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دمر وود  ىوو   ت  روى أبوود ودوو ودمذيوومن  يوو  يبووعلب أا شين روو  دعنووق ر:ووأ ت   وو   وو     وو م 
فقو    ل إذد دهتعلتم () ايأله  دممل  آي دد   يكم أنفسكم ال لضركم ي  :   ي  و  م    همه دآلل   

 إذد رألووو   ووو     بووول درتاووورود . ينوووروا  و  ووو هدد  ووو  د  كووور  يبوووى  يووو  و ووو م  )ر ووود  ت ىووو   ت  
فين يو  ا ىو  نفسو  وون   و  أيور  ,وونيو  يورشر   وإ بو ل كول ذن رأن برألو     وهودى يترينو   يط     

    م ين يوول فويه  أمخور  سوون    دمينودد.  فو و وردركوم اي أاي. دم.وولاي  دم.ول فويه  يعوول  ور    و  د اور
   (   أمخر  سن ي كم أمخر  سن ي هم      د  ت      اير 

                                          
     

 
 أ دذ .هلل ي  دمنيط و دمرمخيم

 

   َميَ ِو َأْو آِيُ دد ِبَربِ ُكْم َفآَي َّ  َربوََّ   َف ْغِفْر َم يْنَ   ُيَ  ِواي  لُوَ  ِون ِمْْلِ ُذنُدبَوَ   وََكفِ ْر  َربوََّ   ِإنوََّ   َسَِ
َربوََّ   َوآ َِ   َي  َوَ ْع َوَ   َ َ   ُرُ وِ َ  َوال ُخْوَنَِ  لَووْدَ. دْمِقَي َيوِ    َ  َّ  َ يِ َئ  َِ   َو َوَدفوََّ   َيَع دْْلَبْوَردرِ 

ِيوْ ُكْم ِيوْ  ذََكور  َف ْ َتَب َل ََلُوْم َرُهُوْم َأي ِ ال ُأِ:ويُع َ َاوَل َ  ِيول    ِإنََّ  ال ُخِْ ُف دْمِاييَن و
َأْو أُنْوعَووو  بَويْنُضووووُكْم ِيووووْ  بَويْنووو   َف مَّووووِملَ  َهوووو مَخُرود َوُأْمرمُِخووودد ِيووووْ  ِواَيرِِهووووْم َوأُوُذود ِ  َ ووووِريِ أ 

َْْوورِن ِيووْ  َ ِْتَهوو  دْْلَْ َوو  ُِِْم َوَْلُْوِم َوو وَُّهْم مَخ َّوو     ُهْم َ وويِ َئ  ووَروَّ َ وو وْ ُر شَوووَدد.  َو َوو  َوُ دد َو ُِت ُوودد َْلَُكفِ 

ُ ِ ْ َعُه يُبْسُ  دمعوََّددلِ   ( 195-193ن )آل عمرا  ِيْ  ِ ْ ِع دَّللَِّ َودَّللَّ

 

 

 

 قاااااااال .عاااااااال     
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 إهداء   
 لصؤينية   لصؤونرةة   لح ة ؤ    ش ؤا تؤا ين يينيؤا   ةؤان   إلى رجال مؤممين    شبؤباص دؤان ن    هر يؤظ وي ؤلش  إلؤى  ؤر   ل  ؤل

 تاشس  ليالن شتيوب ه ر ت  لعبان.. همليكا تا يي  ألكي  إلى  صعتوا   تحيق  ألرش ح   شتيتوك  لمحلمات   شتحتل  لمقاسات ش
 لحح   يربوظ   شيخيق  لقول ةياجليظ   شيحبس كيلياء  للجرل  نمرع  أللظ فؤي ينؤرةوظ . شتؤاشي فؤي رؤر آليظ هللا ؤات    فةمأل
 (75)النساء: من اآلية  .. ِء َواْلِوْلَدانِ َوَما َلُكْم ال تُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللِه َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َسا تيانووظ : 

  ََْرِ  َأر َِ ْل ُتْم ِإىَل اِْ ِِْف ُروا ِف َس ِبيِل اَّللِه اله ِِي َل َلُك ُم ا ََا  ِْ َيا ِف ََي َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا َما َلُك ْم ِإ ِْ َيا ِم َن اْرِة َرِ  َ َم ا َمَت اُي اْحََي اِ  ال دُّ  ِض يُتْم ِاْحََي اِ  ال دُّ
َِِليل     (38)التوبة:  اْرِةَرِ  ِإاله 

 ألسف ش لحسل  ة رسوظ . شيتساءلر  ! شماذ  يسى هةاةا ه    عل همام يذ   لطرفا   لح ةف م   لصؤينينن  ش لنوؤرن شةي ؤا وظ  فةمأل
 م   لملتاو  ش لميافقن  بن  هظولةا..؟!

 فةأتنوظ  للن  لحاسظ م  كتاص   :
  َِأْن َيُكفه َبََْس الهِذيَن َكَفُروا َواَّللهُ  َ َقاِتْل ِف َسب ُ    َأَشدُّ َبَْساً َوَأَشدُّ تَ ْنِكيلً يِل اَّللِه ال ُتَكلهُف ِإاله َِ ْفَسَك َوَحرِ ِ  اْلُمْؤِمِننَي َعَسى اَّلله
  ُِي  ِإنه اَّللَه اْشََتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َأِْ ُفَسُهْم َوَأْمَواََلُْم َبَِنه ََلُم ْ ُلوَن َوْع داً َعَلْي ِ  َحق  اً ِف الت ه ْورَاِ  َواِِْ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقت َ ِل اْْلَنهَة يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللِه  َ ي َ
 (111)التوبة: من اآلية َواْلُقْرآِن 

  ليةؤك ظ : ليةؤك  ليوؤظ ليةؤكأرش  إلؤى ربوؤفنلفلف  ألمل في هرش ةوظ   شيشلق  لعحم في ة رسوظ   شتيعقا  لية  في  يربوظ . شيج
 البليك لك ليةك .  عيا  ارص  عيا..   الةقنل شالةستقنل.

 إلى يمالء  للجال  لمتح حي  ليافاع ي  نو    ش لمستضع ن  م   لمممين  في كل مكا 
 أهدي هذا الكتاب ..

عيمؤا ييؤى آليؤق  لجوؤان فؤي سؤينل     شه ن   عنؤيوظ ييؤى  لؤي مم ؤ مل  وؤلبطوظ ف ؤل  شميوجؤؤا لةكؤر  نلؤنال لوؤظ شع الغ  عؤر    . شسف
 أسؤؤالفوظ مؤؤ   افيؤؤ   لالبؤؤاء  ل ؤؤايلي  ييؤؤى  لحؤؤق  ل ؤؤل ري  بؤؤاويوظ . شلةعؤؤلمففوظ بتؤؤارير مؤؤ  سؤؤبقوظ فؤؤي نرص  ليؤؤرر  ممؤؤ   ضؤؤى ةحبؤؤ  

 ك  في يذ   لحما  .شمم  ويت ل. م   لذو  ياجلش  شجاياش  شهللاشش  شةصلش   م  رش ن  لتةار  لجواني ش لصحر   إلسالمة   لمبار 
 لؤؤتخيم مؤؤ  هشه ر  لقعؤؤرن    شلةقؤؤام لوؤؤظ مؤؤيو  جوؤؤان   شف ؤؤل  ةلكؤؤ    شآليقؤؤ  يمؤؤل . بلةؤؤام  يمؤؤل مت امؤؤل  سؤؤايايظ ييؤؤى

 شكلبات  لوظ ش لحح    شهثقال  لعجح ش ل سل   شةسل ت   ول  للجال..
يؤر  ر  ؤؤات الإلؤ  إال   محمؤا رسؤرل   . تخ ؤؤق فؤللى إلؤى يؤمالء  لمجايؤؤاو   لقؤانمن  .  لؤذو  هلمؤم هآةؤؤافوظ فؤي  ألفؤق    حم

 شتحكظ بليع    في  ألرض. ش لطغةا .  العح ش ليصل شتاةل  ر   ل  ل
  ر  لجنؤؤل  لجوؤؤان ش لمقاشمؤؤ   لقؤؤانمإلؤؤنوظ شىلؤؤى سؤؤي وظ مؤؤ  مجايؤؤاي يؤؤذ   لحمؤؤا    مؤؤ   لشؤؤوا ء ش ألسؤؤل  ش لمشؤؤلنو   لؤؤذو  رسؤؤم

  الوظ معالظ  لطليق .باما وظ شهللاياتوظ شيياء ةسا وظ شهآ
 .أهدي هذا الكتابإلى يمالء شهشلئك 

 لع ؤؤةظ    لا ؤؤرر  لؤؤلةةظ .  لحيؤؤا   لميؤؤا    ه  ال حلميؤؤي دؤؤحيتوظ فؤؤي  للفنؤؤق  ألييؤؤى مؤؤ    لعيؤؤير جةؤؤا مؤؤ     لحيؤؤةظ  ل ؤؤليظ  
ييةؤ  شسؤيظ أ ه   لؤا ل ييؤى  لخنؤل   لمصؤط ى دؤيى    ليينن  ش لصا قن  ش لشوا ء ش لصالحن  . هميي  اهلل كينل   شببشؤل  ةينبؤ 

 ك ايي   شه   لعالظ ش لمتعيظ بليكا    شه   لملء  حشل م  م  هةب.
 عمر عبد الحكيم

)   أبو مصعب 

 السوري   (
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   هذا الكتاب 
 

بفضل ما يسر هللا بعونه , ووفق إليهه بفضه ه ,  يوتهوي ههذا الكتهاب و ه  مهوا   منهر  . منسها مهاهو  هر  
 خ , ال تخ و ما ته من إمتاع ووبر  ..لمسار التاري
 تخ و ت ك الفصول من فائد  وفكر .. , والاهو تو نالت  يا ية, وفكرية لذلك التاريخ ومسارهومنسا م

 ومنسا ماهو  بوات فكرية و ف سفية , ال تخ و أيضا من  روس ونظر  ..
 .وفيه فصول نقدية لمسار الصوو  وتجارب الجسا  وبر العقو  المنصرمة .

 وأصولية .. وفي الكتاب فصول تربوية , وأحكام فقسية , و روس شرعية .. وتوجنسات منسجية
وفيههه مههوا  تربويههة , و روس فههي ارقههال  والروههائق , ونصههوئ شههرعية فههي مسههائل الجسهها  والتوههري  

 لخوسكرية و يا ية وحر ية وأمنية ..إ, ه قالصة  روس تجارب جسا ية  منر .. وفي, وفي غنر ذلكو يه
 

فقههد لخصههه فيههه قالصههة تجههاربي و قبههر  ربههة وههرو مههن موا بههة الصههوو  اا ههالمية والعمههل و هه  التيههار 
  (  2004 -1980تههر  الواوعههة )ههنن ) الجسهها ي و هه  ارواصههنر الداق يههة والخارجيههة التههي واشههسا .. قههالل الف

 و يا هههيا وأمنيههها ..,  وم هههه قاللسههها منهههدانيا فهههي مخت ههها وجهههوه الناهههاب والمسهههاهمة فكريههها وأ )يههها ووسهههكريا
 في ود   احات ووضايا  اقنة وأ أل هللا القبول . 

 

ولقهد توههورت أفكهار هههذا الكتهاب ونضههجه وبهر أربعههة واههر وامها منههذ ميهام النظههام العهالمي الجد ههد وغهه و 
. وُقوهههه مسههو اته قهههالل فهههي )  ا)ههل ( فهههي وسهههد  1990أمريكهها ل اهههر  ارو هه  إبهههاو حهههرب الكويههه   هههنة 

( , وُ تههب باههك ه النسههائي قههالل تههالا  ههنوات وجههاد وضههنناها موههار  ن مههن وبههل  2001-1997الوالبههاو ) 
( , إلهه  أو صههار إلهه   2004 -2001ارمريكههاو وأوههوانسم المرتههد ن , نتنقههل )ههنن المخهها)ل والمالجههل قههالل ) 
 النص الذي )نن أ ديكم . وهلل وحده الومد والاكر والفضل والمنة . 

 

ي موا  الكتاب , أرجو أو يكوو لمخت ا صهنود القهراء , وروا   الهدوو  اا هالمية وبسذا التنوع والسعة ف
مهههن مخت ههها التوجسهههات , ولرجهههال مخت ههها التنظيمهههات والجماوهههات اا هههالمية ,  وقصوصههها شهههباب  الصهههوو  
 الجسا يههة , ورجههال المقاومههة القا مههة بههنذو هللا .  أو يكههوو فيههه مائههد  وا ههعة ومتنووههة مههن المههوا  المفنههد 

 والممتعة..يأقذ  ل منسا ما  نا به .
 

وإو  نهه أرجهو نفعهه وأجهره ونهد هللا  والهدواء مهن  -ولكهن حصهول ت هك الفائهد  والمتعهة لمهن وجهدها فيهه 
لم يكن السدد ارول وار ا ي لكتا)تي لسذا الكتاب الكبنهر الهذي أوتبهره  تهاب العمهر ,  -إقواني بظسر الغنب 

 لتي و  ت أ اءها وبل أو ألق  هللا تعال  , وأرجوه الصفح والمغفر  .. وقالصة أمانة الق م والك مة ا
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 فالسدد من هذا الكتاب هو إر اء أصول  وو  ومل وجسا  , أ منتسا :
 

 . (  دعوة  المقاومة  اإلسالمية  العالمية ) 
 

جسها  أوهدائنا فسو  تاب  تب لداللة البهاحمنن وهن العمهل مهن أجهل أ اء الفريضهة , والايهام بالواجهب فهي  
 من الكفار الغ ا  وح فائسم وأوليائسم من المرتد ن والمنافقنن .

وبنمكاو من أونعه هذا الكتاب )دووتنا أو  نضهم إلنسها . مهن  وو حاجهة رو  الوننها ونالميهه . وفهي تنايها 
يسهره هللا  الكتاب ما    مه لكي يكهوو وضهوا  امهل العضهوية والفاو يهة  مها  هنرن . فهنون فهي وهالم النهوم ومها

, وطههر  إيصههال الخوههاب . لههم نعههد بواجههة حتميههة ل تواصههل وال قههاء المباشههر . وصههار  االتصههالمههن شههبكات 
 باامكاو التواصل والتخاطب وتوفنر موا  التربية وااودا  من  وو  بنر وناء . هذا إذا توفر الع م واارا   . 

مهها هههو هههدد أ مههر وههراء الكتههب والصههوا , ف ههيا القصههد مههن هههذا الكتههاب المتعههة والمقافههة العامههة ,  
 من المس منن  في هذا ال ماو ... ولأل ا .  االنترنهوالمتابعنن ل فضائيات و 

وبسههذا الفسههم والههروش وا تاههعار المسههؤولية , مسههؤولية ت قههي  وههو  جهها   ل جسهها  فههي  ههبنل هللا أرجههو أو 
  تناول القراء هذا الكتاب ويقرؤوه .

ة أمام هللا , تم أمام ارمة , تم أمام أجيهال واهرات فالد الاهسداء الهذ ن وضهوا بكل روش الجد والمسؤولي 
شهسا   أو التوحنهد    قالل هذه العقو  ارقنر  ,  ي يويا هذا الد ن , و  ي تستمر رايهة الجسها   تخفهق بك مهة

 فهروا ,  هل  ولتكهوو   مهة هللا ههي الع يها , و  مهة الهذ ن إله إال هللا إال هللا , محماد رساول هللا ال
 الذ ن  فروا , وفي  ل زماو و مكاو .. هي السف   . 

 
  ََ ََ َوَساتَُردنو ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُاو َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 ََ   (105)التوبة:  إِلَ  َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشهَهادَةِ فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم .َْعَملُو
 

 وهللا أكبر وهلل الحمد ...   غالب إال هللا وال
 

 المؤلف
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  هـ / ديسمبر 1425 ذي القعدة.نويه بشأَ هذه النسخة  وهي  )) طبعة

 (( م2004
 

  لحما هلل . ش لصال  ييى رسرل   . شهللال  شدحب  شم  ش اله .... شبعا :
 .  م2004 سميل   لمر فق لشول ن 1425هكتب يذ   لتيري   شةح  في  بول ذش  لقعا  

ش ؤؤا كي ؤؤن  عؤؤة  إلرؤؤر  شهجؤؤحتوظ بيشؤؤل يؤؤذ   ل تؤؤاص   شكتؤؤب هرؤؤل  هل توؤؤا رؤؤالل  لسؤؤير ت  لؤؤ ال   لعجؤؤاف 
  لماضة  .  اإلضاف  ليشل ما هيتحم إدا ره م   ليةاةات شغنل ذلك . إ   سل   شهيا  .

 ل نؤؤاور شمح رظؤؤ  لؤؤا   عؤؤة فقؤا كاةؤؤن  لمؤؤان   لل ةسؤؤة  لوؤؤذ   ل تؤاص   مسؤؤجي  فؤؤي  عؤؤة هبؤؤلآ   ل اسؤنن ش 
 إلرؤؤر .  ش ؤؤا كاةؤؤن مسؤؤأل  تحرييوؤؤا إلؤؤى كتؤؤاص   تشؤؤكل ةيمؤؤا لؤؤاي لؤؤظ هسؤؤتط  تح ةقؤؤ  رغؤؤظ  لعؤؤحم مؤؤل ر  لمؤؤا كيؤؤا فؤؤي 

 هفااةستا  الةشااليا في همرر  إليا ن ش لجوان م   إلمار   إلسالمة  . شةسأل    إلرالص ش لقيرل . 
صؤل هش آؤررن مؤؤ  ةجؤى ميؤا مؤ   لقتؤل ش ألسؤل   عؤا هةؤا   سؤؤيتميل فيمؤا هللال بيؤا  لحؤال لمؤا يؤر معؤلشف   شة  

. كا  يمي  ألكيل ير إةجاه يذ   ل تاص  لذي هيتيؤله كتؤاص يمؤلي   شرالدؤ  تجلبتؤي شف ؤلي شمعتقؤاي  م2001
  ش لؤؤؤذي لخصؤؤؤن فةؤؤؤ  مؤؤؤا يينيؤؤؤا فعيؤؤؤ  كؤؤؤي ةحؤؤؤاف, ييؤؤؤى ر  ؤؤؤ   لجوؤؤؤان يالةؤؤؤ    شةح  وؤؤؤا  عؤؤؤر    مؤؤؤ   لسؤؤؤقر  هش 

هش  الةحؤؤل ف .. شرالدؤؤ   ألماةؤؤ   لتؤؤي و قؤؤل كؤؤاييي  لشؤؤعرر برجؤؤرص تسؤؤيةموا ليجنؤؤل  لجوؤؤاني  ليابؤؤ     الةؤؤاثار 
ش لؤؤؤذي ش عؤؤؤن ييةؤؤؤ  مومؤؤؤ  مر جوؤؤؤ  يؤؤؤذ   لؤؤؤيالء  ليؤؤؤاهل فؤؤؤي  ألمؤؤؤ  ييؤؤؤى وؤؤؤا  لنوؤؤؤرن ش لصؤؤؤينينن  شةي ؤؤؤا وظ  لملتؤؤؤاو  

 ش لميافقن  م  هبياء همتيا . 
يؤؤاو   ألفاؤؤا   لعؤؤلص    ثؤؤظ يممؤؤر  يينيؤؤا مسؤؤمى  لقايؤؤا    ثؤؤظ  معشؤؤل مؤؤ  هسؤؤمرةا  المجا –شرغؤؤظ هةيؤؤا ملرةؤؤا 
شما هليؤا ةمؤل   ؤلشف  الاؤ   لصؤعرب  ش لتعقنؤا لؤةس ييؤا محؤل ذكليؤا . شيؤي هيؤر ل شمحؤ    -شد رةا  اإلريابنن  

ء م  ظؤلشف  لحصؤار ش لمطؤارن    ال  عيؤظ ببأسؤا وا شضؤل  وا إال   ..ثؤظ مؤ  هةعؤظ   ييةؤ   ؤأ   قاسؤوا مؤ  يؤمال
  ل ل ري  باويوظ في يذ   لحما  .. ش و  إة  ل خل ال ةقنل بةع  شال ةستقنل . إ  باء   . 

ه رل رغظ ذلك   فقا  ست ات م  ظؤلشف  إل امؤ   لجيليؤ  ش يؤ   لحلكؤ    شمؤا شفلتؤ  لؤي مؤ  ش ؤن   ش ةومكؤن 
رمضؤؤا  ميؤؤذ ثؤؤال  سؤؤير ت   . هي 2002فؤؤي تؤؤألةا يؤؤذ   ل تؤؤاص شيك ؤؤن ييؤؤى ذلؤؤك لؤؤنال شةوؤؤار  ميؤؤذ مطيؤؤ  سؤؤي  

 ( . 2004ن سميل يؤ /1425 ذي  لقعا   - (2002ن سميل يؤ/ 1423
شرغؤؤظ هةؤؤي تيقيؤؤن فؤؤي هةحؤؤاء بؤؤتى   شفؤؤي ظؤؤلشف بؤؤتى . إال هةؤؤي هةمؤؤا   ه  هلبسؤؤيي ثؤؤرص  لومؤؤ  إلةجؤؤاهه   

 شهسأل  ضاريا ه   ميحيي  إلرالص ش لسا ن . شيتمظ فضي   القيرل .
 ألميةؤ    ش رشؤنتي ه  هتعؤلض لمؤا  حؤرل بنيؤي شبؤن  ةشؤل يؤذ   ل تؤاص .  ؤلرت ةشؤله شةتةج  تعقا  ألشضاع 

 آل  رغظ هةي لظ هةجح كاف   لتصحةحات ش لمل جعات  لتي هرنتوا ل  . شهللاسف لعؤان مؤ   ألمؤرر  لتؤي ةصؤين لوؤذه 
ان  ل يمؤ  ش لقيؤظ    ؤا  ليسخ    رغظ هةي هيتقا ه  فصرل   لل ةسؤة  ش هف ؤاري  ألساسؤة    شمؤا هيتيؤله همؤاةتي فؤي جوؤ

 يلضن فة   شكل ش ٍف شكاٍف . 
شسؤؤأذكل ييؤؤا  مؤؤا هيتيؤؤله ةقصؤؤا شريؤؤال فنوؤؤا كيؤؤن هتميؤؤى تالفةؤؤ  . شهللامؤؤل ه  هسؤؤتطة  تالفةؤؤ  فؤؤي  لطبعؤؤ   لتالةؤؤ  

 (  لتي سأةاشل ه  ال تتأرل إ  باء   .م2005 يؤ/1426  آبع 
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.  وههو مهها أو نههه لكتهاب . مهها اط عههه و يهه مههؤقرا  وناوهة )سههذا القهرار , وههرار تعجنههل ناهر هههذا ا يووهد زا نهه
ل  ( . فههي العاههرين مههن نههوفمبر  , مههن أو حكومتههه المجرمههة وههد  م2004وزيههر الخارجيههة ارمريكههي )  ههولن ).ههو 

رصههدت لمههن  ههدلي بمع ومههات ل اههب  و هه  شخصههي الضهه يل وههد  مال ههنن مههن الههدوالرات   .. وال أ ري لمههاذا 
ة    وأ أل هللا أو يعني ههذا أننهي فهي مهوطل ياهيف الكفهار , وأرجهو أو يكتهب أ توق هذا الكرم ااجرامي حايق

لي به ومال صهالوا . بعهد أو وصهرت همتهي وهن إ را   هعي الصهالونن , فبقنهه حمالهة , بعهد أو اصهوف  هللا 
 الاسداء ..وأرجو هللا أو أ ر سم )رحمة منه تدر ني .. فسو الو يم الكريم وحق لنا الومة .

 ؤؤار  ميعيؤؤي مؤؤ  ةشؤؤل  ل تؤؤاص شهن ء  ألماةؤؤ  . فأرسؤؤل بالغؤؤ  لألمؤؤ    –ال  ؤؤار    -سؤؤيق لؤؤي فخشؤؤنن ه   
 سؤيب  لحؤؤلص ييؤؤى تصؤؤحةح  شىرل جؤؤ  كمؤؤا هةؤؤب لؤؤ  مؤ   لتمؤؤام ش ل مؤؤال إ   سؤؤتطعن . شكمؤؤا  ؤؤالر  فمؤؤا ال وؤؤار  

إرل جؤ  لؤظ هةققوؤا   فؤأيظ جي   ال وتل  كي  . شهما ما هيتيله ريؤال هش ةقصؤا فؤي يؤذه  ليسؤخ    هش ف ؤل   فؤي ةسؤ  
 ذلك ما ويي :

بع  ارقواء الموب ية , وربما اامالئية والنوويهة . وأرجهو أو ال يكهوو وهد ووهة ممهل ذلهك فهي النصهوئ  -1
القرفنيههة و الود ميههة . ووههد راجعتسهها و هه  وجههل . و ههذلك قههب  والمههات التناههي  والفواصههل .. و أجنهه  مههن 

( مههن أهههل الكفههاء  )ههذلك أو يصهه ح هههذه م2004هههه  1425 ) طبعههة يوصههل و هه  هههذه النسههخة مههن الكتههاب
 ارقواء في نسخته وبل أو  نارها .

 ودم إوواء بع  ارفكار حقسا من التفكر ارقنر وبل إقراج الكتاب . -2

وههدم تمكنههي مههن التع نههق و هه  ارحا  هه  الههوار   فههي مسههك الختههام , وههن أحههداا المالحههم والفههتن , ولههدي  -3
 ه أو  تسجن سا قالل النصوئ .مع ومات وأفكار  منر   ن

ودم التع نق و ه  الاهواهد والنصهوئ التهي جمعتسها وا تاهسدت )سها فهي بهاب التربيهة السه و ية وارقهال   -4
 وال با ات .

 ودم شرش فصل المواذ ر واالوتصار و   ذ رها في الفصل التا ة . -5

ا مهههن و مهههاء اال هههتعمار حههذد فقهههر  ) ر و  و ههه  شهههبسات (  منرهههها أوهههداء الجسههها  والمجاههههد ن , وال هههيم -6
والسهالطنن وفقسهاء البنتهاغوو . ووهد جمعتسهها فهي قمسهة واهر شهبسة وابيههة ههي  هل بضهاوتسم الضههالة . 

 و أفر  إو شاء هللا لسا  تابا م وقا . 

 ودم وقة شواهد  منر  لدي , توفرت من اانترننه تقوي بع  فصول الكتاب . -7

لمقاومة التي ت خهص أههم أفكهار الكتهاب و قالصهة الهدوو  ودم التمكن من  تابة ر الة المدقل إل   وو  ا -8
 .  وو  المقاومة اا المية العالمية . التي أناد إطالوسا والتأ يا لسا . إو شاء هللا .

ودم تمكني من وا   الزمتسا في أ مهر , أو  هل  تابهاتي , وههي إطهالع بعه  ار فهاء ومهن أتهق )سهم و ه   -9
وننهه مهن إقواننها وهد وتهل أو أ هر . والبهاوي مختها  تعهذر االتصهال  ما  تبه ومااورتسم فيه . فأ مر من

معههه . و ههم  نههه أتمنهه  أو يو ههة و هه  هههذا الكتههاب وبههل ناههره . أقههي و صههديقي   رمهه  جسا نهها الاههيخ 
المجاهههد , شههما ارمههة أ ههامة )ههن ال و حفظههه هللا , ومتههة ارمههة بسههالمته . وال شههف  منههه صههدر وههدو . 

خي , المجاهههد القههدو  ,  ر  أرك الكنانههة  مصههر, الههد تور أيمههن الظههواهري و ههذلك أقههي وصههديقي , وشههي
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حفظه هللا ورواه . ومتة ارمة )بقائه . و ذلك أقي وصديقي , المجاهد القدو  , باية الصهالونن مهن لنبيها 
ديقي  ما أحسبه وال أز يه و   هللا , الايخ أ)و ال ن  ال نبي حفظه هللا ونكأ به أوداءه . و هذلك أقهي وصه

, ورفنق  ربي ومسهاري , الصها)ر المصها)ر , المجاههد الاهيخ أ)هو قالهد السهوري حفظهه هللا وأمتعنها وارمهة 
 به وبأمماله . وما ودت أورد رممال هؤالء إال الق نل .

فسؤالء وبع  الق نل اآلقهرين ممهن بقهي لنها , ههم مهن ار فهاء الهذ ن و  ت لهو حظهي الكتهاب بمالحظهاتسم      
. ولكهن تفرونها فهي الهدنيا وتقوههة السهبل حهال  وو ذلهك . وأرن أو ووهه ناهره وهد أزد . وأقاهه   وبهل ناهره

 فوات ذلك ,ال ودر هللا , وأ أله  ل قنر .                                  

, الخاصهة ولذلك فنو ما جاء في  تا)ي ههذا مهن أفكهار ومبها   ههو مسهؤولنتي وحهدي , ويعبهر وهن فرائهي
وا ما ماتر ا لهدن ومهوم   -وهللا أو م  -قد أو ج سا , وأ مرها , وغالبنتسا الساحقة تاكل وإو  نه أوت
.  ما و مه حالسم . وأنا بفضل هللا منسم . وأرجو أو   ق  الكتهاب  ومسهم وتأ نهدهم ورقهاهم  نالجسا  ن

 بعد رقا هللا  بوانه.

هللا إليهه . وحسهبنا هللا و ه  مهن ا منها وأقنرا أ ا لعدم إقراجه إقراجا فنيا  نا ب مستواه الذي وفق  -10
 , ونعم الو نل .

و ما و ه , فنني أوتذر ون الخ هل والهنقص . وأ هتغفر هللا العظهيم وأتهوب إليهه وهن  هل زلهل وقوهأ . وأنها 
 ر هوله الكهريم صه   هللا و يهه و ه موائد ونهه  ه فا و متبهر  مهن  هل مها ال  رقهي هللا تبهار  وتعهال  , و 

به الق م , أو شوح به الفكر والخاطر. وحسهبي أنهي لهم فل جسهدا . والهنقص فهي ا)هن مما ود يكوو ود زل 
 ف م أصل وطبيعة .. وارمل في وفو الغفور الرحيم .

وأ أل  هل مهن يقهرأ ههذه السهوور مهن المسه منن , أو  هدوو لهي بظسهر الغنهب , وأو يسهأل هللا لهي صهالش 
و يجمههة لههي شههرد جسهها  السههيل و هه  الوههق. وأ   نههي و  نيههاي ووامبههة أمههري وحسههن الخاتمههة . والمبههات

, ويتقبل مني ويغفر زل ي . وأو ألقاه شسندا في  بن ه مقبال غنر مد)ر. فألقهاه فهيمن وهال صه   هللا والق م
و يههه و هه م وههنسم : ) أولكههك يضههوك إلههنسم ربههك . إو ربههك إذا قههوك إلهه  وبههد فههال حسههاب و يههه ( . فمهها 

, ووافنته و هعه  هل شهيء.  وصه   هللا و ه م وبهار  و ه  حبنبهه  أهوو وأ سل ما نالوي إو جع نا فنسم
 المصوف  . وو   فله وصوبه و  م . وفقر  ووانا أو الومد هلل رب العالمنن .

 
 الفقنر لرحمة ربه ووفوه :
 ) أبو مصعب السوري (

 2004هه    يسمبر 1425 القعد  ذو
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  ....................................................................... محاشل  إ ان  رالد   لصحر   إلسالمة  -

  ............................................................  لعاد    ألمية   ألمليكة  ييى  إلسالم ش لمسيمن   -

  .................................................................  ةطالق  لحمالت  لصينية   ل ال     ةان  همليكا -

  ......................................................................... ييى هسس دينية  ترسة  ةيف  لياتر -

  ..................................................................... ترسة   إلتحان  ألشربي ييى هسس دينية  -

  ...........................................................................  ليلةام   إلسل  نيي  لتيمرني  ةطالق -

  ........................................................................ هي معارض  نشلة  فايي  ألمليكا  م ةعا -

 أحوال العرب والمس منن بعد أحداا  بتمبر .......................................................  
   ........................................................................................ ييى دعنا  لحكرمات -

  ................................................................................... ييى دعنا ييماء  لمسيمن  -
  ................................................................................ ييى دعنا  لصحر   إلسالمة  -

  .................................................................................. ييى دعنا  ألم   إلسالمة   -

  ................................................................................. هةر ل  لجوانون   عا سيتميل  -

 
********* 

 الواقع  الفصل الثاني : خالصة األحكام الشرعية في هذا                                                                

  أحكام شرعية ...................................................................................  
   أ لة العقل والمنوق و   أو الجسا  هو الول ....................................................  

 
********* 

   الفصل الثالث : النظام الدولي ومسار الصراع من قابيل إل  جورج بوش 

  دايات الصراع : وال روت نك( .....................................................................  
 مووات في تاريخ الصراع من قالل وصص ارنبياء ...............................................  

   ............................................................... ش ةا يام  إمكاةة  عةش  لحق ش لباآل في مكا  -

  ......................................................................   لشل ال وياف   المر ي, شىةما  قط  ن بله -

  ...............................................................................  لصل ع بن   لحق ش لباآل ههلي  -

    .......................................................................... شما هك ل  لياس شلر ةلدن  مممين  -

  .......................................................... إةك ال تواي م  هةيين   شال ر  ط  بن  ممم  شكافل -

 نمو المجتمعات وميام الممالك وناوء مم   الس وة  ..............................................   
 و ( النموذج الفرووني ) الوا م والكاهن وارووا ...................................................  

  .........................................................نشر  لسحل  ش ل وي  شييماء  لسيطا  إلى جاةب  ل ل يي  -
  ........................................................................ نشر  لمأل ش ألير   إلى جاةب  ل ل يي   -

  ..................................................................... ةشرء  لممالك شهش لوا شة لي   ب  رياش    -
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 النظام الدولي زمن البعمة النبوية وصراع الفرس والروم ............................................  
 قالصة تاريخ الدول والممالك اا المية منذ لدولة النبوية إل  النوم  ...............................  
  الدولة النبوية ...................................................................................  
 الدولة اا المية زمن الخ فاء الراشد ن ...........................................................  
  الدولة اا المية زمن الخالفة ارموية ............................................................  
  با ية من الخالفة ال اا الميةالدولة ............................................................  
  يأهم الدول اا المية المستق ة منذ العصر ال با ................................................  
 لة اا المية في ارندلاو الد  ....................................................................  
 أومار الدول اا المية وبل الدولة العممانية  ......................................................  
  الخالفة اا المية انسيارأ باب  .................................................................  
 من أ باب تتابة انسيار الدول والممالك اا المية .................................................  
  الغ و الخارجي ل عالم اا المي ..................................................................  
  م 13-11القرو ) فيالومالت الص نبية و   العالم اا المي .....................................  
 التتار ) المغول ( ل عالم اا المي اجتياش .........................................................  
 تع يقات ومالحظات و   مسار التاريخ اا المي ..................................................  
 الدولة اا المية في وسد الخالفة العممانية .......................................................  
 أهم أ باب  قوب الدولة العممانية ................................................................  
  تقنيم موج  ل خالفة لعممانية ....................................................................  
 ا تعراك  رية رحوال  ول العالم اا المي منذ  قوب العممانننن  ................................  

  .........................................................................ةيذ  ي   لتارير  لحاوث ليعالظ  لعلبي  -
  ..........................................................  ةيذ  ي   لتارير  لحاوث لبعة نشل  لعالظ  إلسالمي -

 نبذ   ريعة وموج   ون تاريخ الروم ..............................................................  
 ) أهم أ باب نسضة الروم المعاصرين ) الدول اروربية  ...........................................  
 )السيور  النسو ية و   الروم المعاصرين ) أوربا وأمريكا ورو يا  .................................  

   ................................................................................  لنورن ش ل رر   لشنرعة   لييشفة  -
  ................................................................ ش لحضرر  لنورني فة 1945ممتمل  الط  سي   -

  ....................................................................................... تسيط  لنورن ييى هشربا  -

  .....................................................................................  لنورن ييى همليكا  تسيط -

 توور النظام الدولي وقالصة الصراع )نن المس منن والروم ........................................  
  ميام اامبراطوريتنن السوفنتية وارمريكية وصراوسما ..............................................  
  ه يمة السوفنه في أفغانستاو, وميام النظام العالمي الجد د ......................................  
  م2003واحتالل العرا   م2001أحداا  بتمبر....................................................  
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 راع )نن المس منن والرومجدول بخالصة النظام الدولي والص .......................................  
 

********* 
 

 الفصل الرابع: الصراع مع والروم ومعادالت القوى فيه عبر التاريخ                                                 

 المرج يات وند المس منن وبر التاريخ  ...........................................................  
 (  1291-1050الومالت الص نبية ارول)  .......................................................  
 (1970-1798الومالت الص نبية المانية ) ........................................................  

  ............................................................. ةاسي لاحش  ل  لي ليمسيمن  شةتا ج  في  لر     لس -
  ................................................................................ با     لحمالت  لصينية   ل اةة  -

  .....................................................  لصينية   ل اةة   ةال   لملجعةات ييا  لمسيمن  إ ا   لحمي -

  الود   اال تعمارالاك ي, وبداية  اال تقاللمرح ة  ..............................................  
 المأ ا  وأ با)سا )نن الوم تنن الص نبنتنن ارول  والمالمة مسار ...................................  
 ق  التوول التاريخي في واوة المس منن ..........................................................  

  .........................................................................   ل يم  بال ةلص  لسةا هشربا شةلص -
  ................................................................................  محما ييي  ابا شريث ةابينر   -

  ......................................................................  دالر   ألمنل  ةاهلي في مصل شرجاالت  -

  ............................................................. نةيرص كلشمل ةاكظ مصل  إلة ينحي ش لقس  لمبشل -

  ............................................................................... م1897 ممتمل  ال في سريسل   -

  ....................................................   لسيطا  ييا  لحمنا  قط   لطليق ييى  لنورن إلى فيسطن  -

  ............................................................  لخالف شيياي   مصط ى كمال هتاترر   حطظ تلكةا -

  حالة العالم اا المي بعد منتصا القرو التا ة وار ............................................  
  ................................................................................. هةر ل  لعالظ  إلسالمي  لعلبي -
  ................................................................................... هةر ل   ة   لعالظ  إلسالمي -

 نوو الغرب مدر ة مد الجسور ...................................................................  
  ..........................................................................  مارس   لسةر محما يياه في مصل -
  ...........................................................................  مارس  هةما را  بوانشر في  لويا -

  .............................................................................  مارس  شةنا  لاو  را  في  لويا -

 1932 نة   ي )جب( يصا حال المس مننالمستار  اانك ن .....................................  
 المبار ) زويمر( يصا المس منن الذ ن  ريدهم الغرب  ...........................................  
 الواياية ورجالسا اروائل الدوو  القومية وأ با)سا .................................................  

  ........................................................................ محما ييي  ابا ش ل لةسنر  ش لقرمة ..  -

  ..................................................  لبع ات  لتبشنلي   ليلشتستاةتة     ألمليكة  ( في مصل ش لشام -

   ...........................................................................  ل ش لشام لجمعةات  لقرمة  في مص -
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   .........................................................................  نشر  ل ر كيي ش ألفااةي ومحما يياه -

  ............................................................................   لقرمة   عا  لحلص  لعالمة   ألشلى -

   ................................................................................   البتل كيةحص  لبعث  لعلبي  -

  ..................................................................................  لعسكلي  ش لقرمة   الةقال ات -

  .......................................................................................  لقرمة   لتلكة   لطرر ةة  -

  .............................................................. مقارة  بن  ف ل   لقرمة   لعلبة  ش لقرمة   لطرر ةة   -
 الانوعية في العالم العربي  ......................................................................  

  ...................................................................................  حص  لشنريي في مصل لح -
  ....................................................................................  لححص  لشنريي في  لعل ق -

  ...............................................................................  لححص  لشنريي  لسرري  لييياةي -

  ...........................................................................  لححص  لشنريي  ل يسطنيي  ألرنةي  -

  ............................................................................   لشنرينر   لعلص ش ضة  فيسطن  -

 ه ائم العرب والمس منن وانسيارهم منذ منتصا القرو العارين .....................................   
  جذور البالء وأ باب الس يمة ....................................................................  
 ت الص نبية المالمة و   العالم اا الميالنظام العالمي الجد د والومال  .............................  

  ............................................................................... هسباص  لحمالت  لصينية   ل ال   -
  .............................................................................. هسباص متعيق   اللشم  لمعادلي  -

  .............................................................................. هسباص متعيق   اليلةام   لنورني  -

  ........................................................................  هسباص متعيق   أةر ل  لعالظ  إلسالمي -

 مووات الومالت الص نبية المالمة  ................................................................  
  ................................................  (م1990 -ن لحلص  ألمليكة   ألشلى ييى  لعل ق  تحليل  ل ري -
  .................................................... (  م1994   لمذ  م  لصينية  ليمسيمن  في  لييقا  ش لق قاس  -

  ................................................  (م2001 إلمار   إلسالمة    ةصار هفااةستا  ش لطالبا  شتامنل -

   ................................................... ( ش لحةف ييى  لشلق  ألشسط م2003 لعل ق    ةتاللةلص  -

  حالة المرج يات في العالم اا المي , وووود التيار الجسا ي ....................................  
 ة الومالت الص نبية المالمة بايا   أمريكاوحندا في مواجس  .........................................  
  ة مة معا الت الصراع )نن المس منن والص نبنننيووفة تأم  .......................................  
  ور المنافقنن من و ماء الس واو والفا د ن من ميا ات الصوو   .................................  
 اا المية وط يعتسا المجاهد   في ه يمة ارمة ....................................................   

 المؤ سة الد نية الر مية في السعو ية و ورها إل  جانب .........................................  
  الومالت الص نبية في ه يمة المس منن ..........................................................  
  العرا   احتاللمومل و ماء الس واو في العالم اا المي من .....................................  

********* 
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 (2000-1930اإلسالمية ) الفصل الخامس : مختصر مسار الصحوة                                                 

 ارطوار الرئيسية التي مرت )سا الصوو  اا المية .................................................  
  .........................................................  م(1965-1930   -ملةي   ليشأ   - لملةي   ألشلى  -

  ..........................................................  م(1990-1965   -ملةي   لتماوح – لملةي   ل اةة   -

  .........................................................  م(2000-1990  –ملةي   ألهمات  – لملةي   ل ال    -

 ( م2001الصوو  اا المية في والم ما بعد  بتمبر)  ............................................    
 ( م2001-1930الخالصة في مسار الصوو  اا المية)  .........................................  
 ية ووفة مة انتاار وقند  اارجاء السيا ي في الصوو  اا الم ...................................  

 
********* 

 ( م2001 -1960الفصل السادس : مسار التيار الجهادي و.جاربه)                                                  

 تعريل التيار الجسا ي وتصنيفه ..................................................................  
   وحر يا   ناأ  التيار الجسا ي المعاصر وتووره فكريا  ...............................................  
 ( م2000-1960أهم المواوالت الجسا ية)  .......................................................  
 )المووة الرئيسية في مسار التيار الجسا ي ) الجسا  ارفغاني  ....................................  
  ور أمريكا الم ووم في انتصار الجسا  ارفغاني  ..................................................  
 حايقة شبسة والوة ارفغاو العرب بأمريكا قالل الجسا  ارفغاني  ..................................  
  ارفغاني و   التيار الجسا ي المعاصر أتر مرح ة الجسا  .........................................  
 (م1996-1992) التيار الجسا ي في مرح ة الاتات والمالذات  ...................................  
 (م2001 -1996او )العرب في ال طالب الاوب الماني لألفغاو  ...................................  
 أهم التجارب الجسا ية المس وة في النصا الماني من القرو العارين  .............................   

  .............................................  (1963تجلب  ةلك   لشيني   لمالبة    ةان  ييا  ل ليظ مطة    -1 -
  ...........................................................  م(2001-1965تجلب  تي ةظ  لجوان  لمصلي   -2 -

  .............................................................  م(1983-1965 لتجلب   لجوان   في سرريا   -3 -

  ...............................................  م(1976-1973 إلسالمة  في  لجح  ل  تجلب  ةلك   لاشل   -4 -

  ....................................................  م(2001-1975تجلب   لجماي   إلسالمة  في مصل   -5 -

  ...............................................................   لتجلب   لجوان   في ترةس هش  ل  ل ماةنيات -6 -

  ..............................................  م(2001-1990تجلب   لجماي   إلسالمة   لمقاتي  في لنيةا   -7 -

  ....................................................  م(1991 لتجارص  لجوان    لمعادل  في  لجح  ل ميذ   -8 -

  ................................................................  م(1990 لجوان   في  لةم  ميذ    لتجارص -9 -

  ..........................................................  م(1995 لمحاشالت  لجوان   في  لمالص ميذ   -10 -

  ............................................  م(1999محاشل   ألفاا   لعلص  لييياةنر  في جبال  ليبطة     -11 -

  .....................................................  م(2000-1992 لتجلب   لجوان   في آاجةكستا    -12 -
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  ......................................................  م( 2001-1998 لتجلب   لجوان   في هشهبكستا    -13 -

   ...........................................  م(2001-1975جوان   لمجاياي تلكستا   لشلقة    لتجلب   ل -14 -

  .............................................  (1996تجلب   لشةر هسام  شتي ةظ  لقايا  ضا همليكا ميذ   -15 -

  قالصة ار ا يات العقدية والفكرية ل تيار الجسا ي ..............................................  
 التيار الجسا ي ووعر ارزمات نساية القرو العارين  ...............................................  
 (1990) الخووب العامة ل برنامج الدولي لمكافوة اارهاب منذ  ....................................  
 ( 2001-1996الجسا  وو والفرصة الضائعة في رحاب الوالباو)  .................................  
 ( 1996ارفكار التي طرحه لدن الجسا  نن لول ارزمة منذ )  .....................................  
  منو قات  وو  المقاومة وفلية ا تخراج نظرياتسا .................................................  

 
********* 

 ( 2001-1960الفصل السابع :حصاد التيار الجهادي)م                                                                

 عووات توبيقهمبدأ المراجعة والتقنيم وم ...........................................................  
  الصوو  اا المية ومبدأ المراجعة والتقنيم ........................................................  
  ( 2001 بتمبر  - 1960تقنيم المسار و حصا  الجسا  نن )م  ..................................  
 أ باب فال التيار الجسا ي في توقنق أهدافه.....................................................  
 إنجازات التيار الجسا ي قالل أربعنن واما ........................................................  
 الوصا  الس بي وأقواء التيار الجسا ي وبر أربعنن واما ..........................................  

  .................................................................................... ي  لميو  ش لت  نلهرطاء ف -
  ...................................................................................... هرطاء في  ليية  ش لوةكل -

  ...................................................................................... هرطاء في هسيرص  لعمل -

  ........................................................................................... هرطاء هرل  يام  -

 
********* 
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 الفهرس التفصيلي للجزء الثاني
 

 مقدمة الج ء الماني  .............................................................................  
 الما)ه والمتوول في الفكر الجسا ي  ..............................................................  
 نظريات  وو  المقاومة نظريات وم ية ............................................................  
 ات والتصويح والتوويرتولند نظريات المقاومة و منسج المب فلية  ..................................  
 قصائص ومالمح نظريات  وو  المقاومة  ........................................................  

 
*********** 

  الفصل الثامن : نظريات دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية                                                            

   الباب ارول : نظرية المنسج والعقند  القتالية  ...................................................  
  ................................................................................................  لعقنا   لقتالة  -
  ..........................................................................   ل ارق بن   لمقاتل ش لجياي  لعقا اي -

  ................................................................................. لمسيمن  لعقنا   لجوان   ييا   -

  ...................................................................... هثل غةاص  لعقنا   لجوان   لا   لمسيمن  -

  ............................................. العقند  الجسا ية في الصوو  اا المية المعاصر  والتيار الجسا ي -
  .......................................................................... ةال   لعقنا   لجوان   في  ألم   لنرم  -

  .......................................................................... من تكتيكات حرب ارفكار ارمريكية  -
   مقومات العقند  الجسا ية والفكر والمنسج في  وو  المقاومة .....................................  

  ........................................................... ياةي  لعام  لعقنا  هيل  لسي  ش لجماي مرجح في  لم -
  ........................................................... م  هللاثار شجرن  لعقنا   إلسالمة  ةة  في  يب  لمسيظ -

  ............................................................... م  هللاثار غةاص  لعقنا   إلسالمة  ييا  لمسيمن   -

  .................................................................  لمياةي  لعام  ليعقنا   لجوان   لاير   لمقاشم  -

     تور  وو  المقاومة اا المية العالمية   .....................................................  
   ر ا ية ل عقند  الجسا ية ل مقاومةار لة الارعية و   النقاب ا ..................................  

  ..................................................  لحاكم   انل ما هةحل   هنل  ك ل  لحكرمات   لمر لة  لي  ار  -
  ...................................................................... شةكظ مر ال   ل افلي   يقنا   لرالء ش ليل ء -

  ...............................................................  إلجماع ييى شجرص  لخلشج ييى  لحاكظ  لملتا  -

  ................................................................................................. هةكام  لا ار  -

  ..................................................  بالن  لمسيمن  محتي   لنرم ش لجوان فلض ين  ييى كل مسيظ -

  ..................................................... هنل  رن  كل م  تعاش  م   ل  ار شهياةوظ ييى   لمسيمن   -

  ...................................................................  هيذ ر  لجول ش إلكل ه ش لتأشيل ش ةت اء  لقصا -

  ..............................................................   حث يذر  لجياي  لمقاتل ليمسيمن  م   ل افلي  -

  ...........................................................  شجرص هش جر ه  تال  لصا ل  لمسيظ ييى  لمسيمن  -
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  ...............................................................  ةلم  نماء  لمسيمن  شةل نماء  ل  ار  لمعتاو  -

  ....................................................... من    ش لاحش م  كل بل شفاجل ميوظ شجرص ةصل   لمسي -

  ...............................................  مسأل   لحكظ  لشليي في  لا مقل آة  . شتجارص  إلسالمنن  فنوا -

  .....................................................مسأل   لخالف  لعقاي ش لمذييي ضم  هيل  لسي  ش لجماي  -

  ................................................................................................ مسأل   لت  نل  -

    لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية : أسس النظرية السياسيةالباب الثاني                                        

      يا ية وامةمفابيم  ومبا   ................................................................  
  ........................................................................................ مكاة   لسةاس   لشلعة  -
  ..................................................................................  لعال   بن   لشليع  ش لسةاس  -

  ............................................................................... هيمال  لمقاشم  شبعايا  لسةاسي -

  ..................................................................... حننا ش لت  ةك جينا ش لت لمقاشم  شة لي   لت -

  .................................................................... ة لي   لحشا شم تاح  لصل ع ش لمياخ  ل رري  -

  ............................................................................................ ةاشن ن  ل   لصل ع -

  ................................................................ م ورم  لقر سظ  لمشتلك  في  لصل يات  لسةاسة  -
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 تقديم   
 

 مؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   مطيؤؤؤ   لقؤؤؤل   لحؤؤؤاني ش لعشؤؤؤلي   لمؤؤؤنالني ش ؤؤؤا    لاؤؤؤحش  ألمليكؤؤؤي  لصؤؤؤونرةي  لصؤؤؤينيي تعؤؤؤةش  أل
 لالبؤؤي   شش ؤؤا    لتحؤؤالف  ل امؤؤل  لؤؤذي تيا ؤؤ   ألة مؤؤ   لحاكمؤؤ   ش ؤؤر   لي ؤؤاق فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي فؤؤي 

 تعاشةوا م   ر   ل  ل  لااهي  ..

 وؤؤاني ش ةقلضؤؤن بؤؤليح  كينؤؤل  مؤؤ   ر يؤؤاه     عؤؤل  لوجمؤؤ   لعسؤؤكلي   ألميةؤؤ  لقؤؤا ت اةؤؤن ك نؤؤل مؤؤ  كؤؤر نر  لتةؤؤار  لج
لوذ   لحيف ..  شهدبم  لتةار  لجواني موان  في  ستمل ريت    شفؤي  لح ؤاع ييؤى تل ثؤ   ل قوؤي ش لميوجؤي  ألدؤنل 

. 

 الالت كمؤؤؤا تعؤؤؤةش  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  تلن ؤؤؤات  ف ليؤؤؤ  شبؤؤؤلعة    عؤؤؤل جوؤؤؤرن  لميؤؤؤافقن  مؤؤؤ  ييمؤؤؤاء  لسؤؤؤيطا  شضؤؤؤ
 لميوؤؤحمن  مؤؤؤ   قةؤؤؤان ت  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة    تلن ؤؤؤات توؤؤؤان  لصؤؤحر  فؤؤؤي  ر يؤؤؤايا شجمورريؤؤؤا   شتوؤؤؤان  ألمؤؤؤ  فؤؤؤي 

 يقناتوا شيريتوا ششجرنيا..

   ربمؤؤا الويصؤؤؤلم  لعقؤؤؤا  ألشل مؤؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤؤلي  إال ش ؤؤؤا بؤؤؤاهت ةؤؤؤلص  ألف ؤؤار  ألمليكةؤؤؤ    ش لوجمؤؤؤ  ييؤؤؤى  لميؤؤؤاي
ألمؤؤ  تؤؤمتي هكيوؤؤا إذ   سؤؤتملت  ألةؤؤر ل ييؤؤى مؤؤا تيؤؤاش ييةؤؤ   آل  .. شييؤؤا   ضؤؤلشر   لتعيةمةؤؤ  ش ل ر بؤؤن  ألساسؤؤة  ل

 لح ,  لوري   لعقا   ش ل  لي  ش ل قافة  لألم    شلح ,  ل  ل ش لميو   في  لصحر   إلسالمة  شآيةعتوا  لجوان   .

  متبع ؤل  ال  جمعوؤا بؤيء هيتقا هة  شب عؤل يؤذه  ل ؤلشف   سؤتيبعث فؤي يؤذه  ألمؤ   لحةؤ  ةريؤات  لمقاشمؤ  شسؤت ر  
 م  ف ل هش ميو  هش يري  ..   إال ياف نةل  لعاش   .. 

   فؤؤؤي هشسؤؤؤا  مختيؤؤؤف هبؤؤؤكال  لمقاشمؤؤؤ   لتؤؤؤي سؤؤؤنياووا  ش الضؤؤؤطل صشربمؤؤؤا سؤؤؤتترلا رنشن هفعؤؤؤال ةاتجؤؤؤ  يؤؤؤ   لجوالؤؤؤ
شجمورريؤؤا فؤؤي  لمسؤيمر  . شسةسؤؤتال ةيؤؤف  أليؤا ء تيؤؤك  ألرطؤؤاء  لتشؤؤري   لجوؤان   شلؤؤاق  إلسؤؤ ن  بؤن   لمقاشمؤؤ  

  ألم ..  شم  ثظ نفعوا في آليق  لتبع ل ش لوحيم  . 

   شب عؤؤل تتؤؤا   سؤؤقر   لشؤؤوا ء مؤؤ   ل ةؤؤان ت ش ل ؤؤر نر  لتؤؤي تلبؤؤن شه يؤؤات ميوجةؤؤا ييؤؤل ش ؤؤن آريؤؤل   سؤؤتبقى هك ؤؤل
مجمريؤؤات  لمقاشمؤؤ  ش لجوؤؤان م تقؤؤل  إلؤؤى مؤؤيو  تلبؤؤري سةاسؤؤي بؤؤليي شف ؤؤلي  كؤؤر  ملجعؤؤا لوؤؤا   شسؤؤينال إليؤؤا ن 

 نريؤؤا  لجاوؤؤا  ييؤؤل  لمسؤؤار   شنسؤؤترر  تلجؤؤ  إلةؤؤ  فؤؤي  رتالفوؤؤا   شيريؤؤ  ثابتؤؤ  تعؤؤلف  ؤؤ  يؤؤ  ة سؤؤوا لألدؤؤا اء كر 
 ش أليا ء ييى ةا سر ء .

 

 من أجل ذلك كتبت هذا الكتاب لكي يكوَ بإذَ هللا وعونه سفرا   
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  وؤؤا  لتةؤؤار  لجوؤؤاني ميؤؤذ ةشؤؤأت   حتؤؤري رالدؤؤ   ألساسؤؤةات  لسةاسؤؤة   لشؤؤلعة    ش ل  ليؤؤ   لميوجةؤؤ   لتؤؤي تلبؤؤى يين
 شييل مساره  لطريل . 

  كمؤؤؤا  ضؤؤؤظ تؤؤؤارير  لتجؤؤؤارص  لجوان ؤؤؤ  شرالدؤؤؤ   لؤؤؤارشس  لمسؤؤؤت ان  ميوؤؤؤا كؤؤؤي وييؤؤؤي  لجنؤؤؤل  لجوؤؤؤاني  لقؤؤؤانم يينوؤؤؤا
 لوا .  لطليق ثميا  شيياء شيست نا م  نرشس شتجارص نفعيا هكي  لام   

 ييؤؤؤؤؤؤل  لقؤؤؤؤؤؤلش  شال سؤؤؤؤؤؤةما  لؤؤؤؤؤؤلشم  لمعادؤؤؤؤؤؤؤلي  كمؤؤؤؤؤؤا وتضؤؤؤؤؤؤم  رالدؤؤؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤؤؤار  لصؤؤؤؤؤؤل ع بؤؤؤؤؤؤن   لمسؤؤؤؤؤؤيمن  ش لؤؤؤؤؤؤلشم 
شمم مل توظ في  لقلةن   لماضنن  إل عؤان  لمسؤيمن  يؤ  نوؤيوظ شهسؤباص  ؤرتوظ ش ةتصؤاريظ  - ألمليكا  ش ألشربنن   –
. 

 ليمجايا هساسةات ل وظ مسار يذ   لصل ع  لؤا  ل  لنؤرم شجؤذشره   شآليقؤ   لت ر  تيك  لمعيرمات هرضة  ف لي  ترفل
 إن رت .  أليا ء في

   كما  حتري  عا ذلك نلنال ليمجاياو  ش لمقاشمن  ألفضل  لسيل لمقاشم  يذه  لحمالت  لااهيؤ    كمؤا تصؤررتوا مؤ
 رالل ما فتح    ييي م  رالل  لار س  ش لت  نل   شتل كظ  لتجارص شمر كب   لمسار.

 يؤا ليعؤحم ثؤظ  لسؤنل ثؤظ يؤ   لتؤي تأيؤل  لمجاشيلسؤظ ليعؤاهمن  ييؤى  لسؤنل فؤي يؤذ   لؤارص  لمينؤل مؤيو   لتلبةؤ   لمت ام
 .  مميل لييصل ش ليجاح في  لاةةا مقيرل ييا   في  آلرل   شتحشنه  ما ةلجر ه   عني  ييى يمل  ل بات

   شبوؤؤذ  هرجؤؤر ه   كؤؤر  يؤؤذ   ل تؤؤاص  ؤؤا ضؤؤظ بؤؤن  نفتةؤؤ   مجمؤؤرع فصؤؤرل  ش رسؤؤا ي    ميوجؤؤا مت ؤؤامال شيريؤؤ  ف ليؤؤ
بن  قةان ت  لجوؤان ش لمقاشمؤ  ش ر يؤايا   شنسؤترر   ضؤبط ةلكتوؤا   شمحؤرر  ليقؤاء بؤن   ة  بلعة  ت ر  ملجعاسسةا

مختيؤؤف فصؤؤا ل  لجوؤؤان ش لمقاشمؤؤ   لتؤؤي هر  هآةؤؤاف جمريوؤؤا تت ؤؤر  فؤؤي رةؤؤظ يؤؤذه  ألمؤؤ   لمعطؤؤاء   لتؤؤي ماه لؤؤن 
وله يؤؤؤؤي فةؤؤؤؤ   آا  ؤؤؤؤ  مجايؤؤؤؤا  ميوؤؤؤؤا ييؤؤؤؤل  ألهمؤؤؤؤا  ت يؤؤؤؤن هةوؤؤؤؤا رنؤؤؤؤل همؤؤؤؤ  هرلجؤؤؤؤن لييؤؤؤؤاس .  شهسؤؤؤؤال   تعؤؤؤؤالى ه 

 إلرؤؤالص ش لقيؤؤرل   شيجعيؤؤ  مرآئؤؤا  غؤؤة,  ل  ؤؤار   شيي ؤؤ   لمؤؤممين  .  شه   كتؤؤب لؤؤي  ؤؤ  يمؤؤال دؤؤالحا   شييمؤؤؤا 
ةافعؤؤؤا ال ويقطؤؤؤ  هجؤؤؤله   شهسؤؤؤال  هجؤؤؤل  لؤؤؤا ل ييؤؤؤى  لخنؤؤؤل   شه  وله يؤؤؤي  لصؤؤؤاق ش ل بؤؤؤات شيجمؤؤؤ  لؤؤؤي هجؤؤؤل  لجوؤؤؤان 

ظ كؤليظ. شهسؤتا ل    لع ؤةظ شهتؤرص إلةؤ  . شدؤيى   ييؤى  السةا ش لقيظ   شيختظ لي  الشوان  في سؤيني   إةؤ  ةيؤة
 رسرل   ألمن    شهللال  شدحب   لطنين   لطايلي  . ش لحما هلل رص  لعالمن  .
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 مقدمة   
 

 

 .. ليوؤؤؤؤظ لؤؤؤؤك  لحمؤؤؤؤا كيؤؤؤؤ  ..رص  ألرض ش لسؤؤؤؤماء  لحمؤؤؤؤا هلل شةؤؤؤؤاه   ..حمؤؤؤؤا هلل شةؤؤؤؤاه  هيؤؤؤؤل  لحمؤؤؤؤا ش ل يؤؤؤؤاء ل
 لك  لحما  ا م  ل   ألمل ش لخيق شةاه . رص  لطنين  ششلي  لصالحن   ألمل كي  شىلةك ولج  شلك  لميك كي 

 شيؤحم  ألةؤح ص شةؤاه.ال بؤي  ييؤ  شال بؤي  عؤؤاه. شةصؤل ييؤاه . شهيؤح جيؤؤاه.  لحمؤا هلل شةؤاه. دؤاق شيؤاه .
 مخيصن  ل   لاو  شلر كله  ل افلش  .

بؤؤفةعيا إلؤؤى ربيؤؤا  ةينيؤؤا محمؤؤا  شييؤؤى هللالؤؤ  شدؤؤحب   ا ؤؤاةا ش  ش لصؤؤال  ش لسؤؤالم ييؤؤى سؤؤناةا شةينييؤؤا ش ؤؤل  هينييؤؤا 
فقؤؤؤا هن   ألماةؤؤؤ  شبيؤؤؤ   مؤؤؤا جحيؤؤؤن ةيةؤؤؤا يؤؤؤ  همتؤؤؤ  .. ش جؤؤؤحه رنؤؤؤل   هجمعؤؤؤن .  ليوؤؤؤظ دؤؤؤل شسؤؤؤيظ شبؤؤؤار  شهةعؤؤؤظ ييةؤؤؤ 

  للسال  شةصم  ألم  .. شجايا في   ةق جوانه ةتى هتاه  لةقن  ..
ي .. شييؤؤى هدؤؤحا   شهتبايؤؤ   لةسؤؤا  إلؤؤى وؤؤرم  لطؤؤايل   لطنيؤؤن فصؤؤل  ليوؤؤظ شبؤؤار  ييةؤؤ  شييؤؤى هللالؤؤ  شههش جؤؤ  

 شتله يؤؤا بوؤؤا  لشؤؤوان  فؤؤي سؤؤينيك  ؤؤا هرةؤؤظ  لؤؤل ةمن ..  لؤؤاو .. دؤؤال  تشؤؤمييا بوؤؤا بلةمتؤؤك شكلمؤؤك شي ؤؤر  شسؤؤتل   
 شبعا:

ييؤى  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي هيؤا فوا  كؤل   فيقا هييين  لحمالت  لصينية   لنورن    لمعادل    ةان  همليكا 
ش ل قؤؤافي  ش الجتمؤايي ش ال تصؤانيي هيؤا ف تشؤمل كافؤ  مقرمؤات  لرجؤرن  لحضؤاري ش لؤاويي ش لسةاسؤي   شيؤ جؤالء

 ليمسيمن .. شلقا هييين إن ر  برش  كل جالء ه  هيا فوظ تشمل رالل  لعشل سين   لقانم ..
تلكنيوؤا  تاننل  لخارآ   لسةاسة  في  لشلق  ألشسط ش لعالظ  لعلبي  إلسالمي هي تانؤل  ألة مؤ  شىيؤان  .1

 هش تياويوا هش دةاغتوا م  جاوا.
تاننؤؤؤل  لخارآؤؤؤ   لجال فةؤؤؤؤ  لؤؤؤبعة  لييؤؤؤؤا    مؤؤؤا  خيؤؤؤؤق محيؤؤؤا  مؤؤؤؤ   لتشؤؤؤلذم ش ليح يؤؤؤؤات  لمحيةؤؤؤ   لاويةؤؤؤؤ   .2

 ش لعلقة  ش لسةاسة .
 له ةؤ   ألسؤس  لاويةؤ  ش ل  ليؤ  ش ألرالقةؤ  لشؤعرص   الجتمؤاييتاننل مقرمات  لوري   ل قافةؤ  ش لت ؤري   .3

 ن  دةاغتوا  حسب هسس  ل  ل  لالبي شال سةما  ألمليكي ش لصونرةي.. لميطق  شىيا

 لسؤؤؤؤةطل  ييؤؤؤؤى مصؤؤؤؤانر  ل ؤؤؤؤلش  فؤؤؤؤي  لميطقؤؤؤؤ  شال سؤؤؤؤةما  لؤؤؤؤي ط ش لاؤؤؤؤاه ش ل ؤؤؤؤلش ت  لمعاةةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤر يا مؤؤؤؤ   .4
شفؤؤي بؤؤليا     لمصؤؤانر  لحر عةؤؤ  ش لحنر ةةؤؤ  لضؤؤخوا فؤؤي بؤؤليا   لمحتؤؤل  لاؤؤاهي  لقؤؤانم مؤؤ  شر ء  لبحؤؤار

لمؤؤؤؤحرشع  فؤؤؤؤي  يؤؤؤؤب  لميطقؤؤؤؤ .. شتحريؤؤؤل  لميطقؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤى سؤؤؤؤرق لتصؤؤؤؤليا  لميتجؤؤؤؤات  ل ةؤؤؤا   لصؤؤؤؤونرةي  
 ات  لشل ك  ش لتجار   لحل  في  لشلق  ألشسط..ةييل ما  سمى  ات اق  الستعماري 

 
 عاشةوؤؤا كافؤؤ    شلقؤؤا كشؤؤ ن شسؤؤا ل  إليؤؤالم  لمختي ؤؤ  يؤؤ  ه  همليكؤؤا شةية توؤؤا بليطاةةؤؤا شمؤؤ  شر  وؤؤا إسؤؤل  نل 

 سؤؤؤؤؤتباةن كؤؤؤؤل  لرسؤؤؤؤؤا ل  لعسؤؤؤؤؤكلي   لؤؤؤؤا  لي  فؤؤؤؤؤي في وؤؤؤؤا آريؤؤؤؤؤا هش كليؤؤؤؤؤا. كشؤؤؤؤ ن يؤؤؤؤؤ  هةوؤؤؤؤا  نشل  ليؤؤؤؤاتر شهشرشبؤؤؤؤؤا
 لتحقنق يذه  ألغل ض.. شغنليا  ش إليالمة  ش ال تصان   ش الستخبار تة 

شهبؤلس يجمؤ   سؤتعماري  بلبليؤ  يلفوؤا فؤي تاريخؤ  ييؤى هوؤاي  لحضؤار   هيتؤال   لعالظ  شوا ف ارتصار.. ش 
 توا لشلذم  م   لمتطلفن   لصينينن   لمتصونين  في  إلن ر   ألمليكة . لالبة   لتي هللالن قةان
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إ  جؤؤؤاه  لتعينؤؤؤل يؤؤؤي  سؤؤؤتمل ر  شؤؤؤكل بؤؤؤلس شمؤؤؤي ظ  (الومهههالت الصههه نبية المالمهههة ) شيمكؤؤ   لقؤؤؤرل ه  يؤؤؤذه 
ةؤ   لتؤي ش ل اة     ألشلؤى رؤالل  لقؤلةن   لحؤاني يشؤل ش ل ؤاةي يشؤل  لمؤنالني   ليحميتن   لسا قتن   ليتن   امتا  يال

  امن ميذ  لقل   لسا   يشل إلى ميتصف  لقل   لعشلي ..
 لعسؤكلي  ش لت يرلرجةؤؤ   لعيمةؤؤ .. شمجوؤح  أفتؤؤك  لمخططؤؤات   آلالتإةيؤا همؤؤام يؤؤاش   يسؤكلي مسؤؤيم  أةؤؤا  

تمل تشؤ  ش ألمية  ش ألجوح   ليرلةسة . ةنث تحمل إلنيا ن ا ؤاتوظ بؤل م  تانؤل  جتمؤايي شنويؤي شثقؤافي   الستخبار تة 
ظ  لؤؤاو   إلسؤؤالمي شت  ةؤؤك  لمكرةؤؤات  لقرمةؤؤ  ليعؤؤلص ش لمسؤؤيمن . شبؤؤل م  إيؤؤان  دؤؤةاغ  ةييؤؤى ميؤؤاي  لتيؤؤاول م ؤؤا 

ش لميؤؤاي   لار سؤؤة  ش لتعيةمةؤؤ  شبؤؤل م  شسؤؤا ل  إليؤؤالم  شتعنؤؤا دؤؤةاغ    ش لمكرةؤؤات  ل  ليؤؤ  ش ل قافةؤؤ       لمجتمعؤؤات
 مؤؤؤا فنوؤؤا هكيؤؤؤل مل كؤؤؤح  إلبؤؤعاع  لؤؤؤاويي ش ل  ؤؤؤلي   ةتؤؤى رطؤؤؤب  لجمعؤؤؤ  ييؤؤى ميؤؤؤابل مسؤؤؤاجا  لمسؤؤيمن   يءكؤؤل بؤؤؤ

شمؤؤا  عانلوؤؤا فؤؤي  فؤؤي  لقؤؤايل    ش لجؤؤام   ألهيؤؤلفؤؤي  لماويؤؤ   لميؤؤرر    ش لمسؤؤجا  لييؤؤري فؤؤي مكؤؤ    كالمسؤؤجا  لحؤؤل م 
 في كل بيا شماوي  ش لي  شه شي  م  بالن  لمسيمن ..م  مساجا  لمسيمن      لتأثنل

شةح  مطالير  بر    ت  ؤل فؤي هسؤالنب مر جوؤ  يؤذه  لحميؤ   عنؤا   . ل    ارتصار.. لقا  تس   لخلق ييى  ل
 هش رنشن  ألفعال  لمتشيج ..  ي  تأثنل ت  لعر آف  لسطحة   ل ارغ  

إ  يؤؤذه  لمصؤؤؤنب   لطامؤؤؤ  تييؤؤؤ  ذرشتوؤؤا  لمأسؤؤؤري  إذ  ييميؤؤؤا هةؤؤؤ  شألشل مؤؤؤل  فؤؤي تؤؤؤارير  لمسؤؤؤيمن  شربمؤؤؤا تؤؤؤارير 
حش.. ولت ؤح فنوؤا  لمسؤتعمل  لوؤاجظ  كؤل يؤذه  لقؤر  شهنش توؤا ييؤى آؤابرر رؤامس  لشعرص  لمستعمل  ش لمتعلضؤ  لياؤ

 في مختيف مكرةات  لمجتمعات  لعلبة  ش إلسالمة .. يا ل ميحرع 
ييؤؤى تعؤؤاش  كامؤؤل مؤؤ   يؤؤل   فالوجمؤؤ   ألمليكةؤؤ   لنؤؤرم تعتمؤؤا  كؤؤل  سؤؤاآ  مومؤؤا ت ؤؤ  يؤؤذه  لح ةقؤؤ  م جعؤؤ  

 مؤؤ   للسؤؤمة   لحالةؤؤ  فؤي بؤؤالن  لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن . يؤذه  ألة مؤؤ   لتؤؤي  لتقؤؤن  لااليةؤ   لسؤؤاةق  إ  لؤؤظ ت ؤؤ  كافؤ   ألة
 كؤل مؤا  - هسباص  قا وا شةما   مصالحوا شيلشش فل ييتوا م  مخططات  لمستعمل  ألمليكؤي شهير ةؤ . فاةضؤرت

شكافؤؤ  تحؤن قةؤؤان   لجنؤرش  لااهيؤؤ  تي ؤذ هف اريؤا شتحؤؤارص نوؤ  بؤعربوا شمقرمؤؤات شجؤرنيظ  -لوؤذه  ل يمؤ  مؤؤ  معيؤى
مصالحوظ.. ش ا جيات  التالي يذه  ألة م  كاف  هجوحتوؤا  ألميةؤ  ش إليالمةؤ  ش لسؤيطري  لسؤحق هي بؤذشر مقاشمؤ  

  ش ةتوؤاء  قتؤل شسؤج  شتشؤليا  لوذ   لاحش.. باء  م   م  هي بؤكل مؤ  هبؤكال  لتاننؤل ش لت ؤايل ش لؤلفة  لسؤيمي
 ما بذشر  لمقاشم   لمسيح  ش لجوان  لمشلشع..كل م  تسرل ل  ة س  هي بكل م  هبكال  لمقاشم  شال سة

 
شتييؤؤ   لمصؤؤنب   عؤؤايا  لمأسؤؤري ييؤؤاما تؤؤل  مع ؤؤظ ييمؤؤاء  لمسؤؤيمن   ؤؤا  سؤؤتجلتوظ هبؤؤر ص  لسؤؤالآن  شسؤؤة   

  لاؤؤؤؤؤؤاهي  لدؤؤؤؤؤؤباغ  لشؤؤؤؤؤؤلعة  ييةؤؤؤؤؤؤ  شةحيوؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤ   لمقاشمؤؤؤؤؤؤ ! ليعؤؤؤؤؤؤب  لؤؤؤؤؤؤاشر  أل شؤؤؤؤؤؤ  لصؤؤؤؤؤؤالم  لمسؤؤؤؤؤؤتعمل   شذ بؤؤؤؤؤؤ 
  ش لمستأمين  شدر  نما وظ شهمر لوظ شيتانيظ  ش لحكظ ييؤى مؤ  جايؤايظ شجعل جياه شيسكله في ةكظ  لمعاياو 

رجيوؤظ مؤ  رؤالف هش وي ؤر  ش يتا  يينوظ  أةوظ م ساش  في  ألرض جح ؤيظ ه   قتير  هش  صيير  هش تقط  هواووظ شه
 !!.م   ألرض

      مؤؤ   لعؤؤاش  لاؤؤاهي شلنؤؤن  لمصؤؤنب   ةتوؤؤن بتحؤؤالف  ألة مؤؤ   لحاكمؤؤ  شهجوحتوؤؤا  لاويةؤؤ  ش إليالمةؤؤ  ش ألميةؤؤ
فالمصؤؤؤنب  هكيؤؤؤل.. أل  بؤؤؤل  م ال  سؤؤؤتوا  بوؤؤؤا مؤؤؤ  مكرةؤؤؤات  لمجتمعؤؤؤات  لعلبةؤؤؤ  ش إلسؤؤؤالمة   ؤؤؤا تؤؤؤظ مسؤؤؤخوا ف ليؤؤؤا 

ةتؤؤؤى شى  كؤؤؤا   عضؤؤؤوا فؤؤؤي  لقطؤؤؤاع  لمعؤؤؤارض لألة مؤؤؤ   لحاكمؤؤؤ  فؤؤؤي ريؤؤؤاق  لمحتيؤؤؤن    شثقافةؤؤؤا شسةاسؤؤؤةا  لت ؤؤؤر  
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 ميوؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤتعا ن  لخامؤؤؤؤؤؤ   لمسؤؤؤؤؤؤتعمل  لاؤؤؤؤؤؤاهي. وؤؤؤؤؤؤا هك ؤؤؤؤؤؤل لمار ؤؤؤؤؤؤ   فؤؤؤؤؤؤل  يؤؤؤؤؤؤذه  لمعارضؤؤؤؤؤؤات تقؤؤؤؤؤؤام ة سؤؤؤؤؤؤوا ييؤؤؤؤؤؤى هة
ةتؤؤى ه  ك نؤؤل  ميوؤؤا وتحؤؤؤالف مؤؤ   لعؤؤاش إلسؤؤقا  تيؤؤؤك  ألة مؤؤ   ال ألةوؤؤا يميةؤؤ  ليمسؤؤؤتعمل را يؤؤ  لشؤؤعربوا  شل ؤؤؤ  

ييؤؤى هةؤؤ  سؤؤةكر  هك ؤؤل إرالدؤؤا شرامؤؤ  ألمليكؤؤا مؤؤ    لعؤؤلض راماتؤؤ  شك اء تؤؤ   لمخيصؤؤ  ييؤؤى  لمسؤؤتعمل ذ تؤؤ  
 ألفاؤؤاةي ش شييمؤؤاش  بؤؤعربوظ لوؤؤا شلوؤؤظ شليشؤؤةطا .. ةنؤؤث هدؤؤبم  ليمؤؤرذج   يشؤؤل ت  لسؤؤين    ل ل ييؤؤ   لؤؤذو  ييؤؤاشيا

 حتذ .. لعل  ي ليمعارض   لعمني  م ال ةاجحا    
مؤؤ   يؤؤل هبيؤؤاء جيؤؤاتيا  لؤؤذو  وتسؤؤمر    شيكؤؤذ  تصؤؤطف  لخةؤؤار ت ش ليؤؤا  ل  لعمنيؤؤ  همؤؤام همليكؤؤا فؤؤي يقؤؤل ن رةؤؤا 

  تعؤؤلض رؤؤاماتوا ييؤؤى  لمسؤؤتعمل الغتةؤؤال همتوؤؤا شيحيمؤؤ  نويوؤؤا  .   ألسؤؤيتياشييبسؤؤر  لباسؤؤيا شيت يمؤؤر     أسؤؤما يا 
شال همؤؤل     لحضؤؤاري .. شال تقتصؤؤل يؤؤذه  ل ئؤؤات  لعمنيؤؤ  ييؤؤى تةؤؤار ف ؤؤلي  عنيؤؤ   اش تؤؤل هبيا وؤؤا شىه لؤؤ  كافؤؤ  مكرةاتوؤؤ

مؤؤ   ات.. بؤؤاء   يلقةؤؤ  هش نويةؤؤ  معنيؤؤ .. ف ؤؤي يؤؤذ   لطؤؤابرر  لخينؤؤث مؤؤ  ولفؤؤ  ر  ؤؤات مؤؤ  مختيؤؤف  لشؤؤعار ت ش لوريؤؤ
 شمؤؤلشر   كامؤؤل هلؤؤر    لطةؤؤا  لعيمؤؤاةي ش لسةاسؤؤي فؤؤي بالنةؤؤا سؤؤر ء مؤؤ   لشؤؤعرص  لعلبةؤؤ  هش   إلسؤؤالمة   لمحيرمؤؤ  

 غنليا م   لشعرص  إلسالمة ..
شم   عة ه عان  ل ارث .. ه  ك نل  مؤ   لطنيؤن  مؤ  ييمؤاء  إلسؤالم شنياتؤ  شقةؤان ت هةح  ؤ  شتجمعاتؤ ..  ؤا 

شييسؤا ر  فؤي آؤلق رسؤموا  لعؤاش   شيؤام إمكاةةؤ   لمقاشمؤ   لالةبطاحيالمة .. فل ةر  ولشجر  سحقتوظ  لوجم   إل
ش لت ؤايظ  ل  ؤلي مؤ   لمسؤتعمل  لؤذي وؤاكيا   ش لحر ر  لوانئ   ش لتبانل  لحضاري   م  آيب  لعةش  لسيمي. ذ ت  

  ألغيةاء.. دباح مساء  قيابي  شدر ريخ   لذكة   شي تك بيا جيرنه شيينايظ م  هبياءةا
بؤؤال جؤاش  مؤؤل   ش الةتحؤارشيؤام  لمجاهفؤؤ    هرؤؤل   ش لحكمؤ  مؤؤل   ش اليتؤا ل  لرسؤةط  تؤؤار   كؤل ذلؤك بؤؤاير   
 هرل ..

مؤؤ  شجؤؤرص جوؤؤان يؤؤذه  لوجمؤؤ  ش تؤؤال هيؤؤا ء    كؤؤل   وجؤؤل نوؤؤ    تعؤؤالى شمؤؤا  ؤؤأمل  ؤؤ   كؤؤل جؤؤالء شيكؤؤذ  و  
 لصؤؤؤةحات   ةقمعؤؤؤناشمتوظ ةتؤؤؤى  للمؤؤؤق  ألرنؤؤؤل.. شيكؤؤؤذ  ش إليؤؤؤا ن لوؤؤؤظ  كؤؤؤل مؤؤؤا  سؤؤؤتطعيا مؤؤؤ   ؤؤؤر   شمقؤؤؤ  متةسؤؤؤل

  لمخيصؤؤؤؤؤؤؤؤ   لميبع ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤؤؤؤؤا شييؤؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤؤ   لشؤؤؤؤؤؤؤؤلفاء  مؤؤؤؤؤؤؤؤ  مختيؤؤؤؤؤؤؤؤف بؤؤؤؤؤؤؤؤل  م  لمجتمعؤؤؤؤؤؤؤؤات  لعلبةؤؤؤؤؤؤؤؤ  ش إلسؤؤؤؤؤؤؤؤالمة .
  لخؤؤؤؤؤؤؤرف (  ؤؤؤؤؤؤؤر    تحؤؤؤؤؤؤؤن ضؤؤؤؤؤؤؤلبات يصؤؤؤؤؤؤؤي   ش لت ؤؤؤؤؤؤؤايل ت فؤؤؤؤؤؤؤي  لمسؤؤؤؤؤؤؤيمن    اليتؤؤؤؤؤؤؤل ضشتخامؤؤؤؤؤؤؤات دؤؤؤؤؤؤؤةحات 

شتحؤؤن شآؤأ   آللؤؤ   إليالمةؤؤ   لماججؤؤ  فؤؤي آيةعتوؤؤا  أريؤؤث  . ش يابيوؤؤا  لمسؤؤني  ليؤؤامرع  لمؤاير     ؤؤر   ألمؤؤ  (   
 ش لخحي ش لعار.  الةبطاحفتاش  شهللار ء ييماء  لسيطا  شفقواء  لقعرن شنيا  

تقؤاشم  لمسؤتعمل ييؤا . ش لعؤح  ظ  لممميؤ    ش لسؤر يا  لمجايؤا    شلظ ويق في  لمنا   إال  عة  لقيرص  لطايل  
   ليوؤظ إال فؤره  بخصؤةا شةصؤؤل  فؤي هك ؤؤل  ألةةؤا   يا بؤال مؤلنشن شال جؤاش  شييؤا . بؤل ذم مستضؤع    سؤقط بؤؤوا ؤ 

إلؤؤى جيؤؤات   شظيمؤؤات  ل يؤؤظ ش لقوؤؤل فنوؤؤا    ذ تةؤؤا  حمؤؤل دؤؤاةب  مؤؤ  بؤؤن  يؤؤذ   ليؤؤت  ش لع ؤؤ   لطؤؤاغي ييؤؤى  ألرض
  لخيا شرضر     رص  لعالمن   لذ   ..

 ..شال بك هةيا موانش  إ   قي  لحال يكذ 
 شؤل يؤذه  ألمؤ   -دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ -رسؤرل   شكؤذلك   أل    تعؤالى ش الةؤاثار ؤالحش ل ش  موؤانه رل  ال

  . البقاء ش ل  ل ش ليصل
 شلباس  لجرع ش لخرف ش لقتل ش لذل ش لعار.. .   لعذ صش شل ييا موانش  ال سمم    محيا م   لقول ش لعياء 
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ييؤؤى  لت  نؤؤل فؤؤي سؤؤؤينل    لمخيصؤؤ   لشؤؤلي   فؤؤي يؤؤذه  ألمؤؤ   شال بؤؤا ه  تقؤؤام  ل ئؤؤ   لمجايؤؤا  ش ليخبؤؤ   لم ق ؤؤ 
شتحؤؤؤاف, ييؤؤؤى مكرةؤؤؤات   كؤؤؤي تؤؤؤيوة  ألمؤؤؤ  شتيخؤؤؤل  فؤؤؤي مقاتيؤؤؤ  هيؤؤؤا ء     شترسؤؤؤة  ر عتوؤؤؤا   إةوؤؤؤاض  لمقاشمؤؤؤ  

 شجرنيا شنويوا شةضارتوا..
 

************* 
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 محاور المق اومة   
 

 لمجايؤا  فؤي سؤينل  لاح     ليخب   لمقاشم  لأليا ء ه  ةجظ   -ييى هي متبصل شيذ  ةال ال  خ ى -هيتقا 
شل ؤ   سؤيب  . ال ه رل  سؤيب بل سؤ  يجمؤ   أليؤا ء فقؤط .  شكل مخةا شمليبدانل شمحاشن في  ألم      

شال هنل ييؤى ذلؤك مؤ   . ش لوحيمؤ  فؤي  ألمؤ  يؤذه  أل ؤام لالسؤتعمارش لقابيةؤ    لذ تةؤ   ش الةوةؤار لا ا ةؤ  ما وياش م  
  حطؤظ  لعؤح  ظ لؤي س ةسؤل  شهلمؤا   شمؤا   مؤألع  ةشل ت  ألربار ششسا ل  إليالم  لتؤي تحمؤل  دؤباح مسؤاء مؤا متا 
 شيحمل  لخرر إلى  لومظ..   

 لميؤؤاةي تعؤؤان ام  مةؤؤمؤؤا كمؤا تيؤؤاش مالمحوؤؤا  مؤ  بل حؤؤلص آرييؤؤ   أليؤذه  لشهيتقؤا هةؤؤ  ال بؤؤا مؤ  هجؤؤل رؤؤرض 
 قاشم  في  ألم ..لترسة   لقايا   لبشلي   لمرلا  ليذشر  لم

 لؤذي   يؤر فؤي  ليوا ؤ  ثمؤل  ليميؤاخ  لعؤام   ليجوان فؤي سؤينل   شمقاشمؤ   أليؤا ء  ش الستعا نفحمل  لسالح  
كؤي  صؤل إلؤى مؤا  مكؤ    م ؤا ةظ  لعقنؤا   لقتالةؤ  فةؤ  شتلسؤر شتتضؤم   ةل ر   لؤريي ش لعاآ ؤ  فة   جب ه  تلت   

 رلما  شكل تيقا ي هللالةات  لمقاشم ..ذي و   ل(  المناخ الجسا ي الموري  )بؤ نيرت  
ال سؤةما شهةوؤا تعلضؤن إلؤى مؤا ةالةا . شهظ  ه   ألمل هش س   ك نل م  ه   ق  ييى ياتق  ليخب   لمجايا  

فؤؤي ظؤؤل يجمؤؤ  مكافحؤؤ   إلريؤؤاص  لعالمةؤؤ   لتؤؤي بؤؤيتوا همليكؤؤا  التعؤؤاش  مؤؤ  ةكؤؤام  لؤؤاشل  لعلبةؤؤ    الةقؤؤل ض قؤؤارص 
شىآؤالق  لي ؤام  لعؤؤالمي  م1990يؤؤام ميؤذ   ال يؤؤ  ةي ا وؤا فؤي  لاؤؤلص شبؤا ي نشل  لعؤالظ فضؤ . ش إلسؤالمة  ذ توؤا 

ةنؤؤث دؤؤارت ةلبؤؤا يالمةؤؤ  ضلشسؤؤا  كؤؤل معيؤؤى  ل يمؤؤ  .  م2001لتصؤؤل  ذرشتوؤؤا  عنؤؤا هةؤؤا   سؤؤيتميل  .   لجاوؤؤا
 تاشر رةايا في كاف  هةحاء  لمعمرر . 

يؤؤؤ   سؤؤؤتوال  ك نؤؤؤل مؤؤؤ  كؤؤؤر نر شييادؤؤؤل     اسؤؤؤتاالل همليكؤؤؤا ألةؤؤؤا   سؤؤؤيتميليؤؤؤذه  لوجمؤؤؤ  ش ؤؤؤا هسؤؤؤ لت 
 شك نل م  بل  م  لصحر   إلسالمة   لمميا  ليجوان.  شجمايات  لجوان في  لعالظ 

مؤؤ  مختيؤؤف  لقؤؤر   لانؤؤرر   لشؤؤلي   فؤؤي  ألمؤؤ  ه  تعمؤؤل    ش لم ق ؤؤ شهيتقؤؤا ه  ييؤؤى  ليخبؤؤ   لممميؤؤ  ش لر عةؤؤ   
 في ثالث  مياةي: آل  
 

 قافي :المنو  الد ني والم  : أوال
 ش الجتماعةؤ  ل  ليؤ  ش ل قافةؤ  ش لمكرةؤات   ليح ؤاع ييؤى  لوريؤ   لاويةؤ    شمياي  يمل شترعة   رض  بل م ب 

 ليشعرص  لعلبة  ش إلسالمة .   ألدني  
 

 المنو  السيا ي والفكري : : تانيا
   ش لممسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  ألييةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    لتيشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةط  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاير ت  لسةاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل م  يمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل شميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي  ف ل ب 
 ش ليشؤؤؤؤؤؤا   إليالمؤؤؤؤؤؤي  لسؤؤؤؤؤؤيمي  لؤؤؤؤؤؤذي  اؤؤؤؤؤؤذي  لرجؤؤؤؤؤؤرن  ل  ؤؤؤؤؤؤلي ش ل قؤؤؤؤؤؤافي.. ،  لماةةؤؤؤؤؤؤ   الجتماعةؤؤؤؤؤؤ لونئؤؤؤؤؤؤات  ش 

 لألم   لعلبة  ش إلسالمة .
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 المنو  العسكري : : تالما

ش إليؤا ن فؤي    لجوان    لقتالةؤ    انفي مجال  لعق  العمل ييى شض  بل م  شمياي  يمل نيري  شميوجة    
 مؤؤؤؤؤؤ  هجؤؤؤؤؤؤل إآؤؤؤؤؤؤالق لالهمؤؤؤؤؤؤ    شبؤؤؤؤؤؤل م   لتؤؤؤؤؤؤاريب ش لعيؤؤؤؤؤؤرم  لعسؤؤؤؤؤؤكلي    يؤؤؤؤؤؤ  ش لي سؤؤؤؤؤؤة  مختيؤؤؤؤؤؤف مياةةؤؤؤؤؤؤ   لتلبر 

لتر جؤ  همليكؤا شةي اءيؤا فؤي هرض بالنةؤا  لعلبةؤ    ششضعوا مرض   لتي نذ فؤرر  (  مقاومة إ المية والمية  
 .  -شفي يقل ن ريا شن ر ةي ا وا شفي كل  لعالظ ؤ  ثاةةا  -هشال -ش إلسالمة  

خؤؤؤلج تشل يؤؤؤي ال هريؤؤؤا ه  .    الت صؤؤؤنل ش لشؤؤؤلح ل  الثؤؤؤ   لتؤؤؤي هضؤؤؤعوا فؤؤؤي يؤؤؤذه  لمقامؤؤؤ  جؤؤؤاوإ  يؤؤؤذه  ألآؤؤؤل  ل
شسؤؤؤأتل  ذلؤؤؤك . رغؤؤؤظ هةوؤؤؤا ستسؤؤؤتالق مئؤؤؤات  لصؤؤؤ حات .   لممكؤؤؤ    الرتصؤؤؤاريؤؤؤ  شيمؤؤؤرم  للسؤؤؤا ل  لمقامؤؤؤ  

بعه  هلخؤم لمجال هللارل راص بوذه  ل  ل  شت صنالتوا إ  باء  . شل   ضؤم  مؤا  تحتميؤ  يؤذه  لمقامؤ  
 : صنل في نقاب موج  االتف
 

يؤر  لؤذي سؤةجيل  لعؤاش ييؤى  لتقوقؤل   شمؤ  ايمقلإ   لعمل  لعسكلي ش ل عل  لجواني  ل رري  لمسؤيم  .1
مومؤا ي فؤل  كؤل يمؤل سؤيم  لمقاشمؤ   لعسؤكلي    . شبؤاش  إ  بؤاء    شيقرن يذه  ألم  إلى  ليصل  

 لت ؤؤايل ش لعمؤؤل فؤؤي هيمؤؤال ش .. هلتؤؤألةا بيؤؤ  مؤؤ   أليمةؤؤ  فؤؤي مجؤؤاالت  لؤؤاير  ش لخطا ؤؤ  ش ل تا ؤؤ  ش 
مؤ  شلؤ   انؤل مؤ  ش  ؤ   ألمؤل بؤنئا   ستذيب هللاثاره هنر ج  لليؤاح ..  لسةاسي ش إليالمي شسر  ذلك 

 نش  يمل يسكلي مقاشم .

سؤؤتبقى  ألمؤؤ    مؤؤان م  لمسؤؤتعمل  لاؤؤاهي  لصؤؤينيي  لصؤؤونرةي  ل ؤؤافل جؤؤاثظ ييؤؤى دؤؤاشرةا شهرضؤؤيا ش  
 .. باف   لعاش  ي  يام قةام  ل  ا    م   تعالى هما شمسئرل  كاميوا هللاثم  

شيحيؤا . كمؤا ةقؤل  لعيمؤاء  إلجمؤاع ييؤى ذلؤك    إننا أمام فرك ونن ليا أوجب بعد توحند هللا منه
 ..في يقل ن رةا  يذ   ل لض تأكنا  ش ا نرل  لصا ل يينيا

 
الحجظ  لمطيؤرص مؤا لؤظ  ؤظؤايل   ال  أتي م  فؤل غ شال وتحؤرل إلؤى  إ  فعل  لجوان ش لمقاشم   لمسيح   .2

مؤؤ    نؤؤل  فؤؤي مجؤؤاالت  لعمؤؤل غنؤؤل  لقتؤؤالي عمؤؤل ييؤؤى إةشؤؤا   جوؤؤرن ك   ورلؤؤاه ميؤؤاخ جوؤؤاني ثؤؤرري 
 لعقنؤؤا   إٍلسؤؤالمة  شهةكؤؤام  لشؤؤليع  مؤؤ  ش  .. لؤؤاير  ش إليؤؤالم ش لتلبةؤؤ  ش لح ؤؤاع ييؤؤى مكرةؤؤات  لؤؤاو .

 نويي..  لتي تمأل  يب  لممم   القياي  بر جب   لقتالي ك لض بليي

 
هسؤؤؤاس الهم إلؤؤؤى جاةؤؤؤب  لمعتقؤؤؤا    إ م ت ؤؤؤرم   لخيفةؤؤؤ   ل  ليؤؤؤ  ش لؤؤؤريي  لسةاسؤؤؤي ش لميوجؤؤؤي ش لحلكؤؤؤي .3

ك ؤؤلن   كؤؤي وتحؤؤرل إلؤؤى  لممارسؤؤ   ل عيةؤؤ  ليقتؤؤال ش لمقاشمؤؤ     لؤؤاويي فؤؤي ذييةؤؤ   ل ؤؤلن  لمسؤؤيظ شضؤؤمنله 
 ل عؤؤل ش لصؤؤؤيل ييؤؤؤى مجايؤؤا  حمؤؤؤل يقنؤؤا  جوان ؤؤؤ  شىر ن   تالةؤؤؤ  شياآ ؤؤ  نويةؤؤؤ  تحميؤؤ  ييؤؤؤى مبابؤؤؤل  

 متا عت  شةشله بن   لياس شنيرتوظ إلة  ييى  صنل ..
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شمؤؤؤؤا وتبؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤك مؤؤؤؤ    شةمؤؤؤؤل  لسؤؤؤؤالح فؤؤؤؤي شجؤؤؤؤ  همليكؤؤؤؤا شةي ا وؤؤؤؤا   إ   إل ؤؤؤؤا م ييؤؤؤؤى  لجوؤؤؤؤان  لنؤؤؤؤرم  .4

 طيةعتوا في بالنةا ش لمكرة  مؤ   لسؤيطات  ل ؤافل   لعمنيؤ   لخا يؤ  شهجوؤح  إيالموؤا شهميوؤا   الدطا م
ال  قؤؤؤرم  ؤؤؤ  فؤؤؤي  لعؤؤؤان  إال ةسؤؤؤب  مؤؤؤ   ألمؤؤؤ  شدؤؤؤل لؤؤؤاووا      لميؤؤؤافقن  هشلةؤؤؤاء  ل  ؤؤؤارشيسؤؤؤكليا مؤؤؤ  

فؤؤي ةؤؤن  ه  ثمؤؤ   طؤؤاع كينؤؤل مؤؤ   ألمؤؤ  . لحؤؤا مبابؤؤل   ل عؤؤل      إل مؤؤا  ش لعحيمؤؤ  ش لقيايؤؤ  ش إلر ن 
شل ؤؤؤ  يحيمتؤؤ  ماه لؤؤؤن نش   لردؤؤرل إلؤؤؤى ةؤؤؤا ةقيؤؤ  إلؤؤؤى ذرش  سؤؤؤيام   مقتيؤؤ   حكؤؤؤظ  لر  ؤؤ   المر جوؤؤؤ  

ش ا  كر  ك نل م  يمالء م   ليساء ش لشنرخ ش لمعؤذشري  بؤليا يؤ   ل ةؤام   ليضؤ   لقتؤال   الم  إلس
ةتةجؤ   لضؤعف فؤي  لةقؤن    مريؤرم ف يؤر  لسؤيب هش   ة ةقؤي ش   ييوا لسؤيب مشؤلشع يهش  لعاجح   
 .. إلمكاةةاتهش 

 ؟! في يذه  لمر جو   فما نشر يمالء
 لعمؤؤؤل فؤؤؤي  رشيؤؤؤ  ومنشةؤؤؤ  فؤؤؤي مجؤؤؤاالت  لجوؤؤؤان  لسؤؤؤيمي    ال بؤؤؤك ه  لوؤؤؤظ نشر  مومؤؤؤا  ؤؤؤال   أليمةؤؤؤ 

 [.2شع  1] ل قل   هبلت إلة  في  الت  لتياجم ل
 

 عمؤل  حؤبط بؤل م   لعؤاش فؤي تحطؤةظ  لييةؤ   لاويةؤ    إذ  لظ تقؤظ  ليخبؤ   ل ايمؤ  لؤاويوا  لماركؤ  لير  ؤ   .5
مقرمؤات  لمقاشمؤ  مؤ   ش لتؤي شضؤعوا  لعؤاش هدؤال الجت ؤا   ش لحضاري  شمكرةات  لريي فؤي  ألمؤ  

 .  عل  لعمل  لعسكلي ش ألميي ليعاش  -ال  ار    –جذشريا. فل   ليخب   لجوان   سؤتؤيؤقؤلض 

شستذشص في بل م   لعاش  إليالمةؤ  ش لتلبريؤ   لتؤي رسؤموا   شل  ترلا  ألم  م   لر ن يرضا ييوا  
تعؤؤؤاول شتشؤؤؤري  ةصؤؤؤرص  لقؤؤؤلهللا  شآاليؤؤؤن ةتؤؤؤى ب  ميؤؤؤاي   ألآ ؤؤؤال  لتعيةمةؤؤؤ  ةتؤؤؤى آالؤؤؤن    ش لتؤؤؤي 
 أوؤاي ك نؤل مؤ  ييما يؤا ..   ش ؤا جؤل  هك ؤل ذلؤك   اليتقؤانميؤاةي  لجوان ش  لتي تتحا  ي  ش لسي  

كؤل بيؤا إسؤالمي شض  مئات  لخطباء ش لريؤاع فؤي  بتمين  لخط   لخين   ليعاش   ييى ش   شلألسف 
(  لمصؤؤؤؤيع  فؤؤؤؤي  يرسؤؤؤؤطة ل     لجنيةؤؤؤؤ  مررثؤؤؤؤاتالحقؤؤؤؤيوظ  ل (!  لتطؤؤؤؤلف نشر ت ليتأينؤؤؤؤل ضؤؤؤؤا    فؤؤؤؤي 
  لمياسين .(   الستعمارش   فقواء  ( مشا ر  لييتاغر      ستيساخ.. م  هجل همليكا

 

 حتؤؤاج ليؤؤل م  يمؤؤل  ؤؤا   إ   لعمؤؤل فؤؤي مجؤؤال  لح ؤؤاع ييؤؤى  لؤؤاو  ش لمكرةؤؤات  لحضؤؤاري  فؤؤي  ألمؤؤ   .6
 .مؤؤؤؤؤؤؤؤل ضؤؤؤؤؤؤؤؤطل  لقؤؤؤؤؤؤؤؤا مر  يينوؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤي  عؤؤؤؤؤؤؤؤة  لؤؤؤؤؤؤؤؤيالن إلؤؤؤؤؤؤؤؤى  ليشؤؤؤؤؤؤؤؤل ش لتلبةؤؤؤؤؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤؤؤؤؤلي  إ  لؤؤؤؤؤؤؤؤحم  أل

  الةؤؤتاللكمؤا ةصؤل فؤي ة ؤام  لحجؤل ت  لسؤلي   لتؤي ةؤؤاف, فنوؤا  لمسؤيمر  ييؤى نوؤ  هبيؤا وظ تحؤن 
شكؤؤؤذلك مؤؤا فعيؤؤ   لمسؤؤيمر  فؤؤؤي .  فؤؤي  لجمورريؤؤات  إلسؤؤالمة  شبل مجؤؤ  فؤؤي محؤؤر  لوريؤؤؤ   لسؤؤرفنتي 

  لصن  تحن  لحكظ  لشنريي شثررت   ل قافة .. 

..  ؤا  ات  لمؤا ف يؤ لتؤي تحميوؤا همليكؤا إلؤى بالنةؤا ييؤى فر  ( لا مقل آةؤ   لمحيرمؤ هجؤر ء  ش ا ت مكم  
تمكؤؤؤ  مؤؤؤ  تأسؤؤؤةس  لجمعةؤؤؤات  ألييةؤؤؤ  شغنؤؤؤل  لحكرمةؤؤؤ  شتمكيوؤؤؤا مؤؤؤ   ل ةؤؤؤام  أيمؤؤؤال  لتلبةؤؤؤ  ش لتعيؤؤؤةظ 

ييؤاما   شجمعةؤ   لعيمؤاء  لمسؤيمن  فؤي  لجح  ؤل ( بؤ   ؤان س    ش لت  ةا ييى غؤل ر مؤا فعيؤ   لشؤةر 
شمسؤؤؤر  لوريؤؤؤ   لتؤؤؤي شضؤؤؤعتوا فلةسؤؤؤا لمسؤؤؤم  لعلشبؤؤؤ  ش إلسؤؤؤالم مؤؤؤ   ( رطؤؤؤ   ل لةسؤؤؤ    ؤؤؤاشم بيجؤؤؤاح 
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شجؤذشريا  لجح  ل. ش ا كاةن رط  ةاجحؤ  ييؤاما شجؤا  لشؤةر  لمجايؤا  بؤ   ؤان س ه  بؤذشر  لمقاشمؤ  
. شيكؤؤذ  شفؤؤل يؤؤذ   لعمؤؤل شبؤؤذريا مؤؤ  جاوؤؤا  فعمؤؤا إلؤؤى  لح ؤؤاع ييؤؤى جؤؤذشريا  شهرضؤؤنتوا   ؤؤا شييؤؤن 

بؤؤذشر  لمقاشمؤؤ  شهجةؤؤاال  ؤؤامن ش ؤؤرن     ات ش ألربعنيةؤؤات ش لخمسؤؤنيةات لتلبؤؤري  لمجنؤؤا رؤؤالل  ل الثنيةؤؤ
 .  ل رر  ش لمقاشم  ضا فلةسا فةما  عا 

لحيقؤؤؤات ه  كمؤؤؤا . كينؤؤل فؤؤؤي يؤؤؤذ   لمجؤؤؤال   شيجؤؤب ه   كؤؤؤر  ليمسؤؤؤاجا ش ل تاتنؤؤؤب ش لحش  ؤؤؤا  لاويةؤؤؤ  نشر 
  سؤؤل شمؤؤ  رؤؤالل  لينؤؤرتشسؤؤط  أل لييسؤؤاء ش لؤؤا عةات ش  .نشر يؤؤام   لتؤؤاريس ش لتعيؤؤةظ  لؤؤاويي  لميحلؤؤي

 نشر  كينل في  لح اع ييى نو   شلا  شثقاف   ألجةال..
     ش لعمؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤؤي يؤؤؤؤؤؤؤؤذ   لمجؤؤؤؤؤؤؤؤال يمؤؤؤؤؤؤؤؤل سؤؤؤؤؤؤؤؤيمي ال  حمؤؤؤؤؤؤؤؤل مخؤؤؤؤؤؤؤؤاآل  لقتؤؤؤؤؤؤؤؤال ش لمقاشمؤؤؤؤؤؤؤؤ   لمسؤؤؤؤؤؤؤؤيح 

  لمعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤاش   لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهمر  ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  لتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤحة ..  -ميؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ  لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي   - لتؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ه  ويخؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  فنوؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 
 . رنسا فرك ونن و    ل مس م

 

   يمؤؤؤل سؤؤؤيميمجؤؤؤاالت كؤؤؤذلك  ا لعمؤؤؤل  لسةاسؤؤؤي ش إليالمؤؤؤي ش ل  ؤؤؤلي ش ل قؤؤؤافي.. فلةوؤؤؤ تهمؤؤؤا مجؤؤؤاال .7
ييوا فؤي ن رؤل ر  وا فعيستطةعر  ه  ش   ةشل ف ل  لمقاشم   لماةة  شميلر توا  لعامير  فنوا  ستطة  

شغنل ذلك مؤ  هيمؤال  لمقاشمؤ   ش اليتصام ليالن شرارجوا.. كما ه  مجال  لتألةا ش ليشل ش لت ايل 
 لالسؤؤتعمار(  لا مقل آةؤؤ   لح   ؤؤ    يمؤؤل ربمؤؤا سؤؤةكر  مشؤؤلشيا ممكيؤؤا ضؤؤم  مؤؤا تتةحؤؤ  ..   لماةةؤؤ   

فؤي مؤأم  مؤ   تمجؤااليؤذه  لةكر   لعامير  فؤي سش م  هجل را ع  لياس .  شةر     لخرة  في بالنةا
 ألةوظ في مجال  لعمل  لسةاسي ش إليالمي ش لماةي.. (  إلرياص  شضعوظ تحن آا ي  توم  

ييا  مالة تن  يامتن  جا  ليعمل في مجال  لمقاشم   لسيمة   لماةة  سر ء فؤي  لمجؤال  لؤاويي هش ش 
  لسةاسي هش  ل  لي شيما:

 

االنتسههاب لألجسهه   السهه ووية والوكوميههة توههه , ويوههرم شههروا, حههوال ال يجههوز بوههال مههن ار أوال:
 مها  -إ ار  اال تعمار مباشهر  توه  او ذلك  واء ( , المقاومة الس مية وقدمة  الد ن )  وون 

 ابغنهر مهأو توهه حكهم وإ ار  الوكهام المرتهد ن الوهالننن الوها منن  - نوف سونيوصل في العرا  
 مهها يوصههل مههن  منههر مههن اا ههالمننن فههي مخت هها  –أنهه ل هللا المههوالنن روههداء هللا المسههتعمرين 

. تاري ية والتنفنذيهة والقضهائية وال يجوز العمل في أي جساز من أجس تسم الس ووية ال  -البال  
إو شهاء من الج ء الماني ل من الفصل الماني وفي الباب ار )يانسا  يأتي و الئل وهذا له تفصنل 

 هللا.
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حهوال أو يقهة العامهل فهي مجهال المقاومهة المدنيهة والهدوو  والسيا هة ال يجوز بوال من ار  تانيا:
)ههدوون  فههة  ,المسهه منن والمقههاومننلمجاهههد ن فههي جريمههة التاههنية و هه  الجسهها  وا,  وااوههالم

أو )هههدوون الوفههها  و ههه  , زوهههم الو هههوية واالوتهههدال بهههدوون و , الاهههبسة وهههن نفسهههه ومؤ سهههته 
 ال تمرار وم ه. الخونةنااطاته وأقذ ااجاز  من المستعمر أو نوابه المرتد ن من الوكام 

الجسهها  و وههم المقاومههة. رو الغههرك مههن وجههو ه ومبههرر وم ههه فههي ذا  المجههال هههو ق ههق منههاخ  
مهة فكيل  تولد هذه المقاومة وتستمر إذا تول   بار الدوا  والمفكروو والقا   والممقفوو فهي ار

؟ .  ما يفعل المغف هوو والفجهر  والمقاومننوتوويم  معة المقاومة ؟  تاويه الجسا  والمجاهد ن 
 يسا .مة ومفكر  الم وممقفي ارمن بع  و ماء اا, والتائسوو النوم 

أو ال  نجهر ل تاهنية , وإوالمسهم الجسها ي  المقهاومننيجهب و ه  المجاههد ن , وفي الووهه ذاتهه  
ولو  هاو ههذا  – و   العام نن في مجال الدوو  والمقاومة الس مية وتسمتسم بالقعو  وودم الجسا 

 أو, بههه  واالوتههرادطالمهها أنسههم لههم  ههدق وا  ههيا   وههم المسههتعمر   -صههويوا فههي حههق أ مههرهم 
 , ومكمهال   مواربة الجسا  والدواية قد المقاومة. رنسم  ؤ وو ومال مسما جهدا ررقهية المقاومهة

 لجسو ها .
 

************* 
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 مستويات المق اومة  
 

إ   لمشارك  في  لمقاشمؤ  ش لتؤارج فؤي منؤا    لجوؤان فؤي سؤينل   شمر جوؤ  هيؤا ء    مؤل لؤا  كؤل فؤلن فؤي 
 ثال  مستريات:

 

 المية: ة الد نية ااالعاطف  
ةوؤؤا  لم وؤرم  لعؤؤام ليؤاو   ش إل ؤؤاء ش لحمةؤ  لؤؤا   ل ؤؤلن.   ش لمررشثؤؤات  لطيةعةؤ  لييخؤؤر  ش  لشؤلف   شيؤذه  كرم

شكسؤؤل  ل يليؤؤاء شيتؤؤك هسؤؤتار  ل ل مؤؤ   لاويةؤؤ  ش لحضؤؤاري    ش ل يؤؤظ   الةؤؤتاللكؤؤلن فعؤؤل آيةعؤؤي ييؤؤى ةؤؤال 
 ؤؤ  تحمؤؤل دؤؤاةيوا ييؤؤى  لمشؤؤارك  فؤؤي مجؤؤال  لمقاشمؤؤ  ش لرآيةؤؤ  مؤؤ   يؤؤل  لمسؤؤتعمل شهير ةؤؤ . شيؤؤذه  لعاآ

  ل ر   لضمنل.  لماةة  هش رنشن  ألفعال  لعاآفة  تجاشبا م  جةشا  يذه  لعر آف في

 

 :إرا   القتال 

يؤي يؤحم وت ؤر  فؤي  لعقؤل ش لقيؤب ش لؤي س  فؤاإلر ن شيذه هساس ت رم   لقار  ييى فعل  لمقاشم  ش لجوان.  
   شباشةوا ال  قام  لملء ييى هي يمل.. هشل مل ةل  لعمللإل ا م ييى  لعمل. شيي 

  ال تعالى ي   لميافقن   لقاياو  ي   لجوان :
  َاْنبِعَاثَُهْم فَثَبهَطُهْم َوقِيَل اْقعُدُوا م ُ  (46  لترب :  َع اْلقَاِعِدينَ َولَْو أََرادُوا اْلُخُروَج أَلََعدنوا لَهُ عُدهةً َولَِكْن َكِرهَ َّللاه

(. شتت ؤؤر  إر ن   لقتؤؤال  عؤؤا ةضؤؤرج  ةبعؤؤا   –إيؤؤا ن  –إر ن   ييؤؤى  لجوؤؤان ش لقتؤؤال يؤؤي    إل ؤؤا مفمل ةؤؤل  
شيسؤايا ييؤؤى تشؤكنيوا إذ  كؤا   لضؤؤمنل ةةؤا ش لقيؤب سؤؤيةما مؤا  مارسؤؤ  .  لعاآ ؤ   لاويةؤ  ش لقيايؤؤ   القتؤال 

.   لقوؤؤل ش لؤؤذل ش لخؤؤرف ش لجؤؤرع  لعؤؤاش مؤؤ  هيمؤؤال  لعؤؤاش   ش لم ؤؤالظ ش لقتؤؤل ش لؤؤامار شمؤؤا ويبسؤؤ  لألمؤؤ  مؤؤ 
 . فةحمل  لملء  لسالح شيقاشم

 

 :العقند  الجسا ية 

 يمة :شيي هساس في همرر غا   في  أل. إال ييل  لتلبة  ش لتيقي  يشيذه ال تأت (1  

 ةوؤؤؤا ترضؤؤؤم    أل  كؤؤؤر   لقتؤؤؤال جوؤؤؤان  فؤؤؤي سؤؤؤينل    ش يتقانيؤؤؤا  فبالعقنؤؤؤا   لجوان ؤؤؤ  شفوؤؤؤظ هركاةوؤؤؤا
 لقتنؤل فؤي   ةنؤث ه  شير مؤ   اتؤل لت ؤر  كيمؤ    يؤي  لعيةؤا فوؤر فؤي سؤينل     لعحم ش لقصا.

 إال فال. ذلك ير  لشونا ش

  شبالعقنؤا   لجوان ؤ   عؤؤلف  لمؤلء هةكؤام يؤؤذه  ل ليضؤ  شهللان بوؤؤا شمقتضؤةاتوا شيقؤام ييؤؤى  لقتؤال ييؤؤى
ِ فَتَبَيهنُوايَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا إِذَا َضرَ   بني  شبصنل  م  رب  شنوي   . (94  ليساء  ْبتُْم فِي َسبِيِل َّللاه

                                                
 تي محيا م   لت ادنل في  لباص  ألشل م   لجحء  ل اةي م   ل تاص إ  باء   .سةأ  (1 
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  ش لؤؤريي  ل امؤؤل   شبالعقنؤؤا   لجوان ؤؤ  شهركاةوؤؤا ولسؤؤر فؤؤي ة ؤؤس  لمجايؤؤا  لمؤؤيو  ش ل  ؤؤل  لجوؤؤاني
شبياء ييى فوظ مقتضةات يذه  ألةكام م  فقؤ   لر  ؤ   لؤذي   بياء ييى معلف  هةكام    لشلعة  

 واشر م  ةرل .

 ا   لجوان ؤؤؤ . إمؤؤؤا ه   حؤؤؤبط  لعمؤؤؤل شيسؤؤؤرء  لمصؤؤؤنل ال سؤؤؤمم   شال  ؤؤؤار  هش تيقطؤؤؤ  شبؤؤؤاش   لعقنؤؤؤ
 لتشؤليا. فوؤي  لضؤام   عؤا    ش اتؤ  مؤ   لقتؤل ش ألسؤلمحك    لسيل  المقاتل ييى مح   لطليق ش

ش ل تيؤؤ    فؤؤي ت ينؤؤن  لمجايؤؤا ييؤؤى ةنتؤؤ  شيحيمتؤؤ  فؤؤي شجؤؤ  ير دؤؤف  لتضؤؤينل  إليالمؤؤي   تعؤؤالى 
  شرادؤؤ  ييمؤؤاء  لسؤؤرء شفقوؤؤاء  لضؤؤالل    هيؤؤا ء  إلسؤؤالم شهللاالتوؤؤظ  لميافقؤؤ     حاشلؤؤش لحيؤؤ   لؤؤذي 

لصلفوظ ي  سينل  . فال با ليعامين  فؤي مجؤال    لمجاياو   ى ألمل يي لذو   حاشلر  تييةس 
  ه   كؤر  لوؤظ ييمؤاؤيظ شم  ؤلشيظ    يؤا ء   ه  لمقاشم  ش لجوان ش لعمل  لعسكلي  لمبابؤل ضؤا 

شهنش ت إيالموؤؤؤظ. لترجةؤؤؤ   لعر آؤؤؤف  لجةابؤؤؤ  فؤؤؤي ة ؤؤؤرس    يظ شهللاالتوؤؤؤظ  ل  ليؤؤؤ  ش لميوجةؤؤؤ شم ق ؤؤؤر 
عقنؤا  كشدؤقيوا شتلسؤةخوا   يؤالم ش لايا ؤ   لجوان ؤ  إلؤى إر ن   تؤال شتحرييوؤا ييؤل  إل   لمممين  

 جوان   تمك   ألجةال م   ستمل ر  لمقاشم  شتر رثوا...
مؤؤا ه لؤؤر   إه ء      يشؤؤل ت  لمالوؤؤن  مؤ  بؤؤباص  لمسؤؤيمن   لمخيصؤن شالبؤا مؤؤ  ذكؤل  لح ةقؤؤ   لمؤؤل  أ شيؤي ه  

تؤؤؤا ور  متحنؤؤؤلش  يجؤؤؤح ! وتؤؤؤلننش  فؤؤؤي مجؤؤؤال   يؤؤؤذه  لمؤؤؤالومات  لم يمؤؤؤ   لمتتا عؤؤؤ  مؤؤؤ   ليؤؤؤر هل فؤؤؤي يؤؤؤذه  ألمؤؤؤ  
 لعاآ ؤؤ   لاويةؤؤ  شةسؤؤب  وتجليؤؤر   لحسؤؤل ت ش لمؤؤل ر ت شيلت يؤؤر   عؤؤة رنشن  ألفعؤؤال غنؤؤل  لمجا ؤؤ .. شلؤؤظ تتحؤؤرل 

شربمؤا  لعشؤل ت هش  آلةؤان فؤي  عؤة    لةسنل م   لمئات ييؤا شييؤا   رح إال ييا  لي   لعر آف إلى إر ن   تال  يذه
  لييا    لعلبة  ش إلسالمة .. 

ميؤذ  ةطيقؤن رؤؤالل  لعقؤرن  ألربعؤ   لماضؤة  كمؤا سؤةأتي ت صؤني  فؤؤي   شبي ؤل  إلؤى  ل ؤايل   لجوان ؤ  شرش نيؤا 
شلؤظ   فؤي نشل مينرةةؤ  كمصؤل شبؤالن  لشؤاما ه  هيؤا نيظ لؤظ تجؤاشه  لمئؤات ةتؤى ةجؤ   ل صل  لسؤانس إ  بؤاء   

رغؤظ مؤا  عتليوؤا مؤ  . في ةن  لظ تقظ هي  ؤانر  جوان ؤ  فؤي هك ؤل بؤالن  لمسؤيمن  ! تجاشه  لعشل ت في نشل هرل  
  ؤؤل ش لؤؤلن    شمؤؤا   وؤؤله ةكاموؤؤا مؤؤ   ل السؤؤتعمار لمبابؤؤل شغنؤؤل  لمبابؤؤل مؤؤ   يؤؤل مختيؤؤف نشل   الةؤؤتاللةؤؤاالت 

 ش لخةاة   فضال ي   لم الظ ش لم اسا  لتي هةالن ةةا  هك ل  لشعرص جحةما..
شةحلؤؤر  فنوؤؤا   إلؤؤى هةؤؤ  شميؤؤذ  سؤؤتعي   ألمليكؤؤا   ؤؤاةتالل جحيؤؤل   لعؤؤلص   بؤؤل إ   إلةصؤؤا ةات  لممسؤؤ   تشؤؤنل  

هةحا وؤؤا مئؤؤات هللاالف  يامؤؤا  ةنؤؤث  سؤؤلح شيمؤؤلح فؤؤي 13ةحؤؤر ميؤؤذ شمؤؤا ه لؤؤر  إلؤؤى ورميؤؤا يؤؤذ  هي  م1990جوؤؤار  سؤؤي  
 شؤؤلفر  ييؤؤؤى ..   ش  لجيؤؤرن  ألمليكؤؤؤا  ش إلةجينؤؤح ش ألشرشبنؤؤؤن  شيتسؤؤك  فنوؤؤؤا مئؤؤات هللاالف  لمؤؤؤاةنن  مؤؤيوظ  أسؤؤؤليظ 

لؤؤؤظ    ش ل سؤؤان ش إلفسؤؤان.. شمؤؤ  ذلؤؤك لؤؤؤظ  جؤؤاشه يؤؤان  لعميةؤؤات  لجوان ؤؤ  رغؤؤظ  سؤؤاآتوا  ال تصؤؤاني ليوؤؤب ش لسؤؤيب 
.. يؤؤؤذ  رغؤؤؤظ ه  ش رن ت  ضؤؤؤ  يشؤؤؤل تع رسؤؤؤار   ألمليكؤؤؤا  ييؤؤؤى عميةؤؤؤات لؤؤؤظ وؤؤؤحن فنوؤؤؤا مجمؤؤؤر  لة عؤؤؤ جؤؤؤاشه إال  
  يؤؤذ   لمسؤؤتعمل  تجؤؤاشه ورمةؤؤا  لميةؤؤار نشالر مؤؤ   لؤؤي ط فقؤؤط  مجمؤؤرع بيؤؤا    لجحيؤؤل  (  ألمليكؤؤي ميوؤؤا   السؤؤتعمار

 آلالف ممؤ   قضؤر  فؤي   يؤا  ةؤر ن   لسؤنل هسؤيرعةا مئؤات  ألبؤخاص مر آيةؤ  جؤل ء  لذي  مرت فؤي بيؤاه مؤ  
شييشل  ألمليكا  في ميطقتيا  لعلبة  ش إلسؤالمة   لتؤي  سؤمرةوا   ميطقؤ  ! شتياشل  لخمرر ش لمخار ت    ظ ا ي  لجل 

ف ةؤؤؤا  اؤؤؤانر م ؤؤؤل يؤؤؤذ   لعميةؤؤؤات  لرسؤؤؤطي ( هيؤؤؤاء مينؤؤؤر  شةصؤؤؤف  لمينؤؤؤر  جيؤؤؤاي همليكؤؤؤي يؤؤؤا  جيؤؤؤرن ةي ا ؤؤؤ    
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فؤؤي  ؟! شيؤؤذه ظؤؤايل  ةؤؤانر   ريؤؤظ لمحتؤؤل م ؤؤل يؤؤذه  لاشلؤؤ ؟!  لتؤؤي تحؤؤري ه ؤؤاس  مقاسؤؤات  لمسؤؤيمن  شتشؤؤكل يقؤؤل ن 
 !!ش لمستعمعلي  ييى مل  لبشلي ..  الستعمارتارير 

شت ؤتم ييؤى مصؤل ينوا لمؤا    هما  ألبؤا هسؤ ا مؤ  ذلؤك فوؤر ه  تقؤرم ن ر  إلسؤالم فؤي هفااةسؤتا  ه ؤام آالبؤا  
   شلؤؤظ وحيؤؤا يؤؤان فلدؤؤ   لجوؤان تحؤؤن ر  ؤؤات  لشؤليعت ؤؤتم ش   شتؤؤؤيشأ فنوؤا  لمعسؤؤكل ت شرطؤؤر   لقتؤال   سؤت  سؤؤير ت 

مجايؤا  أسؤليظ..هي ةسؤب  ش ةؤا فؤي  لمينؤر  مؤ   300مؤيوظ ةحؤر   مجايؤا  1500م  نريوا ليوجل  ش لجوان ييؤى 
هيؤا ن محؤاشن  ممؤ  هةعؤظ   ييؤنوظ   إال ست نا  م  فلد   إليا ن ش لتاريب شةضرر منؤا    لجوؤان  لظ  ألم  !! ش 

شرمؤؤره يظ   شال مؤؤ  مشؤؤاينل  لمسؤؤيمن  شالسؤؤةما الظ ش ةؤؤا مؤؤ  ييمؤؤاء لؤؤظ ووؤؤاجل إلنوؤؤا يؤؤ  هةؤؤ  ! بؤؤل  ألة ؤؤى مؤؤ  ذلؤؤك 
 ي   لوجل  ش لجوان .فارغا  هيقا لاةةا  مألش  لاير   لذو  

  الةؤؤؤتالليؤؤؤان  لؤؤؤذو  ة ؤؤؤلش  ليجوؤؤؤان لاؤؤؤر  إرؤؤؤر ةوظ  لؤؤؤذو  ش عؤؤؤر  تحؤؤؤن  طؤؤؤش   اليتبؤؤؤارىذ  مؤؤؤا هرؤؤؤذةا  عؤؤؤن  ش 
غنليؤؤا مؤؤ  بؤؤالن  لمسؤؤيمن   شهفيسؤؤطن   شه لشةشؤؤا   شهرسؤؤي   ليفؤؤي ش سؤؤا قا ه ؤؤام  لؤؤلشس   ه  لصؤؤارخ فؤؤي هفااةسؤؤتا 

رغؤظ مؤا آيؤل  إليؤالم شهمؤؤل    لمعادؤل.. ةجؤا ه   ليسؤب  تبقؤى فؤؤي راةؤ   آلةؤان ليمينؤر   لالةؤتالل لتؤي تعلضؤن 
شنع   إلريؤؤاص( مؤؤ  هجؤؤل تيليؤؤل هيؤؤا فوظ  لعاش ةةؤؤ ..]   مؤؤ  هجؤؤل تضؤؤخةظ ظؤؤايل   لجوؤؤان  لمسؤؤيم هش مؤؤا  سؤؤمرة  بؤؤؤ

 ام  لخةالةؤ   لتؤي ةشؤلتوا  سؤتخبار ت همليكؤا ييؤل شسؤا ل إيالموؤا مؤ  هر ؤام هنريتوؤا تحؤن مسؤمى  لقايؤا  ييك  ألر 
 شهةا هؤكا ما ذكلت  م  هر ام شبص تي هةؤا  لؤذو  ريؤلش  يؤذه  لملةيؤ  منؤا ةةا ش لحمؤا هلل . م  هجل تحقنق هيا فوا 

.] 
 ؤؤ   لمسؤيمر  ييؤؤل تؤؤاريخوظ  لقؤؤا ظ شةتؤؤى  لحؤؤاوث فؤلذ  مؤؤا  سؤؤيا يؤؤذ   لحؤؤال مؤؤ  ةجؤظ  لي نؤؤل ليجوؤؤان  لؤؤذي  ؤؤام 

تشؤؤنل إلةؤؤ  بؤؤر نر  ألمؤؤل  مؤؤا ش    لؤؤرال  ألمؤؤل  ؤؤاهلل  ةجؤؤا ه  ةؤؤال  ألمؤؤ  يؤؤذه  أل ؤؤام وؤؤاير لإلةبؤؤا   السؤؤتعمار  ه ؤؤام 
شدؤرال إلؤى تحرييوؤا إلؤى   أدؤل لوؤا تطيقوؤا ش تليا ش مم جورن ت  لتي تحتاج إلى في  عة بل  م  ألم    ش  ش الةبعا 

 اذووا ياآ   مجا  ..تشم  إسالمة  يالمة ( ةاجع  تحمل يقنا  جوان   شىر ن   تال فعية  مقا  
شمؤ  هجؤؤل يؤؤذه  لاا ؤؤ  شيمؤؤال ييؤؤى بؤؤث بؤؤذشر يؤؤذه  لمقاشمؤؤ  ش لؤؤاير  لوؤؤا ش لعمؤؤل ييؤؤى قةاموؤؤا.. شضؤؤعن مؤؤر ن 

 : يذ   ل تاص شجعين يير ة  معيل  ي  محتر ه 
 الوريقة(.. –المنسج  – الدوو  –المقاومة اا المية العالمية  )

شضؤؤ  هسؤؤس ة ليؤؤات يمؤؤل تسؤؤوظ فةمؤؤا  حتاجؤؤ   لجنؤؤل  لجوؤؤاني أ محؤؤاشال ه  هضؤؤ   حسؤؤب مؤؤا  سؤؤل   لؤؤي 
 لإلجا   ييى سم ل يام في غا    إلستل تةجة  ش أليمة   لاوية  ش لعمية .. يذ   لسم ل ير:   لقانم م   عاةا 

أوداءنا في والم ما بعد  بتمبر؟ و يل نقاوم الومهالت  يل نواجه النظام العالمي الجد د؟ و يل نجاهد 
 الص نبية المالمة بايا   أمريكا؟..

 و   لمستعا  . لقا شض  يذ   ل تاص شهسس يذه  لاير  م  هجل  إلجا   ييى يذ   لسم ل.. 
 

************* 
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 من أجل الجيل الثالث من الجهاديين :
  اإلسالمية العالمية  جيل المق اومة   

 
 

 عنؤا هةؤا   سؤيتميل ش ةؤتالل   هيتقا ه  جنال جوان ا ورلا  لنرم م  شدرل ةا   لصل ع إلى ما شدين إلة  
 عؤؤؤؤا ه  هيطؤؤؤؤى هيييؤؤؤؤا   فوؤؤؤؤا ييؤؤؤؤى م تؤؤؤؤلق  لطليؤؤؤؤق ر شش  .  ل يسؤؤؤؤطنية  إلؤؤؤؤى ذرشتوؤؤؤؤا  الةت اضؤؤؤؤ ششدؤؤؤؤرل    لعؤؤؤؤل ق 

عيؤتوظ  سؤكرت ييما وؤا   عؤل    ؤف  لمت ؤلج فؤي ةؤن  تقؤف  ألمؤ  مؤ  تضؤحةاتوظ مر .  لمممير  ييؤا  كؤل مؤا فؤي ج 
  م  ةكاموا لوا شبيوا ي   لحلك .ش 

 يامؤا 40هي  يؤل ةحؤر   ميؤذ  ةطؤالق  لجوؤان هش سؤط  لسؤتنيةات   لتجؤارص  لماضؤة    اليتبؤارفلذ  هرذةا  عن  
سؤؤؤيعلض  . ةنؤؤؤث  ؤؤؤا مضؤؤؤةا ةتؤؤؤى  آل  فؤؤؤي يؤؤؤذه  لصؤؤؤحر    جوان ؤؤؤا    مكييؤؤؤي ه  ه ؤؤؤرل ه  جؤؤؤنال  شىلؤؤؤى  لنؤؤؤرم 

ش لؤذي هبؤعل   م   لت صؤنل فؤي  ل صؤل  لسؤانس إ  بؤاء   .. جنؤل  لممسؤؤسن  ش لافعؤ   ألشلؤى  يءا  شمخوتاريل
  ةنؤث لؤظ تؤأت  مشعل  ل  ل  لجواني ش ام هشلى تجارب  مطي   لستنيات إلى هش رل  لسبعنيات م   لقؤل   لميصؤلم

مطيؤ   ذ ؤام  متا عؤ   لمسؤنل  ميؤ لؤذي ل ؤاةي  ل ماةةات إال ش ا  ضؤى مع موؤظ ييؤى يؤذ   لؤارص  لمينؤل.. ثؤظ  لجنؤل  
ثؤؤظ .. ةنؤؤث  ةؤؤتعش  لجوؤؤان فؤي مصؤؤل ش لشؤؤام ثؤؤظ بؤمال إفلي ةؤؤا شغنليؤؤا   شىلؤؤى هش رؤؤل  لقؤؤل   لعشؤلي  .  ل ماةنيةؤات 

ةنؤث ت ؤؤر  ييؤى مؤا   ل ماةنيةؤؤات   فؤي هفااةسؤتا    فتحؤن بر  ؤ   لجوؤان ييؤؤى مصؤل ينوا لعشؤاق  ل ليضؤ   لاا بؤؤ 
شكاةؤؤن مارسؤؤ   ألفاؤؤا   لعؤؤلص تجلبؤؤ  متمنؤؤح   ةطيؤؤق  لجوؤؤان مؤؤ    ات  لجنؤؤل  لجوؤؤاني  ل ؤؤاةي إلؤؤى مطيؤؤ   لتسؤؤعنية

 ل اةةؤؤ  ثؤؤظ ملةيؤؤ  هفااةسؤؤتا     لشةشؤؤا   شسؤؤايمن سؤؤاةات  ليرسؤؤي  ش  رش نيؤؤا إلؤؤى مختيؤؤف  قؤؤاع  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي 
 ش إلمار   إلسالمة   عطاء ه رل بوا هش رله لحاق آال    لجنل  لجواني  ل الث..

  لنيصؤؤؤلم  لقؤؤؤل   لعشؤؤؤلش      شنرؤؤؤل  لجنؤؤؤل  ل ؤؤؤاةي فؤؤؤي هتؤؤؤر   لمحيؤؤؤ    م2001 ثؤؤؤظ جؤؤؤاءت هةؤؤؤا   سؤؤؤيتميل
شلؤظ  سؤيظ مؤؤيوظ   ر يؤاه   لؤؤتوظ مع ؤظ كؤر نره شقةان تؤ  شهك ؤل   م  أللفةؤ   ل ال ؤ   مذ حؤ  ملشيؤ  شهرؤاشن ي ؤةظ تتؤ شت

 م   لقتل هش  ألسل إال  ليذر  لةسنل..
وتؤا   ةمؤؤل  نؤؤل  ل الؤث ه  ووضؤؤظ رالدؤ  تجلبؤؤ  جؤذشره لةطؤؤرر ة ليؤات يميؤؤ  شه  ييؤى  لج  شهيتقؤا جاهمؤؤا 

 في مر هي   لقر ..  الرتاللشمعلك   الا    لا   لصعرب  ار     لجوان في ظلشف  
ؤؤيظ  مؤؤ   سؤؤنل ييؤؤى  ش ؤؤا هةييؤؤن فؤؤي يؤؤذ   ل تؤؤاص ؤ ةنؤؤث هةؤؤي مؤؤ   عؤؤة مؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ   لجنؤؤل  ل ؤؤاةي ؤ ه  ه سع

رالدؤؤ  ميوجةؤؤ   . مؤؤا هيتؤؤحم كتابتؤؤ  ممؤؤا وتيؤؤره مؤؤ  يؤؤذه  لسيسؤؤي فؤؤي ش   يؤؤذ   ل تؤؤاص  رطاةؤؤا جؤؤحء  مؤؤ   ألماةؤؤ  فؤؤي
مؤؤؤ  نش  ه  . تسؤؤؤايا مؤؤؤ   سؤؤؤتعا لحمؤؤؤل  ألماةؤؤؤ  ييؤؤؤى متا عؤؤؤ   لطليؤؤؤق ييؤؤؤى  صؤؤؤنل  .. ةلكةؤؤؤ  تاريخةؤؤؤ  ف ليؤؤؤ    ش 

  مخضؤب بؤاماء يشؤل ت هللاالف  لشؤوا ء.. شمعاةؤا  جنؤل كابؤا فؤي دؤؤل ي   خسؤل نرشسؤا ي ةمؤ  مؤ  مسؤار مجنؤا 
 .في يذ   لعصل  لحاوث   م   لطر غنن شم  شر  وظ هبا  لمعاةا 

ش لسؤنل ييؤؤى هةؤر ر مؤؤا  ؤامر  ف ؤؤل    شيضؤظ تجؤارص هسؤؤالف    إذ ال بؤا لجنؤل  لجوؤؤان  لقؤانم مؤؤ  معلفؤ  جؤؤذشره  
 م  رالل فوظ جذشر  لصل ع  لتاريخة  ميذ باه..  شتجلب  ش اش  
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شمؤا تحرؤل  ؤ  مؤ    لميطيق  ميذ مطي   لقل   لعشلي  شىلؤى  لنؤرم إ  في تارير  لصحر   إلسالمة   لمعادل   
كمؤا ه  فؤي تؤارير تجؤارص  لتةؤار  لجوؤاني  يوا شمخطئوا. نرشسا ي ةمؤ ..نصم صلف  لي ل ي    تجارص ر  ع  

.. نرشسا شييؤل  شميواجؤا شف ؤل  شر  ؤ      لمعادل  لميطيق ميذ مطي   لستنيةات في  لقل   لميصلم شىلى ه اميا يذه
ووضؤؤموا ةتؤؤى  كؤؤر  ه  ش   ال بؤؤا لؤؤ  هشال ه   علفوؤؤا تاريخؤؤا شميوجؤؤا   ال بؤؤا ليجنؤؤل  لجوؤؤاني  لقؤؤانم ه  وييؤؤى يينوؤؤاش 

    لجنل  لجواني  لقانم ةيق  آيةعة  في يذه  لسيسؤي   لتؤي تلسؤظ مسؤار  لقافيؤ   لمجنؤا  ةحؤر ةيؤظ  إلسؤالم  لميشؤرن
  لل با  ييى ميواج  ليير  إ  باء  ..شى ام  رالفت    في إيان  ةكظ   لوذه  ألرض 

كمؤؤؤا ه  فؤؤؤي فوؤؤؤظ سؤؤؤةاق تؤؤؤارير  ألمؤؤؤ  . ش ؤؤؤا ةاشلؤؤؤن ه  هغطؤؤؤي ذلؤؤؤك فؤؤؤي  عؤؤؤة فصؤؤؤرل يؤؤؤذ   ل تؤؤؤاص  ل جؤؤؤاه 
البؤا لجنؤل  لجوؤان  لقؤانم    عمرموا شما ةل بوا شمساريا  لعام إجماال ش لسةاسي راد   سط هساسؤي مؤ   لمعلفؤ  

شيؤر مؤؤا  مكؤ  تسؤمنت   التؤارير  لحؤؤاوث ليعؤلص ش لمسؤيمن  رؤالل  لقؤؤل    لياتؤ  ش لقؤا من  ييةؤ  مؤ  معلفؤؤ  شفوؤظ مج
.. كمؤؤا ه   سؤؤطا مؤؤ   لمعلفؤؤ  ةؤؤرل تؤؤارير دؤؤل ييا  لحؤؤالي مؤؤ   لؤؤلشم 1924ميؤؤذ سؤؤقر   لخالفؤؤ  يؤؤام .  لماضؤؤي 

ةؤؤ  هن ء شكةف    ه صؤؤا معلفؤؤ  رالدؤؤ  تؤؤارير دؤؤل ييا مؤؤ   لؤؤلشم شةمالتوؤؤظ  لتاريخةؤؤ   ألهلنؤؤن   لمعادؤؤلي  هيؤؤا ؤةا 
همؤل موؤظ جؤا  لؤتيمس رطؤى  .  ش لوح  ظ ييل تيؤك  لمالةؤظ  الةتصار تشرالد  نرشس   هجا نةا في ذلك  لصل ع 

  لمسار  لقانم..
  جؤؤؤؤؤذشر يؤؤؤؤذ   لي ؤؤؤؤام  لؤؤؤؤاشلي  لقؤؤؤؤا ظ شةشؤؤؤؤأت  ييؤؤؤؤل  لعصؤؤؤؤؤرربش   إ  فوؤؤؤؤظ ذلؤؤؤؤك شربطؤؤؤؤ  بتؤؤؤؤارير  لصؤؤؤؤل ع كيؤؤؤؤ  

 موؤؤا لوضؤؤظ شفوؤؤظ   شجؤؤا  لبشؤؤل ييؤؤى يؤؤذه  لبسؤؤةط  ش سؤؤتخالص رالدؤؤ  هسؤؤس  لصؤؤل ع بؤؤن   لحؤؤق ش لباآؤؤل ميؤؤذ 
 مكرةات إةشاء ة ليات  لعمل  لمياسب  ليملةي   لحالة ..
آؤات يؤذه  لسيسؤي  مؤ   لمعؤارف ش لؤارشس ش لتجؤارص ابتر  شىذ  شس   ل لن  لمجايا  لعاني ه   جول ك نؤل  مؤ  

 ول  لحكم  ش لعيل  م  يذ   لسةاق كي ..فلة  ال  س   ليخب   لقانم  م  قةان ت  لجوان شجني   لقانم ه  تج  
شلؤؤذلك ةلدؤؤن ييؤؤى ه  تشؤؤتمل  ل صؤؤرل  ألشلؤؤى هش مؤؤا ولبؤؤر ييؤؤى ةصؤؤف يؤؤذ   ل تؤؤاص رالدؤؤ  ذلؤؤك  طليقؤؤ  

 متسيسي  ميط ة  شمرجح .. ةعظ مرجح  رغظ ضخامتوا..
ن مسمهها  ههاو مههالصههراع هههذا لقههد أصههبوه المعرفههة أهههم أ هه وة هههذا العصههر . وال يمكههن أو يقههو  الجس ههة 

 ..إقالصسم المفترك 
 ضؤنتوا ؤ هسؤأل    إلرؤالص ش لقيؤرل ؤ شسؤط معمعؤ      عا تجلب  ذ تة  راد  آرييؤ  يذ  ما ريصن إلة   
 . ( م2004 هش رل  شىلى ه اميا يذه ( م1980   ميذ   تجارص  لصحر   إلسالمة  

تؤؤل   الاؤؤؤ   أليمةؤؤ  ش لعطؤؤؤاء.. شمؤؤ  رؤؤالل  لمشؤؤؤارك   لمنا ةةؤؤ  فؤؤي  لتةؤؤؤار  لجوؤؤاني  لمعادؤؤل رؤؤؤالل يؤؤذه  ل  
  شكين يضر  في  ل ةان   لعسؤكلي  لإلرؤر    لمسؤيمن   م1980ميذ يشن راللوا تجلب   لجوان في سرريا منا ةةا 

ثؤؤظ تجلبؤؤ   لجوؤؤان  لعلبؤؤي  ألفاؤؤاةي ضؤؤا  إلتحؤؤان  لسؤؤرفنتي ش لشؤؤنرعة  فؤؤي هفااةسؤؤتا  .   1982إ ؤؤا  هةؤؤا   ةمؤؤا  
مؤؤ  رؤؤالل ظ مر كبؤؤ   لتجلبؤؤ   لجوان ؤؤ   لمليؤؤل   لممسؤؤ   فؤؤي  لجح  ؤؤل يؤؤ   ؤؤلص ثؤؤ( . م1992-1988ه ضؤؤا  منؤؤا ةةا 

يجليؤؤا   عؤؤل  إلؤؤى ه   ضؤؤطلرةا إلؤؤى(   م1997-1993 لعمؤؤل  إليالمؤؤي مؤؤ  هةصؤؤار  لجوؤؤان  لجح  ؤؤلي فؤؤي ليؤؤا   
كمؤؤؤا بؤؤؤلةن مجليؤؤؤات ذلؤؤؤك فؤؤؤي كتؤؤؤابي   بؤؤؤوانتي ييؤؤؤى  لجوؤؤؤان فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل  – سؤؤؤةطل   لميحؤؤؤلفن  ييؤؤؤى قةانتوؤؤؤا

شيؤي .  ثؤظ  لعمؤل ش لمشؤارك  منؤا ةةا فؤي هللارؤل  لتجؤارص  لجوان ؤ  شهيموؤا فؤي  لعقؤا  لميصؤلم  ( .  م1989-1996
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 لموؤؤاجل لؤؤي ل ذلؤؤك مؤؤا هتاةتؤؤ  يؤؤش ( . م 2001ؤ  1996 رؤؤالل   هفااةسؤؤتا تجلبؤؤ   لطالبؤؤا  ش ألفاؤؤا   لعؤؤلص فؤؤي 
شمؤا شفؤله لؤي ذلؤك مؤ   لتمؤاس مؤ  مختيؤف  .  ألشرشبةؤ   لعلبةؤ  ش إلسؤالمة  ش شالسةما في يؤان مؤ   لؤاشل    لعاوا  

ش لتعؤؤلف ييؤؤى مع ؤؤظ ةلكؤؤات شتي ةمؤؤات شقةؤؤان ت  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لمعادؤؤل   بؤؤل  م  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  يامؤؤ  
 شكل راص.. شما  آيعن يية  م  رؤالل ذلؤك ييؤى يشؤل ت  لتجؤارص  لجوان ؤ  ش إلسؤالمة  يمرمؤا. شمؤ  رؤالل 

 اإلضؤاف  ليمبابؤل     ش ل تا ؤ  ش لتؤأرير ش ليشؤا   إليالمؤي  في مجال  ل  ؤل كرةي هةا  لعامين  في  لتةار  لجواني
  لمنا ةة .. 

شىةمؤؤؤا لةعؤؤؤلف  لقؤؤؤارئ   ه  مؤؤؤا   -شهسؤؤؤأل    إلرؤؤؤالص  –شال هذكؤؤؤل يؤؤؤذ  ييؤؤؤا لي خؤؤؤل    شلؤؤؤةس  لمقؤؤؤام مقامؤؤؤ  
 اليتمام .  ستقيي  م  د حات  ل تاص ير ةتاج تجلب  منا ةة  آريي  شمتيري    فةعطة  ةق  م   

جوات ه  ه يمل  ل  ل شه ضؤي  لسؤايات  ل  نؤل  فؤي  لميا شؤات ش لحؤر ر مؤ  ك نؤل مؤ   لعؤامين  فؤي يؤذ  شلقا 
شرادؤ  مؤؤ  كؤؤر نره شقةان تؤ   لمجؤؤلبن .. شفؤؤي  لت  نؤل فؤؤي آيةعؤ  يؤؤذه  لطامؤؤ   لياهلؤ  بيؤؤا شآؤؤلق    لجوؤؤاني   لتةؤار

مؤا  سؤايظ  فؤي ذلؤك كؤي هشجؤح   شييؤل رسؤا ي   لمتتالةؤ    نفتي يذ   ل تاص  بن مر جوتوا. شه  هض  رالد  ذلك 
  ييى  ستئياف  لمسار..  شيعني  في رام   لجنل  لجواني  لقانم 

 شباكرر  ممل اتي : بي اشكما  ين في كت
 :ييا لقرل هينا    م1987 لذي كتيت  يام  ( - فالم وفمال -المور  اا المية الجسا ية في  وريا ) 

وورههها فههي قههوء أو يو , مههن قههالل التجربههة الذاتيههة , سهها ي أو  ولههد نظريتههه العم يههة إو و هه   ههل جنههل ج
 حصا  التجارب السابقة.

وال مههن . إو النظريههة الجسا يههة العم يههة ال تولههد فههي رؤوس المههؤلفنن والمفكههرين فههو  المكاتههب ارنيقههة  
ي لوهر تسم.. )هل تولهد فهي قنها   وال تن ل و ه  أصهوا)سا مهن ومهة السهرم التنظيمه. قالل حيا  الدوة المريوة 
وتجع سهم  هدفعوو تمهن  هل , ومسهار المونهة وأتونسها. نظريهة تك ها أصهوا)سا العنهاء , القتال و احات ااودا  

حتهه   ههت ما الالحقههوو مهها  نا هههب  ههل مرح ههة وا مههة مههن الخوهههوات , قوههأ وتجربههة مههن  مههائسم ومعانهههاتسم 
  الصائبة.
 .في  منر مهن ارحيهاو أ مهر إتهراء ل مسهار مهن النصهر الفال  ولكن ,الممن ة باهظ ة ش االفالتجارب إو  

 االنتصهارفننه ياكل له أرقهية , فنذا ما مي  له المبات والع م و   المسنر .  إذ يجمة التجربة إل  المجرب 
 . الوا م القا م بنذو هللا

هآيؤؤ  ييؤؤى ك نؤؤل  ش سؤؤتطعن مؤؤ  رؤؤالل دؤؤحيتي ش ةت ؤؤاكي ه   لقؤؤا يا شؤؤن بي سؤؤي تجؤؤارص جوان ؤؤ  مليؤؤل  
نر سؤؤ  مقارةؤؤ  مؤؤ  مؤؤا  آيعؤؤن شلقؤؤا نرسؤؤتوا . مؤؤ  رش  ؤؤات هدؤؤحابوا  لؤؤذو   ؤؤامر  بوؤؤا   سؤؤر يا مؤؤ   لتجؤؤارص  لل  عؤؤ  

ة ليؤات فؤي شه امؤ    ةاشلؤن فؤي يؤذ   ل تؤاص ه  هيضؤظ كؤل ذلؤك ش تارير  لحلكؤات ش ل ؤرر ت  لمعادؤل .. يية  م  
 م  سةسنل ييى رطاةا بترفنق  .. شمسار  يمل  ا ت ر  مسايا  ييى مسارةا  لقانم 

 تعيةؤ ماهدؤاص  لبشؤلي   كؤل  ً  ن ء ع   شما هةيتؤ  بيؤا شبانلةؤا مؤ  بيؤي هللانم    ا م ؤين همليكا ش لحضار   لالبة لق
 :ديى   يية  شسيظ ما رشي يي شنش ءيا ن رل في  ن  وا  .. شال بك ه  بالءم  معاةي كيم   ن ء(
 (.. وجس ه من جس ه, ورفه من ورفه , أن ل له  واء ما أن ل هللا من  اء إال و   )
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ةسؤؤنل سش ؤؤا ةاشلؤؤن فؤؤي يؤؤذ   ل تؤؤاص ه  هسؤؤايظ فؤؤي  لبحؤؤث يؤؤ  مر دؤؤ ات يؤؤذ   لؤؤاش ء لعؤؤل    جعييؤؤا ش مؤؤ  
 مم  يلف .. ى م  مضىأ ييى رط

ا شةي ا وؤا همليكؤ –مؤ  هيؤل ض يؤذ   لؤا ء   مؤ  شر ء ذلؤك كيوؤا شربمؤا  لبشؤلي    لعييا ةستطة  ه  ةؤليم همتيؤا  
 فةكر  في ذلك  لش اء  أ    ...  شما هةي  في  ألبلياء م  بيي  لبشل يام  ش لمسيمن  راد  م  شيالت  -
 

************* 
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 تعريف بمراحل تبلور ونضوج أفكار هذا الكتاب   
 

. شلعؤل رنؤل    رنللقا تأجين كتا   يذ   لبحث رغظ يحمي ييى ذلك مل ت ياوا . شلعل فؤي  ؤار   بؤذلك  لتؤأ
ش يايؤؤ   ه   لوجمؤ   لعاتةؤ   لتؤؤي تقرنيؤا همليكؤا شةي اءيؤا مؤا  عؤن   لقؤؤارئ  لمسؤيظ ييؤى فوؤظ هكيؤل   مؤ  يؤذ   لخنؤل 

  لمقاشم   لتي ةايره إلنوا في يذ   ل تاص...ش شنير   لجوان  شبل م   لعمل    األف ار هشضم 

وؤرم بؤاهت  يشؤل يامؤا   ثيؤي يؤل هك ؤل مؤ    مؤ   لبصؤنل  فقا هدبم ما لظ  مك  إنر ك  ش لقياي   ؤ  إال  قؤار 
هدؤؤبم  . م1990يؤؤذه  لحمؤؤالت  لصؤؤينية   لجاوؤؤا   اؤؤحش همليكؤؤا شةي ا وؤؤا ليخيؤؤة  تحؤؤن سؤؤتار تحليؤؤل  ل ريؤؤن يؤؤام 

بل  قار  سةط م   لسم  لمؤ  راةتؤ   لبصؤنل  شة بؤ   لعمؤى  عؤا ه  فقؤا ةعمؤ    سنل م   لبصل  يء لنرم وار   ش
  إلةساس..

ه  تيضؤؤؤ  تيؤؤؤك  ألف ؤؤؤار  عؤؤؤا ه  هنت بؤؤؤر يا  يؤؤؤذ   لبحؤؤؤث ه ضؤؤؤا  إرؤؤؤل ج عؤؤؤل مؤؤؤ  هللافؤؤؤاق  لخنؤؤؤل فؤؤؤي تؤؤؤأرنل شل
شييى  لمؤا فعن  يؤ  يؤذه  ألمؤ   ةمالت همليكا شةي ا وا ييى  لمسيمن   اآب   شييى  لصحر   إلسالمة  راد   

 لتؤؤي ت لضؤؤوا   ل سؤؤ   لمقاشمؤؤ  إلؤؤى  هن ؤؤان  لقيايؤؤ  لؤؤاويا  ضؤؤلشر  ب   مؤؤ  هبيا وؤؤا  لمجايؤؤاو  ييؤؤى شجؤؤ   لخصؤؤرص
 شةشة   لوجم   ليلبلي   لعاتة . 

رؤؤل ج يؤؤؤذ   ل تؤؤؤاص مؤؤ  رؤؤؤالل هتؤؤؤر   لمحيؤؤ   لتؤؤؤي ةعؤؤؤةش إشلعؤؤل مؤؤؤ   لخنؤؤل ه ضؤؤؤا فؤؤؤي ذلؤؤك  لتؤؤؤأرنل  ه  وؤؤؤتظ 
 .شةي ا واهمليكا م   م   لمر جو  ملةي   لمطارن ت ش لمخاب    ش   شةح  ةعةش  ذرشتوا يذه  أل ام

ر   ؤؤا  ضؤؤى لؤؤي  لتةسؤؤنل ش لترفنؤؤق فؤؤي إرل جؤؤ    شهسؤؤأل  تعؤؤالى ه  ويوميؤؤي  لحؤؤق ش لصؤؤر ص شهرجؤؤر   ه   كؤؤ
 شيجيييي  لحلل شيرفقيي ألسباص  لقيرل .. إة  هيل ذلك ش لقانر يية .

 
 فمن المفند في فسمه ذ ر تس س سا . أما ون مراحل تب ور أفكار هذا الكتاب ,

يؤام هش رؤل إلؤى  م1990يؤام هش رؤل مؤا بؤن    يشؤل يامؤا  فقا تظ ذلك ييى مل ةؤل متارجؤ  ييؤى مؤا  هربعؤ 
 . م2004

ييؤى ةواوتؤ  هش رؤل   -  ضؤل     –  شهبؤارف  آل   م2002شهما دؤةاغت   ألرنؤل   فقؤا بؤاهتوا مطيؤ   سؤي  
 .  م2004سي  

 رالد  تيك  لمل ةل  ل  لي  ييى  لشكل  لتالي : ا كاةن ش 
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 ( م1991 - م1990) بيشاور  :  المرحلة األول 

 
  فؤؤؤؤي هفااةسؤؤؤؤتا  ش لميؤؤؤؤاآق م 1992 -1987   مؤؤؤؤا بؤؤؤؤن  ةضؤؤؤؤلت كؤؤؤؤا  جمؤؤؤؤ   لمجايؤؤؤؤاو   لعؤؤؤؤلص  لؤؤؤؤذي )

شةؤؤر   كؤؤل تأكنؤؤا كامؤؤل    م1990شالسؤؤةما يادؤؤمتوا بةشؤؤاشر   ؤؤا بيؤؤ  ذرشتؤؤ  يؤؤام   لحاشن ؤؤ   لباكسؤؤتاةة   
مؤؤؤا  مكؤؤؤ  شدؤؤؤ   شبؤؤؤوا ذلؤؤؤك  لجمؤؤؤ    ما رسؤؤؤوا  لمختي ؤؤؤ  . شالسؤؤؤةما  لعلبةؤؤؤ    آةؤؤؤا  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  

 ؤؤر ت  لتحؤؤالف  لؤؤؤاشلي  شذلؤؤك بيؤؤحشل.  ؤؤالحلح ل  ل  ؤؤلي ش لي سؤؤي ييؤؤى مسؤؤتر   لمجايؤؤاو   لعؤؤؤلص رادؤؤ  
ش لؤذي بؤا   كؤل شضؤرح هةؤ  مجؤلن  بحيام  همليكا في جحيؤل   لعؤلص تحؤن سؤتار مؤا سؤمي بتحليؤل  ل ريؤن .

ييؤؤؤى يقؤؤؤؤل ن ر   ش لنوؤؤؤرن تقرنيؤؤؤا همليكؤؤؤا شهشرشبؤؤؤؤا  لالبةؤؤؤ   سؤؤؤتار يؤؤؤش لحمؤؤؤالت دؤؤؤينية  ياتةؤؤؤؤ  جاوؤؤؤا   
 لقؤؤا يصؤؤف ذلؤؤك  لحلؤؤح ل  كامؤؤل  ألمؤؤ   لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة    .فؤؤي  لشؤؤام ش  لعؤؤل ق شجحيؤؤل   لعؤؤلص  إلسؤؤالم

فقؤا نرؤل  شبصحرتوا  لاوية   لسةاسة   لتي كاةؤن تعؤةش ذرشتوؤا ميؤذ  ةطيقؤن  يؤل هك ؤل مؤ  ةصؤف  ؤل  .
بؤؤؤل  شبحؤؤؤل  شجؤؤؤر      -  إلسؤؤؤالم يقؤؤؤل ن ر -  ليصؤؤؤار  يؤؤؤذه  لمؤؤؤل  بؤؤؤالن  لحؤؤؤلمن   شهةؤؤؤاآر   جحيؤؤؤل   لعؤؤؤلص

شةحؤؤر يشؤؤلي   المئؤؤ  مؤؤيوظ مؤؤ  . كؤؤا  هك ؤؤل مؤؤ  ةصؤؤ وظ مؤؤ   ألمليكؤؤا  شهةحلؤؤر  فنوؤؤا هيؤؤاء مينؤؤر  جيؤؤاي .
 31شتشؤؤكل  لبؤؤا ر  مؤؤ  ةحؤؤر   -هشربؤؤا  لالبةؤؤ   –. شكؤؤا  ةحؤؤر يشؤؤل  فؤؤي  لمئؤؤ  مؤؤ  نشل  ليؤؤاتر  إلةجينؤؤح

 لباكسؤؤؤتا  شتلكةؤؤؤا  ش سؤؤالمة  م ؤؤؤل  لسؤؤؤعرن   شنشل  لخيؤؤؤة  كؤؤؤا  لؤؤؤبعة  لحكرمؤؤؤات  لعلبةؤؤؤ  ش إل. ش نشلؤؤ  
  السؤؤتطل نشلؤؤةس ييؤؤا محؤؤل  . شغنليؤؤا ةصؤؤنبا ال  ؤؤأس  ؤؤ  مؤؤ   لمشؤؤارك  ه ضؤؤا شسؤؤرريا شمصؤؤل ش لماؤؤلص ..

 ؤأ   ألمؤ   إلسؤالمة  شمقاسؤاتوا   مما لظ واع مجاال ليشك   لذي هآيب فة   لعيماء ش ل تاص ش لصح نر   
  ةؤؤؤتاللدؤؤؤينيي ووؤؤؤرني يسؤؤؤكلي مبابؤؤؤل.    ةؤؤؤتاللي طةؤؤؤ  يي  لمسؤؤؤتواف  فؤؤؤي مرجؤؤؤ  شثلش توؤؤؤا شالسؤؤؤةما  ل

 وواف في  ليوا   إلى  لقضاء ييى  لرجرن  لحضاري ليمسيمن   شكل كامل ..
   هرؤؤؤل   اسؤؤتعال  مشؤؤؤاري  هلحلؤؤ  مرجؤؤؤ   م1991شفؤؤي مطيؤؤؤ  يؤؤام  تبؤؤ  ذلؤؤؤك  لحلؤؤح ل شرؤؤؤالل هبؤؤول  ال ؤؤؤل

مؤ  مشؤؤاري  . فيسؤؤطن  شبنؤن  لمقؤاس تحؤن مسؤمةات  اآيؤ  هرؤل  ليةؤ  مؤا تبقؤى مؤ    لسؤالم مؤ   لنوؤرن  
  م1991 ةطيقؤن مؤ  مؤمتمل ماريؤا يؤام  تيؤك  لمرجؤ   لتؤي  لصيم ش لتطية  ش لسالم بؤن   لعؤلص ش لنوؤرن .

(  اإلضؤاف   لمي مؤ   لييؤا  - ألرن    -سؤرريا  –مصؤل  مؤ  نشل  لطؤرق  لعلبةؤ    إسل  نلشباركن فة  
ةنؤؤؤث نيمؤؤؤن مع ؤؤؤظ  لؤؤؤاشل  شبحضؤؤؤرر نشل يلبةؤؤؤ  هرؤؤؤل  ييؤؤؤى رهسؤؤؤوا  لسؤؤؤعرن   .    يسؤؤؤطنية  ل لتحليؤؤؤل 

 . لخةاةي   الستسالمي  لعلبة  ش إلسالمة  تقليبا ذلك  لمسار 
  ه  بؤؤؤعرص  ألمؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ     كؤؤؤا  مؤؤؤ  هيؤؤؤظ هثؤؤؤار مؤؤؤا تمخؤؤؤة ييؤؤؤ  ذلؤؤؤك  لحلؤؤؤح ل  لسةاسؤؤؤي مؤؤؤ  هثؤؤؤار مؤؤؤامل

حلح ل ش ؤا كشؤف  شؤكل فاضؤم يؤ  ةقؤا ق غا ؤ  دحن ييى  ل  ش إلسالمة   شراد   لصحر   إلسالمة  
  مك  إ جاهيا  ما ويي:  في  لخطرر  

 –مكؤؤ     : يسؤؤكلي مبابؤؤل مؤؤ  هجؤؤل  لسؤؤةطل  ييؤؤى مقاسؤؤاتوا  ةؤؤتالله   ألمؤؤ   إلسؤؤالمة  تتعؤؤلض لوجمؤؤ  
 بنؤن مؤال  لمسؤيمن  – لؤي ط   سؤتالصشمؤ  هجؤل   لنوؤرن ل يسؤطن     ةؤتاللشمؤ  هجؤل فؤلض  (    لقؤاس – لماوي  

 لسةاسؤي ييؤؤل  ألة مؤ  ش لحكرمؤؤات   الةؤؤتالل عؤؤا ه  رسؤر   غلبؤي ثقؤؤافي ش جتمؤايي   ةؤؤتاللشمؤ  هجؤؤل فؤلض  –
يجمؤ    لعسكلي  لذي  ةطيق م  ةلص يادؤ    لصؤحل ء   تحليؤل  ل ريؤن(.  االةتاللشترج     لعلبة  ش إلسالمة 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  47  [  

 

 لي ؤؤام  لعؤؤالمي  يؤؤق تحؤن مسؤؤمى  إلرضؤؤايوا ليشؤعار  لعؤؤلية  لؤؤذي هآ تقصؤا  ألمؤؤ  مؤؤ  ه صؤايا إلؤؤى ه صؤؤايا  
 . إقضاع ارمة لإلرا   النسو ية الص نبية ) وامة أمريكا :(. ش لذي  عيي  ارتصار  لجاوا

ش ؤام  لحكؤام  . ا باركن هش هوات تيؤك  لحميؤ    شنشةما  ست ياء ه  كاف  ةكرمات  لاشل  لعلبة  ش إلسالمة   
بتقؤؤا ظ كافؤؤ  هبؤؤكال  لؤؤايظ ش لعؤؤر  ش لخؤؤامات  ليرجسؤؤتة  لقؤؤر     لملتؤؤاش   لؤؤذو  رسؤؤخر  هة مؤؤ   ل  ؤؤل فؤؤي بالنيؤؤظ 

بؤؤل لقؤؤا  ؤؤام ك نؤؤل مؤؤيوظ  المشؤؤارك   لعسؤؤكلي  فعيةؤؤا هش   شنيمريؤؤا ييؤؤل هجوؤؤح  إيالموؤؤظ بؤؤل  شبحؤؤل  شجؤؤر  .  الةؤؤتالل
سؤي لت يؤن تيؤك  لحكرمؤات هةوؤا جؤحء هسا.  رمحيؤا إلثبؤات ةضؤرريظ ش ةتمؤا وظ لوؤذه  لحميؤ  ييؤى  إلسؤالم ش لمسؤيمن 
شفؤؤي رةاةؤؤ   ضؤؤا ايا شبةؤؤ  ثلش توؤؤا شتسؤؤيةظ  مؤؤ  يؤؤذ   لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا فؤؤي محاربؤؤ  بؤؤعربوا شنوؤؤيوظ  لحيةؤؤا  

 مقاساتوا .

  ةؤان ت  لصؤحر  هش  مم ل  العيمؤاء  لمسؤتقين  مؤ  جوؤ      في بالن  لمسيمن  تين  ه  يمرم  لوةكل  لاويي 
ال  صؤؤيم  حؤؤال لمر جوؤؤ  يؤؤذه   بههار  وههن بيكههل مف هها منسههارع  إلسؤؤالمة  شهةح بوؤؤا شجماياتوؤؤا مؤؤ  جوؤؤ  هرؤؤل   

.بل  ألة ى م  يذ  هة   ا تين  ه  مع ؤظ مؤ   سؤمر  ييمؤاء هيؤل  لسؤي  شهيالموؤظ  لمتيؤرين  شفقوؤاءيظ .  لوجم  
بؤؤل  يتيؤؤل  فأسؤؤبار  يينوؤؤا  لشؤؤلعة  شجرهشيؤؤا    لملمؤؤر ن   ؤؤا  ةضؤؤمر  ليحميؤؤ   إليالمةؤؤ  لوؤؤذه  لحمؤؤالت  لصؤؤينية  .

 لميؤؤافقن  مؤيوظ ه   ؤؤاشم  ألمليكؤا  إلؤؤى جحيؤل   لعؤؤلص مؤ  هكيؤؤل ةعؤظ   ييؤؤى يؤذه  ألمؤؤ  شهةؤ   سؤؤتأيل سؤؤجرن  كبؤار
  كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك    لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةر هبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  لجح  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلي ( يضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ينئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  كبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار  لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل.!!

إلؤى     دينيي ووؤرني ليمسؤيمن  ةتالللةحرلريا م  درر    . فمسخر  ة ةق   لصرر  ( في  لسعرن   ! ء   لعمال
شةكرمؤؤ   ل ريؤؤن   لاشلؤؤ   لترةنؤؤا   لسؤؤعرن  (   دؤؤرر  ةصؤؤل  مشؤؤلشي  مؤؤ  نشل دؤؤا ق  إسؤؤالمة  شغنؤؤل إسؤؤالمة  

شبوؤؤذ  دؤؤار   .  ؤؤاغ ييؤؤى  لؤؤاماء ش ألمؤؤر ل ش أليؤؤل ض   لعؤؤل ق(  غابؤؤظ  بوؤؤا يؤؤاش كؤؤافل هآؤؤاح    لتؤؤي  لشؤؤلعة ( 
يؤظ كبؤار  ا  يالمؤ 400لحكرمؤ   لسؤعرن   ةحؤر ( ش لؤذي نيؤن إلةؤ   م1991 ليةا   لختامي لما سمي ممتمل مكؤ   

الصحر   إلسالمة !! شمم  كؤا  فؤنوظ شش ؤ  ييؤى يؤذ   ليةؤا   لختؤامي  شهيماء ما  سمى   ييماء  لعالظ  إلسالمي 
شمؤؤا  عؤؤانلوظ مؤؤ   لعيمؤؤاء ششهر ء  ألش ؤؤاف ش لشؤؤمش   خ  ألهيؤؤل مؤؤ  مصؤؤل  ر ينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء  السؤؤعرن     شبؤؤن :

شكؤؤؤذلك مع ؤؤؤظ رؤشس  ات  لاويةؤؤؤ   للسؤؤؤمة  شغنؤؤؤل  للسؤؤؤمة  ل افؤؤؤ  نشل  لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤؤالمي . لاويةؤؤؤ  ش لجمعةؤؤؤ
  لتييةغةؤ  ش إلدؤالةة  ... ش لجمايؤات  لسؤيفة  ش لصؤرفة  ش  مؤ   إلرؤر    لمسؤيمن    شرمره  لحلكات  إلسؤالمة  

هدؤارت مع ؤظ تيؤك  لجمايؤات يالظ ش ا ا شرمؤح إسؤالمي! كمؤا  400 قلص م   ش ا دار بذلك بةا  ش   يية  ما
 ألمليكؤؤي  ألرؤؤلق !! شلؤؤظ  شؤؤذ يؤؤ  يؤؤذ   لؤؤيالء إال ةؤؤر نر   السؤؤتعماري بةاةؤؤات رادؤؤ  بوؤؤا ن رت فؤؤي فيؤؤك يؤؤذ   ل قؤؤ  

ه  تصؤؤار  ل تؤؤاش  مؤؤ  ك نؤؤل مؤؤ  يؤؤمالء  لعيمؤؤاء أ شكؤؤا  مؤؤ  تبعؤؤات ذلؤؤك  مؤؤ  رمؤؤره  لصؤؤحر  ممؤؤ  يصؤؤموظ  .
 معتهد ن   ش يتبؤار كؤل مؤ   جايؤايظ   بؤليا   مسهتأمنننش يتباريظ   ليا ييى يذه  لقر ت  لااهي  !  االوتداء حلم  

ُجُ ُسهم  ) : يقابوظ في  لاةةا ..   م ساو  في  ألرض  ييى ذم   لمسيمن  م  و.أ.ر  هدي سي وَّة. أ.   تَُّ وا أ.و  ُيص. َُّبوا أ.و  ُتق. أ.و  ُيق.
ههن. ا ا مي ههو  ف. ههالدو أ.و  ُ ن  ههن  قي كي ر. مي  لقؤؤر ت  ألمليكةؤؤ      بؤؤليا   المعصههومنن لمعتؤؤاي ييؤؤى يؤؤمالء بؤؤل هيمؤؤر  ه    (! ر 

بوؤؤؤذ  دؤؤار بةؤؤؤا   اإلجمؤؤاع يؤؤؤ  ينئؤؤ  كبؤؤؤار  لعيمؤؤاء فؤؤؤي  لسؤؤعرن   إثؤؤؤل ش ( ال وؤؤلشح ر  حؤؤؤ   لجيؤؤ .!!!  ش لصؤؤينية 
 ( ش   لخيل(  لذو   ستوافا جيرن  همليكا   عا ةن  .  للياض     ة جاري 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  48  [  

 

رفضؤؤؤن ذلؤؤك  لر  ؤؤ  شنيؤؤؤن إلؤؤى جوؤؤؤان   لتؤؤي لجوان ؤؤ   لمسؤؤؤيح   ه   لجمايؤؤؤات ش لتي ةمؤؤات  تيؤؤن  شلألسؤؤف 
كاةؤؤن  حكؤؤظ ش  عوؤؤا  لحلكؤؤي شضؤؤع وا شتشؤؤلنيا يؤؤ  بالنيؤؤا ..هيجؤؤح مؤؤ  ه  تقؤؤام ةؤؤال لوؤؤذه   ألمليكؤؤا  شةي ؤؤا وظ  

فؤي   الةتشؤارش  تصلت مر جواتوا لألمليكؤا  ييؤى بةاةؤات محؤاشن    لتي ةحلن في بالن  لمسيمن  .  لطام   لماةق 
شل يؤؤ  كؤؤا  مر  ؤؤا  فقؤؤا كؤؤا  مر ؤؤف قةان توؤؤا شرمرهيؤؤا ش ضؤؤحا  شيم ؤؤل  لحؤؤق ..  عنؤؤا  يؤؤ   ألمؤؤ  .    لموجؤؤل بؤؤالن

  عنا  كل  لبعا ي  ن  ل   ل عل ش لتأثنل  هش  أليية  ل ةان   لمر جو  .. ياجح  مقورر  
ن مقؤؤرمي  لصؤؤالح فؤؤي ه   ألمؤؤ   إلسؤؤالمة  شبؤؤعربوا  اآبؤؤ  شةتةجؤؤ  ل سؤؤا شةتةجؤؤ  لوؤؤذه  ألةؤؤر ل      تيؤؤن  هرنؤؤل 

  كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا رشي فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ألثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل:تمامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ش ألمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ء( مانبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا .  لعيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء    ألمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   
شه   ألمؤؤ  ش ؤؤا ك ؤؤل  .  ( الع مههاء وارمههراء:    دؤؤي ا  مؤؤ   ليؤؤاس إذ  دؤؤيحا دؤؤيم  ليؤؤاس شىذ  فسؤؤا  فسؤؤا  ليؤؤاس

شأل    ؤةظ هكيؤل مؤ   لؤذي يؤي فةؤ .شةافق هك ل ييما وا.. مؤاير  لؤاررل تةؤ  ي  ميركوا شرؤسا وا شهمل  وا  مع ظ 
إمؤؤؤا فؤؤؤي    ةكاموؤؤؤا  لملتؤؤؤاو  دؤؤؤارش  فؤؤؤي ةيؤؤؤف  لعؤؤؤاش. شأل  هغيؤؤؤب ييما وؤؤؤا ش ؤؤؤان  ةلكاتوؤؤؤا  إلسؤؤؤالمة   ؤؤؤا ترهيؤؤؤر 

 متايات  لي اق هش في جحرر  لعجح.. شه   لعاش  قف في مر   ما شد    لشايل  قرل  :
 ياش  لايظف ال والم  لذ ب في ياش ة                إ   ك  لل يي 

شه  يؤؤؤامتوظ   شمؤؤؤا  خطؤؤؤط ألمؤؤؤتوظ   فقؤؤا تيؤؤؤن  ه  بؤؤؤعرص  لمسؤؤؤيمن  مانيؤؤؤر  تمامؤؤا يؤؤؤ  ش  ؤؤؤ  مؤؤؤا وؤؤؤاشر بوؤؤظ  
شه   لعؤؤاش يؤؤاهم ييؤؤى  سؤؤت مال سؤؤيب مؤؤا . ميؤؤذ توا  مل غؤؤ  شتمؤؤلغوظ فؤؤي غؤؤار ر  إلؤؤى هللاذ ةوؤؤظ فؤؤي سؤؤعنوظ لؤؤاةةايظ  
 عضؤؤر   شه   لؤؤر ين  مؤؤيوظ لمؤؤا وؤؤاشر   ضؤؤر  .شيمؤؤرموظ فؤؤي غ يؤؤتوظ معل  تبقؤؤى لؤؤاووظ مؤؤ  نوؤؤيوظ شفتؤؤات نةةؤؤايظ .

شيشؤكر  إلؤؤى   هةوؤظ مؤ   لمستضؤع ن   لؤذو  ال  سؤؤتطةعر   هدؤا    لغؤة, ش لقوؤل ش لحؤح  ييؤؤى مؤا  حؤل  األمؤ   
 ةني  شال ووتاش  سينال .
شمؤا وتر ؤ  لؤ  مؤ  ةتؤا   فؤي غضؤر    جؤل  شيجؤلي  شتتا    ألربؤار ش لتحيؤنالت ييؤى مؤا شسط تيك  لحالهل..

 باهت تترلا يياي با  ات يذه  ألف ار.  لسين   لقانم  ..
شكؤؤا  ش ضؤؤحا مؤؤ   .. لقؤؤا كاةؤؤن تيؤؤك  ل ؤؤلشف ن فعؤؤ  لؤؤي ييؤؤى  لت  نؤؤل فةمؤؤا  جؤؤلي شه عؤؤانه شآؤؤلق مر جوتؤؤ 

فؤن ييؤى مؤ  لؤظ هكؤ  هيلفوؤا  لجوان ؤ  ش ل  ليؤ  شسؤر يا  لتؤي تعلم   ستعل ض آةؤا  لصؤحر  ش لحلكؤات  إلسؤالمة  ش
ه  جيوؤؤا هش كيوؤؤا  ؤؤا  تخؤذ بؤؤل م  شميؤؤاي  شهيؤؤا فا  عنؤا  كؤؤل  لبعؤؤا يؤؤ  مر جوؤؤ    لجوؤؤان  ألفاؤاةي ميوؤا فؤؤي ملةيؤؤ   

  ألهم   لقانم .
شى جؤؤان  اسؤؤظ مشؤؤتل  مؤؤ      الةتخابةؤؤ فيؤؤل م   إلرؤؤر   شهبؤؤكالوظ تحؤؤرم ةؤؤرل ف ؤؤل   ليللماةؤؤات شكسؤؤب  لمقايؤؤا 

  مخططؤؤات لإلدؤؤالح  لجح ؤؤي  لملةيؤؤي  طقؤؤ  ..ش لبحؤؤث يؤؤ  مر  ؤؤ  ال تتصؤؤانم مؤؤ   لاؤؤح    لجؤؤان ليمي   لحكرمؤؤات 
ش ؤؤا تؤؤؤا رين فنوؤؤا مصؤؤؤالحوظ  لشخصؤؤؤة  . ت تيؤؤك  ألةؤؤؤح ص شبالنيؤؤؤا ء تؤؤاشر كيوؤؤؤا فؤؤي فيؤؤؤك  لقطليؤؤؤ   حسؤؤب  ةتمؤؤؤا

 . تا رال  صعب ييى غنل   تبار  شتعالى تمننحه !! ش لححبة  م  مصالم  لاير  ش إلسالم
 خوا شةلكاتوؤؤا شمجالتوؤؤا تصؤؤب  يتماماتوؤؤا ييؤؤى  طؤؤاع  لعقا ؤؤا ش لتةؤؤار ت ش لجمايؤؤات ش للمؤؤره  لسؤؤيفة  شمشؤؤا

ه ؤؤلص   (  لمعتحلؤ شتيؤاش شكؤأ  مشؤؤاكيوا  لتؤي تعؤرن لمعؤؤار   لحيابيؤ  مؤ    لجبؤؤا ي( ش   ش لجؤالةات  لعقا ؤ  ش ل قوةؤؤ  
ات ش ؤؤا شجؤؤات لي سؤؤوا بؤؤاشريا مجؤؤاال لييشؤؤاآ.. ك ؤؤل  لحؤؤاكظ مسؤؤا ل ش   اليتماماتوؤؤا مؤؤ   حؤؤث  ضؤؤة   لاؤؤحش  لقؤؤانم 
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ش ؤؤا   تيؤؤ   طؤؤاع  ملةيةؤؤا.. شلؤؤر ششجؤؤات لي سؤؤوا مرآئؤؤا  عنؤؤا  يؤؤ   لصؤؤا م    لمختي ؤؤ  ال ت نؤؤل ةفة ؤؤ   لحكرمؤؤات 
 ل  إلرر   ييى ذلك ..ك م  ا  عضوظ كا  كينل ميوا    ل   ليللماةات ش لملةية   لايري   عا ه  

رس  لتلبريؤؤ  ش إلدؤؤالةة  فأ عؤؤا لمؤؤا رس ه عؤؤا يؤؤ   لسةاسؤؤ  كؤؤالتيية  ش لصؤؤرفة  ش لمؤؤا   الةتمؤؤاءهمؤؤا هدؤؤحاص 
فقؤؤؤا شجؤؤؤات لي سؤؤؤوا آل ؤؤؤا ليمسؤؤؤالم  مؤؤؤ   بؤؤؤاشريا  حسؤؤؤب بينتوؤؤؤا  ل  ليؤؤؤ  شآيةعؤؤؤ   يتماماتوؤؤؤا يؤؤؤ  يؤؤؤذه  لمعتلكؤؤؤات.

 ةكرماتوا شم  شر ءيظ .
شهمؤؤا  لجمايؤؤات  لجوان ؤؤ  شيؤؤي ه ؤؤلص بؤؤل  م  لصؤؤحر  ش طاياتوؤؤا ليتصؤؤانم مؤؤ   لاؤؤحش  لقؤؤانم  حكؤؤظ مؤؤا تلبؤؤن 

مؤؤيو  ش لتجلبؤؤ  ش لممارسؤؤات  لجوان ؤؤ   لمسؤؤيح  فؤؤي بالنيؤؤا ثؤؤظ فؤؤي هفااةسؤؤتا   فقؤؤا كاةؤؤن معيةؤؤ  ييةؤؤ  مؤؤ   ل  ؤؤل ش ل
هك ؤؤل مؤؤ  غنليؤؤا  التصؤؤاي ليت  نؤؤل ش لتحؤؤل  تجؤؤاه مؤؤا  جؤؤؤلي. شل ؤؤ  سؤؤليا  مؤؤا بؤؤا  ش ضؤؤحا هةوؤؤا تعؤؤةش فؤؤي تيؤؤؤك 

فنل مصؤؤانر  لتمريؤؤل  لح بؤؤ   هنيؤؤار  محيةؤؤا فؤؤي هفااةسؤؤتا  جعؤؤل يمؤؤرم هك ليؤؤا ميحصؤؤل  فؤؤي إةشؤؤاء  لمعسؤؤكل ت شتؤؤر 
 ليحشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ش لتجينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء ة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس تي ةمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  ش التجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه

   إلآاةؤؤ   حكرمؤؤات بالنيؤؤا ..إل امؤؤ  ةكرمؤؤات  : ذ تؤؤ  يؤؤافوا  لتقينؤؤاي مؤؤا ه ل يؤؤر ( شيلمةؤؤ –ش طليؤؤ   – سؤؤلي  
ىلؤى مطيؤ  ش ت لةؤن ش ةتشؤلت ميؤذ  لسؤبعنيةات شرؤالل  ل ماةنيةؤاآ    لتؤيشفق ة س  ألسؤس  ( إسالمة  ييى هةقاضوا

  امن في نشل يلبة  ياوا .  لتيشيي  لمحاشالت .  لتسعنيةات 
 

   سنل في ش ن هللارل..ميوا   شه  سنل  ألةا   شما ةستقيل    بعلت ةنيوا ه   لياس شترجواتوا في ش ن
في تيك  أل ؤام بؤارت فؤي ذييؤي بؤا  ات  ألف ؤار  لتؤي سأفصؤيوا فؤي يؤذ   لبحؤث  عؤا ه  تييؤررت شدؤارت إلؤى 

 . يوا  ليوا يبك
 عؤؤة يؤؤذه  ألف ؤؤار مؤؤ  ريؤؤط ممؤؤ  ةؤؤرلي مؤؤ   لمجايؤؤاو   لعؤؤلص فؤؤي فؤؤي تيؤؤك  أل ؤؤام ةا شؤؤن شهذكؤؤل هةؤؤي  ؤؤا 

  مبكؤؤل  ي تيؤؤك بؤؤا  لؤؤي ه  هف ؤؤار ش   ش لتي نؤؤل  ممؤؤ  كؤؤا  لوؤؤظ تجلبؤؤ  فؤؤي يؤؤالظ  ل  ؤؤل ش لبحؤؤث ش ل تا ؤؤ   هفااةسؤؤتا  
فؤي ةنيوؤا  –لقؤا  تضؤم لؤي ش  لصؤحر  غنؤل  لجوان ؤ .فضال يؤ   ؤا ي بؤل  م    شبالا   لبعا ي  ش     لجوانون  

 كرةن هساس  ل  ل . شم  ذلك : جمي  م   لقيايات  لميا ة  .. -
أو حهرب واصهفة الصهوراء هههي )دايهة التوهوالت الناشههكة وهن ميهام النظههام العهالمي الجد هد .. وأو هههذه  .1

لصه نبية الدوليهة وط يعتسها  ول وههم اوراء حكوماتنها , فيها تالعدو الوايقي الذي  هاو مخ أ)رزتالغ و  
الوايقهي وارقوهر الهذي يجهب التصهدي لهه. وأو الظهاهر و جع هتسم العهدو , و الناتو ومن ورائسها إ هرائنل 
فهي معهار  ومواجسهات جسا يهة ووريهة موهدو   مهة أنظمتنها الوا مهة  واالنخرابالدوراو في ف ك ااودا  

نهه يصهب نسايههة فهي مصهه وة اروهداء الوايقنههنن ر . لهن يكتهب لسهها النجهاش وهللا أو ههم رغهم ماههروونته 
بوكههم مهها تبههه ومهها مههر مههن تجههارب.. وأو القاتههل  , رنههه  بههد  الواوههات فههي متاهههات ال جههدون منسهها

 والمقتول في توراتنا الجسا ية ت ك  او فريسة ل عدو الوايقي.الذي وزع ار وار.
بمههها فيهههه المواجسهههة القا مهههة )هههنن , ونظهههام وولمهههة  هههل شهههيء , أو الوهههرب العالميهههة ارمميهههة القائمهههة  .2

 توتههاج لنظههام مواجسههة وههالمي مههن جستنهها . المسهه منن وأوههدائسم الههذ ن اسههروا مههن الخفههاء ل ع ههن ..
 القائم فنذا  . لكوالمي في التفكنر وأ النب المواجسة غنر ذ
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لتؤؤي تيؤؤن  ألميةؤؤ    ه  بؤؤا  ات ة ؤؤام مكافحؤؤ   إلريؤؤاص  لؤؤذي آلةتؤؤ  همليكؤؤا شهشرشبؤؤا ييؤؤل سيسؤؤي   لمؤؤمتمل ت .3
تيؤؤؤؤاي ه   لمر جوؤؤؤؤات  ألميةؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ   لحلكؤؤؤؤات  لجوان ؤؤؤؤ  ش ألدؤؤؤؤرلة   .. 1991مؤؤؤؤمتمل ماريؤؤؤؤا فؤؤؤؤي مطيؤؤؤؤ  

  شه  يؤذ      عا ه  بوات تطؤرر  مؤ   لقطليؤ  إلؤى  إل يةمةؤ   إلسالمة  تيتقل إلى  لمجال  ألممي ش لاشلي
ش ليشؤا  شهسؤالنب  صؤاالتش التسنمني إلى إجواض كاف  هسؤالنب يمؤل  لجوؤانون  مؤ   لحلكؤات ش لتمريؤل 

 ألةوا تعتما ييى  لحلك  في  ألفق  لعالمي  عا مطارنتوا في بالنيا. . لتي ةظ

تتجسه  ت قائيها لتكهوو , مهن و مهائسم ومؤ سهاتسم الد نيهة  ا بنهر  اأو المؤ سة الد نية الر مية ووواوه .4
اقتهارت الر هوب ر هميا  أوبعهد .  ج ءا من العهدو  وبمعن  أوقح   ج ءا من النظام العالمي الجد د ..

. حنه   هتقوم ههذه  في مر ب أنظمتسا الكافر  التي توافهه قهمن الوم هة الصه نبية النسو يهة الجد هد 
 ارجس   الد نية بمسمة ااجساك الفكري والاروي ري ماروع مقاومة جسا ية .

ا وهن الماهار ات )بومس, , وال يما ارح اب السيا ية  أو مدارس الصوو  اا المية السيا ية ارقرن  .5
 من قالل مواوة في منتصا الوريق مة الجاه ية العاتية الممم ة بأنظمة الهر  , البرلمانية والوكومية 

شجؤحء  مؤ   لعؤاش مؤ  ةنؤث  صؤات هش  .   نؤول )سا الوال رو تكوو أيضا ج ءا مهن النظهام الهدولي .
  ال  لشؤلعة  شال  ت  جؤاش يا شميلر توؤاش  لشؤعار ت  لتؤي ال تقيؤ   لعجمؤاش   تحؤن سؤتار  لتؤارج . لظ تقصا 

 لسةاسؤؤؤة . رصردؤؤؤا  عؤؤؤا  لصؤؤؤ عات  لتؤؤؤي تيقتوؤؤؤا    لا مقل آةؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة ( فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل شتلكةؤؤؤا شتؤؤؤرةس 
شهةوؤؤؤؤا سؤؤؤؤتقف إلؤؤؤؤى جاةؤؤؤؤب ةكرماتوؤؤؤؤا  لتؤؤؤؤي هدؤؤؤؤبحن يؤؤؤؤذه  ألةؤؤؤؤح ص   ش ل ريؤؤؤؤن ش ألرن  شمصؤؤؤؤل شغنليؤؤؤؤا 

 ضا  لمجاياو . (  !  ( جحء  م  ممسساتوا  لاسترري    لشلعة!   إلسالمة 

كتيؤك  لقانمؤ  مؤ  مصؤل شبؤالن  لشؤام شسؤر يا سؤر ء   ه   لتي ةمات  لجوان    لمتب ةؤ  هش ةطاموؤا  يتقات  .6
 لجوان ؤ   لقانمؤ  مؤ  بؤمال هفلي ةؤا  تييؤي   ليربؤات  لقا م  هش  لتي تشؤلع بييؤاء ة سؤوا كمع ؤظ  لتجمعؤات ش

شسؤؤؤنيتوموا لونؤؤؤب  لتلتنبؤؤؤات  ألميةؤؤؤ   لجاوؤؤؤا   ة سؤؤؤوا ييؤؤؤى هسؤؤؤس متخي ؤؤؤ  جؤؤؤا  يؤؤؤ  مسؤؤؤتجا ت  لمعلكؤؤؤ .
 لمكافح   إلرياص و  هييظ.

)ياههاور  , فههي ذلههك المكههاو ) (1990أو المو ههوب غنههر ممكههن فههي ت ههك المرح ههة )رهوؤؤن   إه ء كؤؤل يؤؤذ  ش 
 .  الجسا  نن . مة أنه )ؤر  تجمة الجسا  و ( ولأل ا ومعسكرات أفغانستاو

فؤؤي   مؤؤ  هةؤؤا هبؤؤله  لمشؤؤاركن  فؤؤي مجؤؤال  لتؤؤأرير ش لتي نؤؤل لي  ؤؤل  لجوؤؤاني شهذكؤؤل هةؤؤي تبانلؤؤن  لحؤؤر ر مؤؤل   
ش  لني  مقمل  ييى سطم بنن  لشؤةر جؤالل  لؤاو  ةقؤاةي فؤي بةشؤاشر  شالة ؤن با  ؤ  ترلؤا  يايؤات مشؤابو  لا ؤ ..

شتقنؤةظ   سؤتخالص  عؤة  لؤارشس مؤ  هجؤل      لرةا  لاير  لجيسات تقنةظ لمسار شش     ل  ل ش لحلكات  لجوان ؤ 
شفعؤؤال يقؤؤاةا جيسؤؤتن  ..ييؤؤى  لمسؤؤتر   لممكؤؤ     شتقؤؤاول مؤؤا  سؤؤتقييوا فؤؤي  لملةيؤؤ   لتالةؤؤ .. تجلبتيؤؤا فؤؤي هفااةسؤؤتا 

با  ه   ل ل مت ؤق ييؤى ه  يادؤ   هميةؤ  تيؤرح  ؤاألفق سؤتوب رياةوؤا هشل مؤا توؤب ييؤى  اكسؤتا  ش  . م   ليخيري 
  شبؤات   لشؤةر ييؤا   يؤح م  غتنؤلالسؤةما  عؤا ه  .   ةتوؤى شهفااةستا  لتصفة  يذ   لجم   لؤذي ويؤاش ه  نشره  ؤا

 ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ( ميشؤؤؤؤؤؤؤؤؤقن   ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ( متمؤؤؤؤؤؤؤؤؤلنو    ةؤؤؤؤؤؤؤؤؤذر  لحميؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   إليالمةؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤرل  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ  لمجايؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى 
 (.ارفغاو العربتحن مسمى نر ماتةكي جاوا ير  .. .( ريابنن    إ
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مههنال  أفكههار لتوههوير نظريههات ومههل ت مهها أأنههي  وأذ ههر أنههي و ههه ذات  ههوم روههرب أصههدوائي فههي حننسهها ..
ويبههدو لههي أنسهها أفكههار  وتووعههات مخيفههة أنهها متههيقن مههن قوورتسهها واحتمههال حصههولسا , , ل جسهها  أوتقههد صههوتسا
ييؤى هةوؤا ش مؤ   لييييؤ  ش إلربؤا   ل  ؤلي ليسؤاة   لعلبةؤ   -لؤر آلةؤن   –شسؤت وظ  . اآلومبكر  ال يمكن طرحسا 

 في هفااةستا  .
لجمؤؤ   عؤؤة رمؤؤره شقةؤؤان ت  لحلكؤؤات ش لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ   م1991مطيؤؤ   لشؤؤجاي   كيؤؤن هشن لؤؤر  متي ؤؤنش 

   ارتصار: ياياتي تيك أل رل لوظ 
إمؤا  يايؤ   عؤا  . شست ر   ليبا  مع ظ هةح بوا شقةان توا في رياق  لعؤاش هما  لصحر   إلسالمة  فقا هفيسن  

أل   لخةؤار  آلرؤل يؤر  لجوؤان . لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا شىما يميةؤا شىجبؤار  كؤي تجؤا لي سؤوا مكاةؤا فؤي   ه   ةحلفن 
فأماميا سيتن  هش ثالث  ليصؤل إلؤى آليؤق مسؤاشن   -معشل  لجوانون   -شهما ةح   ش لمر جو  شيظ  اياش  يي  .

إال  ؤؤالتلكنح ييؤؤى  -هللاةؤؤذ    حسؤؤب فومؤؤي  -ةلكةؤؤا  شىلؤؤى  لت  ؤؤك  ألميؤؤي يميةؤؤا  شال سؤؤينل لت ؤؤاني يؤؤذ   لمسؤؤتقيل 
 هظي ظ   ايين  . شما النب  لت  نل ش لعمل  لعسكلي ش إليالمي ش لييى  لتي ةمة  .. تاننل  جذريا بامال  تاننل هس

كمؤا هيتقؤا .  شلظ ت    ا ت امين يياي ه عان ة ليات  لتاننؤل  لمطيربؤ   لظ  ك  ذلك  الطب  معقرال شال ممكيا 
نش  تقؤؤؤا ظ ةيؤؤؤرل   االةؤؤؤاةارم مجؤؤؤلن تبشؤؤؤنل شبوؤؤؤذ  سؤؤؤةكر  م ؤؤؤل ذلؤؤؤك  ل ؤؤؤال .ه  ذلؤؤؤك  ؤؤؤا ةصؤؤؤل  آل    -شهرجؤؤؤر 
 ش  عة  .
و هنسم مهن البصهنر   بوكهم مها فهتح هللا ويسهر,  رفههاالوايقة أو مالمح الكارتة  انه واقوة لهبع  مهن و 

معظمسهم مهن غنهر المنسمكهنن فهي أطهر تنظيميهة توكهم طبيعهة , و هاو لقهد  هانوا أفهرا  والئهل . والتجربة والفكهر  
ااشههراوات الفكريههة  افيههة فههي وقههوحسا لتقنههة اآلقههرين بههالتفكنر الجههدي  ك الخههواطر وولههم تكههن ت هه. تفكنههرهم 

 وبضرور  إحداا تور   اق ية في أ النب التنظيم والعمل .. لقد  او أمر هللا ودرا مقدورا .
 ه   لتي ةمؤؤؤؤات  لجوان ؤؤؤؤ  ش لحلكؤؤؤؤات ش لمحؤؤؤؤاشالت  لمسؤؤؤؤيح   لتؤؤؤؤي تقؤؤؤؤرم ييؤؤؤؤى هسؤؤؤؤس  لقؤؤؤؤا ثيؤؤؤؤن مؤؤؤؤ   لر ؤؤؤؤن 

  ألةوؤؤا لؤؤظ تسؤؤتريب  لتحؤؤرل  لعؤؤالمي  ش ل شؤؤل  الةؤؤاثارتسؤؤنل ييؤؤى آليؤؤق  (     لسؤؤلي   لولمة   لتي ةمةؤؤ  لقطليؤؤ   
شلؤظ  ذلؤك يينوؤا   ش ةعكؤاسشلظ ت وؤظ ه عؤانه  لسةاسؤة  ش ألميةؤ     طار  لي ام  لعالمي  لجاوا   اةطالق لذي ةصل 
دليا شيظ هبا  بؤباص  ألمؤ  فؤي ذلؤك  لر ؤن كافةؤ  شهللافاق  إلرالص ش لت اةي لا  قةان توا شييا  الةافاعت   ةل ر  

 . رهللايالت اني  لمصنل  لذي بات ممبل ت  لم  
   ليوؤؤؤظ إال  عؤؤؤة  لمحاضؤؤؤل ت فؤؤؤؤي  عؤؤؤة  لمعسؤؤؤكل ت شفؤؤؤؤي لؤؤؤظ هسؤؤؤتط  فؤؤؤي ةنيوؤؤؤؤا ه  ه ؤؤؤام كينؤؤؤل بؤؤؤؤيء  ش 

   ان  لمصؤؤلي ( هةؤا آؤالص  لعيؤظ مؤ  تي ؤةظ  لجوؤ ةذ  ؤ   لشؤةر هبؤر   ملكؤح  ليؤرر لإليؤالم (  لؤذي هبؤلف ييةؤ   
م  هجل إيطاء نفع  ف لي  فؤي  لسؤاة   لجوان ؤ   لعلبةؤ  فؤي بةشؤاشر ش لتؤي تشؤكل  لخؤط  لخي ؤي ليتر جؤا  لجوؤاني 

شكؤا  مؤ  هيؤظ  لمحاضؤل ت ممؤا لؤ  يال ؤ   أف ؤار   هلؤف مجايؤا  40ييى هللاةذ   ش لذي ه ن    لعلبي في هفااةستا  
شكؤؤا   المعا لههة السيا ههية ل نظههام العههالمي الجد ههد( )    عيؤؤر  م1991رؤؤالل دؤؤةا  هلقنتوؤؤا ح يؤؤا يؤؤذ   محاضؤؤل  

 ه   لصل ع  لمقيل ست ر  معانلت  ييى  لشكل  لتالي: :رالدتوا 
 

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  52  [  

 

 التيار الجسا ي المس ح× النظام العالمي الجد د 
 

الصهه نبية وزعيمتسهها أمريكهها ي الصههسنونية النسو يههة وزعيمتسهها إ ههرائنل ي الوكههام المرتههدوو فههي )ههال   أي: ]
مسهه منن ي الووائهها المنورفههة المعا يههة رهههل السههنة ي السيكههل الههد ني الر ههمي رهههل السههنة ي الور ههات ال

 [ اا المية الديمقراطية من الصوو 
 × 

 [. . وهي ط يعة ارمة في المواجسة التنظيمات الجسا ية المس وة )في مواجسة ( ]
 

 
( م2000 -1990ألسؤؤؤف هثيؤؤؤن  لعقؤؤؤا  لميصؤؤؤلم  شل ؤؤؤ  شل لقؤؤؤا هثؤؤؤارت يؤؤؤذه  ألف ؤؤؤار جؤؤؤاال كينؤؤؤل  فؤؤؤي ةنيوؤؤؤا  

 دحتوا  كل جالء .
ركؤؤحت فنوؤؤا ييؤؤى ضؤؤلشر   ل ؤؤرر  ييؤؤى  لوةكؤؤل  لميؤؤافق لعيمؤؤاء    لحؤؤر ر ت  هتبعؤؤن ذلؤؤك  سيسؤؤي  مؤؤ   لؤؤارشس ش

هيؤؤؤل  لسؤؤؤي  ييؤؤؤاةا. ش لؤؤؤذي كؤؤؤا   ح ؤؤؤى شلألسؤؤؤف بتقؤؤؤا س يجنؤؤؤب ةتؤؤؤى مؤؤؤ   لقطؤؤؤاع  ألكيؤؤؤل مؤؤؤ   لميتمؤؤؤن  ليتةؤؤؤار 
 شلؤؤؤظ  انؤؤؤل فؤؤؤي ذلؤؤؤك ةتؤؤؤى شال ش ؤؤؤرف هشلئؤؤؤك  لعيمؤؤؤاء  لعييؤؤؤي إلؤؤؤى جاةؤؤؤب ةميؤؤؤ     لسؤؤؤالح !  لجوؤؤؤاني ممؤؤؤ   حميؤؤؤر 

  م سؤؤاش  فؤؤؤي  ألرض شلجيؤؤؤرنه  لمؤؤارييح  ش يتبؤؤاريظ ه   لمجايؤؤاو  لؤؤ .  ا ؤؤا يادؤؤ    لصؤؤؤحل ء   (  بؤؤر رهكرف  
!!.  

 وا.ستشؤؤؤؤؤل ف مسؤؤؤؤؤتقيي  كمؤؤؤؤا هلقنؤؤؤؤؤن يؤؤؤؤؤا  محاضؤؤؤؤل ت فؤؤؤؤؤي مقرمؤؤؤؤؤات  لتي ؤؤؤؤةظ شفؤؤؤؤؤي تقنؤؤؤؤؤةظ ماضؤؤؤؤي  لصؤؤؤؤؤحر  ش
 شغنل ذلك م   ألف ار  لجاوا  ..شمشلشعة  ةقا  لعيماء   شضر  ط ذلك ... 

وأو نتهائج العهدواو الجد هد و ه    او واقهوا أو شهقة التغننهر المو هوب فهي التفكنهر والعمهل وا هعة جهدا ,
 .. وا تيعاب ما يجري  لأل مرية حت  يساودهم و   فسم  ارمة ووسوا من البالء القا م  او الزما

قا باه تحقق هشل ما هةؤذرةا  ؤ  ييؤاما ييؤن ريؤاح يادؤ    لصؤحل ء ييؤى بؤكل إيصؤار هميؤي ييؤى  ألفاؤا  شل
 شبلنت م  ال  ستطة   لعرن  إلؤى بؤالنه فؤي ه طؤار  لؤاةةا    فأرلجن مع موظ إلى بالنيظ   لعلص في  اكستا   

ثؤؤظ تتالؤؤن  . فؤؤي  اكسؤؤتا  شر ضؤؤن ذلؤؤك  لجمؤؤ  مؤؤ  يشؤؤل ت  آلالف إلؤؤى  ضؤؤع  مئؤؤات مؤؤ   لمطؤؤارنو   لمخت ؤؤن 
ة جؤؤار ت  لحؤؤاني يشؤؤل مؤؤ  سؤؤيتميل  عؤؤا يشؤؤل  نفعؤؤات  لؤؤيالء ةتؤؤى بياؤؤن ذرشتوؤؤا  لنؤؤرم ييؤؤى تؤؤلنن هدؤؤا ء نشي 

 سيعلضوا في يذ   ل تاص شةسأل    لوا  ش للبان . يسين  م  باء منالن  ألف ار  لت
 

************* 
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 م( 1199)مدريد   :المرحلة الثانية

 
 ألرض . شيؤؤانت  لشؤؤليح     شة ؤؤلت هللاالف  لؤؤذو   ؤؤامر  ليجوؤؤان فؤؤي هفااةسؤؤتا  فؤؤي كؤؤال ه طؤؤارييؤؤن  لعادؤؤ 

 ألكيؤؤؤل ليالنيؤؤؤا لتر جؤؤؤ   لمطؤؤؤارن ت  ألميةؤؤؤ  ش لتح ةقؤؤؤات ش لسؤؤؤجر  .. شتقاسؤؤؤمن  عؤؤؤة  لمؤؤؤالذ ت  لمم تؤؤؤ  هشلئؤؤؤك 
يؤى يريؤ  جاوؤا  تحؤن فصارش  مطؤارنو  ي لجمايات جوان   مسيح     الةتماء لمطارنو  هدال في بالنيظ بتوم  

يؤؤؤات  ش ينؤؤل ذلؤؤؤك   تؤؤل  شجنؤؤح  كيؤؤؤن  ؤؤا (. ارفغهههاو العههرب  لمصؤؤطيم  لجاوؤؤا  لؤؤؤذي هآيقؤؤ  ييؤؤنوظ  لاؤؤؤلص  اسؤؤظ  
 ألسؤؤاس لجؤؤحء كينؤؤل مؤؤ   شييؤؤا  كتيؤؤن  ح ؤؤا  عتيؤؤل  ةنؤؤث كيؤؤن هقؤؤةظ ميؤؤذ سؤؤين     هنر جؤؤي إلؤؤى ماريؤؤا فؤؤي هسؤؤباةةا

 :شكا   عير    هف ار يذ   ل تاص .
دؤؤ ح . شكيؤؤن  40كؤا   ح ؤؤا مؤؤرجح   قؤؤ  فؤؤي ةحؤؤر . (  ميههام المقاومههة اا ههالمية العالميههة)يههاو مههن أجههل   

.   الة ؤل   لجمؤ   لؤذي وربؤك ييؤى ورجا ةنث   هيتقا ه   لساة   لمياسب  ليث تيك  ألف ار هللاةذ   ما تح ل بةشاشر
شيؤظ   الةتشؤار.نليظ  لؤذو  بؤا  لؤي ه  مصؤ   حميوؤا معؤ  هكيؤل كؤظ ممكؤ  مؤ   لمجايؤاو   لعؤلص  شكؤا  غلضؤي ه 

 حكظ تجلبتوظ  لجوان   شىيؤا نيظ  لعسؤكلي هجؤار شه ؤار مؤ  غنؤليظ ييؤى  لعمؤل شفؤق تيؤك  ألف ؤار  حسؤب تقؤاولي 
رني ا تافه فيما بعد ودم أه نتسم لذلك . رنسم ت قوا تدريبا وسهكريا واليها , ولهم  ت قهوا  هللاةذ  . - لخاآ   –

 . ا ي الالزمالتوجيه العقائدي المنسجي الفكري والسي

 ( ما ويي :  لبحث كاةن رالد   ألف ار  لتي ةميوا ذلك  ليةا   
لمؤح يظ مؤ    شت ينؤا يادؤ    لصؤحل ء ( يلض لر     لمسيمن  شما شدؤير  إلةؤ  شالسؤةما إ ؤا  ةؤلص  لخيؤة   

زوههم أو  نهد لهه وم مههننوتفشنيؤر  لجوؤؤان يؤذه  لحميؤؤ  . . هيؤظ  مشؤلشعة  ةؤؤحشل  لصؤينينن  فؤؤي يقؤل ن ر  لمسؤؤيمن  
 . صدام حسنن هو معقد ارمل في مواجسة الص نبنن

إثبؤؤات ه   لقؤؤر  ش لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  بؤؤل ش ؤؤر   لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  ال ت  ؤؤي لمر جوؤؤ  يؤؤذه  لحميؤؤ   لنورن ؤؤ  
  مقاشمؤ  إسؤالمة  يالمةؤ  شىةةا وا شهجوا فؤي  شهة  ال با م  إيان  موم   لجوان لألم  كامي     لصينية   لعالمة  .

 . ت ر  في مقابي  يجم  دينية  وورن   يالمة 

شلؤةس ييؤى  إثبات ه  نيؤر   ألمؤ   اآبؤ  ال بؤا شه   سؤتيا إلؤى يمرمةؤات  إلسؤالم ش لؤاير   لعاآفةؤ  ليجوؤان  
  –شى  كاةؤؤؤن دؤؤؤر  ا فؤؤؤي يمرموؤؤؤا شال بؤؤؤك  – ل قوةؤؤؤات  لجوان ؤؤؤ   لمعقؤؤؤا   ش هسؤؤؤاس  لت ادؤؤؤنل  لعقا ؤؤؤ  ش ل  ليؤؤؤ   

شيسؤؤتري فؤؤي .  تجمؤؤ  يينوؤؤا كافؤؤ   لترجوؤؤات  إلسؤؤالمة  ليصؤؤحر     و وههو  جسهها  ش صههراع ,مفتهها  ارتةؤؤارشذلؤؤك 
 لؤاير  لتحليؤل  لمقاسؤات بؤعار  لؤاير  لؤذلك   فوموا كاف  بؤل  م شآبقؤات  لمسؤيمن  رادؤتوظ شيؤامتوظ . ش رتؤلت 

ي بؤؤاال مؤؤ  جوؤؤان شآؤؤلح بؤؤعار جوؤؤان يؤؤاش رؤؤارج إلةقؤؤاذ  لحؤؤلمن  ش أل صؤؤى مؤؤ   لنوؤؤرن ش لصؤؤينينن  . .  لمقاشمؤؤ 
ش رتةؤار جوؤان  لنوؤرن شرهسؤوظ   –  ضؤل رؤامات ييمؤاء هيؤل  لسؤي   ألبؤاشس   – لحكام  لذي لظ توضم   لشعرص 

 هساسا لوذه  لاير . إسل  نل ش لصينينن  شرهسوظ همليكا شنشل  لياتر  ألشرشبة  كعاش رارجي غاه

. وؤب  ؤا ة    مسؤيمن  شثؤلش توظ شييؤى رهسؤوا  لؤي طشه  بنؤن مؤال  ل لوؤذ   لجوؤان    ال تصانيإبل ه هيمة   لبعا 
. شىيطؤؤاء يؤؤذ   شه  ييؤؤى  لمسؤؤيظ ه   جايؤؤا نش   رتؤؤ  ش ؤؤرت عةالؤؤ   لمسؤؤيرص شسؤؤتيوب يؤؤذه  لحميؤؤ  مؤؤا تبقؤؤى ميؤؤ .
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 لؤذي غؤاص يؤ  آؤلح  لجوؤانون   ل  ؤلي شمؤا وؤح ل غا بؤا. أل   عؤة    عؤاه  لشؤليي  ال تصؤاني  ليرع م   لجوان 
  عتيل ذلك رابا في  لعقنا  لسمح !باص  ليابئن  م   لشفقواء  لجوان 

 – لبعؤؤا  لؤؤاويي   لمقاسؤؤات(  م تؤؤاح بؤؤعيي لؤؤاير   لجوؤؤان مكؤر  مؤؤ  ثؤؤال  ه عؤؤان : هشال:  رتةؤؤارشبالمختصؤل  
 ( .  ل لش ت   لي ط    ال تصاني:  لبعا  ثال ا –(   إلةتالل  لخارجي ثاةةا :  لبعا  لسةاسي  

بونههه  ال تعتمهههد المقاومهههة و ههه  بيا هههل  ن لممار هههة المقاومهههة الفر يهههة , وهههو  الاهههباب وومهههوم المسههه من
 أ ه وببعه  أفرا هها لهدمارها واوتقهال جميهة أفرا هها. وذلهك باقتيهار  اوتقهالومنظومات شهبكية وهرميهة  هؤ ي 

وليا تنظيمها بهالمفسوم المعهرود. بونه   نتسهب  هل ماهار  فهي أومهال المقاومهة التهي , نظام ومل (  ومل )
حنهه   تكامههل بالجههدون . (  المقاومههة اا ههالمية العالميههة لمسههم  واحههد هههو ) نسهها ومههوم المسهه منن ,ياههار  ف

و ههاو هههذا لههب الفكههر  الور ههي  الكههل رنسههم ال رابوههة )نههنسم . الوتقههال اآلحهها  وال  ههؤ ي اوتقههال  ومههل الكههل ,
 العسكري .

  : شيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ارتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار. تحاوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ف  لمعان ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوا فوا  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلص 
شالسؤةما هبؤكال . شفؤي يقؤل ن ريؤظ ثال ؤا   شفي بالن  لعؤالظ ثاةةؤا   كامل هبكال  لتر جا  لبشلي ليعاش في بالنةا هشال 

   لنوؤؤرن  شرادؤ  فؤي بالنةؤؤا إلؤر . ..ش ل قؤافي ش لسؤؤةاةي  ش ال تصؤؤانيلعؤاش  لسةاسؤؤي ش لعسؤكلي ش لتبشؤنلي  تر جؤا 
ييؤؤؤى   اليتؤؤؤا ءثؤؤؤظ هي نشلؤؤؤ  تقؤؤؤف معوؤؤؤظ فؤؤؤي . امؤؤؤل نشل ةيؤؤؤف  ليؤؤؤاترثؤؤؤظ ك  ثؤؤؤظ رشسؤؤؤةا   ثؤؤؤظ بليطاةةؤؤؤا   ثؤؤؤظ همليكؤؤؤا 

  إلسالم ش لمسيمن .

مختصل  الالنل  لشليي و ين ةل همر ل شنمؤاء كافؤ  هبؤكال ريا ؤا شمصؤالم يؤذه  لؤاشل ش لتقؤا ظ لؤذلك   تؤر  
 جامع  ليعالم   لمحا  هةما باكل رةم   .

يمن   لؤؤذو  سؤؤيق لوؤؤظ  لتؤؤاريب  لعسؤؤكلي ش لممارسؤؤ   لقتالةؤؤ  ةؤاص  لجمايؤؤات ش لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  شهفؤؤل ن  لمسؤؤ
شنيؤؤؤر  يمؤؤؤرم  ليؤؤؤاس ألسؤؤالنب  لمقاشمؤؤؤ   لماةةؤؤؤ  مؤؤؤ   أليمؤؤؤال  لشؤؤؤب  يسؤؤؤكلي  إلؤؤؤى  يؤؤاء تؤؤؤاشيل يجيؤؤؤ   لمقاشمؤؤؤ  .ل

إلؤر  حنؤث تشؤار  كافؤ  بؤل  م  ألمؤ  بوؤذ   هيمال  لايا ؤ   لاويةؤ  ش لسةاسؤة  إلؤى  لخطؤب ش ل تا ؤات ش لشؤعار ت ...
 يام  .  ةت اض جوان شيذه  لمقاشم   لم ترة  ييى بكل  ل

شنيؤر   ألغيةؤاء  نير   لمجاياو   لمقاشمنن  إلى تشكنل سل  ا دانل  تمرل ة سوا مؤ  هسؤالص  لعؤاش  لمالةؤ .
 يل شنيظ م  وليا  لجوان شك ال  هسل  لمتضلري  ميوظ .ر م   لمسيمن  لتم

 اإلضؤاف  .  سؤتوا ف  لعؤاش  لخؤارجي هساسؤا فؤي بالنةؤا شبالنيؤظ نير   لمجاياو   لعامين  فؤي  لمقاشمؤ  إلؤى 
ل ؤؤؤرةوظ هسؤؤؤاس ركنؤؤؤؤح  . إلؤؤؤى  سؤؤؤتوا ف كبؤؤؤار  لملتؤؤؤاو  مؤؤؤؤ  ةكؤؤؤام  لمسؤؤؤيمن  شكبؤؤؤار  لطبقؤؤؤ   ألشلؤؤؤؤى مؤؤؤ  هيؤؤؤر ةوظ 

شىةمؤا .   مها حصهل فهي التجهارب السهالفة, إله  تهور  مفتوحهة  لوكومهاتاة مهة سهوودم توويل المواج . الةؤتالل 
شتحؤؤلية يؤؤذه  ر   لجؤؤةش ش ألمؤؤ   لمحيةؤؤ  فؤؤي ةؤؤاالت  لؤؤافاع يؤؤ   لؤؤي س ضؤؤا  لقتؤؤل هش  ألسؤؤل فقؤؤط . لتصؤؤاي لقؤؤ

  لقر ت  الحسيى ليمشارك  في  لمقاشم   ص توظ جحء م   ر   ألم  .

 .وبرمهوز الور هات اا هالمية التهي  هارت فهي ر هاب النظهام العهالمي الجد ههد  التند هد بالع مهاء المنهافقنن ,
شنيؤؤر  يؤؤذ   لصؤؤيف  ليؤؤانر مؤؤ   لعيمؤؤاء     ةؤؤرل  لعيمؤؤاء  لمجايؤؤاو  ش اللت ؤؤافيؤؤيوظ  لالةصؤؤل ف شنيؤؤر   لمسؤؤيمن 

 في كل بيا    لمسيمن . ل ةان   لمقاشم   لشعية  .
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 بؤؤؤؤؤؤؤؤعار  عيؤؤؤؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤؤؤؤ   لمقاشمؤؤؤؤؤؤؤؤ  شنيرتوؤؤؤؤؤؤؤؤا شيؤؤؤؤؤؤؤؤر عبؤؤؤؤؤؤؤؤار  يؤؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤكل ويؤؤؤؤؤؤؤؤله  لمقاسؤؤؤؤؤؤؤؤات  ل الثؤؤؤؤؤؤؤؤ    رتةؤؤؤؤؤؤؤؤار
 تحتوؤا  آل ؤ ش ؤا كتؤب  . الةؤتالل ضؤبا  سؤج  تؤال ييؤى ريؤف   لمسجا  أل صؤى ( – لمسجا  لييري  – ل عب    

ِِ اْلُماْؤِمنِينَ فَ   ل ليم   ِ ال .َُكلهُف إِاله نَْفَسَك َوَحار ِ  لمقاشمؤ  قةؤام  بةؤا  مؤ  هجؤل :  شكتؤب فر وؤا  قَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه
 (..  إلسالمة   لعالمة 

 

كاةؤن . شلمؤا شب ؤ  بؤن   لمجايؤاو  ييؤا     ص سؤل   ليشؤل يؤذ   ل تؤا م1991شيات إلى بةشاشر في مطي  يؤام 
لؤؤظ  شؤؤلف  ييؤؤى يميةؤؤ   ليشؤؤل  لتؤؤي بؤؤمين جمةؤؤ   لينؤؤرت ش لمضؤؤافات   يؤؤذه  ألف ؤؤار مؤؤ   لخطؤؤرر   مؤؤا ال  خ ؤؤى 

 ةسخ  كاةؤن  ؤا آبعؤن ه ضؤا سؤل    1000ةنث شهييا ةحر .  ش لممسسات  لعلبة  إال هربع  إرر  رةموظ   تعالى 
 . فةما هذكل  م1991 –ورةنر طي  بول شتظ ذلك بيجاح م .

بؤاشري    اللةنؤل يؤ  بةشؤاشر  شرةيؤن   شبلين تيؤك  لجمؤرع . لي ن بر نر  لعاد    ألمية  ه   بتات  ثظ ما
 . ةنث  ستقل بي  لمقام في غلةاآ .. هللارل معا ل  لمسيمن  في  ألةالس. ثاةة  

 
************* 
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 (م1996)لندَ  :المرحلة الثالثة

 
 1994ميؤذ  ةنث كين  ا  ةخلآن في نيظ شتأونا  لجوان  لذي ةشؤب فؤي  لجح  ؤل .  1996 هش رل  شكاةن 

شكؤؤاةر  ش ؤؤا  سؤؤتقلش  فؤؤي ليؤؤا   . شذلؤؤك مؤؤ  رؤؤالل معلفؤؤ   ا مؤؤ  بؤؤبعة رش نه  لؤؤذو  كيؤؤن هيؤؤلفوظ مؤؤ  هفااةسؤؤتا . 
لؤك  ةتقيؤن لإل امؤ  فؤي ليؤا  ميشئن  رية  ليخامات  إليالمة  ليجماي   إلسالمة   لمسؤيح  فؤي  لجح  ؤل. شبسؤيب ذ

ومههرت القضههية الجسا يههة فههي الج ائههر بمنعوفههات متعههد   ..أ ت فههي النسايههة إلهه  أو تههؤول ميهها   الجماوههة  ..
لبع  الجس ة والااذ ن فكريا ممن اوتنقهوا أفكهارا  اا المية المس وة بعد ا تاسا  ميا اتسا المخ صة الواعية

)ترتنهب ا هتخباراتي ذلهك و  , ع  ارفكار ذات ارصهول الجسا يهةمم وجة )ب)نن التكفنر وااجرام والجسل  تتراوش
 .م1996 مما أو ن )سا إل  البوار والفال والتو ل مة أوائل , موكم 
مؤؤ   ليؤؤل ء  مؤؤ   لجمايؤؤ   لمسؤؤيح  شمؤؤا هللالؤؤن إلةؤؤ   ألمؤؤرر  -نويؤؤا شيقؤؤال  –هللاةؤؤذ   شلؤؤظ  كؤؤ  مؤؤ  بؤؤا  هماميؤؤا  

 عيؤر    ا ت كتا ؤنش ؤا هيؤا ةيذ  تيك  لتجلبؤ  إ  بؤاء   .. إلىصل  لسانس شسأبنل في  ل .   الجوان في  لجح  ل
  ليبا إ  باء   . شسأةشله(.  م1996-1988بوانتي في  لجوان في  لجح  ل مختصل  :  

ش ألمل ذش  لعال ؤ  بؤن  تجلبتؤي مؤ   لجوؤان  لجح  ؤلي شهف ؤار يؤذ   ل تؤاص  لؤذي بؤن  هوؤاويا  يؤي  لصؤام   لتؤي 
فؤؤؤي ليؤؤؤا  بيجؤؤؤاح  لمخطؤؤؤط  لؤؤؤاشلي ش إل يةمؤؤؤي فؤؤؤي إجوؤؤؤاض  لجوؤؤؤان فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل   لرل جؤؤؤ  يؤؤؤ  مسؤؤؤاره  ش جويايؤؤؤا

شيحلؤ  يؤؤ  جمؤؤاينل  لمسؤيمن  فؤؤي  لجح  ؤل شرارجوؤؤا   سؤؤيب مؤا شرآؤؤريظ  ؤؤ    ش لسؤةطل  ييؤؤى قةانتؤ  شت  ةكؤؤ  هميةؤؤا 
ذ  م ه ضؤؤا. رغؤؤظ ةجاةاتؤؤ   لجح  ليؤؤ   اسؤؤموظ مؤؤ  مؤؤ  السؤؤتخبار ت رت يتؤؤ   مؤؤ  مجؤؤاهر ضؤؤا  لشؤؤعب   لمسؤؤيظ هش مؤؤا

شرغؤؤؤؤظ تؤؤؤؤرفل هفضؤؤؤؤل ظؤؤؤؤلشف  ليجؤؤؤؤاح  لتؤؤؤؤي تؤؤؤؤرفلت لحلكؤؤؤؤ  جوان ؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي  لعصؤؤؤؤل     لعسؤؤؤؤكلي  ش لجماينليؤؤؤؤ   لبؤؤؤؤايل 
كاةؤؤن تيؤؤك  لتجلبؤؤ  نرسؤؤا  اسؤؤةا .هكؤؤا ييؤؤاي يؤؤام جؤؤاش   لمحؤؤاشالت  لمحيةؤؤ  ليجوؤؤان فؤؤي ظؤؤل  لي ؤؤام لقؤؤا  لحؤؤاوث. 

 إريا ا  هي  لحلكات  لجوان    إلسالمة  (.ش لمر جو   لعالمة  لما سمي     لعالمي  لجاوا 
مؤؤ   عؤؤؤة  لخؤؤر ص مؤؤؤ    بؤؤذلن سؤؤؤايات مطرلؤؤ  ليتأمؤؤؤل ش لحؤؤر ر م1997شىلؤؤؤى هش رؤؤل  م1996شميؤؤذ هش رؤؤل 

لتقنةظ هسؤباص فشؤل  لمحؤاشالت  . ةخب   لجوانون   لم ةمن  م  كر نر  ألفاا   لعلص ش لتي ةمات  لجوان   في ليا 
 :ي  لعصل  لحاوث لجوان    لمسيح   لمت لر  ف

 – م1976 لجح  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  – م1970تلكةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  – م1965 مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل – م1965 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرريا -م1963 لماؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلص  ]
 لجح  ؤؤؤؤؤل ثاةةؤؤؤؤؤ   – م1989لنيةؤؤؤؤؤا   – م1981مصؤؤؤؤؤل ثاةةؤؤؤؤؤ   – م1982 – م1975سؤؤؤؤؤرريا ثاةةؤؤؤؤؤ  ش لتجلبؤؤؤؤؤ   لطرييؤؤؤؤؤ  

تؤرةس :    لييؤا   م ؤل يا   لتجارص  لمحؤاشن  لانليؤا مؤ[ ... م1996 – م1994لنيةا ثاةة    – م1996 -م1990
 .ش ألرن  ش لةم  شلييا  شغنليا 

   ارةؤا فنوؤا بؤن   ل شؤل فؤي كؤل  ش ا بكييا لوذ   لحر ر ش لار س  بب  ةاش  غنل ميت م  يقاةا لوا يا  لقاء ت
  شبؤؤؤن   ليجاةؤؤؤات  لعسؤؤؤكلي  فؤؤؤي  لتجؤؤؤارص  لجوان ؤؤؤ   لجيوريؤؤؤ  ليمسؤؤؤيمن  فؤؤؤي كؤؤؤل مؤؤؤ   تيؤؤؤك  لمحؤؤؤاشالت  لتي ةمةؤؤؤ 

كما يلضيا لار س   ليؤر نر  لجاوؤا  أليمؤال  لجوؤان  ل ؤلني  لتؤي بؤاهت تحصؤل  هفااةستا  . – لشةشا   –  ليرسي 
 بوا  عة بباص  لمسيمن  ييا شييا .  لتي  ام. ش  ميذ ةلص  لخية 
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 ؤا بؤكين  شهستطة   لقرل ه  تأميي تيك  أل ام شمحاشالت  لبحث ش ل تا   في  عة  لخر آل فؤي تيؤك  ل تؤل   
بةؤؤؤا   لمقاشمؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   لعالمةؤؤؤ ( هساسؤؤؤةات  ألف ؤؤؤار   اإلضؤؤؤاف  لمؤؤؤا كيؤؤؤن  ؤؤؤا تردؤؤؤين إلةؤؤؤ  مؤؤؤ  هف ؤؤؤار  ييؤؤؤاي 

  لت صنية  لوذ   ل تاص  لذي بن  هواويا  آل .
إثؤؤل  سؤؤتطاليي    ش ؤؤا ةميؤؤن يؤؤذه  ألف ؤؤار فؤؤي دؤؤاري شيؤؤاجلت بوؤؤا  عؤؤا  ؤؤل ري  اللةنؤؤل كيةؤؤا إلؤؤى هفااةسؤؤتا 

 ا  مؤ  نرؤرل كابؤل شىيؤال   إلمؤار   إلسؤالمة . شبعؤا مؤا بؤا  لؤي ش ضؤحا ه  بؤر نرلوا ملتن   عا تمكؤ  ةلكؤ  آالبؤ
هش  عوؤا فؤي   شهثؤلت هال تيؤاليي   ييرص ياد   همية  باوا  ييى  إلسالمنن  شالسةما  لجوانون  فؤي هشرشبؤا تقتؤلص

 ليا   لتي فقات يذرتوا  لا مقل آة   ألدية  ييا ما يابلت  ل اشبري  ألمليكي ..
 

************* 

 

 ( 2001 - م1997) أفغانستاَ  : المرحلة الرابعة

 
ش سؤتملت إلؤى رلشجيؤا ميوؤا ييؤر  هش رؤل ن سؤميل    م1997سؤتا  فؤي بؤول هغسؤطس ةباهت يجلتي إلؤى هفاا

 .  م2001
 لسؤيب ذي  لصؤي  ميوؤا  مؤان  يؤذ   ل تؤاص يؤر  لمشؤارك   لقؤا كاةؤن يجلتؤي إلؤى هفااةسؤتا  ألسؤباص ياوؤا   ش 

شتشؤار  فةؤ    ح ل تؤحن ن ةؤا  مؤ   لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا  لؤذي تقؤرنه همليكؤا شىسؤل  نل تؤمؤا كاةن جو   لتي في  لمر 
 مؤؤن    سؤؤتطالع ش ؤؤا بؤؤجعيي ييؤؤى ذلؤؤك همؤؤرر لمسؤؤتوا رؤؤالل رةيتؤؤيم  . ةكرمؤات  لؤؤلن  فؤؤي بؤؤالن  لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن 

 شم  هيظ تيك  ألمرر:  ر .بوما  ينل  لقل ر  الوجل  ةوا ةا شذلك رالل  لعام  لذي سيق ذلك  لقل 

شتيية  هف ار  ليمر جوؤ  مؤ  همليكؤا ش يايؤات هممةؤ    ةتقال  لشةر هسام  ب  الن  شةخب  إن رت  إلى هفااةستا   
 .شنيرتؤؤ  لألمؤؤ   إلسؤؤالمة  لجوؤؤان همليكؤؤا تحؤؤن بؤؤعار   إرؤؤل ج  لمشؤؤلكن  مؤؤ  جحيؤؤل   لعؤؤؤلص (  لتيؤؤك  لمر جوؤؤ   

ش ؤا تيؤن   م1990 ا  م  تيك  لتي ةضجن يياي ييؤى مل ةؤل ميؤذ ةؤلص  لخيؤة   ليب  جهف ار   -هرنل   -شتيية  
  شرهوؤؤن فؤؤي تييةؤؤ م1996رؤؤالل هيؤؤارتي لوؤؤظ سؤؤي   ذلؤؤك مؤؤ  رؤؤالل يؤؤا  ةؤؤر ر ت معؤؤ  شمؤؤ   عؤؤة  لقؤؤليين  ميؤؤ  لؤؤي

مؤا لش .  مؤا ليشؤةر هسؤام  مؤ  مكاةؤ  شتؤارير    لصؤحةم  االتجؤاهألف ار م  يذ   لقينل فلد  ة ة ة  ليقل  لمر جو  
لتيؤك  لمر جوؤ   كمؤا تصؤررت ةنيوؤا. شرغيؤن مكؤ  مر د ات بخصة  كلمح ش ل تش إلمكاةةاةباه   م   لخصال 

 عؤؤان مؤؤ   يكمؤؤا تر عؤؤن  عؤؤا لقؤؤا .  ؤؤأ  هسؤؤايظ شه  هكؤؤر  ةاضؤؤل  فؤؤي يؤؤذه  لمر جوؤؤ   لتؤؤي سؤؤتيطيق مؤؤ  هفااةسؤؤتا  
 .كبار آالبا  ه ضا  

وذلهك . انيهة موجها ل مجاههد ن والمسهاجرين فهي  هبنل هللا )دا لي واقوا أو أفغانستاو  ود تكهوو مهر  ت
و هذلك  . 1995بسبب العواصا ارمنية و   الجسا  نن في مخت ا  ول العالم والتي )هدأت ته  ا  شرا هة منهذ 

وتصهورت أو مجتمعها جسا يها منا هبا  هود  . بسبب نجهاش طالبهاو فهي تكهوين نهوا   ولهة تهوفر م جهأ فمنها لسهم
جذ)ني رو أ وو حاقرا فيه  ي أ اهم بالدوو  إل  ههذه ارفكهار التهي فمنهه وود  , انستاو تكوو وريبا في أفغ

 .)سا
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ه  إمكاةةؤ    ش لمعاميؤ   لحسؤي   لتؤي ال ؤر  بوؤا  لعؤلص  لموؤاجلي  إلؤنوظ  با  م  رسرخ  ام  لطالبا  شةكموؤظ  
سؤت ر  ممكيؤ  مؤ  هجؤل إيؤا ن ةؤر     بؤا  تي نذ بل م  لإليا ن ش لتاريب ش لمشارك   لعمية  في  لقتال إلى جاةؤب آال

 إ   سل   ذلك . جنل  لمر جو   لعالمة   لقانم .
 

 يايؤؤات بؤلعة  ذ تةؤؤ   ؤالوجل  إلؤؤى ن ر  إلسؤالم  لرلنؤؤا  شتقؤؤا ظ  يؤذه  ألسؤؤباص  اإلضؤاف  إلؤؤى هيؤا ف رادؤؤ  ش
 لعحم. لعر  لوا جعيتيي هجا  لسنل في يذه  لوجل   لتي ه امن يينوا  كامل  لقياي  ش 

فقؤا تقؤاآلت  لجمايؤات  لجوان ؤ  شرمؤره  ألفاؤا   لعؤلص شتي ةمؤات  لجوؤان شك نؤل  شفعال شكمؤا تر عؤن ذلؤك  
 مؤؤؤؤؤؤؤؤا هسؤؤؤؤؤؤؤؤمنت ( شبؤؤؤؤؤؤؤؤا  ه   2001 – 1998هنيؤؤؤؤؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤؤؤؤؤك رؤؤؤؤؤؤؤؤالل  أليؤؤؤؤؤؤؤؤر م   ش  مؤؤؤؤؤؤؤؤ   ألفؤؤؤؤؤؤؤؤل ن إلؤؤؤؤؤؤؤؤى هفااةسؤؤؤؤؤؤؤؤتا   

 ء شبعؤث  ألمؤل مؤ  جاوؤا فؤؤي شةشؤط  شؤكل هذيؤل  أليؤا  ؤا بؤاه فؤي هفااةسؤتا .(  الاهوب المهاني لألفغهاو العهرب  
هشسؤا   لجوؤان شهةصؤاره فؤي  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي ..  حنؤث هدؤبم يؤذ   لجمؤ  مؤ  جاوؤا همؤال مؤ  هللامؤال  ألمؤؤ  

  إلسالمة  .. بل هكيل هللامالوا .
  شهض ن  لشعار ت  لميتوب  ش ليشا   إليالمي  لذي هآيق   لشةر هسؤام   شخصؤنت   لتاريخةؤ  فؤي هفااةسؤتا  

تطيعاتوؤا فؤي  شلعين ةا  رن   ل عؤل  ألمليكةؤ  يينوؤا شتسؤيةط إيالموؤا  لضؤرء يينوؤا مؤ  هجؤل تيليؤل.  ممنح آا عا 
   ش لتجؤؤاشص  لجمؤؤاينلي  لر سؤؤ  فؤؤي هشسؤؤا   ألمؤؤ   إلسؤؤالمة   لمقوؤؤرر     لتر جؤؤا فؤؤي  لميطقؤؤ   لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  

  م ؤل مؤا ةصؤل  صؤايا  ألةؤا   فؤي هفااةسؤتا شكذلك ةل ر   لمر جوات  لجوان   في  عة  ليمر  ألرؤل  إ ؤا  ت
دؤؤ ا    اإلضؤؤاف  إلؤؤى  ش بؤؤتا ن ةؤؤا   لمعؤؤار  فؤؤي  لشةشؤؤا  فؤؤي ة ؤؤس  لر ؤؤن   إلةت اضؤؤ  فؤؤي فيسؤؤطن    بؤؤتعالمؤؤ  

ش لحشؤؤا  لؤؤاشلي   لوجمؤؤ   ألمليكةؤؤ  شيؤؤا  وا  لمعيؤؤ  شةر  ايؤؤا بتصؤؤفة   إلمؤؤار   إلسؤؤالمة  شىسؤؤقا  ةكرمؤؤ  آالبؤؤا   
ش لسةاسؤي ش إليالمؤي ضؤا هفااةسؤتا  شضؤا  لجمؤ   لجوؤاني  ألممؤي   ال تصاني لحصار  لذي ةشات  في يمية  
هضؤؤ ى كؤؤل ذلؤؤك ييؤؤى  لرسؤؤط جؤؤر  مال مؤؤا ييؤؤاي ليضؤؤرج هف ؤؤار مؤؤ   ينؤؤل  لتؤؤي فؤؤي يؤؤذ    لؤؤذي تشؤؤكل فؤؤي كي وؤؤا .

 .  ليب  م  ذلك شبا  ه   عة  لجوانون  م   لقاماء  ا تردير  لقيايات   ل تاص .
و هه  مسههتون تههاريخ  تعراك تههاريخ وأحههداا ت ههك المرح ههة , وذلههك الجمههة السههام جههداولههيا هنهها موههل ا هه
ولعهل هللا  يسهر  وأجدني راغبا جدا في الكتابة ون ت ك المرح ة السامهة العاصهفة , الجسا  في العصر الود   .

,  1996نسم لي ذلك من أجل تغوية أحداا ما مر معنا و   صعند ارفغاو العرب منذ ناأ  طالباو ووهدومنا إله
و ور ذلك التجمة في ت هك المرح هة ومها بعهدها إو يسهر ,  2001وإل  ما بعد أحداا الوا ي وار من  بتمبر 

 هللا لي ذلك.
إال لمؤا وتعيؤق ميوؤا  أف ؤار يؤذ   لبحؤث شتطرريؤا    شى  كاةؤن يامؤ  مؤ  ذلؤك شل  هيلض ييؤا لت ادؤنل ك نؤل  

 : ا وييشما ووميي م  ذلك ييا ير م شسط تيك  لتجلب  .
ت ش لميا شات  لتي بؤلةن فنوؤا مع ؤظ هف ؤار يؤذ   ل تؤاص لعؤان مؤ  ء م   ليقا با  لي ش ضحا م  رالل يان

. هش هللارؤؤؤلي  شفؤؤؤاش   مرجؤؤؤرن  فؤؤؤي  لسؤؤؤاة  ييؤؤؤا كاةؤؤؤن قةؤؤان ت  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني ش لمشؤؤؤلفن  ييؤؤؤى جمايؤؤؤات جوان ؤؤؤ  
 س  ألسؤؤس ش لم ؤؤا ةظ  ل  ليؤؤ  ش لحلكةؤؤ  هفااةسؤؤتا  مؤؤ  هجؤؤل إةشؤؤاء جمايؤؤات جوان ؤؤ  ييؤؤى ةمؤؤرذج تيؤؤك  لقا مؤؤ  بؤؤي

ش لتي ةمؤؤات ش ألسؤؤس  لتؤؤي    لتقينا ؤ  ليجوؤؤانون  . بؤؤا  ه  يمؤؤرموظ ممتيؤؤ   يايؤؤ   األيؤا ف  لتؤؤي رسؤؤمريا ألة سؤؤوظ 
شه  . شهةوؤؤظ غنؤؤل مسؤؤتعاو  إلةؤؤا   هي ةقيؤؤ  جريليؤؤ  ليت  نؤؤل ش لعمؤؤل ييؤؤى هسؤؤس جاوؤؤا  !. ه ؤؤامر  يينوؤؤا هيمؤؤالوظ 
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تليؤؤؤا  إةشؤؤؤاء تي ةمؤؤؤات سؤؤلي   طليؤؤؤ    شيؤؤي  !! مؤؤؤا تؤؤح ل سؤؤؤا ا  ييؤؤؤايظ    1990يينوؤؤا سؤؤؤي    ل  ؤؤل   لتؤؤؤي فؤؤؤار توظ
شى امؤ  ةكرمؤات إسؤالمة  ييؤى  هش هيمؤال يصؤا ات مؤ  هجؤل  إلآاةؤ   حكرمؤات بالنيؤا   إةا   ثؤرر ت بؤعية   

اء شتؤاريب شةشؤا يؤر هةوؤا محطؤ  إةشؤ -مؤ  جاوؤا  –م  هفااةستا  تيك  لتي ةمات شكل ما تيتغة  .  هةقاضوا !!(
مؤ   يايؤؤات تت ؤاشت ييؤايظ مؤؤ   هش مؤالذ هللامؤ  ل ر نريؤا شييادؤؤليا  فؤل ر  مؤ   لوجمؤ   لاشلةؤؤ  لمكافحؤ   إلريؤاص    

شبؤؤلعة  همنؤؤل  لمؤؤممين  ... ةنؤؤث تتؤؤارج  ةنؤؤث  لقيايؤؤ   اإلمؤؤار   إلسؤؤالمة  شن ر  إلسؤؤالم  ليابؤؤئ  فؤؤي هفااةسؤؤتا   
.  إلؤى  لقيايؤ   لتامؤ  ييؤا  لؤبعة  ويسير  هة سوظ إلى    لسؤيفة  ( !  ييا   عة م   لقيايات م   إلةعا م  لتام

همؤا  لمعلكؤ   لعامؤ  مؤ   لوجمؤ   لصؤينية   لنورن ؤ  فيؤظ ويؤؤا هةوؤا تشؤكل يمؤا يميةؤا لتيؤك  لتي ةمؤات إال ييؤى دؤؤعنا 
وال , مههات ت ههك التنظي  ولههم يسههتوة الاههيخ أ ههامة والقاوههد  أو   ح حههوا  لتعؤؤاآف  لعؤؤام مؤؤ   ضؤؤا ا  لمسؤؤيمن  .

معظم الاباب الذي ودم لسذه ارهداد ون وناواتسم ت هك مهن أجهل تبنهي وناواتهه بهأو المعر هة وهد أصهبوه مهة 
إل  أو جاءت هجمهة أمريكها و ه  اامهار  وتهداعيات أحهداا  هبتمبر فأونعهه أمريكها الكهل )تهر   أمريكا فوسب.

فصؤيوا فؤي يؤذ   ل تؤاص مؤ   يؤل أ األف ؤار  لتؤي سمؤ  ةاةةؤ  هرؤل  رهوؤن ت ومؤا ش يايؤ   أهدافسم والتفهر  لوربسها .
  عة  اماء  إلرر  م   لمستقين  ي   لتي ةمات ذ ت  أليا ف  لقطلي .

   تيعؤنبا  لي ه   لجو   لرةنا   لتي ت ةظ ك نل  م  جر ةب يميوا  لحلكة  ييؤى هسؤس بؤينو   األف ؤار  لتؤي 
  شةا بؤؤ  هبؤؤر ة ؤؤم شالسؤؤةما  لشؤؤةر هسؤؤام   – ؤؤا هنركؤؤر  ( فوؤؤظ   لقايؤؤا  يؤؤي تي ؤؤةظ  لشؤؤةر هسؤؤام  بؤؤ  الن    بوؤؤا  

: شهةؤؤ  ال  صؤؤيم ليملةيؤؤ   لقانمؤؤ  . شه   لر جؤؤب يؤؤر   لمحيةؤؤ   ؤؤا شلؤؤى   لقطليؤؤ  ه  همؤؤ   لتي ةمؤؤات  – رةمؤؤ    
ةشا  ألم  ييى مر جو   لعاش  لخارجي مم ال  أمليكا ش لتلكنح ييى بؤعار إرؤل جوظ مؤ  جحيؤل   لعؤلص شنمؤ  يؤذ  

شيؤر ذ ت مؤا . شببعؤا نفؤ  يؤاش   همليكؤا ييؤى يمؤرم  لمسؤيمن  .  لصل ع م   لنورن ةرل فيسؤطن  ش أل صؤىببعا  
 . محاضل ت ش ل تا ات ميذ ذلك  لر ن  شسجين فة  يان  م   ل 1990كين  ا تردين إلة  سي  

شؤكل مسؤتقل ثظ ش  عا نر س  كل  إلمكاةةات  لمتاة  لي ليعمل ش لعطاء   هسسؤن معسؤكل  شمجمريؤ  يميؤن  
م ؤؤؤل كافؤؤؤ   لتجمعؤؤؤات ش لتي ةمؤؤؤات  لعلبةؤؤؤ   ألربعؤؤؤ  يشؤؤؤل  لتؤؤؤي  يتؤؤؤلف بوؤؤؤا آالبؤؤؤا  . شتعاميؤؤؤن  مبابؤؤؤل  مؤؤؤ  همنؤؤؤل 

 فؤؤي معسؤؤكل هةشؤؤأت  فؤؤي إةؤؤا   لقطعؤؤات  لعسؤؤكلي   لتا عؤؤ  لطالبؤؤا     تخذتؤؤ بؤؤاهت مؤؤ  رؤؤالل ملكؤؤح  لمؤممين  . ش 
بؤؤؤث يؤؤؤؤذه  ألف ؤؤؤؤار    فؤؤؤؤية  ألمكيؤؤؤؤ   ألرؤؤؤل  ت  لتؤؤؤي يقؤؤؤؤاتوا فؤؤؤي بنتؤؤؤؤي هش فؤؤؤؤي  عؤؤؤء شمؤؤؤ  رؤؤؤؤالل يشؤؤؤل ت  ليقؤؤؤؤا

شهظؤؤ  ه   ل  ؤؤل   ؤؤا تييؤؤررت ييؤؤل تيؤؤك  ليشؤؤاآات ةتؤؤى شدؤؤين إلؤؤى  لصؤؤرر   لتؤؤي سأيلضؤؤوا فؤؤي يؤؤذ   شتطريليؤؤا. 
  ل تاص.

تيؤك   بؤتمين ييؤى ت ادؤنل يؤذه  ألف ؤار مؤ   لياةةؤ   ألوالرجةؤ  ش لحلكةؤ   شكا  مؤ  هيؤظ تيؤك  لؤاشر ت  لتؤي 
شيؤؤي ةسؤؤؤب تسيسؤؤؤيوا  هشسؤؤؤا   لمجايؤؤؤاو   لعؤؤلص شبعؤؤؤة  لمجايؤؤؤاو  مؤؤ  شسؤؤؤط هللاسؤؤؤةا  فؤؤي واشةشؤؤؤلت وا لتؤؤي سؤؤؤجيت

  لحميي كما ويي:

 . ( نقةق  90   هبلآ  7شيي في  ( واوة المس منن ارزمة والمخرج : ) أوال  

 نقةق (.  90   بليط 21شيي في   ( و يل؟ لماذا ؟ ) الجسا  هو الول, :تانيا  
 نقةق (.  90 هبلآ    10شيي في  ( العالميةالمقاومة اا المية  ) : تالما  
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 ش ؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤجين  ( المهههههنسج–الوريقهههههة  –:الهههههدوو    هههههرايا المقاومهههههة اا هههههالمية العالميهههههة ) : رابعههههها  
 ساي  . 16سايات ( هي ةحر   3هبلآ  فناور   6ييى 

 20ووههد  ههج ه )تههاريخ  د و,نههوأهههم هههذه المواقههرات مههن حنهه  شههرش الههدوو  والوريقههة هههي أشههرطة الف
مواقهرات ) فسي مجمووهة , . وأما أو عسا من حن  المقدمات الفكرية والسيا ية الارعية  م2000سوا أغ

( والهذي أمهيم معسهكر الغربهاء  )الهذي  ووتهه في معسهكرنا  م1999وود  ج ه في  بتمبر (. الجسا  هو الول 
 .ورب  ا)ل العسكرية التابعة لوالباو( ورغة ) في واود  

ن فؤؤي مختيؤؤف  لمر ضؤؤة  ييؤؤل نرشس نكاسؤؤ بؤؤليط  60هف ؤؤار يؤؤذه  لمؤؤان  فؤؤي ةحؤؤر كمؤؤا تبع ؤؤلت ك نؤؤل مؤؤ   
شكؤذلك مؤ  رؤالل ةشؤلتوا هللاةؤذ   . دؤ ح   500  شكؤذلك فؤي رمسؤ  ه حؤا  تقؤ  فؤي ةحؤر رالل تيؤك  ل تؤل  لقنتوا ه

ي  ضؤا ا  ل ؤايلي  ييؤى  لحؤق (.. ةنؤث كؤا  يؤذ  مجمؤل  إلةتؤاج  ل  ؤلي  لؤذ مجي  غنل نشري  هدارتوا  عيؤر    
 (. م2001 -  1997  امت  رالل  ل تل   

الظههرود العامههة المتع قههة )وقههة  فقههد حالههه  -مجمووههة معسههكر الغربههاء  –ورغههم الجسههو  التههي )ههذلناها 
قهة أ وو أو , تم مها تهال مهن تهداعيات  هبتمبر و هقوب اامهار  . المجاهد ن العرب والوالباو  في أفغانستاو 
ا حاولتهه فعههال منههذ إناههاء المعسههكر .إال أنههي أوتقهد أنههه وههد  ههاو فههي هههذا ههذه ارفكههار موقههة التنفنههذ , وهههو مهه

مهن أجهل جد هد , بضرورتسا لوقة مهنسج وأ ه وب ومهل  اوتنعهاانتاج المفصل ورقا وافيا لت ك ارفكار التي 
وأول وههو مها أفع هه اآلو , ولعل هللا  تيح لنا فرصة فنستأنا المسهنر , هذه المواجسة العالمية التي نخوقسا .

أو يعنننا و   تس يم هذه الراية لمن يايضسم لسا من بعدنا من المجاههد ن فهي  هبن ه ذلك نار هذا الكتاب .  
. فيكهوو فهي ممهل ههذه الكتابهات أ اء لجه ء مهن  و   طريق الظهاهرين و ه  الوهق فهي ههذا ال مهاو إو شهاء هللا

 أمانة..
جؤؤؤاءت هةؤؤؤا   سؤؤؤيتميل     ليوا ةؤؤؤ  فؤؤؤي كابؤؤؤلشفةمؤؤؤا كيؤؤؤن هةؤؤؤاشل شضؤؤؤ  كتؤؤؤاص  جمؤؤؤ  يؤؤؤذه  ألف ؤؤؤار  صؤؤؤررتوا 

ليارل في سؤةاق  لحؤا . شلنيتوؤي بيؤا  لمطؤاف ةالةؤا فؤي شباكستا ..  شما تال م  تا عةاتوا في هفااةستا  م2001
جييؤي  لجمنؤل فؤي مخبأةؤا  ل    آل   هض   ليمسات  ألرنل  لوذ   ل تؤاصةنث ..   ش الرت اءملةي   لشتات ش لتشليا 

 . 
************* 
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 ( م2003 – م2002)باكستاَ    :المرحلة الخامسة

 م2001.داعيات أحداث سبتمبر 

 
  شهرؤؤؤظ رن   ل عؤؤؤل  ألمليكةؤؤؤ  ش لوجمؤؤؤ   لالبةؤؤؤ   2001ه نتيؤؤؤي تؤؤؤا عةات هةؤؤؤا    لحؤؤؤاني يشؤؤؤل مؤؤؤ  سؤؤؤيتميل 

 لعلبؤؤؤؤي  لصؤؤؤؤينية   لميلمجؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ   لترجؤؤؤؤ   لنوؤؤؤؤرني  لعؤؤؤؤالمي  لمتعؤؤؤؤاش  مؤؤؤؤ   ؤؤؤؤر   لؤؤؤؤلن  شهجوؤؤؤؤح   لي ؤؤؤؤاق فؤؤؤؤي يالميؤؤؤؤا 
ش إلسؤؤالمي   ه نتيؤؤي بؤؤل مألتيؤؤي  يايؤؤ    مؤؤا كيؤؤن  ؤؤا تردؤؤين إلةؤؤ  مؤؤ  هف ؤؤار ةؤؤرل هسؤؤيرص  لمر جوؤؤ   لؤؤالهم لوؤؤذه 

 لتي باهت   ةان  همليكا ليي ام  لعالمي  لجاوا شةميتوا  لصؤينية  مؤ   لتحؤالف  لؤاشلي فؤي مطيؤ   . لحلص  لعالمة  
سؤيتميل  كؤل دؤ ا    11 سؤتعيين  عؤا هةؤا    ش  ة جؤلتى ش لتؤي تؤارجن ةتؤ ييى جحيل   لعلص ش لعل ق   1991

. بؤل كافؤ   لمعمؤؤرر  كسؤاة  ةؤلص مؤ   إلسؤؤالم ش لمسؤيمن  ةن مؤا شجؤؤاش     لتشؤمل كافؤ   لعؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤالمي  
 ضؤؤم  بلةؤؤام   جت ؤؤا  بؤؤامل  ؤؤا ظ ييؤؤى  لم وؤؤرم  لصؤؤينيي  لنوؤؤرني لصؤؤل ع  لحضؤؤار ت  لؤؤذي تييتؤؤ  همليكؤؤا ش لاؤؤلص

 .شر ءيا  لذي ويوث 
ش ا هدبحن بر يا ذلك في شسا ل  إليالم مان  ورمة    ةتى ييى لسا   ألمؤليكنن  هة سؤوظ . شكؤظ تعجيؤن 

( شيؤؤر دؤؤح ي شمحيؤؤل سةاسؤؤي مؤؤ   لحؤؤحص  لؤؤا مقل آي فؤؤي همليكؤؤا   فؤؤي مقابيؤؤ   ج ليؤؤى سؤؤتل وييلغ   مؤؤ  دؤؤل ة  
 جاء فنوا :رالد  مام  كا  ش  م (2002بول ورلنر   هجل يا م   ل ضا ة   لسرري  في  ل حر    رطنل  
  ه  ييا  كارث  مقيي  ييى همليكا ش لبشلي   سيب  لسةاسؤات  لتؤي وتييايؤا  لحؤحص  لجموؤرري بحيامؤ  بؤرش   

 . ( ش ةةكسؤؤؤر ( شغنؤؤؤليظينينياتؤؤؤر   ش( سؤؤؤيجلةك يؤؤؤي ييؤؤؤى فيسؤؤؤ ات ش لتؤؤؤي تتضؤؤؤم  ميؤؤؤاه دؤؤؤل ع  لحضؤؤؤار ت  لؤؤؤذي ب  
. ش  عتقؤاش  هةؤ   ؤا  ييؤى  لميؤرةن  فؤي  ألرض لمسؤةحي  لعيصؤل  ألبؤةة شهةوظ ويير  هف ؤاريظ ييؤى ميؤاه سؤةطل  

شهةوظ  خططر  فؤي سؤينل ذلؤك لر ؤف  لتقؤام  لصؤيايي ليؤاشل  ةا   لر ن ل ةام إميل آرري  يالمة  بحيام  همليكا  
 فؤؤي % مؤؤ   لسؤؤكا  غنؤؤل  ليؤؤةة80  شليشؤؤل  ألشبئؤؤ  ش ألمؤؤل ض مؤؤ  هجؤؤل  لتطونؤؤل  لعل ؤؤي ليقضؤؤاء ييؤؤى   ليامةؤؤ 

 ! ألرض 
. ش ؤال  فؤي  لشؤلق  ألشسؤط  السؤتقل رإةؤالل هيؤظ هش   إه ةؤ   لحكرمؤ   لعل قةؤ  مسؤأل  شه   لقضة  هكيل م   

 سؤؤيب ةشؤؤاآوا  لعسؤؤكلي  لعؤؤاش ةي فؤؤي ك نؤؤل    يؤؤالمي ش  تصؤؤانيمؤؤالي   ةوةؤؤار ؤؤأ   لرال ؤؤات  لمتحؤؤا  ييؤؤى هيتؤؤاص 
تشؤؤؤليعات مؤؤؤ  هجؤؤؤل ذلؤؤؤك . فسؤؤؤ   ليكةؤؤؤ   ل يؤؤؤل  شه  بؤؤؤرش  حؤؤؤاشل ه   ميؤؤؤ  إفؤؤؤالس  لشؤؤؤلكات  ألممؤؤؤ   لميؤؤؤاآق . 

ةتؤؤى مؤؤ   لؤؤاشل  لحية ؤؤ  ألمليكؤؤا .   السؤؤتنل ن  ششضؤؤ   لضؤؤل  ب ش للسؤؤرم ييؤؤى   تصؤؤان   غنؤؤل مارشسؤؤ   لعر  ؤؤب 
  شرتظ  رل   أ  ييا  كارثؤ  مقييؤ   سؤيب سةاسؤات بؤرش ... فأشجا مشايل يستنلي  ضا همليكا في  لاشل  ألرل  

 (  لموظ هةوا  ليب  .هش هك ل هش ه ل .. هش رالل سي  .. رالل هسيرع   لظ  أمليكا ش لعاستحل  ليبا 

بنييؤؤا شبؤؤن   لؤؤلشم   بؤؤر يا مؤؤا  حؤؤا   لنؤؤرم تؤؤايظ إلؤؤى ةؤؤا كينؤؤل  لتردؤؤةا  لؤؤذي يلضؤؤياه لطيةعؤؤ   لمر جوؤؤ  إ
ء مؤ  هجؤل إلؤى هي ييؤا    حنث لظ تعا تحتاج  لاير  إلى  لمقاشم  شفق يذه  لتصرر ت   لمعادلي    ةان  همليكا 

  ةنؤث  ؤاموا  كؤل  فقا  ام  لعاش شةي اؤه بتقؤا ظ كؤل  لشؤر يا ش لؤاش ف   لالهمؤ  إلةؤا    لقيايؤ   المقاشمؤ   إل ياع .
ممؤا  ييؤى  لت  نؤل فؤي  لمر جوؤ   إلسؤالمة    حنث تحمل هك ل  لشؤل  م مسؤالم  ش عؤرن  فؤي  ألمؤ  بل س  شياش ةة .

 يذ   لعاش. ضا ن ش لمقاشم   لعالمة   لشامي   سول و  هييظ موم   لا ين  إلى  لجوا
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 لمعلكؤؤ   لرةنؤؤا. شيؤؤام جؤؤاش  بؤؤل   تجؤؤاهبؤؤل فؤؤلض  -  لؤؤذي سأفصؤؤي  فؤؤي يؤؤذ   لبحؤؤث -هثيؤؤن  لر  ؤؤ   لجاوؤؤا 
غؤؤحش ش   2001لقؤؤا تؤؤاشلن  لمعلكؤؤ   عؤؤا سؤؤيتميل  لةؤؤا   دؤؤل يات جوان ؤؤ   طليؤؤ  محؤؤاشن  .  التجؤؤاهيؤؤام إمكاةةؤؤ  

فؤلض  لعؤاش ة سؤ  ييؤى كامؤل سؤاةاتوا نفايؤا يؤ  ةنؤث  لمؤا  عؤايا  سؤتعا ن  لعؤاش ش  2003 لعؤل ق ثؤظ هفااةستا  
يؤؤذ  ةا ةؤؤك يؤؤ  تحطؤؤظ هش ت  ؤؤك مع ؤؤظ إ  لؤؤظ  كؤؤ  كافؤؤ   لييؤؤى ش لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ   لمحيةؤؤ   شةي ا ؤؤ  .شدؤؤالح  

   لر  ؤؤؤ  شهظؤؤؤ  ه  فؤؤؤي يؤؤؤذ غنؤؤؤل  لمت افئؤؤؤ  ةوا ةؤؤؤا ألآؤؤؤل ف  لمعلكؤؤؤ  . ت  ش إلمكاةةؤؤؤا سؤؤؤيب يؤؤؤذه  لحميؤؤؤ   لطاغةؤؤؤ  
تاننؤل آليقؤ    لجواني  لجاوا ما  ايي ي  ك ل   ليقاش إل ياع م  تبقى م   ل ؤر نر ش ل ةاةؤات  لجوان ؤ   ضؤلشر  

  لجاوا ليمعلك  .  التجاه لت  نل ش لعمل شفق 

 لت  نؤؤؤل فؤؤؤي إريادؤؤؤات شتؤؤؤا عةات هةؤؤؤا   سؤؤؤيتميل تطؤؤؤريل  محؤؤؤاشن  شمومؤؤؤا ييؤؤؤى  عؤؤؤة  ألف ؤؤؤار  هةؤؤؤا  لؤؤؤاي  
  لبحث في مياسباتوا مشنل  إلى ذلك إةشاء   . سأثيتوا رالل

مؤؤ  هةؤؤا   يالمةؤؤ   ؤؤا هنريتيؤؤا ربمؤؤا  فؤؤي تسيسؤؤالت هةؤؤا   تاليؤؤا هيتقؤؤا  ارتصؤؤار ه  هةؤؤا   سؤؤيتميل شمؤؤا 
شيؤؤاير  لعؤؤالظ  سؤؤنل ةحؤؤر ه   متيؤؤ   و  هييؤؤظ . لتؤؤي هريلةؤؤا ييوؤؤا رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  لمالةؤؤظ ش ل ؤؤت  

وههههاهم المؤمنهههوو  .ش لميؤؤؤافقن  لبؤؤؤل ف همليكؤؤؤا شهسؤؤؤةانيا  لنوؤؤؤرن شةي ؤؤؤا وظ مؤؤؤ   لصؤؤؤينينن  ش لملتؤؤؤاو   شظيمؤؤؤا   جؤؤؤرر   
يفروو )هد نسم مهن وريهة إله  أقهرن , تمامها  مار وو في اررك ال يجدوو م جأ  هؤوو إليهه,غرباء المجاهدوو 

شفؤي ك نؤل ممؤا  جؤلي  .نهةالم هة المؤم انوصهارووهد تكهوو ارمهور تسهنر نوهو   ما أقبر صه   هللا و يهه و ه م .
منؤؤح   شيؤؤا يؤؤر  بؤؤر يا  ؤؤا هريؤؤلت بوؤؤا هللاثؤؤار  لسؤؤي  بؤؤل شةتؤؤى  عؤؤة  آلثؤؤار  لؤؤر رن  فؤؤي  عؤؤة كتؤؤب هيؤؤل  ل تؤؤاص ..

لي يؤؤؤ   لممميؤؤؤ  شفتيؤؤؤ  ليؤؤؤح  ان  يؤؤؤ  يؤؤؤاي بؤؤؤليع    مؤؤؤ    بؤؤؤتالء   ختؤؤؤل  شؤؤؤكل دؤؤؤارخ بنييؤؤؤا شبؤؤؤن  هيؤؤؤا  يا  لقؤؤؤر  
جرر  شظيما شتتا يى  ألةا   ةحر ظورر  لمواي ييةؤ   لسؤالم لةقؤرن  حنث تمتي   ألرض  .  لميتسين  لوذ   لاو 

ش ؤا ت ؤر   لخةؤار ت همؤام  لعصؤب   لممميؤ   مسنل   لمر جو  شلةمأل  ألرض  سطا شياال  عا ه  ميئن جؤرر  شظيمؤا.
ل بؤؤات شه  يينيؤؤا    ؤؤام ةحؤؤر  ألرؤؤاشن.  محصؤؤرر   الصؤؤيل ش لصؤؤمرن ش لتضؤؤحة  ش ل بؤؤات ش لتقؤؤام  ل مؤؤا  شرسؤؤرخ آل  

شل ؤ  فليضؤ   . عا ذلك شفي ش ؤن لؤةس ببعنؤا إ  بؤاء  ذر رييا  لمصابل  تحن ر     لقسط ش لعال  ةتى ة ر  هش
ش سؤؤتمل ري   لطا  ؤؤ   ل ؤؤايل  ييؤؤى  لحؤؤق تقاتؤؤل ييؤؤى يؤؤذ   لؤؤاو  ميصؤؤرري  ال .  لجوؤؤان  لماضؤؤة  إلؤؤى قةؤؤام  لسؤؤاي  

فؤلذ  كؤا  يينيؤا ه   يؤر همؤل ثابؤن فؤي نوييؤا.  ةم  لاجال  ضليظ م  رذلوظ شال م  رال وظ ةتى  قاتل هللارليظ  لمس
فؤؤلةي   شمؤؤ  آا  ؤ  إلؤى آا  ؤ   ةسؤعى ه  ة ؤر  مؤ  يؤذه  لطا  ؤؤ  شةتؤا   ةمؤل  لل  ؤ  شتسؤؤيةموا مؤ  جنؤل إلؤى جنؤل 

 حنؤث هةؤ  لؤظ  عؤا هماميؤا إال  لمقاشمؤ    هيتقا ه   لخةار ت  لعمية   ا هدؤبحن محصؤرر   حكؤظ  لرضؤ   لقؤا ظ لؤاويا 
بؤامي  (  مقاومهة إ هالمية والميهة   سؤعةا إلؤى قةؤام . سب آلق م   ينل يذه  لتي سأآلةوا في يؤذ   ل تؤاص  ح

 . شه   ألمل هكيل م  ه   ق  ييى ياتق  ليخب  م  يذه  ألم  . لوذ   لعاش  
 شذلؤؤؤك لقؤؤؤا كؤؤؤا   لوجؤؤؤرم  لم  ؤؤؤل ليشؤؤؤوا ء  ألبؤؤؤل ر  لتسؤؤؤع  يشؤؤؤل ييؤؤؤى يقؤؤؤل ن ر  ل  ؤؤؤل ش لطغةؤؤؤا  همليكؤؤؤا . 

ش لعسؤؤكلي  .يمؤؤال جبؤؤار  شتاريخةؤؤؤا  كؤؤل  لمقؤؤاوةس .. فؤؤلةموظ   شهجؤؤؤحل   ال تصؤؤؤان  توا آ ضؤؤلبوا فؤؤي دؤؤمةظ ميشؤؤ
  م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤربتوظ شم ربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا شسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي إرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ج شتي نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ   لعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ.

فههي قاصههة   والظههرود التههي  ههبقته, وبصههرد النظههر وههن بعهه  الونميههات المتع قههة بمالبسههات إطههال  الوههدا 
, وو   صهعند التجمهة الجسها ي العربهي فهي أفغانسهتاو. و هذلك بصهرد النظهر  , و   صعند طالباو أفغانستاو
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, ال هيما فهي أفغانسهتاو ومهن تهم وطريقهة إ ارتسها ون تداعيات الودا وطبيعة المواجسة التي حص ه من بعهده
وهي أمور ال مول لتفصن سا هنها  . . وهي حنميات جد ر  بالبو  والتأريخ وا تخالئ العبر والدروس با ستاو

. بصهرد النظهر فهي تنايها ههذا الكتهاب إو شهاء هللا, و هيأتي بعه  أطرافسها  لخروجسا ون موقهوع ههذا الكتهاب
يمكن القول بأو توجه الايخ أ امة )ن ال و حفظه هللا ود وقة المعر ة )سذا الاكل فهي مسهارها ... ون ذلك 
فهي  هل  , بهنن وهدونا الوايقهي الهداوم مهن وراء السهتار لكافهة أوهدائنا. وذلك بفرك المواجسة )نننا و  الصويح

بكههل مواجساتنهها مههة  ومههرورا  , )ههدءا مههن صههراونا مههة النسههو  فههي ف سههونن  ,  ههاحات المواجسههة التههي نخوقههسا
 فج اه هللا قنرا .  حكامنا المرتد ن المدوومنن من وبل أمريكا وح فائسا.

يل شهف ؤار كتابيؤا يؤذ   يؤر هةيؤا إذ  سؤيميا بوؤذه  لمقامؤ  يؤ  ةؤلص ش  عؤ  ش ألمل ذش  لعال   بن  تا عةات سؤيتم
تضؤؤةات نوييؤؤا  لحيةؤؤا  ؤؤأ  يينيؤؤا  لمر جوؤؤ . شه  جوؤؤان  لؤؤاف   ؤؤا   شفؤؤق مقسيسؤؤيظ إذف شم لشضؤؤ  مؤؤ   لعؤؤاش يينيؤؤا  

ِ الهاِذيَن يُقَا  : كمؤا  ؤال تعؤالى دار فلض يؤن  ييؤى  لمسؤيمن    َ ال َوقَاا.ِلُوا فِاي َسابِيِل َّللاه َه َّللاه ا.ِلُونَكُْم َوال .َْعتَادُوا إِ

ََادن   : ش ال تعؤالى،  (190 لبقل :   يُِحبن اْلُمْعتَِدينَ  َواْقتُلُوهُْم َحْيُث ثَِقْفتُُموهُْم َوأَْخِرُجوهُْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوكُْم َواْلِفتْنَاةُ أَ

شيجؤب ه    كؤر  ش ضؤحا . فالبؤا مؤ  رسؤا ل فؤي يؤذه  لحؤلص  لعالمةؤ   فلذ  كيا سير ج     .( 191   لبقل :   ِمَن اْلقَتْلِ 
لمؤؤؤا ه   ةؤؤؤارل  لمعلكؤؤؤ  شفؤؤؤق .  ف (  لمر جوؤؤؤ  هسؤؤؤيرص رتةؤؤؤار   مسؤؤؤأل  هيؤؤؤظ ذلؤؤؤك مؤؤؤ  ه    همؤؤؤام مؤؤؤ  وليؤؤؤا  لجوؤؤؤان 

شتحطؤؤؤةظ آا اتيؤؤؤا  الصؤؤؤل ع مؤؤؤ   لحكؤؤؤام  لملتؤؤؤاو  شمؤؤؤ  تؤؤؤبعوظ مؤؤؤ   تصؤؤؤرر ت  لعؤؤؤاش   اسؤؤؤتيح فيا جح ةؤؤؤا ييؤؤؤا شييؤؤؤا   
شييؤؤل   شيؤؤذ  مؤؤا فعييؤؤاه ييؤؤل هك ؤؤل مؤؤ  ثالثؤؤن  سؤؤي   ميؤؤافقن  ش لمكؤؤلين  ش لجؤؤايين  مؤؤ  جنربؤؤوظ شرجؤؤال همؤؤيوظ .. ل

ؤؤ يشؤؤل ت  لتجؤؤارص  ل ابؤؤي   لباي ؤؤ   لت ؤؤالةا .    لمعلكؤؤ  ةحؤؤر  لعؤؤاش  ألساسؤؤي ش لمحؤؤل  ل ؤؤل هيؤؤا  يا شىمؤؤا ه  ةرجم
ه   لميطؤق ش لر  ؤ  و يؤن   بؤا  ليؤاتر(. شال بؤك  آل  هشرش  –همليكؤا  –إسؤل  نل  شهييؤي  ل ؤالر   لخينؤث    لمحينن   

مؤؤر لن   ل لحكؤؤام  لملتؤؤاو  شآؤؤابرر  لي ؤؤاق معوؤؤظ . شيتضؤؤم  تبعؤؤا إ يؤؤاع  لمسؤؤيمن   حؤؤلص  ه   لترجؤؤ  لوؤؤمالء هجؤؤا 
 . حكؤظ ش  عوؤظ شةلدؤوظ ييؤى يلشبؤؤوظ ألةوؤظ سؤنارير   لمعلكؤ  إلؤى جاةؤؤب همليكؤا ش لنوؤرن لوؤمالء  ل  ؤل   لاؤح     

 شال با م  تحمل ةتا جوا كما  ال  لشايل :  ك  م   لنورن شهمليكا شهشرشبا  لياتر م لشض  فالمعل 
 إذا لم يكن من الموت )د          فمن العار أو تموت جبانا

 : فباقتصار 
شةي ؤا وظ  لملتؤاو  ش لميؤافقن  فؤي بالنةؤا  سؤةكر    إ  ةلص  لمسيمن   لنرم م   لنورن شهمليكؤا شهشرشبؤا  ليؤاتر 

شآؤؤال نبنؤؤب  لؤؤري  مؤؤ     هك ليؤؤا فؤؤي  لؤؤاةةا  ةامؤؤاسشآؤؤال  شآؤؤال  عرنيؤؤا    فؤؤي همؤؤ  آؤؤال ر انيؤؤا  ثميوؤؤا فانةؤؤا  
 شآال ركر  هك ل ييما وا ييى مر  ا سالآنيوا . ةب  لاةةا شكل  ة   لمرت في هشدال رادتوا شيامتوا  

 لؤ م  همؤ  شبؤبا ا  ؤال   تعؤالى  فؤال ووؤرل  شمؤنالن  ليوضؤ  سؤنتبع  مخؤاض يسؤنل  شالبا ه  ةبض   لحةؤا   
 :لوظ 

   ِ ََ فِي َسبِيِل َّللاه َه لَُهمُ اْلَجنهةَ يُقَا.ِلُو َ َْتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأ َ ا َه َّللاه ََ َوْعداً َعلَْيِه إِ ََ َويُْقتَلُو  فَيَْقتُلُو

ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعكُُم الهِذي بَايَْعتُْم بِِه َوذَِلَك هَُو اْلفَ  ْنِجيلِ َحق اً فِي التهْوَراةِ َواإْلِ  َِ َوَمْن أَْوفَ  بِعَْهِدِه ِمَن َّللاه ْوُز َواْلقُْرآ

 . (111  لترب :  اْلعَِظيمُ 
شمؤؤ  ذلؤؤك ال بؤؤا مؤؤ   لقؤؤرل تيينوؤؤا ييؤؤى ش  ؤؤ   حتؤؤاج إلؤؤى شضؤؤ  هسؤؤس ت صؤؤنية  يقا ؤؤ  شيسؤؤكلي  شىيالمةؤؤ   

 :كي تاريوا  ألم   أفضل  لصرر .  وذه  لمر جو  شةلكة  ل
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الرتةؤار م تؤاح  - حسؤب رهوؤي   -فؤق فقؤا ش    لقا هةس   لشةر هسام   رتةؤار آيةعؤ   لمعلكؤ  شتحاوؤا  لعؤاش.
 لمعلكؤ   ش بتؤاءش    الة جؤاركمؤا هةسؤ   لقؤا مر  ييؤى تي نؤذ يجمؤات سؤيتميل دؤياي  دؤايق   لصل ع ش لمر جو  .

 لمبؤؤؤؤانر   لمذييؤؤؤ . إال هةؤؤؤؤي هيتقؤؤؤا ه   ألمؤؤؤؤ   ويتؤؤؤا ر  عؤؤؤؤاش رسؤؤؤا ل فانةؤؤؤؤ   شجعؤؤؤل  لمسؤؤؤؤيمن  بوجؤؤؤرم ظؤؤؤؤافل كيؤؤؤا  ل
ه  ش   إلسؤالمة   كامؤؤل آا اتوؤؤا مؤؤا تؤؤح ل غا بؤؤ  يؤؤ   لمعلكؤؤ   رغؤؤظ هةوؤؤا يؤؤي  لمعيةؤؤ  هساسؤؤا بوؤؤذ   لجوؤؤان شمانتؤؤ  ...

ث ةحلؤن مختيؤف هبؤكال دؤا ل   ةنؤ إذ ه  سؤاةتوا  لح ة ةؤ  يؤي بؤالن  لمسؤيمن   ساة   لمر جو  ما تح ل معطيؤ  
  ييؤؤى  لمشؤؤلفن  ييؤؤى  لصؤؤحر   لجوان ؤؤ  لوؤؤذه  ألمؤؤ  مؤؤ  هش .  لنوؤؤرن ش ليصؤؤار  شهيؤؤر ةوظ مؤؤ   لملتؤؤاو  ش لميؤؤافقن  

ِِ اْلُماْؤِمنِيَن عَ   لجوانون  جمةعا ه   عمير   قرل   تعالى :  ِ ال .َُكلهُف إِاله نَْفَسَك َوَحار ِ ُ فَقَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه َسا  َّللاه

ََادن .َْنِكايالً  ََدن بَأْسااً َوأَ ُ أَ َْ يَكُفه بَأَْس الهِذيَن َكفَُروا َوَّللاه  مومؤ   لؤاف   -كؤل  لمؤممين   –لةقؤرم  لممميؤر   (84  ليسؤاء:  أَ
  ألساسة .

 المعر هههة, ولكههن ال  ههه ال أمامنهها الكمنهههر مههن الجسهههد فههي مجهههال الههدوو  والبيهههاواتجههاه حسههن اقتيهههار لقههد أُ 
 ههي نسههتعند زمههام المبهها ر   لوقههة المعر ههة إ ار  وتنفنههذا فههي منههدانسا ومجالسهها الصههويح,, وتوهري  المههؤمننن 

 وما زال في  دها إل  اآلو ..  الذي ا تر ته أمريكا بعد أحداا  بتمبر.
فؤل  مؤ   لمسؤيظ    لجواني مؤ  هةؤا   سؤيتميل  شموما  ك  م  همل  لمر  ف ش آلر ء في  لصف  إلسالمي ش

شدؤؤلف . مر جوؤؤ  إلؤى   ؤ  هةوؤؤا  ؤا هشجؤؤات ش  عؤؤا جاوؤا    شؤؤكل   عؤؤل  لوجمؤ   ألمليكةؤؤ  ةميؤؤ  آاغةؤ  تحتؤؤاج ميؤؤا 
ةؤؤرل  ألةؤؤا   شمال سؤؤاتوا   آلر ء لؤؤتالشم شتجؤؤاذص   فؤؤي شيؤؤر رنؤؤل شال بؤؤك مؤؤ  إضؤؤاي   لر ؤؤن  لؤؤذلك .  اليتمؤؤام

 .  ر  شفايينوا. فقا شدين  لمعلك  أل  ت ر  معلك  مصنل ة ر  معوا هشال ة
************* 
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  م (2004 – م2003 )  : ؟؟؟؟؟؟؟المرحلة السادسة

 احتالل أمريكا للعراق والحملة الصليبية الصهيونية عل  الشرق األوسط:

 
ة ؤذش  فنوؤا رطؤ  بؤينوا . ةنؤث ثظ ةصل ما ير معلشف م  هةف  ألمليكا  شةي ا وظ  إلةجينح ييى  لعل ق 

شنرؤؤرل  اؤؤا ن   فؤؤي مؤؤا  قةاسؤؤة  تؤؤامنل  لجؤؤةش  لعل  ؤؤي شت  ةؤؤك شةا تؤؤ   ر تطاي سؤؤش .   الؤؤذي فعيؤؤره فؤؤي هفااةسؤؤتا 
 لمعادؤؤلي   لؤؤذو  لؤؤظ .  لماؤؤرل  لجؤان مؤؤ   لؤؤلشم يمؤل   ل اةةؤؤ  تحؤؤن سؤؤيا ك  لماؤؤرل ل لتؤي كؤؤا  مؤؤ   ؤؤاريا ه  تسؤؤقط 

  كرةر  ه ل بلبلي  م  هسالفوظ  لذو   امر  م   يرالكر(.
   شىريادؤؤات  شت ادؤؤنل ورمةاتؤؤ  ش لاؤؤرص فؤؤي تحينؤؤل هةا ثؤؤ  شنرشسؤؤ شمرضؤؤرع يؤؤذه  لحميؤؤ  ش ةؤؤتالل  لعؤؤل ق 

أآلة  سؤشل يي هل ن  لي ل إلى مالؤ  يال ؤ  بتييؤرر هف ؤار كتابيؤا يؤذ  شمؤا . لةس محي  يذ   ل تاص  كينل مرضرع 
 شهيظ ذلك في ةقا  مرجح :( مقاشم  إسالمة  يالمة      فة  م  ة ليات يمل جوان   م  هجل قةام 

 

 (: العرا   أفغانستاو  اب انتصار ارمريكاو في )أهم أ ب
 . تعمل  لملتوا ييى  ألرض محية  ييى  ر  يمني    اليتمان .1

ييةؤؤؤ    اليتمؤؤؤانهش   شتحننؤؤؤا ذلؤؤؤك  لجؤؤؤر ر    ييؤؤؤى يؤؤؤحل  لييؤؤؤا  ل ليسؤؤؤ  يؤؤؤ  جؤؤؤر ره  اليتمؤؤؤان .2
 كيقط   ةطالق تقام  لخامات  ليرجستة  لقر توا.

  لسؤاةق فؤي تؤامنل كؤل يؤاف معؤاٍن ييؤى  ألرضارشري ش لصؤييى  لت ؤرق  لجؤري   اليتمان .3
 . في ساة   لحا ..

كؤل الرت اص  لمجاهر في  لماةنن  م  هجؤل تحقنؤق  أليؤا ف  لعسؤكلي  ش لضؤلص    الستعا ن .4
  للهي  لعام  علض  لحا ط.هبكال 

تجؤؤاشه  لمجتمؤؤ   لؤؤاشلي شكؤؤل رهي معؤؤارض شىرضؤؤايوظ ليلةامجوؤؤا  التلغنؤؤب هش  لتلينؤؤب هش  .5
تحكظ فؤي سةاسؤؤات  لؤؤاشل فؤي  لؤؤاةةا   تؤؤفعؤؤال  طبؤا هشةؤؤا  همليكؤؤا  عؤؤا ه  هدؤبحن   ل  إليمؤا

 خضعوا لمصيحتوا.تش 

تحؤؤرل  لشؤؤعرص  إلسؤؤالمة  إلؤؤى مجؤؤلن مشؤؤاياو  لألةؤؤا   يجؤؤح     عؤؤا ه  هرؤؤلجوظ ةكؤؤاموظ  .6
 شييماؤيظ م  ن  ل   لصل ع ش ل عل .

 
سؤؤؤكلي  لطالبؤؤؤا  شل صؤؤؤا ل  لمجايؤؤؤاو   لعؤؤؤلص تبؤؤؤ   ةتصؤؤؤار همليكؤؤؤا فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا  ش ضؤؤؤا وا ييؤؤؤى  لقؤؤؤر   لع* 

مطؤؤارن  يسؤؤكلي  شهميةؤؤ  ل ؤؤل بؤؤمر    شكؤؤذلك  ةتصؤؤاريا فؤؤي  لعؤؤل ق   ش لمسؤؤيمن  مؤؤ   لقايؤؤا  شغنليؤؤا فؤؤي هفااةسؤؤتا  
شكؤا  مؤ  هيؤظ ذلؤك تؤامنل مر  ؤ  جمايؤ  هةصؤار  إلسؤالم . وتر ؤ  ميوؤا  لمقاشمؤ  ليرجؤرن  ألمليكؤي يؤاجال هم هللاجؤال 

 بوؤا اسؤتخا م ة ؤس  لطليقؤ   لتؤي نمؤلت    لعل ق ييى  لحاشن  إلول ةةؤ  بلق ررر مال( بمال  ل لن   في ميطق   
شذلؤك  القصؤف  لجؤري ش لصؤارشري  لعيةؤا .  آؤرره بؤرره( فؤي هفااةسؤتا   مر     لقايؤا  ش لمجايؤاو   لعؤلص فؤي  
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ثؤؤظ . جايؤؤاو  ييؤؤى  ألرض  لمحيةؤؤ   لعمنيؤؤ  ليقضؤؤاء ييؤؤى مؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ   لم ل لن ؤؤ  شهةؤؤف  لمنيةشؤؤةات . ش لملكؤؤح 
 ش لمم مل ت  لاشلة .  الت ا اتهسل م   مك  هسله م   لياجن  ييل  لحاشن في  لاشل   لمجاشر  م  رالل 

ييؤؤى  لجؤؤةش   االيتمؤؤان( فؤؤي  لؤؤةم   جبؤؤال ةطؤؤا  شكؤؤذلك تؤؤظ تؤؤامنل شتصؤؤفة  مر  ؤؤ  تجمعؤؤات جوان ؤؤ  فؤؤي  
 . لمر   ثظ  لحةف ييى   لجري   ش ألم   لةميي ي  آليق  لقصف 

لوؤذ   اإلضؤاف  ش  . ألمليكؤا ميؤاش ر  ثظ تا عن همليكا يذه  لطليق  في كل بمر  ييية   جتمؤ  فنوؤا مجايؤاش   
فؤي همؤؤاك  سؤلي  جوان ؤ  هرؤل  شرال ؤا لمطؤارن ت  ألميةؤ   لتؤي دؤ ن مؤ  راللوؤا تي ةمؤات  يتمؤات همليكؤا ةوؤ   

 شبعة نشل بلق هللاسةا. إةاشةةسةا لسعرن   ش لمالص ش التعاش  م  هجوح   ألم   لمحية  كما ةصل في  ك نل    

شتقصؤؤؤنن    م2001 عنؤؤؤا سؤؤؤيتميل شؤؤؤتوا منؤؤؤا ةةا فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا   ش ؤؤؤا هكؤؤؤا لؤؤؤي تحينؤؤؤل يؤؤؤذه  لتجؤؤؤارص  لتؤؤؤي يا
مؤؤا كيؤؤن  ؤؤا تردؤؤين إلةؤؤ  مؤؤ  هف ؤؤار شة ليؤؤات  لمقاشمؤؤ  ييؤؤل ييؤؤل  لمتا عؤؤ   لملكؤؤح   لمسؤؤتمل  أ جل   عؤؤا  ذلؤؤك مؤؤا

 : -و  هييظ  -ش لتي ضميتوا يذ   ل تاص شرالد  ذلك   لسير ت  لعشل  لماضة 
ال يمكهن المواجسهة مهة أمريكهها أو أي مهن ح فائسها وسههكريا بصهور  مكاهوفة طالمهها تهوفر لهد سا هههذه  : أوال  

مهة وجهو  وهون ومن هة  قصوصها     السيور  التامة و   ارجواء )سذه القهدرات التكنولوجيهة السهاحقة
  , وتاهههار  فههههي ال حههها و نسهههها .وتواصهههر ت هههك البههههؤر الجسا يهههة ,  تعمهههل بن ارتسههها و هههه  اررك

  م2003 (  لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ق -ش  رررمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  م2001(  هفااةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتا  -آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرره بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرره  ش ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هثيتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  
 ثؤؤؤؤؤظ مؤؤؤؤا  جؤؤؤؤؤلي فؤؤؤؤؤي  ل يرجؤؤؤؤ  شهةؤؤؤؤؤا هدؤؤؤؤحم يؤؤؤؤؤذه  لسؤؤؤؤؤطرر  ... م2003 (  لؤؤؤؤةم  -جبؤؤؤؤال ةطؤؤؤؤؤا   ش  

      لمكشؤرف  ليعصؤا ات  لمجايؤا  فؤيجوما كا   ا ثين ذلك في تجارص  لمر (     م2004  ةرفميل 
  م1982 لييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ( -بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلشت  –  شتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  لحيتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ش آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل بيس    م1982 ( سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرريا /ةمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  

   قؤار ت محيةؤ  جنربؤا   ر  في تيؤك  لتجؤارص ش جو  لمجاياو   م  ه ..  م2000 ( لييا  - ليبطة   ش 
كشؤرف    مؤ   يؤل  لعصؤا ات ليجنؤرش مسؤأل  يقؤظ  لمر جوؤ   لمفما  الك  الطا    لعسكلي   ألمليكةؤ ؟ ش 

 همل معلشف  ا  ح ت  مع ظ كتب ةلشص  لعصا ات  لار سة .  لي امة   لمت ر     
مواجسهة الهنظم ارمنيهة المو يهة ل وكومهات العمن هة, بعهد ميهام التنسهنق ل تنظيمات السهرية : ال يمكن  ا  يتان

وبهن ار   , العالميهة و ه  اارههاب ارمني و   مستون إو يمي و ولي في اهل مها بهات يعهرد بهالورب
ار هالنب الكال هيكية القديمهة ل تنظيمهات السهرية القوريهة  إتبهاعمهن قهالل . قاصة وإشراد أمريكا 

 ذات البناء الابكي السرمي.
فنو ار  وب الوحنهد ل مواجسهة الهذي يوهرش نفسهه فهي   وحن  ال منائ وال مندوحة ون المقاومة  : تالما  

المتعهد   . الخاليها و أ  وب حرب العصابات السرية ذات الخاليا غنهر المترابوهة ه, ال هذا الواوة 
 - متعؤان   ألآؤل ف  - شيذ  ما تياش مالمم ةمرذج يي  ش ضح  في هيمال  لمقاشم   لعل قة . الكمنر  

شمؤؤؤا هثيتتؤؤؤ   إلةت اضؤؤؤ   لمسؤؤؤيح  فؤؤؤي فيسؤؤؤطن  شغنؤؤؤل ذلؤؤؤك مؤؤؤ  ةؤؤؤلشص  لعصؤؤؤا ات . ليقؤؤؤر ت  ألمليكةؤؤؤ 
مؤ  رالدؤت  شىضؤافتوا فؤي محيوؤا فؤي سؤةاق فصؤرل يؤذ    السؤت ان شيذ  ما ةاشلن  في  لعالظ. لماةة  

  .  ل تاص.  لذي  طلح ة ليات لت عنل نير  ليمقاشم   إلسالمة   لعالمة 
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 شفي ةوا   يذ   لتقا ظ ه رل:

 فؤؤؤي كؤؤؤل مكؤؤؤا   لؤؤؤ م   اي ؤؤؤا   ممؤؤؤ  ةعيموؤؤؤظ شمؤؤؤ  ال ةعيموؤؤظ  لقؤؤا نفؤؤؤ  ك نؤؤؤلش  مؤؤؤ  بؤؤؤباص  لصؤؤحر  ش لجوؤؤؤان 
شآؤالوظ  لقتؤل ش ألسؤل ش لتشؤليا ييؤل ةحؤؤر ةصؤف  ؤل  مؤ   لؤحم   يؤل هةؤؤا   سؤيتميل   شيؤظ رالدؤ  همؤ   إلسؤؤالم 

 في يذ   لعصل .
  فؤلةموظ  اتجايوؤا  لجاوؤا فقا  ستشؤوا  أل طؤال  لتسؤع  يشؤل ش فتتحؤر   لمعلكؤ   شهما  عا يجمات سيتميل ..

 شى ايظ في يينن  ..   شرف  نرجاتوظ شجمعيا
   شلقا نف  همنؤل  لمؤممين  فؤي هفااةسؤتا   لمؤال محمؤا يمؤل ش لمخيصؤر  مؤ  مجايؤاي  لطالبؤا   لؤ م  فانةؤا  

شهرؤذش   .شيقرمر  بؤر جيوظ فؤي ة ؤ,  إلسؤالم ش لمسؤيمن  شيؤام  للضؤرخ لتواوؤا ت  لعؤاش كي  حاف ر  ييى هماةتوظ  
 لؤؤ م  معوؤؤظ . فتقيؤؤل   مؤؤيوظ شغ ؤؤل ليؤؤا  فااةسؤؤتا  شبؤؤعيوا كؤؤامال  شنفعؤؤن ه.  ح وؤؤظ مؤؤ   لقتؤؤل ش لسؤؤج  ش لتشؤؤليا 

 شلوظ ..
 مؤ  رجالوؤا ثميؤا ليؤاء  لجرلؤ   لحاسؤم    شنفؤ   لشؤةر هسؤام  شهير ةؤ   لؤ م   اي ؤا   شلقا  ؤامن  لقايؤا   ك نؤل    

 في مستقل رةمت  ..  شجمعيا شى ايظ. شهرذش   ح وظ م   لقتل ش ألسل ش لتشليا . تقيل   ميوظ شغ ل ليا ش لوظ 
تؤؤل ك نؤل مؤؤ  كؤر نر شبؤؤباص  لجمايؤات  لجوان ؤؤ   لعلبةؤ  فؤؤي هفااةسؤتا  فؤؤي معلكؤ   لؤؤافاع يؤ   إلمؤؤار  شلقؤا    

   إلسؤؤالمة  شفؤؤي  لتصؤؤاي ليوجمؤؤ   ألمليكةؤؤ   لعمةؤؤاء ييؤؤى هفااةسؤؤتا    شنفؤؤ  ذلؤؤك  لؤؤليط  لمبؤؤار   لؤؤ م   اي ؤؤا 
شيؤظ ةخبؤ   لتةؤار  لجوؤؤاني شآيةعتؤ  . تقيؤل   مؤيوظ شغ ؤل ليؤؤا     اشهرؤذش   ح وؤظ ه ضؤا مؤ   ألسؤل ش لقتؤؤل ش لتشؤلي

 شلوظ شجمعيا شى ايظ م   لذو  هةعظ   يينوظ .. 
 كا  يذ   لعياء كي ..؟ ش لظ ؟  فألي ياف ؟ شألي مقابل

ليضؤ  لرضؤعوا همؤام يؤذه  ل   لمانبؤ  يؤ  سؤاة   لمر جوؤ       ليا مؤ  لقا كا   لواف ير إ قاع  ألم   لمخار 
 شجوا لرج  .

ةعطؤي نفعؤ   شه  ةضؤ  رطؤر  ييؤى آليؤق  لمومؤ   ه ةحؤاشل   شفي يذ   لبحث  لؤذي  ؤامن لؤ  بوؤذ   لتقؤا ظ 
 شيي شض  هسس تسايظ في نف   ألم  كي تأرذ باشريا في يذه  لمعلك   لقانم  .أ  ل يل  
 :لياش   م  هش  ل هسبا    لتي  جب ه  ةرف. شىةي مقتي   أ   ليصل بنا    

 توويل هذه المواجسة لتكوو معر ة امة بعد أو أشع تسا النخبة .العمل و   
  فقا.ل في سبيل هللا ال .كلاف إال نفساك  ألمل   تعالى:  االمت ال  لقا  ام  لتةار  لجواني ييل يقرن هربع

  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤاةي  آل ؤؤؤؤؤؤؤؤ شيجؤؤؤؤؤؤؤؤب ييؤؤؤؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤؤؤؤ  ش عؤؤؤؤؤؤؤؤن ييؤؤؤؤؤؤؤؤنوظ مسؤؤؤؤؤؤؤؤمشلة   ل يمؤؤؤؤؤؤؤؤ  شهماةؤؤؤؤؤؤؤؤ   لعيؤؤؤؤؤؤؤؤظ ش لقيؤؤؤؤؤؤؤؤظ ه  وؤؤؤؤؤؤؤؤمنش  همؤؤؤؤؤؤؤؤل 
 وحرِ المؤمنين     كل ذلك عس  هللا أَ يكف بأس الذين كفروا  . 

  شهسؤل ةخبؤؤ  بؤؤبابيا لقؤؤا  تؤل رنؤؤل  إرر ةيؤؤا   …شةعؤؤةش  مؤ   لؤؤيالء  أدؤعب  ل ؤؤلشف    آل ةحؤؤ  ةمؤؤل  ةعؤظ :
 لميؤافقن  ييؤا شيمالؤيؤا  شتشلنت  قنتيا تتخط وا  لؤذ اص  لخا يؤ   لمتلبصؤ  مؤ  ةكرمؤات  لؤلن  شهير ةوؤا شمخابل توؤا



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  68  [  

 

فؤتم رشمؤا  ةتصؤارةا شدؤرال إلؤى شه   شؤل   شل ييا ةعيظ ييؤظ  لةقؤن  ه     ةادؤل نويؤ  شةحبؤ  ال محالؤ    شييا  .
  ةادل كما  شل رسرل  ديى   يية  شسيظ ال محال  .

ان ت هيؤا  يا شل ؤ  قةؤ   لشؤلعة    ش لبشؤا ل  لييريؤ  شلعل  لمي رسن  م  هبياء همتيؤا ال  صؤا ر  يؤذه  لحقؤا ق 
شيؤؤؤظ  جمعؤؤؤر   لجمؤؤرع  آل  محاشلؤؤؤ  مؤؤؤيوظ لتجيؤؤؤب يؤؤؤذ   شكبؤؤار هةبؤؤؤاريظ شر بؤؤؤاةوظ  علفرةوؤؤؤا كمؤؤا  علفؤؤؤر  هبيؤؤؤاءيظ .

 . محاشل   لط ل  لذي  حاشل ه   حجب ةرر  لشمس  ك    لصانل    لمصنل.
ْ   إة  جوا  لذو  ِ بِأَْفَواِهِهْم َويَأ َْ يُْطِفئُوا نُوَر َّللاه ََ أَ ََ يُِريدُو َْ يُتِمه نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرو ُ إِاله أَ  ( 32  لترب :  بَ  َّللاه

 شه  بمس ةضارتيا  ا بحغ فجليا .    إةوظ  علفر  ه  ةجظ ةضارتوظ  ا هفل
 لةظ   بوا ء  لمجاياو  في كل مكا  فقا هيذرش  .. ف

 ..    لمسيمن  شفلج ييوظ فقا هيذرش شرةظ   هسل 
 ..  كل مشلن في سيني  مم  هبير  شهيذرش   شهيا 

 شتقيل   م  كل  لذو  ساياش  شهللاشش  شةصلش  ..
كؤؤل مي ؤؤرس ملجؤؤف ال وؤؤمم  ه ضؤؤا شلةسؤؤمعوا .. كؤؤل محؤؤب ميادؤؤل ويوجؤؤ  ة ا ؤؤ  هيؤؤا ء   ميؤؤا شلةسؤؤمعوا 

 ..  مريرن  
ال وتعكؤؤل  ةتؤؤى  وتصؤؤاش  أليؤؤا ء   شلةسؤؤمعوا  لقايؤؤاش   لجييؤؤاء  لؤؤذو  ال وليؤؤاش  ليلجؤؤال مؤؤ  يؤؤذه  ألمؤؤ  ه

 شفي آيةعتوظ ييماء  لي اق شفقواء  لييتاغر  ..  د ر سكر   لمل غ   لتي وتيبطر  فنوا بن  هشةال  لاةةا .
 شلةسمعوا كل هيا  يا شم  ري وظ شم  هماموظ شم  معوظ :

شهيؤؤؤؤر ةوظ مؤؤؤؤ   لملتؤؤؤؤاو    ار ل  ؤؤؤؤةي ؤؤؤؤا وظ فيؤؤؤؤةس بنييؤؤؤؤا شبؤؤؤؤن  هيؤؤؤؤا  يا .. كؤؤؤؤل هيؤؤؤؤا  يا مؤؤؤؤ   لنوؤؤؤؤرن ش ليصؤؤؤؤار  ش 
 ش لميافقن  في بالنةا إال  رل   تعالى :

  َقَاِب َحته  إِذَا أَثَْخْنتُُموهُْم فَشُدنوا اْلَوثَاق  ،  ... فَإِذَا لَِقيتُُم الهِذيَن َكفَُروا فََضْرَب الر ِ
  ْةِ َوِماْن ِربَااِط ال كُْم َوآَخاِريَن ِماْن دُونِِهاْم ال َوأَِعدنوا لَُهاْم َماا اْساتََطْعتُْم ِماْن قُاوه ِ َوَعادُوه ََ بِاِه َعادُوه َّللاه َخْياِل .ُْرِهبُاو

ِ يَُوفه إِلَْيكُْم َوأَْنتُْم ال .ُْظلَ  ََْيِء فِي َسبِيِل َّللاه ُ يَْعلَُمُهْم َوَما .ُْنِفقُوا ِمْن  ََ .َْعلَُمونَُهُم َّللاه  .  ُمو
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 : فسافنل   ل مب غ ونا أمريكا ومن في حي 
 َاْرِجْع إِلَْيِهْم فَلَنَأْ.ِيَنهُهْم بُِجنُوِد ال قِبََل لَُهْم بَِها و  ََ  .( 37  ليمل:  لَنُْخِرَجنهُهْم ِمْنَها أَِذلهةً َوهُْم َصاِغُرو

   لَقَِويٌّ َعِزيز َ َه َّللاه ُ َمْن يَْنُصُرهُ إِ َه َّللاه  .( 40  لح : م   آل    َولَيَْنُصَر

   َلَغَنِيٌّ َعِن اْلعَالَِمينَ َوَمْن ج َ َه َّللاه  .( 6  لعي يرت:  اَهدَ فَإِنهَما يَُجاِهدُ ِلنَْفِسِه إِ

 

  :فقد  بق القدر بقول الوق
   قَِويٌّ َعِزيز َ َه َّللاه ُ أَلَْغِلبَنه أَنَا َوُرسُِلي إِ  .( 21  لمجانل :  َكتََب َّللاه

  َهادُ إِنها لَنَْنُصُر ُرسُلَنَا َواله َْ َ  .( 51 غافل:   ِذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدنْنَيا َويَْوَم يَقُوُم اأْل
 

************* 
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 مع الفهرس ومنطق فصول الكتاب وسلسلة  
 رسائل المق اومة اإلسالمية العالمية  

 
ي  عةشؤؤؤوا كمؤؤؤا هسؤؤؤي ن فؤؤؤل  يؤؤؤذ   ل تؤؤؤاص  ؤؤؤا شضؤؤؤ  إليطؤؤؤاء تصؤؤؤرر  سؤؤؤايظ فؤؤؤي ةؤؤؤل  إلبؤؤؤكالة   لع مؤؤؤى  لتؤؤؤ

   لمسيمر  في يذ   لحما . شيي  إلجا   ييى سم ل يام شير :
 

 فيما نستقبل من أيام ؟الص نبننن المتسو  ن الجد   يل نواجه أودائنا 
.. شه   ش ألبؤكالفلة  ال  شك يا ل مبصل هةيا  ص تيا مسيمن  ةعؤةش فؤي ههمؤ   بؤل ههمؤات مؤ  كؤل  ألةؤر ع 

ةتوؤن جمةؤ  ما رسؤوا إلؤى ههمؤ  بؤل إلؤى ههمؤات ..  صؤا  لحؤل يؤذه  إلبؤكاالت  لصحر   إلسؤالمة   لتؤي ةشؤأت لتت
   ؤا شدؤؤين  إلبؤكالةات شه   لشؤليح   لجوان ؤ   لمسؤيح  مؤ  يؤذه  لصؤحر  ش لتؤي  تخؤذت آليؤق  لجوؤان لحؤل تيؤك 

 ألسباص تتعيق بوا شلحصار  لعاش لوا إلى ههم  .. بل إلى ههمات.
بؤؤل  ل يؤؤذه  أل ؤؤام فؤؤي ييؤؤق هجاجؤؤ   ألهمؤؤات ييؤؤى كافؤؤ   ألدؤؤعا  .ةمؤؤ  مجايؤؤاو   صؤؤ تيا هدؤؤرلنن  ش شةحؤؤ   

شسؤؤا ل  إليؤؤالم ييؤؤى هةيؤؤا ةم ؤؤل  ألهمؤؤ  .. فؤؤي لقؤؤا هدؤؤبحيا  عؤؤا هةؤؤا    لحؤؤاني يشؤؤل مؤؤ  سؤؤيتميل  هدؤؤبحيا ةقؤؤام 
  لتي وتصا  لوا كل  لعالظ .

مي ش ؤامتيا لييؤاس  صؤؤ تيا ش ألجوؤح   لتا عؤ  لوؤا فؤي يالميؤؤا  لعلبؤي ش إلسؤال  لقؤا فلضؤتيا هجوؤح  إيؤالم  لعؤؤاش  
ههمؤؤ   لعؤؤالظ  لتؤؤي  جؤؤب ه  تؤؤح ل ! بؤؤل لقؤؤا هدؤؤبم ك نؤؤل مؤؤ  ييمؤؤاء  لمسؤؤيمن  وتياشلرةيؤؤا ييؤؤى ميؤؤابل رطؤؤب  لجمعؤؤ  

  وؤؤاير فؤؤي  الوبههر السههمنن , اامههام المنفههوخ ) السههديا (شدؤؤار  ألهمؤؤ  (  ةتؤؤى فؤؤي  لمسؤؤجا  لحؤؤل م  صؤؤ تيا  
  ش إلسؤؤالمة  رادؤؤ   السؤؤالم  مؤؤ   إلريؤؤاص   شيؤؤاير  لعههالم  افههةلههدول ا( م 2004 يؤؤرت رؤؤتظ  لقؤؤلهللا     رمضؤؤا  

شكؤؤذلك دؤؤؤحف ششسؤؤا ل رطؤؤؤاص ك نؤؤؤل مؤؤ  ه طؤؤؤاص  لصؤؤؤحر  ييؤؤى  لمجايؤؤؤاو   ؤؤالوال  ش لمحؤؤؤق ش لتشؤؤؤتن .. !! . 
شميؤؤلريظ فؤؤي ذلؤؤك هةيؤؤا  حمييؤؤا  لسؤؤالح ييؤؤى ةكاميؤؤا ييؤؤل  تتياشليؤؤا  لنؤؤرم بؤؤي س  لمي ؤؤرر .   إلسؤؤالمة  شجماياتوؤؤا 

لألمليكؤؤا  شةي ؤؤا وظ شضؤؤعيايظ ش لمسؤؤيمن  همؤؤام دؤؤا م غنؤؤل مت ؤؤاف    لنؤؤرم  شبتصؤؤاويا هشجؤؤاةا  ألهمؤؤ    هربعؤؤ  يقؤؤرن
لؤؤ   إليؤؤالم  لعالمةؤؤ  ش لمحيةؤؤ  هللايؤؤذ  ةا ةؤؤك يؤؤ  ك نؤؤل مؤؤ  يؤؤر م  لمسؤؤيمن   لؤؤذو  ه يعؤؤتوظ  شجعييؤؤايظ شسؤؤط  ألهمؤؤ  .

  أةيا ةم ل  إلبكال ش ألهم .
 ش إلجا   ييى سم لن  .   إثبات ة ةق   شيذ   لبحث تتقاسظ فصرل   لل ةسة  موم

شكصؤؤحر    ههماتيؤؤا كمجايؤؤاو   همؤؤا  لح ةقؤؤ  فوؤؤي ه   لجوؤؤان  لمسؤؤيم  لمقاشمؤؤ  يؤؤر  لحؤؤل ل افؤؤ  ههماتيؤؤا يؤؤذه  
  .  مسيمشعرص شك  إسالمة  

لمؤؤؤاذ  فشؤؤؤين  شهمؤؤؤا  لسؤؤؤم ل  ألشل فوؤؤؤر : ش ؤؤؤا ترلؤؤؤن  ل صؤؤؤرل مؤؤؤ   ألشل إلؤؤؤى  لخؤؤؤامس إثبؤؤؤات يؤؤؤذه  لح ةقؤؤؤ  .
ش ؤؤا تؤرلى  ل صؤال   لسؤؤانس  رغؤظ ه   لجوؤؤان يؤر  لحؤل ؟     لجوؤان  لتؤي  ميؤؤا بوؤا ييؤى مؤؤا  هربعؤ  يقؤرن  مشؤاري

  ش لسا   معالج  يذ   لسم ل.
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شهما  لسم ل  لجريلي  ل اةي ش لذي يقا  لبحث ألجي   فور كةا ةجايا هيؤا  يا فةمؤا ةسؤتقيل مؤ  ه ؤام ؟ كةؤا 

 تعالى .. ةجايايظ  أسالنب ةلجر  فنوا ةصل  
 

  يل نجاهد أودائنا في والم ما بعد  بتمبر؟.
شيكؤؤر   م ا ؤؤ  تمونؤؤا ميطقؤؤي لؤؤؤ   ش ؤؤا بيؤؤي ميطؤؤق  لبحؤؤث فؤؤي  ل تؤؤؤاص ييؤؤى ه   قؤؤام كؤؤل فصؤؤل ليؤؤذي ويةؤؤؤ   

شدؤؤؤرال إلؤؤؤى  ل صؤؤؤل  ل ؤؤؤام   لؤؤؤذي ة صؤؤؤل فنوؤؤؤا  لطليقؤؤؤ   لتؤؤؤي ةعتقؤؤؤا جؤؤؤاش يا لمتا عؤؤؤ   لجوؤؤؤان شةحؤؤؤ  ةسؤؤؤتقيل  لقؤؤؤل  
  لذي هيمر  هة  سةكر   لةا همليكةا !  لحاني ش لعشلي   

ش ا مواةا ليبحث بييذ  يؤ   لالبؤ  ش لالبؤاء شآا  ؤ   ل ؤايلي  ييؤى  لحؤق  لؤذو   قؤاتير  ييؤى يؤذ   لؤاو  إلؤى 
قةام  لساي  . شيي في  يتقانةا ةال م  ةمؤل يؤظ  لجوؤان ييؤل يؤذه  لعقؤرن  لميصؤلم   شكؤذلك جنؤل  لجوؤان  لقؤانم 

   لجوان شهماةت . فقا بلةن يذه  لمقام  رصا م  لالبؤ  شسؤمات هدؤحابوا شمؤا  عتؤليوظ ر     لذي ةليا ه  ةسيم
شكؤذلك رصؤا م شسؤمات  ل ؤايلي  ييؤى  لحؤق في  آلرل  . م   ليالء في  لاةةا شما ويت ليظ م   ألجل ييا   

. 
 

 وأما الفصل ارول : 
هيؤا ؤيظ     لمسؤيمن   لنؤرم  عؤا مؤا سؤةطلفور ملت ح  لبحؤث كمؤا يؤر ملت ؤح كؤل فتؤر  شنيؤر  :  لر  ؤ  . ش  ؤ

ش ةامؤس   عؤؤة كبؤاريظ فؤؤي  شبعؤا ه  سؤؤكن يؤ   لحؤؤق ييمؤاؤيظ     شهسؤيمر  قةؤؤانيظ ليميؤافقن  مؤؤ  هبيؤا وظ   ييؤنوظ
ييؤل  لعقؤرن  لميصؤلم  ميؤذ فتؤل   يؤاش  ع.  شبعا ه  تاين يامتوظ فؤي ةؤال مؤ  ضؤةاع  لؤاو  ش لؤاةةا ك يف  لي اق . 

. ثظ ش  عوظ  لجاوا في يالظ ما  عؤا سؤيتميل شمطيؤ  يؤذ   اليا م  ةكرمات  إلستقالل  لمحيرمثظ ما ت    إلستعمار
  لقل   ألمليكي  لمحيرم .

 

 وأما الفصل الماني :
فةؤؤ  ه   لبحؤؤث يؤؤ   لحؤؤل ألهمؤؤات ش  ؤؤ   لمسؤؤيمن   قؤؤرل. شلي فوؤؤر إثبؤؤات ليحكؤؤظ  لشؤؤليي فؤؤي م ؤؤل يؤؤذ   لر  ؤؤ 

شهةوؤؤا تشؤؤنل إلؤؤى ه  ةؤؤل ههماتيؤؤا  نلؤؤ   لشؤؤلعة  هشضؤؤم مؤؤ  يؤؤن   لشؤؤمس  شه   أل لةسؤؤن  ضؤؤة  يؤؤر  شهر ء يقيةؤؤ  .
 صؤؤ تيا مسؤؤيمن  شههمؤؤات دؤؤحرتيا شيؤؤي دؤؤ رتوظ شههمؤؤات  لتةؤؤار  لجوؤؤاني شيؤؤظ دؤؤ ر   لصؤؤ ر . يؤؤي فؤؤي  سؤؤتئياف 

مؤؤا هسؤؤتجا مؤؤ  تياسؤؤب شل ؤؤ   أسؤؤالنب شميؤؤاي  .  لجوؤؤان  لمسؤؤيم  لؤؤذي دؤؤار  لنؤؤرم فؤؤلض يؤؤن  كالصؤؤال  ش لصؤؤةام 
وا شهنلتوا ليبؤاص  ألشل مؤ   لجؤحء  ل ؤاةي يشتلكن ت ادن. رالد   ألةكام  لشلعة   لوام  فة   ا هشرنت ش  .هةر ل 

  لخاص  العقنا   لجوان   ش لميو  ل رةوا هيظ هسس  .
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 وأما الفصل المال  :
 ة نؤؤا سؤؤؤاللت  فوؤؤر يؤؤلض تؤؤاريخي لمسؤؤار دؤؤل ع  لحؤؤق ش لباآؤؤل ميؤؤؤذ  ابنؤؤل  لؤؤذي  تؤؤل هرؤؤاه  لصؤؤالم   شىلؤؤى 

سؤؤلي  لمسؤؤار دؤؤل ع  لحؤؤق   سؤؤتعل ضفوؤؤذ   ل صؤؤل   ( .  ؤؤال أل تييؤؤك  لؤؤذي  قتييؤؤا  تحؤؤن ة ؤؤس  لشؤؤعار  ( بؤؤرش   
كمؤؤا هريلةؤا دؤؤيى   ييةؤؤ   -ش لباآؤل ييؤؤى مؤا   لحمؤؤا  شتانؤؤل هآل فؤ  إلؤؤى ه   ؤؤام  لي ؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤا ش سؤؤتقل

   . لةكر  دل يا بنييا شبن   للشم ةقاتيوظ إلى قةام  لساي –شسيظ 
 

 وأما الفصل الرابة :
سؤيط  لضؤرء ييؤى ثؤال  محطؤات تاريخةؤ  مؤ  مسؤار دؤل ييا مؤ    فصل تاريخي سةاسي  ال   أليمة  . فور

 فؤي  لقؤل   لحؤاني يشؤل  ييؤى  لمسؤيمن   ليسؤتخلج مؤ  رؤالل تحينؤل مسؤار  لحمؤالت  لصؤينية   لل ةسؤة  .  لؤلشم 
 ل ال ؤؤؤ   لحالةؤؤؤ  فؤؤؤي ةوا ؤؤؤ   لقؤؤؤل   لعشؤؤؤلي  شمطيؤؤؤ   لحؤؤؤاني ثؤؤؤظ   ش لعشؤؤؤلي   ثؤؤؤظ فؤؤؤي  لتاسؤؤؤ  يشؤؤؤل   ش ل ؤؤؤاةي يشؤؤؤل

 .معوظ  ش لعشلي  . ليستخلج معانالتوا شةحاشل  كتشاف م اتةم  ليصل ش لوحيم  ش إلفان  ميوا في جرالتيا  لقانم 
 

 وأما الفصل الخاما :
يؤؤ  آليؤؤؤق  لمسؤؤؤار  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  شما رسؤؤؤوا  لتؤؤي تصؤؤؤات ليحمؤؤالت  لصؤؤينية   ألرنؤؤؤل   سؤؤتعل ضفوؤؤر 

( شماهللالؤن م2000( تقليبؤا شىلؤى سؤي    م1930مر جوتوا هش مر جوؤ  ةر بوؤا ةكؤام بؤالن  لمسؤيمن  .ميؤذ ةشؤأت يؤام  
 إلة   عا هةا   سيتميل .

 

 وأما الفصل السا س والسابة: 
 شهييؤي  لتةؤار  لجوؤاني    مؤ  بؤن  مؤا رس  لصؤحر   إلسؤالمة   ففة   سؤتعل ض ت صؤنيي لمارسؤتيا  لخادؤ   

. ( شىلؤؤى بيرغؤؤ   عؤؤل  ألهمؤؤ  ةوا ؤؤات  لقؤؤل   لعشؤؤلي  1965تحينيةؤؤا ميؤؤذ ةشؤؤأت     ستعل ضؤؤاث ةسؤؤتعلض تاريخؤؤ  ةنؤؤ
ليستخيم مؤ  رؤالل محطؤات  ليجؤاح ش ل شؤل  لتؤي مؤل بوؤا ة ليؤات  شنررل  هراشن  لمحي   عنا هةا   سيتميل .

 ح ؤؤا يؤؤ   لحيؤؤرل   ار  لجوؤؤاني  لمعادؤؤل اء ليتةؤشبؤؤذلك  شؤؤكل يؤؤذ   ل صؤل يميةؤؤ  ةقؤؤا ذ تؤؤي بي ؤؤ .  لمر جوؤ   لقانمؤؤ 
شيؤؤر مسؤؤأل   ش لمخؤؤارج. شذلؤؤك  اؤؤلض  ستقصؤؤاء  ألسؤؤالنب  لمياسؤؤب  ليجوؤؤان ش لمقاشمؤؤ  فؤؤي يؤؤالظ مؤؤا  عؤؤا سؤؤيتميل .

  لبحث  ألساسة  كما هسي يا .
 

 وأما الفصل المامن :
 ح ةؤؤؤ  السؤؤؤتخل ج ةنؤؤؤث تعتيؤؤؤل كافؤؤؤ   ل صؤؤؤرل  لسؤؤؤا ق  مقؤؤؤامات ميط ةؤؤؤ  شنر سؤؤؤات   فوؤؤؤر  يؤؤؤب  ل تؤؤؤاص شلبؤؤؤ  

 شيي : ة ليات   لسبع   لتي ة لن ل ل ش ةا  ميوا  ا ا  
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 ( : المنسج والعقند  الجسا ية الباب ارول : نظرية المواجسة ) .1
شيي  لعقنا   لقتالةؤ   لالهمؤ  لتعيئؤ  همؤ   إلسؤالم بوؤا شتلبةؤ  بؤباص  لمقاشمؤ  يينوؤا كؤي وتؤأيير  يقؤا ا 

  لما  و  هييظ.شف ليا شة سةا لحلص  انم  آريي  

 :  النظرية السيا ية  الباب الماني: .2
كؤؤ  مشتحننؤؤا مؤؤا ه  مؤؤ  هجؤؤل ةشؤؤا  لمسؤؤيمن  . شفنوؤؤا تصؤؤرر ت شة ليؤؤات  لحلكؤؤ   لسةاسؤؤة  ليمقاشمؤؤ  

 لمر جو  يذه  لحمالت  لطاغة ..    م   لخصرم  ل لينن 

 :  الباب المال : : نظرية التربية المتكام ة .3
( 2(  لعيؤؤظ  لشؤؤليي  1بةؤؤ   لالهمؤؤ  لعيصؤؤل  لمقاشمؤؤ  ش لتؤؤي تقؤؤرم ييؤؤى : شفنوؤؤا بؤؤلح ألساسؤؤةات  لتل 

 ( مبابل   لجوان في نف   لصا ل.5(  إليا ن  لعسكلي  4(  ل وظ  لسةاسي  3 ألرالق ش لعبان ت  

 الباب الرابة النظرية العسكرية:  .4
  ةتوؤاء ل اتؤب ةنؤث  سؤتخيم . شفنوا رالد  آلح  ل تاص ألسؤيرص  لمر جوؤ  فؤي  لملةيؤ   لقانمؤ  

فؤؤؤي يؤؤؤالظ  لوجمؤؤؤ   لاشلةؤؤؤؤ   (  لولمةؤؤؤ  – لسؤؤؤلي   – لقطليؤؤؤ   ملةيؤؤؤ   لعمؤؤؤل مؤؤؤ  رؤؤؤالل  لتي ةمؤؤؤات  
إمؤؤؤا جيوؤؤؤات  لمر جوؤؤؤ    - لجوؤؤؤان مؤؤؤ  رؤؤؤالل هةؤؤؤا هسؤؤؤيربن  :   سؤؤؤتمل رشآؤؤؤلح . لمكافحؤؤؤ   إلريؤؤؤاص 

  لم ترة  ةنث ترفلت بلشآوا .
 ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  .شهما جوان  إلرياص  ل لني م  رالل آليق  : سل    -

 خاما: نظرية التنظيم والبناء ونظام العمل:لالباب ا .5
 ال   حسؤب مؤا تتصؤرره فؤي ةؤلص  لعصؤا ات بؤامي    شفة  بلح ل ةفة  تي ةظ يمل رال ا  لمقاشم   

 ؤا شفنوا  شلح  ل تاص ميؤاه ة ؤام بيةؤ  سؤل  ا شرال. تعتما  لتي ةمات  لملكحي  شىةما ة ام يمل مرج  
 لمقاشمؤؤ   إلسؤؤالمة   لعالمةؤؤ   حنؤؤث ال تعتمؤؤا  ألسؤؤيرص  لولمؤؤي شال  لعيقؤؤرني  لؤؤذي تمكؤؤ   لعؤؤاش مؤؤ  

ة ؤؤؤام ليعمؤؤؤل  ل ؤؤؤلني وؤؤؤمني  لاؤؤؤلض   ايتمؤؤؤان ىةمؤؤا ش  مر جوتؤؤ  ييؤؤؤل  لحميؤؤؤ   لاشلةؤؤؤ  ييؤؤؤى  إلريؤؤؤاص .
  مجمرع  لجوا غنل  لمتل  ط .

 : نظرية التدريب: الباب السا س  .6
فؤؤي .   بؤؤل م  إيؤؤا ن سؤؤل  ا  لمقاشمؤؤ  لي سؤؤوا يسؤؤكليا  شؤؤكل ذ تؤؤي شسؤؤلي شذلؤؤك إليطؤؤاء تصؤؤرر يؤؤ 

ةتوؤؤن فؤؤي  ضؤؤرء ش  ؤؤ   سؤؤتبعا إمكاةةؤؤ  إةشؤؤاء  لمعسؤؤكل ت  لعييةؤؤ  ييؤؤى غؤؤل ر  ل لدؤؤ   لتؤؤي سؤؤيحن ش 
 .  لشةشا  شهفااةستا  شهم الوا  ليرسي  ش

 : : نظرية التمويل الباب السابة .7
سؤؤالنب  لعمؤؤل كؤؤي وؤؤرفل  لجوؤؤان شيميةؤؤات  لمقاشمؤؤ  ةنؤؤث ورضؤؤم  ل تؤؤاص  عؤؤة  ألةكؤؤام  لشؤؤلعة  شه

فؤؤؤي يؤؤؤالظ هدؤؤؤبم مؤؤؤ  هساسؤؤؤةات  لمر جوؤؤؤ   لاشلةؤؤؤ  . مؤؤؤ  رؤؤؤالل  لعؤؤؤاش ش لصؤؤؤاوق . مؤؤؤر رنه  لذ تةؤؤؤ  
 ليمجاياو  ما هسمره تجفةا  لميا    لمالة  لإلرياص  .

 الباب المامن: ااوالم والتوري :  .8
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ريؤؤؤل  لمعلكؤؤؤ  مؤؤؤ  دؤؤؤل يات ةخيريؤؤؤ  إلؤؤؤى شةؤؤؤلض  لمؤؤؤممين  ( مؤؤؤ  هجؤؤؤل تح شيؤؤؤي هف ؤؤؤار فؤؤؤي هفؤؤؤاق  
 معلك  هم .

 

 وأما الفصل التا ة:
ر مجمريؤؤؤ  شدؤؤؤا ا شتحؤؤؤذول ت مرجوؤؤؤ  لمؤؤؤ  سؤؤؤةعمل فؤؤؤي  لمقاشمؤؤؤ  شذلؤؤؤك للفؤؤؤ  فايينتوؤؤؤا شتجينيوؤؤؤا مطبؤؤؤات فوؤؤؤ

كمؤؤا  حتؤري ييؤؤى رنشن . متر عؤ  شلقطؤ   لطليؤؤق ييؤى  لعؤؤاش ه   جؤا سؤؤينال إلفشؤال يؤذه  لطليقؤؤ   لتؤي ةؤؤاير إلنوؤا 
سؤؤؤتعمار   ش لميبطحؤؤؤن  مؤؤؤ  قةؤؤؤان ت  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  . شيؤؤؤي ة ؤؤؤس إليوات ييمؤؤؤاء  لسؤؤؤالآن  شفقوؤؤؤاء  ييؤؤؤى بؤؤؤ

يؤؤمالء فؤي شجؤ   لمجايؤاو  ييؤؤل  لعقؤرن  لماضؤة  فؤرق مؤؤا  ضؤة ر  إلنوؤا  لنؤرم  حسؤؤب  ا لشؤيوات  لتؤي آالمؤا رننيؤ
 رغبات همليكا شيينايا  لميافقن  .

  لمريرن  لذ    .  ليصل  ألكيلييى   تل ص ثظ مجمري  م   لاال ل  لر  عة  ش ليصة  
 

 : تم نختم الكتاب بمسك الختام
ليتيسؤؤظ يينؤؤل هللافؤؤاق  ل تؤؤاص ش لسؤؤي  شيؤؤاي سؤؤي يا  لصؤؤالم ليسؤؤنل فؤؤي هللافا وؤؤا شةسؤؤتعن  بوؤؤا ييؤؤى ه ؤؤا ر  لؤؤيالء  

ي  لؤؤاةةا شجحيؤؤل هيؤؤاه   ألشلةا ؤؤ  مؤؤ   ليصؤؤل فؤؤ ليتحمؤؤل هللاالموؤؤا  شةستشؤؤف مؤؤ  هةر ريؤؤا ليحيؤؤق فؤؤي هللامالوؤؤا شةعؤؤةظ مؤؤا
  إلةسا  في  آلرل  .

 

************* 

 
 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  75  [  

 

 

 سلسلة رسائل المق اومة اإلسالمية العالمية   
 

   ( فرجاتؤ  ضؤخما  A4دؤ ح  مؤ   لقطؤ   ل ينؤل   1600  ة لت فةؤ  ش ؤا جؤاشه  لؤؤ  ل تاص  يذ  عا  كتمال 
 شربما دلف لضخامت   عة م  تعرهه  لوم  ي   ل ءت  .

  شبعضؤوا تي نليؤ  شبعضؤوا ف ليؤ      شبعضوا سةاسة  تحينيةؤ     صرل تاريخة  محض شجات ه   عة  لش  
ميوؤا .  لي ليؤات  ل ماةةؤ   ؤا ي كؤذلك ش  في  لميو  ش لسةاس   لشلعة  ش ألةكام ش لقر يا  لاويةؤ    شهرل   ةلكة   

 .. لتلبة  ش لسير    شميوا ما ير في  ير هميي  شميوا ما. شميوا ما ير إيالمي . ير يسكلي محة  ما
شرهوؤن ه  جعيوؤا فؤي كتؤاص ش ةؤا فةؤؤ  فا ؤا  يؤام تشؤتتوا  حنؤث  قؤ  مؤؤ   ع ؤل ييؤى  ل تؤاص ييؤى شجبؤ  ف ليؤؤ  

لمؤا هللامؤل قةامؤ  فؤي   (  الدوو  والوريقة والمهنسجالتاريخ والتجارب , وو    ت ر  ميوجا  شتمل ييى    مت امي  
 (. مقاشم  إسالمة  يالمة  همتيا م   

مؤؤ  ذلؤؤك ه  ك ؤؤل   هيؤؤاف لؤؤ  مؤؤ   لترعةؤؤ  ش ل وؤؤظ . يؤؤا  سؤؤييةات  ؤؤا تعنؤؤق مؤؤاه  لحجمؤؤ   ل ينؤؤل هوؤؤن شل يؤؤي ر 
شيضؤعف لؤا   لقؤارئ  لقؤار   ويسة   عضوا  عضا     ألف ار ربما تجعل م  لظ  ألف  لمطالع  ش لار س  في  ل تب 

فؤي همؤ  دؤارت   ل فؤي  ل ءتؤ  لي سؤ  ل  نؤلي   شم  ذلؤك ه  ضؤخام   ل تؤاص  ؤا ت ؤر  ش هيؤا لؤا  ييى  لتلكنح .
(  لرجبؤؤ   لسؤؤليع   لم ضؤؤي  ل  نؤؤل   لسؤؤياشش  لشؤؤبس ش فةؤؤ   لابؤؤرش ش ل مينؤؤرتل ت مصؤؤانر  لمعلفؤؤ   شدؤؤار فةؤؤ   

 م   لياس.
شيؤر  لجاةؤب  لعميؤؤي مؤ  ة ليؤ   لمقاشمؤؤ     شمؤ  ذلؤك مؤا هرشؤؤاه مؤ  يؤام تلكنؤؤح  لقؤارئ ييؤى لؤب  لمرضؤؤرع 

سيسؤؤؤي  مؤؤؤ  هرؤؤؤلج  ل تؤؤؤاص ه ضؤؤؤا  صؤؤؤرر  مجؤؤؤحه  فؤؤؤي كتؤؤؤب مي صؤؤؤي    ت ؤؤؤر     لعالمةؤؤؤ . شألسؤؤؤباص هرؤؤؤل  رهوؤؤؤن ه  
 حنؤؤث  مكؤؤ  .  شتشؤؤمل مجمريوؤؤا ييؤؤى مجمؤؤل هف ؤؤاره.  ييؤؤى مرضؤؤرع معؤؤن    حنؤؤث تشؤؤتمل كؤؤل ش ةؤؤا .  للسؤؤا ل 

. (    س ة ر هائل المقاومهة اا هالمية العالميهة  :   لسيسي    سظجمع  في مطيري  ش ةا  لم  هر ن  عير   ير 
 لم  هر ن مرضريا معنيا ه   عرن ليلسال   لخاد  بذلك م   للسا ل . شيمك 

كما ه  لذلك فا ا  هرل    شير ه  ييا  مر ضؤة  هرؤل  لؤظ هيؤلض لوؤا فؤي يؤذ   ل تؤاص   شهيتقؤا هةوؤا تشؤكل 
ل   إ   سؤ –جحء  م  ف ل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   لتي هنير إلنوا شهيمؤل ييؤى تأسةسؤوا . شباإلمكؤا  

 ه  هكتيوا فةما  عا شهلحقوا  سيسي   للسا ل بل موا في  لسيسي  . –شهيا  شكا  في  لعمل   ة  
كمؤؤا ه  تقسؤؤةظ  لبحؤؤث فؤؤي كتؤؤب  سؤؤايا ييؤؤى تلجمتوؤؤا إلؤؤى  لياؤؤات  ألرؤؤل  شيؤؤر يؤؤاف مقصؤؤرن لذ تؤؤ  إذ ه  

مقاشمؤؤؤ  يؤؤؤالمي ييؤؤؤى فؤؤؤي ةؤؤؤن  ه   لوؤؤؤاف مؤؤؤ  نيؤؤؤر   ل % 20 لعؤؤؤلص فؤؤؤي  لمسؤؤؤيمن  ال وحيؤؤؤا ةسؤؤؤب  يؤؤؤانيظ ييؤؤؤى 
 شلوذ   ستقل يحمي ييى ما ويي : مستر  هم   إلسالم في مر جو  همظ  ل  ل.
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 إنجههاز الكتهههاب  هههامال وإقههراج نسهههخته ارولههه  با هههم )  وههو  المقاومهههة اا هههالمية العالميهههة ( ,  (1)
 الجهذور والتهاريخ والتجهارب (. والجهه ء وههذا الكتهاب الجهامة يوتهوي جهه ئنن . ارول : ويوتهوي )

 المنسج ( . و  الوريقةو الماني ويوتوي ) الدوو  
إقراجه مقسما إله  أحهد واهر ر هالة , بااقهافة إله  ر هالة مقدمهة . بونه  توهوي  هل ر هالة  (2)

 نسا ومستقال , وذلك  ما   ي :اموقووا واحدا متج
سؤؤؤظ : إرؤؤل ج  ل تؤؤاص إةشؤؤؤاء   تعؤؤالى فؤؤؤي رسؤؤا ل تحمؤؤؤل جمةعوؤؤا يير ةؤؤؤا جاةيةؤؤا فؤؤؤي هياليؤؤا  ا هشال  

  ميوؤؤؤا ر ؤؤؤظ ا( شتحمؤؤؤل كؤؤؤل ش ةؤؤؤ   سههه ة ر هههائل المقاومهههة اا هههالمية العالميهههة  لسيسؤؤؤي   
  للسال  م   لسيسي .

 ل ل رسال  ككتاص مستقل . يير   وياسب  لمرضرع   رتةار:  ثاةةا  
 ست ر  يياشي   للسا ل ش ل تب م   لسيسي  ييى  لشكل  لتالي إ  باء   :ش :   ثال ا  

 
 ريل .المقدمة والتع 

 (  :  المدقل إل   وو  المقاومة اا المية العالمية الر الة ارول .) 
 (   : ةلارعيأحكام واوة المس منن النوم و  الر الة المانية .) في هذا الواوة 

 (   : الر الة المالمة .) جذور النظام الدولي ومسار الصراع من وا)نل إل  )وش 

 التاريخ( . وبر الص نبنننوالروم عا الته )نن المس منن الر الة الرابعة :  ) ف سفة الصراع وم 

 ( 2002 -1930الر الة الخامسة: ) حصا  الصوو  اا المية والتيار الجسا ي. 
 ( : العالمية المنسج و العقند  القتالية لدوو  المقاومة اا المية نظرية الر الة السا  ة .) 

   المقاومة اا المية العالمية (.الر الة السابعة :  ) النظرية السيا ية لدوو 

 .) الر الة المامنة : ) نظرية التربية المتكام ة لدوو  المقاومة اا المية العالمية 

 العالميهههههة (.   الر ههههالة التا هههههعة : ) النظريهههههة العسهههههكرية والور يهههههة لهههههدوو  المقاومهههههة اا هههههالمية 
   والتدريب,  ونظرية التمويل[   والور ة , و ااودا ] وتامل النظرية العسكرية ونظريات التنظيم

 .) الر الة العاشر  : ) نظرية ااوالم والتوري  لدوو  المقاومة اا المية العالمية 

 (:  و   طريق المقاومة اا المية العالمية  و باائرمواذ ر  وصايا والر الة الوا ية وار. ) 

 
 قيؤؤؤؤؤرل  شه    ؤؤؤؤؤتم يينيؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤا ويصؤؤؤؤؤل نويؤؤؤؤؤ  شهسؤؤؤؤؤأل   تعؤؤؤؤؤالى ه   عنييؤؤؤؤؤا  شه  ورفقيؤؤؤؤؤا لإلرؤؤؤؤؤالص شهسؤؤؤؤؤباص  ل

شه   جعييا يا   مواون  ال ضالن  شال مضؤين   شه   جعييؤا ليمتقؤن  إمامؤا  شه   جعؤل ليؤا ةصؤنبا مؤ  هجؤل مؤ  تبؤ  
  كمؤا رشي ييؤ  دؤيى    (  لا ل ييى  لخنؤل ك اييؤ    فقا رشي يي  ديى   يية  شسيظ   نير   لخنل ش لجوان

 (. عالظ ش لمتعيظ بليكا  ل   يية  شسيظ :

 

************* 
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 فصل في الغربة والغرباء والظاهرين على الحق   
 
 
 
 
 
 

 

   ال   تعالى:

  َعِن ََ َِ ِمْن قَْبِلُكْم أُولُو َبِقيهِة َيْنَهْو ََ ِمَن اْلقُُرو فَلَْوال َكا

 ِِ   اْلَفَساِد فِي اأْلَْر
 (116 يرن: م   آل  

 

 
 

 
 

   ديى   يية  شسيظ: ال رسرل  
 

 ) بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب  للغرباء ( 

 

 ( زال طائفة من أمتي يقا.لوَ عل  الحاق اااهرين علا  مان نااوأهم حتا   ال.

 ( يقا.ل آخرهم المسيح الدجال
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 فصل في الغربة والغرباء والظاهرين على الحق   
 

 ألمليكؤي كمؤا وحيمؤر  ..هظيتيؤا ه ؤام هدؤبم فنوؤا  لمسؤيمر  فؤي هيؤل  ألرض  ل  ؤار  في يذ   لعصل  لنورني
شهدبم  لمصير  في مئات مالوؤن   لمسؤيمن  غلبؤاء .. شهدؤبم  لميتحمؤر   مؤا همؤل   شةوؤى مؤ  نوؤيوظ  غلباء ..

دؤبم  لؤا ير  إلؤى شه  لصؤحةم فؤي  لميتؤحمن  غلبؤاء .. ش اليتقؤانشهدؤبم  لؤا ير  لإل مؤا   في  لمصين  غلباء ..
شهدؤبم  لؤا ير  لجوؤان هيؤا ء   شنفؤ      آلملش   المعلشف  لياير  ي   لمي ل فؤي يؤمالء  لممميؤر  غلبؤاء ..

 دا ل  ل  ار ش لملتاو  ش لميافقن  ييوا هغلص  لالباء ..
غريبها و هيعو  )هدأ اا هالم     يية  شسيظ شيا ةح  ةسنل إلى ما  شل     قرلؤ :شداق رسرل   ديى   

 (.. غريبا  ما )دأ فووب  ل غرباء
ت ال طائفهة مهن أمتهي يقهات وو و ه  الوهق  ال ) : ش لحما هلل ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ا  شل  أة 
  : (. شهريؤل يؤ  ثبؤاتوظ دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فقؤال  ااهرين و   من ناوأهم حت  يقاتل فقهرهم المسهيح الهدجال

 أمتي ااهرين و   الوق ال يضهرهم مهن قهالفسم حته  يهأتي أمهر هللا وههم اهاهروو و ه  النهاسال ت ال أمة من 
..) 

 قؤاتير  ييؤى يؤذ     ضؤليظ مؤ  رؤذلوظ  ال لذو  شألةيا ة تب يذ   ل تاص ألشلئك  لالباء  ل ايلي  ييى  لحق 
  لاو  ةتى  أتي همل   ..

همليكؤؤا  لورجؤاء شةي ا وؤؤا دؤؤابل  دؤؤاما  ال  شجؤؤ  هيادؤؤنلشألةيؤا ة تبؤؤ  ش ؤؤا هدؤبحن  ل يؤؤ   لممميؤؤ   ل ابتؤؤ  فؤي 
غلبؤؤؤاء    شال ك ؤؤؤل  ةي ا وؤؤؤا شال تخؤؤؤذول يينؤؤؤايا  هدؤؤؤبحن مؤؤؤ  هغؤؤؤلص  لالبؤؤؤاء فؤؤؤي  ليؤؤؤاس .. تعبؤؤؤأ  اسؤؤؤت بار همليكؤؤؤا

 شألةيا ة تب يذ   ل تاص لوظ .. ظايلش  ييى  لحق  قاتير  ييى  لحق ييا شييا  ...
  لذي ومتة  م   شاء ؤ شةسأل   إلرالص ش ل بؤات ش لقيؤرل بلةمتؤ  ؤ ةعؤةش شألةيا ة تب  شةح  ةعةش   ضل  

 نشىرر ةيؤؤا  لمجايؤؤاو  ش لموؤؤاجلي  فؤؤي سؤؤينل   هبؤؤا ةؤؤاالت  لالبؤؤ  ش لحصؤؤار ش لمطؤؤارن   ش لقتؤؤل ش ألسؤؤل. فلةؤؤا ةؤؤرر 
بتن   لؤؤذو  ةحسؤؤب شةقامؤؤ   شؤؤا ل إلؤؤى هشلئؤؤك  لصؤؤابلي   ل ؤؤا ييؤؤا مؤؤ   لؤؤح ن مؤؤا ةشؤؤا  ؤؤ  يضؤؤاةا شة يؤؤن  ؤؤ  هة سؤؤيا ..

كمؤا ةقامؤ  إلؤى كؤل  يايؤاش    ييةؤ  فمؤيوظ مؤ   ضؤى ةحبؤ  شمؤيوظ مؤ  ويت ؤل شمؤا بؤالر  تيؤاوال .. هةوظ دا ر  ما
لقافيؤ   لالبؤاء شركؤب  ل ؤايلي  ييؤى  لحؤق مؤ   ألجةؤال  لقانمؤ   لؤذو  سؤنلف    بوؤظ إ    الةضؤمام لعاهمن  ييؤى 

شكؤؤؤل جيؤؤؤرنيظ مؤؤؤيوظ مؤؤؤا كؤؤؤاةر   يامؤؤؤا  مؤؤؤ  فل ييؤؤؤ   ل  ؤؤؤار ش لملتؤؤؤاو  ..شيؤؤؤلي كؤؤؤل فليؤؤؤر  ش  . بؤؤؤاء   ر  ؤؤؤ  نويؤؤؤ 
  حذرش .

 شؤؤار  ياجؤؤل  لخنؤؤل شهللاجيؤؤ   ه  ةقؤؤام ل صؤؤرل يؤؤذ   ل تؤؤاص بؤؤبعة يينؤؤل  لسؤؤي  مؤؤ   ش   لؤؤح ن رنؤؤل فؤؤل  مؤؤ   
  شمؤؤا جؤؤاء مؤؤ   عؤؤة  آلثؤؤار  لمباركؤؤ  مؤؤ  دؤؤ ات شهةؤؤر ل  لالبؤؤ  ش لالبؤؤاء ش ل ؤؤايلي  ييؤؤى  لحؤؤق  لؤؤذو    لمطوؤؤل 

شمؤؤا جؤاء ممؤا هيؤاه   لوؤؤظ   قؤاتير  ييؤى يؤذ   لؤاو  غنؤؤل يؤابئن   مؤ  رؤذلوظ شال مؤؤ  رؤال وظ ةتؤى  ؤأتي همؤل    
 م   لبشار  في  لاةةا ش ل ل م  في  آلرل  .
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مقاشمؤؤؤ  آغةؤؤؤا  همليكؤؤؤا  هللاميؤؤن  ه   كؤؤؤر  فنوؤؤؤا مؤؤؤا وؤؤؤلبط ييؤؤؤى  يؤؤؤرص  لشؤؤباص  لمؤؤؤمم   لعؤؤؤاهم ييؤؤؤى  لمقاشمؤؤؤ  .
 . بنا تشا ييى  لحةان   ش اإل ما   قيب يامل  شةي ا وا 

فللى هشلئك  لذو  هةيؤر   لمؤرت فؤي سؤينل   كمؤا هةؤب عبؤان همليكؤا  لحةؤا  .. إلؤنوظ شمعوؤظ ةتيسؤظ يينؤل يؤذه 
  آلثار  لييري   لعطل  شهةر ريا :

ميؤؤ   جؤؤاء فؤؤي  ؤؤاص  لالبؤؤ  مؤؤ  كتؤؤاص مؤؤا رج  لسؤؤال ن  لإلمؤؤام  لعامؤؤل  بؤؤ   ل ؤؤةظ رةمؤؤ    تعؤؤالى مؤؤا ةقتطؤؤف
  ارتصار ما ويي : 

 (باب الغربة  )
ا  ال   تعؤالى:   ِِ إِاله قَِلايالً ِممه ََ َعاِن اْلفََسااِد فِاي اأْلَْر َِ ِماْن قَاْبِلكُْم أُولُاو بَِقيهاِة يَْنَهاْو ََ ِماَن اْلقُاُرو ْن فَلَْوال َكاا

  (116 يرن:   َوَكانُوا ُمْجِرِمينَ أَْنَجْينَا ِمْنُهْم َوا.هبََع الهِذيَن َالَُموا َما أُ.ِْرفُوا فِيهِ 
  فؤل   لالبؤاء فؤي  لعؤؤالظ   ستشؤوانه بوؤذه  آل ؤ  فؤي يؤذ   لبؤاص وؤال ييؤى رسؤؤرر  فؤي  لعيؤظ ش لمعلفؤ  شفوؤظ  لقؤلهللا    

   شيؤؤؤؤظ  لؤؤؤؤذو  هبؤؤؤؤار إلؤؤؤؤنوظ  لييؤؤؤؤي  دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤيظ  فؤؤؤؤي  رلؤؤؤؤ  يؤؤؤؤظ هيؤؤؤؤل يؤؤؤؤذه  لصؤؤؤؤ    لمؤؤؤؤذكرر  فؤؤؤؤي  آل ؤؤؤؤ 
يعو  غريبا  ما )هدأ فوهوب  ل غربهاء ونهل ومهن الغربهاء يها ر هول هللا وهال الهذي يصه ووو )دأ اا الم غريبا و   

إو اا ههالم )ههدأ غريبهها   بؤؤ  مسؤؤعرن  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ    شيؤؤ  ييؤؤا،  ...(إذا فسههد النههاس
 ( شفؤي ةؤاوث ييؤا لابائهلو يعو  غريبا  ما )دأ فووب  ل غرباء ونل ومن الغرباء يها ر هول هللا وهال النه اع مهن ا

طهوب  ل غربهاء ونهل ومهن الغربهاء يها    ب  يملش  ال:  ال  لييي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ذ ت وؤرم شةحؤ  ييؤاه  
 ( .  ر ول هللا وال ناس صالووو و نل في ناس  منر من يعصنسم أ مر ممن يويعسم

إو أحب شهيء إله  هللا الغربهاء    :  ال  ب  يملش ي   لييي  ديى   يية  شسيظ   ش ال هةما ي  ييا
 ( .     ونل ومن الغرباء وال الفراروو )د نسم يجتمعوو إل  عيس  ا)ن مريم و يه السالم  وم الايامة

إو أغهب  أوليهائي    شفي ةاوث  لقاسظ ي  هبي همام  ي   لييي  ديى   يية  شسيظ   ال يؤ    تعؤالى:
صالته أحسهن عبها   ربهه و هاو رزوهه  فافها و هاو مهة ذلهك غامضها فهي  وندي لمؤمن قفيل الواذ ذو حف من

ش ؤال ،  ( الناس ال ياار إليه بارصابة وصبر و ه  ذلهك حته  لقهي هللا تهم ح هه مننتهه ووهل تراتهه وو هه )وا يهه
  لييؤاس ةؤؤال شلؤؤ  ةؤال.  ليؤؤاس ميؤؤ   :  لمؤؤمم  فؤي  لؤؤاةةا كالاليؤؤب ال  جؤحع مؤؤ  ذلوؤؤا  شال ويؤافس فؤؤي يحيؤؤا  لحسؤ 

 في ر ة  شير م  ة س  في تعب .
. فياؤؤلبتوظ بؤن  يؤؤذ   لخيؤؤق  عؤؤاشةوظ  شيؤمالء يؤؤظ  لقا ضؤؤر  ييؤى  لجمؤؤل ةقؤؤا  شهك ؤل  ليؤؤاس بؤؤل كيوؤؤظ ال ؤظ لوؤؤظ

فانظر إله  ههذا الوصها ووارنهه بوهال المجاههد ن لألمريكهاو والنسهو  .} هيل بذشذ شباي  شم ار   ليسر ن  ألي ظ
 .{  ااوالم حت  أ مر قوباء الجمعة و   منا)ر المساجد و يل  تناولسم وأوليائسم النوم ..

شمعيؤؤى  ؤؤرل  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  يؤؤظ  ليؤؤح ع مؤؤ   ل با ؤؤل  ه    سؤؤبحاة   عؤؤث رسؤؤرل  شهيؤؤل  ألرض 
  شعبؤان دؤرر شدؤيبا   شيوؤرن شدؤابئ  شفالسؤ    شكؤا   إلسؤالم    فوظ بن  عبان هشثؤا  شةنؤل   ييى هن ا  مختي  

 ورره غليبا  شكا  م  هسيظ ميوظ ش ستجاص هلل شللسرل  غليبا في ةة  ش ينيت  شهيي  شيشنلت .    في هشل ظ
  تالبؤر  يؤؤ  قبؤؤا يوظ شيشؤؤا ليظ شنريؤؤر     بؤؤل هللاةؤؤان  مؤؤيوظ ف ؤا   لمسؤؤتجنير  لؤؤاير   إلسؤؤالم ةح يؤؤا مؤ   ل با ؤؤل

رؤؤل  ليؤؤاس فةؤؤ  هفر جؤؤا. فح لؤؤن تيؤؤك فؤؤي  إلسؤؤالم  ف ؤؤاةر  يؤؤظ  لالبؤؤاء ةقؤؤا. ةتؤؤى ظوؤؤل  إلسؤؤالم ش ةتشؤؤلت نيرتؤؤ  شن
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 لتلةؤل ةتؤى يؤان غليبؤا كمؤا بؤاه  بؤل  إلسؤالم  لحؤق  لؤذي كؤا  ييةؤ  رسؤرل  ثظ هرذ في  إلغتل ص ش .  لالب  ييوظ
   ديى   يية  شسؤيظ  شهدؤحا   يؤر  لنؤرم هبؤا غلبؤ  ميؤ  فؤي هشل ظوؤرره شى  كاةؤن هيالمؤ  شرسؤرم   ل ؤايل  

شكةؤؤا ال ت ؤؤر  فل ؤؤ  ش ةؤؤا  . هييؤؤ  غلبؤؤاء هبؤا  لالبؤؤ  بؤؤن   ليؤؤاسلح ةقؤؤي غليؤؤب جؤؤا  ش مشؤورر  معلشفؤؤ   فاإلسؤؤالم  
  شال  قؤرم لوؤا سؤرق إال  مخال ؤ  مؤا جؤاء    شميادؤب ششال ؤات شسبعن  فل   ذ ت هتباع شر اسات   يني  جا  غليب  

   لتؤؤي يؤؤي ةؤؤم  ع. فؤؤل  ة ؤؤس مؤؤا جؤؤاء  ؤؤ   ضؤؤان هيؤؤر ءيظ شلؤؤذ توظ شمؤؤا يؤؤظ ييةؤؤ  مؤؤ   لشؤؤيوات ش ليؤؤا  ؤؤ   للسؤؤرل
 إر ن توظ. فضنيتوظ شيميوظ ش لشور ت  لتي يي غا ات مقادايظ ش

هة ؤؤل سؤؤبحا    مؤؤا  قؤؤرل  بؤؤ   ل ؤؤةظ فؤؤي  لقؤؤل   ل ؤؤام   لوجؤؤلي ه   إلسؤؤالم فؤؤي هماةؤؤ  هبؤؤا غلبؤؤ  مؤؤ  ش ؤؤن } 
 { .!!و   لمستعا    لنرمةح  ظول ...فماذ  ةقرل 

آليؤؤؤق  لمتا عؤؤؤ  غليبؤؤؤا بؤؤؤن  يؤؤؤمالء  لؤؤؤذو   ؤؤؤا  تبعؤؤؤر  هيؤؤؤر ءيظ  ف ةؤؤؤا ال  كؤؤؤر   لمؤؤؤمم   لسؤؤؤا ل إلؤؤؤى   ييؤؤؤى
مههروا بههالمعرود وانسههوا وههن  :  شهآؤؤاير  بؤؤحوظ شهيجؤؤب كؤؤل مؤؤيوظ بله ؤؤ   كمؤؤا  ؤؤال  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ

, ورأ ه أمهرا ال  هد لهك بهه  المنكر حت  إذا رأ تم شوا مواوا وهون متبعا و نيا مؤتر  وإوجاب  ل ذي رأي )رأيه
. شلوؤذ  ( وهوامسم فهنو وراء هم أيامها صهبر الصها)ر فهنسن  القهاب  و ه  الجمهر ك بخاصهة نفسهك, وإيها  وفع ي

ف ؤي سؤي  هبؤي ن شن ش لتلمؤذي . جعل ليمسيظ  لصانق فؤي يؤذ   لر ؤن إذ  تمسؤك باويؤ  هجؤل رمسؤن  مؤ   لصؤحا   
 :اآليههههههة   هههههأله ر ههههههول هللا  صههههه   هللا و يهههههه و هههههه م  وهههههن ههههههذهمؤؤؤؤؤ  ةؤؤؤؤؤاوث هبؤؤؤؤؤي ثعيبؤؤؤؤؤ   لخشؤؤؤؤؤؤيي  ؤؤؤؤؤال: 

 يا أ سا الذ ن فمنوا و يكم أنفسكم ال يضر م من قل إذا اهتد تم   فقهال: )هل ائتمهروا بهالمعرود وتنهاهوا وهن
المنكر, حت  إذا رأ ه شوا مواوا وهون متبعا و نيا مهؤتر , وإوجهاب  هل ذي رأي )رأيهه, فع يهك بخاصهة نفسهك 

 مهب  و ه  الجمهر ل عامهل فهنسن أجهر قمسهنن رجهال   , فهنسن ممهل و ع ونك العوام فنو مهن ورائكهم أيهام الصهبر
. شيؤذ   ألجؤل  لع ؤةظ إةمؤا يؤر  ( ر ول هللا أجر قمسنن منسم وال أجر قمسنن منكميعم وو ممل وم ه. و ه يا

 .     لالبت  بن   لياس ش لتمسك  السي  بن  ظيمات هير  وظ شهللار  وظ
  شهر ه مؤا  ليؤاس  فقوؤا فؤي سؤي  رسؤرل  شفومؤا فؤي كتا ؤ   ش  فلذ  هر ن  لممم   لذي  ا ره ؤ     صؤنل  فؤي نويؤ 

فةؤؤ  مؤؤ   أليؤؤر ء ش ليؤؤاع ش لضؤؤالالت شتي ؤؤيوظ يؤؤ   لصؤؤل    لمسؤؤت ةظ  لؤؤذي كؤؤا  ييةؤؤ  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  
شآعؤيوظ ييةؤ    شسيظ  شهدحا    فلذ  هر ن ه   سيك يذ   لصل   فينرآ  ة س  ييؤى  ؤاح  لجوؤال شهيؤل  ليؤاع فةؤ  

 ؤؤ  شتي نؤؤل  ليؤؤاس ييؤؤ  شتحؤؤذوليظ ميؤؤ . كمؤؤا كؤا  سؤؤي وظ مؤؤ   ل  ؤؤار   عيؤؤر  مؤؤ  متيريؤؤ  شىمامؤؤ   دؤؤيى    شىهر  وؤظ
فأما إ  نيؤايظ إلؤى ذلؤك ش ؤاح فةمؤا يؤظ ييةؤ   فويالؤك تقؤرم قةؤامتوظ شيباؤر  لؤ   لار  ؤل شييصؤير  لؤ   .يية  شسيظ 

  لحبا ل  شيجيير  يية   خنل كينليظ شرجي .    
  غليؤؤب فؤؤي  يتقؤؤانه ل سؤؤان  ل سؤؤان هن ؤؤاةوظ. غليؤؤب فؤؤي تمسؤؤك   السؤؤي  لتمسؤؤكوظ  اليؤؤاع فوؤؤر غليؤؤب فؤؤي نويؤؤ 

  غليؤؤب فؤؤؤي ةسؤؤؤيت  لوؤؤؤظ  يقا ؤؤايظ  غليؤؤؤب فؤؤؤي دؤؤالت  لسؤؤؤرء دؤؤؤالتوظ  غليؤؤب فؤؤؤي آليقؤؤؤ  لضؤؤالل شفسؤؤؤان آؤؤؤل وظ
 لمخال   ةسيوظ  غليب في معابلت  لوظ ألة   عابليظ ييى ما ال تور  هة سوظ.

   هللارلتؤ . ال  جؤا مؤ   لعامؤ  مسؤايا  شال معنيؤا  فوؤر: يؤالظ بؤن  جوؤال همرر نةةاه ششبالجمي  فور غليب في 
  هللامؤل  ؤالمعلشف ةؤاه يؤ   لمي ؤل    ن ع إلؤى   شرسؤرل  بؤن  نيؤا  إلؤى  أليؤر ء ش ليؤاع داةب سي  بؤن  هيؤل بؤاع

 .انتس   الم ا)ن الايم رحمه هللا. [ بن   رم  لمعلشف لاووظ مي ل ش لمي ل لاووظ معلشف
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 شم   آلثار  لييري   لتي جاءت في  لالباء شكل متوظ شفضل  لالب  شهةر لوا :
   بؤ  يمؤلش بؤ   لعؤاص يؤ  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   مجم   لحش  ا( ي  ييؤا جاء في   

هل تدروو أول من  دقل الجنة من ق ق هللا وه  وجهل؟ وهالوا هللا ور هوله أو هم. وهال:    هة   ؤال:
, ويموت أحدهم وحاجته فهي صهدره  المساجروو الذ ن تسد )سم المغور, وتتق  )سم المكارهالفقراء 

ال يسههتوية لسهها وضههاء, فيقههول هللا وهه  وجههل لمههن ياههاء مههن مالئكتههه: ائتههوهم فونههوهم. فتقههول 
المالئكهة: نوههن  ههكاو  ههمائك, وقنرتهك مههن ق قههك, أفتأمرنهها أو نهأتي هههؤالء فنسهه م و ههنسم. وههال: 

 ا يعبهدوني ال ياهر وو )هي شهنكا, وتسهد )سهم المغهور, وتتقه  )سهم المكهاره, ويمهوت إنسم  انوا عبها
أحدهم وحاجته في صدره ال يستوية لسها وضهاء. وهال فتهأتنسم المالئكهة تهم ذلهك. فنهدق وو و هنسم 

 (. رامن  ل باب  الم و يكم بما صبرتم فنعم وقب  الد
 ال ثظ كين ثؤظ رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  ( ي  ييا   ب  يملش   7072  شفي مسيا  إلمام هةما

ايامهة نهورهم  نهور الاهما فقهال أ)هوبكر أنوهن يأتي هللا ووم  وم ال   شسيظ  شآيعن  لشمس فقال:
ر ههول هللا وههال ال ولكههم قنههر  منههر, ولكههنسم فقههراء المسههاجرين الههذ ن يواههروو مههن أووههار هههم يا
 .    (222-2 مسيا هةما  ( اررك

  لم  منههر ارصهههدواء إذا رأ ههه العهها  : -رةمؤؤ     -  ؤؤال  ل ؤؤرري    :( 274-4شفؤؤي  فؤؤةة  لقؤؤاول
 .رنه لو نوق بالوق ربغضوه. فاو م أنه مخ  

  وود صار ما ارتضهاه السه ا مهن الع هوم غريبها )هل انهدرس ومها أ هب   -رحمه هللا  –وال الغ الي و
 (  . رهاالناس و يه فأ مره مبتدع وود صارت و وم أولكك غريبة بون  يمقه ذا

 

  جعييا   ميوظ شمعوظ في  لاةةا ش آلرل  .. يذ   عة ما جاء م   آلثار في  لالب  ش لالباء 
شمما جاء م   آلثؤار  لييريؤ  شه ؤر ل هيؤل  لعيؤظ فؤي  لطا  ؤ   لميصؤرر   ل ؤايلي  ييؤى  لحؤق  قؤاتير  ييؤى يؤذ  

  لاو  ما ةقتطف مي  ما ويي:

 " :  ال   ال من أمتي أمة وائمة بهأمر هللا ال يضهرهم مهن قهذلسم و  ي  معاشي  رضي   يي  ولفع
 .(3641"   لبخاري ال من قالفسم حت  يأتي أمر هللا وهم و   ذلك

 " :  لهن  بهرش ههذا الهد ن وائمها يقاتهل و يهه وصهابة مهن  ي  جؤابل بؤ  سؤمل  رضؤي   ييؤ   ولفعؤ
 . ( 13/66مسيظ   "   المس منن حت  تقوم الساوة

 رش ه "  ال ت ال طائفهة مهن أمتهي يقهات وو و ه  الوهق اهاهرين إله   هوم الايامهة لفعؤ  : "ي  جابل  و

 .(13/66مسيظ  
   يؤ  سؤيم  بؤ  ة نؤل  ل يؤاي   ؤال: كيؤن جالسؤا ييؤا رسؤرل    فقؤال 3/214ش في رش     ليسؤا ي )

شه ريؤؤؤا رجؤؤل  ؤؤا رسؤؤرل   هذ ل  ليؤؤاس  لخنؤؤل ششضؤؤعر   لسؤؤالح ش ؤؤالر  ال جوؤؤان  ؤؤا شضؤؤعن  لحؤؤلص ه
 ههذ)وا اآلو جههاء القتههال وال  هه ال مههن أمتههي أمههة يقههات وو و هه    فأ يؤؤل رسؤؤرل    برجوؤؤ  ش  ؤؤال: "

الوق و   يغ هللا لسم و وب أووام و  رزوسم منسم حت  تقهوم السهاوة وحته  يهأتي ووهد هللا والخنهل 
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أنههتم معقههو  فههي نواصههنسا الخنههر إلهه   ههوم الايامههة وهههو  ههوح  إلههي أنههي مقبههوك غنههر م بهه  و 
 ". تتبعوني أفنا ا يضرب بعضكم رواب بع  و وقر  ار المؤمننن الاام

 "   ال  ه ال نهاس مهن أمتهي يقهات وو و ه  الوهق اهاهرين حته  يهأتنسم أمهر هللا ي   لمانل   ولفع  "
 . (4/248هةما  

 " :  مههن  ههر  هللا بههه قنههرا يفقسههه فههي الههد ن و ال تهه ال وصههابة مههن المسهه منن  يؤؤ  معاشيؤؤ   ولفعؤؤ
 . 67 /13مسيظ "  ات وو و   الوق ااهرين و   من ناوأهم إل   وم الايامةيق

 " : ال تقوم الساوة إال وطائفهة مهن أمتهي اهاهروو و ه  النهاس ا ال  بهالوو مهن  ي  معاشي  ولفعؤ
 .( 9 ب  ماج    "  قذلسم و ال من نصرهم

وفرج  ربتهه وفهك وفقه هللا لرقاه  جاء في  تاب العمد  في إودا  العد ا ل ايخ وبد القا ر )ن وبد الع ي 
 توه ونواو هل الفروة الناجية هي الوائفة المنصور  ؟ وال:أ ره . 
  ييؤؤى  ه   ل ل ؤؤ   لياجةؤؤ    هيؤؤل  لسؤؤي  ش لجمايؤؤ  ( يؤؤي  لطا  ؤؤ   لميصؤؤرر . شرن فؤؤي مع ؤؤظ كتؤؤب  لعقنؤؤا   "

ذلك مقامؤ  كتؤؤاص معؤارج  لقيؤؤرل لحؤؤاف,  ة ؤل  لبؤؤاص  ألرنؤل مؤؤ   لعقنؤا   لر سؤؤطة  البؤؤ  تةمةؤ  ، شكؤؤ سؤينل  لم ؤؤال :
، ش لؤؤذي وتؤؤؤلجم ييؤؤاي ه   ل ل ؤؤؤ  ش  لطا  ؤؤ  لةسؤؤؤتا متؤؤل نفتن  ، شه   لطا  ؤؤؤ  جؤؤحء مؤؤؤ   ل ل ؤؤؤ  ،  ( ةكمؤؤي، شغنليؤؤؤا

مؤؤ   ل ل ؤؤ   لياجةؤؤ   لتؤؤي يؤؤي ييؤؤى   فالطا  ؤؤ   لميصؤؤرر  يؤؤي  لجؤؤحء هش  لؤؤبعة  لقؤؤا ظ بيصؤؤل   لؤؤاو  ييمؤؤا ش جوؤؤان  
ش ت ليعا مؤ  ذلؤك ةقؤرل ه ضؤا إ   لمجؤان يؤر هةؤا هفؤل ن  لطا  ؤ   لميصؤرر   لؤذي  ؤام  .ةم  لميو  ش  اليتقان  لصح

  أيظ ش جبات  لاو  في همي  ، ييى  رل  لجمورر  أ   لمجان فلن ش ةا ش نلنيي في يذ  ما ويي:
ينِ  فَلَْوال نَفََر ِمْن كُل ِ فِْرقَِة ِمْنُهْم َطائِفَة  ِليَتَفَقهُهوا  :  رل   تعالى -1 فوذه  آل   فل ؤن   (  لترب   فِي الد ِ

بن   ل ل   ش لطا    ، ش بنين ه   لطا    جحء م   ل ل   ، شهةوا يي  لجؤحء  لقؤا ظ  ؤالعيظ ش  لجوؤان 
 م   ل ل   . كما في ت سنل يذه  آل     ر ج   ب  ك نل ( .

ومؤا مؤ  فؤلشض  ل  ا ؤ   لعيظ ش لجوان ، شيما هيظ د ات  لطا     لميصؤرر  ، هدؤل مشؤلشينتوا هة -2
،  جؤب ييؤى  لؤبعة نش   ل ؤؤل مؤ  هبيؤاء  ألمؤؤ   ل ةؤام بومؤا ، شيؤذ   لؤؤبعة  لقؤا ظ  ؤالعيظ ش لجوؤؤان 

 . م   ألم  يظ  لطا     لميصرر 
 

يظ ش  لمقصؤؤا مؤؤ  يؤؤذ  ه   سؤؤعى كؤؤل مسؤؤيظ ال   كؤؤر  مؤؤ  يؤؤذه  لطا  ؤؤ   لميصؤؤرر   لقا مؤؤ  بيصؤؤل   لؤؤاو   ؤؤالع
ََ  : الىش لاير  ش  لجوان ،  ال تع  يؤن: شمؤ  ذلؤك فؤل   لطا  ؤ    (26  لمط  ن : م   آل ؤ   َوفِي ذَِلَك فَْليَتَنَافَِس اْلُمتَنَافِسُو

شذلؤؤك فؤؤي هللارؤؤل  لحمؤؤا  ةنيمؤؤا ويحؤؤاه  لممميؤؤر  إلؤؤى  لشؤؤام شييؤؤنوظ ويؤؤحل عةسؤؤى بؤؤ     ؤؤا ت ؤؤر  يؤؤي  ل ل ؤؤ   أكميوؤؤا 
ح ،  شييؤى يؤذ  تيؤحل  للش  ؤات  لتؤي ذكؤلت ه   لطا  ؤ  كما في  ألةانوث  لصحة. مليظ يية   لسالم لقتال  لاجال 
( شه  يؤذ   كؤر   اليسؤب  آلرؤل يؤذه  لطا  ؤ   ؤلآالق ، همؤا  يؤؤل  ةؤاوث هبؤي همامؤ  ت ؤر   الشؤام هش بنؤن  لمقؤاس  

فالطا     ا ت ر   الشام هش  انله ، ش ة ل كؤالم دؤاةب كتؤاص فؤتم  لمجنؤا بؤلح كتؤاص  لترةنؤا   ذلك م   ألهمي  
 (78يا ن  لعا  ص إ  في لعما  هيؤ (، و  تعالى هييظ.278،279   هةصار  لسي  دؤ لطا     في بلح
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 فأوول وهللا الموفق : 

 ه   لمست ان مما سيق   ه   لعيماء  يتيلش   أل سام  لتالة  ليطا     لميصرر  :
 هيل  لعيظ  ال تاص ش  لسي  .

 ل.هيل  لاير  ش ألمل  المعلشف ش  ليوي ي   لمي 
 هيل  لجوان ش  لقتال في سينل   .

 
 :  ما ويي - و  هييظ -ش لذي وياش لي جمعا بن  يذه  أل ر ل 

ه  مع ؤؤظ  لسؤؤيف ممؤؤ  جعيوؤؤظ هيؤؤل  لحؤؤاوث شهيؤؤل  لعيؤؤظ  ؤؤالر  ذلؤؤك ألةوؤؤظ كؤؤاةر  هسؤؤيق  ليؤؤاس إلؤؤى  (1
شرن يؤؤؤ   عؤؤؤة  لجوؤؤؤان ش لقتؤؤؤال إذ  تعنيؤؤؤن  ل ليضؤؤؤ  هش إذ  لؤؤؤظ تحقؤؤؤق  ل  ا ؤؤؤ  فؤؤؤي  لقتؤؤؤال ، بؤؤؤل  ؤؤؤا 

هيؤؤل    لسؤؤيف هةؤؤ  نرؤؤل  ل اؤؤرر هك ؤؤل مؤؤ  مئؤؤ  مؤؤل  لؤؤةس  قصؤؤا  لقتؤؤال ش إةمؤؤا ألرؤؤذ  لحؤؤاوث ل  ؤؤل  
فؤؤي مر  ؤؤ   للبؤؤا  ، شثاؤؤرر  لجوؤؤان. شيؤؤذ  ييؤؤاما كؤؤا  هيؤؤل  لحؤؤاوث هيؤؤل  لجوؤؤان شلؤؤةس (  لحؤؤاوث 

 يياما دار هك ليظ  هيل ةاوث(. شهيل  نل ش ال شك ل  سم ل..
 لذو  وتصارش  أليظ  ألشلريات ش  ل لشض ش لر جبات فؤي همؤاةوظ مؤ  يؤذه  ألبؤر ص  ه   لطا     لميصرر  يظ

 ش لجوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان .  لقتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال –ش ألمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ش ليوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاير   - لعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ - ل الثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
ف ؤؤي همؤؤ  م ؤؤل همؤؤ   لبخؤؤاري ش إلمؤؤام هةمؤؤا رةمومؤؤؤا   تعؤؤالى ، كاةؤؤن  لخالفؤؤ   إلسؤؤالمة   ريؤؤ  موةميؤؤ  غاهيؤؤؤ   

لصؤؤاار ييؤؤى مؤؤ  جاشريؤؤا مؤؤ   ل  ؤؤار، ف ؤؤا  ةليؤؤا ه   كؤؤر  رؤشس  لطا  ؤؤ   لميصؤؤرر  أليؤؤا  وا، ش ضؤؤع  ليجحيؤؤ  ش 
 مؤؤؤؤ  هم ؤؤؤؤال هشلئؤؤؤؤك  أل مؤؤؤؤ  متصؤؤؤؤاري  لألشلريؤؤؤؤ   ألشلؤؤؤؤى، شيؤؤؤؤي  لعيؤؤؤؤظ  السؤؤؤؤي  شجوؤؤؤؤان  ليؤؤؤؤاع شيؤؤؤؤر جوؤؤؤؤان  ليةؤؤؤؤا ، هش

  مؤ  بيؤي  مؤ   لؤذو  ظيمؤر  هش  بتؤاير  كمر ؤف  إلمؤام هةمؤا رةمؤ   ري  لجوان ه م   لباآل شهمل ء  لجرر امتص
بنيمؤؤا  .   لعبؤؤاس شبايؤؤ  ريؤؤق  لقؤؤلهللا ، ف اةؤؤن ثاؤؤل  بؤؤاغل  فؤؤي ةؤؤن  لؤؤظ  كؤؤ  ييؤؤا  مؤؤ  دؤؤا ل محؤؤارص ييؤؤى  ألمؤؤ 

مؤ  هرؤم مؤ  يموؤظ  - ييى مؤا كؤا  فؤنوظ مؤ   ليؤاع ش لجوؤل  -ةجا  إلمام  ب  تةمة  جعل جةش  لشام شمصل 
 ؤؤالعيظ،   تصؤؤافوظ، رغؤؤظ يؤؤام     لمسؤؤيمن  شةؤؤرهتوظ، لؤؤافعوظ  لعؤؤاش يؤؤ  نوؤؤ    شبةضؤؤ  إلةتمؤؤاء ليطا  ؤؤ   لميصؤؤرر 

.. بؤل كؤؤاةر  ليجوؤل ش ليؤؤاع ه ؤلص مؤؤيوظ ليعيؤظ  عمؤؤرموظ. شل ؤؤيوظ الةؤك مؤؤ  هيؤل  لحؤؤاوث كمؤا يؤؤر معيؤؤرمشلؤظ  كؤؤ   لمم
 كاةر  ييى  ل ال   لشاغل  شيي نف   لصا ل..

  هدؤؤؤؤحا   شى  كؤؤؤؤا   نش   ةطؤؤؤؤالق مؤؤؤؤ  هدؤؤؤؤرل  ش  ،  البؤؤؤؤك ه   لقتؤؤؤؤال مؤؤؤؤ  غنؤؤؤؤل ييؤؤؤؤظ بؤؤؤؤاو    (2
مؤأجرري  بينؤتوظ فؤؤي نفؤ  هيؤا ء   يؤؤ   لؤاو  ش ألة ؤس ش  أليؤؤل ض ش ألمؤر ل ، ال  جعؤل  لقؤؤا من  

ألةوؤؤؤظ ال  كرةؤؤؤر  ظؤؤؤايلي  ييؤؤؤى  لحؤؤؤق شال   بوؤؤذ  ييؤؤؤى تمؤؤؤام دؤؤؤ     لطا  ؤؤؤ   ل ؤؤؤايل  ييؤؤى  لحؤؤؤق 
 . م   لجوان   ا من   أمل   تماما شكماال إال  العيظ

فلن في  لطا  ؤ   لميصؤرر  مؤ  هيؤل  لعيؤظ، شل ؤ   ك ؤي ه   كؤر  شمؤ   لةس  الضلشر  ه   كر  كل (3
 لجوؤان ش لقتؤال، شيحكؤظ مؤ  لوظ  ألمل ش ل ةان  فنوا  ؤا تؤرفلت فؤي مجمؤريوظ دؤ ات  لعيؤظ ش لؤاير  

 . ليطا     حكظ  لل     لعام  ش ل ةان . ش لميو  ش لمعتقا
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     لميصرر  شرؤشسؤوا ه  تجمؤ   لعيؤظ إلؤى ال با م   ليةا  ه   ل مال في  لطا -شال بك  - هرنل    (4
 لاير  ش ألمل ش ليوي إلى  لقتال ش ل بات ييى ذلك، كما كا  ةؤال ه مؤ   إلسؤالم  لع ؤام مؤ  هم ؤال 
 إلمؤؤؤام  بؤؤؤ   لمبؤؤؤار  رةمؤؤؤ   ، شيؤؤؤر مؤؤؤ  كبؤؤؤار ييمؤؤؤاء  إلسؤؤؤالم ش محؤؤؤاثنوظ شفقوؤؤؤا وظ شمؤؤؤ  كبؤؤؤار 

م  ب  تةمة  رةمؤ    شيؤر كؤذلك مؤ  كبؤار  لعيمؤاء ، شكذلك  إلما  لمجاياو   لمل  طن  في  لجوان
شهيؤل  لحؤاوث، شمؤؤ  كبؤار  لمجايؤاو  كيمؤؤا ةؤحل  لصؤا ل، شمؤؤ  هشلئؤك  إلمؤام  لجينؤؤل  لعؤح بؤ  ييؤؤا 

  لسالم، شير كذلك سيطا   لعيماء شم  مجاياووظ ه ام  لتتار.
ييؤؤى  لحؤؤق  ل ابتؤؤ  ييةؤؤ ،  ل ؤؤايل     لخالدؤؤ  ه   لطا  ؤؤ   لميصؤؤرر  يؤؤي  لطا  ؤؤ   لقا مؤؤ   ؤؤأمل    (5

شال بؤؤك ه   لقتؤال ش  لجوؤؤان يؤؤر  . ال  ضؤليظ مؤؤ  رؤذلوظ شال مؤؤ  رؤال وظ،  قؤؤاتير  ييؤى يؤؤذ   لؤاو 
السؤةما إذ  تعؤن  هش لؤظ تقؤظ    م  هبله رصا صوظ في  ليصرص  ةتى  كان  كر  بلآا ييؤنوظ( 

شيؤؤظ ةخبؤؤ   –  ييؤؤى  لحؤؤق فؤؤال  مكؤؤ  ليطا  ؤؤ   لميصؤؤرر   ل ؤؤايل   ؤؤ   ل  ا ؤؤ  كمؤؤا يؤؤر ةاليؤؤا  لنؤؤرم...
 !!. نف   لصا ل  تاال   هشجب  لر جبات  عا  إل ما ، شير ه  وتلكر  ييا ذ -هيل  إلسالم

شييؤؤا  جؤؤؤب ه  ةعيؤؤظ مر دؤؤؤ ات يؤؤؤذ  ؟  مؤؤؤ  يؤؤؤظ  لطا  ؤؤ   لميصؤؤؤرر  فؤؤي يؤؤؤذ   لحمؤؤؤا  أ  ةسؤؤب مؤؤؤا تقؤؤام ش إذ  
  الضلشر ...ش  لي ل ش ل وظ ، تيك  لمر د ات  لتي هدبم  لعيظ بوا م   لمعيرم م   لعقل   لحما 
بؤؤالن  إلسؤؤالم مؤؤ  ه صؤؤايا إلؤؤى ه صؤؤايا محتيؤؤ   صؤؤا ل  لنوؤؤرن هش  ليصؤؤار  هش  لميحؤؤاو  هش  لشؤؤنرينن   : أوال  

هش  لمشؤؤؤؤلكن   لؤؤؤؤرثينن ، مبابؤؤؤؤل   ؤؤؤؤالاحش ش الةؤؤؤؤتالل  ل ؤؤؤؤايل كمؤؤؤؤا يؤؤؤؤر ةؤؤؤؤال فيسؤؤؤؤطن  ش لشؤؤؤؤام يمرمؤؤؤؤا، 
 لشؤلقة   لتؤؤي تحتيوؤا  لصؤؤن ، ش كشؤمنل  لتؤؤي   لشةشؤا ، شجمورريؤؤات شسؤط هللاسؤؤةا شتلكسؤتا  ش ليرسؤي  ش

هش  صؤؤؤرر  غنؤؤؤل . تحتيوؤؤؤا  لويؤؤؤا، شبؤؤؤالن ك نؤؤؤل  شريؤؤؤق ال  عيموؤؤؤظ إال   تحؤؤؤن ةكؤؤؤظ  ل  ؤؤؤار  ألدؤؤؤينن  
 . كما في يمرم  ا ي بالن  لمسيمن  .. مبابل  ييل ترلة   ل  ار  ألدينن  ليملتاو 

   سؤتبعا فنوؤا  لحكؤام  لملتؤاش  بؤلع  ، شبؤارهشه  لعؤا ء كاف  بالن  إلسالم م  ه صؤايا إلؤى ه صؤايا، : تانيا  
 . ، شبالر  بل  ع  شش لر  هيا ءه شةكمر   انل ما هةحل  

 ل يؤؤظ   شهيؤؤل  لؤاو  ش لؤاير  ش اللتؤؤح م رصردؤا    سؤؤام فنوؤا هيؤل  إلسؤؤالم يمرمؤا   كافؤ  بؤؤالن  إلسؤالم  تالمها:
  ش  لعؤؤؤؤذ ص، ممؤؤؤؤا هدؤؤؤؤبم معيرمؤؤؤؤا ليقادؤؤؤؤي ش  لقتؤؤؤؤل شيتؤؤؤؤك  أليؤؤؤؤل ض ش  لسؤؤؤؤجر   ش لجؤؤؤؤرر ش لعسؤؤؤؤف 

 ش لا ةي...
  فول  عقل فؤي م ؤل يؤذه  لحؤاالت ... ه  ةقؤرل ه   لطا  ؤ   لميصؤرر   لنؤرم يؤظ  لؤذو  ال  عيؤمش   كؤل

 ، شيت لغر  لتي ةم  ألساةنا، شتصيةا  ل تب، شرش     لحاوث؟! يذ 
   ألشر ن تلنوؤؤا ليعبؤؤان  ش  ليسؤؤك ش يؤؤل  عقؤؤل هةوؤؤظ  لؤؤذو  ال ووموؤؤظ مؤؤ  همؤؤل  لمسؤؤيمن  بؤؤنئا، شيت لغؤؤر 

  لحش  ا؟!ش اليتح ل في 
  يؤؤل  عقؤؤل هةوؤؤظ  لؤؤذو  لؤؤظ وت يمؤؤر  فؤؤي كؤؤل يؤؤذه  ليؤؤر هل بييؤؤن بؤؤ  ، ثؤؤظ ال  كؤؤر  مؤؤ  بؤؤايوظ إال تي ؤؤةم

يحؤؤةط  ل  ؤؤل  حكموؤؤظ ش ش   لعقنؤؤا   لصؤؤحةح  بؤؤحيموظ، شمحاربؤؤ   ألضؤؤلة  ش لقيؤؤرر ش بؤؤل   ألمؤؤر ت ؟!
 لعوؤؤؤل ييؤؤؤؤنوظ ش ييؤؤؤى ذر ري  لمسؤؤؤؤيمن   كؤؤؤل شسؤؤؤؤا ل  إليؤؤؤؤالم، رق ش  لعصؤؤؤؤةا  ش سؤؤؤبوؤؤؤظ، شيؤؤؤؤارل  ل 

 شةالوظ معوظ ييى هةس  ما ول م؟!
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   هم يل  كر  م   لطا     لميصرر  هشلئؤك  لؤذو   جيسؤر  فؤي بؤالن  ل  ؤار ش بؤن  هةضؤاةوظ، شييؤانش
 شي تر   أةكام  لجوان ش لوجل  ؟! شي تتحر   لمل كح  إلسالمة  ييى مقاوةس  إلسالم  لالبي.

  ،هم تؤل يظ هشلئؤك  لؤذو   جيسؤر  تحؤن هةكؤام  لملتؤاو  هش  ل  ؤار،  عافسؤر   ألمؤؤر ل ش ألهش ج ش ألشالن
  شييوشؤر  فؤي لحؤؤرم  لمجايؤاو  فؤؤي سؤينل   ش لموؤؤاجلي  إلؤى  ،  ؤؤأي نيؤر  مؤؤ  نيؤاش   لتسؤؤلع 

 ؟! ش تعجل  لمل ةل، شدح   لل  ات، شفذل ات  ل الم  شيام  لاير  

هيؤؤل ..  ؤؤ   ؤؤأ   لطا  ؤؤ   لميصؤؤرر  فؤؤي يؤؤذ   لحمؤؤا  شفؤؤي م ؤؤل يؤؤذه  ألةؤؤر ل يؤؤظ هيؤؤل  لجوؤؤانال ةشؤؤك  نؤؤا لح
 ... هيل  لسالح  لمجاياو  تحن ر    ال إل  إال   محما رسرل   .. وافعر  دا ل  ل  ار ش لملتاو . لقتال

 ن  لعؤؤا  فؤؤي رتؤؤام دؤؤاةب كتؤؤاص   لعمؤؤا  فؤؤي إيؤؤا -ة  ؤؤ   - قؤؤرل  لؤؤاكترر ييؤؤا  لقؤؤانر بؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤؤح 
تحؤن  (80  ح  دؤفؤي ةقؤرل . فشكؤالم هيؤل  لعيؤظ فنوؤا   ةاو   ي   لطا  ؤ   لميصؤرر ( .. مؤ  يؤي ش شمؤ  ت ؤر  

 ." أهم واجبات الوائفة المنصور  في هذا ال ماو يير   "
شؤؤلع يؤؤذ  ش إ  مؤؤ  هي ؤؤظ ش جبؤؤات  لطا  ؤؤ   لميصؤؤرر  فؤؤي يؤؤذ   لحمؤؤا  يؤؤر جوؤؤان  لحكؤؤام  لملتؤؤاو   لميؤؤالن  ل "

ش إفسان يمالء  لحكام شتيؤاويوظ ليشؤل        لذو   حكمر   لمسيمن   القر ةن   لرضعة   ل  لي ..."، إلى ه   ال: "
ش لم ؤؤؤا ةظ، شىبؤؤؤايتوظ لي ؤؤؤر ةش فؤؤؤي  لمسؤؤؤيمن ، شلؤؤؤر كؤؤؤا   لصؤؤؤحا   رضؤؤؤر     ييؤؤؤنوظ هةةؤؤؤاء  لنؤؤؤرم ل ؤؤؤا  هي ؤؤؤظ 

شمؤا هر  هةؤا  مؤ   لميتسؤين  إلؤى  لعيؤظ  لشؤليي فؤي هماةيؤا يؤذ    : " هيمالوظ ير جوان يمالء  لحكام"، إلى ه   ؤال
لؤظ وؤت يظ فؤي يؤذه  لمسؤأل  مي ؤل  شمحلضؤا  لمسؤيمن  ييؤى  لجوؤان مؤا هر  م ؤل يؤذ  ويقؤى   إال و  تعؤالى سؤارط 

ََ َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َواْلُهدَى مِ   يية ،  ال تعالى: َه الهِذيَن يَْكتُُمو ْن بَْعِد َما بَيهنهاهُ ِللنهاِس فِي اْلِكتَااِب أُولَئِاَك يَْلعَانُُهُم إِ

 ََ ِعنُو ُ َويَْلعَنُُهُم الاله  ( 159 لبقل :   َّللاه

إذ  لقؤؤا نرؤؤل  لصؤؤا ل  ل ؤؤافل ش ةحؤؤاه إلةؤؤ  دؤؤا ل  لملتؤؤاو  ش  لميؤؤافقن ، فؤؤلذ  كاةؤؤن  لطا  ؤؤ   لميصؤؤرر  يؤؤي 
بؤؤاير   ل ةؤؤام   - شيؤؤر نفؤؤ   لصؤؤا ل- ؤؤل   أشجؤؤب  لر جبؤؤات  عؤؤا  لترةنؤؤا فؤؤال  عقؤؤل ه  ت  دؤؤ ر  هيؤؤل يؤؤذ   لؤؤاو  

،أل  مؤؤ  فعؤؤل ذلؤؤك يؤؤر مؤؤ   لطا  ؤؤ   لمؤؤاةرر  شلؤؤةس مؤؤ   لطا  ؤؤ    األيمؤؤال  لتؤؤي يؤؤي نش  ذلؤؤك  لجمؤؤاع  لعيمؤؤاء
  ا فجأةا  لعاش في يقل ن رةا.    يذ  ةكم  ش  ئ   لقايا   ل ار  م   لحةف  ل  إة  م     لميصرر 

 :     لميصرر  في يذ   لحما  يظ ةمي   لسالح شر  ات  لجوان لاف  يذ   لصا لفالطا 
 نفؤؤؤؤؤؤ  دؤؤؤؤؤؤا ل  ل  ؤؤؤؤؤؤار  ألدؤؤؤؤؤؤينن  مؤؤؤؤؤؤ  ووؤؤؤؤؤؤرن شةصؤؤؤؤؤؤار  شمشؤؤؤؤؤؤلكن  شميحؤؤؤؤؤؤاو  شملتؤؤؤؤؤؤاو  شهيؤؤؤؤؤؤر ةوظ .. : أوال  

فمؤ   ؤؤام بؤذلك  لنؤؤرم فوؤظ مؤؤ  هرشمؤ   لطا  ؤؤ   لميصؤؤرر   . ا سؤؤينفعوؤظ  السؤؤالح ش لسؤةا، شيؤؤذ  جوؤان  ل
 هم جمايات.كاةر  شهييوا ، هفل ن  شهعةاةوا 

نف  دؤا ل  لميؤافقن  ش لمجؤانلن  يؤ  يؤمالء  أليؤا ء  الباآؤل مؤ  ييمؤاء  لسؤالآن  ش ميتايؤ   لؤايا  :  تانيا  
يؤؤذ  سؤؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ، ش قؤؤال   ش ؤؤال ر  نفعوؤؤظ  الحجؤؤ  ش  لينيؤ   ، ش لمؤلج ن  ش لمخؤؤذلن 

  . اءير جوان  ليةا   لذي بني   لعيم
فمؤؤ   ؤؤام بوؤؤذ   لنؤؤرم ش تحمؤؤل فؤؤي سؤؤينل ذلؤؤك مشؤؤاق  لمطؤؤارن  ش  لمحاربؤؤ  ش لتشؤؤري  فوؤؤر مؤؤ  هيؤؤر    لطا  ؤؤ   

 شال بك يياي بذلك.. ما لظ  ك  م  هيل  لعذر  لشليي لميصرر  شةلجر ه  ويحق بوظ، شيظ نش  هيل  لقتال 
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لهه  الع ههم والههدوو  وارمههر بههالمعرود ا و الرشههاش إلهه  النههراعا والقتههال إ وأمهها مههن جمههة السههيل إلهه  الق ههم
والنسههي وههن لمنكههر ا فههال شههك أنسههم مههن رؤوس الوائفههة المنصههور  و وا تسهها وأوالمسهها و و مائسهها و  واتسهها 

 وهم فو   ابقنسم بالمرتبة وال شك. .  المجاهد ن
,  قههر ا  نيهها و ف أو يجع نهها مههنسم و معسهم. رحمتههه و فضهه ه الهذي  ؤتيههه مههن ياهاءنسهأل الع ههي القهد ر ) 

 . توه لواء حبنبه المصوف  ص   هللا و يه و  م
 
 

************* 
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 واوة المس منن النوم. : الفصل ارول 
  أحكام شرعية في قوء هذا الواوة. : المانيالفصل 
 .الفصل المال  : جذور النظام الدولي ومسار الصراع من وا)نل إل  جورج )وش 
 الصراع مة الروم ومعا الت القون فيه وبر التاريخ. الفصل الرابة : 
 (م2004 -1930): قالصة مسار الصوو  اا المية  الفصل الخاما. 
 (م2004-1965)التيار الجسا ي المس ح  قالصة مسار : الفصل السا س. 
  الو ول التي طرحه لدن الجسا  نن ل خروج من ارزمة. : الفصل السابة 
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 الفصل األول

 واقع المسلمين اليوم
 

َه لَهُ َمِعيَشةً َضْنكاً َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة    ال   تعالى: ِ َِ َعْن ِذْكِري فَإ   أَْعَم َوَمْن أَْعَر
 (124 آؤ :

 
 شرشي ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال:

 (. إ  هبقى  ألب ةاء م   جتم  يية  فقل  لاةةا شيذ ص  آلرل   
 
 معشل  لمواجلي  : رمس رصال هيرذ  اهلل ه  تاركري  :  ا  

 لتؤي لؤظ ت ؤ  فؤي ظوؤلت  ل اةشؤ  فؤي  ؤرم  ؤط ةتؤى هيييؤر  بوؤا إال  بتيؤر   ؤالطر ين  ش ألشجؤاع  ما -
 هسالفوظ  لذو  مضر  .

 شمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ةقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرم  لمكةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال إال  بتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين  شبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   لممشةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  شجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر  لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيطا . -
 

 شمؤؤؤؤؤؤا ميؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤرم هكؤؤؤؤؤؤا  همؤؤؤؤؤؤر لوظ إال ميعؤؤؤؤؤؤر   لقطؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤؤؤماء  شلؤؤؤؤؤؤرال  ليوؤؤؤؤؤؤا ظ لؤؤؤؤؤؤظ  مطؤؤؤؤؤؤلش . -
 

 وؤؤؤؤاووظ.إال سؤؤؤؤيط   ييؤؤؤؤنوظ يؤؤؤؤاش  مؤؤؤؤ  غنؤؤؤؤليظ فأرؤؤؤؤذش   عؤؤؤؤة مؤؤؤؤا فؤؤؤؤي ه شال ر ؤؤؤؤل  ؤؤؤؤرم  لعوؤؤؤؤا -
 

 .(  شمؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤظ تعمؤؤؤؤؤؤؤؤل ه مؤؤؤؤؤؤؤؤتوظ  مؤؤؤؤؤؤؤؤا هةؤؤؤؤؤؤؤؤحل   فؤؤؤؤؤؤؤؤي كتا ؤؤؤؤؤؤؤؤ  إال جعؤؤؤؤؤؤؤؤل  أسؤؤؤؤؤؤؤؤوظ بنؤؤؤؤؤؤؤؤيوظ بؤؤؤؤؤؤؤؤاوا    -
 

 
ش لبخؤؤل  شيخؤؤر   ألمؤؤن  شيؤؤمتم   لخؤؤا     شتويؤؤك  لريؤؤرل   شت وؤؤل    ال تقؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى   وؤؤل  ل حؤؤش

ش لتحؤؤرت  لؤؤذو    لتحؤؤرت    ؤؤالر   ؤؤا رسؤؤرل   شمؤؤا  لتحؤؤرت ش لريؤؤرل ؟  ؤؤال  لريؤؤرل شجؤؤره  ليؤؤاس شهبؤؤل فوظ .
 لةس  عيظ بوظ (  كاةر  تحن ه ا م  لياس

 
 
 

 
 

 الفصل األول:
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 واقع المسلمين اليوم   
 

َه لَااهُ َمِعيَشاةً َضااْنكاً َونَْحشُااُرهُ يَااْوَم اْلِقيَاَمااِة أَْعَماا     قؤرل   سؤبحاة  شتعؤؤالى: َِ َعااْن ِذْكااِري فَااإِ *     َوَمااْن أَْعاَر

ِ ِلَم َحَشْر.َنِ  قال كذلك أ.تك آيا.نا فنسيتها وكاذلك قَااَل َكاذَِلَك أَ.َتْاَك آيَا.ُنَاا فَنَِسايتََها  *  ي أَْعَم  َوقَدْ كُْنُت بَِصيراً قَاَل َرب 

 ( َوَكذَِلَك اْليَْوَم .ُْنَس 
ش ا رشي ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ في  لحاوث  لذي دحح   لحؤاكظ مؤ  رش  ؤ  هبؤي سؤعنا  لخؤاري 

 (. أشق  ارشاياء من اجتمة و يه فقر الدنيا ووذاب اآلقر  إو   : هة   ال
 ش لح ةق  لةس هشجح لردف ش    هك ل  لمسيمن   لنرم م  يذه  آل   شيذ   لحاوث..

 إذ   مك  تيخةم ش     لمسيمن   لنرم تحن يياشي  ر ةسة  ثالث  :
 أوال: ذهاب الد ن وند أ مرية المس منن .

 . غالننن الساحقة من المس مننتانيا: ذهاب الدنيا لدن ال
 تالما: تس   اروداء وتوكمسم في  افة مناحي حيا  المس منن.

 شليقف ييى ةيذ  م   لت صنل في يذه  لعياشي  .
 

************* 

 

   ذهاب الدين :  أولا   
 

يا لؤؤا   لحةؤؤا   لاويةؤؤ  شفسؤؤان  ةوةؤؤارفؤؤل   ألمؤؤ  كؤؤانت ت قؤؤا مع ؤؤظ مقرمؤؤات نويوؤؤا  شيتجيؤؤى ذلؤؤك فؤؤي م ؤؤايل 
شيمكؤ  إبؤل ه   . شؤلع   ييوؤا لحكؤظ  غةاص هيظ ذلك ش   شكذلك فسان هةر لوا شضةاع مقاساتوا   مع ظ  لمسيمن  

 هيظ شجره ذلك فةما ويي :
 

 غياب الوكم بارع هللا ون  افة )ال  المس منن: -1

فك مها انتقضهه لتنقضهن وهرن اا هالم وهرو  وهرو  ف ما رشي يؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  رلؤ  :  
 .(21139 رش ه هةما   (  ورو  تاب  الناس بالتي ت نسا ,فأولسن نقضا الوكم وفقرهن الصال 

 . ال امؤؤل  ةؤاثلشةقؤة  لحكؤظ  شؤكل متؤؤارج إلؤى ه   ش ؤا تحقؤق إربؤار رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ بؤؤذلك.
 ليير   عا ثالثؤن  سؤي  مؤ  شفاتؤ  دؤيى   فقا كاةن  ل يم   ألشلى  اةصل م  لخالف   لل با   لتي سارت ييى ياي 

ثؤظ  سؤتمل ذلؤك فؤي    همةؤ ييى وؤا بيؤي  ي لر ر ثشيقب ذلك تحرل  لحكظ إلى ة ام  لميك  لعضرض  يية  شسيظ .
ميؤؤك بيؤؤي  لعبؤؤاس شمؤؤ  تاليؤؤظ مؤؤ   لميؤؤر   لطر  ؤؤف. مؤؤ  مؤؤا وتبؤؤ  ذلؤؤك ممؤؤا وؤؤالهم ة ؤؤام  لميؤؤر  فؤؤي  لحكؤؤظ ةنؤؤث 

 في  ل سان ةتى بيان م  ذلك ميياا يارما ..  -لحكظ  لملكحي شيي مل كح  - تارجن  لقصرر
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ت  كؤن  لممالؤؤك فؤي هآؤل ف  لاشلؤؤ    ةوا ؤات  لقؤؤل   ل الؤث  لوجؤلي شبتسؤيل  لضؤعف إلؤى رالفؤؤ  بيؤي  لعبؤاس 
شتت ؤاشت فنوؤا شتخؤتيط م ؤايل  لصؤالح   إلسالمة  لتقرم بذلك سيطيات شممي ات شىمار ت تعتما  لقول ش لجيؤلشت  

 شتحرلن  لخالف  بنئا فشنئا إلى رمح بكيي هك ل مي  ة ام ةكظ شسيط . . ش ل سان
شتؤؤالةس ييمؤؤاء   سؤؤيب تاليؤؤب هيؤؤر ء  لميؤؤر    عؤؤا  يؤؤ  بؤؤليع     ل اميؤؤ   مؤؤ   لر ؤؤن شكيمؤؤا هشغؤؤل  لحكؤؤظ 

 ح جتةؤاإلؤى ه  شدؤين  ألةؤر ل إلؤى . نبن  سيب ذلك م ايل  ل سان في كافؤ  مل فؤق ةةؤا   لمسؤيمن       لسيطا 
 عؤؤا ه  ةشؤؤطن  لوجمؤؤات  لصؤؤينية  ييؤؤى وؤؤا  لؤؤلشم   لتتؤؤار لمشؤؤلق بؤؤالن  إلسؤؤالم شغؤؤحش  لخالفؤؤ  فؤؤي يقؤؤل ن ريؤؤا  

تر دؤل  لتؤؤلني إلؤى ه     ييؤى سؤر ةل  لشؤامشتمكيؤن مؤ  إ امؤ  مسؤتعمل ت دؤينية  ش لممالؤك  لمسؤةحة   ألشرشبةؤ  
دؤؤؤال  لخالفؤؤ   لعباسؤؤة  لتؤؤؤارل كافؤؤ  بؤؤؤالن شتقطؤؤ  هش  يجليؤؤ    656سؤؤقر   اؤؤا ن بنؤؤؤا  لتتؤؤار سؤؤؤي  لنييؤؤ   متؤؤ  فؤؤؤي 

فؤي مع ؤظ تيؤك كأسؤاس  لحكؤظ  الشؤليع   ميؤاهشل   مؤ   قؤاء  . إلسالم تحن شآأ  سالآن   لحكظ  لجيلي  ال امل 
  لممالك  شكل يام .

شهيؤؤانت إلنوؤؤا  ثؤؤظ ةصؤؤين ةوضؤؤ   سؤؤت يا ة  شل تؤؤل  محؤؤاشن    ةؤؤام  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ   لتؤؤي ةقيؤؤن  لخالفؤؤ  إلنوؤؤا  
شبؤؤؤاه  ل سؤؤؤان  طؤؤؤال مجؤؤؤال  لتشؤؤؤليعات .   الةحؤؤؤاللتوؤؤؤا  لملكحيؤؤؤ  رنةؤؤؤا مؤؤؤ   لؤؤؤحم  . ثؤؤؤظ مؤؤؤا لي ؤؤؤن ه  نص إلنوؤؤؤا يني

كؤي  صؤير  إلؤى فيسؤطن   شتؤآمل يينوؤا  لنوؤرن   ألشربة     الستعماري ثظ ت الين يينوا  لاشل  ش لحكظ  ما هةحل   .
شتبؤؤؤ  ذلؤؤؤك سؤؤؤقر  كافؤؤؤ   لؤؤؤيالن  منالن ؤؤؤ   1924سؤؤؤي  ةنؤؤؤث تمكؤؤؤ  ةيؤؤؤف  لخصؤؤؤرم مؤؤؤ  إسؤؤؤقا   لخالفؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  

شرؤالل فتؤل   .تل  شفلةسا شرشسؤةا شغنليؤا إلسالمة  تحن  ستعمار مختيف  لاشل  ألشربة   لصينية  شييى رهسوا إةجي
هبيؤؤاء  لمسؤؤيمن   شؤؤلت فؤؤي هشسؤؤا   لطبقؤؤات  لم ق ؤؤ  مؤؤ  إلسؤؤتعمار ةشؤؤأت مؤؤذ يب  لعيماةةؤؤ  فؤؤي بؤؤالن  إلسؤؤالم ش ةت

 لذي هةشؤأ ييؤى ينيؤ  ميوؤا هةح  ؤا سةاسؤة  شبخصؤةات شهسؤل مال ؤ  موؤا لوؤا  سؤتالم  لسؤيط  مؤ  بليا    لمستعمل 
لةقؤؤرم بؤؤذلك ةكؤؤظ  لطر غنؤؤن  انؤؤل مؤؤا  سؤؤتقالل (.   ال ييةؤؤ   سؤؤظ هآيؤؤق عؤؤاه فؤؤي ملةيؤؤ  مؤؤا  عؤؤا  إلسؤؤتعمار  هش مؤؤا 

 .  الستعماري بل ف  لاشل ىهةحل   في كاف  بالن  إلسالم بليا   ش 
لحكظ  لذي ةقة يلش  يلش   المل ةل  لتي هريل ييوا رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فةمؤا رشي شيكذ  مل  

ت ر   لييؤر  فؤةكظ مؤا بؤاء   ه  ت ؤر  ثؤظ ولفعوؤا إذ  بؤاء ه  ولفعوؤا .ثؤظ ت ؤر  رالفؤ      : يي  م  ةاوث ةذ   
ه  ولفعوؤا . ثؤظ ت ؤر  مي ؤا ياضؤا فةكؤر  مؤا باء   ه  ت ر  ثظ ولفعوا إذ  باء    ييى ميواج  ليير  .فت ر  ما

بؤؤاء   ه   كؤؤر  ثؤؤظ ولفعوؤؤا إذ  بؤؤاء ه  ولفعوؤؤا .ثؤؤظ ت ؤؤر  مي ؤؤا جيليؤؤا فت ؤؤر  مؤؤا بؤؤاء   ه  ت ؤؤر  ثؤؤظ ولفعوؤؤا إذ  
شفي رش  ؤ  غا ؤ  فؤي  أليمةؤ  هشرنيؤا  بؤ    رش ه مسيظ.(  ثظ ت ر  رالف  ييى ميواج  ليير  .ثظ سكن باء ه  ولفعوا .

 (. إةوا ثظ ثظ ميؤك يضؤرض ثؤظ جيليؤ  ثؤظ آر غنؤن  :  ي كتاص  ل ت  م  ةاوث هةس رضي   يي    الةمان ف
شيؤؤذ   لؤؤذي ةصؤؤل فؤؤي بؤؤالن  لمسؤؤيمن  ميؤؤذ رةنؤؤل  إلسؤؤتعمار شقةؤؤام ةكرمؤؤات  لطر غنؤؤن لتليؤؤى مصؤؤالح  شتحكؤؤؤظ 

بؤؤل شتجؤؤايل  حل    ةنؤؤث تجؤؤايل مع ؤؤظ ةكرمؤؤات بؤؤالن  لمسؤؤيمن   حكموؤؤا  انؤؤل مؤؤا هةؤؤ  شؤؤل  ع  إلؤؤى ورميؤؤا يؤؤذ .
هك ليؤؤؤا  عؤؤؤام دؤؤؤالةة   لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  ليحكؤؤؤظ فؤؤؤي  لعصؤؤؤرر  لحاو ؤؤؤ  ! بؤؤؤل شتيسؤؤؤب تخيؤؤؤف  لمسؤؤؤيمن   لحؤؤؤالي 

 !. ى  لشليع  ذ توا شمشاكيوظ إل
شسؤؤؤين فؤؤؤي ضؤؤؤر وا هللاالف  لقؤؤؤر ةن   لتؤؤؤي تحؤؤؤارص   شرسؤؤؤرل  شنوؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن     شيكؤؤؤذ  شضؤؤؤعن  لاسؤؤؤاتنل  

  ا   شنش  هي مر رب  شال ةةاء .شتعاكس بليع  ربوظ  كل د
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شه قنؤن فؤي  عضؤوا مجؤلن ييؤر     ف ي ك نل م  بالن  إلسالم ههيين ةاكمة   لشؤليع  ةصؤا مؤ  تيؤك  لاسؤاتنل
 لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  يؤؤؤي  لمصؤؤؤار  ألساسؤؤؤي ليتشؤؤؤلي  ( جايينيوؤؤؤا مصؤؤؤار  إلؤؤؤى  ممؤؤؤحشج  الشؤؤؤل   لصؤؤؤليم  قؤؤؤرلوظ  

الن كمؤؤؤا   لسؤؤؤعرن   (  ه   لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  يؤؤؤي  لمصؤؤؤار فؤؤؤي ةؤؤؤن  هيمؤؤؤن  عؤؤؤة  لؤؤؤي جاةؤؤؤب مصؤؤؤانر هرؤؤؤل  .
 لرةنؤؤؤا ليتشؤؤؤلي  ( شل يوؤؤؤا جعيؤؤؤن إلؤؤؤى جاةؤؤؤب  لمحؤؤؤاكظ  لشؤؤؤلعة  محؤؤؤاكظ ماةةؤؤؤ  هش شضؤؤؤعة  هش مختصؤؤؤ   حسؤؤؤب مؤؤؤا 
هسمريا شكيوا تحكظ بتشليعات ش ر ةن  شلر  م تي ةمةؤ  مسؤتما  هش مسؤترةا  مؤ  تشؤليعات هشرشبؤا هش مؤ  تيؤك  لتؤي 

فاسؤتعيين تيؤك  لتشؤليعات شدؤارت  ر  لعيماةنن  ش لمشلين   لميتسؤين  لوؤذه  ألمؤ   األسؤماء ش ألبؤكال. بتايوا ك ا
لوا  لمحاكظ ش لوةاكل  إلن ريؤ  ش لقؤر ةن   لتؤي تي ؤذ شتحكؤظ فؤي ر ؤاص  لمسؤيمن  إلؤى جاةؤب مؤا  قؤي فؤي  عؤة  لؤيالن 

نؤؤث تتؤؤرلى  لسؤؤيطات  ل ؤؤافل   لحاكمؤؤ  ة مؤؤ   ؤؤر ةن   لشؤؤليع   إلسؤؤالمة  فؤؤي  عؤؤة مجؤؤاالت  ألةؤؤر ل  لشخصؤؤة  .
  ر ةن   ل  ل شىرضاع  لياس لوا .  الحاوا ش ليار إة اذ 

 شيؤؤذ   لؤؤيالء يؤؤر هيؤؤظ م ؤؤايل ذيؤؤاص  لؤؤاو    شيكؤؤذ   كتمؤؤل ةقؤؤة  لحكؤؤظ فؤؤي كافؤؤ  بؤؤالن  إلسؤؤالم بؤؤال  سؤؤت ياء.
جؤلم ه  كؤؤل مؤؤا  ال ش ا ء .شهسؤاس كافؤؤ  هةؤر ع  لؤؤيالء  ألرؤؤل  مؤ  م ؤؤايل فسؤؤان  لؤاو  ش ذيؤؤاص  لؤاةةا شتسؤؤيط  أليؤؤ
الوكههم بغنههر مهها أنهه  ل هللا  ةحؤؤ  فةؤؤ  ممؤؤا سؤؤيررن  عضؤؤ  فؤؤي يؤؤذ   ل صؤؤل مت ؤؤلع يؤؤ  يؤؤذه  لطامؤؤ   لع مؤؤى شيؤؤي  

 (. وتبد ل شرائعه و    د حكامنا المرتد ن الخونة ووال تسم ل نسو  والنصارن من أ يا هم الكافرين
 

************* 

 

 اا الم : احتالل المقد ات المالتة في م ة -2
ش لماويؤؤ   لميؤؤرر  شفنوؤؤا مسؤؤجا رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ   شيؤؤي مكؤؤ   لمكلمؤؤ  شفنوؤؤا  ل عبؤؤ  ش لمسؤؤجا  لحؤؤل م .

 ش لقاس  لشلي   شفنوا  لمسجا  أل صى هشلى  لقييتن  شثالث  لحلمن   لشلي ن  . شسيظ .
شه  مكؤ   . م1967ك سؤي  فعيى يكس ما ير با   شمعلشف م  ه   لقاس كاةؤن هشل  لمقاسؤات ذيا ؤا شذلؤ

 ؤر ت  لتحؤالف  لصؤينيي  لتؤي هآبقؤن  ش لماوي  شجحيل   لعلص يقل ن ر  إلسالم  ا شضعن تحن ة رذ  ألمليكؤا  ش
 .م2003. ثظ  ل ال   سي  م1991إ ا  ةلص  لخية   ل اةة  سي يينوا 

شه  ذيؤؤاص   ك نؤؤل . فؤل   لح ةقؤؤ  ه  مكؤ  ش لماويؤؤ  كاةؤؤن  ؤا ذييؤؤن ششضؤعن تحؤؤن ة ؤؤرذ  لصؤينينن   يؤؤل ذلؤك
ييى مكؤ  كاةؤن دؤاةب  نشر هساسؤي فؤي ذيؤاص  تشه   ر   للن   لتي سةطل   يي  .  لقاس كا  تبعا لذياص مك  

 .م(2002  -1967- 1947 -1936 ر ةسة    شيي : هربع  مل ةل   لقاس ييى
لش   ل الثؤؤ   لتؤؤي كاةؤؤن  ؤؤا  ةتيؤؤن ميؤؤذ مطيؤؤ   لقؤؤل   لسؤؤانس يشؤؤل شييؤؤل  لقؤؤ  إلميل آرريؤؤ شذلؤؤك ه  بليطاةةؤؤا 

سؤر ةل  شميوؤا هآؤل ف جحيؤل   لعؤلص   شبسطن سؤةطلتوا  لمبابؤل  يينوؤا     تيت  ك نل  م  هآل ف  لعالظ  إلسالمي
  لةم  شيما  شىمار ت  لخية  ش ل رين( 

ش ا تييون بليطاةةا لما تشكي  بالن  لحجاه م   اسة  لا   لمسيمن  شما تمنحت  ؤ  بؤالن ةجؤا مؤ   إلسؤتقالل 
مؤؤ  هجؤؤل  فعمؤؤات إلؤؤى مكؤؤل رينؤؤث ميؤؤذ مطيؤؤ   لقؤؤل   لتاسؤؤ  يشؤؤل  تي ةتؤؤى يؤؤ  ملكحيؤؤ   لخالفؤؤ   لع ماةةؤؤ  . لؤؤذ

  لسةطل  يينوا. شذلك  التعاش  م  يمؤنيوظ  ألكيؤل ييؤا  لعحيؤح هللال سؤعرن ممسؤس  لاشلؤ   لسؤعرن    ل ال ؤ   لحالةؤ  .
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مؤؤ  ةجؤؤا  عؤؤا  ةوةؤؤار  لاشلؤؤ   لسؤؤعرن    ي ر ةنؤؤث كؤؤا  ش لؤؤاه ييؤؤا  لؤؤلةم  شهسؤؤلت  شهشالنه  ؤؤا لجؤؤمش  إلؤؤى  ل ريؤؤن فؤؤا
  ل اةة .

( م1898يمنيوؤؤا  لجاوؤؤا ييؤؤا  لعحيؤؤح هللال سؤؤعرن سؤؤي   ش تيق ؤن شه رت  لمسؤؤتعمل ت  ليليطاةةؤؤ   لبؤؤل ف ميؤؤاشبوا 
فقؤامن لؤ   لؤايظ  لعسؤكلي  شرهت دالةنت  ليموم   لتي ة ذتوا  حذ  ؤ  .  شكا   ا جاشه  لعشلي  م  يمله  قينل 

 اةي شهشةى إلة  مستشارشه  استاالل  لاير   لريابة  شةماس نياتوا  لمجاياو  م    إلرر   ( . ش لذيب  ليليط
( ثؤظ ش ؤ   لخةؤار مؤ  م1902شتمك  ييؤا  لعحيؤح مؤ   لسؤةطل  ييؤى  لليؤاض ثؤظ ةجؤا ييؤل يؤا  ةمؤالت ميؤذ  

.  آلرؤل فؤي  لحجؤاه  ( يمنيوؤا  لشؤليا ةسؤن   عؤا ه  رؤاين  لمشلشيوا في جحيل   لعؤلص    يل بليطاةةا يية  
    عؤا ه  ضؤمر  إلنوؤا ميؤاآق ةجؤل    لةميةؤ    شتمكين بليطاةةؤا مؤ  إيؤال  ييؤا  لعحيؤح سؤيطاةا ييؤى ةجؤا ش لحجؤاه

ةنؤؤث شيقؤؤاش  معؤؤ  دؤؤك ضؤؤما  لمي ؤؤ  لتيؤؤك  لؤؤيالن تحؤؤن  لمسؤؤمى  لجاوؤؤا  لؤؤذي ه امتؤؤ  بليطاةةؤؤا . ( م1932سؤؤي   
جؤؤؤب ذلؤؤؤك بليطاةةؤؤا  لعؤؤؤلش لعيؤؤؤا  لعحيؤؤح شهشالنه مؤؤؤ   عؤؤؤاه مقابؤؤؤل شضؤؤؤمين  مر  شيؤؤر   لممي ؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ   لسؤؤعرن  ( .

شهرؤؤؤذت ييةؤؤؤ  هال  عقؤؤؤا يقؤؤؤا  شال ويؤؤؤلم همؤؤؤل  شالسؤؤؤةما فؤؤؤي يال اتؤؤؤ   لخارجةؤؤؤ   انؤؤؤل إذةوؤؤؤا  ة رذيؤؤؤا ييؤؤؤى تيؤؤؤك  لؤؤؤيالن  
  شثؤؤا ق ميشؤؤؤرر  معلشفؤؤ  تياشلتوؤؤا  ل تؤؤب  لتؤؤي هررؤؤن لتيؤؤك  ل تؤؤؤل   آل    الت اقةؤؤاتيؤؤذه  ؤؤا هدؤؤبحن ش  شمشؤؤررتوا .

 شيي م يت  فةما ةشل م  شثا ق شه ر   لخارجة   ليليطاةة   لتي تيشل  عة هربة وا كيما مل يينوا ثالثن  سي .
شب ةؤؤام ةكؤؤؤظ ييؤؤؤا  لعحيؤؤؤح هللال سؤؤؤعرن شسؤؤةطلت  ييؤؤؤى بؤؤؤالن  لحجؤؤؤاه  عؤؤؤا  لمؤؤذ  م  لتؤؤؤي ه اموؤؤؤا جةشؤؤؤ   مسؤؤؤايا  

   لخنؤؤل  لتؤؤي هشدؤؤيت  إلؤؤى  لميؤؤك  عؤؤا ه   ضؤؤى ييؤؤى  ؤؤر   ( فؤؤي معلكؤؤ    لسؤؤيني (  لإلرؤؤر    لطنؤؤل    إلةجينؤؤحي  
لةضؤؤعر  مقؤؤار ت  ألمؤؤ    دؤؤ ا  لجؤؤر لعيؤؤا  لعحيؤؤح شهشالنه مؤؤ   عؤؤاه . شيكؤؤذ  رؤؤايوا بتييةؤؤ   لمحيؤؤرم ليؤؤاير   لريابةؤؤ  

  لمالة  شمقاساتوا  لاوية  تحن  ةميتوظ شسيطاةوظ  لذي تعواش  ه  ال  خلجر  فة  ي  مشرر   لتاج  ليليطاةي.
شمؤ  ثؤظ  ألمليكؤا   لؤذو  شرثؤر   لعؤلش    شمك  ش لماوي  شجحيؤل   لعؤلص تحؤن سؤةطل   إلةجينؤح.ميذ ذلك  لحن 

 لسؤؤعرني شة ؤؤط جحيؤؤل   لعؤؤلص ش إلبؤؤل ف ييؤؤى مكؤؤ  ش لماويؤؤ  ضؤؤم  مؤؤا شرثؤؤره مؤؤ  ممتي ؤؤات  لتؤؤاج  ليليطؤؤاةي  عؤؤا 
شكاةؤن  ا سؤةان  همليكؤا شرشسؤةا.لتتقاسؤمو    السؤتعماري (  لتؤي هه لؤن سؤةان  هشرشبؤا م1945 لحلص  لعالمةؤ   ل اةةؤ   

ش لتقؤؤى  لؤؤل ةس  .مؤؤ  بليطاةةؤؤا جحيؤؤل   لعؤؤلص شهمؤؤل ء محمةاتوؤؤا  ليليطاةةؤؤ  شمؤؤيوظ هللال سؤؤعرن ضؤؤم  مؤؤا شرثؤؤن همليكؤؤا 
ييؤا  لعحيؤح( ييؤى ظوؤل سؤ ني  ةلبةؤ  همليكةؤ   عؤا  لحؤلص  لعالمةؤ   ل اةةؤ . شةقيؤن  (  الميك   رشهفين  ألمليكي  

  فصؤار  لخا   إلى  ألمليكا   عا  ليليطاةنن  مقابؤل سؤمعوظ شآؤايتوظ  لسعرني  لعلش في ذلك  ليقاء ك ال  ذلك 
 هسالفوظ  إلةجينح. لحال م   كما كا  (   شيعطنوظ  لرالء   ألمليكا  لجان  ألسةان   لمان م  وتيقى 

ةة  إلؤؤؤى  لوجؤؤؤل   لصؤؤؤونر  فؤؤؤيشممؤؤؤا ةشؤؤؤل مؤؤؤ  شثؤؤؤا ق تيؤؤؤك  لملةيؤؤؤ  مر فقؤؤؤ  ييؤؤؤا  لعحيؤؤؤح ييؤؤؤى بؤؤؤل م   إلةجينؤؤؤح 
 شمر فقت  ييى شيا بي رر. لينورن . إيطا واييى   اليتل ضفيسطن  شيام 

(  امؤؤن  ل ؤؤرر   ل يؤؤل   لتؤؤي هبؤؤعيوا  لشؤؤةر يؤؤح  لؤؤاو   لقسؤؤام رةمؤؤ    فؤؤي فيسؤؤطن  ضؤؤا م1936شفؤؤي يؤؤام  
يطؤاء فيسؤطن   لذو  باؤش  وحة ؤر  ييؤى فيسؤطن   لبؤل ف  إلةجينؤح  لؤذو  كؤاةر   ؤا تعوؤاش   ل    لمسترآين   لنورن

  شيجؤؤحت بليطاةةؤؤؤا يؤؤ  إرمؤؤؤان  ل ؤؤؤرر   (.م1917شآيؤؤا  رمةؤؤؤا لينوؤؤرن ييؤؤؤل شيؤؤا بي ؤؤؤرر ر ؤؤؤةس شهر ء بليطاةةؤؤا سؤؤؤي  
فةصل ( لنتحاوؤل ييؤى يؤلص فيسؤطن    لذي هرسل شلاه ششهيل رارجنت    ييا  لعحيح(  لميك  استيجات  عمنيوا  ف
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  فأش  ؤن ( ييؤى ةؤا شدؤ    دؤا قتيا بليطاةةؤا لوؤظ شفؤاء   عؤا ه  ك ؤل  إ قافوؤامؤ  هجؤل    (م1936شهيماء ثؤرر   
  شكا  ذلك هشل رطر ت ضةاع  لقاس . ل رر  ثظ هرمات   

 لشؤكية  ليجنؤرش  لعلبةؤ   لبؤل ف بليطاةةؤا   الةسؤحا اتثظ هبلفن  لجنرش  لعلبة   لسبع  شةكام بالنيا ييى 
شلةضؤؤة  معوؤؤا ييؤؤى هك ؤؤل هرض فيسؤؤطن    ( م1947  لتقؤؤرم ييؤؤى إثؤؤل تيؤؤك  لوؤؤح  ظ  لميلمجؤؤ  نشلؤؤ  إسؤؤل  نل سؤؤي   

  ليصف  لالبي ليقاس .
 لقؤؤؤاس  لشؤؤؤلقة  شفنوؤؤؤا مسؤؤؤجا  لصؤؤؤخل  ش لمسؤؤؤجا   ةؤؤتالل( تؤؤؤظ إلسؤؤؤل  نل م1967 شييؤؤل مؤؤؤم مل  بؤؤؤينو  سؤؤؤي   

  أل صى ضم  ما  ةتين م   لض    لالبة  شهجح ء م  سرريا شمصل ش ألرن .
 لتمؤؤل  محطؤؤ  مؤؤمتمل ماريؤؤا ليسؤؤالم سؤؤي  - اص محؤؤل ت صؤؤنيوا شلؤؤةس يؤؤذ   ل تؤؤ –ثؤؤظ تتالؤؤن فصؤؤرل  لمؤؤم مل  

( م  هجل  لتطية  م   لنورن ةنث باركن فة   لسعرن   شدارت  ل تاش   لتاريخةؤ   ل اةؤ  ذلؤك ش لتؤالنل م1991 
 لشؤةر  ييؤا  لعحيؤح  -هبؤريظ  لر لؤا  –يية   اآل ات ش ألةانوث م   يؤل ينئؤ  كبؤار  لعيمؤاء فؤي  لسؤعرن    شر ةسؤوا 

 عؤؤؤا ه  كؤؤؤاةر   ؤؤؤا هفتؤؤؤر   ل اةؤؤؤ  نرؤؤؤرل جنؤؤؤرش  لصؤؤؤينينن   ألشربنؤؤؤن  ش ألمليكؤؤؤا  لجحيؤؤؤل   لعؤؤؤلص بؤؤؤاير   بؤؤؤ   ؤؤؤاه( .
 ضلشر  مر جو  رطل دا م ةسن  ! 

مبؤؤؤانر   ألمنؤؤؤل ييؤؤؤا   بؤؤؤ  ييؤؤؤا  لعحيؤؤؤح( شلؤؤؤي  لعوؤؤؤا  ثؤؤظ تؤؤؤا    طؤؤؤار  لمؤؤؤم مل  ش ل ؤؤؤر ر  مسؤؤؤنله لةصؤؤؤل إلؤؤؤى  
 ش اليتؤؤل ف( لةعؤلض  لتطيةؤؤ   ل امؤؤل مؤ   لنوؤؤرن م2002ليليؤؤاض هش سؤط يؤؤام   ش لحؤؤاكظ  ل عيؤي  لحؤؤالي   لسؤعرني 

شلنيعقؤؤا مؤؤمتمل  لقمؤؤ   لعلبؤؤي  لؤؤذي !  ( متيؤؤاهال يؤؤ   ؤؤا ي فيسؤؤطن م1967 لسؤؤل  نل مقابؤؤل إيؤؤان  مؤؤا  ةتيتؤؤ  سؤؤي   
 ةؤؤؤرل مبانرتؤؤؤ  إلؤؤؤى مشؤؤؤلشع يلبؤؤؤي كؤؤؤا   لاؤؤؤلض ميؤؤؤ  إجوؤؤؤاض  إلةت اضؤؤؤ   لتؤؤؤي  ةطيقؤؤؤن  عيؤؤؤف ش ؤؤؤر  فؤؤؤي رجؤؤؤب  

ش ؤام  سؤعرن  لفةصؤل ( شهيؤل رارجةؤ   لسؤعرن   بتسؤريق  لمبؤانر  يلبةؤا شيالمةؤؤا  ( هي  يؤل  لمبؤانر   سؤي  .يؤؤ1423
 رغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ ه  إسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  نل  ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ةصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  لمبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانر   لةكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤره شيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  شجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ..

لؤؤؤك  اإلآاةؤؤؤ  ( شترجؤؤؤن ذ1967ممؤؤؤا  ةتيتؤؤؤ  سؤؤؤي    الةسؤؤؤحا ات شرفضؤؤؤن ةصؤؤؤ وا   (بوؤؤؤا   اليتؤؤؤل ف  لتطيةؤؤؤ  ش  
ريؤا لي يسؤطنينن  ه ما ررلتوا إ اه مؤ   لضؤ    لالبةؤ  ش طؤاع غؤح . شدؤعات مجا  ةتالل السيط   ل يسطنية  شىيان  

 ميذ ذلك  لحن .
( هة ؤؤن جنؤؤؤرش  لتحؤؤالف  لؤؤؤاشلي شييؤؤى رهسؤؤؤوا م1991شهش  ؤؤل   (م1990شرؤؤالل تيؤؤك  لسؤؤؤينن  شفؤؤي هش رؤؤؤل  

 معؤا توا شهللالةاتوؤا  لعسؤكلي  شبر رجوؤؤا شآا ل توؤا تحؤن سؤؤتار  جيؤؤاينؤر  همليكؤا شبليطاةةؤا لتيؤحل فؤؤي جحيؤل   لعؤلص مي
جحيؤل     تحليل  ل رين لنياه  إلةتالل ش لتملكح  لمي ظ لألمليكا  ش لوجمؤ   لصؤينية   لحاو ؤ  ييؤى  لشؤلق  ألشسؤط

( تحؤن س شبنؤن  لمقؤاشيكؤذ  شضؤعن مقاسؤات  لمسؤيمن   ل الثؤ   مكؤ  ش لماويؤ   (.  لعؤلص ش لشؤام شمصؤل ش لعؤل ق
 إلةؤؤتالل  لصؤؤينيي   لمبابؤؤل  لبؤؤل ف ةكؤؤام هللال سؤؤعرن شهمؤؤل ء جحيؤؤل   لعؤؤلص  لتؤؤي تؤؤرفي رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  

( تحؤؤن   لقؤؤاس (. شبرجؤؤرن   هرلجؤؤر   لمشؤؤلكن  مؤؤ  جحيؤؤل   لعؤؤلص شسؤؤيظ شيؤؤر وردؤؤي  لمسؤؤيمن  شييشؤؤايظ  قرلؤؤ   
سؤؤات  لمسؤؤؤيمن   ل الثؤؤ   ؤؤا شضؤؤؤعن تحؤؤن  ةؤؤؤتالل  ةؤؤتالل  لنوؤؤرن  مسؤؤؤايا   ألمليكؤؤا  شتعوؤؤا  إلةجينؤؤؤح ت ؤؤر  مقا

 لنوؤؤرن ش لصؤؤينينن  شيؤؤذ  مؤؤ  هظوؤؤل م ؤؤايل فسؤؤان  لؤؤاو  لؤؤا   لمسؤؤيمن   لؤؤذو  ريؤؤر  بؤؤن  هيؤؤا  وظ شه ؤؤاس مقاسؤؤاتوظ 
 شلألسف.

 

************* 
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 فسا  وقند  التوحند لدن معظم المس منن وانتاار البدع واندتار السنة: -3

شربؤؤ   لميةؤار مؤؤ   لميسؤؤربن  لميؤؤ   إلسؤالم  لنؤؤرم  جؤؤا ه  هغيؤيوظ لؤؤظ  عؤؤا لؤؤاووظ  فؤل   ليؤؤاظل فؤؤي هةؤر ل  لميةؤؤار
. ش  جؤا ه   لميتؤحمن   الشؤؤعا ل مؤيوظ شيؤظ فؤي هيؤل  إلسؤالم  يؤ  فؤي يؤؤذ    سؤم بؤل ربمؤا إال  مؤ   لؤاو  إال رسؤم   

 شل إال  ليذر  لةسنل.لةس فنوا مما كا  يي  سيف يذه  ألم  شرينيوا  أل  ا ترفلش  ييى يقا ا مشري    لحما   
فقا نرسن معالظ  لعقنا   لسمحاء  لتي جاءةا بوا رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ ششدؤف هدؤحابوا رالدؤ  

بؤؤل إلؤؤى   اللتؤؤح م.  ؤؤا شيؤؤن يؤؤذه  لعقنؤؤا  فؤؤي ة ؤؤرس هك ؤؤل مؤؤ  ويسؤؤير  إلؤؤى  مؤؤا هةؤؤا ييةؤؤ   لنؤؤرم شهدؤؤحابي (  قرلؤؤ   
شةصؤل مؤا هريؤل  ؤ  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مؤ   فتؤل ق يؤذه  ألمؤ   ي ؤ  . إلةتماء ليصحر   إلسالمة  شما رسوا  لمخت

كما تحقق ما هريل يي  م  قةؤام نيؤا  ييؤى هبؤر ص جوؤيظ مؤ     ييى ثال  شسبعن  بعب  كيوا في  ليار إال ش ةا 
ه ل  لؤيالء شمؤا  ش ؤا تؤارج  ةؤار س يؤذه  لعقنؤا  لؤا   لمسؤيمن  ميؤذ  لقؤل   ل ؤاةي  لوجؤلي   هجابوظ إلةؤ   ؤذفره فنوؤا .

كمؤا  ؤال  بؤ   لمبؤار  رةمؤ   تطله تاريجةا يينوا  ما هفسا  لمير  شفجار  لقل ء م  يذ   لؤاو  . ش الةحل فاتش لياع 
:   

 شيل هفسا  لاو  إال  لمير                  شهةبار سرء شر باةوا.
جؤؤا ةرس  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  ..ال ش ليؤؤاظل فؤؤي هةؤؤر ل  لعيمؤؤاء  لنؤؤرم شتالمنؤؤذيظ شهةؤؤر ل  لميسؤؤربن  ل ةؤؤان  مؤؤا 

(  لميتايؤؤؤ   تليؤؤؤات فمؤؤؤ  ةجؤؤؤا مؤؤؤ    . ممؤؤ  وؤؤؤاير  إلؤؤؤى مؤؤؤا كؤؤؤا  ييةؤؤؤ   للينؤؤؤل  ألشل إال هةؤؤؤان  لالبؤؤاء ييؤؤؤا شييؤؤؤا 
لؤؤظ وؤؤي  فؤؤي  لاالؤؤب مؤؤ   لؤؤيالء  لعؤؤام فؤؤي هماةيؤؤا يؤؤذ     لمختي ؤؤ   ليحؤؤل  لميؤؤل ش ش لضؤؤالل ش لميحؤؤلفن  شهيؤؤل  أليؤؤر ء ش 

 ؤؤان  شييمؤؤاء شرمؤؤره مؤؤ   فؤؤال تجؤؤا فؤؤي هك ؤؤل    لميؤؤر  فؤؤي هماةيؤؤا يؤؤذ  شكؤؤل همؤؤا  .نوؤؤيؤؤر شيؤؤر يقنؤؤا   إلرجؤؤاء  ش 
مؤؤ  ه صؤؤى  لمتصؤؤرف  إلؤؤى ه صؤؤى  لسؤؤيفة  مؤؤلشر   مع ؤؤظ  ويسؤؤير  ليصؤؤحر   إلسؤؤالمة  ش لعمؤؤل  إلسؤؤالمي ش لؤؤاير   

 لسؤؤؤؤوظ  مر ظبؤؤؤؤا ييؤؤؤؤى مر  ؤؤؤؤا  لحكؤؤؤؤام شمجا إال مسؤؤؤؤبحا  حمؤؤؤؤا  لسؤؤؤؤالآن    رش ن   لحلكؤؤؤؤات  إلسؤؤؤؤالمة  ش لايريؤؤؤؤ   
فقؤا مسؤخن يقنؤا   إلرجؤاء ترةنؤا  أللر ةؤ   ممؤا هضؤعف مكاةؤ   لؤاو  كيؤ  فؤي ة ؤرس  لعامؤ  . . مستجا ا للضؤايظ

 ةتؤؤى هدؤؤبم  لحكؤؤام  لملتؤؤاش   لعمؤؤالء  لحؤؤاكمر   انؤؤل مؤؤا هةؤؤحل     شترةنؤؤا  لحاكمةؤؤ  فؤؤي ضؤؤمنل هك ؤؤل  ألمؤؤ  .
هدبحر  لا  هغيؤب ييمؤاء   ل افلش   شليع  ربوظ  لوظ   ل اسقر  في سيركوظ شهةر   ل المر  للينتوظ شهيل ميتوظ  

: شم  لظ  حكظ  ما هةؤحل   فأشلئؤك يؤظ  لممميؤر   لصؤالحر  !! شلؤةس   ا ةحل فنوظ –ةاباه  – لنرم شكأ   لقل   
  فأولكههك ههم الفا ههقوو    فأولكهك هههم الظهالموو    فأولكهك هههم الكهافروو  كمؤا ةؤحل  ؤالحق ش لعؤؤال ش لصؤاق 

 [. ييلي  ذلك بونا  إلسالم سنا  طب رةم    .]كما
بؤن  مؤ   قؤي فؤي هة سؤوظ ليؤاو    ةتشؤلشيذ  م  هي ظ مياةي فسان  لعقنا  لا   لعام  ش لخاد . ةا ةك يما 

بؤؤعرذ ت  لمشؤؤعرذو   ش لتعيؤؤق  ؤؤاألمر ت ش لقيؤؤرر ش لمؤؤح ر ت ش(  لخؤؤحييالت   مؤؤ  هةؤؤر ع  لخل فؤؤات ش ليؤؤاع ش مكاةؤؤ   
 م  ويسب ليتاو ..يذ  ييا هك ل 

هش  عيؤؤؤا  شهدؤؤبم هك ؤؤؤليظ  عيؤؤا  لحكرمؤؤؤات   فقؤؤؤا ةسؤؤي مع موؤؤؤظ   فأةسؤؤايظ هة سؤؤؤوظ . همؤؤا  لؤؤؤايماء ش لعؤؤر م  
هش  عيؤا  لقيؤر ت  ل ضؤا ة  شبابؤات  لتي حيؤر   قؤرم يينوؤا  لينؤل شيعتقؤا  كؤل مؤا تاسؤ   هش  عيا هير ء ة س     لمال  

 في رهس  م  سمرم ..
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عتقؤا بوؤا هك ؤل ممؤا وتعيؤا  ليؤاس هلل تعيؤا شتقؤاس شي   مليكؤا ش لاؤلص( شثقؤافتوظ شهف ؤاريظ  شدارت إل   لعصؤل  ه
  شدؤؤؤار هك ؤؤؤل  ليؤؤؤاس  عتقؤؤؤاش  فؤؤؤي رؤسؤؤؤا وظ شكيؤؤؤل  وظ شهغيةؤؤؤا وظ هةوؤؤؤظ وي عؤؤؤر  شيضؤؤؤلش    عقنؤؤؤاتوظ  لصؤؤؤحةح  .

شهي إ مؤا   قؤي   فؤأي معيؤى بل  حنر  شيمنتؤر  ... شيعطر  شيميعر  شيلفعر  شيخ ضر     شيله ر  شيحلمر  
شهي آعؤظ  قؤي لؤؤحيموظ   ألسؤماء    لحسؤيى شدؤؤ ات   لعيؤى فؤي ة ؤؤرس ه مؤ  شييمؤاء يؤؤمالء ةا ةؤك يؤ  يؤؤر موظ؟! 

 تصحةم  لعقا ا..
( فقؤؤا ت شؤؤى فؤؤي هك ؤؤليظ ن ء عبؤؤان   ألةبؤؤار ش لل بؤؤا   لؤؤذو  هةيؤؤر  لوؤؤظ  آؤؤالص ييؤؤظ شهمؤؤا هك ؤؤل مؤؤ   سؤؤمر   

شةؤؤافقر  لميؤؤركوظ شرؤسؤؤا وظ فا تؤؤاش  بوؤؤظ .. شةشؤؤلش  فؤؤنوظ بؤؤايا  الل فصؤؤا ريظ  شةلمؤؤر  ييؤؤنوظ  لحؤؤ  لحؤؤل م فتبعؤؤريظ  
 شضالالت ما هةحل   بوا م  سيطا  ... ييى هةوا نو     فتبعريظ .

م ؤل مؤا هةؤحل آؤالص   لعامير  في  لحلكؤات  إلسؤالمة  فقؤا هةحلؤر  هةؤح بوظ شقةؤان توظ  ش (  نيا  لإلسالم شهما  
    ليؤل ء رغؤظ ييموؤظ  ؤأ  ذلؤك ميؤاف أل سؤط مقرمؤات يقا ؤا  لؤرالء ش  إلتبؤاع ش لطايؤ   لعمةؤاء. لعيظ مشؤا خوظ مؤ  

ثؤؤظ ال تجؤؤا إال متمحكؤا لتيليؤؤل ت  شمتعسؤؤ ا لتعيؤنالت مؤؤ  هجؤؤل تسؤؤري   . شه  ال آايؤ  لمخيؤؤرق فؤؤي معصؤة   لخؤؤالق
  إلتباع  أليمى شعبان   للجال .إال م  رةظ   ش ينل ما يظ .

  نؤؤؤلي  مؤؤيوظ   يؤؤؤر  ه  تصؤؤحةم  لعقنؤؤؤا  يؤؤر مجؤؤؤلن  لترغؤؤل فؤؤؤي  حؤؤر   ألسؤؤؤماء ش لصؤؤؤ ات  ش لمصؤؤنب  ه  ك
 تشؤمل كافؤ  ميؤاةي  لحةؤا  يقنؤا  شعبؤان  شسؤيركا    اليتقؤانشمؤا نرش  ه  دؤح   شمحارب   لقيرر ش لمرتى ش لمح ر ت .

 .ش تبايا  
   ا ضؤؤا ييؤؤى جمؤؤل   لصؤؤيل س  شىلؤؤى ة ةقؤؤ   لعؤؤرن  إلؤؤى نويؤؤ  غليبؤؤا بؤؤن   ليؤؤا ةتؤؤى دؤؤار  لؤؤا يي إلؤؤى    

ش ةؤاثلت ك نؤل  ميطريا ييى ةل    لمعاةا  تماما كمؤا شدؤف رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ .فقؤا  ةتشؤلت  ليؤاع  
فما يظ فؤي  لسؤي  شال فؤي  شيظ  لقي  في  ألم  .شهما هك ل  ا ي  ألم     لمتاوين م   لسي  ةتى ييا  لميتحمن  م  

 ست   سي   لماينن  ش لمايةؤات ش لل  صؤن  ش لل  صؤات ش للياضؤنن  ش للياضؤةات   ألةةؤاء  لياي  لقا هدبم هك ليظ 
ميوظ ش ألمر ت .. شهدبحن نشر  ألهياء شرمره  ل   ش لمجؤالت  شةجؤرم  لشابؤات  لصؤانل  ش ل ينؤل  ةمرذجؤا ليتقينؤا 

لتمسؤؤك بؤؤبعة  لعؤؤان ت ش لتقالنؤؤا ش إلتبؤؤاع .شلؤؤظ  عؤؤا ييؤؤا يؤؤمالء مؤؤ   ليسؤؤب  أليؤؤل  إلسؤؤالم إال  لتسؤؤمي  األسؤؤماء ش 
 .ذ ت  ألدرل  لاوية  م   عة رسرم  لعبان ت ش لمر سظ  لاوية 

************* 

 
 انتاار الفسو  والعصياو والمجاهر  بالمنكرات : -4

  فؤاليالء يؤام شمؤاذ  ةسؤرق مؤ   ألم يؤ  شيؤ  مؤاذ  ةعؤلض؟! فقا دار يؤذ  سؤمن هغيؤب  لميسؤربن  لإلسؤالم .
 ش ل ر ر  آام  .

للهوؤن هك ؤل  ليؤاس ال وبؤالر  يؤل ةصؤير  ره وؤظ مؤ  ةؤالل   ;لذ  جئن لاةةا  لمؤال ش أليمؤال شمعؤا ش  ليؤاسف
الاش  ؤ  ليؤاس  ؤأكير  همؤر ل  عضؤوظ  الباآؤل  ه  ش للهون  لتعامل  اللبؤا  ؤا ةؤل فؤي كؤل ه شيؤ   هم شم  ةل م   ش 

يؤذ  ةا ةؤك يؤ   قا م  هدؤال ييؤى  لحؤل م فألسر ق    شهما معامالت  ش لخا ع شبة   لعني  شة ام  ليير  ش لتعامالت
 ت شي  للبر  ش ل سان ش لسل ات ش الةتةال ش ليوب.
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 لابؤرش شبابؤؤات  لتي حيؤر  إلؤى محطؤؤات  إلذ يؤ  إلؤى بؤؤبكات  شى  جئؤن لرسؤا ل  إليؤالم مؤؤ   ل ضؤا ةات ش
للهوؤؤن غالينتوؤؤا  إلؤؤر   قافةؤؤ ...إلؤؤى  لميتؤؤا ات ش لمل كؤؤح  ل  ش لمعيرمؤؤات  لاشلةؤؤ  إلؤؤى  لصؤؤحف ش لمجؤؤالت    الةتلةؤؤن

 فؤل  سؤمتوا  ألساسؤة   ا مؤ  ييؤى هةؤر ع  لمحلمؤات ش لمربقؤات . مصار  ليالء شبر  ات  لشؤةاآن  ييؤى بيؤي  لبشؤل.
إلؤؤى ةشؤؤل  للذويؤؤ  شهف ؤؤار  شبؤؤل م   لحةؤؤا ش لؤؤايار  ..  الرؤؤتال مؤؤ   لمرسؤؤةقى ش لطؤؤلص إلؤؤى  ليوؤؤر ش لعؤؤلي شيؤؤلشض 

يؤؤؤذ  ةا ةؤؤؤك يؤؤؤ  ةشؤؤؤل فيسؤؤؤ ات  إللحؤؤؤان شهف ؤؤؤار  لعيماةةؤؤؤ  ش ل قافؤؤؤات  لبةؤؤؤ   ل اضؤؤؤح  . ل سؤؤان شمؤؤؤرنوالت  ألهيؤؤؤاء  لا
(   إلسؤؤالم  لمعتؤؤال يؤؤذ  فضؤال يمؤؤا  بتؤؤايره ةؤؤاو ا مؤؤ  يؤلض مؤؤا هسؤؤمره   .  لمحاربؤ  هلل شرسؤؤرل  شنوؤؤ   لمسؤؤيمن 

ل لي  ؤؤؤل  لضؤؤؤالل يؤؤؤذه فقوؤؤؤاء شم تؤؤؤر  شهسسؤؤؤا تؤؤؤمآ ات  ش ؤؤؤا دؤؤؤار لير  ؤؤؤ شةمؤؤؤرذج ةةؤؤؤا  هدؤؤؤحا   شآؤؤؤلق ت  نؤؤؤليظ
يطؤؤاء  لحجؤؤ  أليؤؤا ء  لؤؤاو  بتومتيؤؤا إ ( بؤؤاير  مر كبؤؤ   لعصؤؤل شيؤؤام   لمعتؤؤال ش لمؤؤلشق مؤؤ   لؤؤاو   اسؤؤظ  إلسؤؤالم  

شلؤؤر دؤؤا ر  ل تيريؤؤا  ؤؤاأللف ( فتؤؤاش  ييؤؤى  لوؤؤر     ؤؤالتطلف ش إلريؤؤاص . شيكفةؤؤك ه  تتؤؤا   ييؤؤى  ل ضؤؤا ةات بؤؤل م  
 فساق  لمحكرمن  . لحكام ش( ييى ير  ك ار   فتاش  ييى  لور    لمقصرر  لتصبم  

فيؤؤظ تعؤؤا تقؤؤرم ييؤؤى هدؤؤرل  إلسؤؤالم مؤؤ   لحةؤؤاء ش لحشؤؤم   ش ألرالقةؤؤ     الجتماعةؤؤ  لمسؤؤيمن   شهمؤؤا ةةؤؤا  هك ؤؤل
 لعامؤ   ا مؤ  ييؤى  لليؤاء ش لي ؤاق ش لانبؤؤ  هك ؤل ش لصؤاق ش إلرؤالص ش للةمؤ  ش لتعؤاش  ييؤى  ليؤل ش لتقؤر  ...فحةؤا  

..يؤؤذ  ةا ةؤؤك يؤؤ    ش لاؤؤش ش لمكاسؤؤب  لحؤؤل م ش لتحاسؤؤا ش ل ؤؤذص   لتيؤؤاكل   ا بل ش لتؤؤ ش ش طةعؤؤ   لؤؤلةظ   ش ليمةمؤؤ   
  الرؤؤتال كمؤؤا هنت ةةؤؤا     ش الجتمؤؤايي ةتشؤؤار  لسؤؤ رر ةتؤؤى دؤؤار  لحجؤؤاص ةؤؤانر  شمحاربؤؤا ييؤؤى  لصؤؤعنا  للسؤؤمي 

  شؤؤى  لحةؤؤؤا  شت شيمؤؤل  لمؤؤله  فؤؤي هشسؤؤا   للجؤؤال فؤؤؤي كؤؤل مجؤؤال إلؤؤى  ةتشؤؤار  ل سؤؤؤان ش للذويؤؤ  ش لخةاةؤؤات  لحشجةؤؤ   
مما هشر   لمجتمعات همل ضا رطنل  لظ ت   فنوا م   يل ..يؤذ  فضؤال يؤ  مصؤا ب  لسؤةاة  ش ةتشار  لطالق .. 

ش ةتشؤار  لخمؤرر ش لمخؤار ت   شماليي  لمجؤر   شداالت  ألفل ح   شهةا    للذوي  شمقايي  ل سان   شبر آ   لعل    
 شداالت  لقمار شمختيف هةر ع  لمحلمات..

شفيسؤؤؤؤ ات  ا مؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤى  إللحؤؤؤؤان  يؤؤؤؤ   لحةؤؤؤؤا   ل قافةؤؤؤؤ  ش ل  ليؤؤؤؤ  ! ف قافؤؤؤؤات مسؤؤؤؤتررن  مؤؤؤؤ  بؤؤؤؤلق شغؤؤؤؤلص  شهمؤؤؤؤا 
ةؤؤ  لؤؤظ أشك . ل  ؤؤل ش ل قافؤؤ  ش ألنص ش ل يؤؤر   ش لعيماةةؤؤ  ش لتي ؤؤل لؤؤاو  يؤؤذه  ألمؤؤ  شيريتوؤؤا شهدؤؤالتوا فؤؤي كافؤؤ  مجؤؤاالت

وؤا يؤي همليكؤا  لنؤرم   فالء ةكرمات  إلستقالليا ما ةصل ليا ييل  لعقرن  لمتر لة  ميذ  إلةتالل شما تاله م  ب  ك
نؤؤل انشتصؤؤي  ليؤؤا بؤؤل م   لت. مخططؤؤات تانؤؤل ميؤؤاي   لتعيؤؤةظ ش إليؤؤالم ش لتؤؤاريس  لؤؤاويي ييؤؤى كؤؤل دؤؤعنا  تطارنةؤؤا 

  ل قافي لتطال كل مجال .. في  ليا  ش لتارير ش لاو  ش ل قاف  شكل مكرماتيا  لحضاري  ش لاوية  ..
فقؤؤؤا  ةتشؤؤؤلت  ألةؤؤؤح ص ش لتةؤؤؤار ت  ;  ...فمجؤؤؤال هرصؤؤؤب لي سؤؤؤان ش لبعؤؤؤا يؤؤؤ   لؤؤؤاو  شهمؤؤؤا يؤؤؤ   لحةؤؤؤا   لسةاسؤؤؤة 

شيك ؤؤؤؤي ه  تسؤؤؤؤتعلض  لشؤؤؤؤل  م  ش لتجمعؤؤؤؤات  لسةاسؤؤؤؤة   لقا مؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤى معتقؤؤؤؤا ت شهف ؤؤؤؤار ميايضؤؤؤؤ  لؤؤؤؤاو   إلسؤؤؤؤالم .
شسؤنل  (. شيك ؤي ه  تطيؤ   ييؤى  ؤر ةن  تشؤكنل  ألةؤح ص  ليللماةؤات    لسةاسة  في بالن  لمسيمن  ن رل ما  سمى

ةتى تعيؤظ هي ةؤرع مؤ   لبشؤل دؤار يؤمالء  لؤذو   سؤمر   مسؤيمن (! شلتؤار  ه  بنؤيوظ شبؤن  كؤل همؤ    إلةتخا ات  
 .وظ شهجا نيظ!  ةسب إال م  همتوظ شنو  هللا ا

فقؤؤؤا دؤؤؤارت   لا مقل آةؤؤؤ ( شةمرذجوؤؤؤا  لالبؤؤؤي نويؤؤؤا  عتقؤؤؤا شتسؤؤؤنل فؤؤؤي سؤؤؤيني   لؤؤؤاماء فؤؤؤي  لم ؤؤؤايل ت شييؤؤؤى 
إسؤؤالمة  ( فيل مجوؤؤا  لسةاسؤؤة   ا مؤؤ  ييؤؤى مؤؤحي  مؤؤ   ألدؤؤرل  همؤؤا  ألةؤؤح ص  لتؤؤي تسؤؤمى  ش   ..  ال تؤؤل عدؤؤيانوق 

 إلسؤؤؤالمة  ش لا مقل آةؤؤؤؤ   لالبةؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  كؤؤؤظ مؤؤؤؤ   ل  ؤؤؤؤل  لمسؤؤؤؤتررن شميريؤؤؤؤات مؤؤؤ   إلةحل فؤؤؤؤات ش ليؤؤؤؤاع  لتؤؤؤؤي  رتليوؤؤؤؤا 
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ةطيقؤؤؤر  ييؤؤؤى ( ... بؤؤؤل لإسؤؤؤالمة ( ش هةؤؤؤح ص إسؤؤؤالمة   هدؤؤؤحابوا شمحجريؤؤؤا بؤؤؤبعة هدؤؤؤرل  لؤؤؤاو  لةسؤؤؤمريا  بؤؤؤل م 
 (! فق  بللماةي ضاللوا مصطيم  

 ش ألرالقةؤ      ش الجتماعةؤ    ش ال تصؤان   شيكذ  نص  ل سان فؤي كافؤ  مل فؤق  لحةؤا  ...  لسةاسؤة   ش لاويةؤ   
 ش ل  لي   ش ل قافة  ...إلر .

رشي فؤؤي  شكةؤؤا ال ويتشؤؤل  ل سؤؤان ش للذويؤؤ  شمقرمؤؤات  لصؤؤالح فؤؤي همؤؤ   إلسؤؤالم  ؤؤا نص فنومؤؤا  لعطؤؤب :ف مؤؤا
 (. الع ماء وارمراء صنفاو من الناس  إذا ص وا ص ح الناس وإذا فسدا فسد الناس ,  ألثل: 

ش لحكرمؤات  لقا مؤ  فؤي كافؤ  بؤالن  إلسؤالم مشؤجع  ييؤى ذلؤك ؟! ؟ كةا ال ويتشل  ل سان شيجايل  ؤالمي ل ت 
 ةؤؤان ت  لسةاسؤؤة  ش ألمؤؤل ء مؤؤ   لميؤؤر  تي ؤؤق منح ةةاتوؤؤا شمصؤؤانر ثلش توؤؤا فؤؤي شجؤؤره  ل سؤؤان ش إلفسؤؤان .. كةؤؤا ال ش ل

ش للؤسؤؤؤاء ش لسؤؤؤالآن  شةابؤؤؤنتوظ ششهر  وؤؤؤظ شمشؤؤؤلينوظ شقةؤؤؤان توظ  لعسؤؤؤكلي  ش ألميةؤؤؤ  ش لسةاسؤؤؤة   يؤؤؤظ ه مؤؤؤ   للذويؤؤؤ  
شيؤؤؤظ مؤؤؤ  هكؤؤؤابل رش ن مل تؤؤؤ   لمي ؤؤؤل شيؤؤؤظ  لمسؤؤؤتخ مر  بؤؤؤال ةةؤؤؤاء  شؤؤؤل     لؤؤؤاو  شبؤؤؤعا ل  إلسؤؤؤالم ؟! إةوؤؤؤظ  ش ل سؤؤان  

 ش ل سان.  ارتصار:ه م   ل  ل
شكةا ال شييماء  لمسيمن  شمشا خوظ ش انتوظ  ا يجلش   ألمل  المعلشف ش ليوؤي يؤ   لمي ؤل شدؤار هك ؤليظ 

كةؤا  ! ش لح ؤالت ش لمياسؤبات  إلجتمايؤاتن كرر(  كمل     لحكام مر  ايظ شميصاتوظ شدالرةاتوظ . فؤي  مجلن  
 لؤلرم ش لت ةؤؤ  ! ةتؤى دؤؤال بؤأةوظ شينيؤؤتوظ فؤؤي يؤؤذ ر ه ال ش لصؤالحر  مؤؤيوظ  كت ؤر   السؤؤكر  فؤي جحؤؤرر  لعجؤح ش 

هين   لعام  شلظ  عؤرنش   ؤاش  تحتؤذ  بؤل هيؤاش   ليؤاس فؤي همؤرر  لؤاو  شدؤار ك نؤل  مؤيوظ ةمرذجؤا ليضؤع  ش لتخيؤف 
 ش لعمال  ش لجول.

 
************* 
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 غربة أهل الوق :
 

 لياس في مجتمعؤات  لمسؤيمن  يؤظ هكابل هك ل شكر   شم  جل ء م ايل فسان  لاو  ش ستعالء هيل  لضالل   
 لمجؤؤلمن  ممؤؤ   ؤؤاميا هةؤؤر لوظ مؤؤ  هعةؤؤا  رجؤؤال  لسةاسؤؤ  ش لتجؤؤار  ش ل يؤؤر  ش ل سؤؤان شمؤؤ  فؤؤي ةابؤؤنتوظ مؤؤ   هكؤؤابل

  لميحلفن .
فقؤؤؤا هدؤؤؤبحن  ل ئؤؤؤ   لمتمسؤؤؤك  بؤؤؤاويوا   آلمؤؤؤل   ؤؤؤالمعلشف  ليا ةؤؤؤ  يؤؤؤ   لمي ؤؤؤل   لا عةؤؤؤ  إلؤؤؤى تاننؤؤؤله   دؤؤؤارت 

 لصؤحةم ش لسؤؤير   لميتؤحم  قر يؤؤا  لؤاو  غليبؤؤ    االيتقؤانحن  ل يؤؤ   لممميؤ   لمتمسؤؤك  شهدؤب غليبؤ  فؤي  لمجتمؤؤ   .
 لمر جوؤؤ  أليؤؤا ء   فؤؤي  لؤؤا رل ش لخؤؤارج مؤؤ   شدؤؤارت  لقيؤؤ   لمجايؤؤا  فؤؤي سؤؤنيل     فؤؤي تيؤؤك  ل ئؤؤ   لصؤؤالح   

دؤؤار ةالوؤؤا إلؤؤى مؤؤا ش  دؤؤارت يؤؤذه  لقيؤؤ  غليبؤؤ  فؤؤي تيؤؤك  ل يؤؤ  . هجؤؤل تصؤؤحةم يؤؤذه  ألشضؤؤاع شنفؤؤ  يؤؤذ   لؤؤيالء  
 شدف رسرل   ديى   يية  شسيظ مما  اميا ل  في فصل  لالب  ش لالباء ش ل ايلي  ييى  لحق .

شييؤؤى يؤؤؤذ   لحؤؤؤال  ةصؤؤؤلم  لقؤؤؤل   لمؤؤؤنالني  لعشؤؤؤلش  شنرييؤؤؤا فؤؤؤي  لقؤؤؤل    لحؤؤؤاني ش لعشؤؤؤلي   لتجؤؤؤا ه  هك ؤؤؤل  
شبؤؤؤن  ذلؤؤؤك إال رلشجؤؤؤ  .ش لعةؤؤؤاذ  ؤؤؤاهلل شةسؤؤؤأل    لمسؤؤؤةم  لؤؤؤاجال  ال  حؤؤؤرل بنؤؤؤيوظ  إلتبؤؤؤاع وتونئؤؤؤر   ليؤؤؤاس شكؤؤؤأةوظ 

 ذرياتيا شكل هملةا.  لسالم  في نوييا شهيل ضيا شهة سيا ش
 

************* 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  100  [  

 
 

 ثانيا : ذهاب الدنيا   
 

فؤؤل   ألك ليؤؤ   لسؤؤاةق  ليميةؤؤار شربؤؤ   لميةؤؤار مؤؤ   لمسؤؤيمن  تعؤؤةش فؤؤي .  لمسؤؤيمن  هك ؤؤل شهمؤؤا يؤؤ  ذيؤؤاص نةةؤؤا 
يما  اميا م  فسان نويوؤا شبعؤايا يؤ   شضنق معا شوا   فضال سرء ةال نةةايا  م     ي امعةش  ضيذ   لحما  

شيكؤؤان  طؤؤابق ةؤؤال هك ؤؤليظ مؤؤا شدؤؤف رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤي  لحؤؤاوث  لؤؤذي رش ه  بؤؤ  ماجؤؤ   ربوؤؤا .
ن اجتمهة و يهه إو أشهق  ارشهاياء مه   شدحح   لحاكظ م  رش    هبي سعنا  لخاري رضي   يي  ةنؤث  ؤال :

 .ما لظ تتا ركوظ رةم    شي ره ف أ  غاليوظ  صنل إلى يذ   لحال (  اآلقر فقر الدنيا ووذاب 
 شتتجيى م ايل ذياص نةةا  لمسيمن  شهسبابوا في همرر ك نل  لعل هيموا ما ويي :

 

  روة )نه مال المس منن وترواتسم ار ا ية: -1
 ةتةؤاآي ليؤي ط  لمعؤلشف فؤي  ل ؤل   لخية   لعلبي تحتري ييى هكيؤلفم   لمعيرم ليقادي ش لا ةي ه  ميطق   

شير رح    لؤي ط  ألشل فؤي  ألرض كمؤا ه   ل شؤرف  لحاو ؤ  هثيتؤن ه   لخؤح    ل ؤاةي فؤي  أليمةؤ  ييؤى   ألرضة .
 .إلؤى  لق قؤاس  حؤل  ؤحشي   ش لميطقؤ   لممتؤا  مؤ    مستر   لعالظ ير في ميطق  جمورريؤات شسؤط هللاسؤةا  إلسؤالمة 

ييالؤك  حنؤل  ة طةؤ  هرؤل  فؤي   ش  اإلضاف  إلى ه  ثلش ت ة طة  شغاهي  يام  هرل  تتلكح في بالن  لعؤل ق ش لشؤام 
جيؤؤرص  لسؤؤرن   ش لقؤؤل   ألفليقؤؤي شثال ؤؤ  ممتؤؤا  مؤؤ  مصؤؤؤل إلؤؤى  لجح  ل..يؤؤذ  ييؤؤى دؤؤعنا  ل ؤؤلش ت  ألساسؤؤة  فؤؤؤي 

صؤؤؤان ا شسةاسؤؤؤةا بؤؤؤل ش سؤؤؤتل تةجةا ييؤؤؤى كؤؤؤل  لعؤؤؤالظ  لحؤؤؤاوث شيؤؤؤي مصؤؤؤانر  لطا ؤؤؤ   لتؤؤؤي تشؤؤؤكل  ل قؤؤؤل  ألساسؤؤؤي   ت
 لباكسؤؤؤتا  ش ل ييؤؤؤن  بؤؤؤل ا إلؤؤؤى  فؤؤؤلذ  مؤؤؤا هضؤؤؤ يا إلنوؤؤؤا ه   لعؤؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي  لممتؤؤؤا مؤؤؤ  هفااةسؤؤؤتا  ش  لمسؤؤؤتريات ..

 لق قؤاس ش لييقؤا  شبؤمال  بر آ   لمحةط  ألآيسي شسر ةل  لماؤلص شمرريتاةةؤا ش لسؤياال غلبؤا شمؤ  هشسؤط هللاسؤةا ش
شهش سؤط هفلي ةؤا  لسؤرن ء جيربؤا إذ  ييميؤا ه  يؤذ   لعؤالظ  إلسؤالمي  إةاشةةسؤةاجيؤرص هللاسؤةا شجؤحر هفلي ةا بؤماال شىلؤى 

 حنؤث ه  يؤان  مؤ  نشلؤ  تعتيؤل مؤ   لؤاشل  ألشلؤى    متيك م   ل لش ت  لمعاةة   لمختي   مخحشةا يا ال  ستل تةجةا 
 لحر عةؤ   لتؤي تتؤرفل يينوؤا يؤذه  لميؤاآق.  لمصار  لمعان  دياعة  يام  شىذ  هض يا إلى ذلؤك  ل ؤلش ت  لحنر ةةؤ  ش 

 اإلضؤؤاف  لمؤؤا تؤؤرفله مصؤؤانر  لمر دؤؤالت  ليليؤؤ  ش لبحليؤؤ  ش لجريؤؤ  شةقؤؤرق   لتل ةحيؤؤن( لوؤؤذه  لميطقؤؤ   لتؤؤي تحتؤؤري 
 ش يؤا   لسؤريس   ييى هيظ هرب  مضا ق شمعابل ما ة  يالمة  م  هدل رمس  يي مضؤنق يلمؤح  شبؤاص  لميؤاص  

لعجييؤا كةؤا ه   ;جر ؤيؤا يقؤا  مر دؤالت بؤن   لجوؤات  لجال فةؤ   ألربؤ  فؤي  لعؤالظ شمضنق جيؤل آؤارق شتشؤكل ه
شه   ألك ليؤ  ! يذه  لميطق  تشتمل ييى بالن  ا تصارت  ر  ظ  لؤاشل  ألك ؤل فقؤل  شتخي ؤا شجوؤال شهمةؤ  فؤي  لعؤالظ !

عؤةش تحؤن رؤط  ل قؤل  لساةق  لشعرص يذه  لميطق   ما فنوا بعرص نشل ة طة  ذ ت يضري  في مي م   ألشبك ت
 تشؤؤنل إلؤى ثؤؤلش ت رةالةؤؤ    رغؤظ ه   إلةصؤؤا ةات  إل تصؤان    لميشؤؤرر  يييؤؤا مؤ   يؤؤل مل كؤؤح  لار سؤات  لعالمةؤؤ    .

 ت رق  لحصل شتذيل  لمطي  .
% مؤؤ   سؤؤتوال  هشرشبؤؤا لياؤؤاه  لطيةعؤؤي  ؤؤأتي مؤؤ   لجح  ؤؤل مؤؤلشر  65شيك ؤؤي ييؤؤى سؤؤينل  لم ؤؤال ه  ةعيؤؤظ ه  

% مؤؤ   ةتةؤؤاآي 75  جحيؤؤل   لعؤؤلص شيؤؤي يقؤؤل ن ر  إلسؤؤالم شبنؤؤن مؤؤالوظ  ألساسؤؤي تحؤؤري شه  ةعيؤؤظ ه  ؤؤالمالص .
مينؤؤر  بلمنؤؤل ة ؤؤط ورمةؤؤا !! شه  هةؤؤا ةقؤؤرل  لؤؤي ط فؤؤي جيؤؤرص  16شهةوؤؤا تيؤؤت  ةحؤؤر  .  لؤؤي ط  لمعؤؤلشف فؤؤي  ألرض



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  101  [  

 

ا يؤر معيؤرم مؤ  يؤا  مؤ مينر  بلمنل ة ط ورمةا يذ  يا  ما ويت   م   لااه فنوا.. يؤذ  5 لعل ق  انر ييى إةتاج 
ليؤي ط فؤي  لعؤالظ   ةتةؤاآيشي  ثؤاةي هكيؤل   ةتةاآي  لي ط ش لااه في بالن م ل إول   ش لجح  ل شسرريا ش لسرن   ..

 ببحل  حشي  .. في محةط 
 هفقل بعرص  ألرض !. يي ف ةا  ت ق يذ  ؟! ه  ت ر  بعرص هغيى  قع  في  ألرض  

اريخةؤؤ   ألسؤطرري   لتؤؤي  مارسؤؤوا  لاؤؤلص باشلؤؤ   لمختي ؤؤ   شييؤؤى وؤحشل  لعجؤؤب إذ   آيعيؤؤا ييؤؤى هللالةؤؤ   لسؤؤل    لت
ةنؤؤث  مؤؤرل ةلشبؤؤ   لتؤؤي  شرشسؤؤةا ..شيؤؤظ  لعؤؤاش  لصؤؤينيي  لح ةؤؤف يينيؤؤا  لنؤؤرم .. رهسؤؤوا همليكؤؤا شنشل هشرشبؤؤا  ليؤؤاتر

ا لةحلكؤر   أرؤذش  بتلشليؤ إةوظ ببساآ   أرؤذشةوا شيؤذ حرةيا بوؤا ! تحيق هرش ح هآ اليا  أمر ليا شثلش ت بنن ماليا ..
 هرباة  ييى بعربوظ لتعةش رفاه  لعةش .تعرن لقتل هآ اليا شةسا يا  شل آلتة     آا ل توظ شهساآنيوظ شن ا اتوظ 

  السؤؤتخل جإ   ل ؤؤلش ت تسؤؤلق مؤؤ  مصؤؤانريا  ألةوؤؤا تسؤؤتخلج كيوؤؤا ييؤؤل بؤؤلكات هجييةؤؤ  تشؤؤلف ييؤؤى مل ةؤؤل 
 فتست مل ن  ل   لسل   م   ليا    إلى  ليوا  !! ردا   شتاول  ليير   لاشلة  ةنث تستقل  أل  ش لتسريق ش لتجار  

 لمسؤؤتعملي   لؤؤذو   متي ؤؤؤر   رصذلؤؤك ه   لسؤؤل   تيؤؤاه مؤؤ  يقؤؤا  لعقؤؤرن مؤؤؤ   لحكرمؤؤات  لخا يؤؤ  يمنيؤؤ   ليصؤؤ
شيؤذه هشل مل ةؤل  لسؤل   ! ثؤظ  % إلنوظ ييل يقرن  لشؤل ك   60-40ةنث وذيب ما بن   شياولش  تيك  لشلكات .

ل اةةؤؤ  مؤؤ   لسؤؤل   بتحشيؤؤل كمةؤؤات  لمؤؤر ن  لمسؤؤتخلج  ألةوؤؤظ يؤؤظ  لمشؤؤلفر  ييؤؤى  سؤؤتخل جوا بر سؤؤط  تؤؤأتي  لملةيؤؤ   
فضال ي  ربرتوظ ليمشلفن  م  ةابة  ةكاموا ييى يذه  ل لش ت مؤ  هجؤل تحشيؤل  ل مةؤات  موياسنوظ شريل  وظ  

 ن شتسؤؤؤريقوا يالمةؤؤؤا  ؤؤؤأ خس فؤؤؤي تحاوؤؤؤا هسؤؤؤعار يؤؤؤذه  لمؤؤؤر  فؤؤي  لعاوؤؤؤا مؤؤؤ   لؤؤؤيالن . ثؤؤؤظ تؤؤؤأتي ثالؤؤؤث مل ةؤؤؤل  لسؤؤل    
شيك ي ه  ةعؤلف ه   لسؤعل  لح ةقؤي  لم تؤلض ه   كؤر  ليلمنؤل  لؤي ط  لخؤام إذ  مؤا قؤةس  أسؤعار  لمؤر ن   ألثما  .

 لعالمةؤؤ  فؤؤي بؤؤالن  لاؤؤلص   إل تصؤؤان  شنشره فؤؤي تشؤؤانل مصؤؤاةعوا يؤؤر  حسؤؤب  عؤؤة مل كؤؤح  لار سؤؤات   لمصؤؤيع   
 45  لؤظ وتجؤاشه فؤي  لح ةقؤ  سؤعله يالمةؤا فؤي تاريخؤفي ةن   .  لر ةا نشالر لييلمنل 260 جب ه   كر  26ذ ت  
نشالر!! كؤؤل  10نشالر لييلمنؤل !  ش ةخ ؤؤة فؤؤي  عؤة  ألةةؤؤا  يؤؤ  20ش ؤا تؤؤل شح فؤؤي مع ؤظ ش تؤؤ  ةؤؤرل  .!!نشالر

وؤرن شقةمؤ   لعمؤالت  لاشلةؤ   يؤظ مؤ   لن ذلك أل  هسةان  ليرردؤ   لعالمةؤ   لتؤي تيعؤب  اسؤعار  لبضؤا    ألساسؤة   
شم  كبار  للهسمالنن   لصينينن   هي ة س  لمحتل  لمستعمل ليالنةا ! ثظ ةضؤةا ليمأسؤا  فصؤال جمؤنال ةؤن  ةعيؤظ 

ش ليصؤؤؤؤؤرص  لمحينؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤ  ةكاميؤؤؤؤا شميركيؤؤؤؤؤا شهبيؤؤؤؤا وظ شىرؤؤؤؤؤر ةوظ شكبؤؤؤؤار ةابؤؤؤؤؤنتوظ  ه  ةكرمؤؤؤؤات بالنةؤؤؤؤؤا  لعمنيؤؤؤؤ   
فنيةعؤؤره  تاجوؤؤا يالمةؤؤا فؤؤي تيؤؤك  لؤؤيالن  إة ... حصؤؤير  مؤؤ  يؤؤذ   ليتؤؤلشل ييؤؤى  بؤؤات مؤؤ  رؤؤارج  لحصؤؤم  لمقؤؤلر

شل ؤ  ةا يؤ  دؤانل   فةخسؤ ر   سؤعل  لؤي ط يالمةؤا    شهيالي  لبحؤار نشالر لييلمنل  لر ةا في  لمةاه  لاشلة   3بيحر
مينؤؤر  نشالر( لتاطةؤؤ  مصؤؤاريا ةؤؤحش توظ مؤؤ   لحةؤؤا ش ل جؤؤرر ش لقمؤؤار 5 1  مؤؤ  ةصؤؤف مينؤؤر  بلمنؤؤل ت  ؤؤي يا ؤؤا توا

 لعا  هسابة !!! 
  لي ط ش س يية  كاف   ل لش ت شآلق سل توا.....يالظ يذ  م ال ش ةا م  

لتتحؤؤرل    ةؤن  تيتقؤل ةصؤ  بالنةؤا مؤ  ثمؤؤ  يؤذه  لمؤر ن إلؤى بيؤركوظ ثؤظ تؤأتي  لملةيؤ   لل  عؤ  مؤ   لسؤؤل   ...
يؤؤا ه  هدؤؤ ار  ل تلشةةؤؤ  متل كمؤؤ  ييؤؤايظ فؤؤي  لحسؤؤا ات  شؤؤاير  بوؤؤا   تصؤؤانيظ شال  سؤؤمحر  لحكرمات إلؤؤى هر ؤؤام ش

لتؤذيب مع موؤا فؤي بؤل ء  لمؤر ن  لصؤياعة  ش ألسؤيح  ش ةتةاجاتيؤا ممؤا  تسحب ميوا إال كمةؤات محؤاشن  شمحسؤرب  
ةستررنه م  يالموظ  لمصي   ةنث   لضر  هسعار مر نيظ كمؤا  حيؤر  شيشؤتور  ! بؤل   لضؤر  ييؤى بالنةؤا ةؤرع 
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 ؤاال ه  هةؤا ةؤر ص مجيؤس  ألمؤ   ل ؤريتي  ؤا فجؤل  ك ي م شكمةات  لسالح ش لذرا ل  لذي ةستررنه ! شسعله آبعا !
ةنؤث   ميةار ت  لاشالر ت  لتي تحاسب بوا همليكا  ل رين ي  ة قؤات  ر توؤا ييؤا   فضةح  ةن  كشف ي  فاترر  

 نشالر همليكي !! . 30سجل في مصاريا  لطعام ثم    لخس ( م   لخضار  لمستخام  في  لسيط  
ةحصؤؤؤل مؤؤؤ  ثلش تيؤؤؤا إال ييؤؤؤى ةسؤؤؤب مئريؤؤؤ  مضؤؤؤحك  وؤؤؤذيب مع موؤؤؤؤا  لت تشؤؤؤف فؤؤؤي ةوا ؤؤؤ   لمطؤؤؤاف هةيؤؤؤا ال

شال  صؤؤل  ليحسؤا ات  لسؤؤلي  لحكاميؤؤا شجالنويؤا فؤؤي  لييؤؤر   لسريسؤؤلي  ش ألشرشبةؤ  ش ألمليكةؤؤ  ذ ت  إلن ر   لنورن ؤؤ  .
 ليشعرص إال ما  اطي ة قات تيك  لحكرمات شبعة مشاريعوا  ألساسة  . هما مع ظ  ل ؤلش ت  لمعاةةؤ  فوؤي تسؤلق 

 حنؤث ال تصؤي  شتسؤتخيم محيةؤا ةتؤى   بي س  لطليق  شتيقل غالبا ييى بكل فيح ت شهةجار شمر ن رام ليتصاول
ال  كر  في هك ل تيك  ليالن بيى تحتة  دياعة  شال تستعمل  لنؤا  لعاميؤ   لمحيةؤ  فنوؤا إال ييؤى دؤ   ةمؤالن  مؤ  

  لمياجظ إلى مر ة   لتصاول .!!
ليعمؤؤ   لع ةمؤؤ   لتؤي ميحوؤؤا   بؤؤالن عبؤانه  لمسؤؤيمن    إلؤؤى ةقمؤ  دؤؤارت سؤؤيبا شيكؤذ  تحرلؤؤن تيؤؤك  ل ؤلش ت ش 

 لسةاسؤؤة  ش لعسؤؤؤكلي  محيةؤؤا مؤؤ  هجؤؤل تؤؤرلي  لسؤؤؤيط    ش إلبؤؤل ف ييؤؤى ةوؤؤب يؤؤؤذه  ش الةقال ؤؤاتلتصؤؤارع  لحكرمؤؤات 
 ليوا ؤ  لياؤحش   ل لش ت شتسيةموا ليسنا  لمستعمل م   يؤل  لحكؤام  لملتؤاو   لمتعؤا ين  ييؤى ةكؤظ بالنةؤا .شسؤيبا فؤي

 ألجييؤؤي ش لحؤؤلشص ش لمؤؤرت شلبؤؤاس  لخؤؤرف ش لجؤؤرع .يؤؤذ  ةا ةؤؤك يمؤؤا ت لضؤؤ  همليكؤؤا ييؤؤى مع ؤؤظ ةكرمؤؤات بالنةؤؤا 
شالسةما في يقل ن ريظ شبنن مالوظ  جحيل   لعلص( مؤ  فؤر تنل ت ؤالةا غحش توؤا فؤي بالنةؤا ييؤى بؤكل ة قؤات  ؤر ت 

كمؤؤا   لعسؤؤكلي  لحؤؤاوث . لالسؤؤتعمارشيؤؤر  السؤؤظ  لميطؤؤف   ة ؤ,  لسؤؤالم ( ش   لمسؤؤايا ت  لعسؤؤكلي (  لمحيرمؤؤ  !!
ميةؤؤؤؤار نشالر(!  560( بؤؤؤؤؤ   تحليؤؤؤؤل  ل ريؤؤؤؤن /فعيؤؤؤؤن همليكؤؤؤؤا  السؤؤؤؤعرن   ييؤؤؤؤاما  ؤؤؤؤارت ت ؤؤؤؤالةا  يادؤؤؤؤ    لصؤؤؤؤحل ء

هكيؤؤل  –فاسؤؤترلن ييؤؤى منح ةةؤؤ   لسؤؤعرن   لؤؤاووا شجعيؤؤن مؤؤا يجؤؤحت ييؤؤ  ييؤؤى بؤؤكل نوؤؤر  ربريؤؤ  جعيؤؤن  لسؤؤعرن   
 نشلؤؤ  ماويؤؤ  ربريؤؤؤا لصؤؤياشق  ليقؤؤا  لؤؤؤاشلي !! يؤؤذ   عؤؤة مؤؤؤا كشؤؤ ت  شسؤؤا ل  إليؤؤؤالم   –مصؤؤار ليؤؤي ط فؤؤي  لعؤؤؤالظ 

 ش لمخ ي ييا هنيى شهي ظ شهمل .
 

************* 

 
  وء توزية المرو  في )ال نا اا المية: -2

فالمصؤنب   ألي ؤظ يؤي ه  مؤا  سؤيظ مؤ    ال تيتوي مأسا  سل   بنن مال  لمسيمن  شثلش توظ ييا ةا سؤل توا 
 ؤلش ت  لمحيةؤؤ  شمؤؤا  صؤؤل ميوؤؤا ليالنةؤؤا وتؤؤرلى سؤؤل   مع مؤؤ  ة يؤؤ  مؤؤ   لحكؤؤام  ل ل ييؤؤ   لمسؤؤةطلي  ييؤؤى مقؤؤار ت  ل

 لؤؤيالن  ش لعبؤؤان لنيويؤؤر  مع مؤؤ   شلنتقاسؤؤمر   عضؤؤ  مؤؤ   لمقؤؤلبن  مؤؤ  ةابؤؤنتوظ شبؤؤلكا وظ شيمال وؤؤظ شكبؤؤار  لتجؤؤار 
ه  ثؤؤلش ت بؤؤالن  لخيؤؤة   لي طةؤؤ  ش لااهيؤؤ   لتؤؤي   لطاغرتةؤؤ  ! فةك ؤؤي ه  تعيؤؤظ ش لقؤؤا من  ييؤؤى هجوؤؤحتوظ  لسؤؤيطري  ش
وتقاسؤؤؤموا هسؤؤؤل ةاكمؤؤؤ  شمال ؤؤؤ  ال وتعؤؤؤا  تعؤؤؤا ن هفل نيؤؤؤا فؤؤؤي  عؤؤؤة  لؤؤؤاشل  تجؤؤؤاشه مر رنيؤؤؤا  لميةؤؤؤار نشالر ورمةؤؤؤا..

شيؤظ  مجمؤؤريوظ فؤي نشل  لخيؤة   لعلبؤؤي ال وحيؤاش  ييؤؤى  ضؤع  مئؤات مؤؤ   لميؤر  ش ألمؤؤل ء   لعشؤل ت مؤ   ألمؤؤل ء.
تقاسؤؤؤمر  ثؤؤؤلش   ألمؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   كاميوؤؤؤا.. فةك ؤؤؤي ه  تعيؤؤؤظ مؤؤؤ ال ه   لمصؤؤؤلشف  لنؤؤؤرمي لألمنؤؤؤل شكبؤؤار هبيؤؤؤا وظ.. و

مينؤؤر  نشالر ورمةؤؤا  3وييؤؤ   ( لممي ؤؤ   لعلبةؤؤ   لسؤؤعرن  ؤ  سؤؤيطا  بؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤؤح  ليا ؤؤب  ل ؤؤاةي لميؤؤك مؤؤا  سؤؤمى بؤؤ
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يةؤاء! ةنؤث تاطؤي يؤذه  لمبؤال  نةةؤا  لمؤال ش أليمؤال شةةؤا   ألغ  لةصؤا ةات حسب  عة مل كؤح  لار سؤات  لميمؤ  
رامات  صرره  لممتا  م  سر ةل همليكا إلؤى هشرشبؤا إلؤى بؤلق هللاسؤةا  مؤا فنوؤا مؤ  رؤامات  ليوؤر ش لؤايار  ش لقمؤار 

 .ش ل سان
ه  تعيؤؤظ ه   ألربؤؤار  ؤؤا ةشؤؤلت ه  فةصؤؤل بؤؤ  فوؤؤا ميؤؤك  لسؤؤعرن   مؤؤ   لطليؤؤا  لمحؤؤح  ش   ش ؤؤس غنؤؤله ييةؤؤ  

ميةؤؤار نشالر(  10يؤؤى مر  ؤؤا  لقمؤؤار فؤؤي  عؤؤة معاركؤؤ  ييؤؤى آاشلؤؤ   لمةسؤؤل  مؤؤات فجؤؤأ   سؤؤك   ييةؤؤ  ألةؤؤ  رسؤؤل ي
 عيي يشل  هللاالف مينر  نشالر.. ش س ييةؤ  ةكؤام  ؤا ي بؤالن  لعؤالظ  إلسؤالمي  لمي ؤرص ةنؤث وتؤرلى هبيؤاء  لميؤر  

فؤؤؤل ن  حنؤؤؤث  عؤؤؤةش مع ؤؤؤظ ه  ش للؤسؤؤؤاء شكبؤؤؤار هيؤؤؤر ةوظ ش ؤؤؤر ن جنربؤؤؤوظ شهجوؤؤؤح   سؤؤؤتخبار توظ تقاسؤؤؤظ ثؤؤؤلش ت  لؤؤؤيالن 
 لشؤؤعرص  إلسؤؤالمة  يميةؤؤا تحؤؤن رؤؤط  ل قؤؤل  مرجؤؤب إةصؤؤا ةات نر سؤؤات   تصؤؤان   ش جتماعةؤؤ  وت طؤؤل لوؤؤا  لقيؤؤب 

 شييا  لوا  لجين  فسرء ترهي   ل لش  وتارج ييى كل  لمستريات..
المي لؤيالن  لعؤالظ  إلسؤ  السؤتعماري ف م  سرء ترهي  لي لش  بن   ليالن  إلسالمة  ذ توا  حكؤظ  لتقسؤةظ  لسةاسؤي 

ف ؤؤؤي ةؤؤؤن   صؤؤؤل مترسؤؤؤط نرؤؤؤل  ل ؤؤؤلن فؤؤؤي  عؤؤؤة  لؤؤؤيالن  شترهيعوؤؤؤا بؤؤؤن  نشل غيةؤؤؤ  متخمؤؤؤ  شنشل فقنؤؤؤل  يال ؤؤؤ  ..
نشالر فؤي  لسؤي  لي ؤلن ! هي  100 إلسالمة  م ل بياالنش شهفااةستا  شبعة  ليالن  ألفلي ة   إلسالمة  لةقل يؤ  

إلؤى يشؤل ت هللاالف  لؤاشالر ت سؤيريا لي ؤلن  لر ةؤا  ةحر رب  نشالر ورمةا  صل مترسط نرل  ل لن في  ليالن  لخيةجة 
ييؤا  سؤرء ترهيؤ  ثؤلش  ن رؤل ثؤظ  ى معؤال لؤارل  ل ؤلن فؤي  لعؤالظ .يؤهي -م ؤل  ل ريؤن ش طؤل– ةنث تسجل  عضؤوا

 ..كل بيا
ف ي ةن  تصل ثلش   عة  ألفل ن في  عة  ليالن  إلسالمة  ةتى  ل قنؤل  شالسؤةما فؤي آبقؤات  لسؤيط   لعيةؤا 

ةنؤؤث وتصؤؤار  عؤؤة ةكؤؤام بؤؤالن  لمسؤؤيمن  شبعؤؤة هبيؤؤا وظ شىرؤؤر ةوظ  ؤؤر  ظ  ى ملتبؤؤ   لميةؤؤارنول ت ..فؤؤي كؤؤل بيؤؤا إلؤؤ
 هغيى يشل ميةارنول ت في  لعالظ .. تجا  عة هفل ن رينتوظ  مرتر  جريا شتسحق  لبطال  مع ظ هفل ن بعربوظ .

ةتؤى . شت ؤاميوظ ش ةؤا      ذمؤتوظ ش ةؤاه  ش  كؤل يؤذ  ييمؤا ه  مؤ  هساسؤةات نوييؤا ه  همؤ   إلسؤالم ش ةؤا  ...
   لحاوث(. ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ ..هريلةا  أة  ما هللام  م   ات ببعا شجاره جا  .

 . بمعن  أو جمية المروات لجمية المس منن , فمروات المس منن هي م ك المس منن 
فؤأو  ةؤال  ألمؤ    . قؤل ش لايؤىشل   تقسةمات شه ر ت  لمستعمل ت  لالبة  ليالنةا  سمن  ل ؤلش ت ششهيؤن  ل  

 مما كا  يية   ألمل  ألشل؟!. 
ه   لصحا   رضر     يينوظ لما فتحر   لعؤل ق شك ؤل   لايؤا ظ ش لمؤال ..ة ؤل يمؤل فؤي سؤع    آلثارفقا رشت 

هر ضؤؤي سؤؤر ن   ألرض  عؤؤا فتؤؤرح  لعؤؤل ق شمؤؤا هفؤؤاء   ييؤؤى  لمؤؤممين  ..فجمؤؤ   لصؤؤحا   شةؤؤاظليظ فؤؤي هةؤؤ  وؤؤل  تؤؤل 
لينؤؤن مؤؤال  لمسؤؤيمن   ثؤؤلش  لمؤؤ   ؤؤأتي مؤؤ   عؤؤايظ رغؤؤظ ه   عؤؤة  لصؤؤحا    ةؤؤت  شآالؤؤب  ؤؤأ  تقسؤؤظ ييؤؤى  ل ق لعؤؤ

  لمجاياو   لذو  غيمريا  شكا  لوظ في ذلك هنل  شةصرص م  كتاص شسي .
 شمما جاء م   آلثار في ذلك : 
د ورأت فيات فهي  تهاب لسذا المال فانظروا لمن ترونه وإني و اجمعوا  معه ومر يقول: وال: ون أ  م: )
 والذ ن جاؤوا مهن بعهدهم    –إل  ووله  - ما أفاء هللا و   ر وله من أهل القرن   : معه هللا يقول هللا.

  . 561 ن  العمال ئ  ووي منه أو منة حت  راع بعدو (.أُ  وهللا ما من أحد من المس منن إال وله حق في هذا المال
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) وهللا لهكن بقنهه لسهم ليهأتنن  :ووهال رقه  هللا ونهه ,  ن جاؤوا من بعهدهم هللا ونه في الذ رقير فقد فكَّ 
 . 524 ن  العمال ئ (  الراوي بجبل من صنعاء حظه من هذا المال وهو  رو  مكانه

وويه أو منعهه إال مها م كهه ما و   وجه اررك مس م إال وله في هذا الفيء حق أُ  هللا ونه ) رقيووال 
 .525ئ  ن  العمال (  أيمانكم

كؤؤا  ا ه عؤؤا مؤؤ شيؤؤي مؤؤ       ييؤؤ   لم ؤؤال  حؤؤق فقنؤؤل  ميؤؤي  مؤؤا فؤؤتم   فؤؤي  لعؤؤل ق رضؤؤيش ؤؤا ضؤؤلص يمؤؤل 
فجعؤل ألييوؤا ةصؤنبا ممؤا نرؤل بنؤن  لمؤال   . يؤ  مكؤا   ل ؤلش  ش لمؤال  لجاوؤامؤ  ن ؤار  إلسؤالم  صل إلةؤ  ةكمؤ  

؟! شل ؤؤؤؤ   لطا يؤؤؤ  لش ت  ؤؤؤؤاآ   ألرض مؤؤؤ   ل ؤؤؤؤلش ت ةتؤؤؤى  لحر عةؤؤؤؤ  شيؤؤؤي هرضؤؤؤؤي سؤؤؤر ن  لعؤؤؤؤل ق ... فمؤؤؤا  الؤؤؤؤك ب ؤؤؤ
شجعيؤؤن  لمسؤؤؤيمن    ةتؤؤى تمكيؤؤن مؤؤؤ  سؤؤل    لجؤؤحء  ألكيؤؤؤل    سؤؤؤمن  لؤؤيالن شهذلؤؤن  لعبؤؤؤان   السؤؤتعماري  لسةاسؤؤات 

شبؤذياص  ل ؤلش  شضؤةايوا شسؤرء ترهيؤ   . وت اضير  فةما  قي ميؤ  فؤي هسؤرء م ؤال لترهيؤ   ل ؤلش  فؤي  لتؤارير ش لر  ؤ 
  ش لسةاسؤؤي فؤؤي بؤؤالن  لمسؤؤيمن   ش الجتمؤؤايي  ال تصؤؤانيرطنؤؤل  جؤؤا  ييؤؤى  لصؤؤعنا مؤؤا تبقؤؤى ميوؤؤا  ةتجؤؤن ةتؤؤا   

ش ةعكسن  اإلضاف  لما ةت  ي  غةاص بلع   ش لحكظ    مما  اميا  لترلا  ؤا ي هيؤل ض ذيؤاص  لؤاةةا ة ؤا  لعؤةش 
 .. ييى سينل  لذكل ش لإلبار   لعةش شم   عة شجره ضةاع  لاةةا شة ا. ييى كل دعنا 

 

************* 

 الظ م: -3
جعؤؤل هك ؤؤل  ليؤؤاس شةربؤؤا ضؤؤاري   أكؤؤل  عضؤؤؤوظ   شغةؤؤاص يا لؤؤ  ترهيؤؤ   لمؤؤال   إ  غةؤؤاص يا لؤؤ   لشؤؤليع   

 ش ليؤاظل فؤي تسيسؤل مل تؤب  ل يؤظ ش لم ؤالظ  جؤاه آا عؤا هساسؤةا لعؤةش  لمسؤيمن  ..  عضا شي يظ  عضوظ  عضؤا .
محكرمن  شتخضؤعوظ لجيلشتوؤا. ش لحكؤام  ل ل ييؤ    يمؤر  ش  ت يظ بالن  لمسيمن  ةكاما    الستعماري فأمليكا ش لاشل 

مؤ  تحؤؤتوظ مؤؤ  هيؤؤر ةوظ شبؤؤعربوظ شيقوؤلشةوظ. شكبؤؤار  أليؤؤر     يمؤؤر  دؤؤااريظ  حسؤب ت ؤؤاشت  ؤؤلبوظ شبعؤؤايظ مؤؤ  
شيؤؤظ  جميؤؤتوظ    يمؤؤر   ؤؤا ي  ليؤؤاس  حسؤؤب  ؤؤارتوظ ه ضؤؤا  ميادؤؤيوظ شدؤؤالةةات آغةؤؤاةوظ .. بحسؤؤب  لسؤؤيطا   ش 

أ فلةؤك شةتؤى ن رؤل آبقؤات  لشؤعب  ويتوكؤر  ةلمؤاتوظ .. شييتؤحش  همؤر لوظ ش  ييؤى ةؤا سؤر ء يظ يظ شفقؤل ءع هغيةاءع 
ال ت ؤؤان  ةتؤؤى ه   ل يؤؤظ كؤؤان ه   كؤؤر  يلفؤؤا مقيؤؤرال  ..   شيكؤؤذ   ش لايؤؤي   يؤؤظ  ل قنؤؤل   تجؤؤا  لقؤؤري   يؤؤظ  لضؤؤعةا 

هدؤؤبحن  لمحؤؤاكظ شيؤؤي مؤؤا   يؤؤل ألةؤؤا  له لتؤؤ   ةتؤؤى تجؤؤا ييةؤؤ   يتل ضؤؤا مؤؤ  هةؤؤا  شكأةؤؤ   ؤؤار مقؤؤاشر ال آا ؤؤ  شال
 ؟!و  ويتصف م يرم م  ظالظ.. أف.. نشر  ألرذ  للبر  شهكل  لحقرق ( هدبحن بنرت  لعا ل    تسمى 

************* 

 القسر والذل : -4
كؤؤل ضؤؤعةا تجؤؤاه مؤؤ  يؤؤر ه ؤؤر  ميؤؤ   شكؤؤل فقنؤؤل تجؤؤاه مؤؤ  يؤؤر  ش الة سؤؤار  شيكؤؤذ  هلؤؤبس  ليؤؤاس ثةؤؤاص  لؤؤذل 

بنؤاه بؤيء مؤ   لسؤيطا  هك ؤل ميؤ . شهدؤبحن  لضؤاا   شمشؤايل  لقوؤل تسؤةطل هغيى مي   شكل محكؤرم تجؤاه مؤ  
شهشر  يؤؤؤذ   ليؤؤؤاس همل ضؤؤؤا  جتماعةؤؤؤؤ    شفةمؤؤؤا بؤؤؤن  هك ؤؤؤليتوظ يامؤؤؤ    ييؤؤؤى مع ؤؤؤظ  ليؤؤؤاس تجؤؤؤاه ةكؤؤؤاموظ رادؤؤؤ  

 مستعصة  م   للياء ش لي اق ش لتحاسا ش لتباغة ..
************* 

 الخود : -5
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 ل    هك ؤل  لمسؤيمن  ميؤذ ةعرمؤ  هظ ؤاريظ  سؤيب مؤا تقؤام  مؤ   لعؤر رض.لباس  لخرف فور سلبال وتسلبشهما 
فالمسؤؤيمر  ةكامؤؤؤا شمحكؤؤؤرمن   خؤؤؤافر  مؤؤ  سؤؤؤةطل  شسؤؤؤيطا   أليؤؤؤا ء شيؤؤاش ةوظ  ش لشؤؤؤعرص تخؤؤؤاف ةكاموؤؤؤا  شكؤؤؤل 

 ضعةا  خاف م  ير ه ر  مي .
 يرف  لتعؤؤؤذوب  شيت ؤؤؤي   لجؤؤؤالنش  فؤؤؤي دؤؤؤ ف ؤؤؤي ظؤؤؤل  ألة مؤؤؤ   ليرلةسؤؤؤة  ةنؤؤؤث تتعؤؤؤان هجوؤؤؤح   إلسؤؤؤتخبار ت   

  سؤؤؤؤةطل  لليؤؤؤؤب ييؤؤؤؤى كافؤؤؤؤ  آبقؤؤؤؤات  ليؤؤؤؤاس   شتي ؤؤؤؤق  لحكرمؤؤؤؤات  سؤؤؤؤطا كينؤؤؤؤل  مؤؤؤؤ  منح ةنتوؤؤؤؤا فؤؤؤؤي بيؤؤؤؤاء  لسؤؤؤؤجر   
ش لمؤر آ   خؤاف  ش لسا ق  خاف بلآي  لمؤلشر   ش ألستاذ  خاف  لمخيل م   لتالمنذ   فالمرظف  خاف  لماول  

ش ل تؤؤؤاص  خؤؤؤافر   بؤؤؤن   لمصؤؤؤين  ..   لجاسؤؤؤرسشرطنؤؤؤب  لجمعؤؤؤ   خؤؤؤاف  ..  لمخؤؤؤابل ت  ش لمت ؤؤؤايل  خؤؤؤاف  لقمؤؤؤ 
  شتضؤؤم  ر لنوؤؤا ررفؤؤا شآمعؤؤا كؤؤي ت بقؤؤي ييةؤؤ إلؤؤى  لحؤؤاكظ  لعمنؤؤل  لؤؤذي  خؤؤاف مؤؤ  همليكؤؤا   شي .. شيكؤؤذ .. لل ا ؤؤ 

 ترريث مي   ألبيا   هش ذشي  شهتباي  ..
************* 

 الجوع وارمراك: -6
  شبسؤؤيب سؤؤرء ترهيؤؤ  مؤؤا تبقؤؤي شةوبؤؤ  مؤؤ   ( توظة طوؤؤظ شثؤؤلش  شبسؤؤيب سؤؤل   بنؤؤن مؤؤال  لمسؤؤيمن   ألساسؤؤي   

   هلؤؤبس  ليؤؤاس لبؤؤاس  لجؤؤرع مؤؤ  لبؤؤاس  لخؤؤرف. فاألك ليؤؤ   لسؤؤاةق  ليمسؤؤيمن  تعؤؤةش تحؤؤن رؤؤط  ل قؤؤل.  يؤؤل  ل يؤؤل ء 
شت ين يذ  إةصا ةات  لمي مات  لمحية  ش لعالمة  ذ ت  لعال   بوذ   لشأ . كما ه  ك نل  مؤ  بؤالن  لمسؤيمن  م ؤل 

 لتؤي تحصؤا مئؤات هللاالف  لبشؤل ش ألمل ض ش ل ؤر ر  .. فليقي شبياالنش شسر يا تجتاةوا  لمجايات بالن  لقل   أل
كل سؤي . شمع ؤظ بؤالن  لمسؤيمن  ةتةجؤ   رؤتالل مؤر رن  ل ؤلش  تعؤةش ةةؤا  متاةةؤ  ييؤى مسؤتر   لخؤامات  لصؤحة . 

كمؤؤؤا جعؤؤؤل ت ؤؤؤالةا   لوؤؤؤا  ألمؤؤؤل ض  لمحميؤؤؤ  ش ألشبئؤؤؤ  شجعؤؤؤل إمكاةةؤؤؤات  لحكرمؤؤؤ  نش  مسؤؤؤتر   لتصؤؤؤاي  ممؤؤؤا ةشؤؤؤل
  لعالج  عنا  ي  متياشل مع ظ  لعا الت  ل قنل .

ةتؤى دؤارت ك نؤل   ش ا هشن   ل قل  ك نؤل مؤ   لشؤباص ش للجؤال إلؤى  للةنؤل يؤ  بالنيؤظ آيبؤا لمؤر رن  لؤلهق 
ول بؤؤل مع ؤؤظ بؤؤالن  لمسؤؤيمن  مصؤؤار  لتصؤؤا .. مؤؤ  بؤؤالن  لمسؤؤيمن  كالباكسؤؤتا  شنشل بؤؤمال هفلي ةؤؤا شتلكةؤؤا شسؤؤر يا

 لعمالؤ   للرةصؤؤ   لموؤاجل  إلؤؤى كافؤؤ  هةحؤاء  لعؤؤالظ لةضؤؤة   للجؤال بؤؤبابوظ  عنؤا  يؤؤ  هسؤؤليظ شةسؤا وظ شهآ ؤؤالوظ مؤؤ  
 إلةصؤؤا ةات تشؤؤنل حؤؤا  شال ةؤؤلج   شيك ؤؤي ييؤؤى سؤؤينل  لم ؤؤال ه  ةعيؤؤظ ه  هجؤؤل ك ؤؤاف  لعؤؤةش .همؤؤا يؤؤ   لجوؤؤل ف

 . مينر  ةسم  !!  300 ن  لسكا  فة  ويايح  لؤ  ييما ه  تعامينر ( همي في  لعالظ  لعلص فقط  65 إلى شجرن  
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 القتل الجماوي: -7
 لجماعة  مؤ   يؤل  لمسؤتعمل  لالبؤي فؤي ظؤل  لي ؤام  لإل ان تتعلض ك نل م  بالن  لمسيمن   لنرم لحمالت  

 لي نؤؤفخؤالل  لعقؤاو   ألر .شت ؤان ال تخيؤر ةشؤل  هربؤؤار ورمةؤا مؤ  ريؤل هش هك ؤل يؤؤ  تيؤك  لمجؤاهر  لعؤالمي  لجاوؤا.
  ش ل ييؤن     ش لويؤا  شكشؤمنل  شكرسرفر   لشةشا   ش  فقط ...ةصات  لمجاهر مئات هللاالف  لمسيمن  في  ليرسي 

كلنسؤؤتا   ش     ش ريتليؤؤاشبررمؤؤا   شةةجنليؤؤا    شىةاشةةسؤؤةا   ش لصؤؤرمال   شلييؤؤا    شفيسؤؤطن    ش لعؤؤل ق   شهفااةسؤؤتا  
 شغنليا. لعل ق   ... 

ةنؤؤث لؤؤظ ت تؤؤف همليكؤؤا  قتؤؤل     لتجريؤؤ  ةالؤؤن مالوؤؤن   ألآ ؤؤال كمؤؤا فؤؤي  لعؤؤل قبؤؤل إ  ةمؤؤالت  لقتؤؤل  لمؤؤي ظ ش 
سؤؤير ت  10فقتيؤؤن ييؤؤل   ل اةةؤؤ    يادؤؤ    لصؤؤحل ء ( ..  هلؤؤف مؤؤاةي شيسؤؤكلي فؤؤي ةؤؤلص  لخيؤؤة  300هك ؤؤل مؤؤ  

. شميؤف  لمجؤاهر  لجماعةؤ  شيميةؤات  م   لحصار هك ل م  مينؤر  شةصؤف آ ؤل مؤ  سؤرء  لتاذ ؤ  ش ةعؤا م  لؤاش ء
 ؤؤان   لعلقةؤؤ  ش لتصؤؤفة   لجسؤؤا    لحادؤؤي  ليمسؤؤيمن   لنؤؤرم تحتؤؤاج إلؤؤى مجيؤؤا ت  ا مؤؤ  بؤؤذ توا شمؤؤمررن  مت ؤؤلغن   إل

 وتا عر  ت صنيوا شىةصا ةاتوا !!.
مؤ  ش ل اسؤا  ش ليابؤل    ش ألنشيؤ   لمعقف  تحاوؤا  ليسؤلشبؤل م   يذ  ةا ةك ي  يميةات  لقتل ش إل ؤان  ييؤل هة مؤ 

 لاؤؤلص ييؤؤل بؤؤحيات  ألغذ ؤؤ  ش لمسؤؤايا ت  لتؤؤي تؤؤارل بؤؤالن  لمسؤؤيمن   لمي ربؤؤ  تحؤؤن  لألمؤؤل ض   لتؤؤي ولسؤؤل بوؤؤا
 .!!يياشي   لمسايا ت  لاذ  ة  

شرادؤؤ     ةا ةؤؤك يؤؤ  يميةؤؤات  لتصؤؤفة  ش لمجؤؤاهر  لتؤؤي تقؤؤرم بوؤؤا  لحكرمؤؤات شهة متوؤؤا  لطاغرتةؤؤ  لشؤؤعربوا
ا  تؤل دؤا م رؤالل ةكمؤ  فؤي  لعؤل ق هك ؤل ش ر  ظ جل  موظ آريي   فق ليشباص  لمسيظ في ةال بعرريا  أي رطل .

ش تؤل ةؤاف,  يشؤلي  هلؤف فيسؤطنيي   1970ش تؤل  لميؤك ةسؤن  فؤي  ألرن  فؤي هويؤرل  ألسؤرن    إةسؤا مؤ  مينؤر  
 000 60 ةحؤر لييؤا  -بنؤلشت مؤ   لشؤعب  لسؤرري شفؤي تؤل  لحيتؤل فؤي  000 40هسا مطي   ل ماةنيات هك ؤل مؤ  

ص  ص إلةقؤؤالكمؤؤا ةصؤؤا  لي ؤؤام  لجح  ؤؤلي  عؤؤا  لييؤؤاةي   000 20هك ؤؤل مؤؤ  كؤؤذلك شفؤؤي آؤؤل بيس   مؤؤ   ل يسؤؤطنينن  
 ةسا  ...شييظ جل  .إ 000 150شىلى  لنرم هك ل م   1991 لعسكلي 

 
************* 

 التسجنر الجماوي : -8
ةجؤا ه  ك نؤل  ممؤ  سؤيمر  مؤ   مياآق  لمجؤاهر هللاة ؤ   لؤذكل  في ش  كذلك شفي كل مياآق  لحلشص ش ل ر ر   

 لشةشؤؤا   كمؤا ةصؤؤل فؤي  ليرسؤي  ش. رلجؤر  فؤي هفؤؤر ج يجؤل  جماعةؤ  فؤؤاري  مؤ  يميةؤات  لمؤؤرت  لح ةؤف   لقتؤل  
رتليؤؤؤؤا شفيسؤؤؤطن  شكشؤؤؤؤمنل شكرسؤؤؤؤرفر ... شيك ؤؤؤؤي ه  تطيؤؤؤ  ييؤؤؤؤى إةصؤؤؤؤا ةات  لمي مؤؤؤؤات ىشهفااةسؤؤؤتا  ش لصؤؤؤؤرمال ش 
يؤ  بالنيؤظ فؤي مخةمؤات لت تشف ه  يشؤل ت  لمالوؤن  مؤ   لمسؤيمن   عةشؤر  موجؤلي     لاشلة  لليا    لالجئن  

 ت تقل ألنةى مقرمات ةقرق  لحنر   فضال ي  ةقرق  إلةسا .
 

************* 

 انتسا  اروراك : -9
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ش لميحؤؤا  شغنليؤؤا  شفؤؤي كؤؤل تيؤؤك  لميؤؤاآق  لمي ربؤؤ   ؤؤالحلشص شيؤؤاش    لؤؤاشل ش لعصؤؤا ات  لصؤؤينية  ش لوياشسؤؤة 
بؤؤل بياؤؤن   مؤؤ   يؤؤل  ل  ؤؤل  ش اليتؤؤا ء  الةتوؤؤا ات لؤؤظ تسؤؤيظ هيؤؤل ض  لمسؤؤيمن  مؤؤ  ه شؤؤ  يميةؤؤ مؤؤ  هةؤؤر ع  ل ؤؤافلي   

مؤؤا  ملعبؤؤا فؤؤي  عؤؤة ميؤؤاآق  لؤؤيالء كمؤؤا ةصؤؤل فؤؤي  ليرسؤؤي  ةنؤؤث سؤؤجين مي مؤؤات ةقؤؤرق  إلةسؤؤا  هك ؤؤل مؤؤ  
.يؤذ  مؤ   يؤل مؤ  يؤذه  لجؤل  ظ فضال يما تلدؤاه  ألربؤار ييؤا شييؤا   ةال   غتصاص ليمسيمات ييا  . 000 50

قرم    هجوح   لحكرمات  ليرلةسؤة   ل ؤاجل  شرجؤال  سؤتخبار توا فؤي بؤالن  لمسؤيمن  يما ت فضال  أليا ء  لخارجنن   
 ...شال ر نب م   لعاش   ييى هيل ضوظ في سجرةوا بال ةسنب

ةا ةؤك يمؤا فشؤا فؤي  لمسؤيمن  مؤ   ةتوؤا  آؤريي لأليؤل ض   ضؤل   إلجباري لأليؤل ض    الةتوا يذ  ي  
ةتؤؤؤى  ةتشؤؤؤل  لحةؤؤؤا فؤؤؤي  فؤؤؤي ةشؤؤؤل  للذويؤؤؤ  ش ل سؤؤؤان  شسؤؤؤرء  ألرؤؤؤالق   يالموؤؤؤا  لؤؤؤا يل إ سةاسؤؤؤات  لحكرمؤؤؤات شهجوؤؤؤح  

  لمسيمن   ةتشار  لرباء..
 

************* 

 الق ق والضياع النفسي : -10
محكرمؤ   غليبؤ  يؤ  معتقؤا توا   فؤل  همؤ  تعؤةش  عنؤا  يؤ  نوؤ  ربوؤا   شير  ليتةج   لطيةعة  ل ل ما سؤيق  

شال يؤؤي   فبقنؤؤن مالبؤؤ  ال يؤؤي تعؤؤةش  إلسؤؤالم  جظ فؤؤي نوؤؤ  هيؤؤا  وا  ؤؤا يجؤؤلت نويوؤؤا شلؤؤظ تيسؤؤ    شؤؤل    هيؤؤا  وا 
ش لخؤؤرف  مؤؤ   ل قؤؤل ش لجؤؤرع   .  عؤؤةش هفل نيؤؤا  ةعكاسؤؤات كؤؤل مؤؤا  ؤؤاميا مؤؤ  هلؤؤر    لؤؤيالء .. تؤؤذشص فؤؤي نوؤؤ  غنؤؤله

لؤك  كؤل مؤا هشر  ذ شآغةؤا   أليؤا ء شيؤاش ةوظ . شتسؤيط  ل ل ييؤ   لحكؤام   ش لملض ش لقول ش لؤذل ش ل يؤظ ش ل سؤان  
ال بؤؤؤك ه  همؤؤؤ  كوؤؤؤذه سؤؤؤةعةش  ش ل قافةؤؤؤ  ش ل  ليؤؤؤ  ش لي سؤؤؤة  .. ش الجتماعةؤؤؤ  ش ال تصؤؤؤان  مؤؤؤ   ألهمؤؤؤات  لسةاسؤؤؤة  

فؤؤال يؤؤي فؤؤي نةةؤؤا مليحؤؤ    ش ال يؤؤي تتسؤؤيم بؤؤاو   سؤؤع وا  الصؤؤيل ش لتركؤؤل ش لقؤؤار   هفل نيؤؤا  لتةؤؤ  ش لضؤؤةاع ش لقيؤؤق .
   الةتحؤؤؤارمقيقؤؤؤ    مؤؤؤ   هن ؤؤؤان معؤؤؤاالت  ىةصؤؤؤا ةاتش شيؤؤؤذ  مؤؤؤا هثيتتؤؤؤ  نر سؤؤؤات مطيعؤؤؤ     ييؤؤؤى مقاريؤؤؤ   لخطؤؤؤرص .

ش ةتشار ك نؤل مؤ  م ؤايل  لوسؤتنليا شهيؤل ض  إلكتئؤاص . شبالخالدؤ    ش الجتماعة  ش لطالق   ش ألمل ض  لي سة  
 : دؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق   تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالى   شكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلهللا  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  رتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار شدؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل م  ..   ش 

  َُه لَه ِ َِ َعْن ِذْكِري فَإ ِ ِلَم َحَشْر.َنِي أَْعَم  َوقَادْ كُْناُت  *َمِعيَشةً َضْنكاً َونَْحشُُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَم َوَمْن أَْعَر قَاَل َرب 

 (124-126 آؤ :  قَاَل َكذَِلَك أَ.َتَْك آيَا.ُنَا فَنَِسيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم .ُْنَس   * بَِصيراً 

شهق  ارشهاياء مههن أإو      ييةؤؤ  شسؤيظ فةمؤا رشي ييؤ  : رسؤرل   دؤيى مؤا هشجؤح  لعيؤل  فةمؤا رشي يؤ ش 
 (. اجتمة و يه فقر الدنيا ووذاب اآلقر 

   
************* 
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 ثالثا:تسلط األعداء وتحكمهم في كافة مناحي حياة المسلمين   
 

فقؤؤا  سؤؤيظ  شكر ةؤؤا  مؤؤ  هةصؤؤ  نال ؤؤل  لييؤؤر   ةؤؤل  األمؤؤ  مؤؤا هريؤؤل  حصؤؤرل  دؤؤل   ييةؤؤ  ش    شةلفةؤؤا   تمامؤؤا  
تههم  وشههك ارمههم أو تههداو  و ههيكم   مهها    هبؤؤر ن شن يؤؤ  ثربؤؤا  ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال : رش  

تداو  ار  ة إل  وصعتسا فقال وائل ومن و ة نون  ومكهذ وهال )هل أنهتم  ومكهذ  منهر ولكهنكم غمهاء  غمهاء السهنل 
 في و وبكم الهوهن فقهال وائهل يها ر هول هللا ومها الهوهن ولنن ون هللا من صدور ودو م المسابة منكم وليقذفن هللا

 (. وال حب الدنيا و رابية الموت
فالعؤؤالظ  إلسؤؤالمي  لنؤؤرم  عؤؤةش ةالؤؤ  مؤؤ   لتسؤؤيط  ل امؤؤل لأليؤؤا ء ييؤؤى جمةؤؤ  مقؤؤار توظ شسؤؤيل ةةؤؤاتوظ  شؤؤكل 

 شيتجيى ذلك في م ايل يا  م  هيموا : ف ة  ما مل في تاريخوظ م ي  .
 

  منن إل  منداو لنسب المروات و و  لتصريل منتجات اروداء:توويل )ال  المس -1

بؤؤل ف  إلسؤؤتعمار شييؤؤى رهسؤؤ  همليكؤؤا شهشرشبؤؤا  لالبةؤؤ  إشرالدؤؤ  ذلؤؤك   همؤؤا ةوؤؤب  ل ؤؤلش ت فقؤؤا مؤؤلت ةيؤؤذ  ييؤؤ 
ثؤؤظ  إلبؤؤل ف ييؤؤى ةقيوؤؤا شتحاوؤؤا هسؤؤعاريا    ييؤؤى يميةؤؤات  سؤؤتخل ج  ل ؤؤلش ت  لي طةؤؤ  ش لمعاةةؤؤ  شغنليؤؤا مؤؤ   لمؤؤر رن

 ييى هثماةوا في بيركوظ  لصينية   لنورن   . ش الستنالءار  بوا ش لتج
بتحرييوؤا إلؤى سؤرق   شفي مقابل ذلك  قرم  لالص  لمستعمل في بالنةا  لتؤي تضؤظ ةحؤر رمؤس سؤكا   ألرض 

ش ةتوؤاء   الصؤيايات    لت يرلرجةؤا  ميتجؤاترتل ت شمختيؤف ينؤ ل م لتصليا ميتجات  بؤاء  مؤ   ألسؤيح  ش آللةؤات ش
 ... لمصيع   الستوالكة  لعان   م  هةر ع  ألآعم  ش لمييرسات ش لمر ن  ستوالكة  ال

   ليابؤؤفب .. بؤؤل ةتؤؤى  لخيؤؤح ش لؤؤررق  لشبابؤؤ فالمسؤؤيمر   سؤؤتررنش  مؤؤ   لاؤؤلص ةتؤؤى  لمال ؤؤس  لا ريةؤؤ  ش 
  لمعاةةؤؤ  ش شبؤاللغظ مؤؤ  ه   لعؤؤاش  لمسؤؤتعمل   ؤلض ييؤؤى  لؤؤاشل  لمسؤؤتعمل  شميوؤؤا  لعؤالظ  إلسؤؤالمي هسؤؤعار ثلش توؤؤا

 ;بؤؤل   ؤؤلض يينوؤؤا قةمؤؤ  يمالتوؤؤا  لشؤؤل  ة    لحر عةؤؤ  ش لحنر ةةؤؤ . شيؤؤي يصؤؤب دؤؤيايات  شمؤؤر رن غذ  ؤؤ    ميتجاتوؤؤا
.بؤؤل شتييؤؤ   لمأسؤؤا  مؤؤا يا إذ     لمصؤؤار  إلنيؤؤا  ميتجاتؤؤ فلةؤؤ  فؤؤي  لر ؤؤن ذ تؤؤ    ؤؤلض هييؤؤى  ألسؤؤعار ش للسؤؤرم ييؤؤى 

بؤؤؤل شةتؤؤؤى    لت يرلرجةؤؤا  ميةؤؤؤ  ميؤؤ   ةتشؤؤؤار  لتصؤؤية   لحؤؤؤاوث شييميؤؤا ه   لاؤؤؤلص ذ تؤؤ  شييؤؤؤى رهسؤؤ  همليكؤؤؤا  قؤؤرم  ع
بؤؤل إةوؤؤظ   لضؤؤر  ةتؤؤى  كؤؤي ةبقؤؤى سؤؤر ا لتصؤؤليا ميتجاتؤؤ   لتصؤؤية   لمترسؤؤط فؤؤي مع ؤؤظ بؤؤالن  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي  

 لسةاسات  إل تصان   شبل م   لتيمة  شرطؤط  لحر يؤ  ش إلةتؤاج  لحنؤر ةي    لتؤي وؤتحكظ بوؤا  الت صؤنل دؤياشق  ليقؤا 
 لؤؤذ تي مؤؤ   ألغذ ؤؤ   ألساسؤؤة  كؤؤالقمم ش لسؤؤكل ش ألره شغنؤؤله. شييؤؤا    الكت ؤؤاء حنؤؤث ال تصؤؤل بالنةؤؤا إلؤؤى   شلي  لؤؤا

مؤؤ   ليؤاء  مشؤؤلشع  كت ؤاء ذ تؤؤي  -مؤ ال  –هم يؤ  ك نؤل  دؤؤارر  ييؤى يؤؤذ . فقؤا ميؤؤ  دؤياشق  ليقؤؤا  لؤاشلي  لسؤؤرن   
نيا بر ؤؤؤف  لمسؤؤؤايا ت. شهغلتوؤؤؤا همليكؤؤؤا شلمؤؤؤا هدؤؤؤلت يؤؤؤا  ( إلؤؤؤى  لسؤؤؤيط    لبشؤؤؤنل    ؤؤؤالقمم  عؤؤؤا شدؤؤؤرل ةكرمؤؤؤ 

 لمؤؤا نيا  ؤؤالقمم لمؤؤا  يشؤؤل سؤؤير ت  قؤؤلشض غنؤؤل ربريؤؤ . شبكمةؤؤات مؤؤ   لمؤؤيم  لاذ  ةؤؤ  ييؤؤى بؤؤكل  بؤؤات بؤؤؤاش  
. شيؤؤر تحريؤؤل  ألر ضؤؤي  لخصؤؤب  إلؤؤى هر ضؤؤي بؤؤرر ال تصؤؤيم ليحر يؤؤ . شربؤؤط رغةؤؤا  مقابؤؤل! شكؤؤا   لاؤؤلض ش ضؤؤم
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ك ؤؤؤؤؤي ه  ةعيؤؤؤؤؤظ ه  مصؤؤؤؤؤل  لتؤؤؤؤؤي كاةؤؤؤؤؤن فؤؤؤؤؤي  لعوؤؤؤؤؤا  للشمؤؤؤؤؤاةي ت  ؤؤؤؤؤي  لخيؤؤؤؤؤح فؤؤؤؤؤي  لسؤؤؤؤؤرن    ؤؤؤؤؤالقل ر  ألمليكؤؤؤؤؤي.. شي
مؤؤ   لقمؤؤم  ألمليكؤؤي  ك ؤؤي  لمصؤؤلين  مؤؤ   لخيؤؤح   ةتةؤؤاآيتعؤؤةش  لنؤؤرم ييؤؤى    للشماةةؤؤ  مؤؤ   لقمؤؤم   إلميل آرريؤؤ 

  ال تصؤؤاني لحؤال فبارتصؤار  مكؤ   لقؤرل  ؤأ  لمؤا  ثالثؤ  هبؤول .. شلؤةس ييؤا محؤل سؤلن  إلةصؤؤا ةات ش لتقؤاريل. 
 ش لصحي ليشعرص  إلسالمة  مليب  سيب يذه  لسةاسات . ش لاذ  ي

************* 

 تسخنر الند العام ة اا المية لخدمة صناوات اروداء: -2
بسؤؤيب سةاسؤؤات  لتجريؤؤ  ش لحصؤؤار شةكرمؤؤات  ل يؤؤظ ... يؤؤاجل مؤؤ  بؤؤالن  لمسؤؤيمن  مالوؤؤن   لعمؤؤال. شمئؤؤات ف

لةسؤؤاش  ثاؤؤل ت ضؤؤخم  فؤؤي   اؤؤلص شالسؤؤةما هشرشبؤؤا شهمليكؤؤا  لم ق ؤؤن  شةميؤؤ   لشؤؤوان ت إلؤؤى بؤؤالن  ل لعيمؤؤاء ش ف ال آل
 ؤا  ليية   لتحتة  لمصاةعوظ  أ خس  ألثما  ...شفرق ذلك فل   لؤاشل  للهسؤمالة   لالبةؤ  جمةعوؤا شالسؤةما  ألشرشبةؤ  

شالسؤؤؤةما فؤؤؤي مجؤؤؤؤاالت    لمترسؤؤؤط  فؤؤؤي بؤؤؤالن  لمسؤؤؤيمن  لبسؤؤؤةط  ش لصؤؤؤيايات  لمتخصصؤؤؤ  فؤؤؤي مصؤؤؤاةعوا هةشؤؤؤأت 
مييرسات ش لمر ن  إلستوالكة  تحن مسمى   لماركات(  لعالمة   لشونل   لتا عؤ  لوؤا. لتسؤت نا مؤ  ررؤم  ألغذ   ش ل

 لنؤؤا  لعاميؤؤ  فؤؤي بالنةؤؤا نش  ه  تخؤؤل  القايؤؤا    لصؤؤارم   لم لشضؤؤ  مؤؤ   ؤؤييوظ  ؤؤأ  ال ت ؤؤر  تيؤؤك  لصؤؤيايات مؤؤ  
 مستر   لت يرلرجةا ةتى ال تست نا تيك  ليالن م   لخيل ت  لصياعة  .

مؤؤ   يؤؤل  لاؤؤلص لينؤؤا  لعاميؤؤ  فؤؤي  لؤؤيالن  إلسؤؤالمة  شبيؤؤا    -بؤؤب   لمجاةةؤؤ   -بؤؤل إ  ة ؤؤام  لتسؤؤخنل ليعمالؤؤ  
ش ل اةةؤؤ  .. شيك ؤؤي ه   ىنرؤؤل  لمجؤؤال  لعسؤؤكلي ميؤؤذ  لحؤؤلص  لعالمةؤؤ   ألشلؤؤ   لعؤؤالظ  ل الؤؤث شالسؤؤةما غنؤؤل  لمسؤؤةحي 

ةؤؤؤا شغنليؤؤؤا مؤؤؤ  سؤؤؤاةات  لمر جوؤؤؤ  بؤؤؤن  نشل عيؤؤؤظ ه  ش ؤؤؤرن  لمعؤؤؤار   لضؤؤؤخم   لتؤؤؤي ن رت رةايؤؤؤا فؤؤؤي بؤؤؤمال هفلي ة
كاةؤؤن مؤؤ   لجيؤؤرن  لمجيؤؤاو  مؤؤ  نشل  لمسؤؤتعمل ت شمع موؤؤا  -كمعلكؤؤ   لعيمؤؤن  شغنليؤؤا  – لحي ؤؤاء شنشل  لمحؤؤرر 

 هك ؤؤؤل مؤؤؤ   ن   بةؤؤؤا  فؤؤؤر(  عيؤؤؤظ ه  فلةسؤؤؤا رسؤؤؤلت فؤؤؤي فنتيؤؤؤام فؤؤؤي معلكؤؤؤ  سؤؤؤقر   ةشه   ىسؤؤؤالمة  ..نشل يلبةؤؤؤ  ش 
ف مؤ   لجح  ؤلين  ش لمااربؤ  شجيؤرن  لمسؤتعمل ت  إلفلي ةؤ  شك نؤل مؤيوظ ال آل م   لقر ت  لخاد  كؤا  مؤيوظ16000

 ؤر ت ة ؤ,  لسؤالم فؤي مختيؤف ميؤاآق  لتؤرتل شالسؤةما فؤي  لؤيالن  مسيمر  ... ش لنرم تشكل  ر ت  ألمظ  لمتحؤا  ش
ةؤؤر بوظ   هش مؤؤ   طعؤؤات يسؤؤكلي  سؤؤايمن بوؤؤا ةكرمؤؤات  متطؤؤرين  مؤؤ   لمسؤؤيمن   إلسؤؤالمة  مؤؤ  جيؤؤرن شملتح ؤؤ  ش

شيؤا يؤي همليكؤؤا  لنؤرم تقؤرم  اسؤتخا م جيؤرن  عؤة بالنةؤؤا لاؤحش بؤالن هرؤل    شلمؤا ت تحوؤؤا    !  لطر غنؤن فؤي بالنةؤا
تشؤؤكل مؤؤ  هبيا وؤؤا بؤؤلآ  ش يسؤؤاكل   تجعيوؤؤظ نريؤؤا ش قةؤؤا لعسؤؤاكليا   شتسؤؤتخاموظ فؤؤي ذ ؤؤم هبيؤؤاء بيؤؤايظ  لمسؤؤتعمعل 

 ذ ت  !! كما  جلي  آل  في  لعل ق . 
ش لعمالؤؤؤ   لمسؤؤؤؤخل  لخؤؤؤامتوظ شدؤؤؤل إلؤؤؤى مجؤؤؤال  لؤؤؤؤايار  ش لتلفةؤؤؤ  فؤؤؤي  سؤؤؤتنل ن ةسؤؤؤؤاء  سؤؤؤتعبان البؤؤؤل إ  ة ؤؤؤام 

 لمسؤؤيمن  ليتلفةؤؤ  يؤؤ  جيؤؤرن  لمسؤؤتعملي   لاؤؤح   ليالنةؤؤا كمؤؤا ةصؤؤل شذكؤؤلت  عؤؤة  لصؤؤحف ششسؤؤا ل  إليؤؤالم يؤؤ  
حليؤل  ل ريؤن لمئؤات  ستخا م  لقر ت  ألمليكة  ش لالبة  في ةلص  لخيؤة   ل اةةؤ  لمؤا  سؤمى  عادؤ    لصؤحل ء هش ت

مؤؤؤ  ةكرمؤؤؤات تيؤؤؤك  لؤؤؤيالن ليتلفةؤؤؤ  يؤؤؤ   لقؤؤؤر ت  ألمليكةؤؤؤ    االت ؤؤؤاق لعؤؤؤايل ت مؤؤؤ   عؤؤؤة  لؤؤؤاشل  لعلبةؤؤؤ   سؤؤؤتقام  
    شيظ  حلرش   ل رين !ش لالبة  في  ستل ةات معار  ياد    لصحل ء 

وتياسؤب مؤ   لعقيةؤ    لجاوؤا يؤر  رتؤل ع جاوؤا إليؤان  ة ؤام  لعيرن ؤ   أسؤيرص معادؤل  الستعبانيفوذ   لي ام 
  لعبقلي  لحضار  ما  سمرة   لجيس  ألبةة  ألشربي  ألمليكي...
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   ب اارا   لصالح العدو: -3

مقوؤؤرر مؤ   يؤؤل . فؤل   لمؤؤر آ   لعؤاني مسؤيرص  إلر ن    فؤي ظؤل هة مؤؤ   ل ل ييؤ   لقا مؤؤ  فؤي بؤالن  لمسؤؤيمن  
 إلر ن  لصؤؤالم  يمسؤيرب ظفؤلةو ش ال تصؤان  ش لسةاسؤة    الجتماعةؤ شةتؤى رجؤال  ل  ؤل ش ل قافؤ  ش ل عالةؤؤات   لسؤيط  .

فؤل  ةكرماتيؤا ذ توؤا مسؤيرب    إلر ن  لصؤالم إر ن   شال تيتوؤي يؤذه  لمصؤنب  ييؤا. هجوؤح   لقمؤ   لسؤيطري   لمتشؤعب  .
 شالسةما همليكا شةي اءيا  ألشرشبنن  في ظل  لي ام  لعالمي  لجاوا .    لعاش  لمستعمل

شال  ةتخا ؤؤات ن مقل آةؤؤ  هش  ةقال ؤؤات يسؤؤكلي    شال ة ؤؤام تحؤؤرل ليسؤؤيط    ة ؤؤام تسؤؤيةم  شال فؤؤال يقؤؤرن تجاريؤؤ 
 إال  لبل ف  لسنا  لخ ي  ل ايل  همليكا شةي ا وا (.

مجيؤؤا ت متخصصؤؤ   التؤؤارير  لسةاسؤؤي ليميطقؤؤ   لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  .شمؤؤ  ذلؤؤك ييؤؤى لش ألم يؤؤ  كؤؤذلك تحتؤؤاج 
 سينل  ليمرذج   :

( شهيؤؤل   لخارجةؤؤ   نهشليل وؤؤ فحضؤؤلت   ( م2000  رريا سؤؤي ييؤؤك ةؤؤاف, هسؤؤا فؤؤي سؤؤ -
شر ةؤؤؤؤن تتيقؤؤؤؤل بؤؤؤؤن   لقؤؤؤؤايل   شهبؤؤؤؤلفن ييؤؤؤؤى ةقؤؤؤؤل  لسؤؤؤؤيط    - لنورن ؤؤؤؤ   - ألمليكةؤؤؤؤ  

شلؤؤؤظ تاؤؤؤانر  لميطقؤؤؤ  إال  عؤؤؤا ه  دؤؤؤلةن فؤؤؤي مؤؤؤمتمل    شيمؤؤؤا  شنمشؤؤؤق شتؤؤؤل هبنؤؤؤب
ك ه  دؤؤح ي  كؤؤل ش اةؤؤ   ؤؤأ  همليكؤؤا ملتاةؤؤ  لعميةؤؤ   ةتقؤؤال  لسؤؤيط  فؤؤي سؤؤرريا! شذلؤؤ

  ةؤاف, هسؤا كؤا   ؤؤا رتؤب رالفتؤ  لرلؤؤاه  ألكيؤل  اسؤل شرتيؤؤن يقؤرن  لؤي ط  لمسؤؤتقيية  
  لتطيةؤؤ   لسؤؤلي  مؤؤ  إسؤؤل  نل شغنؤؤل ذلؤؤك مؤؤ   لمؤؤم مل ت  اسؤؤم     ت اقةؤؤ ش عؤؤن كمؤؤا 

 شتطيؤؤؤ  يمؤؤؤ    شل ؤؤؤ   اسؤؤؤل  رتط ؤؤؤ   لقؤؤؤار شييؤؤؤك فؤؤؤي ةؤؤؤان  تحطؤؤؤظ سؤؤؤةارت  فجؤؤؤأ   
شكؤذلك تطيؤ   م   عة رؤشس  ليصنلي   شني  لسيط ييى  لالستنالءرفعن  ألسا( 

شل   ةؤاف, هسؤا شبتلتنؤب مؤ   .  عة ضبا   لسي  م  ةحص  لبعث  لحاكظ ليسيط 
. ةنؤؤث همليكؤؤا شةي ا وؤؤا  سؤؤتايى شلؤؤاه  ألدؤؤال  شؤؤار  لؤؤذي كؤؤا  وؤؤارس فؤؤي بليطاةةؤؤا

سؤي   36سؤي  إلؤى يمؤل  شؤار  40جل  تعؤاول  لاسؤترر لتخفؤةة يمؤل  لؤل ةس مؤ  
سؤؤؤرري فؤؤي جيسؤؤؤ  ياجيؤؤ   سؤؤؤتال ن ةصؤؤف سؤؤؤاي  فقؤؤط لةحصؤؤؤل شدؤؤرت  ليللمؤؤا   ل

وؤؤن رغؤؤظ هةؤؤف  ألك ليؤؤ  مؤؤ    إلجمؤؤاع ييؤؤى شال ؤؤ   شؤؤار لمؤؤا مؤؤات هبؤؤره!  لبؤؤل ف هشليل 
  لطا     لسية   لمحكرم   ش أل ية  م   لطا     ليصنلي   لحاكم  ييى ةا سر ء. 

كل مؤؤؤا   ةؤؤذ شم ؤؤل ذلؤؤك نش  ه  ةؤؤارل فؤؤؤي  لت ادؤؤنل  لخارجؤؤ  يؤؤ  مرضؤؤؤرع  ل تؤؤاص -
ه ا سؤتبعا هرؤؤ  ةنؤث ةصؤل مؤ  شال ؤ  يوؤا  لميؤك ةسؤن  رغؤظ هةؤف  ألسؤل   لوابؤمة  

  ألمنؤؤؤل ةسؤؤؤ ( شيؤؤؤن   بيؤؤؤ   ييؤؤؤا  ( شيؤؤؤال  ششلؤؤي يوؤؤؤاه ألك ؤؤؤل مؤؤؤ  هربعؤؤؤن  يامؤؤؤا
شتؤؤؤظ كؤؤؤل ذلؤؤؤك رؤؤؤالل    تقؤؤؤف فؤؤؤي شجؤؤؤ  تعننيؤؤؤ  مي ؤؤؤا    ش بؤؤؤل   إله لؤؤؤ لاسؤؤؤترر كؤؤؤذلك 

  لا ا ق  ألرنل  م  ةةا   لميك ةسن  ..
لما لظ ويتحم في  عؤة مر   ؤ   مؤا تعوؤا  ؤ   ذلك  تل  لميك فةصل في  لسعرن  شم   -

 هبره م   لرالء فرق سطم  لبارج   ألمليكة  للشهفين ! 
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ش إلبل ف ييى تعنؤن   ل ةؤان ت ( ضةاء  لحق  لل ةس  لباكستاةي   شم  ذلك  غتةال  -
بلشيؤح مشؤلف(    ؤ لمتر لة  في  اكسؤتا  شدؤرال إلؤى  إلةقؤالص  ألمليكؤي  لؤذي جؤاء بؤ

ثؤؤؤؤظ هبؤؤؤؤلفن همليكؤؤؤؤا ييؤؤؤؤى إيؤؤؤؤان  ةمؤؤؤؤرذج همليكؤؤؤؤي    لةشؤؤؤؤلف ييؤؤؤؤى  إلآاةؤؤؤؤ   طالبؤؤؤؤا  
  .ليا مقل آة  في  اكستا  لمتا ع  لعب  غحشيا لباكستا  ششسط هللاسؤةا ش لشؤلق  ألشسؤط

شكمؤؤا  ييؤؤا فاألم يؤؤ  ك نؤؤل   ضؤؤنق ييوؤؤا  لمجؤؤال. ش  ك ؤؤي ه  ةعيؤؤظ ه  مؤؤ   لمعيرمؤؤات 
 إلول ةنؤؤؤر  ييؤؤؤاما  ةتيؤؤؤر   لسؤؤؤ ار   ألمليكةؤؤؤ   عنؤؤؤا ثؤؤؤرر    لتؤؤؤي ةصؤؤؤل يينوؤؤؤا  لطؤؤؤالص

 250( كاةؤن تؤاف  هك ؤل مؤؤ  CIAه   لمخؤابل ت  ألمليكةؤ    م1979سؤي   (رمنيؤي 
تتؤؤل شح مل كؤؤحيظ مؤؤ  رؤسؤؤاء  هلؤؤف ملتؤؤب بؤؤولي لعمؤؤالء فؤؤي ميطقؤؤ   لشؤؤلق  ألشسؤؤط 

ييؤؤؤؤى ةؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤر ء إلؤؤؤؤى شهر ء شقةؤؤؤؤؤان ت ةحبةؤؤؤؤؤ  شسةاسؤؤؤؤة  ةاكمؤؤؤؤؤ  شمعارضؤؤؤؤؤ  .. نشل 
فيؤؤاةن  شكياسؤن  فؤؤي  لشؤؤر رع  لتصؤؤل إلؤى تجؤؤار شمؤ   لعمؤؤالء   شتتسيسؤل  لمل تؤؤب ..

 يذ  م  يالظ  لسةاس . !!!.
 

 : بعد السيا ة االوتصا من والم  ةمم من ارو 
فقؤؤؤؤا هر نت  لحكرمؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤعرن   سؤؤؤؤحب مبؤؤؤؤال  كينؤؤؤؤل  مؤؤؤؤ  شن  عوؤؤؤؤا لؤؤؤؤبعة مشؤؤؤؤاريعوا  -

 ألمليكؤؤؤي ال  حتمؤؤؤل  ال تصؤؤؤان فايتلضؤؤؤن  لحكرمؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤ   حجؤؤؤ  ه     لا ريةؤؤؤ  
 فوا( رالل هيار   ؤام بوؤا ألمليكؤا ه   حصؤل ييؤى مر فقؤ  مؤ    شلظ  ستط    ذلك  
رياؤا ( هر نت ر ؤة يا ؤا ت إوؤل   مؤ   فؤي ةؤن  ه  إن ر      (  شيؤان را بؤا رياا 

فوؤؤا( ياتفةؤؤا  ( مؤؤ    رياؤؤا  فطيؤؤب    لؤؤي ط إ ؤؤا  ةؤؤلص  لخيؤؤة   ألشلؤؤى مؤؤ   لعؤؤل ق  
نشالر( لييلمنؤل .شمؤ  هجؤؤل ه   15نشالر ( إلؤى   40منؤل  لؤي ط مؤ   ر ؤة سؤعل بل 

هش  ؤاألةل  ه  تحؤاف,  لييؤر   ألمليكةؤ   لنورن ؤ    -تحاف,  لسؤعرن   ييؤى ش رن توؤا 
مينؤر  (  5أمله بحيؤان   إلةتؤاج  لنؤرمي مؤ   فؤ  - ييى ما رنيوا مؤ  شن  ؤ   لسؤعرن  

ؤؤؤؤ    =  25 - × 000 000 10شيكؤؤذ  رسؤؤلت  لسؤؤعرن    مينؤؤر ( بلمنؤؤل . 10إلؤؤى  
 لتؤؤي سؤييتوا مؤ   لخسؤؤار  مؤ   لؤاشالر ت مينؤر  نشالر. يؤذ  يؤا  هللاالف  لمالوؤؤن   250

ل ؤؤؤؤل  لؤؤؤؤاشل  إلسؤؤؤؤالمة   لمصؤؤؤؤار  ليؤؤؤؤي ط  كيمؤؤؤؤا هبؤؤؤؤل ن  لشؤؤؤؤمس شغلبؤؤؤؤن مؤؤؤؤ  همؤؤؤؤر ل 
بؤؤل رسؤلت معوؤؤا كؤل  لؤؤاشل  لمصؤؤار      لمسؤيمن   لؤؤذو   مؤرت  لمالوؤؤن  مؤيوظ جريؤؤا

 رياا ( إال يات ا فقط !!شلظ  كيف ذلك   ليي ط في  لعالظ  
شهمؤؤؤا تؤؤؤؤارل  لممسسؤؤؤؤات  لمالةؤؤؤؤ   لاشلةؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي  لسةاسؤؤؤؤات  لمالةؤؤؤؤ  ش ال تصؤؤؤؤان   ليؤؤؤؤاشل  -

  لعلبة  ش إلسالمة  فأبول م  ه  ةيقل  ألم ي  يية  ..
مجؤؤال ش ؤؤا شدؤؤل  ألمؤؤل  لنؤؤرم   قؤؤا    ألمؤؤ   إلسؤؤالمة  إلر نتوؤؤا   شسؤؤيب  لعؤؤاش لوؤؤذه  إلر ن    ه   صؤؤل ذلؤؤك ل

هرم رصردةات  ألم    شير مياي   لتلبة  ش لتعيةظ  لتي تتارل همليكؤا ش لاؤلص  لنؤرم فنوؤا   شتميؤك  لقؤار  ييؤى 
   ه  تحذف شتضةا فنوا ..!  ششدل  ألمل ةتى ليخطب في  لمساجا..! ش لحيل ييى  لجل ر . 
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 مام هيا  وا .فاألم   إلسالمة  مسيرب   إلر ن  همام ةكاموا  شةكاموا ال إر ن  لوظ ه
 

************* 
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 : ااحتالل العسكري المباشر وغنر المباشر لكافة )ال  العالم اا المي -4
  ش لميحؤاو    ش لصينينن    ش لويؤاشس  لعالظ  إلسالمي  لنرم محتل م   يل مختيف هةر ع  ل  ار  م   لنورن  

 ش لرثينن  ...إما مبابل  شىما  صرر  غنل مبابل  .
شبررمؤا   شهجؤح ء مؤ   لويؤا شكشؤمنل  إةاشةةسؤةان   شهجؤح ء مؤ  يل  تلهح تحن  إلةتالل  لمبابؤل كؤال يفبقاع ك ن

ش لييقؤؤا  ش ليرسؤؤي  شكرسؤؤرفر    لشةشؤؤا     لق قؤؤاس ش ش لمقاآعؤؤات  إلسؤؤالمة  فؤؤي رشسؤؤةا   ش شتلكسؤؤتا   لشؤؤلقة     
  ش لسؤرن    لتؤي ويؤاش هرنؤل  شلؤةس هللارؤل .. شفيسطن  شهجح ء م  بالن  لشام   شبق  م   لماؤلص  أل صؤى ...ش لعؤل ق

 هة   ا ةا  نشريا ..  ش إلبار ت برض  سرريا شمصل   شبقاع م  جحيل   لعلص ييى  لقا م  ه ضا..
فوؤؤي تحؤؤن  إلةؤؤتالل غنؤؤل  لمبابؤؤل مؤؤ   يؤؤل نشل  لاؤؤلص  لصؤؤينية   شهمؤؤا  ؤؤا ي بؤؤالن  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي  اآبؤؤ   

 لقر يؤؤؤؤا  شباةتشؤؤؤؤار.   للهسؤؤؤؤمالة   ل يؤؤؤؤل   لالةت ؤؤؤؤار ت  ال تصؤؤؤؤاني إلةؤؤؤؤتالل  شباسؤؤؤؤتحكام   بيةا ؤؤؤؤ   لحكؤؤؤؤام  لملتؤؤؤؤاو 
( CIAشبشؤؤؤبك  مكاتؤؤؤب  إلسؤؤؤتخبار ت  ألجييةؤؤؤ  شالسؤؤؤةما    لعسؤؤؤكلي   ليليؤؤؤ  ش لبحليؤؤؤ  ش لجريؤؤؤ  فؤؤؤي جمةؤؤؤ  هجح  ؤؤؤ   

 (  لتي  ةتشلت في جمة  بالن  لمسيمن   شكل يييي هش  ستار  لمي مات ش لممسسات  لمتيري  .FBIش 
 

************* 
 

 التب ية المقافية والفكرية ل عدو: -5
ش لسةاسؤي ش ألميؤي  لتؤي ربطؤن  ألمؤ   عجيؤ   لعؤاش  لصؤينيي  ش ال تصؤاني سؤيب م ؤايل  إلةؤتالل  لعسؤكلي 

ةنؤؤؤث تسؤؤؤ   لقؤؤؤر ةن   .. ش الجتمؤؤؤايي إلسؤؤؤتعمار  ل  ؤؤؤلي ش ل قؤؤؤافي   لنوؤؤؤرني  ل ؤؤؤافل فؤؤؤي كافؤؤؤ   لمجؤؤؤاالت  جؤؤؤاء نشر
 شىيؤؤان عقؤؤا  لمعايؤؤا ت شتيؤؤلم  شسؤؤا ل  إليؤؤالم ش لتلبةؤؤ  ش لتعيؤؤةظ ش ل قافؤؤ  لتاليؤؤب مجتمعاتيؤؤا شترضؤؤ   لمخططؤؤات شت
  شتؤار   اسؤظ  لتطيةؤ   لمستعمل. فتار   اسظ ةقؤرق  إلةسؤا   شتؤار   اسؤظ تحليؤل  لمؤله  ور   دةاغتوا ش ةكيتوا تبعا ل

  شليؤل م  إيؤان  دؤةاغ   لمجتمعؤات لتعيةمةؤ  رؤل  لتحؤاوث  لميؤاي   ه  ش  الجتمؤايي   شتار   اسظ  لتطريل   ل قافي
 شيكذ .... 

فمؤا فر وؤا. ةنؤث تتؤارل  ألمؤظ  لمتحؤا    البتا  ةؤ ةتى آال تؤارل  لعؤاش بؤل م  تؤاريس  ألآ ؤال فؤي  لملةيؤ  
فضؤؤال يؤ  سؤ ار ت  لؤؤاشل  لالبةؤ  فؤي تقليؤؤل مؤا  جؤره شمؤؤاال  جؤره فؤي مؤؤر ن  لار سؤ  . بؤل بيؤؤ    شبؤل م   لنرةسؤكر 

كرمؤؤات  لطاغرتةؤؤ   ؤؤأش مل هسؤؤةانيا فؤؤي تحاوؤؤا مؤؤا  قؤؤال شمؤؤا ال  قؤؤال فؤؤي رطؤؤب  لجمعؤؤ  ةتؤؤى ميعؤؤر  فنوؤؤا تؤؤارل  لح
 .بالن  لترةنا  لمحيرم    !   ةتى في  لسعرن   ذكل  لنورن ش ليصار   السرء

ةا ةؤؤك يؤؤ  مؤؤا  سؤؤمم بيشؤؤله شمؤؤا ال  سؤؤمم فؤؤي  لصؤؤحف ش لمجؤؤالت شجمةؤؤ  هشجؤؤ   ليشؤؤا   ل  ؤؤلي ش ألنبؤؤي .  
يؤؤؤل  لاؤؤؤلص ةكرمؤؤات بالنةؤؤؤا ييؤؤؤى ترقةؤؤ  معايؤؤؤا ت ييؤؤؤى بؤؤل م   جتماعةؤؤؤ  تتيؤؤؤافى مؤؤ  هسؤؤؤس نوييؤؤؤا شهيل فيؤؤؤا ش ؤؤا هج

شلظ تعا هربؤار ةؤلص  ألف ؤار  لتؤي هيييوؤا شهيؤل  لؤافاع  ألمليكؤي   ر مسؤ نيا (  خافةؤ  ييؤى هةؤا ..  يؤذ   شتقالناةا.
هسؤؤؤالنب ت  نؤؤؤله شعةشؤؤؤ  شآؤؤؤلق آعامؤؤؤ   فؤؤؤي رتةؤؤؤار    ا مؤؤؤ  ةمؤؤؤى تقينؤؤؤا  لاؤؤؤلص يؤؤؤةا ةؤؤؤك يمؤؤؤا  سؤؤؤت حل فؤؤؤي مجتمعات

 . ! رال  ةمامات  شنشر شلباس  بل شةتى بياء 
************* 
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 والخالصة:
 

ش لؤؤذي   عؤؤة مؤؤ  ش  ؤؤ   لمسؤؤيمن  رؤؤالل  لعقؤؤرن  لسؤؤبع   ألرنؤؤل  مؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤلي     يؤؤذ    فؤؤل ارتصؤؤار  
ثؤظ مؤا  مسؤتعمل ت تحؤن  إلةؤتالل  لصؤينيي  بالن  لمسيمن  ييى بكل   تارج فة   ليالء ميذ سقر   لخالف  شتجح 

( إلؤى ه  بيؤ   لؤيالء  متؤ   عؤا  ةوةؤار إلتحؤان  لسؤرفننتي شت ؤلن  ةكرمؤات  إلسؤتقالل تال ذلك م  ملةيؤ  مؤا سؤمي  
  لي ام  لعالمي  لجاوا ( ميذ مطي   لتسعنيات شىلى  لنرم . همليكا شةي ا وا في هشرشبا  لياتر  لآالق ما سمي  

ةميؤؤ   إلسؤؤؤالم شةل سؤؤ  مؤؤؤ   لعيمؤؤاء ش لؤؤؤايا  شمؤؤا سؤؤؤمي   الةوةؤؤؤار ت ؤؤؤلشض ه   قؤؤف ل ؤؤؤل يؤؤذه شكؤؤا  مؤؤ   لم
فقؤا بؤوات  لعقؤرن   جمايات  لصحر   إلسالمة  ش لحلكات  لجوان   .. شل   شكما سي صل في  ل صرل  لقانمؤ   

ل  لسؤؤي  فؤي كافؤؤ   لوةكؤل  لؤؤاويي  لمعؤلشف أليؤييمؤؤاء كاةؤؤن رالدؤت  ه  مع ؤظ   ألربعؤ   ألرنؤل  مخاضؤؤا دؤعبا  
بؤؤؤالن  لعؤؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي  ؤؤؤا تؤؤؤرهع إمؤؤؤا فؤؤؤي متايؤؤؤات  لي ؤؤؤاق ليحكؤؤؤام ش لؤؤؤاررل فؤؤؤي تيليؤؤؤل ت يلجؤؤؤاء مؤؤؤ  هجؤؤؤل تسؤؤؤري  

مؤ  هجؤل ت ؤاني نفؤ   لمعتسؤ     شىمؤا فؤي جحؤرر  لعجؤح ش لتسؤرياات  رةاةاتوظ لياو  شيمالتوظ ليمستعملي   لجان  
 .سالآن  جا لي  فسق  ظيم  كافلي   لحق ييا  رل  ضليب   ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل ش

فقؤا رلجؤن مؤ  مصؤانماتوا مؤ   شهما ما سمي  الصحر   إلسؤالمة   لتؤي  ةطيقؤن  عنؤا سؤقر   لخالفؤ   قينؤل  
تتقاسؤؤموا  لتشؤؤكنالت  لسةاسؤؤة  ش لححبةؤؤ   لمسؤؤما   إسؤؤالمة ( ! لتجؤؤا لوؤؤا  ةكرمؤؤات بالنيؤؤا مقيمؤؤ   ألظؤؤافل ماجيؤؤ   

 عؤؤؤا ه   ةسؤؤؤيخن يؤؤؤ  مع ؤؤؤؤظ مبان وؤؤؤا شبؤؤؤعار توا شبل مجوؤؤؤا شهف ؤؤؤؤار  يؤؤؤق مؤؤؤؤ   لجاييةؤؤؤ   همكيؤؤؤ  فؤؤؤي ميتصؤؤؤف  لطل 
ا ش لجوؤؤان ةش لقؤؤلهللا  نسؤؤترر   ا يا ش للسؤؤرل  ؤؤاشتيؤؤ  غاوت لنتحؤؤرل بؤؤعاريا مؤؤ  كرةؤؤ    ممسسؤؤنوا  ألش  ؤؤل رةموؤؤظ   .

   لالبةؤ   ؤاشتوا  ش لا مقل آةؤ    ليللمؤا  غاوتوؤا  ا ( لنتحرل شكأة  دؤار  يا ش لمرت في سينل   هسمى هماةنيسيني
ش ل ؤؤؤره  المقايؤؤؤا فؤؤؤي ةكرمؤؤؤات  ل  ؤؤؤل هسؤؤؤمى  سؤؤؤينيوا   ش الةتخا ؤؤؤات شييةؤؤؤ   سؤؤؤموا   ش لاسؤؤؤترر  لعيمؤؤؤاةي نسؤؤؤترريا

 .(  هماةنوا !!
فقؤا ترهيؤن جورنيؤا فؤي جؤالةات   شهما  لصحر   لعقا   إليان   لمسيمن  إلى ما كا  ييةؤ   لسؤيف  لصؤالم  

ةتوؤن إلؤى  إلرجؤاء شتقؤا س  لميؤر  شهشلةؤؤاء  افحؤ  هةؤر ع  ليؤاع شمكافحؤ   لقيؤؤرر ش ألمؤر ت. ش ك م لش الةشؤاا أل حؤا  
 . شهرذت  ح وا م   لسعي لييللماةات ه ضا     ألمل شمكافح  مياش نوظ

  بعا  ي  ش     لمسيمن  .يي ة  ش فقا  هن نت ..  لتييةغة   شهما  لجمايات  إلدالةة  ش لصرفة  ش
. فقؤا هبيؤن بؤالء ةسؤيا ش ؤامن شسؤعوا  لجواني  لمسيم شتي ةمات  في بالن يلبة  شىسؤالمة  ك نؤل  شهما  لتةار 

   ظشتؤنوو ظفي هجر ء  عرن  لصحر  شرؤذالةوا  ش عؤرن يامؤ   ألمؤ  شضؤةايو ضحى هفل نيا ش   ميذ مطي   لستنيات 
    ش لمشؤؤلنو  فؤؤي سؤؤينل   فؤؤاة لن  لعؤؤاش بوؤؤا شسؤؤجل رش نيؤؤا شمجايؤؤاشيا هسؤؤما وظ فؤؤي سؤؤجالت  لشؤؤوا ء ش ألسؤؤل 

ةسؤي مع ؤظ بؤعربوا   فأةسؤايظ هة سؤوظ شهيقؤيوظ . همؤ  لةكرةر  بورن هرؤاشن جاوؤا ييؤى همؤ  مقوؤرر   ايؤا  م  كؤ  
ة ا  لعةش  شةكرمات كافل   اهلل محكم  لشؤل    هيا  ؤ   شييمؤاء كؤاةر   لسؤيب  ألساسؤي فؤي تخؤاول يؤذه  ألمؤ  مؤ  

 ةتوؤؤؤى ك نؤؤؤل مؤؤؤيوظ نيؤؤؤا  ييؤؤؤى هبؤؤؤر ص جوؤؤؤيظ . شيكؤؤؤذ   ا سؤؤؤمي دؤؤؤحر  إسؤؤؤالمة   شنيؤؤؤا  لمؤؤؤ بؤؤؤن  ميؤؤؤافق شيؤؤؤاجح ..
  ة لنت ةكرمات  ل ل يي   شل ذم  لجوانون  ذ حا شسجيا شتعذوبا شتشليا  ش ول .
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ش ةوؤؤارت بؤؤمر  لجوؤؤان ش ةؤؤا  تيؤؤر  ألرؤؤل  شلؤؤظ ويصؤؤلم  لقؤؤل   لعشؤؤلش  إال شمع ؤؤظ  لمحؤؤاشالت  لجوان ؤؤ  م  كؤؤ  
 عةشؤؤر  هكيؤؤل مطؤؤارن       رش نيؤؤا ثابتؤؤا ييؤؤى  لطليؤؤق متايؤؤات  لوجؤؤل  ش لتشؤؤليا ش لالبؤؤ مشؤؤتت   تتقاسؤؤظ مؤؤ   قؤؤي مؤؤ

 أليل  لحق يلفوا تارير  لبشلي  .
 ليسؤتقيل  لقؤل   لحؤاني ش لعشؤلي  شهل نتؤ   ل ال ؤ    ش ةصلمن  أللف  ل اةة  ليمؤنالن   ش ةصلم  لقل   لعشلش   

مخططؤؤؤؤات جعيؤؤؤؤن مؤؤؤؤ   إلسؤؤؤؤالم ش لمسؤؤؤؤيمن  يؤؤؤؤاشيا  إلسؤؤؤؤتل تةجي لت تتحؤؤؤؤ  همليكؤؤؤؤا شةي اؤيؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  هشرشبؤؤؤؤا  ليؤؤؤؤاتر  ش 
سةاسؤؤاتوا ييؤؤى مبؤؤانئ دؤؤل ع  لحضؤؤار   لالبةؤؤ   ليصؤؤل ةة  مؤؤ  ةضؤؤار   إلسؤؤالم  ىتييؤؤتشل. ش لتؤؤاريخي  لقؤؤا ظ ش لقؤؤانم 

  لحمالت   لصينية   ل ال   دل ة  شيييا .  طيقيشلت ش لمسيمن  .
 يؤل ه  ويصؤلم  لعؤام  ألشل مؤ   لقؤل   لحؤاني  سؤيتميل    لعالظ ييى نشي  ة جار ت  لحاني يشل مؤ  اشدح
 ش بتاهةا ما سمي  يالظ ما  عا سيتميل ( . ش لعشلي  .

 فما ير ش     لمسيمن   لنرم في ضرء ظلشف يذ   لعالظ ؟؟.
 

************* 
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 م  2001-سبتمبر -11ن اليوم في عالم ما بعد  يواقع المسلم 
 

مؤا ةعةشؤ   لنؤرم مؤ  هشضؤاع فؤي  لعؤالظ  إلسؤالمي  عؤا هةؤا    لحؤاني يشؤل مؤ   كما هسي ن فؤي  لتقؤا ظ فؤل 
فمؤؤا ةحؤؤ  فةؤؤ  يؤؤر ملةيؤؤ  جؤؤاء نشريؤؤا شفؤؤق  سؤؤيتميل   لؤؤةس هبؤؤا  ةتةجؤؤ  لؤؤذلك  لحؤؤا   لمحؤؤاشن شى  كؤؤا  ي ةمؤؤا .

شيؤؤؤي فصؤؤؤرل مؤؤؤ  مقتضؤؤؤةات  لي ؤؤؤام  لعؤؤؤالمي  لجاوؤؤؤا  لؤؤؤذي  مخططؤؤؤات  ألمليكؤؤؤا  ش ألشرشبنؤؤؤن  شهسؤؤؤةانيظ  لنوؤؤؤرن .
شبؤاء ملةيؤ   لقطؤب  لر ةؤا   رؤال مكرةاتؤ  فؤي ةيؤف  ليؤاتر ن عؤا ت  ةؤك ةيؤف ش رسؤر شى    ةطيؤق مطيؤ   لتسؤعنيات

 إن ر  بمش   لعالظ .وليا   ألمليكي  لنورني(  لذي 
كؤا إ يؤاع يشلذلك فل   رليا  ش     لمسيمن   عا سيتميل( ير م   اص  لتأرير  لحميي شلؤةس  يايؤ   مؤا تليؤا همل 

   م  كر  ما ةح  فة  ةتةج  لسيتميل . لعالظ  
شيك ؤؤي مؤؤ   ألنلؤؤ  ييؤؤى ذلؤؤك مؤؤا ةشؤؤل مؤؤ   لمخططؤؤات  لصؤؤونرةة  يؤؤ  يؤؤحم  لنوؤؤرن ييؤؤى  سؤؤت مال  ةؤؤتالل 

شفؤؤلض سةاسؤؤ   لتطيةؤؤ   لشؤؤامل مؤؤ    شآؤؤلن مؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ   ل يسؤؤطنينن  ميوؤؤا   فيسؤؤطن  شيؤؤام  لمسؤؤجا  أل صؤؤى 
 .م1991هييين رطط  في ممتمل ماريا  ة   لذيجنل ةوا م  ةكام  لعلص ش لمسيمن  .يذ   لتطي

ه ضؤؤا مؤؤا ةشؤؤل يؤؤ  بؤؤل م   ألمليكؤؤا  إليؤؤان   ةؤؤتالل  لشؤؤلق  ألشسؤؤط ش لسؤؤةطل  ييؤؤى ييؤؤى ذلؤؤك شمؤؤ   ألنلؤؤ  
شتشؤؤكنل  ؤؤر ت  لتؤؤارل  لسؤؤلي  فؤؤي همليكؤؤا مؤؤ  هجؤؤل ذلؤؤك ميؤؤذ ه ؤؤام كؤؤارتل سؤؤي    ميؤؤا    لؤؤي ط فةؤؤ  شفؤؤي شسؤؤط هللاسؤؤةا .

 ت  ستعماري  همليكة  معيي  .شما تب  ذلك م  سةاسا .م1973
 لحؤلص  لعالمةؤ  لمكافحؤ   إلريؤؤاص ( إال  شمؤا  لعادؤ    ألميةؤ   لحالةؤ   لتؤي ت نؤل  ةاجوؤؤا همليكؤا شمؤا هسؤمت   

كؤؤل ثالثؤؤ   إ يةمؤؤيشتتا عؤؤن  معؤؤال مؤؤمتمل يؤؤالمي هش  م1990تي نؤؤذ  ليؤؤل م   لمؤؤمتمل ت  ألميةؤؤ   لتؤؤي  ةطيقؤؤن  ميؤؤذ 
.. ش جتمايؤؤات شهر ء  لا ريةؤؤ   لعؤؤؤلص فؤؤي تؤؤؤرةس شبؤؤاريس  شمنالةؤؤؤر  شبؤؤلم  لشؤؤؤةر   م ؤؤل مؤؤؤمتمل ت بلبؤؤيرة ;هبؤؤول

ش لممتمل ت  ألمية  لاشل  لمترسط  لتي باركن فنوؤا هشرشبؤا شةكؤام  لعؤلص شىسؤل  نل . شجا  ش لقايل  كل ست  هبول 
 ! ثظ تتا    لممتمل ت  ألمية  في هللاسةا شهفلي ةا ..  شهمليكا رغظ  عايا ي   لمترسط

لشؤلق  ألشسؤط إلؤى (  لعييةؤ   ؤا بيؤ  فؤي  FBI ألنل  ييؤى يؤذه  لحميؤ   يؤل سؤيتميل  ه  يؤان مكاتؤب  لؤؤ شم  
يؤؤذ  يؤؤا  مئؤؤات . شغنليؤؤا.. اض شيمؤؤا  ش لخلآؤؤرم شتؤؤرةس ش لماؤؤلص( مكتبؤؤا   فؤؤي  لليؤؤ23   م2001مؤؤا  يؤؤل سؤؤي  

 ( .CIA لمكاتب  لسلي  ليؤ  
شتضؤؤخةظ إيالمؤؤي لسؤؤيتميل . همليكؤؤي ووؤؤرني ميؤؤلم   إيالمؤؤيشكمؤؤا  يؤؤن  فؤؤيح  ةعؤؤةش  آل  ةالؤؤ   سؤؤتاالل 

شتا عةات  شهدؤحا    مؤ  هجؤل تيليؤل يؤاش ةوظ شى يؤاع  لعؤالظ  عكؤس  لح ةقؤ   لتؤي تؤال ييؤى ه  سؤيتميل شغنليؤا مؤ  
رنشن هفعؤؤال ييؤؤى يؤؤاش   شلةسؤؤن يؤؤاش ةا إال يؤؤي مؤؤ  هيمؤؤال  لمقاشمؤؤ  .. مؤؤا  إلةت اضؤؤ  شسؤؤر يا كؤؤذلك  لعميةؤؤات  ش 

  لمسيمن  .ك نل  م  ةتى ش ر  مع ظ  لعالظ بذلك كما ه يع  بتاء 
فلةيؤؤؤا ةقؤؤؤرل  ؤؤؤأ  هةؤؤؤر لوظ  ؤؤؤا  م2001   لنؤؤؤرم  عؤؤؤا سؤؤؤيتميل نشىذ  مؤؤؤا هرنةؤؤؤا ه  ةجمؤؤؤل  لقؤؤؤرل يؤؤؤ  ش  ؤؤؤ   لمسؤؤؤيم

 م  ضةاع نويوظ شنةةايظ شتسيط  أليا ء يينوظ .سا قا    هن نت سرء  شتمان ا تحن كاف   لعياشي   لتي هشرنةايا 
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تيؤاول  لشؤل    شمحاربؤ   إلسؤالم . كمؤا  هن نت ةالؤ  ل هن ن إدؤل ر  لحكرمؤات شميلر توؤا    مففي قياع   هنس
 سؤيب بل سؤؤ    شت ا مؤن مرجؤ  إفسؤؤان  لعقا ؤا شةشؤل  ليؤؤاع شسؤعار  ل سؤرق ش لضؤؤالل  .دؤؤل ة   ةؤتالل  لمقاسؤات 

 لمؤؤؤؤممين  ش لمجايؤؤؤؤاو   ش هن نت غلبؤؤؤؤ   لوجمؤؤؤؤ   إليالمةؤؤؤؤ  ش ةتشؤؤؤؤار  ل ضؤؤؤؤا ةات  لوانفؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤى سةاسؤؤؤؤات  إلفسؤؤؤؤان .
 ش آلملي   المعلشف ش لياين  ي   لمي ل   عل بل س   لوجم   ألمية  .

فيح   لنرم لسيا همام تماني سل    ل لش ت  الحنيؤ  ش ليةا ؤ   شىةمؤا همؤام ةالؤ   وأما توه ونواو ذهاب الدنيا :
   أليؤل ض اوؤتة   لؤذل ش لخؤرف ش لقتؤل ششهمؤا سؤرء ترهيؤ   ل ؤلش  ش ل يؤظ ش لقوؤل ش  لمصانر  ل ؤلش ت .  ةتاللإيان  

فؤؤاهن نت معاالتؤؤ   لمخة ؤؤ    ش ةتشؤؤلت ةنؤؤث لؤؤظ ت ؤؤ   ا مؤؤ   يؤؤل سؤؤيتميل. فؤؤي مجتمعؤؤات كاةؤؤن هك ؤؤل هميؤؤا ش سؤؤتقل ر  
 كمجتمعات  لخية   لعلبي شبيا    لمسيمن   لبعنا  ي  ملكح  لشلق  ألشسط كيالن هللاسةا شهفلي ةا  إلسالمة .

سؤؤم  يؤؤالظ مؤؤا  عؤؤا سؤؤيتميل  لمعييؤؤ   لمرغيؤؤ  فؤؤي  لعاش ةةؤؤ  ..فيؤؤظ  عؤؤا ييؤؤا  إر ن   فوؤؤر وأمهها تسهه   اروههداء 
. بؤؤؤامل ...يؤؤذ  إذ  هرنةؤؤؤا  إلجمؤؤؤال   ةؤؤؤتاللإيؤؤان  عبؤؤار  يؤؤؤ  ش ليلةؤؤؤام   لنؤؤؤرم  ...بؤؤعرصرصردؤؤؤةات ةكرمؤؤات ش 
نش يؤؤي مؤؤ  هجؤؤل تحليؤؤك   يؤؤا تسؤؤيةط  لضؤؤرء مؤؤ   ؤؤاص   لتؤؤأرير  لمؤؤرجح  شمؤؤ   ؤؤاص  لتردؤؤةا  لم نؤؤا ب شل ؤؤ   جؤؤار

شمؤ  .  2001ةؤل  المسؤيمن   عؤا هةؤا    لحؤاني يشؤل مؤ  سؤيتميل . شذلك بذكل  عؤة مؤا  لمقاشم  لا   ألم  
 هيظ ذلك  ارتصار :

 
 تدمنر اامار  اا المية في أفغانستاو: -1

ةكرمؤؤ  آالبؤؤا  فؤؤي هفااةسؤؤتا  ميؤؤذ هش سؤؤط   لسؤؤقا  شىر نتوؤؤافقؤؤا كاةؤؤن همليكؤؤا شةي ا وؤؤا  ؤؤا هيييؤؤن سةاسؤؤتوا  
. شتح وؤؤؤؤات شتنؤؤؤؤل  ةر  ايؤؤؤؤا ظوؤؤؤؤرر  مؤؤؤؤ   لر ؤؤؤؤن ش تخؤؤؤؤذت لؤؤؤؤذلك إجؤؤؤؤل هللات   تصؤؤؤؤان   شسةاسؤؤؤؤة   مؤؤؤؤ   لحصؤؤؤؤار م1997

إلؤؤؤى ه  جؤؤاءت هةؤؤؤا   سؤؤيتميل فرضؤؤؤعن ةر  ايؤؤا مرضؤؤؤ   لتي نؤؤذ. شبتعؤؤؤاش  . ش لعقربؤؤات ش لتيؤؤريم  ؤؤؤالاحش ش لحؤؤلص 
لبةؤ  ش إلسؤالمة  عحكرمؤات  لغلبي شالسةما م  بليطاةةا شهشرشبا  لياتر. ششسط سكرت نشلؤي شرةاةؤ  دؤليح  مؤ   ل

ييؤؤؤؤل ةميؤؤؤؤ   م2001ةكرمؤؤؤؤ  آالبؤؤؤؤا  فؤؤؤؤي ن سؤؤؤؤميل  إسؤؤؤؤقا تؤؤؤؤظ    اكسؤؤؤؤتا  ش لسؤؤؤؤعرن   شىوؤؤؤؤل   ةكرمؤؤؤؤات شالسؤؤؤةما   
تحلكؤؤن فؤؤي آيةعتوؤؤا ييؤؤى  ألرض  ؤؤر ت  لملتؤؤاو   لعمؤؤالء فؤؤي هفااةسؤؤتا    لؤؤذو  نريؤؤر  كابؤؤل  . يسؤؤكلي  همليكةؤؤ 

 لتجلبؤؤؤ   لرةنؤؤؤا   لرلنؤؤؤا  إل امؤؤؤ   لاشلؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  ميؤؤؤذ سؤؤؤقر   إجوؤؤؤاضشيكؤؤؤذ  تؤؤؤظ .  حما ؤؤؤ   لطؤؤؤا ل ت  ألمليكةؤؤؤ  
شةصين همليكا ةكرم  يمني  في كابل لتحرل هفااةسؤتا  إلؤى  يعؤ  همليكةؤ  تسؤةطل ميوؤا ييؤى  .  لع ماةة   لخالف 

 كاف   لميطق  في شسط هللاسةا ذ ت  أليمة   إل تصان   ش إلستل تجة  .

 
************* 
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 ة الصوو  الجسا ية في العالم اا المي :مواولة إبا   قالص -2
فؤؤي ظؤؤل هشضؤؤاع نشلةؤؤ  كاةؤؤن تتصؤؤايا فنوؤؤا   مؤؤ   لمعيؤؤرم ه  قةؤؤام  إلمؤؤار   إلسؤؤالمة  شرسؤؤرخ ةكؤؤظ آالبؤؤا  

شمؤا تبؤؤ  ذلؤؤك مؤؤ    م1992ذ  ة ؤؤل   يقؤاه فؤؤي هفااةسؤؤتا  ميؤؤ  يجمؤ   لاؤؤلص شةي ا ؤؤ  ييؤى  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لمسؤيم 
مم تا فؤي هشرشبؤا ش لسؤرن   ش لؤةم  شتلكةؤا شبعؤة   آلمي مالذ توظ  إغالق ةشا   ش لش تصفة  جنرب  في  ليرسي  ش

 لتؤؤي لجؤؤأ إلنوؤؤا ه ضؤؤا   جعؤؤل مؤؤا تبقؤؤى مؤؤ  رالدؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني ت ؤؤيء آيةعةؤؤا إلؤؤى هفااةسؤؤتا     لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  
   م  شسط هللاسةا .و لمجاياك نل م  

 إلمار   إلسالمة  شسني . م  هجل تحقنؤق يؤافوا فؤي ش ا  تخذت همليكا م  هةا   سيتميل ستار   شم  نمار 
فؤي يؤذ   لؤحم  ذ م ما تبقى م  رالد  يذ   لتةار  لمجايا  لذي  م ل هللارل رطر  نفاع هم   إلسؤالم يؤ  ة سؤوا 

 . لممسف
شييؤؤؤؤل معؤؤؤؤار   لقصؤؤؤؤف  لجؤؤؤؤري  لمتؤؤؤؤرةش. ش لوجمؤؤؤؤات  لضؤؤؤؤاري  ليملتؤؤؤؤاو   ألفاؤؤؤؤا   لؤؤؤؤذو  هسؤؤؤؤقطر   لحكرمؤؤؤؤ  

 لباكسؤتا  رسؤا ل فانةؤ   ؤتال  ن همليكا شةي اؤيا  المجاياو   لعلص ش لمجاياو  م  شسط هللاسؤةا شهةحل  إلسالمة   
 لمذ حؤؤؤ . ةنؤؤؤث  تيؤؤؤن ييؤؤؤؤى  إلؤؤؤى( فصؤؤؤال ملشيؤؤؤا  مشؤؤؤلف ش ؤؤؤا هضؤؤؤافن  لحكرمؤؤؤ   لباكسؤؤؤتاةة  بل اسؤؤؤ    شهسؤؤؤل  .

جيؤؤ  مؤؤ   لشؤؤارع هر ضؤؤنوا  لعشؤؤل ت شهسؤؤلت يؤؤا  مئؤؤات مؤؤ   لمجايؤؤاو  شسؤؤيمتوظ ألمليكؤؤا. شسؤؤط دؤؤمن شبؤؤالن  مخ
 إةقؤؤاذهرغؤؤظ مؤؤا هبؤؤا ه  عؤؤة  لصؤؤالحن  مؤؤ   إلرؤؤر   لباكسؤؤتاةنن  مؤؤ  تعؤؤاش  هةقؤؤذ مؤؤا  مكؤؤ     إلسؤالمي فؤؤي  اكسؤؤتا  

فؤي  لؤاةةا ويتقطؤر  هة اسؤوظ  عؤا  لمعؤار   لطاةيؤ    الةتشؤارشتمكيؤر  مؤ  إيؤان    مم  تشلنش  ييؤل  اكسؤتا  شىوؤل   
 كتاص:ت ادنل ذلك في ر ج   ش لمطارن   لعمةاء]

 ..  ليمملف  شكي  ش لحل ش ل ليض   لمتعني  ( لم –مشلف  اكستا    
مؤ  يجمؤ  بلسؤ  شتعؤاش  همليكؤي رشسؤي لتصؤفة   لمجايؤاو  فؤي   ش ا تل فقؤن يؤذه  لوجمؤ  ييؤى هفااةسؤتا  

ش لتؤؤؤؤي ةجحؤؤؤؤن إلؤؤؤؤى ةؤؤؤؤا كينؤؤؤؤل.  عؤؤؤؤا ه  كاةؤؤؤؤن ةميؤؤؤ  غلبةؤؤؤؤ  همليكةؤؤؤؤ  هرؤؤؤؤل   ؤؤؤؤا ةجحؤؤؤؤن فؤؤؤؤي تصؤؤؤؤفة  .  لشةشؤؤؤا  
تا عؤؤن همليكؤؤا  لحميؤؤ  فؤؤي محاشلؤؤ  لتصؤؤفة   لجنؤؤرص  لمسؤؤيح  فؤؤي  ل ييؤؤن   . ش1995فؤؤي  ليرسؤؤي  سؤؤي   لمجايؤؤاو  

شمؤؤا تؤؤح ل  لمر جوؤؤ  . ش لؤؤةم  ش لقؤؤل   ألفليقؤؤي شةن مؤؤا  سؤؤتطاين  عؤؤا ه  رضؤؤين بؤؤركتوظ  لل ةسؤؤة  فؤؤي هفااةسؤؤتا  
 .ثال  سير ت مستمل  م   لنورن في هكياف بنن  لمقاس ميذ ةحر 

 
************* 
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 أحداا  بتمبر : 

إلةصؤؤاء تؤؤارير شهةؤؤا   يؤؤذه  لوجمؤؤ   ليلبليؤؤ   ل المؤؤ  . وؤؤا كاميشيؤؤذ  ييؤؤر    كتؤؤب تحتؤؤ  كتؤؤب بؤؤل مجيؤؤا ت  
شال وتسؤؤ   ن  ل الثؤؤ   لماضؤؤة  مسؤؤتاين  هةؤؤا   سؤؤيتميل ..لؤؤ  ييؤؤل  لعقؤؤر   بلمجؤؤر   ش لؤؤذي ييؤؤى  إلسؤؤالم ش لمسؤؤيمن  

 شىةما هشرن هيظ ما ةا  في يياشي :   لمقام ييا ليت صنل 

تصؤؤؤفة  مع ؤؤؤظ  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني  لمسؤؤؤيم ييؤؤؤى مسؤؤؤتر   لجمايؤؤؤات ش ل ةؤؤؤان ت ش للمؤؤؤره ش لونئؤؤؤات ش  لؤؤؤؤممياو  
ف ش ألسؤؤؤؤل  شةقؤؤؤؤل  لمعتقيؤؤؤؤن  إلؤؤؤؤى سؤؤؤؤج   لمعييؤؤؤؤ  ش لسؤؤؤؤلي  شيميةؤؤؤؤات  لخطؤؤؤؤ  الغتةؤؤؤؤاالتش لؤؤؤؤؤمر لن  ..يؤؤؤؤ  آليؤؤؤؤق 

مختيؤؤؤف هةحؤؤؤاء هفااةسؤؤؤتا  شفؤؤؤي غر ةتاةؤؤؤامر  ألمليكؤؤؤي فؤؤؤي كربؤؤؤا  هش سؤؤؤجرةوا  لمتيؤؤؤاثل  فؤؤؤي  ر يؤؤؤايا  ألمليكةؤؤؤ  فؤؤؤي 
. شالسؤةما  هش  التعاش  م  ةكرمات  للن  شسجرةوا  ل يل   لمشلي   ألبر ص ليشباص  لمسيظ فؤي يؤذ   لحمؤا  . لعالظ

   لجوؤان ش إلسؤالم ش لمسؤيمن  كحكرمؤات  لسؤعرن   شمصؤل ش ألرن  ش لماؤلص شسؤرريا حؤمكاف عليقؤ  فؤي لحكرمات  ل
  لتومؤ   لجوان ؤ  ش ا آالن يذه  لحمي  ك نؤل  مؤ   ألبليؤاء ةتؤى مؤ  إلر . شتلكةا شباكستا  شترةس ش لجح  ل ش ...

 إ  جاه  لتعينل. (

   لآؤؤاره  لعؤؤلية  لعؤؤام   الجتمؤايي ي ش لؤؤاير  محاشلؤ  تصؤؤفة  كامؤؤل آةؤؤا  لصؤحر   إلسؤؤالمة   لسةاسؤؤي ش 
لؤ . بؤل لقؤا آالؤن  لحميؤ  كؤل مؤا ةسؤب     محضياتحن نير  مكافح   إلرياص  ش ط  جذشر  ألدرلة   لتي ت رمف 

..بؤلكات تجاريؤؤ  .. بيؤؤر  إسؤؤالمة    جتماعةؤؤ ممسسؤؤات إغاثةؤؤ  إسؤالمة  إةسؤؤاةة  ..ينئؤؤات .. لإلسؤالم ش إلسؤؤالمة  
ةالوؤا   ةتؤى بخصؤةات يان ؤ  لقؤا ةؤال  لؤيالء بؤل ةصف ربري  !   –بير  إسالمة   ةتى .. جمايات ..هةح ص ..

سؤتاالل مسؤمى  إلريؤاص اكل ذلؤك    ألمليكي ألةوظ مسيمر  هثلياء  شكير  دنا  ليصردة   ألمليكة  .  اليتا ء
 ش لحمي  لمكافحت  ..

لالص. فقا سؤين همليكؤا شكافؤ   لؤاشل  لياء  خط  متارج  لتصفة   لجالةات  إلسالمة  ش لعلبة  ششجرنيا في  
 ألجاةؤب شتؤرقة وظ شسؤحب   يتقؤال ألشرشبة   ر ةن  لمكافح   لوجل  ش ليجرء  لسةاسي  بؤل شهةكامؤا يلفةؤ  تتؤةم لوؤا 

 للسمة  إ  كاةر  م ةمن . ش يتقؤالوظ لمؤان م ترةؤ  نش  ترجةؤ  هي تومؤ   إ امتوظسن  شىلااء جيسةاتوظ إ  كاةر  مجيم 
  لعسؤكلي  فؤي  لعؤالظ  ل الؤث .  الةقالبةؤ ة  هبلس  ك نؤل مؤ   ألةكؤام  لعلفةؤ   لتؤي تسؤيوا  لحكرمؤات  ر ةن  يلف ..

شفؤؤي ظؤؤل يؤؤذ   لسؤؤعار . فلةسؤؤا  لؤؤاشل  إلسؤؤكياةافة  ش شلؤؤظ تسؤؤيظ مؤؤ  يؤؤذ  ةتؤؤى هيؤؤلق بؤؤالن  لا مقل آةؤؤ  كيليطاةةؤؤا ش 
يينوؤؤؤا  لنوؤؤؤؤرن ش لصؤؤؤينينر  ييؤؤؤؤل  ش ل يؤؤؤب  لؤؤؤذي ر فقؤؤؤؤ  مرجؤؤؤ  إيالمةؤؤؤؤ  مرجوؤؤؤ  مؤؤؤؤ  شسؤؤؤا ل  إليؤؤؤؤالم  لتؤؤؤي  سؤؤؤؤةطل

 لتي حيرةؤؤات ش لصؤؤحف ش ألفؤؤالم شكافؤؤ  شسؤؤا ل  ليشؤؤل ش إليؤؤالم. كمؤؤا تح وؤؤات هيمؤؤال  لجؤؤل  ظ  لعيصؤؤلي  ةتؤؤى ذكؤؤلت 
 لعيصؤلي  ييؤؤى  لمسؤؤيمن   ؤا تح وؤؤات  عؤؤا سؤيتميل رؤؤالل سؤؤي    اليتؤؤا ء تإةؤا   إلةصؤؤا ةات فؤؤي هشرشبؤا ه  يؤؤذه 

شرؤؤؤالل يؤؤؤذ    ألسؤؤؤيرع  لؤؤؤذي هجؤؤؤلي فةؤؤؤ   لتصؤؤؤحةحات   ش إلضؤؤؤافات  . % يؤؤؤ   لسؤؤؤي   لسؤؤؤا ق 66 معؤؤؤال  م2002
( هةؤؤؤلق فؤؤؤي يرليؤؤؤا  يشؤؤؤلي  مسؤؤؤجا  شملكؤؤؤح  إسؤؤؤالمةا فؤؤؤي  م2004 ألرنؤؤؤل  ييؤؤؤى  ل تؤؤؤاص   شةحؤؤؤ  فؤؤؤي   ةؤؤؤرفميل 

 غضر  يشل  ه ام !!
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   رؤلش  ش تل هفل ن مؤ   لجالةؤات  لمسؤيم  شجؤلح هللا ش ة جلت  يابل ييى مل كح إسالمة    فقا هةل ن مساجا  
 تؤل  عؤة  لويؤاشس فؤؤي همليكؤا  يتقؤان  مؤ   لليؤاع ييؤا  هةوؤظ مسؤيمر  ألةوؤؤظ هةؤ  ةتؤى . ييؤى محجبؤات  يش يتؤا

ويبسر  يما ظ يياشسة ! يذ  فضال ي   ةتشار ما نش  ذلك م   لعاش   م   لسؤب ش لشؤتظ ش لضؤلص فؤي  لطل ؤات 
  . شىرسال رسا ل  لتواوا.. إلر

  ييؤؤؤى  لؤؤؤاررل فؤؤؤي ةميتوؤؤؤا لمكافحؤؤؤ   لظ  التلغنؤؤؤب ش لتلينؤؤؤب  كافؤؤؤ   لرسؤؤؤا لهجيؤؤؤلت همليكؤؤؤا كافؤؤؤ  نشل  لعؤؤؤا  
  فجؤؤؤؤؤابر   لعؤؤؤؤؤالظ  عقؤؤؤؤؤاش    ألمينؤؤؤؤؤر    لابيرماسؤؤؤؤؤنر  ش ظيؤ كؤؤؤؤؤرل  بؤؤؤؤؤرل ( شسؤؤؤؤؤ ل   إلريؤؤؤؤؤاص ش ؤؤؤؤؤام شهيؤؤؤؤؤل رؤؤؤؤؤارجنتوظ  

لؤؤؤاشل  ليرلةسؤؤؤة  ييؤؤؤا شييؤؤؤا  فؤؤي كافؤؤؤ  ه طؤؤؤار  ألرض . شهلحمؤؤؤن همليكؤؤؤا ةكرمؤؤؤات   ش الت اقةؤؤؤات لمعايؤؤا ت  ألميةؤؤؤ  
التعؤؤاش   ل امؤؤل فؤؤي  لحميؤؤ  تحؤؤن تواوؤؤا  لسؤؤطر   لعسؤؤكلي . ةتؤؤى دؤؤلح  عؤؤة رؤسؤؤاء  لؤؤاشل   لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  

 .كل ةس  لةم  شمصل .. لعلبة  بذلك 

هش   إلةسؤؤؤا كمؤؤؤا ضؤؤؤلبن همليكؤؤؤا  عؤؤؤلض  لحؤؤؤا ط  كافؤؤؤ   ألدؤؤؤر ت  لمعتلضؤؤؤ  يينوؤؤؤا مؤؤؤ  مي مؤؤؤات ةقؤؤؤرق   
عامؤؤ  رغؤؤظ ك ؤؤل   لمعتلضؤؤن  ييؤؤى تجاشهيؤؤا ل افؤؤ   لقؤؤر ةن   لاشلةؤؤ  شلؤؤر  م  لونئؤؤات  لاشلةؤؤ  هش هعةؤؤا   لشخصؤؤةات  ل

 لعسؤؤؤؤكلي   المؤؤؤاةنن  ش ؤؤؤؤتيوظ   ةقؤؤؤرق  إلةسؤؤؤؤا   شسؤؤؤرء معاميتوؤؤؤؤا لألسؤؤؤل  ش لمر ؤؤؤؤرفن   ش سؤؤؤتوتاريا رؤؤؤؤالل يميةاتوؤؤؤا
كؤؤا  مؤؤ  بؤؤالن سؤؤر ء كؤؤل ذلؤؤك  صؤؤلف  لي ؤؤل يؤؤ  مصؤؤاره فتجاييؤؤن شب ضؤؤا م سؤؤجيوا  لتؤؤاريخي فؤؤي غر ةتاةؤؤامر ..

  لمسيمن  هش هشرشبا هش م   لاشل  لحية   لوا هش ةتى م  ن رل همليكا .

 

************* 
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ثؤؤظ  هلؤؤ  لسؤؤا  . أةؤؤ  ذلؤؤك  معيؤؤال ثؤؤظ  يتؤؤذر بياليؤؤ   فقؤؤا دؤؤلح بؤؤرش بؤؤذلك يييؤؤا شهةؤؤ   صؤؤان ةؤؤلص دؤؤينية   

  نشل  ليؤؤاتر بؤؤذلكلؤؤبعة تصؤؤليحات  لؤؤرهر ء ش ل ةؤؤان ت  لعسؤؤكلي     معاشةةؤؤ  شكؤؤذلك تر لؤؤن هالت لسؤؤاة    ش هلسؤؤي
شيكذ  بؤات  لباضؤاء مؤ  هفؤر يوظ شمؤا  .. ف  لمقاالت  لصحفة  ش لتصليحات م  مختيف  لمصانرالهللاةا ةك ي  

 تخ ي داشريظ هكيل.
.بؤل . ميطقؤ  سةاسؤةا شجال فةؤا  لعؤل ق با  ؤ  ليلةؤام  إيؤان  رسؤظ رارآؤ   ل  ةؤتاللش تخذت همليكا م  مشؤلشع 

 عضؤوا   ةتاللةتؤى تلكةؤا   إوؤل  ..ش ش لسؤعرن   ش شمصؤل ت ش ن معيرمات ي  مشاري  لتقسةظ بالن  لشؤام ش لعؤل ق 
 ةنؤث وتؤح م  يؤذ  مؤ  بلةؤام  همليكؤي كينؤل ليسؤةطل  ييؤى شسؤط هللاسؤةا  ةطال ؤا مؤ  هفااةسؤتا  شباكسؤتا  . مبابل  .

بؤاء  مؤ    لعل ق كير    ليحةف ييى  لشلق  ألشسؤط    ةتالل ر  لر  ة  م  هجل ش ا تارجن همليكا  اةتحال  أليذ
شلسؤؤن ييؤؤا  صؤؤؤان  لتؤؤي لؤؤظ  ع ؤؤؤل يينوؤؤا..  دؤؤا م  ش ةتوؤؤؤاء بتؤؤامنل هسؤؤيح   لعؤؤل ق ليؤؤؤامار  لشؤؤامل  إسؤؤقا ضؤؤلشر  

 شير معيرم .. لتأرير لت ادنل ما  جلي 
دؤينية  تقرنيؤا  همليكؤا شبليطاةةؤا شىسؤل  نل  تالل ةؤشيك ي ه  ه رل ه  كل  لت ادنل تشنل برضرح إلى ةمي  

  لويؤؤؤؤا شتلكةؤؤؤؤا ش اشيتعؤؤؤؤاش  فنوؤؤؤؤا كافؤؤؤؤ  نشل  ليؤؤؤؤاتر  ألشرشبةؤؤؤؤ  شرشسؤؤؤؤةا شةي ؤؤؤؤاء همليكؤؤؤؤا فؤؤؤؤي  لميطقؤؤؤؤ  شييؤؤؤؤى رهسؤؤؤؤو  
 كل يذ  شسط دمن شبالن  نشلة  مخة   .  لباكستا  شةكام  ليالن  إلسالمة  .
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نشلؤ  هشرشبةؤ  مؤ  هجؤل ضؤظ يؤا   19سؤ  بؤرش شرؤسؤاء  ابل  م2002- 11يقا ةيف  لياتر ممتمله فؤي بؤول 
ةنؤؤث دؤؤلح  هثيؤؤار(  . ل  ضؤؤع  هبؤؤولنؤؤنشل مؤؤ  هشرشبؤؤا  لشؤؤلقة    عؤؤا ه  يؤؤلض ضؤؤظ رشسؤؤةا فؤؤي مؤؤمتمل هللارؤؤل  ي

 لؤلشح  لعقا ا ؤ   لوريؤ  ش يؤف  عؤحه رالل  لح ل  أ  نررل رشسؤةا فؤي  لح   لةمنيي  لصينيي (  هسباةةار ةس شهر ء 
   لصينيي .ترج  في إبار  ش ضح  إلى  ل يحيف  ل

شيكذ  وتجوح  لعالظ  لصينيي  لنرم بل اس  همليكا شيضؤري  هشرشبؤا  لالبةؤ  شمؤ  لحؤق بوؤظ مؤ  هشرشبؤا  لشؤلقة  
 عؤؤا       لصؤؤحل ء  حؤؤلص يادؤؤم 1990ة   ل ال ؤؤ   لتؤؤي  بتؤؤاهت يؤؤام ليؤؤاء  لملةيؤؤ   لل ةسؤؤة  مؤؤ   لحمؤؤالت  لصؤؤيني

 عؤا ه  شدؤؤل    لشؤلق  ألشسؤط  ليؤاتر بحيامؤ  همليكؤؤا فؤي يؤذه  لحميؤ  ةحؤؤرتحؤل  .ةنؤؤث وت  ةؤك  إلتحؤان  لسؤرفنتي 
 .  مع موا هشربة  نشل  26( لةصل هيضاؤه إلى م2004مطي    يان هيضا   

 

************* 
 

 :أيضا تو ية ااتوا  اروروبي و   أ ا ص نبية -6
إبؤؤؤل ه  لوريؤؤؤ   لمسؤؤؤةحة    ش لالفؤؤؤن ليي ؤؤؤل ه ضؤؤؤا  . تؤؤؤاريجةا  ي نشل هشرشبةؤؤؤ   لشؤؤؤلقة  فةؤؤؤ  ؤؤؤاشذلؤؤؤك  لنرؤؤؤال  

لحيف رغظ  ستجا  وا ييى  ا   لعؤا  سؤير ت. شرغؤظ ييماةةؤ  ةكرمتوؤا في  لإلتحان  ألشرشبي بلفة يضري  تلكةا 
 حؤث   سؤ    لؤا ةمل ( بل ام 2002-12شذلك أل  بعيوا مسيظ . فقا هرجؤأ  إلجتمؤاع  ألرنؤل لإلتحؤان رؤالل بؤول 

إ    :  (  لسؤؤؤيب  صؤؤؤل ة   قرلؤؤؤ  ن سؤؤؤتا  ش ؤؤؤا هشجؤؤؤح  لؤؤؤل ةس  ل لةسؤؤؤي  ألسؤؤؤيق   .م2004يضؤؤؤريتوا إلؤؤؤى هش رؤؤؤل 
هدؤؤؤبم   ؤؤال يؤؤ  ةؤؤاشن هشرشبؤؤؤا (. ش ءشىةيؤؤا إ   يييؤؤؤا تلكةؤؤا فةجؤؤب ه  ةتسؤؤؤا   إلتحؤؤان  ألشرشبؤؤي  ضؤؤؤظ نشال مسؤؤةحة  

 ةسم  ! مينر   450 آل  تعا ن سكا  نشل  إلتحان  ألشربي 
 

************* 
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فؤؤي إسؤؤل  نل ةؤؤرل   الجتماعةؤؤ  ةالؤؤ  مؤؤ  شةؤؤا   لصؤؤف  لسةاسؤؤة  ش لاويةؤؤ  ش لؤؤذي وتحؤؤل  فؤؤي بليا ؤؤ  بؤؤارش  
شآؤؤؤلن مؤؤا تبقؤؤؤى مؤؤؤ   لعؤؤلص  ل يسؤؤؤطنينن   عؤؤؤا إةؤؤؤا      لؤؤؤذي  شؤؤتمل ييؤؤؤى يؤؤؤام  لمسؤؤجا  أل صؤؤؤى  يؤؤذ   لمشؤؤؤلشع 

 .كما ويي   عة ما وتسلص م  هربارلشي  فنوظ مجاهر م

فقؤا جؤاء  لنوؤرن  شؤؤارش   لؤذي ر ؤس ةكرمؤؤ  شةؤا  شآيةؤ  مؤؤ  هجؤل مر جوؤ   إلةت اضؤؤ   لتؤي  ةطيقؤن  شل سؤؤ  
هشنت  ي لتؤؤؤ  الستشؤؤؤوان  شتييؤؤؤن هسؤؤؤيرص  لعميةؤؤؤات    م2000  ميؤؤؤذ يؤؤؤام ش ةتقيؤؤؤن إلؤؤؤى  لمر جوؤؤؤ   لمسؤؤؤيح  لينوؤؤؤرن 

 . ةتى  آل  لةى م   لنورن ييل ةحر سبعن  يمية   ستشوان    تنل شمئات  لج 400 أك ل م 

شتجؤؤلي يؤؤذه  أل ؤؤام سيسؤؤي  مؤؤ   لمجؤؤاهر  للينبؤؤ  لي يسؤؤطنينن  ييؤؤى وؤؤا  لجؤؤةش  لنوؤؤرني شسؤؤط نيؤؤظ همليكؤؤؤي 
شتعؤؤاش  يلبؤؤؤي رةؤؤؤاةي شالسؤؤةما مؤؤؤ  ةكؤؤؤرمتي  ألرن  شمصؤؤؤل .  شدؤؤمن نشلؤؤؤي مخؤؤؤح .  شهشرشبؤؤؤي مؤؤؤبط    يييؤؤي 
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   لمشؤلشع  لصؤونرةي  لؤؤذي  قتضؤي ةضؤرر  همليكةؤؤا شدؤينيةا كينؤل  مؤؤ  هجؤل نيؤظ  لتحؤؤل  شييؤاش  لتيؤاغظ كؤامال بؤؤن
شبؤؤن   لمشؤؤلشع  لصؤؤينيي  لؤؤذي  قتضؤؤؤي تعاشةؤؤا إسؤؤل  نيةا ييؤؤى  لصؤؤؤعنا  .  لعسؤؤكلي ليجؤؤةش  إلسؤؤل  نيي  ينؤؤل  لعؤؤؤان

 شنيما وورن ا يالمةا ييى  لصعنا  لمالي ش لسةاسي ش إليالمي.  لعسكلي  
 

************* 
 

    انعدام أي معارقة  ولية لسذه السجمة والغور ة ارمريكية الصفيقة: -8

شفلةسؤا شبعؤة  لمر  ؤف  للشسؤة   شهلماةةا ليوظ إال بذر ت تيطيق ييى  ستحةاء م   عة  لاشل م ل  لصن  
صؤؤ    شسؤؤعي لحتميمؤؤل شىثبؤؤات شجؤؤرن م ؤؤايل ش     نبيرماسؤؤة ةؤؤاتتم ني  يتباريؤؤامر  ؤؤف  مكؤؤ   بؤؤن   لحؤؤن  ش ألرؤؤل .

ش ألنلؤ   هك ؤل مؤ  ةميوؤا ييؤى محمؤل  لجؤا .هكيل في  صع   لمسيمن   لتي تشلف همليكا ييى ترهي  ةصصوا   
 .ييا  لتحالنل  لسةاسة  محيا م    لالست اض ك نل  شالوتس   لمجال 

 

************* 
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    أحوال العرب والمسلمين في ظل هذا الوضع الدولي 
   بعد أحداث سبتمبر

 
 د الر مي لوكومات الدول العربية واا الميةو   الصعن -1

. فقؤا  شضؤرح كؤل سؤيتميل  لحؤال  يؤالظ مؤا  عؤا فؤي ظؤل  لعلبة  ش إلسالمة  يقم  لهللارل ممتمل ت  نفقا لخص
  عا آرل رالف  شلسا  ةال  ألم   قرل :م  كل تيك  إلجتمايات  لمخجي    ة ة  لممتملش  

 ك الراوي ودو الغنميال  الم الذئب في ودوانه            إو ي

   ف ا  هبله ما فة  شفي هيا ف  :2002   لشونل يام فأما ممتمل  لقم   لعلبة
تييي  لاشل  لعلبة  لمبانر  شلي  لعوا  لسعرني    ألمنل ييا   ب  ييؤا  لعحيؤح (   ش لتؤي يؤلض فنوؤا ييؤى 

 .1967توا سي  إسل  نل تطيةعا يلبةا كامال   مقابل  ةسحابوا م   ألر ضي  لتي  ةتي
فقؤؤؤا   ؤؤؤتحظ  لجؤؤؤةش  إلسؤؤؤل  نيي  لضؤؤؤ     لمؤؤؤمتمل . جتمايؤؤؤات ش ؤؤؤا جؤؤؤاء رن إسؤؤؤل  نل مبكؤؤؤل  ةتؤؤؤى  ينؤؤؤل  ة ؤؤؤل   

ش لييةؤؤ   شة ؤؤذ مجؤؤاهر ش سؤؤع  آالؤؤن  لييةؤؤ   إلن ريؤؤ  ش ألميةؤؤ  ليسؤؤيط   لرآيةؤؤ   ل يسؤؤطنية  !  لالبةؤؤ  شهيؤؤان  ةتاللوؤؤا 
 نملت مخةمات  كاميوا . . كما الف  ألسل  هللاحا ا  ألبلياء ش مئات  لض مخي   لتحتة  ليمي مات  ل يسطنية  

 لمطيؤرص مقابؤل   الةسؤحاصشرفضؤن ةصؤ وا شيؤر  شهما ي  مبانرتوظ فقا  يين إسل  نل ةص وا شيؤر  لتطيةؤ  .
شذلؤؤك  طييوؤؤا ميؤؤ  ه  وؤؤحشر إسؤؤل  نل هش  سؤؤمم لل ةسؤؤوا ه      شممي تؤؤ   لسؤؤعرن    شهةلجؤؤن دؤؤاةيوا ييؤؤا. ذلؤؤك 

 !!.  لسعرن   لميا ش   لمبانر ت  إ  كا  جان  وحشره في
فعؤؤا  يؤؤ  تلةنبؤؤ  برفؤؤا هفااةسؤؤتا   لؤؤذي تؤؤاله  عؤؤا ش ؤؤن  صؤؤنل    شهمؤؤا مؤؤمتمل  مؤؤ  مي مؤؤ   لؤؤاشل  إلسؤؤالمة 

 فقا رلج  لممتمل  مقلر ت بينو  شم  ذلك :   لجاوا م   لملتاو  ش لعمالء  لذو  ينيتوظ همليكا 
دارت يلبة  م  هجل  لتطية  م   لنورن ش لتياوا تأونا  لمبانر   لسعرن    لتي  -

 نش  آلح هي مقابل لذلك .   ألجرف  عاش    لنورن 
 رذال  فيسطن  ش لقاس شيام تقا ظ هي مشلشع جاي ألجيوا . -

تأونا  لحمي   ألمليكة  لمكافح   إلرياص ش لتأكنا ييى ه   إلسالم  لذي  م ي   لحكام  -
   لعيف ش إلرياص (  شير  لمسمى  مة  وييذإسال نشل  52 لملتاش  ألك ل م  

 .!المي  لجاوا ليجوان شةق  لمقاشم  لع

 .. 2001 تايرر ميذ سيتميلفي  لرض   لعلبي ش إلسالمي  ما وح لش 

 لباكسؤؤؤتا  شنشل  لخيؤؤؤة  ش ألرن  هر ضؤؤؤنوا شبحاريؤؤؤا  فقؤؤؤا شضؤؤؤعن  لؤؤؤاشل  لعلبةؤؤؤ  ش إلسؤؤؤالمة  شالسؤؤؤةما تلكةؤؤؤا ش
. ةنؤؤؤث تؤؤؤافق مئؤؤؤات هللاالف  لجيؤؤؤرن   لحميؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤ   ليليطاةةؤؤؤ  الةؤؤؤتالل  لعؤؤؤل ق شسؤؤؤماءيا شجنربؤؤؤوا فؤؤؤي رامؤؤؤ 

 لميطقؤ  . شسؤؤط إيالةؤات همليكةؤ  يؤ  ضؤؤلص  شمئؤات  لطؤا ل ت شةامالتوؤا ش ليؤر رج ش لسؤؤ   ش لمعؤا ت  لحلبةؤ  إلؤى
ه  تسؤلص  البتؤح ه   إول   شسرريا شلييؤا  شتقسؤةظ  لسؤعرن   ش لتجونؤح ليؤحع سؤالح  لباكسؤتا  .. ششدؤين  لصؤ ا   ش
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 لمؤؤؤر آين   لسؤؤؤعرنون  فؤؤؤي  لييؤؤؤر   ييؤؤؤى جمةؤؤؤ   لرن  ؤؤؤ   لمالةؤؤؤ  ليحكرمؤؤؤ  ش  السؤؤؤتنالءهمليكؤؤا معيرمؤؤؤات يؤؤؤ  ةنتوؤؤؤا 
 باير  نيظ  إلرياص.  شذلك شيي مبال  رل فة  م  ملتب  ميةار ت  لميةار ت م   لاشالر ت .  ألمليكة  

ثؤؤؤظ بطاةؤؤؤا ش رتمؤؤؤاء ييؤؤؤى هيتؤؤؤاص  ؤؤؤاص  لينؤؤؤن  ألبؤؤؤةة .. شلؤؤؤظ تؤؤؤحن يؤؤؤذه  ألةؤؤؤر ل  لحكرمؤؤؤات  إلسؤؤؤالمة  إال  ة
 شهن رت همليكؤا غؤحش  لعؤل ق مؤ   هر ضؤنوا..  طل قةؤان   لقؤر ت  ألمليكةؤ   لتؤي ةقيؤن مؤ  فيرريؤا  إلنوؤا    ستضافن

الف جيؤؤاي همليكؤؤي فؤؤي  لميطقؤؤ   لممتؤؤا  مؤؤ  ريؤؤة  هللاهجؤؤل  ميؤؤاشر ت يسؤؤكلي  مؤؤ  هربؤؤ  فقؤؤا  لجؤؤةش  ألرنةؤؤي همؤؤا ش 
. ثؤظ ت شؤ ن  ألةبؤاء يؤ  ييؤرر  لقؤر ت  ألمليكةؤ  ليعؤل ق مؤ  غلبؤ  ييؤل ةاشن  لعل ق  ينل  لاحش  قينل  لع ب  إلى 

شتانؤب مع ؤظ رؤسؤا وا يؤ  مؤمتمل مجيؤس يميةا سؤايات فنوؤا   ... ش ا هوات نشل  لخية  كامي   لحلص  ألرن  !
%  60شضؤؤؤعن  ل ريؤؤؤن ش ييؤؤؤ  . لة   لمر  ؤؤؤف  لمعش تولبؤؤؤا مؤؤؤ  مسؤؤؤم    فؤؤؤي  طؤؤؤلميوؤؤؤا  لتعؤؤؤاش   لخيةجؤؤؤي  يؤؤؤل ه ؤؤؤام 

ةنؤؤث !!ش لخؤؤامات  ليرجةسؤؤتة  ليجؤؤةش  ألمليكؤؤي  ليليطؤؤاةي مسؤؤاةتوا  لشؤؤمالة  كميطقؤؤ  يسؤؤكلي  همليكةؤؤ  ليتؤؤاريب 
 لبؤؤؤا ي جيؤؤؤاي بليطؤؤؤاةي. شتؤؤؤل  ثي وؤؤؤا  000 45جيؤؤؤاي همليكؤؤؤي  اإلضؤؤؤاف  إلؤؤؤى  000 1400هك ؤؤؤل مؤؤؤ  ييؤؤؤل ميوؤؤؤا 

ة ؤ, طمؤئ  ييؤى ا ر ةس سرريا إلى ليا  ش لعر دؤظ  ألشرشبةؤ  لة.. شآار  شار  ألس  لجيرن   ستجمام ش الستل ة 
 لمعارضؤ   لشؤةعة   شسط هالهل ةلص  لعل ق شةنؤل    إلةت اضؤ  فؤي فيسؤطن  .. شةلكؤن إوؤل     اليتح هيلب  م  

 اكسؤؤتا  كسؤؤا ل ةكرمؤؤات  لؤؤيالن  إلسؤؤالمة  تصؤؤنا  لمجايؤؤاو  تا عؤؤن  ش  لعل قةؤؤ   بؤؤن  آوؤؤل   شليؤؤا  شش بؤؤيط  ..
 موظ ألمليكا ..ةص ش لطالبا  شتسي لعل 

ثؤؤظ غؤؤحت همليكؤؤا  لعؤؤل ق   شنريؤؤن يادؤؤم   للبؤؤنا   شنرؤؤل جيرنيؤؤا فنوؤؤا شتيؤؤلش  مؤؤا ييؤؤر تتينؤؤل  ..  ثؤؤظ هيييؤؤن 
همليكا شض   لعؤل ق تحؤن  إلةؤتالل بتأونؤا مؤ  هشربؤا   شتؤلرةم نشلؤي مؤ  مجيؤس  ألمؤ  ! ثؤظ ينيؤن فةؤ  ةكرمؤ  

 ى  لاشل  لعلبة    ش لجامع   لعلبة  ! يمني    شفلضن  اليتل ف بوا  سل  يي
ثظ  ستايى بؤرش ر ؤةس تؤرةس   بؤ  ييؤي ( إلةؤ  فنؤل  ةعقؤان  لقمؤ   لعلبةؤ  بل اسؤ  بؤالنه  شؤول   شهميؤى ييةؤ  
 ألش مل  ألمليكة  لنيقيوا لبؤا ي هم الؤ  مؤ   للؤسؤاء  لعؤلص ! ثؤظ  جتمؤ  شهر ء  لخارجةؤ   لعؤلص ش تشؤاجلش     سؤيب 

  تحؤؤن ضؤؤاط  لشؤؤارع  لعلبؤؤي  2004تجؤؤاه إمؤؤالء ت بؤؤرش   ثؤؤظ  جتمؤؤ  مؤؤمتمل  لقمؤؤ   لعلبؤؤي  يؤؤام تيسؤؤنق مؤؤر   وظ
 لنتمخة ي   ل ل غ  لميت ل   فتمخضر  شلر وياش  ليا ةتى فأر  !!

شيكؤؤذ  هييؤؤ   لي ؤؤام  لعلبؤؤي إفالسؤؤ    لنتؤؤا   كؤؤل هعؤؤةظ لواثؤؤ  ييؤؤى ةؤؤاه  شيلشلتؤؤ  ريؤؤف إن ر  بؤؤرش ! ش لعامؤؤل 
  لسباق في مكافح   إلرياص إرضاء ألمليكا شسنا  لينن  ألبةة.  لمشتل  بن   لجمة  ير 

شما تح ل  إلستخبار ت  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة  تعمؤل جيبؤا إلؤى جيؤب مؤ     2004شيا ةح  ةشارف ييى ةوا ات  
مصؤؤل إلؤؤؤى سؤؤرريا إلؤؤى     مؤؤفؤؤي مكافحؤؤ  إريؤؤاص  إلسؤؤالم ش لمسؤؤيمن    (  ألمليكةؤؤ  CIA  ( ش لؤؤؤFBI  ضؤؤبا   لؤؤؤ
 ل ؤؤل فؤؤي رامؤؤ    ؤؤا ي بؤؤالن  لمسؤؤيمن  ..جحيؤؤل   لعؤؤلص ..إلؤؤى لؤؤى  لجح  ؤؤل إلؤؤى تؤؤرةس إلؤؤى  لسؤؤرن   إلؤؤى  لماؤؤلص إ

 همليكا  لنرم .. شيحتاج  ستقصاء تأرير شتسجنل ما  جلي إلى مجيا ت ك نل  ...
 

************* 
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 و   صعند الع ماء.. )و ماء المس منن( : -2
 ييماء ( ..    لمسيمن  ( !!   ةسلتاه ييى  ليسب  ش لميسرص إلنوظ   اش 
  قحه  لي س شيميميا هلما :  فبارتصار باوا لمرضرع 

 . ..ميوظ سكرتا  لخا  ر   لساكتر   هن ن ش  . عا سيتميل لقا  هن ن  لميافقر  ميوظ ة ا ا 
  ةتى ييى ميؤابل رطؤب  لجمعؤ  فؤي  لمسؤجا  لحؤل م فؤي مكؤ    ش لمسؤجا ر فاستعي  ييماء  لسالآن   لميافق

لييؤؤري فؤؤي  لماويؤؤ  ش لمسؤؤاجا  ل يؤؤل  فؤؤي  لعر دؤؤظ  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  مؤؤ   لقؤؤايل  إلؤؤى نمشؤؤق إلؤؤى  لؤؤا ر  ليةضؤؤاء  
.. ووؤؤؤاجمر   لجوؤؤان ش لمجايؤؤاو    شيؤؤؤا فعر  يؤؤ   لحكؤؤؤام   شيؤؤاير  لعصؤؤم  نمؤؤؤاء  لاؤؤح    ل ؤؤؤافلي  ! إلؤؤى غنليؤؤا 

  مطؤؤؤارن  هدؤؤؤحا     ر  طؤؤؤاليي  ش  إلريؤؤؤاصلمكافحؤؤؤ      اير يؤؤؤظ وؤؤؤةقيؤؤؤن بابؤؤؤات  لتي حيرةؤؤؤات رطؤؤؤب ه متوؤؤؤا ش ةنؤؤؤث 
هشلةؤاء ر  طؤاليب ؤن رطؤيوظ  شيؤظ  ش  شتجفةا ميا عوظ  لمالة   شنياء   ه   كش وظ شييقذ  لمسيمن  م  بلشريظ  

  شتحؤؤلية  لمسؤؤيمن  ييؤؤى ةيؤؤذيظ شمحؤؤاربتوظ .. مؤؤ  نش  ةسؤؤةا   لحؤؤاوث يؤؤ    ألمؤؤرر  مطؤؤارنتوظ ش طؤؤ  ن بؤؤليظ
.. شريؤط  ألةكؤام  لشؤلعة  ألةؤر ع شضلشر  ةس  معاميتوظ  في بالن  لمسيمن    إلسالمةقرق  ل  ار  لتي ة  وا  

  ل  ار ش لذمنن  ش لمستأمين  ... إلر 
ةميؤؤؤ  نيا ةؤؤؤ  تؤؤؤر ل  لمسؤؤؤام  شتؤؤؤامي  لقيؤؤؤرص شتجمؤؤؤا  ش لي ؤؤؤاق لأليؤؤؤا ء    السؤؤؤتجا ء ش  السؤؤؤتخذ ءةالؤؤؤ  مؤؤؤ  

  شتحؤلف شتؤمشل .. شهةانوؤث  للسؤرل دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   لامرع في  لعنر  ةسل  شهلما .. هللا ات   تتخؤذ يؤحش 
 ت سل شتشره شترض  في رام  برش !

شتسؤؤابق هرتؤؤال  لعيمؤؤاء  لعمؤؤالء   ييؤؤى بابؤؤات  ل ضؤؤا ةات لنتبؤؤارش  فؤؤي سؤؤباق  مؤؤار ترةي ليي ؤؤاق ش لخةاةؤؤ     
فؤؤؤي بؤؤؤالن  مسؤؤؤيمن هةؤؤؤا مشؤؤؤاينل ييمؤؤؤاء  ل  –ييؤؤؤى سؤؤؤنيل  لم ؤؤؤال لؤؤؤةعيظ إلؤؤؤى هي مؤؤؤا  شدؤؤؤل  لؤؤؤيالء  -ةتؤؤؤى رؤؤؤلج 

(  ل ضؤؤؤا ة  معيقؤؤؤا ييؤؤؤى هةؤؤؤا     MBCييؤؤؤى بابؤؤؤ    ( لةسؤؤؤتي ل شيصؤؤؤةم: يؤؤؤا ة  لقلةؤؤؤي    لحؤؤؤلمن    شيؤؤؤر:
  ؟!مؤاذ  ال ةلكؤح ييؤى نيؤرتوظ لإلسؤالميل هملةؤا  لؤاو   قتؤل  ليؤاس ؟..يؤل هملةؤا بوؤام  لعمؤار ت ؟!.. لسيتميل :   

 (!! . ض  سينن  شيارير  في نو   لإلسالم ؟   ألمليكي  ل رةالس هيضاء لماذ  ال ةاير 
 لؤذي كؤا   ؤا آالؤب  ضؤلشر  محاكمؤ   لشؤونا  لبطؤل رطؤاص شهمنيؤ   لمجايؤا    تل  يؤل وؤاري يؤذ   لمسؤكن 

ييؤؤؤى مؤؤؤا سؤؤؤيير  مؤؤؤ  سؤؤؤ ك نمؤؤؤاء  لمسؤؤؤيمن  !! ألةوؤؤؤظ   ه طؤؤؤال  لجوؤؤؤان فؤؤؤي  لشةشؤؤؤا   -ا اسؤؤؤاوةبؤؤؤامل  - لبطؤؤؤل 
% مؤ  هيضؤاء  ل ؤرةالس يؤظ مؤ   لنوؤؤرن هش  85تشؤنل إلؤى ه   . يؤل وؤاري ه   إلةصؤا ةات!!(  جايؤاش   لؤلشس

 لؤذو   إلةجنيةؤ    هك ؤليظ مؤ   لصؤينينن   لمتوؤركن  شهتبؤاع  ل يةسؤ      ههش ج لنورن ات ! شه   لخمسؤ  يشؤل  لبؤا ن
فقؤا رش  ليؤؤا .   ؟! هظيؤؤ  ال وؤاري ن عتقؤاش   ؤأ  مسؤةحوظ ال  خؤؤلج إال  عؤا مذ حؤ  ي مؤؤى تجتؤث رضؤل ء  لمسؤيم

 يسؤؤكلي  شدؤيى  ؤؤالقر ت  لسؤعرن    لمل  طؤؤ  ييؤؤى ةؤاشن  لعؤؤل ق   ةؤؤان    ح   مجايؤؤاش  مؤ   لجحيؤؤل  هةؤؤ  لؤبس بؤؤرؤر إ
رؤانم  لحؤلمن  شةحؤ   سؤل  ؤا   :شرطب فؤنوظ دؤا حا    ه ام ياد    لصحل ء . ( شتحن ر  ات همليكا  بر رهكرف

 ف ةا واري هم ال يذ  ما يية  ةال  ل رةالس؟ ( ةبا عك ييى  لجوان! 
شتتا عؤؤؤن لقؤؤؤاء ت ة نؤؤؤله   لشؤؤؤةر   سؤؤؤعا  ليليؤؤؤك (  لؤؤؤذي بؤؤؤذل كؤؤؤل جوؤؤؤاه ييؤؤؤى  ل ضؤؤؤا ةات  لسؤؤؤعرن   إل يؤؤؤاع 

 .كالص هيل  ليارشلن ين ه   لمجاياو  لوظ شألسةانه يظ ريق جحيل   لعلص إال ليمشلكن !  لمسيمن  ه    ما
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الموسهن وبدينؤث  لمي ؤرس  لشؤةر  (  كل جا ر    فور  لميؤافق  لخ شيواو الع ماءشهما  لذي  ستحق لقب   
ه  وتؤا   سيسؤي  مؤ  ةيقؤات ييؤى  ل ضؤا ة   لسؤعرن     شييؤى   -قبحؤ   -فقا شدؤين فةؤ   يؤ   لحةؤاء  (العبيكاو
. ةنؤؤث ذيؤؤب ليقؤؤرل نيمؤؤا لحكرمؤؤ   لعمنؤؤل  يؤؤالشي (    عؤؤا ةةؤؤ   إلن ر   لممرلؤؤ  مؤؤ   لسؤؤعرن  (  لييياMBC يؤؤا   

  هةؤؤ  شلؤي همؤؤل بؤليي تجؤؤب آايتؤؤ    فيمؤا  ؤؤال لؤ   لسؤؤا ل  شل ؤؤ  همليكؤا يؤؤي  لتؤؤي هيؤار   ألرنؤؤل ليسؤعرن   : فقؤؤال 
(   شال  ولهووننن الكفهار ولهي أمهر لهبال  المسه منن , فسهم إمهام شهروي تجهب طاوتههينيت  شفلضت  !(   فقال :   

بقؤؤؤل... ف ؤؤؤل هنري ة ةقؤؤؤ  ييؤؤؤى هي نوؤؤؤ  تخؤؤؤلج م ؤؤؤل يؤؤؤذه  ل تؤؤؤاش     لتؤؤؤي ال  قييوؤؤؤا شال نوؤؤؤ   لمجؤؤؤرس شال عبؤؤؤان  ل
 لشؤؤؤعرص ش ألن ؤؤؤا  تي ؤؤؤل ةاكمؤؤؤا ينيؤؤؤ   لعؤؤؤاش شتعتيؤؤؤله غنؤؤؤل بؤؤؤليي   شةتؤؤؤى  ؤؤؤر ةن  هشربؤؤؤا ش ألمؤؤؤظ  لمتحؤؤؤا  . شلؤؤؤذلك 
 عتيلشه مم تا شلةس بلعةا . هما يذ   لضال  لمضل فةعتيله إمامؤا بؤلعةا ! ثؤظ لمؤا سؤأل   لسؤا ل يؤ  جؤر ه مقاشمؤ  

هم  دافعوو ون أنفسسم قهد مهن يعتهدي و هنسم فهي العهرا       شتأمل :   -جيرن  ألمليكا  لعاش ةوظ    ال ل  
 (   وال يضربوو من ال يضربسم             .

فتخنيؤؤر  مشؤؤلشعة  نفؤؤاع همليكؤؤي مؤؤاج   السؤؤالح يؤؤ  ة سؤؤ  فؤؤي  لعؤؤل ق ! ضؤؤا مؤؤاةي يل  ؤؤي  عتؤؤاي ييةؤؤ  !! 
يؤالم مؤ  نشر ييمؤاء  لسؤالآن  ه ذر ما تصبحيا شتمسنيا     ل ضا ةات ش لصؤحف ششسؤا ل  إل  م ي أل هيذ نشلةس

فيشؤؤؤةر  ألهيؤؤؤل   آيطؤؤؤاشي ( إبا ياتؤؤؤ   لتؤؤؤي هيؤؤؤظ فؤؤؤي  عضؤؤؤوا ه  ميؤؤؤ  فلةسؤؤؤا   لنؤؤؤرم فؤؤؤي يؤؤؤذه  لحميؤؤؤ   لصؤؤؤينية  ..
ليحجاص مسأل  ن رية    لةس ليمسيمن  ه  وتارير  فنوا !   شلعيماء  لشام كما  لمالص  لعلبؤي فيؤرةوظ ه ضؤا   شمؤا 

اكستا  شغنليؤا ..  أ ؤل بل يؤ  فؤي  لي ؤاق ش السؤتخذ ء مؤ  ه ؤل ةوظ ييمؤاء سؤالآن  كا  ك نل م  ييماء  لعجظ في  
  فوؤؤؤذ   لمؤؤؤاير بؤؤؤؤ    لم تؤؤؤي  ألي ؤؤؤظ ( فؤؤؤي  اكسؤؤؤتا   لشؤؤؤةر   رفةؤؤؤ  قؤؤؤبحوظ   شهسؤؤؤكيوظ مضؤؤؤا ق سؤؤؤقله   لعؤؤؤلص ..

إ يؤةظ  شهيلسؤتا  ي ماةي (    ال في رطب  ة ل لختظ  لبخاري : ه   لذو   قتيؤر  شيؤظ وؤا فعر  يؤ  هة سؤوظ فؤي   
( ضا غار ت  لجةش يينوظ    أةوظ لةسر  بوا ء !   شال هنري هو  وؤذيب ةمؤار  لبخؤاري يؤذ     لؤذي ةميؤ  هسؤ ار  
.. هوؤؤؤ  وؤؤؤذيب  قرلؤؤؤ  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ : مؤؤؤ   تؤؤؤل نش  مالؤؤؤ  ..نش  يلضؤؤؤ  .. نش  نمؤؤؤ  .. فوؤؤؤر بؤؤؤونا ؟! 

  شه   ألمليكؤا  شهبؤكالوظ فؤي  اكسؤتا    ذمنؤن  ال  جؤره  شهضاف ه   لجوان ال  كر  إال  أمل شلي  ألمل مشلف
ش اس فايل ذلك ييى  رل سؤناةا مرسؤى ييةؤ   لسؤالم . لعاش   يينوظ (   بل ال  جره  لعاش   يينوظ في بالنيظ !

  آل   ! ش س ييى ذلك . ش لحيل ييى  لجل ر . -لما  تل ة سا    ال يذ  م  يمل  لشةطا  (
  فأك ليظ ميشاير  في  لاير  لاليتؤا ل .. فوؤذ  بؤةر  لصؤحر  سؤ ل  لحؤر لي   اينلياشهما نيا   لصحر  شمش

يا ه   (  ؤا  فؤتم بنتؤ  لؤاير   لمجايؤاو  لإلستسؤالم ل ل ييؤ  بؤالنه ش لتربؤ  !  لتربؤ  مؤ  جوؤان  ألمليكؤا  فؤي بؤالن 
  لحلمن  !!

 ..      لمشؤؤؤؤؤؤلشع  لخؤؤؤؤؤؤاص (حيؤؤؤؤؤؤل  ( يؤؤؤؤؤؤ  فقؤؤؤؤؤؤش ر ح دؤؤؤؤؤؤيره   سؤؤؤؤؤؤيما   لعؤؤؤؤؤؤرن  (  حؤؤؤؤؤؤاثيا ييؤؤؤؤؤؤى بابؤؤؤؤؤؤ     لج
شه  لؤؤةس ييؤؤى كؤؤل هةؤؤا ه    ؤؤحع لجوؤؤان  ألمليكؤؤا  فؤؤي غؤؤحش  لعؤؤل ق .. فقؤؤا  كؤؤر   قؤؤاءه ييؤؤى مشؤؤلشي   لخؤؤاص 
هجا  .. شلر كا  هآلشة  ماجسؤتنل .. هش مشؤلشع هش ج .. هش  ؤل ء  كتؤاص .. هش ةتؤى جيسؤ  تأمؤل ! شلؤظ  خيلةؤا 

    لتأمل في ماذ  ؟! 
فوؤؤظ  لسؤؤاكتر  يؤؤ   عيمؤؤاء فؤؤي يؤؤذ   للبؤؤ   ألشل مؤؤ   لقؤؤل   لخؤؤامس يشؤؤل  لوجؤؤلي  همؤؤا  ألرةؤؤار.. هرةؤؤار  ل

..  لقايؤؤاش  يؤؤ   لجوؤؤان شيؤؤ   ألمؤؤل  ؤؤالمعلشف ش ليوؤؤي يؤؤ   لمي ؤؤل فؤؤي كؤؤل مؤؤا و نؤؤل ..  لصؤؤامتر   لخؤؤلس لحؤؤق
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ن    ال ويؤؤافق ليحكرمؤؤ  سؤؤؤاكجؤؤح ه   رنؤؤؤل      :ييؤؤ  ةتؤؤى دؤؤؤار مؤؤ  وليؤؤا مؤؤاح هةؤؤؤايظ  قؤؤرل ةفة ؤؤ   لسؤؤالآن ..
 (! معتحل

 شداق  ب   لمبار  ةن   ال :. هةر ل تقط   لقيرص كما  ..يذه يي رالد  هةر ل  لعيماء ش ألمل ء 
 وهل أفسد الد ن إال الم و                  وأحبار  وء ورببانسا

ييؤؤا  شال  لعؤؤح بؤؤ    طؤؤح ور جؤؤ   لتتؤؤارفؤؤيح   لنؤؤرم همؤؤام يؤؤذه  لوجمؤؤ  شال دؤؤالح  لؤؤاو  ور جؤؤ   لصؤؤينينن   شال  
البؤؤ   شال هة ؤؤان   لسؤؤالم شال  بؤؤ  تةمةؤؤ   جةشؤؤر   لمسؤؤيمن  شيسؤؤنلش  همؤؤاموظ.. فؤؤيح  همؤؤام هة ؤؤان  بؤؤ  هبؤؤي نؤ ن..

  فاةسؤيخر  ميوؤا فؤاتبعوظ  هللا ؤات  شهمام  لؤذو  هتؤتوظ .. لترر   ثظ لظ  حميريا  ير لذو  ةمم م ل  شىةما ةح  همام ( ةييل
 لحؤق   ثؤظ تجؤا سؤعةا فؤي مكافحؤ   إلريؤاص مؤ  ةكاموؤا  ةمنل تحمل هس ارهمام  .   لشةطا  ف اةر  م   لااشين  .

 ما فتئن تيبم ت افم  إلريؤاص مؤ  همليكؤا شت ؤافم  لمسؤيمن .. شكالص إ  تحمل يينوا تيوث هش تتلكوا تيوث  .. ! 
 . ! لصالم جررج برش  لمجاياو  

 ..في مختيف بالن  لمسيمن  لعيماءشهما م  تتعيق بوظ هللامال  عة  آلمين    م  م ي   لخنل في  
شنييؤا ةأمؤل مؤ   شما هنري مؤا ذ  ويت ؤلش  ؟ ! فاسؤألريظ إ  كؤاةر  ويطقؤر  . فما ه ل همل  آلمين  في  ةت ار 

 ! -إال م  رةظ    - لمسيمن   لنرم  ( ييماء ( ه صا  آلمين  ليقرل : يذ  ير ةال يمرم يمالء  ي ر   
( هبؤؤر فؤؤال  شلةسؤؤتليم  لؤؤبعة إلؤؤى ه  محيؤؤربوظ  -ممؤؤ  رةؤؤظ  - لجينؤؤل لؤؤة   كؤؤل آالؤؤب ييؤؤظ ه  بؤؤةخ  ش 
 مم   صاةا  م  رةظ   .(  ب  يال  شبةخوظ 
ش لح ةقؤؤؤ  البؤؤؤا ه   كؤؤؤر  ييؤؤؤا  مؤؤؤ  هيؤؤؤل  لخنؤؤؤل مؤؤؤ   لعيمؤؤؤاء مؤؤؤ  لؤؤؤظ ةسؤؤؤم  بوؤؤؤظ ! رغؤؤؤظ متا عتيؤؤؤا لرسؤؤؤا ل     

  إليالم ! فأمتيا هم  رنل !
 ..وبعث ةةا شلا شيرم  مرت شيرم فالسالم ييى كل ش ةا م  هشلئك ورم      

تشؤي ن هللاذ ةيؤا  ش   قؤرنش   لجوؤان بؤلؤيتوظشه    بضيا ش ا  كتحين ينرةيا   لشوان  في سيني تعالى شةسأل   
شةسؤؤتليم مؤؤ  .  همؤؤ   لصؤؤيل ش لقوؤؤل ( يؤؤذ   توظ ليي نؤؤل هش ةحتسؤؤيوا ةسؤؤل  ضؤؤم  ةسؤؤل ت ك نؤؤل  فؤؤي  ء  سؤؤماع ةؤؤا 

 رسؤيا شهللا اؤةؤؤا فاتؤ  ة –ش لحمؤا هلل  لؤذي هةةاةؤا ليشؤؤوا ةيرءتؤ   ل مؤ  ظايليؤؤاعؤةش همؤ  دؤار فةؤؤ   طؤ   ألرض رنؤ
 لسؤي   لؤر رن  فؤي  ف مؤا جؤاء فؤي  ألثؤل  لؤذي رش ه  بؤ  ةمؤان فؤي كتا ؤ  :  ديى   يية  شسيظ . -شهمواتيا شهبياؤةا

 : (371 - ل ت  

ناس زماو يقهول فيهه وهراء مهنسم و يأتي و   ال, ال   ال الجسا  ح وا أقضر ما وور القور من السماء  )
وأحهد يقهول ذلهك فقهال  يها ر هول هللا : والوا  ,  فمن أ ر  ذلك ال ماو فنعم زماو الجسا , ليا هذا زماو جسا  

 . من و يه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعنن (  :  نعم
 . و نسم لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعننداق  لصانق  لمصاشق :  .ةعظ

لر آال بيا يمل   هش  أشالنةا .. للبما بواةا ما رشي في ةؤاوث هللارؤل ييؤ  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   فقؤا  شربما
 :هرلج  ب  هبي  لاةةا ي  مالك ب  نويار  ال 

 ( .  ) غني أو ريوا تكوو في فقر ال ماو وا مةي فيف ع الناس إل  و مائسم فيجدونسم ود مسخوا   
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فؤي يكهوو :    ال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ : ي  هبي همام   ال  شهرلج  لتلمذي في ةر نر  ألدرل 
  ( !! .همتي فحي  فةصنل  لياس إلى ييما وظ فلذ  يظ  لن  شرياهيل 
أو العههراوننن يعتههدوو و هه  (  لؤؤذي  قؤؤرل  العبيكههاوفؤؤر   لسؤؤن هيجؤؤب لؤؤر هدؤؤبم  ليؤؤاس فؤؤلهش  هم ؤؤال يؤؤذ    

(   إمؤام  السهدياشلسؤن  هيجؤب لؤر رهش   إلمؤام  لمي ؤرخ      يجهدوه وهر ا  ارمريكاو في بغدا     لسه أوجهب أو 
بالسهههالمة مهههن التفجنهههرات اارها)يهههة ل هههدول الكهههافر  , وو ههه   لحؤؤؤلم  لمكؤؤؤي  لؤؤؤذي ال  سؤؤؤتحي مؤؤؤ    ه  وؤؤؤاير 

    تههم يفههر   2004المجاهههد ن بههالسال  ,و هه  بههاب الك بههة فههي  وههاء قههتم القههرفو فههي فقههر لن ههة مههن رمضههاو 
 ته إل  هللا بوفف ولي ارمر والنائب ارول , والماني ..  لسه أوجب لو أصبح الناس فرأوه قن يرا..تو ال 

 و يل العجب , وما أشبسسما )ذلك حت  وبل المسخ   
 

************* 

 
 وأما و   صعند الصوو  اا المية : -3

 لقؤال فؤي  ش لقنؤل ش  لجؤالةات   وؤل  إال ال  كؤان فالمتا   ألرباريا شهربار  انتوا شهةح بوا شببابوا شدح وا ..
مؤ   مجالسوظ شةاش توظ شمقابالتوظ ييى  ل ضا ةات . ش سم  يجبؤا مؤ  ت سؤنل ت ةصؤرص  لؤاو  فؤي ةيؤذ  إلريؤاص  

مؤؤؤ   لطبطبؤؤؤ  ييؤؤؤى  ءمؤؤؤ  بؤؤؤي  ش لتيريؤؤؤ  ش لتعؤؤؤلية  حكؤؤؤام  لمسؤؤؤيمن   مؤؤؤ  ةقؤؤؤا  ألمليكؤؤؤا  ييؤؤؤى  سؤؤؤتحةاء   ءبؤؤؤي
 تش يؤؤ  قةؤان ت  لصؤؤحر  فؤي مقايؤؤا  ليللماةؤؤات  لمشؤلك   لمشؤؤلي  مؤؤ  نش    .شفؤؤ ش مل يؤؤا  مشؤايليظ . هكتؤافوظ

شتر ؤؤف  .  لمؤؤممين   لخا يؤؤ  هلل شرسؤؤرل  ش  شفؤؤي ميادؤؤب  لؤؤره ر ت فؤؤي ةكرمؤؤات  ل  ؤؤل  لحاكمؤؤ   انؤؤل مؤؤا هةؤؤحل   
لتتؤؤذكل  عقؤؤل .تيؤؤث ش ل إلدؤؤالح ش لتؤارج ش لتل  نيؤؤاش     ش  لؤؤا مقل آنن  ! (  إلسؤالمنن   همؤام هيؤؤذ ر يؤؤمالء  لؤؤايا  

  رل  لمتييي :
 وت ك قديعة الوبة ال كيمي            رن الجبناء أو العج  وقل  

شفتش في ثيا ايؤا يؤ  كيمؤ  ةؤق تؤتيجي  ش ؤا هذ بريؤا فؤي بلمنؤل مؤ    شتا   مقابالتوظ ييى بابات  لتي حير  
شهجوؤؤؤح   لل ا ؤؤؤ  . فأمليكؤؤؤا  الملدؤؤؤان   ل ؤؤؤالم  ل ؤؤؤارغ ش لتؤؤؤالةس ش لي ؤؤؤاق .. ةتؤؤؤى ال تحسؤؤؤب ييؤؤؤنوظ نيمؤؤؤا لإلريؤؤؤاص .
 شييبشؤؤر   ألسؤؤل ر مؤؤ   عؤؤل  لصؤؤاشر . ش إلسؤؤتخبار ت  حصؤؤر   ألة ؤؤاس   شيكشؤؤ ر  يؤؤ   لخؤؤر آل شر ء  ل يمؤؤات  

 فاةتماء ليقايا !!  فتأونا لإلرياص . فتطلف   فتشان   ش لتوم  جايح  ..هدرلة   
شتؤؤؤذ ص  ألجسؤؤؤان تحؤؤؤن سؤؤؤةا  . لؤؤؤاماء فؤؤؤي  لشؤؤؤل ون  ش . فتجمؤؤؤا  لحسؤؤؤا ات فؤؤؤي  لييؤؤؤر  ! شييؤؤؤا  تقؤؤؤ   لر  عؤؤؤ  

 شيعان تجمةعوا ييى كولباء هجوح   لتعذوب  لمستررن  .. .  لجالنو  
عةؤؤ     لنؤؤرم  يؤؤل شال آا ؤؤ  . شال ت  ؤؤي لحةؤؤ   لا  إلريؤؤاصشمؤؤا ألةؤؤا بوؤؤذ   إليصؤؤار  ألمليكؤؤي  لوؤؤا   لمكافحؤؤ  

 ليالؤؤؤ   ألةةقؤؤؤ  ييؤؤؤى  (  ألشرشبةؤؤؤ   ش شال   ل ل فتؤؤؤ ء   ليةضؤؤؤاتؤؤؤ  شال  ي  لمقصردؤؤؤ  إلؤؤؤى مؤؤؤا  يؤؤؤل ةؤؤؤا  ليتؤؤؤف  قينؤؤؤل  
 إلثبات  إليتا ل !   شال  لمشارك  في  لا مقل آة  ش لاير  إلنوا   لطل ه  لالبي  لحاوث  

فعمالء همليكا ش ستخبار توظ  الملدان ييى كل ةؤال . ش لؤاو  ييؤا قةؤان ت  لصؤحر   سؤل .. إلؤى ةؤا مؤا  الؤ  
  لشايل:
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شيتسؤؤؤ  ييؤؤؤايظ لمؤؤؤا  علضؤؤؤر  ميؤؤؤ  مي قؤؤؤا تحؤؤؤن نيؤؤؤر  .    سؤؤؤله ... ؤؤؤا  ةتؤؤؤر  مسؤؤؤنيم  (  شيؤؤؤذ   لؤؤؤاو  ل ؤؤؤل 
 شهللارل  إلرتل يات ..    لش افة  ( !! إليتا ل شهيذ ر  لحي    لسةاسة  

 م  غنل ه    ومرةا م  ير يذ   آلرل؟!  .ش   ةتل م  آلرل ( !!
 

************* 
 

 مبر:وأما أحوال ارمة اا المية وشعوبسا بعد  بت -4

فمؤؤ   لم ار ؤؤ  هةؤؤي سؤؤمعن فةمؤؤا كيؤؤن هكتؤؤب  عؤؤة هشر ق يؤؤذ   ل تؤؤاص هدؤؤر ت إآؤؤالق  للدؤؤاص ش  ة جؤؤار ت 
هش ه   لويؤا   أللعؤاص  لياريؤ  ش لمرسؤةقى ش لصؤةاح .. شتحنؤلت ألةؤ  ال وتر ؤ  ه  ت ؤر   لقؤاس  ؤا تحؤلرت فجؤأ !!..

( بؤؤاررل  لسؤؤي   ليصؤؤل ةة    لمسؤؤيمن  شةحلؤؤن  سؤؤتطي   لخيؤؤل .. لقؤؤا كاةؤؤن  ةت ؤؤاالت   ؤؤا  ةسؤؤحين مؤؤ  كشؤؤمنل ! 
    شج  جير   لبقل ! لقا ن ن  لساي   ل اةة  يشل  لمنالن   .  لسي إة  ينا رهس ! م2003 لجاوا  

. شال بك هةوا كاةن لني  ة الت شر م شرمل شنيؤار  لمالوؤن    لمسؤيمن ( !    لسي   لجاوا  شنرين ديةح
  امن لوظ كل شسا ل  ل سان شمستيحمات  . شال بك ه  ةكرماتوظ شهجوح  إيالموظ  ا

  لتة  ش لضةاع ش لوحيم  ش لير ر ..محيا م  ال تشنل ش ا    لمسيمن  يذه  أل ام إال إلى بارتصار .. ش 
الةقطؤؤ  . شذلؤؤك ةؤؤق شال ريؤؤب  شمؤؤا شيؤؤا رسؤؤرل  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شمؤؤا  شؤؤل .  شلؤؤرال  ألمؤؤل  ؤؤاهلل تعؤؤالى 

 يوا ةعم    شهمل  إل ما  .شل . ش ةط أ  ألمل    للجاء 
 ؟! ليجوان ما  لذي ويحم يذه  ألم   عا ةتى تتحل  و  نري هفما 

؟! شمؤاذ  هك ؤل مؤ   ةت اضؤ   أل صؤى شمؤا  ؤامن ؟!   أل صؤى  فماذ  هك ل م   ستااث   لقاس شةا ء مسؤجايا
؟! ش ليرسؤؤي  شكرسؤؤرفر شمؤؤا  ن لشةشؤؤا  شمؤؤا هبيؤؤ شمؤؤاذ  هك ؤؤل مؤؤ  هفااةسؤؤتا  شمؤؤا هيطؤؤن ؟! شمؤؤاذ  هك ؤؤل مؤؤ  هربؤؤار

 م  هربار  ليالء في  لمسيمن  في كل مكا ؟!في كل بنن ياةن ؟ شما تضع  شسا ل  إليالم 
شمؤؤؤؤاذ  ووؤؤؤؤح كةؤؤؤؤا   ألمؤؤؤؤ  شيحؤؤؤؤل  شجؤؤؤؤا ةوا هك ؤؤؤؤل مؤؤؤؤ  نشي  ة جؤؤؤؤار ت سؤؤؤؤيتميل؟! .. شمشؤؤؤؤوا دؤؤؤؤقرر  إلسؤؤؤؤالم 

 أجسؤؤانيظ  لطؤؤايل  ؟ شمؤؤاذ  هك ؤؤل مؤؤ    جؤؤار الةشبؤؤوا     مح ؤؤر  رمؤؤح  سؤؤت بار همليكؤؤا شجيلشتوؤؤا شيقتحمؤؤر  ةنؤؤل   
 لمت جؤل ت  ييؤى هجسؤؤاني      ش ؤا ةؤحم لشةشؤؤا  فؤي يمؤل  لؤررنشهر مؤل  مشؤوا رمسؤ  شيشؤلي  دؤية  مؤ  ةسؤاء 

 . جايا  في  يب مرسكر ؟ 
 للبؤاش شرؤلج  لجوؤان  لؤلشس  دؤبا ا  لمسؤيمن   ةملفةا لخحي  لعما ظ   شيا لعار  لشر رص ش ليحى .. لقا  

 !ن ر  للشس في مرسكر  في يقل
ور جوؤر    شماذ  و نل  لرجا   هك ل م  درر هآ ال فيسطن  تقؤل هيمؤار  عضؤوظ يؤ   لسانسؤ  مؤ   لعمؤل  

 لؤا ا ات شيجؤلش  ريؤف جيؤرن  لنوؤرن ؟ شمؤاذ  هك ؤل مؤ  مشؤايا  إلةؤح الت  ألمليكةؤ  ش ليليطاةةؤ   لعسؤكلي   لحابؤا  
 شماذ  ؟! شماذ ؟ !  ل ق شبل م   ةتالل  ليالن ش لعبان؟في بالن  لمسيمن  ش إليالةات ي  تامنل  لع

ماذ  هك ل مؤ  مشؤايا  لمؤرت ش لؤامار ش لخؤحي  ش لمصؤا ب تضؤعوا بابؤات  لتي حيؤر  فؤي كؤل بنؤن مؤ  بنؤرت 
. فةشؤؤؤؤاياشةوا شيتيقيؤؤؤؤر  بنيوؤؤؤؤا شبؤؤؤؤن   ألفؤؤؤؤالم  لخيةعؤؤؤؤ  ش للسؤؤؤؤرم  لمتحلكؤؤؤؤ  شيؤؤؤؤلشض  ألهيؤؤؤؤاء شمباريؤؤؤؤات   لمسؤؤؤؤيمن 

 ؟!..شنشر ت مسا قات  لؤ   ستار هكان مي (  ت  لل م ش لمرسةقى للياض  ...شة ال
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 .  ال )ل راو و   و وبسم ما  انوا يكسبوو  لقا ماتن  لي رس .. شتع ين  لضما ل.. 
شلؤظ تيؤا  عؤا  سؤاك  إال مؤ   عؤة  لم ؤايل ت ييؤا شبعؤة دؤةاح  لشؤجب ييؤا    فالشارع  إلسؤالمي بينؤا ..

شلعي  وتحقؤق مؤا وتخؤرف ميؤ   ل ل ييؤ  شييؤذرش  ميؤ  همليكؤا  لنؤرم مؤ   يرن   كينل  ش ألمل في مر  بر نر  لحلك   
 ه  غحشيا ليعل ق شةمالتوا  لعسكلي  ش ألمية  ستخصب تلب   إلرياص ييى ةا هيموظ .

 فيسأل   ه   صاق فألوظ شيخنب مسعايظ .
مقاشمؤؤ  تيؤؤتعش ييؤؤا شييؤؤا  ييؤؤى  جؤؤب ه  ةؤؤذكل ه  بؤؤذشر لي  شمؤؤ   ؤؤاص  إلةاآؤؤ  بتردؤؤةا ش  ؤؤ   لمسؤؤيمن  
 بكل يميةات محاشن  شمبانر ت فلن   بل ا شغلبا .

شيبشؤل بردؤرل  لحؤل ر   سؤخ     ؤرري  ل  ش لميؤاخ  يارم  ش لجر مشؤحر    الستةاء يني  يي  لمبانر ت ! شل   
ب ضؤؤؤؤل شجشؤؤؤؤ   لحمؤؤؤؤالت  لصؤؤؤؤينية  ش     ضؤؤؤؤل   ثؤؤؤؤظ   ضؤؤؤؤل جيؤؤؤؤلشت  ألمليكؤؤؤؤا  شبل سؤؤؤؤ  ةقؤؤؤؤا  لنوؤؤؤؤرن   لجوؤؤؤؤان  

  ة شاف يرر ت  ل ل يي  شسقر  هللارل هشر ق  لترت ييوا .
بؤمس  كؤان لؤظ ويؤق مؤ   لؤالنل ييؤى بحشغوؤا  ألكنؤا إال هةؤر ر فجؤل  ;يذه  لمقاشم  تبشل  مؤنالن بؤمس  ألمؤل 

 :فالريا ةق شال بك   شبصةم لمعا   ألمل في يميةات جوان  لمجاياو  يذه.  لبشا ل  لصان   .
ُ الهاا   ِِ َكَمااا اْسااتَْخلََف الهااِذيَن ِمااْن قَااْبِلِهْم وَ  ِذيَن آَمنُااوا ِمااْنكُْم وَ َوَعاادَ َّللاه اااِلَحاِت لَيَْسااتَْخِلفَنهُهْم فِااي اأْلَْر  َعِملُااوا الصه

لَنهُهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً يَْعبُدُونَنِي نَنه لَُهْم ِدينَُهُم الهِذي اْر.ََض  لَُهْم َولَيُبَد ِ ََْيئاً َوَمْن َكفََر بَْعدَ ذَِلاَك  لَيَُمك ِ ََ بِي  ال يُْشِركُو

 ََ ِِ   : شدؤؤاق    لع ؤؤةظ ،  ( 55  ليؤؤرر:(  فَأُولَئِااَك هُااُم اْلفَاِسااقُو َْ نَُماانه َعلَاا  الهااِذيَن اْستُْضااِعفُوا فِاااي اأْلَْر َونُِرياادُ أَ

اةً َونَْجعَلَُهاُم اْلاَواِرثِينَ  ا*  َونَْجعَلَُهْم أَئِمه ََ َونَُمك ِ ََ َوَهاَماا ِِ َونُاِرَي فِْرَعاْو ُجنُودَهَُماا ِماْنُهْم َماا َكاانُوا   وَ   َن لَُهاْم فِاي اأْلَْر

 ََ  ( . 5   لقصم: (  يَْحذَُرو

سُاُل َوَانناوا أَنهُهاْم قَادْ كُاِذبُوا َجااَءهُْم نَْصاُرنَا   : فقا  ارص ةال  لصابلي  ما وبشؤل  ؤال لج  َحتها  إِذَا اْساتَْيأََس الرن

َي َمْن نََشاُء َوال يَُردن بَأْسُنَا َعِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمينَ فَنُ   (.110 :ورسف  (  ج ِ
  لنوؤرن  ل ينؤل فنوؤا .   فخالد  ش     ألم   لنرم ير ما  اميا شسط نش م  فسان  لصينينن  فؤي  ألرض شييؤر

ُ َغاِلب  َعلَ  أَْمِرِه َولَِكنه أَْكثََر النهاِس ال يَْعلَ  ََ َوَّللاه  . ( 21 ورسف:  ( ُمو
 

************* 
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 أحوال الجسا  نن بعد  بتمبر: -5
شدؤؤؤيل    ألسؤؤؤل  شهةسؤؤؤ  .   ؤؤؤا    فؤؤؤي  لعؤؤؤر .. شرةؤؤؤظ    لشؤؤؤوا ء   شهسؤؤؤكيوظ فسؤؤؤةم جياتؤؤؤ  همؤؤؤا يؤؤؤذه ف

 شة ؤؤ,    لمشؤؤلنو  شيسؤؤل ةؤؤاال فؤؤي سؤؤجر  ةكؤؤام  لمسؤؤيمن . هرالدؤؤوظ مؤؤ  سؤؤجر  غر ةتاةؤؤامر شفلشيوؤؤا  ألسؤؤر 
  شتسؤيةموا بؤامخ   . شثين    لعاهمن   ل ابتن  ييى  لطليق  شهياةوظ ييؤى ةمؤل  لل  ؤ  ر ا ؤ  رغؤظ  لجؤل ح مليظه

 لجنل  انم  خيم في ةميوا .
فالتةؤار  لجوؤؤاني  كامؤؤل آة ؤؤ  ييؤى دؤؤعنا  لجمايؤؤات ش ل ةؤؤان ت ش للمؤؤره ش ألفؤل ن.. بؤؤل شكؤؤل مميؤؤا شميادؤؤل  

ت ييؤؤى  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لمعادؤؤل ميؤؤذ  ةطال ؤؤ   يؤؤل هربعؤؤن  يامؤؤا  شذلؤؤك  مؤؤلش  فؤؤي يؤؤذه  أل ؤؤام  أبؤؤا محيؤؤ  مؤؤل 
 (. مكافح   إلرياص  سيب  لحمي   ل الم   لتي تشيوا همليكا تحن بعار  

  مؤ   ينؤل مؤا ةصؤل  لقا ملت جمايات جوان   ياوؤا  ييؤل مسؤنليا  أهمؤات شمالةؤظ شمصؤا ب  الاؤ   لشؤا 
   شل ؤ  محيؤ   لحؤلص  لعالمةؤ   لحالةؤ  ييؤى  إلريؤاص ح  ؤل شمصؤل شغنليؤا المجاياو  في سرريا شترةس شلنيةؤا ش لج

جةشؤن لوؤا ةي اءيؤا  ش  تختيف م  ةنث  تسؤايوا شهرموؤا شةجؤظ رسؤا ليا. فقؤا  فتتحتوؤا همليكؤا   كما  سمرةوا   
يؤؤذه  شدؤؤينلقؤؤا مؤؤ  نشل  ليؤؤاتر شغنؤؤليظ مؤؤ   ل  ؤؤار  شمؤؤ   ؤؤر   لؤؤلن   لمتم يؤؤ   حكؤؤام  لمسؤؤيمن  شهجوؤؤح   معوؤؤظ.  

 لحمي  إلى ذرشتوا  عؤا هةؤا   سؤيتميل. ةنؤث نمؤلت همليكؤا  إلمؤار   إلسؤالمة  فؤي هفااةسؤتا    لتؤي بؤكين  لمؤالذ 
 ألرنل ليخب    لجمايات  لجوان   شكر نريا. ةنث  تؤل  لمئؤات مؤ  كؤر نر  لتةؤار  لجوؤاني فؤي معلكؤ   لؤافاع يؤ  

شةقيؤتوظ إلؤى   فؤي  اكسؤتا  ا مؤ  مختيؤف  لؤيالن  لعلبةؤ  مجايؤ 600 إلمار . ثظ هتبعؤن همليكؤا ذلؤك  أسؤل هك ؤل مؤ  
سجرةوا. كما هلقن  ل بة  التعاش  مؤ  ةي ا وؤا مؤ   ل  ؤار ش لملتؤاو  فؤي بؤالن  لمسؤيمن  شغنليؤا ييؤى يؤا  مئؤات 
هرؤؤل   شهنرجؤؤن ييؤؤى  ا مؤؤ   إلريؤؤاص يشؤؤل ت  لجمايؤؤات  لجوان ؤؤ  مؤؤ  مختيؤؤف بؤؤالن  لمسؤؤيمن   لتطؤؤارن ييادؤؤليا 

 لؤاةةا  ةنؤؤث نرؤل مؤؤ  تبقؤى مؤؤ  ييادؤل  لجوؤانون  شالسؤؤةما رمؤرهه شقةان تؤؤ  ش ؤاماء كؤؤر نره فؤي ةالؤؤ  فؤي كؤل بؤؤالن 
مؤ   لشؤؤتات ش لتشؤليا ش لمطؤؤارن    عؤؤل هكيؤل ةميؤؤ  هميةؤؤ  يالمةؤ   شؤؤوايا  لتؤؤارير  ةتؤى دؤؤارش  إلؤؤى ةؤال وؤؤذكل  مؤؤا 

فاههوا الظ ههم حتهه  ال يجههد المههؤمن تههم ي شدؤف رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  لمؤممين  فؤؤي هللارؤؤل  لحمؤا   قرلؤؤ   
(. ش ستقصؤؤؤاء ت ادؤؤؤنل مؤؤؤا ةؤؤؤل مؤؤؤ  ة بؤؤؤات شييؤؤؤاء  المجايؤؤؤاو   لؤؤؤذو  ش  ؤؤؤر  ألمليكؤؤؤا شةي ا وؤؤؤا  م جهههأ  هههؤوي إليهههه

 حتؤاج إلؤى مجيؤا كينؤل وؤلشي هرشع  صؤم  ل بؤات ش لتضؤحةات ش لعيؤاء    الملدان وا فعر  ي  يذه  ألم  شنويوا 
. شال  سؤؤمم  لمجؤؤال ييؤؤا  السؤؤلن  ذشيوؤؤظ شبكؤؤل مؤؤ  هللاش يؤؤظ شمؤؤا وؤؤا  لعؤؤر  إلؤؤنوظ  لتؤؤي ةحلؤؤن بوؤؤظ شبيسؤؤا وظ شهآ ؤؤالوظ ش

 ش إلآال . شييى كل ةال فيسا  ةال م  تبقى ويو   ال بات ش لعحم ش لتحاي..
 هللف  لحما  ما هليا ياهمن .. 

هههذه تنفههر  أو    (  لههم نجههد إال الههذر لنقههات سم بههه ولههو   ( إ  بؤؤاء     وهللا ال نعوههنسم إال السههيل و  
  شىةؤا فؤي   إو هللا اشهترن   ..( وليأقذ هللا من  مائنا ما شاء حت   رق   .  ( ةتى ولضى   تعؤالىالسالفة

 . ( إةشاء    وال نقنل وال نستقنل     شلقا ش    لية  .آا     ا  اين
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ُ َعلَااْيِهْم ِمااَن النهبِي ِاايَن  َمااَع الهااِذينَ   :فمؤا يؤؤذرةا ش ؤؤا  ضؤؤى مؤؤ  مضؤؤى .. شلعييؤؤا ةيحؤؤق  ؤؤاللفنق  ألييؤؤى  أَْنعَااَم َّللاه

 ً اِلِحيَن َوَحسَُن أُولَئَِك َرفِيقا يِقيَن َوالشنَهدَاِء َوالصه د ِ ش ؤا     ييؤ   يشكما  ؤال  ألشل   يادؤظ رضؤ (.69   ليساء:  ( َوالص ِ
 . فلةا ةيشا كما هةشا: سلشه فأبىأةا      ل  ار  سته

 والقوس فنسا وتر ونا)ل             ما و تي والقوس مني نا)ل
 إو لم أوات كم فأمي ها)ل

 

   يي  . يفيسأل   ه   ميعيا ميوظ هةةاء شهمر تا كما مي  يادظ رض
. شليبشؤؤؤؤل  لمؤؤؤؤممين .. شليخؤؤؤؤحي همليكؤؤؤؤا شمؤؤؤؤ  معوؤؤؤؤا مؤؤؤؤ   شيؤؤؤؤذ  إ  بؤؤؤؤاء   ةاليؤؤؤؤا شةؤؤؤؤال إرر ةيؤؤؤؤا  لمجايؤؤؤؤاو 

ةا  م   لي بات م   لمجاياو  في كؤل مكؤا  ألمليكؤا شةي ا وؤا مؤا  سؤرؤيظ  فقا ه قى   رغظ كل ما  :  لميافقت 
 : ش   فؤؤؤؤؤؤؤؤي مسؤؤؤؤؤؤؤؤنل  بؤؤؤؤؤؤؤؤرشءفيةصؤؤؤؤؤؤؤؤةحر  مؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤا شةسؤؤؤؤؤؤؤؤأل   ه  وميييؤؤؤؤؤؤؤؤا ألةؤؤؤؤؤؤؤؤر ل تصؤؤؤؤؤؤؤؤاق يؤؤؤؤؤؤؤؤذه  أل ؤؤؤؤؤؤؤؤر ل ..  .
 ( ش لةعيؤاش  همليكؤا شلةقرلؤر هللا أو ه  وأجهل   : ( فما هليا ةلنن ييى هدا ء درت يمل رضي   ييؤ أو و هبل 
   (...  هللا موالنها ومهوال م   ( فل  ةقرل لوؤظ كمؤا رن يمؤل ييؤى هسؤالفوظ:لنا في أمريكا الع ن وال و ن لكم..  :

 (. وال  واء وتالنا في الجنة ووتال م في النار..
 

************* 
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 الثانيالفصل 

 أحكام شرعية في هذا الواقع
 

ُل اْل    ال   تعالى:  (55  ألةعام:  ياِت َوِلتَْستَبِيَن َسبِيُل اْلُمْجِرِمينَ َوَكذَِلَك نُفَص ِ

ُ ِميثَاَق الهِذيَن أُو.ُوا اْلِكتَاَب لَتُبَي ِنُنههُ ِللنهاِس َوال .َْكتُُمونَهُ    ال   تعالى:ش   هللال   َوإِذْ أََخذَ َّللاه

 (187يمل  : 
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 الفصل الثاني:

  أحكام شرعية في هذا الواقع   
 
عتقد باقتصار أو أحكام الاريعة تقرر أو الجسا  يكوو فهرك وهنن و ه   هل مسه م فهي ممهل ههذا الواوهة ن
 . هذا ما تقرره أحكام الاريعة. النوم

وقههة حههد مههن أجههل (  الجسهها  المسهه ح هههو الوههل  مهها أو العقههل والمنوههق والفسههم السهه يم  ههدل و هه  أو )
 . رزمات هذا الواوة

 
ذلؤؤك فوؤؤي هشضؤؤم مؤؤ  يؤؤن   لشؤؤمس كمؤؤا سؤؤيين  إ  بؤؤاء  . فالجوؤؤان فؤؤلض يؤؤن  فأمؤؤا  ألنلؤؤ   لشؤؤلعة  ييؤؤى 

. شال ةؤؤؤررن  ألنلؤؤؤ   لعقيةؤؤ  ش لميط ةؤؤؤ  ييؤؤى ذلؤؤؤك إال مؤؤ   ؤؤؤاص  لتأكنؤؤؤا    لنؤؤرم ييؤؤؤى كافؤؤ   لمسؤؤؤيمن  مؤؤ  شجؤؤؤره ك نؤؤل 
قنؤا  ه  ال رهي مؤ  إال فؤالمقلر مؤ  هساسؤةات  لع ش –ش لعةؤاذ  ؤاهلل  –شىفحام م  ال ت فة   ألةكام  لشلعة  ليقيايؤ  

ُ      شال  رتةؤؤؤار مؤؤ   رتةؤؤؤار   شرسؤؤرل  كمؤؤؤا  ؤؤال تعؤؤؤالى : رهي  لشؤؤلع ََ ِلُماااْؤِمِن َوال ُمْؤِمنَاااِة إِذَا قََضااا  َّللاه َوَماااا َكاااا

َ َوَرسُولَهُ فَقَدْ َضله ضَ  ََ لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن يَْعِص َّللاه َْ يَكُو ً َوَرسُولُهُ أَْمراً أَ   (36  ألةح ص:(   الالً ُمبِينا
فالمقاشمؤؤ   لعامؤؤ  لوؤؤذ   إلةؤؤتالل  ألجييؤؤي  ل ؤؤافل  شيؤؤذه  لقؤؤر   لملتؤؤا   لمتعاشةؤؤ  معؤؤ  ش لل هةؤؤ  :  يؤؤذه يؤؤي  لح ةقؤؤ 

. كمؤؤا يؤؤر    شة ةقؤؤ   قتضؤؤنوا  لعقؤؤل  لسؤؤيةظ إلسؤؤالمة   تقؤؤلره  لشؤؤليع ش جؤؤب فؤؤلض يؤؤي    ييؤؤى دؤؤاشر  لمسؤؤيمن 
 كل هما  شمكا . ير فق هنل   لشلع  لقريظ م  مقتضى  لعقل  لسيةظ ف لحال في كل همل ةنث تت

فويا  هةكام بلعة  يام  تتعيؤق بر  ؤ   لمسؤيمن   لنؤرم  جؤب ييؤى ييمؤاء  إلسؤالم شقةؤان ت  لصؤحر  ش لجوؤان 
 .إلى  لجحء  ل اةي م  يذ   ل تاص   تاركن  ت صنل هن توابةاةوا ليياس  ةذكل ييا هيموا  غة   إلرتصار

 

 نو من أهم ما تقرره ار لة الارعية من أحكام في واوة المس منن النوم ما   ي:ف
 

وجسها هم فهرك وهنن . مهن وبهل اروهداء مباشهر أو غنهر مباشهر في حالة احتالل النوم : )ال  اا الم أوال  
 . و   المس منن بااجماع

.  ووالئسها  وحكمسها بغنهر مها أنه ل هللا: حكومهات )هال  المسه منن النهوم مرتهد   هافر  لتبهد  سا الاهرائة تانيا  
 ل كفار و قيانتسا هلل ور وله والمؤمننن.

 . : الخروج و   الوا م إو ارتد ون اا الم أو  او  افرا فرك و   المس منن بااجماع تالما  
 تقرر بااجمهاع  فهر ور   مهن تعهاوو مهة الكفهار وأوهانسم و ه  المسه منناا المية : أحكام الاريعة رابعا  

 وتوجب وتاله.
: أحكام الاريعة تقهرر وجهوب أو جهواز وتهال الصهائل و ه    هن المسه منن أو أنفسهسم أو أوراقهسم قامسا  

 لو  او مس ما.و . حت   أو أموالسم
 ولنتناول هذه ارحكام بايء من التفصنل في أ لتسا :
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الغهه ا  النههوم فههرك وههنن و هه  وجسهها  , )ههال  اا ههالم فههي حالههة احههتالل ووههدواو وغهه و مههن وبههل اروههداء:  أوال  

 المس منن بااجماع :
( فلة   ا دار م   لمسؤيظ  ؤ   لنؤرم لؤا  كؤل  ش     لمسيمن   لنرم كما هثيتيا في  ل صل  ألشل تحن يير    

شىمؤؤا  اليةا ؤؤ  مؤؤ   يؤؤل  يا ؤل مبصؤؤل ه  بالنةؤؤا كيوؤؤا مؤ  ه صؤؤايا إلؤؤى ه صؤؤايا محتيؤؤ  إمؤا مبابؤؤل  مؤؤ   يؤؤل  أليؤا ء.
   تصؤؤانيةتشؤؤار  ر يؤؤايظ فؤؤي جمةؤؤ  هرجا وؤؤا.م   ةؤؤتالل او  م  تر جؤؤا يسؤؤكلي ك ةؤؤا ليصؤؤينينن   ةؤؤر بوظ  لملتؤؤا

  إل تصان   .شباةتشار ببكات  ستخبار توظ شمل كحيظ  ألمية .  الةت ار تكامل ييل سةطل  
 ابؤؤل  .فقؤؤا  ةتيؤؤن هفااةسؤؤتا  مب شيؤؤايي همليكؤؤا  لنؤؤرم تعنؤؤا  ةؤؤتالل  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي مؤؤ  جاوؤؤا جوؤؤار  ةوؤؤار .

مئؤات هللاالف  لجيؤرن فؤي جحيؤل   ن ششهيؤ   لعؤل ق   ؤا  ةتيؤنشيؤايي  شبسطن سةطلتوا ييى  اكستا  ششسط هللاسةا .
 لعلص شتلكةا شجيرص  لشام فضال ي  ما تيشله في مصل ش لقل   إلفليقؤي شبؤمال هفلي ةؤا شمؤا ةؤرل يؤذه  لميؤاآق 

دؤينية  شمعؤ  ةي ا ؤ  فؤي ةيؤف  ليؤاتر مؤ   لؤيالن م   حار.شياير بؤرش  عيؤ  هةؤ   قؤرن ييؤى بؤالن  لمسؤيمن  ةميؤ  
شتسؤؤتعا لوؤؤام  لمسؤؤجا  أل صؤؤى شآؤؤلن مؤؤ    ألشرشبةؤؤ   اإلضؤؤاف  ليحيةؤؤا  لل ةسؤؤي  إسؤؤل  نل(  لتؤؤي تحتؤؤل فيسؤؤطن  

 تبقى فنوا م   لمسيمن .
 شماذ  ت لض هةكام  لاو  ييى كل مسيظ تجايوا؟ فما ةكظ  لشليع  في م ل يذه  ألةر ل؟

ليضؤؤ   فلضؤؤوا   ييؤؤى  لمسؤؤيمن . شيؤؤي ثابتؤؤ  بتؤؤر تل  آل ؤؤات فؤؤي كتؤؤاص   ش ألةانوؤؤث فؤؤي  لجوؤؤان عبؤؤان  شف
سؤؤي  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  مؤؤا  ايؤؤي يؤؤ  إوؤؤل ن  لشؤؤر يا ييؤؤا  فوؤؤي هبؤؤول مؤؤ  ه  تؤؤذكل شهك ؤؤل مؤؤ  ه  

 تحصل.
  يؤؤح م  لشؤؤونا ييؤا( ليشؤةر  لمجايؤا    لؤافاع يؤؤ  هر ضؤي  لمسؤيمن  هيؤؤظ فؤلشض  ألعةؤؤا  جؤاء فؤي كتؤؤاص  

 ما ةقتطف مي  ما ويي: –رةم     –ه ام جوان  للشس  هفااةستا بةر  لمجاياو   لعلص في 
 وجسا  الكفار نوواو:

جوؤؤان  لطيؤؤب  آيؤؤب  ل  ؤؤار فؤؤي بالنيؤؤظ(  حنؤؤث  كؤؤر   ل  ؤؤار  ال  حتشؤؤاش  لقتؤؤال  لمسؤؤيمن . فالقتؤؤال فؤؤلض 
  ... لر.( ثظ  ال رةم    شير مكا   لشايا:    إلرياص هيا ءك ا  .شه ل فلض  ل  ا   سا  ل ارر  المممين

 ين   بل هيظ فلشض  ألعةا   شيتعن  في ةاالت:  جوان  لاف   نف   ل  ار م  بالنةا( شيذ   كر  فلض
 أوال : إذا  قل الكفار ) د  من )ال  المس منن. -

 الصفاو وتقا)ل ال حفاو. التق تانيا : إذا  -
 فر اامام أفرا ا أو ووما وجب و نسم النفنر.تالما : إذ ا تن -
 رابعا : إذا أ ر الكفار مجمووة من المس منن. -
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   رةم    ي   لحال   ألشلى شيي ةحشل  ل  ار في هرض م  هر ضي  لمسيمن  فقال: ثظ تحا   لشةر ييا
لمفسههروو فههي جميههة السهه ا والخ هها وفقسههاء المههذاهب ارربعههة, والموههدتوو وا اتفههقففههي هههذه الوالههة  )
إطالوها. أو الجسها  فهي ههذه الوالهة يصهبح فهرك وهنن و ه  أههل ههذه الب هد  التهي هاجمسها  اا هالميةالعصور 

الكفار, وو   من ورب منسم. بون  يخرج الولهد  وو إذو والهده, وال وجهة  وو إذو زوجسها, والمهد ن  وو إذو 
وا, أو وعهدوا.  تو هة فهرك العهنن و ه  شهكل  وائهر,  ائنه. فنو لم يكها أههل ت هك الب هد  أو وصهروا, أو تكا ه 

 . فنو لم يكفوا أو وصروا, فع   من   نسم تم من   نسم. حت  يعم فرك العنن اررك   سا(.بارورب فارور 
 

   ثظ هشجح  لشةر رةم    مختصل  ألنل  ييى ذلك ييا مذ يب هيل  لسي  شييما وظ فقال:
 

 أوال : فقساء الونفية:
وفههرك وههنن إذا هجههم العههدو و هه  تغههر مههن تغههور اا ههالم,   :]238ص 3يابؤؤاو  فؤؤي ةابؤؤنت  ج ؤؤال  بؤؤ  

فيصهنر فهرك وهنن و ه  مهن وهرب منهه. فأمها مهن ورائسهم )بعهد مهن العهدو فسهو فهرك  فايهة إذا لهم يوهتج 
إلنسم. فنو احتهيج إلهنسم بهأو وجه  مهن  هاو بقهرب العهدو وهن المقاومهة مهة العهدو. أو لهم يعجه وا ولكهنسم 

 وا, ولم يجاهدوا, فننه يفترك و   مهن   هنسم, فهرك وهنن  الصهال  والصهوم, ال يسهعسم تر هه, وتهم تكا 
 إيؤ. [, إل  أو يفترك و   جمية أهل اا الم شروا وغربا و   هذا التدريج وتم

. 191ص 5. شكذلك  ب  ةجةظ فؤي  لبحؤل  لل  ؤق ج72ص 7.شبم ل يذ  هفتى  ل اساةي في با     لصيا   ج
 ب   لومام في فتم  لقاول. م  ه م   ألةياف.شكذلك  

 

 تانيا : وند المالكية:
العهدو: أي توجههه الههدفة بفجههل  بفجههلويتعههنن الجسهها   ]:174 ل ؤاةي ص   لجؤؤحءجؤاء فؤي ةابؤؤة   لاسؤر ي.  

 واله وج ورب الهد ن الهولي, ويخرجهوو ولهو مهنعسم صهبيا   أو أو وبهدا   امرأ )أي مفاجأ ( و    ل واحد وإو 
]. 
 

 ا : وند الااف ية:تالم
فهنو  ق هوا ) هد  لنها, وصهار )نهنسم وبنننها ] : 58جاء في ةوا    لمحتاج ليلميي. فؤي  لجؤحء  ل ؤام   لصؤ ح  

 .[  وو مسافة القصر, فن  م أه سا الدفة, حت  من ال جسا  و يه, من فقنر وولد ووبد ومد ن وامرأ 
 

 رابعا : وند الونا) ة:
  ويتعنن الجسا  في تالا مواقة:] :  345 لجحء  ل ام   لص ح  جاء في  لمايي الب   ا م  في 

 إذا التق  ال حفاو وتقا)ل الصفاو. .1
 إذا ن ل الكفار )ب د  تعنن و   أه ه وتالسم و فعسم. .2
 .[ . إذا ا تنفر اامام ووما ل مسم النفنر .3
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الورمهة والهد ن واجهب  وأمها وتهال الهدفة فسهو أشهد أنهواع  فهة الصهائل وهن    قرل بةر  إلسؤالم  بؤ  تةمةؤ :
إجماوا فالعدو الصائل الذي يفسد الد ن والدنيا ال شيء أوجب بعد اايماو من  فعه, فال ياترب لهه شهرب 

 (. (, )ل  دفة بوسب اامكاو ونص و   ذلك الع ماء أصوا)نا وغنرهم  ال ا  والراح ة )
 قههل العههدو )هال  اا ههالم فههال ريههب أنههه إذا    :608شيقؤرل  بؤؤ  تةمةؤ  فؤؤي  لجؤحء  لل  ؤؤ  مؤ   ل تؤؤاش   لصؤ ح  

يجب  فعه و ه  اروهرب فهارورب, إذ )هال  اا هالم   سها بمن لهة الب هد  الواحهد , وأنهه يجهب النفنهر أليهه )هال 
 .( إذو والد وال غريم ونصوئ أحمد صريوة )سذا

 
 ال شهنل   لي نل  لعام:شيذ   علف  الي نل  لعام ثظ   ]   يح م إثل يذه  ألنل   رل : ثظ هضاف  لشةر ييا

ه )وجل : وال هللا و  هر  ل.ُكهم  إيو  ُ ن  ن  ي ذ.ليُكهم  ق. هبينلي كَّ هُكم  فيهي  . ُفسي و.اليُكم  و.أ.ن  هُدوا بيهأ.م  اهي هاال  و.ج. تيق. افها  و. ف. فيهُروا قي ُتم  ان 
 ( 41( )التوبة: ت.ع  .ُموو. 

ي نؤل  شال يؤذ ص إال ييؤى تؤل  ش جؤب هش فعؤل ةؤل م  جؤح ء  لتؤل   ل ش السؤتيا لش ا جاءت  آل ؤ   ييوؤا تلتؤب  لعؤذ ص 
ُ   : 39 ال تعالى في سرر   لترب   آل ؤ   ََاْيئاً َوَّللاه وهُ  ْبكُْم َعذَاباً أَِليماً َويَْساتَْبِدْل قَْومااً َغْياَركُْم َوال .َُضارن إِال  .َْنِفُروا يُعَذ ِ

ََْيِء قَِدير     .(   َعلَ  كُل ِ 
: همؤل   تعؤالى  ؤالي نل  لعؤام مؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يؤام غؤحش  تيؤر  لقتؤال  ال  ب  ك نل رةم     

هيا ء   م   للشم  ل  ل  م  هيؤل  ل تؤاص ش ؤا بؤرص  لبخؤاري رةمؤ   :  ؤاص شجؤرص  لي نؤل شمؤا  جؤب مؤ   لجوؤان 
سؤؤيمن  ه   لؤؤلشم  عؤؤاش  ييؤؤى تخؤؤرم ش ليةؤؤ ( شهشرن يؤؤذه  آل ؤؤ   شكؤؤا   لي نؤؤل  لعؤؤام  سؤؤيب هةؤؤ  تل مؤؤى إلؤؤى هسؤؤماع  لم

 لجحيؤؤل  لاؤؤحش  لماويؤؤ . ف ةؤؤا إذ  نرؤؤل  ل  ؤؤار بؤؤالن  لمسؤؤيمن   هفؤؤال  كؤؤر   لي نؤؤل هشلؤؤى؟  ؤؤال هبؤؤر آيحؤؤ  رضؤؤي   
. مؤؤؤ  144 رلؤؤؤ  تعالى}ر افؤؤؤا شثقؤؤؤاال{  كوؤؤؤرال شبؤؤؤباص مؤؤؤا سؤؤؤم    يؤؤؤذر هةؤؤؤا(  لجؤؤؤحء  ل ؤؤؤاةي ص ييؤؤؤ  فؤؤؤي معيؤؤؤى

    لبصلي: في  لعسل ش لةسل.مختصل ت سنل  ب  ك نل  ش ال  لحس
فأمها إذا أرا  العهدو السجهوم و ه  المسه منن, فننهه يصهنر  فعهه    358ص  28شيقرل  ب  تةمة  في  لجؤحء 

يِن فَعَلَْيكُُم النهْصرُ   :واجبا و   المقصو  ن  ما وال تعال   َِ اْستَْنَصُروكُْم فِي الد ِ  مها أمهر النبهي  (.72رنفال: ا)  َوإِ
, هههذا يجههب بوسههب  و يههه و هه م )نصههر المسهه م  ههواء  ههاو الرجههل مههن المرت وههة ل قتههال أو لههم يكههن صهه   هللا

,  مها  ههاو المسه موو لمهها وصههدهم  الر ههوب و الماهي اامكهاو و هه   هل أحههد )نفسهه ومالههه مهة الق ههة والكمههر  و
ى  لاؤؤحش ش ؤا ذييؤؤن ( ش ؤال  لحيؤؤلي: رؤلج سؤؤعنا بؤ   لمسؤؤنب إلؤ العهدو وههام الخنههد . لههم يهأذو هللا فههي تر ههه رحههد

   لخفةا ش ل قنل  فؤل  لؤظ  مكيؤي  لحؤلص ك ؤلت  لسؤر ن شة  ؤن  إستي ل إةا  ينية   فقنل ل  إةك لعينل  فقال  
 .150ص 8رش ه  لقلآيي في  لجام  ألةكام  لقلهللا  ج(   لمتاع

   يح م رةم    هنل   لي نل  لعام فةقرل: ثظ وتا    لشةر ييا
َ َمااَع اْلُمتهِقااينَ   وجههل ويقهول هللا وهه  .1 َه َّللاه  َوقَااا.ِلُوا اْلُمْشاِرِكيَن َكافهااةً َكَمااا يُقَااا.ِلُونَكُْم َكافهااةً َواْعلَُمااوا أَ

 – 8. رش ه  لقلآيؤي فؤي  لجؤام . ال  بؤ   لعلبؤي : كافؤ   عيؤى محةطؤن  بوؤظ مؤ  كؤل جاةؤب شةالؤ  (.36)التوبة: 

150. 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  138  [  

 

ِ  َوقَاا.ِلُوهُْم َحتهاا  )وجههل : ويقهول وهه  .2 يُن كُلنااهُ ِله ََ الاد ِ ََ فِتْنَااة  َويَكُااو ش ل تيؤ  يؤؤي  .( 39رنفههال: ا) ( ال .َكُااو
شييؤؤا يجؤؤرم  ل  ؤؤار  ش سؤؤتنال وظ  .2-253 لقلآيؤؤي  لجؤؤحء  لسؤؤاي. ذكؤؤله   لشؤؤل . كمؤؤا  ؤؤال  بؤؤ  عبؤؤاس ش

ييؤؤى  لؤؤا ار فاألمؤؤ  موؤؤان  فؤؤي نويوؤؤا. شيلضؤؤ  ليشؤؤك فؤؤي يقنؤؤاتوا  فةجؤؤب  لقتؤؤال لحما ؤؤ   لؤؤؤاو  
 .  لي س ش لعلض ش لمالش 

فةجؤؤب  رش ه  لبخؤؤاري وههال صهه   هللا و يههه و هه م )ال هجههر  بعههد الفههتح ولكههن جسهها  ونيههة وإذا ا ههتنفرتم فههانفروا( 
شفؤؤؤي ةالؤؤؤ  يجؤؤؤرم  ل  ؤؤؤار فاألمؤؤؤ  مسؤؤؤتي ل  لحما ؤؤؤ  نويوؤؤؤا. شمؤؤؤا ر  لر جؤؤؤب ييؤؤؤى ةاجؤؤؤ    لي نؤؤؤل إذ   سؤؤؤتي لت  ألمؤؤؤ .

(  20ص -6  ةجؤل فؤي بؤلح يؤذ   لحؤاوث  جؤاء فؤي فؤتم  لبؤاري  لجؤحء  ستي ار  إلمام. كما  ؤال  بؤ   لمسيمن  ش
كؤؤل مؤؤ  ييؤؤظ  ضؤؤعف  لمسؤؤيمن  يؤؤ  يؤؤاشيظ شييؤؤظ هةؤؤ  وؤؤاركوظ شيمكيؤؤ  غةؤؤاثوظ لحمؤؤ  ه ضؤؤا  لخؤؤلشج  ؤؤال  لقلآيؤؤي  

ال ةعيؤظ رالفؤا ه  رجؤال لؤر بؤول سؤة   ييؤى رجؤل  :  242ص 1 ال  إلمام  لجصاص في هةكام  لقلهللا  ج (.إلنوظ
إذ   تل  لصؤا ل فوؤر فؤي  ليؤار شلؤر كؤا   – لصةال  –(. شفي يذه  لحال   ل ةق. ه  ييى  لمسيمن   تي لةقتي   ان

مسؤؤؤيما  شىذ   تؤؤؤل  لعؤؤؤانل فوؤؤؤر بؤؤؤونا. يؤؤؤذ  ةكؤؤؤظ  لصؤؤؤا ل. ف ةؤؤؤا إذ  دؤؤؤال  ل  ؤؤؤار ييؤؤؤى هرض  لمسؤؤؤيمن   ةنؤؤؤث 
يؤؤى  لمسؤؤيمن  نفؤؤ   لصؤؤا ل وتعؤؤلض  لؤؤاو  ش لعؤؤلض ش لؤؤي س ش لمؤؤال ليؤؤذياص ش لؤؤحش ل؟! هال  جؤؤب فؤؤي يؤؤذه  لحالؤؤ  ي

 . ل افل ش لاشل   ل افل 
َِ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما وجل  وتال الفكة الباغية: يقول هللا و  .3 َْ َطائِفَتَا َْ   َوإِ فَاإِ

َْ فَااَءْت فَأَْصاِلُحوا بَْينَُهَماا  بَغَْت إِْحدَاهَُما َعلَ  اأْلُْخَرى فَقَا.ِلُوا الهتِي .َْبِغي َحته  .َِفيَء إِلَ  ِ فَاإِ أَْماِر َّللاه

َ يُِحااابن اْلُمْقِساااِطينَ  َه َّللاه فؤؤلذ  فؤؤؤلض   يينيؤؤا  تؤؤؤال  ل ئؤؤ   لباغةؤؤؤ   ( 9)الوجهههرات:  بِاْلعَاادِْل َوأَْقِساااطُوا إِ
  لمسيم  ة اظا ييى شةؤا  كيمؤ   لمسؤيمن  شةما ؤ  نويوؤا شهيل ضؤوا شهمر لوؤا. ف ةؤا  كؤر   لحكؤظ

 .في  تال  لاشل  ل افل   لباغة ؟ هلةس يذ  هشلى شهجار
َْ   حد الورابة: وال تعال : .4 ِِ فََسااداً أَ ََ فِاي اأْلَْر َ َوَرسُولَهُ َويَْساعَْو ََ َّللاه إِنهَما َجَزاُء الهِذيَن يَُحاِربُو

هلُاوا أَْو يَُصالهبُوا أَْو .ُقَطهاَع أَْياِديِهْم َوأَْرُجلُُهاْم ِماْن ِخا ِِ ذَِلاَك لَُهاْم ِخاْزي  فِااي يُقَت الِف أَْو يُْنفَاْوا ِماَن اأْلَْر

يؤذ  ةكؤظ  لمحؤاربن  مؤ   لمسؤيمن   لؤذو   خة ؤر   (33)المائهد :( الدنْنيَا َولَُهْم فِي اْلِخاَرةِ َعاذَاب  َعِظايم  
يامؤؤ   لمسؤؤيمن  شي سؤؤاش  فؤؤى  ألرض شيعي ؤؤر   ؤؤأمر ل  ليؤؤاس شهيل ضؤؤوظ  ف ةؤؤا  الؤؤاشل  ل ؤؤافل  

 ت سا ييى  لياس نويوظ شمالوظ شيلضوظ  هلةس  تالوا هشجب ييى  لمسيمن  شهةل ؟!.  لتي
يؤذه  عؤة  ألنلؤ  ش لميؤلر ت ليي نؤل  لعؤام  إذ  نرؤؤل  ل  ؤار هرض  لمسؤيمن   ه  نفؤ   لعؤاش  ل ؤافل يؤر هشجؤؤب 

 .طفيل باقتصارالنقل ون  تاب الدفاع ون أراقي المس منن.  انتس  لر جبات  عا  إل ما .[ 
فؤؤلذ  تأمييؤؤا هةؤؤر ل  لمسؤؤيمن   لنؤؤرم. لرجؤؤاةا ه   لجوؤؤان  ؤؤا تعؤؤن  ييؤؤنوظ مؤؤ   لرجؤؤره  ألربعؤؤ . فؤؤي كؤؤل  ؤؤرل : شه
 . شهشضم شجره فلضنت  ير  لباص  ألشل   شير ةحشل  أليا ء في هك ل بالن  لمسيمن (. ألرض

   ههبال  ف سههونن فمها مههن ) هد مههن )هال  المسهه منن النهوم, إال وهههو موتهل مههن وبهل أنههواع الكفهار, مههن النسهو 
, والجمسوريهات  القفقهاس الاياهاو و بنن,  بال  البو نة والب قهاو, ونوأج اء من )ال  الاام, أو من وبل الص 

يوت سهها السنهههدوس  التههياا ههالمية فههي و هه  ف هههيا والف بههنن... وغنرههها . أو مهههن وبههل الههوتنننن ممههل  اهههمنر 
  سا الصنن...وغنر ذلك.وتر ستاو الارمية وأج اء من جنوب شر  ف يا التي توت
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و ل هذه البال  وهد وجه  أه سها ومهن جهاورهم, تهم مهن جهاورهم. تهم جميهة مهن تالههم وجهاورهم, وجه وا أو 
 . اا المالعننية بالجسا   ل أهل  الفريضةتكا  وا أو فرطوا. فعمه 

نسم صه   هللا و يهه , ومسهجد نبه  عبتسم وأما باوي البال  اا المية والعربية. بما فنسا وقر  ار اا الم و
و  م. فموت ة بصهور  غنهر مباشهر  مهن وبهل الصه نبننن والنسهو , )نيابهة الوكهام المرتهد ن, وأوهوانسم المنهافقنن 
الذ ن وقهعوا جنوشهسم فهي قدمهة الكفهار. ) وامهة أمريكها و هندتسا إ هرائنل وح فهائسم الصه نبننن, الهذ ن م هؤوا 

الجويهة. واحت هوا الهبال  )سهذه الوريقهة الود مهة, )تجميهة وهواتسم فنسها البال  بالقواود العسكرية البرية والبوريهة و 
الجسههههال والمكههههرهنن  فههههي وواوههههد مر هههه  , )ههههدل ناههههرها, وا تفههههوا )ناههههر المرتههههد ن لجنوشههههسم مههههن المنههههافقنن و

والضائعنن... الذ ن يقوموو )دور الموتل بالنيابهة, حنه  يخهرج الصه نبنوو وهواتسم مهن مرا  هها ووهه الواجهة. 
ألها جندي.و هالحا  يمهائتأو نع هم أو رمريكها وح فهائسم الصه نبننن فهو  أرك ج يهر  العهرب أ مهر مهن ويكف  

ووتا ا مخ نا يكفي لم نوو جندي, يمكن نق سم قالل أ ا)ية ووه الواجة ... وبسذه الوريقة الخبنمهة. )تجميهة 
 ية.  تفهها ن الموت ههوو الجههد  و هه  وههوات المرتههد ن فههي الخههدمات التفصههن واالوتمهها القههوات فههي وواوههد مر  يههة, 

المسه منن ل جسها . ويسهمووو ل وكهام المرتهد ن با وهاء اا هتقالل. ولع مهاء السهالطنن بصهرد النههاس  ا هتف از
 ون الجسا  و ووتسم لواوة أولياء ارمور المرتد ن 

واو و هه  فالمهلل واحهد, فهالبال  موت ههة, والمهروات منسوبهة, والكههافروو يسهوموو المهؤمننن ألههواو الهذل والسه
أوهههواو المرتهههد ن, وشهههريعة هللا معو هههة, و  مهههة الكفهههار ههههي الع يههها, والصهههالووو نههه الء السهههجوو وأوبيهههة  أ هههدي

 وأ هبا)ساالبا سهتاو وأفريايها  التعذ ب. والناار في أحوال )ال  الورمنن والاام ومصر وشهمال أفريايها وتر يها و
  رن ذلك بأوقح صوره.

صهها المههؤمننن بصهها الكههافرين(.  التقههاءريضههة الجسهها  العننههي. وهههي )مههن ف المههانيوأمهها إذا جكنهها ل بنههد  
لوجههدناها متوققههة فههي  ههل )ههال  المسهه منن بأشههرس صههورها, ولكههن بصههور  قبنمههة أيضهها, فقههد ناههر الكههافروو 
الص نبنوو, والكفار المرتدوو, وواتسم ورصوا صفوفسم وأ دوا حضورهم في  هل شهبر مهن )هال  المسه منن. وبهر 

ن الجيش والارطة واا تخبارات ورجال ارمن والجوا يا والمخبرين...نابيهك ومهن ذ رنها مهن مكات اآلالد م
فالد الجنو  الص نبننن المجمعنن في مرا  هم ووواودهم العسكرية فهي  هل ) هد. بونه  أنهه مها مهن مسه م ياها 

ترصهدته ونهوو  عسا ر وبه والدفاع ون وضايا أمته, إال وتخوفته أ دي ت ك ال وااللت اممومل الدفاع ون   نه 
أولكك الجوا يا   فسل التق  صا الكافرين بصها المهؤمننن أم لهيا بعهد؟ أم يوتهاج ماهايخنا حته   بصهروا 
ذلههك ويفتههوو بههه, أو  تجمههة  ههل أولكههك العسهها ر والمخهها)رات والجوا ههيا فههي صهها واحههد أمههام المسههاجد وأمههام 

 أ)وب )نوتسم؟ 
ولههه الومههد و هه   ههل حههال. ف ههيا   الماههتكاامههام(     ههتنفارا وأمهها إذا جكنهها إلهه  البنههد المالهه  وهههو )

ل مس منن و   وجه اررك النهوم إمهام شهروي واحهد, ومها فهنسم النهوم إال موهارب هلل ور هوله  هاع فهي اررك 
ذمهتسم مهن المنهافقنن.  اشهترن الفسا . فك سم معتمهد و ه  ألهواو الكفهار مهن النسهو  الصه نبننن والهوتنننن, ومهن 

إمام شروي يستنفر ل جسها . )هل هنها  أئمهة الكفهر والهر   يسهتنفروو ارراذل و ه  المهؤمننن   فسهل  ف يا هنا 
  ق  الجسا  لاياب اامام الاروي؟  فمن  دفة الصائل اذو؟
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ش لح ةق  ه  ةج     ا  امن ييى عبانه  لمسيمن  في هك ل بالن  لاةةا. فما مؤ  بيؤا مؤ  بؤالن  لمسؤيمن  إال 
ليوا . م  ييماء يامين   هش نيا  دان ن  هش همؤل ء جوؤان مخيصؤن . نيؤر   ليؤاس ليجوؤان ش ألمؤل  ش ام فة  نيا 

 ؤؤالمعلشف ش ليوؤؤي يؤؤ   لمي ؤؤل  ش سؤؤتي لشيظ. شةتؤؤى لؤؤر رؤؤال بيؤؤا مؤؤ   لؤؤيالن يؤؤ  م ؤؤل يؤؤمالء  أل مؤؤ   شهمؤؤل ء  لجوؤؤان 
رسؤؤؤموا   لتؤؤؤيسؤؤؤالم ليحؤؤؤاشن  لصؤؤؤالحن . ييؤؤؤى فؤؤؤلض ذلؤؤؤك. فأمؤؤؤ   إلسؤؤؤالم ش ةؤؤؤا . شال إيتبؤؤؤار مؤؤؤ  شجوؤؤؤ  ة ؤؤؤل  إل

 لصؤؤينينر  بؤؤن  بالنةؤؤا  شمؤؤا  رتليؤؤره مؤؤ  جيسؤؤةات شتا عةؤؤات شهيؤؤالم شجؤؤر ه ت سؤؤ ل... فأمؤؤ   إلسؤؤالم ش ةؤؤا  شتبقؤؤى 
ش ةا . شلظ تخل ي  همل ء جوان نير   لمسيمن  ش ستي لشيظ. شييى  لمسيمن  إجابتوظ ش لي نل معوؤظ لؤاف   لصؤا ل. 

 لؤاير  ليي نؤل  فؤيألفااةستا   لشؤةر ييؤا   يؤح م رةمؤ   . شمؤ  ش ؤف معؤ   للشس  شم  هم ال يمالء ش ن غحش
شمؤيوظ كافؤ  بؤنرخ شهمؤل ء  لجمايؤات ش  لؤاير ت  لجوان ؤ  اةسؤتا  شغنؤليظ. اهف  لعام  الجوان م  ييماء  اكسؤتا  ش

تي ل  لمسؤيمن  لجوؤان  سؤ  لؤذيشم  يمالء  لنرم  لشؤةر هسؤام  بؤ  الن  ة  ؤ     في مختيف  ليالن  إلسالمة  .. 
 فؤؤي  لعؤؤل ق ش  شم يؤؤ   لعاوؤؤا مؤؤ   لعيمؤؤاء شنيؤؤا   لجوؤؤان ضؤؤايظ مؤؤ  بؤؤالن  لعؤؤلص ش لعجؤؤظ   ألمليكؤؤا  ش لنوؤؤرن  لنؤؤرم

 شغنليا. شييى  لمسيمن  إجابتوظ ليي نل. شىةاشةةسةا لشةشا  شفيسطن  ش ل يين  
سؤؤل  لعؤؤاش  عؤؤة  لمسؤؤيمن (  فمؤؤاذ  ةقؤؤرل؟ شهمؤؤا إذ  جئيؤؤا ليرجؤؤ   لل  ؤؤ  مؤؤ  فليضؤؤ   لجوؤؤان  لعنيةؤؤ  شيؤؤر  إذ  ه

 شماذ  ةعنا؟ شهو  ةعا؟ شماذ  ةحيا؟
  ؤؤا   لمخؤحي فأسؤل   لشؤباص  لمسؤيظ  لمخطؤرف مؤؤ  مختيؤف بؤالن  لؤاةةا إلؤى سؤؤج  غر ةتاةؤامر  ألمليكؤي 

 فؤؤيهسؤنل مؤؤ  مختيؤؤف  لجيسؤةات  حسؤؤب  لمصؤانر  ألمليكةؤؤ  ذ توا.شم ؤؤل يؤذ   لعؤؤان  700جؤاشه  لنؤؤرم 
 ة  في هفااةستا  شباكستا . لسجر   ألمليك

 فلةسؤؤؤؤا-شهك ؤؤؤؤل مؤؤؤؤ  يؤؤؤؤذ   لعؤؤؤؤان مجمؤؤؤؤرع هسؤؤؤؤل   لشؤؤؤؤباص  لمسؤؤؤؤيظ فؤؤؤؤي سؤؤؤؤجر  هشرشبؤؤؤؤا  لالبةؤؤؤؤ  بليطاةةا- 
 ...(.-إ طالةا-بيجةكا -هلماةةا -هسباةةا

 شبؤؤالن إفلي ةؤؤا. شبؤؤالن شسؤؤط  هللاسؤؤةا  إرتليؤؤا  شهمؤؤا فؤؤي رشسؤؤةا فبؤؤاآلالف. ش ؤؤل م يوؤؤا فؤؤي كشؤؤمنل ش ل ييؤؤن  ش
 ..(.شبالن  لتلكستا 

  شهما سجر  آاا  بالن  لعلص ش لمسيمن  م  هم ال ةكام  لسعرن   شمصؤل شبؤالن  لشؤام شبؤمال هفلي ةؤا
 لباكسؤؤتا .. فاألر ؤؤام  لميشؤؤرر  ييؤؤل مي مؤؤات ةقؤؤرق  إلةسؤؤا   شتقؤؤاريل مي مؤؤ   لع ؤؤر  لاشلةؤؤ   شتلكةؤؤا ش

سؤل   لشؤباص  لمسؤيظ فؤي تذيب إلى يشل ت  آلالف فى  لييا  لر ةا هةةاةا!! فال بؤك ه   ألر ؤام يؤ  ه
 تيك  ليالن  جاشه مئات  آلالف!! شيذه ة ةق  مرثق  شلةسن مبالاات مريرم .

  شهمؤؤا يؤؤ  فيسؤؤطن  فاألربؤؤار  لعالمةؤؤ  تطالعيؤؤا فؤؤي كؤؤل وؤؤرم يؤؤ   تؤؤل  لمئؤؤات شهسؤؤل  آلالف. فقؤؤا هسؤؤل
يؤك  لؤيالن ش ؤا آؤال  ألسؤل فؤي يمؤرم ت هك ؤل مؤ  هلؤف هسؤنل.!  إلةت اضؤ  لنورن في ورم ش ةؤا مؤ  ه ؤام 

  ليساء ش ل تةات شةتى  ألآ ال.

  شيتك هيل ض  للجال ش ليساء. فال ت ان تخيؤر  بيؤا ميوؤا!!  ش الغتصاصشهما ي  ةر ن   لقتل ش لتعذوب
 لمشؤلق  فؤيمسؤيم    مؤله  فول شجب  لجوان هم لظ  جب  عا؟! شييماء  لمسيمن   ا هفتر   أة  إذ  سؤينن 

فؤؤؤي ذلؤؤؤك جمةؤؤؤ    سؤؤؤتي ذش ييؤؤؤى  لمسؤؤؤيمن  إةقؤؤؤاذ هسؤؤؤل يظ شلؤؤؤر شجؤؤؤب ييؤؤؤى هيؤؤؤل  لماؤؤؤلص تخيةصؤؤؤوا. شه  
 همر لوظ.
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ولعل بع  المنافقنن أو بع  الجسال,  نفي حالة ااحتالل ون بع  )هال  المسه منن , ويوهرم 
مقات ة الغ ا  )دوون أنسهم وهدموا بموجهب اتفاوهات مهة حكهام )هال  المسه منن. فننبغهي أو نمبهه لسهؤالء 

 م لههو  ههاو مسهه ما. وأو نبههنن لسههم أو هههؤالء الوكههام وههد فقههدوا شههرونتسم أو هههذا ال يجههوز لوهها م مسهه
 بكفرهم ور تسم وقروجسم من م تنا.

 
 وهو ما  تبننه الفقر  التالية : 

 
 

************* 
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ووالئسها ل كفهار  . : حكومات )ال  المس منن النوم مرتد   افر  لتبد  سا الارائة وحكمسا بغنهر مها أنه ل هللا تانيا
 يانتسا هلل ور وله والمؤمننن:و ق

 
إلى معتقا ت  ل  نل م   لمسيمن  م  تتالي  ألهمؤا  ةتؤى شدؤييا إلؤى   لشل   اهلل لقا تسلص  لعاوا م  هةر ع

 .   لتعةس   لمتأرل   ألهمي يذه 

عبؤؤان  غنؤؤله مؤؤ  نشةؤؤ   شمعصؤؤنت  شىة ؤؤار هةكامؤؤ  مؤؤ  آايؤؤ  غنؤؤؤله شمؤؤ  ذلؤؤك مؤؤا ةصؤؤل مؤؤ   ل  نؤؤلي  مؤؤ   
 شال   هيا    م  نش  هشلةا   .ششال   هشلةا     ثظ  اموظ  شتل  شالوت شآاي  هةك

شهةؤؤ     شهةؤ  يؤر  لمحنؤي   شهةؤ  يؤؤر  لؤله ق  شيؤايى  إل مؤؤا   ؤأ    يؤر  لخؤالق   ف ؤل مسؤيظ  عتقؤا ش  عتؤلف
 شدؤؤ ات .   إلؤؤى هللارؤؤل هسؤؤماء  ..  شهةؤؤ   لحكؤؤظ  لعؤؤال     شهةؤؤ   لخؤؤافة  لل فؤؤ  شهةؤؤ   لضؤؤار  ليؤؤاف    يؤؤر  لممنؤؤن

شآيؤؤؤب  لؤؤؤلهق  ش لخؤؤؤرف ش للجؤؤؤاء   شل ؤؤؤ  ك نؤؤؤل  مؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  فؤؤؤي ش  عوؤؤؤظ وترجوؤؤؤر  فؤؤؤي جيؤؤؤب  لي ؤؤؤ  شنفؤؤؤ   لضؤؤؤل
. شرادؤؤ  مؤؤ   لحكؤؤام  ييؤؤى غنؤؤل مؤؤا همؤؤل    ؤؤ   إلؤؤى  لبشؤؤل مؤؤ  هم ؤؤالوظ ..ش لتحؤؤاكظ ش لتشؤؤلي   ش لتحينؤؤل ش لتحؤؤليظ

    عتقاش  فنوظ م   للجال!   ش ألةبار ش لل با  ش لعيماء ش لمشا ر  شم ش ل يل ء
.  لؤؤلص  ر  اي إل مؤؤا   ؤؤاللص  لخؤؤالق كمؤؤا وؤؤهيموؤؤظ    لتؤؤي تؤؤيقة  شيؤؤذه يؤؤي ة ةقؤؤ   لعبؤؤان  شة ةقؤؤ   لطايؤؤ 

 إل مؤا  فؤي هةكامؤ    تمامؤا كمؤا  جؤب  لذي ال وتظ  إل ما     إال  مالهم  عبانت  إلوا  شآايت  شةاه ال بليك ل  
 ...      ربا رالقا ر ه ا

ي ؤؤؤظ شجؤؤؤره عبؤؤؤان    شآايتؤؤؤ    لتؤؤؤح م هةكامؤؤؤ  شهش مؤؤؤله شةر  ةؤؤؤ  شبؤؤؤل  ع  شيؤؤؤذ  بؤؤؤاووي... فوؤؤؤل ثمؤؤؤ  مؤؤؤ  ه إ  
يي يؤام دؤالةنتوا ليعصؤل! ! شيؤا   وتيقصؤوا ثؤظ وي ؤل تشؤليعات  ش   ت ذوب هكيؤل مؤ  ه  وؤايي رجؤل  إل مؤا   ؤاهلل

كظ  ليؤاس بوؤا شيقوؤليظ ييؤى  ر ةنيوؤا شهةوا سيب تخيف  لمسيمن !! شيقام غنليا م  بل     لبشل يينوا يميةا! شيح
  القر !

فوؤل  قيؤل رص  لينؤن  إ  يذه  لطاي  ال وتقييوا هةايظ م  هشجت   شال شلاه  شال رانم  ؤ شهلل  لم ل  ألييؤى ؤ  
مؤ  هشجتؤ   نيؤؤاء ةبؤ  شيؤؤي تطةؤ  غنؤؤله شتي ؤذ هش مؤؤل غنؤله فؤي بنتؤؤ ؟! شيؤل  قيؤؤل مؤ  شلؤؤاه  نيؤاء آايتؤؤ  ثؤظ  طةؤؤ  

  ثؤؤؤظ وتحؤؤؤل  شفؤؤؤق    ه  وؤؤؤايي سؤؤؤةانت  شيؤؤؤل  قيؤؤؤل مؤؤؤ  رانمؤؤؤ  شياميؤؤؤ   لؤؤؤذي  أكؤؤؤل مؤؤؤ  ره ؤؤؤ   ؟  عصؤؤؤة  جؤؤؤاره ش
؟! هفؤؤال  . شلوؤؤذ  جؤاءيظ  لخطؤؤاص هفؤؤال تتقؤؤر   ! فوؤؤظ ال  قييؤؤر  ذلؤؤك ييؤى هة سؤؤوظ شهلل  لم ؤؤل  ألييؤؤى ترجنوؤات غنؤؤله

 ؟! فوذ   نياء  اآل شيمل مي ل. تذكلش  

  شةؤؤاه. شه   لطايؤؤ  لؤؤؤ  شةؤؤاه  شه   لحؤؤؤالل مؤؤا هةيؤؤؤ     شه  إ  كؤؤر   لحاكمةؤؤ  هلل شةؤؤؤاه. شه   لتشؤؤلي  ميؤؤؤ
 لحؤؤل م مؤؤا ةلمؤؤ   شه  مؤؤا همؤؤل  ؤؤ  ةافؤؤذ  شه  مؤؤا ةوؤؤى ييؤؤ  و تؤؤل . يؤؤي همؤؤرر مؤؤ  دؤؤمةظ ترةنؤؤا  أللر ةؤؤ  شعبؤؤان    

ييما وؤا  شةاه. ش ا هثين  لقلهللا  يذ   شهثين  ل  ل لمي له. كما هثيتتؤ   لسؤي  ش سؤتقل ييةؤ  إجمؤاع يؤذه  ألمؤ   شسؤان 
شفقوا وا ييل  ألهما  ش لعصرر. شال  كر   لؤاو  كيؤ  هلل فؤي  لح ةقؤ  إال يكؤذ   ش آل ؤات متؤر تل  ييؤى يؤذه  لمعؤاةي 

َْ يَْفتِنُوَك عَ   متعاضا . شم  ذلك  رل  تعؤالى: هبِْع أَْهَواَءهُْم َواْحذَْرهُْم أَ ُ َوال .َت َِ اْحكُْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاه ْن بَْعِض َوأَ

َْ يُِصيبَُهْم بِابَْعِض ذُنُاوبِِهْم َوإِ  ُ أَ َْ .ََولهْوا فَاْعلَْم أَنهَما يُِريدُ َّللاه ِ ُ إِلَْيَك فَإ ََ َما أَْنَزَل َّللاه أَفَُحْكاَم *  َه َكثِياراً ِماَن النهااِس لَفَاِساقُو

ِ ُحْكماً ِلقَ  ََ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاه ََ اْلَجاِهِليهِة يَْبغُو  (50-49 لما ا     ْوِم يُوقِنُو
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(. هي فؤاةكظ  ؤؤا  وأو احكهم )نهنسم بمها أنهه ل هللا وال تتبهة أههواءهم   :]فؤي ت سؤؤنله   ؤال  بؤ  ك نؤل رةمؤ    
   ]:  [ ثؤظ  ؤال   شهمؤنوظ  شكتؤابنوظ   مؤا هةؤحل   إلةؤك فؤي يؤذ   ل تؤاص  لع ؤةظ محما  بن   ليؤاس يؤلبوظ  شيجموؤظ

   : (: هي هللار ءيظ  لتي  دطيحر  يينوا شتلكر   سييوا ما هةؤحل   ييؤى رسؤي . شلوؤذ   ؤال تعؤالى وال تتبة أهواءهم
[. ثؤؤظ  ؤؤال ؤ   ؤؤأير ء يؤؤمالء  لجويؤؤ   ألبؤؤ ةاء  (. هي ال تيصؤؤلف يؤؤ   لحؤؤق  لؤؤذي همؤؤل     ؤؤ  وال تتبههة أهههواءهم

أفوكم الجاه يهة  بغهوو ومهن أحسهن  تعؤالى   ش رل ]  ش ةتب  إلى يذ   ألثل  لع ةظ  لوام ؤ  ال  ب  ك نل رةم   :
( وي ؤل تعؤالى ييؤى مؤ  رؤلج يؤ  ةكؤظ    لمحكؤظ   لمشؤتمل ييؤى كؤل رنؤل   ليؤؤايي  مهن هللا حكمها لقهوم  وونهوو 

 لتؤي شضؤعوا  للجؤال بؤال مسؤتيا مؤ  بؤليع   ش الدؤطالةاتي  كل بل  شيال إلؤى مؤا سؤر ه مؤ   آلر ء ش أليؤر ء  
 لجوؤؤاالت  ممؤؤا  ضؤؤعرةوا  ؤؤآر  وظ شهيؤؤر  وظ شكمؤؤا  حكؤؤظ     حكمؤؤر   ؤؤ  مؤؤ   لضؤؤالالت ش . كمؤؤا كؤؤا  هيؤؤل  لجاييةؤؤ

بوؤؤا  لتتؤؤار مؤؤ   لسةاسؤؤات  لمي ةؤؤ   لمؤؤأررذ  مؤؤ  مي وؤؤظ  جي نؤؤح رؤؤا (  لؤؤذي شضؤؤ  لوؤؤظ   لةاسؤؤق( شيؤؤر عبؤؤار  يؤؤ  
غنليؤا. شميوؤا ك نؤل كتاص مجمرع م  هةكام  ا   تبسوا م  بل    بتى م   لنورن   ش ليصل ةة  ش لميؤ   إلسؤالمة  ش 

مؤؤ   ألةكؤؤام هرؤؤذيا مؤؤ  مجؤؤلن ة ؤؤله شيؤؤر ه  فصؤؤارت فؤؤي بيةؤؤ  بؤؤليا متبعؤؤا  قامرةؤؤ  ييؤؤى  لحكؤؤظ  كتؤؤاص   شسؤؤي  
رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ. فمؤ  فعؤل ذلؤك مؤيوظ فوؤر كؤافل  جؤب  تالؤ  ةتؤى ولجؤ  إلؤى ةكؤظ   شرسؤرل  فؤال 

  شي  ةكؤظ    عؤالر ؟  ( هي ويتار  شيلياش   حكظ  لجايية  وبار  هف  حكظ  سر ه في  ينل شال ك نل.  ال تعالى: 
ش رل  تعالى: شم  هةس  م    ةكما لقرم ور يؤر ( هي: شمؤ  هيؤال مؤ    فؤي ةكمؤ  لمؤ  يقؤل يؤ    بؤلي  

بؤ   لقؤانر  يؤر  لعؤالظ  كؤل شهللام     شه ق  شييظ ه    هةكظ  لحاكمن  شهرةظ  خيق  مؤ   لر لؤا  برلؤايا  فلةؤ  تعؤالى
 [  يؤ.  ييى كل ب .  لعانل في كل ب 

في تاريخ    ليا    ش ليوا  (   ال:] ثظ ذكل  لجرييي ةت ؤا مؤ    لةاسؤا(  مؤ   شمما  ال   ب  ك نل ي    لةاسق(
ذلك: هة  مي  هةى  تل  محصيا كا  هش غنل محص   شكذلك م  ال .  تؤل شمؤ  تعمؤا  ل ؤذص  تؤل  شمؤ  تجسؤس 

  شمؤ   ةامؤس فةؤ   تؤل  ...( شفؤي ذلؤك كيؤ  مخال ؤ  لشؤل       لميحلؤ  ييؤى  ي  لماء  لر  ف  تل  شم   ال ف  تل
فمهن تههر  الاهرع الموكههم المنهه ل و ه  مومههد )ههن وبهد هللا قههاتم ارنبيههاء, عبؤانه  ألةيةؤاء ييؤؤنوظ  لصؤال  ش لسؤؤالم 

وهدمسا و يهه. مهن فعهل ذلهك  فهر وتوا م إل  غنره من الارائة المنسوقة  فهر. فكيهل بمهن توها م إله  اليا ها و 
 بنجماع المس منن [ اهه.

 
 و ه:

يؤؤر نسؤؤترر شمجمريؤؤ   ؤؤر ةن   شضؤؤعوا جي نؤؤح رؤؤا     لميؤؤك  لتتؤؤلي( لمؤؤا  جتؤؤاح  لمشؤؤلق  شره   و)اليا هها(:
فرضؤؤؤ   مشؤؤؤاشر   لمشؤؤؤلين  ييؤؤؤاه يؤؤؤذ   لاسؤؤؤترر  ممؤؤؤا  ستحسؤؤؤيره  عقؤؤؤرلوظ شمؤؤؤ  شةؤؤؤي   تعؤؤؤان  ألن ؤؤؤا  ش ل يسؤؤؤ ات 

 شهن اةوظ  لرثية .    ليصل ةة ا  أةكام م   إلسالم شتجاربوظ  شريطري
شير ة س  ل عل  لذي  قرم  ؤ   لنؤرم ةكؤام  لمسؤيمن   مسؤايا  مشؤلينوظ شبللماةؤاتوظ  ةنؤث بيريؤا هساسؤا ييؤى 
 لقؤر ةن   ل لةسؤة  ش إلةجينحيؤ   ذ ت  ألدؤل  للشمؤاةي  شريطؤر  فنوؤا بؤنئا مؤ   لشؤليع   إلسؤالمة   شمؤا هميتؤ  ييؤنوظ 

 ؤيظ ! ثظ كتير  في هياليا كما في  عة  ليالن  إلسالمة :  لشليع   إلسؤالمة  يؤي  لمصؤار  ألساسؤي ليتشؤلي  هير 
 ش لتقينن !!( شفي  عة  ليالن  خير  ةتى بوذه  لعبار   لشلكة   ل اذ  .
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 ةؤا فلذ  كا   بؤ  ك نؤل  ؤا ةقؤل إجمؤاع  لمسؤيمن  ييؤى ك ؤل مؤ  ةكؤظ  الةاسؤا هش سؤر ه مؤ  جوؤاالت  لبشؤل  ف
  م  ةكظ بوذه  لشل     لرضعة  في  لمسيمن  شهجيليظ يينوا  قر  ش ول  لسالح!!

شيك ؤؤي ل ؤؤل مؤؤ  هر ن ه   طيؤؤ  ييؤؤى ةجؤؤظ  ل  ؤؤل ش ل سؤؤق ش ل يؤؤظ  شتيؤؤاول  لشؤؤل     ش تخؤؤاذ هللا ؤؤات   يؤؤحش   ه  
ة   لتؤؤي تصؤؤار يؤؤ   طيؤؤ  ييؤؤى ةسؤؤخ  مؤؤ  نسؤؤترر بؤؤالنه  ش لقؤؤر ةن   لمعمؤؤرل بوؤؤا فؤؤي  لمحؤؤاكظ  ش لمل سؤؤةظ  لتشؤؤليع

ةكرم  بالنه كل ورم. شيذه يي  لحالؤ  فؤي  اكسؤتا  شكافؤ  بؤالن  لمسؤيمن . تمامؤا كمؤا هريؤل دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 
لنيقض  يؤل    إلسؤالم يؤلش  ف يمؤا  ةتقضؤن يؤلش  يؤلش  تشؤيث  ليؤاس  ؤالتي تينوؤا.  فةما رش  يي   ألمام هةما: 

ظ يذه  لقر ةن  كافل  جب  تال   لجماع  لمسيمن .(. فال ب شهشلو  ةقضا  لحكظ شهللارلي   لصال   ك ه  م  ةكم
َْ   شفؤي  رلؤؤ  تعؤؤالى: ََ أَ ََ أَنهُهااْم آَمنُااوا بَِمااا أُْنااِزَل إِلَْيااَك َوَمااا أُْنااِزَل ِمااْن قَْبِلااَك يُِرياادُو  أَلَااْم .َااَر إِلَاا  الهااِذيَن يَْزعُُمااو

 َْ َْ يُِضالهُهْم َضاالالً بَِعياداً يَتََحاَكُموا إِلَ  الطهاغُوِت َوقَادْ أُِماُروا أَ َُ أَ  قؤرل  بؤ    (60  ليسؤاء:  يَْكفُاُروا بِاِه َويُِريادُ الشهاْيَطا
 : ك نل رةم   

] يؤؤذ  إة ؤؤار مؤؤ    يؤؤح شجؤؤل  ييؤؤى مؤؤ  وؤؤايي  إل مؤؤا   مؤؤا هةؤؤحل   ييؤؤى رسؤؤرل  شييؤؤى  ألةيةؤؤاء  أل ؤؤامن . 
 –هي  آل ؤ  -فاةوؤا [ ثؤظ  ؤال:] غنل كتاص   شسؤي  رسؤرل شير م  ذلك وليا ه  وتحاكظ في فصل  لخصرمات إلى 

ذ م  ل ل م  يالر  ي   ل تاص ش لسي  شتحاكمر  إلى ما سر يما م   لباآل شير  لمل ن ييؤا  الطؤاغرت. شلوؤذ   ؤال 
 وليؤؤاش  ه  وتحؤؤاكمر  إلؤؤى  لطؤؤاغرت([ هي كمؤؤا  ؤؤال فؤؤي ة ؤؤس سؤؤرر   ليسؤؤاء  عؤؤا  ضؤؤ  هللا ؤؤات فؤؤي  رلؤؤ  تعؤؤالى ] فؤؤال 

[: ]  وممير  ةتى  حكمر  فةمؤا بؤجل بنؤيوظ ثؤظ ال  جؤاش  فؤي هة سؤوظ ةلجؤا ممؤا  ضؤنن شيسؤيمر  تسؤيةما ك الشرب
هي إذ  ةكمؤؤر   طةعرةؤؤؤك فؤؤؤي بؤؤؤر آيوظ فؤؤؤال  جؤؤاش  فؤؤؤي هة سؤؤؤوظ ةلجؤؤؤا ممؤؤؤا ةكمؤؤن  ؤؤؤ  شييقؤؤؤانش  لؤؤؤ  فؤؤؤي  ل ؤؤؤايل 

ش لؤذي ة سؤؤي  مؤا شرن فؤي  لحؤاوث: ش لبؤاآ  فةسؤيمر  لؤذلك تسؤيةما كيةؤا مؤ  غنؤل مماةعؤؤ  شال ما فعؤ  شال مياهيؤ . ك
 بناه ال ومم  هةاكظ ةتى  كر  ير ه تبعا لما جئن   ([ يؤ.

َْ   : 36شفي  رل  تعالى م  سرر   ألةح ص  آل ؤ   ُ َوَرسُاولُهُ أَْماراً أَ ََ ِلُمْؤِمِن َوال ُمْؤِمنَاِة إِذَا قََضا  َّللاه َوَما َكا

ََ لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم  ً يَكُو َ َوَرسُولَهُ فَقَدْ َضله َضالالً ُمبِينا  .  َوَمْن يَْعِص َّللاه
] فسههذه اآليههة وامههة فههي جميههة ارمههور. وذلههك أنههه إذا حكههم هللا ور ههوله باههيء   ؤؤال  بؤؤ  ك نؤؤل رةمؤؤ   :

ههد  فههي قههالد ذلههك فقههال:]  ومههن  ف ههيا رحههد مخالفتههه وال اقتيههار رحههد هنهها وال رأي وال وههول ).....( ولسههذا ش.
[ و قوله تعال  ] ف يوذر الذ ن يخالفوو ون أمره أو تصهنبسم فتنهة أو  يعص هللا ور وله فقد قل قالال مبننا

  يؤ. يصنبسم وذاب أليم[
 :ال  إلمام هبر  كل  لجصاص في ت سنل  رل  تعالى   ...فال وربهك ال  ؤمنهوو :اآليهة السهابقة ( 

مهر هللا تعهال  أو ر هوله صه   هللا و يهه و ه م, وفي هذه اآلية  اللة و   أو من ر  شهنكا مهن أوا
 و االنايها  فسو قارج من م ة اا الم,  واء ر ه من جسة الاك فيه, أو من جسة تهر  القبهول و

ون التسه يم. وذلهك  وجهب صهوة مها ذههب إليهه الصهوابة فهي حكمسهم بارتهدا  مهن امتنهة  االمتناع
 . 212ؤ ص 2هةكام  لقلهللا  ج ون أ اء ال  ا (

   إلمام  ب  تةمة  رةم    تعالى:ش ال   إنما  او وول المؤمننن إذا  ووا إله  هللا ور هوله لهيوكم
وهال:] فبهنن  هبوانه أو مهن تهول   51النهور  )ننسم أو يقولهوا  همعنا وأطعنها وأولكهك ههم المف وهوو 
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ون طاوة الر ول وأورك ون حكمهه فسهو مهن المنهافقنن ولهيا بمهؤمن. وأو المهؤمن ههو الهذي 
ل  ههمعنا وأطعنهها. فههنذا  ههاو النفهها   مبههه ويهه ول اايمههاو بمجههر  ااوههراك وههن حكههم الر ههول يقههو

وإرا   التوها م إلهه  غنهره مههة أو ههذا تههر  موه , ووههد يكهوو  ههببه وهو  الاههسو  فكيهل بههالتنقص 
 . (38  لصارم  لمسيرل  ص  [ اهه. ونووه

 :الوهرام ه المجمهة و يهه ه أو حهرم  )واانسهاو مته  ح هل كذلك ةقل بةر  إلسالم  ت ؤاق  ل قوؤاء فقؤال
 3 ل تؤاش  ج الوالل المجمة و يه ه أو )دل الاهرع ه المجمهة و يهه ه  هاو  هافرا مرتهدا باتفها  الفقسهاء(

 .267ص

 ومن حكم بما يخالا شرع هللا ور وله وهو يع هم ذلهك  :406ص 35ش ال رةم    في  ل تاش  ج(
 .و   حكم هللا ور وله(فسو من جنا التتار الذ ن يقدموو حكم اليا ق 

 فمن ا هتول أو يوكهم )هنن النهاس بمها  هراه وهدال مهن  ) :22ص 3شيقرل ه ضا في ميواج  لسؤي  ج
 .لما أن ل هللا فسو  افر( إتباعغنر 

 ومع ههههوم بااقههههورار مههههن   ههههن المسهههه منن وباتفهههها  جميههههة  :515ص 4شفؤؤؤؤي  ل تؤؤؤؤاش   ل يؤؤؤؤل  ج(
غنر شريعة مومد صه   هللا و يهه و ه م   إتباع غنر   ن اا الم أو إتباعالمس منن أو من  و  

 . فسو  افر(

    ييؤؤؤا  رلؤؤؤ  تعؤؤؤالى: شيقؤؤؤرل  إلمؤؤؤام  بؤؤؤ   ل ؤؤؤةظ رةمؤؤؤ :   ِ ََاااْيِء فَاااُردنوهُ إِلَااا  َّللاه َْ .َنَااااَزْعتُْم فِاااي  فَاااإِ

ِ َواْليَْوِم اْلِخِر ذَِلَك َخْير  َوأَْحسَ  ََ بِاله َْ كُْنتُْم .ُْؤِمنُو سُوِل إِ ] وههذا  : ؤال (59  ليسؤاء: مؤ   آل ؤ   ُن .َأِْويالً َوالره
 لنل واطة و   أنه يجهب ر  مهوار  النه اع فهي  هل مها تنهازع فيهه النهاس, مهن الهد ن   هها إله  هللا 
ور وله ص   هللا و يه و  م. ال إل  أحد غنر هللا ور وله ص   هللا و يه و  م, فمهن أحهال الهر  

مههن  وهها ونههد النهه اع إلهه  حكههم غنههر هللا ور ههوله, فقههد  وهها , و  إلهه  غنرهمهها, فقههد قهها  أمههر هللا
)ههدوون الجاه يههةا فههال  ههدقل العبههد فههي اايمههاو حتهه   ههر   ههل مهها تنههازع فيههه المتنههازووو إلهه  هللا 

وههذا ممها ذ هر فنفها, أنهه شهرب  إو  نتم تؤمنوو بها  والنهوم اآلقهر  ور وله, ولسذا وال تعال :
م غنر هللا ور وله في مهوار  النه اع  هاو قارجها وهن   نفي الماروب بانتفائه, فدل و   أو من حكن

فننسهها  يههة العاصههمة القاصههمة )يانهها وشههفاءمقتضهه  اايمههاو بهها  والنههوم اآلقر.وحسههبك )سههذه اآل
 .  للسال   لتيركة (واصمة لظسور المخالفنن لساا واصمة ل مستمسكنن )سا, المتمم نن ما أمرت به[ 

 فههدل و هه  أو مههن لههم  توهها م فههي موههل النهه اع إلهه    ك نؤؤل رةمؤ   شفؤي ة ؤؤس يؤذه  آل ؤؤ   ؤؤال  بؤ [:
 . ت سنل  ب  ك نل(الكتاب والسنة ولم  رجة إلنسما في ذلك ف يا مؤمنا با  وال بالنوم اآلقر[ اهه 

 :   تههم أقبههر  ههبوانه أو مههن توهها م إلهه  غنههر مهها جههاء بههه الر ههول فقههد    شيقؤرل  بؤؤ   ل ؤؤةظ رةمؤ
 م إليههه.والواغوت  ههل مهها  تجههاوز بههه العبههد حههده مههن معبههو  أو متبههوع أو حكههم الوههاغوت وتوهها

موهههاع, فوهههاغوت  هههل وهههوم مهههن  توههها موو إليهههه غنهههر هللا ور هههوله أو يعبدونهههه مهههن  وو هللا أو 
 . 5ص 1إيالم  لمر عن  ج(.  تبعونه و   غنر بصنر  من هللا
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 وكههم بمهها أنهه ل هللا غنههر واجههب إو اوتقههد أو ال : ) 337ص 1 ن  لش ؤال رةمؤؤ    فؤي مؤؤا رج  لسؤؤا
 .وأنه مخنر فيه مة تيقنه حكم هللا فسذا  فر أ بر(

  حههرم هللا بههالنص  ومههن اوتقههد تو نههل مهها   :271 قؤؤرل  لقاضؤؤي هبؤؤر   عيؤؤي فؤؤي هدؤؤرل  لؤؤاو  ص
الصههريح, أو مههن ر ههوله أو أجمههة المسهه موو و هه  توريمههه, فسههو  ههافر, من أبههاش شههرب الخمههر 

ا . و هذلك مهن اوتقهد توهريم شهل ح  هه هللا أباحهه بهالنص الصهريح أو ومنة الصال  والصيام وال  ه
أباحهههه هللا وههه  وجهههل. والوجهههه فيهههه أو فهههي ذلهههك تكهههذ ب هلل تعهههال  ولر هههوله فهههي قبهههره, وتكهههذ ب 

 (.  ل مس منن في قبرهم. ومن فعل ذلك  فر بنجماع المس منن

 :ؤال  إلمؤام  لقلآيؤي فؤي ت سؤنله ييؤؤا  رلؤ  تعؤالى   نََكثُاو َْ ا أَْيَمااانَُهْم ِماْن بَْعاِد َعْهااِدِهْم َوَطعَنُاوا فِااي َوإِ

 ََ ََ لَُهاْم لَعَلهُهاْم يَْنتَُهاو اةَ اْلكُْفاِر إِنهُهاْم ال أَْيَماا ا هتدل بعه  الع مهاء  )  ؤال:  (12  لتربؤ :  ِدينِكُْم فَقَا.ِلُوا أَئِمه
إليهه مها ال   نهق  )سذه اآلية و   وجوب وتل مهن طعهن فهي الهد ن إذ ههو  هافر, والوعهن أو  نسهب

و هه  مهها هههو مههن الههد ن لمهها تبههه مههن الههدلنل القوعههي و هه  صههوة  باال ههتخفادبههه, أو يعتههرك 
 .82ص 8ج(  أصوله وا تقامة فرووه

ومها فنسها مهن طعهن بالهد ن وا هتخفاد  فانظروا النوم في قوابات وتصريوات ههؤالء الرؤ هاء وأوهوانسم, 
 باعائره. 

    6ج(  ده و   مهن أنهه مهن ونهد هللا فسهو تبهد ل لهه  وجهب الكفهرإو حكم بما ون   : ش ال رةمؤ 

 .191ص

 ت سنل  لقلآيي(  إو ط ب غنر حكم هللا من حن  لم  رك به فسو  افر :)ش ال. 
 

 شة ت ي بوذه  آلثار. ش لشر يا ك نل  جا   م  ه ر ل  أل م  ش لعيماء شةصرص  ل تاص ش لسي . 

 لمسؤؤيمن   لمعادؤؤلي   لؤؤذو  يابؤؤر  ش  ؤؤ  ك ؤؤل ةكاميؤؤا فؤؤي يؤؤذ  ش ؤؤا ت يؤؤظ فؤؤي يؤؤذه  لمسؤؤأل  جمؤؤ  مؤؤ  ييمؤؤاء 
 لعصل  شبنير  ه  ما  صار ييوظ م  تشلي  شتياول لشلع   شةكظ  انل مؤا هةؤحل   يؤر ك ؤل هكيؤل. شةيقؤل يويؤا 

 آا    م  ه ر لوظ:
 سههن القههانوو ويفضهه ه و هه  وال شههك فههي  فههر مههن يست   :  ؤال  لشؤؤةر محمؤؤرن  آللرسؤؤي فؤؤي ت سؤؤنله
لارع, ويقول هو أوفهق بالوكمهة, وأصه ح لألمهة, ويتمنه  غيظها  ويتعصهب غضهبا إذا ونهل لهه فهي ا

.  مها شهسدنا ذلهك فهي بعه  مهن قهذلسم هللا فأصهمسم وأومه  أبصهارهم. فههال  أمهر الاهرع فيهه  هذا
 نبغي التومل في تكفنر مهن يستوسهن مها ههو )هنن المخالفهة ل اهرع منسها, ويقدمهه و ه  ارحكهام 

 . [20 ص28رشح  لمعاةي ج] (  صا ل وقالارعية منتق

    ومن لم يوكم بما أن ل هللا معارقهة ل ر هل وإبوهاال  :  ش ال  لشةر محما همن   لشي ةطي رةم
 .104ص2 ليةا  ج هضر ء(  رحكام هللا فظ مه وفسقه و فره   ه مخرج من الم ة

  ألهم يورمهوا و هيكم    شسؤيظ: ش ال في تعيةق  ييى ةاوث يؤاي بؤ  ةؤاتظ ش ؤرل  لييؤي دؤيى   ييةؤ
 ؤال رةمؤ    :  (. وهال ) ه , وهال فت هك عبها تسم ما أحل هللا ويو وا لكهم مها حهرم هللا فتبعتمهوهم ؟
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فها لتاهرية هللا أنهه وا)هد لهه, لوهذا التفسنر النبوي:أو  هل مهن  تبهة ماهروا بمها  أحهل وحهرم مخا 
ي صهوته, واو مهوا أ سها ارقهواو أو متخذه ربا,مار  به  افر با . ههو تفسهنر صهويح ال شهك فه

, فالهذي ةااشرا  با  في حكمه, وااشرا  به في عبا تهه   سها بمعنه  واحهد وال فهر  )ننسمها البته
 تبة نظاما غنر نظام هللا, وتاريعا غنر تارية هللا, ووانونها مخالفها لاهرع هللا, مهن صهنة الباهر. 

ر هوله صه   هللا و يهه و ه م مهن  هاو يفعهل معرقا ون نهور السهماء الهذي أن لهه هللا و ه  لسهاو 
 )وجهه مهن الوجهوه فسمها واحهد ةهذا ههو ومهن  هاو يعبهد الصهنم ويسهجد ل هوتن, ال فهر  )نهنسم البته
 .هضر ء  ليةا (  الهما مار  با  هذا أشر  في عبا ته وهذا أشر  في حكمه

 :الظسههور أو الههذ ن وبسههذه النصههوئ السههماوية التههي ذ رنهها يظسههر غايههة   شيقؤرل فؤؤي ة ؤؤس  لت سؤؤنل
 تبعهوو القهواننن الوقهه ية التهي شهروسا الاههيواو و ه  لسههاو أوليائهه مخالفهة لمهها شهروه هللا جههل 
ووال و   ألسنة ر  ه, أنه ال ياهك فهي  فهرهم إال مهن طمها هللا و ه  بصهنرته وأومهاه وهن نهور 

 (. الوحي مم سم
      سهموات واررك فتوكيمهه  فههر وأمها النظهام الوقههعي المخهالا لتاهرية قههالق ال شيقؤرل رةمؤ

 و هه  ارنمهه  فههي المنههراا لههيا بننصههاد, و بخههالق السههموات واررك.  ههدوون أو تفضههنل الههذ ر
وأو  , أنسمها   هه م إ ههتواؤهما فهه  المنراا,و وههون أو تعهد  ال وجههات ا ههم وأو الوههال  ا ههم ل مههرأ 

فتوكهيم ههذا النهوع مهن الرجم والقوة ونووهما,أومال وحاية ال يسو  فع سا باانساو ونوو ذلهك, 
(  النظام في أنفا المجتمة وأموالسم وأنسا)سم ووقو هم وأ يهانسم,  فهر بخهالق السهموات واررك

 . 84ص4هضر ء  ليةا  ج

    شكؤا   ؤا يمؤل فؤي 1958شير إمؤام محؤا  معادؤل تؤرفى سؤي      ال  لشةر هةما باكل رةم  
ةقؤؤؤ  شتح ةقؤؤؤ  لمسؤؤؤيا  إلمؤؤؤام هةمؤؤؤا ييؤؤؤا مجؤؤؤال  لقضؤؤؤاء  لشؤؤؤليي فؤؤؤي مصؤؤؤل ثؤؤؤظ  يتحلؤؤؤ    ؤؤؤال فؤؤؤي تعي

ومهن رقهي وهن ذلهك  ومن حكم بغنر مها أنه ل هللا وامهدا وارفها فسهو  هافر.   :7747 لحاوث ر ظ 
وأوره فسو  افر,  واء أحكم بما يسهميه شهريعة أههل الكتهاب أم بمها يسهميه تاهريعا وقه يا. فك هه 

 (.  فر وقروج من الم ة, أواذنا هللا من ذلك
   أفيجوز مة هذا في شهرع هللا أو يوكهم المسه موو فهي )ال ههم )تاهرية    رةم   :شمما جاء يي

بها الوتنيهة الم وهد , )هل )تاهرية تدق هه ارراء وارههواء الباط ة.يغنرونهه ر مقتبا وهن تاهريعات أو 
وال  بههالي واقهعه أوافههق شههرع اا هالم أم قالفههه, إو المسه منن لههم  بت ههوا  . ويب ونهه  مهها ياهاؤوو 

ما أان رجال يعرد   نه ويؤمن به جم هة وتفصهنال)...( ( إلى ه   ؤال  إال في وسد التتار)سذا و  
, بهأو واليهة القضههاء فهي ههذه الوالهة باط ههة  مها أانهه يسهتوية إال أو يجه م غنههر متهر   وال متهأول

بوالنا أص يا ال   وقهه التصهويح وال ااجهاز .إو ارمهر فهي ههذه القهواننن الوقه ية واقهح وقهوش 
هي  فر )واش ال قفاء فيه وال مهدارا  وال وهذر رحهد  نتسهب رههل اا هالم  ائنها مهن  هاو  الاما

 .171ص4يما   لت اسنل ج( في العمل )سا أو إورارها
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شم   ألنل   ليادع  في  لقلهللا  ش لسي   ييى ك ل م  هيطى ة س  ةق  لتشلي  م   لتحينؤل ش لتحؤليظ  شتيؤاول 
  شجعل ة س  بذلك ربا  عيا  ما هريل    سبحاة  ي  ك ل  لنوؤرن ش ليصؤار   فؤي  لشل    ش لعاش   ييى ةاكمة   

ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُروا إِاله ِليَ    رل : َِ َّللاه ْعبُدُوا إِلَهاً َواِحداً ال إِلَهَ إِاله ا.هَخذُوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً ِمْن دُو

ََ هَُو سُ  ا يُْشِركُو  . (31)التوبة:  ْبَحانَهُ َعمه
هةمؤؤا ش لتلمؤؤذي ش بؤؤ  جليؤؤل يؤؤ  آليؤؤق يؤؤاي  بؤؤ  ةؤؤاتظ رضؤؤي   ييؤؤ   كمؤؤا ةقؤؤل ذلؤؤك  بؤؤ    إلمؤؤامفقؤؤا رش  

 سنله  ه  يا ا لما جاء رسرل   ديى   يية  شسيظ  لةسيظ شكا  ةصؤل ةةا  شجؤاه  قؤله يؤذه  آل ؤ .فقال تك نل في 
) ه  إنسهم حرمهوا و هنسم الوهالل    ييةؤ  شسؤيظ: إةوؤظ لؤظ  عيؤاشيظ. فقؤال دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ:  للسرل   دؤيى

 .( وأح وا لسم الورام. فاتبعوهم. فذلك عبا تسم إياهم
شمعيؤؤرم ه  ت سؤؤنل  لقؤؤلهللا   السؤؤي   ل ابتؤؤ  يؤؤر مؤؤ  هدؤؤم  لت اسؤؤنل. شناللؤؤ   آل ؤؤ  ش لحؤؤاوث ش ضؤؤح  تماما تؤؤال 

م  فقؤا جعؤل ة سؤ  ربؤا. شييؤى ه  مؤ  هآايؤ  فقؤا ييؤاه  شيؤذه يؤي عبؤان   ؤرم فليؤر  ييى ه  مؤ  بؤلع فحيؤل شةؤل 
لؤظ  .24 – لياهيؤات  فقهال أنها ربكهم ارو ه  . 38 – لقصؤم  مها و مهه لكهم مهن إلهه غنهري  ل لير . فور لما  ال لوظ 

  فؤؤؤي يوؤؤؤاه هللالوؤؤؤ   طيؤؤؤب مؤؤؤيوظ ه   عتقؤؤؤاش  هةؤؤؤ  يؤؤؤر  لؤؤؤذي ريقوؤؤؤظ شره وؤؤؤظ شريؤؤؤق  ل ؤؤؤر  شنبؤؤؤله  فقؤؤؤا كؤؤؤا  ليمصؤؤؤلين
 عيؤؤاشةوا بوؤؤذه  لصؤؤ    شىةمؤؤا ييؤؤاشه إلوؤؤا مشؤؤليا  الطايؤؤ . شيؤؤر ة ؤؤس  لؤؤاشر  لؤؤذي  قؤؤرم  ؤؤ  ةكؤؤام  لمسؤؤيمن   لنؤؤرم 

فا ههتخا وومههه فأطههاووه إنسههم  ههانوا وومهها   شمشؤؤليريظ  شبللماةاتوؤؤا  ل ؤؤافل   ل المؤؤ   ل اسؤؤق . ش ؤؤا  ؤؤال تعؤؤالى:
 .54- لحرلف  فا قنن

م وبرلماناتسم يو وو الخمور, تصنيعا وبيعا وترقيصا, ويابضهوو و نسها الر هوم  يل ال وهم في مرا يمس
والمكوس, و ذلك  ور ال نا وبنو  الربا, ويساووو في حق التصويه و   التاهرية,)نن المهؤمن والكهافر, وبهنن 

وو المعاههدات المرأ , وبهنن العهالم والجاههل... ويعقهدوو ارحهالد المورمهة, ويبرمه البر والفاجر, وبنن الرجل و
الباط ة, ويمنعوو مساجد هللا أو  ذ ر فنسا ا مه, ويسهعوو فهي قرا)سها, ويورمهوو فهي مقا)هل ذلهك ممها أح هوا. 

واالحتساب, وأنواوا من البية الوالل... نابيهك وهن  والج ية ,  ارمر بالمعرود, والنسي ون المنكر, والجسا ,
فقهر مها شهرووا  إل و هجن وتاهريد النهاس ا مها ووهدوانا... القواننن التي تبهيح المكهوس الظالمهة, وتقهنن لقتهل
 ووننوا وأح وا وحرموا, وات سم هللا أنا  ؤفكوو.

همؤل يؤام. شيؤر ه   قؤاء رسؤرم مؤ  هثؤار  لشؤليع . شةت ؤا مؤ  هةكاموؤا آؤي سؤجالت  إلىيجار بيا ل ن  لي ل ش 
نؤل    فؤي  عؤة  لؤيالن  إلسؤالمة   ال  لقر ةن   لرضعة   كؤبعة هةكؤام  ألةؤر ل  لشخصؤة   ش لؤحش ج ش لطؤالق ش لم

 جعؤل  لحكؤظ وردؤؤف  أةؤ  ةكؤؤظ  لشؤليع . كمؤا ه   لتحشيؤؤل ش لضؤحك ييؤؤى يقؤرل  لبسؤطاء  عيرةؤؤ   لاسؤترر  ال يمؤؤ  
 ل ارغؤؤؤ   لخانيؤؤؤ   شيؤؤؤي  رلوظ  لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  يؤؤؤي مصؤؤؤار  لتشؤؤؤلي  ش لتقينؤؤؤن ( هش   لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  يؤؤؤي 

ي  عؤؤؤة  لؤؤؤيالن  هش ةتؤؤؤى  المبالاؤؤؤ   الؤؤؤاجل  ؤؤؤالقرل   لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  يؤؤؤي  لمصؤؤؤار  ألساسؤؤؤي ليتشؤؤؤلي ( كمؤؤؤا فؤؤؤ
 لمصؤؤار  لرةنؤؤا ليتشؤؤؤلي  ش لتقينؤؤن (. ثؤؤظ  لتشؤؤؤلي  ش لتقينؤؤن  مؤؤ  نش    تحؤؤؤن يؤؤذ   لعير  .كمؤؤا فؤؤؤي  عؤؤة  لؤؤؤيالن 

وظ   اسؤؤتخا م كالسؤعرن   ش لسؤرن   ش لةم ...فوؤذ  ال  جعؤل  لحكؤظ بؤؤلعةا  شهلل  لمشؤت ى كؤظ  سؤتخ ر   عقؤرل بؤعرب
 عة  لعيماء مؤ  يمؤالء  لسؤيطا . فمؤ   قيؤل ه   شؤتلي  ؤارشر  رمؤل  كتؤب يينوؤا  ةينؤب( ييؤى هةوؤا ةينؤب  هش 
هيؤؤؤن!!! شيؤؤؤل  طوؤؤؤل  لخمؤؤؤل  ال تا ؤؤؤ  ييةؤؤؤ ؟!. يؤؤؤذ  مؤؤؤ  جوؤؤؤ . شمؤؤؤ  جوؤؤؤ  هرؤؤؤل   فؤؤؤل  مؤؤؤ   لمعيؤؤؤرم فؤؤؤي نوييؤؤؤا ه  
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هريؤؤؤل يؤؤؤ  ة سؤؤؤ  جؤؤؤل جاللؤؤؤ   ش ؤؤؤال فؤؤؤي  لحؤؤؤاوث  ليجاسؤؤؤ  تياؤؤؤى  لطوؤؤؤار   و  هغيؤؤؤى  ألغيةؤؤؤاء يؤؤؤ   لشؤؤؤل   كمؤؤؤا 
 قيؤؤل إال ه   كؤؤر   لؤؤاو  كيؤؤ    لقاسؤؤي: م  يمؤؤل يمؤؤال هبؤؤل  فةؤؤ  معؤؤي غنؤؤلي تلكتؤؤ  شبؤؤلك ( رش ه مسؤؤيظ. و  ال

 . (39/ ألة ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال   وقاااااااااااا.لوهم حتااااااااااا  ال .كاااااااااااوَ فتناااااااااااة ويكاااااااااااوَ الااااااااااادين كلاااااااااااه ه هلل   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالى: 
 .3- لحمل  لحق فاعبد هللا مخلصا له الدين* أال ه الدين الخالصإنا أنزلنا إليك الكتاب با  ش ال تعالى:

ش لعيؤؤؤل  لةسؤؤؤن فؤؤؤي كيؤؤؤل شي ؤؤؤظ يؤؤؤذ   لشؤؤؤل   التشؤؤؤلي   هش  حجؤؤؤظ مؤؤؤا ريؤؤؤط  ؤؤؤالحكظ  انؤؤؤل مؤؤؤا هةؤؤؤحل  . شىةمؤؤؤا 
 ا إال إيااهإَ الحكم إال ه أمر أال .عبدو  استحالل يذ   ل عل ش إل ا م يية   ش لعاش   ييى ةاكمة     لذي  ال :

ش ؤاتيريظ  . ش ل تي   لتي ةح  فنوا يي ه   لؤاو  فؤي بالنةؤا لؤظ  عؤا كيؤ  هلل.  ؤال  بؤ  ك نؤل فؤي  رلؤ  تعؤالى:]67-ورسؤف
  عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ال  كؤؤؤؤؤؤؤؤر  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤل [  ]يؤؤؤؤؤؤؤؤ   بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عبؤؤؤؤؤؤؤؤاس:  .39- ألة ؤؤؤؤؤؤؤؤؤال [ ةتؤؤؤؤؤؤؤؤى ال ت ؤؤؤؤؤؤؤؤر  فتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  شيكؤؤؤؤؤؤؤؤر   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  كيؤؤؤؤؤؤؤؤ  هلل

]شيؤؤ  محمؤؤا بؤؤ   سؤؤحق:     ؤؤت  مسؤؤيظ يؤؤ  نويؤؤ [ ةتؤؤى ال]شيؤؤ  يؤؤلش  شغنؤؤله مؤؤ  ييما يؤؤا ]ةتؤؤى ال ت ؤؤر  فتيؤؤ [: 
 شيكر   لترةنا رالصا هلل لةس فة  بل . شيخي  ما نشة  م   ألةا ن[.

 ل )دوة وإو و هه )تاهرية زائهد أو نهاوص أو تفنهر لألصهل الصهويح,  هل     ال  إلمام  لشاآيي رةم   :
فعهل أحههد ممههل ههذا فههي نفهها الاههريعة  ذلهك وههد يكههوو م وقها بمهها هههو ماهروع, فيكههوو وا حهها فهي الماههروع. لههو

 وامدا لكفر.
  .  اليتصام (النقصاو فنسا أو التغنر ول أو  مر  فر فال فر  )نن ما ول أو  مر إذ ال يا   و 

فنذا  او بع  الد ن هلل وبعضه لغنر هللا وجب القتال حت  يكهوو الهد ن   هه هلل.  ) ش ال  إلمام  ب  تةمة :
َْ كُْناتُْم ُماْؤِمنِينَ يَا   :ولسذا وال تعهال   باا إِ َ َوذَُروا َماا بَِقاَي ِماَن الر ِ َْ لَاْم .َْفعَلُاوا  أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ا.هقُوا َّللاه فاإَ لام (فَاإِ

ِ َوَرسُوِلهِ   .( 279  لبقل : ( فَأْذَنُوا بَِحْرِب ِمَن َّللاه

الصهال  والصهيام, ولكهنسم إمتنعهوا وهن  وهذه اآلية ن له في أههل الوهائا لمها  ق هوا فهي اا هالم, والت مهوا
تههر  الربهها وبههنن هللا تعههال  أنسههم موههاربوو لههه ولر ههوله. فههنذا  ههاو هههؤالء موههاربنن هلل ور ههوله يجههب جسهها هم, 

و ماء اا الم و ه  أو الوائفهة الممتنعهة,  اتفقوأ مرها  التتار؟  وود  اا المفكيل بمن  تر   منرا من شرائة 
اجبههات اا ههالمية, فننههه يجههب وتههالسم, إذا تك مههوا بالاههسا تنن وامتنعههوا وههن الصههال  إذا امتنعههه وههن بعهه  الو 

وال  ا , أو صيام رمضاو أو حج البنه العتنق أو ون الوكم )ننسم بالكتاب والسنة أو وهن توهريم الفهواحش أو 
الميسهر, أو الجسها  ذوات النفوس وارموال بغنهر الوهق, أو الربها أو  ا تواللالخمر أو نكاش ذوات الموارم, أو 

يقهات وو و نسها حته   بهأنسمل كفار, أو ون قهربسم الج يهة و ه  أههل الكتهاب...ونوو ذلهك مهن شهرائة اا هالم, 
 .217مسأل   28ج (يكوو الد ن   ه هلل

 
 : فالخالصة

  هة   ذ  ما  رتيط نو    بؤاو  غنؤله  شتشؤليع  بتشؤلي  غنؤله  شةكمؤ    حكؤظ غنؤله  كاةؤن  ل تيؤ  يؤ  نوؤ   
ششجب  لقتال ةتى ال ت ؤر  فتيؤ . شيؤذ  يؤر  لحادؤل  لنؤرم شمؤا جيؤاه ةكاميؤا يينيؤا مؤ  فسؤان فؤي  لؤا رل. شيؤاش   

  أليا ء. م   لخارج شضيك في  لحةا   لعام . شذل ييى وا



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  150  [  

 

  ل ؤؤؤافلش    ل اسؤؤؤقر    ل ؤؤؤالمر (  فجؤؤؤاء مؤؤؤ  يمؤؤؤالء  شلقؤؤؤا سؤؤؤمى ربيؤؤؤا سؤؤؤبحاة  شتعؤؤؤالى هم ؤؤؤال يؤؤؤمالء  لحكؤؤؤام
ن  م   سمى يمالء  لحكام مسيمر  دالحر   شهشلةاء همرر بلينر . شكؤأ  ييؤايظ  لهللاةؤا رادؤا بوؤظ كتيؤر   لسالآ

 فة : شم  لظ  حكظ  ما هةحل   فأشلئك يظ  لمسيمر   لمممير   لصالحر  !!!.
سؤؤبحا   !! كةؤؤا ش ؤؤا هشجؤؤاش  مختصؤؤن   القؤؤاةر   لرضؤؤعي  نرسؤؤر  فؤؤي بؤؤالن  لصؤؤينب  ل ؤؤافل  فؤؤي  لاؤؤلص  
شهسؤؤمر  ش ةايظ مشؤؤؤلع( يكؤؤذ   ؤؤؤالي ,  لصؤؤليم.. ةا ةؤؤؤك يؤؤ  مؤؤؤا   عيؤؤ  يؤؤؤمالء  لميؤؤر  ش للؤسؤؤؤاء ش ألمؤؤل ء مؤؤؤ  سؤؤؤ  
 لقر ةن  شتشلي   لمل سةظ   ما في ذلك ةل هجوح   لتشؤلي  ذ توؤا   ليللمؤا (  ذ  رطؤل لوؤظ ذلؤك!. فالحؤاكظ تؤار   عيؤا 

 قتيؤ   تيؤ !!! كمؤا كؤا  عبؤان  ألدؤيام  صؤي  ش ةؤايظ  ه  لمشلع شيطيب م   لياس عبانت   شتار   سجي   شىذ  هر ن 
إلوا م  تمل ثظ  أكي ! هش إلوا م  رشؤب ثؤظ  حل ؤ  لةطؤبر ييةؤ ! ةا ةؤك يؤ  شجؤره  ل  ؤل  ألرؤل   لتؤي تيبسؤر  بوؤا 

 م  شالء  ل افلي   ش تل  لمممين    شهشج  ةر  ة  إل ما  م   أل ر ل ش ألفعال.
 
 

 .و هللا والوكم بغنر ما أن ل هللافي هذا ال ماو من باب التارية من  و هذا ون  فر حكام )ال  اا الم
, ه , فأقههافوا إليههه  فههرا أشههد وقههوحاولكههن هههؤالء الموههاربنن هلل ور ههوله لههم يكتفههوا بكفههرهم مههن هههذا الوجهه

ي وأ سل إتباتا . وهو والؤهم روهداء المسه منن ومعهاونتسم ومظهاهرتسم و ه  شهعوبسم وأههل م هتسم . ف نتأمهل فه
 بع  التفصنل الموج  في الوكم الاروي في جريمتسم ارقرن هذه .

 
 

************* 
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 . وحكم موالة الكافرين وأنواعهاالبراء  عقيدة الولء و
 وحكم قتال المسلمين إلى جانب الكفرة والمرتدين 

 
  هش هي  يتبؤؤؤار    شغيؤؤؤايظ شفقؤؤؤليظ   ش رؤؤؤتالف لاؤؤؤاتوظ شبؤؤؤعربوظ  صؤؤؤلف  لي ؤؤؤل يؤؤؤ  هجيؤؤؤاس  لبشؤؤؤل شهلؤؤؤر ةوظ
 هللارل. فقا  يتيلت  لشليع  لوظ ةسيتا  فقط يما:

  ه  هيؤل  إل مؤا  إرؤر   شيشؤكير  همؤ    ممم ( ش  كافل(. ش لرت  اليصرص  لر ضحات م   ل تاص ش لسؤي 
 .10 لحجل ت   إةما  لمممير  إرر   ش ةا . فقا  ال تعالى:

اسؤؤؤوظ  شبؤؤؤعربوظ  شلاؤؤؤاتوظ  ميؤؤؤ  ش ةؤؤؤا (. شبوؤؤؤذ  كمؤؤؤا  ؤؤؤلرت ه   ل  ؤؤؤار ييؤؤؤى  رؤؤؤتالف مؤؤؤذ يب ك ؤؤؤليظ  شهجي 
  لرضرح تقلر ه  هيل  لت يةا إةسوظ شجيوظ في يذه  ألرض همتا   هيل  إل ما ( ش  هيل  ل  ل(.

ش ؤا همؤل   سؤؤبحاة  شتعؤالى  كؤؤل شضؤرح  لمؤممين   مؤؤر ال   عضؤوظ  عضؤؤا  ش ليؤل ء  مؤ   ل ؤؤافلي   شييؤى يؤؤذ  
لةسؤؤن يؤؤذه  لقضؤؤة    ضؤؤة  فلعةؤؤ  مؤؤ   ضؤؤا ا  إل مؤؤا . بؤؤل يؤؤي  ضؤؤة  هساسؤؤة    ليؤؤل ء(. ش  بينؤؤن  يقنؤؤا   لؤؤرالء ش

 ملتبط   أساس  لترةنا  إذ وييى يينوا  إل ما  هش  ل  ل  شةسب   إلةسا  إلةا  ياتن   ألمتن .
ِ َواْليَْوِم اْلِخِر يُوَ  ش ا  ال تعالى :  ََ بِاله ََ َمْن َحااده اال .َِجدُ قَْوماً يُْؤِمنُو َ َوَرسُاولَهُ َولَاْو َكاانُوا آبَااَءهُْم أَْو  دنو َّللاه

ََ َوأَيهدَهُْم بُِروحِ ِمْنهُ َويُدِْخلُُهْم َجنهاِت .َْجِري ِماْن .َْحتَِهاا إلأَْبنَاَءهُْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَر.َُهْم أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم ا يَما

ََ ْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َرِض ألَ ا ِ هُُم اْلُمْفِلُحو َه ِحْزَب َّللاه ِ أاَل إِ ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ أُولَئَِك ِحْزُب َّللاه   (22  لمجانل :  َي َّللاه
[ والاذين كفاروا بعضاهم أوليااء بعاض. ]81 – لتربؤ  [ والمؤمنوَ والمؤمنات بعضهم أولياء بعض شهريل  قرل :] 

 .67 – لترب  [  قات بعضهم من بعضوالمنافقوَ والمناف .]73 – ألة ال 
ُ َوِلاين اْلُمتهِقاينَ  ش ال تعؤالى:  َه الظهاِلِميَن بَْعُضُهْم أَْوِليَااُء بَْعاِض َوَّللاه    فومؤا ةسؤيتا  شجيسؤنتا  . 19 لجاثؤؤة :   َوإِ

 (.ش كافل شميافق ور لر   عضوظ  عضا   (...شهللادلتا  شر  طتا  فقط   مسيظ ور لي مسيما  
. 73 ألة ؤؤال    .كاان فتناة فااي األرِ وفساااد كبيار     ايتقؤؤان يؤذه  لعقنؤا   شهريؤؤل هةيؤا إ  لؤؤظ ة عيوؤا لش ؤا همؤ

ش لياظل في هللا ات  لقلهللا   ل ليظ   جا هةوا غطن مسأل   ألمؤل برال ؤ   لمؤممين  شمؤا وتلتؤب يينوؤا  ش ليوؤي يؤ  شال ؤ  
تلكنؤح ش لرضؤرح. شيمكؤؤ  ه  ةؤررن آلفؤا مؤ  ذلؤك  اإل جؤؤاه  ل ؤافلي  ش ألمؤل  ؤاليل ء  مؤيوظ شمؤا وتلتؤؤب يينوؤا   كؤل  ل

 ل ت  لقلهللاةة  كما ويي:ي لتقل  م  رالل  ستخالص  ألةكام ش
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 المؤمن ولي المؤمن: .1
ََ َعاِن اْلُمْنَكا  : ال تعالى ََ بِااْلَمْعُروِف َويَْنَهاْو ََ َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعِض يَأُْمُرو ََ َواْلُمْؤِمنُو ِر َويُِقيُماو

َ َوَرسُولَهُ  ََ َّللاه َكاةَ َويُِطيعُو ََ الزه  ( .71  لترب :   الصهالةَ َويُْؤ.ُو

 

 الكافر ولي الكافر: .2

المنااافقوَ والمنافقااات بعضااهم ماان   .72 – ألة ؤؤال   والااذين كفااروا بعضااهم أولياااء بعااض  ؤؤال تعؤؤالى: 

 .67 – لترب    بعض يأمروَ بالمنكر وينهوَ عن المعروف

 

 النسي ون والية الكافرين: .3

  ال يتخذ المؤمنوَ الكافرين أولياء من دوَ المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من هللا فاي َايء   ال تعؤالى :
 28هللال يمل  

 .144- ليساء  أيها الذين آمنوا ال .تخذوا الكافرين أولياء من دوَ المؤمنين يا  ش ال تعالى :

 

 والية هلل ور وله وهي نصر وغ بة:والية المؤمن ل مؤمن هي  .4

  .55 – لما ا    إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا   ال تعالى:
 َومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا فإَ حزب هللا هم الغالبو    56 – لما ا. 

 

 والية المس م ل كافرين هي والية ل ايواو,و قول في ح به: .5
أَلَااْم .َااَر إِلَاا  الهااِذيَن .ََولهااْوا قَْوماااً   لى ورجؤؤب  لخيؤؤرن فؤؤي  ليؤؤار :  ؤؤال تعؤؤالى :شيؤؤي رسؤؤار  شسؤؤخط مؤؤ    تعؤؤا

 ََ ََ َعلَ  اْلَكِذِب َوهُْم يَْعلَُمو ُ َعلَْيِهْم َما هُْم ِمْنكُْم َوال ِمْنُهْم َويَْحِلفُو اْساتَْحَوذَ   إلى  رل  تعؤالى: (14  لمجانل :  َغِضَب َّللاه

ََ َعلَْيِهُم الشه  َِ هُُم اْلَخاِسُرو َه ِحْزَب الشهْيَطا َِ أاَل إِ ِ أُولَئَِك ِحْزُب الشهْيَطا َُ فَأَْنَساهُْم ِذْكَر َّللاه  .( 19  لمجانل :  ْيَطا
َْ   كما  ال تعالى:  ََ الهِذيَن َكفَُروا لَبِئَْس َما قَدهَمْت لَُهْم أَْنفُسُاُهْم أَ ُ َعلَاْيِهْم َوفِاي .ََرى َكثِيراً ِمْنُهْم يَتََولهْو  َساِخَط َّللاه

 ََ ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيِه َما ا.هَخذُوهُْم أَْوِليَااَء َولَِكانه َكثِياراً ِما*  اْلعَذَاِب هُْم َخاِلدُو ِ َوالنهبِي  ََ بِاله ََ َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُو   ْنُهْم فَاِساقُو
  (.80  لما ا :

ً َوَمْن يَتهِخِذ ال  :ش ال تعالى ِ فَقَدْ َخِسَر ُخْسَراناً ُمبِينا َِ َّللاه ََ َوِلي اً ِمْن دُو  ( 119  ليساء:   شهْيَطا
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 والية المس م ل كافرين وابية و نتبرأ الايواو من وال تسم بعد أو ورطسم في الكفر: .6

ِ أَْوِليَاااَء َكَمثَااِل اْلعَ    : ؤؤال تعؤؤالى َِ َّللاه َه أَْوَهااَن اْلبُيُااوِت لَبَْيااُت َمثَااُل الهااِذيَن ا.هَخااذُوا ِمااْن دُو ْنَكبُااوِت ا.هَخااذَْت بَْيتاااً َوإِ

 ََ  (41(   لعي يرت: اْلعَْنَكبُوِت لَْو َكانُوا يَْعلَُمو

ِ أَْوثَاناً َمَودهةَ بَْيانِكُْم فِاي اْلَحيَااةِ الادنْنيَا ثُامه يَاْوَم   :ش ال تعالى َِ َّللاه اْلِقيَاَماِة يَْكفُاُر بَْعُضاكُْم َوقَاَل إِنهَما ا.هَخذْ.ُْم ِمْن دُو

 (25  لعي يرت:  بِبَْعِض َويَْلعَُن بَْعُضكُْم بَْعضاً َوَمأَْواكُُم النهاُر َوَما لَكُْم ِمْن نَاِصِرينَ 
َِ إِذْ قَاَل لِ   :ش ال تعالى ا َكفََر قَاَل إِن ِي بَِريء  ِمْنَك إِن ِالِ َكَمثَِل الشهْيَطا َِ اْكفُْر فَلَمه َ َربه اْلعَاالَِمينَ ْنَسا  ي أََخااُف َّللاه

 :16  لحشل ). 
 

 والية المس م ل كافرين تجع ه منسم وتوب  وم ه وتفضي به إل  الر  : .7
هِخااذُوا اْليَُهااودَ َوالنهَصاااَرى أَْوِليَاااَء بَْعُضااُهْم أَْوِليَاااءُ    :  ؤؤال تعؤؤالى: فؤؤي سؤؤرر   لما ؤؤا    يَااا أَينَهااا الهااِذيَن آَمنُااوا ال .َت

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظهاِلِمينَ  َه َّللاه  .( 51  لما ا :  بَْعِض َوَمْن يَتََولهُهْم ِمْنكُْم فَإِنههُ ِمْنُهْم إِ

ِ َجْهدَ أَْيَماانِِهْم إِنهُهاْم لََمعَكُاْم َحبِ   ثظ  ال  عايا:  َطاْت أَْعَماالُُهْم فَأَْصابَُحوا َويَقُوُل الهِذيَن آَمنُوا أََهُؤالِء الهِذيَن أَْقَسُموا بِاله

ُ بِقَاْوِم يُِحابنُهْم َويُِحبنونَا*  َخاِسِرينَ  هُ أَِذلهاِة َعلَا  اْلُماْؤِمنِيَن يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا َمْن يَْر.َاده ِماْنكُْم َعاْن ِدينِاِه فََساْوَف يَاأْ.ِي َّللاه

ََ فِي َسبِ  ةِ َعلَ  اْلَكافِِريَن يَُجاِهدُو ُ َواِساع  َعِلايم  أَِعزه ِ يُْؤ.ِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاه ََ لَْوَمةَ الئِِم ذَِلَك فَْضُل َّللاه ِ َوال يََخافُو   يِل َّللاه
  .51-54 – لما ا  

َِ اْلُمْؤِمنِيَن أَ.ُِري  شبعا ه   ال: ِ َعلَاْيكُْم يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن دُو َْ .َْجعَلُاوا ِله ََ أَ دُو

 ً َه اْلُمنَاافِِقيَن فِاي الادهْرِك اأْلَْسافَِل ِماَن النهااِر َولَاْن .َِجادَ لَُهاْم نَِصايراً   : ال  عايا .( 144  ليساء:  سُْلَطاناً ُمبِينا  –ليسؤاء    إِ

145. 
 

  افرين:والقوم والعانر  أولياء إو  انوا  ارورباء اتخاذالنسي ون  .8
يَااا أَينَهااا الهااِذيَن آَمنُااوا ال .َتهِخااذُوا آبَاااَءُكْم  : شه  شنيؤظ مؤؤ  ك ؤؤليظ  سؤؤيب  لقل  ؤؤ  ميؤا ة لإل مؤؤا :  ؤؤال تعؤؤالى

َِ َوَمْن يَتََولهُهْم ِمْنُكْم فَأُولَئَِك ُهُم الظه  يَما َِ اْستََحبنوا اْلُكْفَر َعلَ  اأْلِ ََ آبَاُؤُكْم *  ََ اِلُموَوإِْخَوانَُكْم أَْوِليَاَء إِ َْ َكا قُْل إِ

ََ َكَساادَهَ  ا َوَمَسااِكُن .َْرَضاْونََها َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَر.ُُكْم َوأَْمَوال  اْقتََرْفتُُموَها َو.َِجاَرة  .َْخَشاْو

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاِد فِي َسبِيِلِه فَ  ُ ال يَْهاِدي اْلقَاْوَم اْلفَاِساِقينَ أََحبه إِلَْيُكْم ِمَن َّللاه ُ بِاأَْمِرِه َوَّللاه   تََربهُصوا َحته  يَأْ.َِي َّللاه
 .( 23-24 – لترب   

َ َوَرُساولَهُ َولَاْو َكاانُوا آبَااءَ   :ش ال تعالى  ََ َمْن َحاده َّللاه ِ َواْليَْوِم اْلِخِر يَُوادنو ََ بِاله ْم هُ ال .َِجدُ قَْوماً يُْؤِمنُو

ََ َوأَيهدَُهْم بُِروحِ مِ  يَما ْنهُ َويُْدِخلُُهْم َجنهاِت .َْجِري أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَر.َُهْم أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اأْلِ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ أُولَ  ََ ِمْن .َْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َرِضَي َّللاه ِ ُهُم اْلُمْفِلُحو َه ِحْزَب َّللاه ِ أاَل إِ  ئَِك ِحْزُب َّللاه
 : 22  لمجانل).  
 

 النسي ون اتخاذ الكفر  بوانة وأووانا وود )دت البغضاء من أفواهسم: .9
نْم قَدْ بَدَِت اْلبَْغَضااُء يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا بَِطانَةً ِمْن دُونِكُْم ال يَأْلُونَكُْم َخبَ    : ال تعؤالى  االً َودنوا َما َعنِت

 ََ َْ كُْنتُْم .َْعِقلُو  ( 118 هللال يمل  :  ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما .ُْخِفي ُصدُوُرهُْم أَْكبَُر قَدْ بَيهنها لَكُُم اْلياِت إِ
 

 النسي ون والية من وات نا وأقرجنا من  يارنا: .10
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َْ إِنهَما يَْنَها   ال تعؤالى: يِن َوأَْخَرُجوكُْم ِمْن ِديَاِركُْم َوَااَهُروا َعلَا  إِْخاَراِجكُْم أَ ُ َعِن الهِذيَن قَا.َلُوكُْم فِي الد ِ كُُم َّللاه

 ََ  .( 9  لممتحي :  .ََولهْوهُْم َوَمْن يَتََولهُهْم فَأُولَئَِك هُُم الظهاِلُمو
 

 النسي ون والية من اتخذ   ننا ه وا ول با: .11
اَب ِماْن قَاْبِلكُْم يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا الهِذيَن ا.هَخذُوا ِدينَكُْم هُاُزواً َولَِعبااً ِماَن الهاِذيَن أُو.ُاوا اْلِكتَا  لى: ال تعا

َْ كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  َ إِ  .( 57  لما ا :  َواْلكُفهاَر أَْوِليَاَء َوا.هقُوا َّللاه
 

 ون والية النسو  والنصارن قاصة من )نن الكافرين: التاد د في النسي .12
 ليوؤؤي يؤؤ  شال ؤؤ   ل ؤؤافلي    جؤؤا هةوؤؤا ةحلؤؤن فؤؤي  ليوؤؤي يؤؤ  شال ؤؤ   هللا ؤؤاتإ   ليؤؤاظل فؤؤي هسؤؤباص ةؤؤحشل مع ؤؤظ 

 لنوؤؤرن ش  ليصؤؤار . شمؤؤ  ذلؤؤك فقؤؤا سؤؤمتوظ هللا ؤؤات  لقؤؤلهللا  دؤؤل ة  مؤؤ  بؤؤن   ل ؤؤافلي   لميوؤؤي يؤؤ  شالوؤؤتوظ جمةعؤؤا  ؤؤال 
أيهاا الاذين آمناوا ال  ياا ش ؤال تعؤالى: . 51 – لما ؤا    ذين آمنوا ال .تخذوا اليهود والنصاارى أوليااءيا أيها ال  :تعالى

 .57- لما ا   .تخذوا الذين ا.خذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أو.وا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
 

 ومعا اتسم: ارمر بارقذ بم ة إ)رابيم بالبراء  الكام ة من الكافرين وبغضسم  .13
ََ قَدْ َكانَْت لَكُْم أُْسَوة  َحَسنَة  فِي إِْبَراِهيَم َوالهاِذيَن َمعَاهُ إِذْ قَاالُوا ِلقَاْوِمِهْم إِنهاا بُاَرآُء ِماْنكُْم وَ    ال تعؤالى: اا .َْعبُادُو ِممه

ِ َكفَْرنَااا بِكُااْم َوبَاادَا بَْينَنَااا َوبَْياانَكُُم اْلعَاادَاَوةُ َواْلبَ  َِ َّللاه ِ َوْحاادَهُ إِاله قَااْوَل إِْبااَراِهيَم أِلَبِيااِه ِمااْن دُو ْغَضاااُء أَبَااداً َحتهاا  .ُْؤِمنُااوا بِاااله

ََْيِء َربهنَا َعلَْيَك .ََوكهْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيكَ أل ِ ِمْن  َه لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن َّللاه  ( 4  لممتحي :   اْلَمِصيرُ ْستَْغِفَر
 

يات القرفنية أوذار من  تول  الكفار من المس منن ويقعوو في النفا  أنسا إمها مهن أجهل ط هب حد ت اآل .14
 والدوائر:  ارذنالع   أو ل خود من 

ش ا رن  لقلهللا  ييى يذه  أليذ ر شه طيوا  شةكظ ييى هدحابوا  الي اق ش لؤلن  ش الةتسؤاص لي  ؤار  شذلؤك  سؤيب 
بشار المناافقين باأَ لهام   :ش آلرؤل  شه  مصؤنليظ إلؤى  ليؤار.  ؤال تعؤالى ملض  يربوظ شه  يا يتوظ  ليؤام فؤي  لؤاةةا

ً  * عذابا أليما - ليسؤاء الذين يتخذوَ الكافرين أوليااء مان دوَ الماؤمنين أيبتغاوَ عنادهم العازة فاإَ العازة ه جميعاا

النهَصااَرى أَْوِليَااَء بَْعُضاُهْم أَْوِليَااُء بَْعاِض َوَماْن يَتَاَولهُهْم يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا اْليَُهودَ وَ   :ش ال تعؤالى .138-139

ِ  يَُساا َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظهاِلِميَن * فَتََرى الهِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َماَر َه َّللاه َْ ِمْنكُْم فَإِنههُ ِمْنُهْم إِ ََ نَْخَشا  أَ ََ فِايِهْم يَقُولُاو ِرعُو

وا فِي أَْنفُِسِهْم نَ.ُِصيبَنَا دَائِ  َْ يَأْ.َِي بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمِر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَ  َما أََسرن
ُ أَ  . 52-51 - لما ا   اِدِمينَ َرة  فَعََس  َّللاه

 

************* 
 :ومن أخطر مظاهر مواالة الكافرين 

ت   شبؤؤؤعا ل نويةؤؤؤ  شعبؤؤانه  لمؤؤؤممين :  ؤؤؤال    آ ؤؤا ر  لجيؤؤرس مؤؤؤ   ل  ؤؤل  ش لملتؤؤؤاو  ش لميؤؤؤافقن  شيؤؤظ  سؤؤؤتوح  -1
ِ يُْكفَااُر بَِهااا َويُْسااتَْهَزأُ بَِهااا فَااال .َْقعُاا  تعؤالى: َْ إِذَا َسااِمْعتُْم آيَاااِت َّللاه َل َعلَااْيكُْم فِااي اْلِكتَاااِب أَ دُوا َمعَُهااْم َحتهاا  َوقَاادْ نَاازه

ً يَُخوُضوا فِي َحِديِث َغْيِرِه إِنهكُْم إِذاً ِمثْلُُهْم إِ  َ َجاِمُع اْلُمنَافِِقيَن َواْلَكافِِريَن فِي َجَهنهَم َجِميعاا آايؤ   .( 140  ليسؤاء:  َه َّللاه
َه الهااِذيَن    ينؤؤل:  ؤؤال تعؤؤالى فؤؤي سؤؤرر  محمؤؤا دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ: يء ل  ؤؤار فةمؤؤا ةوؤؤى   ييؤؤ  شلؤؤر  شؤؤ إِ

َل لَُهْم َوأَْملَ  لَُهمْ اْر.َدنوا َعلَ  أَدْبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما .َبَيهَن لَ  َُ َسوه ذَِلاَك بِاأَنهُهْم قَاالُوا ِللهاِذيَن َكِرهُاوا  * ُهُم اْلُهدَى الشهْيَطا
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ُ يَْعلَاُم إِْساَراَرهُمْ  ُ َسنُِطيعُكُْم فِي بَْعِض اأْلَْمِر َوَّللاه َل َّللاه فطايؤ   لؤذو  كليؤر  بؤليع     فؤي  ( . 26/25 محمؤا:  َما نَزه
  ينل آليق ليلن . يءر  شهمليظ شل

معؤاشةن   ششضؤ   لمسؤيمن  تحؤن همؤليظ شةوؤنوظ  فوؤذ  بؤكل  مستشاري   شةادحن  ش  ل  ل   طاة  ش  تخاذ -2
 م  هبكال شالوتوظ  لتي ةوى   ييوا.

  ليصةح  لي  ار شناللتوظ ييى ما  قريوظ شةصلتوظ  اللهي ييى  لمسيمن . -3

هكيؤل هبؤؤكال شالوؤتوظ   ؤال  إلمؤؤام  بؤ  تةمةؤ  رةمؤؤ    فؤي مجمؤؤرع  لتحؤاكظ إلؤى  ؤؤر ةنيوظ شبؤل  عوظ  يؤر مؤؤ   -4
 ومن جنا مواال  الكفار  التي ذم هللا )سا أهل الكتاب والمنافقنن, اايماو )بع  مها ] :28/199ج ل تاش  

.ُاوا نَِصايباً ِماَن أَلَاْم .َاَر إِلَا  الهاِذيَن أُو : كمؤا  ؤال تعؤالى هم و يه من الكفر, أو التوا م إلنسم  وو  تهاب هللا.

ََ ِللهِذيَن َكفَُروا َهُؤالِء أَْهدَى ِمَن الهِذيَن آَمنُوا َسبِ  ََ بِاْلِجْبِت َوالطهاغُوِت َويَقُولُو  . 51 ليساء  يالً اْلِكتَاِب يُْؤِمنُو

   
 إال أَ أخطر ذلك وأوضحه ردة هو : 

 لرال ؤ   ةنؤث  ضؤحي  لمؤلء بلشةؤ  فؤي   لقتال معوظ شتحن ر وتوظ شفي رامؤ  مصؤالحوظ  شيؤذه هي ؤظ هبؤكال
  وماان يتااولهم ماانكم فإنااه ماانهم  سؤينل  ل  ؤؤار  شيؤؤر ك ؤؤل مخؤلج مؤؤ  ميؤؤ   إلسؤؤالم  ش ةتمؤاء إلؤؤنوظ بؤؤيم  لقؤؤلهللا :

الااذين آمنااوا يقااا.لوَ فااي   ش ؤؤا  ؤال تعؤالى: .28- لبقؤل   فلاايس مان هللا فااي َاايء :  ش ؤا بؤؤلئ   ميؤ  .51- لما ؤا 

ََ   ش ال تعالى: .76- لبقل    فروا يقا.لوَ في سبيل الطاغوتسبيل هللا والذين ك أَلَْم .ََر إِلَ  الهِذيَن نَافَقُوا يَقُولُو

ْخَوانِِهُم الهِذيَن َكفَُروا ِماْن أَْهاِل اْلِكتَااِب لَائِْن أُْخاِرْجتُْم لَنَْخاُرَجنه َمعَُكاْم َوال نُِطياُع فِايُكْم أََحا َْ قُاو.ِ إِلِ ْلتُْم داً أَبَاداً َوإِ

ََ   لَنَْنُصَرنهُكمْ  ُ يَْشَهدُ إِنهُهْم لََكاِذبُو  . (11  لحشل:   َوَّللاه
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 ومن الثار التي وردت في .فسير بعض النصوص القرآنية السابقة:

إةمؤا يؤر   ومن يتاولهم مانكم فإناه مانهم   دم ه   رل   تعالى :ويقل  إلجماع  ال  ب  ةحم رةم    
 .25ص 13 لمحيى ج ( من المس منن اتناووهذا حق ال يخت ا فيه ,  أنه  افر من جم ة الكفاربييى ظايله  

مههن  أي,  مؤؤ  تؤؤرلى  لنوؤؤرن ش ليصؤؤار  مؤؤ  نش   لمؤؤممين  فلةؤؤ  مؤؤيوظ :277ص 1 ؤؤال  لطيؤؤلي فؤؤي ت سؤؤنله ج
نويؤ  فقؤا  شرضؤي   فلة  ال وترلى متؤرل هةؤا إال شيؤر  ؤ  شباويؤ  شمؤا يؤر ييةؤ  ر ض شىذ  رضؤة  أهل   نسم وم تسم

 (. وصار حكمه حكمهيان  ما رال   شسخط 

 ل  ؤؤؤار هير ةؤؤؤا شهةصؤؤؤار  شظوؤؤؤرر  وؤؤؤر لنوظ ييؤؤؤى نوؤؤؤيوظ شي ؤؤؤايليظ ييؤؤؤى   تخؤؤؤذش ؤؤؤال  بؤؤؤ  جليؤؤؤل فؤؤؤي ت سؤؤؤنل}م  
 .228ص 3جل(. ل   فيي  نة  شنررل    ارتا نه  مي    ا بلء هي يء لمسيمن  فيةس م    في ب

  إ    ةكؤؤظ شال هةسؤؤ  مؤؤ  ةكمؤؤ  هةؤؤ  مؤؤ  تؤؤؤرلى :67ص1جهةكؤؤام هيؤؤل  لذمؤؤ   ش ؤؤال  بؤؤ   ل ؤؤةظ فؤؤي كتا ؤؤ 
 فنذا  او أولياؤهم مهنسم )هنص القهرفو  هاو لسهم حكمسهم{   لنورن ش ليصار  فور ميوظ}شم  وترلوظ مي ظ فلة  ميوظ

.) 

يؤ  مؤر ال  ةوؤي تبؤار  شتعؤالى عبؤانه  لمؤممين   يه ]:  50-53ت سؤنل سؤرر   لما ؤا   آل ؤ    ال  ب  ك نل فؤي
 لنورن ش ليصار   لذو  يظ هيا ء  إلسالم شهيي   اتيوظ  . ثظ هريل ه   عضؤوظ هشلةؤاء  عؤة. ثؤظ توؤان شتريؤا مؤ  

 ؤال  بؤؤ  هبؤي ةؤاتظ] ...(إ  يمؤؤل همؤل ه ؤا مرسؤؤى  .51- لما ؤا   وماان يتااولهم مانكم فإنااه ماانهم :ذلؤك فقؤال وتعؤاآى
ش ةؤا  شكؤا  لؤ  كاتؤب ةصؤل ةي فلفؤ  إلةؤ  ذلؤك  فعجؤب يمؤل ش ؤال:  ألبعلي ه  ولف  إلة  ما هرذ شهيطى في هن ظ 

إ  يذ  لحفة,  يل هةن  ارئ ليا كتا ا في  لمسؤجا جؤاء مؤ   لشؤام؟ فقؤال: إةؤ  ال  سؤتطة   فقؤال يمؤل هجيؤب يؤر؟ 
أيهااا الااذين آمنااوا ال .تخااذوا  يااا ]  ؤؤال ال  بؤؤل ةصؤؤل ةي:  ؤؤال: فؤؤاةتولةي  شضؤؤلص فخؤؤذي ش ؤؤال : هرلجؤؤره ثؤؤظ  ؤؤله:

لنتههق أحههد م أو يكههوو  هللا )ههن وتبههة:] حههدتنا مومههد )ههن الوسههن)...( وههال وبههد [. هااود والنصااارى أولياااءالي
 [. , وال: فظنناه  ريد هذه اآلية ياعر  سو يا أو نصرانيا وهو ال

يساارعوَ  . هي بؤك شريؤب شة ؤاق.  فتارى الاذين فاي قلاوبهم مارِ  ش رلؤ  تعؤالى:  ال  بؤ  ك نؤل :]

إلؤؤؤى مؤؤر التوظ  شمؤؤرنتوظ فؤؤؤي  لبؤؤاآ  ش ل ؤؤايل] قرلر  ةخشؤؤؤى ه  تصؤؤنييا ن  ؤؤل [ هي: وتؤؤؤأشلر   هي وبؤؤانرش    فاايهم
مرنتوظ شمر التوظ  ألةوظ  خشر  ه   قؤ  همؤل مؤ  ظ ؤل  ل ؤافلي   المسؤيمن   فت ؤر  لؤ  ه ؤان ييؤا  لنوؤرن ش ليصؤار  

عيؤي فؤتم مكؤ .  ؤال غنؤله  عيؤؤى  ؤال  لسؤؤاي:    فعساا  هللا أَ ياأ.ي باالفتح فنؤي عوظ ذلؤك. ييؤا ذلؤك  ؤال تعؤالى 
  فيصابحوا  ؤال:  لسؤاي:  عيؤى ضؤلص  لجحيؤ  ييؤى  لنوؤرن ش ليصؤار    أو  أمر من عناده   لقضاء ش ل صل

هي ييؤى مؤا  ناادمينمؤ   لمؤر ال    عل  ما أسروا في أنفسهم هي  لذو  ش لر   لنورن ش ليصار  م   لميؤافقن .
 نفؤ  يؤيوظ محؤذشر . بؤل كؤا  يؤن   لم سؤا . فؤلةوظ فضؤحر  شهظوؤل   همؤليظ كا  ميوظ مما لظ  جؤا يؤيوظ بؤنئا  شال

 لؤاةةا لعبؤانه  لمؤممين    عؤا ه  كؤاةر  مسؤترري  ال وؤار كةؤا ةؤالوظ. فيمؤا  ةعقؤات  ألسؤباص  ل اضؤح  لوؤظ تيؤن   في
 -[ همليظ لعبان    لمممين 

ماهههرد   المسهه منن الههذ ن يعاونونسهها  حكههام )هههال) ههبواو هللا  أنمهها توكهه  هههذه اآليهههة وتفسههنرها حالههة  
وحكومتههه البا سههتانية فههي مههواالتسم رمريكهها رنسههم يظنههوو أنسهها  تنتصههر و هه  المسهه منن فيكههوو لسههم ونههدهم 
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ون ذلك بخود الدائر  والمصنبة منسها, والرغبهة فهي ط هب العه  منسها, ومها  هنندموو و يهه  اوتذارهم و مكانة.
 (. المؤمننن لما يأتي نصر هللا أ ديو   أمرهم وقسارتسم ووقوبتسم  افتضاشمن 

المؤمنوَ الكافرين أولياء من دوَ المؤمنين ومن يفعال ذلاك فلايس مان هللا  يتخذال  شفي  رل  تعالى :

ةوى تبار  شتعالى عبؤانه  لمؤممين  ه  ور لؤر   ل ؤافلي   شه   ]  ال  ب  ك نل رةم    تعالى: 28هللال يمل    في َيء
 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلش  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوظ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمرن  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نش   لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤممين . ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ تريؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤال تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالى:وتخؤؤؤؤؤؤؤؤؤذشيظ هشلةؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء  

  ومن يفعل ذلك فليس من هللا في َايء  )...  هي: شمؤ  ولت ؤب ةوؤي   يؤذ  فقؤا بؤلئ   ميؤ   ويحاذركم

 هي:  حذركظ ةقمت  في مخال ت  شسطرت  شيذ    لم  ش لى هيا    شيان  هشلةا  [.  هللا نفسه
 ؤال  بؤ     آل ؤ (.  .تخاذوا بطاناة مان دونكام ياا أيهاا الاذين آمناوا ال  تعالى م  سؤرر  هللال يمؤل  شفي  رل  

 لميؤؤؤافقن   طاةؤؤ   هي  طيؤؤرةوظ ييؤؤى سؤؤل  ليظ. شمؤؤؤا   تخؤؤاذك نؤؤل: ] قؤؤرل تبؤؤار  شتعؤؤالى ةا ةؤؤؤا عبؤؤانه  لمؤؤممين  يؤؤ  
هي  سؤعر  فؤي مخؤؤال توظ شمؤا  ضؤؤليظ   لمؤممين  ربؤؤاال  ضؤملشة  أليؤا  وظ ش لميؤؤافقر .  جوؤايظ شآؤا توظ ال  ؤؤألر  

  . كل ممك  شبما  ستطةعر  م   لمكل ش لخا ع . شيرنش  ما  عين  لمممين  شيحلجوظ شيشق يينوظ
 شكما ذكلةا فاآل ات ش ألةانوث ش آلثار شه ر ل  لعيماء متضافل  بوذه  لمعاةي.

ا  كؤل إ جؤاه ششضؤرح  رطؤاص  لقؤلهللا  شيذه  لحقا ق يي م  هشلريات  إلسالم شهساسةات  لعقنا    لتي ويخصؤو
 :  لصليم ل ل مسيظ

 من يتولهم منكم فإناه مانهم   ومان يفعال ذلاك فلايس مان هللا فاي َايء    وههذا واقهح. فمهن  تهول
 الكفار فسو  افر مرتد مم سم ود )ر  هللا منه.

العاهر  التهي  نهواو  اا هالم مظهاهرو الكفهار و ه  المسه منن فهي الوههاب  الايخ مومد )هن وبهدوود ود 
 :  ذ رها وهي

  لشل   اهلل    لذ م لانل   شليقيل.
 م  جعل بني  شبن    شسا ط وايريظ شيسألوظ  لش اي  شيتركل يينوظ.

 ك ل...  م  لظ  ك ل  لمشلكن  هش  شك في ك ليظ هش دحم  مذييوظ 

كؤظ غنؤله هةسؤ  مؤ  ةكمؤؤ    مؤ   يتقؤا ه  غنؤل يؤاي  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ هكمؤل مؤ  يا ؤ    هش ه  ة
 كالذي   ضل ةكظ  لطر غنن ييى ةكم  فور كافل.

 فور كافل. –شلر يمل     –م  ه اة بنئا مما جاء     للسرل ديى   يية  شسيظ 

قاال أباااه وآيا.ااه ورسااوله كناات  مؤؤ   سؤؤتوحه  شؤؤيء مؤؤ  نوؤؤ   للسؤؤرل هش ثر  ؤؤ  هش ياقبؤؤ  ك ؤؤل   ش لؤؤالنل: 

 (.65  لترب :  .ستهزئوَ

  ومااا يعلماااَ ماان أحااد حتاا  يقااوال إنمااا نحاان فتنااة فااال .كفاار  لسؤؤحل  فمؤؤ  فعيؤؤ  هش رضؤؤي  ؤؤ  ك ؤؤل. 
 .(102  لبقل :

وهههي موههل  (51)المائههد :  وماان يتااولهم ماانكم فإنااه ماانهم مظههاهر  الماههر نن ومعههاونتسم و هه  المسهه منن: 
 . الااهد
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 ييةؤؤ  شسؤؤيظ  كمؤؤا رؤؤلج  لخضؤؤل يؤؤ  ه   عؤؤة  ليؤؤاس  سؤؤع   لخؤؤلشج يؤؤ  بؤؤليع  محمؤؤا دؤؤيى    يتقؤؤامؤؤ  
 بليع  مرسى يية   لسالم فور كافل.

 .(3:   ألةقاف  والذين كفروا عما أنذروا معرضوَ . -ال وتعيم  شال  عمل     –م  هيلض ي  نو    

  ييؤظ رةمؤك   ه   إلةسؤا  إذ  هظوؤل ليمشؤلكن    لرياص:    ب   لشةر محما ب  ييا  ال سيةما  ب  ييا
كؤؤؤافل مؤؤؤ يوظ   شى  كؤؤؤا   كؤؤؤله نوؤؤؤيوظ  فلةؤؤؤ  – لمر فقؤؤؤ  ييؤؤؤى نوؤؤؤيوظ ررفؤؤؤا مؤؤؤيوظ شمؤؤؤا ر   لوؤؤؤظ شما ييؤؤؤ  لؤؤؤاف  بؤؤؤليظ 

ف ةا إذ  كؤا  فؤي ن ر ميعؤ  ش سؤتايى بوؤظ    إال ذلك.   حب  إلسالم ش لمسيمن    يذ  إذ  لظ  ق  ميش شيباضوظ 
وظ ييةؤ   اليصؤل    شش اليؤظ   ش طؤ   لمؤر ال  بنيؤؤ  شنرؤل فؤي آؤايتوظ   شهظوؤل  لمر فقؤ  ييؤى نوؤيوظ  لباآؤل . شهيؤاة

شبؤؤؤن   لمسؤؤؤيمن    فؤؤؤل  يؤؤؤذ  ال بؤؤؤك مسؤؤؤيظ هةؤؤؤ  كؤؤؤافل مؤؤؤ  هبؤؤؤا  ليؤؤؤاس يؤؤؤا ش  هلل شرسؤؤؤرل  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ شال 
 سؤؤت يى مؤؤ  ذلؤؤك إال  لمكؤؤله . ش  ؤؤا هجمؤؤ   لعيمؤؤاء ييؤؤى ه  مؤؤ  ت يؤؤظ  ؤؤال  ل يؤؤاهال فلةؤؤ   ك ؤؤل   ف ةؤؤا  مؤؤ  هظوؤؤل 

ولن .رض  عنك اليهاود وال النصاارى   شساق  لشةر يشلي  نلنال ييى  رل  ميوا:... .( معا ل  ل ررفا شآ

  (.217  لبقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل :  وال يزالاااااااااااااااااااوَ يقاااااااااااااااااااا.لونكم  ( 120  لبقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل :  حتااااااااااااااااااا  .تباااااااااااااااااااع ملاااااااااااااااااااتهم

 ال يتخااذ المااؤمن الكااافرين أولياااء ماان دوَ المااؤمنين  :  28 هللال يمؤؤل)  َل َعلَااْيُكْم فِااي اْلِكتَاا َْ إِذَا َوقَااْد نَاازه اِب أَ

ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فاَل .َْقعُادُوا َمعَُهاْم َحتها  يَُخوُضاوا فِاي َحاِديِث َغْياِرِه    إِنهُكاْم إِذاً ِماثْلُُهمْ َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاه
  (140  ليساء:

  الهاِذيَن َكفَاُروا لَبِائَْس َماا ََ ُ َعلَاْيِهْم َوفِاي اْلعَاذَاِب ُهاْم .ََرى َكثِيراً ِمْنُهْم يَتََولهْو َْ َساِخَط َّللاه قَادهَمْت لَُهاْم أَْنفُُساُهْم أَ

 ََ ِ َوَماا أُْناِزَل إِلَْياِه َماا ا.هَخاذُوُهْم أَْوِليَااَء َولَِكانه َكثِياراً ِما*  َخاِلدُو ِ َوالنهبِاي  ََ بِااله ََ َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُو   ْنُهْم فَاِساقُو
  بؤؤ  محمؤا بؤؤ    ؤال  لشؤؤةر سؤيةما  ييؤا .( مههن جهامة الماههر  و هكن معههه فسهو مم ههه ).  لحؤاوث (81-80  لما ؤا :
ه  لمشؤؤلكن   لريؤؤاص إ   لؤؤذي وؤؤايي  إلسؤؤالم شيكؤؤر  مؤؤ   لمشؤؤلكن  فؤؤي  الجتمؤؤاع ش ليصؤؤل  ش لميؤؤحل معوؤؤظ  عؤؤا ييؤؤا

إلسؤالم  عؤؤا  لوجؤل    شرلجؤؤر      نيؤر  إ   نيؤى  إلسؤؤالم   كاليؤاس  لؤؤذو  ه ؤامر  فؤي مكؤؤ  ش ،مؤيوظ فوؤر كؤؤافل مؤ يوظ
إَ الاذين .وفااهم المالئكاة   :  فؤأةحل   تعؤالى اإرر ةيؤفي بار ف    عة  لصحا   إةوظ مسيمر  ش الر :  تييا 

 ن  مؤؤ  ظوؤؤلت ميؤ  يالمؤؤات  لي ؤاق  لا لؤؤ  ييةؤؤ  كارتؤا نه ييؤؤا  لتححيؤب ييؤؤى  لمؤؤممي   .(67  ليسؤاء: اااالمي أنفسااهم
 . اش    جره إآالق  سظ ميافق يية شرذالةوظ ييا  جتماع  لع
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 إذَ, وللشهادة ه نقول:

إو من أوظم الت بيا والظ م واالفتراء و   هللا الكذب.. ومن أوظم تبهد ل فيهات هللا واتخاذهها هه وا. ومهن 
ل )ية الد ن بالهدنيا والاهراء بليهات هللا تمنها و هنال, أو يوهاول المدلسهوو أو يصهوروا ههذا الهوالء الكامهل الواصه

ن و هواهم نروبنو أ من حكام المس منن, وهذا الو ا المتنن القائم )ننسم وبنن النسو  والنصارن, من أمريكاو و
من الكفار و   أنه وضية قرورات ومصالح ماهرووة. أو حهاالت إ هراه, بعهد أو تبهدن النفها  مهنسم, وتنووهه 

نسم. وبنصهرتسم و ه  المسه منن مسمها   ها أشكال والئسم ل كفار. )ل ) غه أوالها, من القتال معسم والهدفاع وه
ذلههك مههن قههراب  يههار المسهه منن, وزهههق أنفسههسم و ههفك  مههائسم وبيههة أراقههنسم ونسههب تههرواتسم. ممهها ال يمكههن 

 تسمنته إال أنه قيانة وومالة لسم ووالء ل كافرين وبراء من المؤمننن.
كفهار, التهي ت هبا )سها أ مهر حكهام والوايقة التهي الغبهاش فنسها, ههي أو الهر   المتأتيهة وهن ههذا الهوالء ل 

المسههه منن النهههوم, وجهههروا إلنسههها أنظمهههتسم وحكومهههاتسم, وجهههروا إلنسههها, جهههو هم ورجهههال أمهههنسم والعهههام نن فهههي 
 حكوماتسم. هي من أوقح وجوه  فرهم ونفاوسم.

وههههي بااقهههافة لمههها ت بسهههوا بهههه مهههن الكفهههر الصهههريح لتبهههد  سم شهههرائة اا هههالم وا هههتبدالسا باهههرائة الكفهههر 
اغوت, من ف سفات وشرائة أوداء ههذا الهد ن, الهذ ن والهوهم. تكهوو شهاهد ن  هدمغاو ههؤالء الوكهام بهالر   والو

 والكفر والخروج من م ة اا الم.
وال  دفة هذا الوكم ونسم تدليا المدلسنن الذ ن نصبوا من أنفسسم قصماء ون هؤالء الخونة رغهم وولهه 

 .ً  وال .كن للخائنين خصيما  تعال :
الكتاااب بااالحق لااتحكم بااين الناااس بمااا أراك هللا وال .كاان للخااائنين  إليااكإنااا أنزلنااا   وههال تعههال :فقههد 

ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل هللا عانهم ياوم القياماة أم مان  : إل  ووله تعال   ً  خصيما

 (.109-105)النساء   يكوَ عليهم كفيال
 ..معا   االتنتنن؟ وما أانسا إال    القرآَ أم عل  قلوب أقفالهاأفال يتدبروَ   فسبواو هللا 
 . بسبب ما راو و   ت ك الق وب من السهوه وأ هل أمهوال السهالطنن. مصهداوا   تتد)ر القرفوو وب مقف ة وال 

من أ.  أبواب السالطين افتتن  وما زاد عبد مان السالطاَ قرباا إال ازداد مان ) لقوله ص   هللا و يه و ه م:

 ( بعداً هللا
 أبعدهم هللا ..

************* 
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 خههههروج و هههه  الوهههها م إو ارتههههد وههههن اا ههههالم أو  ههههاو  ههههافرا واجههههب و هههه  المسهههه منن بااجمههههاع:ال:  لمههههاتا

 ماذا  ترتب شروا و    فر الوا م ل مس منن أو ر ته ون اا الم..؟ :
 لح ةقؤ  إلؤى غةؤؤاص  فؤي  ملنيؤا كمؤا ذكلةؤا هللاة ؤا  فؤا  كافؤ  مصؤا ب  لمسؤيمن  شمؤا ةؤحل بوؤظ مؤ  كؤر ر  ن ريةؤ

ي ؤ (  بلع   ييوظ  شةكموظ  انل ما هةحل    شك ل ةكاموظ  ششال وؤظ لي  ؤار. فاألدؤل فؤى  لشؤليع  ه     إلمؤام ج 
 قاتؤؤل مؤؤ  شر  ؤؤ  شيؤؤاف   ؤؤ   لعؤؤاش    شيقؤؤرم  ؤؤ   لعؤؤال ش لقسؤؤط  شتقضؤؤى  ؤؤ   لحقؤؤرق  فتتؤؤر ه   ألمؤؤ  ن ريةؤؤا  شتؤؤاف  

فسان  لحاكظ ت سؤا هةؤر ل  للعةؤ   ش لعيمؤاء يؤظ ضؤا ط  لحكؤام. شبقؤار فسؤانيظ   سؤا  لحكؤام.  ياشيا رارجةا. شبقار
(.  صنفاو من الناس إذا ص وا ص ح النهاس, وإذا فسهدا فسهد النهاس, الع مهاء وارمهراء   جاء في  ألثؤل : ما ف

ا ةؤؤل ه  لنؤؤرم  يؤؤي مسؤؤأل  فؤؤى ش لح ةقؤؤ  ه   حؤؤث مسؤؤأل  إسؤؤالم ةكاميؤؤا هش ك ؤؤليظ شرنتوؤؤظ   عؤؤاما هللالؤؤن  ألةؤؤر ل إلؤؤى مؤؤ
غا ؤؤؤؤ   لع مؤؤؤؤ  ش لخطرر .ألةوؤؤؤؤا بر  ؤؤؤؤ   لبحؤؤؤؤث يؤؤؤؤ  مخؤؤؤؤلج لمشؤؤؤؤاكل  لمسؤؤؤؤيمن   لنؤؤؤؤرم. فوؤؤؤؤي مسؤؤؤؤأل  نوييؤؤؤؤا شنةةاةؤؤؤؤا. 

تؤؤا    هةؤؤا فقوؤؤن  . فؤؤل   لحكؤؤظ  لشؤؤليي  لسؤؤالم  لحؤؤاكظ  هش ك ؤؤل  لحؤؤاكظ  وتلتؤؤب ييةؤؤ  مؤؤ   ليؤؤر هم ش ليشباالرتصؤؤار
 .ا  متيا ضن  تمام

يؤذه  فؤيتبات إسالم  لحاكظ هش ك له  ةذكل  أمل يام جا   شير م صل  لوؤا  ش لضؤالل ش يل  لخرض في متل 
  لمسأل   يذ   ألمل ير: ه  إسالم  لحاكظ هش ك له ملتبط تماما  قضة  ةكم   الشليع   لتي  حكظ بوا   معيى: 

 .إذا  او الوكم هلل, والاريعة وائمة, فالوا م مس م, ما لم  نق  إ المه . 
   او الوا م مس ما, فمن لوازم ذلك أو يوكم بما أن ل هللا.. وإذا 
 

إذ  ةكؤظ  انؤل مؤا هةؤحل  . فومؤا    شال  كر   لحؤاكظ مسؤيما  فيةس ييا  ةكظ  ما هةحل   إ  كا   لحاكظ كافل   
 . ةكظ  ما هةحل     = ةاكظ مسيظ     متل نفتا :

 كافل.ةكظ  انل ما هةحل   = ةاكظ    : ووكسسا بعكسسا
  ل قل   لسال    يياما ت يميا ي   لحاكمة  ش لرالء. فيشيذ  هشضحياه 

 
 

 من لوازم ونتائج كوَ الحاكم مسلما يحكم بشريعة هللا ويوالي المؤمنين ويعادي الكافرين:

 
 لميشؤط ش لمكؤله  ش لصؤيل ييؤى  ألثؤل    فؤيلظ  ك  معصؤة    كل ما  أمل     ما فيشجرص  لسم  ش لطاي  ل  

ُسوَل َوأُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ    ال تعالى: وياهي  همله ال شه  َ َوأَِطيعُوا الره   ليساء: م    يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاه

 .(59 آل  
  لمسيمن  لعورنه  شيقرنه شمعايا ت  ش ت ا ات  شهماة  شذمت   مان من فى ةاشن  لشليع .   ةتل مشجرص 

 نل مع  إ   ستي ل  لمسيمن  ليجوان فى سينل    ضا  ل  ؤار  ش  لملتؤاو   هش  لباؤا  هش  لم سؤاو  شجرص  لي
 فى  ألرض.

ييةؤؤ  مؤؤا لؤؤظ   الفتئؤؤات  شيؤؤام  السؤؤتطاي شجؤؤرص ةصؤؤةحت   ش لتعؤؤاش  معؤؤ  ييؤؤى  ليؤؤل ش لتقؤؤر  ش لمعؤؤلشف  ؤؤار 
   ل   األمل  المعلشف ش ليوى ي   لمي ل.
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ةكمؤ .  فؤي   شى  هرذ مالك  شجيا ظول   شى  تيبس  ال سؤق فؤى ة سؤ   ش لجؤرر شجرص  لصيل يية   شآايت
 ما لظ وتيبس  ك ل فة  م    بليا . ش ألةانوث  لا ل  ييى يذه  ألمرر ك نل .

يؤؤذ  كيؤؤ  مؤؤان م  لحؤؤاكظ مسؤؤيما لؤؤؤظ وتيؤؤبس بيؤؤا ة مؤؤ  ةؤؤر  ة  إل مؤؤا   هش ك ؤؤؤل فةؤؤ  مؤؤ    بليؤؤا  كمؤؤا فؤؤؤي 
 وانا ر هول صه   هللا و يهه و ه م     يي   ال:] رضييية   ي  عبان  ب   لصامن   لحاوث  لصحةم  لمت ق

فبايعناه فكاو مما أقذ و ننا: أو بايعنا و   السمة والواوهة فه  مناهونا ومكرهنها ووسهرنا ويسهرنا وأتهر  و ننها 
[ شيؤؤذه  (ه مههن هللا )رهههاوإال أو تههروا  فههرا )واحهها ونههد م فيهه )وأال ننهازع ارمههر أه ههه, وههال صهه   هللا و يههه و هه م 

 رش    مسيظ.

 

 :وجوب جهاد الحاكم الكافر أو المر.د

عةؤؤاض  إلجمؤؤاع ييؤؤؤى   لقاضؤؤيةقؤؤل  إلمؤؤام  ليؤؤرشي فؤؤي بؤؤلة  لصؤؤؤحةم مسؤؤيظ ييؤؤا بؤؤلح يؤؤذ   لحؤؤؤاوث يؤؤ  
أجمههة الع مههاء و هه  أو اامامههة ال تنعقههد لكههافر.  عيههاك: القاقههي]وههال   لخؤؤلشج ييؤؤى  لحؤؤاكظ إ  ك ؤؤل. فقؤؤال :

نه لو طرأ و يه الكفر انع ل. ووهال و هذا لهو تهر  إوامهة الصه وات والهدواء إلنسها. وهال القاقهي عيهاك: وو   أ
ف و طرأ و يه  فر وتغننر ل ارع أو )دوة, قرج ون حكم الوالية و قوه طاوته ووجب و ه  المسه منن الايهام 

و نسم الايهام بخ هة الكهافر وال  و يه وق عه ونصب إمام وا ل إو أمكنسم ذلك. فنو لم يقة ذلك إال لوائفة وجب
 يجب ف  المبتدع إال إذا انهوا القهدر  و يهه فهنو توقهق العجه  لهم يجهب الايهام ويسهاجر المسه م وهن أرقهه ويفهر

 (229ص-12 دحةم مسيظ  شلح  ليرشي ج [)د نه
  نعه ل بهالكفر إجماوها -اامهام أي- إنهه ) :  فؤتم  لبؤاري بؤلح دؤحةم  لبخؤاري  فؤي ؤال  لحؤاف,  بؤ  ةجؤل 
ذلك فمن ووي و   ذلك ف ه المواب, ومن  اهن فع يه ااتم, ومهن وجه  وجبهه  فيفيجب و    ل مس م الايام 
 .154ص13ج( و يه السجر  من ت ك اررك

  نه نظرت فنو  فر بعد إيمانه فقهد قهرج وهن اامامهة وههذا ال  فيإو حدا منه ما يقدش     ال هبر  عيى:
 (.وت ه إشكال فيه رنه قرج ون الم ة ووجب

وأو إباحههة   : (  إلسؤالم بؤن  جوؤل هبيا ؤ  شيجؤح ييما ؤ  كتا ؤؤ   فؤي لقؤانر يؤرن  رةمؤ      ؤال  ألسؤتاذ ييؤا
لهم يهأذو بهه هللا  المجمة و   توريمه  ال نا والسكر وا تباحة إبوال الوهدو  وتعونهل أحكهام الاهريعة وشهرع مها

رتهد واجهب و ه  المسه منن وأوهل  رجهات الخهروج و ه  إنما هو  فر ور   وأو الخهروج و ه  الوها م المسه م إذا ا
 .(أولي ارمر هو وصياو أوامرهم ونواهنسم المخالفة ل اريعة
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َوإِِذ اْبتَلَا  إِْباَراِهيَم  :  بط  لعيمؤاء ش لم سؤلش  مؤ   رلؤ  تعؤالى لسؤناةا إبؤل  ةظ دؤيى   ييةؤ  شسؤيظيش ؤا  سؤت

ُهنه قَاَل إِن ِ  يهتِي قَاَل ال يَنَاُل َعْهِدي الظهاِلِمينَ َربنهُ بَِكِلَماِت فَأَ.َمه  . (124  لبقل :  ي َجاِعلَُك ِللنهاِس إَِماماً قَاَل َوِمْن ذُر ِ
ُ   ه   إلمام  ال تيعقا ل افل بل شال ل اسق هش ظالظ  بتا ء. شكذلك  ستيبطر  م   رل  تعالى:  َولَْن يَْجعَاَل َّللاه

. هي ال  جعل   لي افلي  ييى  لمممين  سيط  ش ول  شتحكما. (141  ليساء: م   آل ؤ   يَن َسبِيالً ِلْلَكافِِريَن َعلَ  اْلُمْؤِمنِ 
 لع مؤؤى  شهي ؤؤظ سؤؤينل ليطايؤؤ  ش لقوؤؤل بؤؤل لقؤؤا ميؤؤ   لعيمؤؤاء بةؤؤ    إلمامؤؤ شمؤؤ  هي ؤؤظ  لسؤؤيط  شال ؤؤ   لحؤؤاكظ  فوؤؤي 

نوؤا  لمسؤيظ تحؤن  ل ؤافل  شمؤ  يؤذ   لرجؤ  ةؤلم  لل نق  لمسيظ ل افل  شكذلك ميعر   لميادب ش لرال ات  لتؤي  كؤر  ف
هش ج  لمسيم   ال افل  أل  شال    لينن ليحشج. شست ر   لمسيم  في همل كافل. في ةؤن  ه ؤاح  لعكؤس. فالخالدؤ  
كمؤؤا ةقؤؤل  ليؤؤرشي  إلجمؤؤاع ييؤؤى  طؤؤال  شال ؤؤ   لحؤؤاكظ  ل ؤؤافل هش مؤؤ   رتؤؤا شآؤؤله ييةؤؤ   ل  ؤؤل ششجؤؤرص  لخؤؤلشج ييةؤؤ  

 شريع .

 ل صؤؤل  ل الؤؤث تحؤؤن ييؤؤر    فؤؤي   لؤامةجي(  اص  إلمامؤؤ   لع مؤؤى ييؤا هيؤؤل  لسؤؤي   تؤؤألةا ييؤؤاجؤاء فؤؤي كتؤؤ
 ماويي:  ارتصارما ةيقل مي   465ص   يحل  إلمام ش لخلشج ييى  أل م (

]مؤؤ   لمت ؤؤق ييةؤؤ  بؤؤن   لعيمؤؤاء ه   إلمؤؤام مؤؤا ن م  ا مؤؤا بر جباتؤؤ   لميقؤؤا  ييؤؤى ياتقؤؤ  فؤؤي تؤؤابنل بؤؤمش  رينتؤؤ   
وظ فؤؤال  جؤؤره يحلؤؤ  شال  لخؤؤلشج ييةؤؤ   بؤؤل ذلؤؤك ممؤؤا ةؤؤذر ميؤؤ   إلسؤؤالم شتريؤؤا  لاؤؤانر  عؤؤذ ص هلؤؤةظ. ل ؤؤ  يؤؤانال بنؤؤي

وؤؤؤمني إلؤؤؤى ضؤؤؤلشر  يؤؤؤحل  إلمؤؤؤام  ييؤؤؤا  همؤؤؤرر   ي ةمؤؤؤ  لوؤؤؤا تؤؤؤأثنل ييؤؤؤى ةةؤؤؤا   لمسؤؤؤيمن   لاويةؤؤؤ  ش لاةنريؤؤؤ  ميوؤؤؤا مؤؤؤا
ر مختيؤف فةؤؤ . ش آل  ةسؤتعلض يؤؤذه  لملت ؤب لوؤا. شيؤؤذه  ألمؤرر ميوؤؤا مؤا يؤؤر مت ؤق ييةؤؤ  بؤن   لعيمؤاء شميوؤؤا مؤا يؤؤ

  ألسباص ليل  هللار ء  لعيماء فنوا:
 

 ارول : الكفر والر   بعد اا الم: 
 إل مؤا   فؤلذ  مؤا  رت ؤب  إلمؤام جلمؤا   هشل  ألمرر شهي ظ  ألسؤباص  لمرجبؤ  لعؤحل  لؤر لي يؤر  لؤلن  ش ل  ؤل  عؤا

 شال  كر  ل  شال   ييى مسيظ  حال.   إلرتا ن ي   لاو  فلة  ويعحل بذلك ي ةما  ومني إلى  ل  ل ش
ُ ِلْلَكاافِِريَن َعلَا  اْلُماْؤِمنِيَن َسابِيالً  :  :  ال تعؤالى سؤينل هي ؤظ مؤ  سؤينل  شهي .141 ليسؤاء   َولَاْن يَْجعَاَل َّللاه

رسؤؤرل   دؤؤيى    هي – ا عيؤؤا    :  ييؤؤ    ؤؤال رضؤؤيرش ه عبؤؤان  بؤؤ   لصؤؤامن   لؤؤذي إلمامؤؤ ؟ شفؤؤى  لحؤؤاوث 
ية  شسيظ ييى  لسم  ش لطاي  في ميشطيا شمكلييا شيسلةا شيسؤلةا شهثؤله يينيؤا شهال ةيؤاهع  ألمؤل هييؤ  إال ه  تؤلش  ي

  ان ؤا(  شييؤاكظ مؤ   وليؤا ظؤايل    – بر ةؤا   – ؤال  لخطؤابي:  معيؤى  مت ؤق ييةؤ .(  ك ل  بر ةا يياكظ م    فة  بليؤا 
  هي ةقؤؤم هللا ؤؤ  شريؤؤل دؤؤحةم ال  حتمؤؤل...(  لتأشيؤؤل( ش ؤؤال  ري   بليؤؤا (  ؤؤال  لحؤؤاف, بؤؤ  ةجؤؤل فؤؤي بؤؤلح  لبخؤؤا

شالوؤؤتوظ شال  فؤؤي لمؤؤل ن  ؤؤال  ل ييؤؤا  لمعصؤؤة   شمعيؤؤى  لحؤؤاوث ال تيؤؤاهير  شال   ألمؤؤرر    بؤؤلة  لمسؤؤيظ : فؤؤي ليؤؤرشي 
(. شمؤؤؤ  م وؤؤؤرم يؤؤؤذ   لحؤؤؤاوث هةؤؤؤ  ال  تعتلضؤؤر  ييؤؤؤنوظ إال ه  تؤؤؤلش  مؤؤؤيوظ مي ؤؤؤل  محققؤؤؤا تعيمرةؤؤؤ  مؤؤؤ   ر يؤؤؤا  إلسؤؤؤالم

شؤؤتل  ه   عيؤؤ  يؤؤذ   لحؤؤاكظ  لؤؤلن  يؤؤ   إلسؤؤالم هش  ل  ؤؤل  بؤؤل  ك ؤؤى إظوؤؤاره لؤؤبعة  لم ؤؤايل  لمرجبؤؤ  لي  ؤؤل.  ؤؤال  
 –(: شنل  يكل تشؤ فؤي  لعيمؤيةسؤخ    لمجيؤس  فؤي 22ص كتؤاص  إك ؤار  لميحؤاو ( فؤي لشةر هةرر باه كشمنلي 

  لتؤح ميؤ   لقييؤ   شهةؤ   ؤا ويؤحم  ل  ؤل بؤال  ييى ه  هيل  لقيي   جره ت  نليظ شى  لظ  خلجؤر  ه ضا   -يذ   لحاوث هي
 إلى بليا (.  لل  يإال لظ  حت   شباش  ه  وليا تياول  لمي   ش
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 لر جؤب ه   ف ايل  لحا  ه  م  آله يية   ل  ل فلة   جب يحل  شيؤذ  هيؤر  مؤا  جؤب ييؤى  ألمؤ  ةحؤره  إذ
ثؤظ ةقؤل  لؤامةجي كؤالم  لقاضؤي  -يؤ  فقتيؤره(. قاتل شيباح نم   سؤيب رنتؤ  لقرلؤ  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  مؤ  بؤال نو

هجمعؤر  ييؤى ه   لخية ؤ  إذ     ثؤظ  ؤال:  ؤال  لس ا سؤي: -عةاض شكالم  ب  ةجل ش لقاضي هبر  عيى  لذي هسؤي ياه
 .217ص  10. ج  لبخاري إربان  لساري  شلح دحةم (  إلى ك ل هش باي  و ار يية  نيي

 

 .الماني: تر  الصال  والدوو  إلنسا. )...(
 

 : المال : تر  الوكم بما أن ل هللا
ش لؤؤذي وؤؤال ييؤؤى ه  يؤؤذ   لسؤؤيب مرجؤؤب لعؤؤحل  إلمؤؤام  جمةؤؤ  دؤؤرره  لمك ؤؤل  ش لم سؤؤق  يؤؤر شرشنيؤؤا مطيقؤؤ  فؤؤى 

 : آلتة  ألةانوث  لييري   لصحةح  
إ همعوا وأطيعهوا وإو ا هتعمل  )   ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال: رضؤيي  هةس بؤ  مالؤك 

 .رش ه  لبخاري  ( يكم وبد حباي  أو رأ ه زبنبة ما أوام فيكم  تاب هللاو 
ةججؤؤؤن مؤؤؤ  رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ ةجؤؤؤ       ييوؤؤؤا  الؤؤؤن: رضؤؤؤييؤؤؤ  هم  لحصؤؤؤن   ألةمسؤؤؤة  

يقهو  م بكتهاب هللا  –حسهبتسا والهه أ هو   –إو أمهر و هيكم وبهد مجهدع   لرن ع...إلى ه   الن ثظ سمعت   قرل  
يها أ سها النهاس اتقهوا هللا وإو أمهر و هيكم وبهد  ( شفى رش     لتلمذي ش ليسا ي سؤمعت   قؤرل   ا له وأطيعوافا معو 

 (. حباي مجدع فا معوا له وأطيعوا ما أوام فيكم  تاب هللا
 

فوذه  ألةانوث ش ضح   لااللؤ  ييؤى هةؤ   شؤتل  ليسؤم  ش لطايؤ  ه   قؤرن  إلمؤام رينتؤ   كتؤاص    همؤا إذ  لؤظ 
 لحكؤؤؤظ  انؤؤؤل مؤؤؤا هةؤؤؤحل    دؤؤؤرر فؤؤؤيكؤؤؤظ فؤؤؤنوظ بؤؤؤلع   فوؤؤؤذ  ال سؤؤؤم  لؤؤؤ  شال آايؤؤؤ  شيؤؤؤذ   قتضؤؤؤي يحلؤؤؤ   شيؤؤؤذ   ح

 هيؤ..[  لسيب  ألشل. و  هييظ في لم سق   هما  لمك ل  فوي ترجب يحل  شلر  المقاتي  كما سيق بةاة  
 

 :في موقوونا هذامعاصر وود ووفه و    الم في غاية ارهمية  ااهد 
ؤؤظ  قؤؤاف     لشؤؤةر  فؤؤي بؤؤلح دؤؤحةم مسؤؤيظ ( لشؤؤةر  إلسؤؤالم فؤؤي  اكسؤؤتا   –جؤؤاء فؤؤي كتؤؤاص   ت ميؤؤ  فؤؤتم  لميوف

  لحاوث  لشليا :  ييا بلح يذ : محما تقي  لع ماةي ( 
ون جنا   )ن أ)ي أمية , وهال:  ق نها و ه  عبها   )هن الصهامه وههو مهري  فق نها : حهدتنا أصه وك هللا ] 

 وانا ر ول هللا ص   هللا و يهه و ه م :  ن ر ول هللا ص   هللا و يه و  م , فقالبود    نفة هللا به  معته م
, وأتهر  مناهونا ومكرهنها , ووسهرنا ويسهرنا فبايعناه , فكاو فيما أقذ و ننها أو بايعنها و ه  السهمة والواوهة فهي

 . )رهاوننازع ارمر أه ه . وال : إال أو تروا  فرا )واحا وند م من هللا فيه  و ننا , وأو ال
  شه ن ننههازع ارمنههر فههي إمارتههه  " وأو ال ننههازع ارمههر أه ههه" أي ال]  رلؤؤ :  ) وههال الاههيخ تقههي وممههاني (:

وإو رأ ه أو لك في ارمهر حقها فهال تعمهل )هذلك الظهن , )هل ا همة  ب  ياة  ي  جيان :   هةما م  آليق يمنل
 ؤ  ةبؤا  هبؤي  ليضؤل ييؤا  بؤ  ةبؤا  شهةمؤا:   ( شه ن فؤي رش  وأطة , إل  أو يصل إليك بغنر قروج وهن الواوهة

 (.13/8( كما في فتم  لباري  وإو أ  وا مالك وقربوا اسر 
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ويؤرح  ؤ  برةؤا  ء  تم  لباء  لر ش    عيي ظايل   ان ا   م   رلوظ:  اح  الشؤي ( إال أو تروا  فرا )واحا   ووله:
"  ؤالل ء بؤال  لؤر ش   شيؤر  ليؤب مؤ  يؤذ   لمعيؤى   بر ةا: إذ  هذيؤ  شهظوؤله   ش ش ؤ  فؤي  عؤة  للش  ؤات: " بل ةؤا ش

بيؤؤاء   ش نؤؤل :  ليؤؤل ح:  ليةؤؤا     قؤؤال بؤؤلح  لخ ؤؤاء إذ  ظوؤؤل .  شهدؤؤل  ليؤؤل ح:  ألرض  لق ؤؤل ء  لتؤؤي ال هةؤؤةس فنوؤؤا شال
شش ؤؤؤ  ييؤؤؤا  لطيل ةؤؤؤي  فؤؤؤي  لحؤؤؤاوث: " ك ؤؤؤل  دؤؤؤل ةا "  صؤؤؤان مضؤؤؤمرم  ثؤؤؤظ ر ء . يؤؤؤذ  ميخؤؤؤم مؤؤؤا فؤؤؤي فؤؤؤتم  لبؤؤؤاري 

 13/8.) 
 ة الخروج و   أئمة الجور:مسأل

 جؤؤره  لخؤؤلشج ييؤؤؤى  لسؤؤيطا   لجؤؤا ل هش  ل اسؤؤؤق إال ه   شبوؤؤذ   لحؤؤاوث  سؤؤتال جموؤؤؤرر  لعيمؤؤاء ييؤؤى هةؤؤؤ  ال
   ؤؤال  بؤؤ   طؤؤال:  فؤؤي  لحؤؤاوث ةجؤؤ  فؤؤي تؤؤل   لخؤؤلشج ( 13/7  وؤؤل ميؤؤ  ك ؤؤل دؤؤليم .  ؤؤال  لحؤؤاف, فؤؤي  ل ؤؤتم  

 آاي   لسيطا   لمتايؤب ش لجوؤان معؤ    شه  آايتؤ  رنؤل جار . ش ا هجم   ل قواء ييى شجرص ييى  لسيطا  شلر
ولههم   توظ  يؤؤذ   لخيؤؤل شغنؤله ممؤؤا  سؤؤاياهمؤ   لخؤؤلشج ييةؤؤ  لمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك مؤؤ  ةقؤ   لؤؤاماء شتسؤؤكن   لؤؤايماء   شةجؤؤ

يستمنوا من ذلك إال إذا ووة من الس واو الكفر الصريح , فال تجوز طاوتهه فهي ذلهك , )هل تجهب مجاهدتهه لمهن 
 (. ودر و نسا

شربمؤؤا   وؤؤظ ميؤؤ   عؤؤة  ليؤؤاس ه   إلمؤؤام  لجؤؤا ل ال  جؤؤره  لخؤؤلشج ييةؤؤ  فؤؤي ةؤؤال مؤؤ   ألةؤؤر ل مؤؤان م متسؤؤمةا 
 .  اسظ  إلسالم . شلةس  ألمل ييى يذ   إلآالق   شالسةما ييى مذيب  إلمام هبي ةية   رةم    تعالى

يناال عهادي  وال ل  تعؤالى : ( تحن  ر 1/70 كل  لجصاص رةم    في هةكام  لقلهللا     قرل  إلمام هبر 

(  مشؤورر  فؤي  تؤال  ل يمؤ    شه مؤ   لجؤرر   شلؤذلك  ؤال  ألشه يؤي: "  يعنهي أبها حنيفهةشكا  مذ بؤ      الظالمين
 ةتمييا ه ا ةية   ييى كل بيء ةتى جاءةا  السةا "  عيي  تال  ل يمؤ    فيؤظ ةحتميؤ  .... ش ضؤنت  فؤي همؤل هيؤا 

لمؤؤال إلةؤؤ    شفتةؤؤاه  ليؤؤاس سؤؤل  فؤؤي شجؤؤرص ةصؤؤلت  ش لقتؤؤال معؤؤ    شكؤؤذلك همؤؤله مؤؤ  بؤؤ  ييؤؤى مشؤؤورر    شفؤؤي ةميؤؤ   
 محما شىبل  ةظ  بيي ييا   ب  ةس  (.

هيؤؤا بؤؤ  ييؤؤي لمؤؤا  ه همؤؤا  لؤؤذي هبؤؤار إلةؤؤ   لجصؤؤاص مؤؤ   ضؤؤة  هيؤؤا بؤؤ  ييؤؤي   فمؤؤا ذكؤؤله هدؤؤحاص  لتؤؤر رير 
مرفؤؤق  سؤياه:   كؤؤا  هيؤا بؤؤ  ييؤي هرسؤؤل إلؤى هبؤؤي رؤلج ييؤى بيؤؤي همةؤ  هوؤؤاه  إلمؤام هبؤؤر ةية ؤ   مالؤؤ    ش ؤا هرؤلج  ل

ةية ؤؤ  وؤؤايره إلؤؤى ة سؤؤ    فقؤؤال هبؤؤر ةية ؤؤ  للسؤؤرل : لؤؤر يلفؤؤن ه   ليؤؤاس ال  خذلرةؤؤ  شيقرمؤؤر  معؤؤ  قةؤؤام دؤؤاق   
ل يؤؤن هتبعؤؤ   شهجايؤؤا معؤؤ  مؤؤ  رال ؤؤ    ألةؤؤ  إمؤؤام ةؤؤق    شل يؤؤي هرؤؤاف ه   خؤؤذلره كمؤؤا رؤؤذلر  ه ؤؤاه   ل يؤؤي هينيؤؤ  

ى م  رال     ش ال للسرل  :     سط يذري ييؤاه   شبعؤث إلةؤ   عشؤل  هللاالف نريؤظ ( . ثؤظ  ؤال  مالي فنتقر     يي
سؤئل يؤ   لمرفق   شفي غنل يذه  للش     يتؤذر  مؤلض  عتليؤ  فؤي  أل ؤام ةتؤى تخيؤف ييؤ    شفؤي رش  ؤ  هرؤل  : 

نل لؤ : فيؤظ تخي ؤن  ييؤ    فق قروجه يضاهي قروج ر ول هللا ص   هللا و يه و  م  وم )در لجوان مع    فقال: 
؟  ال: ألجل شن    كاةن يياي ليياس يلضتوا ييى  ب  هبؤي لنيؤى   فمؤا  ييوؤا   فخ ؤن  ه  ه تؤل مجوؤال ليرن  ؤ  

 (.261ش 1/260  شكا  وبكي كيما ذكل مقتي  ( ر ج  ميا ب  إلمام  ألي ظ ليمرفق  لمكي 
   فلةومؤا رلجؤا ييؤى  لميصؤرر   شذكؤل   لمكؤي شهما  صت  م  محما  لي س  لحكة  شهرةؤ  إبؤل  ةظ بؤ  ييؤا  

أنههه  ههاو   شذكؤؤل  يؤؤل ذلؤؤك   لتبايؤؤ ( ه  ه ؤؤا ةية ؤؤ  كؤؤا   حؤؤة  ليؤؤاس ييؤؤى إبؤؤل  ةظ شيؤؤأمليظ 2/84فؤؤي  لميا ؤؤب  
( ه   إلمؤام ه ؤا ةية ؤ  ميؤ   لحسؤ  بؤ  2/22  شذكؤل  ل ؤلني فؤي مياقبؤ    يفضل الغه و  معهه و ه  قمسهنن حجهة
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شيقال: إ   لميصرر سظ ه ا ةية   مؤ  هجؤل يؤذ    م   لخلشج إلى إبل  ةظ ب  ييا      حطب  هةا  ر ن  لميصرر 
 ةتى ترفى رةم    .

شكؤؤذلك  صؤؤ  سؤؤناةا  لحسؤؤن  بؤؤ  ييؤؤي رضؤؤي   ييؤؤ  مؤؤ  وحيؤؤا بؤؤ  معاشيؤؤ  معلشفؤؤ    شرلجؤؤن جمايؤؤ  مؤؤ  
  لمتقن  ييى  لحجاج ب  ورسف .

بعهد مراجعهة النصهوئ الاهرعية و هالم الفقسهاء والموهدتنن  فالذي يظسر لسذا العبد الض يل وفا هللا ونهه
 أو فسق اامام و   وسمنن: –وهللا أو م  –في هذا الباب 

  ارول ما  او مقتصرا و   نفسه , فسذا ال  بيح الخروج و يهه , وو يهه يومهل وهول مهن وهال : إو
 اامام الفا ق أو الجائر ال يجوز الخروج و يه .

 ا وذلهههك )تهههرويج مظهههاهر الكفهههر , و إوامهههة شهههعائره , وتوكهههيم ووانننهههه , والمهههاني: مههها  هههاو متعهههدي
وا هههتخفاد أحكهههام الهههد ن , واالمتنهههاع مهههن توكهههيم شهههرع هللا مهههة القهههدر  و ههه  ذلهههك ال هههتاباحه , 
 وتفضنل شرع غنرهللا و يه . فسذا ما   وق بالكفر البواش . ويجوز حننكذ الخروج باروطه.

رةمؤ     أشهرد و هي التسهانوي م ةفؤةس لشؤةر مشؤا خيا ةكؤةظ  ألمؤ  شهةس  ما رهون فؤي يؤذ   لمرضؤرع كؤال
 (.131إلى  119 صرسالت  " جحل  ل الم في يحل  إلمام " شىةما مطيري  في  لمجيا  لخامس م  إما ن  ل تاش  

 ذكله رةم    في تيك  للسال  ه   ألمرر  لمخي   اإلمام  ييى سبع  ه سام: شى  رالد  ما
 (.2/282سيب   شيذ  فة  رالف   كما في بلح  لمقادا   ه   عحل  إلمام ة س  بال  لقسظ  ألشل:

ه   طؤؤؤله ييةؤؤ  مؤؤؤا  ميعؤؤؤ  مؤؤ  هن ء شظؤؤؤا ف  إلمامؤؤؤ    كؤؤالجير    هش  لعمؤؤؤى   هش   لصؤؤؤمظ هش  ش لقسؤؤظ  ل ؤؤؤاةي:
 لبكظ   هي دنلشرت  هسنل  ال ولجؤى رالدؤ    شيؤذ  مؤا ويحؤل  ؤ  يقؤا  إلمامؤ    فنيعؤحل   إلمؤام 

 في يذه  لصرر جمةعا.
 أو يوههرأ و يههه الكفههر ,  ههواء  ههاو  فههر تكههذ ب وجوههو  , أو  فههر ونهها  ومخالفههة , أو  فههرش لقسؤظ  ل الؤؤث: 

ا تخفاد أو ا تاباش رمور الد ن . وفي هذه الصور   نع ل اامهام , وينوهل وقهد اامامهة , 
لكهن ياهترب فهي ذلهك فنو أصر و   بقائه إماما , وجهب و ه  المسه منن و لهه باهرب القهدر  و 

  بؤالنل  رلؤ  ييةؤ   لسؤالم   فؤي ةؤاوث  لبؤاص( : " إال ه  تؤلش  ك ؤل   أو يكوو الكفر متفقا و يه
بر ةؤؤا ييؤؤاكظ مؤؤ    فةؤؤ  بليؤؤا  " شكمؤؤا  شؤؤتل   طعةؤؤ   ل  ؤؤل    شؤؤتل  ه ضؤؤا ه   كؤؤر  دؤؤاشره 

  ييةؤ   لسؤالم: " إال مي   طعةا كلؤي   لعؤن    شال  كت ؤى فؤي ذلؤك  اللش  ؤات  ل يةؤ    بؤالنل  رلؤ
ثؤؤظ  ؤؤا تختيؤؤف  آلر ء فؤؤي كؤؤر   ه  تؤؤلش  "  لمؤؤل ن  ؤؤ  رؤيؤؤ   لعؤؤن  بؤؤالنل تعاوتؤؤ  إلؤؤى م عؤؤرل ش ةؤؤا.

 لمقالةؤ     لصانر م   لسيطا  ك ل    هش في ناللت  ييى  ل  ؤل   هش فؤي ثيرتؤ   ؤالقل     لحالةؤ  ش
 لخؤالف بله ؤ   لؤذي وؤل ه  هش في  طعةؤ   ل  ؤل  لصؤانر ميؤ  . ف ؤل مؤ  يمؤل ييؤا ش ؤرع م ؤل يؤذ 

ييؤى ه  شجؤرص  .فةما بني  شبن     عتيل مجتوا  معذشر    فؤال  جؤره ت ريؤق سؤوام  لمالمؤ  إلةؤ 
 لخؤلشج فؤؤي يؤؤذه  لصؤؤرر  مشؤؤلش   شؤل   لقؤؤار    شبؤؤأ  التحؤؤا   ؤؤ  مضؤل  هكيؤؤل مؤؤ  مضؤؤل   قؤؤاء 

ولألمهة ق هة اامهام    ( :8/353م ل يذ   إلمام .  قرل  لشليا  لجلجؤاةي فؤي بؤلح  لمر  ؤف  
وو له بسبب  وجبه , ممل أو  وجد منه ما  وجب اقهتالل أحهوال المسه منن , وانتكهاس أمهور 
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فؤةمك  ه ضؤا ه   قؤ   لخؤالف  (. الد ن , .... وإو أ ن ق عه إل  فتنة احتمل أ ن  المضهرتنن
ر ةؤؤا ه  ويؤؤرم فؤي تعنؤؤن  هنةؤؤى  لمضؤلتن    ف ؤؤل  عمؤؤل  مؤا وؤؤل ه فةمؤؤا بنيؤ  شبؤؤن    . فؤؤال  جؤره ل

 آلرل . شييى م ؤل يؤذه  ألمؤرر  الجتوان ؤ   حمؤل  رؤتالف  لصؤحا   ش لتؤا عن  شمؤ   عؤايظ فؤي 
  لخلشج ييى  عة  أل م  في هميوظ .

ه  ولت ب  لسيطا  فسقا مقتصل  ييى ة س    كالحةا   شبؤلص  لخمؤل شمؤا إلؤى ذلؤك . شةكمؤ  هةؤ    لقسظ ر   :
  لعحل   فعيؤى  ألمؤ  ه  تعحلؤ  إال ه  تتلتؤب ييؤى  لعؤحل فتيؤ ال ويعحل    بي س    شل ي   ستحق 

ش ؤؤؤال  بؤؤؤ      كؤؤؤله تقينؤؤؤا  ل اسؤؤؤق شيعؤؤؤحل  ؤؤؤ  إال ل تيؤؤؤ  (.  ؤؤؤال فؤؤؤي  لؤؤؤار  لمختؤؤؤار    ؤؤؤاص  إلمامؤؤؤ  
يابؤؤاو  تحتؤؤؤ :    رلؤؤ : شيعؤؤؤحل  ؤؤ    هي  ال سؤؤؤق لؤؤر آؤؤؤله ييؤؤى    لمؤؤؤل ن هةؤؤ   سؤؤؤتحق  لعؤؤحل كمؤؤؤا 

   يؤؤا يؤؤاال ثؤؤظ جؤؤار . ش ؤؤال  بؤؤ   لومؤؤام  فؤؤي  لمسؤؤاول :   شىذييمؤؤن هللاة ؤؤا   شلؤؤذ  لؤؤظ  قؤؤل ويعؤؤحل ( 
ةادؤؤي  هةؤؤؤ  ال  ش (شفسؤؤق ال ويعؤؤحل  شى  لؤؤظ  سؤؤؤتيحم  شل ؤؤ   سؤؤتحق  لعؤؤحل  شى  لؤؤؤظ  سؤؤتيحم فتيؤؤ 
  جره  لخلشج يية  في يذه  لصرر   ما فة  س ك  لاماء شىثار   ل تي   ...(

ولكههن  تههأول ل غنؤؤله    ؤؤأ    يؤؤظ  ليؤؤاس فؤؤي همؤؤر لوظ   ه  ولت ؤؤب فسؤؤقا وتعؤؤا  هثؤؤله إلؤؤى همؤؤر  ش لقسؤظ  لخؤؤامس:
  م ؤل ه   حمؤل  ليؤاس  لجبا ؤات متؤأشال فنوؤا  مصؤالم  لعامؤ  .  في ذلك بمها فيهه شهبسة الجهواز

شةكمؤؤ  هةؤؤ  ال ويعؤؤحل  ؤؤ    شتجؤؤب إآايتؤؤ    شال  جؤؤره  ؤؤ   لخؤؤلشج ييةؤؤ  . كمؤؤا سؤؤةأتي فؤؤي عبؤؤار  
  ب  ياباو .

أموالسم , وليا له في ذلك تأويل , وال شبسة جواز . وحكمهه أنهه يجهوز  أو يظ م الناس ش لقسظ   لسانس:
ل مظ ههوم أو  ههدفة ونههه الظ ههم , ولههو بقتههال ويجههوز الصههبر أيضهها )ههل  ههؤجر و يههه , وأو هههذا 
القتههال لههيا ل خههروج و يهههه , )ههل ل ههدفاع وهههن المههال , ف ههو أمسههك اامهههام وههن الظ ههم وجهههب 

ال يؤؤ  فؤؤتم  لقؤؤاول:   شيجؤؤب ييؤؤى كؤؤل مؤؤ  هآؤؤاق   يابؤؤاو  ةؤؤا بؤؤ.  ؤؤال   اامسهها  وههن القتههال
  هبؤاش  مؤا  جؤره لوؤظ  لقتؤال   كؤأ  ظيموؤظ   هش ظيؤظ غنؤليظ ظيمؤا إ لاف  ه   قاتل م   إلمام إال 

ال بؤؤيو  فةؤؤ   ....  خؤؤالف مؤؤا إذ  كؤؤا   لحؤؤال مشؤؤتيوا هةؤؤ  ظيؤؤظ   م ؤؤل تحمنؤؤل  عؤؤة  لجبا ؤؤات 
وههذا حكهم المظ ههوم الهذي يقاتههل  ظ ميؤ (. لتؤي لإلمؤام هرؤذيا شىلحؤاق  لضؤؤلر بوؤا لؤاف  ضؤلر هيؤؤ

 فعا ل ظ م ون نفسه . أما غنره فسل يجوز لهه أو  نصهر ههذا المظ هوم قهد اامهام ؟ اقت فهه 
فيه عبارات القوم , فذ ر في فتح القد ر أنه يجهب و ه  غنهر الظ هوم أو يعهنن ههذا المظ هم و 

صهولنن والمبتغهي والسهراج المقاتل حت   نصفه اامام ويرجة وهن جهوره , وذ هر فهي جهامة الف
أنههه ال  نبغههي ل نههاس معاونههة السهه واو وال معههاونتسم . ووفههق ا)ههن وا)ههد ن )ههنن القههولنن بههأو 

. ر جؤؤؤ  رن  لمحتؤؤؤار    ؤؤؤاص  لباؤؤؤا   إال فهههال وجهههوب إوهههانتسم إذا أمكهههن امتناوهههه وهههن بايهههه , و
اوث شهمؤؤؤا كؤؤؤر   لصؤؤؤيل هشلؤؤؤى فؤؤؤي يؤؤؤذه  لحالؤؤؤ    فيمؤؤؤا سؤؤؤةأتي ييؤؤؤا  لمصؤؤؤيف مؤؤؤ  ةؤؤؤ (.3/341 

ةذ  ؤؤ   بؤؤ   لةمؤؤا  رضؤؤي   ييومؤؤا هريؤؤل فةؤؤ  يؤؤ  ه مؤؤ   لجؤؤرر   شفةؤؤ :   يؤؤن: كةؤؤا هدؤؤي   ؤؤا 
رسرل   إ  هنركن ذلك؟  ال: تسم  شتطة    شى  ضؤلص ظوؤل   شهرؤذ مالؤك   فاسؤم  شهآؤ ( 

وأما القتهال لهدفة الظ هم فجهوازه . م:  فاسم  شهآ ( ةوة  ي   لخلشجفالمل ن م   رل  يية   لسال
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ي و هه  ارحا  هه  التههي تبههيح وههن القتههال وههن الههنفا ووههن المههال , وبمهها أو هههذا القتههال مبنهه
 ل د ن.ا ا تبراء ياابه الخروج صور  , فتر ه أول  

والقسم السابة: أو  رتكب فسقا متعديا إله    هن النهاس , فيكهرهسم و ه  المعاصهي , وحكمهه حكهم اا هراه  
ع  ارحوال فهي الكفهر حايقهة أو حكمها , وذلهك المبسوب في مو ه , ويدقل هذا اا راه في ب

بأو يصر و   توبنق القواننن المصا مة ل اريعة اا المية , إما تفضنال لسا و   شهرع هللا 
, وذلهك  فهر صهريح , أو توانيها , وتكا هال وههن توبنهق شهريعة هللا   بمها يغ هب منهه الظههن أو 

الق هوب , فهنو ممهل ههذا التهواني  العمل المستمر و   قالد الاريعة يودا ا تخفاد لسا في
والتكا ل , وإو لم يكن  فرا صريوا يون  يكفر به مرتكبه , ولكنه في حكم الكفر . )هدلنل مها 
ذ ره الفقساء من أنه لو تر  أهل ) د  ارذاو حل وتالسم , رنه مهن أوهالم الهد ن , وفهي تر هه 

وحننكههذ   وههق هههذا القسههم  (.384 1ا ههتخفاد اههاهر بههه , راجههة بههاب ارذاو مههن ر  الموتههار)
, وهههو الكفهر البههواش , فيجههوز الخههروج و ه  التفصههنل الههذي  ههبق فههي  السهابة بالقسههم المالهه 

 حكمه.
ثظ إ  شجرص  لخلشج في  لقسظ  ل الؤث ش لسؤا   مشؤلش   القؤار  ش لميعؤ    شجؤر ه  لخؤلشج فنومؤا مشؤلش   ؤأ   

إلمام    شهما إذ  دار  ألمل م  جؤا ل إلؤى جؤا ل   ولجى يقا  إلمام  للجل دالم فة  بلش  تر جا فة  بلش   
  هش  ستيحم   م ل  ستنالء  ل  ار ييى  لمسيمن    فال  جره  لخلشج في ياتن   لصررتن  ه ضا. 

شما رش  م  رلشج سناةا  لحسن  ب  ييي رضي   ييوما ييى وحيا ب  معاشي    شتأونؤا  إلمؤام هبؤي ةية ؤ  
 لحكة  شىبل  ةظ ب  ييا   في رلشجوظ ييؤى ه مؤ  همؤيوظ محمؤرل ييؤى  لقسؤظ  ل الؤث هيا ب  ييي   ومحما  لي س 

هش  لسؤؤانس هش  لسؤؤا   . ش ؤؤا ذكلةؤؤا ه   آلر ء  مكؤؤ  ه  تختيؤؤف فؤؤي تعنؤؤن  مؤؤا ويؤؤةم  لخؤؤلشج   و  سؤؤبحاة  شتعؤؤالى 
 ( .331-326ص  /3  ت مي  فتم  لميوظ ج  هيؤ.[ هييظ.

 

  فر حكامنا )واحا من با)نن وظيمنن من أ)واب الر   وهما:فكما أ  فنا فنننا أمام حالة 
 

  لتشلي  م  نش    ش ستيا ل بلع    شل     لبشل ش لحكظ بوا  انل ما هةحل  .
 شال    ل  ار م   لنورن ش ليصار  شغنليظ ش تال  لمسيمن  معوظ شفى سينل مصالحوظ.

 
 ل ش ألفعؤؤؤال شمؤؤؤا هتؤؤؤر   ؤؤؤ  مؤؤؤ  هسؤؤؤباص  لخؤؤؤلشج مؤؤؤ  ميؤؤؤ  يؤؤؤذ  غنؤؤؤل مؤؤؤا تيبسؤؤؤر   ؤؤؤ  مؤؤؤ  هبؤؤؤكال مك ؤؤؤل ت  أل ؤؤؤر 

  لمسيمن . مما ورجب  لخلشج يينوظ شمقاتيتوظ ش تيوظ إجمايا كما تقام م   ألنل .

 
************* 
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 متر.بات كفر الحاكم  أصال أو ردة: من لوازم و

 
  قوب وال ته وبوالو إمامته. -1
 وجوب الخروج و يه بالسالش وق عه. -2
  ته. وال ص   هللا و يه و  م:)من )دل   نه فاوت وه(. رواه أحمد.وجوب وت ه لر  -3

 إو منعوه بالسالش. هوجوب أو جواز مقات ة طائفت -4

 وجوب ودم السمة والواوة وجباية ارموال له. -5

  وجوب ودم معاونته, وال العمل لديه وال ماار ته جريمة الوكم بغنر ما أن ل هللا  -6
 بأن منصب أو أي شكل. -7

 وسو ه ومواتيقه, ومعاهداته وأمانه... رنه ال يممل المس منن. بوالو جمية -8

 وجوب العمل فورا , و   نصب إمام مس م )دال ونه وطاوته بما تقدم من الوقو   -9

 والواجبات. -10
 

 لحؤؤاكظ شمؤؤا وتلتؤؤب ييؤؤى ذلؤؤك مؤؤؤ  ضؤؤةاع  لحقؤؤرق شفسؤؤان هة مؤؤ   لحكؤؤظ فؤؤي  لؤؤاماء ش ألمؤؤؤر ل   رتؤؤا نفمسؤؤأل  
سؤؤقن . شتسؤؤيط ا ل ؤؤالمن  شسؤؤةان   لم سؤؤاو  ش ل  ش سؤؤتعالءى ذلؤؤك مؤؤ  آغةؤؤا   ل ؤؤافلي  ش إليؤؤل ض شمؤؤا وتلتؤؤب ييؤؤ

وتلتؤب ييؤى ذلؤك مؤ  ضؤةاع  لؤيالن ش لعبؤان.   أليا ء  لخارجن  م   ل  ار ش لميحاو  شتعؤاش   لميؤافقن  معوؤظ. شمؤا
ونزلنااا   تعؤؤالى  قؤؤرل: لةسؤؤن مسؤؤأل  فلعةؤؤ  ثاةريؤؤ  لؤؤةس ليشؤؤليع  فنوؤؤا هةكؤؤام شش جبؤؤات شهش مؤؤل شةؤؤر يي؟ كةؤؤا و 

  .89- ليحل ءيعليك الكتاب .بيانا لكل َ
 رادتوظ.  فوي مسأل  ر ةسة  شى  هيميوا هك ل  لياس  لنرم يامتوظ ش

كما  جب ل ن  لي ل إلؤى ةالؤ  رطنؤل  مت شؤة  بؤن  ك نؤل مؤ  هيؤل  لعيؤظ شهتبؤايوظ. شيؤي هةوؤظ لؤر  يتؤاش  شفؤق 
شير ةال هدؤبم  لعمةؤا  وبصؤلشة   حر سؤوظ شجؤريوظ شهةؤر لوظ. فؤل  يؤمالء  ألنل   لشلعة  إلى ك ل  لحاكظ  لنرم. 

ال ويتقيؤؤر  إلؤؤى  إل ؤؤل ر  المتلتبؤؤات  لسؤؤال   ييؤؤى ك ؤؤل  لحؤؤاكظ. فتؤؤل يظ  قؤؤلش   ك ؤؤل  لحؤؤاكظ  شل ؤؤيوظ  عميؤؤر  ييؤؤاه  
فؤي دؤ   شتحؤؤن  شيتسؤيمر   لميادؤب  شيؤارير  ممسسؤات   ل ؤافل    لتشؤليعة  ش لقضؤا ة  ش لتي نذ ؤ . بؤل  ؤا  قؤاتير  

 ر وت  شلر ذ م  لمسيمن  ش تل  لذو   أملش   القسط م   لياس!.
  ليوا ؤ  لؤا  يامؤ   لمسؤيمن  ش فؤيآظ في هك ل بالن  لمسؤيمن . شألسؤباص ملنيؤا  شيذ  م   ليالء  لذي يظ ش

ال  قؤؤاتيرةوظ  رادؤؤتوظ إلؤؤى  لجوؤؤل هش  لعجؤؤح. فوؤؤظ ال  خلجؤؤر  ييؤؤى يؤؤمالء  لحكؤؤام  ل  ؤؤل   لميادؤؤلي  أليؤؤا ء   ش 
 فوظ إما جوي  برجرص يذ   لقتال  شىما هةوظ  قلش   الرجرص شياير   لعجح.

شفؤى  لتحقنؤق فؤؤي هسؤباص ذلؤك شمؤؤا وايرةؤ  مؤؤ   لعجؤح تجؤا ه   لح ةقؤؤ  يكؤس ذلؤك  شه   لسؤؤيب  لؤذي   وؤؤل 
ييؤ  دؤيى      لؤري (  لؤذي هريؤل  كل جالء يؤر مؤا هشجؤحه دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فؤي كيمتؤن   لقؤا هدؤاص  ألمؤ :

تهم  وشهك ارمهم أو تهداو  و هيكم  مها تهداو  ار  هة   : رش ه هبؤر ن ششن فؤي سؤيي    لؤذييية  شسيظ ف ي  لحؤاوث 
إله  وصههعتسا فقههال وائهل ومههن و ههة نوهن  ومكههذ وههال )هل أنههتم  ومكههذ  منهر ولكههنكم  غمههاء السهنل ولننهه ون هللا مههن 
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الهوهن فقهال وائهل يها ر هول هللا ومها الهوهن وهال حهب الهدنيا  و هوبكم فيصدور ودو م المسابة منكم وليقذفن هللا 
رادؤؤؤتوظ إال مؤؤؤ  رةؤؤؤظ  . شكليؤؤؤر   لمؤؤؤرت فتؤؤؤا ين ييؤؤؤنوظ  . لقؤؤؤا هةؤؤؤب  ليؤؤؤاس  لؤؤؤاةةا يؤؤؤامتوظ ش(و رابيهههة المهههوت

َِ  ةكؤؤاموظ  عؤةش  لمؤرت هرةؤظ ميؤؤ  كمؤا  ؤال تعؤالى: هوؤاي ألمؤظ.. شهيقؤيوظ ذلؤك عةشؤؤا ضؤي ا ييؤى  َوَمااْن أَْعااَر

ً َعْن ِذكْ  َه لَهُ َمِعيَشةً َضْنكا  . (124 آؤ : م   آل    ِري فَإِ
 

************* 

 

وأوههههانسم و هههه   رابعا:أحكههههام الاههههريعة تقههههرر بااجمههههاع  فههههر ور   مههههن تعههههاوو مههههن المسهههه منن مههههة الكفههههار
 المس منن,وتوجب وتاله :

تقؤؤاشةوا شدؤؤ    جتمعؤؤر  ل ؤؤل جمؤؤ  شر  طؤؤ  تقؤؤرم بؤؤن  فئؤؤ  مؤؤ   ليؤؤاس مقرمؤؤات تؤؤلبط بنؤؤيوظ مؤؤ  هيموؤؤا. ف ؤؤل   ع
يينوا شمصيح  ترةؤا بنؤيوظ. شقةؤان  هش رهس  جتمعؤر  ييةؤ   ؤأتملش   ؤأمله. شيصؤارش  يؤ  مشؤررت . شر  ؤ   قؤاتير  

  سؤظتحتوا. شياف مشؤتل   سؤعر  لتح ةقؤ .. فؤلذ  مؤا تؤرفلت م ؤل يؤذه  لمر دؤ ات لجمؤ  مؤ   ليؤاس هآيؤق ييؤنوظ 
فؤؤؤل  كؤؤؤا  لوؤؤؤظ ميعؤؤؤ  شبؤؤؤرك  ش ؤؤؤر  وؤؤؤا فعر  بوؤؤؤا سؤؤؤمر   آا  ؤؤؤ    آا  ؤؤؤ (.  اسؤؤؤظجمايؤؤؤ . هش  دؤؤؤطيم ييؤؤؤنوظ بؤؤؤليا 

ممتيعؤ  ذ ت بؤرك (. فؤل   جتمعؤؤن يؤذه  لطا  ؤ  ييؤؤى  إلسؤالم ش إل مؤا  سؤمنن  آا  ؤؤ  إ مؤا  شىسؤالم(. شى   لتقؤؤر  
ى  . ش ييؤى ةؤا ة مؤ  ةؤؤر  ة  إلسؤالم  سؤمر   آا  ؤ  رن ( كمؤؤا كؤا  ةؤال  لملتؤاو  ه ؤؤام هبؤي  كؤل رضؤي   ييؤؤ  

ك ار   هدال سمر   آا    ك ل(. شى  رلجر  ييى إمام بليي م  تمسكوظ  اإلسالم  شبار  ييةؤ  سؤمر   آا  ؤ  كاةر  
  اغة (. شى  رلجر  ليسيب ش ليوب ش لقتل سمر   آا    فسان( شيكذ ..

شم   لياووي ه  يذه  لطا  ؤ  تسؤمى  صؤ    لاالؤب يينوؤا. مؤ  شجؤرن مؤ  ال تيطيؤق ييةؤ  دؤ اتوا معوظ.كؤأ  
ظ مصؤؤيح  ذ تةؤؤ  هش يصؤؤية   ل  ؤؤ  هش غنؤؤل و  هةؤؤايظ جؤؤايال بوؤؤظ  هش مكليؤؤا ييؤؤى  لرجؤؤرن معوؤظ  هش جمعتؤؤ  إلؤؤن كؤر 

ذلك...فال بك هة  ورجؤا ميؤافقر  فؤي آا  ؤ   إلسؤالم لةسؤر  مؤيوظ. ش ؤا ةصؤل يؤذ  فؤي غالؤب تؤارير  لمسؤيمن  شلؤظ 
 عؤر  ش لميتسؤير  يتدؤف  لمسؤيمن    لم سيظ مي  ةتى جةش رسرل   ديى   يية  شسيظ. شكذلك  ا ورجؤا فؤي 

لإلسالم ألجل  لاةةا..شكذلك  ا ورجا في آا     ل  ل مسيظ هكؤله ييؤى  لرجؤرن معوؤظ. هش جايؤل  حؤالوظ تيؤبس همؤله 
فؤؤي شجؤؤؤرن مؤؤؤ  لؤؤؤةس مؤؤ   لطا  ؤؤؤ  فنوؤؤؤا ييؤؤؤى آر  ؤؤف  لباؤؤؤا  ش لم سؤؤؤاو  ش لملتؤؤؤاو    السؤؤؤت ياءييؤؤنوظ. شييطيؤؤؤق يؤؤؤذ  
  جتمعؤؤنلشؤؤر ذ يؤؤ   لطا  ؤؤ  ال  كؤؤر  لؤؤ  ةكؤؤظ  لاالؤؤب  هش ةكؤؤظ  لل  ؤؤ  هش  لل  طؤؤ   لتؤؤي ء  الش ل ؤؤافلي ..ششجرن يؤؤم 

شال ةكموا  لشليي  سيب يمالء  لشر ذ. شفي ةكظ  لشليع   في ل آا    مؤ  يؤذه  لطر  ؤف   سموايينوا. شال وتانل 
  ش ل  ؤؤؤؤل  ليؤؤؤؤؤل ء  ةكموؤؤؤؤا  لشؤؤؤؤليي. فالر جؤؤؤؤؤب تجؤؤؤؤاه آر  ؤؤؤؤؤف هيؤؤؤؤل  إل مؤؤؤؤؤا   لؤؤؤؤرالء ش ليصؤؤؤؤل . شتجؤؤؤؤؤاه آر  ؤؤؤؤف  لؤؤؤؤؤلن

ش لمعان  .شتجؤؤاه هيؤؤؤل  لشؤؤؤل ش ل سؤؤؤان  لؤؤؤاف  ش لقتؤؤؤال ضؤؤؤايظ إ  دؤؤالر  ييؤؤؤى نوؤؤؤ  هش يؤؤؤلض هش مؤؤؤال هش ة ؤؤؤس أليؤؤؤل 
  إلسالم..شيكذ ..

فؤلذ  مؤؤا  تضؤؤم ليؤؤا م وؤؤرم  لطا  ؤؤ   شةكموؤا  لاالؤؤب ييؤؤى مؤؤ  فنوؤؤا مؤؤ   لشؤر ذ ييوؤؤا  إةتقييؤؤا إلؤؤى  لحؤؤاوث يؤؤ  
مؤ   لميتسؤؤين  لإلسؤؤالم  ش لؤذو   قؤؤاتير   لمسؤيمن  مؤؤ  آر  ؤف  ل  ؤؤل هش  لؤؤلن  هش مشؤكي  هيؤؤر    ل ؤافلي  ش لملتؤؤاو  

سؤر  ذلؤؤك.. رادؤؤ  هشلئؤؤك  لعؤؤامين  فؤؤي مجؤؤال  لسؤيط  ش لؤؤافاع ييوؤؤا.  قؤؤاتير   لمسؤؤيمن   ؤؤأش مل  لحكؤؤام  لملتؤؤاو   
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بعوؤؤؤا مؤؤؤ   لقؤؤؤر ت سؤؤؤكلي  ش ألميةؤؤؤ  كؤؤؤالجةش ش لؤؤؤار  ش لشؤؤؤلآ  شهجوؤؤؤح   ألمؤؤؤ  شمؤؤؤا وتعم ؤؤؤل  لعؤؤؤامين  فؤؤؤي هجوؤؤؤحتوظ  ل
  لمسيح  شبب   لمسيح  شما  خاموا م  هجوح  تا ع ..

فهي ههؤالء المنتسهبنن أصهال لم هة اا هالم؟ ويهد نوو )هد نسم ويتسهموو  اوتقا هجب افما الوكم الاروي الو 
اربسم, تنفنههذا وهالمسهه منن فيقهات سم ويوههار هم وي يهأتيبأ همائسم ووههد  هؤ ي بعضههسم بعه  شههعائر اا هالم, تههم 

مر أ يا ه من الوكام المرتد ن. وال يمنعه إ المه أو يقاتل حت  إله  جانهب الكفهار ارصه ننن بهأوامر أولكهك روا
 أوامرهم؟  وبول الوكام الذ ن أو نوا مواالتسم ونصرتسم ل كفار, والدفاع ون مصالوسم و

 فيقرل و   لمستعا  شير وواي  لسينل:
لمؤؤا ف  يؤؤ   لطؤؤاغرت   لعامؤؤل ييؤؤاه   لمحؤؤارص ليمسؤؤيمن  معؤؤ  إ  يؤؤذ   لجيؤؤاي هش رجؤؤل  ألمؤؤ  هش  لشؤؤلآ    

 شم  هشلةا    ل  ار  ل  إةا  ةاالت:
أو يكوو هذا التابة موافقا لسنده الوا م الكافر, فيما ذهب إليه مهن وهداء اا هالم ومهواال  الكهافرين  :أوال  

 و يه من حرب اا الم والمس منن. والعدواو و   شريعة هللا, وارفا بأحوال رئيسه متفقا معه مقتنعا بما هو
 أو يكوو هذا التابة يعمل ويقاتل مة  نده وهو غنهر موافهق لسهنده فهي مواربهة اا هالم والمسه منن تانيا :

 وهذا له إحدن تالا حاالت: .
ه   كر  جايال  األمل كي  ال وار  ما  قرم    شال   وظ هة  ةلص ليؤاو  شليمسؤيمن   جؤايال بؤلن  سؤناه شك ؤله 

 (.جاهل ا   لي افلي   فور  شة
ه   كر  مكليا ييى تي نذ هش مؤل سؤناه  بتواوؤاه  العقؤاص هش  لسؤج  هش  لقتؤل  إ  يؤر لؤظ وي ؤذ  ألش مؤل  تواوؤا  

 (.مكرهفعيةا ال  ستطة   ل  ا  هش  لولص مي . فور  

صؤؤيح  نةنريؤؤ  مؤؤ  مر عؤؤ  معوؤؤظ لم  تخؤؤذه   كؤؤر  يارفؤؤا  ؤؤأةر ل سؤؤناه  شلؤؤةس جؤؤايال شال مجيؤؤل  مكليؤؤا  شىةمؤؤا 
 (.مرت   أو متعصبسيب نةنري فور   هي ل سب ش لرظة    هش لعصية   ل    يا ية  هش ةحبة  هش مذيية   هش 

 
 :  فنو هؤالء ارصناد ارربعة أما من الناحية العم ية:

 . لعارف  لقادا -1
 . لمكله -2
 . لجايل -3
   لملتحق  الباآل. -4

 ؤؤؤ  مؤؤؤ  محاربؤؤؤ    شرسؤؤؤرل  ش لمؤؤؤممين  ش تؤؤؤل شسؤؤؤج  شمطؤؤؤارن  شهذ   لؤؤؤذو  ال  ختي ؤؤؤر  يميةؤؤؤا فةمؤؤؤا  قرمؤؤؤر  
 ؤؤؤأملش   القسؤؤؤط مؤؤؤ   ليؤؤؤاس... فوؤؤؤظ  عقت ي ؤؤؤر  شيقتعيؤؤؤر   ؤؤؤأش مل هسؤؤؤةانيظ شهمؤؤؤل  وظ شرؤسؤؤؤا وظ  شيحؤؤؤاربر  بؤؤؤعربوظ هش 

 غنليا.
 

قسههم وقالصههة الوكههم الاههروي فههي هههؤالء نههوج ه فههي نقههاب مختصههر  ال تخههرج وههن إيجههاز هههذا الكتههاب, وين
 الوكم الاروي إل  مسألتنن وهما:

  ألشل: يل ما ه ل يمالء ييى ةكظ  إلسالم؟ هم هةوظ ك لش  شرلجر  م  مي   إلسالم؟
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 ش ل اةي: يل  جره  تالوظ ش تيوظ هم ال  جره؟
 

شيؤر  لمقتيؤ   مؤا ييةؤ  هسؤةانه مؤ  محاربؤ   إلسؤالم ش لمسؤيمن  ششال وؤظ لي ؤافلي . فوؤر  :المسهألة اروله  فأما 
مؤؤ يوظ فؤؤي  لحكؤؤظ  لشؤؤليي. ميؤؤافق ملتؤؤا كؤؤافل  هدؤؤال  ش يايؤؤ   ؤؤال  ل شلؤؤةس تبعؤؤا ألسؤؤةانه. شلؤؤي س  ألنلؤؤ   لسؤؤال   
 لؤؤذكل فؤؤي ةقوؤؤظ. همؤؤا  ليؤؤرع  ل ؤؤاةي: شيؤؤظ  لؤؤؤذو  ال ور فقؤؤر  هسؤؤةانيظ  شل ؤؤ   قؤؤاتير  معوؤؤظ  شيؤؤظ  لجايؤؤل  ش لمكؤؤؤله 

وؤظ يؤذ   يمؤال مؤ  هيمؤال  ل  ؤل. شيؤر  تؤال  لمسؤيمن  مؤ  ش لمقاتل لياةةا شمكاسؤيوا شرش  طوؤا. فوؤمالء ولت يؤر    عي
 ل ؤؤافلي   فوؤؤظ بوؤؤذ  ويتمؤؤر  إلؤؤى آا  ؤؤ   لؤؤلن   إ   ؤؤاتير    ةؤؤان  ملتؤؤا  شىلؤؤى آا  ؤؤ   ل  ؤؤل  إ   ؤؤاتير  تحؤؤن ر  ؤؤ  كؤؤافل 

ِ َوالهاِذيَن كَ    : هديي. شيذ  ثابن لقرل  تعؤالى ََ فِاي َسابِيِل َّللاه ََ فِاي َسابِيِل الطهااغُوِت الهِذيَن آَمنُاوا يُقَاا.ِلُو فَاُروا يُقَاا.ِلُو

 ً ََ َضِعيفا َِ َكا َه َكْيدَ الشهْيَطا َِ إِ شيذه  آل ات ت ين ه   لممم   قاتؤل فؤي سؤينل     .( 76  ليساء:  فَقَا.ِلُوا أَْوِليَاَء الشهْيَطا
ينل  لطؤؤاغرت شه   لقتؤؤال فؤؤي سؤؤينل لطا  ؤؤ   إل مؤؤا . شه   ل ؤؤافل  قاتؤؤل فؤؤي سؤؤ  ةتمؤؤاءش لقتؤؤال فؤؤي سؤؤينل   يالمؤؤ  

لطا     لطاغرت. شه  فايل يذ  شلي ليشةطا  همل    قتال  شبشؤل  اليصؤل ييةؤ   ش آل ؤ    ةتماء لطاغرت يالم  
 دليح  ش ضح .

َه   شفؤؤي هللا ؤؤ  هرؤؤل  هريؤؤل سؤؤبحاة  يؤؤ  فليؤؤر  شآا  تؤؤ   شمؤؤا يؤؤظ ييةؤؤ  مؤؤ   ل  ؤؤل شةؤؤلص  لمؤؤممين . فقؤؤال: إِ

ََ َوَها ََ وَ فِْرَعْو فجمؤ  ل ليؤر  ششهيؤله شمعاشةؤ  شةا بؤ  يامؤا  شلجيؤرنه  (.8  لقصؤم:   ُجنُودَُهَماا َكاانُوا َخااِطئِينَ  َما
جعؤؤل  -فليؤؤر   هي- ل  ؤؤل  ؤؤاهلل شةؤؤلص  لمؤؤممين . فوؤؤر شمعيؤؤرم ه  رطنئؤؤ  فليؤؤر  يؤؤي  خاااطئين ة ؤؤس  لصؤؤ  : 

    فشميتظ  لص  :ة س  ربا  شلع شيعيا ش ستخف  رم  فأآايره إةوظ كاةر   رما فاسقن
 

 (  المقاتهل ل هدنيا وهن و هما المكهرها  الجاههل) وأما الوكم التفصهن ي لسهؤالء الجنهو  الهذ ن يقهات وو النهوم: 
 فسو ما   ي وهللا تعال  أو م:

  فتؤل ض]يؤذ  ييؤى  حهال رؤ هائه ومها و يهه  الجاهل جسال حايايا يمنعه من إ را  ما هو و يهه مهن الوهال
ش ألذ   ال  سؤؤتطة  فؤؤل ر  مؤؤ  يميؤؤ   شال  . شكؤؤذلك  لمكؤؤله إكل يؤؤا ة ة ةؤؤا فعيةؤؤا  موؤؤان   القتؤؤلشجؤؤرن م ؤؤل يؤؤذ   لجوؤؤل[

  إ  كؤا  ة ة ةؤؤا( يجؤل  مؤ  مكؤا  إجبؤؤاره. فوؤمالء  ؤا ةؤؤم ييمؤاء هيؤل  لسؤؤي  ش لجمايؤ   ييؤى ه  جويوؤؤظ شىكؤل يوظ
ام   هةوؤؤظ مؤؤ  آا  ؤؤ   ل  ؤؤل( ش فنبقؤؤى لوؤؤظ ةكؤؤظ  إلسؤؤالم ييؤؤى ظؤؤايله مؤؤ   قؤؤاء ةكموؤؤظ  لعؤؤ  عتيؤؤل لوؤؤظ يؤؤذر  بؤؤلعةا

 ك ل  ينيةا ل ل ش ةا م  آا     ل  ل.ألةوظ معوظ. شال  عيى يذ  
أي أو الهوطن أو الوه ب أو القبن هة أو , أو لعصهبية ل قهوم االرته ا  وأما المقاتل ل دنيا ل كسب والوايفهة أو 

ار شيعؤاشةوظ. فوؤذ   لجيؤاي لؤؤةس . شيؤر  عؤلف هةؤ   قاتؤل  لمسؤيمن   مؤ  ةؤاكظ كؤافل ظؤالظ وؤر لي  ل  ؤرابوهة وصهبية
جايال  األمل شال مكليا  التواوا  بل ير مختار  ستطة  تل  يميؤ   هش  ل ؤل ر ميؤ   هش يؤام  لؤاررل فةؤ  هدؤال لؤر 

  ش اتؤؤل  لمسؤؤيمن  مؤؤ  هجؤؤل  لؤؤاةةا  فوؤؤر كؤؤافل  ؤؤاآلرل  لؤؤاةةا   بؤؤتل  هر ن. ش ؤؤا نريؤؤ  لألسؤؤباص  لاةنريؤؤ   فوؤؤذ  ميؤؤافق 
شهمؤا  صؤا  لؤاةةا ش لمكاسؤب فيؤةس مؤ   أليؤذ ر  لشؤلعة  ،  ل  م  جوؤل هش إكؤل ه فلي . ال يذر  قاتل تحن ر     ل ا

  شيؤؤام  لقصؤؤا لش لتأشيؤؤ  ش إلكؤؤل ه فؤؤي فعؤؤل  ل  ؤؤل. فوؤؤذه  أليؤؤذ ر معلشفؤؤ  ييؤؤا هيؤؤل  لسؤؤي  ش لجمايؤؤ  شيؤؤي   لجوؤؤل  
َوإِذْ أََخاذْنَا    قؤرل تعؤالى:  ؤاآلرل ةا ف ي هم ال يؤمالء  لؤذو   بؤتلش   لؤاة ..بلةوا إ  باء  . سةأتيلي عل(  شيذه 

ََ أَْنفَُسااكُْم ِماْن ِديَاااِركُْم ثُامه أَْقااَرْر.ُْم َوأَْناتُْم .َْشااَهدُ  ََ ِدَماااَءكُْم َوال .ُْخِرُجاو ََ ِميثَااقَكُْم ال .َْساِفكُو ََ  * و ثُامه أَْنااتُْم َهاُؤالِء .َْقتُلُااو

ََ فَِريقاً ِمْنكُْم مِ  ََ َعلَْيِهْم بِاأَْنفَُسكُْم َو.ُْخِرُجو م  إلِ ْن ِديَاِرِهْم .ََظاَهُرو َْ يَأْ.ُوكُْم أَُساَرى .ُفَادُوهُْم َوهَُو ُمَحاره َِ َوإِ ثِْم َواْلعُدَْوا
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ََ بِبَْعِض فََما َجَزاُء َمْن يَْفعَُل ذَِلَك ِمْنكُ  ََ بِبَْعِض اْلِكتَاِب َو.َْكفُُرو ْزي  فِاي اْلَحيَااةِ الادنْنيَا خِ  إالْم َعلَْيكُْم إِْخَراُجُهْم أَفَتُْؤِمنُو

 ََ اا .َْعَملُاو ُ بِغَافِاِل َعمه ََد ِ اْلعَذَاِب َوَماا َّللاه ََ إِلَ  أَ اتََرُوا اْلَحيَااةَ الادنْنيَا بِااْلِخَرةِ فَاال  * َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُردنو َْ أُولَئِاَك الهاِذيَن ا

 ََ ش ا رش   إلمؤام مسؤيظ رةمؤ    مؤ  ةؤاوث هبؤي يليؤل  رضؤي ،  84-86: لبقل   يَُخفهُف َعْنُهُم اْلعَذَاُب َوال هُْم يُْنَصُرو
)مههن قههرج مههن الواوههة وفههار  الجماوههة فمههات, مههات منتههة    ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال:
وسهد وسهده ف هيا  لهذيفاجرهها وال  تواشه  مهن مؤمنسها وال يفهي  جاه ية. ومن قرج و   أمتي يضهرب )رهها و

 ني ولسه منه(.م
 يذ  م  ةنث ةكموظ  لشليي  لي لي  يل  حكظ لوظ  ال  ل هم  اإلسالم.

 
شيي ةكظ  تؤال يؤمالء  لميتسؤين  لإلسؤالم  لمقؤاتين  ليمسؤيمن  مؤ   ل ؤافلي   فوؤر إ جؤاه   وأما المسألة المانية:

 و  تعالى هييظ: وييكما 
مؤا    لمسؤيمن   شال  جؤب ييؤى  لمسؤيظ  شلؤظ  كي ؤ   كل م   اتل  لمسؤيمن  مؤ   ل ؤافلي  فقتالؤ  ش جؤب ييؤى  

  ال  ستطة   م  تمننح  لجايل م   لقادا  شال  لمكله م   لعاما.
ش ؤؤا  سؤؤتال  لعيمؤؤاء  حؤؤاوث  .190 – لبقؤؤل   وقااا.لوا فااي ساابيل هللا الااذين يقااا.لونكم وال .عتاادوا بؤؤل  ؤؤال تعؤؤالى:

 دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هريؤل يؤ  جؤةش  اؤحش  ل عبؤ   ةتؤى إذ    ييوا  لذي جاء فةؤ  ه  رسؤرل   رضييا ش  
هللارؤليظ شفؤنوظ  هللارليظ  فقالؤن يا شؤ :  ؤا رسؤرل   كةؤا  خسؤف  ؤأشلوظ ش كاةر  بينا ء م   ألرض رسف  أشلوظ ش

هللارؤليظ شيحشؤلش   يينايظ شهسر  وظ شم  لةس ميوظ  فأريليا رسرل   ديى   يية  شسيظ  أةؤ   خسؤف  ؤأشلوظ ش
دؤحةم مسؤيظ  ؤال رسؤرل   دؤيى    فؤي ل ةام  ييى ةةاتوظ. شفي رش    هم سؤيم  رضؤي   ييوؤا كمؤا جؤاء ورم 

فقيؤن: ف ةؤا  مؤ   يعوذ وائذ بالبنه فنبع  إليهه بعه  فهنذا  هانوا )بنهداء مهن اررك قسها )سهم( )يية  شسيظ :
. فاسؤتال  بعه   هوم الايامهة و ه  ننتهه()يخسا به معسم ولكنه كا  كاريا؟  ال رسرل   ديى   يية  شسؤيظ:

 لعيماء بوذ   لحؤاوث ييؤى  تؤل  لجايؤل ش لمكؤله شغنؤل  لقادؤا  ممؤ   صؤا  لمسؤيمن   ؤالحلص مؤ   ل ؤافلي   شيبع ؤ  
   ييى ةنت  معذشر  إ  كا  ل  يذر.

لخسؤؤف  ف ةؤؤا لؤؤظ  منؤؤحه مؤؤ    –شيؤؤر  لقؤؤانر لؤؤر بؤؤاء ييؤؤى تمننؤؤح  لمكؤؤله ش لجايؤؤل -فقؤؤال  لعيمؤؤاء: إذ  كؤؤا   
 لعينا   ه   منحشه م   ل افلي  شير  قاتل معوظ؟!

فوؤؤذ   لخسؤؤف  ؤؤ  هش  تيؤؤ  معوؤؤظ  يؤؤر مؤؤ   لعقربؤؤ   لقاريؤؤ  ييؤؤى شجؤؤرن  لمسؤؤيظ فؤؤي سؤؤر ن  ل ؤؤافلي  هش  ل يمؤؤ   
 فةأرذه  لعقاص معوظ  شال   يم    فنبعث ييى ةنت   إ  كاةن دالح  ة عت  في  آلرل .

ظ ييؤؤى  لمسؤؤيمن  وليؤؤا بوؤؤظ  ألذ   يؤؤر فؤؤى هةسؤؤ  هةر لؤؤ   مسؤؤيظ دؤؤا ل( ش ؤؤا ت يؤؤظ شييؤؤى كؤؤل ةؤؤال  فالوؤؤاج
  لعيماء في ةكم   لذي سيشنل إلة  في هللارل يذه  ل قل .

 
 : فالخالصة

 شسؤليلت  إلؤى   نون لنا الظاهر وهللا  تول  السرائر. فظاهره مقاتل مة الكهافرين, فيجهب وتالهه أو يجهوز.
م  ل ةامؤؤ . فقؤا رش   لبخؤؤاري رةمؤ    تعؤؤالى فؤؤى كتؤاص  لشؤؤوان ت مؤ  دؤؤحةح  يؤؤ    إ  كاةؤن دؤؤالح  ة عتؤ  وؤؤر 

وسهد ر هول هللا صه   هللا و يهه  فيإو أنا ا  انوا  ؤقذوو بالوحي )    يي  هة   ال: رضييمل ب   لخطاص 
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أمنهاه ووربنهاه.  , وإنما نأقذ م اآلو بما اسر لنا من أومالكم, فمهن أاسهر لنها قنهرا,انقوةو  م. وإو الوحي ود 
 ريرته. ومن أاسر لنا  وءا لم نأمنه ولم نصهدوه, وإو وهال أو  في, هللا يوا ب يءوليا إلننا من  ريرته ش

  ريرته حسنة(.
فالحكظ  لعام ل  هة  م   آا     ل  ل( إ  كا  م   ل  ار. شهة  م   آا     للن ( إ  كا  مؤ   لملتؤاو . شهةؤ  

 ل قؤؤل   لتالةؤؤ  إ   فؤؤيوؤؤظ شيكؤؤذ . شسؤؤةأتي  لت صؤؤنل يؤؤ  هيؤؤذ ر  لمكؤؤلين  ش لجؤؤايين  إ  كؤؤا  مع مؤؤ   آا  ؤؤ   لباؤؤا (
 باء  . 
 

 :وهللا المستعاو  ولم يد من الوقوش نقول
إ  يؤؤمالء  لؤؤذو  وحيمؤؤر  هةوؤؤؤظ مسؤؤيمن   شيتسؤؤمر   أسؤؤؤما وظ شييبسؤؤر  لباسؤؤوظ  شربمؤؤؤا دؤؤير  هش دؤؤامر   مؤؤؤ  

همؤؤؤؤل دؤؤؤؤار إلؤؤؤؤنوظ مؤؤؤؤ   هيلآتوظ هش  سؤؤؤؤتخبار توظ..ثظ وي ؤؤؤؤذش   لؤؤؤؤذو   عميؤؤؤؤر  فؤؤؤؤي جنؤؤؤؤرش ةكؤؤؤؤام  لمسؤؤؤؤيمن  هش بؤؤؤؤ
رؤسؤؤا وظ  ةؤؤالال كؤؤا  هم ةل مؤؤا  شيطةعؤؤرةوظ يؤؤ   يايؤؤ  هش جوؤؤل هش إكؤؤل ه   ش ؤؤا ربؤؤايظ هسؤؤةانيظ ييؤؤى ذلؤؤك شهرؤؤذش  
يينوظ  لعورن ش لمر ثنق. فلةوظ كما يؤر معيؤرم   وؤا فعر  يؤ  ةكؤام ك ؤل  ظيمؤ  فسؤق   شيقؤاتير  إلؤى جاةؤب جنؤرش 

لي   كما ير ةادل  لنرم م  جنرش تلكةا شباكستا  شبعؤة  لؤيالن  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة   شيعميؤر  إلؤى جاةؤب  ل اف
  شغنؤؤؤليظ مؤؤؤ   ل  ؤؤؤار  شيحلسؤؤؤر   ر يؤؤؤايظ ن ألشرشبنؤؤؤ هجوؤؤؤح  همؤؤؤ  ش سؤؤؤتخبار ت  لنوؤؤؤرن ش ليصؤؤؤار  مؤؤؤ   ألمليكؤؤؤا  ش

من   شمل كؤؤؤؤؤح ةشؤؤؤؤؤل  لؤؤؤؤؤايار  ش ل سؤؤؤؤؤان    ش لتجاريؤؤؤؤؤ   بؤؤؤؤؤل شمل كؤؤؤؤؤح تيصؤؤؤؤؤنل  لمسؤؤؤؤؤية لعسؤؤؤؤؤكلي . شمل كؤؤؤؤؤحيظ  لابيرماسؤؤؤؤؤ
 ش لمجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ...شال وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤينل تي نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ هش مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةانيظ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيما  

 مسيم   هش وتمر  آ ال  هش  ةتوكر  ةلمات بنرت شهيل ض  لمستضع ن ..  مله  هش رشير  ممميا  هش بلنش  
 لا ريةؤؤ     الةقال ؤؤات فؤؤي  بؤؤل تؤؤل يظ مسؤؤتعاو  أل   حؤؤارص  عضؤؤوظ  عضؤؤا  شه   ضؤؤلص  عضؤؤوظ ر ؤؤاص  عؤؤة

 لييا    لمتجاشر ! ةنؤث ك نؤل  مؤا تتحؤارص نشل إسؤالمة   في لحلشص  أليية   ليابب  بن  ةكاموظ  لطر غنن  فيهش 
سؤؤؤ ك نمؤؤؤاء  عضؤؤؤوظ  شفؤؤؤى هسؤؤؤل شىفيؤؤؤاء  فؤؤؤيهش يلبةؤؤؤ  مؤؤؤ   عضؤؤؤوا. فتؤؤؤل  يؤؤؤمالء  لجيؤؤؤرن   لمسؤؤؤيمن !(  خيصؤؤؤر  

وظ يؤر ييؤى سؤيطا  ميؤركوظ  هش ييؤى  لصؤل ع ييؤى  ألر ضؤي ش رؤتالف ير   إلسالم! شيمرم  تؤال عضوظ! شيظ وام 
 اآؤؤل. ألةوؤؤظ تلبؤؤر  ييؤؤى آايؤؤ   لميؤؤر    ةؤؤاةارةؤؤق  هش  السؤؤتعالء لسةاسؤؤات  لت ؤؤر   لعؤؤح  ل ؤؤال  هش فؤؤال . شلؤؤةس 

 ش للؤساء ش لرالء ليرآ  هش  لقرم هش  لححص.
مقؤاتين  إجمؤاال لوؤظ ةكؤظ ر  ؤاتوظ شآؤا  توظ. كمؤا ه  يؤمالء  ل –و  تعؤالى هييؤظ  –فالح ةق   لشلعة   ليادع  

 ألمليكؤؤا  ش ل  ؤؤار  ر  ؤؤ ةؤؤاكظ ملتؤؤا  ةقؤؤاتيوظ  صؤؤ توظ آا  ؤؤ  رن   شمؤؤ   اتييؤؤا تحؤؤن  ر  ؤؤ هسؤؤي يا  فمؤؤ   اتييؤؤا تحؤؤن 
 ةقاتيوظ  ص توظ آا    ك ل..

    ييؤؤى هةيؤؤا الشييؤؤى يؤؤذ  فؤؤال  جؤؤره ه   صؤؤيى ييؤؤى  ؤؤتاليظ  شال وؤؤافير  مؤؤ   لمسؤؤيمن   مؤؤ   لتييةؤؤ   لموؤؤظ جؤؤا
ةحكؤظ  ؤال  ل  لعنيؤي ييؤى كؤل فؤلن مؤيوظ  كمؤا تقؤام إال إذ  ييمؤن ميؤ  بنيؤ   أةؤ  لؤةس جؤايال شال مكليؤا شىةمؤا يامؤا 

شم  ييؤظ ميؤ  هةؤ  مر فؤق ألسؤةانه  لملتؤاو   مؤر ل ألسؤةانيظ  ل  ؤار مؤ  همليكؤا  شغنؤليظ فوؤذ  ةحكؤظ  ك ؤله  .  ادا
ش جؤؤؤ  مؤؤؤ  مسؤؤؤيم   اآؤؤؤل  شال وؤؤؤل  مسؤؤؤيما شال وررثؤؤؤ ... إلؤؤؤى هللارؤؤؤل هةكؤؤؤام شرنتؤؤ  ةةؤؤؤا شمنتؤؤؤا  شيأرؤؤؤذ هةكؤؤؤام ذلؤؤؤك  فح 

  لملتاو .
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.فؤؤؤي فتؤؤؤر ه  لشؤؤؤونل   قتؤؤؤال  إلةجينؤؤؤح 1958   لمتؤؤؤرفى سؤؤؤي    قؤؤؤرل  لشؤؤؤةر هةمؤؤؤا بؤؤؤاكل محؤؤؤا   لؤؤؤا ار  لمصؤؤؤلي
جيؤ  م فؤيش ل لةسنن  شم  بابووظ مم   يتا  ييى بؤالن  لمسؤيمن   شةكؤظ مؤ  هيؤاةوظ مؤ   لمسؤيمن  ش لتؤي ةشؤليا 

  لواي  لييري:
 

نوع من أنهواع التعهاوو, وهل أو  مر.فسهو الهر   الجاموهة, والكفهر الصهراش.  بأي]أما التعاوو مة اانج ن , 
, وال  نفة معهه تهأول, وال  نجهي مهن حكمهه وصهبية حمقهاء, وال  يا هة قروهاء, وال مجام هة اوتذارال يقبل فيه 

الكفهر والهر    هواء.إال مهن جسهل أو  فهيأو زومهاء.   سهم  النفها .  هواء أ هاو ذلهك مهن أفهرا , أو حكومهات ههي
أقوأ تم ا تدر  أمره وتاب, وأقذ  بنل المؤمننن, فأولكهك وسه  هللا أو  تهوب و هنسم, إو أق صهوا مهن و هوبسم 

بقعههة مههن بقههاع اررك إذا تعههاوو مههة أوهههداء  أي فههيهلل ال ل سيا ههة وال ل نههاس )...( أال ف ههيع م  ههل مسهه م, 
بدي المس منن, مهن اانج نه  والفرنسهننن وأحالفسهم وأشهباهسم, بهأي نهوع مهن أنهواع التعهاوو, أو اا الم, مستع

الههد ن إو فعههل  فههي ههالمسم ف ههم يوههاربسم بمهها ا ههتواع, فضههال وههن أو  نصههرهم بههالقول أو العمههل و هه  إقههوانسم 
صهام فرقها أو شنكا من ذلهك تهم صه   فصهالته باط هة, أو توسهر )وقهوء أو غسهل أو تهيمم فوسهوره باطهل, أو 

نفههال فصههومه باطههل, أو حههج فوجههه باطههل, أو أ ن ال  هها  المفروقههة, أو أقههرج صههدوة توووهها, ف  اتههه باط ههة 
مر و   و يه, أو تعبد لربه بأي عبا   ف با ته باط ة مر و   و يه, ليا له ف  شيء من ذلهك أجهر, )هل و يهه 

الهدنيء فقهد حهب  وم هه, مهن  هل عبها   تعبهد )سها ااتم والوزر. أال ف يع م  هل مسه م أنهه إذا ر هب ههذا المر هب 
حمهأ  ههذه الهر   رقهي لنفسهه. ومعهاذ هللا أو  رقه  )سها مسه م حقنهق )سهذا الوصها  فهي, ا هرتكلربه وبل أو 

صوة  ل عبا  . وف  وبولسها  مها ههو )هد سي, مع هوم مهن الهد ن بالضهرور ,  فيالعظيم. ذلك بأو اايماو شرب 
َِ فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِاي إلَوَمْن يَْكفُْر بِا) ن. وذلك بأو هللا  بوانه يقهول :ال يخالا فيه أحد من المس من يَما

)...( أال ف ههيع م  ههل مسهه م  ههل مسهه مة, أو  اآلقههر  مههن الخا ههرين فههيوهههو  (5)المائهد :  ( اْلِخااَرةِ ِمااَن اْلَخاِسااِرينَ 
ج مهنسم ف واجهه باطهل بوالنها أصه يا, ال   وقهه هؤالء الذ ن يخرجوو و     نسم ويناصروو أوداءهم. مهن ته و 

تصههويح, وال  ترتههب و يههه أي أتههر مههن فتههار النكههاش, مههن تبههوت نسههب ومنههراا وغنههر ذلههك. وأو مههن  ههاو مههنسم 
مت وجا بول زواجهه  هذلك, وأو مهن تهاب مهنسم ورجهة إله  ربهه وإله    نهه, وحهارب وهدوه ونصهر أمتهه, لهم تكهن 

ارتد وهي ف  وقد نكاحه زوجها لهه, وال ههي فهي وصهمته.  التيولم تكن المرأ  ت وج )سا حال الر  ,  التيالمرأ  
وأنه يجب و يه بعد التوبة أو يستأنا زواجه )سا. فيعقهد و نسها وقهدا صهويوا شهرعيا  مها ههو )هد سي واقهح. 

حمههههأ  هههههذه الههههر   أو وههههد بوههههل  فههههيرتكسههههوا اهللا بههههأزواج  ا)ههههتالهنأال ف يوههههت  النسههههاء المسهههه مات الالتههههي 
و   هؤالء الرجال,ليسوا لسن بأزواج حت   توبوا توبهة صهويوة وم يهة,تم  ت وجهوهن  سن,وصرو مورماتنكاح

زواجا صويوا.أال ف يع م النساء المس مات أو من رقنه منسن بال واج من رجل هذا حالهه وههي تع هم حالهه,أو 
هللا أو ترقهه  النسههاء  رقههنه بالبقههاء مههة زوج تعههرد فيههه الههر   فههنو حكمسهها وحكمههه فههي الههر    ههواء. ومعههاذ

   ف ننظههر  ههل امههر  أال إو ارمههر جههد )...( المسهه مات رنفسههسن وروراقههسن, ورنسههاب أوال هههن شههنكا مههن هههذا.
 ةتوى  لشؤايا مؤ  كؤالم  إلمؤام  لمحؤا  رةمؤ   لنفسه , وليكن  ياجا لد نه من وب  العا)منن وقيانة الخائننن.[

 كل(.هةما با – . ةقال  ي  كتا    كيم   لحق 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  175  [  

 

ذ ت  فؤي ليؤل ء  مؤ   ر يؤا  لحاكمةؤ  هلل ش لؤرالء ش فوؤذه  ألةكؤام  لشؤلعة   ذ ت  لصؤي   العقنؤا  شهدؤرل  لؤاو .
   لةسؤؤن مسؤؤا ل فلعةؤؤ .شى   ألماةؤؤ  كمؤؤا كلرةؤؤا متعيقؤؤ  فؤؤى هييؤؤاق ييمؤؤاء كؤؤل بيؤؤا ه  وينيريؤؤا لييؤؤاس شال  كتمرةوؤؤا  

هةوؤا مسؤؤأل  إ مؤا  شك ؤؤل  ؤا تطؤؤال مئؤات  آلالف مؤؤ   لبشؤؤل  رغبؤ  فؤؤى مؤا ييؤؤا  لسؤالآن  هش ر بؤؤ  ممؤا لؤؤاووظ. ذلؤؤك
  لذو   قاتير  فى سينل  لطاغرت شيحسير  هةوظ مسيمن .

 راد  م   يل كل يالظ ش ا ا شن عة  مسيظ:  شبصاق شدل ة  شرجرل  شيجب  إلجا   ييى هسئي  يام 
ةل ؤى  ا تصؤانةا شةسؤت مل ثلش تيؤا  يل ةليا ه  ةيوة  أمتيا؟ يل ةليا ه  ةتحلر م  مسؤتعملييا؟ يؤل ةليؤا ه 

 شةستلن ةقر يا؟ يل ةليا ه  ةا ف  ي  هة سيا ضا مختيف هةر ع  ل افلي ؟
 تحكميا؟  لتي ر ةن   ل  ار  ش يل ذلك يل ةليا ه  ةحكظ  شليع   ؟ شةتخيم م  بل     ليصار  ش

 لمسيمن  م  مسؤا ل يؤذ   ل تؤاص. فلذ  كا  جر ص هةايظ ييى يذه  ألسئي   الي ي! فور لةس معيي  ما ووظ  
 بل ال  كر  مارجا ييى  ا م   لمسيمن .

شهما إذ  كا   لجر ص كما ير م تلض م  كل مسيظ بيعظ  فل   لمسؤا ل  لسؤا ق  شييؤى رهسؤوا مسؤأل  ك ؤل شرن  
سؤؤا ل شفؤؤى  لحكؤؤام  لمؤؤر لنن  لي  ؤؤار  شمسؤؤأل   تؤؤالوظ مؤؤ  هشلةؤؤا وظ  شبالتؤؤالي  تؤؤال جيؤؤرنيظ تؤؤأتى ييؤؤى رهس تيؤؤك  لم

 مقامتوا  شال بك بليا شيقال شميطقا فى ذلك.

يواربوننها  وإو من ناف ة القول, ومن المع وم من العقل والبصر بالضهرور , أو نع هم أو ارمريكهاو النهوم ال
وهم  دفعوو باآلالد من المنتسبنن لإل هالم مهن ههؤالء    وال  واجسوننا و   اررك بجنو هم إال و نال مباشر ,
الجسههال والمكهرهنن والمرت وههة والمنهافقنن, يقههات وو مههن )هنن أ ههد سم ومهن ق فسههم, وهن أيمههانسم ووههن  و الضهالل

با سهتاو.  فهي, ويوصل النوم معنا أيضا أفغانستاو  فيشمائ سم, بأمر من أ يا هم المرتد ن,  ما حصل معنا 
تفعههل ق لألمريكهاو. و مها حهرب الكويهه, حنه   ق هه الجنههوش العربيهة واا هالمية تفهتح الوريه فهيو مها حصهل 
 وننن, وبخهدمات جنهوش  ول الخ هيج العربهي, وارر و وبا سهتاواالعهرا  بهالجيش والعمهالء العهر  فيأمريكا النوم 
 .و واها 

وأمها و هه  صههعند موههار   ارمريكههاو, ل ع مههاء والاههباب المسه م, فيعههرد  ههل وههالم, و اعيههة إلهه  هللا, و ههل 
)نتهه وأه هه, لهيا  ب لنال ويجره )مياب النوم إل  السجن, ويكاا  وأ شاب مجاهد, أو الذي يضرب و يه البا

 الهذيالسهجن؟وهل القاقهي  فهيأمريكيا وإنما من )ني ج دته  فسل الجال  الذي يستقب ه بالضرب والر ل والاتم 
يوكههم و يههه بغنههر مهها أنهه ل هللا, بااوههدام أو السههجن؟وهل الههذ ن  نفههذوو هههذه ارحكههام؟؟ هههل  ههل مههن  ههبق مههن 

ؤالء هم من النسو  وارمريكاو؟؟ أم من الذ ن   وموو أنسم مسه منن؟  إنسهم مهن المرتهد ن والضهالل مهن )نهي ه
وومنها. فسههل  ههنقات سم, أم  نسهه م إلهنسم   ننهها وأوراقههنا, ونبههيح لسههم أموالنها و مائنهها؟ وبالتههالي يضههرب النسههو  

 .و و)ال نا ويفع وو )نا ما يااؤ  فيوارمريكاو والص نبنوو جذورهم 
 

  جب ه  ةقاتيوظ نفايا ي  نو    ش لمستضع ن . شهمل   ش ضم:
  سبيل هللا الذين يقا.لونكم وال .عتدوا فيوقا.لوا    190 – لبقل. 
  َالهاِذين َِ َجااِل َوالن َِسااِء َواْلِوْلادَا ِ َواْلُمْستَْضاعَِفيَن ِماَن الر ِ ََ فِاي َسابِيِل َّللاه ََ َربهنَاا  َوَما لَُكْم ال .ُقَاا.ِلُو يَقُولُاو

الهاِذيَن آَمنُاوا *  نَِصايراً  أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلقَْريَِة الظهاِلِم أَْهلَُها َواْجعَْل لَنَاا ِماْن لَادُْنَك َوِلي ااً َواْجعَاْل لَنَاا ِماْن لَادُْنكَ 
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ََ فِي َسبِيِل ا ِ َوالهِذيَن َكفَُروا يُقَا.ِلُو ََ فِي َسبِيِل َّللاه ََ يُقَا.ِلُو َِ َكا َه َكْيدَ الشهْيَطا َِ إِ لطهاُغوِت فَقَا.ِلُوا أَْوِليَاَء الشهْيَطا

 ً   .(75 /76  ليساء: َضِعيفا
شةي ؤؤن  لي ؤؤل إلؤؤى هةيؤؤا ييؤؤا  صؤؤان معلفؤؤ   لحكؤؤظ  لشؤؤليي لقتؤؤال يؤؤمالء   شلسؤؤيا  صؤؤان  ضؤؤا ا  لؤؤلهي ش لحؤؤلص 

ه ي   تال  ألمليكؤا  ش ل  ؤار فؤذلك متؤلش  لقؤان   لجوؤان ش لمكنا   م   تالوظ يجرما هم نفايا  شتقا ظ ذلك هش تأرنل 
 شهمل ء  لحلص م   لمسيمن    حسب مقتضةات  لضلشر  ش لمصيح .

 

************* 
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 :؟  عذر الجندي المقا.ل للمسلمين مع الكافرين بالجهلي هل

محلمؤا وتلتؤب ييةؤ   ل  ؤل.  هما  لعذر  الجول  فور كما  ييا ه   قام  لمسيظ ييى فعل  ل  ل  جايال  أةؤ  فعؤل
ةال  م اليا ه   قام يذ   لجياي  لمسيظ ييؤى  تؤال  لمسؤيمن   معتقؤا  ه  ر ةسؤ  شلؤي همؤل مسؤيظ  شهةؤ   قاتؤل  فيهي 

ةاسا غنل مسيمن   هش مسيمن  مستحقن  ليقتال   اا    م ساو (.  حنث  كر  جوي  يذ  ة ة ةا. شكؤأ   جوؤل هةؤ  
 وظ ك ار جاؤش  لمسايا  ر ةس   لمسيظ ضا م   جره  تالوظ بليا.  قاتل م   ل  ار   هش     هة

فؤؤا  تؤؤرفل م ؤؤل يؤؤذ   لجوؤؤل  لم تؤؤلض لوؤؤذ   لجيؤؤاي   فقاتؤؤل  لمسؤؤيمن  مؤؤ   ل ؤؤافلي  شيؤؤر ال وؤؤاري ةؤؤال ر ةسؤؤ  
لؤر  .شم  مع  شال ةال  لمسيمن   لم يرمن   لذو   قؤاتيوظ ... فوؤذ   ؤا  عؤذر  جويؤ  ييؤا    ال ةحكؤظ  ك ؤله ينيؤا 

 ثين لاويا ل  م ل يذ   لجول.
فوؤؤؤل وتؤؤؤؤرفل م ؤؤؤؤل يؤؤؤؤذ   لجوؤؤؤؤل  لنؤؤؤؤرم  لوؤؤؤمالء  لجيؤؤؤؤرن ش لضؤؤؤؤبا  ش لشؤؤؤؤلآ  ش إلسؤؤؤؤتخبار ت  لمقؤؤؤؤاتين  ليمسؤؤؤؤيمن  

شسؤا ل   ةتشؤارش لمجاياو    أش مل يمالء  لملتاو  إلى جاةب شب ةان  جنرش  لنورن ش ليصار ؟! يل  عقل يؤذ  مؤ  
 لابرش   ش لصؤحف ش لمجؤالت؟!  اإلضؤاف  إلؤى قةؤام  لمسؤيمن     ش لتي حيرةات  ش  إليالم  لمختي    م   إلذ يات

كؤؤل مكؤؤا  يؤؤ  يؤؤذه  لقضؤؤا ا! ةتؤؤى  مكؤؤ   فؤؤي لمسؤؤاجا   شةؤؤاوث  ليؤؤاس  فؤؤي لشؤؤر رع  ش لخطبؤؤاء  فؤؤي الم ؤؤايل ت 
سؤا وظ شفضؤا م  لقرل  لنرم  أ  آيةع   لمعلك  بن   لمسيمن  ش ل ؤافلي   شفسؤان  لحكؤام شك ؤليظ شفجؤرريظ  شسؤ رر ة

هبيؤا وظ شه لبؤا وظ   شةكموؤظ  انؤؤل بؤليع   إلسؤالم ششال وؤؤظ لي  ؤار  شمحؤاربتوظ ليمسؤؤاجا ش لعيمؤاء ش لشؤباص  لمسؤؤيمن  
كل بالن  لمسيمن  شميوا  اكستا . فؤل  كؤا  فؤى يؤمالء  لجيؤرن  في لمجاياو ... لر.  ا دارت معيرم  ل ل هةا  

!! فوؤؤر معؤؤذشر  جويؤؤ  و  تعؤؤالى هييؤؤظ. ةقاتيؤؤ  شجربؤؤا هش جؤؤر ه    ش ؤؤا  ألمؤؤررمؤؤ  بياؤؤن  ؤؤ   لياليؤؤ  ه   جوؤؤل يؤؤذه 
   شيبعث ييى ةنت .    وي ع  يذره ييا

 
 :؟  عذر الجندي المقا.ل للمسلمين مع الكافرين باإلكراههل ي

ألةؤؤؤ   أليؤؤؤظ  شألةؤؤؤ   لعؤؤؤذر  لشؤؤؤا  .  –رغؤؤؤظ رغيتيؤؤؤا  اإل جؤؤؤاه  -مؤؤؤ   لت صؤؤؤنل يءسؤؤؤيتر ف مؤؤؤ  يؤؤؤذ   لعؤؤؤذر   شؤؤؤ
ع ظ يمالء  لجيرن ش لضبا   لعامين  في  لجةش ش لشلآ  ش ر   ألم    عتلفر   لنر كوظ لير   . شل    عتؤذرش  فم

هش  عتؤؤؤذر مؤؤؤ  وؤؤؤاف  يؤؤؤيوظ دؤؤؤ    لؤؤؤلن  ش ل  ؤؤؤل   ؤؤؤأةوظ مكليؤؤؤر  شمجيؤؤؤلش  ييؤؤؤى  تؤؤؤال  لمسؤؤؤيمن   ؤؤؤأش مل هسؤؤؤةانيظ 
 عؤة  لؤاشل  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة   ةنؤث سؤا ن  في. كما ةصل   لملتاو  هش  ل المن   إلى جاةب شب ةان   ل افلي 

 همليكا يينايا  لحكام لقتال  لمسيمن   فسا ر  يينايظ  لجيرن لذلك.

 فول  مك   يرل يذر يمالء  اإلكل ه ؟! فييل ذلك: 
 

 اا راه شروا:
. يؤؤ كؤؤل ه يةؤؤال هش ل  إل فؤؤييؤؤر  إلجبؤؤار  ش لم  ؤؤله يؤؤر  لمجيؤؤرر ييؤؤى فعؤؤل هش  ؤؤرل بؤؤيء الوليؤؤاه  شال   عيؤؤ  

 385 ص  12بؤلح دؤحةم  لبخؤاري  فؤى  ؤاص  إلكؤل ه  ج فؤيكتا    لجينل  فتم  لبؤاري  في قرل  إلمام  ب  ةجل 
  إلكل ه: ير إلح م  لانل  ما ال ولياه. شبلش   إلكل ه هربع :  : ]

 ارول: أو يكوو فاو ه وا را و   إيقاع ما  سد  به. والمأمور واج ا ون الدفة ولو بالفرار.
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 : أو يغ ب و   انه أنه إذا امتنة أووة به ذلك.المان 
المال : أو يكوو ما هد ه به فوريا, ف و وال له: إو لم تفعهل  هذا قهربتك غهدا, ال يعهد مكرهها. ويسهتمن  

 ما إذا ذ ر زمنا وريبا جدا, أو جرت العا   بأنه ال يخ ا.
, ويقهول:  ل نا فأولج وأمكنه أو  نه ع.  من أ ره و   ااقتيارهالرابة: أال يظسر من المأمور ما  دل و   

 هه.أ , فنتما ن حت   ن ل.[ أن له
 

 فالمستخيم م  كالم  رةم     ه   لمكله ير : م  هجيل ييى فعل ماال وليا   حنث:
 شىةما  اإلجبار  لح ةقي. ه ارتةار : هة  ال وليا يذ   ل عل  هشال  
 ف   إلكل ه.  ياجح ي  ن الستجا  : هة  ال  ستطة  يام  ثاةةا  
 : هة  ال  ستطة   لتخيم مم  هكلي    ل ر هش بوجل  هش ةحريا.  ثال ا  

 ر  عا : هة  وتةق  ش رع  لتواوا  ليبا شبالتأكنا..
 رامسا : ه  ال وتمان   ال عل إ  ه ل يي   إلكل ه  لمصيح  هش بور .

 

مسؤيمن   فةسؤ ك نمؤاءيظ  شيوتؤؤك فوؤل تيطيؤق يؤذه  لشؤلش  ييؤى يؤؤذ   لؤذي وؤحيظ هةؤ  مسؤيظ  ثؤظ  قصؤؤا  تؤال  ل
هيل ضؤؤؤؤوظ  شييوؤؤؤؤب همؤؤؤؤر لوظ   ؤؤؤؤأش مل  لملتؤؤؤؤاو  شدؤؤؤؤحب   ألمليكؤؤؤؤا  ش ل ؤؤؤؤافلي ؟!  جؤؤؤؤب ه   سؤؤؤؤأل يؤؤؤؤذ   لجيؤؤؤؤاي هش 
 لشؤؤلآي هش رجؤؤل  ألمؤؤؤ    ضؤؤ  هسؤؤئي . لؤؤؤةعيظ يؤؤل يؤؤؤر مكؤؤله هم غنؤؤل مكؤؤؤله  هسؤؤئي  تحؤؤان إجا اتوؤؤؤا  تيلهتؤؤ  إ  كؤؤؤا  

 يية   عام  لعذر. لحكظ  هشفعيت   لمك ل  يذه  فيمعذشر  
 لجؤؤةش هش  لشؤؤلآ  هش  السؤؤتخبار ت   ارتةؤؤاره هم مجيؤؤل ؟ شيؤؤذ   ختيؤؤف مؤؤ  نشلؤؤ  إلؤؤى   لجيؤؤاييؤؤل نرؤؤل يؤؤذ  

  بؤؤل  حتؤؤاج  رتةؤار يؤؤذه  لقؤؤر ت  شييؤا  نشل  كؤؤر  نرؤرل يؤؤذه  لقؤؤر ت  فؤيفويؤؤا  نشل تجيؤا  لشؤؤباص إجباريؤؤا  هرؤل  
 لبر  ش ليوب ش لاصب ألمر ل  لياس. إلى  لر سط  ش للبر ! لما فنوا م   لمكاسب شفلص  ل

  كله يية   هم ال  ستطة ؟ م  يمي  يذ    عا ه  ره  ما  الةسحاص ش  الستقال يل  ستطة  يذ   لجياي 

بيؤاه  هش  لوجؤل  ييوؤا إ  لؤحم  ألمؤل هم ال  فؤي  االرت ؤاء   السؤتقال يل  ستطة   ل ل ر مؤ  يميؤ  إذ  لؤظ تمكيؤ  
  ستطة  ؟

 إ  لظ وي ذ  ألش مل  شمتةق  بر رع  لعقاص    هم ال ؟يل ير موان فعال  

 يل وتمان   القتل ش ليوب شيتك  أليل ض! تح ةقا للغبات  شمصالح  هم لإلكل ه.
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 وضية اا راه: فيأمور أقرن يجب )يانسا 

ييؤل شلؤةس  - ارتةؤارهنرؤل  لجؤةش ش لشؤلآ   هي -يياما  ام مايي  إلكؤل ه بوؤذ   لعمؤل مختؤار  متطريؤا أوال :
يؤؤل كؤؤا   عيؤؤظ ه  يميؤؤ   قتضؤؤي إكل يؤؤ  ييؤؤى فعؤؤل مؤؤا ةؤؤلم   هم ال؟ فؤؤلذ  كؤؤا   عيؤؤظ هةؤؤ  سؤؤةكله - لتجينؤؤا  إلجبؤؤاري 

ييى تي نذ  ألش مل! ةاللوا شةل موا  حكظ ة ام  لجةش ش لشلآ  ش ألم . ثظ هكله م   عا  لظ  كؤ  إكل يؤ  يؤذر  لؤ   
ةؤؤال يؤؤذه   بؤؤتوار ل  ؤؤل هش  ل يؤؤظ هش مؤؤا ةؤؤلم    شذلؤؤك مؤؤ   ألةؤؤ  ه ؤؤام مختؤؤار  ييؤؤى مؤؤا  عيؤؤظ هةؤؤ  سؤؤةكله فةؤؤ  ييؤؤى

 لممسسات شهيمالوا! ش ا ضلص  لعيماء مؤ ال لوؤذه  لحالؤ    مؤ  نرؤل هرض  ؤرم  كليؤر  مؤ  سؤاكيوظ ييؤى  ل  ؤل  
يؤذه  لقؤر ت  فؤيفوؤل  عيؤظ مؤ  وتطؤرع . شير  عيظ  يل ه  وؤارل بؤذلك  ثؤظ نرؤل فؤأكليره.. لؤظ  كؤ   إلكؤل ه يؤذر  لؤ  

ار   هة  سةقام ييى يذه  أليمال هم ال  عيظ؟ فلذ  كا   عيظ ما سةكيف  ؤ    يؤل ه   كؤله  لؤظ  كؤ  يؤذره  ؤاإلكل ه مخت
 مقيرال  شلر هكله فعال ييى يمل  كلي . 

 
 تانيا : المكره نوواو:

 من يكره و   وول أو ومل  فري ال  ؤذي به غنره من المس منن: .1
  هش  رلؤؤ   شيؤؤر كؤؤاره كمؤؤا هكؤؤله سؤؤناةا يمؤؤار بؤؤ   اسؤؤل تحؤؤن  لتعؤؤذوب شىةمؤؤا  قؤؤام ييؤؤى مؤؤا ويؤؤتقة  لؤؤاو    عيؤؤ

 ليئل ةتؤى كؤان وويؤك مؤ   فيييى  لينل م  رسرل   ديى   يية  شسيظ مجيل    عا ه   تير  ه اه شهم  ش غطره 
إ     قؤؤال:شجعيوؤؤا ررصؤ  ليمسؤؤيمن   ف  لتعؤذوب. فقؤؤال كيمؤ   ل  ؤؤل  فعؤؤذره رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ شهجؤؤاهه.

ةال   إلكل ه شهك ل هجؤل   شه   إلكؤل ه يؤذر لمؤ  فعيؤ  ش يبؤ  مطمؤئ   فييانش  فعا(. شبن  ه   لعحيم  ش لصيل هشلى 
ةؤن  لؤؤظ  قيؤؤل  لعيمؤاء  لعؤؤذر ممؤؤ  يؤان  العؤؤذ ص  شلؤظ وتؤؤةق  ش ريؤؤ . شيكؤذ  لؤؤظ  قيؤؤل  إلمؤام هةمؤؤا بؤؤ   فؤؤي اإل مؤا . 

إال مان أكاره   قؤرل  خيؤق  لقؤلهللا  لمؤا يؤانيظ ش يتؤذرش   قؤرل   تعؤالى:ةييل يؤذر  لعيمؤاء  لؤذو  هجؤابر   لحؤاكظ لي

إ  يمؤار  ضؤلبره شهةؤؤتظ  نؤل ل ؤؤظ    شبحؤاوث يمؤؤار رضؤي   ييؤ    ؤؤال  إلمؤام هةمؤؤا :  وقلباه مطماائن باإليماااَ
ذر (شلما  ةت   حنى بؤ  معؤن   شيؤر إمؤام جينؤل مؤ   لمحؤاثن   كؤا   ؤا ضؤعف ليتواوؤا  ش سؤتجاص ش يتؤ سيضلبكظ

     قؤؤرل لؤؤي هكؤله شلؤؤظ  ضؤلص سؤؤرآا ش ةؤا (. شلؤؤظ  كيمؤ    ةؤؤ  ةةاتؤؤ بوؤذ   لعؤؤذر.. رفؤة  إلمؤؤام هةمؤا ةجتؤؤ  ش ؤال:
همتيؤؤا مؤؤ   فؤؤيشلؤظ وؤؤلن ييةؤؤ   لسؤالم لمؤؤا سؤؤيظ ييةؤؤ   بؤ  معؤؤن   ش إلمؤؤام هةمؤؤا ييؤى فؤؤل ش  لمؤؤرت!! رةمؤؤ    شهك ؤل 

ه مؤؤ   لعيمؤؤاء ه   إلكؤؤل ه يؤؤر  التواوؤؤا  القتؤؤل  هش بيتؤؤل هم الؤؤ ! ش ؤؤا رشي:ييؤؤ   رلؤؤ   ال إكؤؤل ه إال  السؤؤةا( شيؤؤ  غنؤؤل 
 يضر  شذيب  عضوظ  أة  مطيق  لعذ ص  لذي ال  طةق   شال  ستطة   ل ل ر مي . 

 معاشةؤؤؤؤ   ال مؤؤؤؤ هش  ل ريؤؤؤؤن ش لسؤؤؤؤعرن   ش ألرن  ..ش ؤؤؤؤا  قؤؤؤؤرل  لؤؤؤؤبعة شيعتؤؤؤؤذر يؤؤؤؤ  فعؤؤؤؤل ةكرمؤؤؤؤ   لباكسؤؤؤؤتا  
. فوؤذ  بالنةؤا لشؤليظ يينيؤا شييؤى   تقؤاءةحؤ  ةقاتؤل معوؤظ يقرلؤر  : ل  ش  ألمليكا    أ     ا ه ؤاح  لت ةؤ  مؤ   ل ؤاف

َِ   (:28هيؤظ مؤؤلنشن. فؤا    تعؤؤالى  ؤال فؤؤي سؤرر  هللال يمؤؤل    آل ؤؤ    ََ اْلَكااافِِريَن أَْوِليَاااَء ِمااْن دُو هِخااِذ اْلُمْؤِمنُااو ال يَت

 ََ ِ فِي  ِ اْلَمِصيرُ اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن َّللاه ُ نَْفَسهُ َوإِلَ  َّللاه ُركُُم َّللاه َْ .َتهقُوا ِمْنُهْم .ُقَاةً َويَُحذ ِ  . ْيِء إِاله أَ
 عؤة  لييؤا   ش ألش ؤات مؤ  بؤليظ فيؤ  ه  وتقؤنوظ   ؤايله ال  فؤيت سنليا ]هي إال مؤ  رؤاف  في ال  ب  ك نل 

 بباآي  شةنت . 
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  ؤال  :( ش ؤال  ل ؤرري  شجؤره ه ؤر م ش يربيؤا تيعؤيوظ فؤيإةؤا لي شؤل    :إةؤ   ؤال ء لؤارن كما  ال  لبخاري ي  هبؤى 
  ب  عباس: لةس  لت ة   العمل  إةما  لت ة   اليسا [   يؤ.

 
 هو المكره و   فعل  ؤذي به غنره من المس منن : .2

ه  كم   أمل  قتل مسيظ هش يتك يلض  هش ةوب مال   هش هذوتؤ   ش ؤا ةؤم  لعيمؤاء ييؤى ه   لمسؤيظ ال  عؤذر 
ور    انله  ألذ  إ  يان ير  ؤ   فؤال  جؤره لؤ  إ  يؤان  أرؤذ مالؤ  إ  لؤظ ويوؤب غنؤله مؤ   لمسؤيمن   ه  وؤاف  يؤ  

 مال  بيوب مال مسيظ هللارل  ثظ  قرل هةا مكله.
شهرطؤؤل مؤؤ  ذلؤؤك   ال  جؤؤره لؤؤ  ه   قتؤؤل مسؤؤيما  إ  يؤؤان  القتؤؤل إذ  لؤؤظ  قتيؤؤ   فقؤؤال  لعيمؤؤاء: لؤؤةس ة ؤؤ, ة سؤؤ  

ة ؤؤس مسؤؤيظ  بؤؤل  جؤؤب ييةؤؤ  هال  قتؤؤل مسؤؤيما شلؤؤر  تيؤؤره  فةقتؤؤل دؤؤابل  محتسؤؤبا  شبوؤؤذه  ليةؤؤ   كؤؤر  مقؤام ييؤؤى إهيؤؤاق 
 بونا  إ  باء  .

يموظ( يذ ؟! يل لر رفة يذ   لجياي  تل  لمسيمن    قتؤل؟ هم  سؤج ؟ ح فول   عل يمالء  لجيا   لمكلير  ب
   فقط؟. لجةش هش  لشلآ فيهم  قط  ملتب  شمعاب ؟ هم  طلن م  شظة ت  

يظ! كمؤا هريؤل دؤيى   مسؤ  مؤلئ فةقؤام ييؤى  تؤل  لمسؤيمن   ش ؤا جعؤل   هش ل  ل عبؤ  هيؤر  ييؤاه مؤ   تؤل 
ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعده   ش ا  ال   تعالى: يية  شسيظ داً فََجَزاُؤهُ َجَهنهُم َخاِلداً فِيَها َوَغِضَب َّللاه  لَهُ َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتَعَم ِ

 ً بؤؤجار ييؤؤى  لؤؤاةةا  هش ةحغؤؤ  بؤؤةطا   ف ةؤؤا  مؤؤ   تيؤؤ  ألةؤؤ  مؤؤمم   فؤؤييؤؤذ  إ   تيؤؤ   .  (93  ليسؤؤاء:  َعااذَاباً َعِظيمااا
 ؟!. سينل    إرضاء ألمليكا فيمواجل مجايا 

فوؤؤمالء  لجيؤؤرن  لؤؤذو    يؤؤر  هة سؤؤوظ مكؤؤلين    قتيؤؤر   لمسؤؤيمن   ةتؤؤى ال  طؤؤلن ش ةؤؤايظ مؤؤ  شظة تؤؤ   هشييالؤؤ  
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا عان   ة  لعذ ص. فوذ  لةس ةال  ةال  لمكله  شىةما كم   ال   تعالى ييوظ: ع

. فويؤا  فؤلق بؤن  مؤ  هكؤله فيطؤق  كيمؤ   ل  ؤل ش يبؤ  مطمؤئ   اإل مؤا .  الخرة وأَ هللا ال يهادي القاوم الكاافرين
ل  ل  ؤؤل  ة اظؤؤا ييؤؤى ة ؤؤ  مؤؤ   لؤؤاةةا. ش ؤؤا بؤؤن   لقؤؤلهللا  شبؤؤن  مؤؤ  بؤؤلح  ؤؤال  ل دؤؤار   فقؤؤال كيمؤؤ   ل  ؤؤل  شفعؤؤل فعؤؤ

ِ َوأُولَئِاَك هُاُم   سرر   ليحؤل: في ل ليظ يذ  دل ة : إذ  ال   تعالى  ََ بِآيااِت َّللاه إِنهَما يَْفتَِري اْلَكِذَب الهِذيَن ال يُْؤِمنُو

 ََ ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه إِ  *اْلَكاِذبُو ََاَرَح بِااْلكُْفِر َصادْراً فَعَلَاْيِهْم إلِ ْن أُْكاِرهَ َوقَْلبُاهُ ُمْطَمائِنٌّ بِاَما الَمْن َكفََر بِاله َِ َولَِكاْن َماْن  يَماا

ِ َولَُهْم َعذَاب  َعِظيم   َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم لذَِلَك بِأَنهُهُم اْستََحبنوا اْلَحيَاةَ الدنْنيَا َعلَ  ا  *َغَضب  ِمَن َّللاه َه َّللاه اْلَكاافِِريَن * ِخَرةِ َوأَ

 ََ ُ َعلَاا  قُلُااوبِِهْم َوَسااْمِعِهْم َوأَْبَصاااِرِهْم َوأُولَئِااَك هُااُم اْلغَااافِلُو ِخااَرةِ هُااُم لال َجااَرَم أَنهُهااْم فِااي ا * أُولَئِااَك الهااِذيَن َطبَااَع َّللاه

 ََ َه َربهَك ِللهِذيَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َماا فُتِنُاوا ثُامه  *  اْلَخاِسُرو َه َربهاَك ِماْن بَْعاِدَها لَغَفُاور  َرِحايم  ثُمه إِ    َجاَهادُوا َوَصابَُروا إِ
 . (105/110  ليحل:

 لجؤؤةش ش لشؤؤلآ  ش ألمؤؤ  ش إلسؤؤتخبار ت  ش لسؤؤجاةن  ش لجالنوؤؤ   لؤؤذو   عؤؤذبر   ليؤؤاس  فؤؤيفوؤؤل يؤؤمالء  لجيؤؤرن 
 فؤؤيهة ؤؤل ! مكليؤؤر ؟مجلمؤؤر   لةتؤؤى  لمؤؤرت.. مكليؤؤر ؟! ةعؤؤرذ  ؤؤاهلل مؤؤ   ؤؤرل  لؤؤحشر شبؤؤوان   لؤؤحشر!! يؤؤل يؤؤمالء 

هة ؤل ثؤظ شؤعا ل  إلسؤالم؟ لدؤالتوظ  شدؤةاموظ  شهن  وؤظ  فؤيم ةؤاس  إلسؤالم   هة ؤل ش ةكظ يية   ةالوظ شسيركوظ 
  شي بضؤؤر   لمكؤؤرس ييؤؤى  لطل ؤؤات   شفؤؤى  ألسؤؤر ق شييؤؤى  كسؤؤيوظ  لسؤؤحن مؤؤ   للبؤؤاش  شمؤؤا   يمؤؤر   ليؤؤاس فؤؤي

يؤذه  لممسسؤات  ل المؤ   ليجسؤ  مؤ   لشؤلآ  ش إلسؤتخبار ت  فؤي ؤ  تسا قوظ ييى  لرظة فية ل  هبر ص  لينرت! ثظ 
 ش ل ةام ييى  لسجر  ش لمعتقالت!!.
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 لتحؤؤق  ؤؤالجةش ليؤؤافاع يؤؤ   لؤؤيالن ش تؤؤال هيؤؤا ءيا شلؤؤظ  كؤؤ  ال وتيؤؤبس بؤؤذلك ممؤؤ   ؤؤا  كؤؤر  ييؤؤا  مؤؤ   ةعؤؤظ..
ل ؤ  يؤل  عؤذر يؤذ   القتؤال تحؤن  تؤال  لمسؤيمن  إلؤى جاةؤب  ل ؤافلي   ش  في عيم  شلظ وار  خياه ه  وحج    هسةانه 

 قةان  شر     ل افلي   ش ألمليكا  ش إلةجينح  لس ك نم  لمممين . ثظ  قرل: هةا مجيرر مكله! 
وؤؤل تطؤؤرع  ؤؤالجةش شيؤؤر  عيؤؤظ ةؤؤال قةانتؤؤ  شر اسؤؤت  شمؤؤا يؤؤظ ييةؤؤ  مؤؤ   لؤؤلن   بتيؤؤاول  لشؤؤل    ش لعمالؤؤ  لي  ؤؤار ف

 ش ل يظ  هش ال.؟؟  ي لبا ش ل سان ش للبر  ش
يؤؤل نرؤؤل  لجؤؤةش نفايؤؤا يؤؤ   لؤؤرآ  ش ألرض ش لقؤؤرم؟ يؤؤذه كيوؤؤا لةسؤؤن مؤؤ  سؤؤينل   فؤؤى بؤؤيء مؤؤا لؤؤظ ت ؤؤ  ش 

  لعيةا بل يي ةر  ا يصية  جايية !  ييلت ر  كيم    
 لمالسؤن    ؤأ  يؤذه  لحكرمؤ   لعيمؤاء سؤينل    ألةؤ   ؤا نلؤس ييةؤ   عؤة  فؤيفل  كا   ا نرل بية   لجوؤان 

ةؤؤاء همؤؤرر بؤؤلينر . شه  م اسؤؤايظ ال تخؤؤلجوظ يؤؤ   إلسؤؤالم!. ش ةطيؤؤن ييةؤؤ  يؤؤذه  لخا عؤؤ  شرؤسؤؤاءيا مسؤؤيمر  شهشل
م ؤل يؤذ   لجؤةش  ش تالؤ  تحؤن ر وتؤ   فؤي لضال   ثظ شجا ة س  همام  لحال  لجاوؤا .. فوؤذ   ؤا  عؤذر  جويؤ  لرجؤرنه 

ي ؤافلي   شتحؤؤن ر وؤؤتوظ  قصؤا  لؤؤافاع يؤ   لمسؤؤيمن   شل ؤؤ  يؤل  عؤؤذر  جويؤؤ   شبؤاإلكل ه فؤؤى  تؤل  لمسؤؤيمن  إرضؤؤاء ل
 شقةانتوظ؟!  ليوظ ال. 

مؤؤ  يؤؤذ   لجؤؤةش  هش ييؤؤى  أل ؤؤل رفؤؤة  ألش مؤؤل مؤؤ  يؤؤذ   ليؤؤرع  ش ل ؤؤل ر مؤؤ   لقتؤؤال شلؤؤر   السؤؤتقال يؤؤذ  ش جبؤؤ  
ةق  ةعم  م     خلج  م   لضؤالل  شمؤ  غضؤب   ييةؤ   فيسج  هش يذص هش آلن م  شظة  . شيذ   لعقاص 

نمفؤل ش ه جيؤل ييؤ – ى  تؤل مسؤيظ هش  قتؤل  فر جبؤ  ه   ختؤار  لقتؤل دؤابل  محتسؤبا ييؤى ه   قتؤل مسؤيما  شلؤةس فل  ر 
 قتؤل مسؤؤيما ثؤظ  قؤؤرل هةؤا مكؤله  يؤؤذ  لؤةس  عؤؤذر إكؤل ه بؤؤليي  فيؤةس مؤ   إلكؤؤل ه ه   قؤام ييؤؤى  تؤل  لمسؤؤيمن   ه لؤ  

ربؤؤؤات مالةؤؤؤ ! إ  شيتؤؤك ةلمؤؤؤاتوظ ثؤؤؤظ  قؤؤؤرل : إذ  لؤؤؤظ هفعؤؤل آؤؤؤلنت مؤؤؤ  يميؤؤؤي  هش  طؤؤؤ  ر تيؤؤي هش شضؤؤؤعن ييؤؤؤى يق
ش جؤؤب يؤؤذ   لجيؤؤاي إ  شجؤؤا ة سؤؤ  مكليؤؤا ييؤؤى  تؤؤال  لمسؤؤيمن  مؤؤ   يؤؤل هسؤؤةانه  لملتؤؤاو   هش هسؤؤةانيظ  ألمليكؤؤا  

ه   سؤؤؤتاول  سؤؤؤالة  لقتؤؤؤال مؤؤؤ   كليؤؤؤ  ييؤؤؤى فعؤؤؤل  ل  ؤؤؤل  شيجايؤؤؤاه  سؤؤؤالة  شيقتؤؤؤل بؤؤؤونا   ش إلةجينؤؤؤح ش ل ؤؤؤافلي ...
ظ شي ؤ  ة سؤ  مكليؤا.. فؤل  لؤظ  مكيؤ   لخؤالص إال  ؤال ل ر دابل  مجايا  شلةس ه  وؤتيطر بؤام  لمسؤيمن  شهيل ضؤو

مؤؤ   لجؤؤةش شيجؤؤح يؤؤ   تؤؤالوظ لضؤؤع   هش لقيؤؤ  مؤؤ  معؤؤ   شجؤؤب ييةؤؤ   ل ؤؤل ر ش لوجؤؤل  يؤؤ  بيؤؤاه. شهرض   ش سؤؤع  
 فؤؤؤيسؤؤينل   دؤؤابل  فؤؤار  مؤؤ   ل تيؤؤؤ  باويؤؤ . ش لوجؤؤل  ش ل ؤؤل ر مؤؤ  ةكرمؤؤ  كوؤؤذه  لقا مؤؤ   فؤؤيشييؤؤايا  كؤؤر  موؤؤاجل   

ل عؤؤؤل  ل  ؤؤؤل  القتؤؤؤال تحؤؤؤن قةؤؤؤان  شر  ؤؤؤ   ش الضؤؤؤطل رنويؤؤؤ   فؤؤؤي  فؤؤؤلض ييؤؤؤى مؤؤؤ  شجؤؤؤا ة سؤؤؤ  همؤؤؤام  ل تيؤؤؤ   اكسؤؤؤتا 
 ألمليكؤؤا  إ  يجؤؤح يؤؤؤ   تؤؤال يؤؤذه  لحكرمؤؤؤ  ش ؤؤا هريؤؤل  لقؤؤؤلهللا   ل ؤؤليظ  شبنيؤؤن  لسؤؤؤنل   لييريؤؤ   لشؤؤلي    شةصؤؤؤرص 

شلؤظ ووؤاجلش  أل    إلؤى  لماويؤ مكؤ   عؤا ه  يؤاجل رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فؤي لسي  ي   رم مسؤيمن   قؤر  
هكليؤر  ييؤى   مك  مصالم  م  هيل شمساك  شتجؤار . فيمؤا كاةؤن غؤحش  بؤار بؤن   لمسؤيمن  شمشؤلكي مكؤ   فيلوظ 

 لخلشج مؤ  ك ؤار مكؤ  إجبؤار هش ةةؤاء مؤ   ؤرموظ. فقتؤل  عضؤوظ فؤى  لمعلكؤ  فتأسؤف  لمسؤيمر  ييؤى  ؤتيوظ ش ؤالر  
َه الهااِذيَن .ََوفهاااهُُم اْلَمالئَِكااةُ َااااِلِمي أَْنفُِسااِهْم قَااالُوا فِاايَم كُْنااتُْم قَااالُوا كُنهااا   وظ  رلؤؤ : تييؤؤا إرر ةيؤؤا! فؤؤأةحل   تعؤؤالى فؤؤن إِ

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُولَئَِك َمأَْواهُْم َجهَ  ُِ َّللاه ِِ قَالُوا أَلَْم .َكُْن أَْر إِاله  *  َمِصايراً نهُم َوَسااَءْت ُمْستَْضعَِفيَن فِي اأْلَْر

ََ َسبِيالً  ََ ِحيلَةً َوال يَْهتَدُو َِ ال يَْستَِطيعُو َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلدَا َْ يَْعفَُو َعْنُهْم *  اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ ُ أَ فَأُولَئَِك َعَس  َّللاه

اً َغفُاوراً  ُ َعفُاو  ََ َّللاه ِ *  َوَكاا ِِ ُمَراَغمااً َكثِياراً َوَسااعَةً َوَماْن يَْخاُرْج ِماْن بَْيتِااِه َوَمااْن يَُهااِجْر فِاي َسابِيِل َّللاه  يَِجاادْ فِاي اأْلَْر

ُ َغفُوراً  ََ َّللاه ِ َوَكا ِ َوَرسُوِلِه ثُمه يُدِْرْكهُ اْلَمْوُت فَقَدْ َوقََع أَْجُرهُ َعلَ  َّللاه ً  ُمَهاِجراً إِلَ  َّللاه  . (100-97 ليساء    َرِحيما
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 يام  ميوا:  صل ة  كما بلةوا  لم سلش  هةكاما   ش ا بنين يذه  آل ات
  شجؤرص  لوجؤل  مؤؤ  ن ؤار  ل  ؤؤل ش ل ؤل ر مؤؤ  فتيوؤا. رادؤ  لمؤؤ  وتعؤلض لي تيؤؤ  إلؤى ةنؤؤث ال   ؤت  فؤؤى

 نوي .
  ه  مؤؤ  هكؤؤله شرؤؤلج ليقتؤؤال مؤؤ   ل ؤؤافلي . لؤؤظ وتقيؤؤل يؤؤذره ألةؤؤ  كؤؤا  ييةؤؤ  ه  ووؤؤاجل بؤؤال  لبقؤؤاء ةتؤؤى

 ل افلي . شه  م   تل ميوظ كا  مصنله إلى جويظ شلظ  قيل يذره. كله ليخلشج لقتال  لمسيمن  م   

 ةنيؤؤ  لوؤؤظ  شال ووتؤؤاش  إلؤؤى آليؤؤق ليوجؤؤل   شال  ه    يؤؤذر  لمستضؤؤع ن   لؤؤذو  لؤؤظ ووؤؤاجلش  ألةؤؤ  ال
سؤؤينل لؤؤاووظ إلنوؤؤؤا. فوؤؤمالء معؤؤؤذشرش   عؤؤام  لوجؤؤؤل   شلةس  لعؤؤذر ليقتؤؤؤال مؤؤ   ل  ؤؤؤار( ششيؤؤاتوظ  آل ؤؤؤ  

 تقصنليظ  عام  لوجل .  الع ر ش لما ل  ي 

     ثؤؤظ  شؤؤل  لقؤؤلهللا   لموؤؤاجل فؤؤى سؤؤينل    ك الؤؤ    لؤؤ   سؤؤع   لؤؤلهق فؤؤى  لؤؤاةةا  شهةؤؤ  إ  مؤؤا  فؤؤل
 ضام  ألجله في  آلرل .

 

 فأو  يذه  ألةر ل  م  يمالء  لميتسين  لوذه  لجنرش  ل الم . 

لؤؤر كؤؤا  ذلؤؤك  فيؤؤةس يؤؤذ   عؤؤذر شييؤؤنوظ يؤؤل يؤؤظ مكليؤؤر  موؤؤانش   القتؤؤل إ  لؤؤظ  قتيؤؤر   لمسؤؤيمن ؟ ال. شةتؤؤى 
 مم  هكليوظ. ةنيوا  لوجل  ش ل ل ر

شل ؤ   لح ةقؤ   لمؤؤل   يؤي ه  هك ؤليظ  قؤؤام ييؤى فعؤل  ل  ؤؤل يؤذ   قتؤال  لمسؤؤيمن  مؤ   ل ؤافلي  ةلدؤؤا ييؤى مؤؤا 
بؤات  لعالةؤ  ترفله ل   لرظة   فى  لجةش هش  لشلآ  هش  الستخبار ت  مؤ   لينؤرت  ل اريؤ   ش لسؤةار ت  ل خمؤ   ش لملت

 لميوربؤؤؤ  مؤؤؤ  ثؤؤؤلش ت  لمسؤؤؤيمن   ش لمكؤؤؤرس  لمرضؤؤؤري  ييؤؤؤى ضؤؤؤع ا وظ..ثظ  عتؤؤؤذرش   ؤؤؤأةوظ فؤؤؤى  لجؤؤؤةش ش لشؤؤؤلآ  
 ليافاع ي   لرآ   شهةوظ مكلير  ييى  تال  لمسيمن   حكظ  لرظة  .

سؤؤؤيظ فوؤؤؤذ  لؤؤؤةس  ؤؤؤلكل ه ال بؤؤؤليا شال يقال..ه قيؤؤؤل يؤؤؤذر ش ةؤؤؤايظ  ؤؤؤاإلكل ه ييؤؤؤى  تؤؤؤل مسؤؤؤيظ؟ شال  قيؤؤؤل يؤؤؤذر  لم
شه  صؤحب   لجيؤرن ءجؤا  لمواجل  لمجايا فى سينل    قتل يمالء نفايا يؤ  ة سؤ ؟ شيؤظ  لؤذو   صؤاشه  العؤاش   ش

  ألمليكا  شنيمر  بنت  يية  شييى هشجت  شهشالنه.
ذلاك باأنهم اساتحبوا الحياااة   يؤر ةؤال شدؤ     سؤبحاة  شتعؤالى  قرلؤ : ف مؤا هسؤي يا يؤذ  لؤةس  ؤلكل ه شىةمؤا

 . عل  الخرة وأَ هللا ال يهدي القوم الكافرين الدنيا
 م   لذو   قاتير   لمسيمن  فور كما ويي: شهما ةال  لمكله  لمعذشر بليا  

  .هة  هكله ييى  لتجينا إجباريا فى جةش  قاتل  لمسيمن  شلةس  ارتةاره 
 . هة  يجح فعال ي   ل ل ر هش  لوجل 

 ألذ   لمسيمن  بل  عطل سؤالة  شلؤر  تؤل بنؤا  ل  ؤار  جب يية  ه  ورر  فى  لقتال شال  ما سالة  
ممؤؤ   ظبؤؤلآتو ش لطر غنؤؤن ش  ر هش  لمسؤؤيمن   شيؤؤر بوؤؤذه  ليةؤؤ  بؤؤونا.إ  بؤؤاء  . فؤؤل  كؤؤا  فؤؤى جنؤؤ

إال  تيطيؤق ييةؤ  مر دؤ ات يؤذ   لمكؤله فوؤر معؤذشر. ش جيؤاي اتير   لمسيمن   هش فةم  فعل فعيؤتوظ  
 فال يذر ل .

 
************* 
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أو أنفسههسم أو أوراقههسم  : أحكههام الاههريعة تقههرر وجههوب أو جههواز وتههال الصههائل و هه    ههن المسهه منن قامسهها
 أموالسم ولو  او مس ما.أو 
 

  يؤؤظ   ؤؤا  صؤؤل مكؤؤابل  رغؤؤظ  ألنلؤؤ   لر ضؤؤح    ؤؤأ  يؤؤمالء  لجيؤؤرن  لمقؤؤاتين  ليمسؤؤيمن  مؤؤ   ل ؤؤافلي  ش لملتؤؤاو 
محمؤؤا  رسؤؤرل    شال  ك ؤؤلش   قتؤؤالوظ ليمسؤؤيمن . فيم ؤؤل  مسؤؤيمر    صؤؤير  شيصؤؤرمر   شيشؤؤواش  هال إلؤؤ  إال   

يؤذ  ةتؤى ة ؤر  يمينؤن  شةسؤما لجؤال فؤارغ ال  قؤؤرم  األنلؤ  شىةمؤا  ؤالعر آف ش أليؤر ء ةقؤرل: يؤب ذلك فؤل  ليمسؤؤيظ 
) فهة الصهائل  لذي  حمل  لسالح ييؤى  لمسؤيمن    غةؤا  هش فسؤان  فؤى  ألرض  هةكامؤا بنيوؤا  لعيمؤاء تحؤن ييؤر   

 – لؤي س  –فقا بن   لعيماء ه  كل نو  ةحل م  ييا    جاء ليح اع ييى  لضؤلشر ت  لخمسؤ    لؤاو   .  م(المس
 لمال( شلذ  فةجب  لمحاف   ييى يذه  لضؤلشر ت  ؤأي شسؤني  مشؤلشي   شمؤ  ييؤا بؤلع  إلسؤالم  - لعقل - لعلض

 نف   لصا ل.
 لمعصؤرم  انؤؤل ةؤؤق  ش لمعصؤرم يؤؤر  لؤؤي س هش كمؤؤا يلفؤؤ   لعيمؤاء يؤؤر  لرثؤؤرص ييؤى  لشؤؤيء  :والصهيال شههروا  

  لعلض هش  لمال.
يؤؤر كؤؤل معتؤؤا ييؤؤى مؤؤا كؤؤا  معصؤؤرما بؤؤليا سؤؤر ء كؤؤا  مسؤؤيما يصؤؤظ  حؤؤق والصههائل  مهها ورفههه الع مههاء: 

 إلسالم هش يصمت  ذم   لمسيمن . فالقتال لاف  يذ   لمعتاي مشلشع بؤليا  الؤاف  يؤ   لحلمؤات بؤل  صؤنل ش جبؤا 
 . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم  :  ال تعالى فى ك نل م   لحاالت. 
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 أما الصائل و   الد ن: 

وأمها وتهال  )  ؤال  بؤ  تةمةؤ  رةمؤ    :)من وتهل  وو   نهه فسهو شهسند( فر جب  قرل  ديى   يية  شسيظ 
لصهائل الهذي يفسهد الهد ن والهدنيا الدفة فسو أشد أنواع  فة الصائل ون الورمهة والهد ن واجهب إجماوها فالعهدو ا

 .530ص5 ل تاش   ل يل  ج الشيء أوجب بعد اايماو من  فعه(.
 
 أما الصائل و   العرك:و 

 شهما  لما فعؤ  يؤ   لحؤليظ فر جبؤ    ل قواء شلر هن  إلى  تي  شى  كا  مسيما.  ال  ليرشي:  ات اقفةجب نفع  
  ا  سؤأل سؤا ل : هش  جؤره ليؤا ه  ةقتؤل بؤلآةا  صؤيي شيصؤرم   :  يح م رةم    بال رالف(. ش ال  لشةر ييا

 شهمؤا رهي  ل قوؤاء  اإلجمؤاع هةؤ  ال  جؤره ألةؤا ه   ستسؤيظ  م  هجل هة  وليا ه   أرذةي إلؤى  سؤظ  ليؤرلةس؟ فقؤال:
 ييؤى ه  نفؤ   لصؤا ل يؤ   لعؤلض ش جؤب  اإلجمؤاع. فؤلذ  إلةسا  وليا ه  ويتوك يلض  ...( إت ق  ل قوؤاء جمةعؤا  

هةؤؤن تلكؤؤن  لشؤؤلآ   قتحمؤؤر  بنتؤؤك فؤؤى شيؤؤ  مؤؤ   لينؤؤل  شهشجتؤؤك ياريؤؤ  فؤؤى ثةؤؤاص  ليؤؤرم  كشؤؤ ر  ييوؤؤا غطا وؤؤا 
لنبح ؤؤر  هةؤؤك ةؤؤا ظ ييؤؤايا فعلضؤؤك ميتوؤؤك شهةؤؤن هللاثؤؤظ ييؤؤا رص  لعؤؤالمن  فويؤؤا  ل يؤؤظ. ش لصؤؤال  ش لصؤؤةام مؤؤ  م ؤؤل يؤؤذ  

 .139ص 3 لجوان فق  شىجتوانج لشلآي ال تمي  يي   ضة   لقتل( 
 
 الصائل و   النفا:أما و 

فةجؤؤب نفعؤؤ  ييؤؤا جموؤؤرر  لعيمؤؤاء. ش ؤؤا ذيؤؤب  لؤؤبعة ليجؤؤر ه نش   لرجؤؤرص  شلؤؤر كؤؤا  مسؤؤيما شفؤؤى  لحؤؤاوث 
شمؤ   تؤل  شم   تل نش  نم  فور بونا شم   تل نش  نويؤ  فوؤر بؤونا   م   تل نش  مال  فور بونا   لصحةم :

رش ه  مؤؤ   تؤؤل نش  م يمتؤؤ  فوؤؤر بؤؤونا(  :  ييةؤؤ  شسؤؤيظ. شرش  ييؤؤ  دؤؤيى  رش ه هةمؤؤا شهبؤؤر ن شننش  هييؤؤ  فوؤؤر بؤؤونا( 

  ليسا ي.

)ال نع هم قالفها أو رجهال لهو شهسر  : 242  ص 1 ال  إلمام  لجصاص  عا يذ   لحاوث فى هةكام  لقلهللا  ج
  ه بغنر حق أو و   المس منن وت ه(.  يفه و   رجل ليقت

إذ   تؤل  لصؤا ل فوؤر فؤى  ليؤار شلؤر  – لصؤةال  –   يؤح م رةمؤ   : شفؤى يؤذه  لحالؤ  ال  لشةر  لشونا ييا
 كا  مسيما شىذ   تل  لعانل فور بونا.

 
 وأما الصائل و   المال:

فقا ذيب جمورر ييماء  لمسيمن  إلى جؤر هه ش يتيؤله  لؤبعة ش جبؤا. يؤ  هبؤي يليؤل  رضؤي   ييؤ  ه  رجؤال 
 ؤال هرهوؤن إ   ؤاتييي   )ال تعوهه(شسيظ   يية    ال:  ا رسرل  : هرهون إ  جاء رجل وليا هرذ مالي.  ال ديى

 ؤال هرهوؤن إ   )فأنهه شهسند( ؤال: هرهوؤن إ   تييؤي.  ؤال دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  )فقات هه(  ال ديى   ييةؤ  شسؤيظ
 رش ه مسيظ.  )هو ف  النار(  تيت    ال ديى   يية  شسيظ
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 لسؤؤؤي  ش إلجمؤؤؤاع مت قؤؤؤا  ييؤؤؤى ه   لصؤؤؤا ل  ش  :]45ص 28شيقؤؤؤرل  إلمؤؤؤام  بؤؤؤ  تةمةؤؤؤ  فؤؤؤى مجمؤؤؤرع  ل تؤؤؤاش  ج
 لصؤؤحةم  مؤؤ   تؤؤل  ف ؤؤي لمسؤيظ إذ  لؤؤظ ويؤؤاف  دؤؤرل  إال  القتؤؤل  تؤؤل شى  كؤؤا   لمؤؤال  لؤؤذي  أرؤؤذه  نل آؤؤا مؤؤ  نويؤؤار. 

 [. نش  مال  فور بونا(
ه    إذ  نرؤل  للجؤل ميؤحل  للجؤل لؤنال هش ةوؤار   سؤالح فؤأمله  ؤالخلشج فيؤظ  خؤلج  فيؤ   ال  لشافعي رةم   :
 .33ص 6 ألم جإذ   تل  لمافرع(  هي ضلب  شى  هتى ييى ة س    

 ؤؤال  بؤؤ  تةمةؤؤ  رةمؤؤ       لسؤؤي  ش إلجمؤؤاع مت قؤؤن  ييؤؤى ه   لصؤؤا ل  لمسؤؤيظ إذ  لؤؤظ ويؤؤاف  دؤؤرل  إال  القتؤؤل 
 .28 ل تاش   ل يل  ج  تل(. 

ليؤؤا  لؤؤاو  هش  لؤؤي س هش يؤؤذ  مختصؤؤل هةكؤؤام نفؤؤ   لصؤؤا ل  لمسؤؤيظ ييؤؤى هةؤؤان  لمسؤؤيمن . ف ةؤؤا  ؤؤ  لؤؤر جؤؤاء و
 شقةان   ألمليكا  ش لملتاو .؟! ر    لعلض هش  لمال.. هش كل ذلك تحن 

 
الارعية ار ا هية فهي ارحكام  بم يد من التفصنل بااقافة لسواها منار لة الارعية عند إ را  هذه و ن

, وههو   ء المهاني مهن ههذا الكتهابالجهالفصل المهامن فهي في الباب ارول من ممل جسا نا رودائنا هذه اريام  , 
( حنه  نعهرك لتفاصهنل ار لهة لدوو  المقاومة اا المية العالمية بعنواو ) الفكر والمنسج و العقند  الجسا ية 

 الارعية لبع  المسائل المنسجية إو شاء هللا .
 

************* 
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 أدلة العق ل والمنطق على أن الجهاد المسلح هو الحل   
 

   وليا جا ليا في ة ةق  ه   لجوان  لمسيم  لنرم ير  لحل  لرةنا ة ةق   !ةح  ةسأل م
 ؟!   فبظ  كر    المقاشم   لمسيح    إذ  لظ  ك   لحل لمشاكييا يذه ش ا نيميا  لعاش

o  ؟!   طقطق   لمسا م في هركا   لحش  ايل 
o  ؟!  لشلعة   هم بتي ةم  ألساةنا شتألةا  أل حا 
o  لرآةس؟! هم  - ر  ل مينرتل في معار   إلةتلةن شميا شاتوا  لحامة   السول ييى ههر تل ه هم 

  الما رالت  لتي رةة   ل ا ل  م  مقابالت  ل ضا ةات؟!تل ه 
o  لعاش  ص ي مقرمات شجرنةا  شيلبي يا ير ؟! ش شتحكة   لي رس  هم تل يا  التصفة  ش لتلبة 

 هجةاليا ةسبما وليا ييى مل  لسايات ش لا ا ق!
o لصامت  هش   الةتجاجات    شما تجرن     لحكرمات م  إجاه   الصةاح في  لم ايل ت هم تل يا 

  لصارب  في  لشر رع؟!
o  االيتل ض  شما جاءةا     ل ق   ليللماةي؟   لع ةظ  لذي تردين إلة   لصحر   االرتل عهم تل يا  

حن قب    ت ييى  إلةتالل شييى إهياق  ألة س شييى ةوب  ل لش ت شييى ةوك  أليل ض
 ؟!  ليللما 

o  هم بؤ    لحمي   لعالمة  لمكافح   لعاش   ( . بيةا  هجرف ولسل  ال اكس لي ضا ةات الستي ار ما
  جلي م  آامات في بالن  لمسيمن  !! 

 

  فؤايموظ  ليصؤرص لؤؤنال  فبعضؤوظ ذ ؤؤم   لح ةقؤ  ه  ةاليؤا مؤؤ  يؤذه  آلر ء كأيؤل بنؤؤن كؤاةر  ويؤامر  مطمئيؤؤن 
يوؤؤك  لعؤؤلض  شر  ؤؤ  ميشؤؤال بيؤؤبش  لخؤؤح    لسؤؤل    ألرؤؤن لن  شثالؤؤث  قصؤؤا     ألم  ؤؤالجل ح  شبعضؤؤوظ هثخؤؤ  ألص
 ...شيضلم  ليار في هةحا     شسانس ويوب هثا   لينن   شرامس نيس  ألآ ال في يتم   لينل  لمال

هرؤؤريظ  ألدؤؤال ش ؤؤا يؤؤب    ش للجؤؤال مؤؤ  هفؤؤل ن  ألسؤؤل  مرهيؤؤر  فؤؤي  عؤؤة  لاؤؤلف  ؤؤا بؤؤال كؤؤال مؤؤيوظ همؤؤله
 مجنب..ش لينن  لذي تيوام هركاة .. شال انووظ لنوير  ليافاع ي   لام  لمس ر  ش لعلض  لميور  ش لمال  لميورصوي

 ! ما  جلي    شم  با  رشري  لظ  سم  فأةايظ ميومك في قةام  لينل ومني شرنه
ميومؤؤك فؤؤي  ش ل الؤث !! ش ل ؤاةي مي ؤؤب ييؤى كتؤؤب  لعيؤؤظ   ؤتش يؤؤ  تحقنؤق سؤؤيا لؤؤظ وتأكؤا مؤؤ  دؤحت  ميؤؤذ ه ؤؤام

 !!! م  هةا  لجنل   وايره ليصالح نير  ةقاش 
 !!!! ش لل    وتا   ةر ر  نويةا م ترةا ييل  إلةتلةن همام باب   ل مينرتل 
لؤؤؤؤايظ تلبؤؤؤؤةم  عؤؤؤؤة  لعيمؤؤؤؤاء ش لؤؤؤؤايا  الةتخا ؤؤؤؤات  ليللمؤؤؤؤا    الةتخابةؤؤؤؤ ش لخؤؤؤؤامس  طبؤؤؤؤ   عؤؤؤؤة  لؤؤؤؤايا ات  

  لمقيي ...
  شبعؤؤؤؤة  ألآ ؤؤؤؤال ولمؤؤؤؤر   ليصؤؤؤؤرص  لمسؤؤؤؤيحن   لخؤؤؤؤا شتسؤؤؤؤتانث  شهرتؤؤؤؤ  تيطؤؤؤؤظ   ش لشؤؤؤؤاص  لصؤؤؤؤانل  صؤؤؤؤةم

   ش ا بال إرر ةوظ  الاير  شهةر ع  لعمل  إلسالمي!!   الحجار 
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 ! فيوظ إرر  هللارلش  مشارلر   أمرر هرل .. . .يذ  ي  إرر ةوظ  لميتحمن 
    ..ييى  يا  فضا ة بلةام  ستار هكان مي .. لتي حير  وتا   همام فبعضوظ  سول 

 ..! ل ولتمي ثمال م   لسكل في إةا  هش  ا  ليننشهللار 
 ولسل رسا ل غل مة  ييل  يا  رشتاةا !  ةاوث ياآ ي ييى  لمربنل..ثالث ميامس في ش  
  فبعضوظ في  لسول ت ش لسؤمل  شهللارؤلش   قرمؤر   لينؤل ييؤى  ل ؤر تنل  هما هشالن  لعمرم  ش لجنل   م  ةرلوظ 

ةتؤى سؤاي  متؤأرل  مؤ   شبعضؤوظ  حتسؤي  لشؤاي ييؤى ةادؤة   لمقوؤى .ه رمش لحسا ات  لتجاريؤ  لميةعؤات ذلؤك  لنؤ
 !.. لينل 
تحؤاشل جوؤايا   ش ألآ ؤال وؤافعر   الحجؤار   ش ألرؤن    سؤكني لمسيحن  ناف   ليصرص  لةاف  ل لشاص يوب ش 

مؤؤ   لعؤؤةش فالؤؤاف  ش لمؤرت ش لشؤؤوان  هرةؤظ .  ك وؤا  لعؤؤحالء.. فوؤذ  مييؤؤ   لجوؤا همؤؤام  ليصؤرص  لمؤؤاججن   السؤالح 
 ... يذ  ةمرذج هةر ل همتيا  لنرم لصاار. لعار ش في م ل يذ   لينن  لذي تشوا جار ة  ييى يذ   لخحي ش 

  هةوؤؤؤظ  ؤؤؤا سؤؤؤقطن يؤؤؤيوظ  فوؤؤؤل   ؤؤؤ   لطنيؤؤؤر  جؤؤؤح يظ   رنؤؤؤل  ييؤؤؤى جوؤؤؤرنيظ فؤؤؤي نيؤؤؤر   ل سؤؤؤاق إلؤؤؤى  لوؤؤؤا 
ا  هش ت ؤؤةظ بؤليا مانبؤؤا  هش تانؤل ةكرمؤؤ  تاف  يؤاش  غابؤمتيؤك سؤؤ ل ليضؤ   لمتعنيؤ   الؤؤاف ؟! هم   يؤر  ه  نيؤؤرتوظ 

 ؟  را ي  كافل  فاجل 
  شسؤا ن يينؤايا مؤ   لحكؤام إلؤى محيؤا فؤي بالنةؤا  هم يؤل   يؤر   ؤأ   لحمؤالت  لصؤينية  إ  ضؤلبن  جل ةوؤا

 .؟! هةوظ سنبقى هماموظ مجال ليتيية  ش لاير  شيمار   لمساجا  م  محارب   لاو  شىضالل هيي  
.. هةؤ  سؤتبقى ليؤا يقا ؤا مؤ  غؤحش  لصؤينين  لؤا ارةا.. شمؤؤ   إلؤى تصؤحةم يقا ؤا  لمسؤيمن هم يؤل   ؤ   لؤايا  

  ستعالء يمال وظ م   لعيماةنن  ش لملتاو ؟!
هي يقا ا ستبقى ليا  عا ه  دارت همليكا إلوا  عيا آريا شكليا في بالنةؤا مؤ   يؤل ك نؤل مؤ   لمسؤيمن ؟! ش  

دؤارت  لمي مؤات  لاشلةؤ  ت ؤلض ييؤى بالنةؤا ميؤاي   لتؤاريس فؤي كافؤ  هي يقا ا سؤتبقى ألآ اليؤا شبؤبابيا  عؤا ه  
  بؤؤل شتتؤؤارل ةتؤؤى فؤؤي ةصؤؤرص رطؤؤب  لجمعؤؤ  فؤؤي مسؤؤاجاةا؟! هي يقا ؤؤا  عؤؤا ه  دؤؤارش   ضؤؤعر  ليؤؤا   لمل ةؤؤل

(  حسؤؤؤب ثقافؤؤؤاتوظ  إللحان ؤؤؤ   سةاسؤؤؤات  لتعامؤؤؤل مؤؤؤ  ةسؤؤؤا يا مؤؤؤ  رؤؤؤالل إلؤؤؤح م ةكرماتيؤؤؤا  معايؤؤؤا ت   ةقؤؤؤرق  لمؤؤؤله  
  إل اةة ؟! 

  إلسؤؤؤؤالمة  كمؤؤؤؤا هيييوؤؤؤؤاش (  لخيةجةؤؤؤؤ  ش لعلبةؤؤؤؤ   إيؤؤؤؤان  دؤؤؤؤةاغ   لمجتمعؤؤؤؤات هي يقا ؤؤؤؤا سؤؤؤؤتبقى مؤؤؤؤ  بؤؤؤؤل م    
 . ؟! ألمليكا  

  ه   لابؤرش ش ل ضؤا ةات سؤتتل  مؤ  ذريؤتوظ شهبيؤا وظ  هم يل      لصالحر   لمر ظير  ييى تحكةؤ  هة سؤوظ
  م  ويت ن إلى  لسير  ش لصالح في ظل يذه  ألةر ل  ل اجل ؟!

  ه  في محيا م   لتجارص جاش   عاما ةصل فؤي  لجح  ؤل شتلكةؤا  ( هم يل  عتقا   لا مقل آنر   إلسالمنر  
شبعؤؤؤؤاما ةصؤؤؤؤل مؤؤؤؤ  إةجؤؤؤؤاه ت  إلسؤؤؤؤالمنن  فؤؤؤؤي بللماةؤؤؤؤات مصؤؤؤؤل ش ألرن  شباكسؤؤؤؤتا  شنشل  لخيؤؤؤؤة  .. ؟!  شتؤؤؤؤرةس

 ش لمالص شغنليا؟!. 
ةؤح ص  لعيماةةؤ   لمعارضؤ  ش لحاكمؤ  فؤي  ليللمؤا  شيل   ير  ه  شجؤرنيظ كأ يةؤات إسؤالمة  مسؤحر   بؤن   أل

 ؟! لنرم  سةانل مجل   لتارير  لذي ت تب  ةل ص  لصينينن   
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( شتؤؤؤافق مئؤؤات هللاالف  لجيؤؤؤرن ش لجنؤؤؤرش  لصؤؤؤينية  فؤؤؤي FBI( ش CIAهم  عتقؤؤاش   عؤؤؤاما  ةتشؤؤؤلت مكاتؤؤؤب   
كؤؤاةوظ تحقنؤؤق  ألغييةؤؤ  شى امؤؤ  ةكؤؤظ   ه   لم تعؤؤن  مؤؤ  تشؤؤاء مؤؤ   لحكؤؤام شتعؤؤحل مؤؤ  تشؤؤاءشر ةؤؤن همليكؤؤا     لؤؤيالن

تعيؤؤ  هةوؤؤا سؤؤتعنا ر ةؤؤن ش    عؤؤاما رهشه مؤؤ   لعادؤؤ    لتؤؤي  جت ؤؤن  ةكرمؤؤ  آالبؤؤا  ش ةكرمؤؤ   لعؤؤل ق ..    إلسؤؤالم 
 رسظ  لخليط   لسةاسة  بل ش لجال فة  في  لشلق  ألشسط؟!

ََ لَُهااْم قُ   :شدؤاق    لع ؤةظ ِِ فَتَكُاو ََ بَِهاا فَإِنهَهااا ال أَفَلَاْم يَِساايُروا فِاي اأْلَْر َ  يَْساَمعُو ََ بَِهااا أَْو آذَا لُاوب  يَْعِقلُاو

دُورِ   . (46  لح :  .َْعَم  اأْلَْبَصاُر َولَِكْن .َْعَم  اْلقُلُوُب الهتِي فِي الصن
 

 ة ةق  دار ةاليا كما  ال  لشايل:.. سبحا    
 إذا احتاج النسار إل   لنل     يءوليا يصح في ارذهاو ش

 

ه  لؤؤؤ  تحؤؤؤل مشؤؤؤكييا  لنؤؤؤرم . شةعتقؤؤؤا  –جؤؤؤح    هدؤؤؤحابوا رنؤؤؤل  كؤؤؤال بينتؤؤؤ   –ةحؤؤؤ  ةعتقؤؤؤا ه  تيؤؤؤك  لحيؤؤؤرل 
 .نةل  لعاش – لذ     –  شه   لمكاةوا   لمسيح   لشامي  يي  لحل لعالمة   لمقاشم   إلسالمة  

هنلؤ   لعقؤل كمؤا تقتضؤي شةعؤظ  .  األنلؤ   لشؤلعة  .. مايرم  . ةعظ إ   ألمل كذلك  هفر ييا ةعظ ءةقرل  ملش  
 . فل  ييا  ةقا ق ش ضح  تايظ ما ةذيب إلة : ش لميطق ش لر   
 ا غسين هواووا ش ةقطؤ  رجاؤيؤا مؤ  كافؤ      إ  بعرص  ألم   لعلبة   شم يوا جمة   لشعرص  إلسالمة  :أوال  

إلسؤؤؤالم كحؤؤؤل ممكؤؤؤ  لمر جوؤؤؤ  يؤؤؤذ   لمؤؤؤذ يب ش لتةؤؤؤار ت ش ل يسؤؤؤ ات ش ألف ؤؤؤار  لر فؤؤؤا  ش لمحيةؤؤؤ   لتؤؤؤي ال تيطيؤؤؤق مؤؤؤ   
  هش مؤا  قرلرةؤ  فؤي مؤا رالتوظ    شما  كتب   لياس  لعانور  فؤي هش  ؤا  لقؤل ء  لصا ل. شم  وتا   ما ت تب   لصحف

ةتؤى  ل سؤاق مؤ   لمسؤيمن  شمؤ  هسؤلفر    ش ما  صةحر   ؤ  فؤي م ؤايل توظ..  جؤا ه   لجمةؤ   ييل  ل ضا ةات  هش
  شهةوؤظ  عتقؤاش   أةؤ   تؤحمن  ش لمتؤاوين ..  لجمةؤ   صؤلةر   جؤالء  ؤأةوظ مؤ   لجوؤان  ةا ةك ي   لمي ييى هة سوظ

لؤؤؤ   قؤؤؤرم لوؤؤؤذ   لعؤؤؤاش  لاؤؤؤاهي إال ر  ؤؤؤات  لجوؤؤؤان تحؤؤؤن بؤؤؤعار  ال إلؤؤؤ  إال   محمؤؤؤا رسؤؤؤرل  (. شةتؤؤؤى  لتي ةمؤؤؤات 
  ة ةقؤ    هش هيمؤا  تأسؤيظ  بؤاهت ت  لعيماةة  ش لشخصةات  لرآية  ش لتةار ت  لقرمة  في فيسطن  كما في كؤل مكؤا 

. إمؤا  عؤرن  دؤان   إلؤى جؤذشريا  شىمؤا مجؤار   ليشؤارع  إلسؤالمي  تتأ يظ في إيالموا شبعار توا م   إلسالمدارت ش 
 لؤؤذي بؤؤاه  شؤؤوا يؤؤرن  ةحؤؤر  لؤؤاو  كؤؤلن آيةعؤؤي ييؤؤى  لوجمؤؤ   لصؤؤينية  ييؤؤى همؤؤ   إلسؤؤالم ش سؤؤتوا فوا فؤؤي يقنؤؤاتوا 

 شمكرةاتوا.
ه   .. . بؤؤل يؤؤذه آيةعؤؤ   إلةسؤؤا  همؤؤام  ل ؤؤر ر   ل يؤؤل  يؤؤا كيؤؤ  ؤؤام  ليؤؤر هل ييؤؤل تاريخه متيؤؤاشيكؤؤذ  كؤؤا  ةؤؤال ه
 .ر جةا  ليصل ش ليجا    عرن إلى رب  شمعتقاه

  ش لجوان تحن بعار ت  إلسالم كحل لمر جوؤ  آغةؤا  همليكؤا   ؤا دؤار همؤال لؤا   بل إ   ألمل في  إلسالم
جمايؤات  لةسؤاري  شجمايؤات  لسؤالم فؤي  لعؤالظ  لصؤينيي ذ تؤ .  لةتؤى كل هيا ء همليكا مؤ   لشؤعرص  لمستضؤع    

  ش لمتؤا   ل تا ؤات  عؤؤة  ل تؤاص  لاؤلبنن   جؤؤا ه   عضؤوظ  ؤا بؤؤاه  صؤلح فؤي سؤؤةاق مؤا  كتؤب يؤؤ  آغةؤا  همليكؤؤا 
.. بؤؤل شدؤل  ألمؤؤل  لةؤا   لم ؤؤايل ت  لمضؤؤان    أةؤ  لؤؤظ  عؤا ييؤؤا  همؤل لمر جوؤؤ  همليكؤا إال  المسؤؤيحن   لمسؤيمن 

( ش ؤؤؤا  بؤؤ  الن    ش لحؤؤلص  لتؤؤؤي رؤؤلج فنوؤؤا مئؤؤؤات  آلالف فؤؤي إ طالةؤؤا ه  تلفؤؤؤ  ضؤؤم  بؤؤعار توا دؤؤؤرر  لؤؤؤ  ليعرلمؤؤ
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ييؤؤلش  بؤؤذلك  ! ششكتيؤؤر  تحؤؤن دؤؤررت  بؤؤعار ت مضؤؤان  ألمليكؤؤا..! ( شرسؤؤمره  طليقؤؤ  تشؤؤيو   جة ؤؤار  هلبسؤؤره قبعؤؤ   
 ي  ه  رمح  لجوان  إلسالمي  لمسيم  لنرم ير  لحل في مر جو  همليكا!.

فال ؤؤل  عيؤؤظ شيؤؤمم   لنؤؤرم ه   لحؤؤل  جؤؤب ه   خؤؤلج مؤؤ  جعبؤؤ   إلسؤؤالمنن   الجوؤؤان لمر جوؤؤ  آغةؤؤا   لي ؤؤام  
 .  لعالمي  لجاوا
 شؤؤكير   لنؤؤرم كتيؤؤ  يا يؤؤ  ييؤؤى  لصؤؤعنا    ليشؤؤطاء فنوؤؤا  إ  جمؤؤاينل  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  شكر نريؤؤا ش تانيهها:

ف ي كل ممتمل ليتيية   جتمؤ  فؤي مسؤاجايظ هةةاةؤا مؤا .   لعاني في بالن  لمسيمن   اآب  شفي كل ميوا ييى ةا 
  بؤل وييؤ  ةشؤايظ  لسؤيري مؤ  مختيؤف نشل  لعؤالظ فؤي  اكسؤتا  مؤا  ولبر ييى يشؤل ت  آلالف فؤي  لماويؤ   لر ةؤا 

 .   هك ل م  مينرةي مسيظ وحيا ييى ما  جتم  في مك  ليح 
فالمتؤؤا   لمؤؤر  عظ ييؤؤى  إلةتلةؤؤن   مارسؤؤتوظ   لحؤؤاوث شجمايؤؤاتوظ شتالمنؤؤذهيؤؤل شهمؤؤا  لسؤؤي نر  شهتبؤؤاع مارسؤؤ   

 عؤؤاش   مئؤؤات  آلالف إ  لؤؤظ  –تبؤؤار     -شدؤؤح وظ شةشؤؤاآاتوظ فؤؤي  لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة   جؤؤا هةوؤؤظ  لنؤؤرم 
 ةا ةك ي  م  ولتان مساجايظ م   لعام .   ك   المالون  

يوظ ش لحاميؤؤؤ  ل  ؤؤؤليظ تحؤؤؤن مختيؤؤؤف شهمؤؤؤا  إلرؤؤؤر    لمسؤؤؤيمر  شفؤؤؤلشيوظ ش لجمايؤؤؤات  إلسؤؤؤالمة   لميي قؤؤؤ  يؤؤؤ 
  فوؤظ  فؤي هك ؤل بؤالن  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالميفؤي  لصؤحر   لمسمةات فمؤا تؤح ل  لشؤليح   ألساسؤة  يؤان  شةضؤرر  

 . هةصاريظ ش لمصرتر  لوظ في  إلةتخا اتيشل ت  لمالون  م    عاش   المالون  ه ضا  فضال ي  
. فضؤؤال يؤ  مئؤات  لجمايؤات ش ألةؤؤح ص  شمشؤا خوا شمليؤاووا يؤذ  ةا ةؤك يؤ   لجمايؤات  لصؤؤرفة  شهتبايوؤا 

( ش لتؤؤي تشؤؤكل بؤؤال مبالاؤؤ    لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  ش ل تؤؤل  إلسؤؤالمة   لمختي ؤؤ   لتؤؤي تؤؤارل  مجمريوؤؤا تحؤؤن مسؤؤمى  
فؤؤلذ  مؤؤا هضؤؤ يا إلؤؤنوظ  لمتعؤؤاآ ر  معوؤؤظ شمؤؤ  يمرمةؤؤات بؤؤعار  . فؤؤي  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي ضؤؤخم  كتيؤؤ   شؤؤلي  ييؤؤى 

ةا هةيؤؤا همؤؤام جمؤؤرع غ نؤؤل  يا يؤؤ   ؤؤا ةمؤؤا فؤؤي  ييوؤؤا  لنؤؤرم  لتطيؤؤ  إلؤؤى مر جوؤؤ  همليكؤؤا ش لنوؤؤرن شةي ؤؤا وظ  إلسؤؤالم لرجؤؤا
 ثالث  هبةاء : شل يوا ما تح ل كتي  غ ا ة  ال قةم  لوا ألةوا ت تقل إلى  .  لصينينن  تحن بعار  لجوان ش إلسالم

 والعقند  القتالية الجسا ية .  االوتقا منسج   -
 الجا  المباشر . العمل )رامج  -
 .ورموزها الجسا ية في  ل ) د إ المي  ت ك الصوو  و من ميا ات المندانيةالقدو    -

بؤؤن  ييؤؤى هيقؤؤابوظ فؤؤي ه  هك ؤؤل ييما وؤؤا  ؤؤا ة صؤؤر    يؤؤي ه  مشؤؤكي  يؤؤذه  ألمؤؤ   لنؤؤرم . شكؤؤل متبصؤؤل وؤؤار  
وبح ؤؤر  يؤؤؤ   ا  ةعقؤؤات غبؤؤار  لحؤؤلص  السؤؤتل ة  ش ؤؤشه  يمؤؤرم قةؤؤان ت  لصؤؤحر  فنوؤؤا  ؤؤا  رتؤؤارش   .رؤؤا   شيؤؤاجح

شدؤؤاق . (  حههب الههدنيا و رابيههة المههوت  :  لؤري  إةؤؤ   ةيؤرل شسؤؤط مؤ   لجاييةؤؤ  ييؤى  اريؤؤ  ميتصؤؤف  لطليؤق..
 .  لصانق  ألمن 
لقؤؤا هثيتؤؤن تجؤؤارص  لشؤؤعرص  إلسؤؤالمة  شغنؤؤل  إلسؤؤالمة  ميؤؤذ ملةيؤؤ   إلسؤؤتعمار  شرادؤؤ   عؤؤا  لحؤؤلص  تالمهها:

 ؤار   لشؤعرص  لتؤي هرؤذت  مؤيو   لمقاشمؤ   لشؤعية  ييؤى إريؤاق  لمسؤتعملي  شىجبؤاريظ   نؤرم  لعالمة   ل اةةؤ  شىلؤى  ل
 ييى  للةنل.
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فؤؤؤي هشج   ش ش للشسؤؤؤي يؤؤؤا ال   ألمليكؤؤؤي يؤؤؤذ  فؤؤؤي ش ؤؤؤن كؤؤؤا   لؤؤؤحرظ  لحضؤؤؤاري لؤؤؤذلك  إلسؤؤؤتعمار  ألشرشبؤؤؤي ش 
ك  لمقاشمؤؤات يؤؤ  نةؤؤؤل  لمقاشمؤؤ . شمؤؤؤ  ذلؤؤك هسؤؤ لت كؤؤل تيؤؤؤضؤؤلبات شتحمؤؤل   مقؤؤاشره  السؤؤؤتمل رشكؤؤا  . يي ر ةؤؤ  

 . في كل مكا  . لمستعملي  شيحيمتوظ.
  ش لعؤؤل ق   ش لجح  ؤؤل ش لؤؤةم      فؤؤي  لماؤؤلص  شفؤؤي يالميؤؤا  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي مؤؤ  ذلؤؤك  لميؤؤف تجؤؤارص ر  ؤؤا 

 شغنليا... شىةاشةةسةا لق قاس ش لويا هفااةستا  ش ش   ش لشام   شمصل 
 لشةشؤا  شهفااةسؤتا ..  ةتصار ت  لجوان  لمجنؤا  فؤي  ليرسؤي  شةجا في مي يا     كذلك شفي تجاربيا  لمعادل 

فةك ؤؤي ليمتؤؤا   ه    شنةؤؤل  لعؤؤاش. شهمؤؤا  لنؤؤرم شةحؤؤ  ةخؤؤرض  لحؤؤلص ضؤؤا همليكؤؤا   الةتصؤؤارمؤؤا و يؤؤن  لقؤؤار  ييؤؤى 
ويمس بر نر  لتصاع ش إلةوةار ش لسؤقر  فنوؤا مؤ  جؤل ء يميةؤ  ش ةؤا  فقؤط فؤي هةؤا    لحؤاني يشؤل مؤ  سؤيتميل. 

شمؤ   ييوؤؤا فؤي  لصؤؤرمال شفؤي ةؤؤلص يادؤؤ   . هفااةسؤؤتا  هرنؤؤل   لعؤل ق ش تؤؤن  لمر جوؤات مؤؤ   ألمليكؤا  فؤؤي ش ؤا هثي
إال  اسؤؤتخا م يمال وؤؤظ  لملتؤؤاو  مؤؤ      ه   ألمليكؤؤا  يؤؤاجحش  يؤؤ   لحضؤؤرر ش لمر جوؤؤ  ييؤؤى  ألرض   لصؤؤحل ء

.   لمؤؤاةنن  مؤؤ   لجؤؤر فقؤؤط  لخؤؤل ص ش لمؤؤرت ش لؤؤامار فؤؤرق رؤشس شه  همجؤؤانيظ محصؤؤرر  فؤؤي ةشؤؤل . هبيؤؤاء جيؤؤاتيا
شفؤي .. بؤل شفؤي كافؤ  بؤالن  لؤاةةا . ف ةا لر ش جون همليكا مقاشم  إسالمة  يالمة  بامي  في كاف  بالن  لمسيمن 

 ؟ ش ل ل ر.  الةسحاص؟ ماذ  لاووا م  ةني  إال  يقل ن ريا
ش جتماعةؤؤا. ش لحيؤؤؤف  شهمؤؤا يؤؤ  ةي ا وؤؤا  ألشرشبنؤؤؤن  فؤؤي  ليؤؤاتر فوؤؤؤظ هضؤؤعف ميوؤؤا شهيؤؤحل يسؤؤؤكليا ش  تصؤؤان ا 

 . بنيوظ متصاع هدال
تعصؤؤؤؤؤف بوؤؤؤؤؤا  ألمؤؤؤؤؤل ض  لسةاسؤؤؤؤؤة     فالحضؤؤؤؤؤار   لالبةؤؤؤؤؤ  يامؤؤؤؤؤ  ش ألمليكةؤؤؤؤؤ  رادؤؤؤؤؤ   ةضؤؤؤؤؤار  يشؤؤؤؤؤ  يجؤؤؤؤؤره

ش لي سؤؤؤة   إلؤؤؤى ةؤؤؤا  عجؤؤؤب معؤؤؤ   لمؤؤؤلء كةؤؤؤا  سؤؤؤتطاين ه  تحؤؤؤةط بيؤؤؤا شتسؤؤؤعى إليؤؤؤان   ش ال تصؤؤؤان   ش الجتماعةؤؤؤ 
ةؤؤا  مؤؤ   لؤؤري  جعيوؤؤا  صؤؤع  ألشلئؤؤك   ايا يؤؤ  بؤؤليع     عؤؤيب  سؤؤتعمارةا. شمؤؤا ذلؤؤك إال أل  همتيؤؤا  ؤؤا بياؤؤن  سؤؤ

 .رغظ يح لوظ !  لطامعن 
   أنلؤ   لشؤليع  شبؤر يا    شيؤي ممكيؤ  شمضؤمرة   ليتؤا    ؤلذ    فالمقاشم   لمسيح  م لشضؤ  بؤليا شش  عؤا

ر  إسؤالمة   قرنيؤا ييمؤاء . شل يوا تحتاج ه  تشار  بوا جماينل  لمسؤيمن  يامؤ   شه  تقرنيؤا دؤح  لر    ش لتارير
   شلةس يشل ت  ل ا  نن   لمخيصن . . مقاشم  تيوة بوا هم   كاميوا ش ان   اش  رش ن

 نوتاج مقاومة تكوو نسج ومعر ة أمة , وليسه طريق وتضويات نخبة فق  .
  ييؤؤؤل  مؤؤؤ  رؤؤؤالل  لطؤؤؤلق  لمطلشةؤؤؤ   لنؤؤؤرم فؤؤؤي سؤؤؤرق  لصؤؤؤحر   شهمؤؤؤا  ةت ؤؤؤار  لحيؤؤؤرل ألهمؤؤؤات يؤؤؤذ   لر  ؤؤؤ  

ما رسؤوا كيوؤا  مؤؤ  ه صؤى  لصؤرفة  إلؤؤى ه صؤى  لسؤيفة  مؤؤلرش  بتجؤارص  ألةؤح ص  لسةاسؤؤة   إلسؤالمة  شبطلشةؤؤات 
 إلدؤالح ش لتلبةؤ .. فةك ؤي فؤي  سؤتعل ض ةتةجؤ  تجاربوؤا  شةصؤان يطا وؤا ييؤل هك ؤل مؤ  سؤبعن  سؤي  ةتؤى  آل  

شهيؤا فوا فة . بل لؤظ تصؤل إلؤى ةتا جوؤا  شلظ تقام ةال لما ةح  .ه  ةستيت  هةوا آلق شةيرل  ا بيان ةا  إلفالس
  لذ تة . 

  ال  لصؤؤرفة  ميوؤؤا شال  لسؤؤيفة  شال  لتييةغةؤؤ   تمكيؤؤن مؤؤ   فؤؤال مؤؤا رس  لتلبةؤؤ  ش لتصؤؤفة  ش إلدؤؤالح ش لسؤؤير 
  ش ألةؤر ل هسؤره  لنؤرم مؤ  ةالوؤا  . ش ل سان  لنرم يارم  ش ل سرق ميتشؤل  ش لعقا ؤا موؤحشه  إدالح هفل ن  لمجتمعات

 ةطيقن تيك  لما رس  ك نل.ورم  
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شلؤظ تسؤؤتط   ألةؤؤح ص  إلسؤالمة   لسةاسؤؤة   لتؤؤي  صؤات  لردؤؤرل إلؤؤى  لسؤيط  مؤؤ  هجؤؤل إ امؤ  ةكؤؤظ  لشؤؤليع   
ثؤؤظ . ةقؤؤة  لميؤؤاي   لتؤؤي هرسؤؤايا  لممسسؤؤر   ألش  ؤؤل رةموؤؤظ    ىثؤؤظ إلؤؤ    ه  تصؤؤل إال إلؤؤى  لسؤؤجر  ش لمعؤؤتقالت

ةا ةؤك يؤؤ   لمتايؤؤ  يؤؤذ   .بؤم  فؤؤي هنش ر سةاسؤؤة  يامشؤة  مخجيؤؤ ييؤى هيتؤؤاص  لسؤؤيطات  لاا شدؤين إلؤؤى  الرتمؤؤاء
 .  لتي هضاين فنوا هسس يقنا   لترةنا باير   لمصيح  ش لتارج

 ش لحل ش ضم يقال شميطقا كما ير ثابن نويا شبليا:
 , وو   ف ول جوافل المستعمرين الغ ا .  يجب أو يقام شرع هللا و   أنقاك الجاه ية والر   الوا مة

   ع هللا بالس واو ما ال   ع بالقرفو  ما وال  ندنا ومماو رقي هللا ونه. .. دما يقوم حكم هللا وون
إال و ه  أ هنة , , ولم تؤ ا  ولة, وال نسضه حضهار  وديمهة وال حد مهة  ولم يقم في تاريخ البارية حكم

لتهاريخ أ بهر )رههاو. ومهن الوراب, وتوه االل السنود. وفي تجارب المؤمننن والكافرين و   حد  هواء وبهر ا
, فنو لم  بصرها ويفسمسا ف نراجة وق ه. وهذه  ولهة إ هرائنل وحضهار  أوروبها  هالته هذه الوايقة ف يقرأ التاريخ

 الغربية المعاصر  وأمجا  أمريكا النوم فقر ار لة و   ميام الدول وناوء الوضارات.
 

 والخالصة:
ش     لمسيمن   لنرم شههمات   لشؤلعة  ش لاةنريؤ   ت نؤا ه   لجوؤان إ  ةكظ  لشليع  شمقتضى هةكام نو    في 

يؤؤر  لحؤؤل  شه  سؤؤيني   لرةنؤؤا فؤؤي قةؤؤام  لمقاشمؤؤ   إلسؤؤالمة   لعالمةؤؤ   لمسؤؤيح   شفؤؤي  لمر جوؤؤ   لشؤؤامي  مؤؤ  هيؤؤا  يا 
  لمحتين  شةي ا وظ  لملتاو  ش لميافقن .

ألمؤ   لمؤرت كؤي تريؤب لوؤظ شألمؤتوظ  لحةؤا . لةس م  ةل إال فؤي نرشص  لشؤوان . فؤي ه   طيؤب بؤباص يؤذه  
ُ بِأَْيِديكُْم َويُْخِزِهْم َويَْنُصْركُْم َعلَْيِهْم َويَْشِف ُصدُوَر قَْوِم ُمْؤِمنِينَ   كما  ال تعالى: ْبُهُم َّللاه  . (14  لترب :  قَا.ِلُوهُْم يُعَذ ِ

ََ  شييايا فقط  ِ  بِنَْصرِ *  َويَْوَمئِِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُو  . (5/4  للشم:   َّللاه
ً  شييايا تل   ِ أَْفَواجا ََ فِي ِديِن َّللاه  . (2  ليصل:  النهاَس يَدُْخلُو

شتصؤؤم  لعقا ؤؤا شيتوؤؤذص  لسؤؤير .    شييؤؤايا تقؤؤام  لصؤؤال  شيحكؤؤظ  لعؤؤال شيؤؤممل  ؤؤالمعلشف شييوؤؤى يؤؤ   لمي ؤؤل
االةَ   :أل  هشلةاء    ا مكير  في  ألرض شه امر  بؤلي  كمؤا  ؤال تعؤالى ِِ أَقَااُموا الصه َْ َمكهنهااهُْم فِاي اأْلَْر الهاِذيَن إِ

ِ َعاقِبَةُ اأْلُُمورِ  َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِله   .(41  لح :  َوآ.َُوا الزه

   لمقاشمؤ  شميوجوؤاذ   لجوؤان شآؤلق ش يل ه  ةخرض في لؤب يؤذ   ل تؤاص ليعؤلض شجوؤ  ة لةؤا فؤي كةفةؤ  يؤ
  سؤؤيمل  عؤؤان مؤؤ   ل صؤؤرل  لتمونا ؤؤ  شدؤؤرال إلؤؤى  ل صؤؤل  ل ؤؤام   لؤؤذي  شيؤؤر مؤؤا ةعتقؤؤا هةؤؤ  مقامؤؤ   لحؤؤل  ؤؤلذ   

  شتمل ييى ذلك إ  باء  .
شةسؤؤتول ذلؤؤك  اسؤؤتعل ض تؤؤارير دؤؤل ييا  ألهلؤؤي مؤؤ   لؤؤلشم شجؤؤذشره ميؤؤذ  ؤؤام  لصؤؤل ع بؤؤن   لحؤؤق ش لباآؤؤل ييؤؤى 

ةنؤؤث مؤؤؤا ه ل   صؤؤؤل  لتؤؤالي ش صؤؤ  مسؤؤؤار ذلؤؤك  لصؤؤل ع مؤؤ  ه ؤؤؤام  ابنؤؤل إلؤؤى ه ؤؤؤام بؤؤرش يؤؤذه  ألرض شذلؤؤك يؤؤر  ل 
 . روت نك   لباآل  صلخ في شج   لحق:

  ستيوام رطى  لمستقيل. لذي  شكل إنر ك  هساس  أل  فوظ  لتارير  شكل هساس فوظ  لر   
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 الثالثالفصل 

 عجذور النظام الدولي ومسار الصرا

 ( جورج بوش) إلى ( قابيل ) من  
 

 
  ال   تعالى:

  ِبَا قُْربَاناً فَتُقُب َِل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبهْل م ِ إِذْ قَره َن َوا.ُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ اْبنَْي آدََم بِاْلَحق 

  اْلَخِر قَاَل أَلَْقتُلَنهَك 
 (27  لما ا :

تهم  وشهك ارمهم أو تهداو  و هيكم   ( رل   ديى   يية  شسيظ   ال:هبر ن شن ي  ثربا  ه  رس رش  
 ما تداو  ار  ة إله  وصهعتسا فقهال وائهل ومهن و هة نوهن  ومكهذ وهال )هل أنهتم  ومكهذ  منهر ولكهنكم غمهاء 
 غماء السنل ولنن ون هللا من صدور وهدو م المسابهة مهنكم وليقهذفن هللا فهي و هوبكم الهوهن فقهال وائهل يها 

 (.  وما الوهن وال:  حب الدنيا و رابية الموتر ول هللا
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 الفصل الثالث: 
 

    جذور النظام الدولي ومسار الصراع 
  (1)من ق ابيل إلى جورج بوش

 
 لمؤرجح لمسؤار  لصؤل ع ميؤذ تقاتؤل شلؤا  هللانم ييةؤ   لسؤالم ش تؤل  لشؤليل ميومؤا   ابنؤل( هرؤاه   الستعل ض شكل 

 ؤؤؤؤام  لعؤؤؤؤالمي  لجاوؤؤؤؤا   ةؤؤؤؤان   لرال ؤؤؤؤات  لمتحؤؤؤؤا   ألمليكةؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤى مبؤؤؤؤانئ  دؤؤؤؤل ع  لصؤؤؤؤالم  يابنؤؤؤؤل(  شىلؤؤؤؤى قةؤؤؤؤام  لي
 لحضار ت( شةتمة  تصفة   عضوا لبعة   شكل ميخصا لجذشر  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا  شبمعيؤى هنق  ستعل ضؤا 

لؤؤا  ظ فؤؤي لتؤؤارير  لي ؤؤام  لؤؤاشلي شدؤؤل ع هآل فؤؤ  إلؤؤى ه   سؤؤتقل دؤؤل يا بؤؤن   لمسؤؤيمن  ش لؤؤلشم كؤؤأبله هشجؤؤ   لصؤؤل ع  
 تارير  لبشلي   لرسةط ش لحاوث.

شسأشجح في يذه  لييذ  تحن يذ   لعير   ما ومني  لالض كترآئؤ  تاريخةؤ  ألف ؤار يؤذ   ل تؤاص  لؤذي  شؤتمل 
 . ييى نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  شميوجوا شآليقتوا

 
 :*  ( قال: ألقتلنك بدايات الصراع )

 يتؤؤا ء شلؤؤا هللانم  ألشل ييؤؤى هرةؤؤ  ش تيؤؤ  إ ؤؤاه  عؤؤا شينؤؤاه  لصؤؤليم شى ا مؤؤ   لقؤؤا  ؤؤم يينيؤؤا  لقؤؤلهللا   ل ؤؤليظ ريؤؤل
بَاا قُْربَانااً فَتُقُب ِاَل ِماْن  : بذلك ييى س  سي   لقتل في بيي  لبشل.  ؤال تعؤالى ِ إِذْ قَره َوا.ْاُل َعلَاْيِهْم نَبَاأَ اْبنَاْي آدََم بِااْلَحق 

ُ ِمَن اْلُمتهِقينَ أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبهْل ِمَن اْلَخِر قَ  * لَئِْن بََسْطَت إِلَيه يَدََك ِلتَْقتُلَنِي َما أَنَاا بِبَاِساِط   اَل أَلَْقتُلَنهَك قَاَل إِنهَما يَتَقَبهُل َّللاه

َ َربه اْلعَالَِمينَ  َْ .َبُاوَء باإِثِْمي وَ   يَِدَي إِلَْيَك أِلَْقتُلََك إِن ِي أََخاُف َّللاه ََ ِماْن أَْصاَحاِب النهااِر َوذَِلاَك * إِن ِي أُِريادُ أَ إِثِْماَك فَتَكُاو

َعْت لَهُ نَْفسُهُ قَتَْل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرينَ   َجَزاُء الظهاِلِمينَ   (.30 - 27 : لما ا   .  * فََطوه
 السؤيب  ل ؤايل   ؤاء الكت   ش شبصلف  لي ل ييا يما راضن فة   عؤة رش  ؤات  لت اسؤنل مؤ  هسؤباص  لقتؤل

 لؤؤذي ذكلتؤؤ   آل ؤؤات ةنؤؤث  تقؤؤات ةؤؤار  لحقؤؤا فؤؤي دؤؤار  لشؤؤليل فصؤؤلخ متريؤؤا  هرؤؤاه  قرلؤؤ   أل تييؤؤك(! فلةؤؤا ةجؤؤا ه  
تيؤك  ليؤؤار  لمتأججؤ  فؤؤي دؤؤاره لؤظ  خمؤؤايا رن  ألخ  لصؤؤالم  مؤا  ةتؤؤر ه مؤ   لؤؤري, ش ليؤؤن  ش لتؤذكنل  ؤؤاهلل ش لتخريؤؤا 

 ييى هشل جليم  ييى سطم  ألرض.م   ليار  فطرين ل  ة س  فعال ه   قام 
شيكؤؤؤذ  سؤؤؤارت مسؤؤؤنل   لشؤؤؤل مؤؤؤ   سؤؤؤظ مؤؤؤ  هشالن هللانم فحميؤؤؤر  مومؤؤؤ  سؤؤؤ ك  لؤؤؤاماء ش لعؤؤؤاش   ش ل يؤؤؤظ ييؤؤؤل مسؤؤؤار 
 لبشؤلي  إلؤؤى ه  شدؤؤين تيؤؤك  لل  ؤؤ   لمضؤؤمخ   الؤؤاماء إلؤى هوؤؤاي  لحضؤؤار   لالبةؤؤ  ششري توؤؤا  لمتجيؤؤل  همليكؤؤا لتتييؤؤى 

تتسؤؤؤؤ  لحضؤؤؤار ت متيا ضؤؤؤؤ   شالبؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  ه   م انيؤؤؤؤا ه   ألرض ال  لتؤؤؤؤي ة ليؤؤؤ  دؤؤؤؤل ع  لحضؤؤؤؤار ت   تيؤؤؤؤك  لي ليؤؤؤ 
 لصؤؤل ع  لحتمؤؤؤي سؤؤؤةجعيوا تصؤؤ ي  عضؤؤؤوا  عضؤؤؤا   شهةؤؤ  إ  كؤؤؤا   لمكؤؤؤا   لحضؤؤار   لالبةؤؤؤ  ذ ت  لطؤؤؤا    ليصؤؤؤل ةي 

ةؤؤؤ    لصؤؤؤينيي ش لي ليؤؤؤ   إل تصؤؤؤان    للهسؤؤؤمالة  ش ل يسؤؤؤ    لعيماةةؤؤؤ   إل اةةؤؤؤ  ش لؤؤؤيو   لسةاسؤؤؤي  لقؤؤؤا ظ ييؤؤؤى  لا مقل آ
                                                

 1(  ف ل   للبط بن   ابنل شجررج برش   ششةا  بعاريما   أل تييك ( . سمعتوا  في نرس ليشةر   هبر  لرلنا  لمصلي ( – مصط ى ةاما –. شم   ألماة  

  يذ   ل صل .  ش للجل  م  عبا ل   ل تاص ش لم  لي  شم   لارر  لتي ضاع  اريا شقةمتوا في  حل  ألمر ج ه  هذكل ل  يذ  ييا   ش ا  ستعلت  ل  ل  لعير 
 عا  لمتالآم  لمسار  لجوان  لعلبي   ي هفااةستا  . شير دح ي محتلف شكاتب شممرخ . شم  ل  ستل تةجي ييى مستر  يال . شال هنري ما مصنله 

في يافة    شيييا  ميي  لسالم   شه  واير لي   ول  لانب .   ألةا   . شهسأل   ه   كر     
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 عؤؤؤا   فتلضؤؤؤت  لمكاةوؤؤؤا ه  تتعؤؤؤا ش مؤؤؤ   عؤؤؤة  لحضؤؤؤار ت فؤؤؤل  دؤؤؤا موا مؤؤؤ   لحضؤؤؤار   إلسؤؤؤالمة  يؤؤؤاشيا  لؤؤؤذي 
 ضا وا ييى ةضار   لشلق  لسرفنتة  ير دا م ةتمؤي. ةنؤث  يتقؤات همليكؤا شر ةؤن تجؤل شر ءيؤا هشرشبؤا  لالبةؤ  

 ؤؤأ  يينوؤؤا إه لؤؤ  ةضؤؤار   إلسؤؤالم  يتقؤؤانلال  لالي ؤؤ  مؤؤ  هجؤؤل نرؤؤرل  ليؤؤاتر(  ةيؤؤف ش رسؤؤر  شرشسؤؤةا  لميوؤؤار  شنشل 
 ش لمسيمن  شفلض سةاستوا ش ةميتوا شثقافتوا شفيس توا  ل افل  ييى بعربوظ.

شيكذ   ستعي  برش  أة   قرن ةلبا  دينية   مقار  ل  م   يل  للص  لذي  رتؤاره لوؤا  عؤا ه  بؤ اه مؤ   إلنمؤا  
 ؤؤالقرل  ؤؤأةوظ شرثؤؤ   لحضؤؤار   للشماةةؤؤ   لمسؤؤةحة  شه   ن  لمتصؤؤونيييؤؤى  لخمؤؤل!! كمؤؤا  سؤؤتعي  معؤؤاشةره  لصؤؤينينر  

 هيا ءيا في  لتارير  ؤ  قصا  لمسيمن  ؤ يظ هيا ؤيا في  لحاضل ش لمستقيل.
شم  ييا تحلكن همليكا ييى كاف   لصعا لت لض ييى  لعؤالظ مؤا هسؤمره   لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا( ميؤذ  ة ؤل   

 ل م   لقل   لعشلي .يقا  إلتحان  لسرفنتي مطي   لعقا  ألرن
اتؤؤر ( ش شلؤؤف( شغنؤؤله.. يلةسؤؤنل شفؤؤق هةؤؤالم  لمي ؤؤلي   لمتصؤؤونين   ألمليكؤؤا  مؤؤ  هم ؤؤال  كةسؤؤيجل( ش ينين

 لؤؤؤذو  دؤؤؤلةر   ؤؤؤأ  ييؤؤؤى همليكؤؤؤا ه  تعمؤؤؤل لةكؤؤؤر   لقؤؤؤل   لحؤؤؤاني ش لعشؤؤؤلي  مطيؤؤؤ   أللفةؤؤؤ   ل ال ؤؤؤ   لةؤؤؤا همليكةؤؤؤا.. 
ات  إلجل م  ألمليكة  موؤان  كؤل مؤ   قؤف فؤي شجؤ  يجمؤ   لطمؤ  شيكذ .. يان بعار  لشل  أل تييك( لنلت   م  ر  

 ش لطغةا   ألمليكة   لمعادل  شراد  كل  ر   لمقاشم  ش لمر جو  في ن ار  إلسالم ش لمسيمن ..
 

************* 
 

 محطات من .اريخ الصراع وجذوره من خالل قصص األنبياء وأ.باعهم:

 جتؤالتوظ   لترةنا كمؤا ييموؤظ هبؤريظ ييةؤ   لسؤالم.. ثؤظ تطؤاشل  لعوؤا ش  ةتشل هبياء هللانم.. شيياش    ييى نو 
  لشةاآن   منيا شبماال ي   لصل    لسري شنص فنوظ  لشل  ش ل يظ ش لطغةا ..

ِ بَِشايراً َونَاِذيراً   فأرسل    للسل تبايا.. مبشلي  شميذري  في كل هم  كما هريل تعالى: إِنها أَْرَساْلنَاَك بِااْلَحق 

ِة إِاله َخال فِيَها نَِذير   َْ ِمْن أُمه  (.24/ فاآل  َوإِ

لقؤا كؤؤا  مؤ  هكيؤؤل هسؤؤباص تمسؤك  لمشؤؤلكن   شؤؤلكوظ: تقينؤا  آل ؤؤاء  شآايؤ   ل يؤؤل ء  ش لتؤؤح م  لعؤان ت شمؤؤا هل تؤؤ  
 .الم لشور ت  شهساس كل ذلك جلي  لسان  ش لمؤأل مؤ   ل يؤل ء شرجؤال  لؤاو   ل اسؤاو  شر ء  لمصؤ إتباع  لي رس  ش

ثُمه أَْرَساْلنَا ُرسُالَنَا .َتْاَرا كُاله َماا َجااَء   ل يل  وظ ر با شرغبا.. شيكذ  هريلةا تعؤالى: إتبايوظ شتعطنل  لعام  لعقرلوظ ش

ةً َرسُولَُها َكذهبُوهُ فَأَ.ْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَْعضاً َوَجعَْلنَاهُْم أََحاِديَث فَبُْعداً ِلقَْوِم ال يُْؤِمنُوَ  .( 44  لمممير :  َأُمه
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 :لقا كاةن رالد  نير   ألةيةاء شهساس يقناتوظ ش ةا  
  ُ َ َواْجتَنِبُوا الطهاغُوَت فَِماْنُهْم َماْن َهادَى َّللاه َِ اْعبُدُوا َّللاه ِة َرسُوالً أَ َوِماْنُهْم َماْن َحقهاْت َعلَْياِه َولَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُل ِ أُمه

بِينَ  الضهاللَةُ فَِسيُروا فِي ََ َعاقِبَةُ اْلُمَكاذ ِ ِِ فَاْنظُُروا َكْيَف َكا شكؤذلك كاةؤن رنشن  ل  ؤل  ش لميحؤاو   .. (36  ليحؤل:  اأْلَْر
ييؤؤى رسؤؤيوظ متشؤؤابو  ش ةؤؤا .. شتيريؤؤن هبؤؤكال  لصؤؤل ع ش صؤؤم تيؤؤك  لمر جوؤؤات  لا مةؤؤ .. شل ؤؤ  هسؤؤاس دؤؤررتوا 

شيليؤؤاش  تعينؤؤا  لخيؤؤق لؤؤ .. ش ل  ؤؤار بحيامؤؤ  سؤؤؤانتوظ  كاةؤؤن بؤؤاوا    لتشؤؤا    فأيؤؤل  لحؤؤق  عيؤؤاش    شيرةاشةؤؤ  ش
يوظ شهدؤؤحاص  لمصؤؤالم فوؤؤظ  عيؤؤاش   لطر غنؤؤن ش أليؤؤر ء شيليؤؤاش  دؤؤلف  ليؤؤاس نشكيؤؤل  وظ شكوؤؤاةوظ شييمؤؤاء سؤؤالآ

 ي   لحق.. فةعذبر  هيي  شيطارنشةوظ. 
كؤؤا  ميؤؤذ  الوؤؤا  ألخ  شت ؤلرت بؤؤعار ت  لشؤؤل ششينؤؤاه.. ليخؤلجي ظ.. ليؤؤلجمي ظ.. ليقتيؤؤي ظ.. ليسؤؤجيي ظ.. شيكؤذ 

  أل تييك(..  لشليل ألرة   لصالم:

 فأمؤؤؤؤا ةؤؤؤؤرح ييةؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤالم هشل  للسؤؤؤؤل فقؤؤؤؤا دؤؤؤؤيل ييؤؤؤؤى  رمؤؤؤؤ   ل  ؤؤؤؤ  هلؤؤؤؤف سؤؤؤؤي  شكؤؤؤؤا  جؤؤؤؤح ؤه شينؤؤؤؤايظ  لؤؤؤؤا  ظ 
  َقَالُوا لَئِْن لَْم .َْنتَِه يَا نُوُح لَتَكُونَنه ِمَن اْلَمْرُجوِمين  :116  لشعل ء). 

ََ َجاَواَب قَْوِماِه    لسالم  قرلر  ألبي  ألةيةاء كما  م يينيؤا تبؤار  شتعؤالى: شيمالء  رم إبل  ةظ يية  فََماا َكاا

ََ  ال  إِ  َه فِي ذَِلَك َلياِت ِلقَْوِم يُْؤِمنُو ُ ِمَن النهاِر إِ قُوهُ فَأَْنَجاهُ َّللاه َْ قَالُوا اْقتُلُوهُ أَْو َحر ِ  ةتؤى هبؤره  ؤال لؤ :،   .( 24  لعي يؤرت:  أَ
 قَا ً  .( 46 مليظ:  َل أََراِغب  أَْنَت َعْن آِلَهتِي يَا إِْبَراِهيُم لَئِْن لَْم .َْنتَِه أَلَْرُجَمنهَك َواْهُجْرنِي َمِلي ا

الهِذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنهاَك يَاا َُاعَْيُب  ألقَاَل اْلمَ   : شيمالء  رم بعنب يية   لسالم وتوانشة  شهتباي 

َه فِاي ِملهتِنَاا قَااَل أََولَاْو كُنهاا َكااِرِهينَ وَ    :مؤ   لرينؤا  هه نش  ش.. . (88 أليؤل ف:  الهِذيَن آَمنُاوا َمعَاَك ِماْن قَْريَتِنَاا أَْو لَتَعُاودُ
اا .َقُاوُل َوإِنهاا لَنَاَراَك فِينَاا َضاِعيفاً َولَاْوال َرْهطُا   َك لََرَجْمنَااَك َوَماا أَْناَت َعلَْينَاا بِعَِزيازِ قَالُوا يَا َُاعَْيُب َماا نَْفقَاهُ َكثِياراً ِممه

 . (91 يرن:

َْ قَالُوا أَْخِرُجوا آَل لُوِط ِماْن قَاْريَتِكُْم إِنهُهاْم  :شهما  رم لر  يية   لسالم ف ذلك  رلوظ ََ َجَواَب قَْوِمِه إِاله أَ فََما َكا

 ََ ُرو  .( 56  ليمل: أُنَاس  يَتََطهه

   لسؤؤالم ش ؤؤم  لقؤؤلهللا  يينيؤؤا  صؤؤ  دؤؤل ي   لطريؤؤل مؤؤ  فليؤؤر  ش رمؤؤ  ةنؤؤث هييؤؤ  إلؤؤى ه  جؤؤاء مرسؤؤى ييةؤؤ
  .  (29  لشؤؤؤؤعل ء:   ْجعَلَنهااااَك ِمااااَن اْلَمْسااااُجونِينَ ألقَاااااَل لَاااائِِن ا.هَخااااذَْت إِلَهاااااً َغْيااااِري  :  ل ليؤؤؤؤر  يؤؤؤؤ  هدؤؤؤؤل  لمشؤؤؤؤكي  

 أَ.َااذَُر ُموَساا  َوقَْوَماا ََ ِِ َويَااذََرَك َوآِلَهتَااَك قَاااَل َساانُقَت ُِل أَْبنَاااَءهُْم وَ َوقَاااَل اْلَمااأَلُ ِمااْن قَااْوِم فِْرَعااْو  هُ ِليُْفِساادُوا فِااي اأْلَْر

 ََ  .( 127 أليل ف:  نَْستَْحيِي نَِساَءهُْم َوإِنها فَْوقَُهْم قَاِهُرو

   : ثظ هريلةا  لقلهللا   ل ؤليظ  مؤا كؤا  مؤ  سؤير  بيؤي إسؤل  نل شكيؤل  وظ شكوؤاةوظ  ل سؤق   ل اسؤاو  مؤ  هةيةؤا وظ
سُِل َوآ.َْينَا ِعيَس  اْبَن َمْريََم اْلبَي ِنَاِت َوأَ  يهادْنَاهُ بِاُروحِ اْلقُادُِس أَفَكُلهَماا َجااَءكُْم َولَقَدْ آ.َْينَا ُموَس  اْلِكتَاَب َوقَفهْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرن

ََ َرسُول  بَِما ال .َْهَوى أَْنفُسُكُُم اْستَْكبَْر.ُْم فَفَِريقاً َكذهبْ     . (87  لبقل :  تُْم َوفَِريقاً .َْقتُلُو
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إلى ه  جاء ةيي   عةسؤى ييةؤ   لسؤالم فمكؤل  ؤ   ألةبؤار ش لل بؤا  مؤ   لنوؤرن شسؤعر  إلؤى  لحؤاكظ  للشمؤاةي 
فطؤارنش  هتبايؤ  ييؤى مؤا   ؤلةن  مؤ   لحمؤا   ؤتال شتشؤليا   ( وما وت هوه ومها صه بوه  لقتي  شديب  فيجاه   ميوظ 

قُتِااَل أَْصااَحاُب اأْلُْخاادُوِد* النهاااِر ذَاِت   : لقؤؤلهللا  إةؤؤا  دؤؤرر تيؤؤك  لمعاةؤؤا  فؤؤي  صؤؤ  هدؤؤحاص  ألرؤؤاشن ةنؤؤث ذكؤؤل 

ََ بِاْلُمْؤِمنِيَن َُُهود    * * إِذْ هُْم َعلَْيَها قُعُود   اْلَوقُودِ  ِ  ال  َوَما نَقَُموا ِمْنُهْم إِ   *  َوهُْم َعلَ  َما يَْفعَلُو َْ يُْؤِمنُوا بِاله  اْلعَِزيِز أَ

 ( 8 / 4 ليلشج    اْلَحِميدِ 

إلى ه  جاءت  للسال   لخاتم  ف ا  مؤ  همؤل ك ؤار  ؤليش مؤ  ةيؤي  للةمؤ  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ شمؤ  هتبايؤ  
ما غطت  رش  ات  لسنل  شريات  هللا ات  لقلهللا  شةصرص  لسؤي  لنؤتيخم  لتواوؤا  لربؤاره تعؤالى  خالدؤ  مكؤل هيؤا ء 

ََ  : همؤؤا  شمكؤؤا      ؤؤالمممين  فؤؤي كؤؤل َوإِذْ يَْمكُااُر بِااَك الهااِذيَن َكفَااُروا ِليُثْبِتُااوَك أَْو يَْقتُلُااوَك أَْو يُْخِرُجااوَك َويَْمكُااُرو

ُ َخْياُر اْلَمااِكِرينَ  ُ َوَّللاه سؤج  هش  تؤل هش تشؤليا شيؤذ  مؤا  حصؤل  لنؤرم مؤ   يؤل همليكؤا شةي ا وؤا  (30 ألة ؤال:  َويَْمكُُر َّللاه
 لملتاو  في كل م     ل  مقاشمتوظ ش لر رف في شج  آغةاةوظ..م   ل  ار ش 

 

************* 
 

 عبر ومالحظات:

 ةتوؤاء  السؤنل   لعطؤل  لسؤناةا  لمصؤط ى ييةؤ   إ   لا رس لقصم  ألةيةاء باء  م  نير  ةرح يية   لسالم ش
  ش لسؤؤالم  خؤؤلج  عيؤؤؤل  لصؤؤال  ش لسؤؤالم كمؤؤا غطتوؤؤا ةصؤؤرص  لقؤؤلهللا  ش لسؤؤي   لييريؤؤ  ييؤؤى دؤؤاةيوا هفضؤؤل  لصؤؤال

شنرشس ال تيتوؤؤؤي يؤؤؤ  مسؤؤؤنل  لصؤؤؤل ع مؤؤؤ   لباآؤؤؤل. كمؤؤؤا ه  نر سؤؤؤ   لتؤؤؤارير  لبشؤؤؤلي يمرمؤؤؤا ش إلسؤؤؤالمي رصردؤؤؤا 
صؤؤانه  تعطؤؤي هفضؤؤل  لؤؤارشس شهشضؤؤحوا يؤؤ  مسؤؤنل  يؤؤذ   لصؤؤل ع ييؤؤل  لتؤؤارير شفؤؤي ةؤؤاشن  إل جؤؤاه  لؤؤذي ةحؤؤ   

 ةذكل م  ذلك:

 
 واحد:ودم إمكانية عيش وون الخنر والار في مكاو  .1

فؤؤلغظ ه  هسؤؤل  هللانم ييةؤؤ   لسؤؤالم كاةؤؤن دؤؤانل  جؤؤا  بؤؤل  ألسؤؤل   لرةنؤؤا  فؤؤي  ألرض لؤؤظ تتسؤؤ   ألرض  كاميوؤؤا 
لؤؤذلك  ألخ  لشؤؤليل كؤؤي وتحمؤؤل شجؤؤرن هخ دؤؤالم وتقيؤؤل   ميؤؤ  معؤؤ  فنوؤؤا.. فيقؤؤا كؤؤا   لمكاةؤؤ  ه   قؤؤرل ألرةؤؤ  ال 

ل.. إلؤؤؤى  ؤؤؤار  هرؤؤؤل .. شل ؤؤؤ  لؤؤؤظ  جؤؤؤا إال هريؤؤا   قلبؤؤؤي هرؤؤؤلج إلؤؤؤى هرض هرؤؤؤل .. إلؤؤؤى جيؤؤؤل هللارؤؤؤل.. إلؤؤؤى إ يؤؤؤةظ هللارؤؤؤ
مقالؤؤ : أل تييك(.. فالشؤؤل ال وتحمؤؤل شجؤؤرن  لخنؤؤل ييؤؤى ظوؤؤل  ألرض كيوؤؤا إ   سؤؤتطاع.. شيؤؤذه ل تؤؤ  ت نؤؤاةا ه  مؤؤ  
 لعيؤؤث ة ةقؤؤ .. شمؤؤ  مصؤؤانم   لسؤؤي   ل رةةؤؤ  شميطؤؤق  لتؤؤارير ه  وتخنؤؤل  عؤؤة هيؤؤل  لحؤؤق ه  هيؤؤل  لباآؤؤل ش ؤؤر  

 رنيظ.. لشل تتحمل جر ريظ بل مجلن شج

 شم  ييا تسقط كل ة ليات  لتعا ش بنيوما ييى كاف   ألدعا ..

فيؤؤظ  مكؤؤ  لحؤؤاكظ آاغةؤؤ  ييؤؤل  لتؤؤارير ه  وتحمؤؤل شجؤؤرن مؤؤ  ورةؤؤا   فؤؤي بؤؤعب  شال  عيؤؤاه  ةتؤؤى شلؤؤر تلكؤؤ  
فؤي   يةشبأة  شآغةاة .. كما ال  مك  لاشل  جلثرمة  في بينتوا شف لتوا م ؤل إسؤل  نل ه  تتحمؤل قةؤام نشييؤ  فيسؤطن

  ةتؤى شلؤر سؤيمن يؤذه  لاشييؤ  إلسؤل  نل  كؤل مؤا  رادلتوا شلر  مر د ات ممسرر  ييى جحء م  هرض فيسؤطن 
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سؤييت  ميوؤؤا ش يتلفؤؤن  شؤؤلينتوا  لانؤل مشؤؤلشي  هدؤؤال. شيؤؤذ  مؤا هثيتؤؤ   لمسؤؤار  لسؤؤخةا الت اقةؤات  لسؤؤالم بؤؤاء  مؤؤ  
 إلى  لواشي .. رارآ   لطليق(   ماريا( شغنليا ش ةتواء بؤ  هشسير( شملشر  بؤ

كما هثيتن  لتجارص  لسةاسة  في كاف   لاشل  إلسالمة  ه   ر   ل  ؤل ش لعيميؤ  ش إللحؤان ش لتاليؤب لؤظ تتحمؤل  
يؤ  مسؤنمل . ش ؤا رفضؤتوا ةتؤى مؤ   شجرن  ر  هدؤرلة  شهةؤح ص إسؤالمة  معوؤا تحؤن قبؤ   ليللمؤا   إال ممسؤرر  ماجم

فمؤ   لسؤذ ج  ه  وتصؤرر  عؤة  إلسؤالمنن  تيؤك  لل عؤ   لمحؤاشن   ةالتوا يذه في  لاالية   لساةق  م   لتجؤارص..
ربربنتؤؤ   شيؤؤي تتعؤؤا ش  سؤؤالم. ةنؤؤث لؤؤظ تتسؤؤ   تحؤؤن  قبؤؤ   ليللمؤؤا  تتسؤؤ  لقؤؤر   إل مؤؤا  ش ل  ؤؤل  ؤؤاهلل فؤؤي هلرينتؤؤ  ش

  ألرض كامي  لجر ر  لحق ش لباآل. ةنث ما ليث  لباآل ه  دلخ  الحق  أل تييك(..

 
************* 

 
 ال  ندفة بالمواوف وتوريك الضمنر وإنما بمقاومته وووة  ا)ره: إو الار .2

 شتذكنله  الخرف م    لظ  حل  واه ضاه هة  له هراه  أة  مسالظ ل   ش فيظ وي    ابنل ه  ذكم 
 اه  اليار جح ء لي المن ..شتريم     

َعْت لَهُ نَْفسُهُ قَتَْل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَصْ   فقال تعالى: ِماْن أَْجاِل   ثظ  ال تعالى: . (30  لما ؤا :  بََح ِمَن اْلَخاِسِرينَ فََطوه

ِِ فََكأَنهَما قَ  تَاَل النهااَس َجِميعااً َوَماْن أَْحيَاَهاا ذَِلَك َكتَْبنَا َعلَ  بَنِي إِْسرائيَل أَنههُ َمْن قَتََل نَْفساً بِغَْيِر نَْفِس أَْو فََساِد فِي اأْلَْر

َه َكثِيراً ِمْنُهْم بَْعدَ ذَِلَك فِي ا فََكأَنهَما أَْحيَا ََ ألَ النهاَس َجِميعاً َولَقَدْ َجاَء.ُْهْم ُرسُلُنَا بِاْلبَي ِنَاِت ثُمه إِ ِِ لَُمْسِرفُو  .. (32  لما ا :  ْر

 شأل   لعيل  في  لجله  ييى  لقتل ال  كمة   لقتل.. فم   تل ة سا هشر  شآغةاةا شظيمؤا فوؤر مسؤتعا لقتؤل غنليؤا
لي س  لاش ف . شيذ  ما هثيتت  يذه  لحضار   لالبةؤ   ليلبليؤ   لومجةؤ   لتؤي تسؤرن دؤ حات تاريخوؤا  قصؤم ملشيؤ  

 م   لجل  ظ.
فميذ  ةطيقن ةمي   ل شرف  لجال فة  بت رية شمبارك  م   ا ا  ل اتةكا  مطي   لقؤل   لسؤانس يشؤل  تلكؤن 

ش ل تؤؤؤك  البشؤؤؤل فؤؤؤي  لقؤؤؤار ت  لخمسؤؤؤ   ألرؤؤؤل   تشؤؤؤنب لوؤؤؤا  لؤؤؤاشل  ليصؤؤؤل ةة   ألشرشبةؤؤؤ  شر ءيؤؤؤا  صصؤؤؤا مؤؤؤ   لقتؤؤؤل 
  لرلا  .

لقؤؤا ه ؤؤان  لاؤؤلص هيل  ؤؤا شهممؤؤا  كاميوؤؤا فؤؤي  ألمؤؤليكنتن  شهسؤؤتل لةا  ش رت ؤؤب ييؤؤل  لتؤؤارير ميؤؤذ ذلؤؤك  لر ؤؤن شىلؤؤى 
 عضؤؤؤوظ  عضؤؤؤا فؤؤؤي   ألشرشبنؤؤؤر  ورميؤؤؤا يؤؤؤذ  فضؤؤؤا   جؤؤؤاشهت ضؤؤؤحا ايا مئؤؤؤات  لمالوؤؤؤن  مؤؤؤ   لبشؤؤؤل.. بؤؤؤل لقؤؤؤا ه ؤؤؤان 

 8شييؤؤى  لمصؤؤالم ش لسةاسؤؤات  لمختي ؤؤ  فقتؤؤل فؤؤي  لحؤؤلص  لعالمةؤؤ   ألشلؤؤى ةحؤؤر   السؤؤتعمارييؤؤى يا ؤؤا ت  دؤؤل يوظ
فؤي  لحؤلص  مينؤر  إةسؤا  82مينر  ةسم . شهفيى  ألشرشبنر  فةما بنيوظ  اإلضاف  ليلشس ش ألمليكا  ش لةا ا  ةحر 

ل تجؤؤارص لمختليؤؤاتوظ  لعسؤؤكلي   ل ات ؤؤ  . ةنؤؤث  صؤؤ ر   لمؤؤا  ييؤؤى رؤشس  لمؤؤاةنن  شجعيؤؤريظ ةقؤؤ لعالمةؤؤ   ل اةةؤؤ  
 ..فقتين هياء رب  مينر  ة س في لح ات !  ش ة لنت همليكا بتجليب هشل  يييتن  ةرشيتن  في  لتارير  لحاوث

ََ بِااأَنهُهْم   شلعيؤظ    ؤؤأ  فؤي بيؤؤي  إلةسؤؤا  هم ؤال يؤؤمالء.. بؤؤلع  لجوؤان ش لؤؤاف  فقؤؤال تعؤالى:  ََ ِللهااِذيَن يُقَااا.َلُو أُِذ

َ َعلَ  نَْصاِرِهْم لَقَاِدير  اُ  َه َّللاه ِ إ *  ِلُموا َوإِ ِ  الالهاِذيَن أُْخِرُجاوا ِماْن ِديَااِرِهْم بِغَْياِر َحاق  ُ َولَاْوال دَْفاُع َّللاه َْ يَقُولُاوا َربننَاا َّللاه أَ

َمْت َصَواِمُع َوبِيَع  َوَصلََوات  َوَمَساِجدُ يُذْكَ  ُ َماْن يَْنُصاُرهُ النهاَس بَْعَضُهْم بِبَْعِض لَُهد ِ َه َّللاه ِ َكثِياراً َولَيَْنُصاَر ُر فِيَها اْساُم َّللاه

َ لَقَِويٌّ َعِزيز   َه َّللاه   .( 40 /39  لح : إِ
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ََ فِي ُمْؤِمِن إِ   ش ال تعالى يؤيوظ: ََ  اله ال يَْرقُبُو ةً َوأُولَئَِك هُاُم اْلُمْعتَادُو ِن فََما  شلؤذلك  ؤال:  .(10  لتربؤ :.  َوال ِذمه

َ َمَع ا َه َّللاه َ َواْعلَُموا أَ  (194/  لبقل   ْلُمتهِقينَ اْعتَدَى َعلَْيكُْم فَاْعتَدُوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَدَى َعلَْيكُْم َوا.هقُوا َّللاه
  ةعؤؤظ إريؤؤاص يؤؤذ   لجؤؤيس  لي ؤؤا  لمعتؤؤاي  شلوؤذ  بؤؤلع  لجوؤؤان شفؤؤلض  إليؤؤا ن  إيؤؤا ن  لقؤؤر  بوؤؤاف   إلريؤؤاص( 
ةِ  شلذلك همل تعالى برضرح شدل ة  . بياء هللانم ةنث ما شجاش  م  ه َوِماْن ِربَااِط  َوأَِعدنوا لَُهْم َما اْساتََطْعتُْم ِماْن قُاوه

ُ   :شةان  لواف  صل ة  مكمال    اْلَخْيلِ  كُْم َوآَخِريَن ِماْن دُونِِهاْم ال .َْعلَُماونَُهُم َّللاه ِ َوَعدُوه ََ بِِه َعدُوه َّللاه  يَْعلَُمُهامْ  .ُْرِهبُو
   :60ألة ال)  

. لقؤؤا ييؤؤظ   ه  يؤؤذ   لجؤؤيس  لشؤؤليل  لقاتؤؤل مؤؤ  بيؤؤي  لبشؤؤل  جؤؤب ه  ولنيؤؤر    ش آل ؤؤات بوؤؤذ   لمعيؤؤى ك نؤؤل ..
شه  تستأدل بؤأفتوظ إ  لؤظ ولنيؤر   شهال  سؤمم لوؤظ  ؤالعةش إال تحؤن  لذلؤ  ش لصؤاار وؤافعر   لجحيؤ  يؤ  وؤا شيؤظ 

 :  هثيؤؤؤؤؤؤؤن  لتؤؤؤؤؤؤؤارير شدؤؤؤؤؤؤؤاق    لع ؤؤؤؤؤؤؤةظةظ إال مؤؤؤؤؤؤؤا نمؤؤؤؤؤؤؤن ييةؤؤؤؤؤؤؤ   ا مؤؤؤؤؤؤا.. شيكؤؤؤؤؤؤؤذ  شه  هك ؤؤؤؤؤؤؤله ال  سؤؤؤؤؤؤؤت  دؤؤؤؤؤؤاغلش  
  ُأاَل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوهَُو اللهِطيُف اْلَخبِير    :14 لميك)  . 

 
************* 
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.  او و يستمر. وأوداء الوق و   مر التاريخ هم المأل المستكبروو يالصراع )نن الوق والباطل أزل .3
 واروواو و سنة الس واو:من الواشية 

ميؤذ ةشؤؤأ  لشؤل .. ش امؤؤن ةؤؤر    لسؤيط  شت ؤؤر   لطغةؤؤا   رتبطؤن مصؤؤالم  لسؤؤيطا  ش لطؤاغرت  مصؤؤالم هيؤؤل  
 ألمؤؤر ل ش لؤؤاةةا بحيؤؤا سؤؤاة   لضؤؤالل مؤؤ   ل وؤؤا   فصؤؤار لوؤؤظ  لمؤؤأل  شةلسؤؤوظ  أليؤؤر  .. شك نؤؤل  مؤؤا هآيؤؤق  لقؤؤلهللا  

ل  لحؤؤق ل ؤؤؤ,   لمؤؤؤأل( هش ل ؤؤؤ,   لؤؤذو   سؤؤؤت يلش ( هش ل ؤؤؤ,   لؤؤؤذو   ل ؤؤليظ ييؤؤؤى يؤؤؤذه  ل يؤؤؤ  هن    لشؤؤةطا  فؤؤؤي شجؤؤؤ  هيؤؤؤ
 هتلفر (..

ةعظ باه يذ   لصل ع ميذ  ابنل ش ستمل م   لمت يلي  م   رم ةؤرح ثؤظ مؤا تؤاله مؤ   ألةيةؤاء ييؤنوظ  لسؤالم ممؤ  
ل  ؤؤل  ؤؤم يينيؤؤا  لقؤؤلهللا  ذكؤؤليظ إلؤؤى ت صؤؤنالت ذلؤؤك فؤؤي  صؤؤ  مرسؤؤى ييةؤؤ   لسؤؤالم مؤؤ  يؤؤا و  فليؤؤر  إلؤؤى  ؤؤر   

شهدؤؤحاص  لمصؤؤالم ممؤؤ  سؤؤؤعر  فؤؤي  تؤؤل  لمسؤؤةم فأةجؤؤاه    شدؤؤرال لؤؤاير  رؤؤاتظ  ألةيةؤؤاء ييةؤؤ   لصؤؤال  ش لسؤؤالم..  
ش سؤتمل  عؤؤا ذلؤؤك كمؤؤا سؤيين  ييؤؤل  لتؤؤارير  إلسؤؤالمي بؤن  نشل  ل  ؤؤل شنشلؤؤ   إلسؤؤالم.. شبؤن   ؤؤر   لحؤؤق ش لصؤؤالح 

  ميؤؤؤذ ه   فتؤؤؤلق  لسؤؤؤيطا  ش لقؤؤؤلهللا .. كمؤؤؤا هريؤؤؤل سؤؤؤنا ش ل يؤؤؤظ ش لجؤؤؤرر ن رؤؤؤل نشلؤؤؤ   إلسؤؤؤالم ذ توؤؤؤا  السؤؤؤت بارش ؤؤؤر  
  لملسين  ديى   يية  شسيظ..

َ َماا لَكُاْم ِماْن إِلَاِه َغْياُرهُ إِن ِاي أََخااُف   تعالى:    ال َعلَاْيكُْم لَقَدْ أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَا  قَْوِماِه فَقَااَل يَاا قَاْوِم اْعبُادُوا َّللاه

 .60ؤ  59 أليل ف   اَل اْلَمأَلُ ِمْن قَْوِمِه إِنها لَنََراَك فِي َضالِل ُمبِينِ قَ  * َعذَاَب يَْوِم َعِظيمِ 

  ََ هقُاو َ َما لَكُْم ِمْن إِلَاِه َغْياُرهُ أَفَاال .َت * قَااَل اْلَماأَلُ الهاِذيَن َكفَاُروا ِماْن  َوإِلَ  َعاِد أََخاهُْم هُوداً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُدُوا َّللاه

 .66 ؤ 65 أليل ف   ا لَنََراَك فِي َسفَاَهِة َوإِنها لَنَظُننَك ِمَن اْلَكاِذبِينَ قَْوِمِه إِنه 

 ََما لَكُْم ِمْن إِلَِه َغْيُرهُ قَدْ َجاَء.ْكُْم بَي ِن َ  .73 أليل ف   ة  ِمْن َرب ِكُمْ َوإِلَ  ثَُمودَ أََخاهُْم َصاِلحاً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُدُوا َّللاه

 َه َصاِلحاً مُ قَاَل ا ََ أَ ْرَسل  ِمْن َرب ِِه قَالُوا ْلَمأَلُ الهِذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه ِللهِذيَن اْستُْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أَ.َْعلَُمو

 ََ ََ  قَاَل الهِذيَن اْستَْكبَُروا إِنها بِالهِذي آَمْنتُْم بِهِ *   إِنها بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُو  ( 76-75 أليل ف:    َكافُِرو

  َُمااا لَكُااْم ِمااْن إِلَااِه َغْيااُره َ قَاااَل اْلَمااأَلُ الهااِذيَن   . (85 أليؤؤل ف:  َوإِلَاا  َماادْيََن أََخاااهُْم َُااعَْيباً قَاااَل يَااا قَااْوِم اْعبُاادُوا َّللاه

َه فِاي ِملهتِنَاا قَااَل أََولَاْو كُنهاا َكااِرِهينَ اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنهَك يَا َُعَْيُب َوالهِذيَن آَمنُ    وا َمعََك ِمْن قَْريَتِنَاا أَْو لَتَعُاودُ
 .(88/  أليل ف

ثظ إلؤى  صؤ  فليؤر  شميئؤ  شمؤر  وظ مؤ  سؤناةا مرسؤى ييةؤ   لسؤالم إلؤى  ؤليش ش لسؤان   لمؤأل  لؤذو   سؤت يلش  
َوَماا أَْرَسااْلنَا فِاي قَْريَاِة ِمااْن نَاِذيِر إِاله قَااَل ُمتَْرفُوَهااا إِنهاا بَِمااا   : شتجيؤلش  ةتؤى  ؤذفر   القينؤب شيكؤذ .. كمؤؤا  ؤال تعؤالى

 ََ  .( 34 سؤبأ:  أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِرو
  

************* 
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4.   وما أ مر الناس ولو حرصه بمؤمننن  : 

 لتؤارير ييؤى مسؤتر   ألرض يكذ  هريل ربيا تبار  شتعالى ي  هيل  لحق  أةوظ  ل ي  ش لقي  في كل  ؤرم ييؤل 
شييى مستر  كل  رم شىه ء كل نير  ةؤق.. شيكؤذ  هثيتؤن ييؤل تؤارير كؤل  لؤاير ت  لممميؤ  شكؤل نيؤر  ةؤق.. فقؤا 

   إال  ينل..عةرح  رم  هلف سي  إال رمسن  ياما  فما هللام  م نيا

يشؤل ممميؤا!!. فالمسؤيمر  فؤي  ش ا ذكل  لم سلش  هر اما ه يوا هشالنه  ل الث   شهياليؤا ثمؤاةر .. شه ر يؤا  ثؤؤيي
 ل  ار  ينل.. ش لمممير  في  لمسؤيمن   ينؤل.. ش ينؤل مؤ  عبؤان    لشؤكرر.. ش لمقلبؤر  ثيؤ  مؤ   ألشلؤن  ش ينؤل مؤ  

  آلرلي .. شهدحاص  لةمن  في هيل  إلسالم ثي  م   ألشلن  شثي  م   آلرلي ..
 

************* 

 
 من يااء وال رابوة )نن مؤمن و افر:إنك ال تسدي من أحببه ولكن هللا  سدي  .5

 يءهريؤؤل   سؤؤبحاة  شتعؤؤالى رسؤؤرل  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  أةؤؤ  ووؤؤاي مؤؤ   شؤؤاء شهةؤؤ  لؤؤةس لؤؤ  مؤؤ   ألمؤؤل بؤؤ
َ يَْهِدي َمْن يََشاُء َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ   :ش ال ل    . (56  لقصم:  إِنهَك ال .َْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنه َّللاه

َ يُِضاالن َمااْن يََشاااُء   ش آل ؤؤات فؤؤي يؤؤذ   لمعيؤؤى ك نؤؤل  جؤؤا  و  هييؤؤظ  مؤؤ  يؤؤر هيؤؤل ليلةمؤؤ  ش لوؤؤا ..  َه َّللاه فَااإِ

 ََ َ َعِليم  بَِما يَْصنَعُو َه َّللاه  . ( 8  فاآل:   َويَْهِدي َمْن يََشاُء فَال .َذَْهْب نَْفسَُك َعلَْيِهْم َحَسَراِت إِ

 :ل م  ه  ال ر  ط  بن  ممم  شكافل فقال تعالى كما  لرت  لعقنا   ص
   إِْخاَوة ََ ََ َواْلُمْؤِمنَااُت بَْعُضاُهْم أَْوِليَااُء بَْعاِض  : ش ؤال تعؤالى  (10  لحجؤل ت:   إِنهَما اْلُمْؤِمنُاو   لتربؤ :   َواْلُمْؤِمنُاو

شيكذ   ة صؤين يال ؤ   ألبؤر  ييؤى هسؤاس  ل  ؤل  .(73ألة ال:     َوالهِذيَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعِض    : شكذلك. (71
اَل يَاا نُاوُح إِنهاهُ لَاْيَس ِماْن أَْهِلاَك إِنهاهُ َعَمال  قَا  ش إل ما  فقال تعالى  قط   لعال   بن  ةرح يية   لسالم ش بي   ل ؤافل:

 .  (46 يرن:   َغْيُر َصاِلحِ 

ََ اْساتِْغفَاُر إِْباَراِهيَم أِلبِياِه إِاله َعاْن َمْوِعادَةِ   فقؤال تعؤالى: كما  ة صين يال    ليير  بن  إبؤل  ةظ شهبةؤ   َوَماا َكاا

اه  َحِليم   َه إِْبَراِهيَم أَلَوه أَ ِمْنهُ إِ ِ .َبَره ا .َبَيهَن لَهُ أَنههُ َعدُوٌّ ِله   . (114  لترب :  َوَعدََها إِيهاهُ فَلَمه
ُ َمثاَلً ِللهاِذيَن َكفَاُروا اْماَرأََت نُاوحِ وَ َضَرَب  شكذلك بن   لحشج شهشج   اْماَرأََت لُاوِط َكانَتَاا .َْحاَت َعْبادَْيِن ِماْن  َّللاه

ََْيئاً َوقِياَل ادُْخاال النهااَر َماَع الادهاخِ   ِ سؤبحاة   شبؤن  . (10  لتحؤليظ:   ِلينَ ِعبَاِدنَا َصاِلَحْيِن فََخانَتَاهَُما فَلَْم يُْغنِيَا َعْنُهَما ِمَن َّللاه
قَدْ َكانَْت لَكُْم أُْسَوة  َحَسنَة  فِي إِْبَراِهيَم َوالهاِذيَن َمعَاهُ إِذْ قَاالُوا ِلقَاْوِمِهْم   شتعالى ه  يذ  ير سينل  ألسر   لحسي  فقال:

ِ َكفَْرنَا بِكُْم َوبَدَا بَْينَنَا َوبَيْ  َِ َّللاه ََ ِمْن دُو ا .َْعبُدُو ِ َوْحادَهُ إِنها بَُرآُء ِمْنكُْم َوِممه نَكُُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَاداً َحتها  .ُْؤِمنُاوا بِااله

ََْيِء َربهنَا َعلَْياَك .َ  ِ ِمْن  َه لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن َّللاه   يرُ َوكهْلنَاا َوإِلَْياَك أَنَْبنَاا َوإِلَْياَك اْلَمِصاإِاله قَْوَل إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَْغِفَر
 .( 4  لممتحي :

ِ   شكؤؤذلك هثؤؤؤيى   تعؤؤالى ييؤؤى دؤؤحا   رسؤؤرل  ييؤؤاما تم يؤؤر  ذلؤؤك شهةؤؤحل  لقايؤؤا  فقؤؤال: ََ بِاااله ال .َِجاادُ قَْوماااً يُْؤِمنُااو

َ َوَرسُاولَهُ َولَاْو َكاانُوا آبَااَءهُْم أَْو أَْبنَااَءهُْم أَْو إِ  ََ َمْن َحاده َّللاه ْخاَوانَُهْم أَْو َعِشايَر.َُهْم أُولَئِاَك َكتَاَب فِاي َواْليَْوِم اْلِخِر يَُوادنو
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ََ َوأَيهدَهُْم بُِروحِ ِمْنهُ َويُدِْخلُُهْم َجنهاِت .َْجِري ِماْن .َْحتَِهاا اأْلَْنَهااُر َخاِلاِديَن فِ  يَما ُ َعاْنُهْم َوَرُضاوا قُلُوبِِهُم اأْلِ يَهاا َرِضاَي َّللاه

َه  ِ أاَل إِ ََ َعْنهُ أُولَئَِك ِحْزُب َّللاه ِ هُُم اْلُمْفِلُحو  . (22  لمجانل :   ِحْزَب َّللاه

 يذه ةقط  هساسة  ل وظ  لصل ع بن   لحق ش لباآل م  مي رر هيل  إل ما .. 
َِ اْساتََحبنوا اْلكُْفاَر َعلَا  اأْلِ   ش ال:  َِ َوَماْن يَتَاَولهُهْم يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخاذُوا آبَااَءكُْم َوإِْخاَوانَكُْم أَْوِليَااَء إِ يَماا

 ََ ََ آبَاااُؤكُْم َوأَْبنَاااُؤكُْم َوإِْخااَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُااْم َوَعِشاايَر.ُكُْم َوأَْمااَوال  اْقتََرْفتُُموَهااا   ِمااْنكُْم فَأُولَئِااَك هُااُم الظهاااِلُمو َْ َكااا * قُااْل إِ

ََ َكَسادََها َوَمَساِكُن .َْرَضْونََها أَ  ُ َو.َِجاَرة  .َْخَشْو ِ َوَرسُاوِلِه َوِجَهااِد فِاي َسابِيِلِه فَتََربهُصاوا َحتها  يَاأْ.َِي َّللاه َحبه إِلَْيكُْم ِمَن َّللاه

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ   . (24 / 23   لترب :  بِأَْمِرِه َوَّللاه
 

************* 
 

نماوذج الفرعاوني المتكارر عبار التااريخ )حااكم ـ نمو التجمعات البشرية وقياام الممالاك   ونشاوء السالطة وقياام ال

 كاهن ـ أعواَ(:

فؤؤي بؤؤمر  لتجمؤؤ   لبشؤؤلي  ألشلؤؤي بؤؤاهت تت ؤؤر  ةريؤؤات  لعشؤؤا ل مؤؤ   ألسؤؤل  لمتقاربؤؤ  ةسؤؤبا شمسؤؤكيا  مؤؤ  هشالن 
  ألص  لر ةا شهشالنيظ.. شم  تيامنوا باهت تت ر   ل با ل م  تجم   لعشا ل هشالن  لجا  لر ةا..

 لتؤؤي ت رةؤن  شؤؤكل تيقؤا ي مؤ  كينؤؤل  ألسؤل  هش جؤؤايا   ةعؤؤي  امؤن  لحاجؤؤ  ليشؤرء  لسؤيط  شبشؤكل فطؤلي شآي
 هش بةخوا  لمطاع  لذي تلج  إلة   لقيني  في بمشةوا شةاجتوا..

شلما كا   جتماع  ل با ؤل ييؤى مؤر رن  لاؤذ ء ش لؤلهق مؤ   لمةؤاه ش لمل يؤي شمؤر آ   لصؤنا  سؤليا  مؤا ضؤا ن 
 ياس في  لمساك   ح ا ي  مر رن  للهق ةتةج   لحاج  ش لصل ع ييى تيك  لمر رن.. لمر      أييوا فتبايا  ل

ف اةؤؤن  لسؤؤيط  فؤؤي تيؤؤك  لملةيؤؤ  مكرةؤؤ  مؤؤ  بؤؤةر  لقينيؤؤ  شكينؤؤل رجؤؤال  لؤؤاو  هش  ل وؤؤا  فنوؤؤا شكبؤؤار رؤشس 
  لعشا ل هش  ألسل شهيل  لمال هش  لقر  ش لبأس..

ييى م  ةرلوا م   ألسل ش ل با ؤل  لضؤعة   إمؤا  ؤالتح شج  سةطلت  لقري  ميوا ةجمواشم  ت اشت  ل با ل في 
هش  لتحؤؤالف هش  ؤؤالبطش ش لسؤؤةطل .. شبؤؤاهت  ل با ؤؤل  لمتضؤؤخم  تأرؤؤذ بؤؤكل  لممالؤؤك  لصؤؤانل .. شسؤؤليا  مؤؤا بؤؤلهت 

ةريؤات  شهنش ت  لميؤك ش. شةشأت آبق   لمأل ش أليؤر  .  لحاج  لمستيحمات  لم يمك م   ألير   ش لسالح ش لحصر  
 سات ..ممسؤ

ليؤا شتسؤةطل ييؤى  شكما ةصل في تضخظ  عؤة  ل با ؤل. تضؤخمن  عؤة  لممالؤك لتيتيؤ  مؤ  ةرلوؤا هش توجمف
هرضؤوا.. شمكيؤن ك ؤل   لعؤان ش لمؤر رن  عضؤوا مؤ  ه  تتحؤرل إلؤؤى ممالؤك  ريؤ  تقؤرم ييؤى ة ؤام إ طؤايي  سؤرن فةؤؤ  

 تسؤؤاع  لمؤؤر رن ش لسؤؤيطا  مؤؤا  ة ؤؤرذيظ  كبؤؤار  لقؤؤان  ش لمؤؤال   لؤؤذو   شؤؤكير  كبؤؤار هيؤؤر    لميؤؤر    لؤؤذو   تسؤؤ  مؤؤ 
شبالتالي م ايل سيطاةوظ م  ك ل   لجيا ش لسالح شىةشاء  لقالع ش لحصر  ش ألسر ر ييى ماةوظ شممؤال وظ.. شةشؤأ 
ت هة مؤؤؤ   جتماعةؤؤؤ  ش  تصؤؤؤان   شسةاسؤؤؤة   حسؤؤؤب ةؤؤؤال كؤؤؤل ممي ؤؤؤ   شبؤؤؤالطب  كؤؤؤا  ل ؤؤؤل ممي ؤؤؤ  نويوؤؤؤا شمعتؤؤؤؤقا توا 

 لاو  ش ل وا   لذو  واولش   لحةا   لاوية  ل ل ممي  ..شبالتالي ةشأت آبق  رجال  
ش لسؤيطا  هش  لمؤر رن ش ألر ضؤي شسؤر  ذلؤك   لي رذش ام  لصل ع ييى . شكما ترسعن  ل با ل ترسعن  لممالك 

مؤؤؤ  متؤؤؤاع  لؤؤؤاةةا.. فقامؤؤؤن  لحؤؤؤلشص بؤؤؤن   لممالؤؤؤك ش بتيؤؤؤ   أل ريؤؤؤاء  لضؤؤؤع اء فيؤؤؤاهت تت ؤؤؤر   لممالؤؤؤك  ل يؤؤؤل   لتؤؤؤي 
وؤا ةضؤار ت ي ةمؤؤ  فؤي مختيؤف ميؤؤاآق  ألرض ييؤى وؤا هشلئؤك  لميؤؤر   أل ريؤاء.. ش ضؤطلت  لممالؤؤك  هنيؤلت فن
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 لصؤؤؤال  إلؤؤؤى  لؤؤؤاررل فؤؤؤي ةماوتوؤؤؤا هش  لؤؤؤذشبا  فنوؤؤؤا هش  للةنؤؤؤل مؤؤؤ  جر ريؤؤؤا إلؤؤؤى ميؤؤؤاآق هرؤؤؤل .. فترسؤؤؤعن تيؤؤؤك 
  إلميل آرريات في  عة  ألةةا .. ةجظ لممالك لتصل إلى 
شةتةجؤؤ   لصؤؤل ع   هش  لممالؤؤك  ل يؤؤل     ؤؤي ش لؤؤاويي فؤؤي مكرةؤؤات  إلميل آرريؤؤات ش لتؤؤؤيرع  لعل   شةتةجؤؤ   ل يؤؤظ 

ت  كؤؤن فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ   ألةةؤؤا  تيؤؤك  إلميل آرريؤؤات ش لممالؤؤك  ل ينؤؤل  إلؤؤى مكرةؤؤات هرؤؤل  مؤؤ   لممالؤؤك   فةمؤؤا بنيوؤؤا 
معوؤا  أبؤكال مختي ؤ   شيانت إلؤى مسؤتر   لممي ؤ  هش  إلمؤار  هش ةتؤى  لقينيؤ  لتعؤاشن نشر   لتؤارير سؤنليا   لصانل  

 فتتس  شتمتا ثظ تت  ك شتتحيل.. شيكذ  نش لةك..
 

 وواو(:اركاهن ه الوا م ه ال) :الس وة  * ميام النموذج الفرووني ومم 
ةكؤؤؤظ  لميؤؤؤر  ش لحيمؤؤؤاء بؤؤؤعربوظ شريا ؤؤؤايظ  التلغنؤؤؤب ش لتلينؤؤؤب.. فالعطا ؤؤؤا ش لميادؤؤؤب ش لمكاسؤؤؤب لمؤؤؤ   طةؤؤؤ  

  لعصؤالم   خال  .. شمؤ   لر ؤن هنر   لميؤر  ش لطاؤا  مؤا ليسؤةا ش لؤذيب ؤ هش   لي ال  لسيطا   ش لبطش ش لقتل ش
 ش لجحر  ؤ م  هثل ةاج  في سةاس   لياس..

ل ؤؤؤن ة ؤؤؤليظ آايؤؤؤ   ليؤؤؤاس للجؤؤؤال ال  مي ؤؤؤر  سؤؤؤة ا شال ذ بؤؤؤا  شال   إال ه  نيؤؤؤا   لساسؤؤؤ  ش لميؤؤؤر   لطر غنؤؤؤن 
ةنؤؤث   جؤؤال  لؤؤاو  ش ل وؤؤا   لؤؤذو    بعؤؤر  فؤؤي معابؤؤايظ ةل سؤؤا شال هير ةؤؤا  شال بؤؤنئا مؤؤ  ينيمؤؤا   لسؤؤيطا ! إةوؤؤظ ر 

  ؤؤؤأتنوظ  ليؤؤؤؤاس آر عةؤؤؤؤ  لنؤؤؤافعر  لوؤؤؤؤظ  لصؤؤؤؤا ات شيقلبؤؤؤر  بؤؤؤؤن  هوؤؤؤؤاووظ  لقؤؤؤل بن  بؤؤؤؤال إجبؤؤؤؤار  شيقضؤؤؤر  لوؤؤؤؤظ  لموؤؤؤؤام ش
  بؤؤؤؤل شيويؤؤؤؤر  لوؤؤؤظ ةةؤؤؤؤاتوظ  كؤؤؤؤل  رتةؤؤؤار. ةنؤؤؤؤث ال  حصؤؤؤؤل  لميؤؤؤر  ييؤؤؤؤى ذلؤؤؤؤك مؤؤؤ   ليؤؤؤؤاس إال  السؤؤؤؤةا امات لخؤؤؤ

 ش لسر ..
عؤؤر   ل وؤؤا   سؤؤيب نش يؤؤي  ل طؤؤل   ل اميؤؤ   لتؤؤي فطليؤؤا   فؤؤي  يؤؤرص  ليؤؤاس مؤؤ   لسؤؤعي لعبؤؤان  فاليؤؤاس  طة 

 رالقوظ شىرضا  ..
فنرديرةوظ إلؤى   ييؤى  لطليؤق  لمسؤت ةظ   ثظ شرثتوظ م   لعيماء   فلما  عيا  لياس ربوظ شفق ياي  ألةيةاء 

اؤؤؤر   ألجؤؤؤل مؤؤؤ    تعؤؤؤالى.. شىمؤؤؤا ه  تجتؤؤؤال  لشؤؤؤةاآن  ال وليؤؤؤاش  مؤؤؤيوظ جؤؤؤح ء  شال بؤؤؤكرر   شىةمؤؤؤا يؤؤؤا   ربؤؤؤاةنن  ويت
شتقؤرنيظ فؤي يؤذ   لضؤالل بؤةاآن   إلةؤؤس    ليؤاس ذ ت  لةمؤن  شذ ت  لشؤمال فةعيؤاش   لطؤاغرت شيشؤلكر  بؤؤلبوظ 

ش لج  م   لسحل  ش ل وا  شرجال  لؤاو   لميحؤلفن . فنيحؤلف  ليؤاس فؤي نرشص  لضؤالل  كؤل همؤ   حسؤب بؤةطاةوا 
هش   ذ ييؤؤؤا  ليؤؤؤاس ةجؤؤؤار   لطؤؤؤرآظ ش ل ر كؤؤؤب ش ل ؤؤؤر يل  لطيةعةؤؤؤ  ش لحنر ةؤؤؤات ش ليؤؤؤار ش ألدؤؤؤيام شضؤؤاللوا  ذلؤؤؤك ميؤؤؤ

 يياش   لبشل ش لطر غنن إلى هللارل هبكال  لشل   لمتطرر   حسب تطرر  لمجتمعات..
فتسؤتليم فطؤلتوظ . إ   لياس  طةعر  كواةوظ شرجال  لؤاو  فؤنوظ ظيؤا مؤيوظ هةوؤظ وردؤير  إلؤى آايؤ  رؤالقوظ 

 ةنث ال تستليم فطل  شال تستقل ة س إال  اللكر  إلى معيرنيا  الحق هش  الضالل ..  ان  ذلك  لخالق في عب
شلؤذلك تؤل   إلةسؤؤا  مومؤا سؤما فؤؤي مل تؤب  لعيؤظ ش لمعلفؤؤ  ش لؤذكاء    خيؤ  يقيؤؤ  شت  نؤله مؤ  ةذ  ؤؤ  ييؤى  ؤؤاص 

معيؤرنه شيعيمؤ   رضؤالنالؤ  ييؤى   ن ريؤ  لطاي  رجؤل  لؤاو   لقؤا   فؤي   شيستعا في غالب  ألةةا  ة سةا    لمعيا 
شيؤؤر ييؤؤى  سؤؤتعا ن ليؤؤذل كؤؤل غؤؤال شةفؤؤةس فؤؤي سؤؤينل يؤؤذه  لل ةؤؤ .. شيكؤؤذ  ماهلؤؤن تؤؤل   لنؤؤرم  .كةؤؤا  عيؤؤاه شيطةعؤؤ 

هش تم ؤؤال هدؤؤظ    ر ةتةؤؤ  سؤؤاجا  لبقؤؤل  هش فؤؤأر  هش ةؤؤاربسؤؤط و يؤؤي ركيتةؤؤ  شي  ةامؤؤل بؤؤوان  نكتؤؤرر   فؤؤي هر ؤؤى  لعيؤؤرم 
شيطيؤؤق نرؤؤا   لبخؤؤرر لتاطؤؤي ييؤؤى ةتيؤؤ     ل ؤؤاي   عؤؤة رذ ذ  لمؤؤاء مؤؤ  وؤؤاه  لمتع يؤؤ  فةمؤؤا وؤؤلش ييةؤؤ  ! مؤؤحركش 
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ةتؤى شلؤر كاةؤن ال تؤارل   يرجؤاء مؤ  رجؤل نوؤ  ميؤافق لسؤيطاة   فتؤر   يؤذ   لحصؤةا وتب  ربما شةت  معياه.. هش 
عؤؤؤل مؤؤؤ  شج    السؤؤؤتعاة مؤؤؤ   ينؤؤؤل إضؤؤؤ اء  لشؤؤؤلعة  ييؤؤؤى  ةؤؤؤتالل  ليصؤؤؤار  لؤؤؤيالن  لحؤؤؤلم بؤؤؤاير   .فؤؤؤي يقؤؤؤل ييؤؤؤح 

  سا  في  ألرض!! شيكذ  كا  شما ه ل نوا   لبشل..مجايايظ 
لؤظ تسؤتقل . شفؤلش  إلؤى ظيمؤات  إللحؤان   شةتى لما ثار  لياس ممرل  ييؤى رجؤال  لؤاو  ش ةخيعؤر  مؤ  هن ؤاةوظ  

ح  اليتقؤؤؤان فؤؤي  ألشيؤؤؤام ش ألبؤؤؤبا  ش ة رسؤؤوظ شمؤؤؤا ه لؤؤؤر  وتنوؤؤر  فؤؤؤي ظيمؤؤؤات  لسؤؤحل ش ل واةؤؤؤ  ش لبحؤؤؤث فؤؤي  لمانبؤؤؤات 
 ش  إلة  في  لمومات!.م ش ألآباق  لطا ل ! ةتى  سك  يذ   لعطش  ل طلي لعبان  رص  انر موةم  ويج

شهنركؤؤؤر  ه   سؤؤؤتةعاص يؤؤمالء  لمسؤؤؤتحرذو  ييؤؤى  لطايؤؤؤ  بؤؤؤال   نيؤؤؤا   لطر غنؤؤن يؤؤؤذه  ل ؤؤايل   هنر   لساسؤؤ  ش
لقطاع  ألكيل مؤ   ليؤاس  لؤذو  شييمر  هةوظ إ  رضعر  إلنوظ رض  لوظ   . سيطا  شال هير   هفضل م  مر جوتوظ

لؤؤظ وؤؤتمك   لسؤؤةا ش لسؤؤر  شال  لؤؤذيب مؤؤ  إرضؤؤاع هك ؤؤليظ إال مم تؤؤا  ةنؤؤث  كؤؤر   ألدؤؤل فؤؤي  ليؤؤاس يؤؤر  لت يؤؤن 
 ش لباة ليسيطا  شسة   شذ ب  لرال  لخرف ش لحاج ..

 .  ا ش لعؤؤذ صهشيؤؤاش  مؤ  هبؤؤى مؤؤيوظ  لسؤؤة  لؤؤاو   شهغؤا ر  ييؤؤنوظ  لؤؤذيب ش لعطا ؤؤا  ش  لميمؤؤك رجؤؤالع  ص رجؤؤال  فقؤلم 
شدؤار  .لوؤظ ينيماةؤا كونيمؤا   لميؤك  فارت عؤن قبؤاص  لمعابؤا كمؤا  رت عؤن هبؤل ج  لقصؤرر مش فأةش .  فطرير  هك ليظ

لوؤؤظ  لحؤؤل س ش أليؤؤر   ش ألتبؤؤاع ش لخؤؤام. شيكؤؤذ   ةضؤؤظ رجؤؤال  لؤؤاو  إلؤؤى  لمؤؤأل مؤؤ  كبؤؤار  لقؤؤر ن ش ألمؤؤل ء ش أليؤؤر   
لؤذي نمؤل مسؤتقيل  لبشؤلي  فؤي   يؤذ   لتؤح شج   لمير  ش ل وا  شرجال  لؤاو   شبكير   لحابة . ش ام  لتح شج  لي ا بن 

 ا  لياس ليطاغرت بال ه   عياش  ربوظ.. شييم . مع ظ تاريخوا 
(  شبؤكل كبؤار  ل وؤا  شكبؤار  أليؤر    الوا م والكاهن واروهواو شبوذ   كتمل م يث  لسيط   لذي  ام ييى  

.. شةؤاه يؤمالء ( لؤذو  هتلفؤر  هش  (   لؤذو   سؤت يلش   هش (  لمؤأل   هللا  بي    شجيرنيظ  ل يم  ما  دطيم يية   لقل 
 ش سترلر  ييى ما هر نش  م  نةةا  لياس ش لشعرص  لمسحر   آريا هش كليا.  ما باؤش  

شتيريؤؤن هبؤؤكال م يؤؤث  لسؤؤيط   حسؤؤب تيؤؤرع شتطؤؤرر  لمجتمعؤؤات ش لممالؤؤك ش لحضؤؤار ت.. شل ؤؤ   لتؤؤارير شهللاثؤؤاره 
شكؤؤذلك مؤا هريلتيؤا  ؤؤ   ل تؤب  لاويةؤ   لسؤؤا ق  ثؤظ  لقؤؤلهللا    ك  لحضؤار ت مؤ  بؤؤر يا مكتربؤ  هش ميمرسؤ  شمؤا تلكتؤ  تيؤؤ

(. ةنؤث كؤا  الوها م والكهاهن واروهواو  نلن جمةعوا ييى ه  م يؤث  لسؤيط  كؤا  مكرةؤا مؤ  يؤذ   لحيؤف:   ل ليظ
 لعؤانلر   لبؤر   لعيمؤاء  لصؤالحن   ش لعكس  ؤالعكس. فؤالمير . دالح  لمأل ش لحابة  ن  ما  صالح ذلك  لسيطا  

ش سؤؤتقام تبعؤا لؤؤذلك مسؤيك  لجيؤؤا ش أليؤر  . شهمؤؤا  لطاؤا  فقؤؤا  لبؤر   لمجيؤؤلي  ش ل اسؤؤاو . . شرجؤال  لؤؤاو   لمخيصؤن  
 شكا   لياس ن  ما ييى نو  ميركوظ..

 ليا  ةؤ . ثؤظ شيكذ   ام  لساةل  لمشعرذ ووة   ليؤار إلؤى جاةؤب ر ؤةس  لقينيؤ   شيؤاول  لطقؤرس فؤي  لمجتمعؤات 
تطررت  لحضار ت فقام  ليمرذج  ل ليرةي  لذي فصل  لقؤلهللا  شهفؤاض فؤي تلكنيتؤ  شهةر لؤ .. فر ؤف  ليمؤلشن شكوؤا  
ؤلشه  عؤا ةجاتؤ   شلمؤا جؤاء مرسؤى ييةؤ   لسؤالم إلؤى   ألديام لسناةا إبل  ةظ يية   لسالم ةتى رمؤره فؤي  ليؤار ثؤظ يجم

 لمؤؤأل إلؤؤى جاةؤؤب  ل ليؤؤر .. ثؤؤظ ش ؤؤف  ألةبؤؤار ش لل بؤؤا  مؤؤ   فليؤؤر  ش ؤؤف فؤؤي شجوؤؤ  ةيؤؤف  لسؤؤحل  ش أليؤؤر   مؤؤ 
 ؤؤايرر ء(  لؤؤذي بؤؤ    لنوؤؤرن إلؤؤى جاةؤؤب  لميؤؤر   لطاؤؤا  ضؤؤا  لصؤؤالحن  فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ  تؤؤاريخوظ. فجؤؤاء ةمؤؤرذج  بيعؤؤام

 ؤؤم    صؤؤت  مؤؤ   لقؤؤرم  لجبؤؤاري  شمي وؤؤظ ضؤؤا ةيؤؤي   ش لمؤؤممين  مؤؤ  بيؤؤي إسؤؤل  نل.. ثؤؤظ جؤؤاء  لنرةؤؤا  ش امؤؤن 
  ثؤظ جؤاء  للشمؤا  فررثؤر  ةضؤار    لنرةؤا    لرثؤية   ف ا  لوا ه اآلتوؤا شكواةوؤا شهللالوتوؤا شجيؤايظ شميؤركوظةضارتوظ 
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شكيوا تؤال هللاثاريؤا ييؤى ة ؤس  لمسؤالك ش لييةؤ  فؤي م يؤث .  حذ فنليا.. ش امن ةضار ت ك نل  في  لمشلق ش لمالص 
م  ش ؤؤف  ألةبؤؤار ش لل بؤؤا  ش لمؤؤأل مؤؤ  بيؤؤي (. شلمؤؤا جؤؤاء سؤؤناةا عةسؤؤى ييةؤؤ   لسؤؤال م و ههاهن وأوههواواحهه لسؤؤيط .  

إسل  نل شهرباص  لاةةا ش لمصالم م   لحاكظ  للشماةي شسعر  في  تيؤ  فأةجؤاه   مؤيوظ.. ثؤظ آؤارن  ل ةادؤل  ش لميؤر  
  شآؤارنش  هدؤحاص  ل وؤف شهم ؤالوظ  ةتؤى سؤمي  لقؤل   لؤذي ذكؤله  لقؤلهللا   هتباي  ش تيريظ ةتى ة لش  لوؤظ  ألرؤاشن

  اةي  لمنالني في  لتارير  لمسةحي  عصل  لشوا ء..  ألشل ش ل
 عؤؤؤؤا ه  بؤؤؤؤريوا  لل بؤؤؤؤا  ش ألةبؤؤؤار  لنوؤؤؤؤرن شمحجريؤؤؤؤا  الرثيةؤؤؤؤ    ثؤؤؤظ غؤؤؤؤحت  ليصؤؤؤؤل ةة   إلميل آرريؤؤؤؤ   للشماةةؤؤؤ  

 شبعة تعالةظ  لنورن  ..
شؤؤأ لؤؤ  مؤؤا   ف ؤؤا   لبا ؤؤا كينؤؤل  لل بؤؤا  ش ألةبؤؤار  ليصؤؤار  إلؤؤى جاةؤؤب  إلميل آؤؤرر  ل ةصؤؤل.. شةشت ؤؤلرت  لسؤؤيم  

يؤؤر معؤؤلشف مؤؤ   لممسسؤؤ   لاويةؤؤ  شسؤؤيطاةوا.. ش كتمؤؤل ييؤؤى وؤؤا  ليصؤؤار   لوةكؤؤل  لؤؤاويي  لؤؤذي دؤؤار  لبا ؤؤا  ألكيؤؤل 
فةؤؤ  إميل آؤؤرر  نويةؤؤا  مترجؤؤا  ضؤؤايي  إلميل آؤؤرر  للشمؤؤاةي شميؤؤر  هشرشبؤؤا فؤؤي مي وؤؤظ شذيؤؤيوظ شةل سؤؤوظ شةشؤؤموظ.. 

ش أل ؤؤؤاآل   لع ؤؤؤام شبؤؤؤن   لبا ؤؤؤا شكبؤؤؤار كل نلتؤؤؤ  شر باةؤؤؤ  شبؤؤؤوات هشرشبؤؤؤا ك نؤؤؤل  مؤؤؤ   لحؤؤؤلشص ش ليح يؤؤؤات بؤؤؤن   لميؤؤؤر  
 .شكاةن  لايب  ن  ما ليبا اش ت.. ةتى ثار  عة  لمير  ش تخذش  ألة سوظ  ا اش ت فلينن  غنل  لبا ا  لملكحي 

 ل يسؤؤي  قؤؤم  ل  ؤؤا   مؤؤ  هفعؤؤال م يؤؤث  لسؤؤيط  يؤؤذ    لحؤؤاكظ ش ل ؤؤاي  ش أليؤؤر  ( شمؤؤا  ش لتؤؤارير  ألشرشبؤؤي ش 
ش سؤتحير  مؤ    سؤ  ر   لؤاماء  ش  فقؤا  سؤتيير   ألمؤر ل  .شيشؤا    ألسؤاآنل    مؤا  شؤنب لؤ   لرلؤا  مشؤعرص فعيؤر   ال

ةتؤؤى بيؤؤ  بوؤؤظ ه  ويةعؤؤر   ليؤؤاس إ طايؤؤات فؤؤي  لجيؤؤات مؤؤ  يؤؤالظ  آلرؤؤل !.. ةتؤؤى ثؤؤار  ليؤؤاس  . أليؤؤل ض مؤؤا بؤؤاؤش 
لتقؤؤرم  لحضؤؤار   لالبةؤؤ  ييؤؤى مؤؤحي  مؤؤ   إللحؤؤان  .شك ؤؤلش  شهلحؤؤاش  شرمؤؤر   لؤؤاو  جاةبؤؤا  شىلؤؤ   لبا ؤؤا   ييؤؤى نوؤؤ   لبا ؤؤا 

 كما  شوايا  لعالظ ميذ هك ل م   لةن  م   لحم .. .ش لعيماةة  ش ليصل ةة   لمتورن   لميرث 
فيمؤا جؤاء نوؤ     لخؤؤاتظ شبؤليعت   لمحما ؤ   ركؤحت  لعقنؤؤا  ييؤى ربؤط  لعيؤا بلبؤؤ  شهه لؤن شهلاؤن نشر  ل ؤؤاي  

 ؤؤا  ليؤؤاو  ييمؤؤاء  ميحلؤؤ  شرثؤؤ  هةيةؤؤاء ووؤؤاش   ليؤؤاس إلؤؤى ربوؤؤظ بؤؤال جؤؤح ء شال هجؤؤل شال ف .فؤؤي ةةؤؤا   لمسؤؤيظ  إل ماةةؤؤ 
ةنؤؤث  سؤؤتطة  هي هةؤؤا مؤؤ   ليؤؤاس ه   سؤؤيك سؤؤينل آيؤؤب  لعيؤؤظ لةكؤؤر  مؤؤ  هيؤؤل  لعيؤؤظ.. كمؤؤا  ؤؤؤيين  لشؤؤليع  . إلؤؤح م

 شكاةن  لشليع  فرق  لحاكظ ش لمحكرم.. . ليسيطا  نشره شةقر   شدالةةات  
فؤؤي هرض  لر  ؤؤ  يؤؤر مؤؤا هريؤؤل  ؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ مؤؤ  ه  هيؤؤل  إلسؤؤالم شل ؤؤ   لؤؤذي ةصؤؤل 

مؤؤ  إال فسؤؤنتبعر  سؤؤي  مؤؤ  كؤؤا   ؤؤييوظ ةؤؤذش  لقؤؤذ   القؤؤذ ..  ؤؤالر   ؤؤا رسؤؤرل    لنوؤؤرن ش ليصؤؤار ؟  ؤؤال فمؤؤ ؟  هي 
مؤؤ    لسةاسؤي ش ةكيؤ  فؤي  لي ؤام     إلتبؤاعأ يؤظ؟!( لقؤا تؤبعوظ هيؤل  إلسؤالم فؤي ك نؤل مؤ   ألمؤؤرر شكؤا  بؤل ذلؤك 

قةؤؤام  لميؤؤر  ش لسؤؤالآن  شة ؤؤاموظ  لؤؤرر ثي.. شةشؤؤأ  ةكؤؤل بؤؤية  بوةكؤؤل  ألةبؤؤار ش لل بؤؤا  إلؤؤى جاةؤؤب كؤؤل سؤؤيطا .. 
شتمامؤؤا كمؤؤا هريؤؤل رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤي هةؤؤا هةانوؤؤث معجؤؤح ت  لييؤؤر   فةمؤؤا رشي ييؤؤ  مؤؤ  ةؤؤاوث 

تهم تكهوو قالفهة و ه  منسهاج  و تم  رفعسها إذا شهاء أو  رفعسها .تكوو النبو  فيكم ما شاء هللا أو تكو : ةذ    
شاء هللا أو تكوو تهم  رفعسها إذا شهاء هللا أو  رفعسها . تهم تكهوو م كها واقها فيكهوو مها شهاء  النبو  .فتكوو ما

ا تهم تكهوو م كها جبريها فتكهوو مها شهاء هللا أو تكهوو تهم  رفعسها إذ هللا أو يكوو تم  رفعسا إذا شاء أو  رفعسها .
  .رش ه مسيظ( تم تكوو قالفة و   منساج النبو  .تم  كه شاء أو  رفعسا .
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  إنسها تهمشفي رش    غا   في  أليمة  هشرنيا  ب  ةمان في كتاص  ل ت  م  ةاوث هةس رضؤي   ييؤ    ؤال  
  (.تم م ك وضوك تم جبرية تم   طواغنه

 ( . جبا)ر  تم الوواغنهإنسا  تكوو م و  تم  :   ي  هةس ب  مالك  الشفي رش    : 
شيؤؤذ   لؤؤذي ةصؤؤل فؤؤي  لمسؤؤيمن  ميؤؤذ رةنؤؤل  إلسؤؤتعمار شقةؤؤام ةكرمؤؤات  لطر غنؤؤن لتليؤؤى مصؤؤالح  شتحكؤؤؤظ 

همةؤ  سؤؤي   لميؤك فؤي  ألمؤ   لمحما ؤ  شتؤبعوظ  عؤايظ سؤالآن   لمسؤؤيمن    شؤل  ع  إلؤى ورميؤا يؤذ ... شيكؤذ  سؤ  بيؤر
لك كا  نهص  لميؤر  ش ألمؤل ء  لمسؤيمن  لمؤا ت ل ؤن ممالؤك (.. شكذشري اؤيظ  كما  دطيم ييى تسمنتوظ  دطالةا  

 بالن  إلسالم إلى نشل شممالك بتى..
ف اةن  لييؤر  فنيؤا كمؤا ة  ؤن  صؤتوا ليؤا كتؤب  لسؤنل   لعطؤل  شةصؤرص  لسؤي .. شكؤا   لييؤي دؤيى   ييةؤ  

 شسيظ ير  لحاكظ  لسةاسي كما هة  مصار  لتشلي  ش لتيقي..
 ؤؤؤام رية ؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ  أعبؤؤاء  لحكؤؤؤظ   بؤؤؤا  ييؤؤى ميوؤؤاج  لييؤؤر  فيمؤؤا  امؤؤن  لخالفؤؤ   لل 

 . ش لسةاس  ش لليان   لاوية    عاشة  هيل  لحل ش لعقا م  ييماء  لصحا   ش لتا عن 
ش ةتقؤؤل إلؤؤى  لميؤؤك  لعضؤؤرض  فالميؤؤك  لجيؤؤلي  سؤؤتيحم  لميؤؤك ش لسؤؤيطا    قةصؤؤلي   فيمؤؤا  ةقيؤؤب  ألمؤؤل كسؤؤلشي 

  يث  لسيط  م   ل وا  ش ألير  ..مقرمات م
فسؤؤيك هيؤؤل  إلسؤؤالم فؤؤي ذلؤؤك سؤؤي  مؤؤ  كؤؤا   ؤؤييوظ.. فمؤؤا  الؤؤك ييؤؤا مؤؤا تحقؤؤق مؤؤا شرن  ؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   

 يية  شسيظ م  قةام  لطر غنن؟..
مؤؤل يؤؤذ  فؤؤي  لتؤؤارير  شةؤؤانر  مؤؤا. شيكؤؤذ  كؤؤا  إلؤؤى جاةؤؤب كؤؤل ميؤؤك دؤؤالم ييمؤؤاء دؤؤالحر  شهيؤؤر   مقسؤؤطر  

ييمؤؤؤاء سؤؤؤيطا    ذلك  ؤؤؤام إلؤؤؤى جاةؤؤؤب ميؤؤؤر   لجؤؤؤرر مؤؤؤ   لخي ؤؤؤاء ش لسؤؤؤالآن  ش ألمؤؤؤل ء  لمسؤؤؤيمن   إلسؤؤؤالمي.. شكؤؤؤ
 ميحلفر  ييى  ار جرر همل  وظ..

  فطاؤؤؤى ييمؤؤؤاؤيظ ش بتؤؤؤاير  شه نش  شةقصؤؤؤر  فؤؤؤي نوؤؤؤ     ؤؤؤار مؤؤؤا  إلؤؤؤى ه   ؤؤؤام  لطر غنؤؤؤن  حكمؤؤؤر   لمسؤؤؤيمن 
شمؤا ة ؤؤ, مؤ  سؤؤيت  دؤيى   ييةؤؤ  . ي ت  ؤل    ح  ؤؤ   لؤؤذ  شلؤؤظ  سؤيظ مؤؤ  ييؤ وظ إال  لقؤؤلهللا   ل ؤليظ .  سؤتطاير  

  شمؤؤ  ذلؤؤك لعؤؤب ييمؤؤاء  لسؤرء نشريؤؤظ فؤؤي تحليؤؤا  ل يؤؤظ يؤؤ  مر ضؤع  شسؤؤرء  لتأشيؤؤل شلؤؤي هييؤؤاق  ليصؤؤرص. شسؤيظ
لتر فق هير ء  لمير .. شكا   لجيا ش ألير   م  هير    ل يمؤ  شهدؤحاص  لسؤةطل  ريؤ  إبؤار   لميؤر   لؤذو   ةتويؤر  

 ئك  لعيماء شفتاشيوظ ما باؤش   ار ما  ستطاير ..م  نو  هشل
شيكذ  ةصل ما هريل    رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مؤ   فتؤل ق  لقؤلهللا  ش لسؤيطا .. شمؤ  ةعمؤ    ييؤى 
هيؤل مكؤؤ   إلسؤالم ه  ة ؤؤ, لوؤظ  لقؤؤلهللا   ح  ؤؤ  شقؤةة لوؤؤظ مؤ  ة ؤؤ,  لسؤؤي  شةقحوؤا.. شهةعؤؤظ ييؤنوظ بؤؤبعة  لعيمؤؤاء 

فر  ر   الملدؤان لؤذلك  إلةحؤل ف شتحميؤر  .   في كل ظلشف م  تقرم بوظ ةج    ييى ريق  ش لعامين   لمخيصن
فؤؤؤي سؤؤؤينل   جيؤؤؤلشت  لميؤؤؤر  شضؤؤؤليب  مر جوؤؤؤ  فقوؤؤؤاء  لسؤؤؤالآن  شييمؤؤؤاء  لضؤؤؤالل  شجوؤؤؤاالت شآغةؤؤؤا   لجيؤؤؤرن 

 ش ألير   م  هتباع  لسان  ش ل يل ء. 
ش لمعتصؤؤظ هم ؤؤال هةمؤؤا بؤؤ  هبؤؤي نؤ ن شهدؤؤحا   ممؤؤ  شيكؤؤذ  كؤؤا  إلؤؤى جاةؤؤب كؤؤل سؤؤيطا  مؤؤ  هم ؤؤال  لمؤؤأمر  

مؤ   ري وؤظ( ةتؤى كؤا  فؤي    تيؤ   ؤا إمؤام شنمؤ  فؤي ييقؤي    قرل ليمعتصظ محلضا ل  ييى  تل هةمؤا بؤ  ةميؤل:
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  كبؤار  لعيمؤاء فؤي  لسؤعرن   شمؤ    تؤي  قتؤل ئؤشم  ين. بنرخ  ألهيل في مصل م    تي  قتل سنا  طب شىرر ة  
  ح   لجي !!.. شيحكظ  أةوظ ال ولشةر  ر   لمجاياو  لألمليكا 

شفؤي هماةيؤا   إ  فوظ يذه  لسي   ل رةة  هساٌس يام جا  ل وظ آيةعؤ  دؤل ع  لحؤق ش لباآؤل ييؤل  لتؤارير يامؤ  
كمؤؤا مؤؤل معيؤؤا فؤؤي . غنؤؤل مبابؤؤل  بصؤؤرر  يؤؤذ  رادؤؤ   ةنؤؤث تؤؤلهح كافؤؤ  بالنةؤؤا تحؤؤن  ةؤؤتالل  ؤؤر   ل  ؤؤل مبابؤؤل  ش 

وظ شيقؤرم ييؤى ةل سؤؤ  مصؤالحوظ شيشؤاآليظ  لمكاسؤب ةكؤام ملتؤاش  تتلسؤر  ريؤؤف ةنؤث ويؤرص يؤي.  ل صؤل  ألشل 
 قتؤؤل  لمجايؤؤاو  شةلمؤؤ    فتؤؤر هش  . أسؤؤبار   لشؤؤلعة  ييؤؤنوظ شييؤؤى  إلةؤؤتالل  لصؤؤينيي بؤؤل ش لنوؤؤرني  فييمؤؤاء ضؤؤالل  

  لةصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبحر  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحء  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لحميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لمكافحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   إلريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاص..   لتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاش  معوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ 
شييى مل  لحضار ت ش لممالك  ليمؤرذج  ل ليؤرةي لم يؤث  لسؤيط   لؤذي فصؤل فةؤ   لقؤلهللا   شيكذ  ت لر ييل  ألهما 

 شبن  شهفاض  طليق  تبعث ييى  لايش  ش لعجب..
 
 النموذج الفرووني من قالل نصوئ القرفو:* 

لقؤؤا  ؤؤم   سؤؤبحاة  شتعؤؤالى  صؤؤ  فليؤؤر  مؤؤ  رؤؤالل مسؤؤاة  ش سؤؤع  فؤؤي  لقؤؤلهللا   صؤؤرر  تختيؤؤف مؤؤ  ةنؤؤث 
شغالبؤا مؤؤا جؤؤاء مقتلةؤؤا . مؤؤل   76سؤرر  مؤؤ  سؤؤرر  لقؤلهللا .. ةنؤؤث شرن ذكؤؤل فليؤر  هيؤؤاء  27فؤؤي  رتصؤؤارش ال لشؤلح 

 /آؤؤ    / وؤؤرةس / بؤؤذكل  لسؤؤحل  هش  لمؤؤأل هش  لجيؤؤا ش أليؤؤر  .. شلعؤؤل هك ليؤؤا ت صؤؤنال مؤؤا جؤؤاء فؤؤي سؤؤرر   أليؤؤل ف
يرةةؤ  شهركاةوؤا فؤي كؤل همؤا   لحرلف(..ش ة ل إلى  إليجاه  لمذيل في تصريل  لسيط   ل ل  / لقصم  / لشعل ء 
 لجيؤؤا ش أليؤؤر  (  شةن ةؤؤات  / ل ؤؤاي   /شهسؤؤالنيوا فؤؤي  لصؤؤل ع مؤؤ   لحؤؤق شهنش ر هركاةوؤؤا  ل الثؤؤ    لحؤؤاكظ    شمكؤؤا 

شهن ء هيؤؤؤل  لحؤؤؤق ش لباآؤؤؤل ييؤؤؤى مسؤؤؤلح  لحؤؤؤا  مؤؤؤ  رؤؤؤالل مشؤؤؤايا  لصؤؤؤل ع    لمر جوؤؤؤ  شنشر  ألجوؤؤؤح   لسؤؤؤيطري  
 ( :68 -23ما جاء في سرر   لشعل ء  آل ات  شةختار م  تيك  ليصرص ش    سليع  م  

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

  َكُْناتُْم ُماوقِنِين َْ ِِ َوَماا بَْينَُهَماا إِ َُ َوَما َربن اْلعَالَِميَن * قَاَل َربن السهَماَواِت َواأْلَْر * قَااَل ِلَماْن َحْولَاهُ أاَل  قَاَل فِْرَعْو

 ََ َ  * قَاااَل َربن اْلَمْشاارِ قَاااَل َربنكُاا *  .َْسااتَِمعُو َه َرسُااولَكُُم الهااِذي أُْرِسااَل إِلَااْيكُْم لََمْجنُااو ِلاايَن * قَاااَل إِ ِق ْم َوَربن آبَااائِكُُم اأْلَوه

ََ * قَااَل لَائِِن ا.هَخاذَْت إِلَهااً َغْياِري أَلَْجعَلَنهاَك ِماَن اْلمَ  َْ كُْناتُْم .َْعِقلُاو * قَااَل أََولَاْو ِجئْتُاَك  ُجونِينَ ْساَواْلَمْغِرِب َوَما بَْينَُهَماا إِ

اِدقِيَن * َْ كُْنَت ِمَن الصه َ  ُمبِين  * بَِشْيِء ُمبِيِن * قَاَل فَأِْت بِِه إِ َونََزَع يَدَهُ فَاإِذَا ِهاَي بَْيَضااُء  فَأَْلقَ  َعَصاهُ فَإِذَا ِهَي ثُْعبَا

َه َهذَا لََسااحِ  ِللنهاِاِريَن * ََ * قَاالُوا قَاَل ِلْلَمأِل َحْولَهُ إِ َْ يُْخاِرَجكُْم ِماْن أَْرِضاكُْم بِِساْحِرِه فََمااذَا .َاأُْمُرو ر  َعِلايم  * (يُِريادُ أَ

اِر َعِلايِم * فَُجِماَع السهاَحَرةُ ِلِميقَاا اِريَن * يَاأْ.ُوَك بِكُال ِ َساحه َِ ِت يَاْوِم َمْعلُاوِم * َوقِياَل أَْرِجْه َوأََخاهُ َواْبعَْث فِاي اْلَمادَائِِن َحا

ا َجاَء السه لِ  َْ َكانُوا هُُم اْلغَاِلبِيَن * فَلَمه ََ * لَعَلهنَا نَتهبُِع السهَحَرةَ إِ َه لَنَا أَلَْجاراً لنهاِس َهْل أَْنتُْم ُمْجتَِمعُو ََ أَإِ َحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْو

َْ كُنهاا نَْحااُن اْلغَاااِلبِيَن * قَاااَل نَعَااْم َوإِنهكُااْم إِذاً لَِمااَن اْلُمقَاا ََ * فَااأَْلقَْوا ِحبَااالَُهْم إِ بِيَن * قَااَل لَُهااْم ُموَساا  أَْلقُااوا َمااا أَْنااتُْم ُمْلقُااو ره

ََ * فَأَْلقَ  ُموَس  َعَصاهُ فَإِذَا ِهَي .َْلقَاُف َما ََ إِنها لَنَْحُن اْلغَاِلبُو ةِ فِْرَعْو ََ * فَاأُْلِقَي السهاَحَرةُ َوِعِصيهُهْم َوقَالُوا بِِعزه ا يَاأْفِكُو

ََ لَكُْم إِ سَ  َْ آذَ ََ * قَاَل آَمْنتُْم لَهُ قَْبَل أَ ِ ُموَس  َوَهاُرو ِ اْلعَالَِميَن * َرب  نههُ لََكبِيُركُُم الهِذي َعلهَمكُاُم اِجِديَن * قَالُوا آَمنها بَِرب 

عَاانه أَْيااِديَكُْم َوأَْرُجلَكُااْم ِمااْن ِخااالِف وَ  ََ أَلُقَط ِ ااْحَر فَلََسااْوَف .َْعلَُمااو أَلَُصاال ِبَنهكُْم أَْجَمِعاايَن * قَااالُوا ال َضااْيَر إِنهااا إِلَاا  َرب ِنَااا الس ِ

َل اْلُماْؤِمنِيَن  َْ كُنهاا أَوه َْ يَْغِفاَر لَنَاا َربننَاا َخَطايَانَاا أَ ََ * إِنهاا نَْطَماُع أَ َْ أَْساِر بِِعبَااِدي إِنهكُاْم * ُمْنقَِلبُو َوأَْوَحْينَاا إِلَا  ُموَسا  أَ

 ََ ََ ُمتهبَعُو ََ * َوإِنهُهاْم لَنَاا لَغَاائِظُو َه َهاُؤالِء لَِشاْرِذَمة  قَِليلُاو اِريَن * إِ َِ َُ فِاي اْلَمادَائِِن َحا * َوإِنهاا لََجِمياع   * فَأَْرَسَل فِْرَعْو

 ََ َِ * َوكُنُااوِز َوَمقَاااِم َكااِريِم * َكااذَِلَك َوأَْوَرثْنَا َحاااِذُرو فَااأَ.ْبَعُوهُْم  َهااا بَنِااي إِْساارائيَل ** فَأَْخَرْجنَاااهُْم ِمااْن َجنهاااِت َوعُيُااو

َه َمِعَي َرب ِي َسايَْهِديِن * فَ  ُمْشِرقِيَن * ََ * قَاَل َكاله إِ َِ قَاَل أَْصَحاُب ُموَس  إِنها لَُمدَْركُو ا .ََراَءى اْلَجْمعَا أَْوَحْينَاا إِلَا  فَلَمه

 ََ َِ اْضِرْب بِعََصاَك اْلبَْحاَر فَااْنفَلََق فََكاا كُالن فِاْرِق َكاالطهْوِد اْلعَِظايِم * َوأَْزلَْفنَاا ثَامه اْلَخاِريَن * َوأَْنَجْينَاا ُموَسا   ُموَس  أَ
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ََ أَْكثَاُرهُْم ُماْؤِمنِين *  َوَمْن َمعَهُ أَْجَمِعيَن * ثُمه أَْغَرْقنَاا اْلَخاِرينَ  َه فِاي ذَِلاَك َليَاةً َوَماا َكاا َه َربهاَك لَُهاَو اْلعَِزياُز   إِ * َوإِ

  .( 68 / 23  لشعل ء:  ِحيُم الره 
 

************* 

 
 وهكذا جاء  ور السور  وو ماء الفرووو :* 

 بتؤاه  لحؤر ر بؤن  مرسؤى ييةؤ   لسؤؤالم شفليؤر  يقؤا ا.. فيمؤا بؤن  مرسؤى ه  لوؤؤظ شآل ؤا وظ ربؤا يؤر مالؤك  لميؤؤك 
ؤؤج  إ  يؤؤر  تخؤؤذ ربؤؤا ثؤؤظ يؤؤا  رص  لمشؤارق ش لماؤؤارص.. نص فؤؤي فليؤؤر  بؤؤةطا   لطغةؤؤا  فاتومؤؤ   ؤؤالجير  ش  نه  السًّ

 طةع  شياو  ل  باال ي  آاي   لميك شنوي .. ثظ يؤلض مرسؤى ييةؤ   لسؤالم  لمعجؤح ت ش لؤاال ل  لم حمؤ .. شييؤا 
قااال للمااأل حولااه إَ هااذا  شال ترضؤؤ  فؤؤي  لسؤؤج   ييؤؤايا   هسؤؤقط فؤؤي وؤؤا  ل ليؤؤر .. فوؤؤذه معجؤؤح ت ال تيؤؤا ش 

 تومؤ   قؤار   لسؤحل.. ش سؤتيجا  ؤالمأل  فمااذا .اأمروَبساحره لساحر علايم * يرياد أَ يخارجكم مان أرضاكم 
شي وؤؤل  لا مقل آةؤؤ   آل  رغؤؤظ هةؤؤ   آلمؤؤل   يريااد أَ يخاارجكم ماان أرضااكم  سؤؤت ح فؤؤنوظ ةلدؤؤوظ ييؤؤى  لميؤؤك 

أناا  ةتؤى بيؤ  ه   قؤرل لوؤظ  ما أريكم إال ما أرى وماا أهاديكم إال سابيل الرَااد  ليايي  لذي  ال لوظ ورمةا 

؟ شيكؤذ  يؤظ فؤي كؤل همؤا  كمؤا مااذا .اأمروَ!!.  آل   خاآؤب هير ةؤ   ؤالين  شميطؤق  لمشؤارك   علا ربكم األ
   عير   لنرم في مسلةةات  إلدالح  لسةاسي  عا هالهل  لعل ق.. 

شيكؤؤذ  هنر   لمؤؤأل ه   لمسؤؤأل  مسؤؤأل  رؤؤر رق شيقا ؤؤا تحتؤؤاج هييوؤؤا  فاسؤؤتيجاش   عكؤؤاه  ل ل ييؤؤ  فؤؤي كؤؤل همؤؤا  
وابعاث فاي المادائن حاَارين * ياأ.وك  هي هجل ةر ره  آل   وأخاه قالوا أرجه(   رجال  لاو    لمشا ر ش 

 كؤؤل مقتؤار مؤ   ل وؤؤا   سؤحار ك نؤل  لسؤؤحل ييؤةظ  ؤ . شييؤؤا تؤأتي ل تؤ  يامؤؤ  شمؤا هبؤيووا  مؤؤا   بكال سااحار علايم
 ؤلهت ذ ت مؤل  بةاةؤا لونئؤ  شكؤظ تؤذكلت يؤذه  آل ؤ  ييؤاما  ..  فجمع السحرة لميقاات ياوم معلاوم   حصل  لنرم

( في  لسعرن  .. فجاء في مطيؤ  بةؤا  الخبر والرياككبار  لعيماء  عا ه  فجل  لمجاياش  مر    لألمليكا  في  
بيؤؤاء  ييؤؤى نيؤؤر  مؤؤ  شهيؤؤل  لا ريةؤؤ  سؤؤمر  ألمنؤؤل ةؤؤا ا بؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤؤح...  جتمعؤؤن ينئؤؤ     : ينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء

 . سبحا    كةا تشابون  ألمرر. فبتارير ..( كبار  لعيماء في نشرتوا  لطار   
لقؤا هرسؤل فليؤر  شه ر   لا ريةؤ  إلؤؤى ينئؤ  كبؤار  لعيمؤاء ةابؤلي .. فؤؤاجتمعر  فؤي نشرتوؤظ  لطار ؤ  لمةقؤات وؤؤرم 

شهةؤؤ  لؤؤرلي  ألمؤؤل   إ  يؤؤمالء  لؤؤذو  ضؤؤلبر   ألمليكؤؤا  فؤؤي  لسؤؤعرن   بؤؤلذم   ينيؤؤر  : معيؤؤرم! ش نؤؤل لييؤؤاس ورموؤؤا 
   لجمة  ةاذرش .. شه  ييى كل مر آ  ه   كر  رجل هم .. غا  ر .. شه 

فيمؤؤؤاذ   جتمؤؤؤ   لسؤؤؤحل ؟! إةوؤؤؤظ  جتمعؤؤؤر   لتطريؤؤؤ   ليؤؤؤاس لي ليؤؤؤر  ]ش نؤؤؤل لييؤؤؤاس يؤؤؤل هةؤؤؤتظ مجتمعؤؤؤر [ لمؤؤؤاذ ؟ 
لعلنا نتبع السحرة إَ كانوا هم الغالبين ا  يامتاشييا ل تت:  

ذ   كؤا   مؤا!؟  ي لوؤظ  ل ليؤر  شلييؤاس ه  وتبعؤر   لسؤحل ه   لمأل وتبعر  فلير  فؤي  لعؤان . ف ةؤا رضؤ أوالهما:
 ت  آاي  لي لير  ألةوظ سةأملشةوظ بوذ .وليسحل  ير في ةوا إتبايوظإال لعيم  ه  

أو شرب طاوة الناس ل سور  ] إو  انوا هم الغالبنن [.. فالناس تتبة الوجهة والبرههاو الاهروي مهنسم  :تاننسما
 بتسم.إو غ بوا أو أوهموا الناس بغ 
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فيمؤؤا جؤؤاء  لسؤؤحل   ؤؤالر  ل ليؤؤر  :  ه ؤؤ  ليؤؤا ألجؤؤل  إ  كيؤؤا ةحؤؤ   لاؤؤالين  [ فوؤؤظ  عميؤؤر  ليؤؤاةةا ش ألجؤؤل.. فمؤؤا  ] 
 ةعؤظ شىة ؤظ إذ  لمؤ   لمقؤلبن  هجليظ؟ لقا  رتار لوظ  ل لير  هييى  ألجل شهةب  إلى  لي رس  لمتعيقؤ   الؤاةةا  فقؤال:]

ص ميؤؤ  تقضؤؤؤى  لحؤؤؤر     شيتقؤؤلص  عؤؤؤايا  ليؤؤاس لوؤؤؤظ  مؤؤا بؤؤؤاؤش  مؤؤؤ   ألجؤؤل يؤؤؤر  لقؤؤلص مؤؤؤ   لسؤؤيطا .. أل   ؤؤؤالقل [ 
 لييؤؤؤن  ش لقيؤؤؤاآنل  لمقيطؤؤؤل  مؤؤؤ   لؤؤؤذيب ش ل ضؤؤؤ  ش لخنؤؤؤل  لمسؤؤؤرم  ش ألةعؤؤؤام ش لحؤؤؤل .. همؤؤؤا  ل ليؤؤؤر  فوؤؤؤر   ليسؤؤؤاء ش

 عيؤظ  ضم   قلبوظ فسانيظ ألة  كما جاء في  ألثل  مؤا  هن ن ييؤا مؤ   لسؤيطا   لبؤا إال  هن ن مؤ     عؤا (. شيؤر 
 يذ  شكل  لسالآن  ش لحكام  علفرة ..

فيمؤا  ت قؤؤر  ييؤؤى ه  ويقؤؤر ..  سؤتعيير   الشؤؤعار كمؤؤا  سؤؤتعي  عبؤان  لسؤؤالآن   لنؤؤرم ] ؤؤالر   عؤح  فليؤؤر  إةؤؤا لؤؤيح  
ييؤؤؤر  شتيؤؤؤن   إليجؤؤؤاه  إللوؤؤؤي لوؤؤؤظ  شيلفؤؤؤر  أل    كؤؤؤا   ؤؤؤا كتؤؤؤب لوؤؤؤظ  لسؤؤؤعان  ] ؤؤؤالر  هللاميؤؤؤا بؤؤؤلص   لاؤؤؤالير [  فيمؤؤؤا غ 

  لعالمن [.
هنر   ل ليؤر  ه  يكؤاه  لسؤيطا   ألشل  ؤا  ةصؤاع شت سؤل شتخيؤى ييؤ .. فأبؤول يكؤاهه  ل ؤاةي شيؤظ   لجيؤا  

 [.. أل طع  هوا كظ شهرجي ظ م  رالف ش ألدييي ظ هجمعن  ذ  التواوا ش لرينا ]رش ألير  ( شه
عااوَ فااي الماادائن فأرساال فر فيمؤؤا هللامؤؤ  مؤؤ  هللامؤؤ  شبؤؤلير   ؤؤالوجل  ش الرت ؤؤاء  جؤؤاء نشر  آللؤؤ   إليالمةؤؤ  

. شمؤا هبؤب  تيؤك  لبارةؤ  حاَرين * إَ هؤالء لشرذمة قليلوَ * وإنهم لنا لغائظوَ * وإناا لجمياع حااذروَ
 .    شما تاوله هللال   إليالم  لنرم فةما  سمرة   مكافح   إلرياص( بوذه  ليةالي

 .ش عل  لةظ ل ل جبار يينايمتقن ..العاقب  ل. ففسبحا   .. شكما تشا    لمسار ستتشا    ليتةج   لذ     
 
 أما المأل:* 

  بؤلكاء يء فوؤظ كمؤا جؤاؤش  فؤي سؤةاق  لقؤلهللا  بؤلكاء فؤي كؤل بؤ. م   لمستشاري  ش ألير   ش لحابة  ش لجيؤا 
شكؤؤذلك بؤؤؤلكاء فؤؤؤي  لعاقبؤؤؤ    كمؤؤؤا هةوؤؤؤظ بؤؤلكاء فؤؤؤي ةكموؤؤؤظ  لشؤؤؤليي     بؤؤؤلكاء فؤؤي  لجؤؤؤلم  فؤؤي  لتسؤؤؤيط ش لطغةؤؤؤا 

 ش لمصنل..
ه  لي  ؤؤ  فؤؤي  لقؤؤلهللا   ل ؤؤليظ ثالثؤؤن  مؤؤل .. شكيوؤؤا ليتعينؤؤل  حسؤؤب سؤؤةاق  آل ؤؤات يؤؤ  كبؤؤار هيؤؤر   فقؤؤا شرنت يؤؤذ

 لميك شمستشؤاري  ش انتؤ  ش لمقؤلبن  ميؤ .. ش ؤا مؤلت فؤي هك ؤل هللا ؤات  صؤم  ألةيةؤاء كمؤا سؤيق فؤي  عؤة  لشؤر يا 
 كما شد وظ تعالى :ظ فو.   نفايا ي   لطاغرت ن  ما في شج   ألةيةاء شهتبايوظ ن ص توظ  ألير    لر   
ََ  .( 75 أليؤؤل ف:  اْلَمااأَلُ الهااِذيَن اْسااتَْكبَُروا  :  المتكبههرين   قَاااَل الهااِذيَن اْسااتَْكبَُروا إِنهااا بِالهااِذي آَمْنااتُْم بِااِه َكااافُِرو

  .(76 أليل ف:
 . (116 يرن:  ِمينَ َوا.هبََع الهِذيَن َالَُموا َما أُ.ِْرفُوا فِيِه َوَكانُوا ُمْجرِ   :والمترفنن 

   ََ  .  (34 سؤبأ:  َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْريَِة ِمْن نَِذيِر إِاله قَاَل ُمتَْرفُوَها إِنها بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِرو

    ْنُْهِلَك قَْريَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقه َعلَْيَها ال َْ ْرنَاَها .َدِْميراً َوإِذَا أََردْنَا أَ   . (16سل ء:  إل  قَْوُل فَدَمه

 ب  ألمليظ في  آل ات السةما في  صم فلير   لمت لر  والة, همرر  ثالث :تش لمت 
 أو الس واو  رتك  إلنسم وأنسم  رتك وو إليه. .1
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وبتنفنذ الورب قد ح ب , أو  ورهم مباشر في تمبنه أر او الفرووو, وفي التخوي  والتلمر  .2
 يماو.اا

 أو القرفو الكريم ود ورنسم إل  الفرووو في الوكم الاروي و ذلك العقاب والمصنر.. .3

ََ  : فوظ وبابلش   لمم مل    ال تعالى - َه اْلَمأَلَ يَاأْ.َِمُرو َوَجاَء َرُجل  ِمْن أَْقَص  اْلَمِدينَِة يَْسعَ  قَاَل يَا ُموَس  إِ

 .( 20  لقصم:  ِمَن النهاِصِحينَ  بَِك ِليَْقتُلُوَك فَاْخُرْج إِن ِي لَكَ 
َُ يَاااا أَينَهاااا اْلَماااأَلُ َماااا َعِلْماااُت لَكُاااْم ِماااْن إِلَاااِه   آؤؤؤاغنتوظ :شيؤؤؤظ هركؤؤؤا  هلر ةؤؤؤ   ل ل ييؤؤؤ  شعبؤؤؤان  - َوقَااااَل فِْرَعاااْو

 .. (38  لقصم: َغْيِري

ََ َوَماأَلَهُ ِزينَاةً َوقَااَل ُموَسا  َربهنَاا إِنها  : شلذلك بميوظ مرسى بايا   ييى  ل ليؤر  لمؤا  ؤال - َك آ.َْياَت فِْرَعاْو

دُدْ َعلَ  َْ   قُلُاوبِِهْم فَاال يُْؤِمنُاوا َوأَْمَواالً فِي اْلَحيَاةِ الدنْنيَا َربهنَا ِليُِضلنوا َعْن َسبِيِلَك َربهنَا اْطِمْس َعلَ  أَْمَواِلِهْم َوا

 .( 88:  ورةس  َحته  يََرُوا اْلعَذَاَب اأْلَِليمَ 

ِه   ال شيؤؤظ بؤؤلكاء فؤؤي  ل يؤظ كمؤؤا  ؤؤال تعؤؤالى:كةؤا  - ََ َوَمااأَلِ ثُاامه بَعَثْنَااا ِمااْن بَْعااِدِهْم ُموَساا  بِآيا.ِنَااا إِلَاا  فِْرَعااْو

ََ َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِدينَ   . (103 أليل ف:  فََظلَُموا بَِها فَاْنظُْر َكْيَف َكا
ََ َوَمأَلِ   شيظ  لمت يلش  مع    ال تعالى: -   . (46  لمممير :  ِه فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوماً َعاِلينَ إِلَ  فِْرَعْو
ِه إِنهُهاْم َكاانُوا  : لاير  إلى فلير  شلوظ سر ء  سر ء ا كاةن  ش  - ََ َوَماأَلِ َِ ِمْن َرب ِاَك إِلَا  فِْرَعاْو فَذَانَِك بُْرَهانَا

 . ( 32  لقصم:   قَْوماً فَاِسِقينَ 

يهاة  ِماْن قَْوِماِه   ومؤ  فتيؤ   لمؤممين  شمطارنتوظ.. ؤال تعؤالى:شل يوظ  ست يلش  شترلؤر  م فََماا آَماَن ِلُموَسا  إِاله ذُر ِ

ِِ َوإِنههُ لَِمَن اْلُمسْ  ََ لَعَاِل فِي اأْلَْر َه فِْرَعْو َْ يَْفتِنَُهْم َوإِ ِهْم أَ ََ َوَمأَلِ   (83 ورةس:  ِرفِينَ َعلَ  َخْوِف ِمْن فِْرَعْو

.. شسؤؤبحا   لميؤؤتقظ  لعؤؤانل ش لجؤؤح ء مؤؤ  جؤؤيس   نيؤؤاء مرسؤؤى  هرؤؤذيظ  لعؤؤذ ص  أللؤؤةظ شغل ؤؤر  معؤؤ فيمؤا  سؤؤتجاص   
  لعمل..
  ُِمبِين َِ ايدِ *  َولَقَدْ أَْرَسْلنَا ُموَس  بِآيا.ِنَا َوسُْلَطا َِ ََ بَِر ََ َوَما أَْماُر فِْرَعاْو ِه فَا.هبَعُوا أَْمَر فِْرَعْو ََ َوَمأَلِ  إِلَ  فِْرَعْو

 . (96 / 98 يرن:  بِئَْس اْلِوْردُ اْلَمْوُرودُ  ُم قَْوَمهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَأَْوَردَهُُم النهاَر وَ يَْقدُ * 

 

 وأما الجند وصغار اروواو:* 
  ش لطبقؤ   لسؤ يى مؤ  ت ؤرييوظ  شييسؤحب ييؤنوظ مؤا سؤيق مؤ   لمالة ؤات.  فحالوظ ةال  لمأل شيظ جحء مؤيوظ

  شيؤظ  ة ؤالوظ    في ت ؤينن هركا   ل لير  ش لمأل. شيظ  لمبابؤلش  لعؤذ ص  لمؤممين  شفوظ  لسيا  لح ةقي يان  شيا
 لؤؤذو   ؤؤاير  هللارؤؤلتوظ بؤؤاةةا غنؤؤليظ مؤؤ  هجؤؤل  عؤؤة  ل تؤؤات.. شلؤؤذلك هبؤؤارت  آل ؤؤات ه ضؤؤا إلؤؤى  بؤؤتل كوظ فؤؤي  لجؤؤلم 

  ال تحتؤؤؤاج إلؤؤؤى ش صؤؤؤايظ  الؤؤؤاير  ش بؤؤؤتمالوظ ييؤؤؤى يقؤؤؤاص آؤؤؤاغرتوظ معؤؤؤ .. فؤؤؤي  لؤؤؤاةةا ش آلرؤؤؤل .. ش آل ؤؤؤات ش ضؤؤؤح
 تعينق..

ََ فِااي َساابِيِل الطهاااغُوِت فَقَااا.ِلُوا أَوْ     ؤال تعؤؤالى: ِ َوالهااِذيَن َكفَااُروا يُقَااا.ِلُو ََ فِااي َساابِيِل َّللاه ِليَاااَء الهااِذيَن آَمنُااوا يُقَااا.ِلُو

 ً ََ َضِعيفا َِ َكا َه َكْيدَ الشهْيَطا َِ إِ  ( 76  ليساء:  الشهْيَطا

 ن  في سينل   يالم  ييى  إل ما . ش لقتال في سينل  لطاغرت يالم  ييى  ل  ل.فالقتال م   لمممي
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ََ َوُجنُودَهَُما َكانُوا َخاِطئِينَ   ش ال تعالى: ََ َوَهاَما َه فِْرَعْو فخطةأتوظ ش ةؤا  جميؤ  شيؤل كاةؤن  .( 8/  لقصؤم  إِ
 رطنئ   ل لير  إال  ل  ل  اهلل شمحارب  هشلةا  . 

  ََواْستَْكب ََ ِ َوَانناوا أَنهُهاْم إِلَْينَاا ال يُْرَجعُاو ِِ بِغَْياِر اْلَحاق  بؤلكاء فؤي فوؤظ  . (39  لعي يؤرت:  َر هَُو َوُجنُودُهُ فِاي اأْلَْر
َُ َوُجنُودُهُ بَْغياً َوَعدْواً     بلكاء في  لجحرن.. الست بار  .  (90/ ورةس  َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسرائيَل اْلبَْحَر فَأَ.ْبَعَُهْم فِْرَعْو

ََ َوثَُمااودَ  هن   جليمؤؤ   ل ليؤؤر  فوؤؤظ  ألن  .. . فمؤؤا فليؤؤر   ( 17 / 18  ليؤؤلشج:  َهااْل أَ.َاااَك َحااِديُث اْلُجنُااوِد * فِْرَعااْو
َُ بُِجنُوِدِه فَغَِشيَُهْم ِمَن اْليَم ِ َما َغِشيَُهمْ   شثمرن لرال  لجيرن؟. عقؤاص فؤي  لؤاةةا شم يوؤا بل ك   ل (78/آ    فَأَ.ْبَعَُهْم فِْرَعْو

ََ َعاقِبَةُ الظهاِلِمينَ    رل .. ذلك كتأكنا لسا قتوا.. ش ..  (40/  لقصم  فَأََخذْنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُْم فِي اْليَم ِ فَاْنظُْر َكْيَف َكا
ِِ َونَْجعَ   :  رلؤ  َْ نَُماانه َعلَاا  الهااِذيَن اْستُْضااِعفُوا فِااي اأْلَْر ااةً َونَْجعَلَُهااُم اْلااَواِرثِينَ َونُِرياادُ أَ ااَن لَُهااْم فِااي  * لَُهااْم أَئِمه َونَُمك ِ

 ََ ََ َوُجنُودَهَُما ِمْنُهْم َما َكانُوا يَْحذَُرو ََ َوَهاَما ِِ َونُِرَي فِْرَعْو   . (5/6   لقصم  اأْلَْر

  شيكذ  ره   لجيا ش ألير   م   لعقاص م  فلير  شياما  ما كاةر   حذرش ..

  ِايدِ إِلَ  ف َِ ََ بَِر ََ َوَماا أَْماُر فِْرَعاْو ِه فَا.هبَعُوا أَْمَر فِْرَعْو ََ َوَمأَلِ * يَْقادُُم قَْوَماهُ يَاْوَم اْلِقيَاَماِة فَاأَْوَردَهُُم النهااَر   ْرَعْو

ْفدُ  شيذه هسره مؤا ويت ؤليظ  . (99ؤ97:  يرن  اْلَمْرفُودُ َوبِئَْس اْلِوْردُ اْلَمْوُرودُ* َوأُ.ْبِعُوا فِي َهِذِه لَْعنَةً َويَْوَم اْلِقيَاَمِة بِئَْس الر ِ
 م  بل ك   لمصنل في  آلرل ..

  ً ِ َعلَْيكُْم إِذْ َجاَء.ْكُْم ُجنُود  فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا ُ  يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا اذْكُُروا نِْعَمةَ َّللاه ََ َّللاه َوُجنُوداً لَاْم .ََرْوَهاا َوَكاا

ََ بَِصاايراً بَِماا .َ  شمصؤؤنليظ يؤر مصؤؤنل هعؤؤةموظ   .. فجيؤا  لطؤؤاغرت فؤؤي مقابيؤ  جيؤؤا   شمال  تؤ  (90/  ألةؤؤح ص  ْعَملُااو
ََ  إبيؤةس شكؤل جيؤاه..  ََ  *فَكُْبِكبُاوا فِيَهااا هُاْم َواْلغَااُوو فوكؤذ   بؤتلكر  فؤؤي . ( 95 / 94   لشؤعل ء:  َوُجنُاودُ إِْبِلاايَس أَْجَمعُاو
  لمصنل إلى  ليار..

ؤايظ  لعقؤاص فؤي  لؤاةةا ش لمصؤنل فؤي  آلرؤل  شيك ايظ  لجؤلم ششةم ذ  فوظ يسكل إبيةس م  كل آاغة  جبار  شةم
 هيرن ألؤكا..شيكذ   إال ما باء ربك..

أو ماك ة أههل اايمهاو والجسها  فهي ههذا ال مهاو  مها  انهه فهي معظهم , أني أوتقد  ما اوتقدت  ائما من 
سهوا و ه  النهاس بنهة ههذا ال مهاو و مهاء السه واو المجهرمنن الهذ ن لارزماو, وهي النوم أوقهح وأ بهر, فهي  س

وحاربوا مهن ومهل فهي وجسسهم, و هانوا نكهاال ووبهاال و ه  أمهة اا هالم و واتسها , ووا ل كفر وجو ه وشرن ,   نسم 
 إل  هللا ومجاهد سا المستضعفنن, وال وجب أو يخصهسم القهرفو بأشهد فيهات الوونهد والعقهاب  مها وهال تعهال : 

ََ َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َواْلُهدَى ِمْن بَْعِد َما بَيهنهاهُ ِللنهاِس فِي اْلِكتَابِ إِ  ََ  َه الهِذيَن يَْكتُُمو ِعنُو ُ َويَْلعَنُُهُم الاله  أُولَئَِك يَْلعَنُُهُم َّللاه
 : ووولهه  (159  لبقؤل :   ُ ََ َماا أَْناَزَل َّللاه َه الهاِذيَن يَْكتُُماو ََ فِاي إِ ََ بِاِه ثََمنااً قَِلايالً أُولَئِاَك َماا يَاأْكُلُو  ِماَن اْلِكتَااِب َويَْشاتَُرو

يِهْم َولَُهْم َعذَاب  أَِليم   ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوال يَُزك ِ   .(174  لبقل :  بُطُونِِهْم إِاله النهاَر َوال يَُكل ُِمُهُم َّللاه
مهن الجنهد والاهرطة , ال ذنهب لسهم , , وبند مأموروو  اع مستضعفوو و ذلك هؤالء الذ ن  دًّووو أنسم أتب

سم ئ بهرا وصغار اروواو واا تخبارات. فكذلك ال وجب أو يجمعسم هللا تبار  وتعال  فهي جسهنم إله  أ هيا هم و
أَ الهِذيَن   , وال تعال : وال تنفعسم إذ ذا  )راءتسم, الذ ن اجتمعوا إلنسم في الدنيا  ا.نبِعُوا ِماَن الهاِذيَن ا.هبَعُاوا إِذْ .َبَره

أَ  ةً فَنَتَبَره َه لَنَا َكره ُ َوَرأَُوا اْلعَذَاَب َو.َقَطهعَْت بِِهُم اأْلَْسبَاُب * َوقَاَل الهِذيَن ا.هبَعُوا لَْو أَ أُوا ِمنهاا َكاذَِلَك يُاِريِهُم َّللاه ِمْنُهْم َكَما .َبَره

 (.166 / 167  لبقل    َوَما هُْم بَِخاِرِجيَن ِمَن النهارِ أَْعَمالَُهْم َحَسَراِت َعلَْيِهمْ 
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 ونظرية .ويني في .نقلها بين المشرق والمغرب:  نشوء الممالك وزوالها ونظرية ابن خلدوَ في قيام الحضارات 

الؤؤك ال ةصؤؤل لوؤؤا تؤؤال  لار سؤؤات  لتاريخةؤؤ  ش آلثؤؤار فؤؤي مختيؤؤف هةحؤؤاء  لمعمؤؤرر  ييؤؤى ه  ةضؤؤار ت ك نؤؤل  شمم
 لمجوؤؤرل ميوؤؤا هك ؤؤل مؤؤ   لمعؤؤلشف. شلؤؤظ ويؤؤق ليؤؤا ميوؤؤا إال مؤؤا تؤؤال ييةؤؤ   عؤؤة  . ش ؤؤا  امؤؤن شبؤؤانت ييؤؤا شييؤؤا 

  لح ليات  ألثلي   شما نشم  في  عة  ألنبةات   لقا م  شما هبارت إلة   عة  ل تب  لمقاس ..

إلميل آؤرري. ثؤظ نبؤن فنوؤا ير مؤؤل   ش التسؤاعش ؤا  امؤن ممالؤك شترسؤعن ةتؤى شدؤين ةؤا  لممالؤك  لع ةمؤ  
 لضؤعف ش ل يؤؤاء  ش جتاةتوؤؤا ممالؤؤك ه ؤؤر  ميوؤؤا  فؤؤأن  ذلؤؤك إلؤؤى تحييوؤؤا إلؤؤى مكرةاتوؤؤا شقةؤؤام ممالؤؤك هدؤؤال هش هكيؤؤل 

اش  رةمؤ   .. ةشؤأ  يؤميوا  حسب همر ج شت ايالت  لتارير  لبشلي.. ش ؤا تقصؤى  لعالمؤ   لباةؤث  لعبقؤلي  بؤ  ر
هآؤؤرر ه شمل ةيؤؤ   فتردؤؤل إلؤؤى  م  لحضؤؤار ت ش لعمؤؤل   ش ةؤؤاثاره  شهسؤؤباص ذلؤؤك شير ميؤؤ  شتيؤؤك  لممالؤؤك شهش لوؤؤا  شقةؤؤا

 ش لسةاس ..  ش الجتماعفي ييظ  لتارير هساسة  ة ليات 
. شبمقتضؤى تيؤك  لي ليؤات هش  لمالة ؤات . (  مقام   ب  ريؤاش     ش ا ضم  ة ليت  تيك كتا    لمشورر بؤ

ا شتتطرر  شتشؤب شتوؤلم شتمؤرت  ؤأآر ر بؤينو  جؤا   ؤاألآر ر  لتؤي  مؤل بوؤا فلة  هثين ه   لممالك ش لحضار ت ترل
  إلةسا ..

ووميؤؤا جؤؤا  فؤؤي فوؤؤظ هسؤؤباص شمل ةؤؤل قةؤؤام  لي ؤؤام   شيجؤؤار  اإلبؤؤار  ه  فوؤؤظ ميطؤؤق  لتؤؤارير شسؤؤةا   فؤؤي ذلؤؤك  
لوحيمؤ  فؤي تؤارير  لاشلي ش لصل ع  لتاريخي بن   لممالك ش لحضار ت  أل  يذ   ساياةا ييى فوظ هسباص  ليوضؤ  ش 

لؤؤى ه   لحضؤؤار   لالبةؤؤ   لمعادؤؤل   شهللارؤؤل إ لمسؤؤيمن   ماضؤؤنوظ شةاضؤؤليظ.. شلؤؤي وظ شةسؤؤتيبط مؤؤا  شؤؤنل مؤؤ   ألنلؤؤ  
مل ةيوؤؤؤا  لحالةؤؤؤ    ةؤؤؤان  همليكؤؤؤا هللاويؤؤؤ  إلؤؤؤى هش ل ال محالؤؤؤ   شه  ةضؤؤؤار   إلسؤؤؤالم ماضؤؤؤة  إلؤؤؤى بؤؤؤحشغ بمسؤؤؤوا شقةؤؤؤام 

هةؤ  كمؤا ه   -رةمؤ     –م  كالم  ب  ريؤاش   م لعمل. فالمستخيألمل ش لجا ش لمما وافعيا  . ةوضتوا  لذ   
  ثؤؤظ وتطؤؤرر شيحتؤؤاج غنؤؤله فؤؤي كؤؤل ةاجاتؤؤ    إلةسؤؤا  ورلؤؤا ضؤؤعة ا ملمةؤؤا ييؤؤى  ألرض ال  سؤؤتطة  ةل كؤؤا شال سؤؤعةا

  ثؤؤظ ويمؤؤر فةشؤؤب ييؤؤى  امةؤؤ  شيسؤؤنل متع ؤؤل   ةتؤؤى  سؤؤت ةظ لؤؤ   لمسؤؤنل. ثؤؤظ  صؤؤنل غالمؤؤا ولتؤؤ   ييؤؤى هربؤؤ  فةحيؤؤر
  ثظ بؤا ا جيؤا  دؤيب  لعؤرن  فؤلجال تامؤا  لمؤا ر  ش لقؤر . فؤلذ  مؤا بيؤ   ألربعؤن  بيؤ  هبؤاه شذرش   ؤر ه  لياةةؤ  شييعب

  كما  ال تعالى : ش لعقية .. ثظ وياه     لوير  ش لتل ج  في كاف   لقر   فةكتول ثظ  صبم بةخا  ثظ بةخا فاةةا.
  َخلَقَكُااْم ثُاامه يَتََوفهاااكُْم َوِماا ُ َ َعِلاايم  قَااِدير  َوَّللاه َه َّللاه ََااْيئاً إِ   ْنكُْم َمااْن يُااَردن إِلَاا  أَْرذَِل اْلعُُمااِر ِلَكااْي ال يَْعلَااَم بَْعاادَ ِعْلااِم 
 . (70  ليحل:

ذ   اللةنؤؤل. ثؤؤظ  سؤؤنل ييؤؤى م شيكؤؤذ   شؤؤنب  لشؤؤعل  شيؤؤلق  لع ؤؤظ  شييحيؤؤي  ل وؤؤل  شيؤؤي رسؤؤل ميؤؤك  لمؤؤرت تؤؤ
بؤ  لةقضؤي ةاجتؤ  كمؤا بؤاه  ثؤظ ويطؤلح فؤي فل بؤ  هرضؤا ال ةؤل    ؤ  ةتؤى ييى هر  رجية  شيكاهه  ش ا  حيرأ ثال  

 وارك   لمرت  فةعرن م  ةنث هتى  شةسأل   ةس   لختام.
ش ا ره   ب  رياش  ؤ شهثيتؤن ةؤر ن   أل ؤام مؤا ره  ؤ ه   لؤاشل كؤذلك تمؤل بوؤذه  ألآؤر ر.. فوؤي تيشؤأ شتشؤب 

ظ تمؤؤرت لنتقاسؤظ إرثوؤؤا شةضؤارتوا شهر ضؤؤي بؤعربوا نشل هرؤؤل   ثؤ  شتسؤتري  ر يؤا ثؤؤظ تؤذبل شتضؤؤعف  شتيوؤار  ر يؤؤا 
شيكؤؤذ  شكمؤؤا تت ؤؤاشت هيمؤؤار  إلةسؤؤا   تت ؤؤاشت هيمؤؤار  لؤؤاشل. شكمؤؤا  مؤؤرت  لؤؤبعة  سؤؤيب همؤؤل ض ن ريةؤؤ  هش يؤؤاش  
همؤؤل ض رارجةؤؤ   ف ؤؤذلك  لؤؤاشل فؤؤي  لاالؤؤب. شكمؤؤا  ختطؤؤف مؤؤرت  ل جؤؤأ  هش  لقتؤؤل  عؤؤة  لبشؤؤل  فلبمؤؤا يي ؤؤن نشل 

 ت  ش ؤا مؤل فؤي  لتؤارير هش سؤير هش  العر رض  لطيةعة .. ش ؤا تعمؤل  عؤة  لؤاشل هبؤول      كيل ميوا م اجأ   ر  ه
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  :نشال شةضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار ت  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلت هللاالف  لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين  هش مئاتوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا.. شدؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق    لع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةظ 
  ُْن .ََشااء َو.ُِعازن َماْن .ََشااُء َو.ُاِذلن َماْن .ََشااُء بِيَاِدَك اْلَخْياُر  قُِل اللهُهمه َماِلَك اْلُمْلِك .ُْؤ.ِي اْلُمْلَك َمْن .ََشاُء َو.َْنِزعُ اْلُمْلَك ِممه

ََْيِء قَِدير    . (26 هللال يمل  :   إِنهَك َعلَ  كُل ِ 

شم   لموؤظ  لؤذي هبؤار إلةؤ   بؤ  ريؤاش  ه   لؤاشل تيشؤأ الجتمؤاع ممسسؤنوا ييؤى يصؤية  مؤا   قصؤا ر  طؤ (  
يمؤؤك. شتيؤؤاه همليؤؤا هش مصؤؤالم مشؤؤتلك ... فتيشؤؤأ يصؤؤية   لم     رمةؤؤا  هش يل ؤؤا  هش نويؤؤا   هش  ل  ؤؤ     ؤؤا ت ؤؤر  ميف ؤؤا 

  لخشرة  ش لبأس ش لتضحة  في سعنوظ. ييى ش   ييى  لعصية  فةما بنيوظ  ظ  ةامو
  ميصلفر  إلى  لحلص ش لجا ش لييؤاء.. ثؤظ وتيؤريظ جنؤل  ه ياش  في  لمتاع ألش  ل شغالبا ما  كر   لممسسر  

مؤؤ   لتؤؤلف  يءةكتسؤؤب دؤؤ ات مؤؤ   ييؤؤ  لقلبؤؤ  ميوؤؤا شيحؤؤاف, ييؤؤى  لميؤؤك شيطؤؤرره  شل ؤؤ   شؤؤورلؤا فؤؤي  لقؤؤر  ش ليعؤؤةظ ف
  شيكؤؤذ  ةتؤؤى تقؤؤرم هجةؤؤال  ؤؤا شبعؤؤا  يؤؤ   ل ؤؤا ش لتعؤؤب  ش لمتعؤؤ  فؤؤي  لميؤؤك. ثؤؤظ وتيؤؤره جنؤؤل ه ؤؤل دؤؤال   شهك ؤؤل تلفؤؤا

  بوؤؤا نشل هش مؤؤتط  فنؤؤاص  لضؤؤعف لياشلؤؤ   ف  ةحيؤؤن لؤؤاووا  لعصؤؤية   شهررؤؤن  ر يؤؤا شم ادؤؤيوا هثؤؤار  لتؤؤلف ش ليعؤؤةظ
يصيةات هرل  فتعؤاش  يينوؤا شتسؤتيب مي وؤا لتيؤاه  لؤاشر  مؤ   لجؤان مؤ  جاوؤا.. ش ؤا ت ؤر  هسؤباص  لسؤقر  ن ريةؤ  

 هش رارجة  ش ا تجتم  كل  لعر مل.. 
 6000شيكؤذ  شباسؤؤتعل ض تؤارير  ألمؤؤظ ش لميؤؤر   لقليؤب  لمعؤؤلشف لؤاويا ميؤؤذ نش   إلةسؤؤا  هللاثؤاره هي ميؤؤذ ةحؤؤر 

شمؤا تخيؤل ذلؤك . ليبؤا ةجؤا ه  ةضؤار ت  لصؤن  ش لويؤا ش لسؤيا ش لنرةؤا  ش للشمؤا  ش ل ل ييؤ  شسؤر يا يؤام تق 7000-
    ا ملت كيوا في يذه  ألآر ر شدا ن ما ذيب إلة  ذلك  لعالم   لع ةظ رةم   . ثاةري م  ممالك 

بوؤؤا  لحضؤؤار   إلسؤؤالمة  ش ؤؤا مؤؤلت . سؤؤا ل  فؤؤي  لؤؤي ظ ش لؤؤاشل  لحاو ؤؤ  مؤؤا تؤؤح ل يؤؤذه  لسؤؤي  يجؤب ه  ةعيؤؤظ ه  ش 
إلؤى   سؤي   200 لتي  ة ؤلنت  السؤةان  ميؤذ ةحؤر .بة شر إلى ه  نص بوا  لضعف  شتيايين إرثوا ممالك  لحضار   أل

ه   ؤؤام  لي ؤؤام  لعؤؤؤالمي  لحؤؤاوث  عؤؤا  لحؤؤؤلص  لعالمةؤؤ   ل اةةؤؤؤ  فيشؤؤأت همليكؤؤا شرشسؤؤؤةا كرري ؤؤؤتن  إلر   لمسؤؤؤتعمل ت 
شةي ا وؤؤا ةضؤؤار   لشؤؤلق  لسؤؤرفنتة   لةقؤؤرم   لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا( ييؤؤى هسؤؤاس   ألشرشبةؤؤ .. إلؤؤى ه  هه لؤؤن همليكؤؤا

  لقطب  ألشةا  لمي لن  السيط  ش لقر  ألشل مل  في تارير  لبشل  لمعلشف.
 لضؤؤاف  مالة ؤؤ  ييؤؤى ميطؤؤق  1963سؤؤي    لمتؤؤرفىهرةرلؤؤا تؤؤريييي(  ش ؤؤا  ؤؤام  لمؤؤمرخ  إلةجينؤؤحي  لمعؤؤلشف  

 .  لتاريرسنل 
ه   لحضؤؤؤار   ؤؤؤا تؤؤؤا شلن بؤؤؤن   لشؤؤؤلق ش لاؤؤؤلص هربؤؤؤ  مؤؤؤل ت شيؤؤؤي سؤؤؤا ل   مالة تؤؤؤ يبؤؤؤأ بيؤؤؤاء ييؤؤؤى شت الةؤؤؤ,إذ  

ليخامس  بال بك.. فقال ه   لحضار  شلات في  لشلق في ممالك  لسيا ش لويا ش لصؤن  شفؤارس  لقا مؤ  شةضؤار ت 
وؤؤؤا  لمسؤؤيمن  ش امؤؤؤن  لعؤؤل ق شمصؤؤل ش لؤؤؤةم  ثؤؤظ  ةتقيؤؤؤن لياؤؤلص إلؤؤؤى  لنرةؤؤا  ثؤؤؤظ  للشمؤؤا   ثؤؤؤظ  ةتقيؤؤن ليشؤؤؤلق ييؤؤى 

 لحضؤؤار   إلسؤؤالمة   ثؤؤظ  ةتقيؤؤن لياؤؤلص ييؤؤى وؤؤا  لحضؤؤار   لالبةؤؤ   ألشرشبةؤؤ  فاألمليكةؤؤ .. ش ؤؤال هةوؤؤا تسؤؤنل شال بؤؤك 
ليعرن  ليشلق ش لمسيمن  بياء ييى ةذر  إلةوةار ش لتحيل في  لحضؤار   لالبةؤ  شبؤذشر  ليوضؤ  ش إلبؤل ق فؤي  لشؤلق 

   إلسالمي..
   فالسؤ لبشا ل  لييري  شةتى في ةيرء ت كتب هيؤل  ل تؤاص  لقا مؤ   ش ؤا هشضؤم كتؤاص ششيذ  ثابن لاويا في  

ش  فنوؤؤا م . بؤؤل كتؤؤب  عؤؤة  ل تؤؤاص  ألشرشبنؤؤن  ش ألمليكؤؤا  مؤؤمرل  كتبؤؤا تؤؤؤيي غلبنؤؤر  معادؤؤلش  ذلؤؤك  صؤؤرر  هدؤؤلح
يشؤل سؤين .. ش ا مضى ييى  عة تيك  ل تا ؤات ةحؤر  . يشلي  سي رالل  سقر  همليكا ش لحضار   لالبة  في 
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هش ه   جعييؤا . شيؤر غنؤب فؤي ييؤظ  . ةسؤأل   ه   شؤواةا إ ؤاه  .   شةورضيا ال بك  ا ظ سقرآوظ ال بك  انمف
    قيب سيةظ هتىم  إال مم  يمل ل  يمال وي ع  ورم ال وي   مال شال بير .. 

 

************* 
 

 الحضارات والنظام الدولي القديم إل  اهور اإلسالم:

ظ ه   لار سؤؤات  ألثليؤؤ  تشؤؤنل إلؤؤى ه  ةضؤؤار ت  ا مؤؤ  مرغيؤؤ  فؤي  لقؤؤام  ؤؤا  امؤؤن ش هنيؤؤلت فؤؤي كؤؤل هةحؤؤاء رغؤ
 ألرض شكافؤؤ   ار توؤؤا. إال هةؤؤ  لؤؤظ  مكؤؤ  معلفؤؤ  تؤؤارير  إلةسؤؤا   شؤؤ  مؤؤ  ت ادؤؤني  إال ييؤؤاما بؤؤاهت  ل تا ؤؤ  شيلجؤؤ  

تيؤك  لتؤي  امؤن فؤي بؤالن  لصؤن   هبؤول  لحضؤار ت  لقا مؤ   لمعلشفؤ  مؤ  يؤام. ش  7000هش  6000ذلك إلى ةحؤر 
شةضؤؤؤار ت بؤؤؤالن  لشؤؤؤام . شغنليؤؤؤا ش لبابيةؤؤؤ   ل يا ةةؤؤؤ   ش لويؤؤؤا شفؤؤؤارس  شةضؤؤؤار ت  لعؤؤؤل ق  لقا مؤؤؤ  مؤؤؤ   آلبؤؤؤرري  ش

 شةضؤار ت  لؤةم  كسؤبأ شةمنؤل ش ؤرم تبؤ     ل يعاةة   شةضار ت جحيل   لعلص  كعان شثمرن  لسرملي  ش كال ية ة  ش
  لآاجؤؤ   شكؤؤذلك ةضؤؤار   لنرةاةةؤؤ . شةضؤؤار ت بؤؤمال إفلي ةؤؤا ش .ةؤؤ  شش ني  لينؤؤلشكؤؤذلك ةضؤؤار ت مصؤؤل  ل ليرة .

 ألمليكتن  شالسةما  لجيربةؤ  فنوؤا ةنؤث  امؤن في ثظ  لحضار   للشماةة . شكذلك ةضار ت  لويرن  لحمل ش اماءيظ 
 قة  ..ر ةضار ت متطرر  ش 

النظههام ه )ههلص  بؤؤاه مؤؤا  مكؤؤ  تسؤؤمنت  شمؤؤ  تطؤؤرر  لحضؤؤار ت شقةؤؤام  لتر دؤؤل بنيوؤؤا ييؤؤل يؤؤال  ؤؤات  لسؤؤيظ ش لحؤؤ
جاشريؤؤا  شكؤؤا  لوؤؤا ة مؤؤا سةاسؤؤة   ةنؤؤث تمكيؤؤن ةضؤؤار ت شممالؤؤك ي مؤؤى مؤؤ   سؤؤط سؤؤةطلتوا ييؤؤى مؤؤا . الههدولي

ش  تصان   ش جتماعة  شثقافة   كما كا  لوا سةاسؤات يسؤكلي  ن ريوؤا شفؤي جر ريؤا  شمياهيؤات مؤ  مؤ  جاشريؤا مؤ  
  إلميل آرريات  لقري .

م ؤل هفلي ةؤا شهشرشبؤا ؤ شيؤر  لعؤالظ  لمتر دؤل جال فةؤا شةضؤاريا ش ما  ام في  لعالظ  لقا ظ هللاسةا  ذلك هبول م  ش 
شةضؤؤار   لنرةؤؤا  شدؤؤل يوا ييؤؤى رؤؤط . مؤؤا كؤؤا  بؤؤن  ةضؤؤار  فؤؤارس  لقا مؤؤ   لتؤؤي يمؤؤلت يؤؤا  هللاالف مؤؤ   لسؤؤين  

بوضؤب   ألةاضؤرل هش هللاسؤةا هش مؤا   عؤلف    شيؤي ميؤاآق بؤالن  لشؤام ش لعؤل ق شتلكةؤا  .  لتماس في  لشلق  ألشسط
.. ش ا بوات تيك  لملةي   ةتصؤار فؤارس شت  ؤك ةضؤار ت  لنرةؤا  شضؤع وا شتمح وؤا  ثؤظ ةورضؤوا مؤل  (  لصال  

ي   لؤذي جمؤ   لنرةؤا  ثؤظ غؤح  بوؤظ  لمشؤلق شنةؤل  ل ؤلس ةهرل  شترةايا ييى وا  لقا ا  لتؤاريخي  إلسؤكيار  لمقؤاش 
 ليرةة  شمع ظ بالن  لمشلق.كما نرل مصل  ل  . ششدل إلى تخرم  لصن 

و  فؤي  لعؤل ق إلؤى بؤالن فؤارس  إوؤل  ( ا متؤا مي وؤا مؤ  بؤالن  لل فؤ إميل آرريؤ ثظ ةوضن فارس ثاةة  شه امن  
ش لسؤؤيا   اكسؤؤتا ( شهفااةسؤؤتا  شهجؤؤح ء مؤؤ  شسؤؤط هللاسؤؤةا. شفؤؤي ذلؤؤك  لحؤؤن  ةوضؤؤن  إلميل آرريؤؤ   للشماةةؤؤ  فؤؤي بؤؤب  

ا  شتمؤؤؤانت لتشؤؤؤمل كؤؤؤل  لؤؤؤيالن  لمحةطؤؤ   ؤؤؤالبحل  لمترسؤؤؤط:  لشؤؤؤام شمصؤؤؤل  لجحيؤؤل   إل طالةؤؤؤ  ششرثؤؤؤن ةضؤؤؤار   لنرةؤؤ
 شبمال إفلي ةا شهجح ء م   ألةضرل شكاف   لقار   ألشرشبة .

ةضؤؤارتن  متيافسؤؤتن   تتحاربؤؤا  ه ضؤؤا ييؤؤى رطؤؤر   لتمؤؤاس فؤؤي شيكؤؤذ  هللال  لي ؤؤام  لؤؤاشلي  لقؤؤا ظ إلؤؤى شجؤؤرن 
 .  لشلق  ألشسط  في  لشام ش لعل ق!

مؤ  ة ؤرذ  لؤاشلتن   لع منؤن  ييؤى جنؤل ةوظ    ام  لاشلي ك نل  م  دؤ ات  فؤي  لر ؤن  لحاضؤل شكا  لذلك  لي 
شتؤؤاريوظ فؤؤي بؤؤمشةوظ  لا ريةؤؤ . شقةؤؤام ة ؤؤام  لحؤؤلشص  الركالؤؤ  بؤؤن  هتبؤؤاع  إلميل آرريؤؤ   ل ارسؤؤة  مؤؤ  هيؤؤل ص  لعؤؤل ق 

شبؤن  هتبؤاع  . ا  عيؤاش   ليؤار م ؤؤيوظشبالن  لل فاو  شيظ مير   لمياذر   لؤذو  كؤاةر  ييؤى نوؤ  هسؤةانيظ  ل ؤلس مجرسؤ
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حةطةؤؤ   لتؤؤي هللالؤؤن يادؤؤمتوا إلؤؤى  لقسؤؤطيطنية  شيؤؤظ يؤؤلص  لشؤؤام  لاساسؤؤي  شكؤؤاةر  ييؤؤى ن إلميل آرريؤؤ   للشماةةؤؤ   لي
 نو  هسةانيظ  للشما  ةصار  م يوظ.. 

 ؤام  لسؤيظ ش ا تبانل  للشم ش ل لس  ليصل ش لوحيم  مل ت يا  في ةلشص آاةي  ه ضا  كما  امؤن بنؤيوظ فؤي ه
 يال ات  لتبانل  لحضاري ش إل تصاني..

فؤؤي ذلؤؤك  لر ؤؤن كؤؤا  يؤؤلص جحيؤؤل   لعؤؤلص  عةشؤؤر  فؤؤي يحلؤؤ  سةاسؤؤة  تامؤؤ  يؤؤ   لجؤؤر ر  فؤؤي ة ؤؤام بؤؤا  ي  ش
مت  ك مستقل يما ةرل   قرم ييى تجمعات  يية  شيشا لي  متحارب  فةما بنيوؤا مت ل ؤ  سةاسؤةا ال  جمعوؤا ميؤك شال 

   نويةا تعيا كل  ينيؤ  هللالوتوؤا شهشثاةوؤا. شكؤا  ليعؤلص فؤي  لجحيؤل  ة ؤام   تصؤاني بؤا  ي  قؤرم فقا كاةن مت ل  . ة ام
فؤي مع مؤؤ  ييؤؤى  لليؤؤي  شبؤ  مؤؤ   لحر يؤؤ  ةؤؤرل ش ةؤات مةؤؤاه  لصؤؤحل ء  شييؤؤى  لتجؤار  شرطوؤؤا  لقؤؤا ظ  لؤؤذي  عيؤؤل 

   لصؤن  ش لويؤا  حؤل  إلؤى  لؤةم مك  ش لماويؤ  ش لع بؤ  مؤ   لؤةم  إلؤى  لشؤام شيؤلبط بؤن  تجؤار   لمشؤلق  لقانمؤ  مؤ   
شتجؤؤار   لاؤؤلص  لقانمؤؤ  مؤؤ  بؤؤالن  للشمؤؤؤا  مؤؤ   ألةاضؤؤرل شبؤؤمال  لشؤؤام. شلؤؤظ  كؤؤؤ  فؤؤي جحيؤؤل   لعؤؤلص ة ؤؤام مرةؤؤؤا 

  ثؤظ    إلى ه  غح يا  ألةباش  ليصؤار  ةي ؤاء  للشمؤا  ةنث  امن ممالك شآنا   ألركا  . إال في  لةم شمستقل 
 ذو  ينير  يينوظ ةكاما تا عن  لوظ..غيب يينوا مير   رتبطر    ارس  ل

 لي ؤام  لؤاشلي( فؤي  يؤب  لعؤالظ  لقؤا ظ  هشرشبؤا  يذه يي  ألةر ل  لسةاسة  شما  مك  ه  ةسمة   دؤطالةا بؤؤ  
 شبمال هفلي ةا شةصف هللاسةا  لالبي..

شلؤا  مؤنالني(.. بؤحغ بؤمس  إلسؤالم  شبعؤث سؤنا 610شفي يذه  ألجر ء في با  ات  لقل   لسؤا    لمؤنالني   
شبحغؤؤن بؤؤمس  لحضؤؤار   إلسؤؤالمة  ةنؤؤث  .هللانم  شرنؤؤل  ألشلؤؤن  ش آلرؤؤلي   سؤؤناةا محمؤؤا دؤؤير ت   شسؤؤالم  ييةؤؤ 

 23 امؤؤن ةؤؤر   نشلؤؤ   إلسؤؤالم شترةؤؤات جحيؤؤل   لعؤؤلص رؤؤالل  ؤؤا ي ةةاتؤؤ  شبع تؤؤ  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  لتؤؤي  متؤؤات 
 سي .

 لؤؤلشم ش ل ؤؤلس  :وتؤؤؤشكل مؤؤ  ثالثؤؤ  ه طؤؤاص يؤؤظلتؤؤارل نشلؤؤ   إلسؤؤالم بؤؤذلك معتؤؤل   لي ؤؤام  لؤؤاشلي  لؤؤذي دؤؤار 
  لقل   لسا    لمنالني. . ميذشنشل   إلسالم 

 

************* 
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 أهمية معرفة التاريخ :

م   لضلشري جا  م  هجل فوؤظ هةؤا    لحاضؤل   ش سؤتقل ء  لمسؤتقيل   شفوؤظ جالةؤ  دؤل ع  لحؤق ش لباآؤل   
هش ييؤؤى  لصؤؤعنا  لخؤؤارجي    مؤؤ  هيؤؤا  وظ  شرادؤؤ   لؤؤلشم ( . سؤؤر ء ييؤؤى  لصؤؤعنا  لؤؤا ريي   بؤؤن   لمسؤؤيمن  (   

 إللمام شلر  شكل يام    المحطات  لتاريخة   لتي ملرةا بوا ةحؤ   لمسؤيمن  . شكؤذلك تؤارير هيؤا  يا  شؤكل يؤام  . 
ش لمحطؤؤؤات  لمشؤؤؤتلك  بنييؤؤؤا شبنؤؤؤيوظ . كمؤؤؤا ه  لوؤؤؤذ  فا ؤؤؤا  كيؤؤؤل  فؤؤؤي فوؤؤؤظ سؤؤؤي   ليصؤؤؤل ش لوحيمؤؤؤ    شهسؤؤؤباص  لقؤؤؤر  

ييؤى شجؤ   لخصؤرص  -كمؤا   تؤلض  –لضعف   مما  سايا  لمسيظ يام  ش لمجايا راد    شقةان توظ  لر عةؤ  ش 
 . ييى  لتحل  في دل ياتيا  لقا م  ش لقانم  ييى  صنل  .

 ما أو معرفتنا )تاريخنا المجند , ت و نا )هدافة وهوي , و ه  المضهي وهدما و ه  فتهار قوه  أجهدا  أماجهد   
,  مها ا)تغننا الغ  في  واه أذلنا هللاعة وو ا , وندما فسموا أننا ووم أو نا هللا باا الم , ومسما طاولوا المريا رف

 وال  ندنا ومر رقي هللا ونه . ) ومن  سن هللا فما له من مكرم ( .
شلذلك ةعؤلض فؤي  لصؤ حات  لمقييؤ  لييؤذ   مختصؤل  مؤ  محطؤات تاريخيؤا  لمجنؤا شمؤا فةؤ  مؤ  نرشس شييؤل 

 .ال تحصى 
 شةيي ذلك بيمح  يابل  ي  تارير هيا  يا  ألهلنن  .. للشم   بيي  ألد ل ( .  اتيوظ   .

 
************* 

 
 النظام الدولي زمن البعثة النبوية ) صراع الفرس والروم (:

كؤا  منالن ؤ  . ش  610مؤا يؤر معؤلشف سؤي  م .  شهشةؤي إلةؤ  ك570شلا رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ سؤي  
م ش ل ؤؤلس  قتسؤؤما  سؤؤةان   لعؤؤالظ  لمحؤؤةط  ؤؤالجحيل   لعلبةؤؤ   شكؤؤا  كؤؤل ميومؤؤا  طمؤؤ  فؤؤي  السؤؤتنالء ييؤؤى ميطقؤؤ   لؤؤلش 

شمؤؤ     شيعمؤؤل ييؤى تحطؤؤةظ  ؤؤر  رصؤم   لعسؤؤكلي .  لي ؤرذ  لممتؤؤا  مؤ  بؤؤاآ   ل ؤؤل ت إلؤى سؤؤر ةل  لبحؤؤل  لمترسؤط
تطؤؤرل. ش ؤؤا  تسؤؤمن تيؤؤك  لحؤؤلشص هجؤؤل ذلؤؤك كاةؤؤن  لحؤؤلشص متصؤؤي  بنيومؤؤا  شكاةؤؤن سؤؤجاال تقطعوؤؤا موانةؤؤات ال 

  ضلشص  لقسر   م  تقتنل شتامنل شتخليب.

 مي ن : ل لصل ع بن   لاشلتن  في يوا ذلك  بتا ش ا 
 . م(527 لذي ةصب إميل آرر  ييى  للشم يام   جو تنياو ارول
م( بؤؤؤ  كسؤؤؤل  546ف ؤؤؤي يؤؤؤام   م(.531يؤؤؤام  فؤؤؤارس ييؤؤؤى   هةربؤؤؤلش  (  لؤؤؤذي  ةصؤؤؤب مي ؤؤؤا    سهههرن ارول

يادؤؤم   لشؤؤلق هللاةئؤؤذ  ش سؤؤترلى هةطاكةؤؤ   لشؤؤمالة  فاسؤؤترلى ييؤؤى سؤؤرري  بؤؤلش   ةلبؤؤا ييؤؤى  لؤؤلشم ش ةقؤؤة ييؤؤى هةر 
إلؤؤؤى ماويؤؤؤ  بيايؤؤؤا ييؤؤؤى هةطاكةؤؤؤ    شةقؤؤل هللاالف  ألسؤؤؤل  مؤؤؤ    يسؤؤؤلي  شةيؤؤؤب شمؤؤؤا  هرؤؤؤل   ( ش  هشذ سؤؤؤا لليؤؤؤا ييؤؤى 

 نوا رجال م  ةصار   ألير ه . نيايا  هةطاكة ( شيلفن  اسظ   للشمة (  ششلي يي لما    غل ريا  القلص م  
لؤؤظ  سؤؤتط  جرسؤؤتيةا  دؤؤا كسؤؤل  يؤؤ  بؤؤالنه البؤؤتاال   حلشبؤؤ  مؤؤ  قبا ؤؤل   آلفؤؤار( ش   لسؤؤالف(  لؤؤذو  كؤؤاةر  

م(  تؤظ يؤذ  563ييى ةؤاشن ممي تؤ  مؤ  جوؤ  هشرشبؤا  ش ؤا  ضؤطل ه   عقؤا دؤيحا مؤ  كسؤل . شفؤي يؤام   انلش  
 وا لقاء فا   كينل  شجحي  سيري  وافعوا  للشم. لصيم ييى ه  ويسحب كسل  م   ليالن  لتي  ةتي
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ت جرسؤؤؤتيةا   ألشل شري ؤؤؤ  جرسؤؤؤتيةا   ل ؤؤؤاةي فؤؤؤيقة  لصؤؤؤيم  لؤؤؤذي هبلمؤؤؤ  سؤؤؤي   مؤؤؤ  ام( مؤؤؤ565شفؤؤؤي يؤؤؤام  
م( فةخي ؤؤ   إلميل آؤرر  تنيليؤؤرس( 578شيمؤرت جرسؤؤتيةا   ل ؤاةي يؤام   . فؤؤاملياسؤرري  رتؤا كسؤؤل  ييؤى اكسؤل   ف

 فةصالم كسل  ييى مال شجحي .
م(  مرت كسل  هةربلش   فةخي    بي   يلمح(  شيمؤرت كؤذلك  تنيليؤرس( فةخي ؤ   إلميل آؤرر 579في يام  ش 

لحؤلبوظ جةشؤا   ةؤان   ا ؤا يلمؤح  عا مؤرت كسؤل   فنلسؤل  ارس في  لشمال  لشل ي ل مرريس( شتتألب قبا ل  لتل  
 سؤمي   شيسؤترلي ييؤؤى  شيخيعؤ  شيلمؤح  وؤايى  بوؤل م( فنوؤحموظ شياؤيظ همؤر لوظ  شياليؤ   ليصؤل فنيقيؤب ييؤى ميةكؤ 

  لميك. 
ه   سؤؤؤتلن يؤؤؤؤلش هبةؤؤؤ  فيؤؤؤظ   يؤؤؤم  فنيجؤؤؤؤأ إلؤؤؤى إميل آؤؤؤرر  لؤؤؤؤلشم يلمؤؤؤح  بؤؤؤ  كسؤؤؤل   ل ؤؤؤاةي  هبلشيؤؤؤؤح( شيحؤؤؤاشل 

شيسؤتجنب ليصؤلت  شيحشجؤ   بيتؤ  شيمؤاه  جؤةش ي ؤةظ وتايؤب  مرريس(  ستيصله ييى  بول م(  فةكلم   إلميل آؤرر 
    ييى  بول م( شيستلن يلش هبة  شيخي   في  لميك.

م(  اتؤؤال  لقا ؤؤا  لينحةطؤؤي  فركؤؤاس(  إلميل آؤؤرر  مؤؤرريس(  شيسؤؤترلي ييؤؤى  لحكؤؤظ شييصؤؤب  602 شفؤؤي يؤؤام  
ص  فيجؤأ إلؤى كسؤل  هبلشيؤح  ستيصؤله ييؤى ة س  إميل آرر  شيقتل هبياء مرريس إال ش ةا  ميوظ  ستطاع  ليجا  ش لول 

 فركاس( كما ةصله هبره ييى  بول م( م   يل  فةطيؤب كسؤل  مؤ   لؤلشم تيصؤنب  مي ؤا ري ؤا ألبةؤ  شيوؤانيظ  حؤلص 
 إذ  لظ   عير  فنلفضر .

شمصؤل ش ليربؤ   شيحمؤل رشؤب   لشؤام شيش  كسل  إبلشيح ةلبا ضلشسا ييى  للشم شيسؤترلي فنوؤا ييؤى بؤالن 
 لقسؤؤؤطيطنية  ظ ورجؤؤؤ  جةشؤؤؤا ك ة ؤؤؤا إلؤؤؤى ثؤؤؤ   يادؤؤؤم   ل ؤؤؤلس لمؤؤؤا    إلؤؤؤى بنؤؤؤن  لمقؤؤؤاس مؤؤؤ   لمحيؤؤؤرم (    لصؤؤؤينب 

ةصؤؤؤاريا   با ؤؤؤل   آلفؤؤؤار( ش   لسؤؤؤالف(  هيؤؤؤا ء  لينؤؤؤحةطنن   فةحادؤؤؤلشةوا مؤؤؤ  جوؤؤؤ   ييؤؤؤى فةحادؤؤؤليا شيسؤؤؤتعن  
سؤتطاع  محال ؤ   لتؤل    . ةنؤث  لقسؤطيطنية  هشرشبا  شيتمك   يل ل(  ا ا  لجةش  لينحةطي م  فك  لحصؤار يؤ  

 آلن جةش كسل  م  بالن  للشم. هيا ء  ل لس 
 خي   يل ل(  إلميل آؤرر  فركؤاس(  لمؤا بؤاع مؤ  فسؤان ةكمؤ   شير يام  لبع    لييري    م(  610شفي يام  

شيشؤؤ  يل ؤؤل ةلبؤؤا ييؤؤى  شيافعؤؤ  إلؤؤى  لشؤؤعب فةقتيؤؤ  شييصؤؤب  لجؤؤةش يل ؤؤل لتايبؤؤ  يؤؤ   ل ؤؤلس شريعؤؤ  مي ؤؤا ضؤؤاال.
 سؤؤتلن بوؤؤا مؤؤا كؤؤاةر   ؤؤا  سؤؤترلر  ييةؤؤ  مؤؤ  بؤؤالن  لؤؤلشم  ثؤؤظ ووؤؤاجموظ فؤؤي بالنيؤؤظ شيكسؤؤل جنربؤؤوظ فؤؤي ش عؤؤ   ل ؤؤلس 

 م( شيحمل ك نل  م  همر لوظ شي لض يينوظ جحي  سيري . 627 ةنير ( يام  
ِت غُِلبَااش ؤا كاةؤؤن يؤؤذه  لر عؤ  هللارؤؤل  لحؤؤلشص بؤؤن   ل ؤلس ش لؤؤلشم  شيؤؤي  لتؤؤي هبؤار إلنوؤؤا  لقؤؤلهللا   ل ؤليظ  قرلؤؤ : 

 ََ ِِ َوهُْم ِمْن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغِلبُو وُم فِي أَدْنَ  األَْر فاكتسؤحر   لؤاشلتن    لمسؤيمن    عؤا يؤذه  لر عؤ  جؤاء نشرش   الرن
  قر   لر ةا  ألةا .في هللا  ش ةا 

 

************* 
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  التاريخ العربي واإلسالمي  خالصة تاريخ الدول والممالك في   
 النبوية وإلى أيامنا هذه  منذ قيام الدولة   

 (1)م ( . 2004 -هه  1425م    622-هه1) 
 
 هـ (11-1الدولة النبوية )

 

م ( مؤ   لسؤي   ل ال ؤ  يشؤل  ليبع ؤ   شدؤل  622سؤيتميل  -هويؤرل 24في  لنرم  ل اةي يشل م  ربةؤ   ألشل   
تسؤؤمى  لماويؤؤ   لميؤؤرر    شتصؤؤبم رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ إلؤؤى و ؤؤلص لت ؤؤر  هشل يادؤؤم  لاشلؤؤ   إلسؤؤالم ش 

 ةنث  يتيلت سي   لوجل  في يوا يمل رضي   يي  با    لتارير  إلسالم.  ميطيقا لجنرش  لمسيمن   ل اتح .
 
 أهم أحداث العصر النبوي من هجرة الرسول صل  هللا عليه وسلم إل  وفا.ه:    

 : ش  مك  تيخةم هيظ  لمحطات في تيك  ل تل   اليقا   لتالة 
                                                

رير  يتمؤات فؤؤي كتا ؤ  يؤؤذ   ل صؤل    ل صؤؤل  ل الؤث (  لؤؤذي  حؤري  لميخؤؤم  لتؤاريخي   ييؤؤى يؤان مؤؤ   أل ؤل ص  إلل تلشةةؤؤ   لتؤي تحؤؤري بؤل م  فؤؤي  لتؤؤا  (1 
دةاغ  ما ةقيت  ي  تيك  ليل م  ش لمل ج  بتصؤلف  كينؤل جؤا    أل  غاليوؤا كتؤب  أوؤا   إلسالمي     اإلضاف  لعان م   لمل ج   لتاريخة  . ش ا  من  ليان 

يء مؤ   لتحشيؤل غنل إسالمة    هش ربما معان   لإلسالم  ةا ا  ييى تارير  لمسؤيمن  هش  عؤة دؤياي  . ش  ؤا  فتقؤلت لألماةؤ   هةةاةؤا   ش ؤا تخيؤل مانتوؤا بؤ
ذ ت  لمكاة   لاوية    كالصحا   ( رضر     يينوظ .  شال مكاة   عة  لخي اء ش لميؤر  ش لصؤالحن   لمشؤورن هةةاةا   ش لظ تحتلم  ا س   عة  لشخصةات 

 لوظ  حس   لسنل  ش لمكاة   .  شهك ليا كتب بي س  رمي ييماةي   شلةس إسالمي شال محاوا . 
صرص  لتي لظ وتخييوا ما  شن  في  لتؤارير  إلسؤالمي . ش مؤن بتعؤاول كؤل مؤا ش ا  ست ات م  تيك  لمل ج  في  لمعيرمات  لعام  ش لتر رير   شةقل  عة  لي

س   لتارير نر س   ستر  يي م  تشري  هش دةا  غنل مياسب  .  ما  شب  يميةات  لتجمنل  لجل ةة   لاقةق  . ش ا ساياةي ييى ذلك ما  ا  سل   لي م  نر 
 د  في  لتارير  إلسالمي    شكتب  لتارير  لسةاسي  لمعادل .. شيميي في مجال  لصحاف  ش إليالم.  هكان مة    ثظ تعمقي فة   جورن نر سة  ذ تة  شرا

 ووموما ولألمانة الع مية , فنني أذ ر هنا  أهم مراجة هذا الفصل هي :
 
شيؤر مصؤار   - بؤل  ةظ يؤحت رةمؤ     كمؤا شدؤ    لشؤةر -بتصليم م   ألهيل    لذي كؤا  بؤلي ا (.  –إةتاج ممسس  ةلف –بلةام   تارير  إلسالم  -1

 هساس  ليم   شيية  تمن  لتعاوالت ش لتصحةم بتصلف ش س  جا  .
 إةتاج ممسس  دخل . –بلةام   لتارير  إلسالمي  -2
س   لماسرةي   شةقاه . ش وتضم فة  ة 1909ل ليا  ك  لمحامي . شير فةما وياش مصلي م  هدل تلكي كتب كتا   سي   –كتاص تارير  لاشل   لع ماةة   -3

فؤؤي بلةؤؤام   أللفةؤؤ   ييؤؤى  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا  رةمؤؤ      شة سؤؤ   لشؤؤعربي  لتلكؤؤي    شتأونؤؤاه لجمعةؤؤ   إلتحؤؤان ش لتل ؤؤي  لنورن ؤؤ   لماسؤؤرةة  . شكتا ؤؤ  ميشؤؤرر 
  لمعلشف .

 ك نل مما مل م  هرطاء في ما سيق م  مل ج  . شير  لملج   لذي  يتمات  في تصحةم  -رةم     –كتاص  ليا    ش ليوا   الب  ك نل  -4
 ممل ات  بونا  إلسالم  لشةر ييا   يح م   شالسةما كتب    رط  لتحرل  لتاريخي   هضر ء ييى  لقرمة   لعلبة     لسلآا   ألةمل .( -5
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  هه ( : 2)ووعة )در 

يينوؤا  لشؤام   ييظ  لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ ه   افيؤ  كينؤل   انمؤ  مؤ   في رمضا  م   لسي   ل اةة  ليوجل 
 . هبر سفةا   ب  ةلص  شهةوا ستمل بيار تستقي م  ما وا شتليم فنوا
لة جؤؤأ  لقافيؤؤ   شر ع بؤؤار  ش تجؤؤ  بوؤؤا إلؤؤىشةةؤؤا  فجوؤؤح  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ةميؤؤ  مؤؤ  ثالثما ؤؤ  رجؤؤل 

 ليشؤؤا مؤؤا سؤؤمعر  شتيؤؤانش  إلؤؤى ةؤؤلص  لمسؤؤيمن . شمؤؤ  ه  ه ؤؤا سؤؤفةا  هرسؤؤل  عؤؤا ذلؤؤك  خيؤؤليظ هةؤؤ  تحؤؤرل إلؤؤى  لسؤؤاةل 
 . لمسيمن إال ه  كيل ء  ليش يحمر  ييى  تال مك  شةجا م   لمسيمن  شنيايظ إلى  للجرع إلى 

معلكؤؤ  ت جؤؤلت فنوؤؤا آا ؤؤ   إل مؤؤا  ش ةتصؤؤل فنوؤؤا رمضؤؤا  مؤؤ  تيؤؤك  لسؤؤي   لتقؤؤى  لجمعؤؤا  فؤؤي هشل  17شفؤؤي 
 م ل ذلك .م  ه طال  ليش شرءشسوظ  شهسلش   ةحر سبعن  لمسيمر  ييى  ي  يانيظ ش تير  

  فيظ ت   ةلبا بن  مت افئن  في  لعان ش لعؤا   شىةمؤا كاةؤن ةلبؤا  فاتح   لتارير  إلسالميبار لقا كاةن ش ع  
وال يمكهن لوالهب ا  لشؤوان   شبؤن  ةؤب  لمؤال  لؤذي تطيؤب مؤ  هجيؤ   لحةؤا   بن  ةب  لعقنا   لتؤي تطيؤب مؤ  هجيوؤ
  الويا  أو يقسر طالب الاسا  .

 لؤؤاشل  لع مؤؤى مؤؤ  شيؤؤذ  يؤؤر  لعامؤؤل  ألساسؤؤي  لؤؤذي جعؤؤل  لعؤؤلص  عؤؤا إسؤؤالموظ  اييؤؤر   أيؤؤا ن  ينيؤؤ  جنؤؤرش 
 في ةلشص  ل ترح. -  ضل    -ةرلوظ 
 

  :نق  النسو  وسد النبي 

فرجؤا  لنوؤرن  ؤا تانؤلت  يؤربوظ  فقؤا هللالموؤظ ةصؤل  لمسؤيمن  بيؤار   لماوي  ديى   يية  شسيظ إلى  يان  لييي
 شلظ  حتسيره شلظ  صيلش  ييى كتما  ما في ة رسوظ.

شكا  بيؤر  نيقؤاع هك ؤل  لنوؤرن سؤخطا لوؤذ   ليصؤل شتورييؤا مؤ  بؤأة   فأرؤذش  وي سؤر  ييؤى  لمسؤيمن  مؤا ةؤالر  
فؤؤؤي ةصؤؤؤرةوظ  فاستسؤؤؤيمر  لؤؤؤ  رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ حادؤؤؤليظ ف   وؤؤؤظببؤؤؤر  مؤؤؤ  فؤؤؤره شيتحؤؤؤاشةوظ شيتحل 

 . لشامشى عانيظ إلى بالن  لماوي  ش كت ى  لييي ديى   يية  شسيظ  لجال وظ ي  
 

 هه ( : 3) ووعة أحد 

 ء ييؤؤؤى ش اليتؤؤؤا لماويؤؤؤ    فأرؤؤؤذش   اؤؤؤلش   أليؤؤؤل ص  اإلغؤؤؤار  ييؤؤؤى  ثؤؤؤارت ثؤؤؤا ل   لنوؤؤؤرن لمؤؤؤا ةؤؤؤل بييؤؤؤي  نيقؤؤؤاع
ششيؤاشيظ  م ؤايلتوظ بؤار كؤذلك هرؤذش   حلضؤر   ليشؤا ييؤى ةؤلص  لمسؤيمن  لن ؤأرش  لقؤتاليظ فؤي ش عؤ    لمسيمن .

شسؤؤالم  بؤؤ  هبؤؤي   كعؤؤب  ألبؤؤلف فؤؤي  لحؤؤلص  شكؤؤا  هبؤؤا  لمحلضؤؤن   ثيؤؤا  مؤؤ  رؤسؤؤاء ووؤؤرن بيؤؤي  ليضؤؤنل شيمؤؤا: 
 . لحقنق 
 فقتيريما. أمل رسرل   ديى   يية  شسيظ تطرع فليق م   ألةصار الغتةالوما ف

 لماويؤ  حؤر تأثلت  ليش بتحلية  لنوؤرن  فجوؤحت جمريوؤا لحؤلص  لمسؤيمن   شترجوؤن  ؤليش  مؤ  ةشؤات ة
  قرن ةشايا هبر سفةا   ب  ةلص.
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ششضؤ   لماويؤ  لقليؤب مؤ   هةؤا شلما ييؤظ  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ بؤذلك جوؤح جةشؤا شرؤلج بوؤظ إلؤى جيؤل 
 رنل   للما  في هييى  لجيل لحما   ظورر  لمسيمن .

مؤا   لمسؤيمن  ه  شظولت آال    ليصل شتل جعن  ليش وتبعوظ  لمسيمر  شيجمعر  ما غيمره مؤيوظ. شظؤ  ر 
  لمعلكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ةتوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأرير  همؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكيوظ شسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارير  لنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر  ةصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنيوظ مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ظ.

بر بؤل خيؤف شهرؤذ  مطؤل  لمسؤيمن   ل ل لدؤ   شكؤا   قؤرن رمؤا   لمشؤلكن   فصؤعا  لجيؤل مؤ  رالا ب   لرلنا ش يتيل 
مؤؤ   لسؤؤوام  ش رتؤؤات جمؤؤرع  ؤؤليش ييؤؤنوظ  فأدؤؤبحر  بؤؤن  ةؤؤاري  ش ضؤؤطلبن دؤؤ رفوظ شيؤؤظ  لؤؤذيل فؤؤنوظ ةتؤؤى  تؤؤل 

  عضوظ  عضا ش ةوحم م  ةجا م   لقتل. 
يؤظ ةمؤح  بؤ  ييؤا  لمطيؤب ش ا  تل في يذه  لر ع  هك ل م  سبعن  رجؤال مؤ   لمسؤيمن  بنؤيوظ  طؤل  إلسؤالم 

هةؤؤا رمؤؤا   ألةبؤؤاش  شهدؤؤنب  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  جؤؤلح فؤؤي شجيتؤؤ  شبؤؤ  رهسؤؤ    شةشؤؤي (    تيؤؤ    لييؤؤي
 -شدؤؤاح دؤؤا م  ؤؤليش ه  محمؤؤا   ؤؤا  تؤؤل  شدؤؤاق  لمشؤؤلكر  شك ؤؤر  يؤؤ   لقتؤؤال ش ةسؤؤحير   فقؤؤا ةؤؤالر   لشؤؤليا . 

 .ما كاةر  ويتار   -ظ يو 
 

  النسو  يواولوو اغتيال النبي ص   هللا و يه و  م: 
لؤؤؤظ وويؤؤؤأ ووؤؤؤرن بيؤؤؤي  ليضؤؤؤنل بيجؤؤؤا   لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  فعقؤؤؤاش   لعؤؤؤحم ييؤؤؤى  غتةالؤؤؤ  هرؤؤؤذ  ب ؤؤؤأر  بؤؤؤ  
 ألبؤؤؤلف ش بؤؤؤ  هبؤؤؤي  لحقنؤؤؤق  ف شؤؤؤير  ش ة شؤؤؤف همؤؤؤليظ شييمؤؤؤر  ه   لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ سؤؤؤةعا يوظ فؤؤؤآشش  إلؤؤؤى 

 ةصرةوظ. 
 لماويؤؤ  مؤل ييؤنوظ  لييؤي دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ شةادؤليظ  شلمؤا  ستةأسؤر  آييؤؤر  ه   ؤأذ  لوؤظ  ؤالخلشج مؤ  فح

ش ةضؤؤمر  إلؤؤى وورنيؤؤا  شتؤؤا   رنيؤؤل كمؤؤا رؤؤلج بيؤؤر  نيقؤؤاع  فاسؤؤتجاص لوؤؤظ شرلجؤؤر   ؤؤأمر لوظ  شةؤؤحل فليؤؤق مؤؤيوظ فؤؤي 
 . لشام آلرلش  مسنلتوظ إلى بالن 

 
   هه (:5) ووعة الخند 

سؤر  بيؤؤي  لي ؤؤ   ش ؤؤا هللالموؤؤظ مؤؤا ةؤل  ؤؤلرر ةوظ بيؤؤي  نيقؤؤاع شبيؤؤي  ليضؤؤنل  شرهش  ه   لماويؤؤ  ووؤؤرن لؤظ ويؤؤق مؤؤ  
وملير   ليشا شهةالفوؤظ مؤ  قبا ؤل  لعؤلص ييؤى ةؤلص  لمسؤيمن  ش لقضؤاء ييؤى نشلؤتوظ  شتعوؤاش   م ؤايلتوظ فؤي يؤذه 

  لحلص.
 شبي   لحشا يشل  هللاالف مقاتل.شةشات  ليش شةانت هةالفوا شهةح بوا فجاءشيا بلجالوظ ويير  ةا ءيا  

شييؤؤؤظ  لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  خيؤؤؤل يؤؤؤذه  لحميؤؤؤ   لع ةمؤؤؤ  فاستشؤؤؤار هدؤؤؤحا   فأبؤؤؤارش  ييةؤؤؤ  ه   قؤؤؤف 
 قؤؤف  لماويؤؤ   ح ؤؤل ريؤؤاق ةؤؤرل  ييؤؤ   رضؤؤي   سؤؤيما   ل ارسؤؤي لمسؤؤيمر  مر ؤؤف  لمؤؤا ف  يؤؤ  مؤؤاويتوظ  شهبؤؤار 

  للما  نشة    ميعر  م   حاشل  جتةاهه م   لمشلكن .
شجاء م   خيل  لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ  مؤا فعؤل بيؤر  لي ؤ  فأرسؤل إلؤنوظ سؤناو  مؤ  سؤان   ألةصؤار يمؤا 

سؤنا  ألشس  شسؤؤعا بؤؤ  عبؤان  سؤؤنا  لخؤؤحرج لتؤؤذكنليظ  عوؤا  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ شةوؤؤنوظ يؤؤ  ا بؤؤ  معؤؤاذ سؤع
  لاار  المسيمن  شتحذوليظ يا يت   فسخلش  ميوما شهظولش  يحموظ ييى م ايل   ليش.
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  شهرؤؤؤؤذ رمؤؤؤؤا   لمسؤؤؤؤيمن لماويؤؤؤ  شلمؤؤؤا شدؤؤؤؤل جؤؤؤؤةش  لمشؤؤؤلكن  ش ؤؤؤؤف نش   لخيؤؤؤؤاق شلؤؤؤؤظ  سؤؤؤتط   لؤؤؤؤاررل إلؤؤؤؤى 
 صلير  م   حاشل  جتةاه  لخياق  شن م  لحصار بول  ةتى بلم ةي اء  ؤليش   ألةؤح ص(  طؤرل  الةت ؤار شفؤرت 

 ما كاةر   أمير  م   لايا ظ  شش    لخيف ش لشقاق بنيوظ شبن   ليش. 
شكؤا   ؤؤا  ؤام مؤؤ   رمؤ  بيؤؤي .  هعؤةظ مؤؤ  هيمؤاء  لعؤؤلص يؤر ةعؤؤةظ بؤ  مسؤعرن  ألبؤؤجعي إسؤؤالم     سؤلشييؤا 

ألبج  لقتال  لمسيمن  م  م   ام م  هةؤالف  ؤليش  فؤأيي  إسؤالم  شآيؤب مؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ه   
فطيؤب ميؤ   للسؤؤرل ه   خ ؤي إسؤؤالم  شه   خؤذل  ليشؤؤا شبيؤي  لي ؤؤ   لماويؤؤ   شؤتل  مؤ   لمسؤؤيمن  فؤي  لؤؤافاع يؤ  

 شير   بنيوما  لشقاق  ف عل شةجحن  لخط . 
يؤى جؤةش  ؤليش ش ألةؤالف فاةتحيؤن  لخةؤام شك ؤأت  لقؤاشر شمؤألت  ألفؤر ه ش لعنؤر  ثظ هرسل   ريحا ياتةؤ  ي

ِ َعلَاْيكُْم إِذْ   اللمان  ش ا هبار  لقلهللا   ل ليظ إلى يذ   لعر   إللوي  قرل  تعؤالى:  يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا اذْكُُروا نِْعَمةَ َّللاه

ََ بَِصااااااايًراَجااااااااَء.ْكُْم ُجنُاااااااود  فَأَْرَساااااااْلنَا َعلَاااااااْيِهمْ  ُ بَِماااااااا .َْعَملُاااااااو ََ َّللاه     ِريًحاااااااا َوُجنُاااااااودًا لَاااااااْم .ََرْوَهاااااااا َوَكاااااااا
شكؤؤا   ألةؤؤح ص  ؤؤا سؤؤئمر   الةت ؤؤار شآؤؤرل  لحصؤؤار  فأرؤؤذش  وتل جعؤؤر   ش رتؤؤات  ؤؤليش شيؤؤي تتجؤؤلع غة وؤؤا  شفؤؤي 

ُ الهِذيَن َكفَُروا بِغَْيِظِهْم لَْم يَنَ   ذلك  قرل   تعالى: ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَالَ َوَرده َّللاه  . الُوا َخْيًرا َوَكفَ  َّللاه
جوؤؤح  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  فؤؤرر  ةتوؤؤاء غؤؤحش   لخيؤؤاق   : توكههيم  ههعد )ههن معههاذ بمهها فعههل  سههو  )نههي وريظههة

شسيظ سلي  شترج  إلى بيي  لي   لةعا يوظ ييى ةقضوظ  لعوا  فتحصير  في ةصرةوظ  شلما  بؤتا ييؤنوظ  لحصؤار 
شكؤاةر  ةي ؤاءه  ش سؤتجاص  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ لطيؤيوظ  فحكؤظ سؤعا  قتؤل رجؤالوظ سعا بؤ  معؤاذ كةظ آيير  تح

 شسيي ةسا وظ شهآ الوظ  شة ذ  لييي ديى   يية  شسيظ ةكظ سعا فنوظ.
  : ة الدفاع إل  حالة السجومتوول المس منن من حال

مؤؤؤ   لنوؤؤؤرن  شسؤؤؤيظ  إلسؤؤؤالم مؤؤؤ  ميافسؤؤؤ   لنورن ؤؤؤ   شسؤؤؤيظ  لمسؤؤؤيمر  مؤؤؤ  مكؤؤؤل  لنوؤؤؤرن  لماويؤؤؤ   عؤؤؤا ه  ريؤؤؤن 
 شرا يوظ  تحرل  لمسيمر  م  ةال   لافاع إلى ةال   لوجرم.

هةؤا ظ شيؤ   عؤا ش عؤ  باه  لييي  احش  ل با ل  لمشلك   لمر لة  لقليش لن ين ه   المسيمن   ر  شهةؤ  لؤظ  صؤيوش 
 . شش ع   لخياق  فاةتصل شيان  مااةظ كينل   شييمن  ل با ل ه  ال آا   لوا  قتال  لمسيمن 

 
 هه (6) ص ح الود بية : 

مكؤ  في هش رل بول بر ل م   لسي   لسانس  ليوجل   هيي   لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ  وليؤا  لمسؤنل إلؤى 
للةنل إلنوؤا ألن  وؤا معؤ   ف لةؤر  شآابؤن ة رسؤوظ بحيؤار   ل عبؤ  ش ؤا ةلمؤر  ميوؤا  ألن ء  لعمل   شهذ  في هدحا    ا

 .  بتا بر وظ إلى ن اريظ شم  ري ر  فنوا م  هييوظ  اشكا   لمواجلش  
شسؤؤار  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤألف شرمسؤؤما   مؤؤ   لموؤؤاجلي  ش ألةصؤؤار  ال  حميؤؤر  مؤؤ  هللاالت  لحؤؤلص 

سؤؤر  لبؤؤاس  إلةؤؤل م لنمكؤؤاش  لقؤؤليش هةوؤؤظ وليؤؤاش   لعمؤؤل  شال  قصؤؤاش   لحؤؤلص  شمؤؤا ةميؤؤر  إال  لسؤؤنرف فؤؤي  لقؤؤلص  شلب
 م  سنرف إةما كا  ليحما   مما  ا  عتلضوظ في  لطليق.
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محمؤا دؤيى   ييةؤ  ةينيؤا لمؤا ييمؤن  ؤليش  قؤاشم . ش مك   لقليب  م   لحاوية  ششدين  افي   لمسيمن  إلى 
شكا  بول ذي  لقعؤا   ؤا ةؤل  شيؤر مؤ   ألبؤول  لحؤلم  لتؤي  متيؤ  مك  رل شسيظ شدحب  رفضن  لسماح لوظ بار

 فنوا  لقتال.
لة ؤؤاشض  ليشؤؤا  شتؤؤأرلت يرنتؤؤ  شهبؤؤة  هةؤؤ   تؤؤل. شييؤؤا ي مؤؤا  بؤؤ  ي ؤؤا  شهرسؤؤل  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ 

 .مك  ي ديى   يية  شسيظ ييى نررل يحم  ليي
ش سؤؤتجاص  لمسؤؤيمر  لمؤؤا يؤؤحم ييةؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شبؤؤا عره ييؤؤى  لمؤؤرت شيؤؤر جؤؤالس فؤؤي ظؤؤل 

 بجل   ش ا هثيى   ييى  لمبا عن  شرضي ييوظ في هللا   ةحلن بوذه  لمياسب : 
ََعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِذْ يُبَايِعُون ُ َك .َْحَت الشهَجَرةِ فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل السهِكينَةَ َعلَاْيِهْم َوأَثَاابَُهْم فَتًْحاا لَقَدْ َرِضَي َّللاه

 شم  ثظ نينن يذه  لمبا ع  بيةع   للضر  . قَِريبًا
شكؤا   ؤا تؤأرل فؤي م اشضؤ   ؤليش شفؤي    لحاويةؤ  كما كا  هبة  شيان إلى رضي   يي    لظ  قتل ي ما  

معتمؤؤلي  فؤؤي مكؤؤ    مخاشفوؤؤا  شكؤؤا   لمطيؤؤب  ألساسؤؤي لقؤؤليش ه   عؤؤرن  لمسؤؤيمر  ذلؤؤك  لعؤؤام ييؤؤى ه  وؤؤارير  إه لؤؤ
  لعام  لمقيل  ل ي ال  قرل  لعلص ه   ليشا  ستذلن ليمسيمن  فةصنيوا م  ذلك معل .

ف  صؤيم بنيؤ  شبؤن   ؤليش يؤل  اشش فق  لييي ديى   يية  شسيظ ييى مطيب  ليش  شييى هساس  يقا  ت ا ؤ
 شبمقتضاه يقات ياة  بن   لطلفن  ماتوا يشل سير ت.  لحاوية  

ش ا تضم  يقا  لصيم بلشآا ميوا ه  ولن  لمسيمر  م   أتنوظ مؤ   ؤليش مسؤيما بؤاش  إذ  شلةؤ   شهال تؤلن 
م   لمسيمن   شه  م  هر ن ه  وارل في يوا  ؤليش نرؤل فةؤ   شمؤ  هر ن ه  وؤارل فؤي يوؤا  نوا ليش م   عرن إل

ال ؤ  ترجؤب ميادؤل   لحيةؤا إذ  مؤا  ستيصؤله ش سؤتيجا  ؤ   حمحما م  غنل  ليش نرؤل فةؤ   ش لؤاررل فؤي  لعوؤا م
 فارين رح ي  في يوا رسرل   شنرين بير  كل في يوا  ليش.

 
 غ و المدو النسو ية :  

مؤؤ   لنوؤؤرن فؤؤي هتاةؤن  لواةؤؤ  بؤؤن   لييؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  شبؤؤن   ؤؤليش  ه    ؤؤلغ  لييؤي لحؤؤلص مؤؤ  تبقؤى 
تةمؤاء   شفؤا  شش ني  لقؤل  شفؤي رنيؤل جالةؤات وورن ؤ  تقطؤ  فؤي  لماويؤ  جحيل   لعلص  فقؤا كؤا  إلؤى جاةؤب ووؤرن 
 بالن  لعلص شبالن  للشم.بمال شيي ما  تق  ييى  لحاشن  ل ادي  بن  

ظ ةميؤؤ  ييؤؤى ش ؤؤا كؤؤا  ووؤؤرن تيؤؤك  لمؤؤا  و نؤؤلش   أليؤؤل ص ييؤؤى  لمسؤؤيمن   فجوؤؤح  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤي
 فافتتحوا ش ستسيظ وورن  لما   ألرل  نش  ةلص.رنيل هشلئك  أليل ص فأرضعوظ  شترج   عا ذلك إلى 

 لحر يؤ  ييؤى ه   ش سؤتعميوظ فؤيشكا   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ متسؤامحا مؤ   لنوؤرن  فأ قؤايظ فؤي هر ضؤنوظ 
 . جينوظ متى باء
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  هه( : 7)ومر  القضاء 

لقضؤؤاء مكؤؤ   لواةؤؤ   فترجؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ مؤؤ  جمةؤؤ   لمسؤؤيمن  إلؤؤى  شمضؤؤن  لسؤؤي   ألشلؤؤى مؤؤ 
 .  لحاوية  لعمل   شهمضر  فنوا ثالث  ه ام  ثظ رلجر  ميوا كما  ضى بذلك ديم 

ش ا ياو  رجال  ليش سير   لمسيمن  ي  ك ب  فرجاش  فنوظ  رمؤا هللارؤلي   دؤاغوظ  إلسؤالم دؤرغا جاوؤا   
مسؤؤيمن   شمؤؤ   لماويؤؤ    شيتؤؤابلش  مبؤؤانئ  إلسؤؤالم  شسؤؤليا  مؤؤا ه يؤؤل جمايؤؤات مؤؤيوظ إلؤؤى شهرؤؤذ ك نؤؤل مؤؤيوظ    ؤؤلش 

  ممؤ  بؤاركر  فؤي  تؤال اشيملش ب   لعاص شي ما  ب  آيحؤ   شيؤظ مؤ  سؤان   ؤليش شه طالوؤرالا ب   لرلنا يمالء 
 مسيمن  م   يل. ل

 
  الر ول  وجه ر ائل إل  م و  وأمراء الدول المجاور:  

هرؤؤذ  إلسؤؤالم ويتشؤؤل فؤؤي جحيؤؤل   لعؤؤلص  عؤؤا  الةتصؤؤار ت  لتؤؤي ةققوؤؤا  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤي هيقؤؤاص 
إلؤنوظ  شره   لييي ديى   يية  شسيظ ه  تيي  نيرتؤ  مسؤام  ميؤر  شهمؤل ء  لؤاشل  لمجؤاشر   فأرسؤل لحاوية  ديم 

شرن  آلرؤؤلش   لبحؤؤلي  كتبؤؤا مؤؤ  سؤؤ ل ء وؤؤايريظ إلؤؤى  إلسؤؤالم  فاسؤؤتجاص  لؤؤبعة لايرتؤؤ  كالميؤؤذر بؤؤ  سؤؤاش  همنؤؤل 
  لس ل ء.

فميوظ م  كا  رنه جمؤنال كميؤك  لؤلشم ش لمقؤر س دؤاةب مصؤل  شمؤيوظ مؤ  كؤا  رنه  يةحؤا ككسؤل  هبلشيؤح 
 لؤؤاير  سؤؤخل مؤؤ    لؤؤذي  بؤؤلةينل همنؤؤل غسؤؤا كؤؤذلك ش . فقؤؤا مؤؤحق كتؤؤاص  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤارس ميؤؤك 

 .  ألرني ( رضي   يي   لحار  ب  يمنل  رسرل   ديى   يية  شسيظ   ش تل س نل لإلسالم  
 

  ووعة مؤتة : الر ول يجس  حم ة انتقام لقتل  فنره الوارا )ن ومرو: 
  فجوؤح ةميؤ  يؤاتوا ثالثؤ  هللاالف رجؤل  كا   تل يذ   لس نل باوا  لر   ييى رسرل   ديى   يية  شسيظ

 فاةجؤؤاشيظلحؤؤلص  لاساسؤؤي   شجعؤؤل قةانتوؤؤا لحيؤؤا بؤؤ  ةارثؤؤ . شلمؤؤا ييؤؤظ  لاساسؤؤي   أمليؤؤا  سؤؤتيجاش   حي ؤؤا وظ  لؤؤلشم 
  جةش ي ةظ. شكا   ليقاء في  ممت (.

 جع ؤل  بؤ  هبؤي آالؤبثؤظ ييا   ب  رش ة   ا ا  لجةش  ش تل م   عاه هيا ب  ةارث  علك   تل شفي تيك  لم
لتؤؤؤرلي قةانتؤؤؤ   شهنر  ه  فؤؤؤي  سؤؤؤتمل ر  لمعلكؤؤؤ  فيؤؤؤاء جؤؤؤةش رالؤؤؤا بؤؤؤ   لرلنؤؤؤا  ثؤؤؤظ  ةتؤؤؤاص  ليؤؤؤاس   رضؤؤؤي   يؤؤؤيوظ 

 لمسؤؤيمن   فاةسؤؤحب  خطؤؤ  يسؤؤكلي   ؤؤايل   إذ هثؤؤار  لغبؤؤار ريؤؤف جةشؤؤ   لميسؤؤحب  فؤؤأشيظ  لؤؤلشم ه  مؤؤان  ضؤؤخما 
 شهرييتوظ ةني  رالا فتر  ر  ي  تتب   لجةش  لميسحب. لماوي  اء م  ج

شبوذ   الةسحاص ظولت موار  رالا  لحلبة  ش رتقؤى إلؤى دؤف  لقؤان   لؤذو  رفعؤر  ر  ؤ   إلسؤالم. شكاةؤن ش عؤ  
 وبداية الصراع  )نن المس منن و الروم . . لجحيل فاتح   ليضال لي ترةات  إلسالمة  رارج ممت  
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 هه (  8) تح مكةف : 
شجؤؤاءت  لسؤؤي   ل اميؤؤ  ليوجؤؤل  ش ؤؤا ك ؤؤل يؤؤان  لمسؤؤيمن  بؤؤاررل ك نؤؤل مؤؤ   ل با ؤؤل فؤؤي  إلسؤؤالم. شيشؤؤاء   ه  
تيقة  ليش يوايا م   لمسيمن   فقا يات  يني  بيي  كؤل ييؤى  ينيؤ  رح يؤ   شكؤا  بيؤر  كؤل  ؤا نريؤر  فؤي يوؤا 

  شسؤيظ  فاةتصؤلت  ؤليش لحي ا وؤا ش سؤتيجات رح يؤ   ؤالييي  ليش شنرل بيؤر رح يؤ  فؤي يوؤا  لييؤي دؤيى   ييةؤ
 .مك ديى   يية  شسيظ   شةاةن بذلك فلد  ل تم 

فقؤؤا هدؤؤبحن  ؤؤليش فؤؤي يحلؤؤ   عؤؤا ه  هسؤؤيمن هك ؤؤل  ل با ؤؤل  لعلبةؤؤ  شفقؤؤات  ؤؤليش فؤؤي ةلشبوؤؤا مؤؤ   لمسؤؤيمن  
 ك نل  م  رجالوا  شلحق  المسيمن  جم  م  ه طالوا  لمااشيل. 

دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ جةشؤا ي ةمؤا مؤ   لموؤاجلي  ش ألةصؤار ش ةضؤمن إلةؤ   ل با ؤل  لتؤي هسؤؤيمن   هيؤا  لييؤي
 لحلص  ليش  لتي ةقضن يوايا.مك  شهيي   لييي ديى   يية  شسيظ هة  وليا 

شرهت  ؤليش ه   لييؤي دؤيى   مكؤ  شيسؤكل رؤارج ييةؤ   لصؤال  ش لسؤالم . شسار  لجةش وتب   ا ؤاه  لع ؤةظ 
شجؤؤاء  لعبؤؤاس  يؤؤظ  لييؤؤي . سؤؤيظ جؤؤاء شمعؤؤ  جمؤؤ  كينؤؤل مؤؤ   لعؤؤلص شهةؤؤ  ال آا ؤؤ  لوؤؤا  حؤؤلبوظ  فاستسؤؤيمن ييةؤؤ  ش 

شمع  هبر سفةا  فأسيما شفتحا ل  هبر ص  لييا  لحؤل م  ش يؤل ه  وؤاريوا  سؤتعلض  لجؤةش  حضؤرريما  فمؤلت سؤل  اه 
َه    هماموما شيي توتف: ََ َزهُوقًاَوقُْل َجاَء اْلَحقن َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِ  .   اْلبَاِطَل َكا

  فأرؤؤذ بتر ضؤؤ  جؤؤظ  شترجؤؤ  إلؤؤى  ل عبؤؤ  ر كبؤؤا ةا تؤؤ مكؤؤ  شنرؤؤل  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ مؤؤ   لجؤؤةش إلؤؤى 
بتحطؤؤؤةظ  ألدؤؤؤيام شمحؤؤؤر  لصؤؤؤرر مؤؤؤ  جؤؤؤار    ل عبؤؤؤ   ثؤؤؤظ همؤؤؤل بؤؤؤالال  لحبشؤؤؤي ه   صؤؤؤعا إلؤؤؤى سؤؤؤطم  ل عبؤؤؤ  فؤؤؤأذ  

 . الياس معييا يحيم   لشل  
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 هه ( : 8) هوازو  غ و تايل و 

  ش ؤا رفضؤر   ث ةؤا  ةضمن  ليش إلى د رف  لمسيمن  ش ةت من معوؤظ فؤي جةشؤ  لحؤلص  ينيتؤي يؤر ه  ش
ش ني ةين ( ش ةتصلش  يينوظ  عا ةؤلص ضؤلشس  كؤان ه   . ش لتقى  لمسيمر  م  ير ه  في    لاررل في  إلسالم

 لطؤؤا ف(  ثؤؤظ ةادؤؤل  لمسؤؤيمر  ث ة ؤؤا فؤؤي مؤؤاويتوظ    ايؤؤب فنوؤؤا  لمسؤؤيمر  لؤؤرال ثبؤؤات  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ 
 ث ةا في  إلسالم. فاضطلش  لالستسالم  شنرين ير ه  ش

 
  : هه ( :  9)  ومة الجندل  غ و تبو  والمسنر  النبوية لقتال الروم 

  شكاةؤن  لسؤي   لتاسؤع  ليوجؤل   ؤا ةيؤن  فجوؤح جةشؤا كينؤل  ياتؤ  هربعؤر مكؤ   عا فؤتم  لماوي  يان  لييي إلى 
يسؤكل تيؤر  هلف رجل  شسار    ةحر  ممت ( وليا ه  و أر لما ةل  جةش  لمسؤيمن  فنوؤا. شلمؤا شدؤل إلؤى ماويؤ  

فنوؤؤا  شييؤؤظ  لؤؤلشم  قاشمؤؤ  فيؤؤظ وتقؤؤامر  لحلبؤؤ   فقؤؤا ر يوؤؤظ لقؤؤاء يؤؤذ   لجؤؤةش  ل ينؤؤل   قؤؤرنه رجؤؤال ال  علفؤؤر   لوحيمؤؤ   
 وليا  لوجرم.ش تخذ جةش  للشم مكاة  ن رل بالنه ما فعا  عا ه  كا  

ش كت ؤؤى  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  مؤؤا هةاثؤؤ  مؤؤ  ر بؤؤ  فؤؤي  يؤؤرص  لؤؤلشم  شيقؤؤا  عؤؤة  لمعايؤؤا ت مؤؤ  مؤؤا  
 لحؤؤاشن شكؤؤاةر  ييؤؤى  ليصؤؤل ةة  مقابؤؤل تعوؤؤايظ بؤؤاف   لجحيؤؤ   ش ستعصؤؤن  نشمؤؤ   لجيؤؤال(  فأرسؤؤل  لييؤؤي دؤؤيى   

فأسؤيظ  لماويؤ  ييؤى رهس سؤلي  فأرضؤعوا شهسؤل دؤاةيوا هكنؤار بؤ  ييؤا  لميؤك فقؤام  ؤ  رالا ب   لرلنؤا يية  شسيظ 
هللارؤؤل غؤؤحش ت  لييؤؤي دؤؤيى   تيؤؤر  شيقؤؤا معؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ معايؤؤا  شرنه إلؤؤى  رمؤؤ   شكاةؤؤن غؤؤحش  

 يية  شسيظ . 
 

 عربية إل  المد نة وإوالو إ المسا إمبال وفو  الابائل ال: 
 يؤر ه   شىسؤالم  ؤليش شىسؤالم ث ةؤا شمكؤ  شبيان مسام   لعلص  ةتصار ت  لييي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   ؤتم 

شنررل ما   لحاشن  لشمالة  فؤي يوؤا  لييؤي شتعوؤايا بؤاف   لجحيؤ  إلةؤ . فأ ييؤن نشم   لجيال   شىرضاع داةب 
تعي  إسالموا  ف ا   لييي  علفوا  عقنا   إلسؤالم شمبان ؤ  شيلسؤل معوؤا مؤ   ختؤاره شفرن  ل با ل  لعلبة  م  كل ف  

 لوا م  دحابت  لةعيموا بعا ل  لاو  شيين  لوا هةكام .
 

  هه ( : 9) إنذار من بقي و   الار  من العرب 

 لييؤي  قتؤالوظ هما م   قي ييى  لشل  م   لعلص فقا همويؤر  هربعؤ  هبؤول   فؤلذ   ةقضؤن شلؤظ  سؤيمر  فقؤا همؤل 
 ةتى ويتحع  لشل  م  جحيل   لعلص.

ِ  ش ؤؤا ةؤؤحل بوؤؤؤذ   إلةؤؤذ ر ةؤؤؤم  لهللاةؤؤي فؤؤؤي مطيؤؤ  سؤؤؤرر   لتربؤؤ   لمعلشفؤؤؤ   سؤؤرر   بؤؤل ء ( شيؤؤؤر:  بَاااَراَءة  ِماااَن َّللاه

ُهِر َوا َْ ِِ أَْربَعَةَ أَ َ َوَرسُوِلِه إِلَ  الهِذيَن َعاَهدْ.ُْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن فَِسيُحوا فِي اأْلَْر َه َّللاه ِ َوأَ ْعلَُموا أَنهكُْم َغْياُر ُمْعِجاِزي َّللاه

   ُمْخِزي اْلَكافِِرينَ 
  ُْهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدْ.ُُموهُم َْ . ش ا تال يؤذ   إلةؤذ ر ييؤي  بؤ  هبؤي آالؤب   فَإِذَا اْنَسلََخ األَ
    لتاسع .  لمسيمن  في مرسظ  لح  م   لسيمسام  ييى 
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شلظ تمة تيؤك  لسؤي  ةتؤى ن ةؤن جحيؤل   لعؤلص بؤاو   إلسؤالم شترةؤات فؤي نشلؤ  ش ةؤا  شفلضؤن  لحكؤا  ييؤى 
  لمسيمن    شين   لييي ديى   يية  شسيظ مطارةوا شمقانوليا شهرسل يماال لجباوتوا. 

 
  هه ( : 10) حجة الو اع 

 لجاوا ش ةت مر  تحن ر     إلسالم  شه يؤل مرسؤظ  لحؤ   شيين  لسي   لعابل  ليوجل  ش ا نرل  لعلص في  لاو 
مئ  هلف مسيظ ةاجؤا  شرطؤب فؤي يلفؤات فؤي يؤذه  لجمؤرع مرنيؤا  هك ل م  فخلج  لييي ديى   يية  شسيظ في 

شفنوا بن  هركؤا   إلسؤالم شهييؤ   لمسؤاش   بؤن   لمسؤيمن  شجعؤل تقؤر    معةؤار  لت اضؤل بنؤيوظ  شتؤال هللارؤل هللا ؤ  مؤ  
  اْليَااااْوَم أَْكَمْلااااُت لَكُاااْم ِدياااانَكُْم َوأَ.َْمْماااُت َعلَااااْيكُْم نِْعَمتِاااي َوَرِضاااايُت لَكُاااُم اإلسااااالم َ ِدينًااااا  لتيحيؤؤؤل  لحكؤؤؤةظ: هللا ؤؤؤات  

مومتؤؤؤ  فؤؤؤي هن ء رسؤؤؤالت  شفؤؤؤي تجونؤؤؤح  لعؤؤؤلص  الطا ؤؤؤ  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ شبوؤؤؤذه  لخطبؤؤؤ   رتؤؤؤتظ  لييؤؤؤي  لع ؤؤؤةظ 
 . إل ماةة  لةكرةر  رسيوا إلى  لعالظ

 
    اسور حر ة الر : 

لظ  كا  لييي ديى   يية  شسيظ   لغ مؤ  ةجؤ   لؤرن ع ةتؤى ظوؤلت فؤي  لؤةم  ةلكؤ   الرتؤا ن يؤ   إلسؤالم 
ش ؤا تحيموؤؤا مشؤؤعرذ وؤؤايى  ينويؤ  بؤؤ  كعؤؤب  لعيسؤؤي( شيعؤلف  األسؤؤرن  لعيسؤؤي  ش ؤؤا  سؤتور   رمؤؤ   مؤؤا هر يؤؤظ مؤؤ  

  ضالالت سحله فاتبعره.
شظوؤل فنوؤا رجؤل مؤ  بيؤي ةية ؤ  وؤايى مسؤنيم  بؤ  ثمامؤ   شهرسؤل إلؤى  لييؤي مام   لةشسلت ةلك   للن  إلى 

 .مسنيم   ل ذ صديى   يية  شسيظ   شنياه  لييي   ديى   يية  شسيظ  طيب مي  ه   شلك  في همله
في  لسي   لحان   يشل  ليوجل   فأرسل  لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ إلؤى مؤ   قؤي ن  لعيسي  ألسر ش تس  رطل 

في  لةم  م   لمسؤيمن   حضؤوظ ييؤى  تيؤ  فاغتؤالره  ش ضؤي ييؤى ةلكؤ   لؤلن  فؤي  لؤةم   عؤا مقتيؤ   شل يوؤا ظيؤن 
 .في يواه  فقضى يينوا رضي   يي   ةتى رالف  هبي  كل لةمام   ا م  في 

 
 هه ( : 11)  ر ول ووفاتهمرك ال  

شفؤؤي مطيؤؤ  ربةؤؤ   ألشل مؤؤ   لسؤؤي   لحان ؤؤ  يشؤؤل  ليوجؤؤل   مؤؤلض رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شقبضؤؤ    
دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ إلؤؤى  للفنؤؤق  ألييؤؤى .   اةتقالؤؤشب إلؤؤى جؤؤر ره فؤؤي وؤؤرم  الثيؤؤن   ل ؤؤاةي يشؤؤل مؤؤ  ذلؤؤك  لشؤؤول.

 في تارير  إلةساةة .هي ظ  لع ماء راتظ  ألةيةاء ش رتمن ةةا  
 

************* 
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 هـ (  41-11) نيالخلفاء الراشدالدولة اإلسالمية في عهد 

 

 ن وأومارههم مد  قالفة الخ فاء الراشد: 
 

يؤؤؤ يؤؤ  13  هبوؤؤؤل تؤؤرفي فؤؤي جمؤؤان   آلرؤؤل  سؤؤي  سؤؤيتا  شثالثؤؤ: رضؤؤي   ييؤؤ   : أ)ههو بكههر الصههد ق   -
 .ياما 63

يؤؤؤؤ يؤؤؤ  23سؤؤؤير ت شسؤؤؤت  هبوؤؤؤؤل تؤؤؤرفي فؤؤؤي ذي  لحجؤؤؤ  سؤؤؤي  10رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   :  : ومهههر )هههن الخوهههاب -
 .ياما 63

 .ياما 82يؤ ي  36في ذي  لحج  سي   ثيتا يشل سي  ترفي رضي   يي   :  :  ومماو )ن وفاو -
يؤؤؤؤ يؤؤؤ  40  هبوؤؤؤؤل تؤؤؤرفي فؤؤؤي رمضؤؤؤا  سؤؤؤي  سؤؤؤير ت شتسؤؤؤع 4رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   :  :و هههي )هههن أ)هههي طالهههب -

 ياما. 60
 

  هه (:  13 -11رقي هللا ونه ) بكر الصد ق  يأ)قالفة 

هس لت  لشرر  بن   لمسؤيمن  يؤ  بةعؤ  هبؤي  كؤل  لصؤاوق رضؤي     عا شفا   للسرل ديى   يية  شسيظ.
 يي  . 

 مؤ   لملتؤاو    ش إة ؤاذ جؤةش إسؤام  شكا  مؤ  هيؤظ إةجؤاه ت هبؤي  كؤل رضؤي   ييؤ  رؤالل ماتؤ   لقصؤنل    
 لؤؤذي جوؤؤحه رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ لاؤؤحش  لؤؤلشم فؤؤي  لشؤؤام   شكؤؤذلك إآال ؤؤ  رضؤؤي   ييؤؤ  ةلكؤؤ   ل ؤؤتم 

  إلسالمي ةحر  لعل ق .
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  هه (: 23 -13)  رقي هللا ونه  ومر )ن الخوابقالفة 

شكؤا   ؤا  ستشؤار رضؤي   ييومؤا   يمؤل بؤ   لخطؤاص سؤناةا هبر  كل هثياء ملض   الخالف  إلى سناةا يوا 
شي مؤؤا  بؤؤ  ي ؤؤا   فؤؤذكل  فضؤؤي  شةمؤؤا  رهي هبؤؤي  كؤؤل. ثؤؤظ ظوؤؤل هبؤؤر  كؤؤل لييؤؤاس فؤؤي ييؤؤا  لؤؤلةم  بؤؤ  يؤؤرف فةؤؤ  

  لمسجا ش ال لوظ: يل تلضر   م  هستخيف ييةكظ  فما هلرت م  جوا  للهي  شال شلنن ذ   ل   .
  يسؤؤاكل ه  ييةؤؤا  بؤؤ  هبؤؤي آالؤؤب  ؤؤام فقؤؤال: ال ةلضؤؤى إال ه   كؤؤر  يمؤؤل  شيؤؤلشي  إلمؤؤام  لسؤؤنرآي يؤؤ   بؤؤ

فقال هبر  كل: ير يمل فاسمعر  ل  شهآةعر   ثظ هةضؤل هبؤر  كؤل يمؤل ش ؤال لؤ : إةؤي  ؤا  سؤتخي تك ييؤى هدؤحاص 
  هبؤي رسرل   ديى   يية  شسؤيظ شهشدؤاه بتقؤر   . شلمؤا تؤرفي هبؤر  كؤل  ؤا    ليؤاس يمؤل  مؤ  فؤنوظ ييؤي  بؤ

شهشجؤ   بيتؤ  هم كي ؤرم  .  لقضؤاء لعمؤل مؤا  رالفتؤ  شترلى ييؤيم رضي   ييوظ هجمعن  . شمع  بير يابظ   آالب
ششلؤؤؤات لؤؤ   بيؤؤ  هيؤؤؤا  ش بيتؤؤ  رقةؤؤؤ . ش ؤؤا رتؤؤؤب . بيؤؤؤن رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ  لحيؤؤل ء فاآمؤؤؤ  يؤؤي بيؤؤن ش   

شيؤي جؤر ه  ةعقؤان  لخالفؤ   عوؤا . فؤي هدؤرل  لحكؤظ   ل قوؤاء ييؤى  لطليقؤ   لتؤي جؤل  فنوؤا  سؤتخالف يمؤل  ايؤا 
 م   يل  لخية    لسابق. 

هبؤي لملؤؤم   لمجرسؤؤي  متؤات شال ؤؤ  يمؤل يشؤؤل سؤؤين  شرمسؤ  هبؤؤول شىةؤؤا  شيشؤلي  لنيؤؤ   ش ةتوؤن ةةاتؤؤ  بنؤؤا 
ش ؤؤا تؤؤرلى  غتةؤؤال يمؤؤل .  ليوجؤؤل  23 غتالؤؤ  فؤؤي فجؤؤل وؤؤرم  ألربعؤؤاء لؤؤ ال  لةؤؤال  قؤؤن  مؤؤ  ذي  لحجؤؤ  سؤؤي   لؤؤذي 

 يمؤؤل بؤؤ تسؤؤتل( شهرسؤؤل إلؤؤى  يؤؤؤ فؤؤي ش عؤؤ   17 لقا ؤؤا  ل ارسؤؤي   لؤؤذي هسؤؤله  لمسؤؤيمر  سؤؤي    لولمؤؤح   مؤؤم مل  نبليؤؤا 

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=23#n154
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=23#n154
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=32#n193
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=32#n193
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=23#n157
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=23#n157
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=23#n154


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  230  [  

 

 طيب مي   فأر ن يمل  تي  شل ي  ةجا م   لقتل  ليال  إسالم  . شلما  تل يمل ه ؤام  بيؤ  يينؤا   فقتؤل  لخطاص 
 . لولمح   

, فهتح الاهام  إلةجؤاه ت فؤي يوؤاه  كؤا  يؤال يمؤل رضؤي   ييؤ  هبؤول مؤ  ه   شؤار إلةؤ    شكؤا  مؤ  هيؤظ
 ةنث شدين جنرش  لمسيمن  إلى هذربةجا  .   والعرا  ومصر, وأ مر )ال  فارس

 
  هه (: 36 -23رقي هللا ونه ) ومماو )ن وفاو قالفة 

مؤا ةمؤاتوا فأرغؤب فنوؤا أجؤاص: فييؤا   بؤ  يمؤل يؤب إلةؤ  ه  وؤرلي  بيؤ  آ    رضي   ييؤ  يمل لما  غتنل 
 .  حسب هللال يمل ه   حاسب ش ةا ميوظ  ألةا م  هيل بنتي

شسؤؤيظ   ممؤؤ   شؤؤليظ  الجيؤؤ  لنتشؤؤاشرش   ش ؤؤا ره  ه   ختؤؤار سؤؤت  مؤؤ  هجؤؤل دؤؤحا   رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ 
 فةما بنيوظ شيختارش  ليخالف  ش ةا  ميوظ  شيظ: 

ييي  ب  هبي آالب شييا  للةم  ب  يرف ش لحبنل بؤ   لعؤر م شآيحؤ  بؤ  يينؤا   شسؤعا ش ي ما   ب  ي ا  
ييؤى ه  ال  كؤر  لؤ  مؤ   ألمؤل ييا   ب  يمل ه   حضل معوظ  بي  هشدى   ش رضي   ييوظ   ب  هبي ش اص

 بيء  بل لةحكظ بنيوظ إذ   رتي ر .
نيا يمل هدحاص  لشرر  شهمليظ ه   جتمعر   عا شفاتؤ   شةؤان لوؤظ مويؤ  ثالثؤ  ه ؤام تيؤي شفاتؤ  لةختؤارش  فؤي 

  ش ال لؤ : إ  هجمؤ  رمسؤ  ييؤى رجؤل مؤيوظ شهبؤى  آلرؤل  ةاجبا لوظ لمقا ن ب   ألسرن راللوا رية   ميوظ  شين  
فؤؤأي  ل ؤليقن  ةكؤظ لؤؤ  ييؤؤا   بؤ  يمؤل فاضؤلص ييقؤ   شى  هجمؤ  ثالثؤؤ  ييؤى ش ةؤا  شثالثؤؤ  ييؤى ش ةؤا  فيةحكمؤر  

ثؤظ بؤن  يمؤل ييؤا  لؤلةم  بؤ  يؤرف فيةكرةؤر  مؤ   لؤذو  فؤنوظ   فيةختارش  رية   ميوظ  فل  لظ ولضؤر   حكؤظ ييؤا  
 ش ةا ميوظ ش متاح مح  اه  ش ال: ما هظ  ه  ويي  لخالف  إال هةا رجين : ييي هش ي ما . فضل كل

ش تمنؤحت فتؤل  ي مؤا  رضؤي   شفعال هس لت  لشرر  ي   رتةار ي مؤا  رضؤي   ييؤ  شبا عؤ   لصؤحا   . 
مؤؤا ترغؤؤل جؤؤةش ييؤؤ   اتسؤؤاع  ل ترةؤؤات   ةنؤؤث سؤؤقط هللارؤؤل  ألكاسؤؤل  ش تؤؤل   شنريؤؤن بؤؤالن فؤؤارس فؤؤي  إلسؤؤالم . ك

 لصؤؤحا    ل ؤؤاتحن  فؤؤؤي بؤؤمال إفلي ةؤؤؤا   شييؤؤل إلؤؤؤى  ألةؤؤالس   شل يؤؤ  لؤؤؤظ  مكؤؤث فنوؤؤؤا . شفتحؤؤن ميطقؤؤؤ  بؤؤالن  لؤؤؤلي 
. شيكؤذ  ه ييؤن  لؤاةةا ييؤى  لمسؤيمن  تمامؤا كمؤا  شؤليظ بوؤا  شهيالي  لجحيؤل  ةؤرل  حؤل  ؤحشي  إلؤى تخؤرم  ألةاضؤرل

 رسرل   ديى   يية  شسيظ .
شتسؤؤيل  لخؤؤالف   ش سؤؤتال رؤشس  ل تيؤؤ   عؤؤة  لمالة ؤؤات  لتؤؤي هثنؤؤلت ةؤؤرل سةاسؤؤات ذي ثؤؤظ ةؤؤحغ  لشؤؤةطا  

 ليرري  ي ما  رضي   يي  شةصين  ل تيؤ   لمشؤورر     لتؤي تؤرلى كيليؤا هشبؤاش مؤ   ليؤاس   ش لتؤي هسؤ لت يؤ  
 ورميا يذ  .  ةصاره ش تي  في بنت  رضي   يي  شهرضاه . لت تم ييى  ألم  فتي  لظ تلتق  عا هللاثايا إلى

 شهلل  ألمل م   يل شم   عا .
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  هه (: 40 -36رقي هللا ونه )  و ي )ن أ)ي طالب قالفة 

بؤام ي مؤا   ر  طؤاليرضؤي   ييومؤا ش ؤام بيؤر همةؤ    ييةؤا  بؤ  هبؤي آالؤب لماويؤ   عا مقتل ي ما   ا   هيل 
 لصؤاوق شهشج  لييؤي دؤيى   يا شؤ  بيؤن هبؤي  كؤل  لسنا  حما    اتية   ش ةضمن إلنوظ  متومن  ييةا    لم يرم 

. شش عن  ل ت   لمشورر   لتي كؤا  فنوؤا مر عؤ   لجمؤل   ثؤظ  ةحؤاه معاشيؤ  بؤ  هبؤي سؤفةا   أيؤل  لشؤام  يية  شسيظ 
  شش عؤؤن  ل تيؤ   ل يؤؤل  .. ثؤؤظ ةصؤؤين ش  عؤ   لتحكؤؤةظ  لمشؤؤورر  بؤؤن  ةنؤث تملكؤؤح ييؤؤي رضؤؤي   ييؤ  فؤؤي  لعؤؤل ق 

 ييي شمعاشي    شفشين شهس لت ي  منالن فل    لخر رج .
  شتطؤرع ثالثؤ   دمظ  لخر رج ييى  تل ييي  ب  هبي آالب شمعاشيؤ   بؤ  هبؤي سؤفةا  شيمؤلش  بؤ   لعؤاصش 

ش لحجؤاج بؤ  ييؤا    ليؤل   لتمةمؤي ش ؤا ضؤم     لوذه  لموم   شيظ: ييؤا  لؤلةم  بؤ  ميجؤظ ش ؤا ضؤم   تؤل ييؤي
مؤا ضؤمي   بؤ  ميجؤظ  لميعؤر  ش ؤا ة ؤذ . يمؤلش بؤ   لعؤاص شيملش ب   كل  لتمةمؤي ش ؤا ضؤم   تؤل .  تل معاشي  
 رضي   ييوظ هجمعن  . .   فيجا معاشي  شيملش ب   لعاص هر ق  آلرل  رضي   يي  . ش فقتل ييةا 

 
  هه (: 41-40رقي هللا ونسما )  الوسن )ن و ي )ن أ)ي طالبقالفة  

سؤفةا   ؤا سؤار إلؤى ةلبؤ  شىسؤقا   لخالفؤ   بري   لحس   الخالف   عا  غتةؤال هبةؤ   شبياؤ  ه  معاشيؤ   بؤ  هبؤي
ييؤ  كمؤا  ةخؤذلر  شل ؤيوظ شترج     إلؤى لقؤاء معاشيؤ .  ل رف  مسك (  فجوح  لحس  جةشا م  هيل  يي  شهة  ةحل  

شكليؤر   لقتؤال شت ل ؤر  يؤ   لحسؤ   -شمؤا وؤح ل يؤذ  نهص  لشؤةع  إلؤى ورميؤا يؤذ   -ت ل ر  يؤ  هرةؤ  شهبةؤ  مؤ   يؤل  
  شهرسؤل إلؤؤى  م ؤل هشلئؤؤك  متا عؤؤ   لحؤلص فؤي  هدؤابت  مؤيوظ آعيؤؤ  ةلبؤ   فيؤؤظ  جؤا  لحسؤ  جؤؤاش  شةويؤره  ش نؤل إةؤؤ

  فأرسؤؤل معاشيؤؤ  إلةؤؤ  دؤؤحة    معاشيؤؤ  كتا ؤؤا  عيؤؤ  فةؤؤ  رغيتؤؤ  فؤؤي مصؤؤالحت  ش لتيؤؤاهل لؤؤ  يؤؤ   لخالفؤؤ  لقؤؤاء بؤؤلش 
بؤلشآ   ش ؤاموا إلؤى يؤ  رضؤي   يبةضاء مخترمؤ   خاتمؤ  لةميؤي فنوؤا مؤا  شؤاء مؤ  بؤلش   فؤأميى فنوؤا  لحسؤ  

شفي مسجايا هيي   لحس  تياهل  لمعاشي  شبا عؤ   ليؤاس  شسؤمي ذلؤك .  ل رف  معاشي  فتقييوا شيان م   لحس  إلى 
ثؤظ تؤرفي رضؤي       لماويؤ شيؤان  لحسؤ   عؤا ذلؤك إلؤى   لعام يام  لجماي  الجتماع  لمسيمن  ييى رية ؤ  ش ةؤا.

إو ا)نههي هههذا   تحققؤؤن فةؤ  ةيؤؤرء  جؤؤاه دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ ييؤؤاما  ؤؤال :    عؤا ه.  يؤؤؤ50سؤؤي   لماويؤ  فؤؤي  ييؤ  
 ( .  ند ولعل هللا يص ح به )نن طائفتنن من المس منن
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  الفتوحات اا المية في وسد الخ فاء الراشد ن: 

يؤا  للسؤرل  ام بتي نذ  لسةاس   لتؤي  لر  لعلبة     لجحيل   عا ه  هرما هبر  كل يصةا   لملتاو  شيظ  إلسالم 
  فرج   لقر   إلسالمة  إلى  لجوان في جيوتؤن : جيوؤ   لعؤل ق  لجحيل ديى   يية  شسيظ في ةشل  إلسالم رارج 

 عؤؤ  وحيؤؤا  بؤؤ  هبؤؤي سؤؤفةا  شهرؤؤره معاشيؤؤ  ش  ةؤؤان  هبؤؤي يينؤؤا   بؤؤ   لجؤؤل ح شم لشؤؤام شجيوؤؤ  رالؤؤا بؤؤ   لرلنؤؤا   ةؤؤان  
ه  رالؤا بؤ   لرلنؤا بلةينل ب  ةسي  شيملش ب   لعاص. شفي  لعل ق تظ فتم  لقسظ  لجيربي مي   ثظ همل هبر  كؤل 

سؤؤي   لنلمؤر   عؤا ش عؤ   لشؤؤام ن  ألبؤي يينؤا   بؤؤ   لجؤل ح شتؤظ فؤتم مؤؤ   سؤظ مؤ  جؤةش  لعؤؤل ق مؤا لشؤام وترجؤ  إلؤى 
 . رضي   ييوظ هجمعن   يؤ ش ينل شفا  هبي  كل13

شسؤط   بيؤ   يمرريؤ (  يؤؤ( غؤح  معاشيؤ   لؤلشم ةتؤى23 - 13  رضؤي   ييؤ   يمل بؤ   لخطؤاص شفي يوا 
 ؤؤحشي (    حؤؤل  لخؤؤحر ييؤؤى  ؤؤاص  ألبؤؤر ص شهرمنيةؤؤ  شهذربةجؤؤا   شآؤؤلق  لمسؤؤيمر   لجحيؤؤل  شفتحؤؤن تلكةؤؤا  لحالةؤؤ  ( 

ش متؤؤؤا  ل ؤؤؤتم  إلسؤؤؤالمي ييؤؤؤى  أل ؤؤؤالةظ . يمؤؤؤلش بؤؤؤ   لعؤؤؤاص شفتحؤؤؤن مصؤؤؤل ييؤؤؤى وؤؤؤا . عةؤؤؤاض بؤؤؤ  غؤؤؤيظ ييؤؤؤى وؤؤؤا 
  لساةية   لينية   آل بيس شبل  (. 

شتؤظ ييؤى وؤاه فؤتم مؤا تبقؤى مؤ   لعؤل ق  عؤا   سؤعا بؤ  هبؤي ش ؤاص شفي  لعل ق ترلى قةؤان   لجؤةش  إلسؤالمي 
يؤؤؤؤ( شفنوؤؤؤا يؤؤؤحم جؤؤؤةش  ل ؤؤؤلس ش تؤؤؤل  انتؤؤؤ   ش جتؤؤؤاه  لمسؤؤؤيمر  ةؤؤؤاشن بؤؤؤالن إوؤؤؤل   ف تحؤؤؤر  14سؤؤؤي     لقانسؤؤؤة  ش عؤؤؤ  

  سجسؤتا  شبؤل ا إلؤى  لسؤيا إلى ةؤاشن   بيربستا  ( مكل  ش متا  ل تم جيربا ةتى فارس ش ألير ه شى يةظ رل سا  
 (.  هفااةستا 

 ش لؤؤلي شهرمنيةؤؤ  شهذربةجؤؤا   عؤؤا  ةتقاضؤؤوا  شفتحؤؤن رل سؤؤا  يؤؤؤ( هينؤؤا فؤؤتم 35 -   23 شفؤؤي رالفؤؤ  ي مؤؤا   
إال ةامةؤات بنحةطةؤ   لنلمؤر  لؤظ ويؤق  عؤا ش عؤ   لشؤام جلجؤا  ش كتمؤل فؤتم إوؤل  . شفؤي بؤالن  آيلستا  ش يمذ   ش

رضؤي   ييؤ    يمؤل بؤ   لخطؤاص بؤ  هبؤي سؤفةا   شكؤا    فأتظ فتحوا معاشيؤ    في  عة ما  فيسطن  ش لساةل
 يؤ. 18سي  يمر س  عا شفا  هرة  هيا  طاير   لشام شاله ييى 

يؤؤؤؤؤ بيؤؤؤؤ  27ي سؤؤؤؤي   لشؤؤؤؤر تي لمتا عؤؤؤؤ  غؤؤؤؤحش  لؤؤؤؤلشم. شفؤؤؤؤ شييؤؤؤؤى جيوؤؤؤؤ   لؤؤؤؤلشم هةشؤؤؤؤأ معاشيؤؤؤؤ  ة ؤؤؤؤام  لصؤؤؤؤر  ف ش
شكؤؤا   ؤؤاكرر  يميؤؤ   إسؤؤالمين ر  لصؤؤياي   لسؤؤ    شفنوؤؤا تؤؤظ هشل هسؤؤطرل يكؤؤا شةادؤؤليا  شهةشؤؤأ فؤؤي  لقسؤؤطيطنية  

يؤؤؤؤ  34( سؤؤؤي   ذ ت  لسؤؤؤر ري  هرش ن  شبؤؤؤ  هبنؤؤؤا  ألسؤؤؤطرل  لينحةطؤؤؤي فؤؤؤي ش عؤؤؤ     السؤؤؤتنالء ييؤؤؤى جحيلتؤؤؤي  يؤؤؤلص ش
ل  متؤؤا  ل ؤتم  إلسؤؤالمي ةحؤؤر إفلي ةؤ    ةؤؤان  ييؤؤا   . شفؤؤي مصؤإسؤؤالمةاشهدؤبم بؤؤلق  لبحؤل  لمترسؤؤط  عؤؤايا  حؤل  

ش ةتصؤل  لمسؤيمر  ييؤى جؤةش  لؤلشم  شكؤا  يمؤلش بؤ   لعؤاص ب  سعا ب  هبي سؤلح  لؤذي شاله ي مؤا   عؤا يحلؤ  
(  لتؤؤؤي  تخؤؤؤذيا يادؤؤؤم  لؤؤؤ   شفتحؤؤؤن  عؤؤؤا يؤؤؤذه  سؤؤؤيةطي  تنالء ييؤؤؤى  ( شتؤؤؤظ  السؤؤؤgregarious  ةؤؤؤان   جلجنؤؤؤل 

  لمعلك  هبر ص  لمالص. 
شذلؤؤك  سؤيب  ل ؤؤت     لسؤيا شفؤي يوؤا ييؤؤي  بؤ  هبؤؤي آالؤب تر  ؤؤن  ل ترةؤات  مؤؤا رؤال ترغؤل جؤؤل  فؤي جيوؤؤ  

 . رضي   يي    لتي ثارت في يواه ش ةتون  قتي 
 

************* 
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 هـ (132-41) الخالفة األموية الدولة اإلسالمية في عهد

 
   ةتقيؤن  لخالفؤؤ  إلؤى بيؤؤي  يؤ   لخالفؤؤ  إلؤى معاشيؤؤ   بؤ  هبؤي سؤؤفةا رضؤؤي   ييؤ   لحسؤ  بؤؤ  ييؤي بتيؤاهل 

  لعضرض في تارير  إلسالم ش لمسيمن  . ش ةتون بذلك  لخالف   لل با    ش بتاه يصل  لميك همة . 
 ش ا  ةطر   لعوا  ألمري ييى فتلتن :

وحيؤؤا بؤؤ  معاشيؤؤ  شيؤؤي  ل تؤؤل   لتؤؤي تؤؤرلى  لخالفؤؤ  فنوؤؤا معاشيؤؤ   بؤؤ  هبؤؤي سؤؤفةا  ش بيؤؤ    : الفتههر  السههفيانية -أ 
 يؤ(. 46 - 41سي    23ش ا  متات معاشي  ب  وحيا ه شة نا
 ل ؤؤلع  لملش ةؤؤي مؤؤ  بيؤؤي همةؤؤ  بتؤؤرلي . شيؤؤي  ل تؤؤل   لتؤؤي  ةتقيؤؤن فنوؤؤا  لخالفؤؤ  إلؤؤى   : الفتههر  المروانيههة -ب

 - 64 سؤي    68  هللارؤل ري ؤاء بيؤي همةؤ   شمؤاتوا  بؤ   لحكؤظمؤلش   بؤ  محمؤا ةتؤى يوؤا ة نؤاه ملش   ب   لحكؤظ 
 يؤ(.132

سؤي  شتسؤع  هبؤول تؤر لى هربعؤ  يشؤل رية ؤ  كؤا  هي موؤظ بؤأةا معاشيؤ   بؤ   91 شفي رالل  ل تلتن  شماتوما
رضؤؤي   ييؤؤ   شيمؤؤل بؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤؤح رضؤؤي   ييؤؤ  . ش تسؤؤعن  لاشلؤؤ  شترآؤؤات هركاةوؤؤا فؤؤي يوؤؤا هبؤؤي سؤؤفةا  

سؤي ( مؤ   71شكاةؤن مؤا  رالفؤتوظ  . يشام ب  ييا  لميؤك شهرره   ش لرلنا ب  ييا  لميك   شييا  لميك ب  ملش   
 ألآيسؤؤؤي إلؤؤؤى ةؤؤؤاشن محؤؤؤةط سؤؤؤي ( فالاشلؤؤؤ   ألمريؤؤؤ  كاةؤؤؤن نشلؤؤؤتوظ  شفؤؤؤي يوؤؤؤايظ  متؤؤؤات ر عتوؤؤؤا مؤؤؤ   ل 91هدؤؤؤل  

ع ييؤؤؤى  لخالفؤؤؤ   ؤؤؤالالشص   مؤؤؤا بؤؤب فنوؤؤؤا مؤؤؤ  ثؤؤؤرر ت هضؤؤؤلموا  لصؤؤؤل   ألمريؤؤؤ   لصؤؤن   ثؤؤؤظ هرؤؤؤذت بؤؤؤمس  لخالفؤؤؤ  
 شةلشص هيية  هثارتوا  لعصية   لقيية  بن   لمضلي  ش لةمية .   شثرر ت  لخر رج   اض ييى  لحكظ ضةق الش 

 : ش ا تلتب ييى  ةتقال  لخالف  إلى بيي همة   ليتا    لتالة 
  :في المجال السيا ي   -
ق إلؤى  بيؤ  هش إلؤى  ثيؤن  هش هك ؤل مؤ    ويتقؤل  عوؤا مؤ   لخية ؤ   لسؤاب توول الخالفة إله  م هك مهوروا  - أ

  إذ تيؤالن دؤةا   ةؤن  يوؤا  الخالفؤ  إلؤى شلا ؤ   لرلنؤا شسؤيةما ييا  لميؤك بؤ  مؤلش     كما فعل  هشالنه  التلتنب
 لعمؤؤل  كتؤؤاص  لشؤرر    ش وؤؤا  لخي ؤؤاء  لل بؤاو  تقؤؤرم ييؤى مبا عتؤؤ  ييؤؤى   فبعؤؤا ه  كاةؤن بةعؤؤ   لخية ؤؤ  فؤي ي  ليةعؤ 

 لحؤل ش لعقؤا مؤ  كبؤار  لصؤحا   شهشلؤى  ألةؤالم ش ليوؤى فؤي شتمرذ مم  ةضل  لمبا ع  م  هيل     شسي  رسرل  
يمالؤ  فؤي كبؤار ( شبحضؤرر  نمشؤق    هدبحن تمرؤذ مؤ   للعةؤ   حضؤرر  لخية ؤ  فؤي يادؤم   لاشلؤ  .  لماوي  

 ليةعؤؤ   ف اةؤؤن  هةؤؤا  شىذ  مؤؤا رفؤؤة   لرال ؤؤات. شكؤؤا   لخية ؤؤ   أرؤؤذ  ليةعؤؤ  لمؤؤ   عوؤؤا  الخالفؤؤ  مؤؤ  هشالنه مؤؤ   عؤؤاه
 تمرذ  القول ش لايب .

همؤ  ييؤي رضؤي  – ل رفؤ   – عؤا ه  كاةؤن فؤي  لعؤل ق  إنتقال واصهمة الدولهة اا هالمية إله   ماهق –ب 
   يي    شفي  لماوي   لميرر   يل ذلك .

ش ؤا تجمعؤن يصؤينتوظ فؤي  لشؤام ميؤذ  ل ؤتم  إلسؤالمي ش لتقؤن مؤ      )ني أمية انتقال   وة الوكم إل  -ج
  شبؤؤذلك  رتبطؤؤن  ل با ؤؤل  ل ييةؤؤ  مؤؤ  بيؤؤي همةؤؤ  بل  طؤؤ   لمصؤؤايل    ينيؤؤ  كيؤؤب  لةماةةؤؤ   لمترآيؤؤ  ييؤؤا   يؤؤل  إلسؤؤالم

 شبكين  ل قل  لسةاسي  لذي نيظ  لاشل   ألمري  ةتى هش رل يوايا.
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هتاح لوؤا يضؤظ  ل ترةؤات  لتؤي تمؤن فؤي يوؤا   ناوء وسد من اال تقرار السيا ي في الدولة اا المية - 
. ش إلضؤؤاف  يينوؤؤا   ش تسؤؤاع  لاشلؤؤ   إلسؤؤالمة  إلؤؤى هشج مسؤؤاةتوا  لتؤؤي  متؤؤات مؤؤ  ةؤؤاشن  لصؤؤن   لخي ؤؤاء  لل بؤؤاو 

كؤؤل  ما ؤتة ش لص شبؤؤالن  ليربؤ  جيربؤؤا .. بؤل ا إلؤى  ألةؤؤالس شمؤل كش غلبؤؤا   شمؤ  بؤؤالن  لق قؤاس بؤؤماال إلؤى  حؤؤل  لعؤ
 . في إآار  لحكظ  إلسالمي يذه  لل ع  
  شمؤؤ  ثؤؤظ ه نت  لصؤؤ    لحميةؤؤ  فؤؤي أصههبح نظههام الخالفههة أشههبه شههيء بالنظههام الم كههي أو الايصههري  - هههه

سؤة تل ا  ش بتؤاه مؤا هريؤل  ؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مؤ  ه   لسؤيطا  ش لقؤلهللا    لخالف  ييى  لصؤ    لاويةؤ 
 هرذت  لاشل   الي ام  إلن ري ش لمالي  لذي كا  متبعا في  لاشلتن   ل ارسة  ش لينحةطة .كما . .

 

  : في المجال االوتصا ي  -
يؤؤؤؤ شتؤؤؤامنل 34تحرلؤؤن آؤؤؤلق  لتجؤؤؤار  إلؤؤؤى مؤؤر ةي  لشؤؤؤام شمصؤؤؤل  شرادؤؤؤ   عؤؤؤا معلكؤؤ   ذ ت  لصؤؤؤر ري( سؤؤؤي  

   ألسطرل  لينحةطي.
م  ل يؤل  شفؤي آيةعتوؤا مؤا   لشؤام شمصؤل ش لعؤل ق شرل سؤا  شبؤمال إفلي ةؤؤا   شهدؤبحن ير دؤظ بؤالن  إلسؤال

ش ألةؤؤؤالس.. ير دؤؤؤظ  لؤؤؤاةةا شهيلتوؤؤؤا   شفؤؤؤي آيةعتوؤؤؤا يادؤؤؤم   لخالفؤؤؤ   ألمريؤؤؤ  نمشؤؤؤق . ةنؤؤؤث  هنيؤؤؤلت  لتجؤؤؤار    
 لؤؤؤلشم شسؤؤؤارت  للكبؤؤؤا  هللاميؤؤؤ  تؤؤؤلبط بؤؤؤلق  لعؤؤؤالظ  لقؤؤؤا ظ  البؤؤؤ  مؤؤؤ  تخؤؤؤرم  لصؤؤؤن  شبؤؤؤالن  لويؤؤؤا ش لسؤؤؤيا   إلؤؤؤى بؤؤؤالن 

 شممال وظ ييى  لشاآ   آلرل ليبحل  ألبةة  لمترسط .
 

 في المجال الع مي :   -
 هنيلت  لحضار  ش لعيرم في يوا  لاشل   ألمري  شبيان مستر  رفةعؤا . فقؤا  ةتشؤل دؤحا   رسؤرل   دؤيى 

  ش ؤؤا ةمؤؤل  لتؤؤا عر    ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤي مختيؤؤف  لؤؤيالن  لم ترةؤؤ  ش سؤؤترآيريا شالسؤؤةما بؤؤالن  لشؤؤام ش لعؤؤل ق شمصؤؤل
 ييرم  لصحا   شفقوظ شسمتوظ    عا ذلك إلى فارس شرل سا  شىفلي ةا  لشمالة   . 

شنش   لحؤؤؤاوث  لشؤؤؤليا فؤؤؤي همؤؤؤ  يمؤؤؤل بؤؤؤ  ييؤؤؤا  لعحيؤؤؤح رضؤؤؤي   ييؤؤؤ    شةبؤؤؤ  فؤؤؤي آبقؤؤؤ   لتؤؤؤا عن  شتؤؤؤا عي 
مؤي  لؤذي بؤمخن ييةؤ  ميار توؤا  لتا عن  رالل تيك  ل تل  ييمؤاء هفؤذ ذ ة  ؤر  ييؤرم  لشؤليع  ششضؤعر   ألسؤاس  لعي

 فةما  عا .
شل ؤؤ  شىلؤؤى جاةؤؤب ذلؤؤك بؤؤوا تحؤؤرل ة ؤؤام  لحكؤؤظ إلؤؤى  لشؤؤكل  لمي ؤؤي  ل سؤؤلشي  ل ةصؤؤلي   ه  ت وؤؤل ظؤؤايل  
ييماء  لسالآن    شفقواء  لقصرر   ةتؤى شجؤاةا فؤي شثؤا ق تؤارير تيؤك  لملةيؤ   عؤة  أل مؤ   أليؤالم كؤأبي ةؤاهم 

  بتيك  ل ايل  شهربابوؤا. شفؤي مجؤاالت  لحضؤار   ألرؤل  مؤ   لعمؤل   ش لعيؤرم ش لحس   لبصلي ش  ألشه يي   وحرش 
ش ل يؤر  .. هن  نرؤرل  لعؤلص بؤالن  لحضؤؤار ت  لقا مؤ    كؤيالن فؤارس   ش لؤلشم   ش لسؤؤيا ش لويؤا ..شبؤالن  لتؤل  إلؤؤى 

نؤؤن إبؤؤعايات  جؤؤر ر  لصؤؤن    إلؤؤى يضؤؤموظ لخالدؤؤ  تيؤؤك  لحضؤؤار ت شمحجوؤؤا   شىةتؤؤاج ةمؤؤرذج فليؤؤا ليحضؤؤار     ق
 ميار  لإلةساةة  إلى  لش  آريي   عا ذلك ..

  م 750- 661مد  قالفة الخ فاء ارمويوو وأومارهم : 
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بوؤؤؤؤل تسؤؤع  يشؤؤؤل  سؤؤؤي  شثماةةؤؤؤ  ه  م    680 - 661:رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   معاويهههة )هههن أ)هههي  هههفياو .1
 . ياما 78يؤ ي  60رجب سي    ترفي في

 يؤؤؤ 64ثالثؤؤ  سؤؤين  شثماةةؤؤ  هبوؤؤؤل تؤؤرفي فؤؤي ربةؤؤ   ألشل سؤؤي    م 683 - 680   يههد )ههن معاويههة: .2
 .ياما 38ي 

 .ياما 23يؤ ي 64ترفي في سي م  هربعر  ورما  683 -683:    معاوية )ن   يد .3
يؤؤؤؤ يؤؤؤ  65تؤؤؤرفي فؤؤؤي رمضؤؤؤا  سؤؤؤي  سؤؤؤي  شيشؤؤؤل  هبؤؤؤول ش م    685 -683:  مهههرواو )هههن الوكهههم .4

 .ياما 71
 .ياما60يؤ ي   86شيشلش  سي  ترفي سي   م  إةا  705- 685 : الم ك )ن مرواو وبد .5
م   تس  سين  شثماةة  هبوؤل ترفي فؤي جمؤان   آلرؤل  سؤي   715 -705 الولند )ن وبد الم ك :  .6

 .ياما  48ي   يؤ  96
 45يؤؤؤ يؤؤ  99م  سؤؤيتا  شثماةةؤؤ  هبوؤؤؤل تؤؤرفي فؤؤي  سؤؤي   718 -715 : هه يماو )ههن وبههد الم ههك  .7

 ياما.                         
 م 720 718: سؤيتا  شرمسؤ  هبوؤؤل تؤرفي فؤي رجؤب سؤؤي  رقهي هللا ونهههالع يه   ومهرو )هن وبهد .8

 . ياما 40يؤ ي   101
هربؤؤ  سؤؤين  شبوؤؤؤل تؤؤرفي فؤؤي بؤؤعبا  سؤؤي  : م    724- 720 :  يههد )ههن وبههد الم ههك )ههن مههرواو .9

 .ياما  38 يؤ ي  105
تسؤؤع  يشؤل  سؤؤي  شسؤؤبع  هبوؤؤؤل تؤؤرفي فؤؤي   :م    743 -724 ههههاام )ههن وبههد الم ههك )ههن مههرواو .10

 .ياما  54يؤ ي  125ربة   آلرل سي  
 سؤؤي  شبوؤؤؤل   تؤؤرفي فؤؤي جمؤؤان   آلرؤؤل  سؤؤي  : م   744 - 743  الولنههد )ههن   يههد )ههن وبههد الم ههك .11

 . ياما 38ي   يؤ 126
يؤؤ 126رمسؤ  هبوؤؤل تؤرفي فؤي ذي  لحجؤ  سؤي  : م   744 -744   يد )ن الولند )ن وبهد الم هك .12

 ياما  40ي  
يؤؤرترفي فؤي 127سؤبعر  ورمؤا ريؤ  سؤي  : م      744 -744 :إ)راههيم )ن الولند )ن وبهد الم هك .13

 . ياما 60يؤ ي  132سي    آلرل ربة 
 رمؤس سؤين  تؤرفي فؤي ذي  لحجؤ  سؤي  : م 750 - 744 كهممرواو )ن مومد )ن مرواو )هن الو .14

 .ياما 60يؤ ي 132
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  الفتوحات في وسد )ني أمية : 

 متؤات    فقؤا (  سؤتملت  ل ترةؤات فؤي دؤعرن يؤؤ60 - 41 رضؤي   ييؤ  معاشي  ب  هبي سفةا   في يوا 
شترغؤؤل  لمسؤؤيمر  فؤؤي إفلي ةؤؤ  ش سؤؤترلر  ييؤؤى   ؤؤا س( ش  . بؤؤل ا إلؤؤى مؤؤا شر ء  ليوؤؤل شفتحؤؤن  خؤؤار  شبؤؤالن  لصؤؤاا

 بيحرت( ش  سرس ( ييى وا معاشي   ب  ةا    همنل إفلي ةؤ   ثؤظ فتحؤن    صؤ ( ش   سؤيطني ( ييؤى وؤا ي بؤ  بؤ  
 سؤؤؤتملت غؤؤؤار ت  لصؤؤؤر  ف فؤؤؤي جيوؤؤؤ   لؤؤؤلشم  سجسؤؤؤتا   عؤؤؤا  ةتقاضؤؤؤوما ش  ةؤؤؤاف . شفؤؤؤي  لمشؤؤؤلق تؤؤؤظ فؤؤؤتم رل سؤؤؤا  ش

 شتر لن  لاار ت  لبحلي  ييى جحيلتي  دقية ( ش  رشنشس( تيك  لاار ت  لتي موات لالستنالء يينوما. 
يؤ هرسل معاشي  ةمي   ستطالعة  إلؤى ضؤر ةي  لقسؤطيطنية  لةختيؤل رؤط  لؤافاع  لينحةطؤي يؤ  48شفي يام 

ؤ شج  معاشي  ةمي  لاحش يذه  لماوي    ةان   بيؤ  وحيؤا شمعؤ   ا ؤا  لبحؤل ي53. شفي يام   لقسطيطنية (  لعادم   
ه ؤا هوؤرص  ألةصؤاري  شيؤانت  لحميؤ   عؤا ةصؤار ن م سؤب   لجينؤل   شضظ إلة   لصؤحابي   ألهنيسفةا  ب  يرف 
 رفي هبر هورص شنف   لص هسر ر  لقسطيطنية .سير ت  شفنوا ت
يؤؤ(   تصؤلت  ل ترةؤات ييؤى ترغؤل ي بؤ  بؤ  ةؤاف  فؤي إفلي ةؤ  شبيرغؤ  64 - 60 وحيؤا بؤ  معاشيؤ  شفؤي يوؤا 

الن مؤا شر ء  ليوؤل. ش ؤا مضؤى هك ؤل ه ؤام رالفتؤ  فؤي دؤل ع سؤاةل  لبحؤل  ألآيسؤي  شغؤح   لمسؤيمر  رؤر رهم مؤ  بؤ
ييؤؤا   بؤؤ   ةتوؤؤى  قتؤؤل  لحسؤؤن   شفؤؤي دؤؤل ع مؤؤ   لؤؤذي ش رضؤؤي   ييومؤؤا مؤؤ   لحسؤؤن  بؤؤ  ييؤؤي بؤؤ  هبؤؤي آالؤؤب 

 ان  لحسن .ش ا آيب  لخالف   عا  ستشو لحبنل 
يؤ( تر  ن  ل ترةات ييا ةؤاشنيا  لسؤا ق   مؤا يؤا   عؤة  لترسؤ  86 - 64 ييا  لميك ب  ملش   شفي يوا 

نؤؤل ش بؤؤتاال   قمؤؤ   ل ؤؤرر ت   شكؤؤا  سؤؤيب ذلؤؤك  بؤؤتاال ييؤؤا  لميؤؤك فؤؤي دؤؤل ي  مؤؤ   بؤؤ   لحبشر ء  ليوؤؤل فؤؤي بؤؤالن مؤؤا 
ش ل ؤؤؤت   لتؤؤؤي هثاريؤؤؤا  لشؤؤؤةع  ش لخؤؤؤر رج  ش ؤؤؤا هريقؤؤؤن ييؤؤؤا  لميؤؤؤك ش ضؤؤؤطلت  إلؤؤؤى مصؤؤؤالح   لؤؤؤلشم ييؤؤؤى مؤؤؤال لر ؤؤؤف 

 يجرموظ ييى  ل ارر  إلسالمة .
مسؤؤيم  بؤؤ  يؤؤؤ( هرؤؤذت مسؤنل   ل تؤؤرح فؤؤي دؤؤعرن  فقؤا ترغؤؤل هرؤؤره 96 - 86  لرلنؤؤا بؤؤ  ييؤا  لميؤؤك شفؤي يوؤؤا 

 تنبؤ  بؤ  مسؤؤيظ فؤي هذربةجؤؤا  شفؤتم يؤان  مؤ   لقؤؤالع ش لحصؤر   ش تسؤ   ل ؤؤتم فةمؤا شر ء  ليوؤل ييؤى وؤؤا ييؤا  لميؤك 
ف تحؤؤؤن   خؤؤؤار ( ش  سؤؤؤمل يا( ش  بؤؤؤالن  لشؤؤؤاش( ش  فلغاةؤؤؤ ( ش  كابؤؤؤا ( ش متؤؤؤات فترةؤؤؤات  تنبؤؤؤ  إلؤؤؤى نلتؤؤؤا ةوؤؤؤل 

 جةحر . 
يؤؤؤ شجؤؤ  ةميؤؤ   حليؤؤ    ةؤؤان  86همنؤؤل إفلي ةؤؤ   فؤؤتم  لماؤؤلص شفؤؤي سؤؤي  مرسؤؤى بؤؤ  ةصؤؤنل شفؤؤي إفلي ةؤؤ  هكمؤؤل 

لؤى فاجتؤاه  لبحؤل إآؤارق بؤ  هيؤان عةاش ب  هللابنل فاح  دقية  شيان ميوا  ايا ظ  شجوؤح مرسؤى جةشؤا   ةؤان  مؤراله 
مرسؤؤى بؤؤ  يؤؤؤ ش ةتصؤؤل ييؤؤى ميؤؤك  لقؤؤر   رشنريؤؤق( فؤؤي معلكؤؤ  جؤؤلت فؤؤي  بؤؤذشة (  ثؤؤظ لحؤؤق  ؤؤ  93 ألةؤؤالس سؤؤي  

فنوؤا شفؤتم ك نؤل  محمؤا بؤ   لقاسؤظ  ل ق ؤي ش بؤتل  معؤ  فؤي فؤتم  عؤة  أل ؤالةظ  ألسؤباةة  . شفؤي  لويؤا ترغؤل ةصنل 
 م   اليوا شماةوا.

ةؤاشن  لصؤن  شفؤتم ماويؤ   كابؤال(.  تنبؤ  بؤ  مسؤيظ يؤؤ(  جتؤاه 99 - 96 سيةما  ب  ييؤا  لميؤك شفي يوا 
فؤي هسؤباةةا  شفؤتم يؤان  مؤ   -شكؤا   ؤا ريؤف ه ؤاه فؤي إمؤار   ألةؤالس-ب  مرسى    لعحيحشفي  ألةالس ترغل ييا 

آيلسؤؤتا . شجوؤح سؤؤيةما  ةميؤؤ   حليؤؤ    ةؤؤان    وسؤؤتا  ش همنؤل رل سؤؤا  جلجؤؤا  شوحيؤؤا بؤؤ   لمويؤؤب ه الةموؤا  شفؤؤتم 
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يمؤل يمل ب  يينل   شهرل  بلي    ةان  هرة  مسؤيم   فحادؤلت  لقسؤطيطنية  مؤ   ليؤل ش لبحؤل  شيؤانت  ؤأمل مؤ  
  عا ترلة   لخالف .ب  ييا  لعحيح 

 -يؤؤؤؤؤ(  جتؤؤؤؤاه  لمسؤؤؤؤيمر  جبؤؤؤؤال   ليلتؤؤؤؤات 101 - 99  رضؤؤؤي   ييؤؤؤؤ    يمؤؤؤؤل بؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤا  لعحيؤؤؤؤحشفؤؤؤي يوؤؤؤؤا 
ةؤؤاربر ( ش  -همنؤؤل  ألةؤؤالس  ش سؤؤترلر  ييؤؤى  هربرةؤؤ   لسؤؤمم بؤؤ  مالؤؤك، إلؤؤى بؤؤالن  لاؤؤال  فلةسؤؤا(   ةؤؤان    لينلييةؤؤ (
 ترلره(  شلظ تتس   ل ترةات في يوا يمل إلى ه عا م  ذلك لقصل ما  رالفت . - آرلرب  
ييبسؤ  بؤ    ةؤان    فلةسؤا ( يؤ( ترغل  لمسؤيمر  فؤي بؤالن  لاؤال 105 - 101 وحيا ب  ييا  لميك يوا  شفي

همنل  ألةالس  ةتى بي  هييى ةول  للش  ش ام  ألسطرل  إلسالمي في  لماؤلص  اؤار ت ييؤى جحيؤل  دؤقية    سحةظ
 شجحيل  سلنوية .

مة  إلؤؤى ه عؤؤا غا اتوؤؤا يؤؤؤ( دؤؤعات مسؤؤنل   ل ترةؤؤات  إلسؤؤال125 - 105 يشؤؤام بؤؤ  ييؤؤا  لميؤؤك شفؤؤي رالفؤؤ  
شبيان  ألشج. فقا غح  هسا ب  ييا    لقسلي  همنل رل سا  ما شر ء  ليول بالن  لصاا ش لتل . شغؤح   لحجؤاج بؤ  

همنؤل هرمنيةؤ   لجؤل ح  لحكمؤي ييا  لميك ب  ملش   بؤالن  لخؤحر شهرمنيةؤ  شبؤالن  لؤال  شفؤلض يينوؤا  لجحيؤ   شتؤا   
   ؤحشي  ( ل  لخؤحر حؤفاؤح  ه ؤالةظ  مؤلش   بؤ  محمؤا يؤؤ ري ؤ  فؤي  إلمؤار  112غحش بالن  لخحر  شلما  ستشوا سي  

 وا. ششآا  لحكظ  إلسالمي فن
شفي بالن  لسؤيا ترغؤل  لجينؤا بؤ  ييؤا  لؤلةم   لمؤلي فنوؤا شفؤتم يؤان  مؤ  بيؤا ةوا  ثؤظ تر ؤف  ل ؤتم ةتؤى ه ؤام 

همنؤؤؤل ا  لؤؤؤلةم   لاؤؤؤافقي، ييؤؤؤ لاحةؤؤؤرين  فؤؤؤي هش رؤؤؤل  لقؤؤؤل   لل  ؤؤؤ  ش لقؤؤؤل   لخؤؤؤامس  لوجؤؤؤلي. شفؤؤؤي بؤؤؤالن  لاؤؤؤال غؤؤؤح  
ش سترلى ييى ماوي   بررنش( ثظ دعا بماال ش لتقؤى مؤ   بؤار مارتؤل( بؤن  مؤاويتي  تؤرر(  لالبي  ألةالس  جيربوا 

م(  ستشوا فنوا ييا  للةم  شيؤحم جةشؤ    سؤيب  ةشؤاال 732 -يؤ 114ش  بر تة ( في معلك  ضاري  جلت سي   
يا  ش ستشوا مع  في تيك  لمعلك  ك نل م   لمسؤيمن   ةتؤى هآيؤق ييؤى تيؤك  لجيا  حما    لايا ظ  لتي كاةر  غيمر 

 (.  بال   لشوا ء  لمعلك   
فؤي إفلي ةؤ   لباسؤك(. ش  -فاؤح  بؤالن   لبشؤكيس   ييؤا  لميؤك بؤ   طؤ  شريؤف ييؤا  لؤلةم  فؤي إمؤار   ألةؤالس 

همنل إفلي ة   جةشؤا   ةؤان  ةينؤب بؤ  هبؤي يينؤا   ل وؤلي ف ؤتم بؤالن  لسؤرس شغؤح  هرض يينا   ب   لحبحاص شج  
ن  ةسؤا  بؤ  محمؤا بؤ  هبؤي  كؤل جحيلتؤي  لسرن     لسيةاال(  شفي  لبحل  لمترسط غح   ألسؤطرل  إلسؤالمي    ةؤا

 سؤارنوية ( ش  كررسؤؤةكا(  شترجؤؤ  هسؤؤطرل هللارؤؤل   ةؤؤان  ةينؤؤب بؤؤ  هبؤي يينؤؤا   ل وؤؤلي شمعؤؤ   بيؤؤ  ييؤؤا  لؤؤلةم   فاؤؤح  
يؤؤؤ ش لؤؤتحظ مؤؤ   ألسؤؤطرل  لينحةطؤؤي فؤؤي معلكؤؤ  يؤؤحم فنوؤؤا يؤؤذ   ألسؤؤطرل  شكؤؤا  فؤؤي ةةؤؤ  122جحيؤؤل   دؤؤقية ( سؤؤي  

 ضؤطلت  مةسؤل   لمؤاغلي رلي ييى  لجحيل  كيوا  غنل ه  ثؤرر   ليلبؤل بحيامؤ  ةينب ه   مضي في  ل تم ةتى  ست
  لشر تي  كشأةوا في يوا  لخي اء  لسا قن . إلى  لعرن . شفي جيو   للشم  ستملت غحش ت  لصر  ف ش

 هسؤباةةاتيتوي  لملةي   لملش ةة   ألشلؤى  شفنوؤا  متؤات ر عؤ   لاشلؤ   إلسؤالمة  مؤ  يشام ب  ييا  لميك شبرفا  
ط  لويؤاي. ش لبحل  ألآيسي ش لمالص  أل صى إلى ةاشن بالن  لويا ش لصن   شم   حل  لخؤحر شهرمنيةؤ  إلؤى  لمحؤة

ش ؤؤا  يتيؤؤل  لخي ؤؤاء  ألمريؤؤر  ةؤؤاشن  لؤؤيالن  لم ترةؤؤ  بؤؤا  ات ل ترةؤؤات مسؤؤتمل  ال تيتوؤؤي ييؤؤا ةؤؤاشن  مؤؤا ن م  لجوؤؤان 
 م لشضا ييى  لمسيمن  ليشل رسال   إلسالم  شما ن من  لايا ظ تاف   لمجاياو  لمتا ع   لجوان.
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تياه  لملةي   ل اةة  ش ألرنل  م   ل تل   لملش ةة   شفنوا تر  ؤن  ل ترةؤات. ش ؤا تؤرلى يشام ب  ييا  لميك شبعا 
 لحكظ هربع  ري اء  كاةؤن مؤا  رالفؤتوظ سؤن سؤير ت شيؤظ:  لرلنؤا بؤ  وحيؤا بؤ  ييؤا  لميؤك شيحيؤا بؤ   لرلنؤا بؤ  ييؤا 

لش   ب  محما ب  ملش   ب   لحكظ. شلظ تتجاشه ما  رالف   ل الثؤ   ألشل  ضؤع  هبؤول  م  لميك  شهرره إبل  ةظ  ش
يؤ(  ش ا همضايا في  م   ل ؤت  ش ل ؤرر ت  لا ريةؤ   لتؤي هةاآؤن 132 - 127شباين رالف   ألرنل  لما   لباقة   

صؤؤنله  قتيؤؤ  بنؤؤا  ؤؤ  مؤؤ  كؤؤل جاةؤؤب  شلؤؤظ وؤؤتمك   ييؤؤى مؤؤا هشتؤؤي مؤؤ  دؤؤيل شبؤؤجاي  شى ؤؤا م مؤؤ  كبحوؤؤا  ش ةتوؤؤى م
وتوؤؤا  لتؤي  ةتشؤؤلت فؤي ظيوؤؤا ر  ؤ   إلسؤؤالم  فؤي تيؤؤك  لل عؤؤ    لعباسؤنن   شبؤؤ  رتمؤن ةةؤؤا   لاشلؤ   ألمريؤؤ   ش ةطؤرت ر 

 .   لر سع  م   ألرض
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  أ باب  قوب الدولة ارموية: 
مؤؤ  دؤؤل ع ك ؤل مؤؤ  ش ةؤؤا شمؤؤا شلؤؤا يؤؤذ   ألمؤؤل جعؤؤل شال ؤؤ   لعوؤؤا ألش  صههراوات القصههور و هه  السهه وة:  أوال

 ييى  لميك   هضعف  لحكرم   لملكحي    شهآم  فنوا  ل ا لي  يينوا .
 

 .   م كأتر العصبية القب ية في الصراع و   ال تانيا:
   ظول هثل يذه  لعصية   عا شفا  وحيا بؤ  معاشيؤ  بؤ  هبؤي سؤفةا  شتخيؤي  بيؤ  معاشيؤ    ل ؤاةي( يؤ   لخالفؤ 

ةؤؤؤن  ربؤؤؤم ة سؤؤؤ  ليخالفؤؤؤ   ش اتيؤؤؤن معؤؤؤ   لضؤؤؤحا  بؤؤؤ  قؤؤؤةس   مؤؤؤلش   بؤؤؤ   لحكؤؤؤظفقؤؤؤا ةصؤؤؤلت  ينيؤؤؤ  كيؤؤؤب  لةماةةؤؤؤ  
ر يؤؤط( سؤؤي   شكؤؤا  وؤؤاير لعيؤؤا   بؤؤ   لحبنؤؤل. ش ةتصؤؤل مؤؤلش   فؤؤي ش عؤؤ   مؤؤلج    لشؤؤام  ل وؤؤلي  هعؤؤةظ  ل ةسؤؤة  فؤؤي 

ش تل  لضحا  ب  قةس في  لمر ع  شيحم  ل ةسة   شم   عايا تأدين  لعؤا ش  بؤن   لةماةةؤ   يؤ  سر يا  ل يينن  64
 ل ةسؤؤة    لمضؤؤلي (  شظؤؤل  لةماةةؤؤ  ةي ؤؤاء بيؤؤي همةؤؤ  ةتؤؤى رالفؤؤ   لرلنؤؤا بؤؤ  وحيؤؤا بؤؤ  ييؤؤا  لميؤؤك ةؤؤن  ثؤؤار ييةؤؤ   ش

 وحيا ب   لمويب ب  هبي د ل  هعةظ  لةماةة .
 ةضؤظ  لةماةةؤ  إلؤى  لمعارضؤ  ش ؤا  ل ةسؤة  إلؤى  ألةؤالس شرل سؤا .  اةةؤ  شسلت  لعصية   لقيية  بؤن   لةمش ا 

 .ةصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةار شمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيظ  لخل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاةي ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ليوا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    
 لصل ع  لقييي   لذي هضعف  لحكظ  ألمري فؤي مقاشمؤ   لؤاير   ش ا هفان هبر مسيظ   لقا ظ  الاير   لعباسة   م  يذ 

  لعباسة  شكا  م  هسباص  ةتصاريا. 
 

 : وإ رافسم وارمراء )ذخ الخ فاء  : ا  لمتا

لمؤؤا هللالؤؤن  لخالفؤؤ  إلؤؤؤى بيؤؤي همةؤؤ  شتحرلؤؤؤن إلؤؤى ميؤؤك مؤؤررش   بؤؤؤلهت م ؤؤايل  لميؤؤك فؤؤؤي  ليؤؤذخ لؤؤايظ مي وؤؤؤظ 
ييؤؤؤى  لشؤؤؤعل ء  لتيطيؤؤؤق لوؤؤؤر توظ  مؤؤؤاةوظ شةشؤؤؤل مؤؤؤآثليظ ش لؤؤؤافاع يؤؤؤيوظ  ش كتسؤؤؤاص  لؤؤؤرالء. ش ؤؤؤا هفاضؤؤؤر  يطا ؤؤؤايظ 

ليؤذخ ش إلة ؤاق  ش تخؤذش  هبوؤ   لميؤك فؤي م وؤليظ شميبسؤوظ  سةاسؤ   ر ش لشعل ء ورمئذ شسني   لايا   ش إليالم. ش تبعؤ
ج يؤ  شمجالسوظ. ش ا مال  عضوظ إلى ةةا   ليوؤر ش لمجؤر   شمؤيوظ مؤ  هسؤلف شرشيؤن ييؤ  ةكا ؤات شهربؤار تخؤل 

 ةطاق  لاو  ش ألرالق.
  لمؤؤا فؤي  عضؤوا مؤؤ   إلغؤل ق فؤي  لمبالاؤؤ   شيؤل  هةوؤؤا  شمؤ   لمؤمررن  مؤؤ   طعؤ  فؤي دؤؤح  يؤذه  لحكا ؤات

 شضعن في  لعصل  لعباسي  ألشل ليتشونل بييؤي همةؤ   تتمؤ  لحميؤ   لتي نؤل  أةةؤا وظ شهمؤر توظ  عؤا سؤقر  نشلؤتوظ.
ذلؤؤك  لعوؤؤا   هنرؤؤل ييؤؤى ة ؤؤام  لحكؤؤظ كؤؤل لؤؤر هم فسؤؤان  لميؤؤر  شمؤؤا  شل ؤؤ   ل ابؤؤن ه  تحؤؤرل  لخالفؤؤ  إلؤؤى ميؤؤك ميؤؤذ

 تحتري   صرريظ . 
 

 :جور العمال وا مسم   :رابعا  
. ش ؤؤا كي ؤؤن  لاشلؤؤ  ة قؤؤات  اي ؤؤ   ش ضؤؤي  فنوؤؤا هللاالف  لقتيؤؤى ش لشؤؤوا ء. ك نؤؤل  ش جؤؤ   ألمريؤؤر  ثؤؤرر ت شفؤؤت  

. ش ؤا  رتؤار ري ؤاء بيؤي همةؤ  شال  هفلي ةؤ  ةتقيؤن إلؤى شكا  مرآ  يذه  ل ت  ش ل رر ت  لعؤل ق ش لجحيؤل  شرل سؤا  ثؤظ 
ش لحجؤؤاج  بؤؤ  ورسؤؤف   يينؤؤا   بؤؤ  هيؤؤان ش بيؤؤ    هيؤؤان بؤؤ  هبةؤؤ  مؤؤيوظ . شكؤؤا  هبؤؤا  للجؤؤال  سؤؤر  مؤؤ  لوؤؤذه  أل ؤؤالةظ 

  .. ش ب  هرة  يمل ب  ورسف  ل ق ي   ل ق ي
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ش ؤؤا مؤؤيحوظ  لخي ؤؤاء  لسؤؤيط   لمطيقؤؤ  لقمؤؤ  يؤؤذه  ل ؤؤرر ت ش ل ؤؤت  شفؤؤلض  لطايؤؤ   ؤؤالقر   ف ؤؤاةر  يؤؤظ شمؤؤ  كؤؤاةر  
 لعصؤا . شكؤا  مؤ  شجؤره  ل يؤظ  لقتؤل  لي  شورلرة  م   أليمال في شال اتوظ وي ير   م   ق  في قبضؤتوظ مؤ   ل ؤا 

  الشيو  شمصانر   ألمر ل.
  : ااقالل بمبدأ المساوا  )نن العرب والموالي  :قامسا  

كؤؤا  ميؤؤاه  لمسؤؤاش    لؤؤذي هيييؤؤ   إلسؤؤالم  لؤؤا ف   لقؤؤري إلقبؤؤال بؤؤعرص  لؤؤيالن  لم ترةؤؤ  ييؤؤى  لؤؤاررل فؤؤي  لؤؤاو  
(  ش ؤؤا ضؤؤم  لوؤؤظ ميؤؤاه  لتسؤؤاشي مؤؤؤ    لمؤؤر لي متبؤؤانل فعلفؤؤر   اسؤؤظ    لجاوؤؤا  ش ؤؤا  ؤؤام بنؤؤيوظ شبؤؤن   لمسؤؤيمن  شالء

 لعؤلص  مؤا شرن فؤي  لقؤؤلهللا   ل ؤليظ  شمؤا رشي مؤؤ  هةانوؤث  للسؤرل دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ   ش ؤا آيؤؤق يؤذ   لميؤاه فؤؤي 
شسؤؤيما  دؤؤونب  للشمؤؤي يوؤؤا  للسؤؤرل دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شيوؤؤا  لخي ؤؤاء  لل بؤؤاو   فيؤؤظ  كؤؤ  ييؤؤا  تمننؤؤح بؤؤن  

 بالل  لحبشي  شبن  هي مسيظ يلبي  موما يال ةسب .   ل ارسي ش
. شلمؤؤا تؤؤؤرلى  لخالفؤؤؤ  بيؤؤؤر همةؤؤؤ   ةقضؤؤر  يؤؤؤذ   لميؤؤؤاه شتعصؤؤؤير  ليعؤؤؤلص ششضؤؤعر   لمؤؤؤر لي فؤؤؤي نرجؤؤؤ  هنةؤؤؤى فؤؤؤي 

 إلنوظ  األيمال  لاةةا  هما  لعيةا فييعلص. كا   عوا ش  لحقرق ش لر جبات 
شلمؤؤا ك ؤؤلت ة قؤؤات  لاشلؤؤ   سؤؤيب  لحؤؤلشص ش مؤؤ   ل ؤؤرر ت ش ل ؤؤت   فؤؤلض يمؤؤال  أل ؤؤالةظ  لجحيؤؤ  ييؤؤى مؤؤ  هسؤؤيظ 
م   لمر لي  كما فلضر   لخؤل ج ييؤى هر ضؤنوظ  رالفؤا ألةكؤام  إلسؤالم   لتؤي  ضؤن  لي ؤاء مؤ  هسؤيظ مؤ   لمؤر لي 

 ف   لعشل باال م   لخل ج. م   لجحي   شهلحمت  با
ش ؤؤؤا هن   لتمننؤؤؤح بؤؤؤن   لعؤؤؤلص ش لمؤؤؤر لي إلؤؤؤى  لتحؤؤؤاق  لمؤؤؤر لي  ؤؤؤأةح ص  لمعارضؤؤؤ  مؤؤؤ  ييريؤؤؤ  شرؤؤؤر رج  شنيؤؤؤظ 

كمؤؤا هن  إلؤى ظوؤؤرر ف ؤل   لشؤؤعربة   شيؤي إةةؤؤاء  لمؤر لي  شرادؤؤ   ل ؤلس  لقؤؤرمنتوظ   ثؤرر توظ ييؤى  لحكؤؤظ  ألمؤري 
 علص. شتقالنايظ ش لت ارل بوا ش لحط م  بأ   ل

تيك يي  ألسباص  لتي هنت إلى سقر  نشل  بيي همة    ضاف إلنوا  لؤاير   لسؤلي   لتؤي  رتطوؤا بيؤر  لعبؤاس 
ششجور  نياتوظ ليشليا في  لعل ق شرل سا   ش ةضظ إلنوظ  لعيرير  شبؤةعتوظ شمعوؤظ  لمؤر لي شترةؤات دؤ رفوظ فؤي 

 . مقاشم   لحكظ  ألمري 
    بنرخ بيي همة  في هسباص سقر  نشلتوظ:ش ا هشرن  لمسعرني ما  ال  بةر م

 لقؤؤا بؤؤاييا بيؤؤذ تيا يؤؤ  ت قؤؤا مؤؤا كؤؤا  ت قؤؤاه ويحميؤؤا  ف يميؤؤا رينتيؤؤا  فنئسؤؤر  مؤؤ  إةصؤؤافيا شتميؤؤر   لل ةؤؤ  ميؤؤا  ش   
تحرمؤؤل ييؤؤى هيؤؤل رل جيؤؤا فتخيؤؤر  ييؤؤا شرلبؤؤن ضؤؤةاييا  فخيؤؤن بنؤؤرت همر ليؤؤا  ششثقيؤؤا برهر  يؤؤا فؤؤآثلش  مؤؤل فقوظ ييؤؤى 

ر  همؤؤؤرر  نشةيؤؤؤا  شهر ؤؤؤر  ييموؤؤؤا ييؤؤؤا  شتؤؤؤأرل يطؤؤؤاء جيؤؤؤاةا  فح لؤؤؤن آؤؤؤايتوظ ليؤؤؤا ش سؤؤؤتايايظ هيانويؤؤؤا مل فقيؤؤؤا  شهمضؤؤؤ
فتضافلش  معوظ ييى ةلبيا  شآيييا هيا ؤةا فعجحةا ييوظ لقي  هةصارةا  شكا   ستتار  ألربؤار ييؤا مؤ  هشكؤا هسؤباص 

 . ( هش ل مي يا
لقييةؤؤؤ  بؤؤؤن   لةميةؤؤؤ  ش ل ةسؤؤؤة   يؤؤؤلص  لشؤؤؤمال شيضؤؤؤةا  لمسؤؤؤعرني ييؤؤؤى يؤؤؤذه  ألسؤؤؤباص إثؤؤؤار  رشح  لعصؤؤؤية   

ش لجيرص(  ش فتخار كل ميوما ييى  ألرل  ش نياؤيا  ما لوا مؤ   لميا ؤب  فيؤت  يؤ  ذلؤك تعصؤب  ل ةسؤة  لمؤلش   
بؤؤ  محمؤؤا ش ةحؤؤل ف  لةميةؤؤ  ييؤؤ  إلؤؤى  لؤؤاير   لعباسؤؤة   ش ةتوؤؤى  ألمؤؤل إلؤؤى  ةتقؤؤال  لاشلؤؤ  يؤؤ  بيؤؤي همةؤؤ  إلؤؤى بيؤؤي 

 يابظ. 
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هر ن أ فقؤا ومهر )هن وبهد الع يه   ولة )ني أمية مواولة لإلصالش وام )سا أمنر المؤمننن الراشهد وود تخ ل  
م فؤي رالفتؤ  مؤا  رتؤل مؤ  سةاسؤ  هسؤالف   شمؤا سؤاء مؤ  سؤيركوظ  شه  وتأسؤى  سةاسؤ  ه   قرمف  لعحيح  يمل ب  ييا

اال  رتؤؤاريظ فؤؤألحم رجؤؤال  لاشلؤؤ   التقشؤؤف ش سؤؤتيال  عمؤؤال  لرال ؤؤات يمؤؤرضؤؤي   ييومؤؤا    يمؤؤل بؤؤ   لخطؤؤاص جؤؤاه 
 لشؤلع  شرن جمةؤ  مؤا  غتصؤب   لؤرال  شهدؤحاص  لي ؤرذ مؤ  همؤر ل إلؤى بنؤن  لمؤال  م  هيؤل  لتقؤر  ش ألماةؤ  ش لعيؤظ ش

 إ  كاةن م  همر ل  لاشل   شىلى هدحابوا إ  كاةن م  همر ل  ألفل ن  
 شهرؤذ  لخؤر رج  الميؤاظل  شةجوؤظ فنوؤاييي ب  هبي آالب رضؤي   ييؤ  .  شتألف  يرص  لعيرين  شمي  سب 

شهدؤؤيم  لسةاسؤؤ   لضؤؤل  ية  فميؤؤ  هرؤؤذ  لجحيؤؤ   لتؤؤي كؤؤا   أرؤؤذيا يمؤؤال  لرال ؤؤات مؤؤ  هييوؤؤا  عؤؤا إسؤؤالموظ  شميؤؤ   .
 فلض  لخل ج ييى هر ضي م  هسيظ ميوظ. 

دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ إ    هرسؤل محمؤا   الح  ضؤؤل  مؤر رن  لاشلؤ   هجؤؤاص :  شلمؤا  نؤل لعمؤؤل إ  يؤذ   إلدؤ
(. ش ؤؤا هجؤؤل  إدؤؤالةات إن ريؤؤ  شمالةؤؤ  هرؤؤل  لؤؤظ  كتمؤؤل تي نؤؤذيا لقصؤؤل مؤؤا  رالفتؤؤ  شيؤؤي  يان ؤؤا شلؤؤظ ولسؤؤي  جابةؤؤا

ل بؤاو  ش نؤؤل   رؤامس  لخي ؤاء  لك نؤل مؤ   لسؤيف   ش ؤا رفعتؤ  تقؤر ه ششريؤ  إلؤى ملتبؤ  سؤؤامة   شيؤاه شةةؤا  سؤيتا 
   شهة  يظ ه   عنا  ألمل برر  بن   لمسيمن .إ  بيي همة  نسر  ل   لسظ الةتح ي  ميوظ ك نل  مما  غتصيره 

 

  . تقنيم وسد )ني أمية: 
ي ؤل هةوؤا كاةؤن هشل نشلؤ  يالمةؤ  لإلسؤالم  وموما  نل في  ألسباص  لتي هنت إلؤى سؤقر   لاشلؤ   ألمريؤ   فؤال 

 لل عؤؤؤ   لر سؤؤؤع  مؤؤؤ   لعؤؤؤالظ  لتؤؤؤي تمتؤؤؤا مؤؤؤ  سؤؤؤاةل  لبحؤؤؤل  ألآيسؤؤؤي إلؤؤؤى ةؤؤؤاشن  لويؤؤؤا  شهةوؤؤؤا يؤؤؤي  لتؤؤؤي ةشؤؤؤلت  فؤؤؤي
ش لصؤن   شمؤؤ   لبحؤؤل  ألسؤؤرن شبحؤؤل  لخؤحر   ؤؤحشي ( إلؤؤى  لمحؤؤةط  لويؤؤاي  شهةوؤا كاةؤؤن ه ؤؤر   نشل  إلسؤؤالم  شكؤؤا  

بؤؤايا ةشؤؤاآا  لمسؤؤيمن   هك ؤؤل  لعصؤؤرر  إلسؤؤالمة   ؤؤار  ييؤؤى  لجوؤؤان  ش ؤؤر  فؤؤي  ل  ؤؤاح  شهش يصؤؤليا   ضؤؤل  لعؤؤلص 
 شةنري . 

شفؤي يوؤؤايا تال ؤؤى  لعؤؤلص  فؤؤي  لؤيالن  لم ترةؤؤ   مؤؤ  بؤؤعرص هرؤؤل  كاةؤن تتقؤؤاموظ فؤؤي  لحضؤؤار  شت ؤؤر وظ فؤؤي 
  لمعلف   فتأثلش  ب قافاتوظ شتقالنايظ شة موظ  ش ستطاير  ه  وتم يريا شه   ض ر  يينوا رشةا إسالمة . 

 لماؤؤؤاهي ش ألربؤؤؤار  كمؤؤؤا  تسؤؤؤمن بيمؤؤؤر  ل قؤؤؤ  ش سؤؤؤتةعاص  ش تسؤؤؤمن  لحةؤؤؤا   لعيمةؤؤؤ  بتؤؤؤاشي   لحؤؤؤاوث ش لت سؤؤؤنل ش
 تطيةقات  لحاجات  لحةا   لمتطرر . ش تسمن  لحةا   ل قافة  بار س   لمذ يب  ل يسفة  ش لاليرتة  شمياظل  هدحابوا. 

بؤؤ  معاشيؤؤ  بؤؤ  رالؤؤا بؤؤ  وحيؤؤا كؤذلك  تسؤؤمن  لحةؤؤا   ل قافةؤؤ   األرؤؤذ  عيؤؤرم  لنرةؤؤا  فؤؤي  لطؤب ش ل ةمةؤؤاء  شكؤؤا  
هبي سفةا  هشل م   يتظ بيقل تيؤك  لعيؤرم إلؤى  لياؤ   لعلبةؤ . ش تسؤمن  لحةؤا   ال تصؤان   بيشؤا   لتجؤار  ش تسؤايوا  

لكؤ   لحلبةؤ   لمعلشفؤ  بؤذ ت شراد   عا ه  سةطل  ألسطرل  لحلبي ييى بل ي  لبحل  لمترسؤط  فؤي هيقؤاص  لمع
يؤؤ شبسؤط سؤةان   لاشلؤ   إلسؤالمة  يينوؤا  ش تسؤ  ةشؤا   لتجؤار   عؤا فؤتم إفلي ةؤ  ش ألةؤالس  ف اةؤن 34 لسر ري سؤي  

رشنشس ش يؤؤلص  تتجؤؤل  شى طالةؤؤا شدؤؤقية  شكليؤؤن شبنحةطؤؤ   لسؤؤ    لتجاريؤؤ  تمخؤؤل فؤؤي  لبحؤؤل شتسؤؤعى بؤؤن  مؤؤر ةي 
 ت  لبحلي   لتي كاةن تشيوا ييى تيك  ليالن. معوا  ييى  للغظ م   ستمل ر  لاحش 

كؤؤذلك ةشؤؤطن  لتجؤؤار   ليليؤؤ   ف اةؤؤن  لقر فؤؤل تعيؤؤل  لطؤؤلق  ليليؤؤ  إلؤؤى  لويؤؤا ش لصؤؤن   شتسؤؤيك بؤؤالن إوؤؤل   شمؤؤا 
 خار  شبالن  لخحر شتحمل تجارتوا مؤ  تيؤك  لؤيالن شىلنوؤا. ش تسؤمن  لحةؤا   لحر عةؤ  بتؤرفنل سمل يا شر ء  ليول إلى 

 جيربي  لعل ق.  لسر ن امي   لمجيرب  م  إفلي ة  الستصالح هر ضي  ألواي  لع
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ش تسمن  لحةا   لعمل ةة  بيياء  لمساجا  ل خم  ش لقصرر  لشايق  ش لمستشؤفةات   ليةمارسؤتاةات( شبييؤاء  لمؤا  
بيايؤا  لقنؤلش   بينؤن ماويؤ  معاشيؤ  بؤ  هبؤي سؤفةا  شنشر  لصياي   لمعا  ليياء  لس    لتجاري  ش لحلبة . ف ي يوؤا 

 .يكا يؤ شفي يواه بينن ن ر  لصياي  في 50ب  ةاف  سي  ي ب  
شبؤؤائ بييؤؤاء  لمسؤؤجا  أل صؤؤى  شهينؤؤا بيؤؤاء  لقؤؤاس ينؤؤن قبؤؤ   لصؤؤخل  فؤؤي بييؤؤا  لميؤؤك بؤؤ  مؤؤلش   شفؤؤي يوؤؤا 

شهقةمؤؤن فنوؤؤا ن ر لصؤؤياي   لسؤؤ    تؤؤرلى  -تؤؤرةس  -   لقنؤؤلش   ( يؤؤؤ  شبينؤؤن ماويؤؤ  74 ل عبؤؤ  ش لحؤؤلم  لمكؤؤي سؤؤي  
بيايؤؤؤا  لحجؤؤؤاج بؤؤؤ  ورسؤؤؤف  ل ق ؤؤؤي همنؤؤؤل ش سؤؤؤط يؤؤؤؤ شبينؤؤن ماويؤؤؤ  82همنؤؤؤل إفلي ةؤؤؤ  سؤؤؤي  عمؤؤؤا  ةسؤؤؤا  بؤؤؤ   ليبياءيؤؤا 

 كتمؤؤل بيؤؤاء  لجؤؤام   لرلنؤؤا بؤؤ  ييؤا  لميؤؤك ش لبصؤؤل   شفؤي يوؤؤا  ل رفؤؤ  يؤؤؤ لت ؤؤر  شسؤطا بؤؤن  83 - 82 لعؤل ق  سؤؤي  
يؤؤؤؤ  شجؤؤؤان بيؤؤؤاء  لحؤؤؤلم  لييؤؤؤري مؤؤؤ  ترسؤؤؤةع  شتحينيؤؤؤ   ال سة سؤؤؤاء  شبينؤؤؤن  لقصؤؤؤرر 96 - 87 ألمؤؤؤري بامشؤؤؤق سؤؤؤي  

  لصحل شي . 
ش يتظ  لرلنا  المل فق  لعام  م  إدالح  لطلق شة ل  آل ؤار فؤي آليؤق  لحؤ  شىةشؤاء  ليةمارسؤتاةات ليملضؤى 

 ل   لخية   يينوا هره  ا. شبياء نشر رصصن ليمجذشمن  شهرل  ليعمةا  ش لمقعاو   شهج
يؤؤؤ  شبيؤؤى سؤؤيةما  شيؤؤر شلؤؤي ليعوؤؤا 97سؤؤي  ةيؤؤب بيؤؤي  لجؤؤام   ألمؤؤري فؤؤي سؤؤيةما  بؤؤ  ييؤؤا  لميؤؤك شفؤؤي يوؤؤا 

 صؤؤل  للدؤؤاف  يشؤؤام بؤ  ييؤؤا  لميؤك بيؤؤى يؤؤ 109  يسؤطن   شفنوؤؤا بيؤى  لقصؤؤرر ش لجؤؤام . شفؤي سؤؤي   للميؤؤ  ماويؤ  
مؤلش   بؤ  محمؤا يؤؤ بيؤى 127لحيترة   شفي يؤام همنل إفلي ة   جام   يينا   ب   لحبحاص شبيى  لل    القلص م  

 ش لعل ق  ل ي  سول يية  مل قب  ما  جلي فنوما.  لشام  ت  ل  بن  م لت ر  يادم  م لمردل  لص ةل   ماوي  
 لقؤل آةس  شيؤي ييؤا  لميؤك بؤ  مؤلش   ت مالة  شىن ري   فقا يؤلص شىلى جاةب  ليشا   لعمل ةي تمن إدالةا

شرق  ليلني  شكا   ألقبا  في مصل  صؤيعرة  شيترجرةؤ   اسؤظ  لمسؤةم  فؤأمل ييؤا  لميؤك ه   سؤتيال  سؤظ  لمسؤةم 
ٌا   لم ي رع ّللا   بؤ     ( هعةع

همنؤل  لحجؤاج  ل ق ؤي كذلك ضلص ييا  لميك  لسك  شضلص  لؤاةاةنل  لذييةؤ  ألشل مؤل  فؤي  إلسؤالم  شضؤلص 
 لؤؤاور   مؤؤ   للشمةؤؤ  إلؤؤى  يؤؤؤ ةقؤؤل ييؤؤا  لميؤؤك81 لعؤؤل ق   لؤؤار يظ  ل ضؤؤة   لميقربؤؤ  ششضؤؤ  لوؤؤا  لؤؤره . شفؤؤي سؤؤي  

فقؤا ةقؤل  لؤاور   مؤ   ل ارسؤة  إلؤى  لعلبةؤ   شم يؤ  فعؤل ييؤا   بؤ  ييؤا  لميؤك  لحجؤاج  ل ق ؤي  لعلبة   شكذلك فعل 
همنؤؤل ةسؤؤا  بؤؤ   ليعمؤؤا  ل بطةؤؤ  إلؤؤى  لعلبةؤؤ   شتأسؤؤى  ؤؤ  يؤؤؤ فقؤؤا ةقؤؤل  لؤؤاور   مؤؤ   86بؤؤ  مؤؤلش   همنؤؤل مصؤؤل سؤؤي  

إفلي ةؤؤؤ   فيقؤؤؤل نوؤؤؤر   إفلي ةؤؤؤ  إلؤؤؤى  لعلبةؤؤؤ . شيعتيؤؤؤل ضؤؤؤلص  لسؤؤؤك  شتعليؤؤؤب  لؤؤؤاش شي  تأكنؤؤؤا  ل ةؤؤؤا   لاشلؤؤؤ   لمؤؤؤالي 
 ش ال تصاني. 

 ه ييى نشل  بيي همة   ل يظ ش لجرر  فيعل ذلك ما كاةن تقتضؤة   ل ؤلشف  لحلجؤ   شرادؤ   شىذ  كا  ومرذ
   لعقا ايظ.. ن لمتعصيشم  م   ألبا ء في ةضالوظ   كاةر   يينوا  ن لخارج

ش ؤا رهويؤؤا ه   ل ؤرر ت ش ل ؤؤت   ؤا هةاآؤؤن باشلؤؤ  بيؤي همةؤؤ   ش ةؤالعن فؤؤي يؤؤا  جيوؤات  شرادؤؤ  فؤي  لعؤؤل ق  ثؤؤظ 
 يشةع   شفة  ظول  لخر رج  ل ا لش  ييى ة ام  لحكظ. لهضحى مقل  

 
  : ااهر  و ماء الس واو في العصر ارموي 
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كما ذكلةؤا سؤال ا   فقؤا  سؤتتب  تحؤرل ة ؤام  لحكؤظ  إلسؤالمي مؤ   لخالفؤ  إللؤى  لميؤك ييؤى وؤا بيؤي همةؤ    ه  
 لقصؤرر   شقةؤام ة ؤام  لسؤيط  ييؤى  ت ول تر     لي ؤام  لمي ؤي شهركاةؤ    مؤ  م ؤل مؤا هلؤف ييؤل  لتؤارير مؤ  فسؤان

 أليؤؤؤر   ( . شيكؤؤؤذ  ظوؤؤؤلت آا  ؤؤؤ  ييمؤؤؤاء  لسؤؤؤيطا  ألشل مؤؤؤل  فؤؤؤي تؤؤؤارير  – ل ؤؤؤاي   –هسسؤؤؤوا  ل الثؤؤؤ     لحؤؤؤاكظ 
  لمسيمن  لتحي  مجالس  ألمل ء شهبر ص  لسالآن    شتيحق  المأل ..

   الملدؤان ش ستعصؤى ييؤى ميؤر  شلقلص  لعوا  خنل  لقلش    فقا  ةيل  م  ه م   لوا  م  ش ؤف لوؤذه  ل ئؤ
 لجرر  لذو  تارجر  في  ل سان . ش ا ة , ليا كتب  لتارير  إلسالمي ميذ ذلك  لعوؤا تل ثؤا ر  عؤا مؤ  مر  ؤف ييمؤاء 

  لحق شه م   لوا  ..
جؤاء فؤي  كتؤاص سؤنل شم  ذلك ما  ال   إلمام  لحس   لبصلي وربر هشلئؤك  لمتؤحل ن  ييؤى هبؤر ص  ألمؤل ء :   
 بؤ  يينؤل   ييؤا ةؤاثيا فضؤنل بؤ  جع ؤل  ؤال رؤلج  لحسؤ  مؤ   ...بر ةعةظ في  لحية  ةؤاثيا لييالء : رش  ههيالم  

همؤؤؤا و  مؤؤؤا . تليؤؤاش   لؤؤؤاررل ييؤؤؤى يؤؤمالء  لخي ؤؤؤاء  ؟!  مؤؤا  جيسؤؤؤكظ يؤؤؤا ييؤؤؤا :فؤؤلذ  يؤؤؤر  ؤؤؤالقل ء ييؤؤى  لبؤؤؤاص فقؤؤؤال 
  بؤؤملتظ ثةؤؤا كظ  ش   ؤؤا فؤؤلآحتظ ةعؤؤال ظ . نكظ فؤؤلق   بؤؤن  هرش ةكؤؤظ شهجسؤؤا.. ت ل ؤؤر  . مجالسؤؤتوظ مجالسؤؤ   ألبؤؤل ر 

شل ؤي ظ رغيؤتظ فةمؤا . و  لر هياتظ فةما ييايظ للغير  فةما ييؤاكظ . فضحتظ  لقل ء فضحكظ   . شجحهتظ بعرركظ 
 (. ه عا   م  ه عا. ييايظ 

 

  كا  يذ  سلن لبعة هربار بيي همة  شيوايظ    شداق    لع ةظ :
    ة ََ .ِْلَك أُمه ا َكانُوا يَْعَملُو ََ َعمه  . (134  لبقل :    قَدْ َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَكُْم َما َكَسْبتُْم َوال .ُْسأَلو

 

************* 
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 هـ ( 656-132) الخالفة العباسيةالدولة اإلسالمية أيام 

 
  انتقال الخالفة إل  )ني ال باس: 

جؤاح  لؤاير   لسؤلي   لتؤي هآيقوؤا نيؤاتوظ ميؤذ با  ؤ   لسؤي   لمئؤ  ليوجؤل   ةتقين  لخالف  إلى بيؤي  لعبؤاس  عؤا ة
  شفنوؤا  ة شؤؤف سؤؤل  لؤاير   لتؤؤي كؤؤا  ظايليؤا  لؤؤاير  الرتةؤؤار رية ؤ  مؤؤ  بنؤؤن هللال  يؤؤؤ132ةتؤى سؤؤي  رل سؤؤا  فؤي 

(  إمعاةؤؤؤا فؤؤؤي  مؤؤؤ  هللال محمؤؤؤا  للضؤؤؤا  لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ ولضؤؤؤى ييؤؤؤ   لمسؤؤؤيمر   شكؤؤؤا   طيؤؤؤق يينوؤؤؤا  
 . ثظ تين  هةوا كاةن تخ ي  لاير  لييي  لعباس.  تما  ل 

هبؤؤر  لعبؤؤاس ييؤؤا   بؤؤ  محمؤؤا بؤؤ   ل رفؤؤ  يؤؤؤ نرؤؤل 132شفؤؤي وؤؤرم  لجمعؤؤ   ل ؤؤاةي يشؤؤل مؤؤ  ربةؤؤ   ألشل سؤؤي  
رطا ؤؤا  بؤؤن  فةؤؤ  ةؤؤق بيؤؤي  لعبؤؤاس فؤؤي  ل رفؤؤ  ييؤؤي بؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  عبؤؤاس شبريؤؤ  فؤؤي مسؤؤجايا  شهلقؤؤى فؤؤي هيؤؤل 

 .لقب  الس احش   لخالف 
شمؤؤ  ذلؤؤك  لنؤؤرم آؤؤري ييؤؤظ بيؤؤي همةؤؤ   ألبؤؤةة ش رت ؤؤ  ييؤؤظ بيؤؤي  لعبؤؤاس  ألسؤؤرن. شهرؤؤذ يمؤؤا  لسؤؤ اح ييؤؤا   

ي ؤؤا وظ ش ل ؤؤبة هللارؤؤل رمؤؤلش   بؤؤ  محمؤؤا شدؤؤالم شلؤؤا  ييؤؤي بؤؤ  ييؤؤا    لعباسؤؤي  طؤؤارنش  بيؤؤي همةؤؤ   عؤؤا يحيمؤؤ  
 جمؤ   هثخيؤر ش . شهةل ؤر  مؤا تبقؤى مؤ  رفاتوؤا نمشؤق فيبشؤر   يؤرر بيؤي همةؤ  فؤي  . يية  في  بردؤنل(  مصؤل ش تيؤ 

شسؤبحا   . ( شتشؤتن مؤ  ةجؤا مؤيوظ فؤي  آلفؤاق فطؤلس كينل م  بيي همة  في فيسطن  فقتيريظ ييى باآ  ةول  
  ح ش   شاء شيذل م   شاء . لذي ومت  لميك م   شاء شييحع  لميك مم   شاء   شيع

 

 :  النتائج التي ترتبه و   انتقال الوكم إل  )ني ال باس

 تلتب ييى  ةتقال  لحكظ إلى بيي  لعباس  ليتا    لتالة : 
 .إلى  لعل ق  لشام ةقل  لعادم  م   : أوال  
  البصل .   ةتقال  ليشا   لتجاري إلى  لعل ق  شربط  لتجار   ليلي  بباا ن ش لبحلي  : تانيا  
ييؤؤى ةنؤؤل ميادؤؤب  لاشلؤؤ     ثؤؤظ  لتؤؤل  قةؤؤام دؤؤل ع بؤؤن  هبؤؤل ف  لعؤؤلص شهبؤؤل ف  لمؤؤر لي مؤؤ   ل ؤؤلس :  تالمهها  

 .   مما هن  لسقر   لاشل  في ةص وا  ل اةي تحن إن رتوظ كيةا  شىو ار  لمر لي بوذه  لميادب
ظ ييؤى  لحكؤؤظ  لعباسؤؤي  ش ةشؤؤاال  لاشلؤؤ   بؤتا ن مقاشمؤؤ   ليؤؤا من  مؤؤ   لعيؤرين  ش لخؤؤر رج شتؤؤر لي ثؤؤرر تو  :رابعهها  

 : إلى   قمعوا مما هن 
إلؤى مر ؤف  -شيؤر مر ؤف  لاشلؤ   ألمريؤ   -تر ف  ل ترةات شتحرل  لاشلؤ   لعباسؤة  مؤ  مر ؤف  لوجؤرم  - أ
  ش يتبار  لحاشن  لتي شدل إلنوؤا  ألمريؤر  فؤي فترةؤاتوظ  ةؤاشن  ةوا ةؤ  ش لر ؤرف ييؤايا ش الكت ؤاء  الؤافاع   لافاع
 . ييى  لحاشن م   للشم غلبا هش  لتل  بل ا  ييوا

يجؤؤح  لاشلؤؤ  يؤؤ  ضؤؤبط  لحكؤؤظ فؤؤي  لرال ؤؤات  إلفلي ةؤؤ   ممؤؤا  ضؤؤطليا إلؤؤى  لسؤؤكرت ش اليتؤؤل ف  حالؤؤ   -ب 
كمؤؤا فعؤؤل ييؤؤا  لؤؤلةم  بؤؤ   ممؤؤا هظوؤؤل  لؤؤاشل  لمسؤؤتقي  .  ر ييؤؤ   ضؤؤن  ؤؤاةتح ع  عؤؤة  أل ؤؤالةظ مؤؤ  سؤؤةان   لاشلؤؤ  

يؤؤ شه ؤام فنوؤا إمؤار  مسؤتقي  138لميك  ألمري  لميقؤب  الؤا رل  ةؤن   ةتؤحع  ألةؤالس سؤي  معاشي  ب  يشام ب  ييا  
( شكما فعل إنريس  ألشل   عؤا ةجاتؤ  فؤي ش عؤ   فؤرييا  للةم   ليادل  يؤ في يوا 300تحرلن إلى رالف  سي  

يؤ  شى امت  في  لمالص نشل  ييري  مسؤتقي   كؤذلك هن   رؤتالل  ألمؤرر فؤي  لماؤلص  ألنةؤى  تؤرةس( إلؤى 169سي  
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بيؤؤي  ألغيؤؤؤب  لتحؤؤؤرل نش   يؤؤؤؤ  شىةشؤؤا   نشلؤؤؤ 184ييةؤؤؤ  شميحؤؤ   السؤؤؤتقالل  لؤؤذ تي سؤؤؤي  إبؤؤؤل  ةظ بؤؤ   ألغيؤؤؤب ترلةؤؤ  
 متؤا ن نشلؤ   ألن رسؤ  ةحؤر  لمشؤلق. شىلؤؤى جاةؤب يؤذه  لؤاشل  لمسؤتقي   لتؤي  ة صؤؤين سةاسؤةا شىن ريؤا يؤ  نشلؤ  بيؤؤي 

مؤار  بيؤي مؤار ر  لتؤي هةشؤأيا فؤي  سجيماسؤ ( هبؤر  لقاسؤظ سؤمار سؤؤي  ل لعبؤاس  ةشؤأت فؤي إفلي ةؤ  إمؤار ت مسؤتقي  ك
يؤؤؤ  شكاةؤؤن كؤؤال  إلمؤؤارتن  160فؤؤي  تؤؤايلت( سؤؤي  ييؤؤا  لؤؤلةم  بؤؤ  رسؤؤتظ شؤؤأيا يؤؤؤ  ش إلمؤؤار   للسؤؤتمة   لتؤؤي هة155

 تاويا   مذيب  لخر رج. 
اشلؤ   كمؤا فعؤل تخصةم  عة  لرال   ل يةظ م  ه الةظ  لاشل   ستقالال  مكافأ  لوظ ل ةاموظ  خام   ل:  قامسا  

  شذلؤؤؤك مكافؤؤؤأ  لؤؤؤ  إمؤؤؤار  مسؤؤؤتقي  وتر رثوؤؤؤا هبيؤؤؤاؤه مؤؤؤ   عؤؤؤاهرل سؤؤؤا   ؤؤؤل يةظ آؤؤؤايل بؤؤؤ   لحسؤؤؤن  بتخصؤؤؤةم  لمؤؤؤأمر  
 ليتايب ييى هرة   ألمن .

 
 : ويمكن تقسيم  مرح ة الخالفة ال با ية إل  تالتة أطوار, بوسب القو  والض ا وهي 

 

 : الوهههههههههههههههههههههههههور ارول : طهههههههههههههههههههههههههور القهههههههههههههههههههههههههو  والعصهههههههههههههههههههههههههر الهههههههههههههههههههههههههذهبي 
 .م(  861-750هه    247 -132)

  الوور الماني : طور الض ا والتفته وتس   القا   ارواجم من الفرس والتر:    
 م(1094 -  861هه      487 -247)

 :  الوهههههور المالههههه  : طهههههور اانسيهههههار والغههههه و الخهههههارجي مهههههن الصههههه نبننن والتتهههههار 
 م (1258 - 1094هه   487-656)

 
 :الخ فاء ال با نوو في بغدا   

 الوور ارول : 
   ه .ه 136 - 132    م 754 - 750:  ال باس السفاش أ)و -1
    ه .ه 158 - 136  م  775 -754 : جعفر المنصور أ)و -2
   ه .ه 169 -158  م  785 - 775:  جعفر المنصور أ)يمومد المسدي )ن  -3
    ه .ه 170 -  169  م 786  - 785 : مو   السا ي )ن مومد المسدي -4
    ه .ه  -193 170   م 809 - 786 :  روو الرشند )ن مومد المسدياه -5
     ه .ه 198 - 193    م 813  -809( .  وتل : ) روو الرشندا)ن ه ارمنن -6
 ه . ه 218 -198    م 833  -813 : روو الرشنداالمأموو )ن ه -7
   ه . ه 227 - 218   م 842 833 -:    روو الرشندامومد المعتصم با  )ن ه -8
   ه .ه 232- 227  م 847 - 842 : روو الواتق با  )ن المعتصم با اه -9
  ه ه 247- 232  م 861- 847 ( وتل: ) جعفر المتو ل و   هللا )ن المعتصم با  -10
 

 الوور الماني : 
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   ه . ه 248 - 247  م 862 -861 (وتل: )  صر با  )ن المتو ل و   هللانتسالم -11
   ه .ه 252 248  م 866- 862 (وتل : )احمد المستعنن با  )ن المعتصم با  -12
   ه .ه 255- 252 م  870- 866 ( وتل : ) المعت  با  )ن المتو ل و   هللا -13
  ه .ه 256 -255 م  870- 870 ( وتل : ) مومد المستدي )ن الواتق با  -14
     ه.ه 279 256  م 892- 870: ال باس المعتمد و   هللا )ن المتو ل أ)واحمد  -15
 289- 279 م  902- 892 :  ال باس المعتضد بها  )هن الموفهق )هن المتو هل و ه  هللا أ)واحمد  -16

 ه .ه
   ه .ه 295 - 289  م  908- 902 : ا  )ن المعتضد با و ي المكتفي ب -17
 295 م  932 - 908( ق هة مهرتنن تهم وتهل : )  الفضل المقتهدر بها  )هن المعتضهد بها  أ)وجعفر  -18

   ه .ه 320 -
  ه .ه 296 م  909 (  ولي الخالفة  وما واحدا: ) وبد هللا )ن المعت  الراقي با   -19
     ه .ه 322 - 320 م  934 -932 :  عتضد با مومد القاهر با  )ن الم -20
    ه .ه 329- 322 م  940- 934 : ال باس الراقي با  )ن المقتدر أ)واحمد  -21
   ه .ه 333 - 329 م  945- 940 : ا)رابيم المتقي با  )ن المقتدر با   -22
 - 945 (  مههات  ههم ه وننههاه و هجن حتهه : )  القا ههم المسهتكفي بهها  )ههن المكتفهي أ)ههووبهد هللا   -23

    ه .ه 334 - 333  م 946
   ه .ه 363 - 334 م  974 - 946(   ق ة نفسه : )  الموية هلل ا)ن المقتدر  -24
 ه .ه 381 - 363 م  991- 974 : بكر الوائة هلل )ن الموية أ)ووبد الكريم  -25
 - 381  م  1031- 991: ا ههوق )ههن المقتههدر بهها  ارمنههرال بههاس القهها ر بهها  )ههن  أ)ههواحمههد  -26

    ه . ه422
 ه .ه 467 - 422   م 1075- 1031 :  هللا )ن القا ر با  بأمرجعفر القائم  أ)ووبد هللا  -27
                     (مههههههههههات وب ههههههههههه  أبههههههههههاهالو  : ) هللا بههههههههههأمرهللا حفنههههههههههد القههههههههههائم  بههههههههههأمروبههههههههههد هللا المقتههههههههههدي  -28

  ه .ه 487 - 467 م  1094 -   1075
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   الوور المال  : 

    ه .ه 512 - 487 م  1118- 1094:  هللا بأمرال باس المستظسر با  )ن المقتدي  أ)واحمد  -29
  م  1135 - 1118( وو نوت هه البهاطن : ) منصهور فضهل المسترشهد بها  )هن المسهتظسر بها  أ)و -30

     ه . ه 529  -512
                    (     ق عههههههه السهههههه واو مسههههههعو : ) جعفههههههر المنصههههههور الراشههههههد بهههههها  )ههههههن المسههههههتظسر بهههههها  أ)ههههههو -31

   ه .ه 530 - 529 م  1136 - 1135
    ه.ه 555 - 530 م  1160- 1136:  هللا )ن المستظسر با  رمرمومد المقتفي  -32
 ه .ه 566 -555 م  1170- 1160 :   و ا المستنجد با  )ن المستظسر با  -33
 575 - 566 م  1180  - 1170 : هللا )ههن المسههتنجد بهها  بههأمرمومههد الوسههن المستضههيء  أ)ههو -34

     ه. ه
   ه .ه 622 575  م  1225 - 1180 : هللا بأمرالناصر لد ن هللا )ن المستضيء  -35
  .  هه 623 - 622  م  1226- 1225 : هللا )ن الناصر لد ن هللا بأمرالنصر مومد الظاهر  أ)و -36
ه هه 640 - 623 م  1242 - 1226 :  هللا بهأمرجعفر المنصور المستنصر با  )هن الظهاهر  أ)و  -37

 .    
 640 م  1258 - 1242 ( وت ه التتهر : ) احمد وبد هللا المستعصم با  )ن المستنصر با  أ)و   -38

 ه .ه 656

 
  الفتوحات في وسد الدولة ال با ية: 

ش  ن  لاشل   لعباسؤة  ييؤا  لحؤاشن  لتؤي  ةتوؤن إلنوؤا  لاشلؤ   ألمريؤ   يؤل سؤقرآوا  شمؤا جؤل  فؤي يوؤا  لاشلؤ  
سة  إةما كا  إرضايا أل الةظ  ةتقضن يينوا شتؤظ إرضؤايوا  ف أةمؤا فتحؤن مؤ  جاوؤا  كاةتقؤاض  عؤة ةؤر ح  لعبا

ش ةتقؤؤؤاض   يؤؤؤؤ 152سؤؤؤي  سجسؤؤؤتا  ش ةتقؤؤؤاض   يؤؤؤؤ 142سؤؤؤي  آيلسؤؤؤتا  ش ةتقؤؤؤاض   يؤؤؤؤ 134فةمؤؤؤا شر ء  ليوؤؤؤل سؤؤؤي  
   يية   معن  شا  شييف. ثرر ت ييى  لحكظ  لعباسي هش تملن  الةت اضات  ش ا كاةن يذه  يؤ167سي  جلجا  

 إلسؤالمة    لجحريؤ  ش لشؤامة    ل اؤرر ش ا  ستملت غحش ت  لصر  ف في جيوؤ   لؤلشم ش  تصؤلت ييؤى ةما ؤ  
   سؤؤيب  لحؤؤلص  ألييةؤؤ  بؤؤن   ألمؤؤن  215يؤؤؤ شتر  ؤؤن  عؤؤا ذلؤؤك إلؤؤى يؤؤام 191يؤؤؤ ةتؤؤى يؤؤام 142شتتا عؤؤن مؤؤ  يؤؤام 

شلمؤا  سؤتقل  لميؤك ليمؤأمر   سؤتأةف ةمؤالت  لصؤر  ف  شكؤا  ش لمأمر   م  هجل  لخالف   شما تبعوؤا مؤ  هةؤا  . 
   عؤؤا ه   شفنوؤؤا تؤؤرفي تيؤؤك  لسؤؤي   آلسؤؤرس يؤؤؤ شتر ؤؤف بوؤؤا ييؤؤا ماويؤؤ  218هللارليؤا  لحميؤؤ   لتؤؤي  انيؤؤا بي سؤؤ  سؤؤي  

همؤؤل ه   حمؤؤل إلةؤؤ   إلمؤؤام هةمؤؤا بؤؤ  ةييؤؤل لةمتحيؤؤ  فؤؤي مسؤؤأل  ريؤؤق  لقؤؤلهللا    فحمؤؤل إلةؤؤ  فؤؤي هغؤؤالل ثقنيؤؤ    ش ؤؤا 
 إلمؤؤام نيؤؤا ربؤؤ  فؤؤي  لطليؤؤق   ه  ال  جمعؤؤ     المؤؤأمر    فجؤؤاء ريؤؤل شفاتؤؤ  شيؤؤظ فؤؤي  لطليؤؤق   شهينؤؤا   بؤؤتول ه 

  . إلمام إلى  اا ن !
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يؤؤ هغؤار 243 إلسؤالمة  يؤافا لاؤار ت  لؤلشم. ف ؤي سؤي   ل اؤرر تر  ن ةمالت  لصؤر  ف  عؤا ذلؤك  شهدؤبحن 
يؤؤ 245ن ؤار  كؤل( كمؤا هغؤارش  سؤي   -بؤر  مؤ  ماويؤ   هللامؤا  لجحري  شبياؤر  ماويؤ   بمشؤا ( ش  تل  ل ارر  للشم ييى 

 لشؤامة  مؤؤ  جوؤؤ   هةطاكةؤ ( شلؤؤظ ت يؤؤم ةمؤالت  لصؤؤر  ف  لتؤؤي  انيؤا  ا ؤؤا   بؤؤونل   شيمؤا: ييؤؤي بؤؤ   ل اؤؤرر ييؤى 
  الثيا  في يل   معوظ.  ستشوادا غار ت  للشم ش  . فيشيمل ب  ييا    أل ط     ي ألرمني حنى 

 ةشنل إلى ثال  ةمؤالت يسؤكلي  ضؤخم  ترجوؤن إلؤى بؤالن  لؤلشم شكاةؤن ةمؤالت تأنويةؤ ييى هةيا ال با ه  
: 

فوانةتؤ   لمي ؤ   لقسؤطيطنية  شفنوؤا بيؤ  يؤارش   للبؤنا يؤ   ةان   بيؤ  165شجووا  لخية    لمواي سي   ارول :
  إولي ( شيقات مع  ديحا م  جحي  سيري  مجحي .

ييؤاما ةقؤة  إلميل آؤرر   ةق ؤرر(   لؤذي ريؤف  إوؤلي   يؤ 187:  انيا  للبنا بي س  شير رية   سي  والمانية
مؤ  همنؤل  لمؤممين  يؤارش   للبؤنا (   لواة    شهرسل رسال  ةان  ليلبنا   ف تب ل   للبنا ييى ظوليؤا مجنبؤا :   

 ( . ب  لؤؤؤؤؤؤؤؤلشم أ هتؤؤؤؤؤؤؤؤاةي كتا ؤؤؤؤؤؤؤؤك  ؤؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤؤ   ل ؤؤؤؤؤؤؤؤاجل  ! ش لجؤؤؤؤؤؤؤؤر ص مؤؤؤؤؤؤؤؤا تؤؤؤؤؤؤؤؤل  ال مؤؤؤؤؤؤؤؤا تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  !!إلؤؤؤؤؤؤؤؤى ةق ؤؤؤؤؤؤؤؤرر كيؤؤؤؤؤؤؤؤ
 .جاوا   ةق رر( شيقا مع  ياة  فصالح   إلميل آرر   ثظ غح ه ش ةتصل يية    

يؤؤؤ  ةتقامؤا مؤؤ   لؤؤلشم  لؤذو  هغؤؤارش  ييؤؤى 223بي سؤؤ  سؤي    لمعتصؤظ  ؤؤاهلل  لحميؤؤ   لتؤؤي  انيؤا  لخية ؤؤ   والمالمهة:
شكاةؤؤن غؤؤار   لؤؤلشم يؤؤذه  طيؤؤب مؤؤ  .  لماويؤؤ  ( فيويؤؤر  شسؤؤير   ليسؤؤاء شيؤؤامر   هبطؤؤل    شنريؤؤر  ماويؤؤ   ل  لجحيؤؤثاؤؤرر 
 لذي كاةن جنرش  لخية ؤ  تالةقؤ   فيمؤا ضؤةقن ييةؤ   لخيؤاق آيؤب مؤ   إلميل آؤرر  لينحةطؤي  ا ك  لخلمي  ل ا ل 

 إلسؤؤؤؤالمة  لةضؤؤؤطل  لخية ؤؤؤؤ  إلؤؤؤى سؤؤؤؤحب جنربؤؤؤ  ييؤؤؤؤ . ش ؤؤؤا  سؤؤؤؤتجاص  ل اؤؤؤرر  تنئرفنؤؤؤل( ه   شؤؤؤؤ   لاؤؤؤار ت ييؤؤؤؤى 
  ةنؤؤث هسؤؤله جؤؤةش  لخية ؤؤ   بضؤؤ ق  شل ؤؤ   عؤؤا ه  كؤؤا   ا ؤؤك  ؤؤا ش ؤؤ  فؤؤي  ل اؤؤرر إلميل آؤؤرر لمطيبؤؤ  شهةؤؤف ييؤؤى 

  لمعتصظ  .(  ا ا  فشن  إل
شةؤانت   رر  فؤي يمرريؤ  فاسؤتااثن  المعتصؤظفقا رشت كتب  لتارير ه   مله  مؤ  ةسؤاء  لمسؤيمن  كاةؤن مأسؤ 

:   ش  معتصماه ( !  فقال لوا  للشمي : لةأتك  لمعتصظ ييؤى ةصؤا  هبيؤق   فييؤ  ذلؤك  لمعتصؤظ   فؤأمل بتجنؤةش 
 لمشؤؤورر   لتؤؤي ريؤؤايا    لشؤؤايل هبؤؤر تمؤؤام ش ؤؤا ة ؤؤذ  لمعتصؤؤظ ةميتؤؤ  مؤؤاةن  هلؤؤف ةصؤؤا  هبيؤؤق ! جؤؤةش ةمؤؤل فةؤؤ  ث

 قصنا  يصماء  شذلك يياما هيظ  لميجمر  ش الر  ل  : ه   ليجرم ش لييرء ت تشنل لعؤام إمكاةةؤ   ليصؤل فؤي ذلؤك 
صؤالحن   لمشؤاينل مؤؤيوظ  لر ؤن   فأدؤل  لمعتصؤظ ييؤى  لاؤحش شرؤلج   شكؤا  فؤؤي جةشؤ  جؤظ غ نؤل مؤ   لعيمؤاء ش ل

مؤؤ  جؤؤةش  إلميل آؤؤرر فؤؤي معلكؤؤ  جؤؤلت فؤؤي  يمرريؤؤ (  ةتوؤؤن بوحيمؤؤ   لمعتصؤؤظ ش لتقؤؤى محمؤؤا بؤؤ  ش سؤؤ  رةمؤؤ    
 شتخليب يمرري  شتحليقوا . ش ا  ال في ذلك هبر تمام بعل  جاء في مطيع  :   للشم شهسل  إلميل آرر.

 في حده الود )نن الجد وال عبي .     السيل أصد  أنباء من الكتب                       
 لؤذي تؤراله  ألمؤل ء  ألغالبؤ   همؤل ء دؤقية  شىذ  كا  م  فتم في يذ   لعصل م  نشل  بيي  لعبؤاس  فوؤر فؤتم 

 لعؤؤؤالظ  يؤؤؤؤ جوؤؤح  ألمنؤؤل هيؤؤؤان   ألشل بؤؤ  إبؤؤل  ةظ بؤؤؤ   ألغيؤؤب ةميؤؤ   حليؤؤؤ    ةؤؤان   لقاضؤؤي212إفلي ةؤؤ . ف ؤؤي سؤؤي  
 رةم    .  هسا ب   ل ل ت   لمجايا :

شغؤحش  مسؤنيا ضؤنق   شييؤلش  م يؤؤ261سؤي  محمؤا بؤ   ألغيؤب ش فتتحريا ه ام مالط  شميوا هغارش  ييى جحيل  
 ( شيي  لميطق   لر  ع  في ه صى  لجيرص م  بب  جحيل  إ طالةا. calabria كاالبليا  يرري  
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http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=213#n1075
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  تقنيم العصر ال با ي ارول : 

إذ  كؤؤؤا   لعصؤؤؤل  ألمؤؤؤري يصؤؤؤل  ل ترةؤؤؤات  إلسؤؤؤالمة   فؤؤؤل   لعصؤؤؤل  لعباسؤؤؤي كؤؤؤا  يصؤؤؤل  مكؤؤؤ   لقؤؤؤرل هةؤؤؤ  
 لحةؤا   لعمل ةةؤ  ش ألنبةؤ  ش ل  ليؤ  ر ييؤرم  لشؤليع    شمختيؤف ميؤاةي تطر ش ا ظول هثليا في  . لحضار   إلسالمة 

 . ...ش لعيمة  ش الجتماعة 
فقؤؤا تطؤؤررت ييؤؤرم  لؤؤاو   لمختي ؤؤ    كعيؤؤرم  لقؤؤلهللا    شييؤؤرم  لحؤؤاوث   كمؤؤا ةشؤؤأت فؤؤي يؤؤذه  لملةيؤؤ   لمؤؤذ يب 

مالؤؤك   ش إلمؤؤام  لشؤؤافعي   ش إلمؤؤام   ألربعؤؤ    شيؤؤي مؤؤا رس  أل مؤؤ   ألجؤؤالء    إلمؤؤام هبؤؤر ةية ؤؤ   ليعمؤؤا    ش إلمؤؤام
هةما ب  ةييل (   شغنليظ م   أل م   أليالم  لذو  كا  لوظ مذ يب شما رس فقوة    كاةن ه ؤل  ةتشؤار    كاإلمؤام 

 لخي ؤاء  لل بؤاو  مؤ   عؤاه  لسؤنل   لييريؤ    شتؤارير ظوؤل تؤاشي  سفةا   ل رري   ش إلمام  ألشه يي   شغنليظ .. ش ؤا 
شظوؤؤؤل تؤؤؤاشي   لحؤؤؤاوث شتمحؤؤؤةم فرضؤؤؤعن هسؤؤؤس ييؤؤؤظ  لتؤؤؤارير  إلسؤؤؤالمي    عؤؤؤا ذلؤؤؤك مؤؤؤ  هةا   شسؤؤؤنليظ شمؤؤؤا 

  شبله ه م   لحاوث  أليؤالم   كالبخؤاري شمسؤيظ   شييؤا   بؤ   لمبؤار    ش بؤ  يننيؤ   غنل ذلك لصحةم مي  م  
   شهةما  ب  ةييل شغنليظ ك نل رةموظ   تعالى ..
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يؤلف ش  ر يؤا  لياؤ  لضؤبط ل  وؤا ييؤى ةحؤر كؤالم  أليؤل ص ت ييرم ظول لبة .  ش شتبعا لذلك تطررت ييرم  لع

  ش ظول  رجال يير   م لن ت  ليا  شمعاةنوا  لمختي ؤ  ش سؤتعماالتوا معتمؤاو  فؤي شكذلك ييظ  لصلف   ليحرعيظ  
 لقؤؤلهللا  ذلؤؤك ييؤؤى بؤؤر يا مؤؤ  كؤؤالم  لعؤؤلص شهبؤؤعاريظ شهم ؤؤالوظ  ف ؤؤا  مؤؤ  كؤؤل يؤؤذ   لؤؤذي دؤؤيعره يمؤؤا  فؤؤي ت سؤؤنل 

شغنؤل ذلؤك مؤ   لعيؤرم   ش لحاوث  هيا   ل قواء في  ستيبا   ألةكام مؤ  مصؤاريوا  ألساسؤنن  شيمؤا  لقؤلهللا  ش لسؤي .
  لالهم  لي ق   لذي تأسسن ما رس  في تيك  ل تل  ..

تجاوؤؤا هبؤؤؤي فؤؤي  مؤؤ  هللاثؤؤار ذلؤؤؤك  ةجؤؤؤاش  لحةؤؤا   لعمل ةةؤؤ  شهمؤؤا فؤؤي  لميؤؤاةي  لحضؤؤؤاري   ألرؤؤل    فقؤؤا تطؤؤؤررت 
 اؤا ن شفؤي بيؤاء  لميصؤرر ماويؤ      لوابؤمة ش تخاذيا يادم  ل  شفي بيا   ماويؤ     ألةبار ماوي  ل لس اح   لعباس

 لتؤؤي كؤؤا  سؤؤامل ء شفؤؤي بيؤؤاء ماويؤؤ     لل ؤؤ  إلؤؤى جاةؤؤب ماويؤؤ     لل فقؤؤ  شفؤؤي بيا ؤؤ  ماويؤؤ    شةقؤؤل  لعادؤؤم  إلنوؤؤا   
لمتركية  ه ام  لمتركل  شفةما بؤنا فؤي يؤذه  لمؤا  مؤ  م  ره ( في يوا  لمعتصظ  شفي بياء ماوي    رع ً   س   سموا 

  صرر  هثار بواؤيا  ل  م  لشعل ء. 
  فقا هض ن ةعرم   لحةا  ر   فؤي  لشؤعل  ش بتؤا يا لمعؤا  جاوؤا     لحةا   ألنبة  في بعل  لشعل ء ا تجين ش 

ء  لخي ؤاء شسؤخاؤيظ  شمؤ  شكؤا  يطؤا. شهلومن رةال  لشعل ء  صرر فية  لظ  ك  لشعل ء  لعصؤل  ألمؤري يوؤا بوؤا
كا   جاريوظ في  لعطاء م   لرهر ء ش ل يل ء  شحذ إلوام  لشعل ء شيطيق لور توظ  جنا  لشؤعل  شكؤا   لشؤعل شسؤني  

اص  فابتؤؤاير  هسؤيربا جاوؤؤا   قؤؤرم ييؤى سالسؤؤ   لتعينؤؤل  إآؤل  وظ ش لتايؤؤي   ضؤؤا يوظ. شىلؤى جاةؤؤب  لشؤؤعل ء ظوؤل  ل ت ؤؤ
 .  م  ر ا إلى  لره ر  مالءي    شم شن    لمعاةي شىبل ق  ليةا

شفؤؤؤي  لحةؤؤؤا   ل  ليؤؤؤ  ةجؤؤؤا هثؤؤؤل  ل قافؤؤؤات  ألجييةؤؤؤ   لتؤؤؤي ةميوؤؤؤا  لمؤؤؤر لي معوؤؤؤظ  مؤؤؤ  ةكمؤؤؤ   لويؤؤؤا شهنص  ل ؤؤؤلس 
   . ش ؤؤا تؤؤأثل بوؤؤا  ل  ؤؤل  إلسؤؤالمي  شتيقايؤؤا  مؤؤا ةقؤؤل ميوؤؤا إلؤؤى  لعلبةؤؤ ش لعيؤؤرم  لتطية ةؤؤ   ألرؤؤل   شفيسؤؤ    لنرةؤؤا 

 . ل  فاةعكسن يية  رنل  شب
هةشؤؤأ ن ر  ليتلجمؤؤ  ثؤؤظ  لمؤؤأمر   لؤؤذي شكؤؤا   لخية ؤؤ   لميصؤؤرر هشل مؤؤ  ييؤؤي بوؤؤذ   ليقؤؤل شتبعؤؤ  ة نؤؤاه  للبؤؤنا 

  شرادؤؤ  مؤؤا كتؤؤب ميوؤؤا  النرةاةةؤؤ  ش لسؤؤلياةة   هسؤؤمايا  ن ر  لحكمؤؤ ( ش بؤؤتولت  مؤؤا جيؤؤب إلنوؤؤا مؤؤ  كتؤؤب  ألش  ؤؤل
.. ش ؤؤا ( ش لصؤنال    لتيجؤةظ  لوياسؤ  ش ل يؤك  : فؤي  لطؤب ش  مؤ  كؤل  الرتصادؤات ن تؤلجممش ل بطةؤ   ششكؤل بوؤا 

  ش ل يؤك ةؤ    كالطؤب ش للياضؤةات   ش لوياسؤ كا  لتيك  ل ايل  هثل  إ جابةا تجيى في  هنيار  لعيؤرم  لبحتؤ  ش لتطية 
  شل ي  لظ  خير م  هثل سييي  ؤال   لضؤلر  سؤيب مؤا نرؤل مؤ  ييؤرم  ل يسؤ   ش لميطؤق ييؤى ه حؤا     ش ل ةمةاء..

    مما هشجا ما يلف بؤ   ييظ  ل الم (  لذي نرل في ييظ  لعقا ا ش لترةنا   شهشجا مؤذ يب يقا ؤ  ميحلفؤ   لشليع
شضؤؤال  كالجومةؤؤؤ    ش لقاريؤؤؤ    شغنليؤؤؤا ... شكؤؤا  فؤؤؤي آيةعتوؤؤؤا مؤؤؤذيب  لمعتحلؤؤ     لؤؤؤذي وؤؤؤتيخم  ايتمؤؤؤان  تحكؤؤؤةظ 

لقؤلهللا   لتؤؤي آحيؤن  لعيمؤؤاء ش للعةؤ  ه ؤؤام  لعقؤل ييؤى ةصؤؤرص  لشؤلع كتا ؤؤا شسؤي  .. ش لؤؤذي فجؤل مسؤؤأل  فتيؤ  ريؤؤق  
  ةنؤؤث ويتمؤؤي هك ؤؤل مؤؤ   سؤؤمر  ذ   لمؤؤذيب  لميحؤؤلف إلؤؤى ورميؤؤا يؤؤذ  لمؤؤأمر  ش لمعتصؤؤظ ش لر ثؤؤق    شبقنؤؤن هللاثؤؤار يؤؤ

 م  لي  إسالمنن    شرمره دحر  إسالمة  إلة  .شبعضوظ ال واري ! 
 الجتماعةؤ . فقؤا هن   متؤح ج  لعؤلص  شكا  م  م ايل  لحضار   لتي تمنح بوا  لعصل  لعباسي تطرر  لحةؤا 

 او   هةاثن تطرر  في ةةا   ألسل  ش لمجتم .  المر لي  شهك ليظ م   ل لس  إلى ظورر آبق  م   لمرل  
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أموؤات  ألشالن هشجات  لخي اء   شهشجؤات كبؤار  لؤرهر ء ش ألمؤل ء    ليؤر تي نيؤن   تقامن  لحاكم  ف ي  ألسل  
  شةيؤ   لح ؤر  فؤي ك نؤل مؤ   ألةةؤا   ييى  لحل  ل  لعلبةات -الحش ج  عا تحليلي  ا ت  شي   لجر ري  لمسترلع  -

ييؤؤا  ألهش ج  شة ؤؤي هبيؤؤاؤي  ييؤؤا هللا ؤؤا وظ  مؤؤا لؤؤظ  حؤؤ,  ؤؤ  هبيؤؤاء  لحل  ؤؤل. ش ؤؤا ضؤؤلص  لخي ؤؤاء  لعباسؤؤنر  فؤؤي ذلؤؤك 
  لم ل. 

بؤؤ   للبؤنا  ف ؤؤل ري ؤؤاء شىذ  ةحؤ   سؤؤت ينيا ه ؤؤا  لعبؤاس  لسؤؤ اح ومحمؤؤا  لموؤاي بؤؤ   لميصؤؤرر  ومحمؤا  ألمؤؤن  
 . شجر ري مح ةات !!!   بيي  لعباس شلا  م  إماء

 ل يمؤ   لعيةؤا فؤي  رتةؤار هشلةؤاء  لعوؤا  ف اةؤن ... شكا  ألمواتوظ  ل ارسةات ش لتلكةؤات ش للشمةؤات ش ليلبليؤات 
ع كؤؤا  وؤؤمني إلؤؤى دؤؤاةب   لؤؤال ييؤؤى  لخية ؤؤ  ت ؤؤلض  بيوؤؤا لةخيؤؤف ه ؤؤاه شتيحمؤؤ   العوؤؤا إلةؤؤ   فةقؤؤرم بؤؤن   ألبيؤؤاء ةؤؤح  

دؤؤؤل ع نمؤؤؤري  كمؤؤؤا ةؤؤؤا  بؤؤؤن   ألمؤؤؤن  ش لمؤؤؤأمر   شكمؤؤؤا جؤؤؤل  مؤؤؤ   لمتركؤؤؤل  فقؤؤؤا يوؤؤؤا  الخالفؤؤؤ  إلؤؤؤى  بيؤؤؤ  محمؤؤؤا 
  فيقيريؤؤا  دؤيةح (  لميتصؤل( شيؤر  بؤ  همؤ  تؤؤايي  ةبشؤة (  فح ةمتوؤا هم محمؤا   لمعتؤح( شيؤؤي م يوؤا همؤ  تؤايى 

 لعوؤؤا ييؤؤى هرةؤؤ  محمؤؤا   لميتصؤؤل(  شلمؤؤا ييؤؤظ يؤؤذ  مؤؤا    يةحؤؤ ( شجعيؤؤن  لمتركؤؤل  عؤؤحم ييؤؤى تقؤؤا ظ  بيوؤؤا فؤؤي شال ؤؤ 
 يحم يية  هبره    تمل م   لقان   ألتل   ييى  تي   فقتيره. 

ميؤؤؤذ ه ؤؤؤام  لمؤؤؤأمر   لؤؤؤذي كؤؤؤا  هرر لؤؤؤ  مؤؤؤ   ل ؤؤؤلس   ثؤؤؤظ  لتلكؤؤؤي ميؤؤؤذ ه ؤؤؤا  ش ؤؤؤا هن  تايؤؤؤب  لعيصؤؤؤل  ل ارسؤؤؤي 
ل ارسؤة  إلؤى  لحةؤا   الجتماعةؤ   ف وؤلت  ألهيؤاء كؤذلك تسؤلبن  لتقالنؤا    لمعتصظ   لذي كؤا  هرر لؤ  مؤ   ألتؤل   .

 ل ارسؤؤة  فؤؤي  لؤؤيال  شتقؤؤلر فؤؤي  صؤؤرر  لخي ؤؤاء مؤؤا كؤؤا  متبعؤؤا مؤؤ   لمل سؤؤظ فؤؤي  صؤؤرر  ل ؤؤلس  ش ةت ؤؤل  األعةؤؤان 
 ...!   شغنليا م   ألعةان  ألرل    ل ارسة  كالمولجا  ش لينلشه شر م

لؤؤى  ةحسؤؤؤار  لعيصؤؤل  لعلبؤؤي  لخؤؤؤالم ش رتؤؤا نه إلؤؤؤى إمسؤؤاكوظ بحمؤؤؤام  لاشلؤؤ  إبؤؤله اش  ش  لمرل ؤؤؤيكؤؤذ  سؤؤةطل ش  
  شبوؤؤا تر  ؤؤن ةؤؤاشن  لاشلؤؤ   إلسؤؤالمة  ييؤؤا  ليوا ؤؤات  لتؤؤي  لطيؤؤب   لبان ؤؤ   لتؤؤي رؤؤلج ميوؤؤا  شتر  ؤؤن فليضؤؤ  جوؤؤان

 .  شلظ تعا تيك  ليخب  كما شد وا   تعالى  قرل  : بياتوا  لاشل   ألمري 
   ِِة أُْخِرَجْت ل ِ كُْنتُْم َخْيَر أُمه ََ بِاله ََ َعِن اْلُمْنَكِر َو.ُْؤِمنُو ََ بِاْلَمْعُروِف َو.َْنَهْو   .(110 هللال يمل  :   لنهاِس .َأُْمُرو
 

  : ااهر  و ماء الس واو في العصر ال با ي ارول 
 ل قوؤؤؤاء شرجؤؤال  لؤؤاو  لنؤؤؤايمر   سؤؤتمال   -كمؤؤؤا كؤؤا  ذلؤؤك نهص ري ؤؤؤاء بيؤؤي همةؤؤ   – لخي ؤؤاء  لعباسؤؤنر  ةؤؤاشل 

  هبؤؤي نؤ ن ه ؤام  لمؤؤأمر  ش لمعتصؤؤظ فؤاهن نت ظؤؤايل  ييمؤؤاء  لسؤيطا  بؤؤلشه    ةتؤؤى ظوؤل  بؤؤ  وظ ييؤؤا  لعامؤؤ  سؤيطاة
 !ل  :   تي   ا إمام شنم  في ييقيشبي   أةا هتباي  ه  ويصم  لمعتصظ  قتل هةما ب  ةييل    ا ال 

( فؤي ن كؤرر يؤأبر  ه   كرةؤر   شل   تيك  أل ام كا  فنوا م  ييمؤاء  لحؤق   مؤ   قؤف لجؤرر هشلئؤك  لميؤر    ش 
ةابنتوظ   كما كا  م   أل م   ألربع    شغنؤليظ مؤ   أليؤالم كسؤفةا   ل ؤرري   ش  ألشه يؤي   شغنؤليظ ك نؤل . كمؤا 

 ش ف هشلئك  لعيماء ليميافقن  م  ييماء  لقصرر .
شبر  ؤؤ   ليؤؤر ر فؤؤي شكؤؤا  جؤؤل  لعيمؤؤاء وتع  ؤؤر  يؤؤ  هبؤؤر ص  لسؤؤالآن    شيعتيلشةوؤؤا هبؤؤر ص  ل تيؤؤ  فؤؤي  لؤؤاو    

  آلرل  . ش ا سجين سنليظ هةص  درر  ل بات في تيك  آلشة  .
  

 في ذلك الوور :  أهم القضايا والماكالت التي اوترقه  ولة )ني ال باس  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  252  [  

 

 يؤ( يا   ضا ا شمشكالت كا  هيموا: 250 - 132 يتلضن نشل  بيي  لعباس في ةص وا  ألشل  
 

 : والية العسد   -
لتؤؤؤي  تبعؤؤؤن فؤؤؤي  رتةؤؤؤار شال   لعوؤؤؤا إلؤؤؤى  ةقسؤؤؤام  لينؤؤؤن  لعباسؤؤؤي شىلقؤؤؤاء  لعؤؤؤا ش  ش لباضؤؤؤاء بؤؤؤن  هنت  لطليقؤؤؤ   

فالميصرر  ةتؤحع شال ؤ   لعوؤا مؤ   بؤ  هرةؤ  عةسؤى بؤ  مرسؤى شةقيوؤا إلؤى  بيؤ   لموؤاي. شكؤا   لموؤاي يؤان  هفل نه.
  قتل هبة  إذ   ام يية  هراه جع ل . 

    لعوا شةقيوا إلى  بي  جع ل فقتل  يل ه  وتمك  م  ذلك. ش لواني هر ن ري  هرة   للبنا م  شال 
ش اتيؤ  ش ةتوؤن ةةؤا   لمؤأمر    فخيعؤ   شيوا برال    لعوؤا إلؤى  بيؤ   لقادؤل مرسؤى لمأمر  ش ألمن  ري  هراه 

  ألمن   قتي . 
 تآمل ييى  تل يم   لمعتصظ الةتح ع  لخالف  مي  فقتي   لمعتصظ.  لمأمر  ش لعباس ب  

 تل هبة   لمتركل ألة  هر ن ه   قام يية  هراه  لمعتح. ش لميتصل تآمل ييى  
  اةن شال    لعوا م  هسباص ت  ك  لينن  لعباسي كما كاةن م   يل م  هسباص ت  ك  لينن  ألمري. ف

 

 : الاعوبية ااهر  النعر    -

 إلسؤالم شيلفؤر  ( شيؤظ  أل ؤر م  لؤذو  فؤتم  لعؤلص  لمسؤيمر  بالنيؤظ شنريؤر  فؤي   لشعرص  لشعربة  ةسب  إلى  
 (  هي هةوظ  رتبطر  م   لعلص بل  ط   لرالء.   لمر لي  اسظ  

ش ؤا محؤا  إلسؤالم  ل ؤر رق  لطب ةؤ  ش لقرمةؤؤ  شجعيوؤظ إرؤر   تقؤرم هرؤرتوظ ييؤؤى ر  طؤ   إل مؤا   شفؤي ذلؤك  قؤؤرل 
ََ إِْخاَوة     تعالى:  ال   بؤن   لمؤر لي شبؤن   لعؤلص  قرلؤ : ش ؤا سؤر   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  .  إِنهَما اْلُمْؤِمنُو

 (وجمي إال بالتقون أفضل لعربي و   
شلمؤؤا تؤؤرلى  لخالفؤؤ  بيؤؤر همةؤؤ   هةنؤؤر   لعصؤؤية   لعلبةؤؤ    لتؤؤي كاةؤؤن سؤؤا ا  همؤؤ   لجاييةؤؤ   شمنؤؤحش  بؤؤن   لعلبؤؤي 

 ؤيء ش لعطؤاء  بؤل ش لعجمي  ف ا   لمرلى هنةى ملتب  م   لعلبي في  لملتب   الجتماعة   شكاةر  نش   لعلبي فؤي  ل
  ..!كا  يمالوظ   لضر   لجحي  ييى رءشسوظ ش لخل ج ييى هر ضنوظ  عا إسالموظ.

  شهوؤاش   لؤاير   لعباسؤة   شكؤاةر  هيؤر    لعباسؤنن  فؤي إ امؤ   ش ا هن  يذ   إلرالل  مياه  لمساش   إلى تؤذمليظ
 نشلتوظ. 

فرلؤريظ  لرظؤا ف  ل يؤل . شكاةؤن هسؤل   ليل مكؤ   ش ا  يتلف لوظ  لخي اء  لعباسنر   ال ضل شة  ر  لوؤظ وؤايظ
 هشل م  تقام في نشل  بيي  لعباس  ميذ هبي  لعباس  لس اح  ف ا  ميوظ  لرهر ء ش لرال  شكا  ميوظ  ل تاص. 

شفؤؤؤي همؤؤيوظ ةشؤؤؤط  لشؤؤعربنر    سؤؤؤت ير  .   شترلؤؤر  مقالنؤؤؤا  لحكؤؤظ فؤؤؤي  لاشلؤؤ   شفؤؤي يوؤؤا  للبؤؤؤنا لمؤؤ  ةجموؤؤؤظ
بيؤؤؤر  ةؤؤل بيؤؤر سؤؤول ش لمؤؤأمر  ص ش لشؤؤعل ء مؤؤيوظ  متؤؤاةر  فؤؤنوظ همجؤؤان  ل ؤؤلس. شفؤؤي يوؤؤا  حمؤؤاوتوظ  شهرؤؤذ  ل تؤؤا

 ل ضؤل بؤ  سؤول   ف ؤا   محل  ليل مكؤ   عؤا ة يؤتوظ -مجرسوظ  شكاةر   يل إسالموظ م  هبل ف  ل لس ش -آايل 
آؤايل بؤؤ  ش لقؤا من  ييؤى تؤؤابنل همؤرره شمخططؤي سةاسؤؤت   شكؤا   لمؤؤأمر  شهر ء  لحسؤؤ  بؤ  سؤول شمؤ   عؤاه هرؤره 

شلؤظ تعؤا شهشالنه  ؤان  جنربؤ  شبقؤرتوظ  رت ؤ  إلؤى سؤا   لخالفؤ   عؤا  ؤتيوظ هرؤاه  ألمؤن   فاةتعشؤن  لشؤعربة    لحسؤن  
 تقتصل ييى ما م  ل لس شتمجنا ماضنوظ  بل تجاشهت  إلى  لقاح  العلص شةشل م اليوظ ش لسخلي  م  تقالنايظ. 
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 لعلص. راض  ل تاص ش لشعل ء  لشعربنر  في  متا ح  ل لس شذم   لمأمر  شفي يوا 
شلؤؤظ  كتؤؤف  لشؤؤؤعربنر   القؤؤاح فؤؤؤي آبؤؤا    لعؤؤلص شةةؤؤؤاتوظ  الجتماعةؤؤ  بؤؤؤل تجؤؤاشهش  ذلؤؤك إلؤؤؤى  الةتقؤؤاص مؤؤؤ  
ثقؤؤؤافتوظ شمقؤؤؤاموظ  ش متؤؤؤاةر   ل قافؤؤؤات  أليجمةؤؤؤ   شتاؤؤؤافير  يؤؤؤ   لتطؤؤؤرر  ل ينؤؤؤل  لؤؤؤذي ةؤؤؤا  فؤؤؤي تؤؤؤارير  لعؤؤؤلص فؤؤؤي 

 .    نا ت ضنل  لعجظ ييى  لعلصفسلش   عة هللا ات  لقلهللا   ما ةتى   لير ةي  الجتماعة  ش ل  لي   
ش ؤؤا رن كتؤؤاص  لعؤؤلص شبؤؤعل ؤيظ ييؤؤى  لشؤؤعربنن  شنفعؤؤر  مؤؤا  نؤؤل فؤؤي م الؤؤب  لعؤؤلص بيةؤؤا  مؤؤا لوؤؤظ مؤؤ   لمح  ؤؤا 
ش ل ضا ل  م  كلم شبجاي  شةجا  شمؤلشء   شمؤ  فصؤاة  شبةؤا   شمؤ  ت ؤليظ ييؤا   تعؤالى  ارتةؤار  لييؤي دؤيى 

. شكؤا  ذلؤك  ل ليظ بياتوظ  شباويوظ  يتا   ليؤاس شرلجؤر  مؤ   ل يمؤ  إلؤى  ليؤرر.  يية  شسيظ ميوظ شىةح ل  لقلهللا  
   لصل ع هح هشج   لتلكنب  الجتمايي .

 

 :ال ندوة حر ات   -
ييؤى  لميحؤا  لؤذي ال وؤمم  برةا ةةؤ    شال  ؤالنرم  آلرؤل. ش ؤا  - ال ارسؤة   هةؤا كؤل ي(  - طيق  سظ هةاوق 

ييى مؤ  ظؤل معتيقؤا تعؤالةظ  مؤحن ( ش  مؤاةي(  لتؤي تؤاير إلؤى عبؤان  إلوؤن  إلؤ   شهآيقنفارس باين  لحةا   في 
 ليؤؤرر  شىلؤؤ   ل يمؤؤ  شه اةؤؤن مؤؤا ةؤؤلم  إلسؤؤالم مؤؤ  ةلمؤؤات  شتؤؤأثلت  عقا ؤؤا  لويؤؤا  لتؤؤي تقؤؤرل  التياسؤؤر ش لحيؤؤرل  ثؤؤظ 

 تاثلت باثار  لتشة  شهرذت تقاشم  إلسالم  شكاةن تلمي بذلك إلى تحقنق يافن :
 .  شىفسان يقنا   لمسيمن  -     ض ييى  لحكظ  لعلبي  الةتقا  -

همؤؤؤا  الةتقؤؤؤاض فقؤؤؤا جؤؤؤل  ييؤؤؤى هسؤؤؤيربن   هةؤؤؤايما سةاسؤؤؤي سؤؤؤايا ييةؤؤؤ  تقليؤؤؤب  لعيادؤؤؤل  ل ارسؤؤؤة  شمشؤؤؤارك  
 لخية    لعباسي في  لسيط   شهةةاةا  السؤتقالل بوؤا مؤ  نشةؤ  بت ؤرية ميؤ . فقؤا كاةؤن يؤذه  لعيادؤل تحيؤظ  ليؤان  

تشؤج  ةلكؤؤات  لحةا ؤ  ش لشؤؤعربة   شكاةؤن تخ ؤؤي هةالموؤا  مطاشيؤؤ   لخي ؤاء فةمؤؤا  شؤتور  شىبؤؤباع مجؤايا  لم قؤؤرن ش 
  ثظ  ليل مك   ثظ هللال سول شهللال آايل.هبر مسيظ  لخل ساةي بور توظ شىظوار  لرفاء لوظ. شكا  م  يمالء 

  لخلمةؤؤ  ش همؤؤا  ألسؤؤيرص  ل ؤؤاةي  ف ؤؤا  فؤؤي ريؤؤ  آايؤؤ   لخية ؤؤ  شىيؤؤال   ل ؤؤرر  ييةؤؤ   شميوؤؤا ثؤؤرر   لل شةا ؤؤ  ش
  لبا كة  شغنليا. 

شكؤؤا   لوؤؤاف  ل ؤؤاةي  لؤؤذي تلمؤؤي إلةؤؤ   لحةا ؤؤ  يؤؤر إفسؤؤان يقنؤؤا   لمسؤؤيمن  تحؤؤن بؤؤعار  لتشؤؤة   شمؤؤ  راللؤؤ  
ةؤؤن تاؤؤلر  الشؤؤبا   مؤؤا كؤؤا  مؤؤاةي وؤؤاير إلةؤؤ  مؤؤ  آيؤؤب  ليؤؤذ  تسؤؤلبن يقا ؤؤا شن اةؤؤات  ل ؤؤلس  لسؤؤا ق  لإلسؤؤالم  ف ا

  ل اة  بلص  لخمل شش ء  لمحلمات شميوظ  ألرر ت ش لييات. 
ش ؤؤؤا بؤؤؤاه  لخية ؤؤؤ   لميصؤؤؤرر بتتبؤؤؤ   لحةان ؤؤؤ  ش تؤؤؤل مؤؤؤ   امؤؤؤن ييةؤؤؤ   لحجؤؤؤ   ش بؤؤؤتا  لموؤؤؤاي فؤؤؤي تتؤؤؤبعوظ  شكؤؤؤا  

ش ؤا سؤار  للبؤنا  سؤنل  هبةؤ  شهرةؤ   .سى   لوؤاني(  ستتنيوظ  فم  تاص هآيق  شم  هبى  تي   شبذلك هشدى  بي  مر 
ف ؤا  إذ  سؤم  بحةؤاوق همؤل  حميؤ  إلؤى مجيسؤ  شفةؤ   لمؤأمر  فتعقب  لحةان ؤ  شبطؤش  مؤ  ثيتؤن ييةؤ   لحةا ؤ . همؤا 

 شؤؤؤتل  فؤؤؤي  لمؤؤؤأمر  فيؤؤؤاظلشه لعيوؤؤؤظ  قيعرةؤؤؤ  شيلنشةؤؤؤ  إلؤؤؤى  إلسؤؤؤالم  شكؤؤؤا   -  لمعتحلؤؤؤ  -جمايؤؤؤ  مؤؤؤ   لمت يمؤؤؤن  
 مياظلت   فلذ  لظ  كف ي  غر وت   همل  قتي . 

 . يية  (  عا محاكمت  شثيرت  لحةا   إلفشن كذلك فعل  لمعتصظ فقتل  ا اه  
 

 : مسألة ق ق القرفو   -
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كمؤؤؤا ذكلةؤؤؤا هللاة ؤؤؤا   فقؤؤؤا هن   الةت ؤؤؤا    يسؤؤؤ ات  لنرةؤؤؤا    ش الة تؤؤؤاح ييؤؤؤى ثقافؤؤؤات  لؤؤؤاشل  لم ترةؤؤؤ   ل ارسؤؤؤة  
ش لشلقة   ألرل  إلى نررل هف ار باذ  لا   عؤة مؤ  مؤحج ذلؤك  عيؤرم  لشؤليع  شالسؤةما فؤي مجؤال  لعقا ؤا   ممؤا 

 حسؤب  –يا تأثنل  في تيك  ل تل    ما سمي  مذيب  لمعتحل     لؤذو  جعيؤر   لعقؤل شلا مذ يب ميحلف  كا  م  هبله 
ةكما ييى  ليصرص  لشلعة   لمحكم  كتا ؤا شسؤي  ! ش ؤا دؤار  عؤة ه مؤ  ذلؤك  لمؤذيب  –فوظ يقرلوظ  لس ةم  

ظ مسؤؤال   لقؤؤؤرل مقؤؤلبن  مؤؤ   لخية ؤؤؤ   لمؤؤأمر    شه يعؤؤؤره  مؤؤذييوظ !   شفؤؤؤي هش رؤؤل رالفتؤؤ   بتؤؤؤاع  لمعتحلؤؤ  ش هعؤؤؤةمو
  خيق  لقلهللا   لتي تصا  لضاللوا ه م  هيل  لسي  شفي آيةعتوظ  إلمام هةما ب  ةييل . 

لحؤؤلص  لؤؤلشم  لمؤؤأمر  ترجؤؤ    يؤؤؤ218األرؤؤذ بوؤؤا  ف ؤؤي سؤؤي    ل قوؤؤاء  لمؤؤأمر  شفؤؤي هش رؤؤل يوؤؤا رالفتؤؤ  هلؤؤحم 
شلمؤؤؤا شدؤؤؤل إلؤؤؤى ماويؤؤؤ  آؤؤؤايل بؤؤؤ   لحسؤؤؤن  إسؤؤؤحاق بؤؤؤ  إبؤؤؤل  ةظ  لمصؤؤؤعيي  شيؤؤؤر  بؤؤؤ  يؤؤؤظ  اؤؤؤا ن فأةؤؤؤاص ييؤؤؤ  فؤؤؤي 

فمؤؤ   ؤؤال إةؤؤ  مخيؤؤرق هآيقؤؤ    آلسؤؤرس( كتؤؤب ليا بؤؤ   ؤؤأمله ه  وؤؤاير  ل قوؤؤاء شيسؤؤألوظ يؤؤ  رهووؤؤظ فؤؤي ريؤؤق  لقؤؤلهللا   
شم   ال  انل ذلك فقا همله هال  ستعن     في يمل شه   سقط بوانت  شه   ميع  مؤ   لتحؤاوث  حؤاوث رسؤرل   

ش ؤا ةمؤل إلةؤ  ..  شم   ل تر   فل  هدل  عا ذلك فيةشاه  الحاوا شيلسي  إلة  بؤؤ آلسرس(ديى   يية  شسيظ . 
ل   ش نيؤؤا ربؤؤ  فؤؤي  لطليؤؤق ه  ال  جمعؤؤ   المؤؤأمر    فجؤؤاءيظ ريؤؤل شفاتؤؤ  فؤؤي  إلمؤؤام  بؤؤ  ةييؤؤل مصؤؤ ا   السالسؤؤ
  لطليق شرن  ب  ةييل إلى  اا ن . 

شهشدؤاه ه   سؤتمل  امتحؤا   ل قوؤاء  فسؤيك  لمعتصظ  ؤاهلل  ا يوا  الخالف  م   عاه إلى هرة   لمأمر  شكا  
  ش اسؤؤى  ليؤؤاس   لقؤؤلهللا  مخيؤؤرق  شكتؤؤب إلؤؤى  لرال ؤؤات بؤؤذلك  شهمؤؤل  لمعيمؤؤن  ه   عيمؤؤر   لصؤؤيةا  ه  لمؤؤأمر  مسؤؤيك 

 . بن  وا   شيذص  مي  مشق  شجرر  ي ةما  ش تل ك نل  م   لعيماء  شضلص  إلمام هةما ب  ةييل
هةمؤا ثؤظ هشدؤى  لمعتصؤظ  بيؤ   لر ثؤق  امتحؤا   لعيمؤاء  فتبؤ  ه ؤاه شسؤيك مسؤي   فؤي  متحؤاةوظ ش تؤل  لمحؤا  

. شلمؤا جؤل   ل ؤا ء بؤن   لمسؤيمن  ش لؤلشم شسؤعى  ؤالخلشج ييؤى  لر ثؤق  ألة  لظ  قل  خيق  لقؤلهللا ب  ةصل  لخح يي 
   فم  رفة تل  في هواي  للشم.  يؤ همل ه  ال   تا  م  هسل   لمسيمن  إال م   ال  خيق  لقلهللا 231سي  

فقالر   خيق  جمةعا إال هربعؤ  ة ؤل  فؤأمل  لر ثؤق  ضؤلص هييؤا وظ إ  لؤظ  قرلؤر   ل ارر شهمل  لر ثق  امتحا  هيل 
 خيؤق  لقؤؤلهللا   فؤؤأبر  فضؤؤلص هييؤؤا وظ. شلمؤؤا تؤؤرلى  لمتركؤؤل  لخالفؤؤ  ه طؤؤل  لقؤؤرل  خيؤؤق  لقؤؤلهللا  شرؤؤلج هةمؤؤا بؤؤ  ةييؤؤل 

بؤؤ  هبؤؤي نؤ ن فعحلؤؤ    فأكلمؤؤ   لمتركؤؤل  شغضؤؤب ييؤؤى هةمؤؤا  مؤؤ  بنتؤؤ   عؤؤا ه  لحمؤؤ  آنيؤؤ  يوؤؤا  لمعتصؤؤظ ش لر ثؤؤق
 .  شدانر همر ل  شةبس  م  هبيا   شىررت  شهدا    ل ال  فمات

 

 حيا  الترد وبداية التو ل من الايم الد نية : -
قؤا هةؤاثن يؤذه  لحةؤا   لطار ؤؤ   تل رةؤا فؤي  ألرؤالق  إلسؤالمة   شهدؤؤبم  ليوؤر ش لمجؤر  ش لعيؤث مؤ  سؤؤمات ف 

ير  أربؤؤار مؤؤا يجؤن  ؤؤ   صؤرر  لخي ؤؤاء ش ل يؤؤل ء مؤ   صؤؤم ت ؤؤان شتطيؤب كتؤؤب  لتؤار  ذلؤؤك  لعصؤؤل ك نؤل مؤؤ  هيؤل 
تقؤلص مؤ   لخةؤال ممؤا  طؤرل ذكؤله   شال ن يؤي لإلفاضؤ  فةؤ  ييؤا . شهظؤ  ه  ك نؤل  مؤ  تيؤك  أل ادؤةم كاةؤن مؤؤ  

 ةس  رةال  لرضاين  ش ألن اء ش  لقصادن  ..شل    لح ةق  ه  ل ل تيك  لتوريالت هدال..
لتصؤؤبم فؤؤي      لمعؤؤرل  لؤؤذي  ؤؤا جؤؤذشر  لخالفؤؤ   إلسؤؤالمة مؤؤ  هسؤؤباص  لتقوقؤؤل  ذلؤؤك  لتؤؤلف شمؤؤا ذكلةؤؤاشكؤؤا   

  لعصل  لعباسي  لتالي ميصبا  عيث     لقان  ش لممالةك. 
************* 
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  العصر ال با ي الماني: 
 اهلل  لذي  شيمتا م  رالف   لمستيصل  لذي  تل ه اه  لمتركل  التآمل م   لقان   ألتل     إلى رالف   لمقتاي     

بوات رالفت  با     لحمالت  لصينية  ييى سر ةل  لشام   شبا    تحل   لتتار في بلق  لخالف  ييى تخرم بالن ما 
 شر ء  ليول .
  

  السمات التي  تمن  )سا العصر ال با ي الماني: 
 :  المتغ بنن و   الخالفةالقا   تغ ب  -أوال 

فؤؤؤي  لخؤؤؤامس يشؤؤؤل مؤؤؤ  بؤؤؤول بؤؤؤر ل سؤؤؤي   لمتركؤؤؤل ييؤؤؤى   لخية ؤؤؤ   عتيؤؤؤل إ ؤؤؤا م  لقؤؤؤان   ألتؤؤؤل   ييؤؤؤى  تؤؤؤل  
ش ؤا . يؤ  با     لعصل  لعباسي  ل اةي  شفة   ستيا  لقان   السيط   شهدؤبم  لخية ؤ  آؤرع إر نتوؤظ شهسؤنل يؤر يظ247

سؤؤميره شدؤؤانرش     فؤؤي هوؤؤاووظ  فمؤؤ  بؤؤاءش  ريعؤؤره ثؤؤظ  تيؤؤره  شمؤؤ  بؤؤاءش  هلحمؤؤره ريؤؤ  ة سؤؤ  شهدؤؤبم مصؤؤنل  لخالفؤؤ
 همر ل . شةن  ري   لخية   هةما  لمستعن   اهلل  شير هشل رية   ري   لظ وييث ه   تل  عا ريع . 
 لخالف  مؤ   شؤاء  شلما  سترلى  ليريونر  ييى  لسيط   عا  ألتل     تبعر  ةوجوظ  ف ا   ألمنل  ليريوي ورلي

 .شيخي  م   شاء شكا   لخي  ك نل  ما وتظ  الذل ش لور  
شكؤا  ريؤؤ   لخية ؤؤ  وؤؤرم  بتوؤؤاج ييؤؤا  لجيؤؤا  ففةؤؤ   جؤؤلي ةوؤؤب ن ر  لخالفؤؤ  شفةؤؤ   طالؤؤب  لجيؤؤا  لخية ؤؤ   لجاوؤؤا 

ليؤاس  كمؤا بلسظ  بةعت (. شكا   جؤلي ييؤى  لخية ؤ   لمخيؤرع ة قؤ   ؤا ال ت فةؤ   فةضؤطل إلؤى  لت  ؤف ش سؤتعطاف  
وت  ؤف  لمصؤين   سمي   ف ؤا   خؤلج إلؤى جؤام   لميصؤرر ش جل  ليخية    لقايل  اهلل  عا ريع  شمصانر  همر ل  ش

شذلك  عا ه  كا   ا ة ؤل  ألرانوؤا فؤي  صؤله شمأليؤا ذ بؤا شفضؤ  ..!!  شيقرل: تصا ر  ييي فأةا م   ا يلفتظ .
  شسبحا  مالك  لميك !

يؤؤ  هي 487يؤؤ إلؤى رالفؤ   لمسؤت ول  ؤاهلل سؤي  248سؤي   لميتصؤل  ؤاهلل رالفؤ   ؤا تؤر لى ييؤى  لخالفؤ  ميؤذ ش 
سؤي   سؤبع  يشؤؤل رية ؤ   مؤيوظ هربعؤ   تيؤؤر  شيؤظ:  لمسؤتعن   ؤاهلل ش لمعتؤؤح  ؤاهلل ش لموتؤاي  ؤاهلل ش لمقتؤؤار  239رؤالل 

شيؤؤظ:  لقؤؤايل  ؤؤاهلل ش لمتقؤؤي هلل ش لمسؤؤت  ي  ؤؤاهلل  شمؤؤيوظ  ثيؤؤا     يعؤؤن ينؤؤرةوظ ( اهلل  شمؤؤيوظ ثالثؤؤ  ريعؤؤر  شسؤؤمير   ؤؤ
  شييؤا  رية تؤا   نؤل فؤي  عؤة  للش  ؤات هةومؤا  ؤتال  السؤظ شيمؤا:   لطا   هجيل  ييى ري  ة سنوما شيظ:  لمطة  ش

م  هدؤل سؤبع  يشؤل   لمعتضا  ؤاهلل  فةكؤر  مجمؤرع مؤ   تؤل شريؤ  شمؤات  السؤظ يشؤل ري ؤاء. ش لمعتما ييى   
!!  

 
 :و ل الوزراء ومصا رتسم  -تانيا 

يحلؤؤره  لؤظ  كؤ  ةؤال  لؤرهر ء  أفضؤل مؤ  ةؤال  لخي ؤاء  ف ؤا   لؤرهيل  ؤأتمل  ؤأمل  لمتاييؤن   فؤلذ  غضؤير  ييةؤ 
شل اتبؤؤ  عةسؤؤى بؤؤ  ةؤؤرح. فقؤؤا دؤؤانريما  لقا ؤؤا هةمؤؤا بؤؤ  إسؤؤل  نل شدؤؤانرش  همر لؤؤ   ش ؤؤا  قتيرةؤؤ   كمؤؤا جؤؤل  ليؤؤرهيل 

 جل  ل  نل م   لرهر ء. ما ش تيوظ ضلبا  السةا  . شم ل ذلك بل هبا دالم ب  شدةا  لتلكي 
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شك نؤؤل  مؤؤا كؤؤا   لؤؤرهيل و يصؤؤب ثؤؤظ   عؤؤحل  شيت ؤؤلر ةصؤؤب  شيحلؤؤ  يؤؤا  مؤؤل ت ال   صؤؤل بنيومؤؤا إال همؤؤا  صؤؤنل  
   طمعر  في ترلي  لؤره ر   شييؤذلر   لمؤال شغالبا ما كا  ويتوي يحل   مصانرت  ش تي   شم  ذلك فل   ل  نلي  كاةر 

 . !! في سينل ترهيليظ
يينؤا   بؤ  را ؤا  مؤ  ذلؤك ه  محمؤا بؤ  ش ذلك ه   لؤره ر  كاةؤن مؤررن  لي ؤل ء  ل ؤاةش يؤ  آليؤق  للبؤاش   

كا   أرذ  للبر  م  كل آالب شظة    شربما ين  ليرظة    لر ةا  يؤان  مؤ   لمؤرظ ن   ش نؤل  لمعتضا  اهلل شهيل 
 لؤرال   شكؤا  هيموؤا ضؤما   لخؤل ج شتعنؤن  إة  ين  في ورم ش ةا تسع  يشل ةاظل  لي رف  شهرذ م  كل ش ةا ربر 

 ش لعمال ش لقضا  ش ل تاص  فةكر  ليرهيل ييى م  ورلة  جبا ات  جيي ميوا ربحا شفنل   شي لي    ثل ء فاةشا. 
م  هجل ذلؤك كاةؤن  لؤره ر  يؤافا لياسؤا س مؤ  ةاسؤاي  لؤرهيل   لطؤامعن  فؤي ميصؤب   فؤلذ  هفيؤم  لؤاس ييؤى 

ف م   لاةاةنل  شمؤ  ذلؤك فقؤا  سؤيظ لؤ   ل  نؤل ممؤا  لرهيل يحل شدرنرت همر ل   شكا  ما  صانر  عا  آالف  آلال
 .  كر   ا آمله في ة ل   هش هر اه في مكا   عنا

 
 :الكن   ا)تداع ارلقاب و  -تالما 

لمؤؤا  ةتقيؤؤن  لخالفؤؤ  إلؤؤى بيؤؤي  لعبؤؤاس هضؤؤافر  إلؤؤى يؤؤذ   ليقؤؤب هلقا ؤؤا تؤؤال ييؤؤى دؤؤ   وتمنؤؤح بوؤؤا  لخية ؤؤ . فقؤؤا 
 ؤؤ  عباسؤؤي  بيقؤؤب   لسؤؤ اح( شتيقؤؤب هرؤؤره ييؤؤا   هبؤؤر جع ؤؤل بيقؤؤب   لميصؤؤرر( يؤؤلف ييؤؤا   هبؤؤر  لعبؤؤاس هشل رية

شتيقب  بي  محما م   عاه بيقب   لموؤاي( شتيقؤب مؤ   عؤاه شلؤا ه  مرسؤى شيؤارش  بيقؤب مرسؤى   لوؤاني( شيؤارش  
 لمؤؤأمر ( ش لقاسؤؤظ   للبؤؤنا(. شلقؤؤب  للبؤؤنا هشالنه  ل الثؤؤ : محمؤؤا شييؤؤا   ش لقاسؤؤظ بيقؤؤب محمؤؤا   ألمؤؤن ( شييؤؤا    

   لممتم (. 
 بتاع ل با  هضؤاف  إلؤى  سؤظ   تعؤالى فتيقؤب  محمؤا  لمأمر  شلما ترلى  لخالف  محما ب   للبنا ري ا ألرة  

 ناه  شهدبم  لخية    علف بي ب .   لمعتصظ  اهلل(  شجل   لخي اء م   عاه ييى تقي
لقؤب  معؤؤح ش شلمؤا  سؤتيا  لقؤان   ألتؤؤل    السؤيط  مؤيم  لخية ؤؤ  إلؤى مؤ  بنؤاه  لسؤؤيط  مؤيوظ لقؤب  همنؤؤل  ألمؤل ء( 

 (. فخل  لاشل   ش ( بواء  لاشل   ش ( جالل  لاشل   ش ( يضا  لاشل ش  يمان  لاشل (  رك   لاشل (  ش لاشل ( 
 أللقؤؤاص  بؤؤل هضؤؤافر  إلنوؤؤا لقؤؤب   لسؤؤيطا (  شمؤؤيوظ مؤؤ  تيقؤؤب بيقؤؤب  باييشؤؤاه( هي  بوؤؤذه  شلؤؤظ  كتؤؤف بيؤؤر بريؤؤ

. ثؤظ سؤلت يؤذه  أللقؤاص  عؤا ذلؤك إلؤى همؤل ء  أل ؤالةظ  لمسؤتقين   ف ؤا  مؤ   لؤذي هفتؤى  لعيمؤاء  حلمتؤ   ميك  لميؤر 
ذلك همؤل ء بيؤي يقنؤل    شتبعوظ  عا(بيل  لاشل  ش (سةا  لاشل  ش (ةادل  لاشل  شةيب:  لمردل  لحما ةنن  في 

 ( مؤؤن   لاشلؤؤ  سؤؤبكت ن  ش (ةادؤؤل  لاشلؤؤ  شكؤؤا  مؤؤيوظ: غحةؤؤ  فؤؤي مصؤؤل  شسؤؤالآن   إلرشؤؤنا شميؤؤر   لجحيؤؤل  فؤؤي 
كؤؤؤؤأبي  ه  أللقؤؤؤؤاص هضؤؤؤة ن ه ضؤؤؤا كيؤؤؤى   شىلؤؤؤى يؤؤؤذ(كمؤؤؤال  لاشلؤؤؤ  ش (جمؤؤؤال  لاشلؤؤؤؤ  ش (بؤؤؤواص  لاشلؤؤؤ  ش. محمؤؤؤرن 
 شما با   ذلك.  (هبي  لمعالي ش ( ل ضا ل

ش ؤا هدؤبحن  ل يؤؤى ش أللقؤاص فؤي  لعصؤؤل  لعباسؤي  ل ؤاةي مؤؤررن  ليخي ؤاء  شرادؤ   عؤؤا ه  رفعؤن يؤ  هوؤؤاووظ 
 ...!وية   أللقاص لم   طييوا اءخي  عة  لف ا  معح  لاشل   ليريوي همر ل بنن  لمال في يوا 

 
 :مظالم ومال الخراج  - رابعا
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 شمل  لخل ج ضليب  ما تخلجؤ   ألرض مؤ  ثمؤل ت شمحادؤنل  شكؤا  وتؤرلى جباوتوؤا مؤ  جبا ؤ  مؤر رن  لاشلؤ  
 ؤؤا يلفؤؤر   ؤؤال يظ ش لعسؤؤف ف ؤؤاةر   جيؤؤر   ألرؤؤل  يمؤؤال وؤؤاير   يمؤؤال  لخؤؤل ج( شكؤؤاةر  وتمتعؤؤر   سؤؤيط  كينؤؤل . ش 

 هضعاف ما كاةر   ضمير  هن ءه لياشل . 
 ش ا رش   لممررر  ما كا   جلي ييى هواووظ م   لم الظ  شما كا  ويقى  لمكي ر  م  ديرف  لعذ ص. 
   شم ل ذلؤك   عيؤر  مؤ  مؤ  وؤل  منل ثؤا ضؤخما  ف ؤاةر   عميؤر  ييؤى  السؤتنالء ييؤى منل ثؤ   هش  شؤلكرة  فةؤ

 .فلذ  رفة سجيره شهرذش  في تعذوب  ةتى ويالر  ما ولياش  
ش ا جم  يمال  لخل ج مما جيره ثلش ت كينؤل   مي ؤر  بوؤا  لضؤةاع شبيؤر   لؤاشر ش لقصؤرر شيقؤاش  فنوؤا مجؤالس 

 .    لطلص ش لسمل ش لشل ص  ش صايظ  لشعل ء وت سير   ماةوظ
 سؤيطاة  مؤاال ك نؤل   وؤمني  عضؤ  إلؤى بنؤن  لمؤال شيؤرفل  ش ا وترلى  لرهيل م  شه رت  ضؤما   لخؤل ج  فةجيؤي

 لي س  ما تبقى. 
 

 :مصا ر  ارموال  -سا قام
لظ تقتصل  لمصانر  ييى همر ل م   خي  م   لخي ؤاء هش  عؤحل مؤ   لؤرهر ء ش لعمؤال  بؤل بؤمين همؤر ل  ليؤاس 

 ه  لمال همل  مصانر   لتجار. شراد   لتجار ميوظ  ف ا   لخية    لعباسي هش  لسيطا   ليريوي  إذ  هيره 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  258  [  

 

 :فسا  القضاء  -ا    ا
 لقضؤاء يؤر  ألن    لتؤؤي تضؤم  سؤالم   لمجتمؤ  شهميؤؤ   لبؤاي   لعؤال ش لمسؤاش   بؤؤن  هفؤل نه. شيشؤتل  فؤؤي كؤا  

 لقاضؤؤي ه   كؤؤر  يالمؤؤا  أةكؤؤام  لشؤؤلع  مل عةؤؤا مقادؤؤاه شمجتوؤؤا  فةؤؤ   شه   كؤؤر  يفة ؤؤا  غنؤؤل آؤؤام  فؤؤي مؤؤال شال 
 شال مطة  لسيطا  في غنل ما همل  . ماتل  جاه 

شكا   لقاضي ولتحق مؤ  بنؤن  لمؤال فؤي ةؤاشن ةاجتؤ  ش ؤا وتؤررع فةقضؤي  انؤل هجؤل. شمؤ   ل قوؤاء مؤ  كؤا  
 عتيؤؤؤل  لقضؤؤؤاء محيؤؤؤ  ش بؤؤؤتالء فةؤؤؤأبى ترلةؤؤؤ  مخافؤؤؤ  ه   صؤؤؤار فؤؤؤي  ضؤؤؤا   يؤؤؤ  جؤؤؤرر هش ويحؤؤؤق ظيمؤؤؤا  أةؤؤؤا  فنيؤؤؤرء 

فوؤر (  اض فؤي  لجيؤ  ش اضؤةا  فؤي  ليؤار   لسرل ديى   يية  شسيظ:  خسل    قاضة    يية . ف ي ةاوث  ل
  خشى ه   كر  هةا  لقاضنن . 

السؤةا   ثؤؤظ وليؤاه  لخية ؤ   لميصؤؤرر  لعباسؤي ييؤى  لقضؤؤاء فةمتيؤ   فةؤأمل  لميصؤؤرر  ضؤلب   هبؤر ةية ؤؤ  شيؤذ  
ييؤى  ل رفؤ   كتب إلة   لخية    لمواي برال ؤ   ضؤاء سفةا   ل رري ل إة  مات في  لحبس . شيذ  ن أمل  حبس   ش 

تؤؤؤر ر  . شم يؤؤ  إسؤؤؤماينل بؤؤؤ  إبؤؤؤل  ةظ ه  ال وتعؤؤلض هةؤؤؤا لحكؤؤؤظ مؤؤؤ  هةكامؤؤ   فةأرؤؤؤذ  لعوؤؤؤا شيلمةؤؤؤ  فؤؤي نجيؤؤؤ  ثؤؤؤظ و
 شييا   ب  شيب شك نلش  غنليظ مم  تحلج م  ترلي  لقضاء فامتي  ي   يرل . .  ألساي  لمعلشف  اب  يية  

  سؤان  لعصؤل شهدؤبم   لقضؤاء   لعصل  لعباسي  ل ؤاةي  فتؤأثلجاء يكذ  كا  بأ   لقضاء فةما مضى ةتى 
  لؤؤةس مؤؤ  هييؤؤ . ف ؤؤي يوؤا  لخية ؤؤ   لمقتؤؤار  شلؤؤى شهيؤله هبؤؤر  لحسؤؤ  بؤؤ   ل ؤؤل ت ش رتقؤؤى إلةؤؤ  مؤ !!  شسؤني  لالرتؤؤح ق

  لقضاء تاجل  كا  هسا  إلة  معلشفا. 
يؤؤ ضؤم   لسؤؤيطا  350. ف ؤي يؤام لقؤاء ربؤاش  شمبؤال  ضؤؤخم  !!  شمضؤن فتؤل  جؤل  فنوؤا تضؤؤمن   لقضؤاء

  لقؤؤاء مؤؤا تي هلؤؤف نريؤؤظ  ألبؤؤي ييؤؤا   بؤؤ  هبؤؤي  لشؤؤر رص شمعؤؤ   ضؤؤاء  لقضؤؤا  اؤؤا ن  ضؤؤاء معؤؤح  لاشلؤؤ   ليؤؤريوي 
 وافعوا كل سي  إلى رح ة   لسيطا . 

شكا  تضمن   لقضؤاء شسؤني  ليلبؤر   شييؤاش هةوؤا كاةؤن مألرفؤ  ييؤا  عؤة هبيؤاء هبؤي  لشؤر رص  شهك ؤليظ ممؤ  
كؤا  ويسؤب إلؤى  اؤا ن ه  محما ب   لحس  ب  ييا   بؤ  هبؤي  لشؤر رص   اضؤي  ب  ك نل قا رش  ترلى  لقضاء ف

جاةؤب كينؤل مؤ   هرذ  للبر  في  ألةكام ش لرال ات. ييى ه  يذه  ألسل   ا ترلى هك ل هبيا وؤا  لقضؤاء  شكؤاةر  ييؤى
 لعيظ ش لررع  غنل ه   ل سان سل  إلى  عضوظ  شكا  فسان  لقضؤاء كمؤا  قؤرل دؤاةب  لميؤت ظ  هشل مؤا  ةحؤل مؤ  

 سةاس   لميك. 
  رةؤ  بؤؤن   ضؤا  دؤؤار  إلسؤالم ش ضؤؤا  هماةؤ  فقؤؤال:يؤؤ مقا230يؤؤام   لمتؤرفىمحمؤا بؤؤ  سؤعا  لحيؤؤلي ش ؤا هشرن 

كا   لؤلجال  وتقؤاشال   الماويؤ  فؤي هشل  لحمؤا  فةقؤرل هةؤاةا لترؤل: ألةؤن هفيؤس مؤ   لقاضؤي  فصؤار  ضؤا   لنؤرم 
 . !! تجار ت شهمر ل شال  شجبابل  شميركا شهدحاص غالت شضةاع ش
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 و الصراوات الداق ية:الفتن  - ا   ابع

  : بيةالفتن المذه -أ 
. ش ؤا بؤاهت فؤي هش  ؤل  اؤا نبن   لشةع  شبن  هيل  لسي   شراد   لحيابي  ميوظ  فت  كا  مسؤلةوا فت  ثارت 

 لقؤؤل   لل  ؤؤ   لوجؤؤلي ش متؤؤات إلؤؤى هش رؤؤل  لقؤؤل   لخؤؤامس  لوجؤؤلي  شكاةؤؤن تتؤؤر لى  ل ؤؤت  يامؤؤا  عؤؤا يؤؤام  شك نؤؤل  مؤؤا 
 . كاةن تشتا  فنيشب فنوا  تال مليل ول فق  ةل  ق شتامنل

ههر  لشؤؤةع  لتشؤؤةعوظ  شبؤؤا  ألتؤؤل   ههر هيؤؤل  لسؤؤي  ألرؤؤذيظ  مؤؤذييوظ  شكؤؤا   لق صؤؤاص مؤؤ    ش ؤؤا بؤؤا هللال بريؤؤ
كمؤا جؤاء  –ةتؤى بيؤ   إلسؤ اف فؤي إةؤا   لسؤين    حلبؤر  فةمؤا بنؤيوظ.  لجاةين  و نلش  بعرر  لطلفن   العا ء ش

  جمؤؤال رمؤؤحش   ؤؤ  إلؤؤى جمؤؤل مر عؤؤ   لجمؤؤل ه   خؤؤلج  لجوؤؤال ش لليؤؤاع مؤؤ   لميسؤؤربن  ليسؤؤي  -فؤؤي تؤؤارير  بؤؤ  ك نؤؤل 
شسؤؤارش  ري ؤؤ    شرفؤؤ   لشؤؤةع  ر  ؤؤاتوظ ش  سؤؤتعيير   سؤؤب  لصؤؤحا  .. ! ش  تتؤؤل  ليؤؤاس ةتؤؤى تعطيؤؤن  ألسؤؤر ق ش لحةؤؤا  

  ش ةتشل  لشل في  اا ن !!
  ..  ألبؤايل   شبؤن   لحيفةؤ  ش لشؤافعة  لحيابيؤ  شهيؤل  لسؤي  . بؤن   بؤن هةةاةؤا ةتؤى كذلك كاةؤن ت ؤرر  ل ؤت  ش 

يؤؤؤؤ  ؤؤؤام هبؤؤؤر ةصؤؤؤل 469ف ؤؤا  هيؤؤؤل كؤؤؤل مؤؤؤذيب وتعصؤؤؤير  لمؤؤؤذييوظ  شيؤؤؤافعوظ  لتعصؤؤؤب إلؤؤؤى ه   قتتيؤؤؤر . ف ؤؤؤي يؤؤؤام 
فري,  المارس   لي امة  شةصل  ألبايل  شةط ييى  لحيابيؤ   فوؤاج يؤر م هيؤل  لسؤي  شهةؤا ثوظ  اا ن  لقشنلي إلى 

يؤؤؤ بؤؤن   ل ؤؤليقن  شتيتوؤؤا 476رت  ل تيؤؤ  فؤي يؤؤام ش صؤاش   لمارسؤؤ   لي امةؤؤ   شةمنؤؤن  ل تيؤؤ  ش تؤل جمايؤؤ  مؤؤيوظ. شثؤؤا
  متات إلى هللارل  لقل   لسانس  لوجلي. كاةن ت رر بن  ةن  شهللارل ش فت  هرل  

يؤؤ ةشؤين فتيؤ  كيؤل  بنؤيوظ 468كذلك ثارت  ل ت  بن   لحيفةؤ  ش لشؤافعة   شكاليمؤا مؤ  هيؤل  لسؤي   ف ؤي يؤام 
. فقؤؤا رش   لسؤبكي ه   إلمؤؤام هبؤر  لم  ؤؤل ميصؤرر بؤؤ   ي سؤيب تحؤرل إمؤؤام مؤ  ه مؤؤ   لحيفةؤ  إلؤؤى  لمؤذيب  لشؤافع

هةمؤؤا بؤؤ  ييؤؤا  لجبؤؤار  لمعؤؤلشف  ؤؤاب   لسؤؤمعاةي  لخل سؤؤاةي. تحؤؤرل مؤؤ   لمؤؤذيب  لحي ؤؤي  لؤؤذي ةؤؤاظل فةؤؤ  ثالثؤؤن  
سؤي   إلؤى  لمؤؤذيب  لشؤافعي  فقامؤؤن  لحؤلص بؤن  جمايؤؤ   لمؤذيين   ش ضؤؤطلمن  ل تيؤ  بنؤيوظ  ةتؤؤى كؤانت ه  تمؤؤأل 

 .لعل ق ش رل سا  ما بن  
هللاثؤار  لخؤل ص  لؤذي هدؤاص  عؤة  لمؤا  فؤي هيقؤاص  ل ؤت   لتؤي كاةؤن تيشؤب    شيصف ليا  ا رت في معجمؤ 

ش ؤؤا فشؤؤا  لخؤؤل ص فؤؤي ةر ةنوؤؤا ل  ؤؤل   ل ؤؤت  ش لتعصؤؤب  بؤؤن  هدؤؤحاص  لمؤؤذيين   فحؤؤن  وؤؤذكل ماويؤؤ  هدؤؤ وا   قؤؤرل: "
آا  ؤ  ةويؤن  ألرؤل ..."  شجؤل  م ؤل ذلؤك بن   لحيفة  ش لشافعة   ش لحؤلشص  لمتصؤي  بؤن   لحؤحبن   ف يمؤا ظوؤلت 

 ساش .  في ما  هرل  كاللي ش
كؤا  متعصؤؤبا ليشؤافعة   ش ؤا بيؤؤى رؤر رهم بؤاه  همنؤؤل رؤر رهم شرش   إلمؤام  لسؤبكي ه  مسؤؤعرن بؤ  ييؤي شهيؤؤل 

أةل ر   لجؤؤؤام   ش امؤؤؤن فتيؤؤ  يا يؤؤؤ   كؤؤؤانت فؤؤشيؤؤظ هةيؤؤؤاف   لماويؤؤؤ  فؤؤي ماويؤؤؤ   مؤؤلش( جامعؤؤؤا  فتعصؤؤؤب ييةؤؤ  هيؤؤؤل 
 . .جظ فنوا تطنل ي   لاالدظ لجما
 :فتن الجند  -ب 

 لؤاويظ  شك نؤل  مؤا بؤاير  ييؤى  لخية ؤ  لتؤأرل هيطةؤاتوظ  شك نؤل  مؤا  كا   لجةش في هغيب  وتؤألف مؤ   ألتؤل   ش
هن  بؤؤايوظ إلؤؤى ريؤؤؤ   لخية ؤؤ  آمعؤؤا بلسؤؤؤظ  ليةعؤؤ  ممؤؤ   خي ؤؤؤ . ش ؤؤا ولتؤؤا بؤؤؤايوظ ييؤؤى  ليؤؤاس  فتيؤؤؤال  فتيؤؤ   ك ؤؤؤل 

 ضحا ايا. 
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يؤ بؤلم  ليؤاس مؤ   يتؤا ء  لجيؤا  ألتؤل    شيجؤحت  لاشلؤ  يؤ  رنيوؤظ لضؤع وا شير ةوؤا  فؤاجتم  421م ف ي يا
   شمعوؤؤظ  ل قوؤاء  فاسؤؤتي لش   ليؤاس لصؤؤا  ألتؤل  . فعمؤؤا  ألتؤل   إلؤؤى رفؤ   لصؤؤينب ييؤى رمؤؤمر  لعيريؤ  لوابؤمنر  ش

    لياس. وتحاش  بذلك  لاشل   شتل مى  ل ليقا   اليشاص ش آلجل  ش تل آا    م !!
يؤؤؤؤ ت يؤؤظ  ليؤؤؤاس مؤؤ   يتؤؤؤا ء  لؤؤاويظ ش  تحؤؤؤاموظ  لؤؤاشر شتعلضؤؤؤوظ لييسؤؤاء  فيؤؤؤظ  سؤؤتم   لسؤؤؤيطا  429شفؤؤي يؤؤام 

 ليؤؤريوي لؤؤت يموظ  فؤؤالتحمر  مؤؤ   لؤؤاويظ فؤؤي  تؤؤال مليؤؤل  ش يتيؤؤل  لعةؤؤارش   ةشؤؤاال  ليؤؤاس فؤؤي  لقتؤؤال  فؤؤا يمر   لينؤؤرت 
  لخنرل. فأرذش  ما شجاش  م   اا ن ش لمخاه   ش  تحظ  ليصرص 

  ) السرا  و الورامية والصعاليك  (:فتن ال يارين والاوار -ج 
  فقؤؤا تؤؤألف مؤؤيوظ فؤؤلق مي مؤؤ   كاةؤؤن تخضؤؤ  لؤؤحعةظ وؤؤايى  كؤؤا  ليعةؤؤاري  ش لشؤؤطار ةصؤؤنب كينؤؤل فؤؤي  ل ؤؤت 

يؤاس شكؤا  ويؤت ظ فؤي يؤذه  ل ؤلق هشه ع مؤ   ل . مقام  لعةاري ( شير  لذي وحشنيا  السالح شيترلى تارييوا شترجنووا
شهرال  م   ل قل ء  فنوظ  لسيي ش لشةعي  شفنوظ  لوابمي ش لعيري شفنوظ  أليل بي ش ل لني ش لعجمؤي. كاةؤن فؤل وظ 
تيتوح  ةشاال  لياس في  ل ؤت   لتؤي ت ؤار  فةانؤلش  ييؤى ميؤاهل  ألغيةؤاء  شك نؤل  مؤا تاييؤر  ييؤى  لشؤلآ  شيحمريؤا. 

 . في إةا   لمل ت ! دال   لجمع ش ا بي  م   رتوظ ه  فلضر   لخطب  لحعةموظ في 
  هعؤةظ  لعةؤاري  يؤ  جتم  في  للداف  بباا ن فليق ميوظ شهلحمر   لخطنب ه   خطؤب لييلجمؤي 424ف ي يام 

  ! . شكؤؤاةر    لضؤؤر   إلتؤؤاش ت ييؤؤى هدؤؤحاص  أليمؤؤال  شربمؤؤا ترلؤؤر  ة ؤؤ,  ألمؤؤ ! مؤؤ  رطيتؤؤ  ليخية ؤؤ  ش لسؤؤيطا ( 
شمؤ   عؤاه (  ليلجمؤي   هفعالوظ فنوا ظايل   ل رر  ييى فسان  لحكظ. ش ؤا  لتؤحم  شتيقب هيماؤيظ بيقب  لقر ن. شكاةن

فؤي مقاشمؤ  ةكؤظ تسؤرنه  ل رضؤى شيطاؤى ييةؤ  ةوؤب  ألمؤر ل     شآليق   لصؤعالةك .  معاةي  ل رر  (  لطقطقي   
 ش رتل فة  منح    لعال شسلت فة   للباشي.

فيؤؤظ  كؤؤ   سؤؤمم ألةؤؤا مؤؤ  هيؤؤر ةوظ  اليتؤؤا ء ييؤؤى  مؤؤله  هش  ! مطيريؤؤا  ؤؤالملشء يؤؤمالء  لحل مةؤؤ   شكؤؤا  سؤؤير  
 .  شفقل  وظ  هرذ بيء ميوا  شال  لتعلض ألشسا   لياس

 لسؤؤل ق  شفؤؤنوظ فجؤؤار ش ؤؤر نش   ف ؤؤاةر   ييؤؤى ه  جمايؤؤات  تخؤؤذش   سؤؤظ  لعةؤؤاري  كؤؤاةر  ه ؤؤلص إلؤؤى  ليصؤؤرص ش
.  ؤؤر ن  لؤؤاويظ وؤؤايى ه ؤؤا جع ؤؤل بؤؤ  بؤؤنله ن  أل   ا ؤؤا  مؤؤ .  مارسؤؤر  يؤؤاش ةوظ ييؤؤى  ليؤؤاس فؤؤال وي ليؤؤا ييؤؤنوظ هةؤؤا 

 . ! ضم  لوظ ما كاةر   مارسرة   ميي  رمس  شيشلي  هل ا نويار وافعرةوا إلة  في كل بول
 

 :المورات  - تامنا 
يؤؤؤ مؤؤا وحيؤؤا ييؤؤى رمسؤؤن  ثؤؤرر   ميوؤؤا مؤؤا 366ش  255ةشؤؤين  ل ؤؤرر ت فؤؤي  لعصؤؤل  لعباسؤؤي  ل ؤؤاةي بؤؤن  يؤؤامي 

 ا ما كا   ةتقاضا ييى  لحاكمن   م  رية   شسيطا . كا  ثرر  ييى  لحكظ  شميو
 شكا  هيظ  ل رر ت رطل  في هسبابوا شةتا جوا ثررتا  يما: ثرر  يلفن  اسظ ثرر   لحة  شثرر   لقل مط . 
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  : تور  ال نج -أ 
ألنعةؤاء    فشؤا فؤنوظ مؤ   ألف ؤار  لشؤاذ    ش لحيمؤاء  لمؤا   يؤؤ76ثظ ثارش  سي    يؤ71سيق ليحة  ه  ثارش  سي  

كؤؤا  ويؤؤالوظ مؤؤ  ظيؤؤظ مؤؤال   ألر ضؤؤي  لؤؤذو  جييؤؤريظ مؤؤ  بؤؤلق إفلي ةؤؤا الستصؤؤالح هر ضؤؤنوظ. ش ؤؤا  مؤؤ  شةتةجؤؤ  لمؤؤا 
  لحجاج همنل  لعل ق  ل ررتن . 

ثظ  امؤن لوؤظ ثؤرر  يارمؤ  فؤي يوؤا  لخية ؤ   لمعتؤح  ؤاهلل.  انيؤا رجؤل فارسؤي نيؤا ة سؤ  محمؤا بؤ  ييؤي شهيؤظ 
ةنؤث يؤؤ شةؤحل فؤي ميطقؤ  تقؤ  فؤي جيؤرص  لعؤل ق 255  ات  هة   ام م   أليؤر ه سؤي  هة  ييري  ليسب شتلشي  للش 

. فاةؤؤاس فؤنوظ ذلؤؤك    شكؤاةر  وال ؤؤر  ظيمؤا مليؤؤل  مؤ  هدؤؤحاص  ألر ضؤي كؤا   قؤرم  استصؤؤالةوا  لحةؤرج  إلفليقنؤؤر  
شهرؤؤذ   وؤؤل   للجؤؤل ش نيؤؤى هةؤؤ  مؤؤ  هللال  لينؤؤن  شنيؤؤايظ التبايؤؤ  لةحؤؤلريظ مؤؤ   لؤؤلق  شييجؤؤنوظ مؤؤ  يؤؤذ ص هسؤؤةانيظ 

 لوظ   ما هشتي م  ذكاء شسع  ةني   هيماال فنوا ك نل م   لشعرذ  شيييئوظ  أربار وحيظ هةوا م   لانب. 
ش ؤؤا ه ؤؤؤام نيرتؤؤ  ييؤؤؤى نيؤؤؤر   لخؤؤر رج شيؤؤؤي  لمسؤؤؤاش   بؤؤن   لمسؤؤؤيمن . ش ؤؤا  سؤؤؤتجاص لؤؤؤ   أليؤؤل ص  لؤؤؤذو  كؤؤؤاةر  

ييؤى  لقؤل  ش يتؤل ض  ر فؤل  لحجؤاج  ويويؤر    لاؤار ت  شؤ شؤ ف  لعؤةش   شيعميؤر  ل لبصؤل   سكير  فؤي بؤر ني 
 لذو  ضمل فؤي  يؤربوظ  لشؤعرر  اإل مؤا  شتل رؤن يقنؤاتوظ  فأ ؤاح لوؤظ  ش ا هغل يظ  ما  طم  فة   ل قل ء   شيسيير  

 بنرعة   ألمر ل ش ليساء  شيي يقنا  محن   ل ارسي  فاجتمعر  يية  مممين  بايرت . 
لتيؤك  لجمؤرع  لا نؤل   صؤاةب  لؤحة   أل   لعؤان  لاالؤب مؤ  هتبايؤ  كؤا   ش ا يلف  لقا ظ بتيك  لاير    لياظظ

. شفؤؤي  لبصؤؤل  ألةسؤؤاء  ثؤؤظ ترجؤؤ  دؤؤعا  إلؤؤى  ش لبحؤؤلي  مؤؤيوظ  شألةوؤؤظ هشل مؤؤ   سؤؤتجاص لايرتؤؤ   فاسؤؤترلى ييؤؤى 
 شيؤؤي غافيؤؤ   فؤؤا يموا  جمريؤؤؤ  شهمعؤؤ  هتبايؤؤ  فنوؤؤؤا ةوبؤؤا شسؤؤيبا ش ؤؤؤتال لماويؤؤؤ  يؤؤؤ هغؤؤؤار ييؤؤى تيؤؤك 257بؤؤر ل سؤؤي  

 شتحليقا  فيظ  سيظ م  هييوا إال م  يلص شيام ييى شجو  ويتمس  ليجا . 
إلؤؤى  لمسؤؤجا  لجؤؤام  ظيؤؤا مؤؤيوظ هةوؤؤظ  ؤؤأمير  فةؤؤ  ييؤؤى هرش ةوؤؤظ  ل ؤؤ   ل ؤؤا لي  مؤؤا  لماويؤؤ  شهش  مؤؤ  ظؤؤل فؤؤي 

ظ ك نؤؤل مؤؤ  لي ؤؤر  ه  ن يمؤؤر   لمسؤؤجا ش تيؤؤر  مؤؤ  هش  إلةؤؤ   ثؤؤظ   تحمؤؤر   لينؤؤرت ش تيؤؤر   ألآ ؤؤال شسؤؤير   ليسؤؤاء  شفؤؤنو
  ايوا. ثظ   فتقاسموظ  آلسلش   شم  نرين في سوم   ستخاموا شفجل بوا  ليساءبل  ف 

يؤؤر ه  أتبايؤؤ  إلؤؤى  ألدؤؤاةب  لؤؤحة  ترجؤؤ   لبصؤؤل  فأضؤؤحن معالموؤؤا هآؤؤالال. شبعؤؤا رؤؤل ص  لبصؤؤل  ثؤؤظ هةل ؤؤر  
 لقتال .  لمعتما ييى   شيحم  لحمالت  لتي كا  ولسيوا  لخية   

لؤرال ه   لخية ؤ  جمؤ  لؤ  جةشؤا ك ة ؤا  ؤانه هرؤره  لمرفؤق  ؤاهلل   اؤا ن شبعا ذلك  صا  ش سط( شيؤظ  الترجؤ  إلؤى 
 عؤؤا  تؤؤال مليؤؤل شتمكؤؤ  مؤؤ   تيؤؤ  ش لقضؤؤاء ييؤؤى  ل تيؤؤ   لتؤؤي هثاريؤؤا ش لتؤؤي ن مؤؤن رمؤؤس دؤؤاةب  لؤؤحة  يؤؤى فتايؤؤب ي

 يؤ(. 270 - 255يشل  سي   
 :تور  القراموة  -ب 

  كاةؤؤن  متؤؤا ن  لوؤؤا شميان ؤؤ   شؤؤعاريا شيؤؤر مقاشمؤؤ   ل يؤؤظ  لؤؤظ ت ؤؤا تيتوؤؤي ثؤؤرر   لؤؤحة  ةتؤؤى ةشؤؤين ثؤؤرر  هرؤؤل  
. ش ؤا يلفؤن ب ؤرر   لقل مطؤ   شتيسؤب لتتستل شر ءه ي  ة ةق   لحةا    لتؤي تحتريوؤا  معيي  مياه  لمساش   بن   لياس

  ش ؤا كؤا  هةؤا نيؤا   إلمؤام ( ةمؤا    ألبؤعثه   سؤم    ش نؤليذه  لتسمة  إلى رجل فارسي يلف بيقب   لمط(  
  .  إلسماينيي   لميت ل(  لذو  ب وظ في  أل طار ييا   ب  مةمر   لقا ح
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مؤ  إظوؤؤار دؤؤاةب  لؤحة  يؤؤؤ  جتمؤ  ةرلؤ  فيرلوؤا شبؤؤاه  مؤا بؤاه  ؤ  270فيمؤا تؤظ  لقضؤاء ييؤؤى ثؤرر   لؤحة  سؤي  
  فجذص إلة   يرص  لياس  شكا   خ ي شر ء يؤذ   لسؤير  يؤافا سةاسؤةا  ش ؤا نيؤا إلؤى مؤذيب  قشف ش لررع لحيا ش لت

فةؤؤ  مؤؤحي  مؤؤ   لمحنكةؤؤ   ل ارسؤؤة  ش لنورن ؤؤ  ش ليصؤؤل ةة  ش إلسؤؤالم  جعؤؤل  لصؤؤال  هربؤؤ  ركعؤؤات  ركعتؤؤا   يؤؤل آيؤؤرع 
لصؤؤرم وؤؤرمن  فؤؤي  لسؤؤي   شيمؤؤا وؤؤرم شجعؤؤل  بنؤؤن  لمقؤؤاس  لشؤؤمس شركعتؤؤا   عؤؤا غلشبوؤؤا  شجعؤؤل  لقييؤؤ  ش لحؤؤ  إلؤؤى 

شيؤؤال فؤي  ألذ    شفؤؤلض جحيؤ  ييؤؤى مؤ  رال ؤؤ  شه ؤاح  تيؤؤ  إ  همكؤ  ذلؤؤك  شهرؤذ   سؤؤل .  لمولجؤا  شيؤؤرم  لينؤلشه 
 هللا ات  لقلهللا  بتأشيل  باير  ه  آل ات  شهةكام  تأشيال  اآيةا   سل    ظايليا  شم  ثظ يلف مذييوظ  الباآية . 

شك ؤل  ش ؤا ه ؤام يؤمالء نشلؤ  لوؤظ فؤي  لقطةؤا ش لبحؤلي  ش لؤةم  ش ؤانش  ةلشبؤا فؤي  لعؤل ق  ؤلمط ش ا ك ل هتبؤاع 
  مؤؤاجشيمؤؤر   مو لشؤؤام   فوؤؤاجمر   ر يؤؤايظ فؤؤي  لشؤةعة   هر نش  بوؤا  ةتؤؤح ع  لخالفؤؤ   شةؤؤاهير   ل ؤؤاآمنن  هيامؤؤ   لؤؤاير 

 ش ا تمك   ل اآمنر  م  دايظ.  لقايل  
فقيعر   لحجؤل  ألسؤرن ش تيؤر   لحجؤاج  شةميؤر   لحجؤل  ألسؤرن إلؤى  لقطةؤا مك  يؤ هغارش  ييى 317شفي سي  

 يؤ لقاء  لسماح لوظ   لض ضليب  ييى  لحجاج. 239يادم  مي وظ شهيانشه سي  
ثؤؤرر   لقل مطؤؤ  ش لتأمؤؤل بيتا جوؤؤا ةجؤؤا هةوؤؤا تلجؤؤ  إلؤؤى شمؤؤ  تتبؤؤ   ألسؤؤباص  لتؤؤي  ةطيقؤؤن ميوؤؤا ثؤؤرر   لؤؤحة   ثؤؤظ 

 سيين  م تل ن  شمتر هين . 
سؤؤيخوظ مؤؤ   لعقنؤؤا   إلسؤؤالمة  مؤؤ  نيؤؤا   حميؤؤر  مؤؤ  هجؤؤل يؤؤر  سؤؤتاالل نيؤؤا   ل ؤؤرر  جوؤؤل  لعامؤؤ  :فؤؤاألشل 

 ةطام ن اةاتوظ  لسا ق   لتي ما ه لر  متأثلي  بوا. 
   سؤؤتيا ن  لؤؤرال  شمؤؤ  إريؤؤاق يمؤؤال  لخؤؤل ج   ضؤؤاف إلؤؤى يؤؤر  سؤؤتاالل  لضؤؤجل ش لضؤؤنق مؤؤ:ش لسؤؤيب  ل ؤؤاةي 

بمس  ل قل ء  لذو   عؤاةر  هلؤظ  لجؤرع ش لعطالؤ  ش لحلمؤا . شكؤا  يؤمالء مؤ  كؤل نيؤر  ليتحؤلر مؤ   ل يؤظ  لؤذي  حؤل 
 بوظ ش لضنق  لذي  كاباشة . 

شلؤؤؤ  يؤؤؤ  تتبؤؤؤ  شيجؤؤؤح  لا اؤؤؤا ن ش ؤؤؤا  رتؤؤؤار نيؤؤؤا   ل ؤؤؤرر  جيؤؤؤرص  لعؤؤؤل ق ش لميؤؤؤاآق  لمجؤؤؤاشر  لؤؤؤ  لبعؤؤؤايا يؤؤؤ  
  ل ا لي .
 

 :المتغ بننالخالفة المر  ية و ال با ية )نن  ةم الدوليقست - تا عا  
كاةن  لاشل  في ه ام بيي همة  شةا  بامي  م  بل وا  لممتا م  بالن مؤا بؤن   ليوؤلي  شةؤاشن  لصؤن  ش لويؤا  

شىلةؤؤؤ  ولجعؤؤؤر  فؤؤؤي نمشؤؤؤق ية ؤؤؤ  إلؤؤؤى مالبوؤؤؤا فؤؤؤي  لماؤؤؤلص  أل صؤؤؤى ش ألةؤؤؤالس. شكؤؤؤا   حكؤؤؤظ ه الةموؤؤؤا شال  وؤؤؤرلنوظ ر
همؤرريظ  لوامؤ   وي ؤذش  سةاسؤؤت  شيحكمؤر   سؤيطاة . شلمؤا  ةتقيؤؤن  لخالفؤ  إلؤى بيؤي  لعبؤؤاس  سؤتقين  عؤة  أل ؤؤالةظ 

 بت رية ميوظ ش ستقل  لبعة  آلرل  الايب  يينوظ. 
ؤ ييؤؤى يؤ138ف ؤي يوؤا هبؤي جع ؤؤل  لميصؤرر  سؤترلى ييؤا  لؤؤلةم  بؤ  معاشيؤ  بؤؤ  يشؤام بؤ  ييؤا  لميؤؤك سؤي  

  ألةالس ش ستقل بوا شهةوى  لحكظ  لعباسي شهيان  لحكظ إلى بيي همة . 

شفؤي يوؤا  لميصؤؤرر ه ضؤا هةشؤؤأ إنريؤس بؤؤ  محمؤا   لؤؤي س  لحكةؤ (  شيؤر مؤؤ  هة ؤان  لحسؤؤ  بؤ  ييؤؤي بؤ  هبؤؤي 
 يؤ. 172آالب نشل   ألن رس  في  لمالص  أل صى سي  

 شيظ م   لخر رج  لص لي  . يؤ  امن  لاشل   لما ري  في  لمالص  أل صى140شفي 
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 يؤ  امن في تايلت    لجح  ل (  لاشل   للستمة  شيظ م   لخر رج  إل اضة  .162شفي 

نشلؤؤ   ألغالبؤؤ  فؤؤي  لماؤؤلص يؤؤارش   للبؤؤنا بت ؤؤرية مؤؤ   لخية ؤؤ  إبؤؤل  ةظ بؤؤ   ألغيؤؤب يؤؤؤ هةشؤؤأ 184شفؤؤي يؤؤام 
  ألنةى  ترةس(. 

مكافؤؤأ  لؤؤؤ  رل سؤؤا  نشلؤؤ  بيؤؤي آؤؤايل فؤؤي  لمؤؤأمر  بت ؤؤرية مؤؤ  آؤؤايل بؤؤ   لحسؤؤن  يؤؤؤ هةشؤؤأ 205شفؤؤي يؤؤام 
 ليصلت  ييى  ألمن .

فوؤذه  أل ؤالةظ  ألربعؤ   ة صؤين يؤؤ   لاشلؤ   لعباسؤة   ش سؤتقين ييوؤؤا  شتؤا شلن  لحكؤظ  طليؤق  إلر . غنؤؤل ه  
 لبعة  آلرل. ف ي نشل  بيي همة  في  ألةالس شفؤي نشلؤ   ألن رسؤ  فؤي   ة صال  عضوا كا   ختيف ي   ة صال

 لماؤؤلص  أل صؤؤى   ةقطعؤؤن  لصؤؤي  باشلؤؤ   لخالفؤؤ   لعباسؤؤة . همؤؤا فؤؤي نشلؤؤ  بيؤؤي آؤؤايل شنشلؤؤ   ألغالبؤؤ   فيؤؤظ تيقطؤؤ  
  لصي  بوا  بل ظين ييى شال وا شتبعنتوا. 

 ل   لخالف   أل الةظ  آلتة :  ة صين ي  نش  هن نت  ل ايل  ش  وفي العصر ال با ي الماني
 . هةما ب  آرلر    لاشل   لطرلرةة    هسسوا يؤ  ة صين مصل ش لشام ش امن فنوما 254ف ي سي  

رل سؤؤا     لصؤؤ ار ش سؤؤترلن ييؤؤى بحيامؤؤ   لينؤؤث بؤؤسجسؤؤتا  يؤؤؤ  امؤؤن نشلؤؤ  بيؤؤي  لصؤؤ ار فؤؤي 254شفؤؤي سؤؤي  
 ش ضن ييى نشل  بيي آايل. 

بحيامؤؤ  ةصؤؤل بؤؤ  هةمؤا  بؤؤ  هسؤؤا بؤؤ  سؤؤاما  ش ضؤؤن رل سؤؤا  يؤؤؤ  امؤؤن نشلؤؤ  بيؤؤي سؤاما  فؤؤي 261شفؤي سؤؤي  
 ييى  لاشل   لص اري . 

 يؤ  امن  لاشل   إلرشنا  . شةكمن مصل ش لشام ش متات ليةم  .332شفي سي  

ة  نشل   لعيناون  بحيام  هبي يينؤا    لموؤاي ش ضؤن ييؤى نشلؤ   ألغالبؤ   يؤ  امن في إفلي 297شفي سي  
 ش متا ةكموا إلى مصل ش لشام ش لحجاه.  إلرشناثظ ييى نشل  بيي 

شيؤظ:  لحسؤ    يمذ   ش لؤلي بحيامؤ  هبيؤاء بريؤ هديوا  ش شفارس في   يؤ  امن نشل  بيي بري320شفي سي  
 شييي شهةما شهبياؤيظ م   عايظ.

 . يؤ292 ش لجحيل  شةيب نشل  بيي ةما   بحيام  هبياء ةما   ب  ةماش   لتاييي لمردل امن في ش  

شمؤ   عؤاه  بيؤ  محمؤرن غحةؤ  يؤ  امن نشل   لاحةؤرين  فةمؤا شر ء  ليوؤل بحيامؤ  سؤبكت ن   همنؤل 321شفي سي  
 فقضى ييى نشل  بيي ساما  ش متات نشلت  إلى  لويا. محمرن  لاحةري  لمعلشف  اسظ 

لؤ  معؤح  لاش شسؤر ن  لعؤل ق  ش ؤا جؤلن ميومؤا ةؤن   سؤترلى  اؤا ن يؤ لظ ويق في وا  لخية ؤ  سؤر  328شفي يام 
 يؤ فيظ ويق م   لخالف  غنل لقيوا. 334سي   اا ن ييى  ليريوي 

 . يؤ  امن نشل   لتل    لاح(  لسالجق 421شفي يام 

آاللبؤؤؤؤك  ليؤؤؤؤريونن  ش لؤؤؤاشيالت  ألرؤؤؤؤل   بحيامؤؤؤ     لقؤؤؤانمن  مؤؤؤؤ  بؤؤؤالن تلكتسؤؤؤؤا   فأه لؤؤؤن نشلؤؤؤؤ   لاحةؤؤؤرين  ش 
  لسيجر ي  

ه شةؤا   لاشلؤ   إلسؤالمة   لممتؤا  مؤ  بؤالن مؤا فقامن فؤي يوؤاهلب هرسال  ري    ب  هرة  آاللبك شلما مات 
يؤؤ 470سؤي   ن  امؤبؤن  هشالن يمؤ    ش غنؤل ه   لخؤالف مؤا ليؤث ه  ثؤار بنيؤ  شبؤن  ش .  لشؤام بن   ليولي  إلى بالن 

 (  بالن  للشمسكيوظ في  قصا بوا  نشل  يلفن باشل  سالجق   للشم  
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جوؤؤؤر   لاؤؤؤحش  لصؤؤؤينيي مت ؤؤؤل ن   شلؤؤؤر هةوؤؤؤظ ش جوؤؤؤؤره ةشؤؤؤقاق بؤؤؤن   لسؤؤؤالجق   بنؤؤؤيوظ هةقؤؤؤؤان   فر  الش ؤؤؤا هةؤؤؤا  
 متحاو   لتحرلن مسنل   ألةا   شجو  هرل  شلسيمن بالن  إلسالم م  غحش ما ه لن تتجلع مل رت . 

 
 واشرا : انتاار الترد و االنوالل والفسا  االجتماوي في  منر من العامة والخاصة :

ات ش لم اسؤؤؤا   إلؤؤؤى ت شؤؤؤي ذلؤؤؤك فؤؤؤي هشسؤؤؤا  مختيؤؤؤف فقؤؤا هن  فسؤؤؤان  لقصؤؤؤرر   شمؤؤؤا تيطخؤؤؤن  ؤؤؤ  مؤؤؤ   لصؤؤؤل ي
آبقات  لعام    شالسةما  لمرسل  ميوا   ةتةج   هنيار  لتجار    ش ة تاح  لؤاةةا ييؤى  ليؤاس . شةالةؤ, يؤذ  فؤي ك نؤل 
م  كتا ات  لرياع ش لعيماء في تيك  ل تل  . ش لذو  لظ  ألر  جوؤا  فؤي  ألمؤل  ؤالمعلشف ش ليوؤي يؤ   لمي ؤل ليحكؤام 

لمحكؤؤرمن  . شل ؤؤ  يجيؤؤ   إلةوةؤؤار كاةؤؤن ن  ؤؤل   قؤؤر    شمقتضؤؤى  لسؤؤي  فؤؤي  لممالؤؤك ش لؤؤاشل كاةؤؤن تسؤؤنل باشلؤؤ  ش 
  لعباسنن  إلى هجيوا  لمحترم .
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 : الوور المال  من الخالفة ال با ية 

 شيمتؤؤا مؤؤ  رالفؤؤ   لمسؤؤت ول . ةنؤؤث بؤؤاهت  لقؤؤر   لخارجةؤؤ  تتؤؤلبم باشلؤؤ   إلسؤؤالم شتعؤؤا  لعؤؤا  لالةقضؤؤاض
 يينوا   شييتوي  اةتواء نشل  بيي  لعباس تحن سيا ك رنل  لمارل . 

   ََِديد َه أَْخذَهُ أَِليم      شكا  همل    ار  مقاشر  .  (102 يرن:  َوَكذَِلَك أَْخذُ َرب َِك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َااِلَمة  إِ
 

   السمات الممن   ل عصر ال با ي المال: 
مؤؤ  ش ؤؤا تمنؤؤح يؤؤذ   لعصؤؤل  كؤل سؤؤمات  لعصؤؤل  لؤؤذي تقامؤؤ    متؤؤا ن ليعصؤؤل  لعباسؤي  ل ؤؤاةي يؤذ   لعصؤؤل يؤؤر

شه ن يينوا مؤا لقؤي  لعؤالظ  إلسؤالمي  الةحالل شهسباص  لضعف شفسان  لحكظ   شضةاع  لعر م شتلف  لخر ص .... 
ةؤالس  شمؤا هدؤاص م  غحش مارلي هتاه م   لمشلق شغحش دينيي هتاه م   لالص  شكا  مؤ   يؤل مستشؤليا فؤي  أل

  إلى  آل  . إلسالم م  مح  ما ه ل وئ  تحن شآأتوا 
 

************* 
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 وإلى قيام الدولة العثمانية :العباسي أهم الدول المستقلة منذ قيام العصر 
 

 في المار  والعرا  والاام ومصر : –)أ( 
 

 م (:911-868هه  298-254الدولة الصفارية ) -1
صؤؤ ار فؤؤي سجسؤؤتا    إوؤؤل   ( شترسؤؤ  ييؤؤى ةسؤؤاص  لاشلؤؤ   لطايليؤؤ  فؤؤي رل سؤؤا  هسسؤؤوا  عقؤؤرص بؤؤ  لنؤؤث  ل

م(   ش لاشلؤ   لعيريؤ  فؤي آيلسؤتا   لتؤي هسسؤوا  لحسؤ  بؤ  هيؤا  813يؤؤ/198 لتي هسسوا آايل ب   لحسن  سؤي   
يؤؤا م( . شلعجؤؤح نشلؤ   لخالفؤؤ   لعباسؤة     يتلفؤؤن  شؤلعة  ةكؤظ  لصؤؤ ار    لؤذي هسؤؤس جةشؤا  ر 863يؤؤ/250سؤي    

 م      لخؤر رج شسؤةطل ييؤى آؤلق  لتجؤار  بؤن   لويؤا ششسؤط هللاسؤةا . ثؤظ ف ؤل  اؤحش  اؤا ن  فاسؤتيجا  لخية ؤ   أةمؤا 
 م( .911يؤ/298ب   سماينل همنل  لاشل   لساماةة    فوحم  لص ارين  ش ضى ييى نشلتوظ سي   

 
 م(: 905-870هه   292 -256الدولة الوولونية ) -2

ي مصل شيؤر  ا ؤا تلكؤي  سؤت ان مؤ  ضؤعف  لاشلؤ   لعباسؤة   لتؤي كاةؤن تلسؤل مؤ  هسسوا هةما ب  آرلر  ف
ويؤؤرص ييوؤؤا فؤؤي ةكؤؤظ  لرال ؤؤات  لبعنؤؤا  يؤؤ  ملكؤؤح نشلؤؤ   لخالفؤؤ    ش ؤؤا جؤؤاء هةمؤؤا بؤؤ  آرلؤؤر  مصؤؤل ةا بؤؤا يؤؤ    

 ل اؤؤؤرر   اكبؤؤا   لتلكؤؤؤي ( ثؤؤظ  يؤؤؤاه  لخية ؤؤؤ  شال ؤؤ  مصؤؤؤل   فاسؤؤؤتقل بوؤؤا   ششسؤؤؤ  نشلتؤؤ  . شلمؤؤؤا كي ؤؤؤ   لخية ؤؤ   حما ؤؤؤ 
 لشامة    ضظ  لشؤام إلؤى مصؤل   ثؤظ مؤا نشلتؤ  إلؤى لنيةؤا   ش لحجؤاه  شبؤالن  ليربؤ  جيؤرص مصؤل . ش ؤا يؤظ  للرؤاء 
يصؤله   شكؤا  يؤؤانال ةاهمؤا ش كؤر  جةشؤؤا  ريؤا . ثؤظ تؤؤرلى  عؤاه  بيؤ    رمارشيؤؤ ( فح ؤ, همؤال  هبةؤؤ    شضؤظ إلنوؤؤا 

 بيتؤ     طؤل  ليؤا  ( ليخية ؤ   لمعتضؤا ثؤظ ضؤع ن  لاشلؤ     لمردل   شترآات  لعال   بني  شبن   لخية     فؤحشج 
 يؤ( . 292شهيان  لخية    لعباسي ضظ تيك  ليالن ليخالف   لملكحي  سي    
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 م (:998-874هه   389-261الدولة السامانية ) -3

بؤالن مؤا شتيسب ألسؤل  فارسؤة   يتيقؤن  إلسؤالم فؤي  لعصؤل  ألمؤري   شهسسؤوا ةصؤل بؤ  هةمؤا  لسؤاماةي فؤي  
شر ء  ليوؤل   شترسؤعن فؤؤي يوؤا  سؤماينل بؤؤ  هةمؤا شضؤمن آيلسؤؤتا  شبؤالن  لؤلي   ش ؤؤا تصؤات  لاشلؤ   لسؤؤاماةة  
ليخطل  لصؤنيي ييؤى هللاسؤةا  لرسؤطى   ش سؤت انش  مؤ  آؤلق  لتجؤار    ش هنيؤل فؤي يوؤايظ  لعمؤل     شكيؤ  مع موؤظ 

ة يؤؤن  الحلكؤ   لعيمةؤؤ  ش لشؤعل ء ش ألن ؤؤاء . ييؤى مؤؤذيب  لسؤي    ش ؤؤا  هنيؤلت ةاضؤؤل ت  إلسؤالم   فؤؤي يوؤايظ   ش 
 شهدبحن  خار  ش سمل يا  شما  تلكستا  م  هلم  ةضار ت  إلسالم .

 
 م (:1002-904هه  392-292الدولة الومدانية )  -4

يؤؤ   292شيظ م  هسل  يلبة   يتيقن  لمذيب  لشةعي  إلمامي  إلثيايشلي   ش ا تأسسؤن فؤي  لمردؤل سؤي  
 لمكت ي  اهلل   شساةات  في مر جو   لخر رج ش لقان   ألتؤل   . ش بؤتولت  جوؤان  لؤلشم  لينؤحةطنن  . في يوا  لخية   

يؤ   شبقي ة رذيظ في ةيب   ش متا مي وؤظ إلؤى نمشؤق   ش دؤطامر  368  ش ا  ضى  ليريونر   لشةع  يينوظ سي  
يؤؤ . 392آمنر   لشؤةع  ييؤنوظ سؤي  يؤ ضع ن ةؤالوظ ش ضؤى  ل ؤا356 اإلرشناون    شبعا شفا  سةا  لاشل  سي  

ش ؤؤا  بؤؤؤتول بؤؤال  سؤؤؤةا  لاشلؤؤ   األن ؤؤؤاء ش لشؤؤعل ء   مؤؤؤ  هم ؤؤال  لمتييؤؤؤي  لؤؤذي هذ ع دؤؤؤنتوظ   شبؤؤايليظ هبؤؤؤر فؤؤؤل س 
  لحما ةي   ش  ألد واةي    لحةاوق ( داةب كتاص  ألغاةي  لشونل ..  لمييء  األكاذوب ش  لطل  ف. 

  
 م( :1171-909 هه  567 -298)الدولة الفاطمية  - 5

ماعةا هة  دؤاةب  لحؤق فؤي  لخالفؤ  يينا    لمواي يؤ بحيام  298 امن  لاشل   ل اآمة  في إفلي ة  سي  
هبؤؤر ييؤؤا    لشؤؤةعي سؤؤماينيي وؤؤايى شهةؤؤ  ة نؤؤا محمؤؤا بؤؤ  إسؤؤماينل بؤؤ  جع ؤؤل  لصؤؤانق ش ؤؤا موؤؤا ل ةاموؤؤا ن عةؤؤ  إ

 . ( لاشل   لعينا  ؤ   شةشا ليصلتوا  يني   كتام (  شيلفن ب
فؤي مصؤل  شبيؤن  إلرشؤنا شلما رسخن  ر يايا  ضن ييى نشل   ألغالب  في  لقنؤلش   ثؤظ  ضؤن ييؤى نشلؤ  

ط   لخية ؤ   لعباسؤي شنينؤن  الاشلؤ   ل اآمةؤ . شلؤظ  سؤت لمعؤح لؤاو    فنوا ماوي   لقايل  ثظ  ةتقين إلنوا في يوا 
  لمقتار  اهلل ه  واف  قةاموا. 

ثؤؤظ ةؤؤاثن بوؤؤا هةؤؤا   سةاسؤؤة  ش  تصؤؤان   ش جتماعةؤؤ  تل رؤؤن فنوؤؤا  رتوؤؤا ش ةتوؤؤن إلؤؤى  لؤؤحش ل. ش ؤؤا بؤؤاه يؤؤذ   
ش هن ن  لضؤعف ش لتل رؤي فؤي ل اآمي  لذي بيؤ  مؤ   ل  ؤل ش ل يؤظ بؤأش  ي ةمؤا .  لحاكظ  أمل    لتل ري في يوا 

يوؤؤا  لمستيصؤؤل  ؤؤاهلل  ل ؤؤاآمي  فقؤؤا شلؤؤا مؤؤ  جاريؤؤ  تلبؤؤن فؤؤي بنؤؤن ووؤؤرني وؤؤايى ه ؤؤا سؤؤعنا  لتسؤؤتلي شترلؤؤن همؤؤ  
يا يؤؤمالء تؤابنل همؤرر  لاشلؤؤ  ش سؤترهرت شهر ء ووؤرن  مؤؤيوظ دؤا   بؤؤ  ورسؤف  ل الةؤي شهبؤؤر سؤعنا  لتسؤتلي  ش ؤؤا هسؤ

 .ميادب  لاشل  إلى هبياء جياتوظ م   لنورن  فاضطواش   لمسيمن 
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شفي يوا  لمستيصل  اهلل  ةحسل سؤيطا   ل ؤاآمنن  يؤ  بؤالن  لشؤام  اسؤتنالء  لسؤالجق  يينوؤا شه لؤن نشلؤتوظ 
تؤؤ  مصؤؤل فؤؤي شيؤؤظ  لربؤؤاء  لؤؤذي  عتيؤؤل هآؤؤرل شبؤؤاء يلف. يؤؤؤ 461فؤؤي جحيؤؤل  دؤؤقية   اسؤؤتنالء  ليررمؤؤا  يينوؤؤا سؤؤي  

يؤؤؤ( ش  تلةؤن يؤؤذه  لشؤؤا   لتؤي  دؤؤطيم  لممررؤؤر  تسؤؤمنتوا 454 - 446  إذ  متؤؤا ثمؤاةي سؤؤين     لعصؤرر  لرسؤؤطى
بؤؤار  لجمؤؤالي  ش لؤؤي يكؤؤا ش ؤؤا  شهيؤؤليظ  ةتؤؤى تؤؤا ر   ألمؤؤل لا ريةؤؤ  .  سؤين   لشؤؤا   لع مؤؤى   ةؤؤام  لحؤؤلشص  ألييةؤؤ  

لؤى إدؤالح  لؤيالن  شتؤؤحشج  لمستيصؤل  بيتؤ  ششلؤات لؤؤ  يؤؤؤ فأيؤان  لي ؤام ششجؤ  يمؤؤ  إ466 سؤتاياه  لمستيصؤل سؤي  
  بي    لمستعيي(. 

يؤ  عا ةكظ ن م ستن  سي   نيى  لخالف   بي   ةؤح ر( شكؤا  هبؤره  ؤا يوؤا بوؤا 487شلما ترفي  لمستيصل سي  
  هرتؤ   إلة   شل    ألفضل ب  بار  لجمالي   لذي ريف ه اه في قةان   لجةش   ام يية  هراه   لمستعيي( شيؤر  بؤ

 شتظ ذلك  قتل  ةح ر(  شبقتي   فتل ن  إلسماينية  إلى فل تن : فل    لمستعية   شفل    ليح ري . 
يؤؤؤ  493شفؤي يوؤا  لمسؤؤتعيي بؤاهت  لحؤلشص  لصؤؤينية  ييؤى بؤالن  لشؤؤام ش ةتؤل  لصؤينينر  بنؤؤن  لمقؤاس سؤي  

غنؤؤل مأسؤؤرف  –وؤؤا  لاشلؤؤ   ل اآمةؤؤ  ش ؤؤا هيقؤؤب  لمسؤؤتعيي ري ؤؤاء مؤؤيوظ  لمخيؤؤرع شمؤؤيوظ  لمقتؤؤرل إلؤؤى ه   ةقضؤؤى ي
 يؤ ييى وا دالح  لاو   ألوربي شقةام  لاشل   ألوربة . 567سي   -يينوا 

شكؤؤا   ل ؤؤاآمنر  مؤؤ   لباآيةؤؤ   لشؤؤةع   لاؤؤال    ش ؤؤا ةكؤؤظ ييمؤؤاء هيؤؤل  لسؤؤي   ألثبؤؤات ممؤؤ  يادؤؤلشيظ  ك ؤؤليظ 
 ل  ؤل . شر سؤل كبؤار شهر  وؤظ  لصؤينينن   شرلشجوظ ي   إلسالم . ش ا آبعؤن  لاشلؤ   ل اآمةؤ   ؤال يظ ش لعيؤن فؤرق 

ش لؤؤلشم مؤؤل ر  ش سؤؤتايريظ لاؤؤحش مصؤؤل ششيؤؤاشيظ  لعؤؤر  ضؤؤا جؤؤةش  لشؤؤام  لؤؤذي ةمؤؤل فؤؤي ذلؤؤك  لحمؤؤا  مومؤؤ  جوؤؤان 
 .  لصينينن  ييى ياتق 
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ش لؤؤي مصؤؤل   شهبيؤؤى فؤؤي دؤؤا غؤؤار ت  شتيسؤؤب إلؤؤى محمؤؤا بؤؤ  آاؤؤ   إلرشؤؤنا شيؤؤر تلكؤؤي   شكؤؤا  فؤؤي رامؤؤ 
 ل اآمنن  ي  مصل   فأسيا إلة   لخية   شال   مصل   ثظ ضظ إلنوا  لشام ش لةم    في ظ  لؤيالن ش ؤري ملكؤحه . ثؤظ 
فسؤؤات يال تؤؤ   الخالفؤؤ  ش امؤؤن  لحؤؤلص بنؤؤيوظ . شبعؤؤا مؤؤرت  إلرشؤؤنا ري ؤؤ   بيؤؤ  هبؤؤر  لقاسؤؤظ هةجؤؤرر شكؤؤا  آ ؤؤال  

كؤؤافرر  إلرشؤؤناي شكؤؤا  ييؤؤا  هسؤؤرن   خؤؤاموظ   فاسؤؤترلى ييؤؤى  لؤؤيالن . شبعؤؤا مؤؤؤرت فتؤؤرلى  لردؤؤا   ييةؤؤ  معيمؤؤ  
 كافرر سةطل  ل اآمنر  ييى مصل   ةان  جريل  لصقيي شضموا لي اآمنن  .

 
 م (:1055-945هه   447-334الدولة البويسية ) -7

ةمؤا هشالن هبؤي بؤجاع  ليريونر  هسل  فارسة  بةعة  سكين بمال فارس ييا  حشي  . شتمك  ييي ش لحس  شه
  مستاين   ل رضى في فارس فقضن ييى  ل ةاةات  لسةاسة    ش ا ةاشل  لخية    لمسؤت  ي  ؤاهلل ه  وؤتخيم مؤ  

م . فلةؤب  لخية ؤ  بوؤظ شهيطؤايظ هلقؤاص 945يؤؤ /334سيط   لقان   ألتل     فاستعا   ؤاليريونن  فؤارير   اؤا ن سؤي  
  يمان  لاشلؤ  ( شييؤي   ركؤ   لاشلؤ  ( . شل ؤرةوظ مؤ   لشؤةع   ةتحيؤر   سامة  . فسمي هةما  معح  لاشل  ( شةس 

 لسيط  م   لخي اء   ش تخذش  لقب   لسيطا  ( شهةنر  لقب  لميؤك  ل ارسؤي   باييشؤاه( .  سؤتمال  ليريونؤر   للعةؤ  
يؤؤؤ. ش ؤؤا 447بتخفةؤؤا  لضؤؤل  ب   ش ؤؤامر   لدؤؤالةات . ثؤؤظ نص  لصؤؤل ع بنؤؤيوظ . شهسؤؤقطوظ  لسؤؤالجق   ألتؤؤل   سؤؤي 
 بج   ليريونر   لحلك   لعيمة  شالسةما  ل الس     ش لحةان   م  هم ال  ل ار بي ش ب  سنيا شهم الوظ .

 
 : م (1160-976هه   555-366) الدولة الغ نوية -8

 ؤؤا رل سؤا  ميؤك ميصؤرر بؤؤ  ةؤرح  لسؤاماةي  امؤن يؤذه  لاشلؤ  بحيامؤ   لقا ؤا  لتلكؤؤي  هلؤب ت ؤن ( شكؤا  مؤراله 
 غحةؤ ( يادؤم  لوؤا م  ماوي   هفااةستا (  فاستقل بوا شه ام فنوا نشل   تخذ سجستا  يؤ همنل  ييى 351شاله سي  

 فعلفن  الاشل   لاحةري   
 لميؤك  كت ن   لمعؤلشف  محمؤرن  لاحةؤري.ش ا تعا ؤب يينوؤا ش ةؤا شيشؤلش  مي ؤا كؤا  هبؤوليظ محمؤرن بؤ  سؤب

 لصؤالم  لمعؤلشف    لؤؤذي فؤتم  لويؤا   شةطؤؤظ هدؤيام  لؤرثينن  شهنرؤؤل  إلسؤالم إلنوؤا   ش تسؤؤعن نشلتؤ  شبؤمين بؤؤالن 
 هفااةنتا  شما شر ء  ليول شبلق إول   شبالن  لسيا    اكستا  ( شهجح ء باسع  م   لويا .

 يؤ في يوا هللارل ميركوا تاج  لاشل  رسلش ميك.582ري  يينوا سي  ثظ  ةقضى يوايا  استنالء  لاشل   لار  
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تيتسؤؤؤب يؤؤؤذه  لاشلؤؤؤ  إلؤؤؤى سؤؤؤيجرق بؤؤؤ  ن ؤؤؤاق  شيؤؤؤر هعؤؤؤةظ نشلؤؤؤ  تلكةؤؤؤ  كينؤؤؤل  كاةؤؤؤن تقطؤؤؤ  فةمؤؤؤا شر ء  ليوؤؤؤلي  
يؤؤ هللالؤن هيامؤ  يؤذه  لقينيؤ  429. شفؤي يؤام جةحر ( في ميطق  ش سع  تعلف بتلكستا   هي بالن  لتؤل   سةحر  ش

إلؤؤؤى  آاللبؤؤؤك( ة نؤؤؤا  سؤؤؤيجرق( فاجتؤؤؤاه  قينيتؤؤؤ  ميطقؤؤؤ  مؤؤؤا بؤؤؤن   ليوؤؤؤلي  مترجوؤؤؤا ةحؤؤؤر  لمشؤؤؤلق ش ةتوؤؤؤح  ةشؤؤؤاال 
يمؤؤذ   شهه ل  لحكؤؤظ  لاحةؤؤري ييوؤؤا شه ؤؤام فنوؤؤا نشلؤؤ   ش لؤؤلي شرل سؤؤا   لاحةؤؤرين   حؤؤلشص هةوكؤؤتوظ  فاسؤؤترلى ييؤؤى 

 . لقرم  يلفن باشل   لسالجق 
يؤؤؤ  ستيصؤؤله 446. شفؤؤي يؤؤام  ؤؤحشي آيلسؤؤتا  ش متؤؤات نشلتؤؤ  إلؤؤى  شجلجؤؤا  يؤؤؤ  سؤؤترلى ييؤؤى 432شفؤؤي يؤؤام 

ا   ؤؤا  سؤؤترلى ييؤؤؤى لنيقؤؤذه مؤؤ  شهيؤؤله هرسؤؤؤال   لبساسؤؤنلي  شكؤؤ اؤؤا ن شنيؤؤاه إلؤؤؤى  لقؤؤا ظ  ؤؤأمل    لخية ؤؤ   لعباسؤؤي 
لايرتؤؤؤ  آاللبؤؤك  لسؤؤيط  ش سؤؤتيا بوؤؤؤا شميؤؤك همؤؤؤل  لعؤؤل ق شرطؤؤؤب ليمستيصؤؤل  ل ؤؤاآمي دؤؤؤاةب مصؤؤل  فاسؤؤؤتجاص 

شهذربةجؤؤؤا   لمردؤؤؤل ييؤؤؤى ش ضؤؤؤى ييؤؤؤى  لبساسؤؤؤنلي شهةوؤؤؤى  لحكؤؤؤظ  ليؤؤؤريوي فنوؤؤؤا  ثؤؤؤظ  سؤؤؤترلى  اؤؤؤا ن شهةؤؤؤف إلؤؤؤى 
إلؤى سؤؤاةل  لبحؤل  ألسؤؤرن شمؤ  بؤؤر آ  سؤةحر  شسؤيجار شتمؤن لؤؤ   لسؤةطل  ييؤؤى  لؤيالن  إلول ةةؤ  مؤؤ  بؤاآ  ةوؤؤل 

 . يما إلى  حل رر رهم  حنل  
يؤؤ 463فتا   مسنل  يمؤ  ششجؤ  يؤام هلب هرسال  الفت  إلى  ب  هرة  شهللالن رآاللبك يؤ ترفي 455شفي يام 

يؤؤؤؤ ييؤؤؤى رهس جؤؤؤةش ل ؤؤؤتم 464شترجؤؤؤ  سؤؤؤي  نمشؤؤؤق فاسؤؤؤترلى ييؤؤؤى  لشؤؤؤام جةشؤؤؤا   ةؤؤؤان   ا ؤؤؤاه  هتسؤؤؤح( إلؤؤؤى بؤؤؤالن 
كؤؤلت( شفنوؤؤا يؤؤحم جؤؤةش   عؤؤا معلكؤؤ  ضؤؤاري  مشؤؤورر  مؤؤ   لؤؤلشم جؤؤلت فؤؤي  مؤؤالذنيةؤؤ  هرم ألةاضؤؤرل فاسؤؤترلى ييؤؤى 

 لؤؤذي كؤؤا   ؤؤا رفؤؤة  لصؤؤيم مؤؤ   لسؤؤيطا  هلؤؤب هرسؤؤال    شكاةؤؤن تيؤؤك .( رشمؤؤاةرس  لل  ؤؤ       لؤؤلشم شهسؤؤل مي ؤؤ  
ال   لمعلك  ش ةا  م  مشايا  إلسالم  لع ةم  م   للشم . شلظ  كؤ  فؤي جؤةش  لسؤيطا   لؤذي آيؤب مؤ  جيؤرنه ه 

 خؤلج معؤ  مؤ   رتؤؤبط  الؤاةةا  حاجؤ  ويت ؤؤل  ضؤاءيا   إال رمسؤ  يشؤؤل هلؤف مقاتؤل ش ؤؤا ذكؤلت  للش  ؤات ه   لؤؤلشم 
ةايحش  مأتي هلف مقاتل . ش ا ةصم بؤةر  لسؤيطا  لؤ  ه  ور ؤن  لمعلكؤ  ش ؤن دؤال   لجمعؤ  ةنؤث ت ؤر   لميؤابل 

رض  شتؤذلل إلؤى     شدؤاح  الجيؤا  ؤا ال : ن عة  ليمجاياو  . شفي هشل  لمعلكؤ  هلقؤى  لسؤيطا  ررذتؤ  ييؤى  أل
  مؤؤا ياييؤؤا ميؤؤك  ؤؤأمل فةطؤؤاع   مؤؤ  بؤؤاء  الةصؤؤل ف فينيصؤؤلف (  شهمؤؤل  لجيؤؤا ه   خيصؤؤر  فؤؤي آيؤؤب  ليصؤؤل هش 
 لشوان    ثظ كيل شيجظ   فحمير  كؤلهس  لحلبؤ  ييؤى رةمؤ   إلميل آؤرر رشمؤاةرس    لؤذي سؤقط هسؤنل  بنؤا  لسؤيطا  

   ي  في آليق  ل ل ر ش لعرن  إلى  لقسطيطنية  .ش ةوحم جةش   لذي ييك ج
شفؤؤي يوؤؤاه    (هميؤؤك بؤؤا يؤؤؤ ه ؤؤام  ؤؤاآيي إسؤؤماينيي ييؤؤى  غتةؤؤال  هلؤؤب هرسؤؤال ( فخي ؤؤ   بيؤؤ  465شفؤؤي يؤؤام 

رل سؤا  ساموا إلى نشل  مرهيؤ  بؤن  هبيؤاء  لينؤن  لسؤيجر ي  فاشلؤ  فؤي هرذت  لاشل   لسيجرقة  في  لتقيم  عا  ةق
 شنشل  في بالن  للشم.  لشام شنشل  في 
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يؤؤؤ  اسؤؤتنالء 552فقؤؤا هللالؤؤن إلؤؤى سؤؤيجل بؤؤ  هلؤؤب هرسؤؤال  ش ةتوؤؤن برفاتؤؤ  سؤؤي  رل سؤؤا  همؤؤا نشلؤؤ   لسؤؤالجق  فؤؤي 
 يينوا. رر رهم نشل  

شمؤ   عؤاه إلؤى  بيؤ  محمؤرن شتر رثوؤا مؤ   عؤاه محمؤا بؤ  مي شؤاه ى شهما نشل   لسالجق  في  لعل ق فقا هللالؤن إلؤ
 يؤ في يوا هللارل ميركوا رك   لاو  آالل   ل اةي(. 573يينوا سي  رر رهم هبياؤه ثظ ه لن  استنالء نشل  
يؤؤ بؤن  شلا ؤ : 488فقؤا هللالؤن إلؤى  تؤتش( بؤ  مي شؤاه ش ةقسؤمن  عؤا مقتيؤ  سؤي   لشؤام  شهما نشلؤ   لسؤالجق  فؤي

 عؤا شفؤا  هللارؤل ميركوؤا سؤيطا  ةيؤب ن اق شرضر    فارتم ن اق بامشق ش رتم رضر    حيب  ش ةقضؤن نشلؤ  
يمؤان يؤؤ بؤاير  مؤ  هييوؤا  ثؤظ   ةؤام 511يينوؤا سؤي  مؤارنو  دؤاةب ةجؤظ  لؤاو  إوياؤاهي باه ب  رضؤر    اسؤتنالء 

 لؤاو  محمؤرن يؤ قةؤام  بيؤ  ةؤرر 541يؤ  شبعا  غتةال  سي  521 االستنالء يينوا سي   لمردل داةب  لاو  هة ي 
 ري ا ل  فنوا. 

ييؤؤى آات ؤؤن  يؤؤؤ  اسؤؤتنالء هتا كؤؤ   ةا بؤؤ (  لقا ؤؤا 497شدؤؤاةيوا ن ؤؤاق بؤؤ  تؤؤتش سؤؤي  نمشؤؤق ش ةقضؤؤن نشلؤؤ  
  ش ؤؤا ةسؤؤين  لاشلؤؤ  إلةؤؤ  فعلفؤؤن  الاشلؤؤ   ليرريؤؤ  يؤؤؤ قةؤؤام  بيؤؤ  تؤؤاج  لاشلؤؤ  بؤؤرري ري ؤؤا لؤؤ 522 لسؤؤيط   شبرفاتؤؤ  سؤؤي  

شجعيوؤا ةيؤب يؤؤ شضؤموا إلؤى 549سؤي  يمان  لاو  هة ي ش متات ه اموا ةتى  سترلى يينوا ةرر  لاو  محمرن ب  
 . شام ليادم   لاشل   ألتا كة  في بالن 

شهمؤؤا نشلؤؤ   لسؤؤالجق  فؤؤي بؤؤالن  لؤؤلشم فقؤؤا  امؤؤن بحيامؤؤ  سؤؤيةما  بؤؤ   ؤؤتيمش  مؤؤ  هة ؤؤان سؤؤيجرق شمؤؤ  هبيؤؤاء 
ارن فيؤؤرل جؤؤةش كؤؤلت( شهرؤؤذ  طؤؤ فقؤؤا تؤؤحيظ سؤؤيةما  يصؤؤا ات تلكةؤؤ  فؤؤي هيقؤؤاص ش عؤؤ   مؤؤالذهلؤؤب هرسؤؤال  يمرمؤؤ  

يؤؤ  سؤتقل فؤي ماويؤ  470 لؤلشم شيسؤترلي ييؤى  أل ؤالةظ  لتؤي  جتاةوؤا ةتؤى إذ    تؤلص مؤ  سؤر ةل  حؤل ملمؤل  سؤي  
 شه ام فنوا نشل  سيجرقة .  -ههةةك  لحالة   - ةة ة ( 

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=511#n2423
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=511#n2423
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=516#n2451
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=516#n2451
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=541#n2574
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=541#n2574
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=541#n2574
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=522#n2479
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=522#n2479
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=541#n2574
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=541#n2574
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=465#n2243
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=465#n2243


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  272  [  

 

ش ستخالدؤوا مؤ   تؤتش( بؤ  مي شؤاه فؤي معلكؤ   لشؤام يؤؤ ةؤاشل سؤيةما   السؤتنالء ييؤى بؤالن 477شفي يؤام 
 بنيوما فيظ وتمك  م   ل ل ر ش تل فنوا فخي    بي  ن شن شتيقب بيقب   ية  هرسال (.  جلت

يؤؤ ثؤظ  جتاهتوؤا إلؤى هللاسؤة    ضؤطل  يؤة  490سؤي   لقسؤطيطنية  شلما  امن  لحمي   لصينية   ألشلى ش  تحمؤن 
مؤ  ماويؤ    رةةؤ ( هرسال  إلى  لتخيي يؤ   ةة ةؤ ( ش ةسؤحب مؤ   رمؤ  إلؤى  لجيؤرص  لشؤل ي مؤ   ألةاضؤرل ش تخؤذ 

 يادم  لمي  . 
إلؤى مجمريؤ  نشيؤالت  نلاسؤتح ه الةظ نشلت  بن  هبيا   شىررتؤ  ش  نيؤ ترفى  ية  هرسال  فترهي500شفي يام 

فؤاةطرت  -شيؤظ مؤ  سؤالالتوظ  -يؤؤ 699سي  ييى هةقاضوا  تصين بنيوا  لحلشص. إلى ه   امن  لاشل   لع ماةة  
 تحن جياةوا. 

 
 : م ( 1215-1048هه   612-439) ريةالدولة الغو   - 10

يؤ بحيامؤ  يؤح  لؤاو  ةسؤن   بؤ  ةسؤ  بؤ  محمؤا شهرؤذت تؤح ةظ 439سي   لارر تأسسن يذه  لاشل  في بالن 
يؤؤ شضؤمتوا إلنوؤؤا  ش ؤا  متؤات فترةاتوؤا إلؤى بؤالن  لويؤا شميوؤا  ةي قؤؤن 582 لاشلؤ   لاحةريؤ  ةتؤى  ضؤن يينوؤا سؤي  

 هشل ميركوظ في  لويا.  طب  لاو  هوبك نشل   لممالةك  ألتل   شكا  
 يؤ.628يؤ رضعن  لاشل   لارري  ليسةان   لخر رهمة  شه لن معوا  الاحش  لمارلي سي  612شفي يام 

 
 م (:1258 -1048هه   628 -470) الدولة الخوارزمية  -11

ر ل( شمصؤؤؤب ةوؤؤؤل  جةحؤؤؤر (  بحيامؤؤؤ   لقا ؤؤؤا  لتلكؤؤؤي هش جيؤؤؤرص  حنؤؤؤل   رؤؤؤر رهم  امؤؤؤن يؤؤؤذه  لاشلؤؤؤ  فؤؤؤي بؤؤؤالن 
 يؤ  470 هةربت ن (  شكا   لسيطا   لسيجر ي  ا شاله يينوا سي  

شىه لؤؤؤ   لحكؤؤؤظ رل سؤؤؤا  ش ؤؤؤا  تسؤؤؤعن فؤؤؤي يوؤؤؤا مي وؤؤؤا سؤؤؤيطا  بؤؤؤاه محمؤؤؤرن بؤؤؤ  إوؤؤؤل هرسؤؤؤال   اسؤؤؤتنال وا ييؤؤؤى 
 يؤ. 612يؤ ثظ  استنال وا ييى  لاشل   لارري  سي  552فا   لسيطا  سيجل ب  مي شاه سي   لسيجر ي ييوا  عا ش 

 يؤ  سترلى يينوا  لمارل شهه لر  نشلتوا في يوا هللارل ميركوا جالل  لاو  مي يلتي. 628شفي يام 
  
 م (:  1121 -1077هه     521  -499)الدولة اررتاية  -12

يؤؤؤ 449  مؤؤ   لتلكمؤؤا  وؤؤايى  هرتؤؤق بؤؤ  هكسؤؤب(  شكؤؤا   ؤؤا  لتحؤؤق يؤؤام تيتسؤؤب يؤؤذه  لاشلؤؤ  إلؤؤى هعؤؤةظ يشؤؤنل 
شما ةرلوا. شلمؤا تؤرفي  هرتؤق(  لقاس فأ طع   لشام داةب بالن تتش ب  هلب هرسال   خام   لسيطا   لسيجر ي 

   شةجظ  لاو  إويااهي.  لاو  سقما ري   شلا ه: معن   
 ل ل تةؤ   لجحيؤل  فأرلجريما ميوا  فترجوا  قرموما م   لتلكمؤا  إلؤى  لقاس يؤ  ستلن  ل اآمنر  491شفي سي  

 مؤؤارنو ( شه ؤام كؤؤل ميومؤا فةمؤؤا تميؤك نشلؤؤ  ةجؤؤظ  لؤاو  إوياؤاهي  هللامؤؤا( شتميؤك ن ؤؤار  كؤل فتميؤك معؤن   لؤؤاو  سؤقما  
 هرت ة . 

فاسؤؤؤؤتيجا هييوؤؤؤؤا بؤؤؤؤيجظ  لؤؤؤؤاو  إوياؤؤؤؤاهي فأةجؤؤؤؤايظ ش اتؤؤؤؤل ةيؤؤؤؤب يؤؤؤؤؤ ةادؤؤؤؤل  لصؤؤؤؤينينر  ماويؤؤؤؤ  511شفؤؤؤؤي يؤؤؤؤام 
شتميؤك هةطاكةؤ  يؤؤ شهسؤل هعؤةموظ  رشجةؤ  نه سؤاللةر( همنؤل 513 لصينينن  في معلك  جلت في  سول بال ( سؤي  
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يؤؤؤ شه ؤؤام فنوؤؤا 521يؤؤام يمؤؤان  لؤؤاو  هة ؤؤي ه ؤؤام فنوؤؤا نشلؤؤ  هرت ةؤؤ  تعا ؤؤب هبيؤؤاؤه يينوؤؤا إلؤؤى ه   سؤترلى يينوؤؤا ش ةيؤب 
 نشل  هتا كة . 

 
  م ( :1171 - 1122هه   579 -516) الدولة ارتابكية -13

 لسؤؤؤيطا   لسؤؤؤيجر ي  -هي ةا ؤؤؤب  -بؤؤؤ  هللا سؤؤؤيقل شكؤؤؤا   هتا ؤؤؤك( يمؤؤؤان  لؤؤؤاو  هة ؤؤؤي ه  لاشلؤؤؤ  إلؤؤؤى تيتسؤؤؤب يؤؤؤذ
فأ ؤام فنوؤا نشلؤ  يلفؤن  لمردؤل يؤ شاله  لسؤيطا  ييؤى 516سيطا   لعل ق  شفي يام ب  مي شاه محمرن ب  محما 
  الاشل   ألتا كة . 
ش ؤؤا  بؤؤتول يمؤؤان  لؤؤاو  رةمؤؤ    شهه ل  لاشلؤؤ   ألرت ةؤؤ . ةيؤؤب يؤؤؤ  سؤؤترلى يمؤؤان  لؤؤاو  ييؤؤى 521شفؤؤي يؤؤام 

  لشام  جوان  لصينينن    شىسقاآ  هشلى  إلمار ت  لصينية  في سر ةل 
 لحشابر   لباآية    هجا ن  ليصنلي   لعيري   لحاكمن  لسرريا شلييؤا  فؤي هماةيؤا يؤذ  يؤ  غتال 541شفي يام 

: نشلؤؤؤ  فؤؤؤؤي   ألتا كةؤؤؤؤ  إلؤؤؤى نشلتؤؤؤن  فاةقسؤؤؤمن  لاشلؤؤؤ رةمؤؤؤ     يمؤؤؤان  لؤؤؤؤاو  هة ؤؤؤي  غتؤؤؤالر   ألمنؤؤؤل  لمجايؤؤؤا  –( 
 . ةيبشنشل  في  لمردل 

فخي ؤؤ  فنوؤؤا  بيؤؤ  سؤؤةا  لؤؤاو  غؤؤاهي  ألشل شتعا ؤؤب يينوؤؤا مؤؤ   عؤؤاه هبيؤؤاؤه ةتؤؤى  ةقضؤؤى  لمردؤؤل همؤؤا نشلؤؤ  
 يؤ. 660يوايا  استنالء  لمارل يينوا سي  

.  عاه لؤر ء جوؤان  لصؤينينن   شةمل ةرر  لاو  محمرن لميك  لصالم  لمجايا فخي   فنوا  بي  ةيب شهما نشل  
 .  لشامشضمن إلة  بالن نمشق يؤ  سترلى ةرر  لاو  ييى 549شفي يام 

يؤؤؤ 579. شفؤي يؤام شكؤا  آ ؤال دؤؤانل   يؤؤ ري ؤؤ  فنوؤا  بيؤ   لصؤالم إسؤؤماينل569سؤي  ةؤرر  لؤؤاو  شلمؤا تؤرفي 
 شؤؤرر  معوؤا نشلؤ  ش ةا . تؤرلى دؤالح  لؤاو   ألوؤؤربي ضؤموا إلؤى  لاشلؤؤ   ألوربةؤ   لتؤي ه اموؤؤا فؤي مصؤل فأضؤؤحن

 ييماء  لشام شمصل   لنرةا  ليالن في مر جو   لصينينن  . 
  

  م( : 1250 - 1171هه   648 – 567)  الدولة ار وبية -13
شكؤا   ؤا ترجؤ  إلؤى ب  ةجؤظ  لؤاو  هوؤرص  ورسف دالح  لاو   ش ا هسس يذه  لاشل   لمةمرة   لميك  ليادل 

 لاو  بنلكره (  ا ا  لجةش  لؤذي هرسؤي   لميؤك  لصؤالم ةؤرر  لؤاو  هة ؤي سؤيطا   مصل كقا ا م   ر ن رال    هسا
  لشام  لمجايا  لصا ةمي   لصينينن  ييى مصل .

ره ر    لنتقؤؤؤر   ؤؤ  ييؤؤؤى همؤؤل ء  ل ؤؤؤاآمنن   لعاضؤؤؤا   أسؤؤا  لؤؤؤاو  شهسؤؤيا إلةؤؤؤ   لؤؤش ؤؤا  سؤؤتعا   لخية ؤؤؤ   ل ؤؤاآمي  
كينليظ   باشر ( . شلما تؤرفي   هسؤا  لؤاو  فؤي مصؤل شيؤر  عؤا  لعؤا  لصؤا  لحميؤ   لصؤينية    يؤن    لمتيافسن  ش

 لخية ؤؤ   ل ؤؤاآمي دؤؤالح  لؤؤاو  مكؤؤا  رالؤؤ  . شبعؤؤا  ةتصؤؤار دؤؤالح  لؤؤاو  شجؤؤةش  لشؤؤام شمصؤؤل ييؤؤى  لصؤؤينينن  
.  لؤذي كؤا   كاتؤب  لصؤينينن   يؤ  عؤا  تؤل شهيؤله بؤاشر بؤ  مجنؤل  لسؤعاي567سي  مي  قينل   ترفي  لخية    ل اآ

ييؤؤؤى ةكؤؤؤظ مصؤؤؤل   ش طؤؤؤ   لخطبؤؤؤ  لي ؤؤؤاآمنن  شجعيوؤؤؤا ليخية ؤؤؤ   لعباسؤؤؤي بباؤؤؤا ن   شهلاؤؤؤى  سؤؤؤترلى دؤؤؤالح  لؤؤؤاو  ش 
ثؤؤظ تصؤؤا   لمؤؤذيب  ل ؤؤاآمي  لعينؤؤاي  إلسؤؤماينيي  لقؤؤا ظ ييؤؤى  لحةا ؤؤ    شهيؤؤان  لمؤؤذيب  لشؤؤافعي  لسؤؤيي لمصؤؤل  

لعؤؤان مؤؤ   لمحؤؤاشالت  لصؤؤينية  مؤؤ  فيؤؤرل  ل ؤؤاآمنن  شنيؤؤظ  ألسؤؤطرل  للشمؤؤاةي ش ةتصؤؤل ييؤؤنوظ   ش سؤؤتتب لؤؤ   ألمؤؤل 
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  ةضل دؤالح  لؤاو  إلؤى  لشؤام شيقؤا لؤ  ييمؤاء  لشؤام شمصؤل  ليةعؤ   عا شفا  ةرر  لاو  محمرن في مصل .  ش 
ش ؤا سؤجل  .  لجحيؤل حجؤاه ش لؤةم  شبعؤة هةحؤاء شضؤظ إلنوؤا  لسيطاةا يل بؤل مصؤل ش لشؤام   ثؤظ ترسؤعن ممي تؤ  

يؤؤؤ .  محققؤؤا 583دؤؤالح  لؤؤاو  رةمؤؤ     ةتصؤؤار ت مشؤؤورن  ييؤؤى  لصؤؤينينن  هنت السؤؤتلجاع بنؤؤن  لمقؤؤاس سؤؤي  
تحرلؤن ش شفات   بؤن  هبيا ؤ  شىررتؤ    عا ه الةظ  لاشل   ن قسمتش ا ةيظ  لميك  لصالم ةرر  لاو  هة ي رةم    .  

. ش ؤؤا  سؤؤتقلت هةر لوؤا لؤؤبعة  لر ؤؤن يؤؤؤ إلؤؤى نشيؤالت ثؤؤارت فنوؤؤا  لحؤلشص 589يؤل   عؤؤا شفاتؤؤ  سؤي   لاشلؤؤ   ل تيؤك 
فؤؤي همؤؤ   لميؤؤك  لعؤؤانل هرؤؤر دؤؤالح  لؤؤاو    ثؤؤظ هللالؤؤن  لشؤؤام ليميؤؤك  لصؤؤالم إسؤؤماينل  لؤؤذي ةادؤؤل  لصؤؤينينن  ييؤؤى 

ينية   لسؤا ع    فتا عوؤا يم  ةجظ  لاو  هورص  لذي  ستقل  ميك مصل . ثظ ترفي ةجظ  لاو  شير  صا  لحميؤ   لصؤ
 ا ؤاه معؤؤح  لؤؤاو  إوبؤؤك    لؤؤذي تؤؤحشج هشجتؤؤ   بؤؤجل   لؤؤار (   شهللالؤؤن إلةؤؤ   لسؤؤيطي  لتيتوؤؤي  لاشلؤؤ   ألوربةؤؤ  شتقؤؤرم فؤؤي 

فؤؤؤي يوؤؤؤا  لميؤؤؤك  لمميؤؤؤركي  لشؤؤؤام ش ؤؤؤا تتؤؤؤا   سؤؤؤقر   لؤؤؤاشيالت  ألوربةؤؤؤ   ألرؤؤؤل  فؤؤؤي بؤؤؤالن مصؤؤؤل نشلؤؤؤ   لممالةؤؤؤك . 
 نشل   لممالةك.   ل ايل بنيلس  لييا ا ري شضمن إلى

  
 م( :  1517 -1250هه   922 - 648)   ولة المماليك  -15

 لميؤك  ل امؤل تيتسب يؤذه  لاشلؤ  إلؤى  لميؤر   ألتؤل    لؤذو  كؤاةر  مؤ  ممالةؤك  لسؤيطا  ةجؤظ  لؤاو  هوؤرص  بؤ  
 يعؤ  فعلفؤر   - لينؤل شكؤا   عؤلف ببحؤل  - لينؤل شكا   لميك  ل امل  ا بيؤى لوؤظ فؤي جحيؤل   للشضؤ  بيوؤل   ألوربي

 لميؤؤك هشجؤ  بؤجل   لؤار وبؤك  ش ؤؤا  ةتقؤل إلةؤ   لميؤك يؤ  آليؤؤق إ الممالةؤك  لبحليؤ  شهشلوؤظ  لميؤك  لمعؤؤح يؤح  لؤاو  
شتياهلؤؤن لؤؤ  يؤؤ   لميؤؤك فاةتقؤؤل  إوبؤؤكشكاةؤؤن ترلؤؤن  لميؤؤك  عؤؤا شفاتؤؤ  ثؤؤظ تحشجؤؤن مؤؤ  يؤؤح  لؤؤاو   لصؤؤالم ةجؤؤظ  لؤؤاو  

  لميك ي  آليقوا إلى  لممالةك. 
 لييا ؤا ري فقضؤى ييؤى  لؤاشيالت  ألوربةؤ  فؤي بؤالن  لميك  ل ايل بنيلس ي يوا ش ا  تسعن نشل   لممالةك ف

 . شضموا إلى نشل   لممالةك في مصل لشام 
 لسيطا  بنيلس مع ؤظ تيؤك  إلمؤار ت .  ش ةمل  لممالةك لر ء  لجوان ضا  لصينينن   عا  ألوربنن    فقا هه ل 

 يؤ( في يوا  لسيطا  رينل ب   الشش  .1291لنحشل هللارليا   إمار  يكا  
 عؤؤؤا يحيمؤؤ   لممالةؤؤك فؤؤؤي  يؤؤؤ922ةتؤؤى  سؤؤترلى  لع مؤؤؤاةنر  ييؤؤى مصؤؤل ش لشؤؤؤام سؤؤي  نشلؤؤ   لممالةؤؤؤك شن مؤؤن 

 . معلك  ملج ن بق 
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 ( :م1517 -1258هه    922-656)في مصر ( ) الرم ية الخالفة ال با ية  -16

يؤؤؤ  ثيؤا  مؤ  بيؤي  لعبؤؤاس  هةؤايما وؤايى ه ؤا  لعبؤؤاس 656ا مقتؤؤل  لخية ؤ   لمستعصؤظ سؤي  عؤ نيؤى  لخالفؤ   
  ش آلرؤؤل وؤؤايى ه ؤؤا  لقاسؤؤظ هةمؤؤا بؤؤ   ل ؤؤايل (  لمسؤؤت ول  ؤؤاهللبؤؤ   لمستلبؤؤا  ؤؤاهلل شجؤؤاه  ألييؤؤى   هةمؤؤا بؤؤ  ييؤؤي 

  أمل   شير هرر  لمستيصل  اهلل شييتقي م   ألشل  الخية    لمست ول  اهلل. 
ةسؤام  لؤاو  ةيؤب شهثين فنوا ةسب   شؤوان  جمايؤ  مؤ  يؤلص ر اجؤ  فبا عؤ  همنؤل ةيب ش ا ترج   ألشل إلى 

    لعيماء شفنوظ  لشةر ييا  لحيةظ ب  تةمة . ب  هبي  ل ر رس شبا ع  مع  جماي  م
شبا عؤ   لميؤك  ل ؤايل بنيؤلس شهثين ةسؤب   شؤوان  جمايؤ  مؤ  يؤلص موؤارش فبا عؤ   لقايل  شترج   آلرل إلى 

يؤؤؤ. ش ؤؤا آيؤؤب مؤؤ   لميؤؤك  ل ؤؤايل ه   جوؤؤحه 659المستيصؤؤل  ؤؤاهلل يؤؤام معؤؤ  جمايؤؤ  مؤؤ   ألعةؤؤا  ش لعيمؤؤاء شتيقؤؤب  
 قؤؤر  لةقاتؤؤل  لماؤؤرل فؤؤحشنه  قؤؤر   ينيؤؤ  يحموؤؤا  لماؤؤرل شفنوؤؤا  تؤؤل  لخية ؤؤ   لمستيصؤؤل  ش ؤؤام هبؤؤر  لعبؤؤاس هةمؤؤا إلؤؤى 

 فيري  فنوا ري ا ليمستيصل شتيقب  الحاكظ  أمل  .  لقايل  
 لسؤؤيطا  سؤؤيةظ يؤؤؤ   ةؤؤان  922 سؤؤترلى  لع مؤؤاةنر  يينوؤؤا سؤؤي  ش سؤؤتملت رالفؤؤ  بيؤؤي  لعبؤؤاس فؤؤي مصؤؤل ةتؤؤى 

شظيؤن  ا مؤ  فؤي هيقا ؤ   لقسؤطيطنية  ش ا تياهل  لخية    لعباسي يؤ   لخالفؤ  ليسؤيطا   لع مؤاةي فيقيوؤا إلؤى  ألشل 
 م. 1923 /يؤ 1342  :  لاشل   لع ماةة  سي  إلى ه  ه لن بحش ل
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 الدول التي ا تق ه في ج ير  العرب زمن ال با ننن  : –)ب(  
 

 م ( :792هه   176الدولة ااباقية في وماو ) –17
 إل اضؤؤة  يؤؤظ مؤؤ   لخؤؤر رج  لمعتؤؤالن   لقؤؤليين  مؤؤ  مؤؤذيب  لسؤؤي  .  عؤؤرن مؤؤذييوظ لعيؤؤا   بؤؤ  إ ؤؤاض  لتمةمؤؤي 

ظ  ألمريؤر  ش لعباسؤنر  شآؤلنشيظ مؤ   لشؤام ش لحجؤاه ش لؤةم  شىفلي ةؤا   شل ؤ  ه يةؤ  مؤيوظ  قؤر  فؤي يمؤا  ش ا ةؤاربو
 إلى ه اميا يذه .

يؤؤؤ. هسسؤوا  لجييؤاي بؤؤ  مسؤعرن  إل اضؤي . ش ؤؤا كؤا  مؤؤ  176ش ؤا تأسسؤن  لاشلؤؤ   إل اضؤة  فؤي يمؤؤا  سؤي  
 .في  لتجار  ش هنيلت نشلتوظ بذلك ش ا يمير هبله نياتوظ غسا  ب  ييا    لحمناي  ش  لصين ب  مالك . 

 

 م ( :1008 -909هه    398 -296)   -ن البوري - ولة القراموة   -18

(  لحسؤؤن   أليؤؤر هي   ش ؤؤا مؤؤل ةيؤؤذ  ييوؤؤا لمؤؤا ذكلةؤؤا  ل ؤؤرر ت . ش ؤؤا  بتؤؤاهت ييؤؤى وؤؤا ن عةؤؤ  فؤؤاآمي متخ ؤؤي يؤؤر
رجؤل فارسؤي يؤلف بيقؤب   ؤلمط(  لما مؤات ري ؤ  .  لذي ةمل  لاير   إلسماينية  إلى جيرص  لعل ق ش لبحلي  . ش 

ش ا كا  هةا نيا   إلمام  إلسماينيي   لميت ل(  لذو  بؤ وظ فؤي  أل طؤار ييؤا    (ةما    ألبعث نل ه   سم   
 ب  مةمر   لقا ح  مي ظ  لاير   إلسماينية . 

 ش إلسالم  ش ا نيا إلى مذيب فة  محي  م   لمحنكة   ل ارسة  ش لنورن   ش ليصل ةة  
فؤؤي  لقطةؤؤا ش لبحؤؤلي  ش لؤؤةم  ش ؤؤانش  ةلشبؤؤا فؤؤي  لعؤؤل ق هر نش  بوؤؤا  ةتؤؤح ع  يؤؤؤ  296سؤؤي  ش ؤؤا ه ؤؤام يؤؤمالء نشلؤؤ  

ش ا تمكؤ   ل ؤاآمنر   لقايل    مشيمر   مواج لشام  لخالف   شةاهير   ل اآمنن  هيام   لاير   فواجمر   ر يايظ في 
 م  دايظ. 

فقيعر   لحجؤل  ألسؤرن ش تيؤر   لحجؤاج  شةميؤر   لحجؤل  ألسؤرن إلؤى  لقطةؤا مك  يؤ هغارش  ييى 317شفي سي  
 يؤ لقاء  لسماح لوظ   لض ضليب  ييى  لحجاج.239يادم  مي وظ شهيانشه سي  

 يؤ . 398شبقنن يذه  لاشل   ا م  إلى ه  ه لن سي  
 

 م ( : 1160 1030هه     554-421اليمن ( )  – ولة )ني نجاش في ) زبند   -19
سؤس يؤؤذه  لاشلؤ  ييؤؤا ةبشؤي تمكؤؤ  مؤؤ   لتحؤلر . شه ؤؤام نشلؤ  فؤؤي هبنؤؤا . شل ؤ  هفؤؤل ن  ألسؤل  تصؤؤارير  . ممؤؤا ه

 يؤ .554مك  ش لي توام    ييي ب  محما(  لقضاء يينوظ سي  
 

 م ( :  - 1058هه   647  -450اليمن ( )  –الدولة الص يوية  ) صنعاء  – 20
ش ؤؤا هسسؤؤوا محمؤؤا  لصؤؤيةحي  لؤؤذي تيقؤؤى  لؤؤاير  ييؤؤى وؤؤا  لؤؤايا  ن ةؤؤن يؤؤذه  لاشلؤؤ   المؤؤذيب  إلسؤؤماينيي . 

 إلسماينية  في  لةم    شكاةن يادمتوظ ديعاء ش رتبطن  صالت شن ؤ  مؤ   ل ؤاآمنن  فؤي مصؤل   ةنؤث هسؤيل 
ييؤؤنوظ  أللقؤؤاص  لسؤؤامة  م ؤؤل   همنؤؤل  ألمؤؤل ء( ش   لمكؤؤلم (..ش ؤؤا مؤؤاش  ة ؤؤرذيظ ليحجؤؤاه ثؤؤظ سؤؤقطن  لاشلؤؤ  ييؤؤى وؤؤا 

هللارل سالآن   ألوربنن  . شم  هبله بخصةاتوظ  لسنا   لحل    هرش  بين هةمؤا(  لتؤي  امؤن بؤاشر يؤام  ترر   باه
 بيشل  لمذيب  إلسماينيي في  لويا شيما  . شبقي م  هللاثاريا مسجا في ديعاء .
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 م( : 1423- 1229هه     826  -626 ولة )ني ر ول ) اليمن ( )   -21

 لاساسؤؤي    ميؤر   لشؤؤام  يؤؤل  ل ؤؤتم( . ش ؤؤا ينيؤؤ   ألوربنؤؤر  ش لةؤؤا ييؤؤى هسسؤوا ييؤؤي بؤؤ  رسؤؤرل شيؤؤر مؤؤ  ةسؤؤل 
يؤ ثظ هسياش  إلة  ةكظ  لؤةم    فمؤا ة ؤرذه مؤ  ةضؤلمرت إلؤى مكؤ  . شبقنؤن نشلتؤ  فؤي سؤاللت   ل  ؤ  652مك  سي  

 يؤ  . ش ؤا كؤاةر   لةن  شكاةر  تجار    هثلش  م   لتجار   لبحلي  شالسةما م   لويا   شتقامن في يواه  لصؤياي  ش لحر 
 ييى  لمذيب  لشافعي . شبجعر   لعيماء شجمعر   لمكتبات .

 
 :إفرياية التي ا تق ه في دول ال -) ج ( 
 
 م ( : 909-757هه  297 -140الدولة المدارية  ) -22

 امؤؤن يؤؤذه  لاشلؤؤ  فؤؤي  لماؤؤلص  أل صؤؤى   ش ؤؤا هسسؤؤوا  ييؤؤا ( وؤؤايى عةسؤؤى بؤؤ  وحيؤؤا  ألسؤؤرن   شكؤؤا  هةؤؤا 
لص لي  . شل ؤ   ينيؤ    مكياسؤ  (  ليلبليؤ  ثؤارت ييةؤ  ش ش سؤترلن ييؤى  إلمؤار   لتؤي ر سؤوا هبؤر  لقاسؤظ    لخر رج  

سؤمكر بؤؤ  ش سؤؤرل ( شكاةؤؤن يادؤؤم   لاشلؤ  ماويؤؤ       سيجماسؤؤ  ( فؤؤي ش ةؤؤ  فؤي  لصؤؤحل ء . ش ؤؤا  يتمؤؤر   التجؤؤار  
تيؤؤاهع هفؤؤل ن  ألسؤؤل    إلؤؤى ه  نيموؤؤظ جؤؤةش  مؤؤ  إفلي ةؤؤا  لسؤؤرن ء جيؤؤرص  لصؤؤحل ء  ل يؤؤل  . شةؤؤاهش  ثؤؤلش  كينؤؤل  . ثؤؤظ

 يؤ( .297هبي ييا    لشةعي ن عة   ل اآمنن    شهسقط نشلتوظ سي    
  

 م ( :  908 -779هه   296 -162الدولة الر تمية )  -23
هسسوا ييا  للةم  ب  سستظ شيظ م   لخر رج  إل اضة   لمعانو  لياشلؤ   لعباسؤة    ش ؤا تأسسؤن فؤي تؤايلت 

لجح  ل ( . شتمنح ةكم   العؤال فؤي  للعةؤ    ش بؤتول  التجؤار  مؤ  إفلي ةؤا  لسؤرن ء شجييؤر   لؤذيب ش لل نؤق . ممؤا    
هيطؤؤى  تؤؤايلت ( ملكؤؤح  ةضؤؤاريا شيمل ةةؤؤا. ثؤؤظ تصؤؤارين ن رؤؤل نشلؤؤتوظ  لعيادؤؤل  لعلبةؤؤ  ش ليلبليؤؤ  ش ل ارسؤؤة  ييؤؤى 

  ش لمعتحلؤؤ  ش لشؤؤةع  ش لسؤؤي  . ثؤؤظ سؤؤقطن بنؤؤا هبؤؤي  لميؤؤك   شةشؤؤأت بنؤؤيوظ دؤؤل يات مذييةؤؤ  بؤؤن   إل اضؤؤة  ش لصؤؤ لي
 يؤ.296ييا    لشةعي  ل اآمي سي  

  
 : م ( 985-788هه   375-172)  ار ار ة ة ول - 24

هرسؤؤؤل   ش محمؤؤؤا   لؤؤؤي س  لحكةؤؤؤ (  لماويؤؤؤ  فؤؤؤي ضؤؤؤا  لعباسؤؤؤنن  فؤؤؤي يوؤؤؤا  لخية ؤؤؤ  هبؤؤؤي جع ؤؤؤل  لميصؤؤؤرر   ؤؤؤام 
 يؤ. 145ك   ةتون  قتل محما سي  معل    ش بتبك مع  فيجةشا  إلة    لميصرر

يؤؤؤ ثؤؤار ييؤؤى  لميصؤؤرر ييؤؤري هللارؤؤل يؤؤر  لحسؤؤن  بؤؤ  ييؤؤي بؤؤ   لحسؤؤ   بؤؤ   لحسؤؤ  بؤؤ   لحسؤؤ  169شفؤؤي يؤؤام 
 لسبط ب  ييي ب  هبي آالب شمع  يماه إنريس شيحنى  بيي ييؤا  . فأرسؤل  لميصؤرر جةشؤا لقتالؤ   شجؤلت بؤن  

 فؤؤر(  شفنوؤا  تؤل  لحسؤن  شتمكؤ  يمؤؤ  إنريؤس بؤ  محمؤا   لؤؤي س  عؤلف بؤؤ  لماويؤ   ل ؤليقن  معلكؤ  فؤي مر ؤ   ؤؤلص 
( فعلفوؤا بي سؤ   هشربؤ ترج  إنريس إلى  لمالص  أل صؤى شةؤحل ييؤى  ينيؤ  مؤ   ليلبؤل تؤايى  ش  لحكة ( م   لولص. 
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فبا عت  شنرين في آايت  قبا ل هرل   شري  إنريس آاي  بيي  لعبؤاس شهةشؤأ ماويؤ   فؤاس( ش تخؤذيا يادؤم  لؤ  
 يؤ نشل  ييري  مستقي  يلفن باشل   ألن رس  . 172ه ام سي   شفنوا

. ش سؤتملت م  قبا ل  ليلبل جةشا فاؤح   لماؤلص  ألشسؤط شضؤم  إلؤى ممي تؤ جيا شلما  ستقل إنريس في مي   
 يؤ.375تيك  لاشل  إلى ه   ضن يينوا  لاشل   ل اآمة  سي  

 
 م ( : 909-800هه    296-184الدولة ارغ بية )  –25

  شكؤا   عؤلف  اسؤظ  تؤرةس(  ييؤى  لماؤلص  ألنةؤى ر فةسؤترل  ألن رسؤ   ه  تمتا هآمؤاعيارش   للبنا رشي  
 رتةؤاره ييؤى إبؤل  ةظ  بؤ    إفلي ة ( فأر ن ه    ةظ ةكما ثابتا ويا  بلجل  ستقل    لناف  ييؤ  رطؤل  ألن رسؤ   فر ؤ 

يؤ  ييى ه  ت ر  شالوت  شر ثة  في مقابؤل مييؤ  مؤ   لمؤال وافعؤ  إلؤى  لخية ؤ   184 ألغيب  فراله ييى إفلي ة  سي  
ماويؤ  نيايؤا   لعباسؤة (  تخؤذيا يادؤم  لاشلتؤ   لتؤي  ألغيؤب  إبؤل  ةظ بؤ شكاةن   لقنلش  ( يادم  ليرال ؤ   فييؤى 

 يلفن باشل   ألغالب  . 
شفؤؤي يوؤؤا ة نؤؤاه هيؤؤان     ألشل تؤؤظ  السؤؤتنالء ييؤؤى جحيؤؤل   دؤؤقية (   ةؤؤان   ل  ةؤؤ   ل ينؤؤل  هسؤؤا بؤؤ   ل ؤؤل ت( 

 .  لتي  ضن يينوا  شضمن إلى نشل   ألغالب . ش ا  متا ةكظ  لاشل   ألغيية  ةتى قةام  لاشل   ل اآمة 
 

 م (:  1147 -1062هه   541 – 453)  ولة المرابونن  -26
 ةسؤؤب  إلؤؤى  ينيؤؤ  تابؤؤ ن   ليمتؤرةي يؤؤؤ بحيامؤ  ورسؤؤف بؤؤ  453تأسسؤن يؤؤذه  لاشلؤؤ  فؤؤي  لماؤلص  أل صؤؤى سؤؤي  

 لي ( شكا  رجالوا  شاش   لي ام   ليقاص( ييى شجريوظ فعلفر   المي من . لمترة   ليلب
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  لةصؤا ييؤ  يؤاش   هل رةسؤر هبؤينية ميؤك  لمعتمؤا بؤ  عبؤان نيؤر  ورسؤف بؤ  تابؤ ن   لميك  لمجايؤا ش ا ليى 
تمكؤ  مؤ  يؤحم  لميؤك يؤؤ ييؤى رهس جنؤرش مؤ   ليلبؤل ش 479فاجتاه  لبحؤل إلؤى  ألةؤالس سؤي   شتال   لسانس ميك 

 في ش ع  بونل  جلت في سول   لحال  (. شرضعن  عايا نشيالت آر  ف  لمير  لسيطا   لمل  طن .   ألسباةي
 لميصؤؤلف إلؤؤى لوؤؤره شفؤؤنوظ  ل تؤؤى  يؤؤؤ( ري ؤؤ  ميؤؤر  مؤؤ  هبيا ؤؤ  فؤؤنوظ500سؤؤي   ورسؤؤف بؤؤ  تابؤؤ ن  شبعؤؤا شفؤؤا  
 لقادؤؤل  شلؤؤظ  خؤؤل  ألمؤؤل مؤؤ  ةؤؤح ع بنؤؤيوظ فأرؤؤذت  لاشلؤؤ  فؤؤي  الةوةؤؤار شآمؤؤ  بوؤؤا  لمرةؤؤاش   لحؤؤا   لمؤؤاج  شفؤؤنوظ 

 .ورسف ب  تاب ن  يؤ في يوا هللارل ميركوا إسحاق ب  ييي ب  تاب ن  ة نا 541فاسترلر  يينوا سي  
 

 م ( : 1270 -1147هه   668 -541)الموحدوو  -27
تيتسؤؤؤب يؤؤؤذه  لاشلؤؤؤ  إلؤؤؤى محمؤؤؤا بؤؤؤ  تؤؤؤرملت  مؤؤؤ   ينيؤؤؤ   هةاتؤؤؤ   ليلبليؤؤؤ ( شمرآيوؤؤؤا فؤؤؤي  لجيؤؤؤرص  لشؤؤؤل ي مؤؤؤ  

 ؤا نيؤا إلؤى مؤذيب  لترةنؤا فعؤلف هدؤحا    المرةؤاو  شتيقؤب  الموؤاي  شلمؤا  ب  ترملت  لمالص  أل صى. شكا  
يؤؤ ري ؤؤ  فؤي نيرتؤ  تيمنؤذه  لمقؤؤلص إلةؤ  ييؤا  لمؤؤمم  بؤ  ييؤي  فأرؤذ  انؤؤل ييؤى  لمؤل  طن  شتمكؤؤ  524تؤرفي سؤي  
فؤؤؤؤي  لماؤؤؤؤلص  أل صؤؤؤؤى شه ؤؤؤؤام نشلؤؤؤؤ   شهه ل نشلؤؤؤؤ   لمؤؤؤؤل  طن مؤؤؤؤل كش يؤؤؤؤؤ مؤؤؤؤ   السؤؤؤؤتنالء ييؤؤؤؤى ماويؤؤؤؤ  541فؤؤؤؤي يؤؤؤؤام 
 ليمرةاو . 

يؤؤؤؤ  جتؤؤؤاه  لبحؤؤؤل إلؤؤؤى 567ش ؤؤؤا  بؤؤؤتات  ؤؤؤر   لمرةؤؤؤاو  فؤؤؤي يوؤؤؤا  بيؤؤؤ  هبؤؤؤي  عقؤؤؤرص ورسؤؤؤف  ألشل. ف ؤؤؤي يؤؤؤام 
  ألةالس شهرض  بوا م  ظل مر لةا ليمل  طن  كاب  ملنةةش ش ب  غاةة . 

 عقؤؤرص  لميصؤرر شفؤؤي يوؤاه بياؤؤن نشلؤ   لمرةؤؤاو  هشجوؤا فؤؤي هبؤؤر ورسؤف يؤؤ ري ؤؤ   بيؤ  580شلمؤا تؤرفي سؤؤي  
يؤؤؤ فؤؤي 591شكؤؤا  هللارليؤؤا يؤؤام   ألسؤؤبا  لعؤؤح ش لميعؤؤ   فقؤؤا  جتؤؤاه  لبحؤؤل إلؤؤى  ألةؤؤالس يؤؤا  مؤؤل ت دؤؤا فنوؤؤا يؤؤاش   

 لتؤي جؤلت مؤ   لحال ؤ  هةةا فنوا ش عؤ   ( ش  ألر ن بر ع    لر ع   لتي يحم فنوا هل رةسر  ل ام  يحيم  مي ل  شيلف
 يؤ. 479 يل يام 

محمؤؤا شفؤؤي يوؤؤاه هرؤؤذت  ليادؤؤل لؤؤاو    يؤؤؤ ري ؤؤ   بيؤؤ  595 عقؤؤرص  لميصؤؤرر سؤؤي  هبؤؤر ورسؤؤف شلمؤؤا تؤؤرفي 
فؤي معؤار  يؤحم فنوؤا شكؤا  هبؤايا ش عؤا تيؤك  لتؤي جؤلت سؤي    ألسؤبا نشل   لمرةاو  في  الةوةار  فقؤا  بؤتبك مؤ  

بؤؤي يؤؤؤ ش لتؤؤي يلفؤؤن بر عؤؤ    لعقؤؤاص( شتتا عؤؤن يؤؤح  ظ  لمرةؤؤاو   عؤؤايا فؤؤي يوؤؤا هرالفؤؤ  ميوؤؤا يحيمؤؤ  ش عؤؤ   ه609
 يؤ. 614ن ةس( سي  

يؤؤؤ فؤؤي يوؤؤا هللارؤؤل ميؤؤركوظ 668شلؤؤظ  طؤؤل يوؤؤا  لمرةؤؤاو   عؤؤا ذلؤؤك فقؤؤا  سؤؤترلى بيؤؤر مؤؤلي  ييؤؤى نشلؤؤتوظ سؤؤي  
 إنريس  لميقب  أبي نبرس. 
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 م( :  1470  -1270هه    875 -668) رين  ولة )ني م  -28

جماسؤ ( يمؤ   ينيؤ  هةاتؤ   ليلبليؤ    لم ةمؤ  فؤي ميطقؤ   سييؤا  لحؤق  لملييؤي تيتسب يذه  لاشل  إلى ممسسؤوا 
لحؤؤق  قينيتؤؤ  إلؤؤى بؤؤالن  لليؤؤا ميتجعؤؤا شهرؤؤذ  انؤؤل ييؤؤى ميؤؤاآق يؤؤؤ تحؤؤرل ييؤؤا  610 ؤؤالمالص  أل صؤؤى. ف ؤؤي يؤؤام 
يؤؤ فؤي معلكؤ  يؤحموظ فنوؤا شتر لؤن  عؤا ذلؤك يؤح  ظ  لمرةؤاو  ةتؤى تؤظ لييؤي مؤلي  612 لمرةاو  ش لتقى معوؤظ سؤي  

 يؤ.875يؤ ش ا  متات نشل  بيي ملي  في  لمالص  أل صى إلى سي  668إه ل  نشلتوظ سي  
  

  م ( : 1555  - 1235هه   962-633)  ي وبد الوا  ولة )ني زياو من )ن -29
 لعيؤاش ني  مؤ  بيؤي هيؤا  بتيمسؤا . ف ؤي يؤام  امل سؤ  بؤ  هيؤا  تيتسؤب يؤذه  لاشلؤ  إلؤى ممسسؤوا هبؤي  حنؤى 

نشلتؤؤ  ييؤؤى إفلي ةؤؤ   لرسؤؤطى   لجح  ؤؤل( شرضؤؤعن  ضؤؤ  سؤؤين  ليسؤؤةان  يؤؤؤ  سؤؤتقل  امل سؤؤ  بتيمسؤؤا  ش بؤؤتمين 633
 يؤ. 962 لمليية  ش متا يمليا ةتى  سترلى يينوا  لع ماةنر  سي  
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  م (:1534 - 1227هه    941 -625)   ولة الوفصننن -30

نشلؤؤ   تيتسؤؤب يؤؤذه  لاشلؤؤ  إلؤؤى هبؤؤي ة ؤؤم يمؤؤل بؤؤ  هبؤؤي هكليؤؤا  حنؤؤى  لويتؤؤاتي  شكؤؤا  هبؤؤر هكليؤؤا مؤؤ  يمؤؤال
يؤؤ 681يؤؤ  ش امؤن بؤن  هرالفؤ  رصؤرمات  ةقسؤمن  سؤييوا  لاشلؤ  سؤي  625 لمرةاو  بترةس ثظ  سؤتقل ييوؤا سؤي  

شنشلؤ  فؤي   جا ؤ (  ؤالمالص  ألشسؤط  ش متؤات إلؤى ه   سؤترلى يينوؤا  لع مؤاةنر  سؤي  تؤرةس إلى نشلتن : نشل  فؤي 
 يؤ.941

 

 
 

 )   ( الدولة اا المية في ارندلا:
 

 م ( :1452 -713هه   897 -92)   ارموينن في ارندلا   ولة -31
شمرسؤؤى بؤؤؤ  آؤؤارق بؤؤ  هيؤؤان يؤؤؤ   ةؤؤان  92 جتؤؤاه  لمسؤؤيمر   لبحؤؤل مؤؤ   لماؤؤلص  أل صؤؤى إلؤؤى  ألةؤؤالس يؤؤام 

 لي ة  إلى نشل  بيي همة  بامشق. ةصنل شرضعن م  ما فتم م  بالن بمال إف
 هه (  :172 -138وبد الرحمن الداقل ) -1

تمكؤؤ  ييؤؤا  لؤلةم  بؤؤ  معاشيؤؤ  بؤ  يشؤؤام بؤؤ  , شلمؤا  ةقضؤؤى يوؤا  ألمؤؤرين   قتؤؤل مؤلش    ل ؤؤاةي هللارؤؤل ميؤركوظ 
   ة ؤح ( ييا  لميك ب  ملش   ه    ين م  قبضتوظ شه  ويجر م   لقتل  شترج  متخفةا إلى  لمالص الجئا إلؤى  ينيؤ
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شفنوا هرر ل . فيما  آمأ  إلؤى ة سؤ   هرؤذ  كاتؤب مؤ  ظؤل مؤ  هيؤل  ألةؤالس ييؤى شال ؤ  لييؤي همةؤ   فجؤاءه تأونؤايظ 
 لقاشم . 
يؤؤؤ  جتؤؤاه ييؤؤا  لؤؤلةم   لبحؤؤل  شمعؤؤ  جمؤؤ  مؤؤ   لعؤؤلص ش ليلبؤؤل  شةؤؤحل 138شفؤؤي بؤؤول ذي  لحجؤؤ  مؤؤ  يؤؤام  

فؤاريوا  عؤا ه   ضؤى ييؤى همنليؤا ورسؤف بؤ  ييؤا لآبؤ    ألةالس  ش ةضظ إلة  م  كا  ول ب  اشمؤ   شترجؤ  إلؤى 
 لؤؤؤلةم   ل وؤؤؤلي   لمعتمؤؤؤا مؤؤؤ   يؤؤؤل  لخية ؤؤؤ   لعباسؤؤؤي هبؤؤؤي جع ؤؤؤل  لميصؤؤؤرر  شمؤؤؤ  ثؤؤؤظ نيؤؤؤي ييؤؤؤا  لؤؤؤلةم  بيقؤؤؤب 

   لا رل(. 
تمك  ييا  للةم  م   لقضاء ييى  ل رر ت  لتي هثاريا  لممياش  لييؤي  لعبؤاس  شفؤنوظ  لطؤامعر   االسؤتقالل 

 771 -يؤؤ 161ووظ م  ه الةظ شما   شميوظ م   ستيصل  شارلما   ميؤك  ل لةجؤ   فجؤاء  جنربؤ  سؤي    ما في هوا
م(  شل يؤؤ  لؤؤظ وييؤؤث ه  يؤؤان  عؤؤا ه  فشؤؤل فؤؤي ةميتؤؤ . شلؤؤظ  صؤؤلف ييؤؤا  لؤؤلةم   ةشؤؤاال   قمؤؤ  تيؤؤك  ل ؤؤرر ت  لتؤؤي 

   جتؤذبن إلنوؤا مشؤاينل ييمؤاء  لؤذي هدؤبم جامعؤ لآبؤ    فقا هةشأ جؤام    لعمل   إلن ر  ش تر لن آني  ةكم  ي  
 .  لمشلق 
 هه (  : 180 -172هاام )ن وبد الرحمن الداقل ) – 2

  ف ؤار ييةؤ  هرؤر ه سؤيةما  شييؤا     فخي ؤ   بيؤ  يشؤام  ألشل  عوؤا مؤ  هبةؤ   يؤؤ172ترفي ييا  لؤلةم  سؤي  
م مؤؤ  دؤا يجمؤؤات ميؤؤر   ل لةجؤؤ    ش متؤؤات ثررتومؤا إلؤؤى يوؤؤا  بيؤ   لحكؤؤظ  ألشل. ش ؤؤا تمكؤ  يشؤؤا وياهياةؤ   إلمؤؤار 

 لآبؤ   لمئذةؤ   شجؤان بيؤاء  لقيطؤل  ييؤى ةوؤل  لآبؤ  ش سترلى ييؤى  عؤة  اليوؤظ شةصؤرةوظ  شهضؤاف إلؤى جؤام  
 يؤ. 100ألةالس  ا بيايا سي  همنل   لسمم ب  مالك  لمعلشف  اسظ   لر ني  ل ينل(  شكا  

 هه ( :  206 -180الوكم )ن هاام  ) – 3
يؤ شري    بي   لحكظ  ألشل  عوا م  هبةؤ  فقمؤ  ثؤرر  يمةؤ  سؤيةما  شييؤا    قتؤل 180ترفي يشام  ألشل سي  

 .  ل ارر ألشل ش ستسالم  ل اةي  ش ضى ييى ما ةشب م  فت   شغح  بالن  ل لةج  شدا ياش ةوظ ييى 
 هه ( :238 -206وبد الرحمن ) الماني ( )ن الوكم ) – 4
يؤؤؤ فخي ؤؤ   بيؤؤ  ييؤؤا  لؤؤلةم   ل ؤؤاةي  عوؤؤا مؤؤ  هبةؤؤ . فؤؤي يوؤؤاه ثؤؤارت فتيؤؤ  بؤؤن  206تؤؤرفي  لحكؤؤظ  ألشل سؤؤي   

 لمضؤلي  ييؤى ميطقؤ   تؤامنل(  فقمعوؤا  لحكؤظ شهمؤؤل بوؤام  تؤامنل( شه ؤام مكاةوؤا ملسؤى ليسؤ    فسؤؤمنن   لةمنيةؤ  ش
 شتا   غحش  لممالك  ليصل ةة . آيةطي  يصةا  هيل   ملسة (  شهرما

 هه ( : 273-238مومد )ارول( )ن وبد الرحمن ) – 5
يؤؤؤ  فخي ؤؤ   بيؤؤ  محمؤؤا  ألشل  عوؤؤا مؤؤ  هبةؤؤ . فؤؤي يوؤؤاه ثؤؤار  لمرلؤؤاش  238تؤؤرفي ييؤؤا  لؤؤلةم   ل ؤؤاةي سؤؤي   

ثؤار  لل يؤب   ويررنؤر( فتيؤ   ةتوؤن شتحال ر  م  ميؤك  جيةقؤ (. شهآيةطي  بحيام  يمل ب  ة صر   شثار يية  هيل 
 قتيؤؤ  . شةشؤؤين بؤؤن  محمؤؤا شبؤؤن  ميؤؤر   ليصؤؤار  ةؤؤلشص  ةتوؤؤن  اييتؤؤ  ييؤؤنوظ ش السؤؤتنالء ييؤؤى ك نؤؤل مؤؤ   اليوؤؤظ 

 ل ؤؤا كرة (  لسؤر ةل  ألةالسؤؤة  شتؤؤرلى  ا ؤؤا  لبحليؤؤ   ألةالسؤؤة   رشؤؤخاش  -شةصؤرةوظ. فؤؤي يوؤؤاه يؤؤاجظ   ليررمؤؤا  
 ب  سعنا( آلنيظ. 

 هه ( : 275-273مومد )  المنذر )ن – 6
 يؤ شري    بي   لميذر  ألشل  شلظ  طل ةكم  سر  سيتن . 273ترفي محما  ألشل سي  
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 هه( : 300  -275وبد هللا )ن مومد )  – 7
شتتا عؤن فؤي يوؤاه ثؤرر ت  هبؤينية يؤؤ شري ؤ  هرؤره ييؤا   بؤ  محمؤا. ثؤار ييةؤ  همؤل ء 275ترفي  لميؤذر سؤي  

 ا شيشلي  سي .  لمرلاو  شآال ةكم  رمس
 : (350-300ق يفة ارندلا وبد الرحمن الناصر ) – 8
تؤؤرفي ييؤؤا   بؤؤ  محمؤؤا فخي ؤؤ  ة نؤؤاه ييؤؤا  لؤؤلةم    ل الؤؤث(  شتيقؤؤب بيقؤؤب  لخالفؤؤ   ةؤؤن   ةوؤؤارت سؤؤيط    

شيؤؤؤر هشل مؤؤ  تيقؤؤؤب بيقؤؤؤب  لخالفؤؤؤ  فؤؤي نشلؤؤؤ   ألمؤؤؤرين   األةؤؤؤالس  شكؤؤا  هسؤؤؤالف  وتيقيؤؤؤر  بيقؤؤؤب  اؤؤؤا ن  لخية ؤؤ  فؤؤؤي 
إلمار (.  متا ةكمؤ  رمسؤر  سؤي  همضؤايا فؤي  مؤ   ل ؤرر ت شفؤي ةلشبؤ  مؤ   ل لةجؤ . ش ؤا بياؤن  لاشلؤ   ألمريؤ    

 لمتارمؤ   ل اؤرر في يواه ميتوى رفعتوا فؤي  لقؤر  ش لعيؤظ ش لعمؤل  . ف ؤي  لقؤر  كؤا  لوؤا  لسؤةطل   ل اميؤ  ييؤى بؤالن 
.  اؤا ن صانيا م  هيالم  لمشلق  شة سن بوظ ييؤى  محج   لعيماء  شك ل لآب  ليالن  لعاش  شفي  لعيظ هدبحن 

شدؤؤب فنوؤؤا عبقليؤؤ   لعؤؤلص فؤؤي  لوياسؤؤ  ش لييؤؤاء ش لحرلفؤؤ   لعجنبؤؤ    لحيؤؤل ء شفؤؤي  لعمؤؤل   بيؤؤي ييؤؤا  لؤؤلةم  ماويؤؤ  
فجاءت هيجربؤ   لحمؤا  شهللا ؤ  مؤ  هللا ؤات  ل ؤ   للفةؤ . ش ؤا هضؤاف إلؤى لقؤب  لخالفؤ  لقؤب   ليادؤل لؤاو   (  ف ؤا  

  علف   . 
 هه ( :366 -350المستنصر با  الوكم )ن وبد الرحمن الناصر ) – 9

يؤؤؤ فخي ؤؤ   بيؤؤ   لحكؤؤظ   ل ؤؤاةي(  عوؤؤا مؤؤ  هبةؤؤ  شتيقؤؤب بيقؤؤب   لمستيصؤؤل 503سؤؤي  ييؤؤا  لؤؤلةم   ليادؤؤل تؤرفي 
هبةؤؤ   فحؤؤارص ميؤؤر    شؤؤتال ( ش  لنؤؤر ( ش  ةافؤؤار( ش وؤؤليظ شدؤؤا يجمؤؤاتوظ. فؤؤي يوؤؤاه هغؤؤار   ؤؤاهلل(  ش ؤؤا سؤؤار سؤؤنل 

 ل ؤؤا كرة ( ييؤؤى  لسؤؤر ةل  ألةالسؤؤة  ليمؤؤل   ل اةةؤؤ  فصؤؤايظ.  هنةؤؤظ  لعيمؤؤاء ييؤؤى  ا ؤؤ   شغصؤؤن بوؤؤؤظ  -  ليررمؤؤا  
ةؤرت هربعما ؤ  هلؤف مجيؤا  مجالس   شتلجمن إلى  لعلبة  كتب كاةن توا  إلة  م  ه اآل   للشم  ش ا هةشؤأ مكتبؤ  

شلظ  كؤ  مؤ  هيؤل  ألةؤالس فؤي يوؤاه مؤ  ال  عؤلف  لقؤل ء  ش ل تا ؤ   بنيمؤا كؤا   لجوؤل  سؤرن هشرشبؤا  شلؤظ  كؤ  فنوؤا 
 م   علف  ل تا   ش لقل ء  إال  لقينل. 

 هه ( :366هاام )ن الوكم )  – 10
  ل ؤؤاةي(  عوؤؤا مؤ  هبةؤؤ  شتيقؤؤب بيقؤؤب  يؤؤؤ شري ؤؤ   بيؤ  يشؤؤام366تؤرفي  لحكؤؤظ   ل ؤؤاةي(  لمستيصؤؤل  ؤاهلل سؤؤي   -

  لمميا  اهلل(  شلظ  ك   ا تجؤاشه  لحان ؤ  يشؤل  مؤ  يمؤله. شكؤا   لعوؤا إلةؤ   لدؤل ر همؤ   دؤبم(  لبشكيسؤة  يؤ  
هشجوا  لحكظ شبتأونا ةاجب  لقصل محما ب  هبي يامل. ش ا  ستطاع يذ   لحاجؤب ه  ويتؤحع  لسؤيط  مؤ   لخية ؤ  

     ةظ  لاشل   لعاملي  بحيامت . لقادل شه   ستقل بوا شه
  الدولة العامرية: 

ييؤى ة ؤرذ  دؤبم( هم  لخية ؤ    كمؤا  ضؤى ييؤى ة ؤرذ  لؤرهيل ي مؤا   لمصؤح ي  وض  ا)ن أ)ي وامر - 11
شةجب  لخية   ي   ليؤاس  شهلحمؤ   إل امؤ  فؤي  لقصؤل شهيؤا لؤ  مؤا ويوؤي آ ؤال فؤي م ؤل سؤي  شيصؤلف  يؤ   لت  نؤل 

رمسؤؤن  ش عؤؤ    -كمؤا  قؤؤرل  لممررؤؤر   -ةلشبؤؤا بياؤؤن  بؤؤ  هبؤي يؤؤامل ض ييةؤؤ . رؤؤاض فؤي غنؤؤل مؤؤا هريؤؤا لؤ  شفؤؤل 
شهمؤل  . كتب ل   ليصل في هك ليؤا  شمؤ  هجؤل ذلؤك تيقؤب  الميصؤرر  شمؤات متؤأثل   جؤل ح هدؤابت  فؤي هللارؤل ةلشبؤ 

 ه  ورسا في  لقيل ييى ليفيعتعنم ف ديعوما مما جم  ييى شجو  م  غبار جوان  ليصار   .
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مير   ل لةج  لقتال  لمسيمن   عؤا شفؤا   بؤ  هبؤي يؤامل شقةؤام نشل  لطر  ؤف  شذلؤك  لثؤار   لضؤاا   تحالف ثظ 
بن  ميؤر  تيؤك  لؤاشل ش سؤتيجانيظ  ميؤر  شهمؤل ء  ل لةجؤ    لؤذو  كؤاةر    لضؤر  ييؤى مؤ  هيؤاةره مبؤال  كينؤل   ك نؤل  

 ميوا.  ما كا   عجح ي  هن  وا  شييتوي  ألمل  االستنالء ييى ممي ت  شآلنه
  لميصؤرر(  عؤا سؤب  شيشؤلي  يامؤا مؤ  تايبؤ  ييؤى  لحكؤظ  فخي ؤ  فؤي  لحجا ؤ   توفي ا)ن أ)ي وهامر - 12

 بي  ييؤا  لميؤك  شتيقؤب بيقؤب   لم  ؤل  ؤاهلل(  شسؤار فؤي تؤابنل  لميؤك سؤنل  هبةؤ . شظؤل  لخية ؤ  يشؤام محجربؤا يؤ  
  لياس ش ا بي  م   لعمل سبعا شثالثن  ياما. 

يؤؤؤ فخي ؤؤ  فؤؤي  لحجا ؤؤ  هرؤؤره ييؤؤا  لؤؤلةم   لميقؤؤب بيقؤؤب  بؤؤيجرل( فؤؤأرلج 399سؤؤي   الم ههكتههوفي وبههد  - 13
 ؤؤاألمل ثؤؤارش   لآبؤؤ  يشؤؤاما مؤؤ  معتقيؤؤ  شهكليؤؤ  ه  ورلةؤؤ   لخالفؤؤ  مؤؤ   عؤؤاه  ف تؤؤب لؤؤ  بؤؤذلك يوؤؤا . شلمؤؤا ييؤؤظ هيؤؤل 

شبؤؤا عره شتيقؤؤب ييؤؤا  لؤؤلةم   ليادؤؤل ييؤؤى ييؤؤا  لؤؤلةم  ش جتمعؤؤر  ييؤؤى همؤؤري وؤؤايى محمؤؤا بؤؤ  يشؤؤام مؤؤ  هة ؤؤان 
  محما  لمواي شتمك  م   تل  بيجرل( شب   ةتون نشل  بيي يامل. 
 : وو   الخالفة إل  )ني أمية )مومد المسدي و  يماو المستعنن(

ات شهيي  ليياس شفات  شهرؤلج لوؤظ ج ؤ  بؤخم بؤية  ش نيى هة  م حج  مومد المسدي هااما المؤيد - 14
لظ وييث ه  ثؤار ييؤى محمؤا  لموؤاي  بؤ  يؤظ لؤ  وؤايى سؤيةما  بؤ   لحكؤظ  بؤ  ش .     شديى يينوا شنفيوا  اةت ال

سؤؤيةما  بؤؤ  ييؤؤا  لؤؤلةم   ليادؤؤل شةاهيؤؤ   لخالفؤؤ   ش لتؤؤف ةرلؤؤ   ليلبؤؤل. ش ؤؤا  سؤؤتعا  كؤؤل ميومؤؤا  ميؤؤك مؤؤ  ميؤؤر  
شكؤا  ذلؤك  لآبؤ  تمؤن  لايبؤ  لسؤيةما  بؤ   لحكؤظ ش تؤل محمؤا   لموؤاي( شنرؤل سؤيةما  إلؤى   ل لةج   شفي  لحلص

يؤؤؤؤ( شهةضؤؤؤل يشؤؤؤاما   لمميؤؤؤا( شكؤؤؤا  ةةؤؤؤا  فتيؤؤؤاهل لسؤؤؤيةما  يؤؤؤ   لخالفؤؤؤ  شبا عؤؤؤ  شتيقؤؤؤب بيقؤؤؤب 402 - 400سؤؤؤي   
 .    لمستعن   اهلل(

يمؤاء  ليلبؤل  لؤذو  ةصؤلشه إ طايؤات ش رت ى  عا ذلك  لمميؤا ش نؤل ه   لمسؤتعن   تيؤ . ش ؤا ه طؤ   لمسؤتعن  ه 
شبؤذلك  ة ؤل  يقؤا  لاشلؤ   ألمريؤ    لآبؤ  في جيؤرص  ألةؤالس شبؤل    فؤأيي    ةؤ   لؤرال   سؤتقاللوظ ش ة صؤالوظ يؤ  

 لصؤقالب    حكؤظ كؤل آا  ؤ  ميوؤا ةكؤام سؤي ر   ش امن ييى هةقاضوا نشيالت مسؤتقي  لطر  ؤف مؤ   لعؤلص ش ليلبؤل ش
مكاةتوؤا كعادؤم  ش سؤترت مؤ  نشل  لطر  ؤف  شتعا ؤب يينوؤا  لآبؤ   لطر  ؤف شفقؤات  مسيك  لمير  شيلفر   ميؤر 

 ةكام م  هدرل يلبة  ميوظ هن رس  م  بيي ةمرن شميوظ م  بيي جورر شميوظ  قا ا م  بيي همة . 
 :ورطبة ميام  ولة )ني حمو  في 

 :  ييي ب  ةمرن  إلنريسي ش لقاسظ ب  ةمرن شيحنى ب  ييي ب  ةمرن( 
ييؤؤؤي بؤؤؤ  ةمؤؤؤرن  إلنريسؤؤؤي ييةؤؤؤ  ش سؤؤؤتيجاش   ؤؤؤاألمنل  لآبؤؤؤ  سؤؤؤاءت سؤؤؤنل   لمسؤؤؤتعن   ؤؤؤاهلل ف ؤؤؤار هيؤؤؤل  - 15

ن  ش تؤؤل  لمسؤؤتع لآبؤؤ  يؤؤؤ مؤؤ  جؤؤةش مؤؤ   ليلبؤؤل  فؤؤارل 407 لوابؤؤمي  همنؤؤل  سؤؤيت (  فاسؤؤتجاص لوؤؤظ شترجؤؤ  سؤؤي  
يؤؤؤ  فخي ؤؤ  هرؤؤره 408شلقؤؤب ة سؤؤ    لمتركؤؤل ييؤؤى    ليادؤؤل لؤؤاو   (  شكؤؤا  بؤؤاوا  ييؤؤى ممالةكؤؤ  فاغتؤؤالره سؤؤي  

  لقاسظ  ب  ةمرن  شتيقب بيقب   لمأمر (. 
يؤؤؤ ثؤؤار ييةؤؤ   ليلبؤؤل شريعؤؤره ششلؤؤر   بؤؤ  هرةؤؤ   حنؤؤى بؤؤ  ييؤؤي  إلنريسؤؤي شتيقؤؤب بيقؤؤب   لمعتيؤؤي 413شفؤؤي سؤؤي  

فبا عره شتيقب بيقب  همنؤل  لمؤممين ( ثؤظ إةوؤظ ريعؤر   لقاسظ ب  ةمرن ريع   ليلبل شهيانش  يم    اهلل(. شلظ وييث ه 
  لقاسظ شهيانش   ب  هرة   حنى ليمل   ل اةة . 
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 :وو   الوكم إل  )ني أمية 
 ت  ي   لمعتا(   لمست ول   لمس 

 حنى ب  ييي شبري  همري وايى ييا  لؤلةم    لخؤامس(  بؤ  يشؤام بؤ  ييؤا  لجبؤار  لآب  ري  هيل  - 16
يؤؤ ةتؤى 413ب  ييا  للةم   ليادل رية   شتيقب بيقب   لمست ول  اهلل(  شلظ وييث سر  بول شةصؤف مؤ  يؤام 

  بؤؤؤ  ييؤؤا  لؤؤؤلةم   ليادؤؤل شتيقؤؤؤب بيقؤؤؤب  ريؤؤ  شبريؤؤؤ  همؤؤري وؤؤؤايى محمؤؤا   ل الؤؤؤث(  بؤؤؤ  ييؤؤا  لؤؤؤلةم  بؤؤ  يينؤؤؤا
  لمسؤت  ي  ؤاهلل(  شبعؤا هربؤ  سؤؤير ت مؤ  شالوتؤ  ريؤ  شبريؤؤ  همؤري هللارؤل وؤايى يشؤاما   ل الؤؤث(  بؤ  محمؤا بؤ  ييؤؤا 

 سرء تصؤلف  فخيعؤره شهرلجؤره مؤ   لآب   لميك ب  ييا  للةم   ليادل شتيقب بيقب   لمعتا  اهلل( ش ا ضاق هيل 
  ةقلضن نشل  بيي همة  في  ألةالس.  يؤ شب 422سي   لآب  

  :ورطبةميام  ولة )ني جسور في 
يينوظ  لرهيل ه ا  لححم ب  جورر  فقام بتابنل  ألمؤرر إلؤى ه  مؤات سؤي   لآب  شلى هيل  لمعتا  اهلل  عا ري  

يؤؤ فأي بؤ   بيؤ  ييؤا 462ةتى ريع  هييوا سي   لآب      بي  هبر  لرلنا محما ب  جورر  شما ه ل ييى يؤ شري435
  لميك  فأساء  لسنل  فأرلجره ييوا. 

  :أشبن يةإل  ورطبة قم 
فمي وؤا شه لؤن  لآبؤ  ييؤى هبؤينية  همنؤل  لمعتمؤا بؤ  عبؤان يؤؤ هةؤف 468 عا ري  ييا  لميك بؤ  جوؤرر سؤي  

 .  لآب نشل  بيي جورر شمعوا نشل  
  ولة المرابونن في ارندلا : 

ش ستخيصؤؤوا مؤؤ  بيؤؤي ذي  ليؤؤر  شيقؤؤا آيةطيؤؤ  يؤؤؤ  سؤؤترلى هل رةسؤؤر  لسؤؤانس ميؤؤك  لنؤؤر ( ييؤؤى 477فؤؤي يؤؤام 
   بنرسؤف بؤ  تابؤ ن  لمعتمؤا بؤ  عبؤان   فاسؤتيجا همنليؤا هبؤينية ييؤى  ةي ا م  ميؤر   أل ؤالةظ  لمسؤةحة  لالسؤتنالء

همنل نشلؤ   لمؤل  طن  فؤي  لماؤلص  أل صؤى  فأةجؤاه ش ؤام إلؤى  ألةؤالس ييؤى رهس جؤةش مؤ   ليلبؤل ش اتؤل هل رةسؤر 
يؤؤ 479رجؤب سؤي   12شذلؤك فؤي  طينؤرس لك  بونل  جلت فؤي مر ؤ   عؤلف  الحال ؤ    ؤالقلص مؤ  شمحالفة  في مع

 .  ألسباةي في مر ع  مشورن  م  ه ام  إلسالم ش ةتون بيصل  لمل  طن  شسحق  لجةش 
شبعا يذه  لمر ع  هرذ  لمل  طر   سترلر  ييى نشل  لطر  ؤف ش ةؤا   عؤا هرؤل  شيي ؤر  ميركوؤا إلؤى  لماؤلص 

. ش ؤؤا ن مؤؤن نشلؤؤتوظ ةتؤؤى  ضؤؤى يينوؤؤا  لمرةؤؤاش   لآبؤؤ ى شه ؤؤامر  فؤؤي  ألةؤؤالس نشلؤؤ  ليمؤؤل  طن  يادؤؤمتوا  أل صؤؤ
 بحيام  ييا   ب  ترملت. 

 نشل   لمرةاو  في  ألةالس 

ش ؤؤا هآمؤ   ضؤؤمحاللوا ميؤر   ليصؤؤار   ورسؤف بؤؤ  تابؤ ن   ضؤمحين نشل  لمؤؤل  طن  فؤي  ألةؤؤالس  عؤا شفؤؤا  
  ألسؤبا يؤؤ ش لتحمؤر  مؤ  543فتحال ر  ليقضاء يينوا  فسارع  لمرةاش  إلؤى دؤايظ شنريؤن جنربؤوظ  ألةؤالس سؤي  

 في معلك  ضاري  يلفن  معلك    ألر ( ش ةتصلش  يينوظ ةصل  مينيا. 
كؤؤ  هرؤؤل   جمعؤؤر  لوؤؤا  ؤؤر يظ شةشؤؤاش  جنربؤؤوظ  ش لتقؤؤر  مؤؤ  جؤؤةش  عؤؤايا  عؤؤاش   لعؤؤا  لمعل   ألسؤؤبا ش ؤؤا هرؤؤذ 
 . لألسبا يؤ في معلك  يلفن  معلك    لعقاص( شكاةن معلك  فادي  تظ فنوا  ليصل 609 لمرةاو  سي  

 : نساية  ولة الموحد ن في ارندلا

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=428#n2072
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=428#n2072
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=488#n2348
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=488#n2348
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=488#n2348
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=488#n2348
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=500#n2383
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=500#n2383
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شلؤؤظ تؤؤأت سؤؤي     ألسؤؤبابؤؤاه مصؤؤنل  ألةؤؤالس ووتؤؤح  شهرؤؤذت  ر يؤؤا  ألةؤؤالس تسؤؤقط فؤؤي وؤؤا  لعقؤؤاص  عؤؤا معلكؤؤ  
فقؤا ثيتؤن ريؤف ةصؤرةوا. ثؤظ غلةاآؤ  ملسؤة  فؤي هوؤاووظ. همؤا  بييسة  شن ةة  ش ش لآب  يؤ ةتى سقطن نشل  644

شن لؤن  هسؤباةةافؤي مسؤيمن  م( شبسقرآوا  ةتوى ةكؤظ  ل 1492يؤ  897سي    ألسبا  ةوارت مقاشمتوا شسقطن بنا 
  عا ةكظ ن م ثماةما   يام. توظ نشل
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 خ  قوب أهم المدو ارندلسية تاري: 

   Pmpalone                                م:  مييرة   748 /يؤ  130
  Barcelona                            م: بلبيرة   985 /يؤ  374
  Santiago                                   م: ساةتةاغر 997 /يؤ  387
                                           Leon م: لنر   1002 /يؤ  392
  Salamanca                               م: سيميق   1055 /يؤ  446
  Colambra                                م:  يملب   1064 /يؤ  456
  Barbastro                   م: بلبشتل 1065 /يؤ  457
  Madrid        جليط       م: م 1084 /يؤ  476
  Toledo                    م: آيةطي   1085 /يؤ  477
                                        Huesca م: شبق  1096 /يؤ  489
                                        Tudela م: تطني  1114 /يؤ  507
                                Zaragoza م: سل سط  1119 /يؤ  512
                                        Cuonca م:  رةق        1177 /يؤ  543
                   Silves                               م: بيب 1179 /يؤ  585
  Merida                                     م: مارن   1222 /يؤ  619
  Badajos                                 م:  طينرس  1229 /يؤ  627
  Mallorca               م: منرر    م  جحر  لبالةار(  1230 /يؤ  628
 Ibza                      م:  ا س  1235 /يؤ  632
  Cordoba                   م:  لآب  1236 /يؤ  633
  Tolavera                            م: آيينل  1236 /يؤ  633
  Denia                        م: ن ةة  1238 /يؤ  636
                                      Cartagena م:  لآاجي  1242 /يؤ  640
  Denia م: ن ةة  1243 /يؤ  641
  Murcia م: ملسة  1443 /يؤ  641
  Jaen  م: جةا  1246 /يؤ  644
  Lisbaana  م: لشيرة  1247 /يؤ  645
                                                Jativa م: باآب  1247 /يؤ  645
  Sevilla          م: إبينية  1248 / 646
  Lerida           م: الرن   1249 /يؤ  647
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  Huelva   م: شلب  1262 /يؤ  661
  Nibela          م: ليي  1262 /يؤ  661
  Cadis         نس ا م: 1262 /يؤ  661
  Menorca               م: ميرر      ة  جحر  لبالةار(  1287 /يؤ  686
                                      Giraltar م: جيل آارق  1310 /يؤ  702
                                                  Ceuta م: سيت  1415 /يؤ  818
  Ronda م: رةا  1485 /يؤ  890
  Malaga م: مالق  1487 /يؤ  893
  Cudix                 م: ش ني هللاش 1488 /يؤ  894
                                            Almeria م:  لملي  1488 /يؤ  894
  Granada                   م: غلةاآ  1492 /يؤ  898

 
 

************* 
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 أعمار الدول اإلسالمية 
 

 : ال تعالى 
   ُ َُاَهدَاَء َوَّللاه ُ الهِذيَن آَمنُاوا َويَتهِخاذَ ِماْنُكْم     ال يُِحابن الظهااِلِمينَ َو.ِْلَك اأْلَيهاُم نُدَاِولَُها بَْيَن النهاِس َوِليَْعلََم َّللاه

 (140هللال يمل   . 
 

مها شهاء هللا أو النبهو  فهيكم  تكهوو  ) شي  ةذ    رضؤي   ييؤ  : ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال:
  تهم تم تكوو قالفة و   مهنسج النبهو  , فتكهوو مها شهاء هللا أو تكهوو, . رفعسا هللا إذا شاء أو  رفعساتكوو تم 
هللا إذا شهاء أو    رفعسها  تم تكوو م كا واقا فتكوو ما شهاء هللا أو تكهوو تهم .هللا إذا شاء أو  رفعسا   رفعسا
تهم تكهوو قالفهة  .مها شهاء هللا أو تكهوو تهم  رفعسها إذا شهاء أو  رفعسها   جبريها فتكهوو م كها تم تكهوو  . رفعسا 

 رش ه مسيظ. ( . و   منساج النبو  تم  كه
  

, تهم جبريهة.. م هك وضهوك ..) إنسا تهم تهم : م  ةاوث هةس رضي   يي   ؤال: ب  ةمان الشفي رش     
  (.   تم  طواغنه

 .( إنسا  تكوو م و  تم جبا)ر  تم الوواغنه ):  ب  مالك  ال ي  بول ب  يطة  ي  هةسشفي رش    
 

 (. ياما 11   .......................... يؤ 11 -1 .................. الدولة النبوية :

 ياما (. 30   .......................... يؤ 41-11 ..........:  ولة الخ فاء الراشد ن

 .( ياما 90   ........................ يؤ132 -42 ........... :  ولة الخالفة ارموية
 ياما(.  524  ....................... يؤ656 -132 ......... : يةال با الخالفة  ولة 

 
 : بحسب .سلسل .اريخ قيامها    مية المستقلةأعمار الدول اإلسال

 

 هير م(. 805  ......... يؤ897 –138 ......... نشل  بيي همة  في  ألةالس م  نشل  لطر  ف:  -1
 (هير م 157  ........ ؤي 297 -140 ................  لمالص  أل صى :  - لاشل   لما ري    -2
 (هير م 143  ....... يؤ 296 – 162 ................... تايلت/  لجح  ل:  – لاشل   للستمة   -3

 ( هير م 203  ....... يؤ 375 – 172 ................:  - صى  لمالص  أل –نشل   ألن رس   -4
 ( هير م 612  ......... يؤ 792-176 ......................... :  -ي ما  – لاشل   إل اضة   -5
 (هير م 112  ....... يؤ 296 – 184 .......................... :  -ترةس – لاشل   ألغيية   -6
 (  44 هير م  ........ يؤ 298 -254 .............. :   -سجستا  /إول    – لاشل   لص اري   -7
 (  42 هير م  ........ يؤ 298 -256 ................. :  -مصل ش لشام  – لاشل   لطرلرةة   -8
 ( 128 هير م  ........ يؤ389  -261 ...... :  -ما شر ء  ليول ش آيلستا   - لاشل   لساماةة  -9
 (هير م 100  ........ يؤ 392 -292 ............... :  - لمردل ش لشام  – لاشل   لحما ةة   -10
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 (هير م 102  ......... يؤ398 -296 .................. : - لخية   لعلبي  – لاشل   لقل مط   -11
 (هير م 279  ....... يؤ 567 – 298 ................... : -مصل ش لشام   - لاشل   ل اآمة  -12
 (هير م 35   ....... يؤ 358 – 323 ........................ : -مصل  – لاشل   إلرشنا    -13
 ياما( 113  ....... يؤ 447 - 334 ..................... :  -بالن فارس  – نشل  بيي بري  -14
 (هير م 179  ......... يؤ555 -366 ................ : -هفااةستا  ش لويا  – لاشل   لاحةري   -15
 (هير م 132  ......... يؤ554 -421 ................... : -هبنا /  لةم   –نشل  بيي ةجاح  -16
 ياما(. 154  ....... يؤ 583 – 429 ........... : - لمشلق في بالن  للي   –نشل   لسالجق   -17
 ياما(. 38  ....... يؤ 508 - 470 ............................. : لشام نشل   لسالجق  في  -    
 ياما(. 237  ....... يؤ 707 - 470 ........................ : نشل   لسالجق  في  ألةاضرل -    
 (هير م 173  .......... يؤ612-439 ....................... : -هفااةستا  ش لويا  – لارري   -18
 (197 هير م  .......... يؤ647-450 ...................... :  -ديعاء/  لةم   - لصيةحة  -19
 ياما(. 92  ...... يؤ  540 – 448 .............. :  - لمالص  أل صى  – لمل  طن   نشل  -20
 ياما(. 147  ....... يؤ  617– 470 ..............رر رهمما شر ء  ليول/ – لاشل   لخر رهمة   -21
 هير م(. 309   ...... يؤ  809 – 500 ....................: شمارنو (هللاما  لاشل   ألرت ة   في  -22
 ياما(. 144  ...... يؤ  660 - 516 ...................... :  لاشل   ألتا كة   في  لمردل( -23
 ياما(. 38  ...... يؤ  579 - 541 .......................... : تا كة   في  لشام( لاشل   أل - 
 ياما(. 153  ..... يؤ  668 - 515  ......... : -  اس لمالص  أل صى/   – نشل   لمرةاو  -24
 ياما(. 82  ..... يؤ  648 - 564  .............................  لاشل   ألوربة  في مصل: -25
 ياما(. 82  ........ يؤ661 – 579 ............................ : لشام  لاشل   ألوربة  في  -     

 ياما(. 352  ....... يؤ 977 – 625 ............................. : نشل  بيي ة م بترةس -26
 (هير م 200  .......... يؤ826-626 .......................... نشل  بيي رسرل في  لةم  :  -27
 ياما(. 329  يؤ 962 – 633:  بتيمسا  ب  ييا  لر ننشل  بيي هيما   -28
 ياما(. 144  ..... يؤ  792 - 648  ........................... : -مصل  -نشل   لممالةك  -29
 ياما(. 264  ..... يؤ  923 – 659  ......................... :  لخالف   لعباسة  في مصل -30
 ياما(. 239  ..... يؤ  831 – 668  ............ : - فاس لمالص  أل صى /نشل  بيي ملي   -31
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 : أسباب انهيار الخالفة اإلسالمية

 هيموا:. لعل م   عرن  ةوةار  لخالف   إلسالمة  إلى يا  هسباص 
 إل  النظام الم كي الوراتي :نظام الخالفة توول  –أوال 

 ت ملةيؤؤؤؤ   لميؤؤؤؤك شبؤؤؤؤا.فؤؤؤؤي  ألسؤؤؤؤل   لمؤؤؤؤا  ةتقيؤؤؤؤن  لخالفؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤى بيؤؤؤؤي همةؤؤؤؤ  بؤؤؤؤالر  ة ؤؤؤؤام  لشؤؤؤؤرر  بي ؤؤؤؤام  إلر 
قا يوا معاشي   الخالف  م   عاه البي  وحيا ش ةتحع  ليةع  ل   المؤال لمؤ   خضؤ  ليمؤال  شبؤالقر  لمؤ   لعضرض . ف
 تسؤ   عؤؤا ذلؤك ةطؤاق  لخيفةؤؤ   مؤ  بيؤؤي همةؤ  . ثؤظ  إلؤى بيؤي مؤؤلش    بؤ   لحكؤظ   ةتقيؤؤن  لخالفؤ  ثؤظ  خضؤ   ؤالقر   

ييؤا مؤ  هبيا ؤ  وتر رثرةوؤا ش ةؤا   عؤا هللارؤل  التلتنؤب  لؤذي  قؤلره  كمؤا فعؤل  فأدبم  لخية ؤ   عوؤا إلؤى  بيؤن  هش هك ؤل
:  لرلنا ثظ سؤيةما  ثؤظ وحيؤا ثؤظ يشؤام. ش ؤا ترسؤط  ب   لحكظ فقا يوا  الخالف  م   عاه إلى هبيا   لميك ب  ملش   

 بن  سيةما  شيحيا  عوا م  سيةما . يمل ب  ييا  لعحيح 
ش سؤؤتقل ة ؤؤام  لخالفؤؤ  فؤؤي  لاشلؤؤ   إلسؤؤالمة   عؤؤا ذلؤؤك ييؤؤى ة ؤؤام  إلر  شهدؤؤبحن  ليةعؤؤ  رسؤؤما بؤؤكيةا  قيؤؤل 

 لعتؤاق ل ؤي  ل ء ش لعيماء  شتمرذ ييؤنوظ  أل مؤا   لماي ؤ  مؤ   لحيؤف  ؤالطالق شيينوا  لياس  وتقاموظ  ألمل ء ش ل ي
ال وتحييؤؤؤر  ميوؤؤؤا. شفؤؤؤي  لعصؤؤؤل  لعباسؤؤؤي  ل ؤؤؤاةي لؤؤؤظ  عؤؤؤا هةؤؤؤا وبؤؤؤالي  اليةعؤؤؤ   عؤؤؤا ه  هدؤؤؤبم مصؤؤؤنل  لخالفؤؤؤ  بنؤؤؤا 

 ما :م ساتا  هساسنتا  شي. ش ا تلتب ييى شر ث   لخالف  م   لقان   ألياجظ م  فلس شتل    لمتايين 
 شظايل   الستيا ن ش ل يظ. .  ميك  لصل ع م  هجل  ل 
 الم ك:الصراع من أجل  - 1

ش ؤا  مؤؤتألت كتؤب  لتؤؤارير  لمختي ؤ   صؤؤرر ك نؤل  مؤؤ  دؤل يات  ألسؤؤل  لمتعؤان  ييؤؤى  لميؤك   شمؤؤ  دؤؤل يات  
  لقصرر ن رل  ألسل   لر ةا  ييى شال    لعوا ..

مؤؤ   ؤؤاص سؤؤا  ؤؤاص محيؤؤا مؤؤ     فؤؤ  مر ؤؤف  لمسؤؤيظ  ؤؤاألمل  لر  ؤؤ ش ؤؤا ش ؤؤف  ل قوؤؤاء مؤؤ  ة ؤؤام  إلر  فؤؤي  لخال
فأجاهش  ليخية   ه   عوا  الخالف  إلى  بي  هش إلى  ب  هرة   ثؤظ هجؤاهش  ه   عوؤا  الخالفؤ  لعؤان مؤ  هبيا ؤ    ل ت    

ا  فؤاجل     ةتؤى لؤر كؤش لسؤةا  رالفؤ  مؤ  ويؤال  لخالفؤ   الاصؤب  يير  وتر رثرةوا ييى  لتلتنب  لذي  قلره  كذلك 
ل ؤؤنال وينؤؤن  لمسؤؤيمر  بؤؤال رية ؤؤ . شبؤؤذلك وؤؤارل فؤؤي  ؤؤاص  إلجؤؤاه  جمةؤؤ   لخي ؤؤاء ش لميؤؤر  ش ألمؤؤل ء  لؤؤذو  بؤؤميتوظ 

  ليل ميوظ ش ل اجل.  هش  لتايب .   ايا   إلر 
 : ااهر  اال تبدا  والظ م - 2

ا بؤكيةا  تمرؤذ  اللغبؤ  هش لما  ةتقل ة ؤام  لخالفؤ  مؤ   ايؤا   لشؤرر  إلؤى ة ؤام  إلر   شهدؤبحن  ليةعؤ  رسؤم
 .  لل ب 

 إلسؤالم مطيقا ال ر نب يية   وتصلف ييى ير ه. ش ا ةشأ ي  ذلك  ةحل ف يؤ  رطؤ  دار سيطا   لمير  
 شتعطنل لجاش  فليض   ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل. 

 ؤؤا شلنؤؤن ييؤؤةكظ هووؤؤا  ليؤؤاس  إةؤؤي  رطؤؤاص هبؤؤي  كؤؤل ةؤؤن  تؤؤرلى  لخالفؤؤ  فقؤؤال: "فيؤؤظ  عؤؤا  ألمؤؤل كمؤؤا جؤؤاء فؤؤي 
شلسؤؤن  خنؤؤلكظ  فؤؤل  رهوتمؤؤرةي ييؤؤى ةؤؤق فؤؤأينيرةي  شى  رهوتمؤؤرةي ييؤؤى  اآؤؤل فسؤؤانشةي. هآةعؤؤرةي مؤؤا هآعؤؤن   
فةكظ  فل  يصنت  فال آاي  لي ييؤةكظ. هال إ  ه ؤر كظ ييؤاي  لضؤعةا ةتؤى هرؤذ  لحؤق لؤ   شهضؤع  ظ ييؤا  لقؤري 

  " ةتى هللارذ  لحق مي 

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=86#n502
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=86#n502
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=86#n502
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=101#n561
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ظؤؤايل   يكؤؤذ  هنت اة   لمطيؤؤق ةشؤؤرص يؤؤذ   لعؤؤان  ل ينؤؤل مؤؤ   ل ؤؤرر ت  ش ش ؤؤا تلتؤؤب ييؤؤى ممارسؤؤ   لخية ؤؤ  سؤؤيط
   مر رن  لاشل  شهضع ن  رتوا. اةوإلى إةتجاج ييى  ل يظ ش الستيا ن  إل 

ش ؤؤا ش ؤؤف  ل قوؤؤاء همؤؤام مشؤؤايا  السؤؤتيا ن ش ل يؤؤظ فؤؤليقن : فليؤؤق هر ن  لؤؤاةةا فؤؤارل فؤؤي نةةؤؤا  لخي ؤؤاء شةؤؤال ة ؤؤ  
   فاهن ن ميوظ  لبا. شفليق هر ن  آلرل  شسعى لوا فتي ب يؤيوظ شدؤمن ييؤى مضؤة ميوا  شميوظ م  هي  هفعالوظ

  شيعتيؤل يميؤ  ييؤاه بؤوان   شهبى ه  ويال يمال مؤ  شال ؤ  هش  ضؤاء  ل ؤنال  عمؤل فؤي ظؤل ةكؤظ جؤا ل فةسؤأل ييؤ 
 هبؤر ةية ؤ مؤام . شمؤ  يؤمالء  إلةس  سير  م   لعالظ ليحاكظ همام  للعة  . شيي م  هسره بؤوان ت  لؤحشر  لعميةؤ  

شآؤاششس ش  ألشه يؤي   شكةؤ  بؤ   لجؤل ح  شسفةا   ل ؤرري شييؤا   بؤ  إنريؤس شييؤا   بؤ  شيؤب ش ش إلمام هةما 
  فؤي ةؤؤن  هرؤذ  لؤؤبعة غنؤؤليظ ك نؤلش   سؤعنا بؤؤ   لمسؤنب   شسؤؤعنا بؤ  جينؤؤل   ...ش ومحمؤا بؤؤ  هسؤيظ  لطرسؤؤي   

 عحيم   ألمل ش ليوي  لعميي   فخلج  قارع  لطغةؤا  كمؤا ةصؤل مؤ   إلمؤام  لحسؤن  رضؤي   ييؤ    شكمؤا ةصؤل 
  .مؤؤ   لقؤؤل ء  لؤؤذو  رلجؤؤر  ييؤؤى  لحجؤؤاج   شكمؤؤا ةصؤؤل مؤؤ  هةمؤؤا بؤؤ  ةصؤؤل  لخح يؤؤي فؤؤي يوؤؤا  لر ثؤؤق  لعباسؤؤي..

شدؤار  صؤار  مر ؤف  لصؤالحن   يتؤح ل  .إه ل   ل يظ ألسباص  طرل بؤلةوا ىشلما لظ تمني كل تيك  لمحاشالت إل
   لقصرر شةكاموا   ش لصاع  الحق   هش  اليتح ل ييوظ إو ار  لسالم   لاو  . 

شييحق بوذ   ل ليق مؤ  تحيؤا شتصؤرف شهيؤلض يؤ   لؤاةةا ش يتؤحل هييوؤا ش ةصؤلف إلؤى عبؤان    ش لتأمؤل فؤي 
متعتؤؤ  بيؤؤذ  رشةاةةؤؤ  ال تعؤؤالوا لؤؤذ   لحةؤؤا   لمان ؤؤ . شبوؤؤذ   ل ليؤؤق بؤؤاه يوؤؤا  لتصؤؤرف مي رتؤؤ   فصؤؤ ن ة سؤؤ  شر ؤؤن شه

 .ك ايل  رفة ليحةا   لمتلف  ش ةتجاجا ييى بنرع  ل يظ ش الستيا ن
ش ؤؤؤؤا  بؤؤؤؤتات ظؤؤؤؤايل   ل يؤؤؤؤظ فؤؤؤؤي  لعصؤؤؤؤل  لعباسؤؤؤؤي  ل ؤؤؤؤاةي شتضؤؤؤؤاي ن مؤؤؤؤ  مضؤؤؤؤاي    لسؤؤؤؤيط  بؤؤؤؤن   لخي ؤؤؤؤاء 

 ل صؤؤؤا ش طؤؤؤ   أليضؤؤؤاء ش لحؤؤؤبس فؤؤؤي  لمطؤؤؤامنل   لسؤؤؤمل ش لؤؤؤي ر شش قتؤؤؤل ش لمتاييؤؤؤن . فقؤؤؤا هضؤؤؤة ن إلؤؤؤى شسؤؤؤا ل  ل
ش لترسؤؤةط  ش لمؤؤرت يطشؤؤا شجريؤؤا ش لطؤؤلح تحؤؤن ه ؤؤا م  ل نيؤؤ  ش إللقؤؤاء فؤؤي ة نؤؤل   لسؤؤباع. ف ؤؤا   لخية ؤؤ  هش  لقا ؤؤا 

 . لمتايب  ختار لم   قتي   لمنت   لةا  يذه  لرسا ل 
ظ مؤؤ   لميؤؤك  لعضؤؤرض   كمؤؤا كؤؤا  ةؤؤال بيؤؤي همةؤؤ  شبيؤؤي ش ؤؤا  هن نت ظؤؤايل   ل يؤؤظ ضؤؤل ش  ييؤؤاما  ةتقؤؤل  لحكؤؤ

 لعباس   إلى ملةي   لميك  لجيلي   كما كا  ةال مع ظ ةكؤام  لتايؤب شهمؤل ء شميؤر   لؤاشل  لمسؤتقي   لمتصؤاري  
  مؤؤلش  فؤؤي مضؤؤنئ   ينيؤؤ  لميؤؤر  شهمؤؤل ء دؤؤالحن ييؤؤى  لميؤؤك ش لسؤؤيطا  ..  كؤؤان ال  سؤؤت يى مؤؤ  ذلؤؤك إال شمضؤؤات 

 ل  لمير  ش لسالآن    كشوب المع   في سماء  ل يظ ش ل يمات . سماء تارير هك 
 لعصؤؤؤؤل  لعباسؤؤؤؤي  ل ؤؤؤؤاةي إلؤؤؤؤى ةشؤؤؤؤا   لتصؤؤؤؤرف ش لت ؤؤؤؤاف  لعامؤؤؤؤ  ةؤؤؤؤرل ميؤؤؤؤذ ش ؤؤؤؤا هن   بؤؤؤؤتا ن ظؤؤؤؤايل   ل يؤؤؤؤظ 

 لمتصؤؤرف    جؤؤاش   لعؤؤح ء ييؤؤايظ ش الآمئيؤؤا   شييتمسؤؤر  فؤؤي جؤؤر ريظ  لصؤؤيل ييؤؤى  ةتمؤؤال  ل يؤؤظ شتعحيؤؤ   لؤؤي س 
   عؤؤا ه   هن ن مؤؤ   أل ؤؤام  فتؤؤل ق  لسؤؤيطا  ش لقؤؤلهللا   كمؤؤا هريؤؤل رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  ...ةتقؤؤام لوؤؤظبرينؤؤا    ال

شسؤيظ . ةتؤى مؤا إذ  نرييؤؤا تاريخيؤا  لحؤاوث   شجؤاء يصؤؤل  لطر غنؤن  لؤذي هريؤل ييؤؤ  سؤناةا  لمصؤط ى دؤؤيى   
  شدؤييا إلؤى رمؤات مؤا هسؤمي   إلسؤتقالل(  ثؤظ ةكيية  شسيظ   ميذ هش رل  لاشل   لع ماةة  ثظ ةكرمات  إلسؤتعمار 

ملةي  تر ج   لسيطا  م   لقلهللا    شلةس مجلن  فتل ق  لسيطا  ش لقؤلهللا  .كمؤا سؤةمل  عؤة بؤر يا ذلؤك فؤي فصؤرل 
   ل تاص  لالةق  إ  باء   تعالى شيسل . شهلل  ألمل م   يل شم   عا . 

 العسد : ااماء وتدق سن في شؤوو الوكم وواليةال واج من  -تانيا 

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=150#n798
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=150#n798


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  295  [  

 

كؤذلك كؤا  .  ليسؤاء شمؤ  هيؤل ق يلبةؤ   ي اتكاةن هشجات شهموات  لخي اء في يوا  لخي اء  لل باو  م  بؤل 
 ري اء  لعوا  ألمري. 

مؤلش   بؤ  محمؤا  شلظ  شذ ي   لقايا  سر   ثين  م  ري اء بيي همة  يمؤا: وحيؤا بؤ   لرلنؤا بؤ  ييؤا  لميؤك ش
يا فارسة  تؤايى  بؤاه فلةؤا( شيؤي بيؤن فنؤلشه بؤ  وحنجؤلن بؤ  كسؤل   هللارؤل ب   لحكظ  هللارل ري اء بيي همة   فأم وح 

 مير   ل لس . شهم ملش   بلبلي  م   يني   ة ح (  المالص  أل صى . 
 همؤؤا هشجؤؤات شهموؤؤات ري ؤؤاء بيؤؤؤي  لعبؤؤاس فجمؤؤةعو  مؤؤ   لجؤؤر ري  لمحؤؤؤلر ت  مؤؤ  فارسؤؤة  شرشمةؤؤ  شتلكةؤؤؤ  ش

ش لموؤؤاي ش ألمؤؤن . كؤؤذلك كاةؤؤن هشجؤؤات شهموؤؤات هبؤؤر  لعبؤؤاس  لسؤؤ اح  هرميةؤؤ  شبلبليؤؤ    اسؤؤت ياء ثالثؤؤ  مؤؤيوظ شيؤؤظ:
هش  لموؤا   إلؤى  ألمؤل ء ش لخي ؤاء شفؤنو   ت لمسؤتيةاهمل ء شري اء بيي همة  في  ألةالس  فقا ك  م  ةسؤاء  ليصؤار  

 .   ألسبا شهمل ء  ليصار   م  بيات مير 
هشجؤؤؤ   لموؤؤؤاي شهم شلا ؤؤؤ  مرسؤؤؤى   لوؤؤؤاني( شيؤؤؤارش   لخنؤؤؤحر   شمؤؤؤ  هبؤؤؤول  ليسؤؤؤاء فؤؤؤي نشلؤؤؤ  بيؤؤؤي  لعبؤؤؤاس  

هشجؤؤ   لمعتضؤؤا شهم شلؤؤاه  لمقتؤؤار. ( بؤؤاب   شهم شلؤؤاه  لمعتؤؤح  ش  هشجؤؤ   لمتركؤؤل (قيةحؤؤ دؤؤيةح     ل  للبؤؤنا(  ش 
  هشجؤؤ   ألمنؤؤل  ألمؤؤري ييؤؤا  لؤؤلةم   ل ؤؤاةي شهم  بيؤؤ  ييؤؤا  . ش( آؤؤلشص  شمؤؤ  هبؤؤول  ليسؤؤاء فؤؤي نشلؤؤ   ألةؤؤالس 

  ألةالسي شهم شلاه يشام   لمميا(.  لحكظ  لمستيصل هشج   لخية    ألمري  ( دبم
 بيؤ   ساةشؤر  لميصرر ب  هبؤي يؤامل ش ا جل  ييى يذه  لسي   لرهر ء ش لحجاص شمير   لطر  ف  فقا تحشج 

 ل اةي( ميك  ةافار( ثظ تحشج  بي   بلمرن  ل اةي( ميك  لنر (  شكا  هش ج  ميوما لاؤلض سةاسؤي هريؤا ميؤ   لتقؤري 
 لمعتمؤا بؤ   م  دايلشه ييى هيا    م  مير  هللارلي  هش ييى همل ء م   لمسيمن  كاةر   ؤا رلجؤر  ييةؤ . شتؤحشج 

  فعلفؤؤن  اللمةكةؤؤ  . كؤؤذلك كؤؤا  بؤؤأ   لخي ؤؤاء  (  بؤؤ  رمةؤؤك همنؤؤل إبؤؤينية  جاريؤؤ  مؤؤ  جؤؤر ري ةخؤؤاس وؤؤايى  عبؤؤان 
  ل اآمنن . 

خالفؤ  ش ةشؤقاق يمالء  لجر ري  ألموات نشر  في سةاس   لاشل  هن  إلى دؤل ع مؤ  هجؤل  ل  نل م  ش ا كا  ل
 بن   ألرر  شهبياء  لعمرم   شكا  ذلك م  هسباص ضعف  لاشل  ش ةوةاريا. 

م  ذلك ما كا  ليخنحر    هشج   لمواي  م  بأ  في يوا هشجوؤا  ف ؤا   لؤرهر ء ش ل يؤل ء  ق ؤر  ييؤى  ابوؤا 
لتؤؤارل فؤؤي بؤؤئر   لاشلؤؤ  لحاجؤؤاتوظ. شلمؤؤا تؤؤرلى  بيوؤؤا مرسؤؤى   لوؤؤاني(  لخالفؤؤ  هر ن  لحؤؤط مؤؤ  بؤؤأةوا شميعوؤؤا مؤؤ   

 . كما  نل فعمين ييى  تي 
 يةحؤؤؤ ( هشجؤؤؤ   لمتركؤؤل هغؤؤؤلت هشجوؤؤؤا بتقؤؤؤا ظ  بيوؤؤا   لمعتؤؤؤح( ييؤؤؤى هرةؤؤؤ   لميتصؤؤل فؤؤؤي شال ؤؤؤ   لعوؤؤؤا   شيؤؤذه  

 ف اةن سيب  تل هشجوا  لمتركل. 
ي ليااللؤ    شيك ؤ لمعتضؤا ششلؤي يوؤاه  لمقتؤار  ل يمؤ   لعيةؤا فؤي  صؤل مشؤاغباتوا ش  باب( فقا كا  لوؤا هما ش 

  ولماةتوا ترلن  لي ل في  لم الظ .  ما هيمر  م  ه  ييى ذلك 
لتؤؤاف  يؤؤ   بيوؤؤا  ييؤؤا  ( ميافسؤؤ  ييؤؤا  لؤؤلةم  بؤؤ   لحكؤؤظ مؤؤم مل  لقتؤؤل هشجوؤؤا  ةاشلؤؤن  آؤؤلشص( فقؤؤا همؤؤا ش 

فؤؤي رالفؤؤ  هبةؤؤ   ش ؤؤا  كتشؤؤف هشجوؤؤا ييؤؤا  لؤؤلةم   لمؤؤم مل  شتاؤؤابى يؤؤ  فعؤؤل هشجتؤؤ  شظؤؤل محت  ؤؤا هرةؤؤ   محمؤؤا( 
 . لو اره لوا شنلوا يية  ل ل  ةب  لوا
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لرال ؤ   لعوؤا شلمؤا وييؤ   لحان ؤ  يشؤل  مؤ  فقا فلضن  بيوؤا  يشؤاما(  لحكظ  لمستيصل هشج  ( دبم   شيذه 
 يمله. 

ت ؤؤت  هشجوؤا بؤؤالوا شتصؤؤية   جمالوؤا فنيطيؤؤق فؤؤي  لتاؤحل بوؤؤا  شؤؤعل يؤؤذص ( هشجؤؤ   بؤ  عبؤؤان  للمةكةؤؤ    شيؤذه 
جرةؤؤؤا  مؤؤؤاء  لؤؤؤررشن فصؤؤؤي  لوؤؤؤل آنيؤؤؤا لمؤؤؤا  بؤؤؤتون ه  تعؤؤؤافس  لطؤؤؤن  ةتؤؤؤى فؤؤؤلش لوؤؤؤا  لمسؤؤؤك ش ل ؤؤؤافرر معر نؤؤؤق  

  ي  همرر  لاشل  إلى لور هغل     هل رةسر  لسؤانس  لميؤك  إلسؤباةي  تصلفك الةات رهتو  م  ةافذ   لقصل !! ف
ثظ  سؤترلى ييؤى مي ؤ    ألسبا هعةظ  لمل  طن   فاف  يي  ورسف ب  تاب ن  فوظ  االةقضاض يية   لرال ه  هةجاه 

 لةقلض  لشعل في سج   هغمان ( .شة اه إلى  لمالص  أل صى م  هشجت  شهشالنه . 
فؤنوظ تقالنؤاي   لتؤي ةشؤأ  يينوؤا شرفعؤ    ق  هبياءي   ؤأرال و  شرسؤخشال ريب ه   ألموات  ألجييةات  ا ري  

ى سا   لحكظ هبياء فنوظ م  لظ ويي   لحيظ  شفنوظ م  ياش في ةعةظ  لقصرر فايؤب ييةؤ   ليوؤر ش لمجؤر   شتؤرلى إل
.  شدؤاق يمؤل رضؤي  لحكظ هير    م  شهر ء ش ان   فاةقانش  ألآمايوظ شهير  وظ شكؤاةر  مؤ  هسؤباص  ةوةؤار  لاشلؤ 

   يي  . 
 :  ال يمل: حل  ال ي  رلب  ب   لفقا شرن في مصيف  ب  هبي بنب   

لم   ل أمر )ني :   ي  ييا   ب  يملش  ال  شكذلك جاء فة    ( .تس ك العرب حنن  ب غ أ)ناء )نات فارس  
 ( . إ رائنل معتدال حت  ناأ فنسم أ)ناء  بايا ارمم فقالوا فنسم بالرأي فض وا وأق وا

 
  : تجنند الموالي -تالما 

كؤؤا  ش جيؤؤا مؤؤ   ألتؤؤل    شدؤار هك ؤؤل  ليجؤؤةش  ل لطؤؤا    لعلبؤؤي  تحؤؤرلخالفؤ  لمؤا تؤؤرلى  لمعتصؤؤظ بؤؤ   للبؤؤنا  ل
شي ؤظ بؤأةوظ فؤي يوؤا  لخية ؤ   لر ثؤق شمؤ   عؤاه  .ييؤى  لحؤلص ش لقتؤال ر  لبؤةنث وهآ اال  تلكستا  أتي بوظ م     

  لمتركل  ش رتقى فليق ميوظ إلى رتب   لقان . 
شن  لتؤي ش  ؤن ييؤايا فتؤرح  لخي ؤاء  لل بؤاو  شمؤ  شم  ذلك  لر ن هضحى  إلسؤالم فؤي ةالؤ  نفؤاع يؤ   لحؤا

 عايظ بير همة . ش ا تحرل  لجيا  لمر لي إلؤى جيؤرن ملتح ؤ    عتصؤير  إذ  مؤا تؤأرلت هره  وؤظ شيوؤانش   العصؤةا  
 ش ا رتير  ألة سوظ ةقر ا ييا ةصب  لخية    علف بلسظ  ليةع . 

 
 :السرد  رابعا: حيا  الترد و

ييؤؤؤى شتتسؤؤؤ  ةتؤؤؤى بياؤؤؤن ميتوايؤؤؤا فؤؤؤي  لعصؤؤؤل  ألمؤؤؤري  فاةبسؤؤؤطن هسؤؤؤاريل  لؤؤؤاةةا هرؤؤؤذت  ل ترةؤؤؤات تتؤؤؤر لى 
سؤؤؤل    ليؤؤؤاس  شتطاشلؤؤؤن  . شفؤؤؤي  لعصؤؤؤل  لعباسؤؤؤي بيؤؤؤ   لسؤؤؤلف غاوتؤؤؤ  ييؤؤؤا  لخي ؤؤؤاء ش ألمؤؤؤل ء ش لؤؤؤرهر ء ش لمسؤؤؤيمن 

 م  كل جيس شلر . م ل  لحرر ..  لقصرر  ش تسعن  لاشر  تخطل في هبوا وا جر ر 
س  لطؤؤؤلص  ولتانيؤؤؤا  لشؤؤؤعل ء شيتبؤؤؤارش  بردؤؤؤف مؤؤؤا  جؤؤؤلي فنوؤؤؤا مؤؤؤ  لوؤؤؤر شييؤؤؤث  قصؤؤؤرر  مجؤؤؤال ل ش ؤؤؤا ة يؤؤؤن

فنيالر   ما تجرن     ل  حوظ شتيطيق  ؤ  لوؤر توظ   لجؤر  ح ييؤى ه ؤا ريظ. ش ؤا نشةؤن هربؤار تيؤك  لمجؤالس شمؤا كؤا  
 في نش شي   لشعل ء شكتب  ألنص ش ألربار. شةتى  لخمرر  جلي فنوا م  إسل ف  اليور ش لمجر  
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 لسلف ما رشي ي  تؤلف  لخية ؤ   لمقتؤار  فقؤا كؤا  ميؤذر  مؤمثل     مشايا  ليور ش لعيث شم ايل  لتلف ششم
ليشور ت  ش ا شهع جر يل  لخالف  شة ا سوا ييى ة ا اه. شم  فير  لوؤره هةؤ  هر ن فؤي وؤرم ه   شؤلص ييؤى ةؤلجس 

 ر مؤؤا  ةتؤؤاج إلةؤؤ   لبسؤؤتا  مؤؤ   لسؤؤمان فؤؤي  سؤؤتا   صؤؤله  شكؤؤا  ش ؤؤن تسؤؤمنا  لؤؤحرع  فاسؤؤتيال  لسؤؤمان  المسؤؤك   مقؤؤا
  فيما  ام همل بيوب  لمسؤك  فاةتوبؤ   لخؤام ش لعؤامير  فؤي  شسما     شجيس  شلص ورم  شلنيت   ش دطبم م  غاه

  لبستا  ش  تيعره م  هدرل  ليلجس  شرلج مي  مال ي ةظ. 
بؤ  هبنؤا  بيؤن جع ؤل ييؤى   لسلف ما كا  وي ق في هيل س  لخي ؤاء  ف ؤي يؤلس  للبؤنا شم  مشايا  لتلف ش

 لميصؤؤؤرر   ؤؤؤام  للبؤؤؤنا مؤؤؤا لؤؤؤظ  قؤؤؤام المؤؤؤله   ييوؤؤؤا مؤؤؤ   لجؤؤؤريل ش لحيؤؤؤي ش لتةجؤؤؤا  ش ألكالنؤؤؤل شقبؤؤؤاص  ل ضؤؤؤ  ش لؤؤؤذيب 
رمسؤؤر  هلؤؤف هلؤؤف  -سؤؤر  مؤؤا هة قؤؤ   للبؤؤنا  -مؤؤال ش لطنؤب ش ل سؤؤر   ش ؤؤا بياؤؤن ة قؤؤ  يؤؤذ   لعؤؤلس مؤؤ  مؤؤال بنؤؤن  ل

سؤؤؤول شهيؤؤؤن ر ؤؤؤاع  أسؤؤؤماء ضؤؤؤةاع ش صؤؤؤرر  بؤؤؤ بؤؤؤرر   بيؤؤؤن  لحسؤؤؤ  ييؤؤؤى  لمؤؤؤأمر   مينؤؤؤر ( نريؤؤؤظ. شفؤؤؤي يؤؤؤلس 
شدؤالت  شجعيؤن  لل ؤاع فؤي بيؤانق  لمسؤؤك  شة ؤلت بؤن  هوؤاي  لعؤلشس  ف ؤا   لؤؤذي ويؤتقط بؤنئا  حؤبس ييةؤ   ش ؤؤا 

  ارت ة ق  ذلك  لعلس  أربعن  هلف هلف  مينر ( نريظ  يا  ما هة ق  ش لا  لعلشس. 
 لتارير ليا شد ا مسؤوبا الةت ؤال  لخية ؤ   لمتركؤل   لسلف رتا  هبياء  لخي اء  فقا ة , شم  مشايا  لتلف ش

 ختؤا  شلؤاه  لمعتؤؤح  ش ؤا بياؤؤن ة قاتؤ  سؤؤت  شثمؤاةن  هلؤؤف هلؤف نريؤظ  ش نؤؤل إ   ليؤاس كؤؤاةر   سؤت  لش  مؤؤا هة ؤق فؤؤي 
 في رتا   ب   لمتركل ما هةسى ذلك.  ثظ هتى ما هة ق لمأمر  يلس 

 في إيذ ر  رتا ( ة ات   قصل  لحيل ء. ييا  للةم   ليادل شم ي  ما هة ق   لخية    ألةالسي 
تقؤؤام فؤؤي شدؤؤارت  لمطؤؤايظ  لشؤؤوة   اةتشؤؤلت ف لسؤؤلف  لؤؤيوظ فؤؤي  لطعؤؤام شفؤؤي  لي ؤؤاح.  شمؤؤ  مشؤؤايا  لتؤؤلف ش

  ..هش   م  ذيب شفض   
 ش ا هه ح سةا  لجالن منح    لعال فأدمن  لحق  شهضحى  رل  موي    طييوا م  هر ن  الستشوان. 

 لسؤلف بؤل كاةؤن تح ؤل  شلظ تقتصل مجؤالس  لخي ؤاء شمؤ  سؤار سؤنلتوظ مؤ   لسؤالآن  ييؤى مشؤايا  لتؤلف ش
ليؤؤاماء  قرمؤؤر   ضؤؤلشص  ليوؤؤر  لمؤؤاج   شربمؤؤا تحيؤؤل  لحضؤؤرر مؤؤ  هبوؤؤ   لميؤؤك لمحيؤؤا مؤؤ   ؤؤاليور ش لعيؤؤث  ف ؤؤا   

 .ف  طل  ل ش ةرع م   ليوره لعيث. ش ا تأسى  لرهر ء ش ل يل ء  سنلتوظ ش كاةن تجلي في مجالسوظ مشايا فنوا 
 

 :انهيار الدول اإلسالمية.تابع أسباب وعوامل  و من

 :ارتقاء م و  صغار  د  الم ك  -1
  بتينن  ألم   ما هريل يي  رسرل   ديى   يية  شسيظ م    إمار   لصيةا  ( : . فقا 
بعن  ، شمؤؤ  إمؤؤار  تعؤؤرذش   ؤؤاهلل مؤؤ  سؤؤي  سؤؤيليؤؤل   قؤؤرل :  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :     يهبؤؤفعؤؤ  
 ( . لصيةا  

ش ؤا بؤاه يؤذ  ميؤذ يوؤا بيؤي همةؤ  . شهمؤؤا ارتقى سؤا   لميؤك ميؤر  دؤاار مؤيوظ هآ ؤال شمؤيوظ هةؤؤا   مل يقر  فؤ
 ذكل فةما ويي آلفا ميوظ: في  لملةي   لتي ةح   صانيا في
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  :في  ولة )ني ال باس** 

   سي . يؤ شيمله ثال  يشل 295 لمقتار ريف هراه  لمكت ي سي   -ه
 يؤ شيمله ست  يشل ياما.467 لمقتاي ريف جاه  لقاسظ  أمل   سي   -ص
 يؤ شيمله سبع  يشل ياما.487 لمست ول ريف ه اه  لمقتاي سي   -جؤ
  

 : في الدولة الس جومية**  و 
 . !! شيمله هرب  سير تبلكةارشق ل اةي ريف ه اه  مي شاه  -ه

 هربع  يشل ياما.  ألشل ريف ه اه شيمله محمرن ب  محما ب  مي شاه  -ص
 

 :  في الدولة الفاطمية**  و 
يؤؤ شيمؤؤله سؤت  يشؤؤل يامؤؤا  شكؤا  هبؤؤره  لحؤاكظ  ؤؤا ريؤؤف 411 ل ؤايل بؤؤ   لحؤاكظ  ؤؤأمل   ريؤف ه ؤؤاه سؤؤي   -ه

 . ! يؤ شيمله هةا يشل ياما365ه اه  لعحيح سي  
 يؤ شيمله سب  سين . 427 لمستيصل ريف ه اه  ل ايل سي   -ص
شمؤا هنري  ؤأي هةكؤام سؤةأمل  .!! يؤؤ شيمؤله رمؤس سؤين 495 ريف ه اه  لمستعيي سي   آلمل  أةكام   -جؤ

  م ل يذ   للضة  ؟!
 يؤ شيمله سبع  يشل ياما.544 ل افل ريف ه اه  لحاف, سي   -ن
 . ! يؤ شيمله رمس سين 549 ل ا ح ريف ه اه  ل افل سي   -يؤ
 ياما.  يؤ شيمله هةا يشل555 لعاضا ريف جاه  لحاف, سي   -ش
 

 :  في الدولة ارتابكية** و 
 . ! يؤ شيمله يشل سين 572 ل اةي ريف ه اه مرنشن ب  يمان  لاو  هة ي سي  يح  لاو  مسعرن  -ه

 . !يؤ شيمله يشل سين 589سي  يح  لاو  مسعرن ةرر  لاو  هرسال  ريف ه اه  -ص
 . !ياما11يؤ شيمله 569 لصالم إسماينل ريف ه اه ةرر  لاو  محمرن ب  يمان  لاو  هة ي سي   -ج
 

 :  في الدولة ار وبية** و 
يؤؤؤ شيمؤله يشؤؤل 595 ألوؤربي ريؤؤف ه ؤاه  لعحيؤؤح ي مؤا  سؤي    لميصؤرر محمؤا ة نؤؤا  ليادؤل دؤؤالح  لؤاو  -ه
 . ! سين 

بؤؤاه  بؤؤ   لميؤؤك  لصؤؤالم ةجؤؤظ  لؤؤاو    ألبؤؤلف مرسؤؤى ة نؤؤا  لميؤؤك  ل امؤؤل  ألشل ريؤؤف  بؤؤ  يمؤؤ  تؤؤرر   -ص
 .!! يؤ شيمله ست  هير م648هورص سي  

يؤؤ شيمؤله ثؤال  612  لميك  لعحيح محما ريف ه ؤاه  لميؤك  ل ؤايل غؤاهي بؤ  دؤالح  لؤاو   ألوؤربي سؤي  -ج
 . !! سير ت
 . ! يؤ شيمله سب  سين 634 ليادل دالح  لاو    ل اةي( ورسف ب   لعحيح محما ريف ه اه سي   -ن
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 : في  ولة المماليك** و 

 يؤ شيمله سب  سين .678سي  ك  ل ايل بنيلس  لمي لميك  لعانل سالمش ريف ه اه  -ه
يؤؤؤ شيمؤؤله 693 بؤؤ   لميؤؤك  لميصؤؤرر  ؤؤالشش  ريؤؤف ه ؤؤاه  فؤؤي شالوتؤؤ   ألشلؤؤى( سؤؤي   لميؤؤك  ليادؤؤل محمؤؤا  -ص

 ا. في شالوت   ل اةة  هربع  يشل يام. ش تس  سين  
 .!  لميك  ألبلف كجك ريف ه اه  ليادل محما ب   الشش  شيمله سب  سين  - جؤ
  لميك  لصالم إسماينل ب   ليادل محما ب   الشش  ريف هراه بعبا  شيمله سبع  يشل ياما.  -ن
ريؤؤف هرؤؤاه سؤؤةا  لؤؤاو  ةؤؤاجي بؤؤ   ليادؤؤل محمؤؤا بؤؤ   ؤؤالشش  شيمؤؤله هةؤؤا يشؤؤل ل ةسؤؤ   ليادؤؤ لميؤؤك  -يؤؤؤ
 ياما. 
 

 : في الدولة ارموية بارندلا** و 
 يؤ شيمله يشل سين . 366يشام  ل اةي  لمميا ب   لحكظ  لمستيصل ريف ه اه سي  

 

 : في  ولة المرابونن** و 
 يؤ شيمله يشل سين . 541سي  إبل  ةظ ب  تاب ن  إسحاق ب  ييي ب  ورسف ب  تاب ن  ريف  ب  هرة  

 

 :  في  ولة الموحد ن** و 
 يؤ شيمله ست  يشل ياما.611 لمستيصل هبر  عقرص ب  محما  ليادل ريف ه اه سي  

 
************* 

 
انةا م  هآ ال شهةا   شمؤل يقن  ر ؤر  سؤا   لميؤك ييؤى سؤينل  لحصؤل  بؤل ييؤى سؤينل م  يما مل لظ  ك  ش 

 لم ال. فقا هتاح ة ام  لخيفة  في نشل  إلسالم ه   خيؤف  البؤ  ه ؤاه هش هرؤاه شلؤر لؤظ تتؤرفل فةؤ  هييةؤ   لحكؤظ  شيؤذ  
اه  لشؤرر  شه   كؤر  ر بؤؤا  مؤا ال  ؤأتيف مؤ  بؤليع   إلسؤالم  أل  بؤلش   لخالفؤ  ه   قؤرم  رتةؤار  لخية ؤ  ييؤى ميؤ

 . فضال ي   لشلش   ألرل   سيةظ  لعقل شم  هيل  لعيظ
ش ا هن  ة ام  لخيفة  في  لميك ش رتقاء  لصؤاار سؤا   لحكؤظ إلؤى تؤح ةظ  لؤرهر ء ش ألمؤل ء فؤي  لردؤا   ييؤنوظ 

ر ل  لاشلؤ  كمؤا  شؤاء هش  ليةا   ييوظ. أل  م   ح ى بذلك تمشل إلة   لسيط   ل عية  فؤي  لحكؤظ شفؤي  لتصؤلف  ؤأم
فةايى غيؤاء فاةشؤا. شىذ  ش ؤ   الرتةؤار ييؤى ش ةؤا مؤيوظ  هقؤةظ  الةت ؤال  خالفؤ   لخيؤف فنؤحي  بحييؤ   لميؤك شيكسؤى 
 كسرت   ش ا  كر   لخيف دانل  فةحمي  م   ةتصؤب شدؤةا ييةؤ  شيؤارل  ؤ  مكؤا   الةت ؤال  ش ؤا ولتؤاع  لصؤانل 

شكؤا  فؤي  لخامسؤ   - حيؤا  كمؤا جؤل  لي ؤا ح  ل ؤاآمي مشيجؤلي لؤ  همؤل  مما  شوا فنياف   البكاء  ش ا  شؤتا رشيؤ 
ةؤؤن  ةميؤ   لؤؤرهيل  لعبؤاس بؤؤ  هبؤي  ل ؤؤلج  لصؤيواجي شنرؤؤل  ؤ  إلؤؤى مكؤا   الةت ؤؤال  فارتؤاع  لصؤؤيي  -مؤ   لعمؤل 

 . .. فأفاض م  كلم  ييى معالي  لرهيل !!مما ره  شبال ييى كتف  لرهيل
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   عا  الةت ال  خالفت   شةجيره يؤ   ليؤاس شجمعؤر  لؤ  دؤية  فؤي م ؤل شىذ  كا   لخيف ةاثا ةجحشه  القصل
يمؤؤله والييرةؤؤ . شىذ  كؤؤا   لخيؤؤف مل يقؤؤا هلوؤؤره  ؤؤالجر ري شبكؤؤل مؤؤا  اؤؤلي مؤؤ  كؤؤا  فؤؤي م ؤؤل سؤؤي  مؤؤ  هةؤؤر ع  لمتؤؤ  

 ش ليور  لماج  كما جل  لي افل ب   لحاف,  ل اآمي ةن  بري  ري ا ألبة  شير في  لسا ع  يشل  م   لعمل.
  

 :الصراع و   الم ك  -2
إلؤؤؤى ةؤؤؤح ع بؤؤؤن  ميركوؤؤؤا شدؤؤؤل ع مليؤؤؤل هن  إلؤؤؤى  ةوةاريؤؤؤا  ك نؤؤؤل   هن   ةشؤؤؤطار  لعؤؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي إلؤؤؤى نشيؤؤؤالت

شهش لوؤؤا  كمؤؤا هن  تلبؤؤؤ   لصؤؤاار ش ألةؤؤؤا   سؤؤا   لميؤؤؤك إلؤؤى  سؤؤتئ ار ةؤؤؤر بوظ   ألتا كؤؤ (  السؤؤؤيط  ش  تمؤؤار  عضؤؤؤوظ 
 . ببعة الةتح ع يذه  لسيط  ش ستيا نيظ بوا

 : ففي  ولة السالجقة -أ
 ألشل  ممسس نشل   لسالجق    ا يوا  الخالف  م   عؤاه إلؤى  بؤ  هرةؤ  سؤيةما  بؤ  ن شن  فيمؤا آاللبك كا  

بؤ  ن شن  لسؤيطي  مؤ  هرةؤ  سؤيةما   ثؤظ ثؤار ييةؤ   بؤ  يمؤ   ؤتيمش هلؤب هرسؤال  يؤؤ  ةتؤحع 455سي  آاللبك ترفي 
 ش تي . هلب هرسال  ب  هرسال  بةار فقاتي  

يؤ فخلج يية  سيةما  ب   ؤتيمش شتمكؤ  مؤ   سؤط ة ؤرذه 465 عا شفات  سي  سال  هلب هر ه اه مي شاه شريف 
يؤؤ ثؤار  ؤاشرت بؤ  ن شن ييؤى 466ييى  سظ كينل م  هللاسةا  لصال    ألةاضرل( كما هشضحيا مؤ   يؤل. شفؤي يؤام 

 شهسله ثظ  تي . يمذ   بياةة  مي شاه في ة   شاه مي ب  هرة  
رل سؤؤا  ش سؤؤترلى ييؤؤى  عؤؤة مؤؤا  مي شؤؤاه يؤؤؤ ثؤؤار  تؤؤتش بؤؤ  هلؤؤب هرسؤؤال ( ييؤؤى  بؤؤ  هرةؤؤ  473شفؤؤي يؤؤام 

 فمي وا شه ام فنوا نشل  سيجرقة  ييى ةحر ما بنيا م   يل.  لشام ييى ه   ميك  تتش( بالن مي شاه فصالح  
سؤؤيطاةا هي ؤؤظ ييؤؤى  لسؤؤالجق  فطيؤؤب  تؤؤتش(  لسؤؤيطي  بلكةؤؤارشق فخي ؤؤ   بيؤؤ  مي شؤؤاه يؤؤؤ تؤؤرفي 486شفؤؤي يؤؤام 

 يؤ  تل فنوا  تتش(. 488م  هجيوا شجلت بنيوما معلك  فادي  سي  بلكةارشق لي س  شترج  إلى  هديوا (  قاتل 
تؤتش( ةتؤى ةاهيؤ  ييؤى  لسؤيطي   لع مؤى هرؤر ه  سؤيجل( ش  محمؤا(   ؤلغ مؤ   تؤال يمؤ   بلكةارشق شلظ  كا 

ييؤى نشلؤ   لسؤالجق  رؤر رهم شجلت بنيوما ةلشص هنت إلى شي  فنوظ شضؤعف ش ةتوؤن  اسؤتنالء نشلؤ  مي شاه  بيا 
 في  لمشلق.
 
 : دولة الفاطميةفي الو  -ب

ثؤظ هرؤذت فؤي  لتؤلني ش الةوةؤار فؤي  لمعح لاو    بيان  لاشل   ل اآمة  هشج رفعتوا شه صى سعتوا في يوا 
    لتلني إلى  لعر مل  آلتة : يوا  ب  ة ناه  لمستيصل ب   ل ايل ب   لحاكظ  أمل   شيلج  يذ

يؤؤؤؤ شلؤؤؤ  مؤؤؤ   لعمؤؤؤل سؤؤؤب  سؤؤؤين  فترلؤؤؤن 427دؤؤؤال سؤؤؤ   لمستيصؤؤؤل. فقؤؤؤا بريؤؤؤ  ري ؤؤؤا ألبةؤؤؤ   ل ؤؤؤايل سؤؤؤي   -ه
 لخصؤةا   لعيا ؤ   ؤ  ش إلبؤل ف ييةؤ   شتلكؤن همؤرر  لاشلؤ  بؤن  وؤاي ش لاتؤ  ششهيؤله هبؤي ميصؤرر دؤا     لجؤر ري ش

 ب  ورسف  ل الةي.
سرن ء لنورني وايى ه ا سعا إبل  ةظ ب  سول  لتستلي شكا   ل ايل  ا  بتل يا شكاةن هم  لمستيصل جاري   

  سترلايا  بي   لمستيصل.  مي  ش
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هسؤيظ ش رت ؤ  بؤأ   نيؤى هةؤ  شلما ريف  لمستيصل ه اه شهر ل  هبر ميصرر دا    ل الةي  شكؤا  وورن ؤا ثؤظ 
مستيصؤؤؤل سؤؤؤنايا ه ؤؤا سؤؤؤعا  لتسؤؤؤتلي  لنوؤؤؤرني  لنوؤؤرن فؤؤؤي همؤؤؤا  شه رتؤؤ  شهسؤؤؤيات إلؤؤؤنوظ ميادؤؤؤب  لاشلؤؤ   ششلؤؤؤن هم  ل

 . شظة    لمستشار لوا شيوات إلة   لن ر  همالكوا  شهرذ  لنورني في  ضطوان  لمسيمن 
هرؤؤذ  لؤؤرهيل  ل الةؤؤي ش لمستشؤؤار  لتسؤؤتلي وتياهيؤؤا   لسؤؤيط   ش ؤؤا  سؤؤتمال  ل الةؤؤي  لجيؤؤا  ألتؤؤل   فقتيؤؤر   -ص

ي فشؤؤلين فؤؤي بؤؤل ء  لعينؤؤا  لسؤؤرن فقتيؤؤر   ل الةؤؤي  شثؤؤارت  ل تيؤؤ   ؤؤأمله  لتسؤؤتلي شةقمؤؤن هم  لمستيصؤؤل ييؤؤى  ل الةؤؤ
 يؤ شهرما  ل تي . 455فقام إلى مصل سي  يكا  لجمالي  همنل بار بن   ألتل   ش لعينا شنيي  لقا ا 

يؤؤ فخي ؤ  فؤي  لؤره ر  شفؤي قةؤان   لجؤةش  بيؤ   ألفضؤل هبؤر  لقاسؤظ باييشؤاه  487 لجمؤالي سؤي  بؤار ترفي  -جؤ
 سؤترلايا شلؤا  سؤماه هةمؤا شكؤا  لؤ  مؤ  هشجؤ  هرؤل  شلؤا  سؤم  ةؤح ر   يصل  ا تحشج  أرؤن  ألفضؤل ششكا   لمست

 شير هكيل هشالنه ش ا يوا إلة   خالفت . 
 لجمالي  قينؤل ششلؤى  ألفضؤل  بؤ  هرتؤ  هةمؤا  لخالفؤ  شل بؤ   لمسؤتعيي ش تؤل بار شترفي  لمستيصل  عا شفا  

  ليح ري .     إلسماينية  إلى بطلي :  لمستعية  ش  ش ا هن  ذلك إلى بطل  ل اآمة ةح ر 
شييؤى هةطاكةؤ  يؤ ش سترلن ييؤى 492سي   لشام في ه ام  لمستعيي  جتاةن  لحمي   لصينية   ألشلى بالن  -ن

يؤؤ شلؤظ تؤتمك   لحامةؤ   ل اآمةؤ  مؤ  493سؤي   لقاس ما   لساةل  شكاةن إمار ت مستقي . ثظ  سترلن ييى ماوي  
 اجتاةوا  لصينينر  شةين بوا  ل ارث   ل يل  شه اموا  لصينينر  يادم  لممي توظ فنوا.  لافاع ييوا ف

يؤؤؤ تؤؤرفي  لمسؤؤتعيي فخي ؤؤ   بيؤؤ  ييؤؤي شلؤؤ  مؤؤ   لعمؤؤل رمؤؤس سؤؤير ت شلقيؤؤره بيقؤؤب  آلمؤؤل 495شفؤؤي يؤؤام  -يؤؤؤ
م ييؤى  تيؤ  شتؤرلى  لجمالي همام  لحكظ ش ستيا   . شلما بؤب  آلمؤل بؤلم  ؤ  شيؤح بار  أةكام   شترلى  ألفضل ب  

  شكؤؤا   آلمؤؤل  ؤؤا ميؤؤاه  ؤؤالره ر  فقتيؤؤ  شري ؤؤ  فؤؤي  تي نؤؤذ  لقتؤؤل رجؤؤل مقؤؤلص مؤؤ   آلمؤؤل وؤؤايى ه ؤؤا ييؤؤا    لبطؤؤا حي
 يؤ شتيقب  المأمر . 515 لره ر  سي  

شكؤؤا  لتمؤؤل هخ وؤؤايى جع ؤؤل   شكؤؤا   طمؤؤ   الميؤؤك فؤؤات ق مؤؤ   لبطؤؤا حي ييؤؤى  تؤؤل هرةؤؤ   آلمؤؤل  فؤؤأةس  -ش
يؤؤؤ ثؤؤظ لقؤؤي  آلمؤؤل  لمصؤؤنل ة سؤؤ  إذ تؤؤلبم  ؤؤ  جمايؤؤ  مؤؤ   إلسؤؤماينية  519فقتؤؤل  لبطؤؤا حي سؤؤي   آلمؤؤل  ؤؤاألمل 

 ليح ريؤؤؤ   شيؤؤؤظ رصؤؤؤرم  إلسؤؤؤماينية   لمسؤؤؤتعية ( ش تيؤؤؤره شيؤؤؤر  جؤؤؤره  لجسؤؤؤل إلؤؤؤى جحيؤؤؤل   للشضؤؤؤ  ثؤؤؤظ   ؤؤؤبة ييؤؤؤنوظ 
 شيقتير . 

يل ؤؤ  شباةةؤؤاس شبنؤؤلشت  يؤؤؤ ثؤؤظ  سؤؤترلر  ييؤؤى  502سؤؤي  آؤؤل بيس شفؤؤي ه ؤؤام  آلمؤؤل  سؤؤترلى  لصؤؤينينر  ييؤؤى 
 يؤ شةاشلر  غحش مصل. 518سي  درر ( شتسيمر  ماوي   شدنا 
 عؤؤا مقتؤؤؤل  آلمؤؤل ري ؤؤؤ  ييؤؤا  لمجنؤؤؤا بؤؤ  محمؤؤؤا بؤؤؤ   لمستيصؤؤل شتيقؤؤؤب  الحؤؤاف,  ششلؤؤؤى  لؤؤره ر  هةمؤؤؤا بؤؤؤ   -ه

فأسؤؤاء  لجمؤؤالي  شلؤؤظ وييؤؤث هةمؤؤا ه   غتنؤؤل فؤؤرلى  لحؤؤاف,  لؤؤره ر   بيؤؤ   لحسؤؤ  شكؤؤا  شلؤؤي يوؤؤاه  بؤؤار  ألفضؤؤل بؤؤ  
  لسنل  ش تل ك نل  م   ألمل ء شدانر  ألمر ل شتر يا ييى  تل م  سيظ م   ألمل ء فقتي  هبره  لحاف,  السظ. 

يؤؤؤؤ فخي ؤؤ   بيؤؤؤ  إسؤؤؤماينل شتيقؤؤؤب  ال ؤؤؤافل شيمؤؤله سؤؤؤبع  يشؤؤؤل يامؤؤؤا شه ؤؤؤامر  لؤؤؤ  544تؤؤؤرفي  لحؤؤؤاف, سؤؤؤي   -ةؤؤؤ
ش ةتؤؤحع  إلسؤكياري   لحسؤ  ييؤي بؤ  سؤؤالر ش لؤي سؤيةما  بؤ  مصؤار شهيؤؤل  فأ ؤام فؤي  لؤره ر  بؤؤولي  شرؤلج ييةؤ  هبؤؤر 

 مي   لره ر  شتيقب  العانل سةا  لاو . 
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يؤؤؤ  غتالؤؤ  ربنؤؤب لؤؤ  وؤؤايى ةصؤؤل بؤؤ   لعبؤؤاس بؤؤ  هبؤؤي  ل تؤؤرح  لصؤؤيواجي فتؤؤرلى هبؤؤره  لعبؤؤاس 548شفؤؤي يؤؤام 
فؤي بئؤل شفقؤا شلؤظ  عيؤظ مرلعا  ابي  ةصل  فأشيح إلة  هبؤره ه   قتيؤ  فقتيؤ  شرمؤاه  -فةما  قال  - لره ر  شكا   ل افل 

هرؤؤري  ل ؤؤافل  قتيؤؤؤ  فقتيومؤؤا شنرؤؤل إلؤؤى  لقصؤؤل شهرؤؤلج عةسؤؤى بؤؤ   ل ؤؤؤافل   لعبؤؤاس  لصؤؤيواجي  قتيؤؤ  هةؤؤا ش توؤؤظ 
  ش ل قوؤاء فبؤا عره شلقيؤره  ال ؤا ح. شة ؤؤل شيمؤله رمؤس سؤير ت  شةميؤ  ييؤى كت ؤ  شنرؤل  ؤ  إلؤى مجيؤس فةؤ   ألعةؤا

 لعبؤاس مؤ   يؤل شتؤرلى  ذكلةؤا  لط ل إلى  لمشوا  لحافل شسم  ضجة   لياس فارتاع شبال ييى كتف  لؤرهيل كمؤا 
او   شهللالؤن إلةؤ  همرريؤا  فاسؤتيا ش سؤتباح  ألرش ح ش ألمؤر ل  شلؤظ وييؤث ه   لره ر  شتيقب  األفضؤل ركؤ   لؤ لصيواجي 

 لعبؤاس شتمكؤ  مؤ   ل ؤبة ييؤى  لقؤايل  فقصؤا آال   ب  رهيؤك ثار يية   لجيا ش لياس ش ستيجاش   أمنل  لصعنا  
  تيوما ششلى باشر ب  مجنل  لسعاي ري ا ل  ييى إمار   لصعنا.  شييى  بي  ةصل ش لصيواجي 

 لره ر  ري ا ليعباس  لصؤيواجي شتيقؤب  الميؤك  لصؤالم ش سؤتقل  ؤأمرر  لاشلؤ  شهرؤذ يك آال   ب  ره ترلى  - 
وية   لرال ات لألمل ء شيجم   ألمر ل  فساءت سنلت  شضاق  ؤ  رجؤال  لقصؤل  شبؤلم  ليؤاس بتصؤلفات   شكؤا   ل ؤا ح 

ك الؤؤؤ   ل ؤؤؤا ح إلؤؤؤى يمتؤؤؤ    ك الؤؤؤ  يمتؤؤؤ   ل يؤؤؤل   فشؤؤؤلين تعؤؤؤا  لعؤؤؤا  لقتيؤؤؤ   فيمؤؤؤا ييؤؤؤظ بؤؤؤذلك سؤؤؤارع إلؤؤؤى  تيوؤؤؤا شةقؤؤؤل
  لصال . 

يؤ ترفي  ل ا ح ي  يشل سين  شجاء آال    ح نا ليحاف,  ل اآمي وؤايى ييؤا   بؤ  ورسؤف 555شفي يام 
فؤي آال ؤ  بؤ  رهيؤك ب   لحاف,  شكا  آ ال في  لحان ؤ  يشؤل  مؤ  يمؤله فيريؤ   الخالفؤ  شلقيؤره  العاضؤا ش سؤتمل 

 لؤؤره ر . شكاةؤؤن يمؤؤ   ل ؤؤا ح  لصؤؤال   لتؤؤي ترلؤؤن رياوتؤؤ   عؤؤا مقتؤؤل هرتوؤؤا  ؤؤا يحمؤؤن ييؤؤى  تيؤؤ  شتمكيؤؤن مؤؤ  نس 
 رهيك ب  آال   جماي  الغتةال  فقتيره شترلى  لره ر  م   عاه  بي  

مؤ  جمؤ   لقؤايل  ثار باشر ب  مجنؤل  لسؤعاي  همنؤل  لصؤعنا  ييؤى رهيؤك  شكؤا  آامعؤا  ؤالره ر   فقصؤا  -ي
مؤؤ  هيؤؤل ص  لصؤؤعنا ش اتؤؤل رهيؤؤك ش تيؤؤ  ش سؤؤترلى ييؤؤى  لؤؤره ر   فياهيؤؤ  فنوؤؤا ضؤؤلغام بؤؤ  يؤؤامل  ليخمؤؤي  شكؤؤا  مؤؤ  

 ر . همل ء رهيك شهير ة   ش ةتحع مي   لره 
فأةجؤؤاه لقؤؤاء بؤؤلش  تعوؤؤا بوؤؤا   لشؤؤام دؤؤاةب يمؤؤان  لؤؤاو  هة ؤؤي فؤؤحع بؤؤاشر إلؤؤى ةؤؤرر  لؤؤاو  محمؤؤرن بؤؤ   - 

ش اتؤؤل  لقؤؤايل  شمعؤؤ   بؤؤ  هرةؤؤ  ورسؤؤف بؤؤ  هوؤؤرص  ش صؤؤا  لجؤؤةش هسؤؤا  لؤؤاو  بؤؤنلكره شجوؤؤح لؤؤ  جةشؤؤا   ةؤؤان   لقا ؤؤا 
. شلمؤؤا  سؤؤتقل بؤؤاشر  نمشؤؤقضؤؤلغاما فؤؤي معلكؤؤ   تؤؤل فنوؤؤا ضؤؤلغام شهينؤؤا بؤؤاشر إلؤؤى  لؤؤره ر  شيؤؤان هسؤؤا  لؤؤاو  إلؤؤى 

مصؤل  فرجؤ  ةؤرر  لؤاو  جةشؤا إلؤى   الحكظ رشي م  هآمؤاع ةؤرر  لؤاو  محمؤرن فحؤالف  لصؤينينن  شهنريوؤظ هرض
شمعؤؤ   بؤؤ  هرةؤؤ  ورسؤؤف بؤؤ  هوؤؤرص  فؤؤأرلج  لصؤؤينينن  ميوؤؤا شقؤؤبة ييؤؤى بؤؤاشر هسؤؤا  لؤؤاو  بؤؤنلكره مصؤؤل   ةؤؤان  

 ش تي . 
فتؤؤرفي  عؤؤايا  سؤؤت  هبؤؤول فأسؤؤيا  لخية ؤؤ  هسؤؤا  لؤؤاو  بؤؤنلكره  لؤؤره ر  إلؤؤى  لعاضؤؤا  ل ؤؤاآمي هسؤؤيا  لخية ؤؤ   -ل

دؤؤؤالح  لؤؤؤاو   شلؤؤؤظ وييؤؤؤث دؤؤؤالح  لؤؤؤاو  ه   طؤؤؤ   لخطبؤؤؤ   ليادؤؤؤل لؤؤؤاو     لؤؤؤره ر  إلؤؤؤى  بؤؤؤ  هرةؤؤؤ  ورسؤؤؤف شل بؤؤؤ  
شمؤؤؤات  لعاضؤؤؤا  شكؤؤؤا  هللارؤؤؤل ري ؤؤؤاء  ل ؤؤؤاآمنن . ش سؤؤؤتقل   لمستضؤؤؤيء  ؤؤؤأمل  ليعاضؤؤؤا شرطؤؤؤب ليخية ؤؤؤ   لعباسؤؤؤي 

 دالح  لاو   مصل شب   امن  لاشل   ألوربة . 
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ش ؤا ييؤؤق  لمؤؤمرخ  لمصؤؤلي  بؤؤ  تاؤلي بؤؤلني فؤؤي كتا ؤؤ   ليجؤؤرم  لح يؤؤل    مؤا كؤؤا   جؤؤلي بؤؤن   لطؤؤامعن   ؤؤالره ر  
ذ  يؤحل هةؤايظ  ؤآرل هر ن يالكؤ  شلؤر في  لعوا  ل اآمي م  تآمل ش تال فةقرل  ... شيؤذ  بؤأ  هربؤاص  لميادؤب  إ

 ييك  لعالظ مع   شيذ   ليالء م  تيك  أل ام إلى ورميا يذ (. 
  

 : الدولة ار وبية وفي-ش
ش لحجؤؤؤاه ش لؤؤؤةم   لشؤؤؤام  سؤؤؤظ دؤؤؤالح  لؤؤؤاو   ألوؤؤؤربي   ينؤؤؤل شفاتؤؤؤ   نشلتؤؤؤ   لتؤؤؤي ضؤؤؤمن مؤؤؤ  مصؤؤؤل بؤؤؤالن  -ه

شما   لساةل البي   ألفضؤل ييؤي  شيؤر نمشق هيمام   فجعل  ش لجحيل   بن  هبيا   شبن  إررت  شهبيا وظ شبن  هبياء
شهيمالوؤؤا البيؤؤ   لميؤؤك  ل ؤؤايل ةيؤؤب شجعؤؤل  لميؤؤك  لعحيؤؤح ي مؤؤا  البيؤؤ   لشؤؤام هكيؤؤل هبيا ؤؤ   شجعؤؤل مصؤؤل شجيؤؤرص 

بؤاه   ألشل(   ألرةؤ   لميؤك  لمع ؤظ تؤرر   عيبؤك رةؤ   لميؤك  لعؤانل   ألشل( شجعؤل ش ل ؤل  أل ألرن  غاهي  شجعل 
شجعؤل ةمؤا  البؤ  هرةؤ   لميؤك  لم  ؤل تقؤي  لؤاو  يمؤل بؤ  ةؤرر  لؤاو  آات ؤن  شجعل  لةم  ألرة  سةا  إلسؤالم 

 .محما ب  هسا  لاو  بنلكره الب  يم  ةادل  لاو  ةمم شاه  شجعل بايي
مؤؤ  هرةؤؤ  نمشؤؤق ه   سؤؤتخيم  لميؤؤك  لعحيؤؤح ي مؤؤا  ثؤؤظ مؤؤا ليؤؤث يؤؤمالء ه  تيؤؤاهير  ش رتصؤؤمر   فحؤؤاشل  -ص

ششلؤى يينوؤؤا يمؤ   لميؤك  لعؤانل ششلؤؤى هرؤاه ييةؤا ييؤؤى نمشؤق يؤؤ شتميؤؤك 591 ألفضؤل ييؤي  شتمكؤ  مؤؤ  ذلؤك سؤي  
 . دلرا
شلؤ  مؤؤ   لعمؤل يشؤؤل  لميؤؤك  لميصؤرر محمؤؤا فةخي ؤؤ   بيؤ   لميؤك  لعحيؤؤح ي مؤا  يؤؤ وتؤؤرفى 595شفؤي يؤؤام  -جؤؤ

 سين  شيترلى يم   لميك  ألفضل رياوت  ش ليةا   يي . 
الةتح يوؤؤا مؤؤ  يمؤؤ   لميؤؤك  لعؤؤانل نمشؤؤق  يؤؤؤ  جوؤؤح  لميؤؤك  ألفضؤؤل جةشؤؤا شيترجؤؤ   ؤؤ  إلؤؤى596شفؤؤي يؤؤام  -ن

سؤؤةا  لؤؤاو  فنوحمؤؤ   لميؤؤك  لعؤؤانل شيترجؤؤ  إلؤؤى مصؤؤل فنؤؤاريوا شيخيؤؤ   لميؤؤك  لقادؤؤل  لميصؤؤرر محمؤؤا  شيسؤؤترلي 
ييى مصل شيرلي يينوؤا  بيؤ   لميؤك ةادؤل  لؤاو  محمؤا  شيي بؤ   الميؤك  ل امؤل   ألشل( شيجعيؤ  شلؤي يوؤاه شيؤرلي 

شيكذ  تتحرل  لسيطي  في مصؤل ش لشؤام مؤ  هبيؤاء دؤالح  لؤاو  إلؤى نمشق ى ييى  بي   آلرل  لميك  لمع ظ عةس
 هرة   لميك  لعانل شهبيا  . 

يؤؤ هر ن  لميؤؤك 624يؤؤ وتؤرفى  لميؤك  لعؤانل فةخي ؤ   بيؤ   لميؤك  ل امؤل   ألشل(. شفؤي يؤام  615شفؤي يؤام  -يؤؤ
ميؤؤك  أللمؤؤا    سؤؤتيجاه فلنريؤؤك  ل ؤؤاةي مؤؤ  يمؤؤ   لميؤؤك  لمع ؤؤظ عةسؤؤى  ف تؤؤب إلؤؤى  لميؤؤك نمشؤؤق  ل امؤؤل ه  ويتؤؤحع 

. شكؤؤا   لميؤؤك فلنريؤؤك هللاةئؤؤذ فؤؤي  يؤؤلص مؤؤ  ةميؤؤ  دؤؤينية   لقؤؤاسه   سؤؤيم  نمشؤؤق ييؤؤى يمؤؤ  شيعؤؤاه إ  يؤؤر تسؤؤيظ 
مؤ   لمسؤيمن   ش ؤا هدؤا   مؤ  تؤأرله فؤي تجونحيؤا ةلمؤا  مؤ  بنن  لمقؤاس ش ستلن ن  لشام جوحيا ليقاشم إلى بالن 

يؤؤ شكؤا   لميؤك  لمع ؤظ عةسؤى  ؤا 626 لبا ؤا. ش سؤتجاص فلنريؤك لطيؤب  لميؤك  ل امؤل ش ؤام إلؤى ماويؤ   يكؤا( سؤي  
  لميك  ليادل ن شن  بي  نمشق ترفي  ينل  اشم  شري   في 

شيرض   لميك  ل امل ييوا نمشق ششجا  لميك ن شن ه  ال  يل ل   حلص يم  شمع   لصينينر   فتياهل ل  ي  
. ش ا شفى  لميك  ل امل نمشق لشربك ششلى  لميك  ل امل هراه  لميك  لصالم إسماينل ييى  دلرا ش  ال ل  ش

إلى فلنريك  فاريوا شترج ة س  مي ا يينوا في كيةس   ل ةام  شيان إلى  لقاس فسيظ نمشق شياه  عا ه  تسيظ 
بالنه. شكا   لميك  ل امل  ا يقا مع  معايا  ديم في   افا( لما  يشل سير ت  ش بتل  يية   مرجيوا ه  ال 
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م   الستنالء ييى  لميك  ليادل ن شن يؤ تمك  637 عمل  لصينينر  رل بوا شه  ال ويير  بوا ةصرةا. شفي يام 
 شىرل ج  لصينينن  ميوا لمخال توظ بلش  معايا    افا( شكاةن  ا مضن يينوا  لما   لمحان  فنوا.  لقاس 
ر  كؤل شييقؤب  الميؤك  لعؤانل يؤؤ وتؤرفى  لميؤك  ل امؤل فةخي ؤ   عوؤا ميؤ   بيؤ  سؤةا  لؤاو  هبؤ635شفي يام  -ش

 لليؤا شةؤل  ( فنؤلفة  اليتؤل ف  أرةؤ  شيترجؤ   هللامؤا ش همنؤل   لميؤك  لصؤالم ةجؤظ  لؤاو    ل اةي( شييي   لخيل هراه 
شيييؤؤ   لخيؤؤل  لميؤؤك  لصؤؤالم إسؤؤماينل فنؤؤيقظ ييؤؤى  بؤؤ  هرةؤؤ   إلؤى مصؤؤل شيجمؤؤ  ممالةؤؤك هبةؤؤ  شيخيؤؤ  هرؤؤاه ثؤؤظ  قتيؤؤ .

 شفنوا  مرت. نمشق شيعتقي   قيع   -نمشق شكا  في  -ةجظ  لاو  شي بة ييى  بي  يمل 
بؤن  يمؤ   لميؤك  لصؤالم إسؤماينل شيتجوؤح كؤل ميومؤا لقتؤال ش  لميك  لصالم ةجؤظ  لؤاو  شيشتا  ليح ع بن   -ه

 لقؤاس  الصؤينينن   فنييؤي  لصؤينينر  آيؤب  لميؤك  لصؤالم إسؤماينل فؤي مقابؤل  سؤتالموظ  لصؤالم  آلرل شيسؤتيجا 
. شفؤي  لمعلكؤ  ةمؤم ل ؤاةي دؤاةب إبل  ةظ ب  بنلكره ش لميك  لميصرر دل ن شن  لميك  لياشييضظ إلة  كل م  

 لميؤك  لصؤالم جيؤا  لميؤك  لصؤالم إسؤماينل إلؤى جيؤا  لجاري   لص  غؤح ( ةؤا  مؤا لؤظ  كؤ   الحسؤبا . فقؤا  ةضؤظ 
شكاةر  م   لخر رهمة   لذو  يلبر  م   لمارل شهة ر  ه   حؤاربر  مؤ   لصؤينينن   ش ةتوؤن  لمعلكؤ  بوحيمؤ  ةجظ  لاو  

 مي ل  ليصينينن  شهسل  ل  نل ميوظ. 
م  يم   لميك  لصؤالم إسؤماينل شيرضؤ  ييوؤا نمشق  لميك  لصالم ةجظ  لاو  يؤ تسيظ 643شفي يام  -ح

 لقؤاس  - لميؤك  لصؤالم ةجؤظ  لؤاو   لؤذو   ةضؤمر  إلؤى  -هيمالومؤا. شيسؤتلن  لجيؤا  لخر رهمةؤ    صل  ش ببعيبك ش
ةوا ةا إلى  لمسيمن    عا ه  ت لر  ةتاللوؤا مؤ   لصؤينينن   لقاس في ذلك  لعام شيخلجر   لصينينن  ميوا  شتعرن 

 يؤ. 643    637  627 493هرب  مل ت: سي  
 لميؤك هورص هثياء  لحمي   لصؤينية   لسؤا ع   لتؤي  انيؤا  لميك  لصالم ةجظ  لاو  يؤ وترفى 647شفي سي   - 

يمسؤل  لميؤك  ل لةسؤي  شيخيؤف ةجؤظ  لؤاو  هوؤرص  بيؤ  يؤ شفنوا ووؤحم  لصؤينينر  ش 646ميك فلةسا سي  لريس  لتاس  
شم  ممالةؤك هبةؤ   فؤا تملت مؤ  هربعؤ  بجل   لار باه  شكا  با ا فة  ريرة   لشباص  فارتيف م  هشج  هبة   ترر  

باه يظ هة سوظ  لؤذو  كي وؤظ ةجؤظ  لؤاو  هوؤرص  ل  ب  تالي بلني:  إ   لذو   تير  ترر  ميوظ ييى  تي  فقتيره. شيقر 
بؤاه  ةقضؤى يوؤا  لاشلؤ   م   يل  قتل هرة  سةا  لاو  هبي  كل ف ا  مرت  بيؤ  مقؤار  ييؤى هوؤاووظ( شبقتؤل تؤرر  

  ألوربة  ش امن م   عايا نشل   لممالةك   لبحلي (. 
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  : وريةفي  ولة المماليك الب و - 
شهةجؤؤب ميوؤؤا شلؤؤا  سؤؤماه  ريؤؤنال( بؤؤجل   لؤؤار كؤؤا   لميؤؤك ةجؤؤظ  لؤؤاو  هوؤؤرص  ؤؤا تؤؤحشج جاريؤؤ  تلكةؤؤ  تؤؤايى  -ه

 إوبؤؤك لمميؤركي يؤح  لؤاو  بؤاه ثؤظ تحشجؤن  لقا ؤا  ف اةؤن تؤايى هم رينؤل ش ؤا تسؤيطين  عؤا مقتؤل  بؤ  هشجوؤا تؤرر  
 يؤ. 648شتياهلن ل  ي   لسيطي  ف ا  هشل سيطا  مميركي وترلى  لسيطي  سي  

بؤؤ   بيؤؤ  ألةؤؤ  بياوؤؤا هةؤؤ  ويؤؤري رط إوبؤؤكييؤؤى  تؤؤل هشجوؤؤا يؤؤح  لؤؤاو  بؤؤجل   لؤؤار يؤؤؤ ه ؤؤامن 655فؤؤي سؤؤي   -ص
ش سؤتعاةن ييؤى  تيؤ   ممالةكوؤا فقتيؤره ضؤلبا  ال با نؤب  شبعؤا  تيؤ  يوؤا البيؤ   لمردؤل  لاو  لملم همنل بار  ألمنل 

 ييي  خالفت  ف بة يينوا شهمل  قتيوا ضلبا  ال با نب كما فعين  أبة . 
  مؤؤ  مصؤؤل مؤؤ  شةفةؤؤ إوبؤؤكيؤؤؤ ه ؤؤام  لقا ؤؤا  لمميؤركي  طؤؤح ييؤؤى ريؤؤ  ييؤؤي بؤؤ  يؤح  لؤؤاو  657شفؤؤي سؤؤي   -جؤؤ

شترجوؤر  وليؤاش  مصؤل  لشؤام هسلت   ششلى  لقا ا بنيؤلس  لييا ؤا ري إمؤار   لجنؤرش. شكؤا   لماؤرل  ؤا  جتؤاةر  بؤالن 
فتقام  طح ليقا وظ  جةش  قرنه بنيؤلس شجؤل   ليقؤاء فؤي مرضؤ  وؤايى  يؤن  جؤالرت( شفةؤ  كاةؤن  لمر عؤ   ل يؤل  

مؤ  بؤجاي  فا قؤ  شمؤا هبؤا   ا ؤايظ بنيؤلس مؤ  موؤار  فؤي  لحؤلص  لتي كتب فنوا  ليصل لجةش  لممالةك  مؤا هبؤاش  
 هعةظ  لمارل. يرالكر ش ا تشتن جةش  لمارل ش تل  ا اه  كتبااةري ( شكا  دول 

غتةؤؤال  لسؤؤيطا   طؤؤح  فقؤؤا كؤؤا  شيؤؤاه  ؤؤأ  ورلةؤؤ  ييؤؤى فؤؤي هيقؤؤاص تيؤؤك  لمعلكؤؤ  ه ؤؤام  لقا ؤؤا بنيؤؤلس ييؤؤى    -ن
 عا جالء  لمارل ييوا شه   عوا ل   السيطي  مؤ   عؤاه فأرؤل  لسؤيطا  بريؤاه فأ ؤام ييؤى  غتةالؤ  مؤ  ةيب ممي   

 جماي  م   لقان   لممالةك. 
ييؤؤؤى تؤؤؤرلى بنيؤؤؤلس  لسؤؤؤيطي  شتيقؤؤؤب  الميؤؤؤك  ل ؤؤؤايل شن مؤؤن سؤؤؤيطيت  ثماةةؤؤؤ  يشؤؤؤل يامؤؤؤا  ضؤؤؤى راللوؤؤؤا  -يؤؤؤ

إلؤؤى مصؤؤل شهجيؤؤى  لصؤؤينينن  يؤؤ  مؤؤا   لسؤؤاةل شةؤؤلر سؤؤي   لشؤؤام شضؤؤظ بؤؤالن  لشؤؤام  إلمؤؤار ت  ألوربةؤؤ  فؤؤي بؤؤالن 
يؤؤؤؤ غؤؤؤح  بؤؤؤالن سؤؤؤالجق   لؤؤؤلشم  شكاةؤؤؤن 676شغؤؤؤح  كيةكةؤؤؤا  ألرميةؤؤؤ  شهرضؤؤؤعوا لسؤؤؤيطاة   شفؤؤؤي سؤؤؤي  هةطاكةؤؤؤ  يؤؤؤؤ 665

 ى  هلبستن ( شفنوا محق جةشوظ. مشمرل   حما    لمارل فحلريا ميوظ  عا مر ع  كيل  جلت في مكا  واي
يؤؤؤ فؤؤؤي هيقؤؤاص معلكؤؤؤ   هلبسؤؤتن ( فخي ؤؤؤ   بيؤؤ  ةادؤؤؤل  لؤؤاو  محمؤؤؤا بلكؤؤؤ  676تؤؤرفي  ل ؤؤؤايل بنيؤؤلس سؤؤؤي   -ش

شتيقؤؤب  الميؤؤك  لسؤؤعنا شيمؤؤله ثماةةؤؤ  يشؤؤل يامؤؤا  شبعؤؤا سؤؤيتن  مؤؤ  سؤؤيطيت  ه ؤؤام  لممالةؤؤك ييؤؤى ريعؤؤ  لسؤؤرء تؤؤابنله 
  لاو  ششلر   لقا ا  الشش  ةا با يي . بار شلقيره  الميك  لعانل ششلر  هراه  ألمنل سالمش شيمله سب  سين  

يؤؤؤ شتؤؤرلى  لسؤؤيطي  شتيقؤؤب  الميؤؤك  لم  ؤؤل سؤؤةا 678 لؤؤاو  سؤؤالمش سؤؤي  بؤؤار لؤؤظ وييؤؤث  ؤؤالشش  ه  ريؤؤ   -ه
 لؤؤاو  ش ؤؤا  متؤؤات سؤؤيطيت  هةؤؤا يشؤؤل يامؤؤا ةؤؤلر راللوؤؤا مؤؤا تبقؤؤى فؤؤي وؤؤا  لصؤؤينينن  مؤؤ   ؤؤالع شةصؤؤر  فؤؤي بؤؤالن 

وتيقؤب  صؤالح  لؤاو   يؤؤ وتؤرفى  ؤالشش  فةخي ؤ   بيؤ  رينؤل ش689شآؤل بيس. شفؤي يؤام  لالذقةؤ  مؤاويتا  شميوا لشام 
  عا معلك  باوا  م   لصينينن . يكا ثظ  سترلي ييى آلآرس شيستلن م   لصينينن   يع  د ا شماوي  

تةؤؤال  لسؤؤيطا  دؤؤالح يؤؤؤ  قؤؤام  ا ؤا   مؤؤ   ؤؤان   لممالةؤؤك يمؤؤا  بنؤار ( ش  الجؤؤن ( ييؤؤى  غ693شفؤؤي يؤؤام  -ةؤؤ
 لؤؤاو  رينؤؤل بؤؤ   ؤؤالشش  شقةؤؤام  بنؤؤار ( ري ؤؤا لؤؤ   شلؤؤظ وييؤؤث يؤؤذ  فؤؤي  لسؤؤيطي  إال ورمؤؤا ش ةؤؤا   إذ ه ؤؤام  لقا ؤؤا  كتباؤؤا( 
ييى  تي  ش تل م   بتل  فؤي  غتةؤال  لسؤيطا  دؤالح  لؤاو  رينؤل ش رتؤار  لممالةؤك محمؤا بؤ   ؤالشش  هرؤا رينؤل 

 م   لعمل تس  سين . سيطاةا فبا عره شلقيره  اليادل شل  
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لؤؤؤظ وييؤؤؤث  كتباؤؤؤا( ه  ريؤؤؤ  محمؤؤؤا بؤؤؤ   ؤؤؤالشش  مؤؤؤتعيال  صؤؤؤال سؤؤؤي  شتؤؤؤرلى  لسؤؤؤيطي . ش ؤؤؤا ةؤؤؤاشل  لقا ؤؤؤا  - 
يؤؤ فتؤرلى  لسؤيطي   الجؤن ( شتيقؤب 696شري  ة س  سؤي  نمشق  الجن (  غتةال  كتباا(  شلما ييظ بذلك يلص إلى 
تنؤل شهينؤا إلؤى  لسؤيطي  محمؤا بؤ   ؤالشش  ش ؤا بيؤ  مؤ  يؤؤ  غ698 الميصرر ةسام  لاو  شبعا سؤيتن  هي فؤي يؤام 

  لعمل هربع  يشل ياما. 
يؤؤ  خيؤ  محمؤا بؤ   ؤالشش  شيتؤؤرلى  لسؤيطي   ا ؤا مميؤركي وؤايى بنيؤلس  لجابؤي نلي  ثؤؤظ 708شفؤي سؤي   -ي

ه يؤؤؤ( شيعؤؤان إلؤؤى  لسؤؤيطي  محمؤؤا  بؤؤ   ؤؤالشش  ليمؤؤل   ل ال ؤؤ  شيؤؤر فؤؤي  لخامسؤؤ  يشؤؤل  مؤؤ  يمؤؤل 709 خيؤؤ   عؤؤا سؤؤي   
( يامؤا  ف ؤا  هآؤرل ميؤر   لممالةؤك يوؤا  شهي موؤظ موا ؤ  شهغؤؤحريظ 31يؤؤ ش ؤا  متؤات سؤيطيت   741شيتؤرفى سؤي  

يقال شهةسؤيوظ سةاسؤ  شهك ؤليظ بؤجاي  شهةسؤيوظ تؤابنل  ش ؤا بياؤن نشلؤ   لممالةؤك فؤي يوؤاه ذرش   رتقا وؤا ثؤظ تؤر لى 
 يينوا هبياؤه شهرذت بمسوا في  ل سرف. 

 عؤؤا محمؤؤا بؤؤ   ؤؤالشش  ثماةةؤؤ  مؤؤ  هبيا ؤؤ   كؤؤا  هشلوؤؤظ هبؤؤر  كؤؤل سؤؤةا  لؤؤاو   لميقؤؤب تؤؤرلى  لسؤؤيطي  مؤؤ   - 
يؤؤؤ شتؤؤرلى  لسؤؤيطي  مؤؤ   عؤؤاه هرؤؤره  كجؤؤك( شتيقؤؤب  الميؤؤك 742 الميصؤؤرر شلؤؤظ وييؤؤث سؤؤر  سؤؤي  ش ةؤؤا  شريؤؤ  سؤؤي  

 ألبؤؤلف يؤؤالء  لؤؤاو  شيمؤؤله رمؤؤس سؤؤين  شريؤؤ   عؤؤا ه ؤؤل مؤؤ  سؤؤي  شتؤؤرلى  لسؤؤيطي  مؤؤ   عؤؤاه هرؤؤره هةمؤؤا شتيقؤؤب 
وتيقؤب  الميؤك  لصؤالم يمؤان   الميك  ليادل بواص  لاو  شبعا بولي  م  سيطيت   خيعؤ  هرؤره إسؤماينل شيقتيؤ  ش

 يؤ 746 لاو  شيستمل إسماينل في  لسيطي  ثال  سين   قتل  عايا سي  
وتيقؤؤؤب  الميؤؤؤك  ل امؤؤؤل سؤؤؤةا  لؤؤؤاو  شبعؤؤؤا سؤؤؤي  مؤؤؤ  سؤؤؤيطيت   خيؤؤؤ   شيتؤؤؤرلى  لسؤؤؤيطي  هرؤؤؤره بؤؤؤعبا    ألشل( ش

وتيقب  الميؤك  لم  ؤل سؤةا  لؤاو  شبعؤا  ج  شيقتل في سجي  شيترلى  لسيطي  م   عاه هرره  ةاجي  ألشل( ششيس
وتيقؤب  الميؤك  ليادؤل ةادؤل  لؤاو  شيخي ؤ  مؤ   يؤؤ ش748ه ل م  سي   خي  شيقتل ذ حؤا شيؤرلى هرؤره  لحسؤ  سؤي  

سيطي   لممالةؤك  لبحليؤ  مؤ   عؤاه إلؤى  وتيقب  الميك  لصالم دالح  لاو . شتمتا يؤ هرره دالم ش752 عاه سي  
 لجل كسؤؤؤ  شتيتوؤؤؤي سؤؤؤيطيتوظ  يؤؤؤؤ ثؤؤؤظ تيتقؤؤؤل إلؤؤؤى  لممالةؤؤؤك  ليلجةؤؤؤ  شيؤؤظ كالبحليؤؤؤ  مؤؤؤ   لممالةؤؤؤك  ألتؤؤؤل   ش784سؤؤي  

 يؤ. 922 ال تم  لع ماةي سي  
 
 :  ولة المرابوننوفي  -هه

يؤؤؤ( ثؤؤظ هرؤؤذت  537 - 453ش بيؤؤ  ييؤؤي  ورسؤؤف بؤؤ  تابؤؤ ن  بياؤؤن نشلؤؤ   لمؤؤل  طن  ميتوؤؤى ياليؤؤا فؤؤي يوؤؤا 
إبؤؤل  ةظ بؤؤ  مسؤؤنل  هةؤؤا ثوا فؤؤي  الةحؤؤا ر. ش ؤؤا تؤؤرلى ميؤؤك  لمؤؤل  طن  فؤؤي هللارؤؤل يوؤؤايظ مي ؤؤا  لؤؤظ ويياؤؤا  لحيؤؤظ شيمؤؤا: 

بؤؤ  ييؤؤي بؤؤ  ورسؤؤف بؤؤ  تابؤؤ ن  ش بؤؤ  يمؤؤ  إسؤؤحاق بؤؤ  ييؤؤي بؤؤ  ورسؤؤف بؤؤ  تابؤؤ ن  ش ؤؤا بريؤؤ   ألشل سؤؤي  تابؤؤ ن  
يؤ  عا شفا  هبة  شلظ وتمك   لمل  طر  في يواه م  دا  لمرةاو  في معلك   ةتوؤن بوؤحيمتوظ ش ل ؤبة ييؤى 540

 تيؤره ش تيؤر  معؤ  مؤ  شجؤاش  مؤ  مؤل كش يؤؤ. فيمؤا  ةتؤل  لمرةؤاش  541 إبل  ةظ ش تيؤ  شمبا عؤ   ل ؤاةي مؤ   عؤاه سؤي 
 همل ء  لمل  طن  ش ضر  ييى نشلتوظ. 

   ولة الموحد ن -و
يؤؤ( شذلؤك  عؤا  ةتصؤاره ييؤؤى 580 - 595بياؤن يؤذه  لاشلؤ  هشج  رتوؤا فؤي يوؤا مي وؤا هبؤؤي ورسؤف  عقؤرص   

. ثؤظ هرؤذت فؤي  الةحؤؤا ر فؤي يوؤا  بيؤ  محمؤا  ليادؤؤل يؤؤ591فؤي ش عؤؤ    ألر ( سؤي   شؤتال  هل رةسؤر  ل ؤام  ميؤك 
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يؤؤ ثؤظ يؤحيمتوظ فؤي ش عؤ   هبؤي 609فؤي ش عؤ    لعقؤاص( سؤي    ألسؤبا يؤ( إثل يحيمؤ   لمرةؤاو  همؤام 611 - 595 
 يؤ(. 620 - 611يؤ في يوا  بي  ورسف  لمستيصل  614ن ةس( سي  

يؤؤ شترلةؤ  هبؤي محمؤا 621شل  بؤ   عقؤرص سؤي  ش ا  بتا  لري  في  لاشل   عا ري  ييا  لر ةا  ب  ورسؤف  أل
يؤؤؤ ش تيؤؤ  شترلةؤؤ   حنؤؤى بؤؤ  محمؤؤا 624ييؤؤا    بؤؤ  هرةؤؤ   عقؤؤرص  لميصؤؤرر شتيقنبؤؤ   الميؤؤك  لعؤؤانل ثؤؤظ ريعؤؤ  سؤؤي  

لؤؤؤري  بؤؤؤا  ةؤؤؤن  رفؤؤؤؤة يمؤؤؤ  هبؤؤؤر  لعؤؤؤالء إنريؤؤؤس بؤؤؤ   عقؤؤؤرص  لميصؤؤؤؤرر ش هن ن   لمعتصؤؤؤظ  ؤؤؤاهلل  ليادؤؤؤل شتيقنبؤؤؤ  
 اليتؤؤل ف بيةعتؤؤ  شبا عؤؤ  هيؤؤل  ألةؤؤالس شتيقؤؤب  المؤؤأمر  ش ةقسؤؤمن نشلؤؤ   لمرةؤؤاو  ييؤؤى ة سؤؤوا: نشلؤؤ  فؤؤي  ألةؤؤالس 

إلى  لمالص الةتح ع  لميك م   ب  هرة  ش الةتقؤام ممؤ   تيؤر  هرؤاه  لميؤك  لعؤانل  لمأمر  شنشل  في  لمالص. شترج  
لقؤاء بؤلش   شؤتال  شكاةن هم  ميوظ ش ا هماه     لميك  إلسباةي فلنوياةؤا  ل الؤث ميؤك   ألسبا ش ستعا   جةش م  

إذ  نريوؤا شه  مؤ  هسؤيظ مل كش في  كيةس   ألسبا ميوا ه   عطة  يشل  ةصر  مما ويي إبينية  شه  وييي لجياه 
 م  جياه ال  قيل إسالم . 

ش تؤؤؤل بؤؤنرخ  لمرةؤؤؤاو   لؤؤؤذو   لمعتصؤؤؤظ  ؤؤاهلل فوؤؤحم  بؤؤؤ  هرةؤؤؤ   حنؤؤى مؤؤؤل كش مؤؤؤ    تحؤؤام  لمؤؤأمر  ش ؤؤا تمكؤؤؤ  
. شلؤظ  ألسؤبا كيةسؤ  لجيؤاه مؤل كش بلش   لميك  إلسباةي فسؤيم   لحصؤر   لعشؤل  شبيؤى فؤي  لمأمر   ا عره. شة ذ 

هبؤؤؤر مرسؤؤؤى يمؤؤؤل   بؤؤؤ   عقؤؤؤرص همنؤؤؤل  سؤؤؤيت ( فترجؤؤؤ  لقتالؤؤؤ  شةادؤؤؤله  شفؤؤؤي غةا ؤؤؤ  بوؤؤؤذ   وييؤؤؤث ه  ثؤؤؤار ييةؤؤؤ  هرؤؤؤره
مسؤؤليا شمؤؤات فؤؤي  لمؤؤأمر  شيؤؤان مؤؤل كش  لحصؤؤار يؤؤان  بؤؤ  هرةؤؤ   حنؤؤى شمعؤؤ  جمؤؤرع مؤؤ   لعؤؤلص ش ليلبؤؤل شنريؤؤر  

يؤؤ شبريؤ  مؤ   عؤاه ييؤا  لر ةؤا  للبؤنا ش سؤتمل  ليؤح ع بؤن   أليمؤام شهبيؤا وظ إلؤى ه   سؤترلى ييؤى 630  لطليق سي 
يقؤب  ؤأبي نبؤؤرس  لم لر ثؤق  ؤؤاهلل يؤؤ فؤؤي يوؤا هللارؤل ميؤؤر   لمرةؤاو  هبؤي  لعؤؤالء إنريؤس 668بيؤر مؤؤلي  يؤام مؤل كش 

 شب   ةقضن نشل   لمرةاو  ش امن ييى هةقاضوا نشل  بيي ملي . 
 
  :  ول الامال اافريقيوفي  -ز

 امؤؤن مؤؤل كش إلؤؤى تؤؤرةس  عؤؤا  لقضؤؤاء ييؤؤى نشلؤؤ   لمرةؤؤاو   لتؤؤي كاةؤؤن تسؤؤةطل ييؤؤى  لشؤؤمال  إلفليقؤؤي مؤؤ  
هيؤؤا  مؤؤ  بيؤؤي ييؤؤا  لؤؤر ن فؤؤؤي  شنشلؤؤ  بيؤؤيمؤؤل كش نشل ثؤؤال : نشلؤؤ  بيؤؤي مؤؤلي  فؤؤي  لماؤؤلص  أل صؤؤى شيادؤؤمتوا 

 لمالص  ألشسط   لجح  ل( شيادمتوا  تيمسا ( شنشلؤ  بيؤي ة ؤم فؤي  لماؤلص  ألنةؤى  تؤرةس( شيادؤمتوا ماويؤ  
 . ترةس

يظ ر فأسؤيم. ش ا هةوكتوظ  لحلشص ش ل رر ت ش ل ت   لتي ثؤارت بنؤيوظ شبؤايتوظ يؤ  ةصؤل  إرؤر ةوظ فؤي  ألةؤالس 
سؤؤي  تؤؤرةس يؤؤؤ ثؤؤظ 962سؤؤي   لجح  ؤؤل  لع مؤؤاةنر  فؤؤتم  ليررمؤؤا  ةتؤؤى  ش سؤؤبا  ألشكؤؤاةر  يؤؤظ يلضؤؤ  لاؤؤحش  لألسؤؤبا 
 يؤ. 916نشل  بيي  لحس   لعيرين  سي  مل كش يؤ ش امن في 982
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 :االنصراد إل  ال سو والمجوو  -3

إلؤؤى تيؤؤك  ألسؤؤباص  لتؤؤي هنت إلؤؤى تشؤؤتن  لاشلؤؤ   إلسؤؤالمة  ش ةقسؤؤاموا إلؤؤى نشل ثؤؤظ تسؤؤارع  ةوةاريؤؤا شتعلضؤؤوا 
هتايا م   لمشلق ش لمالص   ضؤاف سؤيب هللارؤل هتايؤا مؤ  سؤرء سؤير   عؤة  لحؤاكمن  ش ةصؤل فوظ إلؤى  ليوؤر لاحش 

ش لمجؤؤؤر   شغالبؤؤؤا مؤؤؤا  كؤؤؤر  يؤؤؤمالء ممؤؤؤؤ  ترلؤؤؤر   لميؤؤؤك دؤؤؤيةاةا وؤؤؤرلى ييؤؤؤؤنوظ ةؤؤؤر ص  عميؤؤؤر  ييؤؤؤى إبؤؤؤاالوظ  ؤؤؤؤاليور 
 تحؤن غل  ؤحه  فأرؤذ  عؤب مؤ  شيصلفرةوظ ي  بئر   لحكظ لةسؤتقير   ؤ  مؤ  نشةوؤظ  فؤلذ  بيؤ   لصؤيي سؤ   لشؤباص ت

 بور ت   تاركا همرر  لاشل  لرهر    شةر    ش ألم ي  ييى ذلك ك نل  شةح  ةررن آلفا ميوا. 
ريؤف ه ؤؤاه  ل ؤايل شيمؤؤله سؤؤب  مي  لمستيصؤؤل  ل ؤؤاآه   فقؤا رشي  بؤؤ  تاؤلي بؤؤلني فؤؤي كتا ؤ   ليجؤؤرم  لح يؤل   

سين  شةشأ ييى ةب  ليور ش لمجر . شلما بب كا  همله  ا  ضؤمحل لتشؤاغي   ؤاليور ش لشؤل ص ش لطؤلص شكؤا  مؤ  
يانتؤ  فؤؤي كؤؤل سؤي  ه  ولكؤؤب ييؤؤى  ليجؤؤب   ليفؤةس مؤؤ   إلبؤؤل( إلؤى مكؤؤا   ليؤؤب مؤؤ   لقؤايل  وؤؤايى  جؤؤب يمنؤؤل ( 

 لمجاةؤؤ  شمعؤؤ   لخمؤؤل فؤؤي  للش  ؤؤا  رج إلؤؤى  لحؤؤ  ييؤؤى سؤؤينل  لوؤؤحء ششيؤؤر مرضؤؤ  ةحيؤؤ  فةخؤؤلج إلةؤؤ  بونئؤؤ  هةؤؤ  رؤؤا
   ألش ةي( يرضا ي   لماء شيس ة  ليياس كما  سقى  لحاج في آليق مك (. 

فماذ  ةقؤرل فؤي رية ؤ  تؤر لى  لقحؤط ييؤى بؤالنه سؤب  سؤين  ةتؤى هكؤل  ليؤاس  لمؤرتى شلحؤرم  ألآ ؤال   عؤل مؤا 
رالفتؤ   ؤا  سؤت ا  لسؤيطا  شهيؤله بؤار  لجمؤالي شلؤةس لؤ  مؤ   ما ةل ه في رشي يي  شيوحه بلك  م  هركا   لاو   ش 

  ألمل بيء.
إ   لميك  لمسعرن ورسف دالح  لؤاو   ل ؤاةي   لمعؤلشف  اسؤظ  هتسؤح(  بؤ   كذلك ولشي  ب  تالي بلني:   

ن ر  لمسؤؤعى  يؤؤ ف ؤا  ويؤام فؤي619يؤؤ فاسؤترلى ييؤى مكؤ  سؤي   611 لميؤك  ل امؤل  ألوؤربي كؤا   ؤا شاله هبؤره سؤي  
 .(  سكل   شيخلج هير ة   ميعر   لياس م   لصةاح ش لضجة  في  لمسعى

فقؤا كؤا  يؤذ   لميؤك ووؤر  رانمؤا  ثظ إلةك ما ولشي   ب   ألثنل ي  جالل  لاو  مي يلتي هللارل مير  رر رهم  
لؤظ  سؤم   م يؤ  شال  رصةا ل  وايى   ية ( فات ق ه  مات  لخانم  فأظول  لميك م   لحح  ش لوي  ش لجؤحع ييةؤ  مؤا

 -لمجيؤؤؤر  لنيؤؤؤى  شهمؤؤؤل  لجيؤؤؤا ش ألمؤؤؤل ء ه   مشؤؤؤر  فؤؤؤي جياهتؤؤؤ  رجالؤؤؤ  شكؤؤؤا  مرتؤؤؤ  فؤؤؤي مرضؤؤؤ  وبعؤؤؤا يؤؤؤ   تيليؤؤؤح( 
يؤؤا  فل سؤؤر  فمشؤؤى ريؤف جياهتؤؤ  ر جؤؤال فألحمؤؤ  همؤؤل ؤه  ؤاللكرص  فيمؤؤا شدؤؤل إلؤؤى  تيليؤؤح( هرسؤؤل  -يادؤم   لاشلؤؤ  

هة ؤل ييؤنوظ هةوؤظ لؤظ   وؤلش  مؤ   لحؤح  ش لبكؤاء هك ؤل  م  ف عيؤر   شإلى هيل  لييا فأمليظ  الخلشج لتيقي تابرت  لخان
 مما فعير  شهر ن معا يتوظ ييى ذلك فش   فنوظ همل ؤه فتلكوظ. 

ثؤؤظ إةؤؤ  لؤؤظ وؤؤاف   لخؤؤانم شىةمؤؤا هرؤؤذ  ستصؤؤحب  معؤؤ  ةنؤؤث سؤؤار شيؤؤر ويطؤؤظ شيبكؤؤي  ش متيؤؤ  مؤؤ   ألكؤؤل ش لشؤؤلص  
ي  لخانم شال وتجاسل هةا ه   قرل إة  مات  فؤلذ   نؤل إةؤ  مؤات  تؤل فلذ   ام إلة  آعام  ال:  ةميره إلى فال    عي

 لقا ؤؤل  ف ؤؤاةر   حميؤؤر  إلةؤؤ   لطعؤؤام شيقرلؤؤر  ليميؤؤك: إةؤؤ   قيؤؤل  ألرض شيقؤؤرل  آل  هةؤؤا هدؤؤيم ممؤؤا كيؤؤن. ثؤؤظ  ة ؤؤة 
 يي  همل ؤه فبقي ةنل   ال واري ما  صي  شر سل شهيله ش ستمال  فيما ةضل إلة   تي (. 

 لميؤؤك  ليادؤؤل دؤؤالح  لؤؤاو   ل ؤؤاةي  بؤؤ   لعحيؤؤح محمؤؤا  بؤؤ   لميؤؤك  ل ؤؤايل غؤؤاهي دؤؤاةب  شييؤؤا  ريؤؤل يؤؤ 
ةيب. فقا ترلى  لميك شيمله سب  سين  شبب ييى ةب  ليور تاركا همؤرر  لاشلؤ  إلؤى شهر  ؤ . شلمؤا  جتؤاح  لماؤرل 

 يؤ غانريا إلى نمشق. 657ةيب سي  
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يؤؤؤ( لمؤؤا رةؤؤل إلؤؤى  لمشؤؤلق   ؤؤام 685سؤؤي  ت: شيؤؤلشي دؤؤاةب ة ؤؤم  لطنؤؤب ه   ألنوؤؤب  ألةالسؤؤي مرسؤؤى  لعي
  شكؤؤا   لماؤؤرل  ؤؤا همعيؤؤر  فؤؤي ةيؤؤب  ؤؤتال شسؤؤيةا شتخليبؤؤا   لمؤؤذكرر يؤؤذ   إلؤؤى نمشؤؤق شفنوؤؤا  ليادؤؤل دؤؤالح  لؤؤاو 

فؤارل ييؤؤى  ليادؤل دؤؤالح  لؤاو   عحيؤؤ  ييؤى مؤؤا فعيؤ   لماؤؤرل  ماويؤ  ةيؤؤب شمؤا ةؤؤل بوؤا مؤؤ   لمصؤا ب ش لمحؤؤ   
فوؤر ال وبكؤي ل قؤا مي ؤؤ  . ا هبةاتؤؤا فؤي مميؤر  لؤ  ووؤر ه  تؤل فؤؤي تيؤك  ل ارثؤ  فأضؤلص  ليادؤل يؤ  سؤماع ذلؤك شهةشؤ

ميؤؤك  لماؤؤرل شمعؤؤ  هرؤؤره  لميؤؤك يرالكؤؤر شىةمؤا وبكؤؤي ل قؤؤا ةينبؤؤ . ثؤؤظ ةؤؤل ه  عؤا ذلؤؤك يا مؤؤا ييؤؤى شجوؤؤ  ةتؤؤى لجؤؤأ إلؤى 
إلؤؤنوظ شلمؤؤؤا بياؤؤؤ  يحيمؤؤؤ  يرالكؤؤؤر ل سؤؤؤةا  لؤؤؤاو  غؤؤاهي   ل ؤؤؤاةي( شهمؤؤؤل ء هللارؤؤلش  مؤؤؤ   لينؤؤؤن  ألوؤؤربي فأةسؤؤؤ   ل ؤؤاي

 .  يؤ  تي  ش تل م  كا  مع  م   ألمل ء658 لمارل في  ين  جالرت( سي  
هللارؤؤؤل ري ؤؤؤاء بيؤؤؤي  لمستعصؤؤؤظ  ؤؤؤاهلل آبؤؤؤا فؤؤؤي كتا ؤؤؤ  تؤؤؤارير  لؤؤؤاشل  إلسؤؤؤالمة  ه   لخية ؤؤؤ  كؤؤؤذلك وؤؤؤلشي  بؤؤؤ  آبا

 لعبؤؤاس فؤؤي  اؤؤا ن كؤؤا  بؤؤاوا  ل يؤؤف  ؤؤاليور شسؤؤماع  ألغؤؤاةي  ال  كؤؤان مجيسؤؤ   خيؤؤر مؤؤ  ذلؤؤك سؤؤاي  ش ةؤؤا   شكؤؤا  
ؤه شةابؤؤنت  جمؤؤةعوظ ميومكؤؤن  معؤؤ  ييؤؤى  لتؤؤيعظ  الميؤؤذ ت  ال ول يؤؤر  لؤؤ  دؤؤالةا. ش ؤؤا كتيؤؤن لؤؤ   لل ؤؤاع مؤؤ  ةؤؤاما

 . لعر م  شفنوا هةر ع  لتحذول شهلقنن  ألبعار في هبر ص ن ر  لخالف  
شممؤا  بؤؤتول ييؤؤ  هةؤؤ  كتؤؤب إلؤؤى كؤل ذلؤؤك شيؤؤر يؤؤاكف ييؤؤى سؤؤماع  ألغؤاةي شمي ؤؤ   ؤؤا هدؤؤبم ش يؤؤي  لمبؤؤاةي. 

يرالكؤر ر  لاو  لملم داةب  لمردل  طيب مي  جماي  م  هيل  لطلص  شفي تيك  لحؤال شدؤل رسؤرل  ألمنل با
ر  ييؤى  طيب م  بار  لاو  ميجيةقات شهللاالت ةصار لحصؤار  اؤا ن فقؤال بؤار  لؤاو :  ة ؤلش  إلؤى  لمطيؤربن  ش  كؤ

   إلسالم.
كالميؤك  .. شىذ  يلجيا ييى نشل   لممالةك ةجا مؤيوظ مؤ  بؤاف  ؤالجر ري شتخيؤى يؤ  همؤرر  لاشلؤ  إلؤى ةر  ؤ 

 لصالم إسماينل ب   ليادل محما ب   الشش . فقا با   ةب  لجر ري فأسل   يب  شكاةؤن لوؤ   ل يمؤ   لعيةؤا فؤي 
 .ء ش لطلص  شكا  ومثل  لجر ري  لسرن لاشل  شهيلض ي  تابنل  لميك  لقبال  ييى  ليسا

ح نن  حب  جاري  سرن ء تايى   ت اق( تحس   لضلص ييى  لعرن شتجنا  لاياء فتحشجوا شكا  هرره  لميك ف 
  .!!يؤ ري   يينوا هرره شنرل بوا لني  شفات .746بعبا  وور يا  فيما مات  لصالم إسماينل سي  

يؤ ري   هرره  لميك  لم  ل  ةاجي( فتحشج بوا لني  ري  هرة  747ثظ  تل سي   لميك  ل امل بعبا  شلما ري  
فايت  فأةعظ يينوا  أربع  فصرص شسن لملم ت ثميوا هربع  هللاالف نويار  شيذ  ثالث سيطا  م  هبياء محما !! 

بوذه  لجاري   لسرن ء شفي كل مل  كا   عقا  لعقا لوا ييى هخ م   إلرر   ل ال   اض م   ب   الشش  وتحشج
 ييم   أ   لعقا  اآل لتجاشه  لعا   لم لشض  ييى هشج   لمترفى.

 ييؤؤؤا  إلرؤؤؤر   ل الثؤؤؤ  مؤؤؤ   لحؤؤؤ, ش لسؤؤؤعان  مؤؤؤا ال  عؤؤؤلف المؤؤؤله  فؤؤؤي هماةوؤؤؤا لسؤؤؤرن ء ش ؤؤؤا ةالؤؤؤن يؤؤؤذه  لجاريؤؤؤ  
.!!!!!!!!!!!!!  

 ال ش ا  ال  لشايل مجير  لنيى في محيربت   لسرن ء :فيظ 
  قرلر  ييك سرن ء ةبشة            شلرال سر ن  لؤمسك  ما  ةباع غالةا            

 شةلي بوذ   ل اسق ه  ويس  ييى مير ل  ..   فيرال سر ن  لحمففن ... (   شهلل في ريق  بمش  .
************* 
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  :في حياة المجتمع اإلسالميأثر ما .قدم من األسباب 

كؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤ   لطيةعؤؤؤؤؤؤي ه  تؤؤؤؤؤؤيعكس يؤؤؤؤؤؤذه  ألسؤؤؤؤؤؤباص فؤؤؤؤؤؤي ةةؤؤؤؤؤؤا   لمجتمؤؤؤؤؤؤ   إلسؤؤؤؤؤؤالمي   لسةاسؤؤؤؤؤؤة  ش ال تصؤؤؤؤؤؤان   
 ش الجتماعة . 

 تفروه الك مة وطمة اروداء ::  في الويا  السيا ية - 1
ت  كوؤؤا فؤؤي  لعصؤؤل  فقؤات  لاشلؤؤ   إلسؤؤالمة  شةؤاتوا  شبؤؤاهت تت  ؤؤك ميؤذ با  ؤؤ   لعصؤؤل  لعباسؤي  ألشل  ش هن ن

 لسؤيجر نن . شفؤي إفلي ةؤ    امؤن   لاحةؤرين  ش  لسؤاماةنن  ش  لعباسي  ل اةي. ف ي  لمشؤلق  امؤن نشلؤ  لييؤريونن  ش
في  لمالص  أل صى نشل   ألن رس  شفي  لمالص  ألنةى شمصؤل ش لشؤام نشلؤ   ل ؤاآمنن  شفؤي  ألةؤالس  امؤن نشلؤ  

ل  فخية ؤؤؤ  عباسؤؤؤي فؤؤؤي  اؤؤؤا ن شرية ؤؤؤ  إنريسؤؤؤي فؤؤؤي  لماؤؤؤلص  أل صؤؤؤى  لألمؤؤؤرين   شترهيؤؤؤن  لخالفؤؤؤ  بؤؤؤن  يؤؤؤذه  لؤؤؤاش 
شرية ؤ  فؤاآمي فؤي مصؤل  شرية ؤ  همؤري فؤي  لآبؤ  شهمؤل ء غييؤر  ييؤى  عؤة  لميؤاآق ش سؤتقير  فنوؤا  شلؤظ  قؤظ بؤن  

 اضؤات  لتؤي  الةت تيك  لاشل  ش إلمار ت سيظ ن  ظ  بؤل ك نؤل  مؤا كاةؤن تسؤتعل بنؤيوظ  لحؤلشص  فضؤال يؤ   ل ؤرر ت ش
كاةؤؤؤن تتخييوؤؤؤا  ش ةتوؤؤؤن بؤؤؤذلك إلؤؤؤى ةالؤؤؤ  مؤؤؤ   لضؤؤؤعف ش لؤؤؤري  فيؤؤؤظ تقؤؤؤر ييؤؤؤى دؤؤؤا  لعؤؤؤاش    لمسؤؤؤةحي  لؤؤؤذي كؤؤؤا  
وتلدايا  ش ا آر وا م   لشلق ش لالص  ش متيؤ   ؤافتل ق  لمسؤيمن  إلؤى نشل متيؤاةل  شتؤرهيوظ فؤي بؤة  متيؤافل  ه  

  جمعر  بميوظ لمر جو  ذلك  لعاش    لذي  ةصب يينوظ. 
ييؤى آيةطيؤ  ش سؤترلى   ألسؤبا يؤؤ  سؤترلى هل رةسؤر  لسؤانس  ميؤك 493ش  477 لر  ع  بن  يامي ف ي  ل تل  

يؤؤؤ  شيؤؤظ هل رةسؤؤر  لسؤؤانس  االسؤؤتنالء ييؤؤى إبؤؤينية   487ييؤؤى  بييسؤؤة ( سؤؤي    ألسؤؤبا   ل ميةؤؤانشر( هعؤؤةظ  لملتح ؤؤ  
 . فأةقذيا  لمل  طر  شهسقطر  ةكظ همل ء  لطر  ف شه امر  في  ألةالس نشل  لوظ

يؤؤؤ  امؤؤن نيؤؤر   لبا ؤؤا هشربؤؤا   ل ؤؤاةي ألمؤؤل ء  إل طؤؤاع فؤؤي هشرشبؤؤا 498ش  487شفؤؤي  ل تؤؤل   لر  عؤؤ  بؤؤن  يؤؤامي 
 لحؤاكظ لالستنالء ييى بالن  لشام شىةقاذ بنؤن  لمقؤاس مؤ  وؤا  لمسؤيمن . شكؤا  مؤ  هسؤبابوا إ ؤا م  لخية ؤ   ل ؤاآمي 

 ييى يام كيةس   ل ةام  في بنن  لمقاس.  أمل   
ش ا شةات نير   لبا ا د رفوظ شكاةن  ا فل توا  لحلشص  لتؤي ةشؤين بنؤيوظ  فقؤانش   لحميؤ   لصؤينية   ألشلؤى  

ضؤرل  شه   حتيؤر  ماويؤ  هتاح لوظ  لصؤل ع بؤن  ميؤر   لسؤالجق   كمؤا ةرييؤا بؤذلك مؤ   يؤل  ه   جتؤاهش  بؤالن  ألةا ش
هةطاكةؤ   ثؤظ  تبعؤر   لسؤاةل   ةة ة ( ثظ ماوي    رةة (  شه   جتؤاةر  بؤالن  لشؤام شفنوؤا  سؤترلر  ييؤى معؤل   ليعمؤا  ش

فاسؤؤترلر  ييؤؤى  آؤؤل بيس( ثؤؤظ ييؤؤى  ةة ؤؤا( ش   افؤؤا( ش قةسؤؤاري ( ش   للميؤؤ (  ثؤؤظ يلجؤؤر  ييؤؤى ماويؤؤ  بنؤؤن  لمقؤؤاس 
 يؤ  شيي  لسي   لتي سقطن فنوا ماوي   آيةطي ( بنا  إلسبا . 493ي  ةةسا  س 23فاسترلر  يينوا في 

شفي بنن  لمقاس ه اح  ا ا  لحمي   لصينية   جرن فلش  نش برير ( ليصؤينين   لقتؤل ش ليوؤب شيتؤك  أليؤل ض  
فؤا فيظ  قصلش  فةمؤا هبؤةم لوؤظ  شةصؤير   ا ؤايظ مي ؤا ييؤى بنؤن  لمقؤاس ثؤظ ترجوؤر  إلؤى نمشؤق فحادؤلشيا شترجؤ  ش 

م  هيالي  لماوي  بل اس   اضي نمشق هي   لاو  هبي سعا  لولشي إلى  اا ن  سؤتعنير   الخية ؤ   لمسؤت ول  ؤاهلل  
  كى  لرفا لعجحه  شتمك  هيل نمشق م  دا  لصينين .  فأظول  لخية   يجحه شبكى ش

ين  ش سؤؤترلر  ييؤؤى جينؤؤل فاسؤؤترلر  يينومؤؤا  ش سؤؤتملت ةمؤؤالت  لصؤؤين شترجؤؤ   لصؤؤينينر   عؤؤا ذلؤؤك إلؤؤى يكؤؤا ش
ك نل م   لمر    في بالن  لشام شفنوا بير   لقالع ش لحصر   ةتى شةا دالح  لاو   ألوربي جمؤرع  لمسؤيمن   عؤا 

  ضا   ييى  لاشل   ل اآمة   شتظ ييى واه جالء  لصينينن . 
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 :في الويا  االوتصا ية  - 2
ال  مكؤؤؤ  نش م  لعمؤؤؤؤل ش إلةتؤؤؤاج ش لتبؤؤؤؤانل تتر ؤؤؤف سؤؤؤالم   ال تصؤؤؤؤان ييؤؤؤى يامؤؤؤل هساسؤؤؤؤي يؤؤؤر  ألمؤؤؤؤ   فياشةؤؤؤ  

ش التجؤؤار شهك ؤؤل مؤؤا  عنؤؤق  ألمؤؤ  يؤؤر  ل ؤؤرر ت  ش ؤؤا ةشؤؤين فؤؤي  لعصؤؤل  ألمؤؤري شفؤؤي  لعصؤؤل  لعباسؤؤي  ألشل ثؤؤرر ت 
ك نؤؤل  بؤؤاين  لؤؤاشلتن   شل يوؤؤا لؤؤظ تيؤؤتقم مؤؤ  ةشؤؤا   لحةؤؤا   ال تصؤؤان   لتؤؤرفل  لقؤؤر  ييؤؤى  معوؤؤا  شأل   ليؤؤاس كؤؤاةر  

 لعؤةش مؤ  رنؤل ت  ل تؤرح  فيؤظ ت ؤ  تيؤك  ل ؤرر ت ثؤرر ت فقؤل ء هش مستضؤع ن  شىةمؤا كاةؤن ويعمر  في  حيرة  مؤ  
 في جيوا ثرر ت سةاسة   واشر  لصل ع فنوا ةرل  لخالف   هش فت  ت نليا  لعصيةات  لقيية . 

شمؤؤ  ذلؤؤك فؤؤل   لؤؤيالن  إلسؤؤالمة  كاةؤؤن تصؤؤاص فؤؤي  عؤؤة مياآقوؤؤا  جؤؤر  م  ميوؤؤا  لقحؤؤط شتيؤؤف  لمحادؤؤؤنل 
آيةعةؤؤ   كؤؤا  ويشؤؤأ ييوؤؤا مجايؤؤات شييتشؤؤل  لربؤؤاء  شل ؤؤ  ذلؤؤك لؤؤظ  كؤؤ  لةطؤؤرل. همؤؤا فؤؤي  لعصؤؤل  لعباسؤؤي   كؤؤر ر 

 ل اةي فقا ثار  ل قل ء ش لمستضع ر  ييى ظيظ  لرال  شيمال  لخل ج  ف اةؤن ثؤرر   لؤحة   لتؤي  سؤتملت رمؤس يشؤل  
 ألرض مؤؤ  هوؤؤاي  لعؤؤامين    لؤؤذو  سؤؤي   فت ؤؤن فؤؤي راللوؤؤا  ؤؤال  نل مؤؤ   ليؤؤاس شرلبؤؤن  ل  نؤؤل مؤؤ   لمؤؤا  شةلمؤؤن 

  ةقيير  إلى ثا لي  شمخلبن . 
ش ؤؤؤا هيقيؤؤؤؤن يؤؤؤذه  ل ؤؤؤؤرر  ثؤؤؤؤرر   لقل مطؤؤؤ   لتؤؤؤؤي  متؤؤؤؤات ةحؤؤؤر سؤؤؤؤبعن  سؤؤؤي   شفؤؤؤؤي راللوؤؤؤؤا  رتؤؤؤل  ألمؤؤؤؤ  شيؤؤؤؤا  
 ليصرص فسان  في  لما  ش لقل   ويوير  شيسيير  شيقتير . شةشط هيل ص  لير ني في  لرثؤرص ييؤى  ر فؤل  لتجؤار 

ر  ييؤؤى  ر فؤؤل  لحجؤؤاج  فتر  ؤؤن  لتجؤؤار  ش متيؤؤ   لحؤؤ  يؤؤا  سؤؤير ت. ش ؤؤا هن  ذلؤؤك كيؤؤ  إلؤؤى  ضؤؤطل ص شفؤؤي  إلغؤؤا
 لحةؤؤا   ال تصؤؤان   شه ن يينوؤؤا تؤؤر لي  ل ؤؤر ر   لطيةعةؤؤ  شميوؤؤا  لؤؤحالهل شفةضؤؤا   ألةوؤؤار شآغةاةوؤؤا ييؤؤى  ألر ضؤؤي 

 فت ا شتحصايظ ةصا .   لحر عة   شما ويشأ ييوا م   حط شمجايات وتيريا هشبئ  كاةن ت تك  الياس
 

 :في الويا  االجتماعية  - 3
 ةعكؤس فؤي ةةؤا   لمجتمؤ   إلسؤالمي مؤا ياةؤاه فؤي ةةاتؤ   لسةاسؤة  ش ال تصؤان   مؤ  فرضؤى ش ضؤطل ص. فقؤؤا 
 سؤؤؤتذلت   ألةؤؤؤا    لسةاسؤؤؤة  شهفقلتؤؤؤ   ألةؤؤؤا    ال تصؤؤؤان   شتشؤؤؤتن بؤؤؤمي  فؤؤؤي نشيؤؤؤالت  هللالؤؤؤن معوؤؤؤا ةةؤؤؤا   لمجتمؤؤؤ  

ةؤؤا متلفؤؤ    لت ؤؤن ةؤؤرل ميؤؤر  شهمؤؤل ء متاييؤؤن   تؤؤحي  لوؤؤظ ظيموؤؤظ لتؤؤيعظ  عطا ؤؤايظ  شتسؤؤيك  إلسؤؤالمي إلؤؤى آبقؤؤ  يي
سؤؤيركوظ فةمؤؤا وي ؤؤله  لؤؤاو  ش ألرؤؤالق. شآبقؤؤ  سؤؤ يى  شؤؤة  فنوؤؤا  ل قؤؤل ش ليؤؤمس ش لحلمؤؤا  شيحميوؤؤا ذل  لحاجؤؤ  إلؤؤى 

 سير  ما ال  حي   لاو  ه ضا. 
شمؤا وتبعوؤا مؤ  لوؤر شفجؤرر  كؤا   جؤلي فؤي  لطبقؤ   تعؤاآي  لخمؤل ييا  لس ي  مؤيوظ شفي كيتا  لطبقتن  باع 

 لعيةا  م ايل  لتلف  شكا   جلي في  لطبق   لس يى فؤي م ؤايل  لحطؤ  ش ليؤمس. شبؤن   لطبقتؤن    لعيةؤا ش لسؤ يى  
كاةن آبق   لخاد   شيي  لطبق   لرسطى  شفنوا  لعيماء مؤ  فقوؤاء شمحؤاثن  شم سؤلي   شفنوؤا  لصؤيحاء مؤ  هيؤل 

ر   شلؤؤؤظ  كؤؤؤ  لوؤؤؤمالء  كمؤؤؤا كؤؤؤا  ألسؤؤؤالفوظ  مقؤؤؤام وؤؤؤاةنوظ مؤؤؤ   لميؤؤؤر  ش ألمؤؤؤل ء  شال مسؤؤؤم  لقؤؤؤرل يؤؤؤاذل  لحيؤؤؤا ش لتقؤؤؤ
 ليؤؤاس  شؤؤلص مؤؤ   ك نؤؤل شةصؤؤةم  شلؤؤةس لوؤؤظ سؤؤيط  تمكؤؤيوظ مؤؤ   لؤؤلنع  ؤؤالقر  لمؤؤا  جؤؤلي مؤؤ   ل ؤؤر ةش  فقؤؤا جوؤؤل

 ل .  لخمل   وتعاآرةوا في ةاةات  لخماري  شفي  لمتيحيات  شييتمسر  معتقوا في  ألنو
يذه يي  لسمات  لعام   لتي كاةن تطب   لمجتم   إلسالمي فؤي  لعصؤل  لعباسؤي  ل ؤاةي شمؤا تؤاله  ش ؤا موؤا 
لوا  لعصل  لعباسي  ألشل   ما سان فة  م  م ايل  لتلف ش الةصل ف إلى  لمالذ ش لجول بوا مؤ  ك نؤل مؤ   ليوؤر 
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شةمؤان مطةؤ  بؤ  إ ؤاس هبؤعار هبؤي ةؤر س شهربؤاره مؤ  ش لمجر  ش لتحاي لياو  ش ألرالق  شيذ  ما ةل ه مبسرآا في 
  م   لماجين  .  لرلنا  شغنله م  بعل ء ذلك  لعصل شمسيظ ب  ب  يلم  ش لب  ب   لحباص  شفي هبعار  يجلن ش

شكمؤؤا ةل يؤؤا مبسؤؤرآ  فؤؤي كتؤؤب  ألنص ش ألربؤؤار كاألغؤؤاةي ش لعقؤؤا  ل ليؤؤا شةوا ؤؤ   ألرص ش ليجؤؤرم  لح يؤؤل  شينؤؤر  
 ألربؤؤؤار  شغنليؤؤؤا مؤؤؤ  كتؤؤؤب  ألنص  شكمؤؤؤا ةل يؤؤؤا مي ؤؤؤرر  فؤؤؤي كتؤؤؤب  لتؤؤؤارير ش ألربؤؤؤار كؤؤؤالطيلي ش بؤؤؤ   ألثنؤؤؤل شمؤؤؤلشج 

شى  كؤؤا  فنوؤؤا ك نؤؤل  –شغنليؤؤا مؤؤ  كتؤؤب  لتؤؤارير. شكيوؤؤا بؤؤايا  بؤؤ  ك نؤؤل رني  شتؤؤارير  اؤؤا ن شتؤؤارير  لؤؤذيب ليمسؤؤع
 وا. تعالةظ  إلسالم ييا  لطبق   لحاكم  شم   لتف ةرل  لتل ري في تي نذ ييى  -م   لاس ش لتألةا 

شكا  هشل ما  ةحسل م  تعالةظ  إلسالم  لعال  ش ا هرين     ألير ء  لتي  بتا فنوا  لصؤل ع ييؤى  لميؤك شمؤا 
وتبع  م   ل يظ ش الستيا ن   مارسوما داةب  لسيط  ييى يؤر ه  رية ؤ  هش مي ؤا هش سؤيطاةا هش همنؤل   شيأرؤذ  ليؤاس 

شبؤؤلهت فؤي يؤؤذ   لجؤؤر  لمشؤؤب   ؤال يظ  ظؤؤايل   لخؤؤرف شمعوؤؤا  ال يؤ   فةقتؤؤل شيصؤؤانر  ألمؤؤر ل شال معقؤب لمؤؤا  شؤؤاء  
 ظايل   لي اق. 

شكاليما م   لعر مل  لتي يطين  لعقل ي   ليمر فجف يطؤاؤه شتل رؤن يح  مؤ   شهدؤبم  لخؤا ف فؤي معؤحل 
يؤؤ   لحةؤؤا   لعامؤؤ  ررفؤؤا مؤؤ  شبؤؤا   ش ش  هش تعلضؤؤ  لمؤؤا  خشؤؤاه  شسؤؤيك مسؤؤيك  لحيؤؤا ش لتصؤؤرف آيبؤؤا ليسؤؤالم . 

 لي ؤؤؤرس  وؤؤؤحي   ؤؤؤ   لميؤؤؤافقر  دؤؤؤي   لسؤؤؤيطا  فنحياشةؤؤؤ  آغةاةؤؤؤا  لنيؤؤؤالر  رفؤؤؤاه  فوؤؤؤظ فةمؤؤؤا  ضؤؤؤعافلي ؤؤؤاق فؤؤؤي شبؤؤؤاع  
   عيرة  هير ة  في  ل يظ. 

ش ؤؤا نش  رش   مرثر ؤؤر  مؤؤا بؤؤواش  مؤؤ  ظؤؤؤايل   ل يؤؤظ ش لجؤؤرر فؤؤي  لعصؤؤل  لؤؤؤذي يابؤؤر  فةؤؤ   شىلةؤؤك مؤؤا نشةؤؤؤ  
يؤؤ  فؤي مقامؤ  كتا ؤ :  دؤرر   ألرض(  شفةؤ   صؤف مؤا ياويؤ  فؤي  اؤا ن  يؤل 367سي    لمترفى ب  ةر ل  للةال  

سؤؤ له:  ... شهيؤؤاةيي ييؤؤى تؤؤألةا يؤؤذ   ل تؤؤاص تر دؤؤل  لسؤؤ ل ش ةحيؤؤاجي يؤؤ  شآيؤؤي مؤؤ  مؤؤا سؤؤيق  ؤؤ   لقؤؤار  السؤؤةما 
لرآل   جؤرر  لسؤيطا   شكيؤب  لحمؤا   شتر دؤل  لشؤا  ا ييؤى هيؤل  لمشؤلق ش لعؤاش     للهق ش ألثل  ش لشور  لييرغ  

ش سؤؤتئياس سؤؤالآني   ؤؤالجرر ش لطغةؤؤا   شك ؤؤل   لجؤؤر  م ش لير  ؤؤب  شتعا ؤؤب  ل يؤؤف ش لمصؤؤا ب  ش رؤؤتالل  لؤؤيعظ ش حؤؤط 
  لا ظ(. 

في كتا    تجارص  ألمؤظ( شفةؤ  ويؤن  هسؤباص ضؤعف  لسؤيط  ش ةوةؤار مسكري   لممرخ شىلةك ما نشة   ل نيسرف 
  لحكظ في  لعصل  لعباسي: 

فيةعتيل  لياظل  يل هتؤي يؤمالء  لميؤر  إال مؤ  سؤرء تح  وؤظ ش بؤتاالوظ يؤ  ضؤبط همؤرريظ شت قؤايا بيؤذ توظ   
بؤؤار شتؤؤلكوظ تعؤؤلف ةةؤؤات شهر  وؤؤظ ش ؤؤر نيظ شهمؤؤرر يسؤؤاكليظ شتعؤؤرييوظ ييؤؤى شبؤؤور توظ  شىغ ؤؤالوظ همؤؤل هدؤؤحاص  ألر

 الت ا ؤؤؤات ش لؤؤؤاشل  لتؤؤؤي ال ورثؤؤؤق بوؤؤؤا  ش يؤؤؤ  تصؤؤؤ حوظ هةؤؤؤر ل  لميؤؤؤر   ؤؤؤييوظ ممؤؤؤ   سؤؤؤتقامن همؤؤؤرريظ  كةؤؤؤا كاةؤؤؤن 
ةةؤؤؤات هدؤؤؤحابوظ  ضؤؤؤلشص  لضؤؤؤبط  هشال  الؤؤؤاو   لؤؤؤذي  ح ؤؤؤ, ة ؤؤؤاموظ شيميؤؤؤك  سؤؤؤنلتوظ  شكةؤؤؤا ضؤؤؤبطر  ممؤؤؤال وظ ش

ييؤؤي مؤؤابلي همؤؤرريظ  ش لت قؤؤا لوؤؤظ ورمؤؤا ورمؤؤا شةؤؤاال فحؤؤاال     ثؤؤظ  أدؤؤحاص  ألربؤؤار  ل قؤؤات ش لعنؤؤر   لمؤؤذكاسؤؤل  ليظ
 (. شتل  إ حابوظ ما همك  شما ر   م  تجب ما ر ت   ش لبطش  م  ال ةني  في  ستصالة  شال نش ء لسنلت 

 ثظ إلةك ما نشة   إلمام  لسنرآي في تاريخ :

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=166#n861
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=166#n861
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=176#n898
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=176#n898
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=774#n3647
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=774#n3647
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=367#n1780
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=367#n1780
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=421#n2041
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=421#n2041
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تل ؤؤن كيمؤؤ   إلسؤؤالم شسؤؤقط  سؤؤظ  لعؤؤلص مؤؤ   لؤؤاور   شهنرؤؤل  ألتؤؤل   فؤؤي  لؤؤاور   فؤؤي نشلؤؤ  بيؤؤي  لعبؤؤاس  ف   
ش سترلن  لؤاويظ ثؤظ  ألتؤل    شدؤارت لوؤظ نشلؤ  ي ةمؤ   ش ةقسؤمن  لممالؤك يؤا  ه سؤام شدؤار  كؤل  طؤل  ؤا ظ  أرؤذ 

 (.  لياس  العسف شيمي وظ  القر 
جؤارشيظ فؤي  لتؤلف  فؤأغ يوظ يؤ  يؤاشيظ  شلظ  ك  همل ء شري اء  ألةؤالس هفضؤل ةؤاال مؤ  هيؤل  لمشؤلق  فقؤا 

 ألسؤبا  فؤي  ليؤ    طلةؤ ( مؤ   يؤؤ جؤلت ش عؤ  بؤن   لمسؤيمن  ش456فسطا ييؤنوظ شهرؤلجوظ مؤ  ن ؤاريظ. ف ؤي سؤي  
 هيمال  بييسة ( شفنوا تايب  إلسبا  ييى  لمسيمن   شميوا ترجور  الةتالل  بييسة (. 

 ما ةل  أيل بييسة  ةن  ن يموظ  إلسبا  فةقرل:  ب   سام شيصف ليا 
شةؤحل  ل ؤؤلة  ييؤؤى بييسؤة  شهييوؤؤا جؤؤايير   ؤؤالحلص  معلضؤر  ييؤؤى همؤؤل  لطعؤ  ش لضؤؤلص  مقييؤؤر  ييؤؤى  ... 

شمؤؤ  مؤؤ  فنوؤؤا  شرؤؤايريظ بؤؤؤذلك  ليؤؤذ ت مؤؤ   ألكؤؤل ش لشؤؤلص  شهظوؤؤل  ل ؤؤلة   ليؤؤام ييؤؤى مياهلوؤؤا ش لضؤؤعف يؤؤ  مقا
فاةخاير  شهآمعريظ فطمعر   شكم  في يا  هماك  جماي  م   ل لة   شرلج هيل  لييا ب ةؤاص هييؤتوظ  شرؤلج معوؤظ 
همنليظ ييا  لعحيح ب  يامل  فاستارجوظ  ل لة  ثظ يط ر  يينوظ فاستأديريظ  القتل ش ألسل شما ةجؤا مؤيوظ إال مؤ  

 (.  ةصي  هجي   شريم  ألمنل ة س
فؤؤؤؤل  هل رةسؤؤؤؤر  لسؤؤؤؤانس  سؤؤؤؤت ول ييؤؤؤؤنوظ  ش تؤؤؤؤل  - بؤؤؤؤ   سؤؤؤؤام كمؤؤؤؤا  قؤؤؤؤرل  -شيكؤؤؤؤذ  جؤؤؤؤل  أليؤؤؤؤل  آيةطيؤؤؤؤ ( 

ار  رارجؤؤا يمؤؤا جمؤاينليظ  شكؤؤا  مؤ  جميؤؤ  مؤا غيمؤؤ   ل ؤلة  مؤؤ  هييوؤا  لمؤؤا رلجؤر  إلؤؤنوظ فؤي ثةؤؤاص  لحييؤ   هلؤؤف غ ؤ
 .سر يا 

شلؤؤةس هشجؤؤح شال هبيؤؤ  فؤؤي شدؤؤف ةؤؤال  ألةؤؤالس هللاةؤؤذ     شةؤؤال مع ؤؤظ ممالؤؤك شىمؤؤار ت  لمسؤؤيمن   لتؤؤي نيموؤؤا 
( هةؤر ل  ألةؤالس فؤي ا)هن حه م ارندلسهي لصينينر  ش  لتتار كذلك  عا ذلك  قينل . مما شدف     إلمام  لجينل  

. فقؤال ولةمؤ    كيمؤات تحؤس  ألسؤى  شؤ  مؤ  بؤن  ةلشفوؤا    لقل   لخامس  لوجلي مما هةاث  ميؤر   لطر  ؤف 
شهيجؤؤب مؤؤا فنوؤؤا هةوؤؤا تصؤؤيم لردؤؤف هةر ليؤؤا يؤؤذه  أل ؤؤام فؤؤي ظؤؤل ةكاميؤؤا شتعؤؤاشةوظ مؤؤ   لصؤؤينينن  ييؤؤى  عضؤؤوظ 

 شييى بعربوظ . 
 ( : الت خيص في وجوه التخ يص ال  ب  ةحم ي  همل ء  ألةالس في هماة    في كتاص  

به نسأل هللا السالمة . وهي فتنة  وء أه كه ار ياو إال مهن ووه  هللا تعهال  . لوجهوه  منهر   ] فسذا أمر امتونا
يوول لسا الخواب . وومد  ذلك   أو  ل مد)ر مد نة أو حصن في شيء من أندلسهنا ههذه , أولسها وهن فقرهها 

ا مهن شهنسم الغهارات موهارب هلل ور هوله صه   هللا و يهه و ه م ,  هاع فهي اررك بالفسها  . ل هذي ترونهه عيانه
و   أموال المس منن من الرعية التي تكهوو فهي م هك مهن قها هم . وإبهاحتسم لجنهدهم ووهة الوريهق. قهاربوو 
ل ج ية والمكوس والضرائب و   رواب المس منن . مس ووو ل نسو  و النصارن و    ووارع طهر  المسه منن . 

 امة إنفاذ أمرهم ونسنسم .معتذروو بضرور  ال تبيح ما حرم هللا . غرقسم منسا ا تد
فال تغالووا أنفسكم , وال يغرنكم الفسا  والمنتسبوو إل  الفقه , الالبسهوو ج هو  الضهأو و ه  و هوب السهباع.  

 الم ينوو رهل الار شرهم . الناصروو لسم و   فسقسم .
لمنكهر وذم جمهيعسم فالمخ ص لنا منسا   اامسا  بارلسنة جم ة وتفصنال إال ون أمر بالمعرود أو نسي ون ا

. وهللا لههو و مههوا أو فههي عبهها   الصهه باو تماههية رمههورهم  لبهها روا إلنسهها .فههنون نههراهم يسههتمدوو النصههارن, 

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=302#n1497
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ويمكنههوو لسهههم مهههن حهههرم المسههه منن , وربمههها أووهههوهم المههدو والقهههالع طووههها, فأق وهههها مهههن اا هههالم وومروهههها 
 بالنواميا .
فمهن وجه  وهن ذلهك رجهوت أو تكهوو التايهة تسهعه . .  لعن هللا جميعسم و ه   و هنسم  هيفا مهن  هنوفه 

 ( هيؤ . وأو  نكر بق به . هذا مة أنه لو اجتمة  ل من  نكر بق به لما غ بوا و   أمرهم
************* 

 
 :ضعف الوازع اإليماني وأثره في انهيار الدولة اإلسالمية 

إلةسؤؤاس  العؤؤال شبكؤؤل مكؤؤارم  ألرؤؤالق  قؤؤا كؤؤا  إ مؤؤا   لمسؤؤيمن   ألشلؤؤن  ةادؤؤعا ال ت سؤؤاه  أليؤؤر ء   ؤؤري  ل
فقؤؤانيظ إلؤؤى  ل ؤؤتم  لع ؤؤةظ  شنرؤؤل  ليؤؤاس فؤؤي نوؤؤيوظ هفر جؤؤا لمؤؤا رهش  مؤؤ  دؤؤاق نيؤؤرتوظ . شكؤؤاةر  فنوؤؤا مؤؤ ال  حتؤؤذ   

 بيعماء  لاةةا شهسلفر  ميوا  تعيقر   أذ الوا  شه يير  يينوا إقبال يابق غاص ر نب .  فيما تلف هرالفوظ
 ؤؤا ةؤؤؤان  المسؤؤيمن  يؤؤ  رطؤؤؤ  فؤؤي  لل يؤؤي شغاليةؤؤؤ   للعةؤؤ    عف  لؤؤر هع  إل مؤؤؤاةي يسؤؤت ان ممؤؤا تقؤؤؤام ه  ضؤؤش  

 إلسالم  فاإلسؤالم ه ؤام  إل مؤا  ر نبؤا ييؤى هيمؤال  إلةسؤا  شهشنه با ؤ   لحؤس فؤي  لتمننؤح بؤن   لخنؤل ش لشؤل  شبؤن  
 .الخنل ش لعال ش ل ضني تعصف  ألير ء  اإل ما     قا  إلةساس   شيياما  ل ضني  ش للذوي   شبن   لعال ش ل يظ  

 ل يؤؤظ محؤل  لعؤال  فأر ؤؤن دؤرت  لحؤق  ش ضؤؤى سؤةا  ل يؤؤظ ةؤل تل رؤن ر ا ؤؤ   إل مؤا  ييؤى هيمؤؤالوظ لمؤا ش 
ييؤؤى دؤؤرلت   شهضؤؤحن  لقؤؤر  يؤؤي  لحؤؤاكظ  لؤؤذي ال وؤؤلن ش لحكؤؤظ  لؤؤذي ال وؤؤيقة  شبؤؤله  لباآؤؤل  ختؤؤال فؤؤي  صؤؤرر 

 لعيث ش لمجؤر   فألوؤايظ يؤ  مصؤالم  ألمؤ   فشؤاع  ل سؤان  لخي اء ش ألمل ء ش لرهر ء ش ألثلياء  متشحا  كل م ايل 
فؤؤؤي  لحكؤؤؤظ ش لقضؤؤؤاء ش إلن ر   ش  ؤؤؤح إلؤؤؤى ميادؤؤؤب  لاشلؤؤؤ   لميؤؤؤافقر  شمؤؤؤيوظ مؤؤؤ   تخؤؤؤذ  لؤؤؤاو  سؤؤؤيما ليردؤؤؤرل إلنوؤؤؤا  
فسايمر  في  إلفسان شهيؤاةر  ييؤى  ل يؤظ  شسؤانت  ل رضؤى ف اةؤن غيمؤا ليصؤرص ش لعةؤاري   ش امؤن لوؤظ نشلؤ  فؤي 

 وا  ان  م   لجةش لقاء جحي  وتقاضرةوا مما ويوير .  حمن اا ن 
شيؤاش يامؤؤ   لشؤؤعب فؤؤي فقؤل شرؤؤرف  ش وؤؤل شمذلؤؤ   فضؤمل سؤؤاياه شفقؤؤا  ارتؤؤ  ييؤى  لقتؤؤال  شرمؤؤات يمتؤؤ   
فأضؤؤحى فؤؤي ةالؤؤ  رق فقؤؤا فنوؤؤا  ارتؤؤ  ييؤؤى  إلبؤؤا ع  فأش  ؤؤ   لؤؤحم  يؤؤ   لمسؤؤنل  شهرؤؤذ وي ؤؤل إلؤؤى  لشؤؤعرص تتقامؤؤ  

ل  لنؤاو   فؤال  سؤتطة  ةل كؤا. إلؤى يؤذه  لحالؤ  هللال همؤل  لمسؤيمن   فؤي جمةؤ   لؤاشل  لتؤي شير معقؤرن  ليسؤا  شمايؤر 
 تشتن فنوا نشلتوظ  لتساشي  لعي  فنوا. 

تهداو    وشهك أو    :لوؤظ  إلةؤ  ةؤن   ؤال سؤنمشلر  مؤا   عيؤظ دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ كؤا    ا كا  رسرل   ش 
وا: أمن و ة نون  ومكذ يها ر هول هللا؟. وهال: ال, )هل أنهتم  ومكهذ و يكم ارمم  ما تداو  ار  ة إل  وصعتسا. وال

 منر ولكنكم غماء  غماء السنل, ولنن ون هللا من و وب ودو م المسابة منكم, وليقهذفن فهي و هوبكم الهوهن, وهالوا 
 . (  وما الوهن يا ر ول هللا؟ وال: حب الدنيا و رابية الموت

************* 

 
 طاَ خالل المرحلة العباسية : .فشي ااهرة علماء السل

  ال  ب   لمبار  رةم   :   هساس  فسان فئتن  م   لياس يظ  لعيماء ش لحكام كما  شفسان  لخيق إ  فسان  لاو 
 وهل أفسد الد ن إال الم و           وأحبار  وء ورببانسا                 
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ةجؤؤ     إلرؤؤالن إلؤؤى  ألرض شةؤؤب  لمؤؤال ش لجؤؤاه ،  قؤؤرل شفسؤؤان  لحكؤؤام سؤؤيب  فسؤؤان  لعيمؤؤاء ، شفسؤؤان  لعيمؤؤاء سؤؤيب
ش دؤؤ ا  ةؤؤال ييمؤؤاء يصؤؤله  عؤؤا ه  ذكؤؤل مؤؤ  مر  ؤؤف ييمؤؤاء  لسؤؤيف رةمؤؤ       أ)ههو حامههد الغ الههي إلسؤؤالم  إلمؤؤام 

. شكؤا   ؤا يؤاش فؤي  لقؤل   لخؤامس   شيادؤل  لاشلؤ   شتضحنتوظ في سينل  لحق شيام  كتؤل ثوظ ببؤأس  لسؤالآن 
 يادليا م   لممالك  لمستقي     عا ه  شيين يل   لخالف   لعباسة  :  لسيجرقة    شما

وإو تك مهوا لهم تسهاود أوهوالسم أحهوالسم ا ف هم  نجوهوا . وأما اآلو فقهد ونهدت ارطمهاع ألسهن الع مهاء فسهكتوا    
ء ا وفسها  ولو صدووا ووصدوا حق الع م رف ووا ا ففسا  الروايها بفسها  الم هو  ا وفسها  الم هو  بفسها  الع مها

ا  الع مههاء با ههتنالء حههب المههال والجههاه ا ومههن ا ههتول  و يههه حههب الههدنيا ف ههم يقههدر و هه  الوسههبة و هه  ارراذل
 .7/92( إةةاء ييرم  لاو  ج فكيل و   الم و  وار ا)ر ا وهللا المستعاو و    ل حال

الآن    شه مؤ   ليؤاع   شكؤا  شهما  إلمام  لجينل  ب  تةمة  فقا  ضؤى يمؤله فؤي دؤل ع مؤ  مؤ  فسؤا مؤ  ييمؤاء  لسؤ
معادؤؤل  لياشلؤؤ   لمميركةؤؤ  فؤؤي  لقؤؤل   ل ؤؤام  فؤؤي يوؤؤا محمؤؤا بؤؤ   ؤؤالشش  فةمؤؤا كاةؤؤن يجمؤؤات  لتتؤؤار تعصؤؤف بؤؤيالن 
 لشام . ةتى بي     ه   قرل مما ول  م  ة اق ييماء  لسالآن  شمماألتوظ لألمؤل ء ييؤى جؤرريظ شفسؤان هةؤر لوظ   

 فقال : 
واتبهة حكهم الوها م المخهالا  صه   هللا و يهه و ه م ,  مه من  تاب هللا و هنة ر هوله ومت  تر  العالم ما و  )

 . 373-372ص 35 ل تاش  ج( !!   لوكم هللا ور وله  او مرتدا  افرا يستوق العقوبة في الدنيا واآلقر 

  فؤي شهما  ب  ةحم  لذي ياش هم  مير   لطر  ف   فقؤا مؤل  رلؤ   عؤلض   قوؤاء  لقصؤرر   شييمؤاء  لسؤيطا
 هماة  : 

. ذرش   ضؤؤؤلشر  ال تيؤؤؤةم مؤؤؤا ةؤؤؤلم    .. مسؤؤؤيطر  لينوؤؤؤرن ش  ليصؤؤؤار  ييؤؤؤى  ؤؤؤر رع آؤؤؤلق  لمسؤؤؤيمن  . معتؤؤؤ
 غلضوظ ميوا  ستا م  إة اذ همليظ شةونوظ .

وال يغههرنكم الفسهها  والمنتسههبوو إلهه  الفقههه , الالبسههوو ج ههو  الضههأو و هه  و ههوب فؤؤال تاؤؤالطر  هة سؤؤكظ    
...( ش ؤؤا آ حؤؤن كتؤؤب  لتؤؤارير  مؤؤا سؤؤجي   ل الاههر شههرهم . الناصههروو لسههم و هه  فسههقسمالسههباع. الم ينههوو رههه

ييمؤؤؤاء  لحؤؤؤق   شه مؤؤؤ   لوؤؤؤا   لؤؤؤذو   يتحلؤؤؤر   طؤؤؤار  ل يؤؤؤظ ش لضؤؤؤالل ممؤؤؤا يؤؤؤاةره شبؤؤؤاياشه مؤؤؤ  فسؤؤؤان آبقؤؤؤ  ييمؤؤؤاء 
  لسالآن    شمماألتوظ لألمل ء.

سؤؤييي  لقؤؤاري    اجتةؤؤاح غؤؤار ت  أليؤؤا ء شكؤؤا  يؤؤذ  مؤؤ  هسؤؤباص فسؤؤان  ألةؤؤر ل  لتؤؤي موؤؤات   لتتؤؤا    لعقؤؤاص  ل
 لعقل ن ار  لمسيمن  .  ال تعالى :

  ْرنَاَها َْ نُْهِلَك قَْريَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقه َعلَْيَها اْلقَْوُل فَدَمه   (16: إلسل ء   .َدِْميراً  َوإِذَا أََردْنَا أَ
 شم  ياش فنوا م  ةكام شمحكرمن  .. شيكذ  جلت  لسي  ييى تيك  لممالك

   ََِديد َه أَْخذَهُ أَِليم    .   (102 يرن:  َوَكذَِلَك أَْخذُ َرب َِك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َااِلَمة  إِ
 شيكذ  مضن  ألمظ شت اةن  لاشل   شبقنن  لعيل  مليل  ش لسي  ماضة  ..  ال تعالى :

  ُ ََ َولَقَدْ أَْرَسْلنَا إِلَ  أ عُو اِء لَعَلهُهْم يَتََضره ره ُروا بِاِه فَتَْحنَاا *  َمِم ِمْن قَْبِلَك فَأََخذْنَاهُْم بِاْلبَأَْساِء َوالضه ا نَسُوا َما ذُك ِ فَلَمه

 ََ ََْيِء َحته  إِذَا فَِرُحوا بَِما أُو.ُاوا أََخاذْنَاهُْم بَْغتَاةً فَاإِذَا هُاْم ُمْبِلسُاو فَقُِطاَع دَابِاُر اْلقَاْوِم الهاِذيَن َالَُماوا *  َعلَْيِهْم أَْبَواَب كُل ِ 

ِ اْلعَالَِمينَ  ِ َرب   .(  42 - 45  ألةعام:   َواْلَحْمدُ ِله
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شيكؤؤذ  يجؤؤظ  لؤؤلشم  ش لصؤؤينينر  ييؤؤى بؤؤالن  لمسؤؤيمن  مؤؤ   لاؤؤلص   ش جتؤؤاةوظ  لماؤؤرل مؤؤ   لشؤؤلق   شسؤؤقطن بؤؤالن 
ا  لتؤؤؤارير هيؤؤؤر ال  شؤؤؤنب لؤؤؤذكليا  لرلؤؤؤا     شتقشؤؤؤعل لوؤؤؤا  إلسؤؤؤالم ش لمسؤؤؤيمن  تحؤؤؤن سؤؤؤيا ك رنؤؤؤل  لعؤؤؤاش . لةسؤؤؤجل ليؤؤؤ

  ألبا   .   ما كسين هواي  لياس ةكاما شمحكرمن  شهلل  ألمل م   يل شم   عا .
ََِهيد      ََ لَهُ قَْلب  أَْو أَْلقَ  السهْمَع َوهَُو  َه فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ِلَمْن َكا :(  إِ  . (37 قم
  

************* 
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 لعالم اإلسالمي رجي لالخاغزو ال
 

شتيؤؤاهع ميركوؤؤؤا   فؤؤي رضؤؤظ تيؤؤؤك  ألةؤؤا    لتؤؤؤي سؤؤانت  لعؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي مؤؤ   ةقسؤؤؤام نشلؤؤ  شتسؤؤارع  ةوةاريؤؤؤا 
 شىفياء  عضوظ  لبعة  الحلشص في  لتح ةظ ييى  لسيط  ش الستئ ار بوا.   شسالآنيوا شهمل  وا ش انتوا 

 ش    ةصب يية  م   لمالص ش لمشلق. في رضظ تيك  ألةا   كا   لعالظ  إلسالمي يافا لعا
ييؤى بؤالن  لشؤام  سؤب  ةمؤالت دؤينية رالل  ؤلةن  مؤ   لحمؤا   فم   لمالص بين هشرشبا  لمسةحة  يية *  
  شمصل. 

  . شفي بالن  ألةالس تتا عن ةمالت  إلسبا   لصينية   شكاةن  لبابري  داةب   لاير  لوذه  لحلشص
ر(  لؤاشل  إلسؤالمة  فؤي بؤالن مؤا بؤن   ليوؤلي  شتجاشهتوؤا إلؤؤى ا لتتؤ   شمؤ   لمشؤلق   تحمؤن جنؤرش  لماؤرل* 

  لصال  شهرنل  بالن  لشام متجو  إلى مصل.  اإول   ش لعل ق شهللاسة
يمؤؤا ش ؤؤا تمكيؤؤن نشلؤؤ   ألوؤؤربنن  شمؤؤ   عؤؤايا نشلؤؤ   لممالةؤؤك مؤؤ  دؤؤا يؤؤذه  لحمؤؤالت فؤؤي مؤؤر عتن  بؤؤونلتن  

 . تتار م   ل ش  ين  جالرت(م   لصينينن     ةطن ( 
همؤؤا فؤؤي بؤؤالن  ألةؤؤالس ف ؤؤا   لصؤؤل ع ييؤؤى  لميؤؤك بؤؤن   لميؤؤر  ش الةشؤؤاال  ؤؤ  يؤؤ  همؤؤرر  لؤؤاشيالت  لمتصؤؤاري  

  لقار  لمحترم لييوا    لتي رتمن بوا نشل   إلسالم  عا ةكظ ن م ثماةي مئ  يام. 
 

  وو يخرجوو المس منن من جنوب إيواليا وصق ية:النورماند -أوال
ى  لعلص ييى جحيل  دؤقية    ةؤان   اضؤي  لقنؤلش   هسؤا  بؤ   ل ؤل ت فؤي يوؤا هيؤان    يؤ  سترل212في يام 

يؤ شهقةمن ماوي    اللمر( يادم  لوؤا  شضؤمن إلؤى 248 ألشل  ألغييي  همنل إفلي ة   ترةس( ش كتمل فتحوا سي  
 نشل   ألغالب  في ترةس. 

إ طالةؤؤا ش سؤؤترلر  ييؤؤى ماويؤؤ    ؤؤاري(  يؤؤؤ  جتؤؤاه  لعؤؤلص  لبحؤؤل مؤؤ  بؤؤمال دؤؤقية  إلؤؤى جيؤؤرص226شفؤؤي يؤؤام 
 شهلحقريا باشلتوظ  صقية . 

شهلحقريؤا بؤاشلتوظ يينؤا    لموؤاي يؤ  ةقضن نشل   ألغالبؤ   اسؤتنالء  لعينؤاون  يينوؤا بحيامؤ  297شفي يام 
يؤؤؤ  إذ ثؤؤار  ل يينؤؤر  فؤؤي دؤؤقية  ييؤؤى ةكؤؤظ  لعينؤؤاون  ش سؤؤتقير  بوؤؤا بحيامؤؤ  336ي تؤؤرةس ةتؤؤى سؤؤي   لتؤؤي ه امريؤؤا فؤؤ

  لحس  ب  ييي  ل ييي. 
 toncred deيؤؤؤ  سؤؤترلى  ليررماةؤؤاور  ييؤؤى جيؤؤرص إ طالةؤؤا بحيامؤؤ   تي ليؤؤا نه يرت نؤؤل 432شفؤؤي يؤؤام 

hauteville اري(.  ( شه امر  فنوا نشل  ةررماةا   شهرلجر   لعلص م  ماوي   
( rober jescar iيؤ  جتاه  ليررماةؤاور   لبحؤل إلؤى دؤقية  بحيامؤ   رشبنؤل جةسؤكار  ألشل 464شفي يام 

كؤؤا    لؤؤذي  شهه لؤؤر   لحكؤؤظ  لعلبؤؤي ش ةطؤؤر  ييمؤؤ    يؤؤؤ480شهرؤؤذش   طؤؤلن  لعؤؤلص ميوؤؤا شهتمؤؤر   السؤؤتنالء يينوؤؤا سؤؤي  
 ( ياما. 270ر ا ا ما   
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 : با)سا وووام ساالوروب الص نبية: أ  -تانيا 

 تلج  يذه  لحلشص في هسبابوا إلى ثالث  ير مل مجتمع : نوية  شسةاسة  ش  تصان  . 
(   لةسؤؤا clermont ferrand ؤي هيقؤؤاص رطؤؤاص هلقؤؤاه  لبا ؤؤا  هشربؤؤا   ل الؤؤث( فؤؤي ماويؤؤ  كينلمؤؤر  فؤؤل   ف
ل آؤؤرر  لينحةطؤؤي هل سؤؤةس م  سؤؤتجاص فةؤؤ  ليؤؤا ء مؤؤ   إلمي1095 / 488سؤؤي   -تشؤؤلي   ل ؤؤاةي  -ةؤؤرفميل  26فؤؤي 

كرمين   طيب مي   لعر  ضا  لسالجق   ألتل   شىيال   لحلص يينوظ. لبس لباس  ليسك شيؤلف ببطؤلس  لياسؤك  
 شفنوا نيا إلى ةلص  لمسيمن  ش ستلن ن بنن  لمقاس م  هواووظ.

شهمؤؤل ء  إل طؤؤاع    أل يؤؤا   هر ؤؤاء  ألرض(  ش ؤؤا  سؤؤتجاص ليؤؤا ء  لبا ؤؤا شدؤؤةح   لل يؤؤب فئؤؤات ثؤؤال :  ل قؤؤل ء ش
شهدحاص  لتجار ت. فأما  ل قل ء شيظ  لطبق   ل يل  ف اةر   عةشر  في  ي  شةلمؤا   ت تؤك فؤنوظ  ألشبئؤ   لتؤي كاةؤن 
تجتؤؤاح هشربؤؤا شمؤؤ يوظ  أل يؤؤا   شيؤؤظ  ألر ؤؤاء  لملتبطؤؤر   أر ضؤؤي  لسؤؤان   إل طؤؤاينن    مي وؤؤظ  لسؤؤنا  إل طؤؤايي مؤؤ  

 لقؤؤر   كاةؤؤن يؤؤذه يؤؤيوؤؤا كؤؤل  ليعؤؤةظ شيطمعؤؤر   ا ؤؤل    ل يةسؤؤ  لخطا ؤؤايظ  ش  ألرض. ف ؤؤا  يؤؤمالء  حيمؤؤر  بؤؤيالن فن
  للشةة   لا فع  ليحلص. 

ذلؤؤك ه  ش شهمؤؤا همؤؤل ء  إل طؤؤاع ف ؤؤاةر  فئتؤؤن   فئؤؤ  تميؤؤك  ليقؤؤب ش لمؤؤال شفئؤؤ  فقنؤؤل  تميؤؤك  ليقؤؤب شال تميؤؤك  لمؤؤال  
مؤؤؤال شتخؤؤؤم  آلرؤؤؤلي  مؤؤؤ   ألبيؤؤؤاء بؤؤؤليع   إلر  فؤؤؤي ة ؤؤؤام  إل طؤؤؤاع كاةؤؤؤن تقضؤؤؤي بترريؤؤؤث  لرلؤؤؤا  لبكؤؤؤل  ليقؤؤؤب ش ل

( هي  لؤذو  ال  مي ؤر  بؤنئا هش  طيؤق ييؤنوظ sans avoir اليقب نش   لمال  شكا   طيق يينوظ  سؤظ   لمعؤامن  
 ( هي  لذو  ال  مي ر  هرضا. sans terre سظ  باش  هرض 

سؤيبا فؤي يقؤا هوؤاووظ شكا   ألمل ء  لمؤال ر  لإل طؤاع فؤي دؤل ع فةمؤا بنؤيوظ  شكاةؤن  لؤاير  ليحؤلص  لصؤينية  
 الصيم شتحريل  لصل ع إلى  تال  لمسيمن . هما  ألمل ء  لؤذو  ال  مي ؤر  ف ؤاةر  ويتحيؤر  معةشؤتوظ  القتؤل ش لقتؤال  
ويقمر  ييى مجتم  رصوظ  الحلما   ف اةن  لاير  لحلص  لمسيمن  مي لجا لوظ شميعلجا فؤي سؤيركوظ  فاةضؤمن 

شغيؤا ظ ويعمؤر  بوؤا. شهمؤا هدؤؤحاص  لتجؤار ت فوؤظ هدؤحاص  لمؤا   لبحليؤؤ   هفؤر جوظ إلنوؤا آمعؤا فؤي هرض  مي رةوؤؤا
 لؤؤذو   مي ؤؤر   لسؤؤ   شيحيمؤؤر   الردؤؤرل إلؤؤى بؤؤر آ  بؤؤالن  لشؤؤام إل امؤؤ  يال ؤؤات تجاريؤؤ  مؤؤ  مؤؤاةوا  ش ؤؤا ةققؤؤن 

  بؤؤالن بنؤؤح  ش ليياقةؤؤ   إل طالةؤؤ  هةالموؤؤا شجيؤؤن هرباةؤؤا كينؤؤل  فؤؤي ةقؤؤل  لحمؤؤالت  لصؤؤينية  ش التجؤؤار مؤؤ مؤؤا  جيؤؤر  ش
  تي يام: امصل ش لشام. ش ا تعا ين  لحلشص  لصينية  في سب  ةمالت في ما  م

 

  م (  1097هه   491)   ارول الص نبية الوم ة: 
 شتقسظ إلى  سمن  : 
جمؤرع غ نؤل  غنؤل ميت مؤ  شال ش ا  انيا  طلس  لياسك   ش ألسقف مرةتي   شت رةؤن مؤ    الوم ة الاعبية :
مؤؤؤ   ل لةسؤؤؤنن   أل   لؤؤاير  لحؤؤؤلص  لمسؤؤؤيمن  جؤؤؤاءت مؤؤؤ    ا ؤؤا( فلةسؤؤؤي شدؤؤؤارت مؤؤؤ  بيؤؤؤا   ممتي ؤؤ   شكؤؤؤا  هك ليؤؤؤا

شيؤر  السؤظ  لقؤا ظ لي لةسؤنن  فؤي فلةسة  شةان  بوا ر يب فلةسي. لذلك كا   لمسؤيمر   سؤمر   لصؤينينن   ال لةجؤ  
 ليوؤؤب ش لسؤؤيب  فقؤؤاتيوظ ذلؤؤك  لحمؤؤا  مؤؤ   لعؤؤر م ش لارغؤؤاء تحلكؤؤر   انؤؤل تجونؤؤح شال تلتنؤؤب   ش يتمؤؤاش  فؤؤي آؤؤليقوظ 
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 ليؤؤاس ييؤؤى آؤؤرل آؤؤليقوظ فؤؤي بيؤؤا   هشربؤؤا  لشؤؤلقة    ثؤؤظ مؤؤلش   القسؤؤطيطنية    شييؤؤلش  ميوؤؤا إلؤؤى هسؤؤةا  لصؤؤال    
 شييا  ترلى  لسالجق   لقضاء يينوظ  كل سورل  . 

لى قةؤان  ش ؤا تؤر ريؤةط مؤ  همؤل ء هشربنؤن  .  تأل ن يؤذه  لحميؤ  مؤ ش ا تحلكن في إثليا ش ا  حم ة ارمراء : 
تيؤؤك  لجمؤؤرع همؤؤل ء فلةسؤؤنر  ترجوؤؤر  بوؤؤا  طليؤؤق  ليؤؤل ش جتؤؤاهش  بوؤؤا ماويؤؤ   لقسؤؤطيطنية   شتمكيؤؤن  لحميؤؤ  مؤؤ  بؤؤق 
آليقوا إلى  لحاشن  ل ادي  بن  بلق  ألةاضرل شبؤالن  لشؤام فافتل ؤن إلؤى ثؤال  فؤلق  فل ؤ   تجوؤن بؤل ا ش ةتيؤن 

 ( baudouinدينية  بحيام   برنش    ألشل  إمار  يؤ شه امن بوا 491( سي  edesseماوي    لليا 
يؤؤؤ 492شفل ؤؤ   تجوؤؤن ةحؤؤر  لجيؤؤرص شنريؤؤن بؤؤالن  لشؤؤام  اتجؤؤاه سؤؤاةل  لمترسؤؤط ش ةتيؤؤن ماويؤؤ  هةطاكةؤؤ  سؤؤي  

( ثؤؤظ  تجوؤؤن ةحؤؤؤر bohemond II   بريميؤؤؤا  ل ؤؤاةي  ليررماةؤؤاي بحيامؤؤ   هرؤؤل    دؤؤؤينية  إمؤؤار شه امؤؤن فنوؤؤا 
آبقؤؤن يينوؤؤا  حصؤؤاريا  شلؤؤظ تؤؤتمك   لحامةؤؤ   ل اآمةؤؤ  مؤؤ   لؤؤافاع ييوؤؤا م شه1099/يؤؤؤ 493 لقؤؤاس فردؤؤيتوا سؤؤي  

م شهثخيؤؤؤر   لقتؤؤؤل فؤؤؤي هييوؤؤؤا مؤؤؤ  مسؤؤؤيمن  1099سؤؤؤي   /ورلنؤؤؤر  /تمؤؤؤره  15فاستسؤؤؤيمن شنريوؤؤؤا  لصؤؤؤينينر  فؤؤؤي وؤؤؤرم 
  شيعتؤؤلف  لممررؤؤر   ألشرشبنؤؤر  بوؤؤرل مؤؤا فعيؤؤ   لصؤؤينينر  شفؤؤي ذلؤؤك تقؤؤرل  لممررؤؤ   شيوؤؤرن شمسؤؤةحنن  هرثؤؤرذكس

إ   لمذ حؤؤ   لتؤؤي ه ؤؤام  ( فؤؤي كتابوؤؤا يؤؤ   لحؤؤلشص  لصؤؤينية :   zoe oldenburgهشي هشلؤؤاةيررغ  ماةةؤؤ    ألل
 (.  تعا في يا ن هكيل جل  ظ  لتارير يينوا  لصينينر  في  جتةاةوظ  لقاس 

 godefroy deغؤرنفل نه بريؤر   ش ؤا ه ؤام  لصؤينينر  فؤي  لقؤاس ممي ؤ  دؤينية  بحيامؤ  همنؤل  ليؤرري   

bouillon برنش     م ترج  لحصار يكا فأدا   سوظ فقتل شري   هرره  1100( شفي يامbaudouin.) 
 

  م (: 1145هه   539) المانية الص نبية الوم ة 
  شهسؤؤؤقط ماويؤؤؤ   لليؤؤؤا مؤؤؤ   لصؤؤؤينينن  هة ؤؤؤي  يمؤؤؤان  لؤؤؤاو م  سؤؤؤتلن همنؤؤؤل  لمردؤؤؤل 1144 /يؤؤؤؤ 539فؤؤؤي يؤؤؤام 

( ميؤؤك هلماةةؤؤا شلؤؤريس Conrad III        كؤؤرةل ن  ل الؤؤث  فتأل ؤؤن  سؤؤييوا ةميؤؤ  دؤؤينية  ثاةةؤؤ  بحيامؤؤ  إمارتوؤؤا 
. شل   يمان  لاو  هة ؤي نةؤليظ   شبعؤا ه   غتؤال  لحشابؤر   لباآيةؤ  يمؤان ( ميك فل ةسا  Louis ix لتاس    

 بيؤؤ  ةؤؤرر  لؤؤاو  هة ؤؤي لؤؤر ء  لجوؤؤان ضؤؤا  لصؤؤينينن    ش سؤؤتطاع  سؤؤتلن ن ماويؤؤ   ةطاكةؤؤ  سؤؤي     لؤؤاو  هة ؤؤي   ةمؤؤل 
ثؤؤظ تؤؤا   ةؤؤرر  لؤؤاو  هنر جوؤؤا  عؤؤا فشؤؤيوا فؤؤي ةصؤؤار نمشؤؤق.  لحميؤؤ   ل ال ؤؤ  يؤؤانت يكؤؤذ  ش م (    1163يؤؤؤ / 559

 جوانيظ آني  ةةات  بال كيل .
م  لاشلؤ   ألوربةؤ  ةمؤل  ألماةؤ  بومؤ  شت ؤاةي   شتتالؤن شلما شر  دالح  لاو   ألوربي ممي   ةرر  لاو    شه ا

م( ةنؤؤث هسؤؤل فنوؤؤا ميؤؤك بنؤؤن  لمقؤؤاس  لصؤؤينيي  جؤؤا  1187يؤؤؤ / 583 ةتصؤؤار ت  إلؤؤى ه  ترجوؤؤا  معلكؤؤ  ةطؤؤن   
لرهجيا  ( شكبار همل ء  لصينينن    ش  تؤل هرةؤا   لؤذي  طؤ  آليؤق  لحؤ  شكؤا  سؤيب  ةوةؤار  لواةؤ  بنيؤ  شبنؤيوظ . 

ح  لؤؤاو   عؤؤا ةطؤؤن    فاسؤؤتلن آيليؤؤا   شيكؤؤا   ش قةسؤؤاري   شةة ؤؤا   شيافؤؤا   شدؤؤنا  ..ممؤؤا سؤؤيب  ؤؤاشم ثؤظ تؤؤا   دؤؤال
  لحمي   ل ال   .
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  م( 1187هه   583) المالمةالص نبية الوم ة : 
تأل ؤؤن ةميؤؤ  دؤؤؤينية  ثال ؤؤ  بحيامؤؤ  فلنريؤؤؤك  اربؤؤارشس  ألشل ميؤؤك هلماةةؤؤؤا ةتةجؤؤ   ةتصؤؤار ت دؤؤالح  لؤؤؤاو     

 Fredric barbarous  ش  فنينب هشغسن )Philippe Augusta   ريتشارن  يب  ألسؤا  ( ميك فلةسا ش
Richard Coeur de lion  . ميك إة يتل ) 

 ش ؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤيك فلنريؤؤؤؤؤك آليؤؤؤؤؤق  ليؤؤؤؤؤل ش جتؤؤؤؤؤاه  لقسؤؤؤؤؤطيطنية  إلؤؤؤؤى بؤؤؤؤؤل  ألةاضؤؤؤؤؤرل شغؤؤؤؤؤلق هثيؤؤؤؤؤاء ييؤؤؤؤؤرره ةوؤؤؤؤؤل  فؤؤؤؤؤي 
 رتالفؤ  مؤ  ريتشؤارن  يؤب  ألسؤا شهيمؤر  ه  ذلؤك   عؤاشيؤان فنينؤب هشغسؤن إلؤى فلةسؤا   ( شتشؤتتن ةميتؤ   كيةكةا  

يؤؤؤ 583تؤؤا   آليقؤؤ   شل ؤ  دؤؤالح  لؤاو  تمكؤؤ  مؤ  فؤؤتم بنؤن  لمقؤؤاس  شؤؤارن  يؤب  ألسؤؤا فقؤا تملضؤؤ . همؤا ريكؤا  ل
رجؤؤ  ريتشؤؤارن  .م (1192 -يؤؤ 588ريتشؤارن  يؤؤب  ألسؤؤا نيؤي  صؤؤيم  للميؤ  سؤؤي     يقؤؤا دؤيحا مؤؤ م( ثؤظ 1187/

  ييى إثله إلى بالنه .
  

 م(  1198هه   595) لوم ة الص نبية الرابعةا : 
فؤي يؤام  عا  ستلن ن بنؤن  لمقؤاس    ستصؤلخ  لبا ؤا   هةرسؤن  ل الؤث( ميؤر  هشربؤا السؤتلن ن بنؤن  لمقؤاس   ش 

تأل ن ةمي  دينية  هيايا همل ء فلةسنر  مؤيوظ  بؤرنش    لتاسؤ  همنؤل فالةؤار( ش  تنيؤر  ل الؤث   م1202 /يؤ  598
 لؤريس همنؤل بيؤر ( شهللارؤلش   شكاةؤن مصؤل يؤافا لوؤظ. ش ؤا  ت قؤر  مؤ  مالةؤي  ليياقةؤ  ييؤى ةقيوؤظ  همنل بامباةي( ش

إلؤى  إلسؤؤكياري . شلمؤؤا ييؤظ  لميؤؤك  لعؤؤانل  ألوؤربي بوؤؤذ   الت ؤؤاق  مؤيم  لييان ؤؤ   متةؤؤاه ت تجاريؤ  فتحؤؤرل  ؤؤان   لحميؤؤ  
ر  يينوؤؤؤا بؤؤرنش    لتاسؤؤؤ  مي ؤؤؤا شلمؤؤؤم ( 1204يؤؤؤ/600سؤؤؤي   إلؤؤى  لقسؤؤؤطيطنية  فاجتاةريؤؤا شه ؤؤؤامر  فنوؤؤؤا نشلؤؤ  التنيةؤؤؤ  

. شل ؤؤؤ   عؤؤؤة جيؤؤؤرن م 1260/يؤؤؤؤ  658شهيييؤؤؤر   لمؤؤؤذيب  ل ؤؤؤاثرلةكي ش ؤؤؤا  سؤؤؤتملت يؤؤؤذه  لاشلؤؤؤ   ا مؤؤؤ  ةتؤؤؤى سؤؤؤي  
 لحميؤؤ  تؤؤا عر  آؤؤليقوظ ش ةضؤؤظ إلؤؤنوظ  عؤؤة  لصؤؤينينن  مؤؤ  سؤؤر ةل  لشؤؤام شيؤؤاجمر  ماويؤؤ  ربؤؤنا فؤؤي نلؤؤن  لينؤؤؤل   

  لظ تحقق يافوا كحمي  دينية . يانش  را ين ش شفشير  في نررلوا 
 

 م ( : 1212هه   608** حم ة ارطفال ) 
 عؤا بؤؤنرع هربؤؤار سؤقر  بنؤؤن  لمقؤؤاس شفشؤل  لحميؤؤ   لل  عؤؤ  يؤظ  لسؤؤخط  ألشسؤؤط  ألشربةؤ    شتعؤؤاظظ  لحمؤؤاس 

سؤؤؤ   لؤؤاويي ةتؤؤؤى بؤؤؤن   ألآ ؤؤال    لؤؤؤذو  هيؤؤؤظ هةؤؤؤايظ ه   لعيا ؤؤ   إللوةؤؤؤ  كي تؤؤؤ    ةؤؤؤان   لحميؤؤ  ش ةضؤؤؤظ  عؤؤؤة  لقساش 
ليتلشي  لوا   ةنؤث ترجؤ   األآ ؤال مؤ   ؤانيظ إلؤى مؤر ة  إ طالةؤا   ةنؤث ةميؤتوظ  لسؤ   إلؤى مؤر ة   لشؤام   ةنؤث 

  ولش  ه  تجار  لل نق غارش  بوظ ةنث  ايريظ في هسر ق  ليخاس  في  لمشلق .
 

  م( : 1212هه  614) الوم ة الص نبية الخامسة 
( ميؤؤك بنؤؤن Jean de brienneيامؤؤ   جؤؤا  نه بليؤؤا  م بح 1219 /يؤؤؤ  615تأل ؤؤن يؤؤذه  لحميؤؤ  سؤؤي  

ةتةجؤ  مؤلض إلى مصؤل فاسؤترلن ييؤى ماويؤ  نمةؤا   لحمي  ش تجون  لذي هر ن ةما   همالك  في  لشام    لمقاس 
 لميؤك  ل امؤل   ثؤؤظ  تجوؤر  إلؤؤى ماويؤ  فارسؤؤكر   ش ؤن فةضؤؤا   لينؤل   ف ؤؤتم  ل الةؤر  ييؤؤنوظ سؤنرل مؤؤاء  لينؤل   ثؤؤظ 

 شهجير   لحمي  ي  مصل.نمةا   ثظ  ستلن  لمصلير   ل امل شغيمن مع ظ س يوظ شسالةوظ   ياجمتوظ جنرش 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  321  [  

 
  

 م ( : 1228هه   625)  الوم ة الص نبية السا  ة  
فقؤؤؤا ترجؤؤؤ   بتحؤؤؤلية مؤؤؤ   لبابريؤؤؤ  . (Fredericفلنريؤؤؤك  ل ؤؤؤاةي  ميؤؤؤك هلماةةؤؤؤا   هيؤؤؤا يؤؤؤذه  لحميؤؤؤ   لميؤؤؤك  

 لشام  طليق  لبحل  شكؤا   لميؤك  ل امؤل  دؤاةب مصؤل   ؤا  سؤتيجا  ؤ  م إلى بالن 1228 /يؤ  625 حميت  سي  
لةعنيؤ  ييؤى هرةؤ   لميؤك  لمع ؤظ عةسؤى ل ؤي ويتؤحع ميؤ  نمشؤق شفؤق بؤلش  تؤظ  الت ؤاق يينوؤا ميوؤا تسؤيةم   لقؤؤاس 
 ش ام فلنريك  حميت  إلى يكا. شكا   لميك  لمع ظ عةسؤى  ؤا تؤرفي شري ؤ   بيؤ   لميؤك  لميصؤرر ن شن فتصؤالم مؤ 

  لشربك ش ل ل .  هيطاه باال ميوا ما  دلرا شةنث يم   لميك  ل امل شسيم  نمشق 
شباستالم  لميك  ل امل لماوي  نمشق ة ذ بؤلش   الت ؤاق شسؤيظ فلنريؤك ماويؤ   لقؤاس فؤاريوا شتؤرج ة سؤ  مي ؤا 

 يينوا شيان إلى بالنه شبذلك هةوى موم   لحمي   لصينية   لتي  انيا نش   تال. 
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 م ( :1249هه   647)  الوم ة الص نبية السابعة  
 القؤا س لؤريس  ششجووؤا ةحؤر مصؤل  فقؤا  -  تاويؤل – جوح يذه  لحميؤ   لميؤك  ل لةسؤي لؤريس  لتاسؤ   لميقؤب

. فترجؤ   حميؤ   حليؤ   يؤق بؤالن  لشؤامل  ن بنن  لمقاس ي  آليق مصؤل ه سؤل مؤ   سؤتلن نيا يؤ  آره  ه   ستلن
ثؤظ ةتةجؤ  مؤلض  لميؤك  لصؤالم ةجؤظ  لؤاو  هوؤرص . م ش سترلى ييى ماوي  نمةا  1249 /يؤ  646إلى مصل سي  

 لميؤك  لصؤؤالم ةجؤظ  لؤؤاو  تؤؤرفي  سؤيمن   لمر عؤؤ   لتؤي جؤؤلت فنوؤا بنيؤ  شبؤؤن   لمرؤالل ش . ترجؤ  لحصؤار  لميصؤؤرر  
     لمعؤح  إوبؤك (  لمعلكؤ   لتؤي  لخيل   ش ان  بيوا ترر   باه   ش ا ا هبة  شمميركؤبجل   لار هشجت  فأر ن هورص 

ثؤظ هآيؤق شهشنيؤر   لسؤج  فؤي ن ر  بؤ  لقمؤا  شهسل  لميك  ل لةسي م  جمي  م  همؤل ء  لحميؤ   كتب فنوا  ليصل   
 لقاء فا   كينل .

 
  :مواولة ص نبية لغ و مصر من إفرياية**  

 لت  نؤل  اؤحش مصؤل شيؤحم ييؤى تي نؤذ ف لتؤ   احشيؤا يؤ  آليؤق إفلي ةؤ   تؤرةس(  لميك لؤريس  لتاسؤ  لظ ويلح 
  فقؤا ةبؤا  ؤ  جؤر نه  شييؤك   ش نؤل ه  يالكؤ  م ةمي   شل ؤ   لقؤار كؤا  هغيؤب ميؤ  1270 /يؤ  669فقان إلنوا سي  

 .     اءت رطت   ال شل ش لخسل . شيكذ   لرباء كا   سيب 
 

ومصهر وانصهرد أمهراء أوربها إله  حهروبسم  وود تووفه بعد هذه الوم ة الومالت الص نبية و   )ال  الاام
. غنههر أو احههتالل الصهه نبننن لههبع  مههدنسا ووالوسهها اههل وائمهها إلهه  أو جههاءت  ولههة المماليههك الداق يههة هنهها  

البندوداري ومن بعده الم ك والووو جنوشه وأقرجسم من )هال  الاهام الم ك الظاهر )نبرس البورية فجر  و نسم 
ههههه   648, و  انههه  ههنة ) فتوههررت مههنسم بعهههد مههائتي وههام ونيهههل مههن السههننن وضهههوها فههي بعهه  مناطقسههها

 .د تنظيل  واحل الاام من  نسسم (  نة  قوب وكا , فقر معاول الص نبننن في )ال نا مووم1291
************* 
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 : اجتياش التتار) المغول( ل عالم اا المي -تالما

  ش ؤؤا تمكؤؤ  مؤؤ  جمؤؤ  هبؤؤتات  ينيتؤؤ  ش السؤؤتنالء ييؤؤى   امؤؤن نشلؤؤ   لماؤؤرل بحيامؤؤ  ماؤؤرلي وؤؤايى  تةمؤؤرجن (
 جي نحرؤؤؤا ( هي  لميؤؤؤك  لقؤؤؤايل   لصؤؤؤن  شبؤؤؤالن  لتنيؤؤؤن ش وؤؤؤل  لشؤؤؤعرص  لمحةطؤؤؤ  باشلتؤؤؤ   فؤؤؤاياه بؤؤؤنرخ  ينيتؤؤؤ بؤؤؤالن 

 شهدبم معلشفا بوذ   ليقب. 
ش ا هر ن ه    ةظ يال ات ةس  جر ر م  نشل  رر رهم شكاةن هكيؤل نشلؤ  إسؤالمة  فؤي  لمشؤلق شمي وؤا ورمئؤذ 
يؤؤالء  لؤؤاو  محمؤؤا  لتؤؤأمن   لتبؤؤانل  لتجؤؤاري مؤؤ  بؤؤالنه شةما ؤؤ   لقر فؤؤل  لتجاريؤؤ  مؤؤ   لؤؤيالن  إلسؤؤالمة   فأرسؤؤل إلةؤؤ  

 ال  حمير  كتا ا مي   طيب فةؤ  ه  وتعوؤا لؤ  بتؤأمن   لتبؤانل  لتجؤاري شةما ؤ   لقر فؤل  لتجاريؤ   فيؤظ  جؤا رؤر رهمرس
باه فؤي عبؤار   ل تؤاص مؤا وينؤق  مقامؤ   فقؤا شجؤا ه  جي نحرؤا   خاآبؤ  كمؤا  خاآؤب  بيؤ   فر فؤق ييؤى آيبؤ  ييؤى 

   شكتظ غة   ةتى ش عن  لر  ع .  مضة
ل . تحمل همر ال ثمني   فيمؤا  جتؤاهت ةؤاشن رؤر رهم شنريؤن ماويؤ   هتؤل ر( قؤبة ياميوؤا فقا ترجون  افي  كين

جي نؤح . فيمؤا ييؤظ  يؤالء  لؤاو  رر رهم ييى هفل نيا فقتيوظ شدانر همر ل  لقافي   ش نل إ  ما فعي  كا   أمل باه 
يؤؤؤ ييؤؤى رهس جؤؤةش جؤؤل ر  فاؤؤح  رؤؤر رهم شهرؤؤلص مؤؤاةوا شميوؤؤا 614  شترجؤؤ  سؤؤي    ؤؤاألمل دؤؤمظ ييؤؤى  الةتقؤؤامرؤؤا  

بؤاه مقاشمؤ  يؤذ   لاؤحش  فوؤلص مؤ    خار  ش تؤل مؤ  فنوؤا مؤ   لسؤكا   شلؤظ  سؤتط  يؤالء  لؤاو  رؤر رهم سمل يا ش
يؤؤ مطؤلشن  617إلؤى جحيؤل  فةؤ   شفنوؤا تؤرفي سؤي   شج   لمارل  فتبعره شهرذش   طارنشة  ةتى بي   حل  ؤحشي  فيجؤأ

 ميسةا. 
فخي    بي  جالل  لاو  مي يلتي  ف ا  هسره ة ا م  هبة   شهمضى ما  مي   م  فيرل جيؤاه  ياربؤا مؤ  إ يؤةظ 

يؤ إلى مةافار ن   جحيل  يمل  فأش  إلؤى  ليؤ   ليبؤ  ميوؤا  فؤارل ييةؤ  629إلى إ يةظ  ةتى  ةتوى     لمطاف سي  
  غتال  فقضى بليا   شب   ةتون نشل  رر رهم. م  

شيؤؤان جي نحرؤؤا  إلؤؤى بؤؤالنه  شتؤؤرلى ة نؤؤاه  يرالكؤؤر( قةؤؤان  جحافؤؤل  لماؤؤرل متجوؤؤا ةحؤؤر  لمشؤؤلق   انؤؤل ييؤؤى 
يؤؤ فاجتاةوؤا شهرؤذ 656ماة  شيمع  فنوا  لقتل ش لسؤيي ش ليوؤب  ةتؤى هةاآؤن جنربؤ  بباؤا ن فؤي بؤول دؤ ل سؤي  

مؤ  ةقمؤ   لماؤرل فقتيؤره مؤ  هييؤ  فؤي  لنؤرم  لمستعصؤظ  ؤاهلل هييوؤا  شلؤظ  سؤيظ  لخية ؤ  جياه في تخلييوا شسؤ ك نمؤاء 
  لل    م  بول د ل م  ذلك  لعام شبقتي   ةقضن نشل  بيي  لعباس بباا ن. 
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 اجتياش التتار بوسب رواية ا)ن  منر رحمه هللا:قالصة أحوال المس منن إباو 

 
شسأشرن مجمال ييوا  شيء م   إلسواص لما فنوا مؤ   لؤارشس ش لعيؤل ش لتشؤا   مؤ  هةر ليؤا يؤذه  أل ؤام . و  

  لمستعا  .
 وال ا)ن  منر رحمه هللا :

 هه :  616ففي  نة

ر   سؤؤكير  جبؤؤال آماؤؤاج مؤؤ  هرض ييؤؤل  لتتؤؤار ةوؤؤل جةحؤؤر   صؤؤحب  مي وؤؤظ جي نحرؤؤا  مؤؤ  بالنيؤؤظ شكؤؤاة  
 لصؤؤن    شسؤؤؤيب نرؤؤرلوظ ةوؤؤؤل جةحؤؤر  ه  جي نحرؤؤؤا   عؤؤث تجؤؤؤار  لؤؤؤ  شمعوؤؤظ همؤؤؤر ل ك نؤؤل  إلؤؤؤى بؤؤالن رؤؤؤر رهم بؤؤؤاه 
وتبضعر  ل  ثةا ا لي سر  ف تب ةا يوا إلى رر رهم بؤاه وؤذكل لؤ  مؤا معوؤظ مؤ  ك ؤل   ألمؤر ل فأرسؤل إلةؤ   ؤأ   قؤتيوظ 

ريليظ هرسل وتوان رر رهم باه . فيما توؤانه هبؤار مؤ  هبؤار ييؤى   بي  جي نحراشيأرذ ما معوظ ف عل ذلك . فيما 
رؤر رهم بؤؤاه  المسؤنل إلؤؤنوظ فسؤار إلؤؤنوظ شيؤظ فؤؤي بؤؤال بؤاغل  قتؤؤال كشؤيى رؤؤا  فيوؤب رؤؤر رهم بؤاه همؤؤر لوظ شسؤؤيى 

 قؤاتير  يؤؤ  ةؤؤليموظ  ذر ريوؤظ شهآ ؤؤالوظ فؤأ يير  إلةؤؤ  محؤلشبن  . فؤؤا تتير  معؤؤ  هربعؤ  ه ؤؤام  تؤاال لؤؤظ  سؤؤم   م يؤ  هشلئؤؤك
ش لمسؤيمر  يؤؤ  هة سؤؤوظ  عيمؤؤر  هةوؤؤظ متؤؤى شلؤؤر   ستأدؤؤيريظ  فقتؤؤل مؤؤ   ل ؤؤليقن  ريؤؤق ك نؤؤل ةتؤؤى إ   لخنؤؤرل كاةؤؤن 

 تحلق في  لاماء. 
شكؤا  مؤؤ  جميؤؤ  مؤؤ   تؤؤل مؤؤ   لمسؤؤيمن  ةحؤؤر  مؤؤ  يشؤلي  هل ؤؤا شمؤؤ   لتتؤؤار هضؤؤعاف ذلؤؤك ثؤؤظ تحؤؤاجح  ل ليقؤؤا  

م باه شهدحا   إلى  خؤار  ش سؤمل يا فحصؤيوا شبؤال  فؤي ك ؤل  مؤ  تؤل  فنوؤا ششلى كل ميوظ إلى بالنه شلجأ رر ره 
 م   لمقاتي  شرج  إلى بالنه لةجوح
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ثالثؤ  ه ؤام فطيؤب ميؤ    مقاتؤل فحادؤليا جي نحرؤا لجنؤرش  ل  نؤل  فقصؤات  لتتؤار  خؤار  شبوؤا يشؤلش  هلؤف 

هييوا  ألما  فأميوظ شنريوا فأةس   لسنل  فنوظ مكل  شرا عؤ  ش متيعؤن  لقيعؤ  ييةؤ  ف تحريؤا فقتؤل مؤ  كؤا  بوؤا  ثؤظ 
يان إلى  لييا فادط ى همر ل تجاريا شهةيوا لجياه فقتير  م  هييوؤا ريقؤا ال  عيموؤظ إال   يؤح شجؤل شهسؤلش   لذريؤ  
ش ليساء ش فعير  معو   ل ر ةش  حضل  هيينو  فم   لياس م   اتل نش  ةليمؤ  ةتؤى  تؤل شمؤيوظ مؤ  هسؤل فعؤذص 
 ؤؤأةر ع  لعؤؤذ ص شك ؤؤل  لبكؤؤاء ش لضؤؤجة   الييؤؤا مؤؤ   ليسؤؤاء ش ألآ ؤؤال ش للجؤؤال ثؤؤظ هلقؤؤن  لتتؤؤار  ليؤؤار فؤؤي نشر  خؤؤار  

 ثظ كلش  ر جعن  ييوا  اداو  .شما رسوا شمساجايا فاةتل ن ةتى دارت بال   راشي  ييى يلشبوا 
 

 يؤ: 617وفي  نة 
يظ  ليالء  جي نح را   لمسؤمى بتمؤرجن  لعيؤ    تعؤالى شمؤ  معؤ  مؤ   لتتؤار قؤبحوظ   هجمعؤن  ش سؤت حل  

همليظ ش بتا إفسانيظ م  ه صى بالن  لصن  إلى ه  شدير  بالن  لعل ق شما ةرلوا ةتى  ةتوؤر  إلؤى إربؤل شهيمالوؤا 
ي سؤي  ش ةؤا  شيؤي يؤذه  لسؤي  سؤا ل  لممالؤك إال  لعؤل ق ش لجحيؤل  ش لشؤام شمصؤل ش وؤلش  جمةؤ   لطر  ؤف . فمي ر  ف

 لتؤؤي بتيؤؤك  ليؤؤر ةي  لخر رهمةؤؤ  ش  لق جؤؤاق ش  ل ؤؤلج ش  لؤؤال  ش  لخؤؤحر شغنؤؤليظ ش تيؤؤر  فؤؤي يؤؤذه  لسؤؤي  مؤؤ  آر  ؤؤف 
ظ وارير  بيا  إال  تير  جمةؤ  مؤ  فةؤ  مؤ   لمسيمن  شغنليظ في بيا   متعان  كبار ماال  حا شال وردف شبالجمي  في

 لمقاتي  ش للجؤال شك نؤل  مؤ   ليسؤاء ش ألآ ؤال  شهتي ؤر  مؤا فةؤ   اليوؤب إ   ةتؤاجر  إلةؤ  شبؤالحليق إ  لؤظ  حتؤاجر  إلةؤ  
 شهك ل ما  حل ر   لمساجا ش لجر م .

فؤي  لقتؤال  تيؤريظ  ش ؤا  شكاةر   أرذش   ألسؤار  مؤ   لمسؤيمن  فةقؤاتير  بوؤظ شيحادؤلش  بوؤظ شى  لؤظ ويصؤحر 
 سط  ب   ألثنل في كامي  ريليظ في يذه  لسي   سؤطا ةسؤيا م صؤال  ؤال: فيقؤرل يؤذ  فصؤل وتضؤم  ذكؤل  لحانثؤ  
 لع مى ش لمصنب   ل يل   لتي يقمؤن  ليةؤالي ش أل ؤام يؤ  م يوؤا  يمؤن  لخال ؤق شرصؤن  لمسؤيمن  فيؤر  ؤال  ا ؤل 

ويتيؤر   م يوؤؤا ل ؤؤا  دؤان ا فؤؤل   لتؤر رير لؤؤظ تتضؤؤم  مؤا  قاربوؤؤا شال وؤؤا ةنوا  إ   لعؤالظ ميؤؤذ ريؤق   هللانم شىلؤؤى  آل  لؤؤظ
شمؤ  هي ؤؤظ مؤؤا وؤؤذكلش  مؤؤ   لحؤؤر ن  مؤؤا فعؤؤل  ختيصؤؤل بييؤي إسؤؤل  نل مؤؤ   لقتؤؤل شتخليؤؤب بنؤؤن  لمقؤؤاس شمؤؤا  لينؤؤن 

ا بيؤؤر  لمقؤؤاس  اليسؤؤب  إلؤؤى مؤؤا رؤؤلص يؤؤمالء  لماليؤؤن  مؤؤ   لؤؤيالن  لتؤؤي كؤؤل ماويؤؤ  ميوؤؤا هضؤؤعاف  لينؤؤن  لمقؤؤاس شمؤؤ
إسل  نل  اليسب  لما  تير  فل  هيل ماوي  ش ةؤا  ممؤ   تيؤر  هك ؤل مؤ  بيؤي إسؤل  نل شلعؤل  لخال ؤق ال وؤلش  م ؤل يؤذه 

  لحانث  إلى ه  ويقلض  لعالظ شت يى  لاةةا إال  أجرج ش مأجرج.
لجؤؤال ش ليسؤؤاء شهمؤا  لؤؤاجال فلةؤؤ  وبقؤؤي ييؤؤى مؤؤ   تبعؤ  شيويؤؤك مؤؤ  رال ؤؤ  شيؤؤمالء لؤؤظ وبقؤر  ييؤؤى هةؤؤا بؤؤل  تيؤؤر   ل

ش ألآ ال شبقر   طؤر   لحر مؤل ش تيؤر   ألجيؤ  . فلةؤا هلل شىةؤا إلةؤ  ر جعؤر  شال ةؤرل شال  ؤر  إال  ؤاهلل  لعيؤي  لع ؤةظ   
لوذه  لحانث   لتؤي  سؤتطار بؤلريا شيؤظ ضؤلريا شسؤارت فؤي  لؤيالن كالسؤحاص  سؤتابلت   لؤليم فؤل   رمؤا رلجؤر  مؤ  

ل كابال ش بالسؤاغر    ثؤظ ميوؤا إلؤى بؤالن مؤا رش ء  ليوؤل م ؤل سؤمل يا ش هآل ف  لصن  فقصاش  بالن تلكستا  م 
 خار  شغنليما فةمي رةوا شي عير   أييوا ما ةذكله  ثؤظ تعيؤل آا  ؤ  مؤيوظ إلؤى رل سؤا  فة لغؤر  ميوؤا مي ؤا شتخليبؤا 

ثؤؤظ  قصؤؤاش  بؤؤالن ش ؤؤتال شةوبؤؤا  ثؤؤظ  جاشهشةوؤؤا إلؤؤى  لؤؤلي ش يمؤؤذ   شبيؤؤا  لجيؤؤل شمؤؤا فةؤؤ  مؤؤ   لؤؤيالن إلؤؤى ةؤؤا  لعؤؤل ق 
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 ذربةجا  ش هر   شيخلبرةؤ  شيقتيؤر  هك ؤل هييوؤا شلؤظ وؤي  مؤيوظ إال  لشؤليا  ليؤانر فؤي ه ؤل مؤ  سؤي  يؤذ  مؤا لؤظ  سؤم  
  م ي . 

ثؤظ سؤؤارش  إلؤؤى نربيؤؤا بؤؤلش   فمي ؤؤر  ماةؤؤ  شلؤؤظ  سؤؤيظ غنؤؤل  يعتؤؤ   لتؤؤي بوؤؤا مي وؤؤظ شييؤؤلش  ييؤؤايا إلؤؤى بيؤؤا  لؤؤال  
 لمختي   فأشسعريظ  تال شةوبا شتخليبا  ثؤظ  صؤاش  بؤالن   جؤاق شيؤظ مؤ  هك ؤل   لي ح شم  في ذلك  لصق  م   ألمظ

 لتؤل  يؤؤان  فقتيؤر  كؤؤل مؤ  ش ؤؤف لوؤظ شيؤؤلص  لبؤا ر  إلؤؤى  لغةؤاض شمي ؤؤر  ييؤنوظ بالنيؤؤظ شسؤارت آا  ؤؤ  هرؤل  إلؤؤى 
 .غحة  شهيمالوا شما  جاشريا م  بالن  لويا ش سجستا  شكلما  ف عير  فنوا م ل هفعال يمالء شهبا

يذ  ما لؤظ  طؤلق  ألسؤماع م يؤ  فؤل   إلسؤكيار  لؤذي  ت ؤق  لممررؤر  ييؤى هةؤ  ميؤك  لؤاةةا لؤظ  مي وؤا فؤي سؤي  
ش ةا  إةما مي وا في ةحر يشل سين  شلظ  قتل هةا  بل رضي م   لياس  الطايؤ  شيؤمالء  ؤا مي ؤر  هك ؤل  لمعمؤرر 

نل  فؤي ةحؤر سؤي  شلؤظ وت ؤق ألةؤا مؤ  هيؤل  لؤيالن م   ألرض شهآنب  شهةسي  يمار  شهك ؤله هيؤال شهيؤالوظ هرال ؤا شسؤ
 لتي لظ  طل ريا  قاء إال شير را ف متل ؤب شدؤرلوظ شيؤظ مؤ  ذلؤك  سؤجاش  ليشؤمس إذ  آيعؤن شال  حلمؤر  بؤنئا 

 شيأكير  ما شجاشه م   لحنر ةات ش لمنتات لعيوظ   تعالى. 
رهم بؤاه محمؤا كؤا   ؤا  تؤل  لميؤر  مؤ  سؤا ل  ال شىةما  ستقام لوظ يذ   ألمل لعام  لماة أ أل   لسؤيطا  رؤر 

 لممالؤك ش سؤتقل فؤي  ألمؤرر فيمؤا  ةوؤؤحم مؤيوظ فؤي  لعؤام  لماضؤي شضؤعف يؤؤيوظ شسؤا ر  شر ءه فوؤلص فؤال وؤاري هوؤؤ  
 ذيب شييك في  عة جح  ل  لبحل. رين  ليالن شلظ ويق لوا م   حمنوا :

   ِ ََ َمْفعُوالً َوإِلَ  َّللاه ُ أَْمًرا َكا  (.  .ُْرَجُع األُُمورُ ِليَْقِضَي َّللاه
ثظ  صا  لتتار سمل يا فحادلشيا في هشل  لمحلم مؤ  يؤذه  لسؤي  شبوؤا رمسؤر  هلؤف مقاتؤل مؤ   لجيؤا في يؤر  
شبله إلنوظ سبعر  هل ا م   لعام  فقتل  لجمةؤ  فؤي سؤاي  ش ةؤا  شهلقؤى إلةؤ   لخمسؤر  هلؤف  لسؤيظ فسؤييوظ سؤالةوظ 

رم ش سؤتباح  لييؤؤا فقتؤل  لجمةؤ  شهرؤذ  ألمؤر ل شسؤيى  لذريؤ  شةل ؤ  شتلكؤ  بال ؤؤ  شمؤا  متيعؤر   ؤ  ش ؤتيوظ فؤي ذلؤك  لنؤ
 فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر .

شه ام لعي    ييالك شهرسل  لسل  ا إلى  لييا   فأرسل سلي  إلؤى بؤالن رل سؤا  شتسؤمنوا  لتتؤار  لمالبؤ  شهرسؤل 
ركره شلؤؤر تعيؤؤق  السؤؤماء فسؤؤارش  شر ءه فؤؤأنركره شبنؤؤيوظ هرؤؤل  شر ء رؤؤر رهم بؤؤاه شكؤؤاةر  يشؤؤلي  هل ؤؤا  ؤؤال  آييؤؤره فؤؤأن

شبني  ةول جةحر  شير هللام   سيب  فيظ  جاش  س يا فعمير  لوظ هةر ضا  حمير  يينوا  ألسيح  شيلسل هةؤايظ فلسؤ  
شيأرؤذ بؤؤذةيوا فتجؤله  ل ؤؤلس  المؤاء شيؤؤر  جؤل  لحؤؤرض  لؤذي فةؤؤ  سؤالة  ةتؤؤى دؤارش  كيوؤؤظ فؤي  لجاةؤؤب  آلرؤل فيؤؤظ 

رر رهم باه إال ش ا رالطره فولص ميوظ إلى ةةسابرر ثظ ميوؤا إلؤى غنليؤا شيؤظ فؤي هثؤله ال  مويرةؤ   جمؤ   شعل بوظ 
لوؤظ فصؤار كيمؤؤا هتؤى بيؤؤا  لةجتمؤ  فةؤؤ  يسؤاكله لؤؤ  واركرةؤ  فنوؤؤلص مؤيوظ ةتؤؤى ركؤب فؤؤي  حؤل آيلسؤؤتا  شسؤار إلؤؤى 

  يع  في جحيل  فة  ف اةن فنوا شفات . 
 لبحؤؤل مؤؤا كؤؤا  مؤؤ  همؤؤله بؤؤل ذيؤؤب فؤؤال وؤؤار  هوؤؤ  ذيؤؤب شال إلؤؤى هي م ؤؤل ش نؤؤل إةؤؤ  ال  عؤؤلف  عؤؤا ركربؤؤ  فؤؤي 

يلص شمي ن  لتتار ةر دي  فرجاش  في رح ةت  يشل  هللاالف هلف نويار  ...( ثؤظ سؤارش  إلؤى ماهةؤار   ش اليوؤا مؤ  
ف تحوؤا يؤمالء فؤي سؤيةما  بؤ  ييؤا  لميؤك همي   لقالع  حنث إ   لمسيمن  لظ   تحريا إال فؤي سؤي  تسؤعن  مؤ  ه ؤام 

ه سل ما  شةوير  ما فنوا ش تير  هيالنوا كيوظ شسير  شهةل ر  ثظ تلةير  ييوا ةحر  للي فرجؤاش  فؤي  لطليؤق هم رؤر رهم 
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ايا م يؤ  مؤ   لجؤر يل شغنليؤا ثؤظ  صؤاش  باه شمعوا همر ل ي ةم  جا  فأرذشيا شفنوا كل غليب شةفةس مما لظ  شؤ
  للي فاريريا ييى ةن  غ ي  م  هييوا فقتيريظ شسير  شهسلش .

ثظ سارش  إلى يمذ   فمي ريا  ثظ إلى هةجا  فقتير  شسير  ثظ  صاش   ؤحشي  فيويريؤا ش تيؤر  مؤ  هييوؤا ةحؤر  مؤ  
يؤر   ييؤؤى مؤال ةميؤ  إلؤنوظ لشؤؤاي   مؤا يؤر فةؤؤ  هربعؤن  هل ؤا ثؤظ تةممؤؤر  بؤالن هذربةجؤا  فصؤالحوظ مي وؤؤا ههبؤك بؤ   ليو

مؤؤ   لسؤؤكل ش رت ؤؤاص  لسؤؤنئات ش الةومؤؤا  ييؤؤى  لشؤؤور ت فتلكؤؤره شسؤؤارش  إلؤؤى مر ؤؤا  فقؤؤاتيوظ  ل ؤؤلج فؤؤي يشؤؤل  هللاالف 
مقاتل فيظ  ق ر  بن  هواووظ آلف  ين  ةتى  ةوحمن  ل لج فأ يير  إلنوظ  حايظ شةاوايظ ف سؤلتوظ  لتتؤار ش عؤ  ثاةةؤ  

شهبيعوا  ش يويا  ؤال  بؤ   ألثنؤل: شلقؤا جؤل  لوؤمالء  لتتؤار مؤا لؤظ  سؤم   م يؤ  مؤ   ؤا ظ  لحمؤا  شةاو ؤ   هقبم يحيم 
آا    تخلج م  ةاشن  لصن  ال تيقضي يينوظ سي  ةتى  صل  عضؤوظ إلؤى ةؤاشن بؤالن هرمنيةؤ  مؤ  يؤذه  لياةةؤ  

 عؤا  لعوؤا شيؤل  يؤذه  لحانثؤ  مسؤطرر  شيجاشهش   لعؤل ق مؤ  ةاةةؤ  يمؤذ   شتؤاهلل ال هبؤك ه  مؤ   جؤيء  عؤاةا إذ  
وي ليا شيستبعايا ش لحق بناه فمتى  ستبعا ذلك فيني ل هةيا سطلةا ةح  شكل م  جم   لتارير فؤي ههماةيؤا يؤذه فؤي 
ش ن كل م  فة   عيظ يذه  لحانث   ا  ستر  في معلفتوا  لعالظ ش لجايل لشؤولتوا  سؤل   ليمسؤيمن  ش إلسؤالم مؤ  

فيقؤؤا نفعؤؤر  مؤؤ   لعؤؤاش إلؤؤى همؤؤل ي ؤؤةظ شمؤؤ   لميؤؤر   لمسؤؤيمن  إلؤؤى مؤؤ  ال تتعؤؤا  يمتؤؤ   طيؤؤ   ح  وؤؤظ شيحؤؤرآوظ 
 شفلج  ش ا يام سيطا   لمسيمن  رر رهم باه .

 ال ش ةقضن يذه  لسي  شيظ فؤي بؤالن  ل ؤلج فيمؤا رهش  مؤيوظ مماةعؤ  ش مقاتيؤ   طؤرل ييؤنوظ بوؤا  لمطؤال يؤالر  
ى تيليؤح فصؤالحوظ هييوؤا  مؤال ثؤظ سؤارش  إلؤى مل غؤ  فحصؤلشيا شةصؤير  إلى غنليظ شكؤذلك كاةؤن يؤانتوظ فسؤارش  إلؤ

 لييؤا ( ف تحؤر   شلؤ    يؤم  ؤرم شلؤر  همؤليظ  مؤله  يينوا  لمجاةنق ش تتلسر   األسار  م   لمسؤيمن  شييؤى  لييؤا  مؤله    
 عؤا ه ؤؤام ش تيؤؤر  مؤ  هييؤؤ  ريقؤؤا ال  عيؤؤظ يؤاتوظ إال   يؤؤح شجؤؤل شغيمؤر  ميؤؤ  بؤؤنئا ك نؤؤل  شسؤير  شهسؤؤلش  ييؤؤى يؤؤانتوظ 
لعؤيوظ   لعيؤ  تؤؤاريوظ ةؤار جوؤؤيظ ش ؤا كؤؤا   ليؤاس  خؤؤافر  مؤيوظ ررفؤؤا ي ةمؤا جؤؤا  ةتؤى إةؤؤ  نرؤل رجؤؤل مؤيوظ إلؤؤى 

ه  وتقؤؤام إلةؤؤ  شمؤؤا ه ل  قؤؤتيوظ ش ةؤؤا   عؤؤا ش ةؤؤا ةتؤؤى  تؤؤل  نرص مؤؤ  يؤؤذه  لييؤؤا شبؤؤ  مئؤؤ  رجؤؤل لؤؤظ  سؤؤتط  ش ةؤؤا مؤؤيوظ
مؤيوظ فؤي هي رجؤل بنتؤا فقتيؤن كؤل مؤ    مؤله   لجمةؤ  شلؤظ ولفؤ  مؤيوظ هةؤا وؤاه إلةؤ  شةوؤب ذلؤك  لؤارص شةؤاه شنريؤن 
 في ذلك  لينن شةايا ثظ  ستشعل هسنل معوا هةوا  مله  فقتيوا لعيوا  .

لك ذريؤا ش ؤال هيؤل تيؤك  ليؤر ةي يؤذ  همؤل يصؤنب شكتؤب  لخية ؤؤ  ثؤظ  صؤاش  ماويؤ  إربؤل فضؤاق  لمسؤيمر  لؤذ
إلؤؤى هيؤؤل  لمردؤؤل ش لميؤؤك  ألبؤؤلف دؤؤاةب  لجحيؤؤل   قؤؤرل إةؤؤي  ؤؤا جوؤؤحت يسؤؤكل  ف رةؤؤر  معؤؤ  لقتؤؤال يؤؤمالء  لتتؤؤار 
فأرسل  ألبلف  عتذر إلى  لخية    أة  مترج  ةحؤر هرةؤ   ل امؤل إلؤى  لؤا ار  لمصؤلي   سؤيب مؤا  ؤا نيؤظ  لمسؤيمن  

م   ل لة  شهرذيظ نمةا   لتي  ؤا هبؤلفر   أرؤذيظ لوؤا ييؤى هرؤذ  لؤا ار  لمصؤلي   اآبؤ   شكؤا  هرؤره  لمع ؤظ ييا  
 ؤؤا  ؤؤام ييةؤؤ  إلؤؤى ةؤؤل    سؤؤتيجاه ألرنومؤؤا  ل امؤؤل لنتحؤؤاجحش   ل ؤؤلة  بؤؤامةا  شيؤؤر ييؤؤى ه بؤؤ   لمسؤؤنل إلؤؤى  لؤؤا ار 

ييؤى  لعسؤاكل  لتؤي وبع وؤا  لخية ؤ  شيؤي   لمصلي  ف تب  لخية ؤ  إلؤى م  ؤل  لؤاو  دؤاةب إربؤل لةكؤر  يؤر  لمقؤام
يشل  هللاالف مقاتل فيظ  قام يية  ميوظ ثماةما   فارس ثظ ت ل ر   يؤل ه   جتمعؤر  فلةؤا هلل شىةؤا إلةؤ  ر جعؤر  شل ؤ    
سؤيظ  ؤؤأ  دؤؤلف يمؤؤ   لتتؤؤار إلؤؤى ةاةةؤؤ  يمؤؤذ   فصؤؤالحوظ هييوؤا شتؤؤل   لتتؤؤل ييؤؤايظ بؤؤحي  ثؤؤظ  ت قؤؤر  ييؤؤى بؤؤحيتوظ 

 فحادلشيظ ةتى فتحريا  سل  ش تير  هييوا ي  هللارليظ.فلجعر  إلنوظ 
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ثظ سارش  إلى هذربةجا  ف تحر  هرنبنل ثظ تيليح ثظ إلؤى بنيقؤا  فقتيؤر  مؤ  هييوؤا ريقؤا ك نؤل  شجمؤا غ نؤل  شةل ريؤا 
شكاةر    جلش   اليساء ثظ  قتيرةو  شيشقر   طرةوظ ي   ألجيؤ  ثؤظ يؤانش  إلؤى بؤالن  ل ؤلج ش ؤا  سؤتعات لوؤظ  ل ؤلج 
فا تتير  معوظ ف سلشيظ ه ضا كسل  ف ةع  ثظ فتحر  بيا ةا ك نل   قتير  هييوؤا شيسؤير  ةسؤاءيا شيأسؤلش  مؤ   للجؤال 
مؤؤا  قؤؤاتير  بوؤؤظ  لحصؤؤر   جعيؤؤرةوظ بؤؤن  هوؤؤاووظ تلسؤؤا وتقؤؤر  بوؤؤظ  للمؤؤي شغنؤؤله شمؤؤ  سؤؤيظ مؤؤيوظ  تيؤؤره  عؤؤا  ةقضؤؤاء 

  لحلص.
وؤظ  تؤاال ي ةمؤا ف سؤلشيظ ش صؤاش  هكيؤل مؤا     لق جؤاق شيؤي ثظ سارش  إلى بالن  لؤال  ش  لق جؤاق فؤا تتير  مع

ماويؤؤ  سؤؤرن ق شفنوؤؤا مؤؤ   ألمتعؤؤ  ش ل ةؤؤاص ش  لتجؤؤا ل مؤؤ   ليلآاسؤؤي ش  لقيؤؤاه ش لسؤؤيجاص بؤؤيء ك نؤؤل جؤؤا  شلجؤؤأت 
 لق جاق إلؤى بؤالن  لؤلشس شكؤاةر  ةصؤار  فؤات قر  معوؤظ ييؤى  تؤال  لتتؤار فؤالتقر  معوؤظ ف سؤلتوظ  لتتؤار كسؤل  ف ةعؤ  

لعيؤ      ثظ سارش  ةحر بياار في ةاشن  لعشؤلي  شسؤتما   ف لغؤر  مؤ  ذلؤك كيؤ  شرجعؤر  ةحؤر مي وؤظ جي نحرؤا جا 
 شى ايظ يذ  ما فعيت  يذه  لسلي   لمالب . 

 ؤؤا هرسؤؤل سؤؤلي  فؤؤي يؤؤذه  لسؤؤي  إلؤؤى تلمؤؤذ فأرؤؤذتوا شهرؤؤل  إلؤؤى فلغاةؤؤ  فمي ريؤؤا شجوؤؤح جةشؤؤا   شكؤؤا  جي نحرؤؤا
ر فصؤؤؤالحوظ هييوؤؤا شكؤؤؤذلك دؤؤؤالحر  مؤؤاةا ك نؤؤؤل  هرؤؤل  ةتؤؤؤى  ةتوؤؤر  إلؤؤؤى  لطالقؤؤؤا  هللارؤؤل ةحؤؤؤر رل سؤؤا  فحادؤؤؤلش  بيؤؤ

فقؤام بي سؤ  فحادؤؤليا   فؤأيجحتوظ  يعتوؤا شكاةؤن ةصؤني  فحصؤلشيا سؤت  هبؤول ةتؤى يجؤحش  ف تيؤر  إلؤى جي نحرؤا
 هربع  هبول هرل  ةتى فتحوا  ول  ثظ  تل كل م  فنوا شكل م  في  لييا  كمال  راد  شيام . 

فقؤؤا يسؤؤكل   ايليؤؤا ةحؤؤر مؤؤ  مؤؤا تي هلؤؤف مقاتؤؤل مؤؤ   لعؤؤلص شغنؤؤليظ   ماويؤؤ  مؤؤلش مؤؤ  جي نحرؤؤا ثؤؤظ  صؤؤاش 
فؤا تتير  معؤ   تؤاال ي ةمؤا ةتؤى  ة سؤل  لمسؤيمر ! فلةؤا هلل شىةؤؤا إلةؤ  ر جعؤر  ثؤظ ةصؤلش   لييؤا رمسؤ  ه ؤام ش سؤؤتيحلر  

أةر ع  لعؤذ ص ةتؤى إةوؤظ  تيؤر  فؤي وؤرم ةا يوا را ع  ثظ غارش     شبأيؤل  لييؤا فقتيؤريظ شغيمؤريظ شسؤييريظ شيؤا يريظ  ؤ
 ش ةا سبعما   هلف إةسا . 

ثؤؤظ سؤؤارش  إلؤؤى ةةسؤؤابرر ف عيؤؤر  فنوؤؤا  ليبؤؤا ممؤؤا فعيؤؤر   أيؤؤل مؤؤلش ثؤؤظ إلؤؤى آؤؤرس فقتيؤؤر  شرلبؤؤر  مشؤؤوا ييؤؤى بؤؤ  
الل مرسؤؤى ش للبؤؤنا شتلكؤؤره رل  ؤؤا ثؤؤظ سؤؤارش  إلؤؤى يؤؤل   فقتيؤؤر  ريقؤؤا ش سؤؤتيابر  يينوؤؤا   ثؤؤظ سؤؤارش  إلؤؤى غحةؤؤ  فقؤؤاتيوظ جؤؤ

 لؤؤاو  بؤؤ  رؤؤر رهم بؤؤاه ف سؤؤليظ  فعؤؤانش  غيؤؤى يؤؤل   فؤؤلذ  هييوؤؤا  ؤؤا ةقضؤؤر  فقتيؤؤريظ يؤؤ  هللارؤؤليظ ثؤؤظ يؤؤانش  إلؤؤى مي وؤؤظ 
  شهرسل جي حرا  آا  ؤ  هرؤل  إلؤى ماويؤ  رؤر رهم فحادؤلشيا ةتؤى فتحؤر   لييؤا  وؤل   -لعي    شى ايظ-جي حرا  

ر   لجسؤؤل  لؤذي  ميؤؤ  مؤاء جةحؤؤر  ييوؤا فال ؤؤن نشريؤا شييؤؤك فقتيؤر  مؤؤ  فنوؤا  ؤؤتال ذريعؤا شةويريؤؤا شسؤير  هييوؤؤا شهرسؤي
 جمة  هييوا. 

ثؤؤظ يؤؤانش  إلؤؤى مي وؤؤظ جي حرؤؤا  شيؤؤر مخؤؤةظ ييؤؤى  لطالقؤؤا  فجوؤؤح مؤؤيوظ آا  ؤؤ  إلؤؤى غحةؤؤ  فا تتؤؤل معوؤؤظ جؤؤالل 
 لؤؤاو  بؤؤ  رؤؤر رهم بؤؤاه ف سؤؤليظ جؤؤالل  لؤؤاو  كسؤؤل  ي ةمؤؤ  ش سؤؤتيقذ مؤؤيوظ ريقؤؤا مؤؤ  هسؤؤار   لمسؤؤيمن  ثؤؤظ كتؤؤب إلؤؤى 

 -ش ؤا ت ؤلق ييؤى جؤالل  لؤاو   عؤة جةشؤ -ا   طيب مي  ه  ويله بي س  لقتال  فقصاه جي حرا  فتر جوا جي حر
شلظ ويق با م   لقتال فا تتير  ثالث  ه ؤام لؤظ  عوؤا  ييوؤا م يوؤا مؤ   تؤالوظ ثؤظ ضؤعف هدؤحاص  لسؤيطا  جؤالل  لؤاو  

فأرؤؤذشيا بؤؤال كي ؤؤ  شال مماةعؤؤ  كؤؤل يؤؤذ  هش بؤؤ  رؤؤر رهم بؤؤاه فؤؤذيير  فلكيؤؤر  فؤؤي  حؤؤل  لويؤؤا فسؤؤارت  لتتؤؤار إلؤؤى غحةؤؤ  
 هك له ش   في يذه  لسي .
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 :  618وفي  نة  

 سؤترلن  لتتؤؤار ييؤى ك نؤؤل مؤؤ   لييؤا   كمل غؤؤ  ش يمؤذ   ش هرنبنؤؤل ش تيليؤؤح ش كيجؤ  ش تيؤؤر  هيالنوؤا شةويؤؤر  مؤؤا  
خام  ألجيؤان ش يؤن  ليؤاس فؤي فنوا ش  ستأسلش  ذر ريوؤا ش  تلبؤر  مؤ   اؤا ن فؤاةحي   لخية ؤ  لؤذلك شةصؤ   اؤا ن ش سؤت

  لصير ت ش ألشر ن. 
شفنوؤؤا  وؤؤلش   ل ؤؤلج ش  لؤؤال  ثؤؤظ  ؤؤاتير   لق جؤؤاق ف سؤؤلشيظ شكؤؤذلك  لؤؤلشس  شييويؤؤر  مؤؤا  ؤؤارش  ييةؤؤ  ثؤؤظ  ؤؤاتيريظ 

 شسير  ةساءيظ ش ذر ريوظ. 
 

 هه : 621وفي  نة 
تيؤر  هييوؤا ه ضؤا ثؤظ سؤارش  شدين سلي  م  جو  جي حرا  غنل  ألشلتن  إلى  للي شكاةن  ا يملت  ينال فق 

إلى ساش  ثظ إلى  ظ ش  ابا  شلظ ت رةا آل تا إال يذه  لمل  ف عير  بوا م ل ما تقام مؤ   لقتؤل ش لسؤيي ثؤظ سؤارش  إلؤى 
يمؤؤذ   فقتيؤؤر  ه ضؤؤا شسؤؤير  ثؤؤظ سؤؤارش  إلؤؤى ريؤؤف  لخر رهمةؤؤ  إلؤؤى هذربةجؤؤا  ف سؤؤلشيظ ش تيؤؤر  مؤؤيوظ ريقؤؤا ك نؤؤل  فولبؤؤر  

ريظ شكتيؤؤر  إلؤؤى  بؤؤ   ليويؤؤر   إ  كيؤؤن مصؤؤالحا ليؤؤا فا عؤؤث ليؤؤا  الخر رهمةؤؤ  ش إال فأةؤؤن مؤؤ يوظ مؤؤيوظ إلؤؤى تيليؤؤح فيحقؤؤ
فقتؤؤل مؤؤيوظ ريقؤؤا شهرسؤؤل بلؤشسؤؤوظ إلؤؤنوظ مؤؤ  تحؤؤف شيؤؤؤا  ا ك نؤؤل  يؤؤذ  كيؤؤ  شىةمؤؤا كاةؤؤن يؤؤذه  لسؤؤلي  ثالثؤؤؤ  هللاالف ش 

  ش ل شؤؤل فلةؤؤؤا هلل شىةؤؤا إلةؤؤؤ   لخر رمةؤؤ  شهدؤؤؤحاص  لييوؤؤر   هضؤؤؤعاف هضؤؤعافوظ شل ؤؤؤ    تعؤؤالى هلقؤؤؤى ييؤؤنوظ  لخؤؤؤذال
 ر جعر  .

 

 :622وفي  نة 
ياثن  لخر رهمة  ةن   امر  مؤ  جؤالل  لؤاو  بؤ  رؤر رهم بؤاه مؤ  بؤالن غحةؤ  مقوؤرري  مؤ   لتتؤار إلؤى بؤالن  

 ررهستا  شةر ةي  لعل ق فأفساش  فة  شةادلش  ماة  شةوير   ل ه. 

ربةجؤا  شك نؤل مؤ  بؤالن  ل ؤلج شكسؤل  ل ؤلج شيؤظ فؤي شفنوا  ستحرذ جالل  لاو  بؤ  رؤر رهم بؤاه ييؤى بؤالن هذ
سؤؤبعن  هلؤؤف مقاتؤؤل فقتؤؤل مؤؤيوظ يشؤؤلي  هل ؤؤا مؤؤ   لمقاتيؤؤ  ش سؤؤت حل همؤؤله جؤؤا  شي ؤؤظ بؤؤأة  شفؤؤتم ت يؤؤةس فقتؤؤل ميوؤؤا 
ثالثن  هل ا شهيظ هبر بام  هة   تل م   ل لج سبعن  هل ا في  لمعلك  ش تؤل مؤ  ت يؤةس تمؤام  لمئؤ  هلؤف ش ؤا  بؤتال 

  ي   صا  اا ن شذلك هةؤ  لمؤا ةادؤل ن ر ؤا سؤب  هييوؤا ف تحوؤا  سؤل  ش تؤل مؤ  هييوؤا ريقؤا ك نؤل  شرؤلص بوذه  لاحش 
سرريا شيحم ييى  صا  لخية   بباا ن ألةؤ  فؤةظ هيؤظ يمؤل ييؤى هبةؤ  ةتؤى ييؤك ش سؤترلن  لتتؤل ييؤى  لؤيالن شكتؤب 

مع ظ م  ذلك شلمؤا ييؤظ  لخية ؤ   قصؤا إلى  لمع ظ ب   لعانل  ستاعة  لقتال  لخية   شيحلض  ييى ذلك فامتي   ل
جالل  لاو  ب  رر رهم باه  اا ن  ةحي  لذلك شةص   اا ن ش ستخام  لجنرش ش ألجيان هة ق فؤي  ليؤاس هلؤف هلؤف 
نويار شكا  جالل  لاو   ا  عث جةشا إلى  ل لج ف تير  إلة : ه  هنركيا  يل ه  ةويؤك يؤ  هللارلةؤا شباؤا ن مؤا ت ؤرت  

 همله ما ذكلةا.فسار إلنوظ شكا  م  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  330  [  

 

 
 :623وفي  نة 

 لتقؤؤى  لميؤؤك جؤؤالل  لؤؤاو  بؤؤ  رؤؤر رهم بؤؤاه  لخؤؤر رهمي مؤؤ   ل ؤؤلج ف سؤؤليظ كسؤؤل  ي ةمؤؤ  شدؤؤما إلؤؤى هكيؤؤل  
معا يوظ ت يةس ف تحوا ييؤر  ش تؤل مؤ  فنوؤا مؤ   ل  ؤل  شسؤيى ذر ريوؤظ شلؤظ وتعؤلض ألةؤا مؤ   لمسؤيمن   لؤذو  كؤاةر  

 بوا. 

ج هرؤذشيا مؤ   لمسؤيمن  فؤي سؤي  رمؤس يشؤل  شرمسؤما   شيؤي  أوؤاووظ إلؤى ش ستقل مي   يينوا ش ا كا   ل ل 
  آل  ةتى  ستيقذيا ميوظ جالل  لاو  يذ  ف ا  فتحا ي ةما شهلل  لمي . 

شفنوا سار إلى رال  لةأرذيا م  ةا ب  لميك  ألبلف فيظ وتمك  م  هرذيا ش اتيؤ  هييوؤا  تؤاال ي ةمؤا فلجؤ  
  ماوي  كلما  شرالف  ل  فسار إلنوظ شتلكوظ . ييوظ  سيب  بتاال   عصةا  ةا ب 

 
 :624وفي  نة 

فنوا كاتب يام  هيل ت يةس  ل لج فجاءش  إلنوظ فؤاريريا فقتيؤر   لعامؤ  ش لخادؤ  شةويؤر  شسؤير  شرلبؤر  شهةل ؤر  
 شرلجر  ييى ةمة  شبي  ذلك جالل  لاو  فسار سليعا لناركوظ فيظ واركوظ. 

كينل  م  ةر ص جؤالل  لؤاو  بؤ  رؤر رهم بؤاه فسؤار إلؤى بالنيؤظ فقتؤل مؤيوظ ريقؤا  شفنوا  تين  إلسماينية  همنل 
مؤ  هكيؤل  لعؤر  ييؤى  لمسؤيمن  لمؤا  ؤام  -قؤبحوظ  -ك نل  شرلص ماويتوظ شسيى ذر ريوظ شةوب همر لوظ ش ا كاةر  

  لتتار إلى  لياس شكاةر  هضل ييى  لياس ميوظ. 
   لتتار فوحموظ شهشسعوظ  ؤتال شهسؤل  شسؤاق شر ءيؤظ ه امؤا فقؤتيوظ ةتؤى شفنوا تر    جالل  لاو  شآا    كينل  م

 شدل إلى  للي فييا  ه  آا     ا جاءش  لقصاه فأ ام ويت ليظ 
 شمم  ترفي في يذه  لسي  :  

 جنكن  قاو :

 لسؤؤيطا   ألي ؤؤظ ييؤؤا  لتتؤؤار  ش لؤؤا ميؤؤركوظ  لنؤؤرم ويتسؤؤير  إلةؤؤ   قرلؤؤر : شيؤؤر  لؤؤذي شضؤؤ  لوؤؤظ  لةاسؤؤق  لتؤؤي 
وتحاكمر  إلنوا شيحكمر  بوا شهك ليا مخالف لشل      تعالى شكتب  شير بؤيء   تلةؤ  مؤ  ييؤا ة سؤ  شتبعؤره فؤي 

 ذلك شكاةن هم  تحيظ هةوا ةميت  م  بعاع  لشمس فيوذ  ال  علف ل  هص فور مجورل  ليسب. 
سؤنلت  شمؤا كؤا   شؤتمل ييةؤ  ش ا رهون مجيا  جمع   لرهيل بباا ن يالء  لاو   لجرييي في تلجمت  فذكل فة  

مؤؤؤ   لعقؤؤؤل  لسةاسؤؤؤي ش ل ؤؤؤلم ش لشؤؤؤجاي  ش لتؤؤؤابنل  لجنؤؤؤا ليميؤؤؤك ش لليا ؤؤؤا ش لحؤؤؤلشص فؤؤؤذكل هةؤؤؤ  كؤؤؤا  فؤؤؤي  بتؤؤؤا ء همؤؤؤله 
رصةصؤؤؤا ييؤؤؤا  لميؤؤؤك ههبؤؤؤك رؤؤؤا  شكؤؤؤا  إذ ذ   بؤؤؤا ا ةسؤؤؤيا شكؤؤؤا   سؤؤؤم  هشال تملجؤؤؤي ثؤؤؤظ لمؤؤؤا ي ؤؤؤظ سؤؤؤمى ة سؤؤؤ  

ي مؤاء  لميؤك ششبؤر   ؤ  إلةؤ  ةتؤى هرلجؤره ييةؤ  شلؤظ  قتيؤ  شلؤؤظ  جي نحرؤا  شكؤا  يؤذ   لميؤك  ؤا  لبؤ  شهنةؤاه فحسؤاه
 جا ل  آليقا في ذةب وتسيط يية     فور في ذلك إذ تاضب  لميك ييى مميؤركن  دؤانلي  فولبؤا ميؤ  شلجؤآ إلؤى 
جي نحرؤا  فأكلمومؤا شهةسؤ  إلنومؤا فؤأريل ه  مؤؤا  ضؤمله  لميؤك ههبؤك رؤا  مؤ   تيؤؤ  فأرؤذ ةؤذره شتحنؤح باشلؤ  ش تبعؤؤ  

ر  ؤب مؤ   لتتؤؤار شدؤار ك نؤل مؤؤ  هدؤحاص ههبؤك رؤؤا  وي ؤلش  إلةؤ  شي ؤؤاش  ييةؤ  فةكؤلموظ شيعطؤؤنوظ ةتؤى  ريؤؤن آ
بركت  شك لت جيرنه ثظ ةارص  عا ذلك ههبك را  ف  ل    ش تيؤ  ش  سؤتحره ييؤى ممي تؤ  شمي ؤ  ش  ةضؤاف إلةؤ  
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ةتؤؤى دؤؤار ولكؤؤب فؤؤي ةحؤؤر  يؤؤانه شيؤؤانه شي ؤؤظ همؤؤله شبعؤؤا دؤؤنت  شرضؤؤعن لؤؤ  قبا ؤؤل  لتؤؤل  بؤؤيالن آمعؤؤاج كيوؤؤا
ثماةما ؤ  هلؤف مقاتؤل شهك ؤؤل  ل با ؤل  ينيتؤ   لتؤي يؤؤر ميوؤا  قؤال لوؤظ قةؤؤا  ثؤظ ه ؤلص  ل با ؤل إلةؤؤ   عؤايظ  ينيتؤا  كينلتؤؤا 

  لعان شيما هه    ش  يقرر   شكا   صطان م   لسي  ثالث  هبول ش لبا ي ليحلص ش لحكظ .
بؤؤاه دؤؤاةب بؤؤالن رل سؤؤا  ش لعؤؤل ق شهذربةجؤؤا  شغنؤؤل يؤؤالء  لؤؤاو  رؤر رهم ثؤظ ةشؤؤين  لحؤؤلص بنيؤؤ  شبؤؤن   لميؤؤك 

ذلك ش أل الةظ ش لميك فقوله جي نحرا  شكسله شغيب  شسيب  ش ستحرذ ييؤى سؤا ل بؤالنه بي سؤ  شبؤأشالنه فؤي ه سؤل مؤا  
 .كما ذكلةا ذلك في  لحر ن 

شكا   بتا ء ميك جي حرا  سي  تس  شتسعن  شرمسما   شكا   تالؤ  لخؤر رهم بؤاه فؤي ةؤاشن سؤي  سؤن يشؤل  
 شستما   شمات رر رهم باه في سي  سب  يشل  كما ذكلةا فاستحرذ ةنيئذ ييى  لممالك بال مياهع شال مماة . 

بطؤره  سالسؤل شييقؤره بؤن  جييؤن  شكاةن شفات  في سي  هرب  شيشلي  شستما   فجعيره في تابرت م  ةاوؤا شر 
 ييالك شهما كتا    لةاسق فلة   كتب في مجياو   خط غية, شيحمل ييى  عنل مع ظ ييايظ. 

ش ا ذكل  عضوظ هة  كا   صعا جيال ثظ ويحل ثظ  صعا ثؤظ ويؤحل مؤل ر  ةتؤى  عؤي شيقؤ  ماشؤةا ييةؤ    شيؤأمل 
ذ  يكؤذ  فال ؤايل ه   لشؤةطا  كؤا  ويطؤق ييؤى لسؤاة  م  يياه ه   كتب ما ويقؤى ييؤى لسؤاة  ةنيئؤذ   فؤلذ  كؤا  يؤ

  ما فنوا. 
شذكؤل  لجؤؤرييي ه   عؤة عبؤؤانيظ كؤا   صؤؤعا  لجبؤؤال فؤي  ليؤؤلن  لشؤاوا ليعبؤؤان  فسؤؤم   ؤا ال  قؤؤرل لؤ  : إةؤؤا  ؤؤا 

 مي يا جي نحرا  شذريت  شج   ألرض  ال  لجرييي فمشا ر  لمارل  صا ر  بوذ  شيأرذشة  مسيما. 
 ؤا مؤ   لةاسؤق مؤ  ذلؤك هةؤ  مؤ  هةؤا  تؤل ! محصؤيا كؤا  هش غنؤل محصؤ  شكؤذلك مؤ  ال   ثظ ذكل  لجؤرييي ةت

 تؤؤل ! شمؤؤ  تعمؤؤا  ل ؤؤذص  تؤؤل ! شمؤؤ  سؤؤحل  تؤؤل ! شمؤؤ  تجسؤؤس  تؤؤل ! شمؤؤ  نرؤؤل بؤؤن   ثيؤؤن   ختصؤؤما  فأيؤؤا  
انؤل هةايما  تل ! شمؤ   ؤال فؤي  لمؤاء  لر  ؤف  تؤل ! شمؤ   ةامؤس فةؤ   تؤل ! شمؤ  هآعؤظ هسؤنل  هش سؤقاه هش كسؤاه  

إذ  هييؤؤ   تؤؤل ! شمؤؤ  شجؤؤا ياربؤؤا شلؤؤظ وؤؤلنه  تؤؤل ! شمؤؤ  هآعؤؤظ هسؤؤنل  هش رمؤؤى إلؤؤى هةؤؤا بؤؤنئا مؤؤ   لمؤؤأكرل  تؤؤل ! بؤؤل 
وياشل  م  واه إلى واه شم  هآعظ هةا  بنئا فيةأكؤل ميؤ  هشال شلؤر كؤا   لمطعؤرم همنؤل  ال هسؤنل  شمؤ  هكؤل شلؤظ  طعؤظ 

 . ب  بناه  ستخلج  م  جرف  هشال !!ف  شيتياشل  يم  يياه  تل! شم  ذ م ةنر ةا ذ م م ي  ! بل  شق جر 
شفي ذلك كي  مخال   لشل       لميحل  ييى عبانه  ألةيةاء يينوظ  لصال  ش لسالم  فم  تل   لشلع  لمحكظ 
 لميحل ييى محما ب  ييا   راتظ  ألةيةاء شتحاكظ إلى غنله م   لشل     لميسرر  ك ل ف ةا  م  تحاكظ إلى 

 ش اموا يية  م  فعل ذلك ك ل  لجماع  لمسيمن   ال   تعالى :  لةاسق 
ِ ُحْكًماا ِلقَاْوِم    ََ َوَمْن أَْحَساُن ِماَن َّللاه ََ أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليهِة يَْبغُو ََ  الَوَرب ِاَك  الفا  ):  وقاال .عاال   (  يُوقِنُاو يُْؤِمنُاو

َََجَر بَْينَُهْم ثُمه  ُموَك فِيَما  ا قََضْيَت َويَُسل ُِموا .َْسِليًما ال َحته  يَُحك ِ  ( يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممه
شمؤ  هللان بوؤظ  لطايؤ  لسؤيطاةوظ غا ؤ   السؤتطاي  شه   علضؤؤر  ييةؤ  ه كؤاريظ  لحسؤا  لةختؤار لي سؤ  شمؤ  بؤؤاء 

 أكؤؤل معوؤؤظ مؤؤ   مؤؤ  ةابؤؤنت  مؤؤا بؤؤاء مؤؤيو   شمؤؤ  بؤؤأةوظ ه   خؤؤاآير   لميؤؤك  اسؤؤم  شمؤؤ  مؤؤل  قؤؤرم  ؤؤأكير  فيؤؤ  ه 
غنل  ستئذ   شال وتخطى مر ا  ليار شال آيق  لطعام شال  قؤف ييؤى هسؤك     شال  اسؤير  ثةؤابوظ ةتؤى ويؤاش شسؤخوا 

 شال  كي ر   لعيماء م  كل ما ذكل بنئا م   لجيا ات  شال وتعلضر  لمال منن. 
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 عيوا لسجنت  شمؤا هن ه إلةؤ  يقيؤ  ش ا ذكل يالء  لاو   لجرييي آلفا كينل  م  هربار جي نحرا  شمكارم كا   
ش ؤؤا  تؤؤل مؤؤ   لخال ؤؤق مؤؤا ال  عيؤؤظ يؤؤانيظ إال  لؤؤذي ريقوؤؤظ  شل ؤؤ   -شى  كؤؤا  مشؤؤلكا  ؤؤاهلل كؤؤا   عيؤؤا معؤؤ  غنؤؤله -

كاةؤؤن  ليؤؤا ء  مؤؤ  رؤؤر رهم بؤؤاه أ فلةؤؤ  لمؤؤا هرسؤؤل جي نحرؤؤا  تجؤؤار  مؤؤ  جوتؤؤ  معوؤؤظ  ضؤؤا   ك نؤؤل  مؤؤ  بؤؤالنه فؤؤاةتور  
جوؤؤ  رؤؤر رهم بؤؤاه شيؤؤر ش لؤؤا هشجتؤؤ  كشؤؤيى رؤؤا  شهرؤؤذ جمةؤؤ  مؤؤا كؤؤا  معوؤؤظ  فأرسؤؤل  إلؤؤى إوؤؤل   فقؤؤتيوظ ةا يوؤؤا مؤؤ 

جي نحرؤؤا  إلؤؤى رؤؤر رهم بؤؤاه  سؤؤتعمي  يؤؤل ش ؤؤ  يؤؤذ   ألمؤؤل يؤؤ  رضؤؤا ميؤؤ  هش هةؤؤ  ال  عيؤؤظ  ؤؤ  فؤؤأة له ش ؤؤال لؤؤ  فةمؤؤا 
إلى  لميؤر  مؤا فةؤ  هرسل إلة  م   لمعورن م   لمير  ه   لتجار ال  قتير  ألةوظ يمار   أل الةظ شيظ  لذو   حمير  

 لتحف ش ألبةاء  ليفةس  ثظ إ  يمالء  لتجار كاةر  ييى نويك فقتيوظ ةا بك فل  كا  همؤل  همؤلت  ؤ  آيييؤا بؤاما وظ . 
ش إال فأةن تي له شتقتم م  ةا بك  فيما سم  رر رهم باه ذلؤك مؤ  رسؤرل جي نحرؤا  لؤظ  كؤ  لؤ  جؤر ص سؤر  هةؤ  

 همل  ضلص ييق  فأساء  لتابنل.
ا  رؤؤلف شكيؤلت سؤؤي  ش ؤا شرن  لحؤؤاوث  تلكؤر   لتؤؤل  مؤا تلكؤؤركظ فيمؤا بيؤؤ  ذلؤك جي نحرؤؤا  تجوؤح لقتالؤؤ  ش ؤا كؤ

 شهرذ بالنه ف ا   قار   تعالى ما كا  م   ألمرر  لتي لظ  سم   أغلص ميوا شال ه ش  .
شهةضؤؤل   ؤؤال شلمؤؤا  ةتضؤؤل جي نحرؤؤا   هشدؤؤى هشالنه  االت ؤؤاق شيؤؤام  الفتؤؤل ق شضؤؤلص لوؤؤظ فؤؤي ذلؤؤك  ألم ؤؤال

بؤؤن  وا ؤؤ  ةشؤؤا ا شهرؤؤذ سؤؤوما هيطؤؤاه لر ةؤؤا مؤؤيوظ ف سؤؤله ثؤؤظ هةضؤؤل ةحمؤؤ  شنفعوؤؤا إلؤؤنوظ مجمريؤؤ  فيؤؤظ  طةقؤؤر  كسؤؤليا 
 فقال يذ  م ي ظ إذ   جتمعتظ ش ت قتظ شذلك م ي ظ إذ   ة لنتظ ش رتي تظ. 

 
 : 625وفي  نة 

  كسؤؤليظ كسؤؤل  ي ةمؤؤ  ش تؤؤل كاةؤن ةؤؤلشص ك نؤؤل  بؤؤن  جؤؤالل  لؤؤاو  ش  لتتؤار كسؤؤلشه غنؤؤل مؤؤل  ثؤؤظ  عؤؤا ذلؤك كيؤؤ
مؤؤيوظ ريقؤؤا شهممؤؤا ال  حصؤؤر  شكؤؤا  يؤؤمالء  لتتؤؤار  ؤؤا  ة ؤؤلنش  شيصؤؤر  ييؤؤى جي نحرؤؤا  ف تؤؤب جي نحرؤؤا  إلؤؤى جؤؤالل 

  لاو   قرل ل  إ  يمالء لةسر  ميا شةح  ه عاةايظ شل   ستل  ميا ما ال  يل لك   . 
 

 :628وفي  نة 
نل م ؤؤةظ  ؤؤالجحيل  مشؤؤارل فنوؤؤا  لدؤؤالح مؤؤا كؤؤا  جؤؤالل  سؤؤتوين يؤؤذه  لسؤؤي  ش لميؤؤك  ألبؤؤلف مرسؤؤى بؤؤ   لعؤؤا

 لاو   لخر رهمي  ا هفساه مؤ  بؤالنه ش ؤا  ؤامن  لتتؤار فؤي يؤذه  لسؤي  إلؤى  لجحيؤل  شن ؤار  كؤل فعؤاثر   ال سؤان  منيؤا 
 . -رذلوظ   تعالى-شبماال فقتير  شةوير  شسير  ييى يانتوظ 

 

 :629وفي  نة 
بؤ  هيؤ  م  ؤل  لؤاو  كؤركيلي ر  إلؤى بؤولهشر فيؤاص  لخية ؤ  دؤاةب إربؤل شفة  ه يل آا    م   لتتؤار فردؤي

 لاو  شهضاف إلة  يساكل م  يياه فساشر  ةحؤريظ فولبؤن مؤيوظ  لتتؤار شه ؤامر  فؤي مقؤابيتوظ مؤا  بؤورر ثؤظ تمؤلض 
 ن إلى بياه إربل شتل جعن  لعساكل إلى بالنيا.م  ل  لاو  شيا
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 : 634وفي  نة 
 فنوا ةادلت  لتتار إربل  المجاةنق شةقير   ألسر ر ةتى فتحريا يير  فقتير  هييوا شسير  ذر ريوظ.

 

 : 638وفي  نة 
تخليؤب شفنوا  ام رسرل م  ميك  لتتار ترلى ب  جي نحرا  إلى مير   إلسالم وؤايريظ إلؤى آايتؤ  شيؤأمليظ ب

 هسر ر بيا ةوظ شيير    ل تاص : 
م  ةا ب رص  لسماء ماسم شج   ألرض ميك  لشلق ش لالص را ا  . شكؤا   ل تؤاص مؤ  رجؤل مسؤيظ مؤ  هيؤل 

 هديوا  .
 

 هه:642وفي  نة 
 

 } وانظر لوالة م و  المس منن و التتار و   أ)واب )ال هم وواصمتسم   {:
 

مميؤؤا  لؤؤاو  ه ؤؤا آالؤؤب محمؤؤا بؤؤ  هةمؤؤا بؤؤ  ييؤؤي بؤؤ  محمؤؤا  لعيقمؤؤؤي فنوؤؤا  سؤؤترهر  لخية ؤؤ   لمستعصؤؤظ  ؤؤاهلل 
 لمشؤئرم ييؤى ة سؤؤ  شييؤى هيؤل  اؤؤا ن  لؤذي لؤظ  عصؤؤظ  لمستعصؤظ فؤي شه رتؤؤ  فلةؤ  لؤظ  كؤؤ  شهيؤل دؤاق شال ملضؤؤي 

  –قبح    شى ايظ  -شجيرنه يرالكر  لطليق  فلة  ير  لذي هيا  ييى  لمسيمن  في  ضة  
شفنوؤؤا كاةؤؤن ش عؤؤ  ي ةمؤؤ  بؤؤن   لخر رهمةؤؤ   لؤؤذو  كؤؤا   لصؤؤالم هوؤؤرص دؤؤاةب مصؤؤل  سؤؤتقاموظ لةسؤؤتيجا بوؤؤظ 
ييؤؤى  لصؤؤالم إسؤؤماينل هبؤؤي  لحسؤؤ  دؤؤاةب نمشؤؤق فيحلؤؤر  ييؤؤى غؤؤح  شهرسؤؤل إلؤؤنوظ  لصؤؤالم هوؤؤرص  لخيؤؤ  ش ألمؤؤر ل 

ل فؤؤات ق  لصؤالم إسؤؤماينل ش ليادؤل ن شن دؤؤاةب  ل ؤل  ش لميصؤؤرر دؤاةب ةمؤؤم مؤ   ل ؤؤلة  ش أل مشؤ  ش لعسؤاك
ش  تتير  م   لخر رهمة   تاال باوا  فوحمتوظ  لخر رهمةؤ  كسؤل  مي ؤل  ف ةعؤ  يحمؤن  ل ؤلة   صؤيباةوا شر  اتوؤا  لعالةؤ  

يؤر  يؤ  كؤمشس  لحرجؤر  ييى رؤشس هآالص  لمسيمن  شكاةن كمشس  لخمل ن  ل  بن   لجنرش فيابن كؤمشس  لم
فقتل مؤ   ل ؤلة  فؤي وؤرم ش ةؤا هيؤان  يؤ  ثالثؤن  هلؤف شهسؤلش  جمايؤ  مؤ  ميؤركوظ ش  سرسؤوظ شهسؤا  توظ شريقؤا مؤ  

 همل ء  لمسيمن  شبع ر   األسار  إلى  لصالم هورص  مصل شكا  ورمئذ ورما مشورن  شهمل  محمرن  شهلل  لحما. 
ا لمؤا ش  يؤؤا تحؤؤن دؤيبا   ل ؤؤلة  هةؤؤا ال ة يؤم شغيمؤؤن  لخر رهمةؤؤ  ش ؤا  ؤؤال  عؤة همؤؤل ء  لمسؤؤيمن   ؤا ييمؤؤن هةؤؤ

مؤؤ   ل ؤؤلة  شمؤؤ  كؤؤا  معوؤؤظ بؤؤنئا ك نؤؤل  شهرسؤؤل  لصؤؤالم هوؤؤرص إلؤؤى نمشؤؤق لةحادؤؤليا فحصؤؤيوا  لصؤؤالم إسؤؤماينل 
شرؤؤلص مؤؤ  ةرلوؤؤا ربايؤؤا ك نؤؤل  شكسؤؤل جسؤؤل  ؤؤاص ترمؤؤا فسؤؤار  ليوؤؤل فتل جؤؤ   لمؤؤاء ةتؤؤى دؤؤار  حنؤؤل  مؤؤ   ؤؤاص ترمؤؤا 

 فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر _. -فالق جمة  ما كا  بنيوما م   لعمل   ش فتقل ك نل م   لياس  شباص  لسالم 
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 هه:642وفي  نة 
شيؤؤي سؤؤؤي   لخر رهمةؤؤ  شذلؤؤؤك ه   لصؤؤؤالم هوؤؤرص بؤؤؤ   ل امؤؤؤل دؤؤاةب مصؤؤؤل  عؤؤؤث  لخر رهمةؤؤ  شمعوؤؤؤظ مي وؤؤؤظ 

صؤؤالم ه ؤؤا  لجؤؤةش دؤؤاةب بلكؤؤات رؤؤا  فؤؤي دؤؤحب  معؤؤن   لؤؤاو   بؤؤ   لشؤؤةر فأةؤؤاآر  بامشؤؤق  حادؤؤلش  يمؤؤ   ل
نمشق شةلق  صل ةجاج شةكل  لسماق شجؤام  جؤل ح رؤارج  ؤاص  لصؤانل شمسؤاجا ك نؤل  شةصؤب  لميجينؤق ييؤا 
 ؤؤؤاص  لصؤؤؤانل شييؤؤؤا  ؤؤؤاص  لجابةؤؤؤ  شةصؤؤؤب مؤؤؤ  ن رؤؤؤل  لييؤؤؤا ميجيةقؤؤؤا  ه ضؤؤؤا ش تؤؤؤل ء   ل ليقؤؤؤا  ش هرسؤؤؤل  لصؤؤؤالم 

ليؤق ش هرسؤل  قؤرل  بؤتاالك بوؤذ  هشلؤى مؤ   بؤتاالك إسماينل إلى  ألمنل معن   لاو  ب   لشةر  سجان  شيكاه شىب
 محادؤؤل   لميؤؤر  فأرسؤؤل إلةؤؤ   لمعؤؤن  بحمؤؤل شجيؤؤك شغاللؤؤ  ةليؤؤل هةمؤؤل شهدؤؤ ل شهرسؤؤل  قؤؤرل همؤؤا  لسؤؤجان  فلةوؤؤؤا 
تصيم لي شهما هةن فوؤذ  هشلؤى  ؤك ثؤظ هدؤبم  بؤ   لشؤةر فابؤتا  لحصؤار بامشؤق شهرسؤل  لصؤالم إسؤماينل فؤأةلق 

ش متؤؤا  لحليؤؤق فؤؤي ه ؤؤاق  للمؤؤا  إلؤؤى  لعقيةؤؤ  فأةل ؤؤن  أسؤؤليا ش طعؤؤن  ألةوؤؤار شغيؤؤن جرسؤؤق  صؤؤل ش لؤؤاه  لعؤؤانل 
 ألسعار شهرة ن  لطلق شجل  بامشق همرر  شع  جا  لظ وتظ يينوا  ط ش متا  لحصؤار بؤورر  مؤ  يؤذه  لسؤي  إلؤى 

 جمان   ألشلى   
الم هوؤرص فاستبشؤل  ليؤاس ثظ  ت ق  لحال ييى ه   خلج  لصالم إسؤماينل إلؤى  عيبؤك شيسؤيظ نمشؤق إلؤى  لصؤ

 بذلك شهدبم  لصالم إسماينل رارجا إلى  عيبك .

شهمؤا  لخر رهمةؤ  فؤلةوظ لؤؤظ  كرةؤر  ةاضؤلي  ش ؤؤن  لصؤيم فيمؤا ييمؤؤر  بر ؤرع  لصؤيم غضؤؤير  شسؤارش  ةحؤر ن ريؤؤا 
صؤيم فيويريا شسؤا ر  ةحؤر بؤالن  لشؤلق شكؤاتير   لصؤالم إسؤماينل فحؤال ره ييؤى  لصؤالم هوؤرص ف ؤلح بؤذلك شةقؤة  ل

 لؤؤذي كؤؤا  ش ؤؤ  ميؤؤ  شيؤؤانت  لخر رهمةؤؤ  فحادؤؤلش  نمشؤؤق شجؤؤاء إلؤؤنوظ  لصؤؤالم إسؤؤماينل مؤؤ   عيبؤؤك فضؤؤاق  لحؤؤال 
ييؤؤؤى  لامابؤؤؤق  فعؤؤؤامن  ألمؤؤؤر ل شغيؤؤؤن  ألسؤؤؤعار جؤؤؤا  ةتؤؤؤى إةؤؤؤ  بيؤؤؤ  ثمؤؤؤ   لاؤؤؤل ر  هلؤؤؤف شسؤؤؤتما   ش يطؤؤؤار  لؤؤؤا نق 

مؤؤال   الؤؤا نق شهكيؤؤن  لقطؤؤا  ش ل ؤؤالص تسؤؤعما   ش لخيؤؤح كؤؤل هش نتؤؤن  إال ربؤؤ  بؤؤاريظ شرآؤؤل  ليحؤؤظ  سؤؤبع  شبةعؤؤن  أل
ش لمنتات ش  لجة ات شتماشت  لياس فؤي  لطل ؤات شيجؤحش  يؤ   لتاسؤنل ش لت  ؤن  ش إلقبؤار ف ؤاةر  ويقؤر  مرتؤايظ فؤي 

 .-فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر   - آل ار ةتى هةتين  لماوي  شضجل  لياس 
  ش لمكؤرس  حالوؤا شذكؤل  لشؤةر بؤواص  لؤاو  ه  شم  يذ  كاةن  لخمرر ن  ل  ش ل سق ظايل  وال ا)ن السب  :

 ألسعار غين في يذه  لسي  جا  شييك  لصعالةك  الطل ات كؤاةر   سؤألر  لقمؤ  ثؤظ دؤارش   سؤألر  لبا ؤ  ثؤظ تيؤاهلر  
إلى فيس  شتلش     ةخال  وييرةوا شيأكيرةوا كالاجاج   ال شهةا بايات ذلؤك شذكؤل ت ادؤنل  ألسؤعار شغالءيؤا فؤي 

 نليا.   ألآعم  شغ
شلما بي   لصالم هورص ه   لخر رهمة   ا مالئر  يية  شدالحر  يم   لصالم إسماينل كاتؤب  لميؤك  لميصؤرر 

معؤؤن   لؤؤاو  ةسؤؤن   بؤؤ  دؤؤاةب ةمؤؤم فاسؤؤتمال  إلةؤؤ  ش ؤؤري جاةؤؤب ةا ؤؤب نمشؤؤق هسؤؤا  لؤؤاو  بؤؤنلكره إبؤؤل  ةظ بؤؤ  
 لشةر شل ي  ترفي في رمضؤا  مؤ  يؤذه  لسؤي  شلمؤا رجؤ   لميصؤرر دؤاةب ةمؤم يؤ  مؤر ال   لصؤالم إسؤماينل 
بؤلع فؤؤي جمؤ   لجنؤؤرش مؤؤ   لحيينؤن  ش  لتلكمؤؤا  ش أليؤل ص السؤؤتيقاذ نمشؤؤق مؤ   لخر رهمةؤؤ  شةصؤاريظ إ ايؤؤا فييؤؤ  

ت ؤرت ش لمصؤيح   تالؤ  ييؤا بيؤاه فسؤاشر  إلؤى  حنؤل  ةمؤم  ذلك  لخر رهمة  فخافر  م  غا ي  ذلؤك ش ؤالر  نمشؤق مؤا
شهرسؤؤؤل  ليادؤؤؤل ن شن جةشؤؤؤ  إلؤؤؤى  لصؤؤؤالم إسؤؤؤماينل مؤؤؤ   لخر رهمةؤؤؤ  شسؤؤؤاق جؤؤؤةش نمشؤؤؤق فاةضؤؤؤافر  إلؤؤؤى دؤؤؤاةب 
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ةمم ش لتقر  م   لخر رهمة  ييا  حنل  ةمم شكا  ورما مشؤورن   تؤل فةؤ  يامؤ   لخر رهمةؤ  ش تؤل مي وؤظ بلكؤات 
رمم فت لق بميوظ شتمح ر  بذر مذر شساق  لميصرر دؤاةب ةمؤم إلؤى  عيبؤك فتسؤيموا را  شجيء بلهس  ييى 

 لصؤؤالم هوؤؤرص شجؤؤاء إلؤؤى نمشؤؤق فيؤؤحل ببسؤؤتا  سؤؤام  رامؤؤ  ليصؤؤالم هوؤؤرص ثؤؤظ ةاثتؤؤ  ة سؤؤ   أرؤؤذيا فؤؤات ق ملضؤؤ  
ماينل في  لسؤي   آلتةؤ .  شتسؤيظ ةؤر ص  لصؤالم هوؤرص  عيبؤك ش  صؤل  شلؤظ ويؤق بنؤا  لصؤالم إسؤ -رةم   -فمات 

بيؤؤا  ؤؤأشي إلةؤؤ  شال هيؤؤل شال شلؤؤا شال مؤؤال بؤؤل هرؤؤذت جمةؤؤ  همر لؤؤ  شةقيؤؤن عةالؤؤ  تحؤؤن  لحرآؤؤ  إلؤؤى  لؤؤا ار  لمصؤؤلي  
شسار ير فاستجار  الميك  ليادل ب   لعحيح ب   ل ايل غؤاهي دؤاةب ةيؤب فؤآش ه شهكلمؤ  ش ةتلمؤ  ش ؤال  ألتا ؤك 

 إلى ياقب   ل يظ. لملم  لحييي الب  هستاذه  ليادل شكا  با ا دانل   ة ل 
شفي يذه  لسي  كاةن ش ع  ي ةم  بن  جةش  لخية   شبن   لتتار لعؤيوظ   ف سؤليظ  لمسؤيمر  كسؤل  ي ةمؤ  
شفل ر  بميوظ شيحمر  م  بن  هواووظ فيظ ويحقريظ شلظ وتبعؤريظ ررفؤا مؤ  غا يؤ  مكؤليظ شيمؤال  قرلؤ  دؤيى   ييةؤ  

 شسيظ    تلكر   لتل  ما تلكركظ (
 ن سي  ثما  شهربعن  شستما   .ثظ نري

 
 هه:648وفي  نة 

فؤي ثالؤؤث  لمحؤؤلم وؤؤرم  ألربعؤؤاء كؤا  كسؤؤل  لمع ؤؤظ ترر ةشؤؤاه لي ؤؤلة  ييؤؤى ثاؤل نمةؤؤا  فقتؤؤل مؤؤيوظ ثالثؤؤن  هل ؤؤا ، 
ش نؤؤل : مئؤؤ  هلؤؤف شغيمؤؤر  بؤؤنئا ك نؤؤل  شهلل  لحمؤؤا ثؤؤظ  تؤؤل جمايؤؤ  مؤؤ   ألمؤؤل ء  لؤؤذو  هسؤؤلش  شكؤؤا  فؤؤةم  هسؤؤل ميؤؤك 

شهرسؤؤين غ ؤؤار  ميؤؤك  إلفلةسؤؤةس إلؤؤى نمشؤؤق فيبسؤوا ةا يوؤؤا فؤؤي وؤؤرم  لمركؤؤب شكاةؤؤن مؤؤ  سؤؤقلال    ل لةسؤةس شهرؤؤره ،
ثؤؤظ لؤؤظ  خؤلج بؤؤول  لمحؤؤلم ةتؤى  تؤؤل  ألمؤؤل ء  بؤ  هسؤؤتاذيظ ترر ةشؤؤاه شنفيؤره إلؤؤى جاةؤؤب هةمؤل تحتوؤؤا فؤؤلش سؤيجاص ، 

  لينل م   لياةة   الرل  رةم    تعالى شرةظ هسالف   مي  شكلم  .
 ترر ةشاه ب   لصالم هورص ب   ل امل ب   لعانل  لميك  لمع ظ

كا  هشال داةب ةص  كة ا في ةةا  هبة  شكا  هبره  ستاعة  إلة  في ه ام  فال  جنب  فيما ترفي هبره كما ذكلةا 
 ستاياه  ألمل ء فأجابوظ شجاء إلنوظ فمي ره يينوظ ثظ  تيره كما ذكلةا شذلك ورم  الثين   لسا   ش لعشلي  م  

 م ش ا  نل : إة  كا  متخيعا ال  صيم ليميك . لمحل 
 

 هه:650وفي  نة 
فنوؤا شدؤؤين  لتتؤار إلؤؤى  لجحيؤل  شسؤؤلشج شرهس  لعؤن  شمؤؤا ش لؤى يؤؤذه  لؤيالن فقتيؤؤر  شسؤير  شةويؤؤر  شرلبؤر  فلةؤؤا هلل 
 شىةؤؤا إلةؤؤ  ر جعؤؤر  شش عؤؤر  بتجؤؤار  سؤؤنلش  بؤؤن  ةؤؤل   شرهس  لعؤؤن  ، فأرؤؤذش  مؤؤيوظ سؤؤتما   ةمؤؤل سؤؤكل شمعمؤؤرل مؤؤ 
 لا ار  لمصلي  شستما   هلف نويار شكا  يا  م   تير  في يذه  لسي  م  هيل  لجحيل  ةحؤر  مؤ  يشؤل  هللاالف  تنؤل 

 شهسلش  م   لرلا   ش ليساء ما  قارص ذلك فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر . 
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 هه :651وفي  نة 
لشؤام شهدؤيم بؤن   لجةشؤن  فنوا نرل  لشةر ةجظ  لاو   لباذر  ي رسرل  لخية   بن  داةب مصل شداةب  

شكاةر   ا  بتات  لحلص بنيوظ شةشين ش ا ماأل  لجةش  لمصلي  ل ؤلة  ششيؤايظ ه   سؤيمر  إلؤنوظ بنؤن  لمقؤاس إ  
ةصؤؤلشيظ ييؤؤى  لشؤؤؤامنن  ، شجؤؤلت رطؤؤؤرص ك نؤؤل  ، فأدؤؤؤيم بنؤؤيوظ شريؤؤؤم جمايؤؤ  مؤؤؤ  بنؤؤرت  لميؤؤؤر  مؤؤ   لؤؤؤا ار 

 . شغنليظ م  هشالن داةب ةمم شغنليظ فجح ه   رنل   لمصلي  ميوظ هشالن  لصالم إسماينل شبين  ألبلف
 

 هه : 655وفي  نة 
فنوا هدبم  لميك  لمع ؤظ دؤاةب مصؤل يؤح  لؤاو  هوبؤك  لتلكمؤاةي بؤا ره منتؤا ، ش ؤا شلؤي  لميؤك  عؤا هسؤتاذه 

مؤؤا   لصؤؤالم ةجؤؤظ  لؤؤاو  هوؤؤرص  شؤؤورر كؤؤا  فنوؤؤا ميؤؤك ترر ةشؤؤاه  لمع ؤؤظ بؤؤ   لصؤؤالم ثؤؤظ ري تؤؤ  بؤؤجل  لؤؤار هم رينؤؤل 
ثالث  هبول ثظ هقةظ ير فؤي  لميؤك شمعؤ   لميؤك  ألبؤلف مرسؤى بؤ   ليادؤل ورسؤف بؤ  ه سؤةس بؤ   ل امؤل مؤا  ثؤظ 
 سؤؤؤتقل  الميؤؤؤك بؤؤؤال مياهيؤؤؤ  شكسؤؤؤل  ليادؤؤؤل لمؤؤؤا هر ن هرؤؤؤذ  لؤؤؤا ار  لمصؤؤؤلي  ش تؤؤؤل  ل ؤؤؤارس ه طؤؤؤاي فؤؤؤي سؤؤؤي  ثيتؤؤؤن  

م رينل شكا  كليما بؤجايا ةكةمؤا نويؤا ثؤظ شرمسن  شري   عاه  ألبلف ش ستقل  الميك شةاه ثظ تحشج  شجل  لار ه
كا  مرت  في ورم  ل الثاء  ل الث ش لعشلي  م  ربة   ألشل شير ش  ف  لمارس   لمعحي   لتؤي  مصؤل ش مجاهيؤا مؤ  

 هةس   ألبةاء شيي م  ن رل لةسن بتيك  ل ا ق  .

كؤؤ  هشجتؤؤ  هم رينؤؤل  لمسؤؤما  ش ؤؤا  ؤؤال  عضؤؤوظ فنوؤؤا : يؤؤذه مجؤؤاه ال ة ةقؤؤ  لؤؤ  شلمؤؤا  تؤؤل رةمؤؤ     توؤؤظ ممالة
 شجل  لار    ، ش ا كا  يحم ييى تحشي   بيؤ  دؤاةب  لمردؤل بؤار  لؤاو  لملؤم فؤأملت جر ريوؤا ه   مسؤكي  لوؤا 
فمؤؤا ه لؤؤن تضؤؤلب    با نيوؤؤا ش لجؤؤر ري  عؤؤلك  فؤؤي معاريؤؤ  ةتؤؤى مؤؤات شيؤؤر كؤؤذلك شلمؤؤا سؤؤم  ممالةكؤؤ  ه ييؤؤر   صؤؤحب  

هلقريا ييى محبيؤ  غنؤل مسؤترر   لعؤرر   عؤا  لحجؤاص  لميةؤ  ش لمقؤام  للفةؤ  مميرك   ألكيل سةا  لاو   طح فقتيريا ش 
ش ا ييمن ييى  لميابنل ش  لتر قة  شرطب  لخطبؤاء  اسؤموا شضؤلبن  لسؤك  بلسؤموا فؤذيين فؤال تعؤلف  عؤا ذلؤك 

 .  عنيوا شال رسموا
  َِمكنم ؤََشكاُء َوؤَنمكز ََ ك ؤِي المُملم ِم َِ ؤُك ك ََ المُملم كنم ؤََشكاُء َوؤُِعكزن َمكنم قُِل اللَُّهمَّ َماِلك ََ ِممَّ ك ُع المُملم

ٍء قَِدير   ََ َعلَى ُكل ِ َشيم   ؤََشاُء َوؤُِذلن َمنم ؤََشاُء بِيَِدَك المَخيمُر إِنَّ
شفنوؤؤا كاةؤؤؤن فتيؤؤ  ي ةمؤؤؤ  بباؤؤؤا ن بؤؤن   لل فضؤؤؤ  شهيؤؤؤل  لسؤؤي  فيويؤؤؤن  ل ؤؤؤلخ شنشر  لل فضؤؤ  ةتؤؤؤى نشر  ل  ؤؤؤات 

 شكا  ذلك م  ه ر   السباص في مماألت   لتتار . ب   لعيقمي  لرهيل 
يرالكؤر شفي ذي  لحج  م  يذه  لسي   عا مرت  لباذر  ي  أ ام  ال ل ةحلؤن  لتتؤار ييؤى  اؤا ن مقامؤ  لمي وؤظ 

 . ب  ترلى ب  جي حرا  يينوظ لعا    للةم  شكا   فتتاةوظ لوا شجياوتوظ يينوا في هشل  لسي   آلتة 
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 هه:  656وفي  نة 

 فنوا هرذت  لتتار  اا ن ش تير  هك ل هييوا ةتى  لخية   ش ةقضن نشل  بيي  لعباس ميوا .

تتؤار  ؤا ةاهلؤن  اؤا ن دؤحب   ألمنؤلي   ليؤذو  ييؤى مقامؤ  يسؤاكل سؤيطا   لتتؤار  ستوين يذه  لسي  شجيؤرن  ل
يرالكؤؤر  ؤؤا  ، شجؤؤاءت إلؤؤنوظ همؤؤا ن دؤؤاةب  لمردؤؤل  سؤؤاياشةوظ ييؤؤى  لباؤؤانن  ش منلتؤؤ  شيؤؤا  اه شتح ؤؤ  شكؤؤل ذلؤؤك 

 لعؤؤل ن ت ررفؤا ييؤى ة سؤؤ  مؤ   لتتؤار شمصؤؤاةع  لوؤظ قؤؤبحوظ   تعؤالى ش ؤا سؤؤتلت  اؤا ن شةصؤين فنوؤؤا  لمجؤاةنق ش 
 شغنليا م  هللاالت  لمماةع   لتي ال تلن م   ار   سبحاة  شتعالى بنئا .

 
 وتأمل     وإنا هلل وإنا إليه راجعوو :

شهةاآؤؤن  لتتؤؤار بؤؤا ر  لخالفؤؤ  ولبؤؤقرةوا  اليشؤؤاص مؤؤ  كؤؤل جاةؤؤب ةتؤؤى هدؤؤنين جاريؤؤ  كاةؤؤن تيعؤؤب بؤؤن  وؤؤاي 
مى يلف  جاءيا سوظ مؤ   عؤة  لشؤبابةك فقتيوؤا شيؤي  لخية   شتضحك  شكاةن م  جمي  ة ا اه شكاةن مرلا  تس

تل م بن  وؤاي  لخية ؤ  فؤاةحي   لخية ؤ  مؤ  ذلؤك ، شفؤحع فحيؤا بؤاوا  شهةضؤل  لسؤوظ  لؤذي هدؤابوا بؤن  وا ؤ  فؤلذ  
يية  مكترص : إذ  هر ن   إة اذ  ضؤا   ش ؤاره سؤيب ذشي  لعقؤرل يقؤرلوظ . فؤأمل  لخية ؤ  ييؤا ذلؤك بحيؤان   الةتؤل ه 

 .  لستا ل ييى ن ر  لخالف شك ل  
إلى  اا ن في ثاةي يشؤل  لمحؤلم مؤ   -شكاةر  ةحر ما تي هلف مقاتل  -شكا   اشم يرالكر  ا   جيرنه كيوا 

يؤؤذه  لسؤؤي  ، شيؤؤر بؤؤاوا  لحيؤؤق ييؤؤى  لخية ؤؤ   سؤؤيب مؤؤا كؤؤا  تقؤؤام مؤؤ   ألمؤؤل  لؤؤذي  ؤؤاره   ش ضؤؤاه شهة ؤؤذه شهمضؤؤاه 
ه م  يمذ   مترجوا إلى  لعؤل ق هبؤار  لؤرهيل مميؤا  لؤاو  محمؤا بؤ   لعيقمؤي شير ه  يرالكر  ا  لما كا  هشل بلشه 

ييى  لخية    أ  وبعث إلة  بوا  ا سية  لةكر  ذلك ما ر   لؤ  يمؤا وليؤاه مؤ   صؤا بالنيؤظ فخؤذل  لخية ؤ  يؤ  ذلؤك 
  إلةؤؤ  مؤؤ   ألمؤؤر ل نشيؤؤا ره  لصؤؤانل هوبؤؤك شغنؤؤله ش ؤؤالر  : إ   لؤؤرهيل إةمؤؤا وليؤؤا بوؤؤذ  مصؤؤاةع  ميؤؤك  لتتؤؤار  مؤؤا وبع ؤؤ

شهبارش   أ  وبعث  شيء  سنل فأرسل بنئا م   لوا  ا فاةتقليا يرالكر  ا  شهرسل إلى  لخية ؤ   طيؤب ميؤ  نشيؤا ره 
 لمؤذكرر شسؤيةما  بؤؤاه فيؤظ وبع ومؤا إلةؤؤ  شال  ؤالى  ؤؤ  ةتؤى ههف  اشمؤ  ششدؤؤل  اؤا ن  جيؤرنه  ل  نؤؤل   ل ؤافل   ل ؤؤاجل  

 اهلل شال  النرم  آلرل . ل الم   لاابم  مم  ال ومم   
فأةاآر  بباا ن م  ةاةنتوا  لالبة  ش لشلقة  شجيؤرن  اؤا ن فؤي غا ؤ   لقيؤ  شةوا ؤ   لذلؤ  ال ويياؤر  يشؤل  هللاالف 
فؤؤارس شيؤؤؤظ فؤؤي غا ؤؤؤ   لضؤؤعف ، شب ةؤؤؤ   لجؤؤؤةش كيوؤؤظ  ؤؤؤا دؤؤلفر  يؤؤؤ  إ طايؤؤؤاتوظ ةتؤؤى  سؤؤؤتعطى ك نؤؤل مؤؤؤيوظ فؤؤؤي 

  لقصا ا ولثر  لوظ شيححةر  ييى  إلسالم شهيي  . ألسر ق شهبر ص  لمساجا شهةشا فنوظ  لشعل ء 
 لل فضؤؤؤي شذلؤؤك هةؤؤؤ  لمؤؤؤا كؤؤا  فؤؤؤي  لسؤؤي   لماضؤؤؤة  كؤؤؤا  بؤؤن  هيؤؤؤل  لسؤؤؤي   بؤؤؤ   لعيقمؤؤي شذلؤؤك كيؤؤؤ  يؤؤ  هللار ء  لؤؤؤرهيل 

خ شمحيؤ   لل فضؤؤ  ةتؤى ةويؤن نشر  ل  ؤات  لؤؤرهيل ، فابؤتا ةيقؤ  ييؤى ذلؤؤك ش لل فضؤ  ةؤلص بؤاوا  ةويؤؤن فنوؤا  ل ؤل 
ف ا  يذ  مما هياج  ييى ه  نبل ييى  إلسالم شهيي  ما ش   م   ألمل  ل  ة   لذي لظ ومرخ ه شؤ  ميؤ  ميؤذ بينؤن 

فؤاجتم    اا ن شىلى يذه  ألش ات شلوذ  كؤا  هشل مؤ  بؤله إلؤى  لتتؤار يؤر فخؤلج فؤي هييؤ  شهدؤحا   شرامؤ  شةشؤم 
 السيطا  يرالكر  ا  لعي    ثظ يان فأبار ييى  لخية    الخلشج إلة  ش لم رل بن  وا ؤ  لتقؤ   لمصؤالح  ييؤى ه  
 كؤؤر  ةصؤؤف رؤؤل ج  لعؤؤل ق لوؤؤظ شةصؤؤ   ليخية ؤؤ  ، فاةتؤؤاج  لخية ؤؤ  إلؤؤى ه  رؤؤلج فؤؤي سؤؤبعما   ر كؤؤب مؤؤ   لقضؤؤا  

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=656#n3183
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=656#n3183


   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  338  [  

 

، فيمؤؤؤا   تلبؤؤر  مؤؤؤ  ميؤؤحل  لسؤؤؤيطا  يرالكؤؤر  ؤؤؤا  ةجيؤؤر  يؤؤؤ  ش ل قوؤؤاء ش لصؤؤؤرفة  شرءشس  ألمؤؤل ء ش لاشلؤؤؤ  ش ألعةؤؤا  
 لخية   إال سبع  يشل ة سا ، فخيم  لخية   بومالء  لمذكرري  ، شهةحل  لبؤا ر  يؤ  مؤل كيوظ شةويؤن ، ش تيؤر  يؤ  

فسؤأل  يؤ  هبؤةاء ك نؤل  فةقؤال : إةؤؤ   ضؤطلص كؤالم  لخية ؤ  مؤ  يؤرل مؤؤا يرالكؤؤر هللارؤليظ شهةضؤل  لخية ؤ  بؤن  وؤاي 
 ره  م   إلياة  ش لجيلشت .

شغنليمؤا ش لخية ؤ   بؤ   لعيقمؤي ثظ يان إلى  اا ن شفي دحيت  رر جا ةصنل  لؤاو   لطرسؤي لعيؤ    ييةؤ  ش لؤرهيل 
تحؤؤن  لحرآؤؤ  ش لمصؤؤانر  فأةضؤؤل مؤؤ  ن ر  لخالفؤؤ  بؤؤنئا ك نؤؤل  مؤؤ   لؤؤذيب ش  لحيؤؤي ش لمصؤؤاغ ش لجؤؤر يل ش ألبؤؤةاء 
 ليفةس  ش ؤا هبؤار هشلئؤك  لمؤأل مؤ   لل فضؤ  لعيؤ    ييؤنوظ شغنؤليظ مؤ   لميؤافقن  ييؤى يرالكؤر  ؤا  ه  ال  صؤالم 

 ؤ   لصؤيم ييؤى  لميادؤ   ال  سؤتمل يؤذ  إال يامؤا هش يؤامن  ثؤظ  عؤرن  ألمؤل إلؤى مؤا  لخية   ش ؤال  لؤرهيل : متؤى ش 
هبؤار همل  قتيؤ  شيقؤال : إ   لؤذي يرالكر كا  يية   يل ذلك شةسير  ل   تل  لخية   فيما يان  لخية   إلى  لسيطا  

م  ؤؤالع  ؤؤا  ستصؤؤحب  فؤؤي رامتؤؤ  لمؤؤا فؤؤتيرالكؤؤر ش ليصؤؤنل  لطرسؤؤي شكؤؤا   ليصؤؤنل ييؤؤا  بؤؤ   لعيقمؤؤي  قتيؤؤ   لؤؤرهيل 
 أللمؤؤرت ش ةتحيوؤؤا مؤؤ  هوؤؤاي  إلسؤؤماينية  شكؤؤا   ليصؤؤنل شهيؤؤل  لشؤؤمس  لشؤؤمرس ، شألبةؤؤ  مؤؤ   ييؤؤ  يؤؤالء  لؤؤاو  بؤؤ  
جؤؤالل  لؤؤاو  شكؤؤاةر  ويتسؤؤؤير  إلؤؤى ةؤؤح ر بؤؤؤ   لمستيصؤؤل  لعينؤؤاي ش ةتخؤؤؤب يرالكؤؤر  ؤؤا   ليصؤؤؤنل لةكؤؤر  فؤؤي رامتؤؤؤ  

يؤر  ييةؤ   لؤرهيل   ذلؤك فقتيؤره رفسؤا شيؤر فؤي جر لؤق كالرهيل  لمشنل فيما  ام يرالكر  ا  شتونب م   تؤل  لخية ؤ  
لئال  ق  ييى  ألرض بيء م  نم  رافر  ه  ومرذ ب أره فةما  نل لوظ ش نؤل : بؤل ريؤق شيقؤال : غؤلق فؤاهلل هييؤظ . 
فبؤاؤش   لثمؤؤ  شىثؤظ مؤؤ  كؤا  معؤؤ  مؤ  سؤؤان ت  لعيمؤاء ش لقضؤؤا  ش ألكؤابل ش للؤسؤؤاء ش ألمؤل ء شهشلؤؤي  لحؤل ش لعقؤؤا بؤؤيالن 

 ا ن . ا
ش ا كا  رةم    سيةا ييى آليق   لسيف ش يتقان  لجمايؤ  كمؤا كؤا  هبؤره شجؤاه . شل ؤ  كؤا  فةؤ  لؤن  شيؤام 
تةق, شمحب  ليمال شجمع . شم  جمي  ذلك هةؤ  غؤل  لرن عؤ   لتؤي  سؤترني  إ ايؤا  ليادؤل ن شن بؤ   لمع ؤظ شكاةؤن 

ة ؤ  شيؤر مسؤت بم ممؤ  يؤر نشةؤ   ك نؤل . بؤل مؤ  هيؤل قةمتوا ةحر  م  مئ  هلف نويار ، فاست بم يذ  مؤ  م ؤل  لخي
  ل تاص م  إ  تأمي   قيطار ومنه إلةك كما  ال   تعالى: 

 ِه إِلَْيَك إل  َما دُْمَت َعلَْيِه قَائًِما َْ .َأَْمْنهُ بِِدينَاِر ال يَُؤد ِ  .   َوِمْنُهْم َمْن إِ
يف   مؤؤؤ   اؤؤؤل  لرن عؤؤؤ    شيتيوؤؤؤى بل  صؤؤؤ  شنشلؤؤؤ  } ه ؤؤؤرل : شال هنري  لح ةقؤؤؤ  كةؤؤؤا  كؤؤؤر  ييؤؤؤى آليقؤؤؤ   لسؤؤؤ

  إلسالم تسقط !! هي سيف يمالء  لذو  كا  م ل يذ   لخية    لسا ط ييى آليقتوظ ؟!{..
 ش وتا    ب  ك نل رةم    : 

 تيت   لتتار م يرما مضطوا  في ورم  ألربعاء ر    يشؤل دؤ ل مؤ  يؤذه  لسؤي  شلؤ  مؤ   لعمؤل سؤت  شهربعؤر  
هبول شكاةؤن مؤا  رالفتؤ  رمؤس يشؤل  سؤي  شثماةةؤ  هبؤول شه امؤا فلةمؤ    شهكؤلم م ؤر ه شبؤل  اللةمؤ   سي  شهربع 

 ثل ه ش ا  تل  عاه شلا ه شهسل  ل الث م  بيات ثال  م  ديب  . 
} شمؤؤا هنري مؤؤ  ظيؤؤظ يؤؤذ   لم يؤؤرم ه ضؤؤا ؟ يؤؤل يؤؤظ  لتتؤؤار   هم يؤؤر  ل ؤؤالظ لي سؤؤ  شرينتؤؤ  ؟! ..شسؤؤبحا  ربيؤؤا 

ااْيَحةُ َوِمااْنُهمْ     لقا ؤل : ً أََخااْذنَا بِذَْنبِااِه فَِمااْنُهْم َماْن أَْرَسااْلنَا َعلَْيااِه َحاِصااباً َوِمااْنُهْم َمااْن أََخذَ.ْااهُ الصه َمااْن  فَُكااال 

ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظلِ  ََ َّللاه َِ َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكا ََ َخَسْفنَا بِِه اأْلَْر  {.   (40  لعي يرت:  ُمو

 شمالر  ييى  لييا فقتير  جمة  م   ارش  يية  م   للجال ش ليساء ش لرلا   ش لمشا ر ش  ل ورل ش لشبا  .
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شنرؤؤل ك نؤؤل مؤؤ   ليؤؤاس فؤؤي  آل ؤؤار شهمؤؤاك   لحشؤؤرش ش يؤؤي  لرسؤؤر شكميؤؤر  كؤؤذلك ه امؤؤا ال   وؤؤلش  ، شكؤؤا  
ايقؤؤر  ييؤؤنوظ  ألبؤؤر ص فت تحوؤؤا  لتتؤؤار إمؤؤا  ال سؤؤل شىمؤؤا  اليؤؤار ثؤؤظ  لجمايؤؤ  مؤؤ   ليؤؤاس  جتمعؤؤر  إلؤؤى  لخاةؤؤات ، شي

وؤؤارير  ييؤؤنوظ فنولبؤؤر  مؤؤيوظ إلؤؤى هيؤؤالي  ألمكيؤؤ  فةقتيؤؤرةوظ فؤؤي  ألسؤؤطح  ةتؤؤى تجؤؤلي  لمةاهيؤؤب مؤؤ   لؤؤاماء فؤؤي 
 لنوؤرن   أله   فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر  شكذلك في  لمساجا ش لجر م  ش للبط شلظ وي  ميوظ هةا سر  هيؤل  لذمؤ  مؤ 

 لل فضؤي شآا  ؤ  مؤ   لتجؤار هرؤذش  لوؤظ هماةؤا بؤذلر  ييةؤ   بؤ   لعيقمؤي ش ليصار  شم   لتجأ إلؤنوظ شىلؤى ن ر  لؤرهيل 
س  لمؤؤا  كيوؤؤا كأةوؤا رؤؤل ص لؤؤةس فنوؤؤا إال همؤر ال جحييؤؤ  ةتؤؤى سؤيمر  شسؤؤيمن همؤؤر لوظ شيؤانت  اؤؤا ن  عؤؤاما كاةؤؤن هللاةؤ

  لقينل م   لياس شيظ في ررف شجرع ش ذل  ش ي  .
عسؤاكل  يل يذه  لحانث   جتوا في دلف  لجنرش شىسقا  هسوموظ مؤ   لؤاور   ف اةؤن  ل ب   لعيقمي شكا   لرهيل 

في هللارل ه ام  لمستيصل  ليبا م  مئ  هلف مقاتل ميوظ م   ألمل ء مؤ  يؤر كؤالمير   ألكؤابل ، فيؤظ وؤحل  جتوؤا فؤي 
تقينيوظ إلى ه  لظ ويق سر  يشل  هللاالف . ثظ كاتب  لتتار شهآمعوظ فؤي هرؤذ  لؤيالن شسؤول ييؤنوظ ذلؤك ش جيؤى لوؤظ 

ه  وحيؤل  لسؤي   ال يةؤ  شه    وؤل  ليايؤ   لل فضؤة   ة ةق   لحال شكشؤف لوؤظ ضؤعف  للجؤال شذلؤك كيؤ  آمعؤا ميؤ 
شه    ؤؤةظ رية ؤؤ  مؤؤ   ل ؤؤاآمنن  شه  وينؤؤا  لعيمؤؤاء ش لم تؤؤن  و  غالؤؤب ييؤؤى همؤؤله ش ؤؤا رن كنؤؤاه فؤؤي ةحؤؤله شهذلؤؤ   عؤؤا 
 لعؤؤح   لقعسؤؤاء شجعيؤؤ  ةربكابؤؤا ليتتؤؤار  عؤؤاما كؤؤا  شهيؤؤل  ليخي ؤؤاء ش كتسؤؤب إثؤؤظ مؤؤ   تؤؤل  ماويؤؤ   اؤؤا ن مؤؤ   للجؤؤال 

 ساء ش ألآ ال فالحكظ هلل  لعيي  ل ينل رص  ألرض ش لسماء .ش لي
ش ا  رتيؤف  ليؤاس فؤي كمةؤ  مؤ   تؤل بباؤا ن مؤ   لمسؤيمن  فقنؤل : ثماةما ؤ  هلؤف ش نؤل : هلؤف هلؤف شثماةما ؤ  هلؤف 

 ش نل : بيان  لقتيى هل ي هلف ة س فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر  شال ةرل شال  ر  إال  اهلل  لعيي  لع ةظ .
ا  نرؤؤرلوظ إلؤؤى  اؤؤا ن فؤؤي هش رؤؤل  لمحؤؤلم ، شمؤؤا ه ل  لسؤؤةا  قتؤؤل هييوؤؤا هربعؤؤن  دؤؤباةا شكؤؤا   تؤؤل  لخية ؤؤ  شكؤؤ

تا شهربعؤن  سؤي  شهربعؤ  همنل  لمممين  ورم  ألربعاء ر    يشل د ل شي ا  يله شكؤا  يمؤله ورمئؤذ سؤ لمستعصظ  اهلل 
هبؤؤول شمؤؤا  رالفتؤؤ  رمؤؤس يشؤؤل  سؤؤي  شثماةةؤؤ  هبؤؤول شه ؤؤام ش تؤؤل معؤؤ  شلؤؤاه  ألكيؤؤل هبؤؤر  لعبؤؤاس هةمؤؤا شلؤؤ  رمؤؤس 
شيشلش  سي  ثظ  تل شلؤاه  ألشسؤط هبؤر  ل ضؤل ييؤا  لؤلةم  شلؤ  ثؤال  شيشؤلش  سؤي  شهسؤل شلؤاه  ألدؤال مبؤار  

  ن ر  لخالفؤ  مؤ   أل كؤار مؤا  قؤارص هلؤف  كؤل فةمؤا  نؤل ، شهسلت هرر ت   ل ال  فاآمؤ  شرا جؤ  ش مؤليظ شهسؤل مؤ
 و  هييظ ، فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر  .

ش تل هستاذن ر  لخالف   لشةر محني  لاو  ورسف بؤ   لشؤةر هبؤي  ل ؤلج  بؤ   لجؤرهي شكؤا  يؤاش  لؤرهيل ش تؤل 
   عؤؤا ش ةؤؤا مؤؤيوظ  لاشيؤؤا ر  لصؤؤانل مجايؤؤا هشالنه  ل الثؤؤ  شييؤؤا  لؤؤلةم  شييؤؤا   شييؤؤا  ل ؤؤليظ شهكؤؤابل  لاشلؤؤ  ش ةؤؤا

  لاو  هوبك شبواص  لاو  سيةما  باه شجماي  م  همل ء  لسي  شهكابل  لييا .
شكا   للجل  ستايى    م  ن ر  لخالف  م  بيي  لعباس فةخلج  أشالنه شةسا   فنذيب    إلؤى مقيؤل   لخؤالل تجؤاه 

 م  بيات  شجر ري  .  لمي ل  فنذ م كما تذ م  لشا  شيمسل م   ختارش  
ش تؤؤؤل بؤؤؤةر  لشؤؤؤنرخ مؤؤؤمنص  لخية ؤؤؤ  دؤؤؤار  لؤؤؤاو  ييؤؤؤي بؤؤؤ   ليةؤؤؤار ش تؤؤؤل  لخطبؤؤؤاء ش أل مؤؤؤ  شةميؤؤؤ   لقؤؤؤلهللا  شتعطيؤؤؤن 

قبحؤؤ    شلعيؤؤ  ه   عطؤؤل  لمسؤؤاجا لعيقمؤؤي  بؤؤ    لمسؤؤاجا ش لجمايؤؤات ش  لجمعؤؤات مؤؤا  بؤؤورر بباؤؤا ن شهر ن  لؤؤرهيل 
ش لما رس ش للبط بباا ن شيستمل  المشايا شمحال  للفة شه  وييي ليل فض  مارس  يا يؤ  ويشؤلش  ييموؤظ شييموؤظ 
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بوؤا شيينوؤا ، فيؤؤظ  قؤاره   تعؤؤالى ييؤى ذلؤؤك بؤل هه ل ةعمتؤؤ  ييؤ  ش صؤف يمؤؤله  عؤا بؤؤورر  سؤنل  مؤؤ  يؤذه  لحانثؤؤ  
  الار   ألس ل م   ليار . -و  هييظ  -تمعا شهتبع  برلاه فاج

شلمؤا  ةقضؤؤى همؤؤا  ألمؤؤل  لمقؤؤار ش ةقضؤؤن  ألربعؤؤر  ورمؤؤا  قنؤن  اؤؤا ن راشيؤؤ  ييؤؤى يلشبؤؤوا لؤؤةس بوؤؤا هةؤؤا إال 
 لشاذ م   لياس ش لقتيى في  لطل ات كأةوا  لتيرل ش ا سقط يينوظ  لمطل فتانلت دؤرريظ شهةتيؤن مؤ  جؤة وظ  لييؤا 

ل  سيب   لرباء  لشاوا ةتى تعا  شسل  في  لور ء إلؤى بؤالن  لشؤام فمؤات ريؤق ك نؤل مؤ  تانؤل شتانل  لور ء فحص
  لجر شفسان  لليم فاجتم  ييى  لياس  لاالء ش لرباء ش ل ياء ش لطع  ش لطاير  فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر  .

ل كؤأةوظ  لمؤرتى إذ  ةبشؤر  شلما ةرني بباا ن  األما  رلج م  تحن  ألرض م  كا   لمطؤامنل ش لقيؤي ش لماؤاو
مؤ   يؤرريظ ش ؤا هة ؤل  عضؤوظ  عضؤا ، فؤال  عؤلف  لر لؤا شلؤاه ، شال  ألخ هرؤاه شهرؤذيظ  لربؤاء  لشؤاوا فت ؤاةر  شلحقؤر  
 م  سبقوظ م   لقتيى ش جتمعؤر  فؤي  لييؤى تحؤن  ل ؤل   ؤأمل  لؤذي  عيؤظ  لسؤل شهر ؤى   ال إلؤ  إال يؤر لؤ   ألسؤماء 

  لحسيى .
يطا   لمسيط يرالكر  ا  ي   اا ن في جمان   ألشلى م  يذه  لسي  إلى مقؤل مي ؤ  شفؤرض شكا  رةنل  لس

همل  اا ن إلى  ألمنل ييي بوانر فؤرض إلةؤ   لشؤحي ة  بوؤا شىلؤى  لؤرهيل مميؤا  لؤاو  بؤ   لعيقمؤي فيؤظ  مويؤ    شال 
ا  ييؤاه فضؤني  فؤي  إلةشؤاء هيمي  بل هرذه هرذ يحيح مقتار في مستول جمان   آلرل  ي  ثال  شسؤتن  سؤي  شكؤ

شلا ؤؤ  فضؤؤني  فؤؤي  ألنص شل يؤؤ  كؤؤا  بؤؤةعةا جيؤؤا  رين ؤؤا ر فضؤؤةا ، فمؤؤات كمؤؤا  شغمؤؤا شةحةؤؤا شةؤؤاما إلؤؤى ةنؤؤث هلقؤؤن 
رةيوا هم  شعظ فرلي  عاه  لره ر  شلؤاه يؤح  لؤاو  هبؤر  ل ضؤل محمؤا فألحقؤ     أبةؤ  فؤي   ةؤ  يؤذ   لعؤام شهلل  لحمؤا 

 ش لمي  .
شبؤةخيا هبؤر ييؤا    لؤذييي ش طؤب  لؤاو   لنؤرةنيي هةؤ  هدؤاص  ليؤاس فؤي يؤذه  لسؤي   الشؤام هبؤر بؤام  شذكؤل 

ى شبؤؤاء بؤؤاوا ، شذكؤؤلش  ه  سؤؤيب ذلؤؤك مؤؤ  فسؤؤان  لوؤؤر ء ش لجؤؤر ، فسؤؤا مؤؤ  ك ؤؤل   لقتيؤؤى بؤؤيالن  لعؤؤل ق ، ش ةتشؤؤل ةتؤؤ
 تعا  إلى بالن  لشام فاهلل هييظ .

 
 } وتأمل في حال جنراو الكارتة من ارمراء ..   { 

شفي يذه  لسي    تتل  لمصلير  مؤ  دؤاةب  ل ؤل   لميؤك  لمانؤث يمؤل بؤ   لعؤانل بؤ  هبؤي  كؤل بؤ   لعؤانل 
يظ  لمصؤلير  شةويؤر   ل ينل ، شكا  في جةش  جماي  مؤ  همؤل ء  لبحليؤ  مؤيوظ ركؤ   لؤاو  بنيؤلس  لييا ؤا ري ف سؤل 

ما كا  معوظ م   ألثقال ش ألمر ل شهسلش  جماي  م  رءشس  ألمل ء فقتيؤر  دؤيل  شيؤانش  إلؤى  ل ؤل  فؤي هسؤره ةؤال 
شهبؤؤيعوا شجعيؤؤر    سؤؤاش  فؤؤي  ألرض شيعن ؤؤر  فؤؤي  لؤؤيالن فأرسؤؤل    ليادؤؤل دؤؤاةب نمشؤؤق فبعؤؤث جةشؤؤا لؤؤةك وظ 

ظ  ليادؤؤل بي سؤؤ  فيؤؤظ ويت تؤؤر  إلةؤؤ  ش طعؤؤر  هآيؤؤاص رةمتؤؤ   لتؤؤي يؤؤر يؤؤ  ذلؤؤك ف سؤؤليظ  لبحليؤؤ  ش ستيصؤؤلش  فيؤؤله إلؤؤنو
 فنوا  لبار  رك   لاو  بنيلس  لمذكرر ، شجلت ةلشص شرطرص  طرل  سطوا ، شباهلل  لمستعا  .
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  هه :657وفي  نة 

 ستوين يذه  لسؤي  شلؤةس ليمسؤيمن  رية ؤ  . شسؤيطا  نمشؤق شةيؤب  لميؤك  ليادؤل دؤالح  لؤاو  ورسؤف بؤ  
ح محما ب  هبي  ل ايل غاهي ب   ليادل فؤاتم بنؤن  لمقؤاس شيؤر ش  ؤ  بنيؤ  شبؤن   لمصؤلين  ش ؤا مي ؤر  ةؤرر  لعحي

 لؤؤاو  ييؤؤي بؤؤ   لمعؤؤح هوبؤؤك  لتلكمؤؤاةي شلقيؤؤره  الميصؤؤرر ش ؤؤا هرسؤؤل  لميؤؤك  لاابؤؤظ يرالكؤؤر  ؤؤا  إلؤؤى  لميؤؤك  ليادؤؤل 
شغضؤب يرالكؤر ك نؤل  شتحؤف فيؤظ  حت ؤل  ؤ  بامشق  ستاعة  إلة  فأرسل إلة  شلاه  لعحيح شير دانل شمعؤ  يؤا  ا 

ييى هبة  إذ لؤظ  قيؤل إلةؤ  ش ؤال : هةؤا  لؤذي هسؤنل إلؤى بؤالنه بي سؤي فؤاةحي   ليادؤل لؤذلك شبعؤث  حليمؤ  شهييؤ  إلؤى 
باوا  ةؤن  بياوؤظ ه   لتتؤار  ؤا  طعؤر   ل ؤل ت فصؤار ك نؤل مؤيوظ إلؤى   ل ل  لةحصيوظ بوا شراف هيل نمشق ررفا

  لا ار  لمصلي  في هم   لشتاء شمات ك نل ميوظ شةوب هللارلش  فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر  .

،  متيعؤؤن ييؤؤى  لتتؤار مؤؤا  سؤؤي  شةصؤؤف شيسؤؤاكله ش ؤا كاةؤؤن مةافؤؤار ن   ؤا فقصؤؤا  لشؤام  جيؤؤرنهيرالكؤؤر شه يؤل 
فأرسل إلنوا شلاه هبمر  فافتتحوا  سل  ش سؤتيحل مي وؤا  ل امؤل بؤ   لشؤواص غؤاهي بؤ   لعؤانل فأرسؤي  إلؤى هبةؤ  شيؤر 

ر  محادؤؤل ةيؤؤب فقتيؤؤ  بؤؤن  وا ؤؤ  ، ش سؤؤتياص يينوؤؤا  عؤؤة ممالةؤؤك  ألبؤؤلف شآةؤؤا بؤؤلهس  ل امؤؤل فؤؤي  لؤؤيالن شنريؤؤ
 بلهس  إلى نمشق فيصب ييى  اص  ل ل ن س .

 
 و تأمل في فرج هللا وأ بابه وفي النسضة وبداياتسا و يل تكوو  

شفنوا  ام  لقاضي  لرهيل كمؤال  لؤاو  يمؤل بؤ  هبؤي جؤل ن   لمعؤلشف  ؤاب   لعؤا ظ إلؤى  لؤا ار  لمصؤلي  رسؤرال 
لتتؤار  ؤأةوظ  ؤا   تؤلص  ؤاشموظ إلؤى  لشؤام ش ؤا م  داةب نمشق  ليادل ب   لعحيح  ستيجا  لمصلين  ييى  تؤال  

 سترلر  ييى بالن  لجحيل  شةل   شغنليا ش ا جاه هبمر  ب  يرالكر  ل ل ت ش ؤلص مؤ  ماويؤ  ةيؤب فعقؤا ييؤا ذلؤك 
مجيس بن  واي  لميصرر ب   لمعح  لتلكمؤاةي شةضؤل  اضؤي مصؤل بؤار  لؤاو   لسؤيجاري ش لشؤةر يؤح  لؤاو  بؤ  

ل الم فةما وتعيق  أرذ بيء م  همر ل  لعام  لمسايا   لجيا شكاةن  لعمؤا  ييؤى مؤا  قرلؤ  ييا  لسالم . شهفاضر   
 } سيطا   لعيماء{  لعح ب  ييا  لسالم ف ا  ةادي  : 

إذ  لؤؤظ ويؤؤق فؤؤي بنؤؤن  لمؤؤال بؤؤيء ش هة قؤؤتظ   لحؤؤر  م  لؤؤذيب شغنليؤؤا مؤؤ   لحييؤؤ  شتسؤؤاشيتظ هةؤؤتظ ش لعامؤؤ  فؤؤي 
يق ليجياي سر  فلسؤ   لتؤي ولكيوؤا سؤاغ هرؤذ بؤيء مؤ  همؤر ل  ليؤاس فؤي نفؤ   لمال س سر  هللاالت  لحلص ، شلظ و

  أليا ء ، ألة  إذ  نيظ  لعاش شجب ييى  لياس كاف  ه  وافعر   أمر لوظ شهة سوظ .
 

 والية الم ك المظفر وو  :
 شفنوؤؤا قؤؤبة  ألمنؤؤل سؤؤةا  لؤؤاو   طؤؤح ييؤؤي  بؤؤ  هسؤؤتاذه ةؤؤرر  لؤؤاو  ييؤؤي  لميقؤؤب  الميصؤؤرر شذلؤؤك فؤؤي غنبؤؤ 
هك ل  ألمل ء م  ممالةك هبة  شغنليظ في  لصنا فأمسك  شسنله مؤ  همؤ  ش بيةؤ  شىررتؤ   لؤى بؤالن  ألبؤكلي شتسؤيط  
ير   شسمى ة س   الميك  لم  ل شكا  يذ  م  رةم     المسيمن  . فلة   لذي  سؤل ييؤى وا ؤ  كسؤل   لتتؤار كمؤا 

ل : البا لييؤاس مؤ  سؤيطا   ؤايل  قاتؤل  لتتؤار ، شيؤذ  دؤيي سةأتي بةاة  إ  باء   تعالى شيذ   لذي  يتذر     ا
 دانل ال  علف تابنل  لممي   .
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شفنوؤا بؤله  لميؤك  ليادؤؤل دؤاةب نمشؤق إلؤؤى شآؤأ  بؤله  فؤؤي جحافؤل ك نؤل  مؤؤ   لجؤةش ش لمطريؤ  ش أليؤؤل ص 
هلل شىةؤؤا إلةؤؤ  شغنؤؤليظ شلمؤؤا ييؤؤظ ضؤؤع وظ يؤؤ  مقاشمؤؤ   لماؤؤرل ،  رفؤؤة ذلؤؤك  لجمؤؤ  شلؤؤظ  صؤؤيل ال يؤؤر شال يؤؤظ ، فلةؤؤا 

 ر جعر  .
 

 هه : 658وفي  نة 
 ستوين يذه  لسي  بنؤرم  لخمؤةس شلؤةس لييؤاس رية ؤ ، شميؤك  لعؤل  ن  شرل سؤا  شغنؤل ذلؤك مؤ  بؤالن  لمشؤلق 
ليسيطا  يرالكر  ا  ميك  لتتار  ب  تؤرلي بؤ  جي نحرؤا  ، شسؤيطا  ن ؤار مصؤل  لميؤك  لم  ؤل سؤةا  لؤاو   طؤح 

، شسؤؤيطا  نمشؤؤق شةيؤؤب  لميؤؤك  ليادؤؤل بؤؤ   لعحيؤؤح بؤؤ   ل ؤؤايل غؤؤاهي بؤؤ   ليادؤؤل مميؤؤر   لمعؤؤح هوبؤؤك  لتلكمؤؤاةي
فاتم  لقاس شبؤالن  ل ؤل  ش  لشؤربك ليميؤك  لمانؤث بؤ   لعؤانل هبؤي  كؤل بؤ   ل امؤل محمؤا بؤ   لعؤانل هبؤي  كؤل بؤ  

ش ؤا شير ةحص م   ليادل داةب نمشق ييى  لمصلين ، ش معومؤا  ألمنؤل ركؤ   لؤاو  بنيؤلس  لييا ؤا ري، هورص 
 يحمر  ييى  تال  لمصلين  شهرذ  لييا ميوظ !!

 هرذ  لتتار ةيب شنمشق :
شبنيما  ليؤاس ييؤى يؤذه  لحؤال، ش ؤا تؤر تلت  ألربؤار  قصؤا  لتتؤار بؤالن  لشؤام، إذ نرؤل جؤةش  لماؤرل دؤحب  

شجاهش   ل ل ت ييى جسؤرر يميريؤا ششدؤير  إلؤى ةيؤب فؤي ثؤاةي دؤ ل مؤ  يؤذه  لسؤي ، فحادؤلشيا ، يرالكرمي وظ 
سبع  ه ام، ثظ  فتتحريا  األما  ، شغارش  بوظ ، فقتير  ميوظ ريقا ال  عيموظ إال   يح شجل، شةوير   ألمؤر ل شسؤير  

رؤالل  لؤا ار، شجعيؤر  هيؤح  هييوؤا هذلؤ  فلةؤا  ليساء ش ألآ ال، شجل  يينوظ  ليب مما جل  ييؤى هيؤل  اؤا ن فجاسؤر  
 هلل شىةا إلة  ر جعر .

ش متيعن يينوظ  يعتوا بول ، ثظ تسيمريا  األما  شرلص هسر ر  لييا شهسر ر  لقيعؤ ، شبقنؤن ةيؤب كأةوؤا ةمؤار 
ييؤؤى هجؤلص، شكؤؤا  ةا يوؤؤا  لميؤؤك  لمع ؤؤظ تؤؤرر   بؤؤاه بؤؤ  دؤؤالح  لؤؤاو  ،شكؤؤا  يؤؤا ال ةاهمؤؤا ل يؤؤ  لؤؤظ ور فقؤؤ   لجؤؤةش 

هرسؤل إلؤى هيؤل  لييؤا  قؤرل لوؤظ ةؤن  يرالكؤر  لمصالح  شل   تسلير  شكا  همل    ار  مقاشر . ش ؤا كؤا   لسؤيطا  
ه  تجعيؤر   القيعؤ  بؤحي ، فؤل  كاةؤن  ام  جحافي : ةح  إةمؤا جئيؤا لقتؤال  لميؤك  ليادؤل بامشؤق، شةحؤ  ةليؤا مؤي ظ 

 ليصؤؤل  ليؤؤا فؤؤاليالن كيوؤؤا فؤؤي ةكميؤؤا، شى  كاةؤؤن يينيؤؤا فؤؤل  بؤؤئتظ  ييؤؤتظ  لشؤؤحي  شى  بؤؤئتظ هآيقتمؤؤره. فأجؤؤابره: مالؤؤك 
ييؤؤاةا إال  لسؤؤةا. فتعجؤؤب مؤؤ  ضؤؤع وظ شجؤؤر بوظ بوؤؤذ  فحةؤؤف ةنيئؤؤذ إلؤؤنوظ شهةؤؤا   الييؤؤا شكؤؤا  مؤؤا كؤؤا   قضؤؤاء   

هرسل داةب ةمؤا   م اتةحوؤا إلةؤ  فاسؤتياص يينوؤا رجؤال مؤ   لعجؤظ وؤايى هةؤ  مؤ  ذريؤ   ش اره ، شلما فتحن ةيب
  قال ل : رسلشباه . فخلص هسر ريا كما فعل  ماوي  ةيب.رالا ب   لرلنا 
شيؤؤر ةؤؤاهل ييؤؤى ةيؤؤب جةشؤؤا مؤؤ  همنؤؤل مؤؤ  كبؤؤار نشلتؤؤ   قؤؤال لؤؤ  كتباؤؤاةري . فؤؤررنش  نمشؤؤق فؤؤي يرالكؤؤر شهرسؤؤل 

هللارؤؤؤل دؤؤؤ ل، فأرؤؤؤذشيا سؤؤؤليعا مؤؤؤ  غنؤؤؤل مماةعؤؤؤ  شال ما فعؤؤؤ ، بؤؤؤل تيقؤؤؤايظ كباريؤؤؤا  اللةؤؤؤب ش لسؤؤؤع ، ش ؤؤؤا كتؤؤؤب معوؤؤؤظ 
فلما  هما  أليل  لييا، فقلئ  المنؤا    ألرضؤل شةؤرني  ؤ  فؤي  لييؤا، فؤأم   ليؤاس ييؤى شجؤل ه  يرالكر  لسيطا  

  اارش  كما فعل  أيل ةيب يذ  ش لقيع  ممتيع  مسترر ، شفي هيالنوا  لمجؤاةنق ميصؤرب ، ، فيصؤب  لمجؤاةنق ييؤى
 لقيع  م  غلبنوا شرلبر  ةةطاةا ك نل  ، فأجابوظ مترلنوا في هللارل ذلؤك  ليوؤار ليمصؤالح  ف تحريؤا شرلبؤر  كؤل باةؤ  

 فنوا، ، ش تير   لمترلى بوا شسيمريا إلى همنل ميوظ  قال ل : إول سبا .
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سؤوظ، فصؤؤارت شكؤا  لعيؤ    مع مؤا لؤاو   ليصؤار  فؤاجتم   ؤؤ  هسؤا  توظ ش  سرسؤوظ فع موؤظ جؤا  شه ر كيا 
بوؤؤا  ا شتحؤف ش ؤؤامر  يرالكؤر لوؤظ نشلؤ  ش ةرلؤؤ  شدؤرل   سؤؤيب  لعؤيوظ   تعؤؤالى، شذييؤن آا  ؤ  مؤؤ   ليصؤار  إلؤؤى 

ظ دينب ميصؤرص  حميرةؤ  ييؤى رؤس م  يياه شمعوظ هما أ فلما  م  جوت ، شنرير   لييا م   اص ترماء شمعو
  لياس، شيظ ويانش   شعاريظ شيقرلر  ظول  لاو   لصحةم، نو   لمسةم.

شيؤذمر  نوؤ   إلسؤالم شهييؤ  شمعوؤظ هش ةؤي فنوؤا رمؤل ال  مؤلش  ييؤى  ؤاص مسؤجا إال ربؤر  ييؤاه رمؤل  ش مؤا ظ 
سؤؤؤر ق ش لطل ؤؤؤات ه   قؤؤؤرم متةؤؤؤ  رمؤؤؤل  ولبؤؤؤر  ميوؤؤؤا ييؤؤؤى شجؤؤؤره  ليؤؤؤاس، شيؤؤؤأملش  كؤؤؤل مؤؤؤ   جتؤؤؤاهش   ؤؤؤ  فؤؤؤي ش أل

لصينيوظ، شنرير  م  نرص  لحجل فر  ر  ييا ربا   لشؤةر هبؤي  ليةؤا ، شربؤر  ييؤاه رمؤل  شكؤذلك ييؤى  ؤاص مسؤجا 
نرص  لحجؤؤل  لصؤؤؤانل ش ل ينؤؤل ش جتؤؤؤاهش  فؤؤي  لسؤؤؤرق ةتؤؤى شدؤؤؤير  إلؤؤى نرص  لليحؤؤؤا  هش  ليؤؤب ميؤؤؤ  فت ؤؤاثل ييؤؤؤنوظ 

فؤؤذكل فؤؤي  ،لؤؤى نكؤؤ  نكؤؤا  فؤؤي يط ؤؤ   لسؤؤرق ييالؤؤكرطنؤؤيوظ إ  لمسؤؤيمر ، فؤؤلنشيظ إلؤؤى سؤؤرق كيةسؤؤ  مؤؤليظ، فر ؤؤف
رطيت  ماح نو   ليصار  شذم نو   إلسالم شهييؤ  فلةؤا هلل شىةؤا إلةؤ  ر جعؤر . ثؤظ شلجؤر   عؤا ذلؤك إلؤى كيةسؤ  مؤليظ، 

 شكاةن  عا يامل  شل   كا  يذ  سيب رل بوا شهلل  لحما.
ظ إ  آالؤن مؤا   لتتؤار ه   خلبؤر  ك نؤل  مؤ   لمسؤاجا  ال: شذكل هةوظ نرير  إلى  لجام   خمل، شكا  في ةنتو

شغنليا، ف  ى   بليظ.شلما ش   يذ  في  لييا  جتم   ضا   لمسيمن  ش لشؤورن ش ل قوؤاء فؤارير   لقيعؤ   شؤكر  يؤذ  
  لحال إلى متسيموا إول سبا ، فأينير  شآلنش  ش ام كالم رؤساء  ليصار  يينوظ، فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر .

 ؤا كؤا  فؤي هشل يؤذه  لسؤي  سؤيطا   لشؤام  ليادؤل بؤ   لعحيؤح،  ؤا ه ؤام فؤي شآؤأ  بؤلهه شمعؤ  ريؤق ك نؤل مؤؤ  ش 
 لجنؤؤرش ش  ألمؤؤل ء شهبيؤؤاء  لميؤؤر  لنيؤؤاجحش   لتتؤؤار إ   ؤؤامر  ييؤؤنوظ شكؤؤا  ممؤؤ  معؤؤ   ألمنؤؤل بنيؤؤلس  لييا ؤؤا ري فؤؤي 

 ياه   يح شجل.جماي  م   لبحلي  ش  ل يم  بن   لجنرش مختي   غنل ممتي  ، لما ول 
ش ؤؤا يحمؤؤن آا  ؤؤ  مؤؤ   ألمؤؤل ء ييؤؤى ريؤؤ   لميؤؤك  ليادؤؤل شسؤؤجي  شمبا عؤؤ  هرةؤؤ  بؤؤ ةق   لميؤؤك  ل ؤؤايل ييؤؤي، 
فيمؤؤا تيسؤؤظ  ليادؤؤل ذلؤؤك يؤؤلص إلؤؤى  لقيعؤؤ   لميصؤؤرر  شت ل ؤؤن  لعسؤؤاكل بؤؤذر مؤؤذر شسؤؤاق  ألمنؤؤل ركؤؤ   لؤؤاو  بنيؤؤلس 

إلةؤ  ش سؤتقام  ييةؤ ، شه طعؤ   ينؤرص، شهةحلؤ   لميؤك  لم  ؤل  طؤح  لييا ا ري في هدؤحا   إلؤى ةاةةؤ  غؤح  فاسؤتاياه 
 با ر  لره ر  ، شي ظ بأة  لا   شىةما كا  ةت   ييى وا  .

 
 هه :658رمضاو  27ووعة ونن جالوت 

رمضا  م  يذه  لسؤي ، فمؤا مضؤن سؤر  ثالثؤ  ه ؤام ةتؤى جؤاءت ش ت ق ش رع يذ  كي  في  لعشل  ألرنل م  
دؤؤاةب مصؤؤل لمؤؤا  لميؤؤك  لم  ؤؤل  طؤؤح  لبشؤؤار  بيصؤؤل   لمسؤؤيمن  ييؤؤى  لتتؤؤار  عؤؤن  جؤؤالرت شهلل  لحمؤؤا، شذلؤؤك ه  

ام ما ذكلةا، ش ا ةويؤر   لؤيالن كيوؤا ةتؤى شدؤير  إلؤى غؤح  ش ؤا يحمؤر  ييؤى  لؤاررل إلؤى بيا  ه   لتتار  ا فعير   الش
 لؤؤا ار  لمصؤؤلي  ش ؤؤا يؤؤحم  لميؤؤك  ليادؤؤل دؤؤاةب نمشؤؤق ييؤؤى  للةنؤؤل إلؤؤى مصؤؤل شلنتؤؤ  فعؤؤل. شكؤؤا  فؤؤي دؤؤحيت  

م  ؤل ليقا ؤ   لميك  لميصرر داةب ةما ، شريق م   ألمل ء شهبياء  لمير ، ش ا شدل إلؤى  طةؤ ، شتوةؤأ  لميؤك  ل
 شهرسل إلة  شىلى  لميصرر مستح ن  ،شهرسل إلة   قرل : تقام ةتى ة ر  كت ا ش ةا  ييى  لتتار .
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فتخنل م  ذلك شراف ه  ويتصل يية  ، ف ل ر جعا .. شما ه ل  لتتار شر ء  ليادؤل ةتؤى هرؤذشه شهسؤلشه ييؤا 
شيؤؤر ةؤؤاهل ييؤؤى ةيؤؤب ف ؤؤاةر  فؤؤي هسؤؤله يرالكؤؤر بلكؤؤ  هيؤؤح ء شهرسؤؤيره مؤؤ  شلؤؤاه  لعحيؤؤح شيؤؤر دؤؤانل شهرةؤؤ  إلؤؤى مي وؤؤظ 

 ةتى  تيوظ في  لسي   آلتة ، كما سيذكله.
ش لمقصؤؤرن ه   لم  ؤؤل لمؤؤا بياؤؤ  مؤؤا كؤؤا  مؤؤ  همؤؤل  لتتؤؤار  الشؤؤام  لمحلشسؤؤ  شهةوؤؤظ يؤؤاهمر  ييؤؤى  لؤؤاررل إلؤؤى 

ر  لمصلي   عا تمونا ممي توظ  الشؤام  ؤانريظ يؤر  يؤل ه  وبؤانرشه شبؤله إلؤنوظ هوؤاه   تعؤالى شه ؤام ييؤنوظ  يؤل  لا ا
ه   قامر  يية  فخلج  العساكل  لمصلي  ش ا  جتمعن  ل يم  يية ، ةتى  ةتوؤى  مؤ  معؤ  مؤ   لعسؤاكل  لميصؤرر  

إذ ذ   في  لبقاع فاستشار  ألبؤلف دؤاةب ةمؤم  إلى  لشام ش ستةق, ل  يسكل  لمارل شيينوظ كتبااةري  شكا 
يرالكؤؤر ش لقاضؤؤي مجنؤؤل  لؤؤاو  بؤؤ   لحكؤؤي فؤؤي لقؤؤاء  لم  ؤؤل فأبؤؤارش   عضؤؤوظ  أةؤؤ  ال  يؤؤل لؤؤ   ؤؤالم  ل ةتؤؤى  سؤؤتما 

ف ؤؤا   جتمؤؤايوظ ييؤؤى يؤؤن  جؤؤالرت وؤؤرم  لجمعؤؤ   لخؤؤامس ش لعشؤؤلي  مؤؤ   فؤؤأبى إال ه  ويؤؤاجحه سؤؤليعا فصؤؤماش  إلةؤؤ 
رمضا  فا تتير   تاال ي ةمؤا بؤاوا  ف اةؤن  ليصؤل  شهلل  لحمؤا لإلسؤالم شهييؤ  فوؤحموظ  لمسؤيمر  يحيمؤ  يا يؤ  ش تؤل 

 لجؤةش  كتبااةري  شجماي  م  بنت  ش ا  نل: إ   لذي  تل كتباؤاةري   ألمنؤل جمؤال  لؤاو  هللا ؤرش  لشمسؤي ش تؤبعوظ
 إلسالمي  قتيرةوظ في كل مرض  شفي كل مأهق ، ش ا  اتل  لميك  لميصرر داةب ةما  مؤ   لميؤك  لم  ؤل فؤي 

 لعسؤكل ش ؤا هسؤل مؤ  جمايؤ  يذه  لر ع   تاال ي ةما شكذلك  ألمنل فؤارس  لؤاو  ه طؤاي  لمسؤتعلص، شكؤا  هتا ؤك 
ضؤلص ييقؤ  ش سؤتأم   ألبؤلف دؤاةب ةمؤم شكؤا  كتبااةري   لميك  لسعنا ب   لعحيح ب   لعانل فأمل  لم  ل  

ةا بؤؤؤا ييؤؤى  لشؤؤام كيؤؤ  فأميؤؤ   لميؤؤك  لم  ؤؤؤل شرن إلةؤؤ  ةمؤؤم شكؤؤذلك رن ةمؤؤا  إلؤؤؤى يرالكؤؤر ش ؤؤا جعيؤؤ   مؤؤ   لتتؤؤار،
همنؤؤل  لعؤؤلص، ش تبؤؤ  مويؤؤا بؤؤ  مؤؤاة  لألمنؤؤل بؤؤلف  لؤؤاو  عةسؤؤى بؤؤ   لميصؤؤرر شه نه  لمعؤؤل  شغنليؤؤا شهآيؤؤق سؤؤيمة  

 ألمنؤل ركؤؤ   لؤؤاو  بنيؤلس  لييا ؤؤا ري شجمايؤؤ  مؤ   لشؤؤجعا   لتتؤؤار  قتيؤرةوظ فؤؤي كؤؤل مكؤا ، إلؤؤى ه  شدؤؤير  ري وؤؤظ 
ق مؤؤيوظ شكؤؤا  يؤؤلشبوظ ميوؤا وؤؤرم  ألةؤؤا  لسؤؤا   ش لعشؤؤلي  مؤؤ  رمضؤؤا  دؤؤيةح   ليصؤؤل إلؤى ةيؤؤب شيؤؤلص مؤؤ  بامشؤؤ

 لذي جاءت فة   لبشار   اليصل  ييى ين  جالرت فتبعوظ  لمسيمر  م  نمشق  قتيؤر  شيأسؤلش  شييويؤر   ألمؤر ل 
 يظ بيط    لحس .فنوظ، ش  ست  ر   ألسار  م  هواووظ  ول  شهلل  لحما ش لمي  ييى جيله  إلسالم شمعاميت  إ ا

شجؤؤاءت بؤؤؤذلك  لبشؤؤار   لسؤؤؤار  فجاشبتوؤؤا  لبشؤؤؤا ل مؤؤ   لقيعؤؤؤ   لميصؤؤرر  شفؤؤؤلح  لممميؤؤر  ورمئؤؤؤذ  صؤؤل   فلةؤؤؤا 
بؤاوا  ، شهوؤؤا    إلسؤؤالم شهييؤؤ  تأونؤا ، شكيؤؤن هيؤؤا ء    ليصؤؤار  ش لنوؤؤرن ش لميؤافقر  شظوؤؤل نوؤؤ    شيؤؤظ كؤؤارير  

فتبؤؤؤانر ييؤؤؤا ذلؤؤؤك  لمسؤؤؤيمر  إلؤؤؤى كيةسؤؤؤ   ليصؤؤؤار   لتؤؤؤي رؤؤؤلج ميوؤؤؤا   . شةصؤؤؤل   نويؤؤؤ  شةيةؤؤؤ  شلؤؤؤر كؤؤؤله  ل ؤؤؤافلش 
 لصؤينب فؤاةتوير  مؤا فنوؤؤا شهةل ريؤا شهلقؤر   ليؤار فةمؤؤا ةرلوؤا فؤاةتلق نشر ك نؤل  لييصؤؤار  شمؤأل   بنؤرتوظ ش  يؤؤرريظ 

ل مؤ   لطغةؤا  ةار  شهةلق  عة كيةس   لةعاقب  شيمن آا    بيوب  لنورن، فقنل لوظ: إةوظ لظ  كؤ  مؤيوظ فةمؤا ظوؤ
كما كا  ييى ييا   لصيبا . ش تين  لعام  في شسط  لجام  بةخا ر فضةا كا  مصؤاةعا ليتتؤار ييؤى همؤر ل  ليؤاس 
 قؤال لؤ :  ل خؤل محمؤؤا بؤ  ورسؤف  ل يجؤؤي. كؤا  رينؤث  لطريؤ  مشؤؤلقةا ممالئؤا لوؤظ ييؤؤى همؤر ل  لمسؤيمن  قبحؤؤ    

 . ن  ييى  لمسيمن تعالى ،ش تير  جماي  م ي  م   لميافقن   لممالئ
  َاْلعَالَِمين ِ ِ َرب   .45 ألةعام:  فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الهِذيَن َالَُموا َواْلَحْمدُ ِله

ر ءيؤؤظ شنرؤؤل نمشؤؤق فؤؤي هبوؤؤ  ي ةمؤؤ ، يسؤؤاكل  لتتؤؤار  عؤؤن  جؤؤالرت سؤؤاق ش  لميؤؤك  لم  ؤؤل  طؤؤح شلمؤؤا كسؤؤل 
شفلح  لياس    فلةا باوا  شنير  ل  نياء ك نؤل  شه ؤل دؤاةب ةمؤم  لميؤك  ألبؤلف ييؤى بيؤاه شكؤذلك  لميصؤرر 
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داةب ةماه ش سؤتلن ةيؤب ه ضؤا مؤ  هوؤاي  لتتؤار شيؤان  لحؤق إلؤى ةصؤا   شموؤا  لقر يؤا شكؤا   ؤا هرسؤل بؤن  وا ؤ  
لةطؤلن  لتتؤؤار شيتسؤيظ ماويؤ  ةيؤؤب ششيؤاه بيةابتوؤؤا فيمؤا آؤؤلنيظ ييوؤا شهرؤؤلجوظ  ألمنؤل ركؤ   لؤؤاو  بنيؤلس  لييا ؤؤا ري 

ميوا شتسيموا  لمسيمر   ستياص يينوا غنله شير يالء  لاو   ب  دؤاةب  لمردؤل شكؤا  ذلؤك سؤيب  لرةشؤ   لتؤي 
 سليعا، شهلل  ألمل. لميك  لم  ل  طح ش عن بنيوما ش  تضن  تل 

 
 ذ ر   ونة الم ك الظاهر وهو ار د الضاري )نبرس البندوداري:

لي  فردؤل إلؤى مؤا بؤن   لال بؤي لما يان  العساكل  ادؤا   لؤا ار  لمصؤ لميك  لم  ل  طح شذلك ه   لسيطا  
ش  لصؤؤالحة ، يؤؤا  ييةؤؤ   ألمؤؤل ء، فقتيؤؤره ييالؤؤك ش ؤؤا كؤؤا  رجؤؤال دؤؤالحا ، ك نؤؤل  لصؤؤال  فؤؤي  لجمايؤؤ  شال وتعؤؤاآى 
 لشؤؤل ص شال بؤؤؤنئا ممؤؤا وتعاآؤؤؤاه  لميؤؤر ، شكاةؤؤؤن مؤؤا  مي ؤؤؤ  مؤؤ  ةؤؤؤن  يؤؤحل  بؤؤؤ  هسؤؤتاذه  لميصؤؤؤرر ييؤؤي بؤؤؤ   لمعؤؤؤح 

 ي  لقعا  ةحر  م  سي  رةم    شجح ه ي   إلسالم شهيي  رنل  . لتلكماةي إلى يذه  لما ، شيي هش رل ذ

شكا   ألمنل رك   لاو  بنيلس  لييا ا ري  ا  ت ق م  جماي  م   ألمل ء ييى  تيؤ  شهلقؤره يؤ  فلسؤ  شربؤقره 
   اليشؤؤاص ةتؤؤى هجوؤؤحش  ييةؤؤ  . فات قؤؤن كيمؤؤتوظ ييؤؤى ه   ؤؤا عر   ألمنؤؤل ركؤؤ   لؤؤاو  بنيؤؤلس  لييا ؤؤا ري شلؤؤظ  كؤؤ  مؤؤ

هكؤؤابل  لمقؤؤؤامن  فؤؤنوظ شل ؤؤؤ  هر نش  ه   جلبؤؤؤر  فةؤؤ  شلقيؤؤؤره  لميؤؤك  ل ؤؤؤايل فجيؤؤؤس ييؤؤى سؤؤؤليل  لممي ؤؤ  شجيؤؤؤس ييؤؤؤى 
كلسنوا شةكظ فعال ش ط  ششدل شكا  بوما بؤجايا ه امؤ    لييؤاس لشؤا   ةتةؤاجوظ إلةؤ  فؤي يؤذ   لر ؤن  لشؤاوا 

ل  ألمؤؤل ء ةتؤؤى موؤؤا  لميؤؤك كمؤؤا وليؤؤا و  ش ألمؤؤل  لعسؤؤنل . ثؤؤظ بؤؤلع فؤؤي مسؤؤك مؤؤ  وؤؤل  فؤؤي ة سؤؤ  ر اسؤؤ  مؤؤ  هكؤؤاب
 ييى كل بيء بونا .

ش ا كا   لسيطا  يرالكر  ا  لما بيا  ما جل  ييى جةش   عن  جؤالرت هرسؤل جمايؤ  ك نؤل  مؤ  جةشؤ  إلؤى 
بالن  لشام لةستعناشه م  هواي جةش  إلسالم فحنل بنيوظ شبن  ما  شتور  شرجعؤر  إلةؤ  رؤا ين  راسؤلي  شذلؤك هةؤ  

لنوظ  لوحبل  ل اسل ش لسةا  لباتل  لسيطا   لميك  لمميا  ل ايل فقؤام إلؤى نمشؤق شهرسؤل  لجنؤرش مؤ  كؤل ةوة إ
جاةب لح ,  ل ارر ش لمعا ل  األسيح   لتام  ش لجحافل فيظ  قار  لتتار ييى  لؤاةر إلةؤ ، شال  لقؤاشم ييةؤ  فعيؤا ذلؤك 

وؤا ش لحمؤا هلل  لؤذي بيعمتؤ  تؤتظ  لصؤالحات شت مؤل ة صن بةاآنيوظ ييى هيقابوظ شكؤلت ر جعؤ   لقوقؤل  ييؤى هذةاب
  لمسل ت في يذه  لحةا   لاةةا شبعا  لممات . 
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 هه :  660وفي  نة 

شفي ذي  لحجؤ   ؤامن شفؤرن ك نؤل  مؤ   لتتؤار ييؤى  لميؤك  ل ؤايل مسؤتأمين  فؤأكلموظ شهةسؤ  إلؤنوظ شه طعوؤظ 
 ظ رش تب كافة .إ طايات ةسي  شكذلك فعل  أشالن داةب  لمردل شرتب إلرر ةو

آا  ؤؤ  مؤؤ  جيؤؤاه ةحؤؤر يشؤؤل  هللاالف فحادؤؤلش   لمردؤؤل شةصؤؤير  يينوؤؤا هربعؤؤ  يرالكؤؤر شفؤؤي يؤؤذه  لسؤؤي  هرسؤؤل 
 شيشلي  ميجيةقا شضا ن بوا  أل ر ت.

  بلكؤ   بؤؤ  يمؤؤ  شهرسؤل إلةؤؤ  بلكؤ   طيؤؤب ميؤؤ  ةصؤنبا ممؤؤا فتحؤؤ  شفنوؤا ش ؤؤ   لخيؤف بؤؤن  يرالكؤؤر شبؤن   لسؤؤيطا
 .يرالكر م   ليالن ييى ما جلت    يانتوظ ، فقتل رسي  فابتا غضب بلك  شكاتب  ل ايل لنت قا ييى 

 
 هه :661وفي  نة 

يحيمؤ  ف ةعؤ  ش تؤل هك ؤل يرالكؤر بلك  را  ش يرالكر شم  كؤل ش ةؤا جنؤرش ك نؤل ، فؤا تتير  فوؤحم شفنوا  لتقى 
لؤؤى هدؤؤحا   شغؤؤلق هك ؤؤل مؤؤ   قؤؤي، شيؤؤلص يؤؤر فؤؤي بؤؤلذم   ينيؤؤ  مؤؤ  هدؤؤحا  ، شهلل  لحمؤؤا. شلمؤؤا ة ؤؤل بلكؤؤ  رؤؤا  إ

ك ؤؤل   لقتيؤؤى  ؤؤال:  عؤؤح ييؤؤي ه   قتؤؤل  لماؤؤرل  عضؤؤوظ  عضؤؤا، شل ؤؤ  كةؤؤا  لحنيؤؤ  فؤؤةم  غنؤؤل سؤؤي  جي حرؤؤا ؟! ثؤؤظ 
هغؤؤار بلكؤؤ  رؤؤا  ييؤؤى بؤؤالن  لقسؤؤطيطنية  فصؤؤاةع  دؤؤاةيوا، شهرسؤؤل  ل ؤؤايل يؤؤا  ا ي ةمؤؤ  إلؤؤى بلكؤؤ  شتح ؤؤا ك نؤؤل  

 يا ي .
 

 هه:662وفي  نة 
 ل ؤايل، شمعوؤظ  ألبؤلف بؤ  بؤواص غؤاهي بؤ   لعؤانل، شمعوؤظ شفنوا  امن رسل  لميك بلك  را  إلى  لميك 

 م   ل تب ش لمشافوات ما فة  سلشر لإلسالم شهيي  مما ةل بورالكر شهيي .
رؤا ، في ؤل فؤي  ألش ؤاف شهةؤر ل  لييؤا كؤر يرالشفنوا  ام ةصنل  لاو   لطرسي إلى  اا ن مؤ  جوؤ   لسؤيطا  

 شهرذ كتبا ك نل  م  سا ل  لما رس، شةرلوا إلى  للدا  لذي بياه  مل غ ، ثظ  ةحار إلى ش سط ش لبصل .

شفنوا  ستحضل  لميك يرالكر را  ميك  لتتار  لؤحي   لحؤاف ي، شيؤر سؤيةما   بؤ   لمميؤا بؤ  يؤامل  لعقلبؤاةي 
نمشؤق يرالكؤر ل :  ا ثين يياي رةاةتك. ش ا كا  يذ   لماتل لمؤا  ؤام  لتتؤار مؤ    لمعلشف  الحي   لحاف ي ش ال

 شغنليا ماأل ييى  لمسيمن  شهللاذ يظ، شنل ييى يرر توظ، ةتى سيطوظ   يية   أةر ع  لعقربات ش  لم الت أ
  ََكذَِلَك نَُول ِي بَْعَض الظهاِلِميَن بَْعًضاو  يؤتقظ مؤ  شفي  لجمي  م  هيا  ظالما سيط ييةؤ ، فؤل    و

  ل الظ  ال الظ، ثظ ويتقظ م   ل المن  جمةعا، ةسأل    لعافة  م   ةتقام  شغضب  شيقا   شبل عبانه.
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 هه:663وفي  نة 

ك ة ؤؤا إلؤؤى ةاةةؤؤؤ   ل ؤؤل ت لطؤؤلن  لتتؤؤؤار  ليؤؤاهلن   ؤؤالينل ، فيمؤؤؤا  فنوؤؤا جوؤؤح  لسؤؤيطا   لميؤؤؤك  ل ؤؤايل يسؤؤكل  جمؤؤؤا
سؤؤمعر   العسؤؤاكل  ل ايليؤؤ   ؤؤا ه ييؤؤن ترلؤؤر  ييؤؤى هيقؤؤابوظ ميوؤؤحمن ، ش لحمؤؤا هلل رص  لعؤؤالمن ، فطابؤؤن تيؤؤك  لياةةؤؤ  

 شهمين تيك  لمعامي ، ش ا كاةن  يل ذلك ال تسك  م  ك ل   ل سان بوا ش لخرف، فعملت شهمين شهلل  لحما.

 وفي هذه السنة ه ك هوال و قاو )ن تولي قاو )ن جنكن قاو :
ميك  لتتار ب  ميك  لتتؤار بؤ  ميؤك  لتتؤار، شيؤر ش لؤا ميؤركوظ،  ش ؤا كؤا  مي ؤا جبؤار  يينؤا   تؤل مؤ   لمسؤيمن  

  بل ا شغلبا مؤاال  عيؤظ يؤانيظ إال  لؤذي ريقوؤظ، شسؤةجاهي  ييؤى ذلؤك بؤل  لجؤح ء، كؤا  لعيؤ   ، ال وتقنؤا بؤاو  مؤ
 ألن ؤؤا ، شىةمؤؤا كاةؤؤن هشجتؤؤ  ظ ؤؤل رؤؤاتر   ؤؤا تيصؤؤلت، شكاةؤؤن ت ضؤؤل  ليصؤؤار ، شكؤؤا ، لعيؤؤ   ، وتل مؤؤى ييؤؤؤى 
محبؤؤ   لمعقؤؤرالت، شال وتصؤؤرر ميوؤؤا بؤؤنئا، شكؤؤا  هييوؤؤا مؤؤ  هفؤؤل خ  ل السؤؤ   ييؤؤاه لوؤؤظ شجايؤؤ  شمكاةؤؤ ، شىةمؤؤا كاةؤؤن 

فؤؤي يؤؤذه  لسؤؤي ، ش نؤؤل: فؤؤي سؤؤي  ثؤؤال  شسؤؤتن ،  يمتؤؤ  فؤؤي تؤؤابنل ممي تؤؤ  شتميؤؤك  لؤؤيالن بؤؤنئا فشؤؤنئا، ةتؤؤى ه ؤؤانه  
 شنف  في ماوي  تال، ال رةم    شير ةسييا شةعظ  لركنل.

 شمم  ترفي فنوا م   ألعةا  .
  لسيطا  بلك  را  ب  ترلي ب  جي حرا  ب  را ا 

ش ؤؤا هسؤؤيظ بلكؤؤ  رؤؤا  يؤؤذ ، شكؤؤا   حؤؤب  لعيمؤؤاء ش لصؤؤالحن ، شمؤؤ  هكيؤؤل ةسؤؤيات  كسؤؤله يرالكؤؤر، شيؤؤر  بؤؤ  يؤؤظ 
لورالكر شت ليق  جيرنه، شكا  ويادم  لميك  ل ايل شيع م  شيكلم رسي  إلة ، شيطيق لوظ بنئا ك نؤل ، ش ؤا  ؤام فؤي 

رؤا ، شكؤا  ييؤى آليقتؤ  شمير لؤ ،  لميك  عاه  عة هيل بنت ، شير مي رتمل ب  آاا  ب   اتر ب  ترلي بؤ  جي ح 
 شهلل  لحما. هيؤ .

   ةتوى  ليقل  لميخم ي   ب  ك نل  لامشقي رةم    تعالى . (
شلظ تيت  تماما مصنب   لتتار بذلك   إذ تتا عن غار توظ   شي ؤظ  لؤيالء بوؤظ فؤي مشؤلق بؤالن  لمسؤيمن    شىلؤى 

تصؤل  لمسؤيمر  ييؤنوظ   ش رتؤاش  إلؤى بالنيؤظ ش ؤا فشؤا  إلسؤالم بالن  لشام فؤي همؤ  تةمررليؤك    هة ؤانه   إلؤى ه   ة
فؤؤنوظ   شه ؤؤامر  ممالؤؤك تتليؤؤ  شسؤؤط هللاسؤؤةا ش متؤؤات فترةؤؤاتوظ ةتؤؤى بؤؤمين مع ؤؤظ بؤؤمال شبؤؤلق هللاسؤؤةا   شيكؤؤذ  فتحؤؤر  

 .  ليالن  اإلسالم  عا ه  فتحوظ نو    شغح   يربوظ   في ظايل  تاريخة  فليا  ةنث  تب   لاالب نو   لمايربن  
 

************* 
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 تع يقات ومالحظات  ريعة و   مسار التاريخ اا المي منذ )ني أمية وإل  ميام الدولة العممانية

 
إ   لمتتب  لمسار تارير  لؤاشل ش لممالؤك  إلسؤالمة   ش ؤا  ؤاميا ةيؤذ  مختصؤل  ييوؤا    خؤلج بيتةجؤ  ش ضؤح    

كؤؤام هشال   شمؤؤ  ييمؤؤا وظ ثاةةؤؤا   شمؤؤ   للعةؤؤ  ثال ؤؤا .. مؤؤا شيؤؤي ه  م ؤؤل يؤؤذ   لمسؤؤار   شم ؤؤل يؤؤذ   لمسؤؤيك   مؤؤ   لح
كؤؤا  لؤؤ   مرجؤؤب  لسؤؤي   لشؤؤلعة  ش لقاريؤؤ    شكؤؤذلك  لعقيةؤؤ  ش لميط ةؤؤ  ش  حكؤؤظ سؤؤي   لسةاسؤؤ    شدؤؤل ع  لبقؤؤاء بؤؤن  

  لقر  ..  إال ه   س ل ذلك  لحال ي   ليتةج   لتي هس ل ييوا ..
لميخصؤؤات  لمؤؤرجح  لؤؤ  . شرادؤؤ  تيؤؤك  لمعادؤؤل   لتؤؤي كتيؤؤن شل ؤؤ     خشؤؤى ييؤؤى مؤؤ   قؤؤله  لتؤؤارير شالسؤؤةما  

 ا أوؤؤاي  لعيمؤؤاةنن   لمعادؤؤلي    شتالمنؤؤذ  لمستشؤؤل ن  .  خشؤؤى ييؤؤى  لقؤؤارئ ه   خؤؤلج  صؤؤرر  بؤؤرياء يؤؤ  تاريخيؤؤ
 إلسؤؤالمي  لمجنؤؤا . فؤؤة   ه  كؤؤل ميؤؤر  شهمؤؤل ء  لمسؤؤيمن    كؤؤاةر  ظيمؤؤ  آؤؤاغن  ال رنؤؤل فؤؤنوظ   فسؤؤا ا يؤؤاب ن    

 ا  ش لجر ري   ميصلفن  إلى  لمجر    شىلى  ليور ما هةل   مي  شما ةلم ..! الين   ال ة
شه  كؤؤل هش جؤؤل ييمؤؤاء  لمسؤؤيمن  كؤؤاةر  مقصؤؤلي  فؤؤي هن ء همؤؤاةتوظ    ايؤؤاو  يؤؤ   ألمؤؤل ش ليوؤؤي ش لجوؤؤان    

 مصط ن  ييى هبر ص  ألمل ء ويت لش   لميم ش لعطا ا ..! 
في  لتة  ش الةحالل ..فسؤق  ييؤى نوؤ  ميؤركوظ .. ال  علفؤر  معلشفؤا  شي   ه  مع ظ  لليا ا كاةر  ميامسن  

 شال وي لش  مي ل  شال وا فعر  في سينل   ..
شم ل يذ   الستيتاج مااول لح ةق  ت ادنل  لر      شى  كا  مؤا رشييؤا ميخصؤا يؤ  كتؤب  لتؤارير دؤحةم فؤي 

لؤن إلنوؤا هةؤر ل  ألمؤ  فؤي ةوا ؤ  ذلؤك  الةحؤالل .. مجمي    شهكيل بايا ييى دح  ذلك    ليتةجؤ   لسؤرن ء  لتؤي هللا
 شيي  لجذشر  لتاريخة  لما ةعاةي مي   لنرم م  بال ا مخحي  .

 إلسؤؤالمي فؤؤي  ل تؤؤب  لمعادؤؤل    هش فؤؤي كتؤؤب  لميؤؤاي   لار سؤؤة   رشممؤؤا  جؤؤب ه  ويتبؤؤ  إلةؤؤ  مؤؤ   قؤؤله  لتؤؤاري
ا ؤؤؤات  ؤؤؤا رطتوؤؤؤا ه ؤؤؤالم ييماةةؤؤؤ  مؤؤؤ  تالمنؤؤؤؤذ  لمعتمؤؤؤا  فؤؤؤي مع ؤؤؤظ هش كافؤؤؤ  بؤؤؤالن  لمسؤؤؤيمن  . ه  مع ؤؤؤظ يؤؤؤؤذه  ل ت

 لمستشل ن  هش  لذو  تلبر  شنرسر  ييى هواووظ . ش ا ةوجن يذه  ل تب ةوجا  عتما  لتحشيل ش لؤاس مؤ  هجؤل  لينؤل 
مؤؤ  تاريخيؤؤا  لمجنؤؤا شإلضؤؤعاف دؤؤيتيا بتل ثيؤؤا . شلتشؤؤري  تؤؤارير جوؤؤان هجؤؤا نةا  لع ؤؤام ش  مختيؤؤف مكرةؤؤات  ليسؤؤة  

 الم يلبا شغنل يلص . شلإللقاء بذشر  ل تي  بن  تيك  لمكرةات . لعل ي ألمظ  إلس
شهذكؤؤل ممؤؤا نرسؤؤيا فؤؤي  لل ةؤؤل  لار سؤؤة   لمختي ؤؤ  ممؤؤا كتبؤؤ   ل تؤؤاص  لقرمنؤؤر   لعؤؤلص   كمةؤؤات يا يؤؤ  مؤؤ  ذلؤؤك 
 لاس ش لتحشيؤل  ممؤا  ضؤنق  لمجؤال ييؤا يؤ  ةقؤل بؤر ياه . كمؤا هذكؤل ييؤى سؤينل  لم ؤال ييؤى ذلؤك . هةيؤي ييؤاما 

ن فؤؤؤي   كيةؤؤؤ   سؤؤؤظ  لتؤؤؤارير فؤؤؤي جامعؤؤؤ  بنؤؤؤلشت  لعلبةؤؤؤ ( نرسؤؤؤيا فؤؤؤي ميايجيؤؤؤا غل  ؤؤؤب ك نؤؤؤل    ميوؤؤؤا ه   لؤؤؤذو  نرسؤؤؤ
شتشمل  لاشل   لييريؤ  شنشلؤ  بيؤي همةؤ   -شضعر   لمياي   ا  سمر  تاريخيا  إلسالمي إلى ما هسمره    لاشل   لعلبة 

شتشؤمل  ؤا ي  لعصؤل  لعباسؤي  – لاشلؤ   لتلكةؤ   ( ثظ  -شتشمل دار  لعصل  لعباسي  -( ثظ    لاشل   ل ارسة -
( ثظ تارير  عة  لممالك  لمستقي  . كما دي ر   لاشل   لع ماةة  ييى هةوؤا    إلةؤتالل  لع مؤاةي ليؤيالن  لعلبةؤ  ( -

. كمؤؤا يلضؤؤر   ل ؤؤتم  إلسؤؤالمي ميؤؤذ  لاشلؤؤ   لييريؤؤ  شمؤؤا تاليؤؤا ييؤؤى هةؤؤ   سؤؤتار ج سةاسؤؤي شلؤؤةس كمؤؤا ة ةقتؤؤ  مؤؤيو  
 يةا بليي ليشل  لاو   لعالمي شهللارل  للساالت  ليعالمن  . كمؤا نرسؤيا مؤ  تؤارير هشربؤا م ؤل هش هك ؤل ممؤا نو  شت
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..  يؤؤؤذ  ةا ةؤؤؤك يؤؤؤ  إبؤؤؤل ه تؤؤؤارير  لحةان ؤؤؤ  ش لمؤؤؤار ن  مؤؤؤ   لميؤؤؤر  ش ل ؤؤؤر ر ش ل السؤؤؤ   ش لعيمؤؤؤاء  انرسؤؤؤرةا يؤؤؤ  تاريخيؤؤؤ
لقل مطؤ  ش لؤؤحة   شرجؤالوظ   شمؤ   أليؤالم هم ؤؤال  لضؤالن  شمشؤاينل بؤعل ء  لمجؤر  ش لخمؤؤل ش الةحؤالل شىبؤواريظ كا

 ل ؤؤار بي ش بؤؤ  سؤؤنيا شهبؤؤر  لعؤؤالء  لمعؤؤلي شبشؤؤار شهبؤؤر ةؤؤر س    يؤؤل تربتؤؤ  ( .. ش  ألدؤؤ واةي  لحةؤؤاوق ش ضؤؤ  كتؤؤاص 
 ألغؤؤاةي  لميؤؤيء  األكاذوؤؤب ش لؤؤاس ييؤؤى سؤؤنل  لخي ؤؤاء شمؤؤا ةؤؤر  مؤؤ   صؤؤم  لمجؤؤر   لمرضؤؤري  .. شغنؤؤل ذلؤؤك 

لمتعمؤؤؤا  سؤؤؤيب  لوريؤؤؤ   لقرمةؤؤؤ  ليجامعؤؤؤ  شييماةنتوؤؤؤا ..فحؤؤؤا  شال ةؤؤؤلج يؤؤؤ   لعيؤؤؤث  لؤؤؤلرم ك نؤؤل . شهمؤؤؤا  لتحشيؤؤؤل  
 بتارير  لمسيمن  شةضارتوظ شتقنةظ ميايجوظ شرجالوظ .في مخطط مارشس لياحش  ل  لي لةس ييا مجل تياشل  .

  بؤؤؤرش   ش  شهمؤؤؤا  لنؤؤؤرم شفؤؤؤي ظؤؤؤالل ةؤؤؤلص  ألف ؤؤؤار  لتؤؤؤي تشؤؤؤيوا يينيؤؤؤا  لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية   ألمليكةؤؤؤ    ةؤؤؤان  
ر مسؤؤؤ نيا   ش كرةاويةسؤؤؤا  ر  ؤؤؤس ..( شتي نؤؤؤذ    مي مؤؤؤ   لنرةسؤؤؤكر ش ألمؤؤؤظ  لمتحؤؤؤا  (  فقؤؤؤا ذييؤؤؤن  لطامؤؤؤ  فؤؤؤي إيؤؤؤان  
تحشيل  لمحشر م  تارير  لمسيمن  إلؤى مجؤاالت توؤاف إلؤى إرؤل ج  لمسؤيمن  مؤ  نوؤيوظ كيةؤا شسؤيخوظ مؤ  تؤاريخوظ 

 تمحةم في يري  كاتينوا شم  شر ءيظ .كيةا..شلذلك  جب  الةتباه إلى مصانر  لتارير ش ل
شل ؤؤ  شةتؤؤى ت ؤؤر   لصؤؤرر  مت اميؤؤ  شدؤؤحةح  شبؤؤامي  فةمؤؤا لخصؤؤن هللاة ؤؤا مؤؤ  تاريخيؤؤا  إلسؤؤالمي    جؤؤب ه  

 ةذكل ه ضا  لرجره  لمشل   ليحضار  ش لتارير  إلسالمي  لذي تلكن رنل ت   صماتوا ييى جين   لبشلي  . 
ا شسؤؤي  ثابتؤؤ    ت سؤؤل ليؤؤا هسؤؤباص  لقؤؤر  ش الةتصؤؤار ت  ل  نؤؤل    شبؤؤذلك ة وؤؤظ ميطؤؤق  لسؤؤي   لمختصؤؤل فؤؤي  ر يؤؤ

 شهسباص  لضعف شتسيط  أليا ء ش لوح  ظ  لمي ل   لتي ملت شما تح ل يينيا . م   ينل ما  ال تعالى :
   ْيَْنُصْركُْم َويُثَب ِْت أَْقدَاَمكُم َ َْ .َْنُصُروا َّللاه  . (7: محما   يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا إِ

 شكما  ال يح م   ا ل :
   َه ا أََصابَتْكُْم ُمِصيبَة  قَدْ أََصْبتُْم ِمثْلَْيَها قُْلتُْم أَنه  َهذَا قُْل هَُو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِساكُْم إِ ََاْيِء قَاِدير   أََولَمه َ َعلَا  كُال ِ    َّللاه

   . (165 هللال يمل  :
َِ َعااْن ِذْكارِ  :  ش رلؤ  تعؤالى َه لَاهُ َمِعيَشااةً َضاْنكاً َونَْحشُاُرهُ يَاْوَم اْلِقيَاَمااِة أَْعَما َوَماْن أَْعاَر ِ ِلااَم * ي فَاإِ قَااَل َرب 

 .(  126-124  آؤ :  قَاَل َكذَِلَك أَ.َتَْك آيَا.ُنَا فَنَِسيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم .ُْنَس  * َحَشْر.َنِي أَْعَم  َوقَدْ كُْنُت بَِصيراً 
م   لسي  ش لقر ةن   للباةة   ل  نؤل  .. لمينيؤ   لم صؤي  فؤي سؤي  رسؤرل   دؤيى   شغنل ذلك في كتاص    

 يية  شسيظ   شم  ذلك  رل  :
 معار المساجرين : قما قصال أووذ با  أو تدر وهن : يا   

اسرت الفاحاة في ووم و  حت  أو نوا )سا إال ا)ت وا بهالوواونن واروجهاع التهي لهم تكهن فهي  ما -
 الذ ن مضوا . أ الفسم

 ا بالسننن وشد  المؤونة وجور الس واو. وما نقص ووم المكيال إال ا)ت و -
 وما منة ووم ز ا  أموالسم إال منعوا القور من السماء  ولوال البسائم لم يموروا. -
 إال     هللا و نسم ودوا من غنرهم فأقذوا بع  ما في أ د سم. وال قفر ووم العسد -
 .(  أن ل هللا في  تابه إال جعل بأ سم )ننسم شد دا وما لم تعمل أئمتسم بما -
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شلةس ييا مجال  ستقصاء تيك  لشر يا شما تحرل    م   لقر يا ش لسي  في فوظ مسؤار  لتؤارير شقةؤام  لممالؤك 
 شهش لوا .

فعينيا ةتى ة وظ يؤذه  لسؤي  مؤ  ه  هجؤل ه  ةحتلموؤا شةعمؤل  أةسؤيوا . شةتحؤل  ييؤى  صؤنل  مؤ  يؤاي ربيؤا 
. 

ي  ليوا   ييى كل مؤ  ة ؤم يؤ  بؤليع    ش تخؤذ هش مؤله ظوليؤا   ه    وؤظ  رلؤ  تعؤالى لييؤي إسؤل  نل لمؤا شف
 يصر    شرسي  شهنركتوظ  لعقرب  : 

  أََسأْ.ُْم فَلََها َْ َْ أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم أَلَْنفُِسكُْم َوإِ َْ يَْرحَ   إلى  رل  تعالى :    إِ َْ عُدْ.ُْم عُدْنَا َعَس  َربنكُْم أَ َمكُْم َوإِ

فيؤةس بؤن    شهةؤا مؤ  ريقؤ  ةسؤب شال دؤول   شدؤاق    لع ؤةظ :  . (8: إلسؤل ء    َوَجعَْلنَا َجَهنهَم ِلْلَكافِِريَن َحِصيراً 
 َوَجَزاُء َسي ِئَِة َسي ِئَة  ِمثْلَُها   : 40  لشرر .) 

 عؤن   اليتبؤار شةحؤ  ةؤارس تاريخيؤا  لمجنؤا  ليقؤا   لتالةؤ   شهيظ  لمالة ات  لتي  جب ه  ةؤذكل بوؤا شةأرؤذيا
 : 

: ه  بليع    تبؤار  شتعؤالى   كاةؤن يؤي  لملجؤ   لمحتؤلم مؤ  كؤل آبقؤات  لحؤاكمن  ش لمحكؤرمن  . فؤي أوال
كؤل تيؤك  لممالؤك ش لمجتمعؤات . شكاةؤن يؤي  لحؤاكظ ييؤنوظ جمةعؤا . شكاةؤن يؤي نسؤترر  لاشلؤ   ألييؤى . شمصؤار 

ةنيؤؤ   لت صؤؤنية  . فؤؤلذ  مؤؤا ةؤؤان ييوؤؤا ةؤؤاكظ هش محكؤؤرم   فمؤؤ   ؤؤاص  ل سؤؤرق ش لعصؤؤةا  ش لحلؤؤل ش لتقصؤؤنل   جمةؤؤ   ر 
 علفر  هةوؤظ مقصؤلش  هللاثمؤر  . شلؤظ وؤارل  لتيؤاول ش لتاننؤل ييؤى بؤلع  -ةكاما شمحكرمن   – لذي كا  هدحا   

ت ضؤؤنال لانليؤؤا يينوؤا   هشجؤؤرن  ألةكاموؤؤا     ييؤى شجؤؤ   لتشؤلي  ش لحكؤؤظ  انؤؤل مؤا هةؤؤحل     هيؤؤا   شؤليع    هش 
هش ليشؤؤعرر  لمكاةةؤؤ   لم اضؤؤي  بنيوؤؤا شبؤؤن  غنليؤؤا   إال متؤؤأرل    فؤؤي  للبؤؤ   ألرنؤؤل مؤؤ   لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  كمؤؤا سؤؤيل  
فؤي  سؤؤتعل ض تاريخوؤؤا . هش مؤؤا ةصؤل مؤؤ   عؤؤة  لممالؤؤك  لمسؤتقي   لتؤؤي  امؤؤن هدؤؤال ييؤى  لمؤؤلشق يؤؤ  نوؤؤ    

  شتأسسؤؤن هساسؤؤا ييؤؤى  لحةا ؤؤ  تؤؤي  امؤؤن فؤؤي  لماؤؤلص شمصؤؤل ثؤؤظ  لشؤؤام لعينا ؤؤ   ل اآمةؤؤ   لكمؤؤا كؤؤا  مؤؤ   لاشلؤؤ  
ش لسحل ش ل يس   ش لشعرذ  ش لمذ يب  لباآي   ه ش ا ةكؤظ ييماؤةؤا مؤ  ه مؤ  يصؤليا   ك ليؤا شملش وؤا مؤ   لؤاو  . 

جي نحرؤا   لتؤي تلكوؤؤا  شكؤذلك مؤا ةصؤل مؤؤ   عؤة ميؤر   لتتؤار  لؤؤذو   نيؤر   إلسؤالم   شتحؤاكمر  لشؤؤليع  ر ةسؤوظ
لوؤؤظ ماشةؤؤ  فؤؤي مؤؤا يؤؤلف بؤؤؤ   لةاسؤؤا( هش    لةاسؤؤق (   ش ؤؤا مؤؤل  لتعليؤؤا بوم ؤؤا تةمؤؤرر ليؤؤك شهة ؤؤانه  .. فوؤؤي لةسؤؤن 
بايا  ييى ما ةح   صانه م   لممالك  لتي  يترريا  إلةحل ف   شل يوا لؤظ تخؤلج يؤ  هدؤل  إلةت ؤام لشؤلع     

 -إلؤؤى  لمؤؤلشق ش ل  ؤؤل  كمؤؤا ةصؤؤل الةقؤؤا . شى  كاةؤؤن تيؤؤك  لممالؤؤك ش لؤؤاشلفيؤؤظ  جؤؤاشه  إلةحؤؤل ف  ل يؤؤظ ش ل سؤؤق   
  ا ةالن يقابوا  لقاري  لمحترم  حكظ  لسي     قار ظيموا شفسر وا شيصةاةوا .  - حكاموا شمحكرمنوا 

ى ه   لاالية   لع مى ألشلئك  لمير  ش ألمل ء  لميحلفن    شةتى هبايظ فسؤان    شفسؤر ا شدؤل يا ييؤ تانيا : 
 لميؤؤؤك ..  كؤؤؤاةر  مجايؤؤؤاو  أليؤؤؤا ء  إلسؤؤؤالم مؤؤؤ   ل  ؤؤؤار نفعؤؤؤا شآيبؤؤؤا . شرادؤؤؤ  فؤؤؤي  لؤؤؤاف  يؤؤؤ  هر ضؤؤؤي  لمسؤؤؤيمن  
شهة سؤؤوظ شةلمؤؤاتوظ   ش ؤؤا مؤؤل معيؤؤا فؤؤي  السؤؤتعل ض بؤؤر يا ياوؤؤا  .. ش ؤؤا رهويؤؤا يؤؤذ  مؤؤ   لطاؤؤا   ل اسؤؤاو  مؤؤ  بيؤؤي 

   -رغؤظ كؤرةوظ مؤ   لشؤةع  -. فالحمؤا ةنر   همة    شكذلك م  بيي  لعباس   شدؤرال إلؤى ميؤر   لممالؤك  لمسؤتقي 
 لسؤؤالجق   ألتؤؤل   رغؤؤظ  لؤؤلشم شهبيؤؤر  بؤؤالء  ةسؤؤيا ..   ش  شرغؤؤظ مؤؤا  بتيؤؤر   ؤؤ  مؤؤ   ليؤؤاع ش لم ؤؤالظ   كؤؤاةر  ممؤؤ  جايؤؤا

ظيموؤؤؤظ شبطشؤؤؤوظ شيؤؤؤاش ةوظ ييؤؤؤى  لخي ؤؤؤاء شييؤؤؤى  للعةؤؤؤ    ش  ؤؤؤر  سؤؤؤا  ميةعؤؤؤا فؤؤؤي شجؤؤؤ   لؤؤؤلشم   شكؤؤؤا  لوؤؤؤظ  لمشؤؤؤايا 
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 كؤؤؤ   لحة نؤؤر  شمي وؤؤؤظ  لصؤؤالم ةؤؤؤرر  لؤؤاو  رةمؤؤؤ     ..ثؤؤظ  ألوربنؤؤؤر   شممسؤؤس نشلؤؤؤتوظ  لمجايؤؤؤا  لع ةمؤؤ    ش ألتا
 ليادؤؤل دؤؤالح  لؤؤاو  كؤؤذلك ..شغنؤؤليظ   ش ةتؤؤى بنيؤؤلس  لمميؤؤركي   لؤؤذي  تؤؤل همنؤؤل  لمسؤؤيمن  إثؤؤل  ليصؤؤل  ألكيؤؤل 

إال هةؤ  لؤظ ويؤحل يؤ  دؤور  في  ين  جالرت( م  هجل  لميك ش إلمار  . ش كا   عؤا ذلؤك ظيرمؤا غشؤرما جبؤار  ..  
جؤر نه سؤبعا شيشؤلي  يامؤا   جايؤا فنوؤا  لؤلشم ش  لتتؤار شيؤظ بيؤر يمؤ    شجايؤا  لصؤينينن  ةتؤى هجاليؤظ مؤ  هك ؤؤل 
 لؤؤيالن . ثؤؤظ تؤؤرلى  لممالةؤؤك ممؤؤ  ري ؤؤ   لمومؤؤ  ةتؤؤى هةجحشيؤؤا ..  ش ؤؤل م ؤؤل ذلؤؤك يؤؤ   ؤؤا ي  لممالؤؤك مؤؤ   لاحةؤؤرين  

الجق  شسؤؤؤؤيطاةوظ  لمجايؤؤؤؤا   هلؤؤؤؤب هرسؤؤؤؤال  (.. ش  لاؤؤؤؤررين  ش لماؤؤؤؤرل شمي ؤؤؤؤظ  لصؤؤؤؤالم محمؤؤؤؤرن سؤؤؤؤبكت ن  ..ش  لسؤؤؤؤ
 لمسؤؤؤيمن  فؤؤؤي هللاسؤؤؤؤةا ش لويؤؤؤا ..  شيؤؤؤؤ  ممالؤؤؤك بؤؤؤمال هفلي ةؤؤؤؤا مؤؤؤ   ألغالبؤؤؤؤ   ل ؤؤؤاتحن   لمجايؤؤؤاو  فؤؤؤؤي تؤؤؤرةس  إلؤؤؤؤى 

  لمل  طن  ش لمرةاو  في  لمالص ...إلى ةنث  امن لإلسالم ممي   ...

لعمالؤؤ  ليعؤؤاش إال هفؤؤل ن مؤؤ   لمتؤؤأرلي  مؤؤ  تيؤؤك  لممالؤؤك   كمؤؤا كؤؤا  شلؤؤظ  خؤؤلج إلؤؤى ريؤؤاق  لقعؤؤرن ش لخةاةؤؤ    ش 
مؤ   لميؤك  لطؤالم    لصؤالم إسؤماينل  ألوؤربي(   لؤذي ةؤالف  لصؤينينن    شبعؤة   ميؤر   لطر  ؤف فؤي  ألةؤالس 
(..شغنليظ   مم  سجل  لتارير لعيات  ييؤنوظ ..شهك ؤليظ ريؤ  مؤ   يؤل هسؤلت  هش ممؤ  جؤاشره مؤ   لممالؤك . شيؤات 

 فعيتوظ مي ل  م   لحكام ش لعيماء ش لليا ا في ذلك  لحما  ..

: ه  مع ؤظ ييمؤاء  لمسؤيمن   لملمؤر ن   لمشؤاينل   كؤؤاةر  إمؤا مؤ  هيؤل  لعؤح  ظ   فاةتسؤير  ييؤى  لميؤؤر  تالمها 
ش ألمؤؤؤل ء   شهمؤؤؤلشيظ  ؤؤؤالمعلشف شةوؤؤؤريظ يؤؤؤ   لمي ؤؤؤل ..  ش ؤؤؤا سؤؤؤجل  لتؤؤؤارير  صصؤؤؤا ر  عؤؤؤ  ت تؤؤؤب  مؤؤؤاء  لؤؤؤذيب   

 ليؤؤرر   ميؤذ ظوؤؤل  لميؤؤك فؤي بيؤؤي همةؤؤ    شةتؤى همؤؤ   ليؤؤب ..ش ا مؤ  هسؤؤماء يؤؤمالء  لسؤيف  لصؤؤالم آرييؤؤ   شهةؤلف
تحرل  المآثل . شىما لظ  كرةر  م  هيل  لعح  ظ   فايتحلر   لقصرر شم  فنوؤا   ش يتحلؤر  مسؤا ل  لحكؤام شت لغؤر  ليعيؤظ 

شؤذ يؤؤ  ذلؤك مؤؤ   لعيمؤاء  لملمؤؤر ن    إال هشبؤاص مؤؤ  ش لحيؤا ..شلؤظ وتملغؤؤر  فؤي هشةؤؤال  لي ؤاق ليسؤؤالآن  ..  شلؤظ  
 لمتسا طن  في هشةال  لاةةا   هش هشباش م   لميسربن  لعالظ  لعيظ ش لعيمؤاء ..  شلؤظ ةيتيؤى   سؤان  لعيمؤاء يامؤ  إال 

ش   ينال جا  مم  يصظ     كمؤا فؤي هماةيؤا يؤذ  إال فؤي هش ؤات متؤأرل  مؤ  تاريخيؤا  لطريؤل . كمؤا كؤا   لعيمؤاء  ؤا
في  لجوان   شالسؤةما فؤي  ألهمؤات ش ليؤر هل  ل يؤل    ف ؤاةر   خلجؤر  لياؤحش نفعؤا شآيبؤا مؤ  ه مؤ   لمسؤيمن  بؤليظ ش 
فؤؤاجليظ ضؤؤا هيؤؤا ء  لمسؤؤيمن  مؤؤ   ل  ؤؤار . شذلؤؤك  يؤؤل ه    ييؤؤا همؤؤا   لابؤؤرش   شتتؤؤالى  ل ؤؤلشش   شتسؤؤعى كؤؤل م 

  لعما ظ ش ليحى ريف  لقلشش ش  لحشرش ..  

ليةؤؤ  فسؤؤاق  ألمؤؤل ء شآاؤؤاتوظ شةتؤؤى  لجبؤؤاري  مؤؤيوظ   ممؤؤ  يلفؤؤر   البؤؤأس ش لقسؤؤر  ..  كؤؤاةر  إذ  ه  غا رابعهها :
ش ي ر  م   يل  لعيماء شهيل  لحسب    ش آلملي   المعلشف  ليؤاين  يؤ   لمي ؤل ..   تع ؤر  شرشؤعر    شربمؤا تؤأثلش  

فقؤؤا كؤؤا  ليؤؤاو  ييؤؤى هة سؤؤوظ سؤؤيطاةا . شبكؤؤر   شرجعؤؤر  يؤؤ  م يمؤؤ  هش هلؤؤ    ةتؤؤى شى  يؤؤانش  إلؤؤى  يؤؤةم هيمؤؤالوظ . 
 ةتل ما شينبؤ  . ش ؤا جمعؤر  إلؤى يؤذه  لمحيؤ   لخنؤل    رغؤظ   –ةتى مم  ش  ر  لوظ  الملدان  -شليعيماء  لصان ن  

آغةؤؤؤاةوظ شفسؤؤؤر وظ   شدؤؤؤل يوظ ييؤؤؤى  لميؤؤؤك   شم ؤؤؤالوظ ..  جمعؤؤؤر  لؤؤؤذلك ةؤؤؤب  لخنؤؤؤل   ش لصؤؤؤا ات ش إلةسؤؤؤا    
لةك ؤؤلش  يؤؤ  غؤؤنوظ   ش ألدؤؤال  فؤؤي معؤؤاةوظ ..  فييؤؤر   لمسؤؤاجا   ش  لت ا ؤؤا   شهش  ؤؤر  شمختيؤؤف شجؤؤره  ليؤؤل ش لخنؤؤل ..

  ألش اف في مختيف شجره  لخنل ...إضاف  إلى جوانيظ   شةكموظ هساسا  شليع    .

ه  غاليةؤؤ   لليا ؤؤا مؤؤ   لمسؤؤيمن  كؤؤاةر  ييؤؤى هدؤؤل  لصؤؤالح ش ةتؤؤل م  لؤؤاو  ..  شكؤؤاةر  تبعؤؤا ليعيمؤؤاء  قامسهها :
حن  . مآهري  لوظ في مؤر   وظ . ممؤا بؤج   لعيمؤاء ييؤى  ليوؤرض فؤي ك نؤل مؤ   ألةةؤا  . شكؤاةر   خلجؤر   لصال
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ليجوان ش لي نل شثاؤرر  للبؤا  ..  ش ؤا  رؤتيط  لخنؤل ش لشؤل فؤي تيؤك  لعصؤرر ك نؤل  ..  شل ؤ  لؤظ ت ؤ  تصؤل  ألمؤرر 
 ؤل ش ل سؤرق ش لعصؤةا  ..  شةسؤال    لسؤالم  إلى ما فشا في  ألهمي   لمتأرل  مؤ  شجؤره مجؤايل   لعؤر م  ؤألر    ل 

. 

ه   لخنل لظ  ك  ويقط  ييل تاريخيا ذ     شه  ر     إلسالم ش لصؤالح ش لعؤح    لؤظ تؤحل تتيقؤل بؤن     ا  ا :
 أل ؤؤاني  لمختي ؤؤ    ش لمكرةؤؤات  لمتعؤؤان  ليسؤؤة   ألمؤؤ  مؤؤ  يؤؤلص شيجؤؤظ شتؤؤل  شفؤؤلس شبلبؤؤل شماؤؤرل شهفار ؤؤ  شغنؤؤل 

هةؤؤؤ  كيمؤؤؤا ضؤؤؤعف  إلسؤؤؤالم فؤؤؤي مكؤؤؤا   كؤؤؤا  وؤؤؤيوة فؤؤؤي هللارؤؤؤل ..شكؤؤؤا  هللارؤؤؤل  لشؤؤؤر يا قةؤؤؤام  لاشلؤؤؤ  ذلؤؤؤك  ..إلؤؤؤر . ش 
  لع ماةة   لتي ة  ن رمحي   لخالف   لجامع  ليمسيمن  ..   عا ه  ترلى م  سبقوظ   فاستيالوظ    انليظ .

  فؤي سؤينل   لؤظ تؤحل ه  معجح   للسرل  لخالا  في إرباره ديى   يية  شسؤيظ   ه  آا  ؤ  مجايؤا  ابعا :
 شل  تح ل  ا م : 

 : إلى  لييي ديى   يية  شسيظ   هة   ال  ع  جابل ب  سمل  رضي   يي   ولفع ف

يؤ  ش  مسؤيظ  .رش ه   ( رش ههذا الهد ن وائمها يقاتهل و يهه وصهابة مهن المسه منن حته  تقهوم السهاوة) لن  به
سهه فهي الهد ن و ال ته ال وصهابة مهن المسه منن يقهات وو و ه  من  ر  هللا بهه قنهرا يفق    :ه ضا معاشي   ولفع  

 . مسيظ رش ه  ( الوق ااهرين و   من ناوأهم إل   وم الايامة

ال تقههوم السههاوة إال وطائفههة مههن أمتههي اههاهروو و هه  النههاس ا ال  بههالوو مههن   : ش فؤؤي رش  ؤؤ  ييؤؤ  ه ضؤؤا 
  ب  ماج  .رواه  (  قذلسم و ال من نصرهم
ن  لطا     لميصرر    آا     لجوؤان ش لؤاف  يؤذه  ا مؤ  تجايؤا ييؤى مؤل  لعصؤرر . شةتؤى شيكذ   قنن شما ه ل

 إلى ورميا يذ  شهلل  لحما ش لمي  .
شبر يا ما هسي ن م   لمالة ات في كتؤب  لتؤارير ك نؤل  جؤا    لعؤل   ورفقيؤا لؤذكل آؤلف ميوؤا فؤي كتؤاص  

ن ه  هةقؤل هآل فؤا مؤ  ذلؤك ييؤا ممؤا جمعتؤ    ثؤظ يؤالن يؤ  مي صل ي  تاريخيؤا  لمجنؤا شةؤر نره  لل  عؤ    شكيؤن هش 
 ذلك رشة  ه   طرل بيا  لمقام ي   لمقصا م  يذه  لييذ   لتاريخة  في سةاق يذ   ل تاص .

 

 وبالخالصة :

.. اء ش لمحكؤرمن  ييؤى مؤل تيؤك  لعصؤرر( فؤي   لحكؤام ش لعيمؤمورتات الصالش الكامنة في ارمةفقا هنت    
نل وياهع شجره  لشل ش ل سان في  ألم  ..  مما ما فؤي يمؤل ةضؤارتوا ألك ؤل مؤ  ثالثؤ  يشؤل  لةؤا إلى  ستمل ر  لخ

..   شلقا تحطمن ييى دخرر نشل  إلسالم  لصاما  كل  لوجمات  لعاتة   لتؤي ت سؤلت مرجاتوؤا يينوؤا .. شبقؤي 
صؤنليا  مرجؤب  لسؤي   لقاريؤ   إلسالم بؤامخا   شبقؤي  لمسؤيمر  هيؤح ء ..  شكاةؤن كؤل نشلؤ  شممي ؤ  شهمؤ  تال ؤي م

  قار مالاووا م  دالح شفسان ..
إلؤؤؤؤؤؤؤى ه   سؤؤؤؤؤؤؤتوين  لعقؤؤؤؤؤؤؤرن  ألرنؤؤؤؤؤؤؤل  ميؤؤؤؤؤؤؤذ  لقؤؤؤؤؤؤؤل   لعشؤؤؤؤؤؤؤلي    شبؤؤؤؤؤؤؤاهت  لااليةؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤ  جمؤؤؤؤؤؤؤرع  ألمؤؤؤؤؤؤؤ  ةكامؤؤؤؤؤؤؤا 
شمحكرمن ..تيسؤؤير يؤؤ  بؤؤليع  ربوؤؤا .. شةجحؤؤن مؤؤم مل ت  لعؤؤاش فؤؤي سؤؤيخوظ يؤؤ  نوؤؤيوظ    يتقؤؤان  شتطيةقؤؤا إال فؤؤي 

.. فياه  حل بيا ما ةشايا  لنرم   م   الةوةار  لذي لظ  شؤوا لؤ  تاريخيؤا م ؤنال   ةنؤث هدؤبم   أل ية  مم  رةظ  
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   لاح    قاتير   ألم   أبيا وا ش لميتسين    إسما ( إلنوؤا ..شيؤذ  مؤا سي صؤل هسؤبا   شبؤر ياه فؤي  ل صؤرل  لقانمؤ  إ
  يساةا ة ر  ميوظ إ  باء  .باء   . شةبحث ي   لحيرل ل   يسايا تي    لطا     لميصرر   ش 

 
************* 
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 وو  و   )دء...
 

شةستأةف م  ةنث شدييا فؤي  سؤتعل ض مؤرجح يؤ  تاريخيؤا     عؤا ه   ستعلضؤيا هيؤظ  لاؤار ت  لتؤي تعؤلض 
...شكيؤؤؤا  ؤؤؤا يلضؤؤؤيا ليؤؤؤاشل لوؤؤؤا يالميؤؤؤا  إلسؤؤؤالمي فؤؤؤي تاريخيؤؤؤا  لقؤؤؤا ظ شيؤؤؤي  لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية  شغؤؤؤار ت  لماؤؤؤرل 

   شرالف   لل باو   ش لاشل   ألمري  ش لاشل   لعباسة  ..كل ةيذ  ي  تارير  لاشل   لييري  عا ذ   لمستقي 
شفي با  ات  لقؤل   لعابؤل  لوجؤلي   شمطيؤ   لسؤانس يشؤل  لمؤنالني . كؤا    هللال ي مؤا (  هة ؤان  لسؤالجق  

شؤنئا   شتحرلؤن إلؤى سؤيطي  في يضب   ألةاضرل    ا ةوضر  شهسسر  ممي      تسعن م  غلص  ألةاضؤرل بؤنئا ف
منالن ؤ  (   ممؤا هةؤا  ةقيؤ  تاريخةؤ  1453 ري    شتمكين م  فؤتم  لقسؤطيطنية  يادؤم   لؤلشم  لينؤحةطنن  سؤي   

 يالمة    ةنث يات تيك  لر  ع  ييا  لممررن   لالبنن  ةوا    لعصرر  لرسطى شبا     لعصرر  لحاو   .
كر  بماال شغلبا في هشربا   شفتحؤر  بؤالن  لقؤلم شمحؤةط  لبحؤل  لسؤرن شبعا ه  فتم  لع ماةنر   لقسطيطنية  تحل 

شبؤؤالن  لق قؤؤاس  ش شهشربؤؤا  لشؤؤلقة  شبؤؤالن  لييقؤؤا   ششدؤؤير  إلؤؤى شسؤؤط  ليمسا.شبؤؤمال إ طالةؤؤا.! كمؤؤا تحلكؤؤر  جيربؤؤا   
جؤحر  لبحؤل  شبسطر  سةطلتوظ ييى بالن  لشام ش لعل ق شمصل   ش لحجاه ش لةم    ثظ شسط بؤمال إفلي ةؤا.. شهك ؤل

 لمترسؤؤط .. شبعؤؤا فؤؤتحوظ مصؤؤل   ةقيؤؤر  إلؤؤنوظ  لخالفؤؤ    شتسؤؤيمريا مؤؤ  هللارؤؤل  لخي ؤؤاء  للمؤؤحين  لييؤؤي  لعبؤؤاس  لؤؤذو  
يؤؤ( . شميؤذ ذلؤؤك  لر ؤن  امؤن  لخالفؤؤ   لع ماةةؤ   لتؤي هيؤؤانت 922كؤاةر  فؤي  لقؤايل  فؤؤي كيؤف نشلؤ   لممالةؤؤك سؤي   

يؤؤن ر  ؤؤ   لجوؤؤان نفعؤؤا شآيبؤؤا فؤؤي مر جوؤؤ  نشل شممالؤؤك هشربؤؤا جمؤؤ  بؤؤتات  لمسؤؤيمن  تحؤؤن ر وتوؤؤا شسؤؤيطاةوا   شةم
 لذو  شرثر  ر     للشم  عا سقر   لقسطيطنية  .شموما كا  م  هللار ء  لممررن  فؤي تيؤك  لخالفؤ  ش لاشلؤ   لع ماةةؤ    

سؤؤالمة  إال ه  ممؤؤا ال بؤؤك فةؤؤ  هةوؤؤا كاةؤؤن  متؤؤا ن  لاشلؤؤ   إلسؤؤالم شر وتؤؤ  شةضؤؤارت  . ش متؤؤا ن  لمسؤؤمى  لخالفؤؤ   إل
 م . 1924 لتي غابن ي   لرجرن  غةاص نشلن  لع ماةنن  شسقرآوا ييى هواي  لاشل  ألشربة  سي  

ورهميهة هههذه الوابههة مههن تهاريخ المسهه منن الوههد   , )ههل وتههاريخ الصهراع حههامي الههوطيا )ههنن المسهه منن 
نيههة . حنهه   نتو ههة فيههه والههروم المعاصههرين ) الههدول اروربيههة ( نعههرك أيضهها لنبههذ  وههن تههاريخ الدولههة العمما

صفوة تقريبا ( اقتصرت فنسا مكات الصهفوات مهن مصها رها , رنهه يممهل المراحهل اروله    80بع  الايء )
ل صراع الود   )نن المس منن والدول اروربية .  مها ياهكل )هدايات لناهوء النظهام الهدولي الوهد   القهائم و ه  

 نظام صراع المصالح وارحالد الدولية  . 
نرن القار  أو ما ن ياه النوم من حبائهل الهدول الروميهة الود مهة المتعهد   :     ) أوربها ورو هيا حن   

الهذي يعنهد نفسهه  –وأمريكا ( ما هو إال تكرارا  لما جرن قالل القرننن الماقننن , حن    قر ذ ر ذلك التاريخ 
  نا الوالي والقا م . بعوو هللا .)دروس  منر  بالغة ارهمية ل و يعة الايا ية التي  تقو  جسا -اآلو 

 

************* 
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 الدولة اإلسالمية في عهد الخالفة العثمانية
 (1) مختصر تاريخ الدولة العممانية

 م ( 1924 -1300)
 

 هللاسؤةاقبا ؤل  لتؤل   ليؤاهةن  مؤ  سؤورل  إةؤا رآالل بؤ  سؤيةما  بؤاه  لتلكمؤاةي  ا ؤا هممسس يذه  لاشل  ير 
 . لصال   اهللاسة لالبة  إلى بالن 

   رةةؤؤ  ييؤؤى رصؤؤرم  فؤؤي يؤؤالء  لؤؤاو  سؤؤيطا  فقؤؤا  ؤؤام هرآاؤؤلل هش سؤؤط  لقؤؤل   لسؤؤب   لوجؤؤلي بيصؤؤل   لميؤؤك 
 15يقؤؤب  ةحؤؤالل نشلؤؤ  هللال سؤؤيجرق  مؤؤرت  لسؤؤيطا  ميؤؤك بؤؤاه فؤؤي  تأسسؤؤن لسؤؤيجرقة   لتؤؤي   إلمؤؤار ت شيؤؤي إةؤؤا 
 م .1092يؤ / 485بر ل سي  

ثؤؤظ لقؤؤب  ينيتؤؤ   مقامؤؤ   لسؤؤيطا  . شمؤؤا  ه ؤؤالةظيؤؤا    ل طايؤؤ  يؤؤالء  لؤؤاو  ييؤؤى مسؤؤايات  لؤؤ  لميؤؤك ف افؤؤأه  
 . لرجرنيا ن  ما في مقام   لجنرش

 
 (1 )-  ( 1317 -1300الس واو ومماو مؤ ا الدولة العممانية :)م 

مكاةؤؤ  شيؤؤر  هشالنهيؤؤن   لميؤؤك يؤؤالء  لؤؤاو   كيؤؤل   م  1288 لمر فقؤؤ  سؤؤي   ؤيؤؤ 687سؤؤي   هرآاؤؤللشلمؤؤا تؤؤرفي 
 . لع ماةة    اشل لي ما  ممسس 

جمؤرع  لتتؤار ييؤى بؤالن هللاسؤةا  لصؤال  شفنوؤا كاةؤن    هغؤارت ؤيؤ 699م تقليبؤا  لمر فقؤ  سؤي   1300شفي سي  
 لمقطعؤؤ  لؤ  شلقؤؤب ة سؤ   ؤؤان   األر ضؤي ة ؤؤتم  لمجؤال لع مؤا  فاسؤؤتأثل ش شفؤا  يؤالء  لؤؤاو  هللارؤل  لسؤؤيجر نن   قرةةؤ  

 همالك .باه هللال ثظ  رذ في ترسة  ن  ل  

 لحؤؤلص  هش ش  لجحيؤؤ    إلسؤؤالم همؤؤرر لؤؤلشم بؤؤيالن هللاسؤؤةا  لصؤؤال   خنؤؤليظ بؤؤن  ثالثؤؤ   همؤؤل ءلؤؤى جمةؤؤ  رسؤؤل إثؤؤظ ه
ه  شبعؤؤؤا  .ش يؤؤل  لؤؤبعة نفؤؤ   لخؤؤؤل ج ش سؤؤتعا   لبؤؤا ر  ييؤؤى  لسؤؤيطا  ي مؤؤا   التتؤؤار إلةؤؤ فاسؤؤيظ  عضؤؤوظ ش ةضؤؤظ 

 سؤيظ ةاكموؤا . ةنؤث م 1317 لمر فقؤ  سؤي   ؤيؤ 717 لتتار يان مسليا لمحادؤل  ماويؤ  برردؤ  سؤي    ةتصل ييى
 هشدؤى ه  عؤا  مؤات ي مؤا  شيقؤب ذلؤك  قينؤل   . نل  لقب  ك شدار م  مشاينل  ر ن  لع مؤاةن شهيطى فلييرس 

 هشالنه.شررا  ثاةي ليميك  عاه أل

 

   (2 )-   م(1360 -1317ارول)  أورقاواو الغازي والس : 
                                                

 ارتصؤار شتصؤلف  -كمؤا هسؤي ن فؤي با  ؤ  فصؤل  لتؤارير فقؤا  يتمؤات فؤي كتا ؤ  مختصؤل تؤارير  لاشلؤ   لع ماةةؤ  ييؤى كتؤاص   تؤارير  لاشلؤ   لع ماةةؤ (   (1 
   لماسؤؤرةي   شةقؤؤاه ييؤؤى . ش وتضؤؤم فةؤؤ  ة سؤؤ1910ل اتبؤؤ   فليؤؤا  ؤؤك  لمحؤؤامي ( . شيؤؤر فةمؤؤا ويؤؤاش مصؤؤلي مؤؤ  هدؤؤل تلكؤؤي كتؤؤب كتا ؤؤ  سؤؤي   –شىضؤؤافات  

لةام   أللفة    لمعلشف  لسيطا  ييا  لحمنا  رةم      شة س   لشعربي  لتلكي    شتأوناه لجمعة   إلتحان ش لتل ي  لنورن    لماسرةة  . شكتا   ميشرر في ب
ي  مؤ   لماسؤر  . شتأريخؤ  ليمل ةؤل  ألرنؤل  ميؤذ بؤاه ةشؤا  . شلظ ومثل ة س  ل اتب ييى مرضرينت  ك نؤل  إال فؤي تأريخؤ  لملةيؤ   لسؤيطا  ييؤا  لحمنؤا شدؤل  

 كينل  لاشلتوظ .  لماسر  . شهما ما سيق م  مل ةل في س  ل اتب فنوا مرضريي ةسيةا شمقيرل شغحيل  لمعيرمات في تارير  لع ماةنن   لذي هبا   ل اتب شالء
شلعيي هفعل ذلك فؤي ةسؤخ  تالةؤ  إ   -إال  ينال  – ل اتب  لميقرل  م   لقلص  لمام  شهللاسف ألةي لظ هجا  لر ن إلدالح  لي ي   أليجمة  في هسيرص كتا   

 باء   . 
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 .ير ةقل مقل  لحكرم  إلى ماوي  بررد  هجل ه يمل  كا  هشل

 مؤؤاه  المسؤؤايا  لصؤؤا غؤؤار ت نشبؤؤا   ه شفؤؤا   طيؤؤب ميؤؤ   1355لةؤؤ  ميؤؤك  لؤؤلشم  القسؤؤطيطنية  سؤؤي  هرسؤؤل إ
مؤؤ   الةحؤؤالل فأرؤؤذ  إلةؤؤ تحققؤؤر  ضؤؤعف ممي ؤؤ   لؤؤلشم شمؤؤا هللالؤؤن  هشرشبؤؤاميؤؤك  لصؤؤلص شلمؤؤا ةؤؤحل  لع مؤؤاةنر   سؤؤاةل 

ت ؤر  ملكؤح    ألشرشبؤي لشؤاآ   شررا  في تجونح  ل تا ب سل  الجتةؤاه  لبحؤل ش ةؤتالل  عؤة ةقؤط ييؤىه لسيطا  
جؤؤالنيرلي يقؤؤب هلؤؤح ل بؤؤاوا فؤؤاريوا  هسؤؤر رشسؤؤاياتوظ  لمقؤؤانول  سؤؤقر  جؤؤحء مؤؤ  .  هشرشبؤؤا لع مؤؤاةنن  فؤؤي  أليمؤؤال

 .شغنليما  رشنس ميوا   ساال ش هرل   لع ماةنر  باش  كينل يياء ش ةتير  يا  ما    

 
 تأ يا الجيش العمماني الموترد : ) اانكاارية ( : 

 ضؤلص  همؤل ه يؤالء  لؤاو   هيمؤال هيؤظمؤ  ا ياش  هشررا  هرره يالء  لؤاو  فؤي  إلن ر   لا ريةؤ    شكؤا   ش 
ش ؤؤؤن  إالكاةؤؤن  يؤؤل ذلؤؤك ال تجمؤؤ   إذ لعميؤؤ  مؤؤ   ل ضؤؤ  ش لؤؤذيب ششضؤؤ  ة امؤؤا ليجنؤؤرش  لم  ؤؤل  شجعيوؤؤا ن  مؤؤ  

ش ة صؤؤام يؤؤل   لرةؤؤؤا   لنوؤؤاإ لحؤؤلص شتصؤؤلف  عؤؤاه ثؤؤظ رشؤؤي مؤؤ  تحؤؤحص كؤؤل فليؤؤؤق مؤؤ   لجيؤؤا إلؤؤى  لقينيؤؤ   لتؤؤا   
رينؤل شيؤر  لؤذي دؤار   ؤل فحؤرل ذلؤك  لر ؤن ش سؤم   فأبؤار ييةؤ   ةؤا إ جانيؤا لع ماةة   لتي كؤا  كؤل سؤعنوظ فؤي 

 لحؤؤلص شفصؤؤيوظ يؤؤ  كؤؤل مؤؤا وؤؤذكليظ  جيسؤؤوظ  هسؤؤل   اسؤؤظ رنؤؤل  لؤؤاو   ابؤؤا  أرؤؤذ  لشؤؤبا  مؤؤ   هشالفةمؤؤا  عؤؤا شهيؤؤل  
.  لجوؤؤان فؤؤي سؤؤينل    إال لسؤؤيطا  شال ةلفؤؤ   إال ه ؤؤاحنؤؤث ال  علفؤؤر  ي ماةةؤؤ    إسؤؤالمة شتؤؤلبنتوظ تلبةؤؤ   شهدؤؤيوظ

 بي ؤاذه همؤل يؤذ   لؤلهي ش هشررؤا  لسيطا   فأيجبال  خشى م  تححبوظ معوظ   ألياليلوظ بن   ه ارصشلعام شجرن 
لوؤؤظ ماسؤؤة  لنؤؤاير أشلمؤؤا دؤؤار ييؤؤاه مؤؤيوظ يؤؤان لؤؤةس  قينؤؤل سؤؤار بوؤؤظ إلؤؤى  لحؤؤاج  كطؤؤاش بؤؤةر آليقؤؤ   لبكطابؤؤة   

  شيلسؤؤؤظ  التلكةؤؤؤ  يكؤؤؤذ  ي( ويؤؤؤي تشؤؤؤار   ش ؤؤؤال فيؤؤؤةك   سؤؤؤموظ   أليؤؤؤا ء خنؤؤؤل فؤؤؤايا لوؤؤؤظ يؤؤؤذ   لشؤؤؤةر  اليصؤؤؤل ييؤؤؤى 
ثؤؤظ  رتقؤؤى يؤؤذ   لجؤؤةش فؤؤي  لي ؤؤام   ( .ة شؤؤاري   إثؤؤظ ةؤؤلف فؤؤي  لعلبةؤؤ  فصؤؤار  (  لجؤؤةش  لجاوؤؤا هي  ي (  كةجؤار 

ش يظ ير مل  متا ن سؤيط   لاشلؤ   لع ماةةؤ   يية  في  لحلشص شكا  ير م   كيل إالشه ن يانه ةتى دار ال  عرل 
إلؤؤؤى ه  هلاؤؤؤى  لاشلؤؤ    ضؤؤؤطل  اترلجؤؤر  فةمؤؤؤا  عؤؤؤا يؤؤ  ةؤؤؤاشنيظ شتعؤؤؤاش  ش سؤؤتياش   مؤؤؤا جعيوؤؤؤظ سؤؤيبا فؤؤؤي  هةوؤؤؤظكمؤؤا 

 لسؤؤالآن  شيصؤةاةوظ ييؤؤنوظ  إجؤل ء تم لمقؤؤاشمتوظ  1241 تؤل  غيؤيوظ  ه  عؤؤا  إلة شؤاري   لسؤيطا  محمؤرن  ل ؤؤاةي 
 .شتعاووظ ييى ةقر وظ 

سؤؤي   35سؤؤي  شمؤؤا  ةكمؤؤ   81 لاؤؤاهي شسؤؤي   هشررؤؤا  لسؤؤيطا   تؤؤرفي  ةتقؤؤل  1360ه سؤؤي   761شفؤؤي سؤؤي  
 .  لاشل    ترةات   لجاوا  شتي ةمات   لعاوا  شنف  في ماوي  بررد  هوا ه  عا 

  

  (3 )-  م( :1389-1360ارول )الس واو الغازي  مرا  قاو 

 هشرشبؤؤافؤؤي  .همؤؤامقؤؤل سؤؤيطي   لقلمؤؤا   هةقؤؤل  ةؤؤتالل ماويؤؤ   لؤؤ هيماشكاةؤؤن فاتحؤؤ  . سؤؤي   35شمؤؤا  ةكمؤؤ      
م  1453فتحن ماويؤ   لقسؤطيطنية  سؤي   ه إلى  ن يع ماةنلم ش ستملت يادم   1361في سي   هنرة ف تم ماوي  

كيجمنيؤؤا  اسؤؤظ سؤؤيطا   ماويؤؤ  فنيبؤؤ  يادؤؤم   للشمييؤؤي  لشؤؤلقة  شفؤؤتم   فلييؤؤرس  ؤؤك مؤؤاويتي شرن ر ش ه ضؤؤاشفؤؤتم . 
هللال ي مؤؤؤا  شفصؤؤؤين يؤؤؤ   ؤؤؤا ي   ؤؤؤأمال  هشرشبؤؤؤاةنن  شبؤؤؤذلك دؤؤؤارت ماويؤؤؤ   لقسؤؤؤطيطنية  محاآؤؤؤ  مؤؤؤ  جوؤؤؤ   لع مؤؤؤا
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 إلمؤؤار تمؤؤار ت  لمسؤؤةحة   لصؤؤانل   لتؤؤي كاةؤؤن بؤؤب  جحيؤؤل   لييقؤؤا  مجؤؤحه  بنيوؤؤا شدؤؤارت  لاشلؤؤ   لعيةؤؤ  متارمؤؤ   إل
 . شهلباةةا لصلص ش ليياار 

ةؤؤؤ   لميؤؤؤر   التأيؤؤؤب لمحاربؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  شةلضؤؤؤوظ ييؤؤؤى فييؤؤؤى  سؤؤؤتااثتوظ شكتؤؤؤب لجمفاسؤؤؤتاا   لؤؤؤلشم  البا ؤؤؤا 
 .  إلسالمة محاربتوظ محارب  نوية  ة  ا لياو   لمسةحي م   ل ترةات 

يادؤم   لممالؤك  هنرةؤ جمؤ  ماويؤ  ا لخامس  لذي ين  ي ةظ فلسا   لمجل شسار بوظ لمو هشرش لظ ويت ل  
 .م  1363سي   ؤي 866 شكا  ذلك في سي   ألن ار ينال ةتى شلر   إالشلظ ويي ر  

 1365شلما ي ظ بأ   لاشل  رشؤنوا مجاشرشيؤا رصردؤا  لضؤع اء مؤيوظ فأرسؤين جمورريؤ  ر جؤرهه فؤي سؤي  
نشكؤا ذيؤب  500معايؤا  شن ؤ  شتجاريؤ  تعوؤاش  فنوؤا بؤاف  جحيؤ  سؤيري   ؤاريا  إلى  لسيطا  مل ن رسال  مضؤر  معؤ 

 .ةحة بن   لع ماةنن  ش لاشل  لمس همضننمعايا   هشلشيذه 

 ليياؤؤار  همنؤؤلمؤؤ  سةسؤؤما   .م  تحؤؤا اله رجؤؤل بينيؤؤاةرفتش  لؤؤذي تلبؤؤ  ييؤؤى ممي ؤؤ   لصؤؤلص  1379شفؤؤي سؤؤي   
 ليياؤؤار  همنؤلوتؤحشج  لسؤيطا  بيؤن  ه ابلمؤا  لصؤيم مؤ   لسؤيطا  ييؤؤى فتحققؤا يجحيمؤؤا  ثؤظ    لع مؤاةننييؤى مقاتيؤ  

سؤؤنليا  شهرؤؤذتم  بتؤؤاهت  ل ترةؤؤات ثاةةؤؤا  1381  شفؤي  بتؤؤا ء سؤؤي.رل جؤؤا سؤؤيريا معنيؤؤا    ألمنؤؤل  وؤؤاف  لؤؤ   ه شييؤى 
 لحمنؤا  التيؤاهل لؤ  يؤ  بؤالنه شفؤتم مؤا    مرةاسؤتل شبللبؤ  ش سؤتنب شش عؤن ماويؤ   إ يؤةظ همنؤلفألحم  لسؤيطا    ألشل

م شيقؤؤب  1383م إلؤؤى سؤؤي   1381دؤؤرفةا فؤؤي قبضؤؤ   لع مؤؤاةنن   عؤؤا محادؤؤل   سؤؤتملت ثؤؤال  سؤؤير ت مؤؤ  سؤؤي  
 م ش ةتشؤؤؤب  لقتؤؤال بؤؤؤن   لصؤؤؤلص 1389سؤؤي  .رنؤؤل  لؤؤؤاو   ابؤؤا ماويؤؤؤ  سؤؤالةةك  لشؤؤؤونل    ألي ؤؤؤظذلؤؤك فؤؤؤتم  لصؤؤار 

  للشمييؤي ش ه ل  سؤتقالل  لصؤلص كمؤا فقؤات  ليياؤار ش ش لايبؤ  ليع مؤاةنن  كاةؤن شبوذه  لر  ع   لمومؤ  ش لع ماةنن  
  بنؤؤيوظ جيؤؤاي دؤؤلبي  ؤؤام مؤؤ إذكؤؤا   لسؤؤيطا  مؤؤل ن  مؤؤل مؤؤ  بؤؤن   لقتيؤؤى . شبنيمؤؤا  سؤؤتقاللوا مؤؤ   يؤؤل   ألةاضؤؤرل

 .شآع   لسيطا   خيجل آعي  كاةن يي  لقاضة  

  

 (4 )-   م(1402 -1389) ارولالس واو الغازي   با  يد قاو : 
شييؤر  ش إل ؤا م دؤال ميؤ   قينؤل وؤايى  عقؤرص متصؤ ا  الشؤجاي   هخ لاشل  ييى ترلنتؤ  شكؤا  لؤ   هركا  ت ق 

ررؤر م ش نيؤى م.  لاشل  ش ر ن جنربؤوا  همل ءك شلذلك  تل  ات اق وايي  لمي ه  لوم  فخةا ييى  لممي   مي  م  
بوؤؤا ييمؤؤاء ذلؤؤك  لحمؤؤا  ميعؤؤا لحصؤؤرل  ل تيؤؤ  بيؤؤاء ييؤؤى  رلؤؤ   هفتؤؤى تيؤؤ  كؤؤا  بيؤؤاء ييؤؤى فتؤؤر  بؤؤلعة   ه   إلفؤؤلة 
ن  !! (. شكاةؤؤؤن يؤؤذه  ل عيؤؤ   لشؤؤؤيةع    هشل  لسؤؤي   لتؤؤي سؤؤؤيوا سؤؤالآن   لع مؤؤؤاةنبؤؤؤا مؤؤ   لقتؤؤل هش ل تيؤؤ   :  تعؤؤالى 

 حسب  لمؤمررن  إ  دؤم  لؤحيظ  –ألة سوظ  قتل إرر   لسيطا  ييا ترلنت    نرء  لي ت   حسب يقرلوظ  لس ةم  . 
 - لمتر تل ييوظ 

 هرتؤ  سط   ب  اله ر ميؤك  لصؤلص ةاكمؤا يينوؤا شتؤحشج   ألمنل ا  شلى  هيمال   ألشلش بتاه  لسيطا   اوحيا 
ب  ؤؤؤر ةنيوظ  شؤؤؤل  نفؤؤؤ  جحيؤؤؤ  معنيؤؤؤ  شتقؤؤؤا ظ يؤؤؤان معؤؤؤن  مؤؤؤ   لجيؤؤؤرن  ؤؤؤا   حكؤؤؤظ بؤؤؤالنه ييؤؤؤى ةسؤؤؤ شهجؤؤؤاهه ( شلة نؤؤؤل  

  هللاال  صؤؤا بؤؤالن هللاسؤؤةا شفؤؤتم ماويؤؤ   هشرشبؤؤافؤؤي   ألمؤؤ شلمؤؤا سؤؤان . ويضؤؤمر  إلؤؤى  لجنؤؤرش  لشؤؤاياةة  ش ؤؤن  لحؤؤلص 
. شيكؤؤذ  دؤؤار م شيؤؤي هللارؤؤل ماويؤ   قنؤؤن ليؤؤلشم فؤي هللاسؤؤةا  1391 اسؤؤظ فنالنلفةؤؤا سؤي    إلفؤلة  لمعلشفؤؤ  ييؤؤا  (لبؤو

 ل ململ  رالصا ليع ماةنن  .بلق  ح
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دؤار متارمؤا فؤي يؤا  ةقؤط  إذفيما ييظ سجسمر  ميك  لمجل ريل ما ةل بيالن  ليياار رشي ييي ممي تؤ   
نش    لؤؤاير   فأجؤؤاص لالبةؤؤ   هشرشبؤؤا ه ؤؤر مبؤؤن    لاويةؤؤ  لحؤؤلص شهييؤؤ  شسؤؤاياه  لبا ؤؤا   أشرشبؤؤالياشلؤؤ   لعيةؤؤ  فاسؤؤتيجا 

فلةسؤؤا شفؤؤنوظ ك نؤؤل مؤؤ   هبؤؤل فمحؤؤارص  غيؤؤيوظ مؤؤ   هللاالفشمعؤؤ  سؤؤت   ( ي ةة ؤؤلن   بيؤؤ   ل رةؤؤن  ( شهرسؤؤلبررغرةةؤؤا
( ش بؤؤؤر لة   ش   سؤؤؤتنليا  ش   افاريؤؤؤا    همؤؤؤل ءةؤؤؤن  مسؤؤؤنله إلؤؤؤى بؤؤؤالن  لمجؤؤؤل  إلةؤؤؤ ميؤؤؤك فلةسؤؤؤا ة سؤؤؤ  ش ةضؤؤؤظ  ه ؤؤؤارص

 اوحيؤا شمعؤ   لسؤيطا   إلؤنوظفسؤار . ثظ  جتاه يذ   لجةش ةوؤل  لؤا ةرص   أللما م   شربيةمي شك نل لقا س ةيا  أل
 لمسؤةحة    ألمؤظشغنؤليظ مؤ   ( سؤط   بؤ  اله ر   همنؤليظ لصلص تحؤن قةؤان   هياليمقاتل بوظ ك نل م   هلفما تا 

 1396سؤؤيتميل سؤؤؤي   27 798ذي  لقعؤؤؤا  سؤؤي   23فؤؤي وؤؤرم .  لخاضؤؤع  لسؤؤيطا   لع مؤؤؤاةنن  ش ؤؤاتيوظ  تؤؤاال يية ؤؤؤا 
مؤؤيوظ  ل رةؤؤن ني  فلةسؤؤا هبؤؤل فسؤؤل ك نؤؤل مؤؤ  ه  ييؤؤنوظ ش كاةؤؤن ةتةجتوؤؤا  ةتصؤؤار  لع مؤؤاةنن  ييؤؤى  لجنؤؤرش  لمتألبؤؤ

 . ل رةن ني ةة ل  عا نف  فا ء  ت ق ييى يذ  سل ح  لبا ي ش شهآيقةة ل ة س  ش تل  غييوظ 

لبمؤؤا  لماؤؤرل ييؤؤى بؤؤالن هللاسؤؤةا  لصؤؤال  ل إغؤؤار شلؤؤرال . ش ؤؤا بؤؤان  لحصؤؤار  عؤؤا ذلؤؤك ييؤؤى ماويؤؤ   لقسؤؤطيطنية   
 لصؤؤيم مؤ  مي وؤا يؤذه  لمؤؤل   شؤل  نفؤ  يشؤؤل    ؤلبل مفؤاكت ى .   أش اتوؤؤاليرةؤ  م  ألمؤررتمكؤ  مؤ  فتحوؤؤا ل ؤ  كؤا  

بؤعا ل  لؤاو   لحيةؤا ش   تقؤام  إل ام ويير  بوا جامعا  ه ش    جنح ليمسيمن  . هللاالف ذيب سيريا م  يمي  ش توا 
 .لوظ محكم  بلعة  ليي ل في  ضا ا  لمسترآين  بوا ميوظ

 
  تيمورلنك و   ف يا الصغرن  إغار: 

شلؤؤذلك جمؤؤ   لسؤؤيطا    أرمنيةؤؤاهغؤؤار تةمؤؤرر  جنربؤؤ   لجؤؤل ر  ييؤؤى بؤؤالن هللاسؤؤةا  لصؤؤال  ش فتؤؤتم ماويؤؤ  سؤؤنر س 
 لماؤؤرل يؤؤر  هوؤؤايفؤؤي  هسؤؤنل سؤؤقط .ففتقابؤؤل  لجةشؤؤا  فؤؤي سؤؤول  ةقؤؤله   أليؤؤلج اوحيؤؤا جنربؤؤ  شسؤؤار لمحاربؤؤ  تةمؤؤرر 

 شمات في  ألسل. .م  1402ورلنر سي   20 804ذي  لحج  سي   19ش بي  مرسى شكا  ذلك في 

  دؤانل  كمؤا ةصؤل  عؤا سؤقر  نشلؤ  هللال سؤيجرق  إمؤار تشبعا مرت  لسيطا   اوحيا تجحهت  لاشل  إلى يا   
ش سؤتقل  . سطمرةي شدارشرا  شكلمةا  شهللاواو  شميتشا ش لمؤا  مؤا فقؤاشه مؤ   لؤيالن  همل ءإلى  هيانال  تةمررليك 

شممؤؤا ه ن  .  ينؤؤل مؤؤ   لييؤؤا   إالظ ويؤؤق تا عؤؤا ليل  ؤؤ   لع ماةةؤؤ   ل ؤؤالخ شلؤؤ فؤؤي يؤؤذه  ل تؤؤل  كؤؤل مؤؤ   ليياؤؤار ش لصؤؤلص ش
لي سؤؤؤ    ألة ةؤؤ  اوحيؤؤا ييؤؤى تيصؤؤنب  ةؤؤايظ بؤؤل كؤؤا  كؤؤل مؤؤيوظ وؤؤايي  هشالن لخطؤؤل ييؤؤى يؤؤذه  لاشلؤؤ  يؤؤام  ت ؤؤاق 

شبؤذلك  ة ؤلن  مؤا     محمؤاشيؤايى  فتحالف  عضوظ م   للشم   شبعضوظ م  تةمررليك . إلؤى ه  هللال  ألمؤل ألةؤايظ
 . م  بالن هللال قي 
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 (5)    ( : 1421-1410) الس واو   مومد ج بي الغازي 

 لتؤي  سؤتقين فؤي مؤا   ل رضؤى   إلمؤار ت إلرجؤاعيذ  ش ا كاةن ما  ةكظ  لسيطا  محما كيوا ةلشبؤا ن ريةؤ  
ى حاف, ييؤى محال ؤ  ميؤك  لؤلشم  لؤذي لؤرال مسؤايات  لؤ  لخةؤا ييؤ. ف  ألسلمرت  لسيطا   اوحيا في  هيقين لتي 

شممؤؤا وؤؤمثل يؤؤ  يؤؤذ   لسؤؤيطا   ةؤؤ   سؤؤتعمل  لحؤؤحم مؤؤ   لحيؤؤظ فؤؤي معاميؤؤ  مؤؤ  . يؤؤل   لاشلؤؤ   لعيةؤؤ  مؤؤ   الة صؤؤام 
م فؤؤي ماويؤؤ   1421سؤؤي   ؤيؤ 824فاجؤأه  لمؤؤرت فؤؤي سؤؤي  .  بؤؤتال  قمؤؤ   ل ؤؤت  شتلتنؤب همؤؤرر  لاشلؤؤ  إلؤؤى ه   وؤليظ 
ش بتول  لسؤيطا  محمؤا  حبؤ  ليعيؤرم ش ل يؤر   .  الميك البي  مل ن هشدى ه سي   عا  43فاسيظ  للشح شيمله  هنرة 
شيؤي عبؤؤار  يؤ   ؤؤار . مكؤ   لتؤي  طيؤؤق يينوؤا  سؤؤظ  لصؤل   همنؤؤل لوا ؤ   لسؤؤيري  إلؤى  هرسؤلميؤك ي مؤؤاةي  هشلشيؤر 

 .لترهيع  ييى فقل ء مك  ش لماوي   ألمنللسل إلى تمعن  م   ليقرن 

  

   (6)-    م(:1451– 1421)قاو الماني  الس واو مرا 

 لقلمؤا  ش الت ؤؤاق مؤؤ  ميؤؤك  لمجؤؤل ييؤؤى  همنؤؤل لصؤؤيم مؤؤ    ؤؤلبل م هيمالؤؤ شيمؤؤله ثمؤؤاةي يشؤؤل  سؤؤي  ش فتؤتم  تؤرلى
ل ؤؤ  ةؤؤا  مؤؤا بؤؤاي  يؤؤ  يؤؤذ   هللاسؤؤةايصؤؤا  لطايؤؤ  مؤؤ  شال ؤؤات  قمؤؤ  بؤؤ إلرجؤؤاعياةؤؤ  رمؤؤس سؤؤير ت ةتؤؤى وت ؤؤلغ 

 بتحالف  عة ه لبا   م  ميك  للشم .

 لسؤؤيطا  مؤؤل ن      ؤؤتم مؤؤا  قؤؤي مؤؤ  بؤؤالن  هر نبعؤؤا ذلؤؤك  لسؤؤيطا  فؤؤتم ماويؤؤ  سؤؤالةةك ش  هيؤؤان 1430شفؤؤي سؤؤي  
 عنؤا  ل ؤل  ييؤى  لقسؤطيطنية  ةتؤى ال  كؤر  لوؤا مؤ  يؤذه  لرال ؤات  ه  ل ؤالخ  يؤل  ن شش رةؤم  أل هلباةةؤا لصلص شبالن 

. ش ا راض  لسيطا  مل ن ةلشبا ك نل  م   لصؤلص ش ليياؤار ش أللبؤا  . شتيؤاهل يؤ   لسؤيطي  البيؤ  محمؤا   ةصنل 
سؤي  شتؤرلى  عؤاه  بيؤ   لسؤيطا   30سؤي  شمؤا  ةكمؤ   49شسؤي   1451فيل ول سؤي   7  فيترفي   لغ ليعحل  . شلنت
 . ل تم محما  ل اةي هبر

  

  (7)-  م(  -1451) الس واو الغازي مومد الماني فاتح القسونوننية : 
جؤؤحء مؤؤ   إال  سؤؤيطاة  لؤؤظ  كؤؤ   آسؤؤةا  لصؤؤال  رارجؤؤا يؤؤ هبةؤؤ سؤؤالآن  شلمؤؤا تؤؤرلى  لميؤؤك  عؤؤا  لشيؤؤر سؤؤا     

بؤؤؤؤالن  لقلمؤؤؤؤا  شماويؤؤؤؤ  سؤؤؤؤنيرص شممي ؤؤؤؤ  آل بؤؤؤؤحش   للشمةؤؤؤؤ  شدؤؤؤؤارت ممي ؤؤؤؤ   لؤؤؤؤلشم  لشؤؤؤؤلقة   ادؤؤؤؤل  ييؤؤؤؤى ماويؤؤؤؤ  
 هش لؤلشم  هعةؤا دؤانل   حكموؤا  عؤة  إمؤار تمرره مجؤحه بؤن   لييان ؤ  شيؤا   إ يةظشكا  .  لقسطيطنية  شضر ةنوا 

 ألرةؤمشن   ليرسؤي  (   ش ؤا هيؤظ  لممررؤر  شبؤالن   لحؤلشص  لصؤينية   عؤا  ةتوؤاء   إرر ةوظ لذو  تخي ر  ي    إلفلة 
ثؤؤظ  رؤؤذ . إلؤؤى ش لؤايا  -مح ةؤ  هبةؤؤ    –مؤؤار   لصؤؤلبة    ألمنؤل    شبلرجؤؤاعلؤؤ  رضؤؤة   سؤم   ةمؤؤا  هخمؤؤل  قتؤل هةؤ  ه

 . متصي  همالك  ستعا لتتمةظ فتم ما  قي م  بالن  لييقا  شماوي   لقسطيطنية  ةتى ت ر  جمة  
 م( :1453 -هه  857لقسونوننية ) فتح ا

 هلؤؤؤفمؤؤؤ  جوؤؤؤ   ليؤؤؤل  جؤؤؤةش وييؤؤؤ   لمؤؤؤا تن  شرمسؤؤؤن   1453 بليؤؤؤل سؤؤؤي   هش  ؤؤؤلةادؤؤؤل  لسؤؤؤيطا   لماويؤؤؤ  فؤؤؤي 
يشؤؤل   طاريؤؤ  آربجةؤؤ   هربؤؤ ةؤؤرل  لماويؤؤ   شه ؤؤاممملؤؤف مؤؤ  مئؤؤ  شثمؤؤاةن  سؤؤ ني  أسؤؤطرل جيؤؤاي شمؤؤ  جوؤؤ   لبحؤؤل  

كاةؤن تقؤؤذف كؤل ت مؤؤ   لحجؤؤل . ش  هشربؤؤا   بؤونل  سؤؤم  دؤاة  مجؤؤل لؤؤ  مافعةؤ  شضؤؤ  بوؤا مؤؤا ف  جسؤةم  دؤؤيعوا 
  ألةصؤؤاري  هبؤؤي هوؤؤرص لحصؤؤار  كتشؤؤف  يؤؤل  إثيؤؤاءشفؤؤي . هةؤؤ  كؤؤل ش ةؤؤا  ميوؤؤا  ثيؤؤا يشؤؤل  يطؤؤار  إلؤؤى مسؤؤاف  منؤؤل 
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شبعؤا رضؤي   ييؤ  . سؤفةا   هبؤيفي رالف  معاشي  بؤ   ؤ ي 52 لذي  ستشوا ةن  ةصار  لقسطيطنية  في سي  
شل بوؤؤذ  كؤؤل سؤؤيطا  وتؤؤرلى وتقيؤؤا سؤؤةا ي مؤؤا   لاؤؤاهي  أل ه شجؤؤلت  لعؤؤان   عؤؤا ذلؤؤك  اجامعؤؤ   ل ؤؤتم بيؤؤى لؤؤ  مسؤؤجا

 . لمسجا 

لؤ   شهرسؤير جيؤره  هيؤاليفييؤى آيبؤ    أشرشبؤاشلما بايا  سؤطيطن  هللارؤل ميؤر   لؤلشم يؤذه  السؤتعا ن ت  سؤتيجا 
 هسؤؤطرل جيؤؤر  ةتوؤؤن   ؤؤره   يؤؤ  مل كبؤؤ  فعارضؤؤت   لسؤؤ    لع ماةةؤؤ  ش ةتشؤؤلت بنيومؤؤا ةؤؤلص يا  فؤؤأتى ا حليؤؤ هسؤؤطرال 

رفؤؤ   لمحصؤؤررش   لسالسؤؤل  لحاوا ؤؤ   لتؤؤي شضؤؤعن لميؤؤ   لمل كؤؤب  لع ماةةؤؤ  مؤؤ   لردؤؤرل  ه شنررلؤؤ   لمنيؤؤاء  عؤؤا 
شبعؤايا   فيؤظ تسؤتط  سؤ    لع مؤاةنن  مطارنتوؤا   فأشدؤين  لمؤم  ليماويؤ  .  عؤا مؤلشره كمؤا كاةؤن  هيناتثظ  إلنوا

.    عبقليؤ  فخطؤل ببالؤ  ف ؤل .  لحصؤار بؤل  شبحؤل   إلتمؤاممل كبؤ  إلؤى  لمنيؤاء  رذ  لسيطا     ل في آليق  لؤاررل 
 لمسؤتالص  ؤا  موؤا آليقؤا   ألمؤليقؤل  لمل كؤب ييؤى  ليؤل لةجتؤاهش   لسالسؤل  لمرضؤري  لميعؤ  شتؤظ يؤذ  و ه  شيي 

لؤؤاي  مؤؤ   لخشؤؤب دؤؤب يينوؤؤا  لحيؤؤن ش  هلؤؤر حشردؤؤن فر ؤؤ  كؤؤظ ( 10  همةؤؤالفلسؤؤخا  هي سؤؤت    مسؤؤاف ييؤؤى  ليؤؤل 
 أةمالوؤا شمؤا فعوا .. إلؤى  لطؤلف  ل ؤاةي ةقؤل ةحؤر سؤبعن  سؤ ني   همكؤ لسورل  هلق  لمل كؤب يينوؤا شبوؤذه  ل ةفةؤ  

ال ميؤؤؤؤاص مؤؤؤؤ  ةصؤؤؤؤل  ه  ه قيؤؤؤؤر  ليوؤؤؤؤار شة ليؤؤؤؤا  لمحصؤؤؤؤررش   هدؤؤؤؤبمةتؤؤؤؤى إذ  !! فؤؤؤؤي لنيؤؤؤؤ  ش ةؤؤؤؤا  مؤؤؤ   لخيؤؤؤؤة   
مؤاور  29  -يؤؤ  857سؤي   هشلجمؤان  20/ي وؤرم جنرب   االستعا ن ليوجرم ف. ثظ همل  لسيطا   لع ماةنن  يينوظ 

رةاموؤؤا لالةت ؤؤال  اليصؤؤل  همؤؤام  ألةؤؤر ر لجيؤؤرن  لع ماةةؤؤ   هبؤؤعينشفؤؤي  لينيؤؤ   لسؤؤا ق  لينؤؤرم  لمحؤؤان . / 1453سؤؤي  
 ؤؤالوجرم فوجؤؤظ مئؤؤ    ألش مؤؤل إلؤؤنوظ لمحقؤؤق لؤؤاووظ شظيؤؤر  آؤؤرل لؤؤنيوظ ووييؤؤر  شيكيؤؤلش  ةتؤؤى إذ  الح  ل جؤؤل دؤؤارت 

ةتؤؤى نريؤؤر   لماويؤؤ  مؤؤ  كؤؤل فؤؤ  ش يميؤؤر   لسؤؤةا فؤؤةم  يارضؤؤوظ شنريؤؤر    ألسؤؤر ري شتسؤؤيقر  جيؤؤا هلؤؤفشرمسؤؤر  
شيعتقؤا  لؤلشم ةتؤؤى  آل  .   أليؤاليكيةسؤ   لقا سؤ  دؤرفةا ةنؤث كؤا   صؤؤيي فنوؤا  لبطليؤق شةرلؤ  يؤان ي ؤؤةظ مؤ  

ثاةةؤؤ  وؤؤرم  خؤؤلج   لحؤؤا ط ويشؤؤق ه شفؤؤي  يتقؤؤانيظ   ق ش لصؤؤرر  لمقاسؤؤ  يؤؤةؤؤا ط  ل يةسؤؤ   ةشؤؤق شنرؤؤل فةؤؤ   لبطل  ه 
!! م   لقسطيطنية  شيخلج  لبطليق ميوا شيتظ دالت   لتؤي  طعوؤا ييؤا نرؤرل  لع مؤاةنن  ييةؤ  ييؤا  ل ؤتم   ألتل  

. 

 لمسؤيمن  ةادؤلش   ه شةؤذكل ييؤا  .جعين يادم  لياشلؤ   ش اا الممد نة هي  لإ الم )وشسمنن  لماوي   
 : لإلسالم  ألشلن ميوا سبع  في  لقلةن   رنل  أليشل  مل   يل يذه  لمل   إةا  لقسطيطنية  

 م  654 ؤي 34سي  رضي   يي  ةادليا معاشي  في رالف  سناةا ييي قا ف

 ه ضا. م في رالف  سناةا ييي  667 ؤي 47معاشي  سي   شةادليا وحيا ب 

 م  715 ؤي 97م شفي  672 ؤي 52شس في رالف  معاشي  سي  هشةادليا سفةا  ب   

 رضي   يي  .في هم   لخية   يمل ب  ييا  لعحيح ب  ييا  لميك سيم  ةادليا مش 

 .م  739 ؤي 121سي  ب  ييا  لميك في رالف  يشام  ه ضاشةردلت 

 . م 798 ؤي 182رش   للبنا سي  اشفي  لمل   لسا ع  ةادليا  لخية   ي

   ميؤؤ  كؤؤل  يتؤؤا ء  هش مؤؤله ار.. فأدؤؤ السؤؤيب ش ليوؤؤب  ن يؤؤذ  ثؤؤظ نرؤؤل  لسؤؤيطا   لماويؤؤ  فرجؤؤا  لجيؤؤرن مشؤؤتاي
.  جعيوؤا مسؤجا  جامعؤا ليمسؤيمن  إيالةؤا ؤا  وؤمذ  فنوؤا  الصؤال   شهمؤلدؤرفةا  ه ؤاةؤاال ثؤظ ه ر كيةسؤ    ألم فسان 

بؤعا ل ن اةؤ   لمسؤةحنن  بؤؤل  إ امؤ ال  عؤارض فؤي   أةؤ شبعؤا تمؤام  ل ؤتم ييؤى يؤذه  لصؤرر   ييؤ  فؤي كافؤ   لجوؤات 
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فؤلض ييؤنوظ نفؤ   لخؤل ج مسؤت يةا . ش فلجؤ  مؤ  يؤاجل مؤ   لمسؤةحنن   همالكوؤظ  ة   ضم  لوظ ةليؤ  نوؤيوظ شة ؤ,
 . لاو  فقط   ه م م  ذلك 

 :   لماوي  شتحصنيوا سافل  جنرب  ل تم بالن جاوا   هسر رما يام م   شىيان يذه  لتلتنبات  إتمامشبعا  

 خيل ةؤؤ   إلةؤؤ  هرسؤؤالشمؤؤ  بؤؤل  سؤؤطيطن   ا هرؤؤر نمتليؤؤرس شترمؤؤاس  همنل يؤؤافقصؤؤا بؤؤالن مؤؤرره ل ؤؤ  لؤؤظ ويت ؤؤل 
 .نشكا فقيل ذلك  لسيطا   هلفنف  جحي  سيري   اريا  ثيا يشل  ا قيرلوم

وؤؤاف  لؤؤ   ه  لصؤؤلص  لصؤؤيم مؤؤ   لسؤؤيطا  محمؤؤا  ل ؤؤاةي ييؤؤى  همنؤؤلابلم فؤؤشغنؤؤل شجوتؤؤ   ادؤؤا  بؤؤالن  لصؤؤلص 
 . 1454نشكا شذلك في سي   هلفسيريا ثماةن  

 ثؤؤظ هرسؤؤلن  لر  عؤؤ  ييؤؤى ةوؤؤل  لؤؤا ةرص شةادؤؤليا مؤؤ  جوؤؤ   ليؤؤل ش ليوؤؤل شفؤؤي  لسؤؤي   لتالةؤؤ  شدؤؤل ماويؤؤ  بياؤؤل 
 .1460إلى سي   1458فتحوا م  سي   فأتظفتم بالن  لصلص  إلتمام ابا  محمرن  ألي ظ لصار 

فتم  لسيطا  ماوي  كررةت  شما جاشريؤا مؤ  بؤالن  لنرةؤا   1458تظ فتم بالن مرره ف ي سي    ألثياءشفي يذه  
 شؤؤل  نفؤؤ   إالنمتليؤؤرس  ألرةؤؤ مؤؤرره  إ يؤؤةظ سؤؤطيطن  مؤؤ  جمةؤؤ  بؤؤالنه شلؤؤظ وتؤؤل   هرؤؤا  ؤؤالرلرج ةتؤؤى جؤؤلن ترمؤؤاس

 . لجحي   

 .  شفي ذلك  لر ن فتحن جح  ل تاسرس ش ليلشس شغنليا م  جح  ل  حل  للشم 

 . نبررارسم فردل في   لص ش ن إلى ماوي  ثظ هغار  لسيطا  

 عؤا محاربؤ  يية ؤ  يؤر  شهسؤلهي  نف   لخؤل ج  همنلياالمتياع يرسي   لةارص  لسيطا  بالن  1462شفي سي   
 .يرسي   ل شهيالي قتيوما فا ةن ل  جمة  بالن  لبشياق  شهملششلاه 

ثؤؤظ  عؤؤا ياةؤؤ   سؤؤتملت سؤؤي  ش ةؤؤا  يؤؤانت  لحؤؤلشص  . ييؤؤى ماويؤؤ   رجؤؤرس شغنليؤؤا  سؤؤترلر   1463فؤؤي سؤؤي  ش 
 س جؤل ويؤر لع مؤاةنر  جحيؤل  ةجلبرةؤن شتسؤمى فؤي كتؤب  لتؤل   فتؤتم   ه  لييان   شكاةن ةتةجتوؤا  بن   لع ماةنن  ش

ةؤرل  هشرشبؤا هةحؤاءفؤي   ألمؤ سؤان  ه شبعؤا  1470ملكح مستعمل ت  لييان   في جح  ؤل  لؤلشم شتؤظ فتحوؤا فؤي سؤي  
 .إلى بالن  لقلما   آسةا  لصال   هة اره لسيطا  

 بؤؤؤقرنره فؤؤؤي مقابيؤؤؤ   عؤؤؤة  متةؤؤؤاه ت  ويلمؤؤؤر  دؤؤؤيحا جاوؤؤؤا  مؤؤؤ   لسؤؤؤيطا  شيتيؤؤؤاهلر  يؤؤؤ  ه فضؤؤؤل  لييان ؤؤؤ  ثؤؤؤظ 
 هشلشكاةؤن يؤذه  . 1479 ؤ  بنيومؤا معايؤا  فؤي  ويؤاول سؤي   شهمضؤننتجاريؤ  شتؤظ  لصؤيم بؤن   ل ؤليقن  ييؤى ذلؤك 

فؤي  هشرشبؤانشل  هيؤظكاةؤن جمورريؤ   لييان ؤ  ةؤن  ذ    إذ هشرشبؤارطر  رطتوا  لاشل   لع ماةةؤ  ليتؤارل فؤي بؤمش  
 .جمورري  جير    إالانلوا في ذلك  لتجار   لبحلي  شما كا   ع

 
 :فتح ج ائر النوناو ومد نة اوترانه   
فتحؤن جح  ؤل  لنرةؤا   1480شفؤي سؤي  . تظ  لصؤيم مؤ   لييان ؤ  شجوؤن  لجنؤرش إلؤى بؤالن  لمجؤل  ه شبعا   

 ا طالةؤؤا  لتؤؤي  شبعؤؤايا سؤؤار  لقا ؤؤا كؤؤا   ةمؤؤا  ابؤؤا  مل كبؤؤ  ل ؤؤتم ماويؤؤ   شتل ةؤؤن   لر  عؤؤ  بؤؤن  بؤؤالن  لنرةؤؤا  ش  طالةؤؤا
 اكا  يحم  لسيطا  ييى فتحوؤا جمةعوؤا شيقؤال  ةؤ    سؤظ  ؤا  وؤلبط ةصؤاة  فؤي كيةسؤ   لقؤا س  طؤلس  ماويؤ  رشمؤ

 م. 1480سي   هغسطسيير  في  نف تحن ماوي   شتل ة. مقل  لبا ا 
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كؤؤظ شمؤؤا  ة.  لسؤؤيطا  محمؤؤا  ل ؤؤاةي  لاؤؤاهي يؤؤ  ثؤؤال  شرمسؤؤن  سؤؤي    ل ؤؤتمهبؤؤر م تؤؤرفي  1481شفؤؤي سؤؤي    
 ف ؤتم  لقسؤطيطنية  شه ن يينوؤا فؤتم ممي ؤ  آل بؤحش   للشمةؤ  ش لصؤلص ش هجؤا نهتمظ في راللوؤا مقادؤا   سي   31

ماويؤؤ  بياؤؤؤل ن  لتا عؤؤ  ليمجؤؤؤل إال  لصؤؤال  شلؤؤؤظ ويؤؤق فؤؤي بؤؤؤالن  لييقؤؤا   هللاسؤؤؤةا ه ؤؤالةظشجمةؤؤ    ألرةؤؤؤمشن شهلباةةؤؤا  لبشؤؤياق
   آلسؤتاة فؤي  هسسؤوافؤي  ةؤا  لجر مؤ   لتؤي  هةشؤأه لؤذي  شبعة جح  ل تا ع  ليييان   شنف  في  لماف   لمخصؤرص

 . فلةم    شجح ه ي   إلسالم رنل  .

ش ؤؤاةر   لعقربؤؤات  مبؤؤانئ  لقؤؤاةر   لمؤؤاةي هشلشضؤؤ  يؤؤلش  هةؤؤ  يمؤؤل تي ةمؤؤات إن ريؤؤ  ك نؤؤل  كؤؤا  ميوؤؤا . ش . 
 هتموؤؤؤاا ؤؤؤ   كةفةؤؤؤ  ش ضؤؤؤح  فأبؤؤؤال  لعقربؤؤؤات  لياةةؤؤؤ  هي  لسؤؤؤ   السؤؤؤ  ش لعؤؤؤن   ؤؤؤالعن  شجعؤؤؤل يرضؤؤؤوا  لال مؤؤؤات  ليق

 كؤر  يؤذ  هشل  -إ  دؤم  لخيؤل  –. شييةؤ      لؤذي ترسؤ  فؤي  لتشؤليعات  لرضؤعة  .  لسيطا  سيةما   لقؤاةرةي 
 : ال تعالى -م  غنل بل  ع   – لسنل ييى آليق  ل  ل ش لير ر شهسباص يحيم   يذه  ألم  .  ف بم   

   ُ ََ َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاه  . (44  لما ا :    فَأُولَئَِك هُُم اْلَكافُِرو

 
 (8 )- م(:1512 -1481) الس واو الغازي با  يد قاو الماني 

ثاةنومؤؤؤا جؤؤؤظ  ش  كيليمؤؤؤا  اوحيؤؤؤا شكؤؤؤا  ةاكمؤؤؤا  اماسؤؤؤةا ه ل ؤؤؤتم محمؤؤؤا  ل ؤؤؤاةي يؤؤؤ  شلؤؤاو   هبؤؤؤرتؤؤرفي  لسؤؤؤيطا    
.. شةصؤؤين بر بؤؤل ك نؤؤل  بؤؤن   ألرؤؤري   فؤؤي  لقلمؤؤا   اسؤؤظ  ليؤؤلةس هيؤؤحيظ شكؤؤا  ةاكمؤؤا  إلفؤؤلة  لمشؤؤورر فؤؤي كتؤؤب 

 تارل فنوا  لبا ا شمير   ليصار    ش ةتون  مرت  ألمنل جظ مسمرما في كيف ميك فلةسا . 

لظ تحصل فترةات ذ ت  ال في يوا  اوحيا  ل اةي   شل   ترسؤعن  لعال ؤات فؤي يوؤاه بؤن   لسؤيطي  شرشسؤةا 
 شممالك هشربا . 

شالن  ستعجير   ليح ع ييؤى  لسؤيطي  ش سؤتطاع  إلة شؤاري  فؤلض  لسؤيطا  سؤيةظ فؤي ةةؤا  شكا  ليسيطا  ثالث  ه
 ؤؤ  إلؤؤى  لقسؤؤطيطنية   اةت ؤؤال ه  ؤؤا شسؤؤارش   ؤؤ  إلؤؤى سؤؤل ي  لسؤؤيطا  شآييؤؤر  ميؤؤ   لتيؤؤاهل يؤؤ   لميؤؤك لرلؤؤاه  ش تؤؤر  هبةؤؤ 

 لاشلؤ   لعيةؤ  فؤي همؤ    همؤالشلؤظ تؤحن ..  1512 بليل سؤي   25 918د ل سي   8 لمذكرر فقيل ش ستقال في ورم 
ف اةن ةلشب   لخارجة   ضطل ري  ليما فعؤ  يؤ   لحؤاشن .   لاماء ينال لحب   لسيظ شةق   إال لسيطا   اوحيا  ل اةي 
 . شكا  سيمي  لطباع كاريا ليقتل هيا ؤياةتى ال  ستخف بوا 

  

 (9 )-  م( : 1520 -1512)الغازي  ارولالس واو   يم 

هي  لقؤاآ   بيؤ  سؤيةما  ةاكمؤا ليقسؤطيطنية  شسؤافل  جنربؤ  إلؤى بؤالن  ( ؤاشه لقب بؤؤ  سيةظ  ألشل  لذي ين  
 عؤا ه   تؤل مؤ  ي ؤل ييةؤ  مؤ  إررتؤ  شهشالنيؤظ ةتى لظ ويق لؤ  ميؤاهع فؤي  لميؤك  إررت  شهشالن إررت هللاسةا لمحارب  

 ! 

ر شسؤيطي  مصؤل فؤؤابلم ةنؤث كؤؤا   اةت ؤار سؤ ل ء مؤ   يؤؤل  ليياقةؤ  ش لمجؤل شمرسؤؤك هنرةؤ يؤان إلؤى ماويؤؤ   ثؤظ 
فؤي  ليمؤر ش الرتقؤاء  هرؤذتمطامع  كاةن متجو  إلى بالن  ل لس  لتؤي كاةؤن  ه م  جمةعوظ ياة  لمان آريي   ما 
قؤا كؤا   سؤماينل  ؤا ف   لؤذي بؤاهت نشلتؤ  تيمؤر بؤلق  لسؤيطي  .  لشؤةعي  لصؤ ري في يصل مي وا بؤاه  سؤماينل 

شبعؤايا فؤتم  لعؤل ق شبؤالن رل سؤا  شن ؤار  كؤل سؤي   . 1501ي  ماويؤ  تيليؤح سؤ يادؤمت  فتم شال ؤ  بؤنلش   شجعؤل
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 ذربةجؤؤؤا   بؤؤالن فارسؤؤتا  ش همالكؤؤ ضؤؤظ إلؤؤؤى  1510سؤؤي   شفؤؤي.  ةؤؤا  ؤؤر نه فاةتؤؤل ماويؤؤؤ   اؤؤا ن  . شهرسؤؤل 1508
. شيكؤذ  تارمؤؤن يوؤل لمؤا شر ء  شبؤذلك  متؤات ممي تؤ  مؤ   لخيؤؤة   ل ارسؤي إلؤى  حؤل  لخؤؤحر شمؤ  ميؤا    ل ؤل ت إلؤؤى

  رين   لاشل   لع ماةة  شهر ن  لسيطا  سيةظ إ عانيا يي  .نشل   لص

ت ر وؤؤا فؤؤي فاةتصؤؤلت  لجنؤؤرش  لع ماةةؤؤ  ةصؤؤل  مينيؤؤا ل 1514سؤؤي   فؤؤي هغسؤؤطسفر ؤؤ   لقتؤؤال بؤؤن   لجةشؤؤن    
هشجاتؤ  شلؤظ  إةؤا  ه ضؤا شهسؤلت  ألسؤلشفل  لشاه  ما  قي م  جنرب  شش   ك نل مؤ   ؤر نه فؤي سالح  لمافعة  . 

شنريوؤؤؤا  هبر بوؤؤؤاشفتحؤؤؤن  لماويؤؤؤ  !  ةتقامؤؤؤا مؤؤؤ   لشؤؤؤاه   ا ؤؤؤتك ألةؤؤؤابؤؤؤل هشجوؤؤؤا   ولنيؤؤؤا لحشجوؤؤؤا  ه    قيؤؤؤل  لسؤؤؤيطا
 . ثؤؤظ إلؤؤى  لقسؤؤطيطنية   شهرسؤؤيواش سؤؤترلى ييؤؤى رؤؤح     لشؤؤاه .  1514سؤؤيتميل سؤؤي   4 لسؤؤيطا  ميصؤؤرر  فؤؤي وؤؤرم 

كافؤ  قبا ؤل  شهآايؤنن ؤار  كؤل  ةظإ يؤشرف  ش لل ؤ  ش لمردؤل شبؤذل تؤظ فؤتم هفتحن  لجنرش  لع ماةة  ما    مارنو  ش 
 . ل لن باش  ك نل يياء  شل   قا وظ تحن ةكظ رؤساء قبا يوظ

 
 انتقال الخالفة إل  العممانننن : فتح مصر  

لؤؤظ ويتؤؤ   لسؤؤيطا  سؤؤيةظ مؤؤ  محاربؤؤ   لشؤؤةع  شفؤؤتم بؤؤالن ن ؤؤار  كؤؤل ش لمردؤؤل ةتؤؤى  رؤؤذ فؤؤي  السؤؤتعا ن ل ؤؤتم 
 لع ماةةؤؤ  . مؤؤ   لشؤؤاه  سؤؤماينل لمحاربؤؤ   لاشلؤؤ   تحؤؤالف ؤؤا اؤؤرري كؤؤا  سؤؤيطاةوا  اةصؤؤره  ل ه  مؤؤا    سؤؤيطي  مصؤؤل

  ةلسؤؤوا   شرنةؤؤا إلنوؤؤا ميصؤؤرري  (. ةيؤؤب  لشؤؤوباء ماويؤؤ  شسؤؤار  جةشؤؤ  إلؤؤى بؤؤالن  لشؤؤام فتقابؤؤل  لجةشؤؤا   قؤؤلص 
سؤؤي   هغسؤطسشكؤا  ذلؤك فؤي  لمميؤركي .   ةوؤح م  لجؤةش هثيؤاءفؤي ش ن  قؤال لؤ  مؤلج ن بؤق ش تؤل  لاؤرري فؤؤي فؤالتقر  
نرؤؤل  لسؤيطا  ةيؤؤب   شيؤؤلش  هةؤ   تؤؤل كؤل مؤؤ  كؤؤا  فنوؤا مؤؤ   لشؤةع    ش نؤؤل هةوؤؤظ شبعؤا يؤؤذه  لمر عؤ     .  1516

ش ابؤؤل .  ةتؤؤل  لسؤؤيطا  سؤيةظ  كؤؤل سؤؤورل  مؤؤا    ةمؤؤاه شةمؤؤم شنمشؤق شيؤؤن  بوؤؤا شال  مؤؤ  آلفؤؤ  ثالثؤن  هل ؤؤا! ثؤؤظ 
شلمؤؤا . بامشؤؤق  ألمؤؤري بتؤؤلمةظ  لجؤؤام   شهمؤؤلةعامؤؤات ييؤؤى  لمسؤؤاجا شفؤؤانتوظ شفؤؤلق  إل فأةسؤؤ مؤؤ  بوؤؤا مؤؤ   لعيمؤؤاء 

( شبقنؤؤن ةعتؤؤؤا  قههها م الوههرمنن الاههريفنن)  دؤؤ   : لخطنؤؤؤب ييؤؤاما نيؤؤا لؤؤ   هضؤؤاف دؤؤيى  لسؤؤيطا   لجمعؤؤ   ؤؤ 
ثؤظ  غتصؤيوا فؤي هماةيؤا  لميحؤرس رؤانم  لنوؤرن ش ليصؤار  ش لمجؤرس   ميؤك هللال سؤعرن فوؤا بؤ   . ليخي اء  لع ماةنن 

 ( . ييا  لعحيح

ماويؤ   لقؤايل  رغمؤا يؤ  مقاشمؤ   لممالةؤك  لؤذو  ةؤاربريظ مؤ  بؤارع آلرؤل  ثؤظ اةنر  ماوي  غؤح   ةتل  لع مثظ 
ش ؤ   ه يؤظ وييؤث فآرمؤا   ؤاي  ! همؤاةسؤم   هلؤف لييا ما وييؤ  رمسؤن   هياليشم  ميحل آلرل ةتى  تل ميوظ شم  

  .بباص هشييم 1517ي   لسيطا  سيةظ في   بليل س  أملشبيق    لع ماةنن   خةاة   عة م  مع   هوايفي 

هللارؤل ذريؤ   لاشلؤ   لعباسؤة   محمؤا  لمتركؤل ييؤى    ه تاريخةؤ  ي مؤى  هيمةؤ شمما جعل ل تم ش ني  لينؤل   
لمصؤل  عؤا سؤؤقر  ماويؤ   اؤؤا ن مقؤل رالفؤ  بيؤؤي  لعبؤاس فؤؤي قبضؤ  يرالكؤر رؤؤا   لتتؤلي سؤؤي   هجؤؤا نه لؤذي ةضؤل 

إلؤؤى  لسؤؤيطا  سؤؤيةظ   إلسؤؤالمة اهل يؤؤ  ةقؤؤ  فؤؤي  لخالفؤؤ  م شكاةؤؤن لؤؤ   لخالفؤؤ   مصؤؤل  سؤؤما تيؤؤ 1091 -ؤ يؤؤ 656
 . شداق    لع ةظ : لع ماةي 

 وإو تتولوا يستبدل ووما غنر م   .   ش لسؤةا ش ليؤلن     لعيؤظ ( شيؤي  لينؤلق : شسيم   آلثار  لييريؤ   لشؤلي
ليمؤؤممين  شرية ؤؤ   همنؤؤل شمؤؤ  ذلؤؤك  لتؤؤارير دؤؤار كؤؤل سؤؤيطا  ي مؤؤاةي . م ؤؤاتةم  لحؤؤلمن   لشؤؤلي ن   ه ضؤؤاشسؤؤيم    

 . ليمسيمن  
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 20شفؤؤي   . سؤؤافل  لسؤؤيطا  سؤؤيةظ مؤؤ   لقؤؤايل  يا ؤؤا  إلؤؤى  لقسؤؤطيطنية  1517بؤؤول سؤؤيتميل سؤؤي   هش  ؤؤلشفؤؤي 
ةضؤؤؤل  الةت ؤؤؤال ش  924دؤؤؤ ل سؤؤؤي   22شدؤؤؤل  لسؤؤؤيطا  إلؤؤؤى ماويؤؤؤ  نمشؤؤؤق شمكؤؤؤث بوؤؤؤا إلؤؤؤى  923رمضؤؤؤا  سؤؤؤي  

ثؤظ سؤافل إلؤى ماويؤؤ    .ييؤؤى  يؤل محنؤي  لؤاو  بؤ   لعلبؤؤي  بامشؤق ه امؤ مؤل  فؤي  لجؤؤام   لؤذي  هشل لصؤال    ل امؤ 
لةخؤؤؤابله  شؤؤؤأ  ةليؤؤؤ  هيؤؤؤار   هسؤؤؤباةةاسؤؤؤ نل مؤؤؤ   يؤؤؤل ممي ؤؤؤ   إلةؤؤؤ شدؤؤؤل . شفؤؤؤي  لطليؤؤؤق  شميوؤؤؤا إلؤؤؤى  هنرةؤؤؤ  ةيؤؤؤب 

فؤي   ماةةؤ  . لمسةحنن  ليقاس  لشليا  لذي كا   يال تا عا لسيطي  مصل شتبعوا في نررلوا تحؤن ظؤل  لاشلؤ   لع
 إلسؤؤبا  بؤؤلم   شه لسؤؤيطا  مقابيتؤؤ  شدؤؤلح  قيرلؤؤ  ذلؤؤك  فأةسؤؤ سؤؤيريا ليممالةؤؤك   لمييؤؤ   لؤؤذي كؤؤا  وؤؤاف مقابيؤؤ  نفؤؤ  

 لخؤل ج  متؤأرل  س نل م   يل جمورري   ليياقة  لناف  ل  رؤل ج سؤيتن   إلة  هتىشكذلك  . معايا  م   لباص  لعالي
 . لمقلر يينوا ة نل  قا وا في جحيل   يلص  

ء شيؤؤذل مؤؤ   شؤؤاء . ةنؤؤث دؤؤارت  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  ميؤؤذ يوؤؤا  ل ؤؤاتم نشلؤؤ  ي مؤؤى شسؤؤبحا  مؤؤ   عؤؤح مؤؤ   شؤؤا
  حسب لوا مير  هشربا هلف ةساص .

.  حؤؤلي لمعؤاشن   ل ؤؤل  ييؤى جحيؤؤل  رشنس  حؤؤل  هسؤؤطرل فؤؤي يؤؤذه  لمؤا  مشؤؤتاال بتجونؤح  لسؤؤيطا  سؤيةظ شكؤا  
مؤا وؤتظ مشؤلشع فؤتم جحيؤل  رشنس بؤل ياجيؤ  ل   لظ  موي   لمير  ري  شلمحارب  باه  لعجظ ثاةةا  ه ضاشكا   ستعا 

  . م 1520فترفي في سيتميل سي   هنرة في رةيت  م   لقسطيطنية  إلى 

 تؤؤل سؤؤبع  مؤؤ  شهر  ؤؤ  قؤؤا ف  شلريؤؤا   ؤؤك  لل ؤؤاص . يؤؤاماء ل اكاسؤؤ  -كمؤؤا سؤؤجل  لممررؤؤر   -ةضؤؤلت  كؤؤا   ش
ى ييؤى مؤ  وؤل م مرتؤ   ؤا   صؤبم شهيؤل  ايةتؤى دؤار و ؤ. ي ر   أل ل القتل   شكا  كل شهيل موان. ألسباص ش  ة  

كيا س  لقسطيطنية  إلى مسؤاجا مؤ  سؤيق  لريؤا مؤ   هجملشةرل   ك نل  م   لجر م   لسيطا  سيةظ بيى  ا ش . ل  
 .  لسيطا  محما  ل اةي  ل اتم لبطليق  للشم  عام مس ةصف  ل يا س  ل اةي  لذي تلك  لوظ  عا فتم  لماوي 
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  (10 )-   (1566 -1520) القانوني ارولالس واو الغازي   يماو قاو : 

شكؤؤا  مؤؤ  يانتؤؤ    . شهشسؤؤعوظ يؤؤح  شمجؤؤا    شيم ؤؤل يوؤؤاه  مؤؤ  بوؤؤاء نشلؤؤتوظ . شيؤؤر يابؤؤل ميؤؤر  هللال ي مؤؤا 
  شذكؤل م ش آل ؤات  لقلهللاةةؤ   لمينيؤ   مك  ش لماوي   خطا ات م عمؤ   اليصؤا شهبل فكاف   لرال  إلى إرسال  لخطا ات 

 :شكؤؤؤؤؤؤا   سؤؤؤؤؤؤتول رطا اتؤؤؤؤؤؤ   اآل ؤؤؤؤؤؤ   لشؤؤؤؤؤؤلي   . شرامؤؤؤؤؤؤ  ياقبؤؤؤؤؤؤ   ل يؤؤؤؤؤؤظ  ش    ألةكؤؤؤؤؤؤامفضؤؤؤؤؤؤل  لعؤؤؤؤؤؤال ش لقسؤؤؤؤؤؤط فؤؤؤؤؤؤي 
 ة   سظ    للةم   للةةظ ىة  م  سيةما  ش إ . : شكا  م  هيظ هةا   يواه 

 لسؤؤيطا  إلؤؤى ميؤؤك  لمجؤؤل  هرسؤؤي شرن ريؤؤل  تؤؤل  لسؤؤ نل  لؤؤذي  عؤؤا ه     م :1521  بياؤؤل ن فؤؤي سؤؤي  فؤؤتم ماويؤؤ
بياؤؤؤل ن  إلؤؤىفاستشؤؤؤا   لسؤؤيطا  غضؤؤؤبا شسؤؤار يؤؤر بي سؤؤؤ  فؤؤي مقامؤؤ   لجؤؤؤةش  .  لحؤؤلص هش طيؤؤب ميؤؤ  نفؤؤؤ   لجحيؤؤ  

 ميؤؤؤ  ةصؤؤؤ  كيا سؤؤؤوا  لتؤؤي ةرلؤؤؤن مسؤؤؤجا  شدؤؤارت يؤؤؤذه  لماويؤؤؤ   لتؤؤي كاةؤؤؤن  إةؤؤؤا فؤؤاريوا شدؤؤؤيى  لجمعؤؤؤ  فؤؤي 
 . ش لييا     أل الةظليمجلين   كيل مسايا لوا ييى فتم ما شر ء ةول  لا ةرص م  

شبعا ذلك  رذ  لسؤيطا  فؤي  السؤتعا ن بؤل  شبحؤل  ل ؤتم جحيؤل  رشنس  لتؤي   م: 1523 سي  فتم جحيل  رشنس 
شل ؤي  .  جوؤ   لبحؤللظ وتمك   لسؤيطا  محمؤا  ل ؤاتم مؤ  فتحوؤا لت ؤر  ةيقؤ   تصؤال بؤن   لقسؤطيطنية  شمصؤل مؤ

 .  لاشل  لمعان   لياشل  ش ن  لحلص هساآنل ال  كر  ليمسةحنن  ملكح ةصن  في شسط بالنه تيجأ إلة  

شبؤن   لع مؤؤاةنن  ييؤؤى   لمجؤؤل كاةؤن  لحؤؤلص غنؤؤل ميقطعؤ  بؤؤن    م: 1526فؤتم بؤؤالن  لمجؤل شيادؤؤمتوا سؤؤي  
  إلؤى ش ني مريؤاكس ةشؤيؤى ةوؤل  لطرةؤ  شدؤل  جةلبةؤ  ي هيمةؤ  فتؤتم  لجؤةش يؤا   ؤالع ذ ت  ه شبعا   . لتخرم

ف اةؤؤؤن يؤؤؤذه .  غيؤؤؤب  ل لسؤؤؤا   لمجليؤؤؤ  ش تؤؤل مي وؤؤؤظ شلؤؤؤظ  ع ؤؤؤل ييؤؤؤى ج تؤؤؤ  ييؤؤؤا  قتؤؤؤل ف 1526سؤؤؤي   فؤؤي هغسؤؤؤطس
يادؤؤم   لمجؤؤل م ؤؤاتةم  لماويؤؤ  إلؤؤى  (  بؤؤرن  ماويؤؤ   هيؤؤالي هرسؤؤلشلؤؤذلك .   أسؤؤليابؤؤالن  لمجؤؤل  فؤؤتم لر  عؤؤ  سؤؤيب 

ش لمحاف   ييؤى  لي ؤام ل ؤ  لؤظ تجؤا تيينواتؤ   لألياليييى  لجيرن  عام  لتعلض   مل ألش  لسيطا  فاستيموا مشان  
 .بنئا 

   فننيا (: بتا ء  لحلشص م   ليمسا شةصار يادمتوا 

يادؤم  بؤالن  ليمسؤا  همامششدل  لسيطا  سيةما   جنرب     فننيا (  ام  لسيطا   جنرب   ادا  ماوي  ثظ  
فوؤؤام جؤؤحء  ميوؤؤا شفؤؤتم بوؤؤا ثيمؤؤا ةتؤؤى دؤؤار  مكؤؤ   لجنؤؤرش  هسؤؤر ريا  ييؤؤى ششضؤؤ   لحصؤؤار ةرلوؤؤا شسؤؤيط ما فعؤؤ

 يؤل  لشؤتاء  لؤذرنل  ش هشلمؤا ة ؤات   نرؤرل فؤي  لماويؤ  شل يؤ  لؤظ وؤتمك  مؤ     لجيؤرن  ؤالوجرم  همؤل لوجرم مي  ثؤظ 
 938ا  سؤي  رمضؤ 19شفؤي فةمؤا  عؤا .  لجنرش لمعاشن   ل ل   شىيا ن لسي   تيك فننيا   اللجرع ي   هش مله هدار

شلمؤؤا شدؤؤل إلؤؤى ماويؤؤ  ةؤؤةش . ثاةةؤؤ  ل تحوؤؤا  فننيؤؤا سؤؤار  لسؤؤيطا  سؤؤيةما   ادؤؤا  ماويؤؤ   1532 بليؤؤل سؤؤي   25يؤؤؤ 
بيالن  لصلص شجا في  ةت اره س ل ء م   يل  ربناشق  ليمسا ششجا  ماوي  بيال ن س نل  جاوا  مؤ   يؤل ميؤك فلةسؤا 

 لخية ؤؤؤ  يؤؤؤان  لسؤؤؤ نل لمي ؤؤؤ  ةؤؤؤامال رطا ؤؤؤا ومكؤؤؤا   ل لةسؤؤؤاشي ش شبعؤؤؤا  لمقابيؤؤؤ  شتبؤؤؤانل عبؤؤؤار ت  لسؤؤؤالم بؤؤؤن   لسؤؤؤ نل
شكؤا  مي ؤا لييمسؤا شيرليؤا  ش هسؤباةةا ش إميل آؤرر  أللماةةؤا شيؤارل     ييؤى محاربؤ  بؤارل ا   تحانيمؤا لسؤيطا  فةؤ  

مؤ   مع ظ جيرص إ طالةا ش جير  شجحيل  منيرركا   ششيل   في سؤاةل  لجح  ؤل فؤي مي ؤ  ( شبوؤذ  كؤا   حؤةط   لةسؤا
ثؤؤؤظ سؤؤؤار  لسؤؤؤؤيطا  .  لع مؤؤؤاةي إذ  مسؤؤؤن  لحاجؤؤؤ   سؤؤؤؤطرل األ  لمؤؤؤا ن فلةسؤؤؤا   لسؤؤؤيطا   شيؤؤؤا شجمةؤؤؤ   لجوؤؤؤات . 

فؤارس  هلؤف عا مؤح شلتوظ ماويؤ  بياؤل ن رمسؤ  يشؤل  إلنوظمقاتل ش ةضظ  هلفكا  ويي  يانيظ ما تي  ذو  جنرب   ل
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عؤؤام لش . شةصؤؤر  بؤاش  مقاشمؤؤ  تؤذكل  ا   ؤالعفؤؤتم  لجؤةش يؤؤ فننيؤا   لمسؤؤنل ةحؤر ماويؤؤ   هثيؤاءشفؤؤي   لقؤلم تيؤؤلمؤ  
 .  يان ييوا ه ضا شجرن ما ف  ةصار مع  شال تل ص فصل  لشتاء بحموليله 

مكافؤأ   هرةؤ إلى ماوي  فنينب  ين  داةب كؤل ي  لتتؤلي راةؤا لؤيالن  لقؤلم بؤال  إ ا  شلما شدل  لسيطا  في  
تؤؤن ه .  ةتشؤؤاص يؤؤذه  لحؤؤلشص مؤؤ  جوؤؤ   ليؤؤل هثيؤؤاءشفؤؤي  .  ليمسؤؤا   أر ضؤؤيمؤؤلشر  لجؤؤةش  هثيؤؤاءلؤؤ  ييؤؤى راماتؤؤ  

 نفاةتيؤ  مؤ  سؤ    لبا ؤا  قصؤا محاربؤ   لع مؤاةنن  مؤ  جوؤ   لبحؤل م  س   بارل ا   لحلبة  شمعوا يا مجمري  
 امومؤؤا هشتؤؤامنل  لقيعتؤؤن   ليتؤؤن    إلة شؤؤاري منيؤؤا ي كؤؤررش  شبؤؤاتل س بؤؤيالن مؤؤرره  عؤؤا  تؤؤل مؤؤ  كؤؤا  بوؤؤا مؤؤ   لجيؤؤرن 

 ربؤؤناشق  ليمسؤؤا  هرسؤؤل 1523سؤؤي   هش  ؤؤلشفؤؤي   .ا  ل ؤؤاةي ييؤؤى ضؤؤ تي ريؤؤة  لنبالؤؤن بؤؤيالن  لنرةؤؤا  لسؤؤيطا   اوحيؤؤ
شلؤؤؤظ  قيؤؤؤل  لسؤؤؤيطا   لصؤؤؤيم بؤؤؤل  يؤؤؤل    عؤؤؤلض آيؤؤؤب  لصؤؤؤيم ييؤؤؤى جاللؤؤؤ   لسؤؤؤيطا    آلسؤؤؤتاة سؤؤؤ نل  مؤؤؤ   ييؤؤؤ  إلؤؤؤى 

 لسؤؤ نل إلؤؤى لعؤؤلض  سؤؤلفأر شبعؤؤايا تحؤؤرل  لواةؤؤ  إلؤؤى دؤؤيم . م ؤؤاتةم ماويؤؤ  جؤؤل    إلةؤؤ  لموانةؤؤ  مم تؤؤا ةتؤؤى تسؤؤيظ 
شبعؤا ذلؤك تحؤلرت بؤن   لطؤلفن  معايؤا   لصؤيم فؤي  ورةنؤر سؤي    فقييريؤا  شهعةاةوؤا لاشل   هكابليذه  لشلش  ييى 

شال وؤؤؤلنش  بؤؤؤنئا ممؤؤؤا فتحؤؤؤره مؤؤؤ  بؤؤؤالن   ماةةؤؤؤ  وؤؤؤلن  ليمسؤؤؤاشير  ماويؤؤؤ  كؤؤؤررش  لياشلؤؤؤ   لع ه ش يؤؤؤظ مؤؤؤا فنوؤؤؤا .  1533
 بؤرلي دؤاةب بؤؤالن  لمجؤل ال وي ؤذ مؤؤا لؤظ  عتمؤاه جاللؤؤ   لسؤيطا   لع مؤؤاةي ش   مؤا تت ؤؤق ييةؤ   ليمسؤا مؤؤ  ه  . لمجؤل
 .  معايا  ديم بن   ليمسا ش لباص  لعالي هشلشيي 

 :  المتةاه ت  لقيصية  

تظ  الت اق بن  س نل فلةسؤا ش لبؤاص  لعؤالي شدؤار  ؤ  رؤط بؤليا  مؤيم  1536بول فيل ول سي   هش  لشفي   
 ماةةؤ    شيؤال ةؤم  لمعايؤا  ييؤى ي ؤةظ مؤا شدؤين  لممالؤك  ل  أر ضؤيسا  لياهلن   عة  متةاه ت لليا ا ميك فلة

 لرةنؤؤؤا   لحؤؤؤا ح    ألشرشبةؤؤؤ شبؤؤؤذلك دؤؤؤارت فلةسؤؤؤا  لاشلؤؤؤ   إلةؤؤؤ   لاشلؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  هللاةؤؤؤذ   مؤؤؤ   لعؤؤؤح ش لقؤؤؤر  ش لموا ؤؤؤ  ..
ةؤؤب  لحؤؤق فؤؤي  لتؤؤارل فؤؤي شل ؤؤ  ومرؤؤذ يينوؤؤا فؤؤتم  لبؤؤاص لإلمتةؤؤاه ت  لقيصؤؤية   لتؤؤي هيطؤؤن  ألجا متةؤؤاه ت لليا ايؤؤا 

  لتاس  يشل ش لعشلي   حج   أل يةؤات  ليصؤل ةة    ش لجالةؤات.  لا رية  رصردا في  لقل  بمش   لاشل   لع ماةة  
  الةقا .  كما سةجيء

 : لجح  ل شترةس   إ يةميرنل  لاو   ابا  لبحلي شفتم  

 دؤؤل رنؤؤل . ش  شؤؤقل ءهي ذي  ليحةؤؤ   ل ( ارشسؤؤ ا اربؤؤ    اسؤؤظ  إلفؤؤلة فؤؤي كتؤؤب   ل بطؤؤا  رنؤؤل  لؤؤاو    بؤؤتول  
 حؤل فؤي  شؤتاال   القل دؤي  (  شرشج   لؤ  وؤايى  شهخشكا  يؤر   جح  ل  للشم  إةا  لاو   ابا م  جحيل  ماليي 

ش سؤؤتمل  فؤؤي . ثؤؤظ  سؤؤيما شنرؤؤال فؤؤي رامؤؤ   لسؤؤيطا  محمؤؤا  لح صؤؤي دؤؤاةب تؤؤرةس .     لبحؤؤل  لمترسؤؤط (  لؤؤلشم
ن   لتجاري  ش رؤذ كافؤ  مؤا بوؤا مؤ   لبضؤا   شبةؤ  ركابوؤا شمالةنوؤا  صؤ   ر نؤق مل كب  لمسةحن هسلةلفتوما شيي 

لخضؤريوظ لسؤيطاة  فقييوؤا ميومؤا  إظوؤار سؤرر  أ لمل كؤب  لم إةؤا   ألشلإلى  لسيطا  سيةظ  هرسالذ ت ورم  شفي. 
شتمكيؤا مؤ  فؤتم فقريؤن بؤركتوما .   إلفؤلة لوما ريعا سية  شيشؤل سؤ   لةسؤتعنير  بوؤا ييؤى غؤحش مل كؤب  . شهرسل

. ش ؤؤامر   جوؤؤؤرن جينيؤؤؤ  فؤؤؤي  1535  شةؤؤؤاشال فؤؤتم تؤؤؤرةس سؤؤؤي   1533إ يؤؤةظ  لجح  ؤؤؤل  اسؤؤؤظ  لسؤؤيطا   لع مؤؤؤاةي سؤؤؤي  
م(   شسؤؤؤاياش  فؤؤؤي ةقيوؤؤؤظ  حؤؤؤل  إلؤؤؤى 1492مسؤؤؤايا   لمسؤؤؤيمن   ل ؤؤؤاري  مؤؤؤ   طؤؤؤش  ليصؤؤؤار   عؤؤؤا سؤؤؤقر  غلةاآؤؤؤ   

  لمالص .

 : ارب   ليمسا ييى مح ماةة  فلةسا ش لاشل   لع ثظ جل  ةيف بن  
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 ت ا ومؤا كؤا   اضؤةا  ؤا   لاشلؤ   لعيةؤ  تجعؤل شجوؤ   ه     ماةة محال   فلةسا م   لاشل   لع كا  م  ةتا   ش 
شممالؤؤؤك  إمؤؤار تجمةؤؤ  مؤؤؤ  يرضؤؤؤا يؤؤ  مواجمؤؤ   ليمسؤؤؤا  لتؤؤي تتحؤؤا  شهسؤؤباةةاةلشبوؤؤا بؤؤالن ةؤؤابرلي شجحيؤؤؤل  دؤؤقية  

ش   جنرش فلةسا تارل بؤالن   طالةؤا مؤ  .   أللماةيء م   لتحالف يي م   ستقاللوا جح    إذليما فع  ييوا  هلماةةا
ل ؤؤ  يؤؤام   .بةمؤؤرةتي  شؤؤمال غؤؤلص   طالةؤؤا ةنيمؤؤا تؤؤاريوا  لجنؤؤرش  لع ماةةؤؤ  مؤؤ  جوؤؤ  ممي ؤؤ  ةؤؤابرلي  إ يؤؤةظجوؤؤ  

 أر نفؤ  . بنل  لعاش   لوظ كا  سيبا في يام ةجؤاح كؤل يؤذه  لتؤا شىظواريانررل جمورري   ليياقة  في يذ   لتحالف 
 لسؤيطا  سؤيةما   الةتقؤام مؤ  جمورريؤ   لييان ؤ  ييؤى يؤام  ةحةاهيؤؤا لتحال ؤ  مؤ   ةؤ  ر يؤى جر ريؤا شلؤظ  اؤح بالنيؤؤظ 

سؤؤ ني   هلؤؤفشمعؤؤ  ةحؤؤر (  لع ماةةؤؤ   سؤؤاآنلا   ابؤؤا جمةؤؤ   ألطؤؤقب  رنؤؤل  لؤؤاو   ابؤؤا  لؤؤذي تل ؤؤى إلؤؤى رتبؤؤ   فأرسؤؤل
ل يؤؤ   .  لحصؤار مل قبؤؤ ش تؤى  لسؤؤيطا  بي سؤ  ل 1537فحادؤليا فؤؤي بؤول سؤؤيتميل سؤي   !  لمحادؤل  جحيؤل  كررفؤؤر

رنؤل  شهرسؤلشيؤان يؤر إلؤى  لقسؤطيطنية  . شيؤام ضؤةاع ش تؤ  ةؤرل يؤذه  لجحيؤل   هييوؤابلفعؤ  ييوؤا لشؤا  نفؤاع  همل
مؤ  مئؤ   اممل ؤ هسؤطرالشفؤي يرنتؤ   ابؤل  ن ف تم  غييوا شغح  جحيؤل  كليؤ   لاو   ابا ل تم ما  قي م  جح  ل  للشم 

.  1538سؤؤيتميل سؤؤي   25بؤؤارل ا  فحاربوؤؤا ش ةتصؤؤل يينوؤؤا فؤؤي  همنؤؤل لرشبؤؤا  هةؤؤاري ني  تقليبؤؤا  قرنيؤؤا شسؤؤبعن  سؤؤ 
مقاتؤل لشؤ   لاؤار   هلؤفجةشؤا ي ةمؤا ممل ؤا مؤ  ما ؤ    ألرةؤمشنجمؤ   لسؤيطا  سؤيةما  بؤيالن  1538شفي ماور سؤي  

 .ييى بالن   طالةا 

 جيؤؤؤرص   طالةؤؤؤا  سؤؤتعا ن  لمواجمتوؤؤؤا مؤؤؤ  جوؤؤؤ  (    شتل ةتؤؤؤ  شفؤؤي  لر ؤؤؤن ة سؤؤؤ  ةؤؤحل رنؤؤؤل  لؤؤؤاو   ابؤؤؤا  منيؤؤاء 
فلةسؤا يؤ    إةجؤامل ؤ  .  لجيرص بنيما وواجموؤا  لسؤيطا  سؤيةما  مؤ  جوؤ   لشؤلق شميؤك فلةسؤا مؤ  جوؤ   لاؤلص 

 لعام كما ذكلةا كا   لسيب في يام ةجاح يذ   لمشلشع  لذي لر تؤظ ل اةؤن ةتةجتؤ  نرؤرل بؤالن  ليلهي إآاي  لتقام 
 ا  توان  ميك فلةسؤا مؤ  بؤارل ا  ش مضؤةا موانةؤ  ةؤةس   ألملش ةتوى .   ماةة تحن ظل  لاشل   لع  أسليا طالةا إ

 هش رؤل ةتوؤن  الصؤيم فؤي ش سؤجاال   ماةةؤ  م  جو   ليياقة  فاستملت  لحلص بنيوا شبؤن   لاشلؤ   لع هما 1538سي  
ت همؤ  جوؤ  بؤالن  لمجؤل فابتؤا همؤا .رره بتياهل  ليياقة  ي  مي ر هي شةابرلي ني رشماةةا مؤ  بؤالن مؤ.  1538سي  

ملسؤؤل مؤؤ   يؤؤل بؤؤارل ا  تحؤؤن رياسؤؤ   بؤؤول  ؤؤر نه فؤؤي  هلمؤؤاةيش ةتوؤؤن  ؤؤاةوح م جؤؤةش    1537  سؤؤي  ةؤؤ لحؤؤلشص ثاة
ش سؤؤتملت  لمر جوؤؤات بؤؤن   لع مؤؤاةنن  ش ليمسؤؤا  شؤؤأ   لي ؤؤرذ فؤؤي  لمجؤؤل شتعنؤؤن  ةكاموؤؤا إلؤؤى  .1537ن سؤؤميل سؤؤي  

ختصههر  (السههابقة و هه  مههدن وههو  العممههانننن فههي وسههد  هه يماو و ههعي أ بههر وتههدل التفاصههنل ) الم. 1541سؤي  
   ول أوربا لو ب و ها والتوالا معسا .

 :  لع ماةي إلى فلةسا شفتم ماوي  ةةس سطرل س ل  أل
إلؤؤى  لسؤؤيطا  سؤؤيةما   طيؤؤب ميؤؤ  مسؤؤايات  ييؤؤى محاربؤؤ  بؤؤارل ا   سؤؤ ي  ش ا ؤؤايا رنؤؤل   ألشلفل ةسؤؤر   هرسؤؤل
 لسؤؤ نل  إلحؤؤاحبيؤؤاء ييؤؤى  هرنؤؤل ش يؤؤل . لعؤؤام ثبؤؤات ميؤؤك فلةسؤؤا شضؤؤعف يحيمتؤؤ   هشالنن  لسؤؤيطا  فتؤؤل    لؤؤاو   ابؤؤا 

ريل مواجمؤ  بؤارل ا   جنربؤ  لماويؤ   لجح  ؤل ش رتؤا نه ييوؤا  إلة السةما ش ا شدل   شتعضنا رنل  لاو   ابا ل  
الن  لمجؤؤؤل السؤؤؤتئياف سؤؤؤافل  لسؤؤؤيطا   جنربؤؤؤ  إلؤؤؤى بؤؤؤ 1543شفؤؤؤي ربةؤؤؤ  سؤؤؤي  .  1541سؤؤؤي   هكتؤؤؤربلرا بؤؤؤا فؤؤؤي  

 مل كبؤ  شمعؤ   لسؤ نل  ل لةسؤاشي بؤرال   ادؤا    آلسؤتاة  لمحاربات شفي  لر ن ة س    ي  رنل  لاو   ابؤا مؤ  مةؤاه 
ش ربؤؤؤؤل مؤؤؤؤ  . غؤؤؤؤح  فؤؤؤؤي آليقؤؤؤؤ  سؤؤؤؤر ةل جحيؤؤؤؤل  دؤؤؤؤقية   ه  لجيربةؤؤؤؤ  فردؤؤؤؤيوا  عؤؤؤؤا  فلةسؤؤؤؤامؤؤؤؤر ة   إةؤؤؤؤا ملسؤؤؤؤنيةا 

فحادؤؤلشيا مؤؤ  جوؤؤ    سؤؤ يوظ شميوؤؤا   يعؤؤر  إلؤؤى ماويؤؤ  ةؤؤةس  ش ةضؤؤمن سؤؤ ي  إلؤؤى شىكبؤؤار ل لةسؤؤاشين   كؤؤل تجيؤؤ  
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لخنؤؤل  هذ ثؤؤظ  . شلر ؤؤرع  لشؤؤحياء بؤؤن   لعسؤؤكلي  لؤؤظ وؤؤتظ  ةتاللوؤؤا.  1543سؤؤي   هغسؤؤطس لبحؤل شفتحريؤؤا ييؤؤر  فؤؤي 
ريؤؤؤال فلةسؤؤؤاشي  هلؤؤفلؤؤ  ثماةما ؤؤؤ     شهيطؤؤؤى لؤؤاو   ابؤؤؤا شمل كبؤؤ  بتمضؤؤؤة  فصؤؤل  لشؤؤؤتاء فؤؤي منيؤؤؤاء آرلؤؤؤر    لةسؤؤا 

 لع مؤؤاةي لؤؤ   سؤؤطرلمسؤؤايا   أل  ألشلرفؤؤة فل ةسؤؤر   1544شفؤؤي ربةؤؤ   لسؤؤي   لتالةؤؤ  سؤؤي   .يؤؤرنه  ليصؤؤلف ييؤؤى ج
ش بؤلم مؤ  بؤارل ا  فؤي مؤارس . ليمؤلشق يؤ  نويؤ  السؤتعاةت   المسؤيمن   إ اهلوةاج جمة   لمسةحنن  يية  شةسيتوظ 

م شنفؤ   1546شتؤرفي سؤي   ة  معايا  كليسي  لقاضة   الصيم فعان رنؤل  لؤاو   ابؤا إلؤى  لقسؤطيطني 1544سي  
 في إسالميرل .ييى باآ   ليرس رر 

 : لصيم م   ليمسا  إبل م
مؤ  جوؤ   ليمسؤا فاسؤتمل  لقتؤال بنيوؤا شبؤن   لع مؤاةنن  مؤا  مؤ   لؤحم  كؤا   ليصؤل فنوؤا غالبؤا فؤي جاةؤب  هما 

ا فؤي يؤام  لردؤرل سؤ نل فلةسؤرغؤظ سؤعي إلؤى يقؤا دؤيم ملضؤى ل ؤل ميومؤا  لطلفؤا   تردؤل . شهرنؤل   لع ماةنن 
م  1547تؤظ  لصؤيم بنيومؤا فؤي سؤي  ش   لع ماةةؤ  .ل   بؤن  نشلتؤ  ش لاشلؤ  إلى  لرفاق آمعا مي  في تجاوا يال ق  إل

نشكؤؤا ة نؤؤل مؤؤا  هلؤؤفوؤؤاف  فلنويؤؤا  ميؤؤك  ليمسؤؤا جحيؤؤ  سؤؤيري  مقؤؤا ريا ثالثؤؤر   ه ييؤؤى ياةؤؤ  رمؤؤس سؤؤير ت  شؤؤل  .
 وؤؤح بال  همؤ تحؤن شدؤا     ألرنؤل همنليؤاه بؤرلي  لمجؤل تا عؤ  البؤ ش   تبقؤى بؤالن   . قؤي تحؤن وؤاه مؤ  بؤالن  لمجؤل

  لع ماةة  .شريا    لاشل  
 : في جوات هللاسةا  هما 

س نل م   يل داةب نييؤي  الويؤا  سؤتيجاه ضؤا يمؤاور   1537ةضل إلى ن ر  لخالف   لع مى سي   فقا 
 ه ضؤؤا طيؤب ميؤ   ش رهر ت  الويؤابؤ  ظؤايل  لؤاو  محمؤا  لشؤونل ببؤابل دؤاةب نييؤي شهللارؤؤل مؤ   يؤل دؤاةب  لجؤ

 .ثارريا هيظييى بالنه ش ةتير   هغارش و  ذ لمسايا  ضا  ليلتاالنن   ل

 حؤؤلي ب اؤؤل  لسؤؤريس ييؤؤى هسؤؤطرل ذ   بتجونؤؤح  إذ لسؤؤيطا  هش مؤؤله إلؤؤى ش لؤؤي مصؤؤل  فأرسؤؤل   :فؤؤتم يؤؤا  
 هشرشبةؤؤ هي نشلؤؤ   هش ليلتاؤؤال  لمحاربؤؤ   ليلتاؤؤالنن  شفؤؤتم يؤؤا  شبؤؤالن  لؤؤةم  ةتؤؤى ال تسؤؤترلي يينوؤؤا  ألةمؤؤل لبحؤؤل 
 لاشلؤؤ   لتؤؤي تحتيوؤؤا  أليمؤالفؤؤي جوؤات  لشؤؤلق ش ايؤؤا    ماةةؤؤ  فتصؤؤنل ةجؤؤل ي ؤل  فؤؤي سؤؤينل تقؤام  لاشلؤؤ   لع هرؤل  

شسؤؤيحوا  المؤؤا ف  ييؤؤى يجؤؤل   مؤؤ  سؤؤبعن  سؤؤ ني   اممل ؤؤ يؤؤا ال ا حليؤؤ هسؤؤطرالشبؤؤنا   ؤؤأمله فصؤؤاع  . ضؤؤا مصؤؤل
شةادؤل جحيؤل    شفتم ما    يؤا  شمسؤقط . جياي  هلف  يشلش  شمع 1538 لضخم  شسار بوا في ورةنر سي  

.  ليلتاؤالنر  ييؤا   ه اموؤاثؤظ  صؤا سؤر ةل  لجؤرهر ت شفؤتم  غيؤب  لحصؤر   لتؤي  .  لعجؤظبؤالن  يلمح ييا مؤارل
   .شال   ي ماةة     لةم  شجعي إ يةظ مع ظ ه ام شفتم في  . ثظ   ل ر جعا  الايا ظ

ضؤا  إةجؤانهلشاه  لعجظ وايى  لقادب مؤله  شآيؤب مؤ   لسؤيطا   هخ لعالي  إلى  لباص هتى 1547شفي سي  
ييؤؤى بؤؤالن  لعجؤؤظ ش ةت ؤؤل ري مؤؤا وؤؤتظ   إلغؤؤار فؤؤاةتوح  لسؤؤيطا  يؤؤذه  ل لدؤؤ  لتجاوؤؤا    لؤؤذي  يتضؤؤظ لؤؤ  ةقر ؤؤا  هرةؤؤ 

  أشرشبا. لصيم 

 لتؤؤا   ليعجؤؤظ مؤؤ  فؤؤاريوا شفؤؤتم فؤؤي آليقؤؤ   لجؤؤحء   سؤؤار  جنربؤؤ   ادؤؤا  ماويؤؤ  تيليؤؤح 1548سؤؤي   هش  ؤؤلفؤؤي ش 
 . بالن  ل لن ش يع  ش    لشونل  
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جيؤاي إلؤى بؤالن  لمجؤل فؤي بؤول  هلؤفجةشا ممل ا مؤ  ثمؤاةن   . فأرسلشلظ تام  لسكني  في ربرع بالن  لمجل 
 لتؤي سؤورل   لقؤالع ش لحصؤر   شلظ  قابؤل يؤذ   لجؤةش فؤي آليقؤ  مقاشمؤ  تؤذكل بؤل فؤتم  كؤل.  1551سيتميل سي  

 . شنةريا ميوا  إلنوا ليمساشين  لوا ييا   تل ص  لجيرن  لع ماةة   إلرالءسا جنرش  ليم ةتيتوا 

 ةتصؤؤل  لع مؤؤاةنر  ييؤؤى  ليمسؤؤاشين  فؤؤي يؤؤا  ش ؤؤا   شفؤؤتم  لؤؤرهيل  ل ؤؤاةي  ةمؤؤا  ابؤؤا ماويؤؤ   1552شفؤؤي سؤؤي  
آلغؤؤرل طؤؤا  ذلؤؤك كؤؤا   ل ب هثيؤؤاءشفؤؤي   .تمسؤؤ ار شةادؤؤلت  لجنؤؤرش  عؤؤا ذلؤؤك ماويؤؤ   رلؤؤر  لحصؤؤني  بؤؤيالن  ليمسؤؤا

شبؤر آ  بالنيؤظ  ؤا ةؤاه بؤول  ي ةمؤ  فؤي  لحؤلشص  لبحليؤ    إلفؤلة  لذي ريف رنل  لاو   ابا في غحش مل كب 
شة ؤ,  سؤظ  لبحليؤ   لع ماةةؤ  مؤ   لسؤقر   مؤرت   ماةةؤ   لمعان ؤ  لياشلؤ   لع  إلفؤلة   جمة  نشل م سم  شرافن   

 .رنل  لاو   ابا   ألكيلممسسوا  شر ةسوا 

 :شفلةسا   ماةة  بن   لاشل   لع 5531معايا  سي   

ةؤؤذ  شلؤؤاه ييؤؤلي  ل ؤؤاةي ةؤؤذشه شةسؤؤ  ييؤؤى مير لؤؤ  فؤؤي مؤؤر ال    ميؤؤك فلةسؤؤا   ألشل عؤؤا مؤؤرت  لسؤؤيطا  فل ةسؤؤر  
. ش التحؤؤان معوؤؤا لالسؤؤتعاة  ببحليتوؤؤا ييؤؤا  لحاجؤؤ    إلل ؤؤ  ش لمحاف ؤؤ  ييؤؤى محيتوؤؤا شترثنؤؤق يؤؤل   لع ماةةؤؤ   لاشلؤؤ  
ييؤؤى بؤؤالن  لعجؤؤظ   ألرنؤؤل  مل فقؤؤ   لسؤؤيطا  فؤؤي ةميتؤؤ   شهمؤؤله فؤؤي إسؤؤالميرلسؤؤ نل  لؤؤ    لمسؤؤنر جيليؤؤل نر مؤؤر   فؤؤأ قى

 لمعايؤؤا ت  لسؤؤا ق   لقاضؤؤة   لتأونؤؤا كؤؤل  ةت ؤؤال  ش لقسؤؤسفقابيؤؤ   لل بؤؤا    شفؤؤي يرنتؤؤ  ه ر بنؤؤن  لمقؤؤاس . فل فقؤؤ  
إلؤؤى فلةسؤؤا فرجؤؤا ةنؤؤل   ثؤؤظ يؤؤان  تحؤؤن ةما ؤؤ  فلةسؤؤا  لع ماةةؤؤ  لاشلؤؤ    أر ضؤؤي جعؤؤل جمةؤؤ   ل اثرلةؤؤك  لمسؤؤترآين  

 ألسؤطرل تحؤا و ه ش ت ؤق مؤ   لبؤاص  لعؤالي ييؤى  إسؤالميرلفعؤان إلؤى .  لحلص  ا  بتعين ثاةةؤا بنيوؤا شبؤن   ليمسؤا 
لشؤؤار جيؤؤره  لمحتيؤؤن  لوؤؤا ييؤؤى مسؤؤاياتوظ  أليؤؤاليمجؤؤاه      ل لةسؤؤي ل ؤؤتم جحيؤؤل  كررسؤؤةكا ألسؤؤطرل مؤؤ     لع مؤؤاةي

  . ش  طالةا هسباةةافي غحش سر ةل  ن سطرل أل أليمالشلت ر  ملكح  .   ل ا

شةيقؤؤل  عضؤؤا ممؤؤا جؤؤاء فنوؤؤا .  1553فيل وؤؤل سؤؤي   هشل يؤؤؤ.960دؤؤ ل سؤؤي   16بؤؤذلك معايؤؤا  بتؤؤارير  شهبلمؤؤن
 لااللتوا ييى مجا  لاشل   لع ماةة   لتي ةمين لر ء  إلسالم في ذلك  لحما  :

ةؤك  ؤا  بلمؤا  تحؤان  مشؤتمال ييؤى  لعبؤار   آلتةؤ     جالل   لسيطا  سيةما  شييلي ني فالر   ل اةي ميؤك  ل ل ] 
 :بارل ا    إلميل آرر لذي سةشليا  فة  ضا !!  ش  -جعي    ةمنا  لعاقب    - خصرص  لحلص  لبحلي 

فؤؤؤي  حؤؤؤل  لترسؤؤؤكا  ضؤؤؤا  ا حليؤؤؤ هسؤؤؤطرال  لرسؤؤؤال جاللؤؤؤ   لسؤؤؤيطا  سؤؤؤيةما  سؤؤؤيطا   لتؤؤؤل   ه  مؤؤؤا  : 1البنهههد 
  ألمؤؤل ئبؤؤذلك ييؤؤلي ني فؤؤالر  مؤا  سؤؤيتن  بيؤؤاء ييؤؤى آيبؤ   لمت ؤؤلر فؤؤي  ؤؤان هيؤا  ؤؤا   بؤؤارل  لخؤؤامس   إلميل آؤرر

 هلؤؤف   لميؤؤك ييؤلي وؤؤاف  ثالثما ؤؤ  أفقؤؤا  ت ؤق  ؤؤ. نرجؤات  لحؤؤة  ه صؤؤى لبالاؤؤ    تلجةعاتؤشبالخصؤرص بيؤؤاء ييؤؤى 
  ألسطرل.ملتب  متأرل ص     لذيبم    طع 

مؤؤ   لمل كؤؤب  كاةؤؤن هشمعؤؤا  لييقؤؤل  هكاةؤؤنعؤؤ  سؤؤر ء ليمتحؤؤال ن  م هش لإلميل آؤؤرركؤؤل سؤؤ ني  تا عؤؤ    : 4البنههد 
 لع مؤاةي تصؤنل مؤ  تيؤك ألسؤطرل لؤا    هسؤنل كينؤل  فبمجؤلن ش ريوؤا  هشسؤ يا ةلبةؤ  دؤانل   هكاةؤن لخفة   شسر ء 

 . ليح   مي ا ليسيطا  سيةما  ميك  لتل  

ت ؤؤر  مباةؤ  غيةمؤؤ  ليتؤؤل     لبحليؤؤ   لع ماةةؤ  لمؤؤا  ش لقصؤبات ش لقؤؤل  ش ل  ؤؤرر  لتؤي تتايؤؤب يينوؤا  : 5البنهد 
معتيقؤؤر   لا اةؤؤ   لمسؤؤةحة  شيكرةؤؤر   ؤؤا سؤؤيمر   هةوؤؤظةسؤؤاء شلؤؤر  هش ادؤؤلي  رجؤؤاال كؤؤاةر   هششجمةؤؤ  سؤؤكاةوا ر بؤؤاو  

 ... شيينا  ليتل  هسل ء ارتةاريظ فاة  ال با م  تلكوظ  هة سوظ
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تحؤؤارص بؤؤارل ميؤؤك  ليمسؤؤا جاللؤؤ   لسؤؤيطا  سؤؤيةما   ؤؤا   هسؤؤطرلإلؤؤى  همؤؤله لميؤؤك ييؤؤلي  هدؤؤارإذ   : 6البنههد 
مؤ  ييؤا مصؤب ةوؤل تلشةتؤر   غنل متجو  ةحر  لالص بل ةحر  لشلق ش لجيرص شيقصؤا بؤذلك مسؤنليا فؤي  لشؤر آ

 لمؤؤؤر ن  لحلبةؤؤؤ   ه ييؤؤؤلي بؤؤؤاش  مقابؤؤؤل فقؤؤؤا  ت ؤؤؤق ييؤؤؤى  هش مؤؤؤل  أعبؤؤؤاءتقؤؤؤرم   لسؤؤؤ   يؤؤؤذه  ه لاا ؤؤؤ  كلشتؤؤؤر   حنؤؤؤث 
شل ؤؤ   لمؤؤا  ش لقصؤؤبات ش لقؤؤل  . وتيؤؤاهل ييوؤؤا ليميؤؤك ييؤؤلي ةؤؤات  لمؤؤا  ش لقصؤؤبات  لتؤؤي تقؤؤ  تحؤؤن وؤؤا  لتؤؤل  ش شمم 

ش لمح ريؤؤؤر  ش لقؤؤؤاآير   لبؤؤؤالار   سؤؤؤكا  ل . شهمؤؤؤاش ل  ؤؤؤرر فاةوؤؤؤا تتؤؤؤل  غيةمؤؤؤ  ليتؤؤؤل  كمؤؤؤا تقؤؤؤلر ذلؤؤؤك  الييؤؤؤا  لسؤؤؤابق 
بؤؤؤاش  معارضؤؤؤ  ةتؤؤؤى شلؤؤؤر كؤؤؤاةر  ممؤؤؤ   عتيقؤؤؤر   لا اةؤؤؤ   لألسؤؤؤل سؤؤؤيمر   فؤؤؤلةوظش لقادؤؤؤلش   للجؤؤؤال مؤؤؤيوظ ش ليسؤؤؤاء 

 .  إر نت   بل شلر كاةر  مم   سيظ ة س   محة  لمسةحة

فخؤؤظ كؤؤل مكؤؤا  تقؤؤام ييةؤؤ  سؤؤل  اسؤؤظ ميةكؤؤ   ألأ سؤؤترلي شي ه جاللؤؤ   لميؤؤك سؤؤيةما   ألمنؤؤل ل مكؤؤ   : 7البنههد 
شكلتؤر  شمؤ  ثؤظ   شتل ةؤنثم  م  فا ا  شذلك م   بتؤا ء ةؤاشن ةوؤل تلشةتؤر لاا ؤ   ره  لتلكة   لم  ل  متى  بحلي  ل

ذلؤؤك  هكؤؤا سؤؤر ء . بؤؤارل  لخؤؤامس ميؤؤك  ليمسؤؤا  لإلميل آؤؤرر لمميركؤؤ    أل ؤؤالةظابرلي شيمرمؤؤا جمةؤؤ  لاا ؤؤ  دؤؤقية  شةؤؤ
ريةجؤا شلؤ   لحؤق فؤي  السؤتنالء  هشمنيؤاء  هشك ؤل   هش ليؤ   هش صؤب   هشسر ء كا  ماويؤ   هش  ألر ضي لمكا  ن رل 

 لقادؤلي  ةتؤى  ةؤ   مكيؤ   هشبؤالان  سؤل  للجؤال ش ليسؤاء  لأ احش بل ش   ويوؤب شي ه ييى هي س ني   صانفوا شل  
 لينؤرت  لخيريؤ  ش    عؤايا  هش لمؤا   هش  إلةسؤا مؤ  بيؤي  هكؤا  حاف, شيتميك جمة  ما  اتيم  سؤر ء  ه متى باء 

 .    لشاوا  في ذلك ظمضان توشيستعميوا الةتةاجات  شلر ضا رغب   ل لةك شباللغظ ي  

فا ؤ  شكؤذ   هنةؤى  ذلك  ل الثن  س ني  ةلبة  شبحارتوا بؤاش  جالل   لسيطا  سيةما   سيظ يا  ي  : 9البند  
 ؤؤلص هكمؤؤا ش ةؤ  وؤاف  فؤي .  لمؤا ف  ش لمؤم  شجمةؤ   لمؤؤر ن شيسؤت يى مؤ  ذلؤك رجؤؤال  حليتؤ   لخصردؤنر  شيسؤاكله 
ةؤؤلم مؤ  ميصؤؤب  شآؤؤلن  ه ش ؤن ليؤؤلةس سؤؤالل   لؤذي بؤؤذل ة سؤؤ  شكؤل مؤؤا فؤؤي شسؤع  ليحصؤؤرل يينوؤؤا شكؤا  ةصؤؤنب  

 . [ هيؤ. طع  م   لذيب  لتي دلفوا  كل  رتةاح شكلم  هلفميي   ل الثن   م  شآي  شبنت 

 ثظ تتا عن  لمياشبات بن   لسيطي  ش ليمسا في  لمجل شلظ تحصل همرر موم  .
 : م1551في غضر  سي    لنيةا (  آل بيس  لالصآلغرل همنل ل  لع ماةنن   فتتم ثظ  
لبعؤؤايا يؤؤ  مقؤؤل شآؤؤل بيس  لاؤؤلص ي   لحلبةؤؤ  لحما ؤؤ   لجح  ؤؤل  يتمامؤؤ  إلؤؤى تعحيؤؤح سؤؤ  لسؤؤيطا  سؤؤيةما   شجؤؤ ش 

سؤر ةل هسؤباةةا شةؤابرلي  وؤانشجؤرن  لع مؤاةنن  فنوؤا  و ه  . إذ إرجايوؤاإلؤى  هسؤباةةا هة ؤار لخالف   لع مى شآمرح 
 . لحن  ذلك في  ألسباةةا لتي كاةن تا ع  

  مالوة:ةصار جحيل  

مقؤل ريييؤ   لقؤا س  مالطؤ   م  ةحر ما تي س ني  ل ؤتم جحيؤل   حلي  ممل   ط   هرسين 1565سي   هش  لفي 
 ه تؤرةس شجيؤرص   طالةؤا شضؤلشر   ةتاللوؤا ل ؤل نشلؤ  تليؤا  إ يؤةظيؤذه  لجحيؤل   لر  عؤ  بؤن   أليمةؤ شربيةمي ةيا  أل

شيؤؤانت  لسؤؤ    جنربؤؤوا  1565سؤؤيتميل ةصؤؤاريا  امتؤؤا ف.  لمترسؤؤط   ألبؤؤةةت ؤؤر  لوؤؤا  لنؤؤا  لطؤؤرلى ييؤؤى  لبحؤؤل 
 إسالميرل. إلى

 
 الفتن  اقل )نه الس واو   يماو :
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هشجاتؤ   لمسؤما  فؤي  إةؤا مصط ى بياء ييى نسةس    ألكيلةانث  بيةع  شيي  تل  لسيطا  لرلاه ةصين 
ذلؤؤك ةتؤؤى وتؤؤرلى  عؤؤاه ش  ( لباسؤؤم   فؤؤي كتؤؤب  لتؤؤل  فاسؤؤموا رؤؤررم هي  همؤؤا  للشسؤؤة  (  رشكسؤؤال     إلفؤؤلة كتؤؤب 

شكاةؤؤن يؤؤذه  ل عيؤؤ   لشؤؤيعاء ةقطؤؤ  سؤؤرن ء فؤؤي تؤؤارير  لسؤؤيطا   ..رسؤؤتظ  ابؤؤا  ألي ؤؤظ  لصؤؤار  مسؤؤايا   بيوؤؤا سؤؤيةظ 
فؤؤت  شنسؤؤا س  هيقيوؤؤاشلؤؤظ ت ؤ  يؤؤذه  لحانثؤؤ  راتمؤؤ   ل  ؤؤا   بؤؤل . .  ه امؤؤ سؤيةما   لؤؤذي  تسؤؤعن ن  ؤؤل   لسؤؤيطي  فؤؤي 

 هنت لقتل  لسيطا  ألشالن هللارلي  ل  شألة انه ميوظ .
 :مرت  لسيطا  سيةما  

شكاةؤن مؤا  مي ؤ  . شسبعن  سؤي   مليؤ   هرب ي  .  1566سيتميل سي   لسيطا  شترفي فيش  بتا ملض    
 .نرجات  ل مال  هييى ه ام باةوا ةتى بيان في  شىيالءسي   ضايا في ترسة  ةطاق  لاشل   شهربعن ثماةة  

حكرمؤؤ  فانرؤؤل لمؤؤا شضؤؤع  مؤؤ   لؤؤي ظ  لا ريةؤؤ  فؤؤي كافؤؤ  فؤؤلشع  ل(  لقؤؤاةرةي ؤ    بؤؤتول  لسؤؤيطا  سؤؤيةما  بؤؤش ؤا 
. شيعتيؤل مؤرت  لسؤيطا  سؤيةما    عة تاننل ت فؤي ة ؤام  لعيمؤاء ش لمارسؤن   لؤذي شضؤع   لسؤيطا  محمؤا  ل ؤاتم 

 فاليوا   . رةوا   لعصل  لقر  في  لاشل   لع ماةة  شبا     لسنل ةحر  الةحطا  ثظ  إلةوةا
  

 : )داية انوواب الدولة العممانية  أ باب
 : ميوا  صهسبالجمي   شكا  ذلك 

 لعؤاش   ييؤى سؤيطا     التشؤلي   لرضؤعي   ش لؤؤذي  بتؤاه مؤ   يؤل شل يؤ  ترسؤؤ  فؤي يوؤا سؤيةما  ةتؤى لقؤؤب 
  القاةرةي .

إيطؤاء  المتةؤؤاه ت  لقيصؤؤية  لسؤؤ ل ء  لؤؤاشل  ألجييةؤ    كمؤؤا رهويؤؤا سؤؤ نل فلةسؤؤا . ش لؤذي تحؤؤرل لحؤؤق فؤؤي  لتؤؤارل 
 في بمش   لاشل  . ثظ  لتآمل يينوا .

آن    شنررلوظ ملةي   الةصل ف لياةةا ش الست  ار م   لمح ةؤات  ليؤر تي كؤا  هك ؤلي  مؤ   لؤاشل بذخ  لسال
  ليصل ةة   لمجاشر  .

 ل ؤلش  تؤرر  غالبؤا  لم ؤارل  فؤي  لمصؤلف  ه شال  خ ؤى . هيان   ل لش   سيب  ل ترةات  لعاوا  ش لايا ظ  ل  نل  
 .  ةوةارذه  لخصال ال با لوا م   إلش لتاالي في  لحير ش لتلف شكل  م  سانت فنوا ي

 لحؤؤؤلشص ش لاؤؤؤحش ت  هيؤؤؤظشلؤؤؤذ  كاةؤؤؤن . إذ  كؤؤؤا   لسؤؤيطا  معوؤؤؤظ  إالال  خلجؤؤؤر  إلؤؤؤى  لحؤؤؤلص   إلة شؤؤؤاري كؤؤا  
 إمؤؤؤل ة شؤؤؤاري   لقتؤؤال تحؤؤن لإل شهجؤؤاهفانؤؤل  لسؤؤيطا  سؤؤيةما  يؤؤؤذه  لسؤؤي   لحمنؤؤا   .  لسؤؤيطا  شقةانتؤؤؤ   إمؤؤل تحؤؤن 
ا  مرجرن  ف ا  يذ   لتاننل سيبا في تقايس  غيؤب مؤ  ري ؤ  مؤ   لسؤالآن  يؤ  شلر لظ  ك   لسيط  ألكيل ا ايظ 

جيؤؤاس ييؤؤى  لخؤؤلشج ليقتؤؤال  لخؤؤلشج مؤؤ   صؤؤرريظ  لباذرؤؤ  شت ضؤؤنيوظ  لبقؤؤاء بؤؤن  غيمؤؤاةوظ شجؤؤر ريوظ  لمختي ؤؤات  أل
 .شت يا مشا   

 لسؤؤيطا   فأ طؤؤلا   لاشلؤؤ   لمومؤؤ  كاةؤؤن تي ؤؤل فؤؤي نوؤؤر    لؤؤرهر ء تحؤؤن ر اسؤؤ   لسؤؤيط همؤؤرركافؤؤ   ه شميوؤؤا 
ش لسؤؤيطا  اله يؤؤ  ذلؤؤك   ألي ؤؤظكيؤؤل  لؤؤرهر ء شيؤؤر  لصؤؤار هسؤؤيةما  يؤؤذه  لعؤؤان  شدؤؤار  لؤؤاور   ويعقؤؤا تحؤؤن ر اسؤؤ  

بنؤؤا   ألمؤؤرردؤؤارت  ه شتلتؤؤب ييؤؤى ذلؤؤك  شههش جؤؤ معؤؤلض يؤؤ  نسؤؤا س  لؤؤرهر ء شمؤؤ   سؤؤتعنير  بوؤؤظ مؤؤ  جر ريؤؤ  
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مؤ   هشمؤ   ليصؤار    اإلسؤالمت ؤايل  هشيؤيوظ ممؤ   سؤيظ  غ ه  إذشةسؤبا  هدؤال لرهر ء  لمااولي  ليجيس  لع مؤاةي 
 .غيما  شرام

ضؤم    ألرؤال  عؤة  متةؤاه ت ش يؤرل  إيطؤا وظرارج ث ياتوظ م   ش إل ام لالة شاري   التحشج   إل اة ا وشمي
ير مؤؤل تقؤؤاموا إلؤؤى غنؤؤل ذلؤؤك مؤؤ   هي ؤؤظكاةؤؤن مؤؤ   ه همؤؤلتوظ ممؤؤا جعيوؤؤظ مؤؤ   كيؤؤل مرجبؤؤات تؤؤأرل  لاشلؤؤ   عؤؤا 

 وا .ص  لتي سيررنيا تبايا  حسب مقتضةات السبا

  

  (11 )-   م(1577-1566)الس واو الغازي   يم قاو الماني : 
شلؤؤظ  كؤ   لسؤيطا  متصؤ ا  مؤا ومييؤؤ   هبةؤ .سؤا ق   لؤؤذكل شتؤرلى  لميؤك  عؤا مؤرت   بؤ  رشكسؤال   للشسؤة شيؤر 

لطريؤؤل محمؤؤا  ابؤؤا دؤؤقييي  لمؤؤارص شلؤؤرال شجؤؤرن  لؤؤرهيل   إلنوؤؤابؤؤيء  إضؤؤاف فضؤؤال يؤؤ   هبةؤؤ لي ةؤؤام  ح ؤؤ, فترةؤؤات 
ل   ةس  سةاس  يذ   لرهيل شي ظ  سؤظ  لاشلؤ  شموابتوؤا فؤي .  لحلبة   لسةاسة  ليحق  لاشل   ل شل   أليمالييى 
 . شم  هيظ ما جل  في يوا يذ   لسيطا  :ة  توا م   لسقر  مل  ش ةا   هيا  وا يرص 

فؤي بؤالن  لمجؤل شنفعوؤا  همالكوؤا بؤلشآوا ة ؤ,  ليمسؤا معايا  مؤ   1568تظ  لصيم بنيوا شبن   ليمسا سي  
 لع ماةةؤ  .  لباؤا   إلؤى  لاشلؤ    ل الخ ش تل ةسي اةةا ش همل ء لجحي   لسيري   لمقلر   العورن  لسا ق  ش يتل فوا بتبعة  

 شهمنؤلا  لواة  م  ميك برلرةةا  ايتل ف  لبؤاص  لعؤالي  التحؤالف  لؤذي ةصؤل مؤا بؤن  ميؤك برلرةةؤ ه ضاتجانت كما 
 الت اقةؤؤات  لتؤؤي تمؤؤن بؤؤن   لؤؤاشلتن  فؤؤي  1569شكؤؤذلك جؤؤانت مؤؤ  بؤؤارل  لتاسؤؤ  ميؤؤك فلةسؤؤا فؤؤي سؤؤي  .  لباؤؤا   

 . يصل  لسيطا  سيةما  

معافؤؤؤا  كؤؤؤل  هيموؤؤؤا هرؤؤؤل  شه ن يينوؤؤؤا  متةؤؤؤاه ت  االمتيهههازات القنصههه ية   بؤؤؤ   للشسؤؤؤة  (  لسؤؤؤيطا  سؤؤؤيةظ  شهوؤؤؤا
ليقيادؤؤؤل  لحؤؤؤؤق فؤؤؤؤي  لبحؤؤؤث يمؤؤؤؤ   كؤؤؤؤر  ييؤؤؤا  لع مؤؤؤؤاةنن  مؤؤؤؤ   فلةسؤؤؤاشي مؤؤؤؤ  نفؤؤؤؤ   لخؤؤؤل ج  لشخصؤؤؤؤي ش    كؤؤؤؤر  

 صؤؤ   ر نؤؤق لمجاه تؤؤ  ش   وؤؤلن  لسؤؤيطا  كافؤؤ   هرؤؤذيظسؤؤل ةوظ ش لبحؤؤث يمؤؤ   شىآؤؤالق ل لةسؤؤاشين  فؤؤي ةالؤؤ   لؤؤلق 
لوؤا ش   ت ؤر   لمل كؤب  لع ماةةؤ  ميحمؤ    آلرؤذ ل دي   لبحل م   لمل كب  ل لةساشي  شمعاقبؤ   تأرذيا لتي   ألبةاء
يا  ما ولتطظ م   لس    ل لةساشي  ييى بؤر آ   لاشلؤ  شبح ؤ, مؤا بوؤا مؤ   للجؤال ش لمتؤاع ش    كؤر  ل لةسؤا  مسا

 .كل  المتةاه ت  لمميرة  لجمورري   لييان    

شلحيان  ترثنق يل   التحان بؤن   لاشلؤ  شفلةسؤا شهيؤان  ة ؤرذ  تحانيمؤا  ت قؤن  لؤاشلتن  ييؤى تلبؤةم ييؤلي ني  
ش ؤا تؤؤظ  جوؤ  هرؤل  رشسؤةا مؤ  ضؤا ةسؤا لعؤلش برلرةةؤا لةكؤر  لوؤظ ظونؤل  ضؤؤا  ليمسؤا مؤ  جوؤ  ش ميؤك فل  هرؤيفؤالر  

 .ةما   فعية  ش   لظ ت    سمة    لع ماةة ذلك فعال شدارت برلرةةا تحن ةما    لاشل  

توهه اهل وأر  ه  لمترسط شجمة   ليالن  لتا ع  لياشلؤ    ألبةةشبذلك دارت فلةسا مي    لتجار  في  لبحل 
  نية  اتوليكية إل   افة )ال  الدولة الموجو   )سا مسيونوو قصوصا فهي )هال   إر الياتهذه المعاهدات ود  

و انهه ههذه االمتيهازات الموجبهة لضه ا الدولهة بسهبب تهدقل . وتربنتسم و   موبة فرنسا  أوال همالاام لتع يم 
نن واتخاذهها لسها  هبنال المتهدا  نفوذهها )هنن الداق ية )دوون رفة المظالم ون المسيون تااجراء فالقناصل في 

الد نية فهي  اار الياتوامبة ا تعمال هذه  وأوقمهملال  وأقرهروايا الدولة المسيوننن واهم نتائج هذا التدقل 
ههذه الاههعوب اال هتقالل بمسهاود  الههدول  أمكهنحفهف جنسهية ولغههة  هل شهعب مسههيوي حته  إذا قهعفه الدولههة 
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  ههيأتيممهها مهن ومرههها  ارقنههرالههدول  مها شههوهد ذلههك فههي ههذا القههرو  ذهههه إحهدن االنضههمام إلهه  أوالمسهيوية 
 . مفصال

م  1569سؤي   976جةشؤا ي ةمؤا إلؤى بؤالن  لؤةم  فؤي سؤي   هرسؤل ه  لؤرهيل محمؤا  ابؤا دؤقييي  هيمالشم  
سؤيطاةوظ    مؤ  لع ماةةؤ لاشلؤ   رلجؤر  ييؤى لؤذو   هيالنوؤاتحن قةان  ي ما   ابا  لذي ين  يامال يينوا لقم  ثرر  

 لشؤؤؤليا مطوؤؤؤل بؤؤؤ  بؤؤؤلف  لؤؤؤاو   حنؤؤؤى فاةتصؤؤؤل ي مؤؤؤا   ابؤؤؤا ييؤؤؤنوظ  مسؤؤؤايا  سؤؤؤيا   ابؤؤؤا ش لؤؤؤي مصؤؤؤل شنريؤؤؤن 
 . لجنرش  لم  ل  ماوي  ديعاء

 :  وبرئفتم جحيل   

فتحؤن ةنؤث  . لمل كؤب  لحلبةؤ  إلنوؤا فأرسؤينفتم جحيل   يلص  لتؤي كاةؤن تا عؤ  لييياقةؤ   ه ضا هيمال شم   
 .1878سي    إلة ينح ةتيوا  ه شدارت م  ذلك  لعوا تا ع  لياشل   لع ماةة  إلى .  م1570غسطسه  في

ت تحوؤا ش ةتيؤؤن مؤؤا     ه شغنليؤا بؤؤاش     ظيتؤؤ   ش   ه ريههغؤؤحت  لمل كؤب  لع ماةةؤؤ  جحيؤل    ألثيؤاءشفؤي يؤؤذه 
تم ك نؤؤؤل مؤؤؤ  بالنيؤؤؤؤا  ليياقةؤؤؤ  تايؤؤؤب  لع مؤؤؤاةنن  يينوؤؤؤؤا شفؤؤؤ رهتشلمؤؤؤا  نريؤؤؤؤاتةكينليسؤؤؤينر ش ةتنبؤؤؤاري ييؤؤؤى  لبحؤؤؤل  أل

  . ش لبا ؤا شتؤظ بنؤيوظ  الت ؤاق ييؤى محاربؤ   لاشلؤ   حؤل  ررفؤا مؤ   متؤا ن سؤيطتوا ييؤى بؤالن   طالةؤا   أسؤباةةا ستعاةن 
 سؤؤؤطرل اةتصؤؤار  أل  ألمؤؤل ةتوؤؤؤى ش  .  لمختيطؤؤ  لحميؤؤ    إلؤؤؤى بؤؤر آ   لاشلؤؤ  شكاةؤؤؤن تيؤؤك نفسؤؤارت سؤؤ    لمسؤؤةحن

شيؤؤذه .  هسؤؤنل هلؤؤف 30مؤؤافعا ش  300شغيمؤؤن .  94 شهغل ؤؤن هةل ؤؤن. ش سؤؤ ني  ي ماةةؤؤ   130 فأرؤؤذت لمسؤؤةحي 
 بؤؤتل    لبا ؤؤا فنوؤؤا كؤؤا  ش .  هرؤؤل  مؤؤ  نشلتؤؤن  مسؤؤةحنتن  مؤؤ  جوؤؤ   شهك ؤؤلش  عؤؤ  ةصؤؤين بؤؤن   لاشلؤؤ  مؤؤ  جوؤؤ   هشل

 لحؤؤر ن  ش لحؤؤلشص فةمؤؤا  هثيتؤؤنيؤؤر  لؤاو  كمؤؤا هللاةؤؤذ     إلسؤؤالمة ضؤا  لاشلؤؤ   حال ؤؤات لمحؤؤل  لوؤؤذه  لت ه وؤال ييؤؤى 
 لمسؤال     ه بؤك فؤي  هشييا  لمطال    ل ريبؤ   لال  جعمما  . كما واير  ش لمصالم  لسةاس   ةس مسا لشل عا 

 .  هساسا.مسال  نوية  ( كما نينن فةما  عا  لشلقة  

 لع مؤؤاةنر  ل ؤ  لؤظ وييؤث ..  1572سؤي   هش رؤلتؤرةس فؤي  فقؤا  صؤا نش  جؤر   ماويؤؤ  هسؤباةةامؤ  جوؤ   همؤا 
 .  1575سي   هغسطسسيا   ابا في  ر سط  لاشل  ب همال  ستلجايوا ثاةة  إلى ظ ةنث ت بول  8ةحر  إال

 ورشةةؤؤا   ألمنؤؤلييؤؤى  1574ورةنؤؤر سؤؤي   9شفؤؤي جوؤؤ  بؤؤالن  لباؤؤا    ةتصؤؤل  لع مؤؤاةنر   عؤؤا مر عؤؤ  يا يؤؤ  فؤؤي 
  . لذي تملن ييى  لاشل  آيبا لالستقالل شديب جح ء يصةاة  

ا  سؤؤيةظ  ل ؤؤؤاةي شيمؤؤله  ثيؤؤن  شرمسؤؤؤر  سؤؤي   مليؤؤؤ  شمؤؤا  ةكمؤؤؤ  تؤؤرفي  لسؤؤؤيط.  1574سؤؤؤي   لن سؤؤميشفؤؤي   
 . ترلى  عاه  بي   لسيطا  مل ن  ل الث ش بول  5ثماةي سين  ش 

 (12 )-   م(:1595-1574)قاو المال   الس واو الغازي مرا 

    بؤؤ  لسؤؤيطا   لسؤؤابق  ه ؤؤام عؤؤام بؤؤلص  لخمؤؤل  لؤؤذي بؤؤاع  سؤؤتعمال   همؤؤل  هدؤؤار ه  هيمالؤؤ شكاةؤؤن فاتحؤؤ  
لوؤظ  مقؤا ر ال وتلتؤب  إل اةتؤ لؤذلك ش ضؤطلشه   إلة شؤاري ف ؤار   إلة شؤاري فة   لجيرن رصردؤا  شهفل  للشسة  (  

 . مي  ذيرل  لعقل شت اول  لل ة   لعمرمة  

 .يان  تقليبا   إلرر دار  تل  إذم  ييى  لميك م   لمياهي  أشكاةر  رمس  لة إررت  قتل  شهمل

ةسؤؤؤي  جؤؤؤا  شكؤؤؤذلك مؤؤؤ  جمورريؤؤؤ   ليياقةؤؤؤ  فجؤؤؤان لومؤؤؤا  المتةؤؤؤاه ت  فلةسؤؤؤامؤؤؤ   شكاةؤؤؤن يال ؤؤؤات يؤؤؤذ   لسؤؤؤيطا 
 كؤر  سؤ نل فلةسؤا مقؤاما ييؤى كافؤ  سؤ ل ء  لؤاشل  ه  هيموؤا لقيصية  ش لتجاري  م  هيان   عة بيرن فؤي دؤالحوما 
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معايؤا ت  بؤل مإليسؤعي فؤي    ةنث ك ل تر رن  لسؤ ل ء ييؤى  ا ؤ   لعؤالي الرل  في  لمقابالت ش الةت االت  للسمة  
 .  تكوو ذريعة في المستقبل ل تدقل الفع يتجاري  

تحمؤل مل كيوؤا  لعيؤظ  ه ييى  متةؤاه رصردؤي لتجؤار بالنيؤا شيؤي   إلة ينحتحصين  وح بال مي    ه ام شفي 
مؤا يؤا  سؤ    ليياقةؤ  ال تؤارل إلؤى  هجياسؤواشكا  ال  جره لوا ذلك  يال بل كاةن  لسؤ   ييؤى  رؤتالف   إلة ينحي 

 !تحن ظل  لعيظ  ل لةساشي  إال  لع ماةة ر ة   لاشل  م

 
 شدرل ة رذ  لع ماةنن  إلى مل كش :

 لماؤؤلص شةؤؤاهع هعةموؤؤا سؤؤيطا    أل صؤؤىةصؤؤين فتيؤؤ  ن ريةؤؤ  فؤؤي ممي ؤؤ  مؤؤل كش  ؤؤالمالص . 1578فؤؤي سؤؤي  
لميؤك  اليلتاؤالنن   سؤتيجا سؤيطاةوا  الع مؤاةنن  ش سؤتعا  مؤايي   شهرنل في  لميك شةصين بنيوما يا  ش ا   موم  

 مسؤايات  ش لتقؤى  لتؤل  ش ليلتاؤال  ؤالقلص مؤ  محؤل  فأسؤلعسؤيطاةوا  لشؤليي   لةجؤان لاشل  لر لي آؤل بيس  فأشيحت
.  قال ل   لقصل  ل ينل شكا  ورما مشورن  ن رت فة   لا  ل  ييى  ليلتاال ش تؤل فةؤ  ر ؤةس  ل ؤا لي   لمسؤتيجا بوؤظ 

يينوؤا مؤ   هغؤاقيانت  لجنؤرش  لع ماةةؤ  ةاميؤ  مؤا    لسكني  إلى ربرع مل كش  م  ش أل شىيان شبعا تمام  ليصل 
ش هجمعؤؤؤ  تا عؤؤؤا لوؤؤؤا تمامؤؤؤا أ  هفلي ةؤؤؤا لوؤؤؤا  ا شبؤؤؤذلك نريؤؤؤن ممي ؤؤؤ  مؤؤؤل كش ضؤؤؤم  ن  ؤؤؤل  ة ؤؤؤرذ  لاشلؤؤؤ  شدؤؤؤار بؤؤؤمال 

 . راضعا لي رذيا 

ل دؤي  مؤ   لطؤلفن  ييؤى ل ؤ  لؤظ  ميؤ  ذلؤك  لق  ليردؤرل  شهسؤباةةا لصؤيم بؤن   لاشلؤ  ةصل شفي يذه  لسي  
  ألبؤةة ستعا ليسؤ ل فؤي  لبحؤل م  ةتى كا  . ةوب  لس    لتجاري  شسيي ش ستل اق م  بوا م   ليساء ش للجال 

ال  . م  شك ؤل   لقل دؤي   مؤا لؤظ  سؤيق لؤ  م نؤل  ستعا للةي  ةلبة  لعام  أل  كمفي ذلك  لحما  وتجوح  لمترسط 
 . لقلبات  لمشلشي   لطلف  آلرل م   لر جبات  لاوية  شكال م   لطلفن  كا   عتيل غحش س    

محمؤؤا  ابؤؤا دؤؤقييي  لؤؤذي ةؤؤاف, ييؤؤى ة ؤؤرذ  لاشلؤؤ   عؤؤا مؤؤرت  لسؤؤيطا    ألي ؤؤظ تؤؤل  لصؤؤار  1579سؤؤي    
 هينؤؤيوظ لؤؤذو  ال وؤؤلشق فؤؤي   ألجاةؤؤباسؤؤا س ةابؤؤة   لسؤؤيطا   ضؤؤن ييةؤؤ   ؤؤالمرت غؤؤار  تبعؤؤا لاسؤؤا س بسؤؤيةما  

مؤ   تيؤ  تخيصؤا مؤ  دؤانق رامتؤ   إلةؤ ييؤى محؤرر  السؤتقام  فاسؤر    أليمؤالنشالص شجرن م ل يذ   لرهيل واول 
 لصؤاشر شنبؤن  ل رضؤى فؤي  لياشل  ف ا  مرت  ضلب  بؤاوا  شمحيؤ  ي ةمؤ  السؤةما ش ؤا ك ؤل  عؤاه تيصؤنب شيؤحل

  لجةش .

 إةؤؤا شلؤؤ  مؤؤ   لعمؤؤل رمسؤؤر  سؤؤي  شكاةؤؤن مؤؤا  مي ؤؤ   1595 لسؤؤيطا  بؤؤا ء عةؤؤاء شتؤؤرفي سؤؤي   هدؤؤنبثؤؤظ 
 ةؤؤ  كؤؤا  ك نؤل  لمنؤؤل ال تيؤؤاء  لجؤؤر ري  لحسؤؤا     إالفطيؤا لينبؤؤا   كؤؤا  بؤؤايل  مجنؤؤا   ؤؤالر  هةؤ  شيشؤلي  سؤؤي  تقليبؤؤا ش 

  مؤؤ  يا يؤ  بؤؤونل  بوؤؤا  سؤؤموا   ألدؤؤلشكؤا  مؤؤ  ضؤؤم  ة ةاتؤؤ  جاريؤ  بياقةؤؤ  فؤؤي كؤؤل هللا  .. يؤامال  مشؤؤررتو  ..
 دؤؤط ايا  لسؤؤيطا  ةنؤؤث  (دؤؤفة     شسؤؤمنن شبةعؤؤن فؤؤي  لسؤؤل ي  لسؤؤيطاةة..   ا لبحؤؤل  لدؤؤمؤؤ  سؤؤبايا  (  ؤؤافر

. ..    لسؤيطا شلؤي يوؤا دية  ك نل  شيي ش لا  سايات بالنيا  أللياشل  .. ش شتارين ك نل  في  لسةاس   لخارجة  
 هما   ا ربي هما  ..ييى ما فات م  ذلك  لحما  ( ..  

 

  (13 )-   م(:1603 -1995)الس واو الغازي مومد قاو المال 
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 ألرؤر ت فؤحيظ غنؤل  هرؤاشكؤا  لؤ  تسؤع  يشؤل   ألدؤل  إل طالةؤ مل ن  ل الؤث  بؤ  دؤفة   هبة ت ترلى  عا مر 
ةكمؤ  سؤار ييؤى  ثؤل  هش  ؤلشفؤي  . !!دؤرفةا  هللا ؤاشنفير  معؤا تجؤاه  هبة  يل نف  جمةعا  مل  خيقوظ  لممررر  هة  ه

يؤر ش ج الؤ  ه نه  يوظ سيا   ابؤا ششهر     لذو  م هواي لا رية  في   ألمررسي   في يام  لخلشج إلى  لحلص شتل  
فسؤاش  فؤي أشهللارؤل وؤايى ةسؤ   ابؤا ف.  ب   لقا ا ج ال   ابا  لجيؤري  ألدؤل  لؤذي  تؤل فؤي محاربؤ   لعجؤظ  ألرنؤل  

شبؤؤاير   لميادؤؤب  لمي ةؤؤ  ش لعسؤؤكلي  ش ييؤؤر  عةؤؤار  لعميؤؤ  ةتؤؤى يؤؤال  لضؤؤجة  مؤؤ  جمةؤؤ   لجوؤؤات شتعا ؤؤب   ألرض
 لباؤؤا   شجؤؤحء   شى يؤةظخا نؤل  ل الرؤؤي فضؤؤظ لسؤيطاة   مسؤؤايا   لجنؤرش  ليمسؤؤاشي  ةم همؤؤام ةوؤح م  لجنؤؤرش  لع ماةةؤ  

 .لصايظ   ألك اءي ةما م  تلةسي اةةا لعام شجرن  لقر ن 

يؤؤؤذ   ه  ةؤؤؤ  لمؤؤا تحقؤؤؤق   ألش  ؤؤؤل  ألجؤؤا نهشممؤؤا  خيؤؤؤا ليسؤؤؤيطا   لاؤؤاهي محمؤؤؤا  ل الؤؤؤث  لؤؤذكل شيجعيؤؤؤ  ردؤؤؤة ا  
بؤؤله بي سؤؤ  شتقيؤؤا  لملكؤؤح  لؤؤذي كؤؤا  تؤؤل  مؤؤل ن   ام قةانتؤؤ   لجنؤؤرش شيؤؤ  أليمؤؤالمؤؤ  تحجبؤؤ  يؤؤ     الةحؤؤالل ةابؤؤ

فسؤار إلؤى بياؤل ن شميوؤا إلؤى منؤا    لحؤلص ش ليؤح ل .  هيؤا  وا همؤام ل الث شسيةظ  ل ؤاةي لؤ  مؤ  نش يؤي تقوقؤل  لاشلؤ  
لسؤؤؤيطا  ف ؤؤؤتم  يعؤؤؤ   رلؤؤؤر  لحصؤؤؤني   لتؤؤؤي يجؤؤؤح    لعسؤؤؤكلي   شبعؤؤا  ينؤؤؤل نبؤؤؤن فؤؤؤي  لجنؤؤؤرش  لحمةؤؤؤ   لاويةؤؤؤ  ش لانؤؤؤل 

شنمؤل جنؤرش  لمجؤل ش ليمسؤا تؤامنل  فؤي سؤول كؤلهت  ؤالقلص مؤ  يؤذه  لقيعؤ  .  1556سيةما  ي  فتحوا في سؤي  
 لتؤي  ةتصؤل فنوؤا  لسؤيطا  سؤيةما  سؤي   (مريؤا كؤح  ةتى بيون يذه  لمر ع  بر  عؤ   1596سي   هكتربل 26في 

1526 . 

رل ثؤؤرر  ن ريةؤ  كؤانت ت ؤؤر  شرةمؤ   لعاقبؤؤ  ضؤةاشفؤي  بتؤا ء  لقؤؤل   لسؤا   يشؤل ليمؤؤنالن ةصؤين فؤؤي بؤالن  أل
 ...ييى  لاشل  رصردا شةنل    لحلشص مستعل لونيوا ييى ةاشن  لمجل ش ليمسا 

جيةؤؤا  رؤؤتالل  لي ؤؤام  لعسؤؤكلي شيؤؤام دؤؤالةنت  لح ؤؤ,  سؤؤظ  لاشلؤؤ  شبؤؤلفوا بؤؤن     وؤؤل لحؤؤن  بؤؤاه شمؤؤ  ذلؤؤك 
   ألشلسؤين  شري ؤ   بيؤ   ةمؤا  9سؤي  شمؤا  ةكمؤ   37شيمؤله  1603ترفي  لسيطا  شكاةن شفاتؤ  س  هيا  وا. ثظ 

. 
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 (14 )-  م( :1617 -1603) ارولالس واو الغازي احمد قاو 

مصؤؤط ى بؤؤل  كت ؤؤى  حجؤؤحه بؤؤن   هرةؤؤ  قتؤؤل   ؤؤأمل قينؤؤل شلؤؤظ  إالفتؤؤرلى  لميؤؤك شلؤؤظ وتجؤؤاشه سؤؤي   لل  عؤؤ  يشؤؤل 
ةا شةؤار  لحؤلص مسؤتعل  ييؤى ةؤاشن  لعجؤظ بؤل ا  لاشل  غنل ثابت  في كاف  بؤالن هللاسؤ هركا شكاةن  .  لخام ش لجر ري 

شممؤؤا . ش ليمسؤؤا غلبؤؤا شكاةؤؤن  لحؤؤلص مؤؤ   لعجؤؤظ بؤؤاوا   لرآؤؤأ  فؤؤي يؤؤذه  لمؤؤل  لتؤؤرلي  لشؤؤاه عبؤؤاس  لشؤؤونل قةانتوؤؤا 
مؤ  هفؤي  لرال ؤات  لشؤلقة  يمرمؤا شسؤعي كؤل   ألةؤر ل ضؤطل ص   م  كافؤ   لحؤلشص  لسؤا ق   هي ظ هيمة جعل لوا 

ل ؤ  قؤةة   لياشلؤ  فؤي يؤذه  لشؤا   لؤرهيل مؤل ن  ابؤا  ..لياهلؤ  بوؤا ليحصؤرل ييؤى  السؤتقالل  لمختي      ألمظم  
 شكؤا   ؤؤا تجؤاشه  ل مؤؤاةن  لةكؤؤر  يرةؤا شيضؤؤا  ليسؤيطا   ل تؤؤى فتقيؤؤا هي ؤؤظ لؤؤذي يؤن  دؤؤار   (ي  قؤؤري شجؤ لميقؤب 

 ...م  كيل سي  ششي   ر ه قةان   لجنرش شةارص  ل ا لي  بوم  شةشا  ه  او  فاةتصل

شسؤؤ    لع ماةةؤؤ   عؤؤة مياشبؤؤات  حليؤؤ  بؤؤن  مل كؤؤب  لاشلؤؤ   1614شسؤؤي   1611 ؤؤا ةصؤؤين مؤؤا بؤؤن  سؤؤي  ش 
 لقؤره ق  هرؤال فؤاةتوح  عؤة     أليؤا ءششال ؤات   طالةؤا كؤا   ل ؤره فنوؤا غالبؤا لمل كؤب  هسؤباةةاشميؤك  مالط ر با  

يؤؤر  مؤؤا  ؤؤؤ  شلمؤؤا ييؤؤظ  لسؤؤيطا  بؤؤؤذلك ييؤؤى ثاؤؤؤل سؤؤنيرص شةو   شهغؤؤارش   ألسؤؤرن ةسؤؤحاص  لسؤؤ    لحلبةؤؤ  مؤؤ   لبحؤؤؤل 
شسؤؤعى  ؤؤ   عؤؤة مباضؤؤة  آمعؤؤا فؤؤي ةؤؤر ل ميصؤؤب  شمؤؤا فتئؤؤر  وؤؤرغلش  دؤؤار سؤؤناه   ألي ؤؤظغضؤؤب ييؤؤى  لصؤؤار 

 .فخيق في  صله  1614سي   هكتربل 14 قتي  في  همليية  ةتى 

 ..لك تأثنليظش هن ن بذ  إلفلة  لعال ات  لسةاسة  م  نشل   ألشل لسيطا   ةما  ه اميذ  ش هن نت في   

سؤي  تقليبؤا شلصؤؤال  14سؤي  شمؤا  ةكمؤؤ   28شيمؤؤله   ألشلةمؤا هم تؤؤرفي  لسؤيطا   1617شفؤي ةؤرفميل سؤي  
س  شلاه ي ما   لذي كا  لظ وتجاشه ثال  يشل  سي  م  يمله رؤالف  لعؤان   لمتبعؤ  مؤ   بتؤا ء  لاؤاهي  لسؤيطا  

 ألرة .شدى  الميك  عاه هش ةايظ مكا  ش لاه ه هش  ألشالنكيل ههي تيصنب   ألشلي ما  

 

  (15 )-   م( 1618 -1617) ارولالس واو مصوف  قاو : 
 همؤؤرربؤؤل شلؤؤظ  عيؤؤظ مؤؤ  . مطيقؤؤا  لسةاسؤؤ   هبؤؤااالظ شلؤؤظ وتعؤؤاآى ي ضؤؤى يمؤؤله ن رؤؤل محؤؤالت  لحؤؤل كؤؤا   ؤؤا ش  

. هللاغؤؤا  لسؤؤل ي شثالثؤ   بؤؤول تقليبؤؤا ثؤظ يحلؤؤ   لم تؤي  إالشلؤظ وييؤؤث يؤذ   لسؤؤيطا  ييؤؤى سؤليل  لميؤؤك  .  لممي ؤ  بؤؤنئا 
 .مكاة   لسيطا  ي ما   ل اةي  شه امر م  1618فيل ول سي   فعحل في . ييى ذلك   إلة شاري شسايايظ 

 

  (16  )-   م( :  1622 -1618)الس واو ومماو قاو الماني 

شيؤؤي فؤتم يؤؤذه  لممي ؤؤ  شجعيوؤؤا فادؤؤال بؤؤن   همينتؤؤ  لحؤؤلص ييؤؤى ممي ؤ  برلرةةؤؤا شةقنؤؤق  ل يؤؤذ   لسؤؤيطا   بؤو 
محمؤؤا تبعؤؤا  هرةؤؤ  قتؤؤل  همؤؤلش يؤؤل  لشؤؤلشع فؤؤي  لحؤؤلص . رشسؤؤةا  لتؤؤي  بتؤؤاهت فؤؤي  ل وؤؤرر   لاشلؤؤ  شممي ؤؤ    همؤؤال

بتقينل  رتصادؤات  لم تؤي شةؤحع مؤا كؤا  لؤ  مؤ   لسؤيط  فؤي تعنؤن   همل  هدارثظ    ييايظ !  .ليعان   لمشلشي  
سيبا فؤي يحلؤ  كمؤا كاةؤن سؤيب يؤحل  كر  ه   م  بل أةتى    إلفتاء شيحل  لمرظ ن  شجعل شظة ت   ادل  ييى 

يؤذه  لتمونؤا ت  لا ريةؤ  سؤنل  لجنؤرش ش ل تا ؤب  هتؤظ ه شبعؤا  .ييؤى  لضؤا  مؤا كؤا  وممؤل   ألمؤل هتؤىل   . سي   
فحيؤؤق  1620سؤؤي   فؤؤي هكتؤؤربلتؤؤظ  لصؤؤيم شل يؤؤ  يجؤؤح يؤؤ  ذلؤؤك لتي ؤؤم  إلة شؤؤاري  . ثؤؤظ  لمحاربؤؤ  ممي ؤؤ  برلرةةؤؤا 

ظ  لل ةؤؤ  شريؤؤرنيظ إلؤؤؤى  ل سؤؤل شىلح مؤؤ  ييؤؤى  لصؤؤيم مؤؤ  برلرةةؤؤا بؤؤاش  تتمؤؤؤةظ مؤؤ  آيؤؤيو  إلة شؤؤاري  لسؤؤيطا  ييؤؤى 
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 حشؤا جنؤرش جاوؤا  فؤي شال ؤات هللاسؤةا شتي ةموؤا شتؤارييوا  همؤل لخطنؤل   ألمللتي نذ يذ  ش  إ طالوا صاه شيحم ييى 
   لمشؤلشع ل ؤ  يؤذ إة ؤاذشبلع فعال في   إلة شاري  . إ ان ييى  لقتال ةتى إذ  كمين يا  شيان   ستعا  بوا ييى 

مكاةؤؤؤ   شهيؤؤؤانش  .1622حل  لسؤؤؤيطا  شتؤؤؤظ لوؤؤظ ذلؤؤؤك فؤؤؤي مؤؤاور سؤؤؤي  يؤؤبؤؤؤذلك فوؤؤاجر  ش ت قؤؤؤر  ييؤؤؤى   إلة شؤؤؤاري  هةؤؤس
ش ةتوكؤر  ةلمتوؤا شقبضؤر  ييةؤ  بؤن   سل ي  صله .شلظ  كت ر   عحل  بل يجمر  يية  في .   ألشل لسيطا  مصط ى 

  اشلؤؤ لممؤؤا لؤؤظ  سؤؤيق لؤؤ  م نؤؤل فؤؤي تؤؤارير  شىياةؤؤ  .با شبؤؤتما جر ريؤؤ  شهشجاتؤؤ  ش ؤؤانشه  وؤؤل  إلؤؤى ث يؤؤاتوظ مرسؤؤعة  سؤؤ
سؤين   هربؤ  تؤل شلؤظ وتجؤاشه  ل اميؤ  يشؤل  مؤ  يمؤله شمؤا  ةكمؤ   ؤا ش  . م يا امر   لشهيان  ييى ذلك  .   لع ماةة 
 . بول شهربع 

فعحلؤؤر   هيؤؤر  وظويصؤؤير   لؤؤرهر ء شيعحلؤؤرةوظ  حسؤؤب   إلة شؤؤاري  هوؤؤايفؤؤي  هلعربؤؤ شبعؤؤا ذلؤؤك دؤؤارت  لحكرمؤؤ   
 لعطا ؤؤا ف اةؤؤن  لرظؤؤا ف  إلؤؤنوظشدؤؤارش   ميحؤؤر   لميادؤؤب لمؤؤ   جؤؤحل  ه ؤؤام عؤؤا  ضؤؤ    ن شن  ابؤؤا  اتؤؤل  لسؤؤيطا  

ضؤؤؤطل  ات  لا ريةؤؤؤ  فؤؤؤي ة ؤؤؤس كلسؤؤؤي  لخالفؤؤؤ  ش سؤؤؤتملت  إل  آلسؤؤؤتاة  . لم ؤؤؤالظ فؤؤؤي  هةؤؤؤر عش رت يؤؤؤر    تبؤؤؤاع جوؤؤؤار  
ةتؤؤى إذ  بؤؤعل  لعمؤؤرم  مؤؤا شر ء يؤؤذه  ل رضؤؤى مؤؤ  . ال  مؤؤ  شال سؤؤكني  مؤؤا  ثماةةؤؤ  يشؤؤل بؤؤول  متر لةؤؤ  فؤؤ لع مؤؤى 

ييؤؤؤنوظ  عؤؤؤحل  فأبؤؤؤارلترسؤؤؤموظ فةؤؤؤ   لخيؤؤؤل  ش السؤؤؤتعا ن  هي مؤؤؤا لؤؤؤامار ش لخؤؤؤل ص ينيؤؤؤر  كمؤؤؤاة ش ييؤؤؤى  ابؤؤؤا دؤؤؤار  
ششلؤؤر  مكاةؤؤ   لسؤؤيطا   1623 لسؤؤيطا  مصؤؤط ى ثاةةؤؤا لضؤؤعف يحيمتؤؤ  ششيؤؤ   ؤؤر ه  لعقيةؤؤ  فعحلؤؤره فؤؤي سؤؤيتميل سؤؤي  

 . م 1639ترفي في  سي   ه لعحل إلى مل ن  لل    شبقي في  

  

 (17 )-   م(1640 -1623)الس واو الغازي مرا  قاو الرابة : 
 عا يؤحل يمؤ   لسؤيطا  مصؤط ى   إلة شاري  ب   لسيطا  محما  ل الث ششاله   ألشلير  ب   لسيطا   ةما  
 السؤؤتيا ن   شال مضؤؤع ا  الوظهيمؤؤ بؤؤ   لسؤؤيطا  محمؤؤا  ل الؤؤث مؤؤ  ةا ثؤؤ  سؤؤي  كؤؤي ال  كؤؤر  معارضؤؤا لوؤؤظ فؤؤي   ألشل

مؤ  ةكمؤ  ييؤى غؤنوظ شآغةؤاةوظ   ألشلىلي رذيظ  لذي  كتسيره  قتل سيطا  شيحل غنله ش ستملش  ما   لعشل سين  
. 

فسؤار  لع ماةة ..م  جو  ةؤاشن  لاشلؤ   همالك ش ةتوح  لشاه عباس ميك  لعجظ يذ   الرتالل فلد  لترسة    
  .. لشاه  جيرنه الةتاللوا 

شكؤؤا  وممؤؤل فؤؤي  لسؤؤيطا  مؤؤل ن  م ..1638 سؤؤتلن  لسؤؤيطا   اؤؤا ن مؤؤ   لعجؤؤظ سؤؤي   رفي  لشؤؤاه عبؤؤاس شظ تؤؤثؤؤ
شيؤر فؤي مقتيؤل تؤرفي  هةؤ  إال لقاةرةي فؤي  ل ترةؤات شبعؤا  لصؤنن   ألشل لل    ه   ضارع  لسيطا   لااهي سيةما  
بؤؤول  شتؤؤرلى  عؤؤاه  11 سؤؤي  ش 16سؤؤي  شمؤؤا  ةكمؤؤ   31م شسؤؤي   1640 لشؤؤباص يؤؤ  غنؤؤل يقؤؤب فؤؤي فيل وؤؤل سؤؤي  

 .  بل  ةظ هرره

 

  (18 )-  م(:1648  -1640ارول ) الس واو الغازي ا)رابيم قاو 

  لرسؤالش فتؤتم ةلشبؤ   لخارجةؤ   أةن .شكا  غنل مةال لمحارب   ليمسا فاآم   ألشلير  ب   لسيطا   ةما   
حؤؤاربوظ  لع مؤؤاةنر  ش بيؤؤر  فؤؤنوظ بؤؤالء ةسؤؤيا جؤؤةش جؤؤل ر إلؤؤى بؤؤالن  لقؤؤلم لمحاربؤؤ   لقؤؤره ق  لؤؤذو   ةتيؤؤر  ماويؤؤ  هللاه ق ف

 .  1642 ةل ريا شذلك سي   ه ش ستلنش   لماوي  ميوظ  عا 

 . شكاةن تا ع  لجمورري   ليياقة   ه ريفتم جحيل   ه ضا هيمال شم  
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  ألي ؤظبياتؤ  ييؤى  بؤ   لصؤار  إةؤا في لني  هفاف   إلة شاري   تك بلؤشس  ه  هر ن   لسيطا   بل  ةظ ثظ إ
فعيمؤر   قصؤا  لسؤؤيطا  . شرغيؤتوظ فؤؤي  لتؤارل فؤي بؤمش   لاشلؤ  ش لخؤؤلشج يؤ  ةؤاشنيظ  أليمالؤ تؤذمليظ ش ةتقؤانيظ ل

ش ؤؤؤلر   إلة شؤؤؤاري ش يؤؤؤاجر  يسؤؤؤاكل  هفيؤؤؤاي عؤؤؤة  لعيمؤؤؤاء ش لم تؤؤؤي ييؤؤؤا  لؤؤؤلةةظ  إلؤؤؤنوظشتؤؤؤآملش  ييؤؤؤى يحلؤؤؤ  ش ةضؤؤؤظ 
 فؤؤي شتمؤؤن يؤؤذه  ل ؤؤرر  . لسؤؤا ع  مؤؤ  يمؤؤله لؤؤظ وؤؤتظ   ش  م 1642سؤؤي   فؤؤي  لجمةؤؤ  يحلؤؤ  شترلةؤؤ   بيؤؤ  محمؤؤا  لل  ؤؤ  

 لسؤؤيطا   إيؤان يؤام  رتةؤاةوظ مؤ   لميؤك  ل تؤي شآييؤر    لعسؤكل ظوؤل  ه ؤامشبعؤا ذلؤك  عشؤل   1648سؤي   هغسؤطس
رجايؤ  رغؤظ  ة وؤظ شدؤممر  ييؤى  تيؤ   ل وظ بل  ةظ إلى يلش  لخالف  فخشؤي رؤسؤاء  لعصؤا    لتؤي يحلتؤ  مؤ  تايؤي

سؤين   8لجالن ش تيره ريقا كما  تير   لسيطا  ي ما   ل اةي م   يي  ف اةؤن مؤا  ةكمؤ  فسارش  إلى  لسل ي شمعوظ  
 .سي   34بورر شسي   9ش 

  

  (19 )-   م( 1687  -1648) الس واو الغازي مومد قاو الرابة : 
  ألرضتؤلةظ دؤانل  شال تؤر ل كينؤل  شسؤعر  فؤي  شلصال سي  ش عن  لممي   في  ل رضى شدارت  لجيؤرن ال 

شسؤؤل  يؤؤام . ميوؤؤا  هتعؤؤس يؤؤل تؤؤرلي  لسؤؤيطا  مؤؤل ن  لل  ؤؤ  بؤؤل إلؤؤى  إلةؤؤ شرجعؤؤن  لحالؤؤ  إلؤؤى مؤؤا شدؤؤين . ان  فسؤؤ
   شكؤذلك سؤل . ييوؤا   ا ايظ  لسل يسكل ةسن   ابا للف   لحصؤار ش   ضطل ش  لي ام إلى  لجيرن  لمحادل  كيا ا 

ماويؤؤؤ  فرقةؤؤؤ  سؤؤؤي   همؤؤؤام لعؤؤؤاش  همؤؤؤامي  لع مؤؤؤاة  ألسؤؤؤطرلسؤؤؤيب  ةوؤؤؤح م . ش يؤؤؤذ   لؤؤؤا ء  لعضؤؤؤال إلؤؤؤى  لجيؤؤؤرن  لبحليؤؤؤ  
 ثا لش  شتتا عن  ل رضى ...ثظ ثار  آسةا  لصال   .1649

قؤؤةة سؤؤبحاة  شتعؤؤالى  لؤؤر لي  لؤؤرهيل محمؤؤا  ابؤا  لشؤؤونل  كؤؤربلييي  لؤؤذي تؤؤرلى ميصؤؤب  لصؤؤا ر  سؤؤي   ه إلؤى 
 عؤا  . شهمؤلريقؤا ك نؤل  يمةاء ش تل ميوظ إآاي  طاع  ه معامي  م  وليا   إلة شاري فعامل  1656سي  يؤ  1067

لمؤؤؤؤا ثيؤؤؤؤن لؤؤؤؤ  تاريؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي  لاسؤؤؤؤا س ش ل ؤؤؤؤت     جمؤؤؤؤ  رشم  حسؤؤؤؤب  لملجؤؤؤؤ  !( رش متعننيؤؤؤؤ   قينؤؤؤؤل  شؤؤؤؤيق  طليؤؤؤؤل   أل
 ... لا رية 

 هيؤان لاشلؤ  فؤي  لؤا رل ش لخؤارج ةتؤى  هيؤا ءيحيم  كربلييي محما  ابا بل ما ليث  قاشم   إلبكاالتلظ ت   ش 
ري ؤؤ   بيؤؤ  كؤؤربلييي ه نه  ةمؤؤا  1661  ه  عؤؤا شفاتؤؤ  سؤؤي  . ش  لؤؤاشل  هيؤؤن  لوؤؤا سؤؤالف مجؤؤايا شجعيوؤؤا محتلمؤؤ  فؤؤي

 . ابا 

محاربؤؤ  فؤي ش سؤتمل  . ؤا م شةسؤؤ   لؤلهي ش لتؤابنل إل فاةؤؤ  كؤا  متصؤ ا  الشؤجاي  ش ألبةؤ  شكؤا  رنؤل ريؤف   
ش ؤان .  لوؤا  لاشل  ش ؤلص هش  هةر لما رامليا م  تضعض   هذياةوظةتى وحيل م   ميل هش لاشل  باش  فترر  هيا ء

يؤؤذه  لقيعؤؤ  كاةؤؤؤن  ه  يعؤؤؤ  ةؤؤريحل مؤؤ   همؤؤام لجنؤؤرش بي سؤؤ  شييؤؤل ةوؤؤل  لطرةؤؤ  لمحاربؤؤؤ   ليمسؤؤا ششضؤؤ   لحصؤؤار 
 ضؤطل كؤربلييي  ةمؤا  ابؤا ةامنتوؤا إلؤى  لتسؤيةظ  شؤل  رؤلشج مؤ  بوؤا مؤ     ش الميايؤ   هشرشبامشورر  في جمة  

شلؤذلك .  1663فعال في سؤيتميل سؤي   شهريريالذرا ل ش   ألسيح  مسوظ ضلر تاركن  ما بوا م   ه  لجيرن باش  
رسؤؤال سؤؤت  هللاالف جيؤؤاي لفسؤؤعى  لبا ؤؤا جوؤؤاه لؤؤا  ميؤؤك فلةسؤؤا ةتؤؤى  يؤؤل  .. جمعوؤؤا لوؤؤرل يؤؤذ أ  هشرشبؤؤا ضؤؤطلبن 
  إلة شؤؤاري لؤؤظ  مكؤؤ  ثؤؤظ   .تحؤؤن قةؤؤان   ل رةؤؤن ني كؤؤرلنيي  أللمؤؤاةنن مؤؤ  محالفةؤؤ   هلؤؤفشيشؤؤلي   شهربعؤؤ فلةسؤؤاشي 

مؤؤؤيوظ يؤؤؤان  شسؤؤؤمنن يؤؤؤذه  لر  عؤؤؤ  بر  عؤؤؤ  سؤؤؤا  جرتؤؤؤار ةسؤؤؤب  ل يةسؤؤؤ   ا مؤؤؤ    ألك ؤؤؤلرن  لعؤؤؤاش جيؤؤؤ همؤؤؤام ل بؤؤؤات مؤؤؤ  
 إرؤؤالءمؤؤا بوؤؤا  هيؤؤظبؤؤن   لطؤؤلفن  معايؤؤا   هبلمؤؤن ه ؤؤامشبعؤؤا يشؤؤل  . لصؤؤيم . ثؤؤظ تؤؤظ  ةصؤؤين  لحؤؤلص  ؤؤالقلص ميوؤؤا 
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 ؤؤا   كؤؤر  لييمسؤؤا ثؤؤال   شتقسؤؤةظ بؤؤالن  لمجؤؤل بؤؤن   لؤؤاشلتن   لع ماةةؤؤ تلةسؤؤي اةةا تحؤؤن سؤؤةان   لاشلؤؤ   إل يؤؤةظ لجؤؤةش 
  .  لع ماةة  م   قاء ةصيي ةرفةجل ن شةريحل تا عن  لياشل  هربع شال ات شليباص  لعالي 

لؤؤرال ةصؤؤا م  لؤؤرهيل  كؤؤرليل   لع ماةةؤؤ   لحؤؤلص ييؤؤى  لاشلؤؤ   إيؤؤال  تر نثؤؤظ تعكؤؤحت  لعال ؤؤات مؤؤ  فلةسؤؤا . ش ه
شفؤرض .  1673تجاوؤا  لمعايؤا ت  لقا مؤ  فؤي سؤي   حكمت  شسةاست  شمعامي   لاشلؤ   لعيةؤ   ؤالين  ش لخضؤرع مؤ  
شبؤذلك يؤانت  لعال ؤات إلؤى .   لسيطا  سؤيةما  ه امثاةةا إلى فلةسا ةق ةما   بنن  لمقاس كما كا  لوا ذلك م  

 .بن   لاشلتن   د ا واسابق 

يؤؤربي مؤؤ  جمةؤؤ   لقؤؤره ق  لسؤؤاكين   ؤؤالجحء  لج شممؤا ه ن ةؤؤاشن  لاشلؤؤ   تسؤؤايا شميعؤؤ  مؤؤ  جوؤؤ   لشؤمال رضؤؤرع
شلؤؤذلك .   إلسؤؤالممحمؤؤا  لل  ؤؤ  بؤؤاش  ةؤؤلص بؤؤل ةبؤؤا فؤؤي  لؤؤاررل فؤؤي ةمؤؤى ةؤؤامي نشلؤؤ    لسؤؤيطا بؤؤالن رشسؤؤةا إلؤؤى 

ش سؤؤتملت  لحؤؤلص بؤؤن  . ةجؤؤاه  لسؤؤيطا  أ الع مؤؤاةنن  ف  ألكيؤؤلفاسؤؤتيجا ةاكموؤؤا  هشكؤؤلي برلرةةؤؤا ييؤؤى شال ؤؤ   هغؤؤارت
 .1167 لاشلتن  سجاال إلى سي  

 ألشرشبؤؤؤي فؤؤؤي تي ؤؤؤةظ ن رينتوؤؤؤا شتقؤؤؤام شكاةؤؤؤن تتؤؤؤرق ليؤؤؤاررل ضؤؤؤم   لمجتمؤؤؤ  ذ    إذرشسؤؤؤةا هللارؤؤؤذ  شكاةؤؤؤن  
ةنؤث  1681بؤن   رؤذ شرن ةتؤى سؤي   هرؤل   لحلص بن   لقره ق ش لؤلشس مؤ  جوؤ  ش لع مؤاةنن  مؤ  جوؤ   تاستمل ف

 .تظ  لصيم بنيوظ 

 م  جاوا : فننناةصار ماوي   

وا تيادؤم   ليمسؤا فحادؤل  تسؤاشين   صؤا ييؤى  ليمت جنرش  لع ماةنن  في يؤا  مر  ؤ   ةتصل  ه شبعا    
 المؤا ف  شلمؤا لؤظ ويؤق ييةؤ   سؤر رياهشيؤام   ألمامةؤ ييؤى كافؤ   اليوؤا  لع مؤاةنر  ما  بولي  ش سترلى  1683سي  
 لبا ؤا  إلحؤاحتى سربةسكي ميك برلرةةا شميتخيي ساكس شبافننل   جنربؤوظ بيؤاء ييؤى   ه لمواجم   لمتمم  لي تم  إال

 1683شفؤؤي سؤؤيتميل سؤؤي  . فؤؤنوظ ةؤؤار  لتعصؤؤب  لؤؤاويي  هضؤؤلم  يمموؤؤظ لمحاربؤؤ   لمسؤؤيمن  ةتؤؤى ييؤؤنوظ ش ستيواضؤؤ
 لسؤؤؤيطا  محمؤؤؤا  لل  ؤؤؤ   قتؤؤؤل  لصؤؤؤار  ؤؤؤله همؤؤؤل مصؤؤؤط ى  ابؤؤؤا ش  لصؤؤؤار   شةفؤؤؤاه  لمسؤؤؤةحنر   اليصؤؤؤل ش ةوؤؤؤحم جؤؤؤ

 !. إلى  لقسطيطنية   بلهس  شهرسل ةا رجال ةابنت  فقتي   شهرسلمصط ى  ابا 

 مالطؤؤ تأليؤؤن كؤؤل مؤؤ   ليمسؤؤا شبرلرةةؤؤا ش ليياقةؤؤ  شريييؤؤ   فننيؤؤا  لتؤؤي لؤؤظ تحادؤؤل  عؤؤا ذلؤؤك    ماويؤؤ ةجؤؤا  شبعؤؤا 
يؤؤؤذ   ه ش لؤؤؤذي وؤؤؤال ييؤؤؤى . لمحريؤؤؤا مؤؤؤ   لعؤؤؤالظ  لسةاسؤؤؤي   إلسؤؤؤالمة ش لبا ؤؤؤا شممي ؤؤؤ  رشسؤؤؤةا ييؤؤؤى محاربؤؤؤ   لاشلؤؤؤ  

يؤؤؤذه  لاشلؤؤؤ   هةؤؤؤر ل ن شممؤؤؤا ه (.  لتحؤؤؤالف  لمقؤؤؤاس ه  هدؤؤؤحا   هسؤؤؤمره               لتحؤؤؤالف كؤؤؤا  نويةؤؤؤا محضؤؤؤا 
جمةؤؤ   لؤؤاشل  لمسؤؤةحة   رتباكؤؤا  طؤؤ   لعال ؤؤات بنيوؤؤا شبؤؤن  فلةسؤؤا  سؤؤيب  لمياشبؤؤات  لبحليؤؤ   همؤؤام لقا مؤؤ   م لنيؤؤا 

فؤا  جنؤرش  لميؤك سربةسؤكي كاةؤن توؤان بؤالن  لباؤا   شسؤ    لييان ؤؤ  . .  ل دؤي   لماؤلص ش  لمسؤتمل  بؤن  مل كيوؤا 
م شجؤؤرن  لمل كؤؤؤب  ل افةؤؤ  لصؤؤا يجمؤؤؤات سؤؤ    لييان ؤؤ   لتؤؤؤي كاةؤؤن تعحهيؤؤؤا توؤؤان سؤؤر ةل  لنرةؤؤؤا  شبؤؤالن مؤؤرره شلعؤؤؤا

 . همؤؤا شهثنيؤؤا غيؤؤب مؤؤا   لنرةؤؤا  ةتؤؤى كررةتؤؤ   1686 ةتيؤؤن جنؤؤرش  لييان ؤؤ  فؤؤي سؤؤي   مالطؤؤ مل كؤؤب  لبا ؤؤا شريييؤؤ  
ل  ةتؤؤ 1685شفؤؤي سؤؤي   .ماويؤؤ  بؤؤرن همؤؤامجنربؤؤوا ييؤؤى بؤؤالن  لمجؤؤل ش ةتيؤؤر  ماويؤؤ   سؤؤن  لر  عؤؤ   فأغؤؤارت ليمسؤؤا 

يؤذه  لقؤر   همؤامإلؤى نرجؤ  مؤ   لتقوقؤل  لاشلؤ  شدين . ش  يع  ةريحل  هيموا ليمساشير  يا  ةصر  ش الع بونل  
 . لمتألب  يينوا دار معوا  لخالص دعبا 
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لجنؤؤرش  لباقةؤؤ  مؤؤ    شهرسؤؤير  فؤؤي  آلسؤؤتاة  لجنؤؤرش  لمرجؤؤرن   نواجؤؤف شتتا عؤؤن  لي سؤؤات ييؤؤى  لع مؤؤاةنن    
   سؤظ ش لسؤباه  إلة شؤاري  هرسؤلثؤظ  .  أليؤامرهلش  يية   لعصةا  شلؤرال فؤل ره إلؤى بياؤل ن  ابا فابو  لصار سيةما  

 شهمؤؤل قتؤؤل  لصؤؤار فيؤؤظ وؤؤل بؤؤا  مؤؤ  ذلؤؤك   ألمؤؤل طيؤؤب مؤؤ   لسؤؤيطا   لتسؤؤتاة شفؤؤا   فؤؤلق مؤؤ   لجنؤؤرش  لع ماةةؤؤ  ( 
ييؤى  لممي ؤ   لع ماةةؤؤ   رةؤاشلمؤا لؤظ   ؤا بؤؤنئا شلؤظ تعؤا  لسؤكني  بؤن   لجنؤرش ش .  قتيؤ  تسؤكنيا ل ؤرر  غضؤب  لجيؤا 

قؤلر  لؤرهيل  ل ؤاةي  لقؤا ظ مقؤام  ؤله مصؤط ى  اتحؤانه مؤ   لعيمؤاء يؤحل  لسؤيطا  محمؤا  لل  ؤ  فعحلؤؤره . فمؤ   لؤا رل 
سؤؤؤي   لن سؤؤؤميتؤؤؤرفي فؤؤي  ه سؤؤي  شرمسؤؤؤ   بؤؤؤول شبقؤؤي فؤؤؤي  لعحلؤؤ  إلؤؤؤى  هربعؤؤؤن ةكؤؤؤظ  إ  عؤؤا . م  1687فؤؤي سؤؤؤي  
 هراه.ششلر   عا يحل  . م  1692

  

 (20 )-  م( : 1691 -1687)الس واو الغازي   يماو قاو الماني 

ضؤطل  ات  لمسؤتمل  ل ؤتم يؤذه  إل  أليؤا ءش ةتوؤح . فرضؤى   آلسؤتاة كاةن ترلى ش ير  ب   لسيطا   بل  ةظ ش   
 لحصر   لع ماةة  فاةتل  ليمساشير   الع  رلر شلبا شغنليا ش ةتل مؤررشهييي  لييؤا ي ماويؤ  لنبؤ  مؤ  بؤالن  لنرةؤا  

سؤقطن مؤا    سؤمياري  ش يرمبؤاه شبياؤل ن فؤي  1688شفي  لسي   لتالة  هي سي   1687كاف  سر ةل نلماسةا سي  ش 
 .ما    ةةش ششنو  م  بالن  لصلص 1689 ليمساشين  ثظ فقات  لاشل   لع ماةة  في سي   هواي

سؤار  ش رؤل  لؤيالنن   ألمؤ م  لجؤةش شسؤان ا ةت ؤمؤ  تحقنؤق كربلييي مصط ى  ابا ثظ تمك   لصار  ألي ظ 
بنيؤا كؤا   1690يا ء فاستلن في  ينل م   لؤحم  مؤا    ةؤةش ششنوؤ  شسؤمياري  شبياؤل ن فؤي سؤي  بي س  لمحارب   أل

 هيؤان لاشلؤ  شبؤذلك  همؤال  لصلص شتةكيي  لمجلي ولج    يةظ تلةسي اةةا إلؤى    ل ا ليسيةظ كل ي را   لقلم  خض  
.   إلة شؤاري  إآايؤ ل  م   لمجا ش لسمنن  سيب ضعف  لؤرهر ء شيؤام كربلييي مصط ى  ابا  عة ما فقات   لاش 

ةكؤظ ثؤال  سؤير ت  ه سؤي   عؤا  50تؤرفي  لسؤيطا  سؤيةما   ل ؤاةي يؤ  غنؤل يقؤب شيمؤله  1691سؤي   رشفي ورةنؤ
 هرره .شثماةة   بول شترلى  عاه 

  

 (21  )-  م(1695 -1691)  الس واو الغازي احمد قاو الماني : 
يؤؤذ   لسؤؤيطا  بؤؤل   تصؤؤلت  لحؤؤلص ييؤؤى  عؤؤة مياشبؤؤات لؤؤةس لوؤؤا مؤؤ   ه ؤؤامذ ت  ؤؤال فؤؤي  همؤؤررشلؤؤظ تحصؤؤل 

شيمؤله  1695فؤي فيل وؤل سؤي  تؤرفي ثؤظ . جحيؤل  سؤا ح  1694 لييان    ةتين فؤي سؤي   ه با  وذكل غنل   أليمة 
 . ةي بول شترلى  عاه  لسيطا   لااهي مصط ى را   ل ا 8سين  ش  4ةكظ  ه سي   ملي  تقليبا  عا  54
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 (22  )-  م(:1703  -1695) الس واو الغازي مصوف  قاو الماني 

 ه ؤؤام عؤؤا ترلنتؤؤ  ب الثؤؤ   هييؤؤ شكؤؤا  متصؤؤ ا  الشؤؤجاي  شثبؤؤات  لجؤؤأش شلؤؤذلك .  بؤؤ   لسؤؤيطا  محمؤؤا  لل  ؤؤ     
يؤؤا   فسؤؤار إلؤؤى بؤؤالن برلرةةؤؤا مسؤؤتعنيا   لسؤؤا   لقؤؤره ق ش ةتصؤؤل ييؤؤى  ليرلؤؤرةنن . رغيتؤؤ  فؤؤي قةؤؤان   لجنؤؤرش بي سؤؤ  

 جؤةشفؤاه  لسؤيطا  فؤره  مينيؤا ييؤى  1696شبعا ذلك شفؤي سؤي   1695ةارص  للشس سي   هرل  مل ت شم  جو  
  .1697شكؤؤا  ذلؤؤك فؤؤي  سؤؤيتميل سؤؤي  شبعؤؤا ذلؤؤك ي ؤؤحم جؤؤةش  لسؤؤيطا  همؤؤام  ليمسؤؤاشين . سؤؤاكس فؤؤي مر عؤؤ   شالش 

 أليمنتوؤؤؤال ؤؤؤتم منيؤؤؤاء  ه ق   ألكيؤؤؤل للشسؤؤؤي  طؤؤؤلس  إلميل آؤؤؤرر يؤؤؤان  .  بؤؤؤتاال  لسؤؤؤيطا  بؤؤؤيالن  لمجؤؤؤل إثيؤؤؤاءشفؤؤؤي 
  التصؤؤاالتثؤظ  بتؤاهت . لممي تؤ  فؤاريوا فؤي رؤؤالل سؤي  ف اةؤن  لاشلؤؤ  فؤي رطؤل بؤاوا مؤؤ  جوتؤي رشسؤةا ش ليمسؤؤا 

  لع ماةةؤ بؤن   لاشلؤ   همضؤننآرييؤ   باة ؤاتشبعؤا م .ليردرل إلؤى  لصؤيم فتؤارل ميؤك فلةسؤا لؤريس  لل  ؤ  يشؤل 
فتلكؤؤن  لاشلؤؤ  بؤؤالن  لمجؤؤل  اجمعوؤؤا  . 1699ةؤؤا معايؤؤا  كؤؤارلرفتس فؤؤي ويؤؤاول سؤؤي  ش ليمسؤؤا شرشسؤؤةا ش ليياقةؤؤ  شبرلرة

  ألسؤرنشتياهلؤن يؤ  ماويؤ   ه ق شفلضؤتوا للشسؤةا فصؤار لوؤا بؤذلك وؤا ييؤى  لبحؤل . تلةسي اةةا لاشل   ليمسؤا  شى يةظ
 شى يةمؤي كمنيؤكماويؤ   مؤا كاةؤن ييةؤ  مؤ   يؤل شرنت لممي ؤ  برلرةةؤا هضؤعاف  لع ماةة جر ريا لياشل   هيمة شه نت 
جمعؤ  تقليبؤا ش ت قؤن أنريؤاتةكي  نلماسؤةا ييؤى  لبحؤل  أل شى يؤةظشتياهلن لييياقة  ي  جحيل  مرر    شهش  رشي ابرن شلة

ييؤؤؤى سؤؤؤينل  لع ماةةؤؤ . ال غنليؤؤا بؤؤؤنئا لياشلؤؤؤ   هشمؤؤ   ليمسؤؤؤا ييؤؤؤى موانةؤؤ  رمؤؤؤس شيشؤؤؤلي  سؤؤي  ش   ال تؤؤؤاف  يؤؤؤي 
 .مجلن  لوا  ييى  شال لجحي  

 لؤؤؤاشل فؤؤي بالنيؤؤؤا كمؤؤؤا  هآمؤؤاعشه نت   أشرشبؤؤؤا همالكوؤؤؤا ذه  لمعايؤؤؤا  فقؤؤات  لاشلؤؤؤ  جؤؤؤحه لؤؤةس  قينؤؤؤل مؤؤ  شبوؤؤ 
 . سةأتي

    لؤؤظ  كؤؤ  دؤؤل ة  فضؤؤميا  ألشربةؤؤ  إشيمكييؤؤا  لقؤؤرل  ؤؤا   الت ؤؤاق  ؤؤا تؤؤظ مؤؤ  ذلؤؤك  لتؤؤارير بؤؤن  جمةؤؤ   لؤؤاشل  
شيؤؤر مؤؤا  سؤؤمرة  فؤؤي يؤؤلف . نؤؤيوظ بؤؤنئا فشؤؤنئا ثؤؤظ تقسؤؤةظ بالنيؤؤا ب هشال    لع ماةةؤؤ تقؤؤام  لاشلؤؤ   همؤؤامييؤؤى  لر ؤؤرف 

شةيرلؤ  محؤؤل  لؤؤاو   لمسؤؤةحي   إلسؤؤالمي لمييةؤؤ  ييؤى  لخؤؤرف مؤؤ   ةتشؤار  لؤؤاو  (  المسههالة الاههرميةؤ    لسةاسؤ  بؤؤ
 . إاللةس 

فيؤؤظ ع  لياشلؤؤ  ضؤؤ لمسؤؤةحة   لضؤؤعة    لخا  ألمؤؤظ سؤؤتلش  ري ؤؤ  غا ؤؤاتوظ مؤؤ   لؤؤافاع يؤؤ  ةقؤؤرق كؤؤاةر  مؤؤا  همؤؤا 
 .   ك  إال ذريع  

يؤاج ضؤاه أ لم اسؤا شمعاقبؤ   لملتشؤن  شميؤ   لم ؤالظ ف إ طالفسار في . ر مي محما  ابا  ثظ ين   لسيطا  
.   أليؤل ضلمنيوظ  ؤالطب  إلؤى  لوةؤاج ليسؤيب ش ليوؤب شيتؤك   إلة شاري يية   شهثارش  لاا ات شك نل يا نيظ  هرباص

جيؤرن فاةضؤمن إلؤى  ل ؤا لي  شيحلؤر   لسؤيطا  مصؤط ى لقمعوظ فل ؤ  مؤ   ل شهرسلفطيير  يحل  م   لسيطا  فامتي  
مكاةؤ   عؤا  شه ؤامر تؤرفي  ه بورر شبقؤي معؤحشال إلؤى  8سير ت ش  8ةكظ  ه  عا  1703سي   هغسطس ل اةي في  

 . هراه يحل  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  382  [  

 

  

 (23 )-  م( : 1730 - 1703) الس واو الغازي احمد قاو المال  
  عمؤؤل ييؤؤى إضؤؤعافرشسؤؤةا  ميؤؤك  ألكيؤؤل طؤؤلس شةؤؤ   كؤؤا  . شفؤؤي تيؤؤك  آل  بؤؤ   لسؤؤيطا  محمؤؤا  لل  ؤؤ شيؤؤر 

( بيطؤؤ  جؤي محمؤؤا  ابؤؤا    لصؤا ر  تؤؤرلى لمؤا ش  . ش لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ    شبرلرةةؤا    مؤؤ  مجاشريؤ  هي  لسؤؤريا   أل ريؤاء
 لحؤؤلص ييؤؤى رشسؤؤةا فابؤؤول يينوؤؤا  لحؤؤلص ش ؤؤان  لجنؤؤرش بي سؤؤ  شبعؤؤا ميؤؤاشر ت مومؤؤ  ةصؤؤلت  لجنؤؤرش  إلثؤؤار مؤؤال 

لبمؤؤا شلؤؤر  سؤؤتمل ييؤؤنوظ  لحصؤؤار  يؤؤنال ل. جيؤؤاي قةصؤؤل رشسؤؤةا شرينيتؤؤ  كاتلييؤؤا  هلؤؤفبؤؤال   ؤؤاريا مؤؤا تي  لع ماةةؤؤ   ل
كاتلييؤا  سؤتمالن بيطؤ  جؤي  ل ؤ . ير شم  معؤ  ش ةمحؤن  لاشلؤ   للشسؤة  كيةؤ  مؤ   لعؤالظ  لسةاسؤي  هسنل  رذ كا  

فخؤؤا   لاشلؤؤؤ  شرفؤؤؤ    رغات  ل منيؤؤؤ  كافؤؤؤ  مؤؤا كؤؤؤا  معوؤؤؤا مؤؤ   لجؤؤؤر يل  ل ليمؤؤ  ش لمصؤؤؤ   شهيطتؤؤؤ  إلنوؤؤامحمؤؤا  ابؤؤؤا 
 هريؤؤؤؤى لؤؤؤذي ش  1711ورلةؤؤؤ  سؤؤؤي  فؤؤؤي في ؤؤؤح    ل ةصؤؤؤل لمعايؤؤؤا    لمضؤؤؤاء لحصؤؤؤار يؤؤؤ   ل ةصؤؤؤل شجةشؤؤؤ  مكتفةؤؤؤا 

 . مقتضايا ماوي   ه ق شتعوا فنوا  عام  لتارل في بمش   لقره ق مطيقا 

ن   سؤؤيب يؤؤؤام قةؤؤؤام بؤؤؤول ةتؤؤى  امؤؤؤن  لحؤؤؤلص ثاةةؤؤ  بؤؤؤن   لؤؤؤاشلتهل ؤؤ  لؤؤؤظ تمؤؤة ييؤؤؤى يؤؤؤذه  لمعايؤؤا   ضؤؤؤع  
شبعؤؤا . بتجارتومؤؤا  إلضؤؤل ريافؤؤي ميؤؤ   لحؤؤلص  شيرليؤؤا  إة يتؤؤل بؤؤلش  معايؤؤا  في ؤؤح  فتؤؤارين   أةؤؤا  ألكيؤؤل طؤؤلس 

تياهلؤؤؤؤن رشسؤؤؤؤةا م . ش  1713فؤؤؤؤي ورةنؤؤؤؤر  هنرةؤؤؤ بنيومؤؤؤؤا معايؤؤؤا  جاوؤؤؤؤا  سؤؤؤؤمنن  معايؤؤؤؤا   همضؤؤؤؤننات آرييؤؤؤؤ  باة ؤؤؤم
 .  ثارر  هشويق لوا يية  مر ة   ةتى لظ  ألسرنييى  لبحل   ألر ضي مقتضايا يما لوا م  

شتتا عؤؤؤؤن  لمياشبؤؤؤؤات بؤؤؤؤن   لاشلؤؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤؤ  ش لييان ؤؤؤؤ    ش ليمسؤؤؤؤا شرشسؤؤؤؤةا ش ضؤؤؤؤطلت  لاشلؤؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤؤ  لقيؤؤؤؤرل 
كاةؤن فؤي دؤالم رشسؤةا  لتؤي  ؤري ةضؤرريا فؤي  لسةاسؤ   ألشربةؤ  . ثؤظ ةصؤل دؤل ع بؤن  رشسؤةا جاوا   ت معايا

ف ؤؤؤانت . سؤؤر ةل  حؤؤؤل  لخؤؤؤحر  لالبةؤؤؤ   ششبؤؤؤالن  ل ؤؤؤلج  ن  لق قؤؤؤاس ش هرمنيةؤؤؤاش لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  ييؤؤؤى  لي ؤؤؤرذ فؤؤؤي بؤؤال
آيؤؤب      لجنؤرش  لع ماةةؤؤ   جوؤؤمؤ  يؤؤام   تؤا ره ييؤؤى مر   ألكيؤؤلتحقؤق  طؤؤلس ل لحؤلص تقؤؤرم بؤن   لاشلؤؤ  ش لؤؤلشس ش 

   لؤيالن ششفؤق بؤن   لطؤلفن   ؤا   متيؤك كؤل ميومؤا مؤا  ةتيؤ  مؤ  وترسؤط بنيومؤا فقيؤل  ه سؤتاة  م  س نل فلةسؤا  اآل
 ل ؤلس فيؤظ  قييؤر  يؤذ   لتقسؤةظ  لمؤحري  . همؤا1724بوؤذه  لشؤلش  معايؤا  ورةنؤر سؤي   شهمضؤنتاش يين  لاشلتا  بؤذلك 

دؤؤؤا ظ وتمكيؤؤؤر  مؤؤؤ  لؤؤؤ وظل ؤؤؤي    ألجاةؤؤؤب ؤؤؤامر  لمحاربؤؤؤ   ش شؤؤؤلفوظ ش لقاضؤؤؤي  ضؤؤؤةاع جؤؤؤحء لؤؤؤةس  قينؤؤؤل مؤؤؤ  بالنيؤؤؤظ 
تيليؤح شسؤايا ذلؤك تسؤيط  مؤا    يمؤذ   ش هيموؤا ؤالع يؤا  مؤا  ش  1725يجمات  لع ماةنن   لذو  فتحر  فؤي سؤي  

لمؤا مؤؤات  لشؤؤاه م. شل ؤؤ  1727سؤي   هكتؤؤربلبؤلف فؤؤي هش ةتوؤؤن يؤذه  لحؤؤلص  الصؤؤيم مؤ   لشؤؤاه  إوؤل   ل رضؤى فؤؤي 
فيؤظ تجبؤ   لاشلؤ   هجؤا نهمؤ  بؤالن  هرذتؤ كؤل مؤا  إلةؤ تؤلن  ه  بلف ش ة لن آوماسب  الميك آيب م   لاشل   لعيةؤ  

سؤي   إسؤقاآ  فؤأييير   إلة شؤاري شلعام منؤل  لسؤيطا  إلؤى  لحؤلص شرغيتؤ  فؤي  لصؤيم ثؤار . بالنيا ييى  هغارشلذ  
 لسيطا   ةما  ل الث شتيؤاهل يؤ   لميؤك  فأذي رية   ليمسيمن    ألشل لسيطا  محمرن  هرة شةانش   اب  م  1730

 . بول    11سي  ش  27شكاةن ما  ةكم  . باش  معارض  
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  (24 )- م( :1754 -1730) ارولالغازي مومو  قاو  الس واو 

 طلشةؤؤا رينؤؤل صؤؤار يل السؤؤظ فقؤؤط شكؤؤا   لي ؤؤرذ  إاليؤؤر  بؤؤ   لسؤؤيطا  مصؤؤط ى  ل ؤؤاةي  شلمؤؤا تؤؤرلى لؤؤظ  كؤؤ  لؤؤ  
ةتؤؤى ينؤؤل دؤيل  لسؤؤيطا  مؤؤ   سؤؤتيا نه شتجموؤؤل ةرلؤؤ   ش إلغؤؤل ض لأليؤؤر ءوؤرلي مؤؤ   شؤؤاء شيعؤؤحل مؤؤ   شؤاء تبعؤؤا 

 سؤتتب  ه شبعؤا    .عةظ ييى ةقر وظ ش ت قر  ييى  لاار    تخيصا م  بؤله فقتيؤرهلتعاي يذ   لح   إلة شاري رؤساء 
 سؤؤتأة ن  لاشلؤؤ   لحؤؤلص مؤؤ  ممي ؤؤ   ل ؤؤلس شتاييؤؤن  لجنؤؤرش  لع ماةةؤؤ  ييؤؤى جيؤؤرن  لشؤؤاه آوماسؤؤب فؤؤي يؤؤا    ألمؤؤ 
 .ش ا   

  شرشسؤؤؤةا ذلك  امؤؤؤن  لحؤؤؤلص بؤؤن   لاشلؤؤؤكاةؤؤؤن  لحؤؤلشص ك نؤؤؤل  بؤؤؤن   لؤؤاشل  ألشربةؤؤؤ  ة سؤؤؤوا . شكؤؤشفؤؤي غضؤؤؤر  
فلةسؤا  لحؤلص ييؤى  هبؤولت هرؤل  شمؤ  جوؤ  . رشسةا ش ليمسؤا  لحؤلص ييؤى برلرةةؤا  . فأييين سيب ممي   برلرةةا 

 سؤؤيظ  ه شسؤؤعن لؤا   لبؤؤاص  لعؤؤالي بر سؤؤط   لمسؤؤنر ني برة ؤال  لؤؤذي رؤؤام  لاشلؤؤ   عؤؤا . برلرةةؤؤا    ليمسؤا نفايؤؤا يؤؤ
ليؤؤافاع يؤؤ   سؤؤتقالل برلرةةؤؤا  لحؤؤاجح  لحصؤؤن  بنيوؤؤا شبؤؤن   ش بؤؤتول فنوؤؤا  اسؤؤظ  ةمؤؤا  ابؤؤا  ا ؤؤا  لطربجةؤؤ  السؤؤتمالت 

فلةسؤؤا تسؤؤعى شر ء  لتحؤؤالف مؤؤ   ه  ليمسؤؤا  هةسؤؤنشلمؤؤا . تاييؤؤن رشسؤؤةا ش ةتيؤؤن جيرنيؤؤا ممي ؤؤ  برلرةةؤؤا . ش رشسؤؤةا
   هسؤلينرشؤنن مؤ  ةصؤرل يؤذ   الت ؤاق  لؤذي  كؤر  ةتةجتؤ  يؤام ةجؤاح مسؤعايا مؤ  رشسؤةا فؤي برلرةةؤا    لاشل  

في  لتأيب ش السؤتعا ن لالبؤتل   مؤ  رشسؤةا  . شهرذت1735في سي   فننيا معوا معايا   فأبلمنةسا فل  إرضاءفي 
 هر ضؤنوامؤلشر  عؤة  ؤره ق  لقؤلم مؤ    ألرنؤل إلى رشسةا  افتتاح  لقتال فاتخذت يذه  . شهشيحتفي محارب   لاشل  

 كؤل  . شهغؤارت لحؤلص  إليؤال  متجوؤن  إلؤى بؤالن  ل ؤلج لمسؤايا   لاشلؤ  ضؤا  لعجؤظ ةجؤ  1736في مارس سؤي  
 لصيم مؤ  ةؤانر بؤاه لتت ؤلغ  إبل مشير ما ةا   الاشل  إلى . م   ل ارر  لبحلي   يان  ر يا ييى بالن  لقلم ش ةتين 

شلحس  ة,  لاشل  كا   ا تقيؤا ميصؤب  لصؤا ر  رجؤل محيؤك  بؤتول  حسؤ   لسةاسؤ  شيؤر  . لصا يجمات  للشس
 إ قؤاففؤي   ؤلص ش ؤن  همكيؤ يؤن  يؤ  جمؤ   لجنؤرش شتجونؤح  لمعؤا ت ةتؤى  فيظ  ا ؤل آلفؤ .  لحاج محما  ابا 

 ةتصؤؤلت  لجنؤؤرش  هرؤؤل  شمؤؤ  جوؤؤ    إل يؤؤةظ .تقؤؤام  لؤؤلشس  لؤؤذو  كؤؤاةر   ؤؤا  ةتيؤؤر  إ يؤؤةظ  لباؤؤا   شنريؤؤر  يادؤؤم  
 ل ؤؤالخ فاةتصؤؤل  لمسؤؤيمر  فؤؤي  لصؤؤلص  ييؤؤى بؤؤالن  ليرسؤؤي  ش لصؤؤلص ش هغؤؤارت تؤؤي لع ماةةؤؤ  ييؤؤى جنؤؤرش  ليمسؤؤا  ل

 ؤث رجؤالوظ شتقوقؤلش  إلؤى مؤا شر ء ةوؤل  لؤا ةرص ج لجالء ييوا تؤاركن  فؤي كؤل مرضؤ   ؤام  إلىلجمش   ليمساشين  ش 
ةتؤؤى آييؤؤن  ليمسؤؤا  لصؤؤيم   أليؤؤا ءش سؤؤتمل  لحؤؤال ييؤؤى يؤؤذ   لميؤؤر ل مؤؤ   ليصؤؤل ش ل ؤؤره ييؤؤى .  1737فؤؤي سؤؤي  

 لصؤيم  لؤذي تؤظ بنيومؤا شبؤن  رشسؤةا فؤي  كيؤل مسؤايا ليردؤرل إلؤى   ألرنؤلف ا  يذ   ل ره . بر سط  س نل فلةسا 
لوؤا مؤ  بؤالن  لصؤلص  هيطؤيي  ماوي  بياؤل ن شمؤا   لع ماةة تتياهل  ليمسا لياشل   ه ييى . م  1739سيتميل سي  

بوؤام  ؤالع منيؤاء هللاه ق شيؤام تجاوؤايا  (ةيؤ  رشسةا فتعوات قةصؤلتوا  . هما ل الخ  مقتضى معايا   سارشفتس  ش
بؤل ت ؤر  تجارتوؤا ييؤى مل كؤب . ببحؤل هللاه ق  هش  ألسؤرنس   ةلبة  هش تجاريؤ   ؤالبحل  ةشاءإشبعام . في  لمستقيل 

شبؤذلك  ةتوؤن يؤذه . ش لييا   شسمنن يذه  لمعايا  معايا  بياؤل ن   أل الةظشبا  تلن لياشل  كل ما فتحت  م   هجيية 
 . لرفتس لحلص  استلن ن جحء ي ةظ مما فقات   لاشل  م  ممال وا  مقتضى معايا  كار 
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 لبؤؤاص  لعؤؤالي  ضؤؤلشر   التحؤؤان مؤؤ   لسؤؤريا لمحاربؤؤ  رشسؤؤةا لؤؤر  إ يؤؤاعشبعؤؤا ذلؤؤك بؤؤذل سؤؤ نل فلةسؤؤا جوؤؤاه فؤؤي 
رشسؤةا فا تيعؤن  ألش مؤلبيرلرةةؤا شجعيوؤا راضؤع  فعؤال  هشن ويحق بوما تبايا مؤا  ه يما ررفا م    ةاإتعات ييى 

 . 1740سي   م   لسريا محال   يجرم شنفاع ضا رشسةا في . شهبلمن لاشل  

 لمميرةؤؤؤ  ليتجؤؤؤؤار  شفؤؤؤي يؤؤؤذه  لسؤؤؤؤي  تحصؤؤؤل سؤؤؤ نل فلةسؤؤؤؤا ييؤؤؤى تجاوؤؤؤا  المتةؤؤؤؤاه ت  لقيصؤؤؤية  شكافؤؤؤ   لمح  ؤؤؤؤا 
 1673شيؤي عبؤار  يؤ  معايؤا  سؤي   1740 لطلفؤا  يؤذه  لمعايؤا  لجاوؤا  فؤي  سؤيتميل سؤي   شهمضى ل لةساشين  

مؤ  آلفؤ   سؤم  سؤعنا لةقؤام دؤرر   لمعايؤا    لسؤيطا  سؤ نل  . شهرسؤلم   عة تسؤونالت جاوؤا  ل لةسؤا شتجارتوؤا 
 مقؤؤام   لال ؤؤق ش إلكؤؤل مإلؤؤى ميؤؤك فلةسؤؤا لؤؤريس  لخؤؤامس يشؤؤل مؤؤ  ك نؤؤل مؤؤ   لوؤؤا  ا  ل منيؤؤ  فقابيؤؤ   لميؤؤك  االةت ؤؤاء 

 . ملسي   لسامي

معؤؤ  مؤؤلكين  ةؤؤلبنن  شجميؤؤ  مؤؤ   لمافعةؤؤ   ل لةسؤؤاشين  يا ؤؤ   هرسؤؤل ش ش إلجؤؤاللشييؤؤا يرنتؤؤ  بؤؤةع   التبجنؤؤل 
لةكرةر  معيمن  في  لجنرش  لع ماةة  فةملةر   لجيؤرن  لم  ؤل  ييؤى  لؤي ظ  لجاوؤا   لتؤي  نريوؤا   ألي ظخية   مي  لي

شكؤؤا  يؤؤذ  مؤؤ  بؤا  ات  لؤؤيالء  لؤؤذي تتؤؤا   فةمؤا  عؤؤا   بتؤؤرلي ضؤؤبا  هلمؤؤا  .   لرفؤر   لشؤؤونل فؤؤي  لجنؤؤرش  ل لةسؤاشي 
ةب م  فلةسنن  شهلما  ..مؤ  نس هف ؤار  ل ؤرر  ش لتمؤلن في ةوا ات  لاشل  تاريب  لجةش   مما مك   لماربن   ألجا

 ييى  لخالف    شهرع  ألف ار  لقرمة    ش لتي ةمات  لماسرةة  في  لجةش  لع ماةي فةما  عا ..

شترلؤؤن  عؤؤاه  1740سؤؤي   هكتؤؤربلمؤؤ  بؤؤول  20 ليمسؤؤا فؤؤي  إميل آؤؤررشبعؤؤا ذلؤؤك  قينؤؤل تؤؤرفي بؤؤارل  لسؤؤانس 
لمؤا بؤن  فلةسؤا ش لعا يؤ   همالكوؤاا م   عة  لاشل ييى محارب  يؤذه  لمي ؤ  ش  تسؤام  بيت  ماري  تنليحه فاتحات فلةس

شبسؤؤيب . سؤؤيطاةوا  هركؤؤا  ليمسؤؤا شيؤؤام  إذاللشسؤؤعي فلةسؤؤا ن  مؤؤا فؤؤي .  لحاكمؤؤ  فؤؤي  ليمسؤؤا مؤؤ   لضؤؤاا    لقا مؤؤ  
.  (  ر  ميؤك  ليمسؤاص ل ةؤؤ    مرت يذ   لميك ةصين  لحلص  لشونل  بؤن  فلةسؤا ش ليمسؤا  لمعلشفؤ  فؤي  لتؤارير بؤ

فلةسؤؤا لياشلؤؤ   هظوؤؤلتشلمؤؤا  بتؤؤاهت يؤؤذه  لحؤؤلص .  لتؤؤي  سؤؤتملت يؤؤا  سؤؤين  ش ةتوؤؤن   ؤؤره ماريؤؤ  تليؤؤحه ييؤؤى فلةسؤؤا 
. ر  ؤؤؤا لؤؤؤر  تحؤؤؤات معوؤؤؤا ييؤؤؤى محاربؤؤؤ   ليمسؤؤؤا   لعيةؤؤؤ  بر سؤؤؤط  سؤؤؤ نليا لؤؤؤا   لبؤؤؤاص  لعؤؤؤالي مؤؤؤا  عؤؤؤرن يينوؤؤؤا مؤؤؤ   ل

 حنؤث تلجؤ   لاشلؤ  إلؤى مؤا كاةؤن ييةؤ  مؤ   التسؤاع  همالكوؤالؤى شيلضن يينوا  ةتالل بالن  لمجل ش ستلجايوا إ
لؤؤظ  إ  هةوؤؤالوؤؤا  . شه اةؤؤنرشسؤؤةا ش لر ؤؤرف فؤؤي آليؤؤق تقؤؤاموا   لقؤؤاةرةي شيمكيوؤؤا  عؤؤا ذلؤؤك مقاشمؤؤ   ألشلسؤؤيةما   ه ؤؤام

. ش ؤؤا هثيتؤؤن تؤؤاريجةا ةتؤؤى  خشؤؤى ميوؤؤا ييؤؤى شجؤؤرن  لاشلؤؤ   ت عؤؤل ذلؤؤك تقؤؤامن رشسؤؤةا بؤؤنئا فشؤؤنئا ش ريؤؤن بؤؤركتوا
دؤؤانر  مؤؤ  فلةسؤؤا آمعؤؤا فؤؤي ةؤؤر ل غاوتوؤؤا شيؤؤي  هةوؤؤاشلؤؤر ..  حةح دؤؤكاةؤؤن مالة ؤؤات ذه  ليؤؤةؤؤا   الةقؤؤا ه   أل

  .. ليمسا  إذالل

شكاةؤؤن مؤؤا  ةكمؤؤ  .  الاؤؤا مؤؤ   لعمؤؤل سؤؤتن  سؤؤي    ألشلتؤؤرفي  لسؤؤيطا  محمؤؤرن  1754سؤؤي   لن سؤؤمي شفؤؤي   
 شهشرشبا . ا تس  ةطاق  لاشل   آسة ه ام سي  شفي  25
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 (25 )-  م( : 1757 -1754) الس واو الغازي ومماو قاو الماني 

يؤؤؤن  فؤؤؤي ميصؤؤؤب   ييؤؤؤى ةسؤؤؤب  لعؤؤؤان   لقا مؤؤؤ    ألةصؤؤؤاري  هوؤؤؤرص هبؤؤؤيتقيؤؤؤا  لسؤؤؤةا فؤؤؤي جؤؤؤام   ه شبعؤؤؤا   
فؤي  مأمرريتؤ  لصا ر   لع مى ةشاةجي ييي  ابا بؤال محمؤا سؤعنا  ابؤا  لؤذي سؤيق تعننيؤ  دؤار   عؤا يرنتؤ  مؤ  

شل ر   لسيطا  كا  مؤ  يانتؤ   لمؤلشر لؤنال .  جم    ألياليضاه  هياجةمنا ةتى سار في آليق غنل ف . فلةسا
تجر لؤ   مؤا ولت بؤ  شهيؤله  إثيؤاءسؤم  .  هةؤر لوظ للعةؤ  ش لر ؤرف ييؤى ة ةقؤ   هةؤر لمتي ل  لت قؤا  ش أله  في  لشر رع 

فؤؤي دؤؤح  مؤؤ   رهسؤؤ رضؤؤ   قتيؤؤ  جؤؤح ء لؤؤ  شب همؤؤلبي سؤؤ   إلةؤؤ تحقؤؤق مؤؤا ةسؤؤب  ه شبعؤؤا  ش لم ؤؤارم لم ؤؤالظ  هةؤؤر عمؤؤ  
 . ل ض  ييى  اص  لسل ي ييل  لانله

ةكمؤؤؤ   لقال ؤؤؤل مؤؤؤا  ه ؤؤؤام حصؤؤؤل فؤؤؤي  ه بؤؤؤاش   1757سؤؤؤي   هكتؤؤؤربلفؤؤؤي  ث ل الؤؤؤثؤؤؤظ تؤؤؤرفي  لسؤؤؤيطا  ي مؤؤؤا    
 . بول شري   مصط ى  ل الث 11سين  ش  3 ستحق  لذكل شكاةن ما  ةكم  

  

 (26 )-   م( :1774  -1757)الس واو الغازي مصوف  قاو المال 

ر غؤؤب  ابؤؤا   ألشلمحبؤؤا لتقؤؤام بؤؤالنه رصردؤؤا شهيؤؤله  لإلدؤؤالحشكؤؤا  مةؤؤاال   بؤؤ   لسؤؤيطا   ةمؤؤا  ل الؤؤث شيؤؤر 
شبعؤؤا مؤؤرت يؤؤذ  .  عؤؤة  لشؤؤمش   مسؤؤايا   لسؤؤيطا  شتعضؤؤناه لؤؤ   إدؤؤالحفارؤؤذ يؤؤذ   لؤؤرهيل فؤؤي .  لؤؤذي مؤؤل ذكؤؤله 

 ؤؤا تييؤؤن ترجوؤؤا إميل آرريؤؤا ميؤؤذ يوؤؤا  .شكاةؤؤن رشسؤؤةاشرشسؤؤةا   لع ماةةؤؤ  لحؤؤلص بؤؤن   لاشلؤؤ   ن لؤؤرهيل  لجينؤؤل ةشؤؤي
 قةصليا  طلس  ل يل  ششضعن بلةامجا ترسعةا آمرةا ةحر  لشلق ش لالص ش لجيرص .

  ألشلشيي ميقرل   حلشفوا م   لجحء قةصل رشسةا . شدة   رص م  بيص ةأتي ه  قامفي يذ   لم شم   لم نا  
 . شتعطنيا ف لتن  يامتن  : م  تارير جرنت  ابا 

 ى ي   لصل ع بن   لقر   ألشربة  في  لقل   لسا   يشل ش ل ام  يشل .*  ألشل
 *  ش ل اةة  ي   ألآماع  للشسة   لتي لظ تتيال  عا  ل ةادل  . شما ه لن إلى  لنرم .
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 :  لخ فائه بر بورس ار ميصر رو يا وصية 

 

ت ؤؤر  متمان ؤؤؤ   ه  للشسؤؤة   لألمؤؤ شييباؤؤي . تقؤؤان  لعسؤؤاكل ن  مؤؤا إلؤؤى  لحؤؤلص  ه   جؤؤب : ارولالبنههد   ] * 
شسؤني   ريؤؤ   ش ألمؤا تتخؤذ همؤؤ   لصؤيم  ه ويباؤي للشسؤةا  شييؤى يؤذه  لصؤؤرر  لتؤؤألف  لحؤلص ...ييؤى ةالؤ   ل  ؤاح 

 .هيان   رتوا شترسة  ميافعوا  ألجلشذلك  ام  لسيظ . هم   لحلص أل كذلك ش . ليحلص 

رسؤؤا ل  لممكيؤ  السؤتجالص ضؤؤبا  ليجيؤرن مؤ  بؤؤن  فؤؤي ش ؤن  لحؤلص ويباؤؤي  تخؤاذ جمةؤ   ل :البنهد المهاني *  
 لعيؤظ ش لمعؤارف  هربؤاصشكؤذلك فؤي همؤ   لصؤيم وتعؤن   سؤتجالص .  هشرشبؤافؤي  تطؤرر  هك ؤل لذو  يؤظ  ش أل ر م لميل 
 ...سيوا ا للشسة  تست نا م  مياف  سا ل  لممالك شمح  ألم شييحم  اليتياء  ما  جعل  ه ضا .ميوظ 

شفؤؤي  هشرشبؤؤاش لمصؤؤالم  لجاريؤؤ  فؤؤي   ألمؤررفؤؤي جمةؤؤ    لتؤؤارلسؤؤيم  ل لدؤ  ويباؤؤي ت امييؤؤا :البنههد المالهه  * 
 .. .  هلماةةاممالك ةح يات شييى  لخصرص في .  رتالفاتوا شمياهيتوا 

 ل سان ش لباضاء ش لحسا ن  ما فؤي ن ريةؤ  ممالؤك برلرةةؤا  إلقاء ألجلويباي  ستعمال  للبر   : البند الرابة*  
ارل تؤةتؤى ةؤتمك  مؤ   ل. بيذل  لمال ش كتساص  لي رذ في مجيؤس  لحكرمؤ    ألم  هعةا ش ستمال   .شت ليق كيمتوظ 

ويباؤؤي ةنيئؤؤذ نرؤؤرل     ألمؤؤ فؤؤي  ةتخؤؤاص  لميؤؤك شبعؤؤا  لحصؤؤرل ييؤؤى  ةتخؤؤاص مؤؤ  يؤؤر مؤؤ  ةؤؤحص رشسؤؤةا مؤؤ  تيؤؤك 
 ه إلؤى    ييؤا  آرييؤ   لعسؤاكل  لمؤذكرر  مؤا   ل امؤ ةماوتوظ ش لتعصب لوظ  ألجليساكل رشسةا إلى ن رل  ليالن 

شييؤؤؤاما ت وؤؤل مخال ؤؤ  فؤؤؤي ذلؤؤك مؤؤ  آؤؤؤلف  لؤؤاشل  لمجؤؤؤاشر      إل امؤؤ تحصؤؤل  ل لدؤؤ  التخؤؤؤاذ شسؤؤني  تمكييؤؤا مؤؤؤ  
ثؤؤؤظ ةتل ؤؤؤب  ل ؤؤؤلص السؤؤؤتلجاع    برلرةةؤؤؤاةقاسؤؤؤظ  لمخؤؤؤال ن  فؤؤؤي ممالؤؤؤك  ه ةؤؤؤار  ل تيؤؤؤ  مم تؤؤؤا ويباؤؤؤي  إرمؤؤؤان فألجؤؤؤل

 .لوظ  هيطنن لحصم  لتي ت ر   ا 
ثظ ةسؤعى فؤي  غتيؤام   إلمكا ويباي  الستنالء ييى  عة  لجوات م  ممالك  سرج  قار  : البند الخاما* 

تعيؤؤ   لحؤؤلص ييؤؤى  ه برجؤؤ  تضؤطل فةؤؤ  تيؤؤك  لاشلؤؤ  إلؤؤى  إالشال ةتردؤؤل إلؤؤى ذلؤؤك   شسؤني  السؤؤت مال  لبؤؤا ي ميوؤؤا 
 لي ؤؤل  ن  مؤؤا بؤؤن   سؤؤرج  ل سؤؤان ش  إللقؤؤاءةصؤؤلف  لمسؤؤايي ش لومؤؤ   ه يؤؤر  هشالش لؤؤذي ويؤؤحم   نشلؤؤ  رشسؤؤةا شتواجموؤؤا 

 .ل ب بنيوظ ن  من   ا نن  تش لا ةمل   حنث     كر   الرتالف ش ل
وتحشجؤؤؤر  ن  مؤؤؤا مؤؤؤ  بيؤؤؤات  لعا يؤؤؤ   لمي ةؤؤؤ   ه  للشسؤؤؤة    إلميل آرريؤؤؤ   ألسؤؤؤل  جؤؤؤب ييؤؤؤى   :البنهههد السههها س *
ة ؤرذيظ  إجؤل ءبواه  لصرر   مكؤ   . إذش بتل كوظ في  لمياف   شذلك لت  نل رش  ط  لحشجة  ش التحان بنيوظ.   أللماةة 

 .ميافعيا شمصالحيا  صالم لممالك  لمذكرر  ل ه ضاولبطر  بوذ  ش  هلماةةافي ن رل 
 لبحليؤؤ  شلوؤؤذه  لاشلؤؤ  فا ؤؤا   همرريؤؤافؤؤي  إلنيؤؤا ةتةاجؤؤا   ألك ؤؤليؤؤي  لاشلؤؤ    ة يتؤؤل إنشلؤؤ   إ  :البنههد السههابة * 

.  لتجؤؤار  ييؤؤى سؤؤا ل  لؤؤاشل  همؤؤلتؤؤلجةم  الت ؤؤاق معوؤؤا فؤؤي  فيؤؤذلك مؤؤ   لر جؤؤب. حيؤؤان   رتيؤؤا  لبحليؤؤ  لي ةمؤؤ  جؤؤا  
ش سؤؤت مال . شجيؤؤب  لؤؤذيب مؤ  ييؤؤايظ إلؤى ممال يؤؤا  إة يتؤل إلؤؤى   ألبؤةاءشسؤؤا ل  كاألرشؤؤاصممال يؤا  محادؤؤنلشبةؤ  
 لتجؤؤؤار  شسؤؤنل  لسؤؤؤ   فؤؤؤي  همؤؤلفنترسؤؤ  بوؤؤؤذه  لرسؤؤؤني  .  لؤؤؤلش  ط ش لمياسؤؤبات بؤؤؤن  تجؤؤؤار شمالةؤؤي  لطؤؤؤلفن   هسؤؤباص
 .ممال يا 
ويتشؤلش  ورمؤا فنرمؤا بؤماال فؤي سؤر ةل  حؤل  لييطنؤق شجيربؤا فؤي سؤر ةل  ه ييى  للشسؤنن   :البند المامن  *
 .  ألسرن لبحل 
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مؤ   ه شةنؤث  ةؤ  مؤ   لقضؤا ا  لمسؤيم    مؤ   سؤتاةيرل ش لويؤا   إلمكا ويباي  لتقلص  قار  :البند التا ة  *
ص  لمتتا عؤ  تؤار  ش  لحؤل  إةؤا  فيؤذلك مؤ   لؤالهم .   أسؤلياا  حكؤظ ييؤى  لؤاةة ه  حكظ ييؤى  سؤتاةيرل  مكيؤ  ة ةقؤ  

ن ر  إةشؤؤاء ألسؤؤرن بؤؤنئا فشؤؤنئا شذلؤؤك ألجؤؤل  شييباؤؤي ضؤؤبط  لبحؤؤل.   إلول ةةؤؤ مؤؤ   لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  شتؤؤار  مؤؤ   لاشلؤؤ  
شليتعجنؤؤؤل . مر ؤؤؤ  لحصؤؤؤرل  لمقصؤؤؤرن هيؤؤؤظ    ألةؤؤؤ  ضؤؤؤا هش السؤؤؤتنالء ييؤؤؤى  حؤؤؤل  لييطنؤؤؤق . دؤؤؤيايات  حليؤؤؤ  فةؤؤؤ  

تجؤؤار   لممالؤؤك  إيؤؤان شربمؤؤا ةؤؤتمك  مؤؤ    ليؤؤتمك  مؤؤ   لردؤؤرل إلؤؤى ريؤؤة   لبصؤؤل   إوؤؤل   ل بؤؤحش ل نشلؤؤ   ضؤؤعف بؤؤ
شبوؤؤذه  لرسؤؤني  .   لتؤؤي يؤؤي  م ا ؤ  مخؤؤح  ليؤاةةا  ش لردؤؤرل ميوؤؤا إلؤى بؤؤالن  لويؤا    لشؤلقة   لقا مؤؤ  إلؤى بؤؤالن  لشؤام 

 . إة يتل ةستايي ي  ذيب 
    (  ليمسؤؤؤؤؤا  صؤؤؤؤؤرل ييؤؤؤؤؤى  الت ؤؤؤؤؤاق ش التحؤؤؤؤؤان مؤؤؤؤؤ  نشلؤؤؤؤؤ   شسؤؤؤؤؤتليا ويباؤؤؤؤؤي  اليتمؤؤؤؤؤام  الح  :البنهههههد العاشهههههر *

مؤ   لي ؤرذ فؤي  تطمؤ  إلةؤ مؤ  جوؤ  مؤا  إلنوؤا لاشلؤ   لمشؤار  هف ؤار قيرلش لمحاف   ييى ذلك شم   لالهم  لت ايل  
. لوؤؤا  هلماةةؤؤاةسؤؤعى فؤؤي تحليؤؤك ةسؤؤا شيؤؤا ش  سؤؤا ل ةكؤؤام  ه  اآيؤؤا فنيباؤؤي ليؤؤا  . شىمؤؤا هلماةةؤؤا لمسؤؤتقيل فؤؤي بؤؤالن 

ةؤؤرع ةما ؤؤؤ  ليؤؤؤاشل  إجؤؤؤل ءشمؤؤؤ   لؤؤالهم ضؤؤايا . شتحليؤؤك كؤؤؤل مؤؤيوظ لطيؤؤؤب  السؤؤتعاة  ش السؤؤؤتما ن مؤؤ  نشلؤؤؤ  رشسؤؤؤةا 
 . ا فنوا  لحكظ ييى تيك  لاشل في  لمستقيلي لمذكرر   صرر  وتسيى ل

نيظ مؤؤ   طعؤؤ  ا عؤؤىش   ألتؤؤل  ويباؤؤي تحؤؤلية  لعا يؤؤ   لمال ؤؤ  فؤؤي  شسؤؤتليا ييؤؤى آؤؤلن  :البنههد الوهها ي واههر *
ةسؤؤيط  ه يينيؤا .  شةنيمؤا ةسؤترلي ييؤؤى  سؤتاةيرل   ألر ضؤي  لع ماةةؤ  ييؤؤى سؤر ةل غؤلص  حؤؤل ملمؤل  (  يشمييؤ لل 

  ألمؤاك ةصؤ  دؤانل  مؤ    ليطا وؤاةسؤك  ةسؤايا شمل  يتوؤا ليؤا    هش لقا م  ييى نشل   شستليا ةلبا  هشرشبانشل 
 .ايا شبعاه ةسعى بيحع يذه  لحص  م  و. م   يل  هرذةايا لتي ة ر   ا 

ةسؤؤتمنل لجوتيؤؤا جمةؤؤ   لمسؤؤةحنن   لؤؤذو  يؤؤظ مؤؤ  مؤؤذيب  لؤؤلشم  لمي ؤؤلي   ه ويباؤؤي   :البنههد المههاني واههر* 
أتبههاع المههذهب    برلرةةؤؤارياسؤؤ   لبا ؤؤا  للشةةؤؤ  ش لميتشؤؤلي  فؤؤي بؤؤالن  لمجؤؤل ش لممالؤؤك  لع ماةةؤؤ  فؤؤي جيؤؤربي ممالؤؤك 

رياسؤؤ   إةؤا  شمؤؤ   لؤالهم  يؤؤل كؤل بؤؤيء . لوؤظ نشلؤ  رشسؤؤةا ملجعؤا شمعنيؤؤا    مؤؤ شةجعيوؤؤظ وتخؤذش ( اررتوذو سهي 
ك نؤلي   هدؤا اءفيسؤعى بوؤذه  لر سؤط  الكتسؤاص .  ةرع ة رذ شةكرم  ر باةةؤ  ييؤنوظ إجل ءمذيية  ةتى ةتمك  م  

 . هيا  ياذشي غنل  ةستعن  بوظ في شال   كل م  
  محكؤؤرمن  يرلرةنؤؤر ش ل  مايؤؤربن     ش إلول ةنؤؤر  ةنيمؤؤا  صؤؤبم  السؤؤرجنر  متشؤؤتتن   : البنههد المالهه  واههر* 

  ألسؤؤرنةنيئؤؤذ ةجمؤؤ  معسؤؤكل تيا فؤؤي محؤؤل ش ةؤؤا مؤؤ   لمحاف ؤؤ  ييؤؤى  لبحؤؤل  . ه ضؤؤاش لممالؤؤك  لع ماةةؤؤ  مضؤؤيرآ  
بنييؤؤا ثؤؤظ   أسؤؤليالاشلؤؤ  فلةسؤؤا كةفةؤؤ  مقاسؤؤم  ةكرمؤؤات  لؤؤاةةا  هشالشييؤؤا ذلؤؤك ة وؤؤل . شبحؤؤل  لييطنؤؤق  قرتيؤؤا  لبحليؤؤ  

كؤل ميومؤا ييؤى ةؤا   صؤرر  رفةؤ  جؤا  لقيؤرل  إلنومؤا لؤاشلتن   لمشؤار  شيعؤلض ذلؤك ييؤى كؤل مؤ  . لاشل   شستليا
ةجعؤل مؤ  كؤا  ميومؤا ه  ش . فعيا ذلك ويباي ما ر   ش ةتل م كل ميوما    إةا يماتقيل ه  ذلك شةنث  ة  ال با م  

. لقة  ش ت ؤؤر  رشسؤؤةا ةنيئؤذ  ؤؤا ضؤؤبطن جمةؤ   لممالؤؤك  لشؤؤ  ؤاألرل  .يتي نؤؤل ل ؤابال  مؤؤا يلضؤؤياه يينومؤا ش سؤؤط  
 .نشل   قنن في  لمنا   م   لاشلتن   لمذكررتن   ه   ل فةما  عا ةيقول ش ة ه ا ي سول يين ذلك ييا

تقيؤل  مؤا يلضؤت  يينومؤا  لؤظ إلنومؤاكؤال مؤ   لؤاشلتن   لمشؤار  ه ييؤى فؤلض  لمحؤال  :البند الرابهة واهر*  
 ه ش ؤ  ذلؤك فؤال بؤا  . فؤلذ ش لخؤالف بنيومؤا صلف لمل قب  ما  حا  م   ليح ع يت ه فنيباي ةنيئذ للشسةا . رشسةا 

تيت ؤؤل  ل لدؤؤ   لع ةمؤؤ  شتسؤؤرق ةؤؤاال يسؤؤكليا  ه شفؤؤي ذلؤؤك  لر ؤؤن  جؤؤب ييؤؤى رشسؤؤةا .  حصؤؤل تعؤؤب ليطؤؤلفن  
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 مؤ   حؤل  ه ق  هةؤايمامؤ   لسؤ   هسؤطرلن  ثظ تخؤلج . فتوجظ في تيك  لجوات .  هلماةةاييى   أشل هشال ن  لمجتمع
ش ل ؤؤؤاةي مؤؤؤ  لةمؤؤؤا  ريؤؤؤة   رراة ؤؤؤل  ل ا يؤؤؤ  فؤؤؤي  لبحؤؤؤل .  لمتيريؤؤؤ    ألةاضؤؤؤرل  مه ؤؤؤر مؤؤؤ   ةا  يسؤؤؤاكل ةنؤؤؤث  حتشؤؤؤا 

 لملتؤب فؤي   ألسؤطرلش لبحؤل  لمحؤةط  لشؤمالي مؤ    ألبؤةةفتسنل يذه  لس   شتمل في  لبحؤل .  لمتجما  لشمالي 
شبمؤؤا .   حالواذ   مشؤؤارل إذفاةوؤا ت ؤؤر   هلماةةؤؤا . شهمؤؤاشتوجؤؤظ ييؤؤى سؤؤر ةل فلةسؤا . شبحؤؤل  لييطنؤق   ألسؤؤرن لبحؤل 

تؤؤؤارل تحؤؤؤن  الة ةؤؤؤان  سؤؤؤورل   هشرشبؤؤؤافالقطعؤؤؤ   لتؤؤؤي تبقؤؤؤى مؤؤؤ  .  ذكلةؤؤؤاه تصؤؤؤبم  لممي تؤؤؤا   لمؤؤؤذكررتا  مايؤؤؤربتن  
 . ها ه.[  ابي  لي تم ش لتسخنل هشرشباشباش  محارب  شتصنل جمة   طع  

****** 
 ل ليقؤؤا  بيؤؤاء ييؤؤى ترسؤؤط م توؤؤان   1772شفؤؤي ورةنؤؤر سؤؤي  شبعؤؤا  بؤؤتعال  لمعؤؤار  بؤؤن   لؤؤلشس ش لع مؤؤاةنن .  

ر  لقؤلم شةليؤؤ   لمالةؤ  لسؤ   رشسؤؤةا  لتجاريؤ  فؤي  لبحؤؤل اكاتلييؤ   اليتؤل ف  اسؤؤتقالل تتؤ ميؤؤاشصآيؤب  ثؤظ  ليمسؤا  
شلمؤا لؤظ تقيؤل  لاشلؤ  يؤذه  لشؤلش   ة ؤة  لجمؤ  ييؤى غنؤل جؤاش  ثؤظ مؤات   ماةةؤ  .شجمة   حار  لاشل   لع  ألسرن

 حقؤؤرق  لاشلؤؤ   إجحافؤؤا هك ؤؤلش آييؤؤن كاتلييؤؤ  بيسؤؤا  ميؤؤاشبوا آيبؤؤات   ل ثاةةؤؤ لموانةؤؤ  سؤؤبع   بؤؤول ش جتمؤؤ   لمؤؤمتم
 شكا  م  تيك  لشلش  :  1773ةرفميل سي   15بوا بالغا ةوا ةا  شهرسين

  ماةة  ...( في بالن  لاشل   لع  ألرثرذكسنن  كر  للشسةا ةق ةما   جمة   لمسةحنن   : ه سا عا   

كاتلييؤؤ  مؤؤا كاةؤؤن ت ؤؤ   يؤؤرل  لاشلؤؤ  لوؤؤا بؤؤل جعيتوؤؤا آليقؤؤ  السؤؤتمل ر  ه  لشؤؤلش  تيؤؤك ي وؤؤل ليمطيؤؤ  ييؤؤى ش 
ليجنؤؤرش  اسؤؤتئياف  لقتؤؤال  كؤؤل بؤؤا  رصردؤؤا فؤؤي  هش مليؤؤا شهدؤؤارت  لع ماةةؤؤ   شلؤؤذلك رفضؤؤتوا  لاشلؤؤ  .  لحؤؤلص 

 يا  يح  ظ .بالن  لطرة  فاةوحم  للشس 

سؤن يشؤل  سؤي  شثماةةؤ  بؤورر  شبياؤن مؤا  ةكمؤ  1774ثظ ترفي  لسيطا  مصط ى  ل الث فؤي  ويؤاول سؤي  
 .  ش  لت ا اكا  يانال محبا ليخنل شل  يا  مآثل رنلي  كالما رس ذكل هة  ش 

  
 (27  )-  م ( : 1789 -1774ارول ) الس واو الغازي وبد الومند قاو 

مصؤؤط ى  ل الؤؤث محجؤؤره  فؤؤي سؤؤل وت  كمؤؤا  هرةؤؤ  ضؤؤى مؤؤا  ةكؤؤظ . شكؤؤا   ؤؤا   بؤؤ   لسؤؤيطا   ةمؤؤا  ل الؤؤثشيؤؤر 
 .    لعان  جلت  

مصؤط ى  ه ؤام هش رؤل ال للن ما فقات  م   السظ ش لشلف فؤي اكاةن رشسةا تستعا  ستعا ن  ي شفي هشل يواه 
. .. شبعؤؤؤا يؤؤؤا    ألي ؤؤؤظمعسؤؤؤكل  لصؤؤؤار جنربؤؤؤوا إلؤؤؤى  نش هة ؤؤؤ إال 1774شلؤؤؤظ  ؤؤؤأت بؤؤؤول ورةنؤؤؤر سؤؤؤي  .  ل الؤؤث 

ميؤاشبن  لالت ؤاق ييؤى يقؤا  لصؤيم  إلةؤ  رسؤل  شهآيب  لصؤار مؤ  رشمؤاةحشف  لموانةؤ  شترقةؤا  لقتؤال  ةتصار ت 
ت آرييؤؤؤ  بؤؤن   لطؤؤلفن   يؤؤؤل حانثؤؤاشبعؤؤا م. ش يؤؤرل  لشؤؤلش   لتؤؤؤي رفضؤؤتوا  لاشلؤؤ  ييؤؤؤا  جتمؤؤاع مؤؤمتمل بررارسؤؤؤن 

شتعتيؤل    شيؤي مكرةؤ  مؤ  ثماةةؤ  شيشؤلي  بيؤا  1774المعاهد  التي تهم االتفها  و نسها فهي   ولنهو  هنة  لصار 
 لاشل   لع ماةة  :با     لاال ل ييى  ةوةار  

  ؤاألمررفةمؤا وتعيؤق ييؤنوظ   ماةةؤ مؤ  ة ؤ, سؤةان   لاشلؤ   لع - ربؤا    سؤار بةا ش  ستقالل تتار  لقؤلم ش هيموا 
شرن .  لتي  ةتيتوؤا رشسؤةا إلؤى رؤا   لقؤلم مؤا يؤا   يعتؤي كؤليش شيكؤي  يعؤ   ش أل الةظشتسيةظ كاف   ليالن   - لاوية  

ش    - عؤة  لميؤاآقمي ليؤل شجح  ؤل  لؤلشم مؤا يؤا    لباا   شبالن  ل ؤلج ش الخ ش ل في  لاشل   همال ما  رذ م  
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ش    كؤؤر  ليمل كؤؤب  للشسؤؤة   –فؤؤي  لمعايؤؤا ت ش لمحؤؤلر ت  للسؤؤمة   ه ؤؤاني بؤؤارشسؤؤةا لقؤؤب  إميل آؤؤرر عطؤؤى إلؤؤى 
 . ش لبحل  لمترسط   ألسرنةلي   لمالة  في  لبحل 

يكوو لسا حق حماية جمية المسيوننن التابعنن ل مذهب و  باآل تانةواو تبني رو يا  نيسة بقسم )نرا 
 .وغنر ذلك ...  -واو تكوو  افة المعاهدات السابقة الغية  –من روايا الدولة  اررتوذ سي

سؤؤيب يؤؤذه  لحؤؤلص  لتؤؤي يؤؤانت ييؤؤى  لاشلؤؤ  شيؤؤي شمؤؤ   لاليؤؤب  ةؤؤ  لؤؤظ وؤؤذكل بؤؤيء فنوؤؤا يؤؤ  ممي ؤؤ  برلرةةؤؤا 
 .  لعر  ب    أشرظ

 هلؤف لاشلؤ  تؤاف  إلؤى رشسؤةا مييؤ  رمسؤ  يشؤل  ه  هةؤايماعايا  بيا   سليا  جاء فؤي إلى يذه  لم شهضةا
 . 1777شسؤؤؤي   1776شسؤؤي   1775ويؤؤاول سؤؤي   هشلمتسؤؤاشي  فؤؤي  ه سؤؤا كؤؤةس  صؤؤ   غل مؤؤ  ةلبةؤؤ  ييؤؤى ثالثؤؤ  

 .ميوا  هسطرلواتقام للشسةا  لمسايا ت  لمقتضة  ليجالء يما  ةتيت  م  جح  ل  للشم شسحب  هةواشفي  ل اةي 

 شكاةن يذه هشل مل  تاف  فة   لاشل   لع ماةة   لجحي  لاشل  هرل  !!!. 

ةقؤال يؤ  (    لتؤي نينؤن   معايؤا   نيؤا رجؤمعايؤا  تيؤك  لةم  شم   لم نا  إلآالع ييى  عة  لييرن  م  
 :م  تارير جرنت  ابا  ألشلتلجم   لجحء 

شمخادؤؤم   ؤؤا محؤؤي  شنشلؤؤ  رشسؤؤةا مؤؤ  يؤؤا ش  ماةةؤؤ  كؤؤل مؤؤا سؤؤيق ش ريؤؤ  بؤؤن   لاشلؤؤ   لع : ارولهه المهها   *  
مؤؤ   لطؤؤلفن   شىجل  وؤؤاش لتعؤؤا ات  لتؤؤي دؤؤار  لشؤؤلشع فؤؤي  سؤؤتعمالوا   ألضؤؤل رشكؤؤل .   ألبؤؤاىلؤؤى ش مؤؤ   آل   شههيؤؤل

بؤؤل دؤؤار . شال  جؤؤلي  عؤؤا  آل  شال فؤؤي ش ؤؤن مؤؤا  ةتقؤؤام .   ألبؤؤا ؤؤاآلالت  لحلبةؤؤ  شبانليؤؤا دؤؤارت ةسؤؤةا ميسؤؤةا إلؤؤى 
بؤل ول يؤى شيصؤا  مؤ  آؤلف  لومؤاورةي شمؤ  آؤلف  .يرضا ي   لعاش   برجؤ  ال  عتليؤ   لتانؤل  لصيم بل  شبحل 
مؤؤؤ   الت ؤؤؤاق شةي ا وؤؤؤا  إلنوؤؤؤاشكؤؤؤذلك  ح ؤؤؤ, شيصؤؤؤا  مؤؤؤا جؤؤؤل  تمونؤؤؤاه مؤؤؤ  مي ؤؤؤ  رشسؤؤؤةا  لمشؤؤؤار . ري ؤؤؤا ي  الماجؤؤؤا 

كمؤال  لا ؤ  ش اليتمؤام شت ؤر  شتسؤتمل يؤذه  لمؤر ن جاريؤ  شمعتيؤل   .  ش لمر ال   لصافة   لممبا  ش لسالم  مؤ   لتاننؤل
مالكومؤا شبؤن  ريا ؤا  لطؤلفن   حنؤث ال تقؤ  فةمؤا  عؤا ضؤا   ه ضة   لمر ال  ملعة  بوذه  لصرر  بن   لاشلتن  شفي 

 ش ألضل ر.. لباضاء  هةر عبن   ل ليقن  ال سل  شال جول  شال ةرع م  

  رشسؤةا شلسؤا ل ريا ايؤا بحيؤار   لقؤاس تعطؤى  للرصؤ   لتامؤ  لل بؤا  نشلؤ:   المامنهة* ومما جاء في المها   
 لجحيؤؤؤ   هةؤؤؤر ع لتؤؤؤي تسؤؤؤتحق  لحيؤؤؤار  شال وت يؤؤؤف  لمسؤؤؤافلش  شال  لسؤؤؤا حر  لؤؤؤاف  ةؤؤؤرع مؤؤؤ    ألمؤؤؤاك  لشؤؤؤليا شسؤؤؤا ل 

 هالمؤؤاك  . لطليؤؤق ال فؤؤي  لقؤؤاس  لشؤؤليا شال فؤؤي سؤؤا ل  إثيؤؤاءشال  طيؤؤب ذلؤؤك مؤؤيوظ .  هدؤؤال ( لريلكؤؤر  ش لخؤؤل ج ش
ش لؤذو    ةمؤر  مؤيوظ .  لطليؤق  لتؤي تعطؤى إلؤى ريا ؤا سؤا ل  لؤاشل  هش مؤلرج   لال ق مؤ  شتعطى لوظ  ل لماةات  ال

بؤؤؤل تصؤؤؤنل ةمؤؤؤؤاوتوظ  .  حصؤؤؤل لوؤؤؤظ تعؤؤؤلض شما ريؤؤؤ  برجؤؤؤ  مؤؤؤ   لرجؤؤؤره ه نشلتؤؤؤي  لعيةؤؤؤ  ال  مكؤؤؤ   هر ضؤؤؤيفؤؤؤي 
 . لشليع    هةكامشدةاةتوظ تماما  مقتضى  ر  

 هشتييؤى كيةسؤ  ييؤى  لطليؤق  لعؤام فؤى محيؤ   ؤك  ه سةا  جره لاشل  رش   : الما   الرابعة وار * وجاء في 
 ل يةسؤ  يؤي كيةسؤ   لعؤر م شتسؤمى  هيؤذ. غيي في جو  غيط  غنل  ل يةس   لمخصرد  قةاسؤا ييؤي سؤا ل  لؤاشل 

 .شت ر  همني  م  كل تعلض  ألبادةاة  س نل نشل  رشسةا إلى  نشسرغلة  شت ر  تحن  كيةس 

  :الما   السا  ة وار  * وجاء في 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  390  [  

 

وال يمنة  ط  إلجل  واشال  حصل مماةع   كاألشل لا اة   لمسةحة  ت ر  م  كل  لرجره ةل  : ثاةةا  -
 .  نائا جد د  وال ترميم الكنائا القديمة إحداا
 انؤؤل ةؤؤق   لمؤأررذ شرؤرتن  شفؤؤي سؤا ل  لمر ضؤؤ    لمرجؤؤرن  ضؤم  ن  ؤؤل   بل  ؤؤل ش ألمؤال  :  ألر ضؤؤيثال ؤا  -

 . فوذه جمةعا تلن ليملسرمن   لمعيل ييوظ  آل   الليا ا   ألبخاصشبسا ل  ألنول  ا لمتعيق  م   لقا ظ 

 . ... يكوو لجماوة الربباو االوتبار بما  نا بسم من االمتياز : ر  عا -

تعنؤؤؤن   لجحيؤؤؤ   همؤؤؤل عؤؤؤا  ةقضؤؤؤاء يؤؤؤذه  لمويؤؤؤ  تتعوؤؤؤا نشلتيؤؤؤا  لعيةؤؤؤ   معؤؤؤاميتوظ  ؤؤؤالملشء   ل يةؤؤؤ  فؤؤؤي : ثاميؤؤؤا  -
جؤحيتوظ بر سؤط  مبعؤرثنوظ مؤل  فؤي كؤل سؤيتن  شبعؤا  تأن ؤ شيصؤنل   إلمكؤا ا وا  لجينل ييؤى  ؤار شتحاف, ييى سخ

ةؤاكظ شال  طؤالير   شؤيء مؤا مؤ   هشكا يؤا مؤ  كؤا  مؤ   ابؤا  هدؤاليذه  لجحي  بتماموؤا فؤال وتعؤلض لوؤظ  ةؤا  هن ء
سؤيطي   ه ؤامبوا فؤي  لؤحم   لسؤعنا بل  كرةر  متمتعن   االمتةاه ت  لتي تمتعر   .  تل ةات  لضل  ب  أي  سظ كاةن

 . لسيطا  محما را   لل      ألمجاجاي 

 رمصؤؤيحتك ن   ؤؤةظ مؤؤ  آلفؤؤ  شكؤؤنال لؤؤا  نشلتؤؤي  لعيةؤؤ   اسؤؤظ  ه يؤؤذه  لحكرمؤؤات  ألمؤؤل ءتاسؤؤعا وؤؤلرم   -
  لميؤؤك همؤؤرر لؤؤذو  كؤؤاةر  وتعؤؤاآر  رؤيؤؤ  (  لقيركتخؤؤا  ات  شيكؤؤر  يؤؤمالء  لؤؤركالء ةصؤؤار  مؤؤ  ميؤؤ   لؤؤلشم بؤؤاال يؤؤ  

شتجؤلي فؤؤي ةقوؤؤظ مؤؤ  جاةؤب نشلتؤؤي  لعيةؤؤ   لمعاميؤؤ   كمؤال  لمؤؤلشء  شييؤؤالر  مؤؤا  سؤتحقرة   حسؤؤب  ر يؤؤا  لميؤؤل هي 
 . كرةر  معتيلي  شم  كل تعلض هللامين  شمصاةن   هةوظ

رشسؤؤؤةا  ؤؤؤا   إميل آرريؤؤؤ لاشلؤؤؤ   لعيةؤؤؤ  إلؤؤؤى سؤؤؤ ل ء  تعطؤؤؤى  للرصؤؤؤ  شتحصؤؤؤل  لمر فقؤؤؤ  مؤؤؤ  جاةؤؤؤب: يابؤؤؤل   -
ء فةمؤؤؤا وتعيؤؤؤق  صؤؤؤةاة  شمسؤؤؤايا   لحكؤؤؤرمتن   لمؤؤؤذكررتن  شتتعوؤؤؤا  لاشلؤؤؤ   لعيةؤؤؤ  بليا ؤؤؤ  مؤؤؤا وتؤؤؤذ كلش  ييؤؤؤا  ال تضؤؤؤا

 .    علض  س ل ء رشسةا م   لمر ن  حسب  يتبار  لصا     لال ق   الاشلتن  

 :الما   العاروو * وجاء في  
 1700ير سؤي  شبؤن  ةسؤ   ابؤا محؤاف, هللاجؤر بتؤار  ي ترلةسؤتر  حسب م وؤرم  لسؤيا ت  لتؤي يقؤات بؤن   لحؤاكظ 

   .  لألباإلى نشل  رشسةا   ألشلىيجلي  رصصن  يع  هللاه ق  حاشنيا  1100منالن   شسي  

 :الما   المالمة والعاروو  وجاء في  * 
 حسؤب مضؤمر   لمؤان   لسؤا ق   ؤا  تشؤمل  ؤالع ر جمةؤ   لؤذو  دؤارت مؤيوظ  ه ضؤاشنشلتؤي  لعيةؤ  تتعوؤا ... 

يؤ   رؤذ  لريلكؤر يؤ   لصؤيةا  ش   ألبؤا إلؤيت ؤف وؤايا  ه ا ن  لمحاربؤ  ش  متؤ هثيؤاء لعيةؤ  فؤي  نشلتيةلكات ضا 
 لييات ش ي  آيب هي ةرع كؤا  مؤ   لجحيؤ  ش ةؤ  مؤا يؤا   لؤذو  لوؤظ تعيؤق بوؤا مؤ   لقؤا ظ ال تؤايي ييؤي فؤلن ش ةؤا 

ضؤبطوا  شسؤا ل  السؤتحكامات  لتؤي ير ضؤجمةؤ   أل هرل  تتل  مل   شهةوام   لطر  ف  لمذكرر   كرة  م  ريا ايا 
شكيؤا س  لا اةؤ   هنوؤل ال تتعلض شال تجلي تضؤنةقا ييؤى  شهةوا ل لجنر  ش لمكلير  لحكرمتوظ شلمحاف توظ  لمطيق  

برجؤؤ  مؤؤا شال تميؤؤ  تؤؤلمةظ  لقؤؤا ظ شال بيؤؤاء  لجاوؤؤا ميوؤؤا شبؤؤأ  تميؤؤ   ابؤؤا جيؤؤار شجمةؤؤ  رؤسؤؤاء  لجنؤؤرش ش لضؤؤبا  مؤؤ  
شال تتعؤلض نشلؤ  رشسؤةا ليطر  ؤف  لمؤذكرر  شال  شىضؤايتوامؤذكرر  ش ل يؤا س  ل  ألنوؤل  ألمر ل لتعلض  أي ن ع كا  

  .م  ريا ا نشلتي  لعية   ألةوظ همرريظتتارل في 
مؤ  هي نرجؤ  شرتبؤ  كؤاةر   إةؤا  لحؤلص مؤ  ذكؤرر ش  هسؤل  جمةؤ  : الما   الخمسهة والعاهروو * وجاء في 

فؤؤؤي نشلتؤؤؤي  لعيةؤؤؤ    ؤؤؤلر نتوظ   لمحمؤؤؤاي مايؤؤؤا   لمسؤؤؤةحنن   لؤؤؤذو  نريؤؤؤر  فؤؤؤي  لؤؤؤاو هشآؤؤؤاةوظ سؤؤلةر  ش وؤؤؤلنش   لؤؤؤى 
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رشسؤؤةا شيكؤؤؤذ  كيؤؤ   عؤؤا مبانلؤؤ   لتصؤؤاوق ييؤؤؤى  هر ضؤؤيشجؤؤرنيظ فؤؤي  هثيؤؤؤاءفؤؤي   ؤؤلر نتوظش لمسؤؤيمن   لؤؤذو  تيصؤؤلش  
شكؤذلك جمةؤ   لمسؤةحنن   لؤذو  ش عؤر  . شبال يرض شبانل فا ؤ   هدالدكر  يذه  لعوا   لمبارك  ةاال بال يذر 

 ل ؤؤلجنن  كافؤؤ  بؤؤال  سؤؤت ياء   لمؤؤرره ش لجح  ؤؤل ش هيؤؤاليمؤؤ    فال نؤؤن  ش  اؤؤا ةنن  ش ش برلؤؤرةنن  فؤؤي  السؤؤتل اق مؤؤ  
 عتقؤؤؤر  بؤؤؤال ثمؤؤؤ  شبانؤؤؤل يؤؤؤرض شكؤؤؤذلك  لؤؤؤذو   سؤؤؤتل ر  مؤؤؤ  ريا ؤؤؤا رشسؤؤؤةا ششجؤؤؤاش  فؤؤؤي ممؤؤؤال ي  لمحلشسؤؤؤ   صؤؤؤنل 

ذه  لصؤؤرر  بوؤؤ ه ضؤا  ألمؤؤررتسؤيةموظ شرنيؤؤظ إلؤى مؤؤر آيوظ شذلؤؤك  عؤا  ةعقؤؤان  لمصؤؤالح   لمباركؤ  شكؤؤذلك تجؤلي يؤؤذه 
 . ينيوا في ةق ريا ا نشلتي  لعية 

 :الما   المامنة و العاروو * وجاء في 
مؤ  آلفؤي  إلنومؤا ا فؤرض  فرشما  جر نشل  رشسةا بتلش رةن  لفيامار با ش  ألي ظ لصار  ه شبما  ... 

ركؤؤ   لميعقؤؤا  تمونؤؤا يقؤؤرن شيوؤؤرن يوؤؤا   لصؤؤيم  لمبا همؤؤل إلنوؤؤارشسؤؤةا  لمشؤؤار  إميل آرريؤؤ  لومؤؤاورةي شمؤؤ  آؤؤلف 
ماربؤال  فيؤا ش  ألي ؤظم  آؤلف  لصؤار  إمضاؤيافي  لعوا   لمذكرر   صنل   لمسطلفجمة  مر ن  لصيم  لممبا 

ليتصاوق كمؤا لؤر كاةؤن جؤلت  حضؤرريما ش لمؤر ن  لميعقؤا   لتؤي تموؤات شدؤار  لريؤا بوؤا تل يؤى   أرتامواشرتموا 
ب ميطر وؤؤا شال   عؤؤل بؤؤيء مخؤؤالف لوؤؤا  طعةؤؤا شيحؤؤلر فؤؤي مل يؤؤا   ريؤؤ  بؤؤاش  تاننؤؤل شال تيؤؤاول شتجؤؤلي  الا ؤؤ   حسؤؤ

 إلنومؤؤؤا شؤؤؤار ل يؤؤؤا ماربؤؤال  لم ش  ألي ؤؤظ لمؤؤر ن  لمؤؤؤذكرر   لتؤؤي تقؤؤؤلرت شجؤؤؤل   لتصؤؤاوق يينوؤؤؤا مؤؤ  آؤؤؤلف  لصؤؤؤار 
 ....  ا خاتمنومسيا   ممضةا   امضا وما شمخترما  

  :الخاتمة *  وجاء في 
رر  مؤ   لصؤيم ش  لصؤالح  لمبطؤل ليحؤلص ش  ل  ؤاح  كؤر  ما جلي تحاواه ش تمونؤاه  حسؤب  لمؤر ن  لمؤذك إ 

 ...ش كذلك بل   لمانتن   لمحلرتن   ... مقلر  ش معتيل  م   عا  آل  
 
 :ذكل مانتا  في راتم   لعوا   

 هلؤفكاةؤن تعوؤات بتأن ؤ  رمسؤ  يشؤل   ماةةؤ تتضؤم   لمصؤاريا  لحلبةؤ  شذلؤك ال   لاشلؤ   لع ** إةا يما
 .ال  سين  واف  ميوا في كل سي   سط شير رمس  هللاالف كةس كةس للشسةا في ما  ث

تأونؤؤا  لمؤؤا يؤؤر مؤؤذكرر فؤؤي  لمؤؤان   لسؤؤا ع  يشؤؤل  مؤؤ    ألبؤؤةةش لمؤؤان   ل اةةؤؤ  سؤؤلي  تخيةؤؤ  جح  ؤؤل  لبحؤؤل ** 
ش   كؤؤا  مشؤتلآا فؤؤي  لمؤان   لمؤؤذكرر   ةؤ   خؤؤلج فؤؤي   ألبؤؤةةرشسؤؤةا  لمرجؤرن فؤؤي  لبحؤل  شهسؤطرل لعوؤا   لمؤؤذكرر  

 .  ةتوى . !!! همك  يل  لما   لمذكرر  إذ    لرل ج  بول فاشل  رشسةا  ا تعوات  ما  ثالث 
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ممي ؤؤ   سؤؤرج شمحريؤؤا مؤؤ   لعؤؤالظ  لسةاسؤؤي  إذالل عؤؤا  هماةنوؤؤا ه ؤؤر  شبؤؤذلك  ةتوؤؤن يؤؤذه  لحؤؤلص شةالؤؤن رشسؤؤةا 
شتجح ؤ  مع موؤا  شيي آمس هللاثار ممي ؤ  برلرةةؤا مؤ   لرجؤرن كيةؤ  تقليبؤا. تقليبا  حصليا ضم  ةاشنيا  لطيةعة  

ش ييتوؤؤا  ليمسؤؤا فؤؤؤي  1772فيل وؤؤل سؤؤؤي   7بنيوؤؤا شبؤؤن   ليمسؤؤا شبلشسؤؤؤةا  مقتضؤؤى معايؤؤا  بؤؤن  رشسؤؤؤةا شبلشسؤؤةا فؤؤي 
شال  مؤ   لحؤر جح  ل الثؤ   لحا يؤ  شبذلك سؤقط  لحؤاجح    أل 1772سيتميل سي   18لميك برلرةةا في  شهييين بليل 

   ماةة  . ج  كل  ر يا لمكافح   لاشل   لعتر  ه  شهمكيوا هشرشبابن  تقام رشسةا م  جو  

 :ا تنالء رو يا و   )ال  القرم  
 لا ريةؤ  بوؤا ش  التؤؤالي البتاليوؤا شضؤؤموا  ات لمشؤؤاغب إل جؤانتيؤث رجالوؤؤا فؤي بؤالن  لقؤؤلم  فأرؤؤذترشسؤةا  همؤا 
نشلؤن كؤل ي  لؤذي  ظهمنؤليةتؤى يحلؤر    أليؤالي لاسا س شةشل  ل ت  بؤن   إلقاءش ما ه لن مستمل  في همالكوا.  لى 

جيؤاي كؤاةر  ميت ؤلي   هلؤف سؤبعن   تيؤك  لؤيالنرشسؤةا  ةتيؤن ش    نيؤا رجؤ مقتضى ةصرص معايا    أليالي ةتخب  
ييؤؤى  لحؤؤؤاشن لوؤؤذه  لاا ؤؤؤ  فؤؤؤتظ لوؤؤا مقصؤؤؤايا  لؤؤؤذي كاةؤؤن تسؤؤؤعى شر ءه مؤؤؤ  مؤؤا  شيؤؤؤر  مؤؤؤتال  كافؤؤ  سؤؤؤر ةل  لبحؤؤؤل 

 هة اريؤال ؤ  ةرلؤن .  لحؤلص ييؤى رشسؤةا  إبؤوار ر نتشهفواجؤن  لاشلؤ   1773 لشمالة  في غضؤر  سؤي    ألسرن
مشؤؤرر   نعؤؤام  سؤؤتعا ن  لاشلؤؤ  ش ؤؤارتوا فؤؤي ذ    لر ؤؤن ييؤؤى مقاشمؤؤ  رشسؤؤةا فييؤؤلثاةةؤؤا يؤؤ   لحؤؤلص  مسؤؤايي فلةسؤؤا 

 إالل ؤ  لؤظ  كؤ   صؤا رشسؤةا شمسؤاياووا . م  1774فلةسا ش اليتؤل ف  ضؤظ  لقؤلم للشسؤةا ش يتلفؤن بؤذلك فؤي سؤي  
. جر سةسوظ إلؤى بؤالن  لنرةؤا  ششالوتؤي  ل ؤالخ مؤ   لباؤا   لتونؤة   لمسؤةحنن  ييؤى  لاشلؤ   شهرسير    ةتشاص  لقتال 

لوؤؤا  لقا ؤؤا بؤؤرتمكن   شه ؤؤامش ةت ؤؤال ه  ؤؤا   أبوؤؤ م سؤؤاةن كاتلييؤؤ  فؤؤي  لؤؤيالن  لجيربةؤؤ  شبؤؤالن  لقؤؤلم  1787فؤؤي سؤؤي  ش 
. تقصؤؤا محاربتوؤؤا ثاةةؤؤا  هةوؤؤا ةؤؤر ل ألفعيمؤؤن  لاشلؤؤ  مؤؤ  كؤؤل يؤؤذه (  بنحةطؤؤ آليؤؤق :   ةصؤؤل كتؤؤب يينوؤؤا  ه ؤؤر س
 هيييؤؤنكاةؤؤن  ليمسؤؤا   ألثيؤؤاءشفؤؤي يؤؤذه  . .  هيؤؤا  وا لحؤؤلص  يؤؤل تمؤؤام  سؤؤتعا ن   ؤؤليال يؤؤي  لمبؤؤانر   هر نتشلؤؤذلك 

 ل ؤاةي  السؤتنالء ييؤى ماويؤ  بياؤل ن فعؤان  الخنبؤ   ورسؤف إميل آرريؤاشةؤاشل .  لحلص ييؤى  لاشلؤ  مسؤايا  للشسؤةا 
ثؤظ  عؤا ذلؤك  قينؤل تؤرفي  لسؤيطا  .  لجةش  لع ماةي ش ةتصؤل ييةؤ  ةصؤل  مينيؤا هثلهث   ت ى ةن رتمسر  إلى ماوي  

 15سؤؤي  شمؤؤا  ةكمؤؤ   66 الاؤؤا مؤؤ   لعمؤؤل  1789 بليؤؤل سؤؤي   8ه  1203رجؤؤب سؤؤي   12فؤؤي   ألشلييؤؤا  لحمنؤؤا 
 . سي  شثماةة  بورر شترلى  عاه سيةظ  ل الث

*********** 

 

 (28  )-   م ( : 1807  -1789) قاو المال  الس واو الغازي   يم 

شرةؤى  لحؤلص ن  ؤل  فيؤذل جوؤاه فؤي تقريؤ    تؤرلى شجؤر  لسةاسؤ  مك وؤل .  ب   لسيطا  مصط ى  ل الث شير 
شفؤي يؤذه .  لجيؤرن شغؤانر ك نؤل مؤيوظ مل كؤحيظ س كؤا   ؤا  سؤترلى ييؤىأل    لة.  لمم  ش لذرا ل  شىرسال لجنرش 

 لحلبةؤ  شضؤؤما جنربؤوما لبعضؤؤوما فاسؤؤت ول    أليمؤؤاللجنؤرش  ليمسؤؤاشي  فؤي  لسؤي   تحؤؤا  لقا ؤا  للشسؤؤي مؤ   ا ؤؤا  
 م  سترلى  للشس ييى ماوي  بيار  لحصؤني  ش ةتيؤر  مع ؤظ بؤالن  ل ؤالخ ش 1789ييى  لع ماةنن  في سيتميل سي  

لؤر . ش ةظ ف اةؤن  لاشلؤ  فؤي رطؤل ي ؤ . سار بةا شنرؤل  ليمسؤاشير  ماويؤ  بياؤل ن شفتحؤر  بؤالن  لصؤلص     لباا   ش
م  1790ورسؤؤف سؤؤي    إلميل آؤررل ؤ  مؤؤ  ةسؤؤ  ة وؤا تؤؤرفي  همالكوؤؤا سؤتمل  تحؤؤان  ليمسؤا شرشسؤؤةا ل قؤؤات  غيؤب 

. رفؤا مؤ   متؤا ن لويوؤا رشري   لنربرلا  ل اةي فشايت   ل رر   ل لةسؤة   لتؤي  امؤن ييؤى  لميؤك لؤريس  لسؤانس يشؤل 
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 ليمسؤا بؤالن  لصؤلص شماويؤ  بياؤل ن شجمةؤ  فترةاتوؤا تقليبؤا  إلنوؤاشرنت   ماةةؤ  لع في مصالح   لاشل  ليمسا شسعن 
. 

ثؤؤؤظ   .رشسؤؤؤةا لؤؤؤظ تتبؤؤؤ   ليمسؤؤؤا ةية توؤؤؤا فؤؤؤي آليؤؤؤق  لصؤؤؤيم بؤؤؤل  سؤؤؤتملت ييؤؤؤى محاربؤؤؤ   لاشلؤؤؤ   م لنيؤؤؤا ه  إال
تمتيؤؤؤك  ه ييؤؤى  1792تؤؤظ  لصؤؤيم بؤؤن   لطؤؤلفن  فؤؤي سؤؤي  ش  ابؤؤن   لاشلؤؤ  شرشسؤؤة شيرليؤؤا شبلشسؤؤةا  إة يتؤؤل ترسؤؤطن 

نويسؤتل  حنؤث  كؤر    لر  عؤ  بؤن  ةوؤلي بؤرج ش  أل ؤالةظ  سؤار بةا ش م ةوا ةا شجحء م  بؤالن  لقربؤا  شرشسةا بالن  لقل 
 . شهمضؤؤننيؤؤ  ماويؤؤ   شهي  شتشؤؤاكرف  ماةةؤؤ  شتتيؤؤاهل لوؤؤا  لاشلؤؤ   لع  فادؤؤال بؤؤن   لممي تؤؤن    ألرنؤؤليؤؤذ   ليوؤؤل 

 . إلنوايينوا  سظ يذه  لماوي  ةسب   هآيقبذلك معايا  في ماوي   اش 

ن رينتوؤؤا شرصردؤؤا  لعسؤؤكلي  ش لبحليؤؤ   إدؤؤالح لاشلؤؤ  فؤؤي  هرؤؤذت لصؤؤيم مؤؤ   ليمسؤؤا شرشسؤؤةا  إتمؤؤامشبعؤؤا  
 هشرشبؤا فؤياةا ياما شكؤا  مؤ   لشؤبا   لؤذو  نرسؤر  طفعن   ةا  لمتقلبن  م   لسيطا  ش سم  كربك ةسن   ابا قب

مؤ   لسؤريا شفلةسؤا لصؤب  لمؤؤا ف  استحضؤل يؤان  ي ةمؤا مؤؤ  موؤل   لموياسؤن  فرر تؤ  ه إةؤا  شهشجؤ   لسؤيطا . 
 لبؤارش  ني تؤؤرت  لمجؤلي شتؤؤلجظ  هسسؤؤوامارسؤؤ   لبحليؤ  شمارسؤؤ   لطربجةؤ   لتؤي    شهدؤيمفؤي معامؤل  لطربخاةؤؤ  

إلؤى مارسؤ   لطربجةؤ  مكتبؤ  جمؤ  فنوؤا  . شهضؤافلتالمذتوا ممل ات  لمعيظ فربا   ل لةساشي في ف   السؤتحكامات 
شضؤ    لعيؤرم  لعصؤلي  .شتام فؤي  إآالعحاو   ش للياضةات لت ر   لتالمذ  ييى ما كتب في  ل ير   لحلبة   ل هيظ

فل ؤؤ  ميت مؤؤ  فؤؤي  هشلفأةشؤأ     ألشرشبؤؤية امؤا ليجيؤؤرن  لمشؤؤا  شبؤلع فؤؤي تيسؤؤنق فؤلق جاوؤؤا  شتؤؤارييوا ييؤى  لي ؤؤام 
 حإة ينؤؤؤشسؤؤؤمي   إلسؤؤؤالمينرؤؤؤل فؤؤؤي  لؤؤؤاو   إة ينؤؤؤحي جيؤؤؤاي تحؤؤؤن قةؤؤؤان  ضؤؤؤا ط  1600شجعؤؤؤل يؤؤؤانيا  1796سؤؤي  

  .  إلة شاري مصط ى شكا   لقصا م  تلتنب  لعساكل  لي امة   الستاياء بوظ ي  جيرن 

 إيؤال  لقا ؤا  لشؤونل  المسؤنل إلؤى مصؤل ل تحوؤا  انؤل   لجمورري   ل لةسؤاشي  برةؤابلت هملت 1798شفي سي  
 لقصؤؤا  شكؤا  إةباآؤؤ  فتسؤؤعى فؤي إة يتؤل ةتؤؤى ال تعيؤظ  ؤؤ    ألمؤل كتمؤا  يؤؤذ   شهشدؤؤت   ماةةؤ ةؤلص ييؤى  لاشلؤؤ   لع
 لتؤي  ظوؤل   أليؤل م لممالةؤك ش  عؤ   همؤل ءشةصين بنيؤ  شبؤن  . م  مصل إلى  لويا   إلة ينحمي  مي  ملشر تجار  

 همؤؤامتقوقؤؤلش  . بؤؤذلر  شسؤعوظ فؤؤي  لؤؤافاع يؤ  مصؤؤل  ه شبعؤؤا .  ل لةسؤاشين   هنيؤؤشفنوؤا  لممالةؤؤك مؤؤ   لشؤجاي  مؤؤا 
بوؤا  ةؤ  لؤؤظ  ؤأت ل ؤتم مصؤل بؤل  ةؤ  ةيةؤؤا  هييؤ  ه بؤ  ماويؤؤ   لقؤايل   عؤا  لمؤا ف   ل لةسؤاشي  فؤارل برةؤابلت شجنر 

ييؤؤؤا  عؤؤؤا ذلؤؤك   إلة ينؤؤح هيؤؤؤظكمؤؤا    هش مؤؤؤلهلترآنؤؤؤا سؤؤيطت  شمحاربؤؤؤ   لممالةؤؤك  لعادؤؤن   . شهةؤؤؤ  هتؤؤى لبؤؤاص  لعؤؤالي 
 .  1882نررلوظ مصل سي  

 لشؤونل   إلة ينؤحي  لبحؤل  همنؤل نؤل  لبحليؤ   لتؤي نمؤل فنوؤا ةيسؤ   هبؤيل   لؤظ وييؤث    شدؤي  ريؤل ش  عؤ   ش 
  ييؤؤى  لبحؤؤل  لمترسؤؤط  إلة ينؤؤحشتسؤؤيط  .  1798سؤؤي   هغسؤؤطسجمةؤؤ   لمل كؤؤب ش لسؤؤ    لحلبةؤؤ   ل لةسؤؤاشي  فؤؤي 

 هرؤذت ؤاةتالل  ل لةسؤاشين   لقطؤل  لمصؤلي  ماةةؤ  شلمؤا ييمؤن  لاشلؤ   لع  .  لمر دؤالت بنيؤ  شبؤن  فلةسؤار  ش طع
كاةن مطمئي   لبؤال مؤ  جوؤ   ليمسؤا شرشسؤةا  ليتؤن  كاةتؤا مشؤتايتن   محاربؤ   واشهةفي  الستعا ن لمحاربتوظ السةما 

إلؤؤؤى بالنيؤؤؤظ فت ؤؤؤل يلشبؤؤؤوظ كمؤؤؤا ةصؤؤؤل ليؤؤؤريس  ل ؤؤؤرر   ل لةسؤؤؤة   لجمورريؤؤؤ   ل لةسؤؤؤاشي  ررفؤؤؤا مؤؤؤ   متؤؤؤا ن مبؤؤؤانئ 
سؤاشين   ل لة إرؤل جمسؤاياتوا ييؤى   إلة ينحيؤ يلضؤن يينوؤا  لاشلؤ   هرؤل  شمؤ  جوؤ  .  لسانس يشل ميك فلةسؤا 

آليؤق  لويؤا مؤ  ه  ت ؤر  فؤي قبضؤ  نشلؤ   ريؤ   مكيوؤا   لاشلؤ  بؤل ررفؤا ييؤى همؤال م  مصل ال رغب  فؤي ة ؤ, 
 مل كيوؤا  لحلبةؤؤ   إمؤؤا نياشكؤذلك يلضؤن يينوؤؤا رشسؤةا . مسؤؤاياتوا  كؤل  رتةؤؤاح   ماةةؤ معاكسؤتوا فقييؤن  لاشلؤؤ   لع
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 لحؤؤلص رسؤؤمةا ييؤؤى فلةسؤؤا فؤؤي سؤؤيتميل سؤؤي   . شهيييؤؤن ه ضؤؤافقييؤؤن  ش إلة ينحيؤؤ  لع ماةةؤؤ   سؤؤ  إلؤؤى  لوا ش ةضؤؤمام
 للشسؤة  سؤ   إلؤى مصؤل ش تؤن  ل إلرسالوافي جم   لجنرش  ماوي  نمشق شبجحيل  رشنس  لاشل   . شهرذت 1798

 لع ماةةؤؤ  شذلؤؤك  مقتضؤؤى معايؤؤا  سؤؤ   مؤؤ   ل  ألبؤؤةةشرلجؤؤن إلؤؤى  لبحؤؤل   آلسؤؤتاة إلؤؤى برغؤؤاه   ألسؤؤرنمؤؤ   لبحؤؤل 
مل  ييى يمل ةلبي مؤ  مؤا بؤن   لاشلؤ   لعيةؤ  شرشسؤة  مؤ   لعؤا ش   ألشل ل ال   لتي  ت قن بن  يذه  لاشل  هبلمن

مؤ   حتؤل مصؤل ال  كؤر  هللاميؤا يينوؤا  ه شلما بعل برةابلت  اجتماع  لجنرش لمحاربتؤ  تحقؤق  .   لقا م   لمستمل 
ثؤؤظ ا .  افؤؤ ثؤؤظ نرؤؤل  للميؤؤ   ش . فيوؤؤذه  لؤؤاش يي يؤؤحم برةؤؤابلت ييؤؤى فؤؤتم بؤؤالن  لشؤؤام. إذ   ةتؤؤل  لقطؤؤل  لسؤؤرري  إال

 بليؤل بياؤ  تحؤل   هش  ؤلشفؤي . لتةق,  ةمؤا  ابؤا  لجؤح ر  ا ؤا ةامنتوؤا لظ واريوا ةادل ماوي  يكا م  جو   ليل ش 
فؤالتقى  الع مؤاةنن   إلنوؤا لقا ا كينيل لمحاربت  شميعؤ  مؤ   لردؤرل  فأرسلماوي  يكا  إلةجانجةش نمشق  لع ماةي 

 عؤؤام  ليجؤاح شيؤان  مؤؤ   قؤي مؤؤ  جنربؤ  إلؤؤى ةؤابينر   طؤؤ  . ش ت فت ؤؤلق  لجؤةش  لمجتمؤ  برةؤابل  شهةجؤؤاه ييؤا جيؤل 
  ال  ضؤؤؤبط ادؤؤا  فلةسؤؤؤا رفةؤؤ  مؤؤؤ   عؤؤة  ؤؤؤر نه ةتؤؤى   إلسؤؤؤكياري سؤؤافل برةؤؤؤابلت مؤؤ   هغسؤؤؤطسشفؤؤي    . لقؤؤايل 

يؤؤا   إلةؤؤ  سؤؤلهر   إلة ينؤؤحي   ألمنؤؤل لشذلؤؤك ه    ييؤؤى  ل لةسؤؤاشين   ألبؤؤةة لقؤؤاآعر   مؤؤل كيوظ سؤؤيل  لبحؤؤل   إلة ينؤؤح
 فؤؤأر نةسؤؤر مؤؤ   لجل  ؤؤا  ل لةسؤؤاشي   لمؤؤذكرر بوؤؤا ريؤؤل تايؤؤب  ليمسؤؤاشين  ييؤؤى فلةسؤؤا شش ؤؤرع  ل رضؤؤى فؤؤي ن رينتوؤؤا 

فبقؤؤي  لجؤؤةش  ل لةسؤؤاشي . فاؤؤانره تاركؤؤا  لقا ؤؤا كينيؤؤل شكؤؤنال ييؤؤ ..  إلةؤؤ السؤؤتمال   لخؤؤر آل  إلنوؤؤابرةؤؤابلت  للجؤؤرع 
مؤ    ألربؤارمجؤلن  هش المؤان  إلةؤ  تؤأتي هشلع مؤاةنن  ييؤى  ل اؤرر ش   إلة ينؤح مصل باش  مل كب تحمة  مؤ  ةؤحشل 

يؤؤذ   لعؤؤان  ه شظوؤؤل .  عؤؤا مؤؤ  مؤؤات بيؤؤل  لشؤؤام  الطؤؤاير  ش لحؤؤلص  هل ؤؤاشةقؤؤم يؤؤانه إلؤؤى رمسؤؤ  يشؤؤل . فلةسؤؤا 
شلؤذلك وؤئس  لقا ؤا كينيؤل مؤ  ة ؤ, . فؤي  لؤا رل   ألمؤ طليق ش لمحاف   ييى  لغنل كاف لحما    لسر ةل شة , 

تيسؤؤؤحب  لعسؤؤؤاكل  ه ييؤؤؤى  1800ويؤؤؤاول سؤؤؤي   24سؤؤؤاةي سؤؤؤمنث فؤؤؤي  ش ألمنؤؤؤل لت ؤؤؤق مؤؤؤ   لبؤؤؤاص  لعؤؤؤالي مصؤؤؤل ش 
لمحاربؤؤ   لجؤؤةش  لتلكؤؤي  لؤؤذي   عؤؤايا  شسؤؤار.  إة ينحيؤؤ  ل لةسؤؤاشي   سؤؤالةوا شمؤؤا فعوا شتلجؤؤ  فلةسؤؤا ييؤؤى مل كؤؤب 

 لقؤؤايل  فرجؤؤايا فؤؤي شبعؤؤا محاربؤؤ  يية ؤؤ  فؤؤاه كينيؤؤل  اليصؤؤل شيؤؤان إلؤؤى    1800مؤؤارس سؤؤي  فؤؤي إلؤؤى مصؤؤل  هتؤؤى
 لقيابؤؤؤل يينوؤؤؤا شرؤؤؤلص ميوؤؤؤا جؤؤؤحء  ي ةمؤؤؤا ش سؤؤؤتمل  لحؤؤؤلص فؤؤؤي   لمصؤؤؤلين . فؤؤؤأآيق همؤؤؤل ءقبضؤؤؤ   بؤؤؤل  ةظ بةؤؤؤك  ةؤؤؤا 

    سؤؤم ةلسؤوا   ( ةيؤب    مجايؤؤا فؤا  ي مؤ  ماويؤؤ  تؤل  1800ورةةؤؤ  سؤي   14شفؤي ه ؤام. بؤر ريوا ةحؤر يشؤؤل  
 تيؤؤره يؤؤر شرفؤؤاق لؤؤ  ثالثؤؤ   تومؤؤر  معؤؤ  فؤؤي  شفضؤؤبطره . ص سؤؤل ي شيؤؤل  ل لقا ؤؤا كينيؤؤل فؤؤي  سؤؤتا    لحييؤؤي ( سؤؤيةما 
هيؤظ هةؤ  يؤر شكؤا   ؤا نيؤن  مكاةؤ   لجيؤل ل م  ميوظ  لشةر  لذي هفتاه بذلك في بنؤن  لمقؤاس رةموؤظ   . ثؤظ  لقتل 

 !!.يرنشتسمى ييا   م  إلسالمي يتيق  لاو  

 الايبؤ  ييؤنوظ ش ةحلؤر   ؤابي  نؤل  ه قيؤر  .مصؤل ش لع ماةنر   مرت كينيل شرلشج برةؤابلت مؤ   إلة ينحشلما ييظ 
 همؤاموظيؤر لمحؤاربتوظ فؤاةوحم نفسار  لقا ؤا م 1801سي   هش  لمقاتل تحن قةان   لجيل ل  بلكلشميي في  هلفثالثن  

يؤر فبقؤي محصؤرر  ن لقا ؤا م .. همؤاإلؤى  لقؤايل  شةصؤلش  مؤ   قؤي ميوؤا مؤ   ل لةسؤاشين   ش ألتل    إلة ينحثظ سار . 
مر عؤ   ش إلة ينؤحش عؤن بنيؤ  شبؤن   لع مؤاةنن   ه  عؤا  1801فؤي سؤيتميل سؤي   إالشلؤظ  قيؤل  لتسؤيةظ  إلسكياري  في 

شبؤؤذلك   إلة ينؤؤحي ةمؤ   تؤؤل فنوؤا ك نؤؤل مؤ   لطؤؤلفن  فخؤلج ميوؤؤا مؤ  مؤؤ   قؤي معؤؤ  شسؤافل إلؤؤى بؤالنه ييؤؤى مل كؤب 
  لع ماةنن  . ةتون  لحلص شرجعن  ليالن إلى 
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ش ظوؤؤل لؤؤ    ماةةؤؤ لت  لؤؤذي كؤؤا  تعؤؤن  ر ةسؤؤا ليجمورريؤؤ   ل لةسؤؤة  مؤؤ  سؤؤ نل  لاشلؤؤ   لعبرةؤؤاب  تصؤؤلشبعؤؤا ذلؤؤك 
رصردا ش   رشسةا  ا  ةتين جح  ؤل  لنرةؤا   لر  عؤ  مؤا بؤن  جيؤرص   طالةؤا  شىة يتل ضلر  تحان  لاشل  م  رشسةا 

 ه يعؤؤ  . شهرنؤؤل رر  لشؤؤام شمؤؤا  ةتيتؤؤ  مؤؤ  ثاؤؤ   إرال وؤؤا اقةؤؤ   مصؤؤل مماآيؤؤ  فؤي  إة يتؤؤل شبحنؤث جحيؤؤل  مؤؤرره شجيؤؤرن 
  إلذ شبعؤؤا  لحصؤؤرل ميوؤؤا ييؤؤى . برجؤرص تجاوؤؤا  لعال ؤؤات  لرن ؤؤ  مؤؤ  فلةسؤا ف اتؤؤب  لسؤؤ نل  لع مؤؤاةي نشلتؤؤ  بؤذلك 

مصؤل شتأونؤا  متةؤاه ت فلةسؤا  لسؤا ق  فؤي  لشؤلق  إرؤالء . هساسؤوا 1801م  برةابلت مشلشع معايا  سؤي   همضى
 . 

شلؤ   عؤة  ضؤطل  ات  سؤيب بؤلشع  لسؤيطا  سؤيةظ  ل الؤث فؤي تي ؤةظ ةصين فؤي ن ريةؤ   لا  ألثياءشفي يذه 
فيمؤؤا مؤؤات . دؤؤالةات  لعسؤؤكلي   عؤؤن   الرتةؤؤاح إللؤؤظ وي ؤؤلش  لوؤؤذه    إلة شؤؤاري  لجنؤؤرش ييؤؤى  لي ؤؤام  لجاوؤؤا فؤؤا  

مؤؤؤ   عؤؤؤة   إلة شؤؤؤاري سؤؤؤعى  1797 ل لةسؤؤؤاشي  لؤؤؤذي كؤؤؤا   ستحضؤؤؤل لتؤؤؤاريب  لي ؤؤؤام فؤؤؤي سؤؤؤي   ننش  اوؤؤؤ لجيؤؤؤل ل 
  صؤؤؤل  لمافعةؤؤؤ  يؤؤؤ   لالبةؤؤؤ  . شكؤؤؤا   لسؤؤيطا   ؤؤؤا هدؤؤؤار همؤؤؤل  سؤؤؤامةا  لسؤؤؤيطا   تؤؤؤذملي  مؤؤؤ  ترجوؤؤؤات لم لعيمؤؤاء 

 شى امؤؤ لتعيؤةظ  لؤاو   شىمؤؤامش    كؤر  ل ؤل مؤؤيوظ مرسؤةقى يسؤكلي    آلسؤؤتاة شتي ةموؤا شيكؤؤر  مقؤليظ فؤي   إلة شؤاري 
 ... لصال  

 : ب توجسات الس واو الغربية سببالفتن الداق ية   
رؤؤؤالل  ةشؤؤؤاال  لاشلؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤ   حؤؤؤلص مصؤؤؤل   شياجؤؤؤن ثؤؤؤرر ت ك نؤؤؤل  مؤؤؤ   يؤؤؤل سؤؤؤكا   لنرةؤؤؤا  ش ؤؤؤا  ةتشؤؤؤلت 

باسؤا س  لؤاشل  ألشربةؤ    شآمؤرح  لسؤكا  لالسؤتقالل ..   أشرشبؤا ؤا ي شال ؤات  لاشلؤ  ش لييقا  ش لصؤلص شغنليؤا مؤ  
ت  لؤيالن فؤي كؤلص ي ؤةظ م  كبم جماةوظ بل فاه  لم سؤاش  ييؤنوظ فؤي يؤا  ش ؤا   شدؤار   إلة شاري لظ وتمك   ش

. ش وؤحيظ مملؤف كتؤاص تؤارير  لاشلؤ   لع ماةةؤ    ة سؤوا مؤ  ميايتوؤا   هنرةؤ شبالء باوا شيان يمالء  ل ا لش  ماويؤ  
 لجاوؤا   لتؤي هةشؤأيا شنربوؤا يسؤكلير  هشربنؤر  شهنريؤر   لميت م    لق تجلب   لسيةظ هر ن  لسيطا   فليا بةك (  ه  

شيؤؤانت  لسؤؤكني  إلؤؤى ربريوؤؤا شرجعؤؤن .. لنوؤؤا رنؤؤل قةؤؤام إفقامؤؤن يؤؤذه  لجيؤؤرن  مؤؤا يوؤؤا  يينوؤؤا  ألة مؤؤ   ألشربةؤؤ  .
ييؤنوظ  شهغؤاق . مكيي   ال  ل فاةشلح  لسيطا  م  ةجاح مشلشع يؤذ   لي ؤام  لجاوؤا  آلستاة  لجيرن  لميت م  إلى 
 شهشرشبؤا ؤات بتلكةؤ  سؤامةا رؤط بؤليا إلؤى جمةؤ   لرال همؤل  1805في بول مؤارس سؤي   هدار لعطا ا ش لوبات ثظ 

 لعسؤؤكلي  شتؤؤلبنتوظ ييؤؤى  شىنرؤؤالوظ لبؤؤالان  سؤ   لخمسؤؤ  ش لعشؤؤلي    أليؤؤالي ش  إلة شؤؤاري  جمؤ  جمةؤؤ   لشؤؤبا  مؤؤ  
 .ش ظولش   لتملن  ألمليذ    إلة شاري فيظ  قيل  لبل ف  لضبا  ش لماربن   ألجاةب .  ام  لجاوا ي ل

رجؤؤؤ   لعسؤؤؤؤاكل هش   إلة شؤؤؤاري لمطيؤؤؤب  لسؤؤؤيطا  ذي  فؤؤؤأ ش تحؤؤؤا  عؤؤؤة  لعيمؤؤؤاء ش لطيبؤؤؤ  ضؤؤؤا  لي ؤؤؤام  لجاوؤؤؤا 
شمؤؤ  ذلؤك فيؤؤظ تيتؤؤ  يؤؤذه  لمسؤؤأل  .  هي مؤؤادؤؤار    إلة شؤاري  ر ؤؤةس لي امةؤ  إلؤؤى شال ؤؤات هللاسؤؤةا شيؤحل  لؤؤرهر ء شيؤؤن  

  شكاةؤؤن يؤؤذه با  ؤؤ  ش ؤؤرف  لعيمؤؤاء   شقةؤؤان ت  إلة شؤؤاري  فؤؤي شجؤؤ    اطيت  عؤؤا  ينؤؤل إلؤؤى يؤؤحل  لسؤؤ سؤؤالم بؤؤل جؤؤل  
 ليب   ش لاحش  ألشربي ليجةش  لع ماةي  لذي ترلى كيله  لسيطا  سيةظ  ل الث يذ  .يمية   لتا

 . هسبابوا لحلص بن   لاشل   لعية  شرشسةا  لتي سةأتي بةا   قةام ش ا هنت  ال ل بالن  لصلص إلى 

 :بعد قروج الفرنساوينن من مصر وإنك ترافرنسا ورو يا مة والوات الباب العالي 
شفؤؤي .   ماةةؤؤ إلؤؤى بؤؤالن  لشؤؤلق  لجيؤؤل ل سبسؤؤتةاةي لتجاوؤؤا ربؤؤط  التحؤؤان ش لؤؤرن ن مؤؤ   لاشلؤؤ   لعبرةؤؤابلت  هرسؤؤل

فسؤؤاء ذلؤؤك رشسؤؤةا .  الفؤؤالق ش لباؤؤا    لميحؤؤاهي  للشسؤؤةا  همنؤؤلي تمكؤؤ   مسؤؤاعة  مؤؤ  يؤؤحل   اآلسؤؤتاة  إ امتؤؤ  هثيؤؤاء
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ةؤلص بؤاير  ه   إيؤال ن  بؤاش  جنربوا الةتالل يؤاتن   لؤرالوت في  لشلق فأرسين شرشنن م   متا ن ة رذ فلةسا
مؤ  رشسؤةا فؤي يؤذه  إة يتؤل فاةتشين ةنل    لقتؤال بنيوؤا شبؤن   لاشلؤ  ش تحؤات . مضل  حقرق جر ريا  همنليوماتاننل 
تحؤالف : سؤ نليا بالغؤا إلؤى  لبؤاص  لعؤالي  طيؤب ميؤ   شهرسؤل لارنةنل  همام فل وا  لبحلي   إةا فأرسين .  لحلص 

ش لتيؤاهل يؤ  شالوتؤي  الفؤالق ش لباؤا    إة يتؤل  لع ماةةؤ  ش ؤالع  لؤارنةنل إلؤى   ألسؤاآنلشتسؤيةظ  شىة يتل  لاشل   لعية  
مضؤؤؤطل   إة يتؤؤؤل   ر ت فسؤؤؤال إ  لحؤؤؤلص ييؤؤؤى فلةسؤؤؤا ش شىيؤؤؤال   آلسؤؤؤتاة إلؤؤؤى رشسؤؤؤةا شآؤؤؤلن  لجيؤؤؤل ل سبسؤؤؤتةاةي مؤؤؤ  

 .  آلستاة ما فعوا ييى  شىآالقالجتةاه  لارنةنل 

 لؤؤارنةنل شنمؤؤل كافؤؤ   لسؤؤ     إلة ينؤؤحي   ألمنؤؤل ل لقؤؤرل  ال عؤؤل ش جتؤؤاه  إلة ينؤؤح  ؤؤل   1807فيل وؤؤل سؤؤي   شفؤؤي 
شبؤررشن  لخيؤل إلؤؤى . شمكؤث رؤارج  ليرسؤ رر ويت ؤل تي نؤذ ال حتؤ   لتؤي سؤيق ذكليؤا    لحلبةؤ   لع ماةةؤ   لل سؤة  بوؤا 

يرسؤ رر شييؤا  ت ؤر  إلؤى  ل  إلة ينحيؤ رشؤة  مؤ  شدؤرل  لسؤ     آلسؤتاة  لاشل  بذلك ش    لليب في  يؤرص سؤكا  
. شكؤؤانت  لاشلؤؤ  تستسؤؤيظ ليشؤؤلش  .  لطامؤ   ل يؤؤل  لرجؤؤرن  غيؤؤب  لسؤؤل  ات  لمي ةؤؤ  شنش شيؤؤ   لحكرمؤ  ييؤؤى ضؤؤ تة  

فؤؤي تحصؤؤن   لعادؤؤم  شبيؤؤاء  لقؤؤالع ةرلوؤؤا  ش فارؤؤذ شل ؤؤ   ل لةسؤؤنن  بؤؤجعريا ييؤؤى  لصؤؤمرن ششيؤؤاش   المسؤؤايا  . 
غيؤيوظ مؤ   لمافعةؤؤ  !! ه  مؤ  مؤؤا تي مقاتؤلفل ؤ    اآلسؤتاة ليؤاهلر  شتسؤيةحوا  المؤا ف   لضؤخم  شبؤكل  ل لةسؤؤاشير   

فؤؤي يؤؤذ   لعمؤؤل ةتؤؤؤى   آلسؤؤؤتاة ش يؤؤؤتظ كؤؤل مؤؤ  فؤؤي . فؤؤي  لشؤؤلق  إة يتؤؤل لمضؤؤان  سؤؤ نليظ لسةاسؤؤؤ   سؤؤبا شكؤؤذلك  أل
ةتؤؤى  ه ؤؤامفيؤؤظ  مؤؤة  ضؤؤع  ..  لسؤؤيطا  جوؤؤا  كينؤؤل  رغؤؤظ رالفوؤؤظ مؤؤ    إلة شؤؤاري ش ليسؤؤاء شبؤؤذل  ش ألآ ؤؤال لشؤؤنرخ 
 سؤؤؤؤتحال  نررلؤؤؤؤ   ليرسؤؤؤؤ رر ش ؤؤؤؤلص  ةتوؤؤؤؤاء تحصؤؤؤؤنيات   إلة ينؤؤؤؤحي   ألمنؤؤؤؤل لفيمؤؤؤؤا ره  . ت  لماويؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي مؤؤؤؤأم  دؤؤؤؤار 

 تؤل مؤ   ه فيجؤا  مل كبؤ   عؤا  1807مارس سي   في  لارنةنل رشي م  ةصل مل كب  بن   ليرغاهي  ش  ل ر جعا 
. مل كؤب رشسؤةا ييؤا مؤارل  ليرغؤاه ش جتمؤ   . رجال  ستما   شغلق م  س ي   ثيتؤا  مؤ  مقؤذشفات  ؤالع  لؤارنةنل 

ه   ؤؤأتي يمؤؤال  محؤؤر مؤؤا لحقؤؤ  مؤؤ   لعؤؤار  سؤؤيب فشؤؤي  فؤؤي يؤؤذه  لمأمرريؤؤ  فقصؤؤا ثاؤؤل   إلة ينؤؤحي   ألمنؤؤل ل هر نثؤؤظ 
ثؤؤظ سؤؤنل فل ؤؤ  إلؤؤى ثاؤؤل ربؤؤنا الةتاللؤؤ  فاةوحمؤؤن شةادؤؤل  لماويؤؤ  فؤؤي  1807فاةتيوؤؤا فؤؤي مؤؤارس سؤؤي    إلسؤؤكياري 

.  عؤا ه  هجؤلش  رةيؤر  يؤ   لؤا ار  لمصؤلي     شهرنؤل  إلنوؤامحمؤا  ابؤا  لمؤان  لإلرسؤا بليل ل   لظ  قر ييى فتحوؤا 
 تجلب  الةتاللوا . 

رةؤؤى  لحؤؤلص ن  ؤؤل  بؤؤن   لع مؤؤاةنن  ش لؤؤلشس فنوؤؤا كاةؤؤن  لتؤؤي   ألثيؤؤاءفؤؤي يؤؤذه  :يؤؤحل  لسؤؤيطا  سؤؤيةظ  ل الؤؤث   
فؤي غضؤر  ذلؤك تؤرفي . ش للشسؤي رب  إلى بالن  لصلص لميؤ   ل ؤا لي  مؤ   ليحؤاق  ؤالجةش  ننرل ش لي برسي   ج

 لعسكلي  شترلى مكاة   اضؤي يسؤكل  للشمييؤي شكؤا    إلدالةات إنرال لم تي  لذي كا  معضا  ليسيطا  ييى 
 لمتانب في محاربؤ   لؤلشس شلفةؤا مؤ    ألي ظفاتحا م  مصط ى  ابا  ا ظ مقام  لصار   ييى  لضا م  سي   

 قيعؤؤر   رؤؤذش    . ش ةؤؤ  بايؤؤ  مخال ؤؤ  ليشؤؤلع  . معتيؤؤلي  ي  لجاوؤؤا  لي ؤؤام  لعسؤؤكل  إ طؤؤال لعيمؤؤاء ييؤؤى  لسؤؤعي فؤؤي 
ييؤؤى لؤؤبس  لمال ؤؤس  لالبةؤؤ   بؤؤبطال  إكؤؤل يوظ إلؤؤى  ل ؤؤلق  لميت مؤؤ   هضؤؤة ن لعسؤؤاكل  لانؤؤل ميت مؤؤ   لتؤؤي كاةؤؤن 

شةصؤين بنؤيوظ معلكؤ  سؤالن  .. ش لتحيي بحي  ليصار  م  ما في ذلك م  مخال    لقلهللا   لشليا ش لشلع  لميةؤا 
ا  لاماء ثظ  ةتشلت يذه  ل تيؤ  ش متؤا لونيوؤا إلؤى جمةؤ   لقؤالع شةصؤين يؤا معؤار  بؤن   ل ؤليقن  كاةؤن ةتةجتوؤا فنو

 لي ؤام   للاؤاء همؤل ييؤى  ل ؤرر  هدؤارشلمؤا بيؤ   لسؤيطا  ريؤل يؤذه  ل ؤرر  ه  شدل  لجم   ل ا ل ييؤى  لسؤيطا  .. 
 عؤؤرن لتي نؤؤذ  ه  ؤؤلرش  يؤؤحل  لسؤؤيطا  ررفؤؤا مؤؤ  ل ؤؤ  لؤؤظ  كتؤؤف  ل ؤؤا لش  بؤؤل .  لجاوؤؤا شدؤؤلف  لعسؤؤاكل  لي امةؤؤ  
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  إلفؤؤلة فؤأفتى  ؤؤأ  كؤل سؤؤيطا  وؤارل ة ؤؤظ    لمحؤؤل  لوؤذه  ل ؤؤرر   كؤا مشؤلشي  شسؤؤايايظ ييؤى ذلؤؤك  لم تؤي  لؤؤذي 
 .ال  كر  دالحا ليميك  إتبايواشير  ايظ شيجيل  للعة  ييى 

  سؤؤيةظ  ل الؤؤث فعؤؤحل شكاةؤؤن مؤؤا   لسؤؤيطا خيؤؤ   1807سؤؤي   رني فؤؤي ورةنؤؤر ش سؤؤتملت يؤؤذه  ل ؤؤرر  وؤؤرمن  ثؤؤظ ةؤؤ 
 . عاه مصط ى  لل    شهقةظسي   19ةكم  

  

 (29  )-  م( :1808 -1807) الس واو الغازي مصوف  قاو الرابة 

 لتؤي جؤاء  لييؤا  1807يقب ذلك ةصل  لصيم بن  فلةسا شرشسؤةا  مقتضؤى معايؤا  تيسؤنن فؤي  ورلنؤر سؤي  
. ةتؤى وترسؤط ةؤابينر  بؤن   لطؤلفن   ماةةؤ  يؤ  محاربؤ   لاشلؤ   لع  ل اةي ش لعشلي  شمؤا  عؤاه ميوؤا ه  رشسؤةا ت ؤف

 لواةؤؤ   البتا  ةؤؤ  تخيؤؤي جنؤرش رشسؤؤةا شالوتؤؤي  الفؤؤالق ش لباؤؤا   بؤؤاش  ه  تؤؤاريوا  لجنؤؤرش  همضؤؤننش ةؤ   مجؤؤلن مؤؤا 
ل رشسؤةا قةصؤ  ألشل لع ماةة  ةتى وتظ  لصيم ةوا ةا شجاء فؤي  لمعايؤا   لسؤلي   لتؤي  ت ؤق يينوؤا ةؤابينر  ش سؤكيار 

هش إ  لؤظ وؤتظ  لمقصؤرن  كةفةؤ    اآلسؤتاة  لتؤي ةؤاثن   ألرنؤل إ  لظ  قيل  لباص  لعالي ترسط فلةسا  سيب  لحر ن  
ملضؤؤة   عؤؤا  يؤؤرل يؤؤذ   لترسؤؤط  خمسؤؤ  شثالثؤؤن  ورمؤؤا فتتحؤؤا فلةسؤؤا مؤؤ  رشسؤؤةا ييؤؤى سؤؤير جمةؤؤ   لرال ؤؤات  لع ماةةؤؤ  

وهههذا يظسههر النوايهها .  ليمسؤؤا  جؤؤحء  سؤؤنل  إرضؤؤاءا بنيومؤؤا مؤؤ  شمؤؤا ةرلوؤؤا شتقسؤؤةموا فةمؤؤ  آلسؤؤتاة  أشرشبؤؤا مؤؤا يؤؤا  
تهو  قنهرا أو تبغهي صهالحا لدولهة  أوروبيهة ولة المبنتة لكافة الخصوم المتوالفنن , ويبنن أنه لم يكن هنا  أي 

 .مو قا  إ المية أو أمة 
. وؤا  لسؤيطا  سؤيةظ ةجحه في ة ؤس  لسؤل ي  لتؤي كؤا  محجؤره  بفتظ السيطا  مصط ى  لل    شلظ  طل  لعوا  

 .  عاه محمرن  ل اةي شهقةظ   عا ذلك  قينل تيحل  عا ه  ةكظ ثالث  يشل بول  ش تل في سل وش 
  

 (30  )-  م ( :1839 – 1808)  الس واو الغازي مومو  قاو الماني 

 ر  ميصؤب  لصؤا ر لينؤلق ن  ؤأ   يؤا مصؤط ى  ابؤا  هيمالؤ  فتؤتم  ؤا ش  ألشل . ب   لسؤيطا  ييؤا  لحمنؤا شير 
  شل ؤؤيوظ  ؤؤاشمره شةصؤؤين فتيؤؤ  كينؤؤل  هنت إلؤؤى  تؤؤل  لسؤؤيطا   لسؤؤابق   إلة شؤؤاري  مؤؤل تي ؤؤةظ  إلةؤؤ  لع مؤؤى ششكؤؤل 

  لمحجره في  لسل  ا   مصط ى  لل    ( ...

شليت ؤلغ   إلة شؤاري آا  ؤ   إليؤال  لشؤمش   لا ريةؤ  ش السؤتعا ن  إلدؤالح يتمامؤ   لجاوا شج   لسيطا   ثظ   
مؤ  رشسؤةا بؤاش  ه  وتردؤل إلؤى  ت ؤاق   إل صؤاالتش فتؤتم .  1809فؤي ورلنؤر سؤي    إلة ينؤحم  لذلك يقا  لصيم 

فتؤؤلت  لعال ؤؤؤات بؤؤؤن  رشسؤؤؤةا   ألثيؤؤؤاءشفؤؤؤي يؤؤؤذه . بؤؤؤن   لجةشؤؤن  شكاةؤؤؤن سؤؤؤجاال مؤؤلض ليطؤؤؤلفن  فاسؤؤؤتمة ن  لحؤؤلص 
شسؤةا فؤي مصؤالح  نةؤى فسؤعن ر ه شةابينر  لعام تي نذ بلش  معايا  تيسؤنن شكاةؤن  لحؤلص بنيومؤا  ؤاص  رسؤن  هش

شلقؤا  يتيؤلت فلةسؤا يؤذه  لمعايؤا  . 1812ماور سؤي   في نبررارسإلى معايا   ماةة    شتردل  لطلفا   لاشل   لع
تمكيؤؤن رشسؤؤةا مؤؤ   سؤؤتعمال  لجنؤؤرش  لتؤؤي   لبل موؤؤاإذ . رةاةؤؤ  مؤؤ   لاشلؤؤ  ليؤؤلش  ط  لقا مؤؤ   لمرجؤؤرن  بؤؤن   لؤؤاشلتن  

 لقوقؤل   عؤا ةؤلق ماويؤ   العرن  ةابينر   شىلح مغار ت فلةسا ي  بالنيا كاةن مشتاي   محارب   لع ماةنن  في دا 
شلمؤا بيؤ  رؤسؤاء  .مرسكر شيال   غيب جنرب  ييا ييرريظ ةول بنليحييا يا ؤاو  إلؤى بالنيؤظ مكسؤرري  مؤاةرري  

  ألمؤر لمؤ  إلى سيط   لاشلؤ   لعيةؤ   لمطيقؤ   عؤا مؤا بؤذلره   لرجايوظ لقاضة   نبررارسثرر   لصلص ريل معايا  
لؤؤظ  قييؤؤؤر  شهللاثؤؤلش   ل يؤؤاء فؤؤؤي   ششيؤؤا قةصؤؤل رشسؤؤؤةا  مسؤؤاياتوظ   إلن ري .يطؤؤا وظ ةريؤؤا مؤؤ   السؤؤؤتقالل إل ش ألرش ح
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تعيةمؤؤؤات بؤؤؤاوا   شهيطنؤؤؤن .  لجنؤؤؤرش فأرضؤؤؤعتوظ إلؤؤؤى سؤؤؤيطاةوا  وؤؤؤل  إلؤؤؤنوظ لؤؤؤافاع يؤؤؤ   سؤؤؤتقاللوظ فسؤؤؤنلت  لاشلؤؤؤ  
شدؤؤارت  لصؤؤلص مسؤؤتقي  تقليبؤؤا ش سؤؤتيا . ى شالء  لاشلؤؤ  تقضؤؤي  معاميؤؤ   لصؤؤلبنن   ؤؤاللفق ش ليؤؤن  كؤؤي  حؤؤاف ر  ييؤؤ

 . منيرش كميك مطيق ال سيط  لير لي  لع ماةي يية  هعةموظ 

ثظ  امن  لحلك   لريابةؤ  فؤي ةجؤا فؤي  لجحيؤل   لعلبةؤ  . ش معتوؤا  لاشلؤ   لع ماةةؤ   اسؤتخا م محمؤا ييؤي  ابؤا 
 قص  مشورر    ما  ايي ي  ت صنيوا ييا .ش لي مصل ش بي   بل  ةظ  ابا شمستشاري   ل لةسنن  .ش ل

شثارت  لنرةؤا  شهوؤاتوا  لؤاشل  ألشربةؤ  شرشسؤةا . ش سؤتخام  لع مؤاةنر  محمؤا ييؤي  ابؤا لقمؤ   ل ؤرر  شفؤتم بؤالن 
 لشؤونل   كلشبؤرل  نيؤا ش يعتوؤاهث شفي ورةنر م   لسي   لتالة  فتم  لع ماةنر  ماويؤ .  1826 لنرةا  فيجم بذلك سي  

 . ييوا اع رغما ي  نف

 :  ممانيةالعاروربية في شؤوو الدولة تدقل الدول  
إذ تؤارين  لؤاشل بؤن   لبؤاص .  ل ؤا لي   هوؤاي بل  ةظ  ابا  ستعا ل تم ما  قي م  بالن  لنرةؤا  فؤي كا  شبنيما 

   إليؤا ن   ( شتعيؤي يميةؤاالمسألة الارميةما نيره بؤ   لعالي شمتيرعة   حج  ةما    لنرةاةنن  في  ل ايل شل تم 
 ( . بنيوظ  ماةة  تقسةظ بالن  لاشل   لعل

مؤؤؤ  مؤؤؤل  ييؤؤى مسؤؤؤاياتوا  ل ؤؤا لي  شةما ؤؤؤ  مؤؤؤ  ويتجؤؤ  مؤؤؤيوظ إلؤؤؤى  هك ؤؤلرشسؤؤؤةا  فقؤؤا ياتيؤؤؤن  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  
شجعيوؤؤا ملكؤؤح    آلسؤؤتاة شيؤؤي  ةتاللوؤؤا   ألدؤؤية ييؤؤى مسؤؤاياتوظ آمعؤؤا فؤؤي ةؤؤر ل  انتوؤؤا رشسؤؤةا  سؤؤتملت  شبالنيؤؤا 
بؤؤن   محانثؤؤات ثؤؤظ  سؤؤتملت  ل. ملكؤؤح  ليا اةؤؤ   ل اثرلةكةؤؤ   لتؤؤي تعتيؤؤل  اماويؤؤ  رشمؤؤ رذكسؤؤة  ييؤؤى غؤؤل ر ألرث ليا اةؤؤ 

سؤؤي   شفؤؤيفؤؤي بؤؤمشة   لا ريةؤؤ   هجييؤؤي لؤؤاشلتن  مؤؤا  بؤؤاش  فا ؤؤا  للغبؤؤ  رشسؤؤةا شيؤؤام  يؤؤرل  لبؤؤاص  لعؤؤالي هي تؤؤارل 
 ضؤؤطل  لبؤؤاص  إة يتؤؤل مؤؤ   شباتحؤؤانه.   ايتظ  مسؤؤأل   لنرةؤؤا  متبعؤؤا رطؤؤ  سؤؤي    لسةاسؤؤةفؤؤ  ألشلقؤؤرال ةتؤؤرلى ة 1825

شميخصؤوا ه   كؤر  للشسؤؤةا ةؤق  لمالةؤؤ  فؤي  لبحؤؤل .  1826 لعؤالي إلؤى  لتصؤؤاوق ييؤى معايؤؤا  هللاق كلمؤا  سؤؤي  
شه  تيتخؤؤب ةكؤؤام شالوتؤؤي  الفؤؤالق  فؤؤي ت تؤؤةش سؤؤ يوا ةؤؤق ش لمؤؤلشر مؤؤ   ليرغؤؤاهي  بؤؤاش  ه   كؤؤر  لياشلؤؤ    ألسؤؤرن

شه  ت ؤؤر  شال ؤؤ   لصؤؤلص . رشسؤؤةا   ؤؤل ل رال إ  سؤؤير ت مؤؤ  يؤؤام جؤؤر ه يحلومؤؤا لمؤؤا  سؤؤب  ألعةؤؤا ش لباؤؤا    معلفؤؤ  
شلؤظ وؤذكل بوؤذه  لمعايؤا  بؤيء  هرؤل .  يع  بياؤل ن شثؤال   ؤالع  إالشه  ال تحتل  لعساكل  لتلكة  . مستقي  تقليبا 
ذيمؤا لرضؤؤ  ةؤؤا ييؤؤى  سؤتعمال كؤؤل ة ر  شىة يتؤل فؤؤي  لمسؤتقيل بؤؤل  ت قؤن رشسؤؤةا  لإلبؤكالسؤؤيب  إل جؤانيؤ   لنرةؤؤا  

 .ليحلشص  لمستمل  بوا شلر كله  لباص  لعالي شش فقتوما نشل  ليمسا شبلشسةا شفلةسا 
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 : واوعة ناورين  

ترسؤؤط جمةؤؤ   لؤؤاشل بنيوؤؤا شبؤؤن    ماةةؤؤ رسؤؤمةا ييؤؤى  لاشلؤؤ   لع إة يتؤؤل يلضؤؤن  1827فيل وؤؤل سؤؤي   5 شفؤؤي    
لؤظ تسؤمم شلؤ     هةوؤالتلشي ش لتأمل في ياقبؤ  يؤذ   لتؤارل  عا  . س نل  الة ينح  هجابنمتيرينوا فيظ تقيل ذلك بل 

 لبؤاص  لعؤالي  إلؤح مشرشسؤةا ييؤى  شىة يتل ش ت قن كل م  فلةسا  .فاغتاظن  لاشل م  يذ   لجر ص. تسمم    مطيقا 
   عؤؤا معنيؤؤ  وت ؤؤق ييؤؤى مقؤؤا ريا فةمؤؤا   شؤؤل  ه  وؤؤاف   لنرةؤؤاةنر  جحيؤؤ   إلن ري  ؤؤالقر   مؤؤيم بؤؤالن  لنرةؤؤا   سؤؤتقاللوا 

ال فتضؤؤطل إ  لحلكؤؤات  لعاش ةةؤؤ  ضؤؤا  لنرةؤؤا  ش إل قؤؤاف لبؤؤاص  لعؤؤالي بؤؤول   شهموؤؤلكمؤؤا وت ؤؤق ييؤؤى ةؤؤاشن  ل ؤؤليقن  
شلمؤؤا بياؤؤن دؤؤرر  يؤؤذه  لمعايؤؤا  إلؤؤى  لبؤؤاص  لعؤؤالي لؤؤظ  ح ؤؤل بوؤؤا شبعؤؤا . وؤؤا ترغي لي ؤؤاذ هرؤؤل   لؤؤاشل التخؤؤاذ آؤؤلق 

 لترجؤؤ  لسؤؤر ةل  لنرةؤؤا  شآييؤؤن  عؤؤا ذلؤؤك مؤؤ   اآنيواهسؤؤإلؤؤى  ؤؤر ن  هش مليؤؤا لاشلؤؤ   لؤؤ ال   هدؤؤارت ةقضؤؤاء  لشؤؤول 
ش جتمعؤؤن     لحؤؤلص مؤا  يشؤلي  ورمؤا ري مؤؤا تأتةؤ  تعيةمؤات جاوؤا   إ قؤافقيؤل ف بؤل  ةظ  ابؤا  ل ؤف فؤرر  يؤؤ   لقتؤال 

 هكتؤؤربلشفؤؤي .  لتلكؤؤي ش لمصؤؤلي مؤؤ   لخؤؤلشج ميوؤؤا ألسؤؤطرل  سؤؤ    لؤؤ ال  نشل  لمتحال ؤؤ  فؤؤي منيؤؤاء ةؤؤاشري  لميؤؤ  
مقابي  لبعضوا ةتؤى  ةتشؤين ةنؤل    لحؤلص بؤن   للظ تييث  لس     ش امل  جتماع س    لاشل  لمتحا  ت  1827سي  

مؤؤؤا فعوا ييؤؤؤى  لمل كؤؤؤب  لتلكةؤؤؤ  ش لمصؤؤؤلي   عؤؤؤا ه   سؤؤؤتمل   ألشرشبةؤؤؤ شسؤؤؤيطن جمةؤؤؤ   لسؤؤؤ      ل ؤؤؤليقن  لسؤؤؤيب ش ه 
 إيؤال حانثؤ   لتؤي ةصؤين بؤاش  شلمؤا شدؤل ريؤل يؤذه  ل.  ةتون  اةتصار  لاشل  لمتحا   . ش لقتال يا  سايات 

بالغؤؤا إلؤؤى سؤؤ ل ء يؤؤذه  لؤؤاشل  ل الثؤؤ    ؤؤةظ فةؤؤ   لحجؤؤ   . هرسؤؤلبؤؤن   لؤؤاشل إلؤؤى  لبؤؤاص  لعؤؤالي  ةؤؤلص كمؤؤا يؤؤي  لعؤؤان 
ع ماةةؤ  ضا يذ   لعمل  لمخالف ليقر ةن   لاشلة  شيطيب    ه  تمتي   لاشل كية  ي   لتارل فؤي بؤمش   لممالؤك  ل

فيؤؤؤظ  جؤؤاشص  لسؤؤؤ ل ء ييؤؤى يؤؤؤذ  . سؤؤؤا ل  لتؤؤي ةجمؤؤؤن مؤؤ  تؤؤامنل  لمل كؤؤؤب  لع ماةةؤؤ  شه  تؤؤاف  لؤؤ  تعريضؤؤؤا يؤؤ   لخ
ش ةشؤؤل  لسؤؤيطا  فؤؤي جمةؤؤ   لرال ؤؤات .  لؤؤيالغ بؤؤل  طعؤؤر   لعال ؤؤق مؤؤ   لبؤؤاص  لعؤؤالي شةحلؤؤر  إلؤؤى مؤؤل كيوظ مسؤؤلين  

لاشلؤؤ    ويؤؤن  فةؤؤ  سؤؤرء مقادؤؤا  لؤؤاشل يمرمؤؤا شرشسؤؤةا رصردؤؤا ةحؤؤر  لاشلؤؤ   لعيةؤؤ ( رؤؤط بؤؤليا   ميشؤؤرر  يامؤؤا 
شرتمؤؤؤ   حؤؤؤة .   سؤؤؤ لؤؤؤاو  ال  لسةايؤؤؤر ييؤؤؤى ه   لبايؤؤؤث ييؤؤؤى يؤؤؤذ   لعؤؤؤاش    لأليؤؤؤاليم يتؤؤؤا .  لرةنؤؤؤا    إلسؤؤؤالمة 

 لحؤؤلص ييؤؤى  لاشلؤؤ  فؤؤي  شهيييؤؤنشسؤؤةا لؤؤذلك ر فاغتاظؤؤن .  لمسؤؤيمن  ييؤؤى  لقتؤؤال نفايؤؤا يؤؤ   لؤؤاو  ش لميؤؤ  ش لؤؤرآ  
 . 1828 بليل سي  

بيؤاء ييؤى  للجؤرع إلؤى  1828سؤي   هغسؤطسمؤ   لاشلؤ   لمتحؤا  فؤي  ت ؤق ش ش مؤل ش لؤاه  ابؤا ه بؤل  ةظ ثظ تيقى  
محؤؤال نريؤؤ   هريؤؤن بتؤؤاه  ةسؤؤحاص  لجيؤؤرن  لمصؤؤلي  شكاةؤؤن كيمؤؤا  . شييؤؤى مؤؤا  قؤؤي مؤؤ   لسؤؤ    لمصؤؤلي   . مصؤؤل

يقؤات  لؤاشل  لؤ ال  مؤمتمل  فؤي ماويؤ  ليؤا  لتقليؤل  1828شفي  ةرفميل سؤي   . ل لةسنر   لذو  ةحلر  بيالن  لنرةا 
اجتم  ميؤؤاشبريا فؤؤي  لنؤؤرم  لمعؤؤن  فؤؤ . رسؤؤال ميؤؤاشص مؤؤ  آلفوؤؤاإفأبؤؤن   لع ماةةؤؤ   لاشلؤؤ  إلةؤؤ  لنرةؤؤا  شنيؤؤن  لهةؤؤر 

مسؤؤةحي تيتخبؤؤ   همنؤؤلش ت قؤؤر  ييؤؤى  سؤؤتقالل مؤؤرره شجح  ؤؤل سؤؤكالنه ش جتمايوؤؤا ييؤؤى ينئؤؤ  ةكرمؤؤ  مسؤؤتقي   حكموؤؤا 
 ؤلش  هلؤفالي جحيؤ  سؤيري   ؤاريا رمسؤما    لاشل شيكر  تحن ةماوتوا ييى ه  تاف   لحكرم   لنرةاةةؤ  ليبؤاص  لعؤ

فيؤؤظ  قيؤؤل  لبؤؤاص  لعؤؤالي يؤؤذ   لقؤؤل ر  لصؤؤانر مؤؤ  نشل غنؤؤل مختصؤؤ  فةمؤؤا  قؤؤ  بنيؤؤ  شبؤؤن  متيرعةؤؤ  ش بؤؤتال  محاربؤؤ  
 لبؤؤؤاص  لعؤؤؤالي بتصؤؤؤا ق  ييؤؤؤى  هييؤؤؤ  1830فؤؤؤي  شهرنؤؤؤل  هسؤؤؤطرل  .يؤؤؤن  لحؤؤؤلص ييةؤؤؤ   عؤؤؤا ه  نمؤؤؤل هييرشسؤؤؤةا  لتؤؤؤي 

 . لقاضي  استقالل  لنرةا  1828في ةرفميل سي    لذي  مضي بن   لاشل  في ليا لشلش   لماشة  في  الت اق  
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 لؤي ظ  لعسؤكلي   لمسؤتعمي   هفضية لما تحقق  لسيطا  محمرن هيظ  لممرخ هة      :   إلة شاري  لااء آا     
شييؤؤظ ه   . مؤؤرره لبؤؤايل  فؤؤي محاربؤؤ    أليمؤؤال لجيؤؤرن  لمصؤؤلي   لميت مؤؤ  مؤؤ   هتتؤؤ شسؤؤم   مؤؤا .  هشرشبؤؤافؤؤي جنؤؤرش 

.  لعسؤؤكلي   لؤؤي ظ   لدؤؤالحه ن تعيقؤؤ   .ةتةجؤؤ   لي ؤؤام  لعسؤؤكلي  إال ةتصؤؤار ت  بؤؤل  ةظ  ابؤؤا ييؤؤى  لنرةؤؤاةنن  لؤؤظ ت ؤؤ  
فجمؤ  جمةؤ  ذش ت ش عةؤا   لممي ؤ  شكبؤار ضؤبا   إتمامؤ  لمشلشع  لذي لؤظ  مكؤ   لسؤيطا  سؤيةظ  ل الؤث  إتمام شهر ن

بيؤا  ذكؤل بوؤا  شهربعؤن شتؤال ييؤنوظ مشؤلشيا محتريؤا ييؤى سؤت   . 1826  سؤي هش  ؤلفي بنؤن  لم تؤي فؤي   إلة شاري 
 لجمعة  ييةؤ  ةؤلر بؤذلك محضؤل  رتمؤ  جمةؤ   لحاضؤلي   إ ل رشبعا  إنرالواكةفة   لتي ةمات  لمل ن  إ ضاح كل 

لشع ثؤؤظ تؤال  لمشؤؤ.  ة اذيؤا جؤر ه  لعمؤل بوؤؤا بؤليا شمعاقبؤؤ  مؤ   عؤارض فؤؤي  لم تؤؤي  شهفتؤى  إلة شؤؤاري ةتؤى ضؤبا  
ظايلي  فقؤط فاةؤ  لمؤا  بتؤائ فؤي تعيؤةظ  لضؤبا   إالفأ لش  يية  ل   لظ ت   مر فقتوظ   إلة شاري ييى جمة  ضبا  

 رؤؤذش   سؤؤتعاش  لي ؤؤرر  ش لعصؤؤةا  لنر  ؤؤر   ش  إلة شؤؤاري  صؤؤ   معيمؤؤن  تيبؤؤ    إلفؤؤلة  معلفؤؤ  مؤؤ  تعؤؤن  مؤؤ  ضؤؤبا  
 ة شاري  شمطارنتوظ ش إ ان  م  يارض ميوظ . تظ ةل  إلشلظ  مة  ينل ةتى .. تي نذه كما فعير   يال

!!   ش ؤؤا ذكؤؤل    لمؤؤمرخ  لؤؤذي شؤؤلعة   ل تؤؤر   ل لا ريةؤؤ  بيؤؤاء ييؤؤى   إلدؤؤالةاتثؤؤظ سؤؤار  لسؤؤيطا  فؤؤي رطؤؤ   
 رؤذ فؤي تانؤل  لعر  ؤا  لقا مؤ   هرؤل  شمؤ  جوؤ   يتماةا مصاره هللاةف  لذكل ( ممتاةا هيمؤال  لسؤيطا  فقؤال :  ... 

 ؤؤؤأ     شهمؤؤل  ألشرشبؤؤي ؤؤالحي همؤؤل ش   فاسؤؤتيال  لعمامؤؤ   ؤؤالطلبرش  للشةؤؤي .  هشرشبؤؤا  ؤؤا ش تبؤؤاع  لمستحسؤؤ  مؤؤ  ير 
تجرل بذ تؤ  فؤي ممالؤك  شهرنل    شساما نياه شسام  الفتخار   شهسس كر  ير  لحي  للسمي في  لعسكلي  ش لماةة  

فؤؤي  هشرشبؤؤاوؤلني مجؤؤار   شباالرتصؤؤار فاةؤ  سؤؤار سؤؤنل مؤؤ  ...   ألمؤؤررشيقؤؤف ييؤى ةقؤؤا ق  هةر لوؤؤاطي  تشرشبؤا لةسؤؤه
 لر ؤؤؤرف فؤؤؤي م ؤؤؤل يؤؤؤذه  ل ؤؤؤلشف يؤؤؤر يؤؤؤن   ه شيؤؤؤام  لر ؤؤؤرف ةؤؤؤال تقؤؤؤام  لؤؤؤاشل  الرؤؤؤل   سؤؤؤلي  لعيمؤؤؤ   ة اماتوؤؤؤا

شهيؤان  ييؤى ذلؤك كما هيظ م  لعب  عقي  م   لضبا   لذو  ت شن فؤنوظ  لماسؤرةة  ش الفتتؤا   ؤالالص .   ..( لتأرل
مارسؤؤ  ةلبةؤؤ  لتخؤؤلي   لضؤؤبا  ييؤؤى م ؤؤال  أس  لطربجةؤؤ  ش ةشؤؤ لسؤؤيطا  مصؤؤط ى  ل الؤؤث مؤؤ  مؤؤا ر  ه امؤؤ مؤؤا  هةةؤؤا

ييؤؤؤؤى  لؤؤؤؤي ظ  ش إلبؤؤؤؤل فلضؤؤؤؤبا  هشالن    لةسؤؤؤؤا لتلبةؤؤؤؤ    ألشل ةؤؤؤؤابينر   هسسؤؤؤؤوا ل لةسؤؤؤؤاشي   لتؤؤؤؤي  لسؤؤؤؤا  سؤؤؤؤنمارسؤؤؤؤ  
  لالبة . لعسكلي  

 ؤ  ة ؤذت فلةسؤا مؤا كاةؤن تيريؤ  مؤ  مؤا  ضؤا شال 1830سؤي   هش سؤطشفؤي    :احتالل فرنسا لج ائر الغرب    
رغيتوؤا فؤي ه   كؤر  لح ةقؤ  كاةؤن  ش .  لجح  ل بؤاير  ميؤ  تعؤاي  ل دؤي   لبحؤل  لمسؤيمن  ييؤى مل كيوؤا  لتجاريؤ  

 لمترسؤؤؤط   ألبؤؤؤةةدؤؤؤاةب   لسؤؤؤةان   م لنيؤؤؤا ييؤؤؤى  لبحؤؤؤل  إة يتؤؤؤل ةتؤؤؤى ال ت ؤؤؤر   إفلي ةؤؤؤالوؤؤؤا ملكؤؤؤح ةلبؤؤؤي  شؤؤؤمال 
رع  لخؤؤالف بنيوؤؤا شبؤؤن  يامؤؤل  لاشلؤؤ   لعيةؤؤ   اةتاللوؤؤا معا ؤؤل جيؤؤل آؤؤارق شجحيؤؤل  مالطؤؤ  ش تخؤؤذت لؤؤذلك سؤؤينال ش ؤؤ

شجؤؤؤرص  1830فيل وؤؤل سؤؤؤي   7فؤؤي مجيؤؤؤس  لؤؤؤرهر ء  لميعقؤؤا تحؤؤؤن ر اسؤؤؤ   لميؤؤك ة سؤؤؤ  فؤؤؤي  ت فلةسؤؤؤا ش ؤؤؤلر . يينوؤؤا 
 ا حليؤؤهسؤؤطرال مقاتؤل ش  هلؤؤفجةشؤؤا ممل ؤا مؤؤ  ةحؤؤر ثماةةؤ  شيشؤؤلي  ليجح  ؤؤل  هرسؤينثؤؤظ   إل يؤؤةظ . السؤتنالء ييؤؤى يؤذ  

بؤذلك رشؤنن ييؤى  إة يتؤل شلمؤا ييمؤن  .جيؤاي  حؤلي  هلؤفث  س   تحمل سبع  شيشؤلي  م  ما   س ني  شثال اممل 
 .ة رذيا م  مشارك  فلةسا ش ةتجن ضا يذ   لمشلشع شلما لظ   ا  ةتجاجوا بنئا 

ةشؤؤب  ش ةحلؤن يسؤؤاكل فلةسؤا  ؤالقلص مؤؤ  ماويؤ   لجح  ؤل 1830ورةنؤر  12 /1245ذي  لحجؤ  سؤؤي   20شفؤي 
شنريؤؤؤن  لجنؤؤرش ماويؤؤؤ   لجح  ؤؤؤل . ورةنؤؤؤر شبعؤؤؤا محاربؤؤ  بؤؤؤاوا  فؤؤؤاه  ل لةسؤؤاشير   الايبؤؤؤ     لقتؤؤال بؤؤؤن   ل ؤؤؤليقن  فؤؤي

  .تلسل  لجنرش تبايا إلى  لجح  ل ل تحوا هرذتفلةسا  متالكوا لوا شبعا ذلك  شهييين .ة سوا 
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شرالل يؤذه  ل تؤل  تمؤلن محمؤا ييؤي  ابؤا فؤي مصؤل شهةؤف ييؤى  لشؤام شهنت شسؤاآات شمؤا شالت إلؤى تؤارل 
 ل  ألجيية  شىيطا   شال   مصل شر ثة  في هبيا   بايظ م  فلةسا في  لقص   لمشورر  تاريخةا .. لاش 

شثالثؤن  سؤي  شيشؤل  بؤورر  إةؤا  تؤ شكاةن مؤا  رالف 1839ترفي  لسيطا  محمرن  ل اةي في ورلنر سي  ثظ 
 . شترلى  عاه  بي  ييا  لمجنا

 

 (31  )-  م(1861 -1839) الس واو الغازي وبد المجند قاو : 
شكاةؤؤن  لحكرمؤؤؤ  فؤؤي غا ؤؤؤ   الضؤؤطل ص  سؤؤؤيب  ةتصؤؤؤار . تؤؤرلى  لخالفؤؤؤ  شلؤؤظ وييؤؤؤ   ل اميؤؤ  يشؤؤؤل  مؤؤ  يمؤؤؤله  

ش ةتالل جنرب  لما    ين  تؤاص شقةصؤلي  شميطةؤ   ش لي مصل ييى جنرش  لع ماةنن   جنرش محما ييي  ابا 
 لتلكؤي رؤلج  جمةؤ  مل كبؤ   لحلبةؤ  ش تؤى سؤطرل ألا   لعؤام لطؤ ةمؤا  ابؤا  ل ب ه  لاشل   رتباكؤا  هةر لشمما ه ن  . 

إلؤؤى   ألسؤطرلبتسؤيةظ   اآلسؤتاة لمؤا ييؤظ  يادؤل  لؤؤاشل  . ششسؤؤيموا إلؤى محمؤا ييؤي  ابؤؤا  إلسؤكياري بوؤا إلؤى ثاؤل 
ممضؤا   1839ةف  بل  ةظ  ابا ييى  لقسؤطيطنية  هرسؤير  إلؤى  لبؤاص  لعؤالي ال حؤ   سؤي  ه محما ييي  ابا رشر  

 إالمؤؤؤل  لمسؤؤؤأل   لمصؤؤؤلي  هال  قؤؤؤل بؤؤؤنئا فؤؤؤي  ه شرشسؤؤؤةا ش ليمسؤؤؤا شبلشسؤؤؤةا  طييؤؤؤر  ميؤؤؤ   ىة يتؤؤؤل مؤؤؤ  سؤؤؤ ل ء فلةسؤؤؤا ش 
فقيؤل  لبؤاص  لعؤالي يؤذه . مستعاش  ليترسط بني  شبن  محما ييي  ابا لحل يذه  لمسأل   لمومؤ   شهةوظ  لآاليوظ.

.شةصؤؤين مؤؤا شالت ا ييؤؤي  ابؤؤا لمحمؤؤ إيطؤؤاؤهشتؤؤا شلر  فةمؤؤا  جؤؤب    ألي ؤؤظ لال حؤؤ  ش جتمؤؤ   لسؤؤ ل ء ييؤؤا  لصؤؤار 
مصؤؤل  ييؤؤى  هةوؤؤا هيييؤؤنلؤؤظ تقيؤؤل رشسؤؤةا تخريؤؤل مؤؤمتمل نشلؤؤي ةؤؤق تحاوؤؤا يال اتوؤؤا مؤؤ   لبؤؤاص  لعؤؤالي بؤؤل ك نؤؤل    ش 

شيؤؤي ةما ؤؤ   لاشلؤؤ   عسؤؤاكليا شمل كيوؤؤا شبالتؤؤالي  ةؤؤتالل مع ؤؤظ  سؤؤي(ررة ؤؤار  سؤؤكي    لتمسؤؤك بيصؤؤرص معايؤؤا  
مؤ   لبؤاص  لعؤالي  شىة يتؤل فعيؤا ذلؤك آييؤن كؤل مؤ  فلةسؤا . اشن  لشام باش  ةلص لر تعا   بل  ةظ  ابا ة همالكوا

شلمؤؤا    لتصؤؤليم لمل كيوؤؤا  ؤؤالملشر مؤؤ  برغؤؤاه  لؤؤارنةنل لحماوتؤؤ  ييؤؤا  لضؤؤلشر  مؤؤ  رشسؤؤةا شمؤؤ   لعسؤؤاكل  لمصؤؤلي  
ذ  سؤؤ نل رشسؤؤةا  أةؤؤ  إ شهييؤ ييؤظ  ؤؤا ي  لسؤؤ ل ء بوؤذ   لطيؤؤب  ضؤؤطلبر  شرشؤر  ةصؤؤرل بؤؤقاق بؤن   لؤؤاشل  لمترسؤؤط  

ةقط  يال ات   لسةاسة  م   لبؤاص  لعؤالي شيسؤافل فؤي  لحؤال شكاةؤن فس ليرغاه  ش إلة ينحي نرين  لمل كب  ل لةسة  
شبؤؤاريس  ؤؤأ    شكتيؤؤن  ليمسؤؤا إلؤؤى ليؤؤا. ذلؤؤك  لؤؤ  ملكبؤؤا ةلبةؤؤا لةسؤؤافل ييةؤؤ  إذ    تضؤؤى  لحؤؤال  ؤؤا هرسؤؤينةكرمتؤؤ  

فيمؤا ييؤظ . لج مؤ   لتحؤالف شتح ؤ, لي سؤوا ةليؤ   لعمؤل تخفسؤييةؤ   هدؤل ةومؤا لؤر هش  هشرشباآييوما يذ  مخل  سيظ 
يؤ   مؤل كيوظ إ عؤانشآيؤب ميومؤا  شىة يتؤل  لباص  لعالي بذلك راف م  ت ؤا ظ  لخطؤب شرفؤة آيؤب ةكؤرمتي فلةسؤا 

.  1839سؤؤؤي  سؤؤيتميل إلؤؤؤى  ت لمحانثؤؤات ؤؤؤاق بؤؤن  شهر ء  لؤؤؤاشل تر  ؤؤن عؤؤام  إللسؤؤباص ش فيوؤؤؤذه  أل. مؤؤارل  ليرغؤؤاه 
 لتلكةؤؤ  سؤؤ   محمؤؤا ييؤؤي  ابؤؤا ييؤؤى رن  ل إلكؤؤل ه نشلتؤؤ  مسؤؤتعا   ه ييؤؤى  لبؤؤاص  لعؤؤالي  ة يتؤؤل إةتؤؤى يؤؤلض سؤؤ نل 

فيمؤا ييمؤن بؤذلك ةكرمؤ  . لصا رشسةا ييؤا  لضؤلشر   إسالميرلمل كيوا في رية   إنرال كر  لوا ةق  ه  شل  
فؤي  إة يتؤل   مؤ  مل كؤب هةؤ  ال  شؤتل  1839سؤي   لفؤي ن سؤمي همؤل فؤي مةؤاه تلكةؤا  هسؤطرلواإلؤى  ا ؤا  هرسينفلةسا 

  شييؤا  هنلؤ  تاريخةؤ  ك نؤل  ييؤى يمالؤ  محمؤا ييؤي ل لةسؤا ضؤا هي ةلك  ياش ةة  ضا ةكرم  محمؤا ييؤي  ابؤا 
فعيؤؤظ  ل ؤؤؤل هةؤؤؤ  ال بؤؤا مؤؤؤ  ةصؤؤؤرل  لع مؤؤاةنن    شتؤؤؤرلي ك نؤؤؤل مؤؤ   ليصؤؤؤار  ش لم تؤؤؤرةن    لةسؤؤا ميادؤؤؤب ييؤؤؤاه ( . 

 لتؤي   ألمؤرر لؤاشل ةؤذريا ممؤا يسؤاه  حصؤل مؤ   . شهرذتي   خصرص  لمسأل   لمصل  شىة يتل رالف بن  فلةسا 
فأييين  ليمسا  أةوا ال تلغب  لتا رل لعام ةجاح آييوا  لمخؤتم  اةعقؤان مؤمتمل نشلؤي . تيشأ  سيب يذ   لخالف 
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  كؤر  مر فقؤا ه بلشسةا شرشسؤةا  أةومؤا  قؤيال  كؤل مؤا تقؤلره  لؤاشل فؤي يؤذ   لشؤأ   شؤل   شهييينبللن   هشفي فننيا 
ف ؤأ   لؤاشل  ييؤن مؤا  ت قؤن ييةؤ  فلةسؤا . للغب   لباص  لعالي ش    كر   يرل  لوذ   لقل ر دانر  ي  كمال  لحلي  

 لمصؤلين  إلؤى  إرجؤاعفؤي  إة يتؤل  االتحان م   لباص  لعالي شل   لظ وتظ  الت اق بن  يؤاتن   لؤاشلتن  لسؤعي  شىة يتل 
 ه فلةسؤؤا كاةؤؤن تؤؤرن  ه شذلؤؤك . فؤؤي مسؤؤايا  محمؤؤا ييؤؤي  ابؤؤا  شيؤؤام  يؤؤرل فلةسؤؤا ذلؤؤك شرغيتوؤؤا  ألدؤؤية ةؤؤاشنيظ 

 عطؤؤى  ه ف اةؤؤن ال تليؤا  إة يتؤل  شهمؤؤاآلسؤرس لؤؤ  مؤا  ةةاتؤ   ةؤؤ  شهن شى يةمؤات ؤر  شالوتؤا مصؤؤل ش لشؤام لؤؤ  شلذريتؤ  
ال  ه  عطؤؤى مؤؤا  ةةاتؤ  ةصؤؤف بؤؤالن  لشؤؤام  لجيؤؤربي  شؤؤل   ه فلةسؤؤا  ييؤؤن  إرضؤاءشال ؤ  مصؤؤل ل ؤؤ  رغبؤؤ  فؤؤي  إال

 نيما لعمنيوا محما ييي  ابا . ماوي  يكا م  يذ   ليصف فلفضن فلةسا يذ   ال تل ح ت ر  

 :معايا  داق يينوا مياشص  لاشل   لعية  مقتضايا ييى  لاشل  ت قن  1840ورلنر سي   15تارير شفي 

 لشؤام مؤؤ   مؤا فتحؤ  لياشلؤؤ   لعيةؤ  شيح ؤ, لي سؤ   لجؤحء  لجيؤربي مؤ   لرجؤاعويؤحم محمؤا ييؤي  ابؤا  :ه  * أوال
 . يام نررل ماوي  يكا في يذ   لقسظ 

مؤؤ  سؤؤكا   هر ن لحؤؤق  االت ؤؤاق مؤؤ   ليمسؤؤا فؤؤي محادؤؤل   لشؤؤام شمسؤؤايا  كؤؤل مؤؤ   إلة يتؤؤل  كؤؤر   :ه  تانيهها  *
   لع ماةة .بالن  لشام ري  آاي   لمصلين  ش للجرع إلى  لاشل  

ررل فؤؤي  ليرسؤؤ رر لر ا ؤؤ   لقسؤؤطيطنية  لؤؤؤر معؤؤا ةؤؤق  لؤؤا شىة يتؤؤل  كؤؤر  لمل كؤؤب رشسؤؤةا ش ليمسؤؤا  :ه  تالمهها* 
 .تقامن  لجنرش  لمصلي  ةحريا

 . لحق في  لاررل في مةاه  ليرس رر ما ن من  لقسطيطنية  غنل موان   ألةاال  كر   : ه  رابعا *
تصؤؤاق ييةؤؤ  فؤؤي مؤؤا  ال تحيؤؤا يؤؤ   ه ميؤؤاشبريا ييؤؤى يؤؤذ   الت ؤؤاق   لتؤؤي ش ؤؤ  جؤؤب ييؤؤى  لؤؤاشل :  قامسهها*  

 ليا .  كر   لتصاوق في ماوي   بولي   حنث
 لتؤؤي  ش  المتةؤؤاه تشبؤ عن يؤؤذه  لمعايؤا   ميحؤؤق مصؤؤاق ييةؤ  مؤؤ  ميؤاشص  لاشلؤؤ   لعيةؤؤ  ميؤن  فةؤؤ   لحقؤرق  

 . مك  ميحوا لمحما ييي  ابا 
ةصؤنلي  ييؤى بؤق  في تحؤلية سؤكا  لييؤا  مؤ  نرشه شمارشةةؤ  ش إة يتل يذه  لمعايا   بتاهت  إمضاءش يل 

 .يصا  لطاي  
  ألربؤؤؤ  يادؤؤؤل  لؤؤؤاشل  ابؤؤؤا . ثؤؤؤظ هرسؤؤؤل  يثؤؤؤظ يؤؤؤانت  لؤؤؤاشل لالرؤؤؤتالف شكؤؤؤانت تقؤؤؤرم  لحؤؤؤلص مؤؤؤ  محمؤؤؤا ييؤؤؤ

ت ؤؤر  شال ؤؤ  مصؤؤل لؤؤ  شلررثتؤؤ   ه شيلضؤؤر  ييةؤؤ   اسؤؤظ نشلوؤؤظ لمحمؤؤا ييؤؤي   رالفؤؤا ل لةسؤؤا  لا يمؤؤ  لؤؤ (    لمتحؤؤا  
بؤذلك فييؤر  آيبؤ  ثؤظ فؤي  لنؤرم  لتؤالي جر  ؤ  فطيؤب مؤيوظ كتا ؤ   إليطؤاء ه ام يشل  شهمويرهششال   يكا ل  ما  ةةات  

ذلؤؤك إلؤؤى ةؤؤلص  هن فلةسؤؤا ال  مكيوؤؤا مسؤؤايات   ؤط ش    لؤؤاشل مصؤؤمم  ييؤؤى تي نؤذ مؤؤا  ت قؤؤن ييةؤؤ  شلؤر  ه  فومؤره 
 لقيادؤؤل شمعوؤؤظ  إلةؤؤ ةضؤؤل  1840 هغسؤؤطس 24. شفؤؤي ييؤؤى يؤؤام  لقيؤؤرل ش لؤؤافاع يؤؤ  ةقؤؤ   هدؤؤلل يؤؤ   هشرشبةؤؤ 

   لؤؤؤاشل ال تسؤؤؤمم لؤؤؤ  إال برال ؤؤؤ  مصؤؤؤل فقؤؤؤط لؤؤؤ  هش .  آل  فؤؤؤي شال ؤؤؤ  يكؤؤؤا  ال ةؤؤؤق لؤؤؤ   أةؤؤؤ ميؤؤاشص  لاشلؤؤؤ  ش ريؤؤؤلشه 
جر  ؤؤ   حنؤؤث إ  لؤؤظ  جؤؤاشص ت ؤؤر   إلبؤؤا ءفاةصؤؤلفر  شهيطؤؤره يشؤؤل  ه ؤام هرؤؤل . شآؤؤلنيظ مؤؤ  ييؤؤاه  فاضؤؤبشلذريتؤ  

ويؤاي لوؤظ جر  ؤ  كتؤب  لقيادؤل  ه شبعا  ةقضاء يذه  لمؤا  بؤاش   . لاشل غنل مسمشل  يما  حصل ل  م   لضلر
ش لرش   اتحانيظ  رذ مصؤل ش لشؤام مؤ  محمؤا ييؤي   ألي ظذلك إلى س ل ء  لاشل  استاةيرل فاجتمعر  م   لصار ب
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 هشال سؤؤؤؤ يوا ل هش مليؤؤؤا شهرسؤؤؤين   مسؤؤؤؤايا  محمؤؤؤا ييؤؤؤي  ابؤؤؤؤا يؤؤؤ  فلةسؤؤؤا يجؤؤؤؤحت يؤؤؤذه  لمؤؤؤا   هثيؤؤؤؤاءشفؤؤؤي  .  ابؤؤؤا 
 .تحلق مر ةئوا  مقذشفاتوا إة يتل لمل كب  مصل ش لشام ن االةسحاص إلى مةاه  لنرةا  ثظ  العرن  إلى فلةسا شتلك

فؤؤي بؤؤمال بنؤؤلشت شلؤؤظ وؤؤتمك   همةؤؤال لعسؤؤاكل إلؤؤى  ليؤؤل فؤؤي ةقطؤؤ  تبعؤؤا ةحؤؤر سؤؤت   هةحلؤؤنسؤؤيتميل  11شفؤؤي   
سؤؤيةما   ابؤؤا بؤؤالغ مؤؤ   جؤؤاء ثؤؤظ  .   إلة ينحيؤؤ  بؤؤل  ةظ  ابؤؤا مؤؤ  مؤؤيعوظ لرجؤؤرن يؤؤذه  ليقطؤؤ  تحؤؤن ةما ؤؤ   لمؤؤا ف  

شيشؤلي  سؤاي  كؤي وتؤا شل  هربؤ ساشي  ا   خيي ماويؤ  بنؤلشت ةؤاال فطيؤب مؤيوظ مسؤاف  ش ليم  إلة ينحي   ألمنل لن 
ةؤلق  غيؤب  هشيؤام ةتؤى   لما  وؤرمن   لما ف  ييى  لماوي   إآالقفي  ؤش  بتا ش  م   بل  ةظ  ابا فيظ  قيل آيب  

إلؤؤؤؤى  لاشلؤؤؤؤ   اشىرجايوؤؤؤؤةل ؤؤؤؤن كؤؤؤؤذلك  ل اؤؤؤؤرر  لشؤؤؤؤامة   صؤؤؤؤا  ستخالدؤؤؤؤوا مؤؤؤؤ  محمؤؤؤؤا ييؤؤؤؤي  ابؤؤؤؤا   كمؤؤؤؤا ه لماويؤؤؤؤ  
  لع ماةة ...

تسؤؤعى لؤؤا    إلة ينحيؤؤ  لحكرمؤؤ   ه يؤؤذه  لمؤؤا  يؤؤلض  ل رمؤؤرنشر ةؤؤابنل ييؤؤى محمؤؤا ييؤؤي  ابؤؤا  هثيؤؤاءشفؤؤي  
 لتلكةؤؤ  إلؤؤى  لاشلؤؤ   لعيةؤؤ  فامت ؤؤل لوؤؤذ  سؤؤ   مصؤؤل لؤؤ  شلررثتؤؤ  لؤؤر تيؤؤاهل يؤؤ   لشؤؤام شرن  ل إيطؤؤاء لبؤؤاص  لعؤؤالي فؤؤي 

شلؤظ  قيؤل  لبؤاص  لعؤالي .  1840شتؤظ بنيومؤا  الت ؤاق فؤي ةؤرفميل سؤي   ش يل يذه  لشلش  لح ؤ, مصؤل لذريتؤ   ألمل
 شىةجام . عا تلنن  إاليذ   الت اق 

  لؤؤاش ف  سؤؤكاةوا  لجنؤؤرش  لمصؤؤلي  لؤؤيالن  لشؤؤام شجبؤؤال لييؤؤا  تحلكؤؤن فؤؤي إرؤؤالء مجؤؤلن  ش  :  مسههألة لبنههاو
 .شبؤؤذر  ل ؤؤؤت   لا ريةؤؤ  تردؤؤؤال لاا ؤؤؤاتوظ  ةؤؤار  لشؤؤؤقاق إلضؤؤؤل م  ألجييةؤؤ  لاسؤؤؤا س    شه نت لاويةؤؤ   لقا مؤؤؤ   ل اميؤؤ  

  ل ؤؤؤاثرلةكيتؤؤؤل   لمؤؤؤذيب لمعضؤؤؤا  ليؤؤؤارشه ضؤؤؤايظ لتيجؤؤؤئوظ  شىة يتؤؤؤل   ل اثرلةؤؤؤك شكاةؤؤؤن فلةسؤؤؤا مسؤؤؤايا  ليمارشةةؤؤؤ  
ن ل لةسؤا ةجؤ  ةمؤاوتوظ لسؤيب مؤذييي ر  عؤ شال. فنارير  بذل تحن ةماوتوؤا  ل عيةؤ    ش يتياق  لمذيب  ليلشتستاةتي 

لؤؤارا ل يؤؤذه  ويتيوؤؤر شلؤؤظ    لاشلؤؤ   لتؤؤي تاؤؤلره تؤؤرن دؤؤالح ةالؤؤ  شتلقةؤؤ   ه يؤؤمالء  لتعسؤؤاء شظؤؤ  كؤؤل فليؤؤق مؤؤ  . 
شبوؤذه  لاسؤا س سؤان  لوةؤاج   .تردؤال لمؤآربوظ    ألبليؤاءيل ق نماء إ  ي  هدحابوا لسةاس   لخين    لتي ال وتأرل 

ةتؤؤى تعؤؤؤا   لؤؤارشه ييؤؤؤى    ش لاويةؤؤؤ  قرمةؤؤ  ل  ألةقؤؤؤانلييؤؤا  شظوؤؤؤل مؤؤا ت يؤؤؤ  دؤؤاشر سؤؤؤكاة  مؤؤ   هةحؤؤؤاءفؤؤي جمةؤؤ  
 ؤؤام  ثؤؤظ  ..مؤؤ   ليوؤؤب ش لسؤؤيب  ألبؤؤا  ريؤؤر  نوؤؤل  لقمؤؤل ش رت يؤؤر  فةؤؤ  مؤؤا تقشؤؤعل ميؤؤ  نش    1841 لمارشةةؤؤ  فؤؤي سؤؤي  

ةويؤر  كؤل مؤا  ؤ   ه  ليؤار فؤي  لؤاول  عؤا  هضؤلمر  ؤ وظ ثؤظ جش تير   لمسؤةحنن  شةل ؤر    1845 لارشه ثاةة  في سي  
مؤؤل  أل!!  نك نهه مريكههاو واا ارمههن البروتسههتانه  باههرينل م هذ  ؤؤل ه حصؤؤل  ه بؤؤاش   ش ألمتعؤؤ . مؤؤ   لميقؤؤرالت 

 .تخل م  تأثنليظ  لظ يذه  لمذ  م  ه  لذي وال نالل  ش ضح  ييى 

.  لجيؤؤل لميؤؤ  يؤؤذه  ل ؤؤت   إن ر ضؤؤطل  ات  لمتعاقبؤؤ  لؤؤظ وؤؤل  لبؤؤاص  لعؤؤالي بؤؤا  مؤؤ   لتؤؤارل فؤؤي شبسؤؤيب يؤؤذه  إل 
بؤؤذلك    شه طؤؤلشيؤؤن  مكاةؤؤ  ش لةؤؤا ي ماةةؤؤا . رؤؤلشج  لعسؤؤاكل  لمصؤؤلي  مؤؤ   لشؤؤام  شؤؤنل  لشؤؤوابي  عؤؤا   ألمنؤؤلفعؤؤحل 

..شجلبؤؤن   لتؤؤي دؤؤار تؤؤاريوا مألرفؤؤا ألجييةؤؤ  فيؤؤظ تقيؤؤل  لؤؤاشل . جمةؤؤ   متةؤؤاه ت سؤؤكا   لجيؤؤل  لمميرةؤؤ  لوؤؤظ  ؤؤا ما 
 تعقنؤؤؤا  ..  لاشلؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  ةيؤؤؤرال يؤؤؤا  كاةؤؤؤن فؤؤؤي كؤؤؤل مؤؤؤل  تلضؤؤؤي يؤؤؤذ  فتاضؤؤؤب ذ     شه ن تؤؤؤارل  لؤؤؤاشل  ألهمؤؤؤ 

 لاشلؤؤ  جنربؤوا ش ةتيؤؤن  لؤيالن سؤؤوال شجؤيال  صؤؤ   يسؤؤكلي   فأرسؤؤين بؤؤن   لطر  ؤف   1845شةصؤين مذ حؤؤ  سؤي  
بؤن   لؤاشل  لع مؤى ش لبؤاص  لعؤالي لتقليؤل مؤا  ضؤم   لسؤالم فؤي  حانثؤات لعلفةؤ  ثؤظ ن رت  لم  ألةكؤامفنوؤا  شهجلت

شبؤؤذ   ةتوؤؤن  ش ت ؤؤق ييؤؤى ةؤؤل شسؤؤط .  رييؤؤ  ش رؤؤذ شرن  عؤؤا مؤؤا شالت آ هرنؤؤل  لحؤؤال ش السؤؤت بال فاجتمعؤؤن هللار ؤيؤؤظ 
 ميؤاشصمؤممين  ةؤر ل هيؤان  يمؤا فنوؤا آبقؤا لرسؤاشس  إال لؤارشه لؤظ  قييؤر  يؤذه  لتسؤري   ه بمؤا .ش مسأل  لييؤا  مم تؤا 
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ش سؤتملت  ل ؤت  جاريؤ  مجل يؤا . سؤتميحوظ مؤ   لر ؤن  لسؤةان  ييؤى جمةؤ   لشؤعرص  لسؤاكي  بيييؤا    أةوالوظ  إة يتل 
  ألمؤؤ ش ةسؤؤحين ثاةةؤؤا  عؤؤا ترآنؤؤا . شتؤؤارين فلةسؤؤا يسؤؤكليا لحما ؤؤ   لمارشةةؤؤ   1860ى ةصؤؤين مذ حؤؤ  سؤؤي  ةتؤؤ

 .شة , ةقرق  لمر رة   

 أ با)سا : وحرب القرم 

بؤعا ل نوؤيوظ فؤي  ل يؤا س  إ امؤ  هش شؤأ   لتميؤك  ش ل اثرلةؤك  ألرثؤرذكس  شسؤابن   س ن  م كاةن  لميافسات 
شكاةؤن .  تؤايظ  ل اثرلةؤكفلةسؤا  لحؤا ح   مقتضؤى يؤا  معايؤا ت  ا مؤ    لقؤاس . شكاةؤن لمعتيل  ييايظ فؤي ماويؤ  

لتتمك  بر سؤطتوظ مؤ  بؤث  لألرثرذكس ايطا وإل  تم  يذ   المتةاه   ل اثرلةكلتجليا  هرل  رشسةا تسعى م  جو  
يظ هيؤان  يؤ  يشؤل  مالوؤن   لبؤال  يؤان  ش  لمتمسكن  بوذ   لمؤذيب  لع ماةة سةاستوا شةشل ة رذيا بن  ريا ا  لاشل  

م  لاشلؤؤ  فؤؤاتع    ةؤؤابينر   سلؤؤري  ل الؤؤث ر ةسؤؤا ليجمورريؤؤ   ل لةسؤؤة   ل اةةؤؤ   اسؤؤظ  ليؤؤلةس ةؤؤابينر  ثؤؤظ لمؤؤا يؤؤن   ةسؤؤم  .
مختي ؤي  لمؤذيب ل صؤيوا  مقتضؤؤى  هيضؤؤاءفعؤن   لبؤاص  لعؤالي لجيؤؤ  مشؤكي  مؤ  يؤا    فؤي يؤذه  لمسؤؤأل    لع ماةةؤ 

   شهنوؤل فؤي  مؤتال  يؤا  كيؤا س  لي اثرلةكشلري   ألجي   عا يا   جتمايات متر لة  قلرت  لي. ف لمعايا ت  لقا م  
 .بي اذيا  هملشيانت  لباص  لعالي  الحلص لر   فعارضن رشسةا في ة اذ يذه  الت اقة  

لؤؤؤا  ةكرمتؤؤؤ   إة يتؤؤل سؤؤؤةمرر سؤؤؤ نل    يؤؤاميتر  لسؤؤؤنل  هف ؤؤارذلؤؤك يمؤؤؤل  ل ةصؤؤؤل ةةقؤؤرال ييؤؤؤى سؤؤؤيل  هثيؤؤؤاءشفؤؤي 
   ت الةتةاآةؤؤؤارؤؤذ هة ؤؤرذ فلةسؤؤؤا فؤؤي  لشؤؤؤلق ش  إضؤؤؤعافمعؤؤؤا ييؤؤى  شىة يتؤؤل ضؤؤلشر   تحؤؤؤان نشلتؤؤي رشسؤؤؤةا م وؤؤل  لؤؤؤ  

  اشلؤؤ ل ( كمؤؤا دؤؤارت تؤؤايى لمؤؤلية   للجؤؤل ةنؤؤث دؤؤار مؤؤ   لمسؤؤتحنل بؤؤ اء يؤؤذ    لع ماةةؤؤ   لتجح ؤؤ  بؤؤالن  لاشلؤؤ
ييؤؤى  الؤؤر سؤؤاياتو ة يتؤؤل إتسؤؤايل مؤؤ  ت رشسؤؤةا ه  نيلضؤؤش  .هيموؤؤظةؤؤا ييؤؤى فؤؤي  لمحافؤؤل  لاشلةؤؤ  هللاةؤؤذ    لع ماةةؤؤ  

 هجؤؤاصبؤؤل   جر  ؤؤا بؤؤافةا   إلة ينؤؤحي فيؤؤظ  جبؤؤ   لسؤؤ نل  ن . لقطؤؤل  لمصؤؤلي شجحيؤؤل  كليؤؤ إيطا وؤؤافؤؤي  اة ؤؤاذ مشؤؤلشيو
حصؤل ةؤلشص فستلؤر مؤات    ألةؤ معالج  يؤذ   لمؤلية شتعوؤاه  العيا ؤ  ةتؤى ويقؤ  مؤ  ملضؤ    ألشلى ه  ل ةصل 
  لع ماةةؤ ةبؤا بتقريؤ   لاشلؤ    إلة ينحيؤ شلؤظ  كؤ  ذلؤك مؤ   لاشلؤ  . تلكتؤ  توار فنوؤا  لؤاماء  ةوؤار  ييؤا تقسؤةظ هشربة  

فؤي ميؤك  لبحؤل  ييؤايا إة يتؤل فتشؤار    آلسؤتاة بؤل ررفؤا مؤ   متؤا ن رشسؤةا فؤي  لشؤلق ش ةتاللوؤا   با ا ببقا وا  هش
 . لذي  ة لنت يي    

 لتسؤايل معوؤا ييؤى تقليؤل  همؤللةسؤا فؤي لطيبات  فاتم س نل ف إة يتل  إدااءرشسةا يام  إميل آررشلما ره  . 
فؤؤي مقابيؤؤ  ذلؤؤك بؤؤؤل  فلةسؤؤامؤؤ   ه ضؤؤاتتسؤؤؤايل رشسؤؤةا  ه شيؤؤلض ييةؤؤ    فؤؤي بؤؤالن فيسؤؤطن  آيؤؤق مل نيؤؤا   ألمؤؤرر

 مالطؤ فؤي جحيؤل   إة يتؤل ت  جؤل ءإشمل قبؤ  ! شتسايايا ييى  متال   لقطل  لترةسي لتقريؤ  ة رذيؤا فؤي بؤالن  لاؤلص 
 .  داغة   ه ضا هذةا لةساشي ل ي  لظ  جا م   لس نل  ل. 

شتقسؤؤةظ ممال وؤؤا   لع ماةةؤؤ  . لحؤؤلص ييؤى  لاشلؤؤ   إيؤؤال  صؤؤا رشسؤةا  لرةنؤؤا يؤؤر  ه فتحقؤق ليعمؤؤرم مؤؤ  ذلؤؤك  
.  سؤتعا ن  ليحؤر ن   لتؤي لؤظ ت ؤ  فؤي  لحسؤبا  ش  1853 لبحليؤ  إلؤى مةؤاه  لنرةؤا  سؤي  سؤ يوا فلةسؤا  هرسؤينشلذلك 

ذلؤؤك كؤؤؤا   ليؤؤؤلةس  هثيؤؤؤاءشفؤؤؤي . جاوؤؤؤا  لوؤؤا  هش مؤؤؤلم فؤؤي مالطؤؤؤ  لحؤؤؤن  دؤؤاشر لمل كيوؤؤؤا  ؤؤؤالتلب فأذةؤؤن إة يتؤؤؤل  همؤؤا
 لقاضؤة   ؤا  ( ررة ار سؤكي  سؤي  ميشةكرف ويؤذل جوؤاه لؤا   لبؤاص  لعؤالي ليحصؤرل ييؤى تجاوؤا بؤلش  معايؤا  

 هرسؤل . ثؤظ  إلجا ؤ شكا   لباص  لعالي  ماآي  في .  كر  للشسةا ةما   جمة   لمسةحنن   لمرجرنو  بيالن  لاشل  
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مل كؤؤب  إةؤا ييؤؤى   آلسؤتاة  طؤؤ   لسؤ نل  للشسؤؤي  لعال ؤات مؤ   لبؤؤاص  لعؤالي شبؤؤارح ش ليبؤاص  لعؤالي بالغؤؤا ةوا ةؤا 
 .رشسةا 

    لع ماةةؤؤؤ ةحؤؤر  لاشلؤؤؤ     رشسؤؤؤةا سؤؤؤرء ةةؤؤمؤؤ  تحققؤؤؤن  إة يتؤؤؤل  لاشلؤؤ  دؤؤؤرر  يؤؤذ   لؤؤؤيالغ إلؤؤى   هبياؤؤؤنشلمؤؤا   
.  هيمالوؤؤا ل لةسؤؤة  شتتحؤؤا معوؤؤا فؤؤي كافؤؤ    لسؤؤ  يضؤؤظ إلؤؤى ت ه  مالطؤؤ  سؤؤ يوا إلؤؤى  شهرسؤؤينفاةضؤؤمن إلؤؤى فلةسؤؤا 
ثؤؤظ . رشسؤؤةا  هآمؤؤاعمتحؤؤاتا  ييؤؤى ةما ؤؤ   لممالؤؤك  لع ماةةؤؤ  ضؤؤا  شىة يتؤؤل فلةسؤؤا  ه  هشرشبؤؤاشمؤؤ  ثؤؤظ ظوؤؤل لجمةؤؤ  

 ؤؤاال تل ص مؤؤ  برغؤؤاه  لؤؤارنةنل لمؤؤا وؤؤا  لمسؤؤايا  لياشلؤؤ  1853ش مليؤؤا إلؤؤى مل كيوؤؤا سؤؤي  هياتؤؤا   لؤؤاشلتا   هدؤؤارت
 .إذ    تضى  لحال  ةة  لع ما

ش ةتيؤن  لؤرالوتن   1853 لؤاشلتن  فؤي ورلنؤر سؤي   همؤال  جتاهت يساكل رشسةا ةول  ليلش   ل ادل بن  ش    
 . ييى محاربتوا لحما    لاشل    لع ماةة  لاشل  لالبة  تتألب م   لاشل   ه لظ  خطل ببال رشسةا  إذفعال 

ذ ت  شىدؤؤالحفؤؤي  لترفنؤؤق بؤؤن   لخصؤؤمن   شىة يتؤؤل ميؤؤاشبي فلةسؤؤا  ش يؤؤتظ ميؤؤاشبر بلشسؤؤةا ش ليمسؤؤا  االتحؤؤان مؤؤ 
.  ة ؤة  لمؤمتمل بؤاش  جؤاش   . شسؤليا أ  هشرشبؤا بنيوما ميعا لس ك  لاماء ش بتعال ةنل    لحلص  لتي ربمؤا يمؤن 

شبعؤؤا مر عؤؤ  ي ةمؤؤ  يا يؤؤ   ةتصؤؤلت  لجنؤؤرش  لع ماةةؤؤ  ييؤؤى .  1853ةؤؤرفميل  3 جتؤؤاه يمؤؤل  ابؤؤا  ليوؤؤل فؤؤي ثؤؤظ 
شفاه يمل  ابؤا شجنربؤ  فؤره  مينيؤا . م  معا يوا  ل ا ي  ييى ض    ليول  لةسل   ول   شهرلجتوارش  للشسة   لجن

قؤؤؤرال يؤؤؤذ   لحؤؤؤال  جتمؤؤؤ  مؤؤؤ  فلةسؤؤؤر  ةة  إلميل آؤؤؤررشييؤؤؤاما بؤؤؤايا . جمةؤؤؤ   لعؤؤؤالظ لعؤؤؤام تر ؤؤؤ   ةوؤؤؤح م رشسؤؤؤةا  هنيؤؤؤش
شسؤؤؤؤأل    لع ماةةؤؤؤ لياشلؤؤؤ   شىة يتؤؤؤل فلةسؤؤؤا  ليمسؤؤؤا شفاشضؤؤؤ  فؤؤؤي ررفؤؤؤ  مؤؤؤ  ةجؤؤؤؤا   لؤؤؤاشل  لالبةؤؤؤ   إميل آؤؤؤررجرهيؤؤؤا 

 . هس  ذلك ش ظول ل  باوا   إلميل آرر لمسايا  ش لتحالف فيظ  قيل 

إلؤؤى برغؤؤاه  ليرسؤؤ رر بلضؤؤا  لبؤؤاص  لعؤؤالي لت ؤؤر    ؤؤلص  ش إلة ينحيؤؤ تقؤؤامن  لسؤؤ    ل لةسؤؤة    ألثيؤؤاءشفؤؤي يؤؤذه 
 .يينوا  حل  لر ةاشل  للشس  لوجرم   آلستاة شىلى ةما     ألسرنإلى  لبحل 

 لتلكةؤؤؤ   لمرجؤؤرن  فؤؤؤي منيؤؤؤاء سؤؤنيرص ييؤؤؤى  لبحؤؤؤل سؤؤؤ    للشسؤؤة   ل سؤؤؤ  فاجؤؤؤأت  ل 1853رفميل سؤؤي  ةؤؤؤشفؤؤي  
يؤؤاش ةي فؤؤي  همؤؤلهي  إتةؤؤا  عؤؤام  شىة يتؤؤل كاةؤؤن تعوؤؤات لؤؤاشلتي فلةسؤؤا  هةوؤؤاشنملتوؤؤا يؤؤ  هللارليؤؤا تقليبؤؤا مؤؤ    ألسؤؤرن
لحما ؤؤ   لاشلؤؤؤ  همؤؤل  ش  عؤؤا ال محالؤؤؤ    شرشسؤؤؤةا لحؤؤلص بؤؤؤن  يؤؤذه  لؤؤاشل ت  دؤؤؤار  شمؤؤؤ  ذلؤؤك  لحؤؤن   ألسؤؤرن.  لبحؤؤل 

بؤل ررفؤا مؤ   متؤا ن ة ؤرذ رشسؤةا شبسؤط وؤايا  لع ماةةؤ    ال ةبؤا فؤي  لاشلؤ  شهآمايوؤا.  لع ماةة  م  ياش   رشسؤةا 
 كما هسي يا .ستاة  ييى  آل

يؤؤى محاربؤؤ   ت ؤؤاق ي  آلسؤؤتاة ش لاشلؤؤ   لعيةؤؤ  فؤؤي ماويؤؤ   شىة يتؤؤل مضؤؤي بؤؤن  فلةسؤؤا ه 1854مؤؤارس سؤؤي   شفؤؤي  
 لحؤؤلص ييؤؤى   ؤؤليال ةؤؤابينر   ل الؤؤث رسؤؤال  إلؤؤى مجيؤؤس  ليؤؤر ص  خيؤؤله  هرسؤؤل ش   لع ماةةؤؤ  .رشسؤؤةا شةما ؤؤ   لاشلؤؤ  

 . إة يتل رشسةا  االتحان م  

 لؤؤاشلتا   لمتحال تؤؤا  فؤؤي جمؤؤ   لجنؤؤرش شمؤؤا ويؤؤحم لوؤؤا مؤؤ   لمؤؤم  ش لؤؤذرا ل ش لسؤؤ    لالهمؤؤ   هرؤؤذتشبعؤؤا ذلؤؤك 
  إلميل آؤرر هييؤ ذلؤك  هثيؤاءشفي  ألسرن.  فعال في  لبحل  هرش  ليلي  كا   لقتال  ا  بتاش يل شدرل  لجن. ليقيوا 

. شلمؤؤؤا  ةسؤؤحب  لجؤؤؤةش  للشسؤؤي يؤؤؤ  شالوتؤؤؤي  ظ جنربؤؤو اءحي ؤؤؤثؤؤظ هةؤؤؤف  لةقؤؤرال  لحؤؤؤلص ييؤؤى  لؤؤؤاشل  لمعان ؤؤ  لؤؤؤ   
  ألفالق ش لباا   . ةتيوا  لجةش  ليمساشي !
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 ليمسؤؤؤا شنررلوؤؤؤا فؤؤؤي  لتحؤؤؤالف  لميعقؤؤؤا ضؤؤؤايا  إغضؤؤؤاصمؤؤؤ  شلؤؤؤظ تعتؤؤؤلض رشسؤؤؤةا ضؤؤؤا يؤؤؤذ   الةؤؤؤتالل ررفؤؤؤا 
فلةسؤا  هرسؤين . ثؤظ  ل لةسنن  لعؤام منؤل  ليمسؤا ليحؤلص  هشلت ضنيوا شجرن جنرش  ليمسا فنوما ييى شجرن  ألتل   

 هش رؤلشفؤي . لضؤلص  ل اؤرر  للشسؤة   وؤاني ل  لمحؤةطش  . لشؤمالي  ألبؤةةييطنق ش لبحؤل  لا إلى  حل س يو شىة يتل 
.  لحؤؤلص  يؤؤل  بؤؤتا نيا  هضؤؤل ر شى قؤؤافليردؤؤرل إلؤؤى  لصؤؤيم  فننيؤؤا ثاةةؤؤا فؤؤي ماويؤؤ    التصؤؤاالتلسؤؤي  ن رت يؤؤذه  
تتحا معوما ضا رشسةا إ  لظ تقيؤل رشسؤةا  لصؤيم  يؤل رتؤام  لسؤي   ه يلضتا ييى  ليمسا  شىة يتل فلةسا  ه شذلك 

        : طيباتوا شيي  ألرب شتتعوا لياشل 
 .شةما   شالوتي  الفالق ش لباا      لع ماةة سةا  حما   مسةحي  لاشل  يام  ستئ ار رش :  هشال

 .ةلي   لمالة  لجمة   لاشل في ةول  لطرة   :ثاةةا 
 . 1841شرصردا معايا  سي   ضا ق  آلستاة تعاول  لمعايا ت  لمختص   الملشر في : ثال ا 

  يؤؤؤذه  لمعايؤؤؤا   ل الثةؤؤؤ   لجاوؤؤؤا  ةافؤؤؤذ  فت ؤؤؤر   ألسؤؤؤرنشضؤؤؤ   ايؤؤؤا  جاوؤؤؤا  لتؤؤؤر ه   لقؤؤؤر  فؤؤؤي  لبحؤؤؤل : ر  عؤؤؤا 
 .  لم عرل 

 إيطؤؤاءهش ؤؤلرش   فننيؤؤا شفلةسؤؤا شرشسؤؤةا ش ليمسؤؤا ييؤؤا شهيؤؤل رارجةؤؤ   إة يتؤؤل ن سؤؤميل  جتمؤؤ  سؤؤ ل ء  28ثؤؤظ فؤؤي 
يؤؤاجظ  لؤؤلشس  لع مؤؤاةنن   . ثؤظ لمويؤ   لمطيربؤؤ  شبؤؤذلك  ةتوؤن يؤؤذه  لسؤؤي  ش آلمؤال متجوؤؤ  ةحؤؤر  لردؤرل إلؤؤى دؤؤيم 

كؤا   ش هيقؤابوظفؤلنيظ يمؤل  ابؤا  لقا ؤا  لع مؤاةي ييؤى    فؤي ماويؤ   شباثريؤا.    لجيرن  لمصلي  شم  كا  معوظ م
  .شري    بي   سكيار  ل اةيترفي إميل آرر رشسةا في  مارس  ش  إلسالمة . ليصل  مجلن فضل  لجنرش 

شنفاعةؤؤؤ  ضؤؤؤا  ف تؤؤؤرر يماةريؤؤؤل ميؤؤؤك  ليةمؤؤؤرةتي  ا طالةؤؤؤا معايؤؤؤا  يجرمةؤؤؤ  همضؤؤؤى 1855شفؤؤؤي  ويؤؤؤاول سؤؤؤي   
 ةتصؤل  لمتحؤاش  فؤي  هغسؤطس 26شفؤي  . مقاتل هلفإلى بالن  لقلم جةشا ممل ا م  ثماةة  يشل  . شهرسلرشسةا 

 . هش ةتيتوؤؤؤا  لجنؤؤؤرش  لمتحؤؤؤا  . ش  ةل ريؤؤؤا يؤؤؤ  هللارليؤؤؤا  ه ريؤؤؤى  لؤؤؤلشس ماويؤؤؤ  سباسؤؤؤتربرل  عؤؤؤا شهش  عؤؤؤ  تل كنتؤؤؤر 
شفؤي  لنؤرم  لتؤالي .يؤا ر  لمتحؤا  ةحؤر ماويؤ   ييؤلش  فاةتي شبعؤا ذلؤك سؤارت  لجنؤرش.       هآاللوؤا ةتيؤر     ةل  األ

شلؤرال  بتؤؤا ء فصؤل  لشؤؤتاء  لؤذي  ؤؤأتي مبكؤؤل  . ريريؤؤا  ادؤاو  ن ريةؤؤ   لؤؤيالن هيؤام  لؤؤلشس  ؤالع ماويؤؤ   شتشؤاكرف ش 
 هثيؤاءشفؤي . ي   لماوي  كةا  لمقاس  لؤاووظ  هيا  وا إل قافلما شجات رشسةا م   لجنرش ما  ك ي     ليالن تيكب

.  يابيوؤا ييؤى يؤا  ثاؤرر فؤي  حؤل بيطنؤق شيطيؤن  لتجؤار   للشسؤة   ؤالمل   شىة يتؤل فلةسؤا  سؤ   هآيقن 1855سي  
شبعؤا ذلؤك لؤؤظ .  لشؤمالي شميعؤؤن  لمل كؤب  لتجاريؤ  مؤؤ   لؤاررل فةؤ   ال يةؤؤ   ألبؤةةشكؤذلك ةادؤلت مؤارل  لبحؤؤل 

يار  ل ؤؤاةي يؤؤام  ل ؤؤره رصردؤؤا ش   تحصؤؤل ش ؤؤا   ةلبةؤؤ  مومؤؤ  بؤؤل نريؤؤن  لمسؤؤأل  فؤؤي نشر سةاسؤؤي لتحقؤؤق  سؤؤك
  . ضؤايا  ألشرشبؤيل   لعا ش  جوار   عا سقر  سباستربرل ش ةضمن ممي    لسريا إلى  لتحؤالف  هظولت ليمسا  ا 

ش ت ؤؤؤايلت  ؤؤؤا ي  لؤؤؤاشل ضؤؤؤايا رصردؤؤؤا ممي ؤؤؤ  .  1855فؤؤؤي بؤؤؤول فيل وؤؤؤل سؤؤؤي   فننيؤؤؤاش ةعقؤؤؤا مؤؤؤمتمل جاوؤؤؤا فؤؤؤي 
آلق  لتواوا ش لرينا ليحصرل ييؤى  عؤة  متةؤاه ت تخؤتم  الصؤنا ييؤى  لسريا  لتي كاةن تستعمل معوا رشسةا 

 1852.ةؤؤرفميل سؤؤي   20معايؤؤا  يجرمةؤؤ  شنفاعةؤؤ  ضؤؤا رشسؤؤةا فؤؤي  شىة يتؤؤل مؤؤ  فلةسؤؤا    فأبلمؤؤنبؤؤر آ   ليؤؤلشي  
شبؤؤذلك تحققؤؤن رشسؤؤةا  ةؤؤ  دؤؤار مؤؤ   لمسؤؤتحنل يينوؤؤا  الةتصؤؤار ييؤؤى جمةؤؤ  يؤؤذه .  لؤؤاشل  رسؤؤمةا لجمةؤؤ  شهيييتوؤؤا
شفؤؤي  .  لمتألبؤؤ  ضؤايا شمالؤؤن إلؤؤى  لسؤيظ  يبؤؤا ش البؤؤا ميت ؤل    ؤؤل م اتحؤؤ  مؤ   لؤؤاشل  لالبةؤؤ  فتيينوؤا  ؤؤالقيرل   لقؤر  
مؤؤؤ  مؤؤؤا سؤؤؤيق   ألدؤؤؤية ولسؤؤؤل إلؤؤؤى رشسؤؤؤةا بالغؤؤؤا ةوا ةؤؤؤا  طيبؤؤؤات  لؤؤؤاشل  ه يلضؤؤؤن  ليمسؤؤؤا .  1855سؤؤؤي   هش رؤؤؤل
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ش   لؤؤظ تجؤؤب رشسؤؤةا  .1855ي  بليؤؤل سؤؤي  فؤؤ فننيؤؤا ماويؤؤ   هرنؤؤل  لمؤؤمتمل  لؤؤذي  ةعقؤؤا  هثيؤؤاءيلضؤؤ  مؤؤ   ال تل ةؤؤات 
 كؤؤؤل بؤؤؤا  شدؤؤل م  شتيضؤؤؤظ إلؤؤؤى  لجنؤؤؤرش  لمحاربؤؤؤ   1856جمةؤؤ  يؤؤؤذه  ال تل ةؤؤؤات  سؤؤؤتأةف  لقتؤؤؤال فؤؤي ربةؤؤؤ  سؤؤؤي  

تؤأثنل  ييؤى   ألك ؤل تل ةؤات  لؤاشل ييؤى ذلؤك ش ييؤن رشسؤةا يؤذه  إل . فأ لتجنرش  ليمسا شممي    لسريا ش ليلشي  
م جاوؤؤا فؤؤي ماويؤؤ  الويعقؤؤا مؤؤمتمل سؤؤ ه ات آرييؤؤ  تؤؤظ  الت ؤؤاق ييؤؤى حانثؤؤشبعؤؤا م. ة رذيؤؤا ممؤؤا رفضؤؤت  فؤؤي  لسؤؤابق 
جمةؤؤؤ  بيؤؤؤرن معايؤؤؤا   همضؤؤؤننش رتؤؤؤار لل اسؤؤؤت  شهيؤؤل رارجةؤؤؤ  فلةسؤؤؤا شفةؤؤؤ   1856 ؤؤاريس لتقليؤؤؤل  لسؤؤؤيظ ةوا ةؤؤؤا سؤؤؤي  

تشؤؤتل  فؤؤي  لؤؤظ هةوؤؤا إذ .ل لةسؤؤا سؤؤابق مجؤؤايا شهيؤؤانتفخؤؤاره  هشجةؤؤابينر   ل الؤؤث إلؤؤى  هشدؤؤين ؤؤاريس  لشؤؤونل   لتؤؤي 
. شتيؤن  فةمؤا  عؤا ه  همالكوؤا مؤ  غر  ؤل رشسؤةا   ماةةؤ شة  ؤن لياشلؤ   لع  ألشل ةؤابينر  م ل يذه  لحلص م  يوا 

 .  لاشل  ألشرشبة  ن فعن ي   ل عك  ش لايةم   لتي ستتقاسموا فةما  عا !!
شميعوؤا  لاشلؤ   لع ماةةؤ  مؤؤ  تؤارل  لؤاشل فؤي  لشؤؤمش   لا ريةؤ     رتباكؤا  لع ماةةؤؤ   لاشلؤ   هةؤر لشممؤا ه ن فؤي 

 عؤة  لسؤ    لحلبةؤ   شىرسؤالبتواوايا  قطؤ   لعال ؤق  لسةاسؤة  شةؤحشل سؤ ل  وظ إلؤى مؤل كيوظ بؤل   محارب   ل ا لي  
لميؤؤؤ    ألسؤؤؤرنإلؤؤؤى سؤؤؤر ةل  لجيؤؤؤل  1858فؤؤؤي سؤؤؤي   مل كيوؤؤؤافلةسؤؤؤا شرشسؤؤؤةا  هرسؤؤؤينكمؤؤؤا . مطالؤؤؤب  ل ؤؤؤا لي   لتقليؤؤؤل

ذ  يؤشمؤ  ...  ليرسؤي  ش لولسؤك    فؤي ا لي لييى مسايا   همنله لقطل شمعاقب    لجنرش  لع ماةة  م   لاررل بوذ 
دؤؤاوق بؤؤن  جمةؤؤ   لؤؤاشل  لمسؤؤةحة   هشلعؤؤام شجؤؤرن مخيؤؤم لوؤؤا  ر  ؤؤفةؤؤلج  لمه لاشلؤؤ  كاةؤؤن فؤؤي  ه وتضؤؤم جيةؤؤا 

فؤؤي  ل تيؤؤك  لؤؤاش  شتؤؤارل. فؤؤي ن رؤؤل بالنيؤؤا   إلدؤؤالةة شيل يؤؤ  جمةؤؤ  مسؤؤاينوا  إلضؤؤعافوا لمتألبؤؤ  يينوؤؤا سةاسؤؤةا 
دؤؤارش  بؤؤلكاء لؤؤرهر ء  لاشلؤؤ  فؤؤي جمةؤؤ    اآلسؤؤتاة سؤؤ ل ء  لؤاشل  ه ةتؤؤى رنؤؤل ليمتأمؤؤل .    لمحضؤؤ  ةؤؤ لا ري همرريؤا

 في تيك  ل تل  .   أليمال

شري ؤ  فؤي يؤذ   لميصؤب  لخطنؤل رصردؤا فؤي . ربؤنا  ابؤا   ألي ؤظتؤرفي  لصؤار  1858سؤي   هش  ؤلشفؤي  
 لخارجةؤؤ  شكؤا  كؤل ميومؤؤا ييؤى جاةؤؤب  لألبؤاالى فؤم ن  ابؤؤا شهيؤل  يؤذه  ل ؤلشف  لسةاسؤؤي  لشؤونل يؤالي  ابؤؤا ششلؤ

 لرةنؤا  فعمؤال ييؤى   إلسؤالمة  لسنئ  ةحؤر  لاشلؤ   هشرشبامقادا يالما    لسةاسة  ش  أليمالي ةظ م   لحذق في 
 لؤؤظ  مؤؤة. إذ ةتؤؤى لؤؤظ وؤؤايا لسؤؤ ل ء  لؤؤاشل ةقؤؤا فؤؤي  لتؤؤارل . تسؤؤري  جمةؤؤ   لمسؤؤا ل  لا ريةؤؤ   حكمؤؤ  شسؤؤا ن رهي 

شكؤذلك  ةوةؤا مسؤأل  .  هةؤر لوظ  لدؤالح هيالنوؤالريؤا   ولسؤك  لش   ليرسؤي آريل هم  ةتى يانت  لسكني  إلى بالن 
ش ؤؤيال ( فلةسؤؤي شرشسؤؤي شي مؤؤاةي شجييؤؤي    هيضؤؤاء هربعؤؤ  معلفؤؤ  لجيؤؤ  مشؤؤكي  مؤؤ   حؤؤاشنبتحاوؤؤا  ل  ألسؤؤرن لجيؤؤل 

  ألةر ل .ر  ش ةت ام ل   لما كا   لسك   حقرق  لسيطي   إجحاف  ل ر يذه  ليجي  م  

شبعؤا رؤلشج شهنت إلؤى تؤارل  لجؤةش  ل لةسؤي فؤي لييؤا  ...  1860ثظ ةصين  لحلص بن   لمر رةؤ  ش لؤارشه 
مؤا  كاةؤن  ش.  1861 لجنرش  ل لةسة  م  بنلشت  عشلي  ورما تؤرفي  لسؤيطا  ييؤا  لمجنؤا رؤا  فؤي ورةنؤر سؤي  

   .ألرةسي  شةصف شفي ورم مرت  بري   الخالف   22ةكم  

  

 (32 )م ( : 1886  -1861)  الس واو الغازي وبد الع ي  قاو 

  :ا رية  ميوا ل ش ا جلت في يواه جمي  م   إلدالةات
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 مؤؤتال   لعقؤؤار ت شكافؤؤ   لحقؤؤرق  لعنيةؤؤ   لألجاةؤؤب هجؤؤاهتش لقؤؤر ةن   لتؤؤي   لعالةؤؤ    ألةكؤؤامشضؤؤ  مجيؤؤ  **  
 لمر فقؤؤ  سؤؤي   1285مميريؤؤ  يؤؤيوظ كيةؤؤ  شذلؤؤك فؤؤي سؤؤي  كاةؤؤن  ه  عؤؤا   لع ماةةؤؤ ش لتصؤؤلف فنوؤؤا  جمةؤؤ   لممالؤؤك 

1869 . 
 إدؤالةواشكؤا  جاريؤا  هةشؤئن لشلعة  لةعمل بوا في  لمحؤاكظ  لي امةؤ   لتؤي   ألةكامشميوا شض  مجي  ** 

مؤؤ   لعيمؤؤاء ش لقؤؤاةرةنن  ش إلن ريؤؤن  فؤؤي   لعصؤؤلذلؤؤك  متشؤؤلييبؤؤول هلجيؤؤ  مؤؤ   شكؤؤا  شضؤؤ  يؤؤذه  لمجيؤؤ   معلفؤؤ . 
 اةة  . لاشل   لع م

مؤ   لاشلؤ  فؤي ةؤلص  لقؤلم شمؤا  عؤايا  ألشربةؤ    تحالف  لاشل هبعا  لحر ن   لتي مل ذكليا   تي   لسيطا  ش 
 التؤؤؤؤارل فؤؤؤؤي بؤؤؤؤمشةوا  لا ريةؤؤؤ  شمسؤؤؤؤايا   لطر  ؤؤؤؤف  لمسؤؤؤؤةحة   لخاضؤؤؤؤع  لوؤؤؤؤا ييؤؤؤؤى  إضؤؤؤؤعافوا إاللؤؤؤظ ت ؤؤؤؤ  ةتةجؤؤؤؤ  

  كؤل ذلؤك  عؤرن  ؤالي   هش . حليؤ  شةشؤل  لعيؤرم  الةشقاق ييوؤا شبؤث رشح  ل ؤت  ش ل سؤان فؤي ممال وؤا تحؤن غطؤاء  ل
بيؤؤرن  هيؤؤظ  أللماةةؤؤ ل  لؤؤاشل  عؤؤا  لحؤؤلص  ل لةسؤؤة  السؤؤةما ش ؤؤا يؤؤا    يؤؤاشتوا  لقا مؤؤ   ييؤؤى رشسؤؤةا جارتوؤؤا  لقريؤؤ  ش

فؤي ةؤق  إبل موؤاشيؤام مل ياتوؤا يقؤب   ألسؤرن عؤا ةؤلص  لقؤلم لح ؤ,  لتؤر ه  فؤي  لبحؤل  هبلمنمعايا   اريس  لتي 
لسةاسؤؤ   لاشلؤؤ  يؤؤر  لتبايؤؤا يؤؤ    ةجؤؤم أل ش  ألشلؤؤى ه  لسؤؤيطا    يتقؤؤافيوؤؤذه  السؤؤباص  .  لباؤؤا   الق شفؤؤشالوتؤؤي  أل

 لسؤؤيطا   . فؤأك لمحمؤرن ةؤا ظ  ابؤؤا   ألي ؤؤظشيضؤؤاه فؤي يؤؤذ   ل  ؤل  لصؤار .  لؤاشل  لالبةؤ  ش لتحؤؤالف مؤ  رشسؤةا 
 هسؤؤاسكاةؤؤا  سؤؤعةا  لرضؤؤ   هةومؤؤارسؤؤمة   هشر قش لمتؤؤر تل ش   لؤظ ت يتؤؤ  .   اآلسؤؤتاة مؤ   الجتمؤؤاع مؤؤ  سؤؤ نل رشسؤؤةا 

 لتؤي   إلسؤالمة تتبؤ   لرال ؤات ه  بيرنيا  الرتصؤاص  جمةؤ  بؤالن  لشؤلق ش  هيظمعايا  يجرمة  شنفاعة   كر  م  
ي  سؤؤرن فنوؤؤا يؤؤذ  تؤؤشضؤؤظ جمةؤؤ   أل ؤؤالةظ  لمسؤؤةحة  هش  ل.  ايؤؤب فنوؤؤا  لعيصؤؤل  إلسؤؤالمي لياشلؤؤ   لعيةؤؤ   إلسؤؤالمة  

   لتؤؤؤي لوؤؤؤا مصؤؤؤؤالم فؤؤؤي  لشؤؤؤؤلق   ألشرشبةؤؤؤؤ يؤؤؤاشل للؤؤؤؤظ وؤؤؤلق     شلمؤؤؤا بؤؤؤاع يؤؤؤؤذ   لمشؤؤؤلشع  لعيصؤؤؤل لياشلؤؤؤ   للشسؤؤؤؤة
 ةتؤؤؤى   يعؤؤؤر   لؤؤؤرهر ء برجؤؤؤرص يحلؤؤؤ    عميؤؤؤر   لسؤؤؤلير   فارؤؤؤذ يمؤؤؤالوظ شسؤؤؤ ل ؤيظ  ل ؤؤؤايلش  ش.  إة يتؤؤؤل شرصردؤؤؤا 
سؤؤر   فدؤؤاغة  ييؤؤا  عؤؤة  لعيمؤؤاء لمؤؤا رؤؤال  دؤؤاشريظ مؤؤ  يؤؤام  لمنؤؤل ليسؤؤيطا   سؤؤيب  هذةؤؤا مسؤؤاينوظ شدؤؤانفن 
...فقؤؤا كؤا  رية ؤ   يكلشتؤا ( كمؤؤا وؤاير هم الؤ  هيؤؤل ش لمؤل  م   لمسؤارح معؤلض  ؤؤاريس شةضؤرره  تؤ هيار  لعييؤي ش 
  لشام ..

 لمؤؤممين  مختؤؤؤل  همنؤؤلإذ  كؤؤا  هيؤؤا  لؤؤذي يؤؤر :   يؤؤذ  ةصؤؤؤوا  ريعؤؤ  فتؤؤر  برجؤؤرص   إلسؤؤالمبؤؤةر  هدؤؤار ش
فؤي نرجؤؤ  ال    لمنليؤ  فؤؤي مصؤارف   لي سؤؤاةة   مؤؤر ل أل لسةاسؤؤة  شمؤا بؤؤلح وي ؤق   ألمؤررفؤؤي  إلمؤام لشؤعرر شلؤةس لؤؤ  

شكؤؤا   قؤؤاؤه .  لاويةؤ  ش لاةنريؤؤ  شبربؤؤوا شرؤؤلص  لميؤؤك ش لميؤؤ    ؤؤاألمررش ؤؤا  رؤؤل . آا ؤ  ليميؤؤك ش لميؤؤ  ييؤؤى تحميوؤؤا 
 ( . كتب   ل قنل ةس  رنل   ي ى يي .   صم :  لجر ص  ؟ :  مضل  بوا فول  صم ريع 

ظ ةصؤؤؤؤين  لمبا عؤؤؤؤ  ليسؤؤؤؤيطا   لجاوؤؤؤؤا مؤؤؤؤل ن رؤؤؤؤا   لخؤؤؤؤامس مؤؤؤؤ  جمةؤؤؤؤ  ثؤؤؤؤ م.  1876مؤؤؤؤاور  31شريؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي  
 .  لمتب   ألسيرص لحاضلي  ييى 

  

 (33 )-  م( : 1886أغسوا  -1886) ما والس واو مرا  الخاما 

 امت ق ؤكؤا  متعيمؤا  نؤل هةؤ  ش  1876مؤاور  31ير  ب   لسيطا  ييا  لمجنا را   رتقى ميصؤب  لخالفؤ  فؤي  
ظوؤلت ييةؤ  يالمؤات  الضؤطل ص    شل يؤ  ه يؤظ هةؤ رينتؤ   هدؤيافلمساش   بن  جمة  مقتيعا  ا    ال قافات  لالبة  
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. يؤ   لعمؤرم   ألمؤل خ ؤي يؤذ    ألي ؤظ لصؤار  . شكؤا ثؤظ  هن نت بؤنئا فشؤنئا  هسؤيرع لعصيي يقب ترلنتؤ  بيحؤر 
. ةسؤؤب  لعؤؤان     اري  ألةصؤؤ هوؤؤرص هبؤؤي الةت ؤؤال بتسؤؤيةم   لسؤؤةا  لسؤؤيطاةي فؤؤي جؤؤام   إجؤؤل ءل ؤؤ  ذ ع ريؤؤله لعؤؤام 

لمؤا  بؤتا ييةؤ   لحؤال  سؤتايى  . شهرنؤل تجاوا تعننيوظ لا  ةكرمت   هشر ق إلة شلعام مقابيت   يادل  لاشل لةقامر  
 ه ؤامشالهمؤ  يؤا    فحصؤ ه فحضؤل شبعؤا .  لعقيةؤ    ألمؤل ض ليمسؤاشي  لشؤونل  مؤا ش    فلنؤاه شر  لرهر ء  لطينب 

ش سؤؤتعيظ يؤؤ  يان تؤؤ  شكةفةؤؤ  معةشؤؤت   ؤؤال بتعسؤؤل بل ؤؤ  مؤؤ  يؤؤذ     ش إلبؤؤار ت ل أل ؤؤر كؤؤل مؤؤا ويؤؤاش ميؤؤ  مؤؤ   مت لسؤؤا
ةنؤث   ألةكؤاممقالنؤا  إلةؤ تسؤيظ  ه  هفيؤايييؤا  لحمنؤا  هرةؤ ثؤظ يلضؤر  ييؤى   ألمؤلفتشؤاشر  لؤرهر ء فؤي .  لملض 

 31 1293سؤي   بؤعبا  10  ألربعؤاء جتمعر  في وؤرم ش  .مواموا إلن ر  لسيطا  مل ن  هرة  عام لةا     ألآباءةكظ 
ش سؤؤت تر  مرالةؤؤا بؤؤؤةر . ش ؤؤلرش  برجؤؤرص  لمبا عؤؤ  لمرالةؤؤا  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا رؤؤا   ل ؤؤاةي  1876سؤؤي   هغسؤؤطس
 لمسؤيمن  جيرةؤا مطبقؤا ف ؤات  لمقصؤرن  إمؤام إذ  جؤ     :  ةم  ل تر   ذهبرجرص يحل  شي فأفتى  ألملفي   إلسالم

كتبؤ   ل قنؤل ةسؤ  رنؤل   ي ؤى .  صؤم و   ييؤظ :  لجر ص  ؟  م  يوات   إلمام فول  صم ةل     إلمام م  
 ( . يي 

ه رل : شيجب  لي ل  عن   لشك إلى ما ولشيؤ   لممررؤر  يؤ  تيؤك  لملةيؤ   لتؤي سؤةطل فنوؤا  لماسؤر  ييؤى  
ل يؤذه همرر  لاشل   لع ماةةؤ   لا ريةؤ  ش لخارجةؤ   بؤاء  مؤ   ملةيؤ  مؤا  عؤا  لسؤيطا  ييؤا  لمجنؤا و  هييؤظ بت ادؤن

  لر  ع    شبورنيا م   لطينب  ليمساشي   إلى هللارل م  تراليا .

  

 (34 )-  م( : 1909 -1886)الس واو الغازي وبد الومند قاو الماني 

تح وؤؤات ضؤؤار   لم سؤؤاو  ييؤؤى  لسؤؤيطا  مؤؤ  هجؤؤل إلح مؤؤ   الاسؤؤترر  لؤؤذي كؤؤا  هيؤؤظ هيا فؤؤ  مسؤؤاش    لمسؤؤيمن  
شكؤا  مؤؤ  هبؤا  لميؤؤانو  1876مؤؤاةن  ابؤا  لصؤؤا ر  سؤي    ل سؤان  اسؤتالم  الليا ؤا مؤ   لنوؤؤرن ش ليصؤار    شتمكؤؤ  

 .   إلدالةاتبوذه 

فلةؤؤؤ   جؤؤؤب  لي ؤؤؤل  عؤؤؤن   لليبؤؤؤ  ش لتؤؤؤا نق لمع ؤؤؤظ مؤؤؤا كتؤؤؤب يؤؤؤ  تؤؤؤارير  لاشلؤؤؤ   -كمؤؤؤا هبؤؤؤلت هللاة ؤؤؤا  –ش لح ةقؤؤؤ  
ةش شيمؤرم نش  ؤل  لاشلؤ     لع ماةة  رالل  لقل   ألرنل م  ةةاتوا . أل   لماسر  ش لنورن كاةر   ا تاياير  في  لجؤ

شلظ وتةسل لي  إلآؤالع ييؤى مصؤانر ت صؤنية  يؤ  تؤارير تيؤك  لملةيؤ    ش   سؤتيت  ممؤا بيايؤا يؤ  مؤم مل توظ ييؤى 
 لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا  لؤؤذي  ةقييؤؤر  ييةؤؤ    ه  تيؤؤك  لاسؤؤا س كاةؤؤن  ؤؤا بؤؤاهت  يؤؤل يوؤؤاه  عؤؤا  يقؤؤرن   ميؤؤذ ه ن ة ؤؤرذ 

 لطبقؤؤؤ   لجاوؤؤؤا  مؤؤؤ   لسةاسؤؤؤنن  ش لضؤؤؤبا    شةتؤؤؤى  عؤؤؤة  لسؤؤؤالآن   ؤؤؤاليمرذج  لقيادؤؤؤل  ألشربنؤؤؤن    ش هن ن تعيؤؤؤق 
  شةوش  لماسر  ش لنورن في بيةؤ   لاشلؤ    إلؤى ه  هللالؤن إلسؤقاآوا ييؤى وؤا ربنؤب ووؤرن   ألشربي ليحضار  ش لسةاس 

  لاشةم   لماير   هتاترر  ( ! 

   ( تاب تاريخ الدولة العممانية ( , ويبهدو أنهه ولنتأمل فيما   تب فريد بك الموامي ) صاحب مصدرنا ار ا ي
فيمهها  بههدو وهللا او ههم . و تابههه  ؤيههد) جم يههة ااتوهها   1909مصههري مههن أصههل تر ههي , ووههد ناههر  تابههه  ههنة 

 والتروي( الما ونية , التي أشرفه و   ق ة الس واو وبد الومند . فقد  تب يقول :

 

 :   ممانيةفي الدولة الع وااصالحاتالنسضة الوطنية  والد تور العمماني  
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ي متوؤؤؤا شكاةؤؤؤؤن  شهشجمجؤؤؤايا  إ ؤؤؤا م ش لاشلؤؤؤ   لعيةؤؤؤ  فؤؤؤي  1566تؤؤؤرفي  لسؤؤؤيطا  سؤؤؤيةما   لقؤؤؤاةرةي سؤؤؤي     
فخي ؤ   . تليؤب سؤطرت  شتخشؤى  رتؤ  هشرشبؤاآييطؤي شكاةؤن ممال وؤا تحؤا بؤل ا  الحؤاشن  لويا ؤ  شغلبؤا  ؤالمحةط  أل

ش رتي ؤؤن يينوؤؤا   ألشرشبةؤؤ ميوجؤؤ  السؤؤةما ش ؤؤا تأليؤؤن يينوؤؤا  لؤؤاشل مؤؤ   عؤؤاه ميؤؤر  لؤؤظ وتعقيؤؤر  رطر تؤؤ  شلؤؤظ ويوجؤؤر  
تؤؤرلى  لخالفؤؤ   ه تؤؤيحط إلؤؤى  هةةاةؤؤاشكاةؤؤن . ك نؤؤل   هجؤؤح ءفيؤؤاهت فؤؤي  الةحطؤؤا  ش ةسؤؤيخن ميوؤؤا .  ل ؤؤت   لا ريةؤؤ  

ة شؤؤاري   ا ضؤؤؤر  ييؤؤى همؤؤؤام إل  فؤؤي ضؤؤؤعف ش ش ألةكؤؤامش لؤؤؤيالن فؤؤي  رؤؤؤتالل   1789 لسؤؤيطا  سؤؤيةظ  ل الؤؤؤث سؤؤي  
ش لؤيالن    شهغل ضؤوظ هير  وظشيخيعر  م  باؤش  شيقتير  م  لظ  سل شفق   ورلر  م  باؤش  م   لسالآن   رر ألم

شدؤؤؤلح  منيؤؤؤ  إلؤؤؤى تي ؤؤؤةظ  لجيؤؤؤا ييؤؤؤى  لؤؤؤيمط  لحؤؤؤاوث   إلدؤؤؤالحفواجؤؤؤ  ةؤؤؤب . فؤؤؤي فرضؤؤؤى كؤؤؤانت تمؤؤؤحق بؤؤؤميوا 
ش ةتبؤؤ  .} فؤؤي موؤؤاه  ش إلدؤؤالحمؤؤات فبطشؤؤر   ؤؤ  ف  إلة شؤاري  لحاو ؤؤ   الرتؤؤل ع فيؤؤظ ور فؤؤق ذلؤؤك   األسؤؤيح يةحوظ سؤشت

 {  . لما م  ل اتب فل   لسيطا  سيةظ ير هشل م  جايل  ال سرق ش  عمية   لتاليب شري    تر  م   لم تي

مؤؤ   لرجوؤؤؤ    إلدؤؤالح لع مؤؤاةنن  فتيقايؤؤؤا  لسؤؤيطا  محمؤؤرن شيمؤؤا إلؤؤؤى  هذيؤؤا  ل  ؤؤل  رسؤؤخن فؤؤؤي  ه ييؤؤى   
إلؤؤى  لؤؤرال    إلدؤؤالحش ةؤؤل محيوؤؤظ جةشؤؤا مي مؤؤا ش رؤؤذ وبعؤؤث  ميشؤؤرر ت   إلة شؤؤاري ش لعسؤؤكلي  فيؤؤان جيؤؤا   إلن ريؤؤ 

 ؤؤا   إلدؤؤالحشكاةؤؤن ف ؤؤل   .تي ؤؤةظ  لجيؤؤا تي ةمؤؤا غنؤؤل تؤؤام  إال  إلدؤؤالحش لحكؤؤام شل يؤؤ  تؤؤرفي شلؤؤظ وؤؤتمظ مؤؤ  فؤؤلشع 
بؤأةا  شهي موؤظوي رةوا ييى يوا  لسيطا  ييا  لمجنا ش لسيطا  ييا  لعحيؤح  فقامر سلت بن  فئ  م  رجال  لاشل  

فيمؤؤؤا تؤؤرفي  لسؤؤؤيطا  محمؤؤؤرن شري ؤؤؤ   لسؤؤؤيطا  ييؤؤؤا    ربؤؤؤنا  ابؤؤؤا شيؤؤالي  ابؤؤؤا شفؤؤؤم ن  ابؤؤؤا  وؤؤؤا  مصؤؤؤط ى شهياليؤؤظ
ف اةؤؤن لؤؤ  ضؤؤج  . يجليؤؤ   1255بؤؤعبا  سؤؤي   26م هي فؤؤي  1839ةشؤؤل رؤؤط  ل يخاةؤؤ   لمشؤؤورر سؤؤي  .  لمجنؤؤا 

ر   لقؤؤر ةن   لخادؤؤ  ل ؤؤل فؤؤلع مؤؤ  ذلؤؤك  لخؤؤط  لومؤؤاورةي وي مؤؤ إدؤؤا رش رؤؤذ رجؤؤال  لاشلؤؤ  ميؤؤذ  هشرشبؤؤا يتؤؤحت لوؤؤا 
  إلر ن  لع مؤؤؤاةنن  فؤؤؤأل ر   لمجيؤؤؤ   لشؤؤؤلعة   لتؤؤؤي دؤؤؤارت   ألسؤؤؤاتذ  هيؤؤؤاظظثؤؤؤظ تأل ؤؤؤن لجيؤؤؤ  جمعؤؤؤن  .فؤؤؤلشع  لقضؤؤؤاء 

 1274سؤي    ألر ضؤييجلي   السنل ةسب ةصردؤوا شسؤ   ؤاةر   1289 لشاياةة  م   لسيطا  ييا  لعحيح يام 
و ل ههذه القهواننن مقتبسهة مهن القهواننن  ؤ ي 1274  ش اةر   لجح ء سي  يجلي 1275ر سي  يجلي  ش اةر   لطاب  

 لع ماةةؤ  شتي ؤةظ     لجيسؤة  (  ثؤظ شضؤ   ؤاةر   لتا عةؤ   )  ( اا هالميةالفرنسية مهة مراوها  نصهوئ الاهريعة 
شة ؤام   مي ةؤ   ل  إلن ر شة امؤات {  شيؤي  ؤر ةن  شضؤعة } ش لمحاكظ  لي امةؤ  ش لمحؤاكظ  لتجاريؤ ! لمحاكظ  لشلعة  

ليمطؤؤا    هرؤل  شة امؤؤات   شة امؤؤا ليمطيريؤات   ششضؤعر  ة امؤؤا ليمعؤارف . شة ؤؤام بؤرر   لاشلؤؤ     لرال ؤات  إن ر 
شة امؤؤات ليلسؤؤرمات شهللارؤؤؤل ليمعؤؤان  شغنؤؤله ليطؤؤلق ش لمعؤؤؤابل شغنؤؤل ذلؤؤك ممؤؤؤا . ش لطبؤؤ  شةقؤؤرق  لتؤؤألةا ش لتلجمؤؤؤ  

 لاشلؤؤ  ةتؤؤى نشةؤؤر  لؤؤ   إن ر لؤؤظ وتلكؤؤر  بؤؤنئا مؤؤ  لؤؤر هم  فؤؤلةوظ  شبالجميؤؤ.   ألمؤؤ سؤؤنل  لحضؤؤار  شيال ؤؤظ ةالؤؤ    قتضؤؤة 
 .   بالد تور لي امات كا  معلشفا في بالن  لاشل   لعية   فمجمرع يذه  لقر ةن  ش.   اةرةا

}شبالطب  فقا كاةن مباره    تعالى  الحلص  التشلي  مؤ  نشةؤ  هشل بؤر نر  ليؤر ر ش لخسؤل   شتألؤب  أليؤا ء   
 فلة  :

ِم ِلْلعَبِيدِ      { (46 فصين:(  َمْن َعِمَل َصاِلحاً فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها َوَما َربنَك بَِظاله

شفؤؤي  لمؤا   لؤؤرجنح   لتؤؤي جيؤس فنوؤؤا  لسؤؤيطا  .  لسؤيطا  فؤؤرق كؤؤل  ؤاةر   شىر ن شمؤ  ذلؤؤك ف ؤا   لحكؤؤظ مطيقؤؤا 
شتلتنؤب ة ؤام مجيؤس   ألساسؤي لقؤاةر   إيؤا نةتوؤى مؤ  شةحبؤ   لحؤل  ؤا  مؤاةن  ابؤا مل ن ييى سؤليل  لميؤك كؤا  

 .}شماةن  ابا يذ  ير رهس  ألفعى  لماسرةة  كما سةأتي تعلي   شبةاة  {  لمبعرثن 
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 :والس واو وبد الومند  ار ا يالقانوو 
م شجيؤؤس  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا ييؤؤى يؤؤلش  لخالفؤؤ   1876يجليؤؤ   لمر فؤؤق  1293ريؤؤ   لسؤؤيطا  مؤؤل ن سؤؤي  

   لع ماةةؤ   ألمؤ  شىمتؤاع  ألساسؤي يؤل جيرسؤ  ييؤى  لعؤلش  مؤيم  لقؤاةر   مؤاةن  ابؤا  ألةؤل رر ةس شيا  شكا   ا
 هيؤؤا ءفمؤؤ  ذلؤؤك  ةؤؤ  جمؤؤ  . شيؤؤاه  إرالفؤؤ ييؤؤا  لحمنؤؤا  ظوؤؤل ةؤؤن  جيرسؤؤ  يالمؤؤات نلؤؤن ييؤؤى  ه  إال .  الحليؤؤ 
شيؤؤا مؤؤاةن  ابؤؤا بتعنؤؤن   لشؤؤايل  مؤؤ   ةؤؤ . شينؤؤيوظ فؤؤي  لسؤؤل ي لتقريؤؤ  ملكؤؤحه   ألساسؤؤي لقؤؤاةر   شهضؤؤا ن  ألةؤؤل ر

. مشؤؤنل  فؤؤاريف شيؤؤاه     لسةاسؤؤي  لشؤؤونل  ألنوؤؤبشضؤؤةاء  ابؤؤا .  لع مؤؤاةي  ل ينؤؤل ةؤؤامق كمؤؤال  ؤؤك هعؤؤةظ  الةقؤؤالص 
لؤؤظ ويخؤؤاير  ش سؤؤتعاش    ألةؤؤل ر ه  إال  أليؤؤالي .ف ؤؤا   خؤؤاع  إلةؤؤ كمؤؤا  ةؤؤ  كؤؤا   سؤؤعى جوؤؤاه السؤؤتمال   لؤؤلهي  لعؤؤام 

شكاةن  لاشل  في ذلك  لر ؤن تحؤارص  لصؤلص فوحمتوؤا ش سؤترلى  لع مؤاةنر  .   ألساسيليمياضي  في سينل  لقاةر  
شل ؤؤ  يؤؤذه  لؤؤاشل رفضؤؤن يؤؤذه  لشؤؤلش  شآييؤؤن مؤؤ   لبؤؤاص  ششضؤؤعن بؤؤلشآا  اسؤؤة  ييؤؤنوظ . ييؤؤى  يعؤؤ   كسؤؤياج 

مسؤتقي    إن ر  ه ضؤاش لولسؤك  لتؤي كاةؤن ثؤا ل    ليرسؤي  لصلص ييى مؤا كاةؤن ييةؤ   يؤل  لحؤلص شمؤيم  إ قاء لعالي 
 لؤلشس ف ا  ذلك سيبا لطم   لصلبنن  فقلرش  محاربؤ   لاشلؤ  شة ؤظ جنربؤوظ  لموياسؤر   . م  ميم  ليياار م يوا 

. 

 لعادؤم  بياؤل ن فاسؤتيجا  يال ن شسؤارش  ةحؤربشل   كا   الةوح م ةصنيوظ فاسترلى  لع ماةنر  ييى  ل سياج ش  
ش ؤؤلر  عؤؤا . بتقؤؤا ظ بؤؤالغ بؤؤاوا  ليوجؤؤ  إلؤؤى  لبؤؤاص  لعؤؤالي  ة  آلسؤؤتاقةصؤؤليا سؤؤ نله فؤؤي  فؤؤأمل لصؤؤلص بلشسؤؤةا  همنؤؤل

  شبالجميؤؤ  فقؤؤا كؤؤا  ملكؤؤح  لاشلؤؤ   لعيةؤؤ  ةلجؤؤا لياالةؤؤ  أل . لييقؤؤا   همؤؤلليي ؤؤل فؤؤي   آلسؤؤتاة ذلؤؤك يقؤؤا مؤؤمتمل فؤؤي 
ذ   مؤؤيم  لقؤؤاةر   إذفقؤؤلر  لؤؤركالء . كيوؤؤا تأليؤؤن يينوؤؤا شكؤؤا   شؤؤتظ مؤؤ  بؤؤالغ سؤؤ نل رشسؤؤةا ر  حؤؤ   لحؤؤلص  هشرشبؤؤا

كؤؤا  مؤؤ   لمسؤؤتحنل  يؤؤرل  ألةؤؤ ش  تيؤؤ   لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا برجؤؤرص تي نؤؤذه . ليؤؤتخيم مؤؤ  يؤؤذه  لار  ؤؤل   ألساسؤؤي
 لؤذي ال   إلدؤالح عؤة  إجؤل ء لتي تؤيجظ مؤ  رفؤة تيؤك  لطيبؤات كؤا   لر جؤب   ألرطارشالتقاء .  هشرشباآيبات 
 ..  ألساسيم   ةتقانه ير تي نذ  لقاةر   هشرشباتتمك  
ضؤؤار  هشربؤا ل ؤؤلض  لماسؤؤر    ش لاسؤترر  لرضؤؤعي ييؤى  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ    إذ وتؤا   فليؤؤا  لمحؤؤامي ش ةتبؤ  ل} 

 فةقرل :{ 

لعيموؤؤا  ةؤؤ     كيوؤؤا ت ؤؤق  ؤؤ   ألشرشبةؤؤ شذلؤؤك ال   لؤؤاشل  هي مؤؤا  شفؤؤي ذلؤؤك  لر ؤؤن تعؤؤن  مؤؤاةن  ابؤؤا دؤؤار  
كؤؤي وي ؤؤل فؤؤي مسؤؤأل   مؤؤاةن  ابؤؤاش ؤؤلر  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا تعنؤؤن      ألساسؤؤيشش ضؤؤ   لقؤؤاةر    ألةؤؤل رر ؤؤةس 

 إةوؤؤؤاءمؤؤؤا  ؤؤؤام  ؤؤؤ  مؤؤؤاةن  ابؤؤؤا يؤؤؤر  هشلف ؤؤؤا      آلسؤؤؤتاة . لؤؤؤذي  ؤؤؤلرت  لؤؤؤاشل يقؤؤؤاه فؤؤؤي (   ألشرشبؤؤؤي لمؤؤؤمتمل  
 جتمؤؤ   لؤؤركالء ش لعيمؤؤاء  1877 لن سؤؤمي 24شفؤؤي . شبيااريؤؤا   ألسؤؤرن لمياهيؤؤات بؤؤن   لاشلؤؤ  شبؤؤن   لصؤؤلص ش لجيؤؤل 

 لع ماةةؤ   لاسؤترر   ألمؤ  لشؤاياةة   لتؤي ميحؤن   إلر ن  يؤل مؤاةن  ابؤا ش ؤله شغنليظ في  لباص  لعالي ثؤظ   ش ألمل ء
 . .ش لحلي  

 لشؤؤاياةة    ضؤؤؤ    إلر ن ييؤؤى  ةؤؤ  لؤؤظ  كؤؤا ويؤؤت ظ مجيؤؤس  لمبعؤؤرثن  شيي ؤؤؤل فؤؤي بؤؤمش   لاشلؤؤ  ةتؤؤى دؤؤارت 
 .  ل يمؤؤات   طؤؤرر  سؤؤتيا ن جاوؤؤا لؤؤظ تعوؤؤا ة نؤؤله ةتؤؤى فؤؤي يصؤؤرر  ألمؤؤ ذلؤؤك  لييؤؤاء ش بتينؤؤن  هركؤؤا فتقرضؤؤن كؤؤل 

شل ؤؤ  رغمؤؤا مؤؤ  ذلؤؤك لؤؤظ تمؤؤن  ل  ؤؤل  فؤؤي رؤشس  لع مؤؤاةنن  فؤؤا  يؤؤذ    ألةؤؤل ريؤؤام  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا مؤؤا بيؤؤاه 
 لحكرمؤؤ   لحمنا ؤؤؤ   مؤؤا  ةتابتؤؤؤ  مؤؤؤ   هذ  لجسؤؤظ ييؤؤؤى  رتؤؤ   ل اميؤؤؤ  بؤؤل ييؤؤؤى ضؤؤع    ل ؤؤؤايل لؤؤظ  قؤؤؤر ييؤؤى تحمؤؤؤل 
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 لمشؤؤلق شكر كؤؤب  ه صؤؤى لماؤؤلص إلؤؤى  ه صؤؤىمؤؤ   لريؤؤ   لحكرمؤؤات  لاسؤؤترري   ؤؤا  ةتشؤؤلتهضؤؤلشص  ل يؤؤظ السؤؤةما ش 
 . لحلي   ا سطعن في كل مكا  

 لع ماةةؤؤؤ    ألمؤؤؤ فيالؤؤؤن  1908 عميؤؤؤر  لنؤؤؤل ةوؤؤؤار ةتؤؤؤى  ةتصؤؤؤلش  ذلؤؤؤك  الةتصؤؤؤار  لبؤؤؤايل يؤؤؤام   ألةؤؤؤل رفيؤؤؤاه 
شسؤؤايا ييؤؤؤى  ةتشؤؤؤاريا  صؤؤؤا ا  مهههدحه باشههها ةتشؤؤلت  ل  ؤؤؤل   لرآيةؤؤؤ  مؤؤؤ  يوؤؤا  ش لاسؤؤترر  جوؤؤؤان جةشؤؤؤوا  لباسؤؤؤل 

يصؤا   فؤي رسؤي   هشل بهك ي نيهاز  لؤف . شه لمرت فؤي سؤج  ماغرسؤ    هنرك  لذي  نامق  مال بكيل  لع ةظ  لشا
 .صالش الد ن بك   ش , حسن بكش, رائا بك ش بك أنور إثله شسار ييى   

شكؤؤا   لجمةؤؤ        فؤؤي  ؤؤاريس الجم يههة العموميههة لالتوهها  والتروههيش الور ههة فكانههه فههي  ههالنيك إ ار  همؤؤا
 ةؤؤ  لؤؤظ  كؤؤ  بنؤؤيوظ رؤؤا    هف ؤؤاريظشممؤؤا سؤؤايايظ ييؤؤى ةشؤؤل  .  لحؤؤل  ش لمبؤؤانئ  لاسؤؤترري    ألف ؤؤارليشؤؤل  جتوؤؤاش  

شكاةؤؤن لجيؤؤ   التحؤؤان ش لتل ؤؤي ش  ؤؤن  . ال  مكؤؤ   قاؤيؤؤا تحؤؤن آؤؤي  لخ ؤؤاء  هدؤؤبمفقريؤؤن ةؤؤلكتوظ ش تسؤؤعن ةتؤؤى 
  مؤؤؤ   ل نيقؤؤؤن   ل ؤؤؤاةي ش ل الؤؤؤث تؤؤؤلت   يينوؤؤؤا فرجؤؤؤاتوا كافةؤؤؤ  شيؤؤؤذه  لقؤؤؤر  ممل ؤؤؤ ه مقؤؤؤاما ييؤؤؤى  لقؤؤؤر   لتؤؤؤي  مكيوؤؤؤا 
ف ؤا  مؤ   لمسؤتحنل  . رض رشم هشم   ل نيق  لل     لمعسكل فؤي  شههمنل. شهنرة  لمعسكلي  في مياستل ش سكرص 

ال  مكؤؤؤ  تجليؤؤؤا  ألةؤؤؤ لمحاربؤؤؤ   لاسؤؤؤتررين    آلسؤؤؤتاة  لمعسؤؤؤكل فؤؤؤي   ألشل ل نيؤؤؤق  إرسؤؤؤالييؤؤؤى  لحكرمؤؤؤ   لحمنا ؤؤؤ  
شكؤؤؤا  جيؤؤؤرن  ل نيؤؤؤق  ل ؤؤؤاةي  . غيؤؤؤب  لضؤؤؤبا  ميضؤؤؤمن  إلؤؤؤى  لاسؤؤؤتررين  ه   شمؤؤؤ  ذلؤؤؤك ف ؤؤؤا.  لعادؤؤؤم  مؤؤؤ   لجيؤؤؤا 

مؤ  غنليمؤا فيؤؤاه  لاسؤتررير  ومل ؤر  يصؤا ات شآيةؤ  لمقاشمؤؤ   لحكرمؤ  إذ  ةاشلؤن يل يؤ  مسؤؤاينوظ  هك ؤلش ل الؤث 
 . ك شر  ف  ك شةس   ك شغنليظ   هةررفقامن يصا   ةةاهي  ك ثظ ظولت يصا   

فأرسؤين  لحكرمؤ   لحمنا ؤ  بمسؤي  1908بؤول ورةنؤر سؤي   هش رؤل لخطؤ  فؤي  ش ةتوى  لاستررير  م  شضؤ 
ثالثؤن  فل ؤ  مؤ   ههمنؤلم   ه ضا   شهرسينوياه في مومت   ه شل ي   تل  يل    ثل يصا   ةةاهي  كه ابا ال ت اء 

 لاسؤؤؤؤتررير   هرسؤؤؤؤل رورلنؤؤؤؤ 23ش  22ش  21فؤؤؤؤلق  للن ؤؤؤؤا فاةضؤؤؤؤمن إلؤؤؤؤى  لاسؤؤؤؤتررين  ش ؤؤؤؤرت دؤؤؤؤ رفوظ شفؤؤؤؤي وؤؤؤؤرم 
 ؤالحةف يينوؤا إذ    آلسؤتاة يؤانش  فنوؤا   مؤ  سؤالرةةك شمياسؤتل ش سؤكرص شسؤنليس   ألي ؤظلتيال فات إلى  لصار  

 لشؤؤاياةة   مؤيم  لاسؤؤترر   إلر ن  هدؤارفيمؤا شدؤؤين يؤذه  لتيال فؤؤات إلؤى  لسؤؤيطا  ييؤا  لحمنؤؤا   لؤظ  عيؤ   لاسؤؤترر 
  ألساسي .ش لقاةر  

 :  رتجاعية وق ة وبد الومندالوا تة اا  

 لاسترر ش هن ن  لي رر بنؤيوظ شبؤن  لجيؤ   التحؤان ش لتل ؤي فأرؤذش     ؤلش  فؤي  إيال ت لق بمل  لمستياو  ميذ 
 .  ل سان هدرل جت ا  

 لسؤل ي شلخصؤر   هركؤا مؤ    ل عؤاه  آلسؤتاة  لجل  ا ييى  ل تا   ضا  لجمعة   ثظ  امن ةامة   هشالفشجعر   
 :شيا يي مطاليوظ   آلستاة  هيالي إلنوظمطاليوظ في بكل نويي كي ويضظ 

 . لشليع  إةةاء - 1-

 . شةاظلي  لحلبة  ش لبحلي   ألي ظيحل  لصار   -2-
 لؤؤر ...ةقؤي  ؤك  شىسؤماينلآؤلن  ةمؤا رضؤا  ؤك شةسؤن  جايؤا  ؤك شجاشيؤا  ؤك شرةمؤي  ؤك شآيعؤن  - 3 -

 .م   لمجيس
 .لظ  شتل  معوظ  ألة يحل محمرن مختار  ابا  -4-
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 .  لع ر ييوظ  -5-
 ؤؤلرش   فؤؤلةوظلؤؤظ وتجؤؤاشه  لخمسؤؤن    أليضؤؤاءيؤؤان  ه فعقؤؤا مجيؤؤس  لمبعؤؤرثن   جتمايؤؤا فؤؤرق  لعؤؤان  شمؤؤ       

ش نيؤظ  ابؤؤا  هي ؤظذ   ترفنؤؤق  ابؤا دؤار   إذمطالؤب  ل ؤر ر ش ةتخيؤر  شفؤا  مؤؤيوظ لنييؤ   لسؤيطا   ؤل ريظ فتعؤن   إجا ؤ 
ثالثؤن  هل ؤا ش جتمؤ   هشلئؤكيانق  ةت اال شكا  ويي  يؤان  طيقر   لي هشلئكةاظل  ليحلبة  ش لر  لع ر ي   لجيرن فياه 

فباتؤؤن  إجباريؤؤا عؤؤايا فقؤؤلر  يؤرل  سؤؤتقال   لؤؤل ةس  ةمؤا رضؤؤا  ؤؤك ش ةقييؤن لوجؤؤ   لجل  ؤؤا  ةقال ؤا  هرؤل   لمجيؤس مؤؤل  
فؤؤررنت .   آلسؤؤتاة  السؤؤتيا ن شكاةؤؤن  لحالؤؤ  كؤؤذلك فؤؤي  ه ؤؤامتؤؤت يظ يؤؤ   لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا كمؤؤا كاةؤؤن تؤؤت يظ ييؤؤ  

  آلسؤتاة ثؤظ ةادؤل جؤةش  لحليؤ   .لحما ؤ   لاسؤترر شمجيؤس  لمبعؤرثن  (  لؤلشم  ويؤي   مجؤيء  لجيؤرن مؤ   ةباء أل
شةادؤؤل ويؤؤاوح شةؤؤاثن   آلسؤؤتاة شنرؤؤل  لجؤةش تحؤؤن قةؤؤان  محمؤؤرن بؤؤركن  ابؤا  . لمبعرثؤؤر  شفؤؤا  لمقابيتؤؤ    فأشفؤا

منا  سؤتمل ييؤى  لمقاشمؤ  فقؤلر جؤةش  لحليؤ  ييا  مر ع  كينل   ةتون بتسيةظ ةامة  وياوح شل    لسيطا  ييا  لح
 لقيابؤل ييؤى ةامةؤ   لبؤاص  لعؤالي ش ليؤاني  لعسؤكلي ش سؤترلن يينومؤا ثؤظ قبضؤن  فأآيقؤن  ألرنل  حمل  لحمي   ه 

ش يؤام  لجر سؤةس رمةؤا  .  ل ؤت  شمؤ  بنؤيوظ مؤل ن  ؤك  لا غسؤتاةي هثارش  لحكظ  لقا ظ  لذو   هةصارييى  ل  نلي  م  
 سؤؤكرن ر    معسؤكل ت ( تنؤل شةادؤؤلت  لجيؤرن  لاسؤؤترري   عؤايا  شؤؤال ات 1200قؤؤار يؤان  لقتيؤؤى شي .  اللدؤاص

ش جتمعؤؤن   آلسؤؤتاة  ليللمؤؤا  إلؤؤى  هيضؤؤاءفعؤؤان   ألساسؤؤيذ   هي رطؤؤل ييؤؤى  لقؤؤاةر   إذفاسؤؤترلن يينوؤؤا شلؤؤظ ويؤؤق 
  ييؤؤؤا  لحمنؤؤؤا شترلةؤؤؤ  شكاةؤؤؤن  ليتةجؤؤؤ  يؤؤؤحل  لسؤؤؤيطا . لسؤؤؤيطا  ييؤؤؤا  لحمنؤؤؤا  همؤؤؤل لجمعةؤؤؤ   لعمرمةؤؤؤ  لتتؤؤؤا شل فؤؤؤي 

 .  لسيطا  ربان مكاة 
 الستيا ن  هةصارتتري   لسيطا  ربان  اسظ  لسيطا  محما  لخامس شبالجمي  فا   1909 بليل سي   27شتظ ورم     

 عنا  لسيطا   ه شتل ب  لمأل . باوا  شتشتن بمل يشا   شةمات   ههم فر    لاسترر في   ألرنل فتيتوظ  هثارش 
شل   كاةن  للشح  لاسترري   ا  رين في  يرص  لع ماةنن  ش رت حت .   ألشلما فعي  م   لاسترر  ييا  لحمنا

 لاسترر تيك  لضلب   الصيل ش ل بات شتجان  ليح ع  لطيةعي بن   الستيا ن ش لحلي   هةصارييى  ر   لجيا فاةتمل 
 .ش ةتوى  خي   لسيطا  ييا  لحمنا  

متمتعؤ   الحليؤ  ر قةؤ  هشج  ل مؤاالت  همتؤ وؤل   ه ب  ييؤى  السؤتيا ن لؤظ ول ؤ  ييا  لحمنا  لذي آ ه   ...(إال
  إلن ر تيؤؤؤك  ل تيؤؤؤ   الرتجاعةؤؤؤ  لتقؤؤؤرية دؤؤؤؤلشح  إةؤؤؤا  بي سؤؤؤوا م ةمؤؤؤ   لعؤؤؤال فسؤؤؤرلن لؤؤؤؤ  ة سؤؤؤ   همرريؤؤؤامي مؤؤؤ  

شبطؤال . ا في ذلك  لر ؤن  طؤل  لحليؤ  ش ا ؤا جؤةش  ل ؤا  نن  محمؤرن بؤركن  ابؤ  آلستاة  هنر  ه  لاسترري  شلرال 
ةؤؤحص  التحؤؤان ش لتل ؤؤي  لؤؤذي جايؤؤا فؤؤي سؤؤينل  لحليؤؤ   هتعؤؤاص هر نه ش لؤؤذيين ؤؤك لؤؤتظ لؤؤ  مؤؤا  شهةؤؤرر لحليؤؤ  ةةؤؤاهي  ؤؤك 

 . للياح  هنر جثالثن  ياما 

: يؤؤذ  ةصؤؤوا    إلسؤؤالم جتمؤؤ   لمجيؤؤس  لعمؤؤرمي  جتمايؤؤا سؤؤليا شريؤؤ  ييؤؤا  لحمنؤؤا  مرجؤؤب فتؤؤر  مؤؤ  بؤؤةر ش  
ولفؤؤ  مؤؤ   ل تؤؤب  لشؤؤلعة   عؤؤة  لمسؤؤا ل  لمومؤؤ   لشؤؤلعة  ش    ميؤؤ   ه لمسؤؤيمن    إمؤؤامإذ   يتؤؤان هيؤؤا  لؤؤذي يؤؤر  

 عؤؤة يؤؤذه  ل تؤؤب شيمؤؤحق  عضؤؤوا شيحؤؤلق  عضؤؤوا ش   ويؤؤذر شيسؤؤلف فؤؤي بنؤؤن  لمؤؤال شيتصؤؤلف فةؤؤ   انؤؤل مسؤؤرغ 
 لم ؤؤالظ ثؤظ  نيؤؤى  ةؤ  تؤؤاص  هةؤر عشسؤؤا ل .  اؤلبوظ  انؤؤل سؤيب بؤليي  بؤليي ش    قتؤل  للعةؤؤ  شيحبسؤوظ شيي ؤؤنوظ ش

ييؤى  . شهدؤل لمسؤيمن  كيوؤا مختيؤ   همؤررفتيؤ  ي ةمؤ  جعيؤن  شهةا ايا   شةيف  ة   صيم ةال  ثظ ةيث شي
 هةوؤظمتر لةؤ  مؤ  جر ةؤب بؤالن  لمسؤيمن   هربؤارهيؤا  لمؤذكرر ششرنت  تايؤب إه ل  لمقاتي  شتمك  ميع   لمسيمن  م  
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ت ية ؤؤ   هشريعؤؤ    ألمؤؤلي وؤؤل  جؤؤب  ةؤؤا  قؤؤاؤه محقؤؤق  لضؤؤلر شهش لؤؤ  محتمؤؤل  لصؤؤالح ف شهدؤؤبم عتيلشةؤؤ  مخيريؤؤا 
  لجؤر ص. مؤ  يؤذو   لؤرجون    ألمؤل شهشلؤي لحؤل ش لعقؤا  هيؤلش لسيطي  ييى ةسؤب مؤا  ختؤاره   إلمام  التياهل ي  

 ( . كتب   ل قنل  لسنا محما ضةاء  لاو  ي ى يي .  جب  : 

 لؤؤذي كؤؤا    ألعةؤؤا  ابؤؤا ر ؤؤةس  ش لمبعؤؤرثن  سؤؤألوظ سؤؤعنا  ألعةؤؤا فيمؤؤا  ل ؤؤن يؤؤذه  ل تؤؤر   لجينيؤؤ  ييؤؤى      
 .  لخي  .. صرت ش ةا  لخي   .فأجابر ت ية    التياهل  همريع   هتختارش  ولهس  لجيس  

وؤؤرم  ل الثؤؤاء سؤؤا   ربةؤؤ       : ش لمبعؤؤرثن    ألعةؤؤا شيؤؤذه تلجمؤؤ   ؤؤل ر يؤؤذ   لمجيؤؤس  لعمؤؤرمي  لمملؤؤف مؤؤ   
 ل ؤؤؤن  ل تؤؤؤر   لشؤؤؤلعة   لمر ؤؤؤ  يينوؤؤؤا       .م 1909  بليؤؤؤل 27 / 1325ةةسؤؤؤا  سؤؤؤي   14ش  1327 آلرؤؤؤل سؤؤؤي  
شرجؤؤم .  ش ألعةؤؤا فؤؤي  لمجيؤؤس  لعمؤؤرمي  لمملؤؤف مؤؤ   لمبعؤؤرثن   هفيؤؤايمحمؤؤا ضؤؤةاء  لؤؤاو    إلسؤؤالمبترقةؤؤ  بؤؤةر 

فاسؤؤؤقط  لسؤؤؤيطا  ييؤؤؤا  لحمنؤؤؤا رؤؤؤا  مؤؤؤ   لخالفؤؤؤ  . ةؤؤؤا  لؤؤؤرجون   لمخنؤؤؤل بنيومؤؤؤا ه االت ؤؤؤاق شجؤؤؤ   لخيؤؤؤ   لؤؤؤذي يؤؤؤر 
 اسظ  لسيطا  محما را   لخامس إلؤى مقؤام  هفيايش دعا شلي  لعوا محما ربان . ة  ش لسيطي   لع ماة  إلسالمة 

 . لخالف  ش لسيطي  

 [. انتس   الم فريد بك . وينتسي هنا الت خيص من  تابه )تصرد  بنر] 
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 شل    لح ةق  كاةن غنل ذلك  لذي هيم  محامي  إلتحان ش لتل ي يذ    فقا كاةن  ارتصار .. ه  :

 
سههو  ومسههألة ف سههونن وتناهههب الههدول اال ههتعمارية ل عههالم اا ههالمي  انههه السههبب ار ا ههي وراء ق ههة الن

 الس واو وبد الومند : 
 ( :ق  التوول التاريخيفقا كتب  لشةر ييا   يح م  قرل في كتا    لوام جا  :   

 
كاةؤن تلمؤي إلؤى  لوؤاف  ل ينؤل  – لعلبةؤ  رادؤ   –إ  مع ظ  ألةا    ل يل   لتي جلت فؤي  لميطقؤ   إلسؤالمة  

 لذي شضع  يلتحل شم  شر     لنورن ةصب هينيوظ شير  لردؤرل إلؤى هرض  لمةعؤان كؤا  همؤام  لنوؤرن ي بؤ  كؤأن ء 
 ( 1909-1876ال  مك  تجاشهيا شيي  لاشل   لع ماةة  شييى رهسوا  لسيطا  ييا  لحمنا  ل اةي  لذي ةكظ بن   

   لصالم ييؤا  لحمنؤا   فالسؤيطا  ييؤا  لحمنؤا شدؤل إلؤى  لخالفؤ  فؤي ش ؤن كؤانت ةاشل  لنورن هشال إغل ء  لسيطا
شبعبؤار  هنق فؤي ة لةؤا " هبؤر  –هبؤر  ألةؤل ر كمؤا  سؤمرة   –مؤاةن  ابؤا  لماسرةة  تأرذ  خياق  لاشل  ةنث تمكؤ  

  ش بؤؤتل  لحمنؤؤايؤؤا  لعحيؤؤح يؤؤظ  لسؤؤيطا  ييؤؤا  " ه ؤؤرل تمكؤؤ  ه   خيؤؤ  رية تؤؤن  شيقتؤؤل  لسؤؤيطا  ي  لماسؤؤرةة  هللاةؤؤذ  
ييى  لسيطا  ييا  لحمنؤا  يؤل ه   ؤأتي إلؤى  لحكؤظ ه   عيؤ   لاسؤترر "هي  لاسؤترر  لعيمؤاةي  لالبؤي  لؤذي وتسؤاش  

شبعؤؤا شكؤا   لسؤؤيطا  ييؤا  لحمنؤا بخصؤؤة  ن  ةؤ  ذكةؤؤ  معتؤح  بلبوؤؤا فقيؤل .  –فةؤ   لنوؤرن ش ليصؤؤار  مؤ   لمسؤؤيمن  
شهشنيؤؤ   لسؤؤج  فؤؤي  لطؤؤا ف شهرنؤؤل   تؤؤل مؤؤاةن فؤؤي  لسؤؤج  ه  شدؤؤل إلؤؤى  لحكؤؤظ هلقؤؤى  ل ؤؤبة ييؤؤى مؤؤاةن  ابؤؤا 

 طليقؤؤ  ذكةؤؤ  ممؤؤا هثؤؤار سؤؤخط  لعؤؤالظ  لؤؤذي تحلكؤؤ   لماسؤؤرةة  ييؤؤى  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا   إال ه  تالمنؤؤذ مؤؤاةن 
 .ش دير   لتخطةط لالةتقام م   لسيطا  ييا  لحمنا

ي   لسيطا  ييؤا  لحمنؤا شهرؤذ معؤ  ةارؤام ( لمقاب1897شليلج  إلى يلتحل  لذي ترج  إثل  ةتواء ممتمل  ال سي   
  مرسى لة ي( شيلضر  ييى  لسيطا  يلشضا ميوا:   لقسطيطنية

 إةشاء هسطرل ي ماةي. -1
 نيظ سةاس   لع ماةنن  في  لعالظ  لخارجي. -2

 مسايا   لنورن ليسيطا  في تحسن  هشضاي   لمالة . -3

 إةشاء جامع  ي ماةة  في  لقاس. -4

ةؤا شبؤاع ليؤا  ألر ضؤي  لتؤي لؤةس لوؤا مؤال ر  فؤي فيسؤطن   ؤال م   لؤذي  قؤاره"  ال يلتحل " م ال لر رضي مرال
  إ  هر ضي  لرآ  ال تباع   إ   ليالن  لتي  متي ن  الاماء ال تباع إال  ال م  ة س ( فاضب  لسيطا  ش ال:

( ما ؤ  150( شفي يذه  لمل  يلضر  ييؤى  لسؤيطا  ة سؤ   1901شلظ وةأس يلتحل ش ابل  لسيطا  مل  ثاةة   
في  ه يؤل بت يؤة  ظ يؤذ   –شرمسن  مينرةا م   لجينوات  لذيية   إلةجينحي  فقال   إة ظ لر نفعتظ ملء  ألرض ذ با 

برجؤؤ   طعؤؤؤي   لقؤؤا رؤؤؤامن  لميؤؤ   إلسؤؤؤالمة  ش ألمؤؤ   لمحما ؤؤؤ  مؤؤؤا وحيؤؤا ييؤؤؤى ثالثؤؤن  سؤؤؤي     فيؤؤ  هسؤؤؤرن دؤؤؤحا ف 
 اةنن (. لمسيمن  هللا ا ي شهجا ني م   لسالآن  ش لخي اء  لع م

 شلقا كاةن  لمقابي  يذه  لمل  م    ل  در(  لمحامي  لنورني  لماسرةي  لذي هبلف ييى مح ل سالرةةك.
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شلقا ةقين  عة  لمصانر ه   لسيطا  داح في شج  يلتؤحل  هرؤلج مؤ  شجوؤي  ؤا سؤافل( شدؤاح  الحاجؤب 
  لذي هنري   ا ال   هما كين تعيظ ما ولياه يذ   لخيحيل ميي (

 ل م   ل  در إلى إ طالةا شهرسل    ل  در ( بلقة  إلى  لسيطا .فطار يلتح 
  ستاف   ل م  يذه  لمقابي  م  ة سك شيلبك(.

شةصؤحيي  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا  ؤأ  ال هتخؤؤذ ه ؤؤ  رطؤؤر  هرؤل  فؤؤي يؤؤذ   لسؤؤينل  قؤرل يلتؤؤحل فؤؤي مذكل تؤؤ  :   
ن مي ؤا لؤ    بؤل يؤي ألمتؤ   إلسؤالمة  ألة  ال  ستطة  ه  وتخيى ي  هي بيل ش ةا م  هرض فيسطن  إذ يي لةس

 لتي  اتين م  هجيوا شرشت  لتلب  باماء هبيا وا .... ش ال ييا  لحمنا: إ  يمل  لمبض  فؤي بؤاةي ال هيؤر  ييؤي 
مؤ  ه  هر  فيسؤطن  تقتطؤ  مؤ  هميلآؤرريتي. ثؤظ  ؤال: شفؤل ةقؤرن   ؤا يلتؤحل فعيؤاما وؤذيب ييؤا  لحمنؤا سؤؤتأرذش  

 (. فيسطن  مجاةا
( فجؤؤلش  يلبؤؤ  همؤؤام  لمسؤؤجا  لؤؤذي 1904دؤؤمظ  لنوؤؤرن ييؤؤى  إلآاةؤؤ   عيؤؤا  لحمنؤؤا : شفؤؤي سؤؤي    شبعؤؤا يؤؤذ 

  صيي فة   لسيطا  دال   لجمع  شةجاه   م   لمرت ش تل ك نل م   لياس .
شت الؤؤب  لماسؤؤؤر  ييؤؤؤى إ صؤؤا     شنفعؤؤؤن  لماسؤؤؤرةة   عمال وؤؤا إلؤؤؤى ه  تصؤؤؤارش   لميادؤؤب  لعيةؤؤؤا فؤؤؤي  لاشلؤؤؤ  

 –رشمؤؤي هدؤؤبم شهيؤؤل  لييافعؤؤ    جمؤؤال  ابؤؤا  –هرسؤؤتناي  ابؤؤا  –شهيؤؤل  لحلبةؤؤ   –بؤؤا   هةؤؤرر  ابؤؤا هم ؤؤال آيعؤؤن  ا
 –مصط ى كما  ابا  ا ا جيو   لشلق  لعلبي في  لحلص  لعالمةؤ   ألشلؤى جاشيؤا  ابؤا  ن فنؤا  ابؤا(  –ةاكظ  لشام 
 شهيل  لمالة .

شفلةسي شتلكي ( بؤن   لعؤلص ش لنوؤرن شهدؤبم  ةسن  جايا  الشن  هةا هيضاء لجي   لترفنق  ل الث   همليكي
 لسؤؤؤيطا   جؤؤؤا ة سؤؤؤ  ورمؤؤؤا  عؤؤؤا  وؤؤؤرم محاآؤؤؤا بلجؤؤؤال  بؤؤؤتلتوظ  لماسؤؤؤرةة  مؤؤؤ  رؤؤؤالل جمعةؤؤؤ     إلتحؤؤؤان ش لتل ؤؤؤي ( 
شهدؤؤؤبحن قبضؤؤؤت  تخؤؤؤف تؤؤؤاريجةا ةتؤؤؤى  سؤؤؤتطاير  ه   جيؤؤؤلشه ييؤؤؤى إيؤؤؤال   لاسؤؤؤترر . فأةشؤؤؤأ مجيؤؤؤس  لمبعرثؤؤؤا    

 ي ش ليصل ةي ش لمسيظ شجاء    ل  در( إلى مجيس  لمبعرثا .مجيس  لير ص (  لذي نري   لنورن
ن ر  –هيؤا    ليصؤل ةي  يجؤر رجؤشكا  إيؤال   لاسؤترر ةصؤل  لييصؤار  ش لنوؤرن فؤي كؤل  ألرض ةتؤى هيؤا  

( . ثؤظ  سؤتطاع  لماسؤر  ه  1908 لذو  هييير   لاسترر سي    كتا    إلةقالص  لع ماةي إلى  أل طال !!؟ – لوالل 
ش جتمؤؤؤ  مجيؤؤؤس  ليؤؤؤر ص لنيتحيؤؤؤر   ؤؤؤل ر   اإلآاةؤؤؤ   -شلألسؤؤؤف  – لعلبؤؤؤي  –لجؤؤؤةش   ةؤؤؤان  محمؤؤؤرن بؤؤؤركن  حلكؤؤؤر   

 السؤؤيطا  . شلقؤؤا كاةؤؤن هدؤؤا   ةؤؤاةرم ةؤؤاوةظ   ةارؤؤام  لقسؤؤطيطنية  (  ؤؤاره  فؤؤي  ألمؤؤل   ش ؤؤام كتؤؤاص  لخيؤؤ  إلؤؤى 
  لسيطا  ييا  لحمنا ثالث .

ن هم  رانم  في  صل  لسيطا  فأرذ يارف ةكمن  لذي كاة -3  هستناي  ابا.-2  له در . -1
 شهنري  في  لبحلي  ةتى هدبم  اشر  في  لبحلي  . –يارف  – لسيطا   بيوا يذ  

( شكاةؤؤن يؤؤذه هكيؤؤل آعيؤؤ  شجوؤؤن 1909كؤؤا  إ صؤؤاء  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا يؤؤ   لخالفؤؤ  فؤؤي ةةسؤؤا  سؤؤي   
 لحكظ ةستطة   لقرل  أ :لإلسالم   شفي تيك  ليني   لتي ةحل فنوا  لسيطا  ييا  لحمنا ي  سا   

 في وا  لنورن. –ة ة ة   – إلسالم  ل عيي ههيل م   لرجرن ش لشورن شسقطن فيسطن  
هةا ه طاص  لماسرةة  ش  إلةقالص ييى  لسؤيطا  ييؤا  لحمنؤا مخاآبؤا جمؤال  ابؤا هتعؤلف  – قرل هةرر  ابا  

  ا جمال ما ير ذةييا؟
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  فؤي وؤا  لصؤونرةة  ش بؤتلتيا  لماسؤرةة   لعالمةؤ    ةحؤ  بؤذليا ةح  لظ ةعلف  لسيطا  ييا  لحمنا فأدؤبحيا هللالؤ
 جورنةا ليصونرةة  فوذ  ذةييا  لح ةقي.

 لقؤؤا تعؤؤاش   إلرؤؤر   لماسؤؤر  ش لنوؤؤرن سؤؤل  ييؤؤى إه لؤؤ   لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا ألةؤؤ  كؤؤا   ويقههول )رنههار  لههويا:
 .معارضا  ريا لينورن. إذ  رفة  شا  إيطاء هي بيل هرض لينورن في فيسطن 

 (  921   لذرا ل  لع ام / ص : 
 

 
 تر يا بعد الس واو وبد الومند:  

سقط  لسيطا   لم يرم ييؤا  لحمنؤا   عؤل  لماسؤرةة   لنورن ؤ    شهدؤبحن تلكةؤا تسؤنل مؤ   يؤل  جمعةؤ  تلكةؤا 
وؤؤاير إلنوؤؤا   ل تؤا    شجمعةؤؤ   التحؤؤان ش لتل ؤي (  لتؤؤي هضؤؤحن لعبؤ  بنؤؤا  لماسؤؤرةة    فقؤا كاةؤؤن  لقرمةؤؤ   لتلكةؤ   لتؤؤي

 ةحص  إلتحان ش لتل ي بنا  لنورن 
 – لؤؤايا   لقرمنؤؤر   –شيكؤذ  تر لؤؤن  لي بؤات ييؤؤى تلكةؤا    لخالفؤؤ  ضؤؤعة   تيعؤب بوؤؤا جمعةؤ   التحؤؤان ش لتل ؤي 

شيظ ييماةنر  ال متاوير    ش  لمحافل  لماسرةة  تيتشل  ةتشار  ليار في  لوشةظ   ش لؤاور  تتؤل كظ   شمؤ  شر ء ذلؤك 
 . ا    لنورن    لتي دممن  إلآاة  بتلكةا لتصل إلى هرض  لمةعانكي   ألد
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  ( 35  )-  م( :1924 -1909)س واو مومد رشا  قاو الخاما ال 

تؤؤؤرج  لسؤؤؤيطا  ربؤؤؤان  اسؤؤؤظ  لسؤؤؤيطا  محمؤؤؤا ش  1909 بليؤؤؤل سؤؤؤي   27ترلةؤؤؤ   لسؤؤؤيطا  ربؤؤؤان  شتؤؤؤظ وؤؤؤرم تمؤؤؤن 
 .  لخامس

ييؤؤى  لسؤؤيطا   إلؤؤى ةؤؤن  ةؤؤاش   الةقؤؤالص  لع مؤؤاةي.  ضؤؤى  غيؤؤب يمؤؤله فؤؤي  صؤؤل هةجنللؤؤي كؤؤري كؤؤا   ؤؤا ش 
 ييا  لحمنا .

ش ؤؤؤا  قؤؤؤي  لسؤؤؤيطا  ربؤؤؤان ةيةسؤؤؤا فؤؤؤي  صؤؤؤله فةمؤؤؤا كؤؤؤا   لعسؤؤؤكلير  ش لسةاسؤؤؤنر  مؤؤؤ  جمعةؤؤؤ   إلتحؤؤؤان ش لتل ؤؤؤي 
 ويعير   مصنل  لخالف  .

هلماةةؤا ضؤا  ش ا شر  يمالء  لمجلمر   لخالف   لع ماةة  في يوؤاه بؤاررل  لحؤلص  لعالمةؤ   ألشلؤى إلؤى جاةؤب
 .1918 لحي اء . شكا  شلي يواه  ألمنل شةنا  لاو  . ش ا ترفي  لسيطا  محما  لخامس  يل ةوا    لحلص سي  

 

 
  

  
 (36  )– ( ) ( :1924-1918الس واو مومد السا س ) وحند الد ن 

ى مقؤار ت ش ا ريف  لسيطا  محما  لخامس   شبقي كذلك ةيؤةس  صؤله   فةمؤا كؤا   لحي ؤاء  سؤةطلش  ييؤ  
 لخالفؤؤ  شيقطعؤؤر  هشدؤؤالوا إربؤؤا  لبؤؤل ف  إلة ينؤؤح   شمؤؤم مل ت  لنوؤؤرن   شتي نؤؤذ  لماسؤؤر  . ةنؤؤث هبؤؤلهت  لمؤؤم مل ت 

 لؤؤؤاشل  ن. شرلجؤؤؤن تلكةؤؤؤا محطمؤؤؤ  مؤؤؤ   لحؤؤؤلص  لعالمةؤؤؤ   ألشلؤؤؤى ش تقاسؤؤؤم مصهههوف   مهههال أتهههاتور كمؤؤؤا سؤؤؤيل    
ش سؤتل ةن هشرشبؤا مؤ  يؤذ   لاؤرل  للينؤب  لؤذي كؤا   ل يل  شرث   للجؤل  لمؤلية! كمؤا كؤاةر   طيقؤر  ييؤى تلكةؤا   

  قة مضاجعوا لقلش  آريي .
شجؤاء مصؤط ى كمؤال  عؤا يحيمتؤ  فؤؤي جيوتؤ  فؤي  لشؤلق  لعلبؤي شبؤؤلهت بخصؤنت  كقا ؤا يسؤكلي مؤ  رؤؤالل 

  عة  إلبتباكات  لعسكلي   لمسلةة   م   لنرةا  . ش ةطيقن  أل الم لتيلهه. 
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ةما بليطاةةؤا ( مؤ  مصؤط ى كمؤال ش بؤتلآن ييةؤ  بؤلشآا فؤي معايؤا  لؤر   شفعال رتين لاشل  ل يؤل    شالسؤ
 –هللاةؤؤذ    –شهيؤؤل  لخارجةؤؤ  بليطاةةؤؤا  –   ( ةنؤؤث كؤؤا   م يؤؤ  فنوؤؤا يصؤؤمن إويرةؤؤر. فابؤؤتل  ييةؤؤ  كؤؤله ش 1922 

 بلشآا هربع  شيي:
 إسقا   لخالف  في تلكةا.

 سحق ه   محاشل  إليان   لخالف  .

 محارب   لشعا ل  إلسالمة .

تخؤؤاذ  ؤؤاةر  غلبؤؤي ليحةؤؤا  فؤؤي تلكةؤؤا بؤؤال  لشؤؤليع   إلسؤؤالمة  . ش يؤؤل مصؤؤط ى كمؤؤا بوؤؤذه  لشؤؤلش  ش ةسؤؤحين  
نشل  لحي ؤؤاء مؤؤ  تلكةؤؤا شييؤؤاما ش ؤؤف مجيؤؤس  لعمؤؤرم  ليليطؤؤاةي فؤؤي شجؤؤ  كؤؤلهش   لؤؤذي ش فؤؤق ييؤؤى سؤؤحب جنؤؤرش 

 . لحي اء م  تلكةا    ا ين  ستعرن تلكةا مل  هرل  الةتالل هشرشبا فقال:  آمئير 

  ل  تقرم لتلكةا  ا م   عا ه  جلنةايا م   إلسالم ش لخالف (.
شتمسم مصط ى كمال هشال  مسرح  لل با   شت ول دؤرر  مصؤط ى كمؤال شيؤر ويؤبس ثةؤاص  لعيمؤاء فؤي ينؤا 
 ألضحى شيحمل  لسبح   لطريي  شيحث  لياس ييى  لشعا ل  إلسؤالم شمؤلت  أل ؤام شجمؤ  مصؤط ى كمؤال  لعيمؤاء 

صؤؤل  لؤؤاو  يؤؤ   لاشلؤؤ   كال يةسؤؤ ( ش سؤؤتي ل  لعيمؤؤاء يؤؤذه  لخطؤؤ  فطيؤؤق مسؤؤحا  الير دؤؤي ش ألييؤؤاق ش ستشؤؤاريظ   
( شةاح  ليؤاس يينوؤا  شتؤا يى  ليؤاس لنيصؤير  لوؤظ 1924ش تل م   لعيماء مقتي  كينل . شهيي  إسقا   لخالف  سي   

   إلسؤؤظ  لمجؤلن دؤرر  ة ليؤؤ  ه   عؤرن يؤذ –شمؤ  يؤذ  رفضؤن بليطاةةؤؤا  –رية ؤ  شلؤر كؤا   لخية ؤؤ  يؤر ميؤك مصؤؤل 
مصؤؤطيع . شبؤؤذلك كؤؤا   لسؤؤيطا     محمؤؤا  لسؤؤانس ( هللارؤؤل  لخي ؤؤاء  لع مؤؤاةنن  شهللارؤؤل مؤؤ  سؤؤمي رية ؤؤ  فؤؤي تؤؤارير 

شيكؤؤذ  شدؤؤين جمعةؤؤ   إلتحؤؤان  إلسؤؤالم ش لمسؤؤيمن  ةتؤؤى  آل  . . ةنؤؤث لؤؤظ تقؤؤظ شىلؤؤى ورميؤؤا يؤؤذ  رالفؤؤ  إسؤؤالمة  . 
ينؤؤؤؤب  لؤؤؤؤذي آالمؤؤؤؤا ه ؤؤؤؤة مضؤؤؤؤجعوا شهرق هج اةوؤؤؤؤا  ييؤؤؤؤا  لحمنؤؤؤؤا( ش لتل ؤؤؤؤي إلؤؤؤؤى  لحكؤؤؤؤظ ش سؤؤؤؤتل ةن مؤؤؤؤ   لاؤؤؤؤرل  لل 

شهدؤؤبحن تلكةؤؤا  إلسؤؤالمة  نمةؤؤ  فؤؤي وؤؤا  لنورن ؤؤ  تحلكوؤؤا كةؤؤا بؤؤاءت شهةؤؤى هر نت. شهدؤؤبحن مقاآعاتوؤؤا ةمؤؤى 
 مستباةا ليذ اص  لالبة  م  هيا ء  إلسالم   شهدبم يذه  لمارن  لجبار   لاشل   لع ماةة ( ومكل بير  بير  . 

 هي  عؤؤؤا  (1908اؤؤلص هشال نشل  لييقؤؤا   ليمسؤؤؤا ش لمجؤؤل ش ليرسؤؤي  ش لولسؤؤك فؤؤؤي تشؤؤلي   ألشل سؤؤي   فؤؤابتي   ل
ش يتؤات إ طالةؤا ييؤى    ش ة صين بيااريؤاتسيظ  إلتحان ش لتل ي همام  ألمرر( . شبعا إيال   لاسترر  شولي  فقط . 

يؤؤذه  لسؤؤير ت  لقينيؤؤ  فقؤؤات  لاشلؤؤ   . شفؤؤي( 1912( ثؤؤظ ةشؤؤين  لحؤؤلص  لييقاةةؤؤ  سؤؤي   1911لنيةؤؤا فؤؤي رليؤؤا سؤؤي   
 لع ماةةؤؤ  جمةؤؤ  شال اتوؤؤا فؤؤي هشربؤؤا  مايؤؤا  تل قةؤؤا  لشؤؤلقة ( . شفقؤؤات ذلؤؤك  لجؤؤحء مؤؤ  لنيةؤؤا  لؤؤذي وتؤؤألف مؤؤ  شالوتؤؤي 

ش ا  ةسحين تلكةا م  لنيةؤا  مؤم مل  رةاةؤ  مكشؤرف  ال تخ ؤي ييؤى كؤل ذي ينيؤن     –آل بيس  لالص شبيي غاهي 
 لنورن  إل طالنن  يظ  لمحافؤل  لماسؤرةة  فؤي سؤالرةةك   شفؤي بنؤرت يؤمالء  لنوؤرن  إل طؤالنن   شال   رتيا ه  ةذكل ه 

كاةن ةعقا  جتمايات جمعة   إلتحان ش لتل ي . فيةس كينل  ه  تعطي جمعة   إلتحان ش لتل ي لنيةؤا يا ؤ  متر ضؤع  
 إلى إ طالةا كلن جمنل ييى ديةعوظ  لسابق  ل ينل.

ى سلن  لشةر  لشؤونا ريؤل نيؤر  ةكرمؤ   لقؤذ في لؤل ةس  ل يةسؤن شيؤر ووؤرني لنيؤي شال هةسى ه  هضةا يي}
 عؤؤا ه  فؤؤتم هتؤؤاترر  لنيةؤؤا    لقؤؤذ في ( هبر بوؤؤا مشؤؤلي  لألمليكؤؤا   -2004ةؤؤرفميل  –لحيؤؤار  لنيةؤؤا بؤؤاير  رسؤؤمة  فؤؤي 
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كةؤؤ    يؤؤل ذلؤؤك  عؤؤا  ش ألشربنؤؤن  ش لنوؤؤرن   شسؤؤيموظ سؤؤالةوا  ل قنؤؤل آر عةؤؤ  ييؤؤى ظوؤؤل  لسؤؤ   إلؤؤى  لمعؤؤارض  ألملي
 {.هبول !!

   شكاةن منح ةة  تلكةا  ا ةاءت  أعباء  لي قات  لعسكلي . فقات كلينشفضال ي  يذه  لخسار  
شباهت محارب   لشعا ل في تلكةا   فميؤ   ألذ    الياؤ   لعلبةؤ    شميؤ   ليبؤاس  لشؤليي   شمؤحق رجؤال  ألمؤ   

م غطؤاء  لؤلهس  اليسؤب  لييسؤاء   شميعؤن  ل رفةؤ  ش لعقؤال  أل  لا  مصط ى كمال ثةاص  ليساء في  لشر رع   شةؤل 
 لعلص ويبسرةوا(  اليسب  ليلجال   شفؤلض لؤبس  ل بعؤ   اليسؤب  ليلجؤال شميؤ   ؤل ء   لقؤلهللا   العلبةؤ  . شهمؤل بتلجمتؤ  

ذ  إلى  لتلكة .  شةرل كمال مسجا ه ا درفةا إلى متحف   شه  ؤلت  لمسؤاجا شريؤن  لمحاريؤب   ش  دؤرةن  لمؤآ
  ش فتقا  لياس  لشباص م  آليق  إلسالم   شهدبم  ليقاء ييى كتؤاص   فؤي  لمسؤجا جليمؤ   حؤاكظ يينوؤا  لقؤاةر  
  ش رتيؤؤف مؤؤ   لمسؤؤاجا ةيقؤؤات  لعيؤؤظ ش نرشس  ل قؤؤ    شتؤؤر ر   لعيمؤؤاء همامؤؤ  تحؤؤن  لتؤؤل ص  ؤؤتال هش فؤؤي بنؤؤرتوظ . 

 :كما جاء في  لحاوث  شتقام  لس واء   شت يمن  للشيبضات
, فنسا الخهائن , ويصهد  فنسها الكهاذب) إو )نن  دي الدجال  ننن قداوة , يخوو فنسا ارمنن ويؤتمن * 

ويكههذب فنسهها الصهها   وتفنهه  الووههول , وتظسههر التوههوت , ونههل يهها ر ههول هللا مهها الووههول ومهها التوههوت؟ وههال: 
 الووول: أشراد الناس والتووت: الذ ن  انوا توه ارودام ال  ؤبه لسم(.

: ) ال تقهههوم السهههاوة حتهه  يظسهههر الفوهههش والبخهههل , ويخهههوو ارمهههنن , ويهههؤمن يؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤل  ملفريؤؤؤا* ش 
الخائن , وتس ك الووول وتظسر التووت , والوا يا ر ول هللا وما التووت والووهول؟ وهال: الووهول وجهوه النهاس 

 وأشرافسم  والتووت الذ ن  انوا توه أودام الناس ليا يع م )سم(.
  آلرل  لصحةم  لذي رش ه  لطيل ةي ي  يرف ب  مالك ملفريا:* شفي  لحاوث 

)أقههاد و ههيكم  ههتا: إمههار  السههفساء , و ههفك الههدماء , وبيههة الوكههم . ووويعههة الههرحم , وناههوا  تخههذوو  
 القرفو م امنر , و مر  الارب (.

انو  شبقؤؤى مصؤؤؤط ى كمؤؤؤال ور دؤؤؤل  لحؤؤؤلص ييؤؤؤى  إلسؤؤؤالم ةتؤؤؤى ةوا ؤؤؤ  ةةاتؤؤؤ  شتلكةؤؤؤا تؤؤؤتحطظ فؤؤؤي جمةؤؤؤ   لمةؤؤؤ
 شتتل ج  في كل مضمار .

 
************* 
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 أهم األسباب الداخلية المباشرة التي أدت إلى سقوط الخالفة  
 

 أوال : انتاار الدووات القومية :
شرادؤؤ    نيؤؤر   لقرمةؤؤ   لتلكةؤؤ     لطرر ةةؤؤ  (   ش لقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ    شهبؤؤل ف  لماسؤؤر  ش لنوؤؤرن ييؤؤى إةةا وؤؤا  

 ل   بن  هتباع  لقرمنتن   لل ةسنتن   لمكرةتن  لياشل   لع ماةة  .شىذكاء ةار  لتعصب ش ل 
 القومية التر ية )الوورانية(:

لقا بذرت  ليذشر  ألشلى ليقرمة   لتلكة  في ن رل  ألكان مةؤ   لعسؤكلي  فؤي إسؤطييرل مؤ   ألسؤاتذ   لعسؤكلين  
  إلؤى جؤةش  ؤري مؤارص ييؤى شسؤا ل  لقؤر   لحاو ؤ   أللما   لذو  شفاش  إلى  ل ية  لناربر   ألتل    لذو  كؤاةر   حاجؤ

  فقؤا شدؤين  ع ؤ  يسؤكلي  لعالظ  أسله ولمنوا ي   ؤرس ش ةؤا شهسالنب  لقتال  لعسكلي    راد  شه  تلكةا تقاتل  
( ولهسؤؤوا  ل رلرةنؤؤل  فؤؤر  نرجرلسؤؤ ( شبقؤؤي  عمؤؤل  ل  ؤؤ  ثؤؤال  يشؤؤل  سؤؤي  تمؤؤن راللوؤؤا بؤؤذر  1883هلماةةؤؤ  سؤؤي   

  لقرمة .
لعامؤؤل  ل ؤؤاةي ليشؤؤرء  لقرمةؤؤ   لطرر ةةؤؤ  يؤؤر: يجؤؤل   لالجئؤؤن   لمجؤؤلين  ش ليرليؤؤاون  إلؤؤى تلكةؤؤا  عؤؤا فشؤؤل شهمؤؤا  

(   ش يتيؤؤق يؤؤمالء  إلسؤؤالم شهدؤؤبحر  مؤؤ   لطبقؤؤ   لمتي ؤؤذ  فؤؤي  لاشلؤؤ    شمؤؤ  يؤؤمالء   سؤؤطيطن  1848ثؤررتوظ سؤؤي   
  يؤذ   للجؤل يؤر رهس  ألفعؤى  لقرمةؤ  بررهيكي(   ش ا سمى ة سؤ   عؤا ذلؤك مصؤط ى جؤالل  لؤاو   ابؤا   فيقؤا كؤا

  لتي ةقين سموا إلى يقرل شة رس  ألتل      قرل بلةارن لريس:
 شلقؤؤا يمؤؤل وررهيسؤؤكي ييؤؤى ةقؤؤل  لقرمةؤؤ   ليرلرةةؤؤ  ششضؤؤعوا فؤؤي  الؤؤب تلكؤؤي   شسؤؤاياه ييؤؤى يؤؤذ   لعمؤؤل مؤؤا 

أثنل  يؤؤام فؤؤي تقؤؤاول  لتؤؤؤارير يلضؤؤ  مؤؤ  هيمؤؤال  لمستشؤؤل ن   لاؤؤلبنن   لبؤؤاة ن  فؤؤي  لشؤؤؤئر   لتلكةؤؤ    شكؤؤا  لوؤؤا تؤؤ
  لتلكي  لقا ظ   ش اليتقان  الوري   لممنح (.

شال   رتيا ه  ةعرن فيذكل  أ  جمعة   إلتحان ش لتل ي كيوؤظ ماسؤر   وورن ؤ  يالمةؤ (   شه  ووؤرن سؤالرةةك يؤظ 
إ   لح ةقؤ   لبؤاره   لنا  لمحلك  لوذه  لجمعة  شيظ ن رير  فنوا . شةعرن مؤل  هرؤل  فيؤذكل  كؤالم سؤتر  شتسؤر :   

 ( فأآاةن  عيا  لحمنا شبتلكةا شباإلسالم. في ت ري  جمعة   إلتحان ش لتل ي هةوا غنل تلكة  شغنل إسالمة 
شلقؤؤا كؤؤا  لوؤؤذه  لؤؤاير  إلؤؤى  لقرمةؤؤ   لتلكةؤؤ  هثؤؤل سؤؤيء  ةعكؤؤس فؤؤي ة ؤؤرس  لشؤؤعرص  إلسؤؤالمة   لتؤؤي تخضؤؤ  

شؤؤكير   لجمعةؤؤات  لسؤؤلي  لمحاربؤؤ  تلكةؤؤا   رادؤؤ   عؤؤا  لسؤؤير  ليسؤؤةان   لع ماةةؤؤ   ش بؤؤاؤش   طؤؤالير   االسؤؤتقالل شي
 لمشن   لاليب  لذي سارت يية  جمعة   إلتحان ش لتل ؤي   شييؤى رهس يؤذه  لشؤعرص  لعؤلص  لؤذو   تخؤذش  مؤ  يؤذ  
 لسؤؤير  ميؤؤلر  لير ؤؤرف  جاةؤؤب بليطاةةؤؤ  ضؤؤا  ألتؤؤل   فؤؤي  ل ؤؤرر   لعلبةؤؤ   ل يؤؤل    ةؤؤان   لشؤؤليا ةسؤؤن    شكؤؤا  لوؤؤا 

  ليتا    لررةم  ييى  لعالظ  إلسالمي. م 
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 فقد  تب  توو و توو يقول:
  إ   لح ةقؤؤ   لبؤؤاره  فؤؤي ت ؤؤري  جمعةؤؤ   إلتحؤؤان ش لتل ؤؤي هةوؤؤا غنؤؤل تلكةؤؤ  شغنؤؤل إسؤؤالمة    فميؤؤذ تأسةسؤؤوا لؤؤظ 
  وؤؤل بؤؤن  هيما وؤؤا ش انتوؤؤا يضؤؤر  ش ةؤؤا مؤؤ   دؤؤل تلكؤؤي دؤؤاف   فؤؤأةرر  ابؤؤا يؤؤر  بؤؤ  رجؤؤل برليؤؤاي ملتؤؤا شكؤؤا  
جاشيا م   لطا  ؤ   لنورن ؤ   لمعلشفؤ   نشةمؤ (   شكل سؤر مؤ   لنوؤرن  ألسؤبا   لقؤاآين  فؤي ماويؤ  سؤالرةةك   شكؤا  
آيعؤؤن  ابؤؤا مؤؤ  هدؤؤل غجؤؤلي  يتيؤؤق  إلسؤؤالم نويؤؤا   شهمؤؤا هةمؤؤا رضؤؤا هةؤؤا هيمؤؤا وظ فؤؤي تيؤؤك  ل تؤؤل  ف ؤؤا  ةصؤؤ   

 غجليا إلى جاةب كرة  م  هتباع مارس  كرةن  ل يسفة (.
  شتسؤؤر   ؤؤا ال إ  هدؤؤحاص  لعقؤؤرل  لمحلكؤؤ  شر ء  لحلكؤؤ  كؤؤاةر  ووؤؤرن  هش مسؤؤيمن  مؤؤ  هدؤؤل شيضؤؤةا سؤؤتر 

وورني   شهما  لعر   لمالي ف ا   جنئوظ يؤ  آليؤق   لاشةمؤ ( شيوؤرن سؤالرةةك  ألثليؤاء .... كمؤا هةؤ  كاةؤن تؤأتنوظ 
 ن شبللن  م   اريس شليا (.م  فنيا شبرن س –هش  لشينو   الاشلة   –معرةات مالة  م   للهسمالة   لاشلة  

 ويقول هربرت أ)ري:
بلكاء  ل رر   لتلكة   لح ةقنن    شيمالء يظ  –هي  لملتاش   – كا  وورن سالرةةكا وورن ا شيعلفر    الاشةم ( 

م   لعلق  لنورني   شل   معتقايظ  ا ال  كر  وورن ا هدال   ش اليتقان  لشا   بن   لياس ير: هةوظ مسيمر  
شهما  ال عل فلةوظ م  هتباع ترر   مرسى ... شفي تيك  ل تل   لتي ةح   صانيا لظ  علف هةا م   لياس   االسظ  

بنئا ييوظ   سر   ي  م   لعيماء  لمختصن  بار س   لشلق  ألنةى   شلظ  ك  هةا م   لياس  جلؤ ه  وتيبأ ه  
   لوا ةتا   رطنل  في سنل   لتارير(.يذه  لنورن    لمعلشف    الاشةم ( ستيعب نشر  ر ةسةا في ثرر  كا

 يقول توينبي:
إ   لضؤؤبا  فؤؤي تلكةؤؤا  لحمنا ؤؤ  يؤؤي  لطبقؤؤ   لرةنؤؤا   لتؤؤي  سؤؤتطاين ه  ت ؤؤتم ةافؤؤذ  ف ليؤؤ  ن  مؤؤ  تي ؤؤذ يؤؤ    

( شبعا ثالثؤن  يامؤا مؤ  ةكؤظ  سؤتيا ني م يؤظ كؤا   لجنؤل  لتلكؤي  لجاوؤا 1908آليقوا  لتأثنل ت  لالبة  في سي   
 (.   ير رهس  لحلب  لوجرم  لينيل لة   لالبة  ييى تلكةام   لعسكلين
 

حههول العالوههة )ههنن جم يههة ااتوهها  والتروههي  1910وتيقههة السههفنر البريوههاني فههي ا ههتانبول ) الروز(  ههنة 
 وبنن النسو  و الما ونية :

سؤؤنل جنؤؤل ر يؤؤذه  لرثةقؤؤ   لسؤؤلي  يؤؤي هدؤؤال رسؤؤال  سؤؤلي  جؤؤا  هرسؤؤيوا  لسؤؤ نل  ليليطؤؤاةي فؤؤي  لقسؤؤطيطنية    ل
م( إلؤى شهيؤل  لخارجةؤ  بليطاةةؤا   لسؤنل ش. يؤارشة ( شتحؤري معيرمؤات نقةقؤ  ةؤرل 29/5/1910شالشهر( بتارير  

  لعال   بن    جمعة   إلتحان ش لتل ي ( ش لنورن ش  لماسرةة .
(  بتؤا ء مؤ  شيذه  لرثةق   لسلي  ك شف ييوا  ليقاص في بليطاةةا ةاو ا   ش ؤا ةشؤلتوا مجيؤ    لمجتمؤ   ل ريتةؤ 

 ( ةقال ي  مجي  هللافاق  لعل قة  . شةقتطف ميوا  ألجح ء  أليظ:429 425م( في  أليا ن  25/12/1978 
في ماوي    سؤالرةةك( } ماويؤ  ورةاةةؤ  كاةؤن هللاةؤذ   تحؤن  لحكؤظ  لع مؤاةي {  ما ؤ  شهربعؤر  هلؤف ةسؤم     -] 

( ووؤرني مؤ  سؤبط  آلشي( هش 000 20باةةا(  ميوظ ثماةر  هلف ةسم  وورني م  هدل هسباةي  هي يلبؤر  مؤ  هسؤ
 م   لنورن  لمت ايلي   اإلسالم ش لذو  واير    وورن  لاشةم  (.
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شمع ؤظ  لنوؤرن  إلسؤبا  وتمتعؤر   الجيسؤة   إل طالةؤ    شيؤؤظ ماسؤرةة  ويتمؤر  إلؤى  لمحافؤل  إل طالةؤ  . فوؤؤظ  -
   ضا  لمالةق  ش لت تةش.لذلك وتمتعر   الحصاة   لمميرة  لألجاةب في  لاشل   لع ماةة

مح ؤل    – التعؤاش  مؤ   لماسؤرةة   إل طالةؤ   –هسس  لنورني    له دؤر(  يؤل  ضؤع  هيؤر م فؤي سؤالرةةك  -
ماسؤؤؤناشةةا رشهيتؤؤؤا (   شه يؤؤؤ  رجؤؤؤال تلكةؤؤؤا  ل تؤؤؤا  ضؤؤؤباآا شمؤؤؤاةنن   اإلةتمؤؤؤاء إلؤؤؤى  لماسؤؤؤرةة    شيافؤؤؤ  فؤؤؤلض  لي ؤؤؤرذ 

  لنورني ييى  ألشضاع  لجاوا  في تلكةا.
   ول ه   لمخططن  لحلك  تلكةا  ل تا  في سالرةةك كاةر   الارج   ألشلى م   لنورن.

 م(  قينل هدبم م   لمعلشف  أ  يان  كينل  م   ان توا كاةر  م   لماسرةة  .1908 عا ثرر   

 جمة   لنورن ييى  إلآالق كاةر  ممياو  متحمسن  ليعوا  لجاوا.

 إلتحان ش لتل ي .هدبم كل  لنورني جاسرسا لجمعة   

 باه  لياس  قرلر : إ   لحلك   لنورن   هك ل ميوا تلكة  .

ينيؤن إ طالةؤا  لنوؤرني  بليمؤرلة ي(  يصؤؤال يامؤا فؤي سؤالرةةك شينيؤؤن  لرال ؤات  لمتحؤا    هشسؤكار بؤؤتل شس( 
 س نل  لوا في  لقسطيطنية    شكا  بتل شس وورني .

 ألفؤؤؤر ج  ألربعؤؤؤ   لتؤؤؤي هرسؤؤؤين رصةصؤؤؤا مؤؤؤ  سؤؤؤالرةةك إلؤؤؤى   لعقنؤؤؤا  لنوؤؤؤرني  لاشةمؤؤؤ   رمؤؤؤحي بةؤؤؤك( كؤؤؤا   ا ؤؤؤا
 لقسؤؤطيطنية  ش ؤؤا يؤؤن  ر ةسؤؤا ألركؤؤا  ةؤؤلص  لسؤؤيطا    محمؤؤا  لخؤؤامس (  شييؤؤاما ريؤؤ   لسؤؤيطا    ييؤؤا  لحمنؤؤا ( 

 ش يتقل في سالرةةك ين  هخ للمحي بةك مشلفا ييى  لسيطا  في سجي .

م( ه  إةقسؤؤؤام 1909ي بؤؤؤول كؤؤؤاةر   ألشل سؤؤؤي   هييؤؤؤ   لمؤؤؤمتمل  لصؤؤؤونرةي  لتاسؤؤؤ   لميعقؤؤؤا فؤؤؤي ياسؤؤؤيررج فؤؤؤ
 لنورن إلى دونرةنن    شنيا  ليوجل  إلى مياآق هرل  غنل فيسطن     ا  ةتوى   ضؤل   معجؤح   ل ؤرر   لتلكةؤ  ( 

  معيى ه  فيسطن  هدبحن مضمرة  بال بك .

لمحؤؤؤاكظ  لعلفةؤؤؤ   عؤؤؤا ريؤؤؤ  ييؤؤؤا  لحمنؤؤؤا ه يييؤؤؤن  ألةكؤؤؤام  لعلفةؤؤؤ  لمؤؤؤا  سؤؤؤيتن    شكؤؤؤا  مع ؤؤؤظ  لضؤؤؤبا  فؤؤؤي  
 ماسرةنن  .

 ماول  لمطيريات في  لاشل  وورني م  سالرةةك شل  سيط  إ قاف هي جليا .

مؤؤاوليا ووؤؤرني مؤؤ   – لتؤؤي تقؤؤام رهي  التحؤؤانون  فؤؤي  ألةؤؤا    لا ريةؤؤ  ش لخارجةؤؤ   –شكالؤؤ   ألةبؤؤاء  لتيال فةؤؤ  
  اا ن.

 وورني م  سالرةةك. ر ةس  ل لع  لل ةسي لجمعة   إلتحان ش لتل ي في  لقسطيطنية 

 ماولي   ألم   لعام في  لاشل  بنا ماسرةي م  سالةةك.

 م( إثيتا يشل مح ال ماسرةةا جاوا .1909في مقاشةةا ش لقسطيطنية  ظول رالل  لعام  لماضي  

ه  ميادؤيوظ شمؤر رنيظ ره وؤظ تتر ؤف ييؤى نرؤرلوظ  –مؤ  ذشي  لميادؤب  لمومؤ   –ه فوظ  لمرظ ؤر  شغنؤليظ 
  لماسرةة  . في  لمحافل

شرادؤ  مؤ  ذشي  للتؤب  لصؤانل   –ل ي تشان  لجمعةؤ  قبضؤتوا ييؤى  لجؤةش هنرؤل يؤان كينؤل مؤ   لضؤبا  
 في مح ل ماسرةي  سمى   ريسيا ( بيا   ةةاهي بةك(   شيلهس  لمح ل هرره  ليقنب   ي ما  فومي  ك (. –
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فؤي  لمح ؤل  لؤذي  سؤمى    لاسؤترر  نرل في  لماسرةة  مع ظ ةر ص  لجمعة  فؤي مجيؤس  لمبعرثؤا  ش ألعةؤا 
 ( شكا  م  كبار رؤسا     آيعن بةك (.

ةؤؤر ص  لمعارضؤؤ  شرادؤؤ   لعؤؤلص بؤؤاؤش  ويشؤؤئر  لوؤؤظ محافؤؤل رادؤؤ  بوؤؤظ م ؤؤل   مح ؤؤل  لتؤؤآري  لع مؤؤاةي (   
 هدا اء  لحلي  ( هش ويضمر  إلى  لمح ل  لقا م .

 آا     لبكطابة  ت شن بنيوظ  لماسرةة  .

م( هةشئن  لمحافل  لماسرةة   لتالة :    لرفؤاء  لشؤل ي   ةوضؤ  بنحةةطؤ  1910 -م1909ن   في  لما   لتي ب
   ألدا اء  لحمةمر  لإلتحؤان ش لتل ؤي    لح ةقؤ     لؤرآ   ليوضؤ    شفؤلع مؤ  مح ؤل   ةوضؤ  مقؤاشةةا (    ل جؤل 

كؤا   قرنيؤا  –سؤالرةةك شمقؤاشةةا م ل ببك   لمحافؤل  لماسؤرةة  فؤي  –( . شيياش  ه  جمة  يذه  لمحافل  لماسرةة  
 هش  خطط لوا  لنورن.

  ألمنل  لمصلي سعنا ةيةظ شهرره  ألمنل عباس ةيةظ ش ألمنل يحيح ةس  ماسرةننر .

يؤؤؤر  لممسؤؤؤس ش لموؤؤؤةم  ييؤؤؤى يؤؤؤان مؤؤؤ   لمحافؤؤؤل  –ر ؤؤؤةس  لمح ؤؤؤل  لمصؤؤؤلي  ألي ؤؤؤظ  –إنريؤؤؤس بةؤؤؤك ر غؤؤؤب 
  لماسرةة  في مصل شسرريا شفيسطن  شلييا .

 م   للشم  ل اثرلةك في لييا  ماسرةننر . يان كينل

 محما هشرفي  ابا هسس يان  م   لمحافل  لماسرةة  في مصل ش لقاس شجيرص سرريا 

 ورسف بةك  لسكاكنيي م  هيماء  لماسر .

 لحعةظ  لرآيي  لمصلي   محما فليا ( ماسرةي كينل ين  مم ال في مصل لمح ل  لشؤلق  لع مؤاةي  ألي ؤظ 
 تيصنب في محافل ماسرةي في  آيطا(.ش قةمن ة ي   ل

  ةاوةظ ةاةرم ( ةارام  لطا     لنورن    ألكيل  لجاوؤا فؤي تلكةؤا كؤا  همنؤل نر سؤ  لعؤان مؤ  هيضؤاء جمعةؤ  
 هيضاء  إلتحان ش لتل ي  لبارهي .

   آيعن شجاشيا (  م ال   م   لماسرةة  في تلكةا   شآبعا جاشيا وورني.

يمؤؤل ييؤؤى ةشؤؤل بؤؤبك   لماسؤؤرةة  فؤؤي جمةؤؤ   – يؤؤل ةؤؤر لي سؤؤي   - ريةؤؤ   شميؤؤذ ه  هدؤؤبم آيعؤؤن شهيؤؤل  ليا
 مياآق  لاشل    شهرذ  سيا إلى  لماسرةنن   لرظا ف  ل يل  في  أل الةظ.

وتين  م  يؤذ  ه   لحكرمؤ   لخفةؤ  لتلكةؤا إةمؤا يؤي مح ؤل  لشؤلق  ألي ؤظ  لماسؤرةي شييؤى ش  ال  الشهر( :  
 رهس   ألستاذ  ألي ظ  آيعن بةك(.

لماسرةة  تما ةشاآوا م  تلكةا إلى إول   . شجمعة   إلتحؤان ش لتل ؤي  لماسؤرةة  شر ء  إلةقؤالص  لؤذي ش ؤ  فؤي  
إول   شياشر  لحاوث  آل  ةرل باء  لةشؤاء مح ؤل  لشؤلق  لماسؤرةي فؤي إوؤل     ش   فؤلح   رؤا  (  لقؤا ظ  أيمؤال 

 اسرةة  ةاو ا . لس ار   إلول ةة   لجاوا  في  لقسطيطنية   ةضظ إلى  لم

 ووتظ  لنورن هي ظ  اليتمام  االةت اع بي رذيظ  لمطيق في مجيس شهر ء تلكةا  لجاوا .

 ووتظ  لنورن هي ظ  اليتمام  ل قان بعي   ل ل   ش لخصام بن   ألتل   شبن  رصرم  لنورن  لمحتين .

 ب إ تصان  . لممرلر   لنورن ولةير  بتقا ظ  لقلشض ليعوا  لجاوا في تلكةا مقابل مكاس

 لينورن ة رذ يا ل في  لصحاف   ألشربة .
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  لنورن  سعر  إلى تحقنق هيا ف إسل  نل  لعيةا في  لمستقيل.

  ا هةكظ  لنورن سةطلتوظ ييى يمالء  ألتل    لشبا .

  لنورن  مرلر  جليا    تلكةا  ل تا ( شيان  هرل م   لجل  ا في  لقسطيطنية  .

 . وحشنش  تلكةا  آل   المبال   لمطيرب –موظ  م   لنورن شمع  – لممرلر   ألشرشبنر  

جمعة   إلتحان ش لتل ي  لماسرةة  تشج   ل ؤررين   لنوؤرن ش ألرمؤ  ييؤى ت جنؤل  لقال ؤل ش إلضؤطل  ات ش لتؤر ه  
 في رشسةا  ل ةصلي  .

 هيضاء جمعة   إلتحان ش لتل ي  قياش   ل رر   ل لةسة  في هسالينوا بترجة  م   لنورن .

 لنوؤرن وحييؤؤر  لألتؤؤل    إللتقؤؤاء مؤ   لوياؤؤارين     لمجؤؤل ( بؤؤا ف   لقرمةؤ   لطرر ةةؤؤ    أل   لمجؤؤلين  مؤؤ  هدؤؤل 
آؤؤرر ةي. شجمةؤؤ  يؤؤذه  لمعيرمؤؤات ةصؤؤييا يينوؤؤا مؤؤ  ماسؤؤرةنن  محينؤؤن  فؤؤي سؤؤلي  تامؤؤ .[ هيؤؤؤ . ةتوؤؤن شثةقؤؤ   لسؤؤ نل 

  م(1910  ليليطاةي   الشهر (  لتي كتيوا سي  

 
 ( . ليشةر ييا   يح م رةم    (.740 -738اص   لذرا ل/   ةقال ي  كت

 
 تانيا : المور  العربية الكبرن : 

شش رف  لشليا ةن  إلى جاةب بليطاةةا في  لحلص  لعالمةؤ   ألشلؤى ضؤا  لخالفؤ   لع ماةةؤ     عؤا ه  رايؤ  
 ش لشام ش لعل ق .  إلة ينح شهشيمره  أةوظ سةساياشة  ييى إ ام  رالف  يلبة  في جحيل   لعلص

ش ا كا   لشليا ةسن  وتيمس  لمياسب  ليتخيم م   لحكظ  لتلكي   راد  شهةؤ  هةؤس ه   التحؤانون  سؤي  
 لميؤك ييؤا جؤا   لميؤك ةسؤن  ( لوالؤك   ش لؤا  ( ولياش   لتخيم مي  . شكا  ييا   ب   لشليا ةسؤن  }1914 

 تالة  { .  (  لحالي سيسل يمال   إلة ينح ش لخةاةات  لمت
شكؤؤؤا  ييؤؤؤا   بؤؤؤ  ةسؤؤؤن  هللاةؤؤؤذ   ةا بؤؤؤا فؤؤؤي  ليللمؤؤؤا   لتلكؤؤؤي   ش ؤؤؤا  تصؤؤؤل  كتشؤؤؤيل   لمعتمؤؤؤا  ليليطؤؤؤاةي فؤؤؤي  

مصؤؤل( ش رشةالؤؤا سؤؤترره  لمستشؤؤار  لشؤؤل ي فؤؤي ن ر  اليتمؤؤان  ليليطؤؤاةي . شهآيعؤؤ  ييؤؤى  لي ؤؤرر  لشؤؤاوا بؤؤن  هبةؤؤ  
شؤليا فةمؤا إذ  هييؤ   لشؤليا  لحؤلص ييؤى تلكةؤا   إال شبن   ألتل   . شسأل  ي  إمكاةة  ش رف بليطاةةؤا  جاةؤب  ل

 هة  لظ ويق هي تشجة  ميوما   ش ال كتشيل: لةس م   لمحتمل ه  تقف بليطاةةا  جاةب هبةك.
 شكؤؤؤا   ألمنؤؤؤل ييؤؤؤا   ة سؤؤؤ  يضؤؤؤر  فؤؤؤي إةؤؤؤا   لجمعةؤؤؤات  لسؤؤؤلي    شكؤؤؤا  ممميؤؤؤا   ر  ؤؤؤا  لت ؤؤؤايظ  إلةجينؤؤؤحي 

 متحمسؤا إليؤال   لحؤلص ييؤؤى (   شكؤا  ييؤؤا  1914ل يؤل  فؤي هللاص سؤي    لعلبؤي متحمسؤا لؤ ( شةشؤين  لحؤؤلص  
   بنيما كا  هرره  ألمنل فةصل ول   لر رف معوا . تلكةا

( ه ر فةصل نمشق ش ستاةيرل   شفي نمشق  ةضظ إلؤى جمعةؤ    لعلبةؤ   ل تؤا ( شه سؤظ ييؤى 1915شفي سي   
 ةصلتوا . 

(.  شسؤؤؤبحا  ربؤؤؤي! كاةؤؤؤن يحيمؤؤؤ  1916( ةحيؤؤؤل   سؤؤؤي   5ن   شهييؤؤؤ   لشؤؤؤليا  لحؤؤؤلص ييؤؤؤى تلكةؤؤؤا وؤؤؤرم  إلثيؤؤؤ
 ( !!!.1967( ةحيل   ورم  إلثين  سي  5 لعلص في  
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 الماويؤؤ  هييؤؤ   لحؤؤلص  عؤؤا هش شياتؤؤ  بليطاةةؤؤا  -رضؤؤي   ييؤؤ   -شمؤؤ  جاةؤؤب  يؤؤل ةمؤؤح  بؤؤ  ييؤؤا  لمطيؤؤب  
ليحلبةؤؤ   ليليطاةةؤؤ    ش سؤؤتيظ مكمؤؤاير   اسؤؤتقالل بؤؤالن  لعؤؤلص شبتتريجؤؤ  مي ؤؤا يينوؤؤا   شكؤؤا  كتشؤؤيل  ؤؤا هدؤؤبم شهيؤؤل  

مكمؤؤاير  (   -معتمؤؤا  بليطاةةؤؤا فؤؤي مصؤؤل   شةؤؤاثن  ل اتبؤؤات  لمعلشفؤؤ  بنيؤؤ  شبؤؤن  مكمؤؤاير    مل سؤؤالت ةسؤؤن  
 . ستقاللواششياشه  ميك  ليالن  لعلبة   عا 

ةصؤين  ت اقةؤ  ش ةاف   لشؤليا ةسؤن   كؤل آا تؤ  وؤمج  ةؤار  لحمةؤ   لعلبةؤ  ضؤا  ألتؤل     شي ؤحم  ألتؤل     ش 
  شكؤؤا  1917نؤؤن فسؤؤيطن  لينوؤؤرن بريؤؤا بي ؤؤرر سؤؤا كس بةكؤؤر( لتقسؤؤةظ  لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  بؤؤن  بليطاةةؤؤا شفلةسؤؤا   شهيط

 لجحء  لجمنل ليشليا ةسن  ه  ة ت  بليطاةةا سؤن سؤير ت شسؤيين مي ؤ  !! شلقؤا كاةؤن  لصؤام  يية ؤ  أليصؤاص 
ا   صب جام غضب  آنيؤ    ةؤ  ةةاتؤ  ييؤى مكمؤاير  ش  لشليا ةتى ن يم   ل ال  شذ ص جساه ةسل  شهلما   شك

  لرهيل  ليليطاةي  لمعلشف. –لريا جررج 
 يقول جورج أنووننوس:

م(   ش ؤا  يصؤ   ل ؤال  ش بؤةة شجوؤ   لرسؤةظ مؤ  بؤحرص  لمؤرت ... 1931 لقا هرت   يل مرت   أبول سي   
سل ء ش لضل ء: بلفاء !  مايؤان  دؤاةب  لسؤعان  فقال لي:  إلةجينح  ا شلاي  رم بلفاء في ه ر لوظ شهفعالوظ   في 

 لمؤؤر ل  لومؤؤام لريؤؤا جؤؤررج فوؤؤر هبؤؤب   ؤؤاليوير   شبال عيؤؤب . ه ؤؤرل: ثعيؤؤب   ةابؤؤا مقامؤؤك رةؤؤظ   دؤؤاةب  لسؤؤعان  
 كتشيل !!(.

 كاةن يذه  ليتةج   ألسة    أللةم  ليتعاش  م   إلةجينح . شداق    لع ةظ : 
و ع هللامع )  ا  ل ذف لفي ع  عا هعو وع اسف يفي ر  رع ظم فعتعيمقع قعا فك  يعى هعيم ظم يع شك  ش  وعل ن  و ع كع عل  ةع ر   ل ذف   (149 هللال يمل  :(  ي ر  إف م ت طف
فؤؤا شلقؤؤا ةؤؤذر  عؤؤة  لصؤؤان ن   لعقؤؤالء  لشؤؤليا ةسؤؤن  مؤؤ  مغبؤؤ  غؤؤار  إلةجينؤؤح شمؤؤ  يؤؤذه  ل اجعؤؤ   لمتر عؤؤ     

حم لاؤؤحش سؤؤرريا مؤؤ  جنؤؤرش  لحي ؤؤاء  ؤؤا ال :  هتقاتؤؤل  لعؤؤلص كتؤؤب    ألمنؤؤل هرسؤؤال  ( إلؤؤى  لشؤؤليا ييؤؤاما بياؤؤ  يؤؤ
 ؤؤالعلص هووؤؤا  ألمنؤؤل؟! ةتؤؤى ت ؤؤر  ثمؤؤل  نمؤؤاء  ؤؤاتيوظ ش مقتؤؤرلوظ  سؤؤتنالء إةجيتؤؤل  ييؤؤى  لجحيؤؤل   لعؤؤلص شفلةسؤؤا ييؤؤى 

 سرريا ش لنورن ييى فيسطن  ؟!(.
يا  لحؤؤلص إ  يورنةؤؤا   لقؤؤا كيؤؤن هييؤؤظ هةيؤؤا إذ  كسؤؤي:   يقههول لههورنا فههي  تابههه )أومههد  الوكمههة السههبعة(

ليعلص ستصبم هشر  ا منت    شلر كاةن ةادحا بلي ا ليعؤلص ليصؤحتوظ  ؤالعرن  إلؤى بنؤرتوظ   لقؤا كؤا   ؤان   لحلكؤ  
 لعلبةؤؤؤ    ومؤؤؤر   لسةاسؤؤؤ   لخارجةؤؤؤ  فومؤؤؤا يشؤؤؤا ليا بؤؤؤاشيا   شكاةؤؤؤن بليطاةةؤؤؤا ش ل لةسؤؤؤنر   قرمؤؤؤر   ميؤؤؤاشر ت جليئؤؤؤ  

اآ   يؤؤربوظ شت  نؤؤليظ   شلوؤؤظ ثقؤؤ   العؤؤاش ... إةيؤؤي هك ؤؤل فخؤؤل  ه   لؤؤام  يتمؤؤان  ييؤؤى سؤؤذ ج   لعؤؤلص شضؤؤع وظ شبسؤؤ
 إلةجينؤؤحي لؤؤظ  سؤؤ ك فؤؤي  لمعؤؤار   ل الثؤؤن   لتؤؤي رضؤؤتوا    أل  جمةؤؤ   أل طؤؤار  لخاضؤؤع  ليؤؤا لؤؤظ ت ؤؤ  تسؤؤاشي فؤؤي 

 ة لي مرت إةجينحي ش ةا(.!!
 .   لقا  ام ليا لررةس رامات جيني (:  ويقول وا  ماو

لؤؤررةس  لعؤؤلص ( شييقيرةؤؤ  :  ميؤؤك  لعؤؤلص غنؤؤل    –رةس  لمشؤؤورر  لؤؤذي كؤؤاةر   سؤؤمرة  شيؤؤذ  يؤؤر لجاسؤؤرس لؤؤر 
  لمترج ( !!.

 مقارنة )نن القومية الوورانية والقومية العربية:
    لتلكة  (  ش لعلبة  ييى هبةاء هيموا:  لقا  لت ن  لقرمة   لطرر ةة
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  لسيطا  ييا  لحمنا  الذ ت. ه   لالض م  كل ميوما ير  لقضاء ييى تلكةا  لمسيم    شييى
 لقا باهت  لقرمنتا  في ش ن ش ةا تقليبا شى  كاةن  لقرمة   لعلبة  تقامن  ينال ييى  لطرر ةة .

  لقرمنتا  ييماةنتا   ت قا ييى  ستبعان  إلسالم ي   لحةا  .

كةؤؤؤ  شفؤؤؤي إ  كؤؤؤال مؤؤؤ   لقؤؤؤرمنتن  ةشؤؤؤأتا فؤؤؤي محاضؤؤؤ  هجييةؤؤؤ  فالقرمةؤؤؤ   لعلبؤؤؤي ةشؤؤؤأت فؤؤؤي  لمحاضؤؤؤ   ألملي
 لجامعؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤ   بنيمؤؤؤا  لطرر ةةؤؤؤ  ةشؤؤؤأت فؤؤؤي  لمحافؤؤؤل  لماسؤؤؤرةة   لنورن ؤؤؤ   لتؤؤؤي  شؤؤؤلف يينوؤؤؤا  لنوؤؤؤرن  ألسؤؤؤبا  

 ش ليرلياور   إل طالنر .

ل ل م   لايرتن  لظ  كرةر  مسيمن  هدال شال م   لجيس  لذي واير  إلى  رمنتؤ  ! فمؤ ال  لإ   للش ن  ألش  
يمؤل ييؤى ةقؤل  لقرمةؤ   ليرليا ؤ  شدؤيوا  –برليؤاي  ألدؤل  –مصؤط ى جؤالل  لؤاو   بررهيكي(  لذي سمى ة سؤ  

فؤؤي  الؤؤب تلكؤؤي   شميؤؤذ تأسؤؤةس جمعةؤؤ   إلتحؤؤان ش لتل ؤؤي   لؤؤظ   وؤؤل بؤؤن  هيما وؤؤا ش انتوؤؤا ش ةؤؤا مؤؤ  هدؤؤل تلكؤؤي 
سؤبا ( فؤي داف ! فأةرر  ابؤا برليؤاي ملتؤا   ش جاشيؤا مؤ   لطا  ؤ   لنورن ؤ   نشةمؤ (   ش كل سؤر   مؤ   لنوؤرن  أل

سالرةةك   شآيعن  ابا مؤ  هدؤل غجؤلي   شهمؤا هةمؤا رضؤا فيصؤ   بلكسؤي شةصؤ   مجؤلي شمتؤأثل  ال نيسؤرف   
 كرةن ( !.

ش  لؤؤلش ن  ألش  ؤؤل ليقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ  كؤؤاةر  جمعةؤؤا مؤؤ  غنؤؤل  لمسؤؤيمن  ! مؤؤ   طؤؤلس  لبسؤؤتاةي   ش ةادؤؤةا ش بيؤؤ  
ش بؤؤؤمنل   ش تقؤؤؤال ش دؤؤؤلشف   ش هيؤؤؤا      شةمؤؤؤل   ش  إبؤؤؤل  ةظ  لةؤؤؤاهجي   ش لشؤؤؤا اق   شهنوؤؤؤب إسؤؤؤحق   شةقؤؤؤاش  

مشؤؤؤا   ...   كؤؤؤؤل يؤؤؤؤمالء ييؤؤؤى  إلآؤؤؤؤالق مؤؤؤؤ   ليصؤؤؤؤار  !!  ثؤؤؤظ جؤؤؤؤاء  لقؤؤؤؤل   لعشؤؤؤؤلش  شكؤؤؤا  مؤؤؤؤ   ؤؤؤؤانتوظ : هكؤؤؤؤي 
. ش هةطؤر    وورن ؤ  ! شيمؤا  ا ؤا  ةؤحص  لبعؤث ألرسرهي   ةصنلي تلكماةي (   شمةشنل ي يؤق   ةصؤل ةي ( هشجتؤ

مؤؤ   ؤؤان   لقؤؤرمنن   –  مؤؤ   ؤؤان   لحؤؤحص  لقؤؤرمي  لسؤؤرري   ةصؤؤل ةنةا  !شجؤؤررج ةؤؤبش سؤؤعان  شجؤؤررج ييؤؤا  لمسؤؤةم 
  لعلص كذلك !!.

 قؤؤؤرل  ل ارنويؤؤؤال بليتؤؤؤرلي ليبا ؤؤؤا :   إ   لمسؤؤؤةحة  فؤؤؤي  لشؤؤؤلق يؤؤؤي  لتؤؤؤي  هريؤؤؤن  لحلكؤؤؤات  ل رريؤؤؤ  شةلكؤؤؤات 
 يية  (.!!ةبش  ا ت سل لك ما ه  جررجسعان   ش  هةطر  ي يق  ش  مةشنل لتاننل   شى  هسماء م ل 

جمعةؤؤ  كاةؤؤن تحؤؤل  آال ؤؤ   لحؤؤلكتن   فالخمسؤؤ   ألش  ؤؤل  لؤؤذو  هةشؤؤأش    – لنورن ؤؤ   -إ   ألدؤؤا    لماسؤؤرةة 
 ( كيوظ م   لماسر . شكذلك  لذو  ةانش   القرمة   لطرر ةة  يظ م   لماسر  . بنلشت  لسلي 

هةؤؤؤا  –   ل لةسؤؤؤة .  قؤؤؤرل فنينؤؤؤب ةتؤؤؤى تؤؤؤأثلت  لقرمةؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ   الي ليؤؤؤات  ألمليكةؤؤؤ   شتؤؤؤأثلت  لطرر ةةؤؤؤ   ؤؤؤال رر 
كؤؤا  مؤؤ  ةتؤؤاج  الةت ؤؤا  بؤؤن   لعقيةؤؤ   لسؤؤرري  ش ليتؤؤاج  ل  ؤؤلي  لالبؤؤي ه  :   -مؤؤمرري شفالسؤؤ    لقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ  ! 

ترلات مبانئ  لقرمة   لعلبة   لشامي    ش ستمات شةنوا  األك ل م   لي ليؤات  ألمليكةؤ     خؤالف  لقرمةؤ   لتلكةؤ  
 (. ل  ي   لعلبة  ش لتي  ستمات إلواموا م  مبانئ  ل رر   ل لةسة  لتي جاءت متأر

 .ظكاةن  ألدا    لنورن    اره  في  لقرمة   لتلكة   ال وح ل  لنورن  حلدر  ييى ربط  لعلص  قرمنتو

فؤي محاضؤل  لؤ  فؤي جامعؤ  بلةسؤتر   ألمليكةؤ  :  –الذي  او وزير قارجيهة إ هرائنل  -يقول ) أبا إ باو ( 
(   شفؤؤي ذلؤؤك 1967شل  عؤؤة  لحيمؤؤاء  لعؤؤلص ه  وتعؤؤلف ييؤؤى ةسؤؤب   لمؤؤا  إلسؤؤالمي  عؤؤا  لوحيمؤؤ   ألرنؤؤل    حؤؤا  

 لخطؤؤل  لح ةقؤؤي ييؤؤى إسؤؤل  نل  شلؤؤذ  كؤؤا  مؤؤ  هشلؤؤى ش جباتيؤؤا ه  ةبقؤؤي  لعؤؤلص ييؤؤى  قؤؤن  ر سؤؤر بيسؤؤيوظ  لقؤؤرمي ال 
 (.  إلسالمي



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  428  [  

 

 (.895 -893 /1   لذرا ل ج  
************* 

  

 طم تركيا ويلغي الخالفةمصطفى كمال يح
 

وورن ؤ  ( ةنؤث  - ماويؤ  ورةاةةؤ   -كمؤا مؤل معيؤا  –( في ماوي  سؤالرةةك شيؤي 1880شلا   هتاترر  ( سي   
( هل ؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  ووؤؤؤؤرن  لاشةمؤؤؤؤ    هي  لمت ؤؤؤؤايلي  20( هل ؤؤؤؤا مؤؤؤؤ   لنوؤؤؤؤرن  إلسؤؤؤؤبا  ش  80( هلؤؤؤؤف مؤؤؤؤيوظ  140 قطيوؤؤؤؤا  
  إلسالم(.

ا( شهمؤ    هبنؤا  ( شتحؤةط بؤكر  ك ة ؤ  ةؤرل ةسؤب    فمصؤط ى ويسب مصط ى كمال رسمةا إلى   ييي رضؤ
 ال  عتلف  أبة    ييي رضا ( شيقال: إ  هدل هبري  م  هلباةةا.

 شلقا ر ج  مصط ى كمال ن  ل   لي رس في   سالرةةك( شهسقط  نا  ألبر  يي .
فؤؤي هةؤؤا مؤؤر رنل شيقؤؤال ه  هبنؤؤا  ةميؤؤن  ؤؤ  سؤؤ اةا مؤؤ  بؤؤخم  سؤؤم    هبؤؤاش مسؤؤ  هللاغؤؤا ( ألةوؤؤا كاةؤؤن تعمؤؤل 

 سالرةةك   فرلا هتاترر   ال  عيظ  سظ جاه ألم  شال ألبة .
م( 1893 لتحق  مارس  نوية    ثظ هلحقت  هم   مارس  يصلي  ثؤظ نرؤل  لمارسؤ   لحلبةؤ  فؤي سؤالرةةك سؤي   

 ل تيؤؤؤ  شبعؤؤؤا هربؤؤؤ  سؤؤؤير ت تخؤؤؤلج مؤؤؤ   لمارسؤؤؤ   البتا  ةؤؤؤ   لعسؤؤؤكلي   ل اةريؤؤؤ  فؤؤؤي  مرةاسؤؤؤتل(  الييقؤؤؤا  ةنؤؤؤث كاةؤؤؤن 
 متأجج  ييى  لخالف .

م( شين  فؤي ن  ؤل  هركؤا   لجؤةش  ل الؤث . شييؤا  1907شبمعرة  هدحا   ةقل إلى سالرةةك في دةا سي   
نرل في جمعة   إلتحان ش لتل ي فرجا فنوا ميافسن  ه ر  مي  م ل هةؤرر  ابؤا    شآيعؤن بةؤك فحصؤل بنيؤ  شبنؤيوظ 

ع مؤاةي ييؤى  لسؤيطا  ييؤا  لحمنؤا مؤ  هجؤل إيؤال   لاسؤترر   ليتسؤري  م(  ؤام  إلةقؤالص  ل1908ةح ع . شفي سؤي   
 بن   لنورن ش ليصار  ش لمسيمن ( شةجحن  لحلك  شلظ  شتل  مصط ى كمال فنوا .

م( هرسؤؤل إلؤؤى   آؤؤل بيس  لاؤؤلص فؤؤي  لنيةؤؤا( إل عؤؤانه   ثؤؤظ رجؤؤ  ش بؤؤتل  مؤؤ  1908شفؤي يؤؤذ   لعؤؤام ة سؤؤ  سؤؤي   
( إلسؤقا   لسؤيطا  ييؤا  لحمنؤا   شكؤا  هللاةؤذ   هةؤا ضؤبا   ألركؤا  شلؤةس م1909ةلك    محمؤرن بؤركن ( سؤي   

 ر ةسا لألركا .
م( ه رسل إلى فلةسا لحضرر مياشر ت يسكلي    شبعؤا ه  رجؤ  مؤ  فلةسؤا يؤن  مشؤلفا ييؤى 1910شفي سي   

  ش ل الثؤؤؤن  فؤؤؤي لتجؤؤؤاييوظ إ ؤؤؤاه فيقيؤؤؤره  ا ؤؤؤا  ل ل ؤؤؤ   لمشؤؤؤا   ل اميؤؤؤ   مارسؤؤؤ   لضؤؤؤبا  فؤؤؤامتأل ةقؤؤؤا  ييؤؤؤى  إلتحؤؤؤان وؤؤؤن
 سالرةةك.

 ثظ هغارت إ طالةا ييى لنيةا فأ رسل مصط ى شر ي إلى نرج   كباش 
م( شكؤؤا   ؤؤا شدؤؤل إلؤؤى رتبؤؤ  لؤؤر ء هي  ابؤؤا شدؤؤار مسؤؤايا  لقا ؤؤا  لجؤؤةش 1917ثؤؤظ هرسؤؤيره إلؤؤى  لشؤؤام سؤؤي   

 تم ونن وائدا لجبسة ف سونن:   ل اةي .
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إلةجينؤؤؤحي  لؤؤؤذي  ةتؤؤؤؤل فيسؤؤؤطن    ش ت ؤؤؤق  إلةجينؤؤؤح مؤؤؤؤ  شفؤؤؤي فيسؤؤؤطن  تمؤؤؤن  لصؤؤؤ ق  مؤؤؤؤ     ليييؤؤؤي (  لقا ؤؤؤا  
مصؤط ى كمؤؤال ييؤى  الةسؤؤحاص . لنؤارل  ليييؤؤي بؤؤلن  شسؤالما   شلةضؤؤلص  لجنؤرش  لتلكةؤؤ   ألربعؤ  ضؤؤلب   ادؤؤم  

  عا ه   رتا  ليييي را با م  هبر ص  لسيط   عا ه  يحم  جمال  ابا  ا ا  لجةش  لل   .
 ا إلى  ألبا   شهما ةتةج   لمعلك  ف اةن كارث  :شكاةن ةتةج  يذه  لخةاة  تحطةظ تلكة

 كا  يان  ألسل   قلص م  ما   هلف جياي يا   لقتيى بلداص  لارشه ش ألرم  .
شبعا  ةتصار  ليييي ةضل إلى  سؤطييرل فطيؤب مؤ   لاشلؤ   لتلكةؤ   لموحشمؤ  ه  تعؤن  مصؤط ى كمؤال  ا ؤا  

 ميطق   ليتلشل لحما   مصالم  إلةجينح شهميوظ ييا .ليجةش  لسانس  لص  لمردل ةنث  لي رذ  إلةجينحي ش 
شكا   مصط ى كمال  عا  لوحيم   ل يل   لتؤي كيؤايا تلكةؤا   شبعؤا رجريؤ  كؤا  ييؤى دؤي   ؤالقس  لمشؤورر 

 FRID.فلن  لذي كا  ر ةسا لالستخبار ت  إلةجينحي  في تلكةا ) 

ا  لسؤانس(   شذلؤك ألةؤ  يؤن  فؤي ربةؤ  ش كا  مصط ى كمال ييى دي  شثةق   السيطا  شةنا  لؤاو    محمؤ
م( مل فقؤؤا يسؤؤكليا لؤؤ    شكؤؤا  هللاةؤؤذ   شلةؤؤا ليعوؤؤا   شهظوؤؤل مصؤؤط ى كمؤؤال هللاةؤؤذ   لرةنؤؤا  لؤؤاو  كل ينتؤؤ  1918سؤؤي   

لإلتحؤؤان ش لتل ؤؤي   شهبؤؤا  دؤؤالةا شةلدؤؤا ييؤؤى مصؤؤيح  تلكةؤؤا   شسؤؤليا  مؤؤا هدؤؤبم  الثيؤؤا  دؤؤا قن  ةمةمؤؤن    
 لسله.شغا  مصط ى جيا ا لألمنل شهمنيا 

شفي هثياء  لحلص مات  لسيطا  محما ربان    لخؤامس( شتؤرلى شةنؤا  لؤاو   لخالفؤ    فقؤلص مصؤط ى كمؤال 
 شرف  م  مكاةت . 

ثؤؤظ جؤؤلت مسؤؤلةةات  ةتصؤؤار ت مصؤؤط ى كمؤؤال  لسؤؤاةق  فؤؤي  ألةاضؤؤرل شرادؤؤ  فؤؤي سؤؤقاريا هفنؤؤر  . ههمنؤؤل 
 ل ء ةتى  ال هةما بر ي: لتي جعين م  مصط ى كمال رار   م   لخر رق تايي  ماةوا  لشع

   هكيل كظ في  ل تم م  يجبف         ا رالا  لتل  جان رالا  لعلصف 
لقا تمن  لمسلةة  بوذ   إلرل ج  لساةل  لذي  أرذ  األلباص . ش لقؤا بؤان  إلةجينؤح فؤي فؤلض  لشؤلش  ييؤى 

  لخية   لنياش ياجح  ضعة ا شتسايين م  مصط ى كمال لة ول  طال فليا .
ايل  لحي اء  العطف ييى  لخية   ش لسخط ييى مصط ى كمال   فقا  ةتؤل  إلةجينؤح  لقسؤطيطنية  فؤي ثظ ت 

م( شآيؤب  لحي ؤاء مؤؤ   أليينؤن  إآايؤ   ألش مؤل  لتؤي تصؤؤار إلؤنوظ مؤ   لخية ؤ  ممؤؤا هن  1920( مؤارس سؤي   16 
   يؤؤل مصؤط ى كمؤؤال شيؤؤ    إلؤى  هن ؤؤان  ليقمؤ  ييةؤؤ    شفؤي  لمقابؤؤل تؤظ  لجؤؤالء يؤ   هسؤؤكى بؤول( ش لمحادؤؤل  مؤ

  رةة ( باش  ةصرل هنةى  بتباكات شتي ف  ألةاضرل م   لقر ت  لحية   ش لياس ميوررش  بوذه  الةتصار ت.
شفؤي ة ؤؤس  لمؤؤا  تخؤلج فتؤؤر  مؤؤ  بؤةر  إلسؤؤالم تصؤؤف مصؤط ى كمؤؤال شجمايتؤؤ   ؤال  ل فنؤؤحن ن سؤؤخط  ليؤؤاس 

 ييى  لسطا  ش لم تي.
 هتاترر   قلر  لحي اء  لجالء ي   ستاةيرل  شبمعايا ت سلي  ش ت ا ات رفة  م 

 المخو  التدمنري:
إ  يؤؤؤذه  لمخطؤؤؤط  كشؤؤؤف  لصؤؤؤي   لرثةقؤؤؤ   لمبكؤؤؤل  بؤؤؤن  مصؤؤؤط ى كمؤؤؤال شبؤؤؤن   إلةجينؤؤؤح ش لحي ؤؤؤاء   شييؤؤؤن  لؤؤؤك 

 برضرح  سل إبل ه مصط ى كمال ش ةسحاص جنرش  لحي اء.
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 يصؤؤؤره( فؤؤؤي مذكل تؤؤؤ  فةقؤؤؤرل: شفؤؤؤي ش ؤؤؤا كشؤؤؤف يؤؤؤ  يؤؤؤذه  لرثةقؤؤؤ  دؤؤؤا ق   لحمؤؤؤةظ شهمؤؤؤن  سؤؤؤله   م وؤؤؤل م نؤؤؤا 
(  لص  ل جل شفي هرضلشم  األةاضؤرل هسؤل إلؤي مصؤط ى كمؤال شهكؤا ك نؤل  فؤي شجؤرص كتمؤا   لسؤل 7/7/1919 

 ش ال: يذ   لافتل سنبقي سل  ةتى   ليوا   بنيي شبنيك شبن  ثليا   برك  ثليا  وامنل(.
( تمؤؤؤؤره سؤؤؤؤي  7/8..  ؤؤؤؤال فسؤؤؤؤجين  لتؤؤؤارير  شبعؤؤؤا ه  هكؤؤؤؤاةا لؤؤؤ  ة ؤؤؤؤ,  لسؤؤؤؤل  ؤؤؤال: إذ  فسؤؤؤؤجل  لتؤؤؤارير هشال .

 م(  لص  ل جل  عا ه  ره  هةيي سجين  لتارير ييى  لص ح   ال: ةسيا هكتب ثظ تا   1919 
 هشال: ست ر   لجمورري  يي بكل  لحكرم   عا  الةتصار . يذه ش ةا .

  لمياسب.ثاةةا: سنمرذ  لتابنل  لالهم  حق  لسيطا  ش لعا ي   لمال ة  يياما  حن   لر ن 
 ثال ا: سنلف   لستل ي   ليساء .

 ر  عا: سنياي  لطلبرش شسييبس  ل بع  م ل سا ل  ألمظ  لمتماة .
 ؤال م وؤل م نؤا: ييؤا سؤقط  لقيؤظ مؤ  وؤاي بؤاش  إر ن    تطيعؤن إلةؤ  كؤا  وتطيؤ  إلؤي  ؤال لؤي: لمؤاذ  تر  ؤن. 

الةؤؤا .  ؤؤال لؤؤي ضؤؤاةكا: سؤؤةكر   لؤؤحم  يؤؤر  يؤؤن لؤؤ : هرجؤؤر ه  ال تم رؤؤذةي  ؤؤا  ابؤؤا إذ   يؤؤن لؤؤك  ؤؤأ  لؤؤك جاةبؤؤا رة
  لحكظ في يذ  . هما هةن فاكتب    ستملرت في  ل تا   .

 رامسا: سيأرذ  ألةلف  لالتنية  ...  ك ي  ا  ابا  ك ي.
ثؤظ ة ؤذ  ليلةؤام   لتؤؤامنلي  شبعؤا ه  ة ؤذ  عضؤ    لمؤؤم م وؤل م نؤا فقؤؤال لؤ :  ؤا يحيؤحي  لسؤؤنا م وؤل م نؤا مؤؤا 

 شدييا إلنوا ؟ يل تيقي ة ل  ييى نفتل  مالة اتك؟ . ير ر ظ  ل قل   لتي 
  م( ألغنه الخالفة:1924( مارس  نة )3وفي )

 إذ تقام هتاترر   ملسرم  قضي:
** إلااء  لخالف  شفصل  لاو  ي   لاشل    شبللااء  لمحاكظ  لعتةق   ش ر ةنيوا   ةنث  جب ه  تستيال بوا 

 محاكظ ش ر ةن  يصلي  .
 لاو   جب ه  تخيي مكاةوا لما رس ةكرمة  غنل نوية  .** مار س رجال  

شه لت  لجمعة   لرآية   لقاةر  بؤال ميا شؤ  . شبعؤا وؤرمن  ةشؤا مصؤط ى كمؤال همؤل ء  لعوؤا  لقؤا ظ شهمنل تؤ   
 شرةير  إلى رارج  ليالن   شكا   ييوا بنرم هدار  ل ر   طلن  لخية   .

 لجؤذشر   يؤذ   لصؤلح  لؤذي  قؤي ميؤار  ليمسؤيمن  فؤي هرض لقا   تي  مصط ى كمال يذ   لصؤلح  لشؤامر مؤ  
تلكةا لما  رمس   لش  . شفؤلق  لل  ؤ   إلسؤالمة   لتؤي  ؤأشي إلنوؤا  لمسؤيمن  ميؤذ هربعؤ  يشؤل  لةؤا   شتشؤتن  ليؤاس 
مت ؤؤل ن  يؤؤي سؤؤيل بؤؤتى كؤؤالايظ فؤؤي  لينيؤؤ   لشؤؤاتة    شهدؤؤبحن  لؤؤذ اص تؤؤيوش مؤؤ  يؤؤذه  ل ئؤؤام  لمت ل ؤؤ    كؤؤل  سؤؤ  

 شيمتشق ةسام  لنذ م م  باء شكةا باء.سالة  
شبقى هتاترر  شفةا لإلة ينح  ةتى  لمؤرت إذ هةؤ  دؤمظ شيؤر ييؤى فؤل ش  لمؤرت ه  وردؤي بل اسؤ   لجمورريؤ  

 إلى  لس نل  ليليطاةي   بنلس لرري (.
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 وتيقة  وصي )سا مصوف   مال لسفنر )ريوانيا لورين )رئا ة تر يا:

فؤي جليؤا   أليؤل م  لتؤي  امؤن بيقيوؤا مؤ  جليؤا  دؤياي تؤا مح فؤي وؤرم  لخمؤؤةس ش ؤا ةقيتوؤا ةيقيوؤا بيصؤوا  لحل 
( تحؤؤؤؤن ييؤؤؤؤر     كمؤؤؤؤال هتؤؤؤؤاترر   سؤؤؤؤتايي سؤؤؤؤ نل 1968( فيل وؤؤؤؤل 15يؤؤؤؤؤ(  لمصؤؤؤؤانف  1387( ذي  لقعؤؤؤؤا   16 

 بليطاةةا لةخي   في ر اس   لجمورري   لتلكة (.
:   كةؤؤا وؤؤلفة رجييؤؤا ه   حكؤؤظ تلكةؤؤا ةشؤؤلت   دؤؤياي تؤؤا مح( هغؤؤلص دؤؤ حات  لتؤؤارير  لابيرماسؤؤي  عيؤؤر   

 ؟(  الن  لصحة  :
( 15( كؤؤا    كمؤؤال هتؤؤاترر  ( ر ؤؤةس تلكةؤؤا ول ؤؤا ييؤؤى فؤؤل ش  لمؤؤرت شييؤؤى  متؤؤا ن  1938هةؤؤ  فؤؤي ةؤؤرفميل   

سؤؤؤي  ةؤؤؤاشل هتؤؤؤاترر  باكتاترريؤؤؤ   دؤؤؤارم  ه   جلجؤؤؤل تلكةؤؤؤا رغؤؤؤظ هة وؤؤؤا شيؤؤؤاريوا إلؤؤؤى  لقؤؤؤل   لعشؤؤؤلي    شميؤؤؤ  لؤؤؤبس 
 طظ سيطا   لاو  شهنرل ة ام  ليا   لتلكة   الحلشف  لالتنية  . لطلبرش ش لحجاص شة

شييؤؤاما ر ؤؤا هتؤؤاترر  ييؤؤى فؤؤل ش  لمؤؤرت   كؤؤا   خشؤؤى هال  جؤؤا بخصؤؤا  خي ؤؤ   كؤؤر   ؤؤانر  ييؤؤى  سؤؤتمل ر يؤؤذ  
 لعمؤل  لؤذي بؤاهه   فاسؤؤتايى  لسؤ نل   بنلسؤي لؤؤرري (  لسؤ نل  ليليطؤاةي إلؤؤى  صؤل  للياسؤ  فؤؤي  سؤتاةيرل   همؤا مؤؤا 

بنيومؤؤا فقؤؤا ظؤؤل سؤؤل  هك ؤؤل مؤؤ  ثالثؤؤن  يامؤؤا شيؤؤا يؤؤر  لنؤؤرم  كشؤؤف  ليقؤؤاص يؤؤ  ييؤؤى وؤؤا   بنؤؤله ن كسؤؤر ( يؤؤ   ن ر
ةةؤؤؤا  ش لؤؤؤاه   بنلسؤؤؤر  ن سؤؤؤكر ( فقؤؤؤا كؤؤؤا  بؤؤؤن  هشر ق   ن سؤؤؤكر ( بلقةؤؤؤ   عؤؤؤث بوؤؤؤا   بنلسؤؤؤي لؤؤؤرري ( إلؤؤؤى  ليؤؤؤررن 

 ليليطؤاةي  لمعادؤل ييؤى  إلآؤؤالق    يالة ؤاكس( شهيؤل  لخارجةؤ  شربمؤا كاةؤن يؤذه  ليلقةؤ  هغؤؤلص شثةقؤ  فؤي  لتؤارير
 ف نوا ولشي  لرري ( ت ادنل مقابيت  غنل  لمألرف  م   لا كتاترر  لمحتضل. شيا يي  لرثةق  : 

] ييؤؤؤؤاما شدؤؤؤؤين شجؤؤؤؤات دؤؤؤؤاةب  ل خامؤؤؤؤ   جيؤؤؤؤس ييؤؤؤؤى فل بؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤياه  عؤؤؤؤة  لرسؤؤؤؤا ا شيحؤؤؤؤط  ؤؤؤؤ  آينؤؤؤؤب 
سةضؤلص  لجؤلس إذ   ةتؤاج لوؤظ . شييا ؤذ شمملضات   شما ه  نرين ةتى دلف  لطينب ش لمملضتن   ا ال إةؤ  

بؤؤاه فخامتؤؤ  وتحؤؤا  بؤؤبطء شل ؤؤ   عيا ؤؤ  بؤؤاوا    ش ؤؤال لؤؤي: إةؤؤ  هرسؤؤل فؤؤي آييؤؤي ألةؤؤ  وليؤؤا ه   طيؤؤب ميؤؤي آيبؤؤا 
 ياجال ر جةا ه  هيطة  جر بي يية   طليق   اآع .

ا هك ؤل مؤؤ  ه ؤؤ  ثؤظ  ؤؤال  لسؤ نل : لقؤؤا كاةؤؤن دؤا  تي شةصؤؤةحتي إلةؤ  يؤؤي  لرةنؤؤا   لتؤي كؤؤا   ح ؤل بوؤؤا شيقؤؤاري
ةصةح  هرل  . ألةوا كاةن ثابت  ال تتانؤل   شكؤا  يؤذ  يؤر  لسؤيب  لؤذي جعيؤ   ستشؤلةي فؤي مياسؤبات متعؤان  .. 
 حلي  تامؤ  كمؤا لؤر كيؤن شهيؤل  فؤي مجيؤس  لؤرهر ء  لتلكؤي   ثؤظ  ؤال: ش ؤا كؤا  مؤ  سؤيطات    كؤل ةس ليجمورريؤ  ( 

ب  ل  ه  هري   في ميصب  لل ةس . شم  ثؤظ فقؤا كؤا  وليؤا ه  ه   ختار رية   ل   يل شفات    ش ا كا  هريم رغ
  علف رن فعيي ييى  ال تل ح [   

 ثظ  عا  لت  نل  لعمنق  يتذر  لس نل شبكل  لعمنل  لذي ظول يية   لتأثل   شمال   وله إلى  لرسا ا.
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 تقييم موجز لدولة الخالفة العثمانية
 

 ثالث  هآر ر : مك  تقسةظ ملةي   لاشل   لع ماةة  إلى 
م( . ش ؤا 1774شيمتا م  تأسةسوا إلى ةوا ؤ  يوؤا  لسؤيطا   لاؤاهي مصؤط ى رؤا   ل الؤث  طور القو  : -1

 م( .1566-1512كا  هشج  لاشل   لع ماةة  في يوا  لسيطا  سيةظ  ألشل ش بي  سيةما   لقاةرةي  
م( ةنؤؤؤث نفعؤؤؤن 1774ألشل  ش بتؤؤؤاه ميؤؤؤذ يوؤؤؤا  لسؤؤؤيطا  ييؤؤؤا  لحمنؤؤؤا رؤؤؤا    طهههور الضههه ا والتراجهههة : -2

م(   شه ؤؤؤلت  جميؤؤؤ  مؤؤؤ   إلمتةؤؤؤاه ت ليصؤؤؤار   لاشلؤؤؤ  1777 لسؤؤؤيطي   لجحيؤؤؤ  ليمؤؤؤل   ألشلؤؤؤى فؤؤؤي ةةاتوؤؤؤا   للشسؤؤؤةا  
 م( .1861 لع ماةة  شدالةةات تارل  ألجاةب في بمشةوا إلى ةوا   يوا ييا  لمجنا را   

شييؤؤاه ميؤؤذ يوؤؤا  لسؤؤيطا  ييؤؤا عممانيههة : طههور اانسيههار ومههؤامرات النسههو  والما ههوو و ههقوب الدولههة ال -3
م (  ثؤؤظ  سؤؤتالم 1909م(  لؤؤذي يحلؤؤ   لم تؤؤي ل سؤؤر     شييتوؤؤي  خيؤؤ   لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا  1861 لعحيؤؤح رؤؤا   

 .1924 لماسر   ثظ إسقا  هتاترر  ليخالف   لع ماةة  شىلاا وا ةنث رتمن  السيطا  محما  لسانس سي  
  

 حكمهم : أسماء الخلفاء العثمانيين ومدة

 طور القو  : -أوال 
 (1 )-  ( 1317 -1300الس واو ومماو مؤ ا الدولة العممانية )م 

 (2 )-   م(1360 -1317ارول)   أورقاواو الغازي والس  
 (3 )-  وتل في حرب الصربم(.....1389-1360ارول )الس واو الغازي  مرا  قاو 

 (4) -  وتل أ نرا )ند تيمورلنك م(1402 -1389ارول)الس واو الغازي   با  يد قاو... 
 (5) -  (  1421-1410) الس واو   مومد ج بي الغازي 

 (6) -  م(1451– 1421)قاو الماني  الس واو مرا 

 (7) -  م(  -1451) الس واو الغازي   مومد الماني فاتح القسونوننية  
 (8 )- نكاارية .(........ق عه اا م1512 -1481) الس واو الغازي با  يد قاو الماني 
 (9 )-  م(1520 -1512)الغازي  ارولالس واو   يم   

 (10 )-  (1566 -1520) القانوني ارولالس واو الغازي   يماو قاو  
 (11 )- م(1577-1566)الس واو الغازي   يم قاو الماني 

 (12 )-  م(1595-1574)قاو المال   الس واو الغازي مرا 

 (13 )- م(1603 -1995)ل  الس واو الغازي مومد قاو الما 

 (14 )-  م(1617 -1603) ارولالس واو الغازي احمد قاو 

 (15 )-  و له المفتي واانكااريةم(...1618 -1617) ارولالس واو مصوف  قاو . 
 (16  )-   و له اانكاارية ووت وه.  م( 1622 -1618)الس واو ومماو قاو الماني.... 
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 (17 )-  م(1640 -1623)ة الس واو الغازي مرا  قاو الراب : 
 (18 )-  (:ق ة ووتلم1648 -1640ارول )الس واو الغازي ا)رابيم قاو. 
 (19 )-   و له المفتي . م( 1687  -1648) الس واو الغازي مومد قاو الرابة : 

 (20 )-  م( 1691 -1687)الس واو الغازي   يماو قاو الماني 

 (21  )- م(1695 -1691)  الس واو الغازي احمد قاو الماني 

 (22  )-  (:و له اانكاارية.م1703  -1695) الس واو الغازي مصوف  قاو الماني 

 (23 )-  و له اانكاارية.م( 1730 - 1703) الس واو الغازي احمد قاو المال..:   
 (24 )-  م(1754 -1730) ارولالس واو الغازي مومو  قاو 

 (25 )- م( 1757 -1754) الس واو الغازي ومماو قاو الماني 

 (26 )-   م(.1774  -1757)الس واو الغازي مصوف  قاو المال 

 
 طور الض ا : -تانيا  

 (27  )-  م ( 1789 -1774ارول ) الس واو الغازي وبد الومند قاو 

 (28  )-    و له المفتي .م ( 1807  -1789) الس واو الغازي   يم قاو المال : 

 (29  )-  ق ة وحج .م(1808 -1807) الس واو الغازي مصوف  قاو الرابة..... 

 (30  )-  م (1839 – 1808)  الس واو الغازي مومو  قاو الماني 

 (31  )-  م(.1861 -1839) الس واو الغازي وبد المجند قاو 

 
 طور اانسيار والموت : –تالما 

 (32 )(  و له المفتي .م 1886  -1861)  الس واو الغازي وبد الع ي  قاو 

 (33 )-  و له المتلمروو.م( : 1886أغسوا  -1886) ما وا  الخاما الس واو مر 

 (34 )-  و لههه المتههلمروو )د ههائا م( :  1909 -1886)السهه واو الغههازي وبههد الومنههد قههاو المههاني
 النسو .

 ( 35  )-  م( .1924 -1909)س واو مومد رشا  قاو الخاما ال 

 (36  )– ( ) أ هههقوه الما هههوو )تخوهههي  ( : 1924-1918السههه واو مومهههد السههها س ) وحنهههد الهههد ن
 النسو  واانك ن  واروربننن , وتنفنذ أتاتور  . وهو فقر الخ فاء العممانننن .

 
 وبه انتس  مسم  الخالفة الذي ا تمر زهاء تالتة وار ورنا ونصا القرو .
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 أوال : المناحي اإليجابية في دولة الخالفة العثمانية :

 ؤظ  لمل جؤ   لتاريخةؤ   لمعادؤل   لتؤؤي هررؤن ليع مؤاةنن     ؤا ظيمؤؤن إبتؤا ء   جؤب ه  ةي ؤن  لي ؤل إلؤؤى ه  مع
يؤؤذه  لاشلؤؤ   لمجنؤؤا    شهشرت تاريخوؤؤا شتؤؤارير  لمسؤؤيمن  فؤؤي ه اموؤؤا . شذلؤؤك أل  مع ؤؤظ كتؤؤاص  لتؤؤارير  عؤؤايا مؤؤ  

مع ؤظ  لمستشل ن    شتالمنؤذيظ مؤ  ذر ري  لمسؤيمن   مؤا فؤنوظ  ألتؤل   ش لعؤلص كؤاةر  ةا ؤاو  يينوؤا . ةنؤث ويتمؤي 
كتؤؤاص  لسةاسؤؤ  ش لتؤؤارير  لمعادؤؤلي  مؤؤ   لميسؤؤربن  ليمسؤؤيمن  يؤؤظ مؤؤ   لعيمؤؤاةنن    ش لقؤؤرمنن  . ش ؤؤا تؤؤرلى هتؤؤاترر  
شهتباي  إلى  لنرم  لحجل ييؤى شثؤا ق ك نؤل  يامؤ  مؤ  هربؤةا  لاشلؤ   لع ماةةؤ    شرادؤ  يؤ   لملةيؤ   ألرنؤل  مؤ  

 تاريخوا ش لتي ترلى فنوا  لماسر  إسقا   لاشل  .
هذكؤؤل هةيؤؤا نرسؤؤيا فؤؤي بالنةؤؤا  لعلبةؤؤ  ميؤؤذ  لط رلؤؤ  فؤؤي  لمؤؤا رس  البتا  ةؤؤ  ثؤؤظ مؤؤا تؤؤال ذلؤؤك مؤؤ  مل ةؤؤل  لار سؤؤ  ش 

 بنئا م  تارير تيك  لملةي  تحن يير      إلةتالل  لع ماةي ( !! . 
 لتؤؤي شضؤعوا  لتلبريؤؤر  ش ل تؤاص  حسؤؤب  -شلمؤا نرسؤن فؤؤي  سؤظ  لتؤؤارير مؤ  جامعؤؤ  بنؤلشت نر سؤؤتيا  لميؤاي  

نرسؤؤرةا  تؤارير  لؤذو  تؤآملش  إلسؤقاآوا شتعؤاشةر  مؤ   ل  ؤار مؤؤ  –يؤر ء فل ييؤ  بالنةؤا مؤ  يمؤالء  لنوؤرن ش ليصؤار  ه 
 إلة ينؤؤح شةي ؤؤا وظ   مؤؤ   لقؤؤرمنن  ش لماسؤؤر    لعؤؤلص   شمع موؤؤظ مؤؤ  ةصؤؤار   لشؤؤام   ييؤؤى هةوؤؤظ ه طؤؤال  لقرمةؤؤ  

ظ لؤؤررةس  لجاسؤؤرس  إلة ينؤؤحي ييؤؤى هةوؤؤظ  ؤؤان   ل ؤؤرر   لعلبةؤؤ  ..  شبؤؤوا ء  إلسؤؤتقالل !! كمؤؤا  ؤؤامن ليؤؤا  لؤؤذو   ؤؤاني
  لعلبة   ل يل  ييى  إلةتالل  لع ماةي ! 

شم  ييا ةقؤرل هةؤ   جؤب ه  تقؤله تيؤك  لتأريخؤات  عؤن   إلتوؤام   شمؤيو   لتمحؤةم. لتمنؤح ة ةقؤ  مؤا كؤا  فؤي 
لمستشؤل ن  شيمال وؤظ مؤ  شتحشيؤل مؤ  شضؤ    تيمؤا يؤر  فتؤل ء  –سؤأذكل الةقؤا هيموؤا  –تيك  لاشل  م  سؤييةات 

  لملتاو   لعيماةنن  .
 فلذ  ما جئيا إلى إ جابةات نشل   لخالف   لع ماةة  ..

فةؤؤأتي فؤؤي آيةعتوؤؤا  لح ؤؤاع ييؤؤى مسؤؤمى  لخالفؤؤ   إلسؤؤالمة    شةمؤؤل مشؤؤعل ةما ؤؤ   لمسؤؤيمن  ضؤؤا يجمؤؤات 
لخالفؤ   ؤا تحرلؤن لمسؤمي رمؤحي هيا  وظ   شترةنا مع ظ ممال وظ  لل ةسؤة  فؤي نشلؤ  ش ةؤا   ريؤ     عؤا ه  كاةؤن  

  بؤؤل سؤؤقر   اؤؤا ن فؤؤي مصؤؤل ةنؤؤث كؤؤا   لخية ؤؤ  ال  سؤؤةطل ةتؤؤى ييؤؤى  صؤؤله فؤؤي ظؤؤل سؤؤيطا  نشلؤؤ   لممالةؤؤك ميؤؤذ
ةتى  يل ذلك يياما كا   لقان   ألتل    سةطلش  ييى مقار ت ما  قي م   لخالفؤ  فؤي  اؤا ن فةمؤا كاةؤن يشؤل ت 

 لعالظ  لعلبي ش إلسالمي . لممالك ش إلمار ت  لمستقي  تتقاسظ ر ع   

شهمؤؤا  ل ضؤؤني   ل اةةؤؤ  لوؤؤا   فوؤؤي إةوؤؤاء نشلؤؤ   لؤؤلشم  لينؤؤحةطنن    شتؤؤلنن هدؤؤا ء  ألذ   فؤؤي يادؤؤم  مي وؤؤظ   
 لقسطيطنية  (    لتي دار  سموا ماوي   إلسالم   إسالم برل (   ش لتي  ةبع ن ميوؤا ر  ؤات  ل ؤتم ش لجوؤان لت ؤارل 

ة   كاميوؤؤا   لنرةؤؤا  شبيااريؤؤا   شرشماةةؤؤا ش لمجؤؤل  شبؤؤالن  لصؤؤلص ش ليرسؤؤي  ش لولسؤؤك  إلسؤؤالم إلؤؤى ربؤؤرع هشربؤؤا  لشؤؤلق
...  فمات نشل   إلسالم إلى بالن  لييقؤا   كاميوؤا   ششدؤين كمؤا رهويؤا ت صؤنال إلؤى شسؤط  ليمسؤا   شبؤمال إ طالةؤا 

 . ا في ةنيوا .  شمي ن جحر  لمترسط  كاميوا   شهرذت  لجحي  ش لضل  ب م  مع ظ ي ماء مير  هشرب

همؤا ثالؤؤث فضؤؤا يوظ فيقؤؤا  يتيؤؤل  لع مؤؤاةنر  هة سؤؤوظ ةمؤا   لمسؤؤيمن    ش يتيؤؤل  لخية ؤؤ   لع مؤؤاةي ش جؤؤب ةمؤؤاوتوظ 
مسؤؤمشلة  فؤؤي ييقؤؤ    فؤؤا ف  يؤؤ  بؤؤر آ  بؤؤمال إفلي ةؤؤا مؤؤ  لنيةؤؤا شةتؤؤى مؤؤل كش   شهرسؤؤل  لجؤؤةش ش لمؤؤان   بل اسؤؤ  
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يؤ   خؤار  ش تلمؤذ ش آشؤقيا !!  شرنت يجمؤات  لصؤ رين  يؤ  شهيل ةلبنت  ةتى إلى بؤالن مؤا شر ء  ليوؤل لنؤا ف  
 لعؤؤل ق شبؤؤلق  ألةاضؤؤرل   شبؤؤالن  لق قؤؤاس . شآؤؤلنت  ليلتاؤؤالنن  مؤؤ  بؤؤر آ   لبحؤؤل  ألةمؤؤل شبحؤؤل  لعؤؤلص شبحؤؤل 

  لويا ..

ش لقؤر  إلؤى مسؤتر  لؤظ تصؤل لؤ  نشلؤ  إسؤالمة  فؤي  لقا شدين  لاشل   لع ماةة  إلى هشج م   لحضار  ش لسةطل 
 كنيؤؤر غؤؤل م ( شتلمنوؤؤا 2000خوؤؤا ..  لقؤؤا تمكؤؤ   لع مؤؤاةنر  مؤؤ  ن  هسؤؤر ر  لقسؤؤطيطنية   قيابؤؤل تؤؤح  هك ؤؤل مؤؤ  تاري

كنيؤؤر متؤؤل !! شذلؤؤك هش سؤؤط  لقؤؤل   لخؤؤامس يشؤؤل !  شجابؤؤن هسؤؤاآنل  لع مؤؤاةنن   2مؤؤ   لشؤؤاآ   آلسؤؤنري لمسؤؤاف  
مؤر ةئوظ هةةاةؤا  ؤأك ل مؤ  هلؤف سؤ ني    لبحل  لمترسط شما ةرلؤ  مؤ   لبحؤار   ش كاةؤن توؤاجظ هسؤاآنل  ألشربنؤن  ش

ه   سؤمي فؤي  لقؤل   ل ؤام  يشؤل ةتى  ستطاع رية توا  لع ماةي   لسؤيطا  ييؤا  لمجنؤا(  محمي   الما ف   ل قني  !
  إذ  :  ؤا ال  ن   إلةجينؤح مسؤتالبا ذلؤك  السؤظن. فيما سأل  هةا  لصح (  حنل  ي ماةة :   لبحل  ألبةة  لمترسط 

فأجا ؤ   ؟  جنربؤكظ  ؤ ممي ؤت ظ ش إذ  ماذ  تاير   لبحل  ألسؤرن  لؤذي تحؤةط رسط  حنل  ي ماةة  ! كين تعتيل  لمت
 ! (ذ   مسبم  صلي ييى برآ  إسالم برل: ميتسما 

(  شجعيؤؤره محلمؤا ييؤؤى   حؤل  لحؤلم همؤا  لبحؤل  ألةمؤؤل فقؤا  يتيؤؤله  ألتؤل    لع مؤاةنر  ةميؤؤ  مشؤعل  إلسؤؤالم  
فنؤؤؤاةس  لمؤؤؤاء  لؤؤؤذي ويمؤؤؤس    يؤؤؤ   لماةةؤؤؤ   كؤؤؤي ال  مؤؤؤل دؤؤؤينب مؤؤؤ  همؤؤؤام ماويؤؤؤ  جؤؤؤا  لسؤؤؤ    لصينؤيؤؤؤؤة  ةتؤؤؤى  لتجار 

 لتؤؤي هآيقؤؤن  ليؤؤر رج  ألمليكةؤؤ  تحؤؤن ريا ؤؤ  هللال سؤؤعرن  لنؤؤرم يؤؤذه ..جؤؤا    !   هكيؤؤل ..شيؤؤي فؤؤي  لحؤؤلم!بؤؤر آئوا 
يمليؤا هللال  .م  بؤر آئوا  لتؤي  حؤل  لحؤلم( هي  لبحؤل  ألةمؤل.. در رير كلشه ميوؤا ييؤى هفااةسؤتا  شباؤا ن مؤ  

 . . شسبحا  مقيب  ألةر لسعرن  الماليي شمل فق  ل سرق .

شلقؤؤا كاةؤؤن  لوريؤؤ   إلسؤؤالمة  لل  ؤؤ   لع مؤؤاةنن  ظؤؤايل    رغؤؤظ مؤؤا  يتؤؤل يظ مؤؤ   ليؤؤاع ش  إلةحل فؤؤات كمؤؤا سؤؤيذكل 
 لحجؤة   الةقا . شكاةر  مع من  لشعا ل     موتمؤن   حما ؤ   لحؤلمن    ش إلة ؤاق ييؤى رؤامتوما   شةل سؤ  سؤينل

..  كمؤؤؤا ةشؤؤؤؤلش   لمسؤؤؤاجا فؤؤؤؤي كؤؤؤل  ألدؤؤؤؤقاع  لتؤؤؤي شدؤؤؤؤيوا سؤؤؤيطاةوظ   شهش  ؤؤؤؤر   ألش ؤؤؤاف   شبيؤؤؤؤر   لت ا ؤؤؤا شميشؤؤؤؤآت 
 لخامات  لمختي     ش ما تح ل هللاثؤاريظ  طا عوؤا  لمعمؤاري  لتلكؤي  ؤاره  بؤايا  فؤي مشؤارق بؤالن  لمسؤيمن  شمااربوؤا 

. 

 جوؤؤؤؤاتوظ مؤؤؤؤ  هشربؤؤؤؤا كمؤؤؤؤا رهويؤؤؤؤا ..  هنيؤؤؤؤلت  لحةؤؤؤؤا  شفؤؤؤؤي  لر ؤؤؤؤن  لؤؤؤؤذي كاةؤؤؤؤن هشربؤؤؤؤا  لشؤؤؤؤلقة  مسؤؤؤؤلح مع ؤؤؤؤظ مر 
 إل تصان   ش لتجاري  ش لصياعة  تبعا لقرتوظ شما فلضره م   ألم  ش الستقل ر..ش دؤارت  سؤتاةيرل يادؤم   لؤاةةا 
تينوا في ذلك ير دظ مصل ش لشام ش لحجاه   شمر ة  جحيل   لعلص شبؤمال إفلي ةؤا . شتحلكؤن  ر فؤل  لتجؤار  ييؤى 

جاريؤؤ   لقا مؤؤ    آليؤؤق  لتر بؤؤل   شآليؤؤق  لحليؤؤل (   شةقيؤؤن  لبضؤؤا   مؤؤ  شىلؤؤى تيؤؤك  لعر دؤؤظ   لتيقيوؤؤا  لطؤؤلق  لت
 س    لمسيمن  إلى بر آ   لمترسط   شةتى إلى مر ة  هشربا .
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 ثانيا: المناحي السلبية في دولة الخالفة العثمانية :

 لتشؤؤلي   لرضؤؤعي إلؤؤى ة ؤؤام  لحكؤؤظ   ييؤؤى  إ  هشل سؤؤيية  تؤؤذكل لسؤؤالآن  بيؤؤي ي مؤؤا   ألتؤؤل   يؤؤي ه  تسؤؤيل
شج   لتشلي  ش لتقين  ش لحكظ  انل ما هةحل      ا ةصؤين فؤي همؤاةوظ شألشل مؤل  فؤي تؤارير  إلسؤالم ش لمسؤيمن  . 
فؤي ةؤؤن  كؤؤا  ذلؤؤك  ؤؤيال مؤ   عؤؤة فسؤؤاق ميؤؤر  شهمؤؤل ء  لمسؤؤيمن  شبعؤة ري ؤؤا وظ   ييؤؤى شجؤؤ   الةتةؤؤال ش لتوؤؤلص 

هةا ه  ويتقؤل ليتشؤلي  ش لتقيؤن    إلؤى همؤا   لع مؤاةنن  . ش ؤا بؤاه يؤذ  كمؤا رهويؤا همؤ  سؤيةما   ش لمل شغ  . شلظ وتجله
 لقؤؤؤاةرةي  بؤؤؤل ميؤؤؤذ ه ؤؤؤام  ل ؤؤؤاتم  شؤؤؤيء  ينؤؤؤل إ  دؤؤؤم مؤؤؤا رشي فؤؤؤي ذلؤؤؤك . شتطؤؤؤرر  عؤؤؤا ذلؤؤؤك مؤؤؤ  تسؤؤؤيل  لضؤؤؤعف 

    شىفسؤؤان  ليخبؤؤ   لتؤؤي ش إليجؤؤاص ش  الفتتؤؤا   أشربؤؤا ل  ؤؤل   ةت ؤؤاكوظ بوؤؤا . ممؤؤا فؤؤتم  ؤؤاص  لتاليؤؤب شضؤؤةاع  لوريؤؤ
 ترلن في  ليوا   إسقا   لاشل  .

شيشؤؤتل  سؤؤالآن   بيؤؤي ي مؤؤا  مؤؤ  مؤؤ  سؤؤبقوظ مؤؤ  ري ؤؤاء شميؤؤر  شهمؤؤل ء  لؤؤاشل ش لممالؤؤك  إلسؤؤالمة   لسؤؤا ق  
 مع ؤؤظ  لسؤؤييةات  لتؤؤي آبعؤؤن  صؤؤرر  لحكؤؤظ ميؤؤذ تحؤؤرل ة ؤؤام  لحكؤؤظ مؤؤ   لخالفؤؤ  إلؤؤى  لميؤؤك يضؤؤرض ثؤؤظ  لميؤؤك 

 جيلي . شم  ذلك : 

لصل ع ييى  لميك بن   ألبياء ش إلرر  . شك ل   لقتل ش لخي  بن   إلرر  شم   لتؤف ةمؤل كؤل ش ةؤا مؤيوظ مؤ   
ةابة   لسرء . إال ه  سالآن   لع ماةنن  ه نش  ييى ذلك رذوي  لظ  سبقوظ إلنوؤا هةؤا مؤ   لمتصؤارين  ييؤى  لميؤك 

لةؤؤ    ش  جت ؤؤاثوظ جمةعؤؤا ةتؤؤى  للضؤؤ  !! شذلؤؤك فؤؤي تؤؤارير  لمسؤؤيمن  أ إال شيؤؤي بايؤؤ   تؤؤل إرؤؤر   لسؤؤيطا  ييؤؤا تر 
بؤؤاير  تالفؤؤي فتيؤؤ  ميافسؤؤؤ   لخية ؤؤ  ييؤؤى  لميؤؤك ممؤؤؤا   سؤؤا  لاشلؤؤ  شيضؤؤع وا همؤؤؤام هيؤؤا  وا ! ش ؤؤا شجؤؤا  لسؤؤؤالآن  
 حسب ما ذكل  عة  لممررن  م   عة بةاآن   إلةس م    تنوظ ه  لوؤذ  ةجؤ  فؤي  رلؤ  تعؤالى   ش ل تيؤ  هبؤا 

 ر   تل  إلرر  ررف فتي   لخالف ش ل ل   !!م   لقتل ( ! فوظ ولت ي

تؤؤارل  ألموؤؤات  ألجييةؤؤات فؤؤي دؤؤل يات  لقصؤؤل   شه ن  لطؤؤن  بيؤؤ  ه   لعاوؤؤا ت مؤؤيو  كؤؤ  مؤؤ  بيؤؤات ميؤؤر  
 ل  ؤؤار هش مؤؤؤ  دؤؤفةات  لسؤؤؤبا ا بؤؤؤن  رشسؤؤة  شدؤؤؤلبة  شى طالةؤؤؤ  ...   ليؤؤر تي يميؤؤؤ  لصؤؤؤالم بالنيؤؤ  شه ةمؤؤؤ  إرؤؤؤر  

 هشالني  ييى شال    لعوا .

خ ش لتؤؤلف ش السؤؤت  ار مؤؤ   لقصؤؤرر ش ل ؤؤلش ش لليؤؤاش   ش لمطؤؤا ر ش لحمامؤؤات  لمي ةؤؤ    شلقؤؤا تةسؤؤل لؤؤي ه   ليؤؤذ
ههشر  عؤؤة تيؤؤك  آلثؤؤار فؤؤي  سؤؤتاةيرل ةنؤؤث وؤؤل   ليؤؤاظل  لعجؤؤب  لعجؤؤاص مؤؤ   قا ؤؤا هللاثؤؤاريظ  لتؤؤي سؤؤلق هة سؤؤوا فؤؤي 

  لعوا  ألتاترركي .

وا  لضؤؤامير  لمومؤات جمؤؤ   لضؤل  ب ش لمتصؤؤارش   ألثؤل  شظيؤظ  لليا ؤؤا شك ؤل   لمكؤؤرس ش لضؤل  ب  لتؤؤي فلضؤ
لشمش   لعام    ش ا ه ن يذ  في هش رل  لاشلؤ  بتحرلوؤا إلؤى  لي ؤام  إل طؤايي   ةنؤث ه طؤ   لسؤيطا    لبابؤاش ت ( 
ش  ليةكؤؤاش ت (  ألر ضؤؤي   فمي ريؤؤا  مؤؤ  يينوؤؤا مؤؤ   لؤؤحر ع ش ل الةؤؤن  شسؤؤامر   ليؤؤاس رسؤؤ ا شظيمؤؤا سؤؤارت  أربؤؤؤاره 

  للكبا   

 ار مان  ليمسيسالت ش ألفالم فةما تتالى م  ه ام ةتى شدين إلى  غر ر  لطرب !( .شد

شلقؤؤا كؤؤا  ليملةيؤؤ   لع ماةةؤؤ  سؤؤييةات رادؤؤ  بوؤؤا فؤؤرق مؤؤا  بؤؤتلكر   ؤؤ  مؤؤ  غنؤؤليظ   مؤؤ   لسؤؤييةات هللاة ؤؤ   لؤؤذكل. 
 شم  ذلك :
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 ألرؤل  ليتقؤام  لحضؤاري ه   تجايوظ  لحضاري كا  هةان ا شتجيى  الميحى  لعسكلي ..  شلظ ورلؤر   لميؤاةي 
فؤؤؤي مجؤؤؤال  لعيؤؤؤرم  إلسؤؤؤالمة  ش لتطية ةؤؤؤ    شمجؤؤؤؤاالت  ل  ؤؤؤل ش ألنص .. هيمةؤؤؤ    فطبؤؤؤ   لعؤؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي  الجوؤؤؤؤل 

فةمؤؤؤؤا كاةؤؤؤؤن هشربؤؤؤؤا تشؤؤؤؤوا  لتحؤؤؤؤرل  ل ينؤؤؤؤل فؤؤؤؤي ثرر توؤؤؤؤا  ل  ليؤؤؤؤ  ش لسةاسؤؤؤؤؤة  ’ ش لتخيؤؤؤؤف فميؤؤؤؤذ  لقؤؤؤؤل   لسؤؤؤؤب  يشؤؤؤؤل 
اري  بؤن   لشؤلق ش لاؤلص سؤايمن فؤي  ةتقؤال ر  ؤ   لحضؤار   لبشؤلي  ش الجتماعة    ش لصياعة  . مما هشجا ير  ةضؤ

 م  بل يا إلى غلبوظ .

 لتخيف  لاويي   ش لتقر   ش لتعصب  لمذييي   إذ ةكظ  ألتل   شتعصؤير  لمؤذيب  إلمؤام هبؤي ةية ؤ  رةمؤ    
ات مؤؤلةيتوظ   تشؤؤجةعا (   فؤؤي ةؤؤن  هةوؤؤظ ةكمؤؤر  ر عؤؤ  إسؤؤالمة  تتعؤؤان مؤؤذ ييوا  ألدؤؤني  فؤؤي  لمسؤؤيمن  . كمؤؤا بؤؤو

ليتصؤؤرف شمؤؤا رس  لؤؤار شيش ..فقؤؤا كؤؤا  سؤؤالآن   لع مؤؤاةنن    شبؤؤنرخ  لسؤؤالآن  مؤؤ   لصؤؤرفة  ..  ش ؤؤا سؤؤايات 
هجؤر ء  لتخيؤف ش ل قؤل ش ل يؤؤظ  لتؤي آبعؤن تيؤؤك  ل تؤل   ليؤاس ييؤؤى  الةؤافاع شر ء  لطلقةؤ   لصؤؤرفة  فؤل ر  مؤ  ش  عوؤؤظ 

 يف شالسةما في ثي وا  ألرنل .  لمليل  شه نت  لصرفة   ألم  جوال ييى تخ

 لعيصؤؤلي   لتلكةؤؤ    ش لتؤؤي شجؤؤات ميؤؤذ  ليا  ؤؤ    ةنؤؤث تؤؤرلى  ألتؤؤل   مع ؤؤظ  لميادؤؤب  لوامؤؤ    ش لاليؤؤب ه  
 إليمال ليعيصل  لعلبي   ش لعيادل  لعلقة   لمشؤلقة   ألرؤل  كؤا  ميحرظؤا فؤي ةؤن  تمكؤ   عؤة  لمسؤيمن  مؤ  

  فؤؤي  لميادؤؤب . ش ؤؤا هشجؤؤا يؤؤذ  يؤؤر  بؤؤن   لع مؤؤاةنن  ش لمكؤؤر   ألساسؤؤي  لؤؤيالن  لالبةؤؤ   لم ترةؤؤ  ه   جؤؤاش  فسؤؤح
لألم   إلسالمة  يؤان  شهيمةؤ  شيؤظ  لعؤلص . ش ؤا ه نت ةؤا  يؤذه  ل ؤايل  فؤي  لطؤرر  ألرنؤل مؤ   لخالفؤ   لع ماةةؤ  

ةؤؤؤؤا آليقوؤؤؤؤا إلؤؤؤؤى  لم تؤؤؤؤرةن  مؤؤؤؤ   لتؤؤؤؤل  ش لعؤؤؤؤلص ييؤؤؤؤى  – عؤؤؤؤا  ل ؤؤؤؤرر   ل لةسؤؤؤؤة   –ييؤؤؤؤاما شجؤؤؤؤات  ل  ؤؤؤؤل   لقرمةؤؤؤؤ  
سؤؤر ء  شبلهت  لقرمةؤؤ   لطرر ةةؤؤ    لتلكةؤؤ (  حؤؤا    شتسؤؤيظ جبابلتوؤؤا مؤؤ   لماسؤؤر  ش لنوؤؤرن مقالنؤؤا  ألمؤؤرر   فأشجؤؤاش  
 لميلر ليمتآملي  م  ماسر   لعلص   شمؤ   لماؤلر بوؤظ مؤ   لم ق ؤن    شمؤ   لطؤامعن   الميؤك   ه  ولفعؤر  ةعؤلتوظ 

 لتي يامن دلح  لخالف  .   لقرمة   لعلبة  ه ضا . شكا  يذ  هكيل  لمعاشل  
شيكؤذ  تجمعؤؤن  لسؤييةات رغؤؤظ مؤا هسؤؤي يا مؤ   إل جابةؤؤات  لع ةمؤ  لتلسؤؤظ  ليتةجؤ   لمحترمؤؤ   قؤار   . شيمكؤؤ  

 تيخةم مجمل هسباص  لسقر   اليقا   لتالة   ارتصار .
 

 ثالثا : األسباب العامة النهيار الدولة العثمانية :

 إلسؤؤؤؤالمة  بؤؤؤؤاير   لتقؤؤؤؤن  ش لتي ؤؤؤؤةظ شييؤؤؤؤرص ريؤؤؤؤاح  لتاليؤؤؤؤب جؤؤؤؤل ء نرؤؤؤؤرل  لتشؤؤؤؤلي   لرضؤؤؤؤعي ييؤؤؤؤى  لشؤؤؤؤليع  
 .  شيذ  م  هيظ هسباص ضةاع  لمسيمن   ا ما شةاو ا   إليجاص بيوارج  لحضار   لالبة 

  ألجوؤؤح   لحكرمةؤؤ  شكبؤؤار آبقؤؤات  لمجتمؤؤ رجؤؤال ش  لحابؤؤة  .لقصؤؤرر ةةؤؤا   لسؤؤالآن    ش   لتؤؤلف ش ليؤؤذخ فؤؤي 
 ممالك ش لاشل .شير ثاةي هيظ هسباص  ةوةار  ل

شت شؤؤي  لي ؤؤام ييؤؤى  للعةؤؤ  .شك ؤؤل   لمكؤؤرس .   لقؤؤرمي  ل ؤؤلني  ل ئؤؤري  السؤؤتيا ني  ل يؤؤظ ش لطغةؤؤا  ش لي ؤؤام  
 شير ثالث هيظ هسباص  لحش ل ش لير ر . شت شي  لطب ة  في  لمجتم ..  إل طايي  أسره درره شسنئات  

 ألةؤؤؤاني  لعسؤؤكلي ليحضؤؤؤار   لع ماةةؤؤؤ  ييؤؤؤى  تجؤؤؤاهش ال لجمؤؤرن  ل  ؤؤؤلي ش ل قوؤؤؤي ش لؤؤؤاويي  ش لتقر ؤؤ   لمؤؤؤذييي   
 ةساص  لمياةي  لحضاري   ألرل .
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تؤؤارل  يادؤؤل شسؤؤ ار ت   لؤؤاشل  ألجييةؤؤ  فؤؤي بؤؤمش   لينؤؤن  لعؤؤالي  نوؤؤر    لخالفؤؤ ( شنيؤؤظ  أل يةؤؤات السؤؤةما  
  ليصل ةة  ليعيث برةا   لاشل .

ش لتمنح  لعيصؤلي ش مؤ   لقرمةؤات شالسؤةما فؤي سةاس   لتؤتليك آغةا   لشعرر  لقرمي لا   ألتل   . ش يتمان  
  ليالن  لعلبة .

سؤةطل  ووؤرن  لاشةمؤؤ  ش لماسؤر  ييؤى إن ر   لاشلؤؤ  فؤي  ل يؤث  ألرنؤؤل مؤ  ةةؤا   لؤؤاشل  لع ماةةؤ  شالسؤةما  لقؤؤل   
  ألرنل.

اشمؤؤ  لمق ش التجؤؤاهت شؤي رشح  لشؤؤعربة  ش لقرمةؤؤ  لؤؤا   لعؤؤلص شغنؤؤليظ كؤؤلن فعؤل ييؤؤى سةاسؤؤ   لتمننؤؤح  لتلكؤؤي.  
 .  شمحاربتوا شمعاشة   إلة ينح يينوا !  لخالف   لع ماةة 

 فتتا  ةخب   لطبق   لسةاسة    ش لعسؤكلي    ش ل قافةؤ  ش ل  ليؤ  فؤي  لاشلؤ   لع ماةةؤ  يامؤ   الحضؤار   لالبةؤ     
 شسعنوظ لتقينايا   شفقا   رشح  لعح   إلسالمة  

 

 : وأخيرا السبب الخارجي

مؤؤ   لنوؤؤرن ش لطيةؤؤا  شغنؤؤليظ . شتعؤؤاشةوظ  اانك نهه  والههروس والفرنسههنننشرادؤؤ  ربةؤؤ  شيؤؤر تؤؤآمل  لؤؤاشل  ألش 
مؤ  هجؤل إ صؤال  لنوؤرن إلؤى فيسؤطن    شتقاسؤظ  ألشربنؤن   شىدل ريظ ييى إسقا   لاشل   لع ماةةؤ  شتحؤال وظ ضؤايا.

 .  شالسةما تيك  لاشل  ل الث  إلرثوا . شتقطة  هشدال  لعالظ  إلسالمي ش لعلبي ش بتالي 
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 استعراض ألحوال دول وممالَ العالم العربي واإلسالمي 

 منذ انهيار الخالفة العثمانية 
 

 م (  2004  -هه 1425م   وإل   1800 -هه 1214) منذ  
 

هيتقؤؤا هةؤؤ  ةتؤؤى ت تمؤؤل  ل ا ؤؤا  شيتحقؤؤق  لاؤؤلض  لمقصؤؤرن   مؤؤ  سؤؤلن رالدؤؤ   لتؤؤارير  إلسؤؤالمي فؤؤي مقامؤؤ  
قاشمؤ  إسؤالمة  يالمةؤ  ،  قرنيؤا آال ؤ  ش عةؤ  مسؤترعب  لعقنؤاتوا  لجوان ؤ    فايمؤ   حث غلض   لتأسةس لؤاير  م

لمعطةات ش  عوا   ماركؤ  لؤارشس تاريخوؤا . ه  مؤ   لم نؤا ه  ةخؤتظ يؤذ   ل صؤل  لتؤاريخي  خالدؤ  تؤارير مؤا ةؤل 
  لحاوث  بييا    لعالظ  لعلبي ش إلسالمي  عا  ة ل   يقا  لخالف  . شير ما  صطيم يية   التارير

ليعؤؤؤلص ش لمسؤؤؤيمن  . شرغؤؤؤظ ه  هك ؤؤؤل تيؤؤؤك  ألةؤؤؤا    لمأسؤؤؤري   ؤؤؤا ةؤؤؤل  المسؤؤؤيمن   عؤؤؤا  ة ؤؤؤل   يقؤؤؤا  لخالفؤؤؤ   
 لع ماةة  شتيايب  لالص  ألشربي شرشسةا لتلكتوا شذلك  عا سؤقرآوا  للسؤمي  عؤا  لحؤلص  لعالمةؤ   ل اةةؤ  شرسؤارتوا 

 إلى جاةب هلماةةا لتيك  لحلص .
 لتؤؤي تعتيؤؤل  لجرلؤؤ   ل اةةؤؤ  مؤؤ   لحمؤؤالت  لصؤؤينية    كاةؤؤن  ؤؤا بؤؤاه ت  يؤؤل ذلؤؤك ةنؤؤث إال ه  تيؤؤك  ألةؤؤا    

 ضؤمن  لؤيالن  ألشربةؤ   السؤتعماري  مؤا  سؤتطاين مؤ  بيؤا    لمسؤيمن  فؤي  ألآؤل ف  لبعنؤا  ليعؤالظ  إلسؤالمي ش ؤا 
ر  ييؤؤؤى مصؤؤؤل سؤؤؤي  بؤؤؤاه ذلؤؤؤك ميؤؤؤذ  لقؤؤؤل   لسؤؤؤانس يشؤؤؤل   إال هةؤؤؤ   مكؤؤؤ   لتؤؤؤأرير ليا وتؤؤؤ   لجا ؤؤؤ  ميؤؤؤذ ةميؤؤؤ  ةؤؤؤابين

 منالن     شير  لتارير  لذي ور فق با  ات  لضعف ش لتقوقل في  لخالف   لع ماةة  كما رهويا هللاة ا .1798
شة ؤؤل  لعؤؤام تمكيؤؤي مؤؤ   لمل جؤؤ   لمعادؤؤل  ش هةؤؤا هرؤؤط يؤؤذ   لبحؤؤث فؤؤي ملةيؤؤ   لمخؤؤاب    ةنؤؤث ال تتؤؤرفل لؤؤي 

(  تؤؤؤاص  مرسؤؤؤري   لتؤؤؤارير  إلسؤؤؤالميتميايؤؤؤا شالسؤؤؤةما  ك ل تؤؤؤب  لالهمؤؤؤ  .. ش ة ؤؤؤل  لعؤؤؤام تؤؤؤرفل  لمل جؤؤؤ   لتؤؤؤي كيؤؤؤن ه
ةنؤث هرخ لسؤؤا ل بؤالن  لمسؤؤيمن  ميؤذ  ةطؤؤالق نشلؤ   إلسؤؤالم  –رةمؤؤ     -لألسؤتاذ  لمؤؤمرخ  لعبقؤلي محمؤؤرن  بؤاكل

شىلؤؤؤؤى مطيؤؤؤؤ   ل ماةنيؤؤؤؤات مؤؤؤؤ   لقؤؤؤؤل   لعشؤؤؤؤلي  . شغنؤؤؤؤله مؤؤؤؤ   ل تؤؤؤؤب  لتاريخةؤؤؤؤ   لمتخصصؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي  لتؤؤؤؤارير  لسةاسؤؤؤؤي 
ست ر  يذه  ل قل  مرجح  هيتما في جيوا ييى ما ييق في ذ كلتي مما  ؤلهت هش نرسؤن. هش ممؤا   لمعادل.. فيذلك

يشؤت  شبؤوات  مؤ  تاريخيؤؤا رؤالل يؤذ   للبؤؤ   ألرنؤل مؤ   لقؤل   لعشؤؤلي  . شيؤي دؤ حات ربمؤؤا  كؤر  مؤ   ألفضؤؤل 
 شةا  لر    . ه  ةص وا  أةوا  اسة  مليل  ةتى ة ل م  شد وا  أةوا سرن ء..  شلر  ييا ذلك لما يا

وإو  نهه أوتقهد أنهه  هوا  لنههل أذو بالرحنهل إناهاء هللا , حنه  ألمهح انبعههاا طالئهة مهن الاهباب المجاهههد 
فههي  –إو شههاء هللا  -الظههاهرين و هه  الوههق ,  نسههجوو بأشههالئسم قنههوب الفجههر لياههر  صههباحه المننههر وريبهها

  ماء والمنا العربي واا المي الكبنر ..
 لؤؤذي هسؤؤتعن    ييةؤؤ  فؤؤي كتا ؤؤ  يؤؤذ   لبحؤؤث  ل ينؤؤل ميؤؤذ ثالثؤؤ  سؤؤين   شةحؤؤ  فؤؤي شمؤؤا يؤؤذ   لسؤؤول  لؤؤاؤشص 

ملةيؤ   لخؤرف ش لتيقؤل ش الرت ؤاء يؤذه .. إال مسؤايم  متر ضؤع  فؤي ةةاكؤ  ةصؤ  متر ضؤع  فؤي ةسؤة  ذلؤك  ل جؤل 
  لع ةظ  لميشرن    لقانم ال محال   لذ    . 

  فؤي سؤؤينل   .  عؤا ه  ةشؤؤوا إآؤؤالل إبؤل  ات   ألشلؤؤى ليؤؤيعظ شهسؤأل    إلرؤؤالص ش لقيؤرل   شراتمؤؤ   الشؤؤوان
 باف  شضةاء ذلك  ليرر    عا ه  تطاشلن يينيا يقرن ذلك  لينل  ليوةظ باوا  ل يم   اسي  لص ة  .
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شسأسؤؤلن رالدؤؤ  ذلؤؤك  لتؤؤارير  لحؤؤاوث ييؤؤى  سؤؤمن    بؤؤالن  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي   ثؤؤظ هيؤؤظ بؤؤالن  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي . 
ظ  لعلبؤؤي مسيسؤؤال  لؤؤاشل مؤؤ   لمشؤؤلق إلؤؤى  لماؤؤلص . شمؤؤ  هللاسؤؤةا إلؤؤى إفلي ةؤؤا .فقؤؤا ت تؤؤن  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي شسؤؤأباه  العؤؤال

إلؤؤى  ثيتؤؤن  شيشؤؤلي  نشلؤؤ  !  ابيؤؤ  ليحيؤؤان  يؤؤذه  أل ؤؤام  حسؤؤب بؤؤل م  جؤؤررج بؤؤرش ! شتجؤؤاشه يؤؤان  لؤؤاشل  إلسؤؤالمة  
    شىةما لتقسؤةظ  صؤعت  ييؤى ما ؤا  رمسا شرمسن  نشل  !! . شلةس يذ  لاررل محيا م   لاشل في  إلسالم  الطب

  لمستعملي  بذر مذر!
 

 أوال : العالم العربي :

 العرا  : - (1)

م(   شتيافسؤؤؤن ييؤؤؤى 1917 -يؤؤؤؤ 1335م(  شةتؤؤؤى  1516 -يؤؤؤؤ 922كؤؤؤا   لعؤؤؤل ق شال ؤؤؤ  ي ماةةؤؤؤ  ميؤؤؤذ يؤؤؤام  
سةاسؤؤؤ   لترسؤؤ  بؤؤؤل ا ييؤؤؤى  ةتاللؤؤ  هلماةةؤؤؤا شفلةسؤؤا شىةجيتؤؤؤل    فبعؤؤؤا تحقنؤؤق  لرةؤؤؤا   أللماةةؤؤ     تجوؤؤؤن هلماةةؤؤؤا إلؤؤى 

  اا ن. –ةساص  لاشل   لع ماةة   لميوار    ش وتضم ذلك في مشلشيوا  لخاص  ما سك  ةاوا بللن  
 ش ا هنركن بليطاةةا رطرر   لي رذ  أللماةي فتصات لمر جوت  ة ل  لتواواه  لرجرن  ليليطاةي في  لخية .

م( بؤؤاهت  لقؤؤر ت  ليليطاةةؤؤ  تتحؤؤل  مؤؤ   لويؤؤا 1914 -يؤؤؤ 1332شلمؤؤا  ةؤؤالعن  لحؤؤلص  لعالمةؤؤ   ألشلؤؤى سؤؤي   
الةؤؤتالل  لعؤؤل ق ميتوؤؤح  فلدؤؤ   ةضؤؤمام  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  إلؤؤى هلماةةؤؤا   شةجحؤؤن يؤؤذه  لجنؤؤرش فؤؤي  السؤؤتنالء ييؤؤى 

( 1917 -يؤؤؤ 1335م( . شفؤؤي سؤؤي   1915يؤؤؤ 1333 ل ؤؤاش ش لبصؤؤل  شسؤؤةطلت تؤؤاريجةا ييؤؤى جيؤؤرص  لعؤؤل ق سؤؤي   
 ييين بليطاةةا ةوا   تبعة   لعل ق لياشل   لع ماةة . ةتين  اا ن ش لمردل شه 

 م( تقلر شض   لعل ق تحن  لحما    ليليطاةة  .1920 -يؤ 1338شفي ممتمل   سا  ريمر( سي   
همؤؤا يؤؤ  تطؤؤرر  لحلكؤؤ   لرآيةؤؤ   لعل قةؤؤ    فقؤؤا بؤؤاهت مؤؤ   يؤؤل هيضؤؤاء  جمعةؤؤ   لعوؤؤا(  لؤؤذو  يقؤؤاش   جتمايؤؤا 

عؤل ق ش تحؤانه مؤ  سؤرريا سةاسؤةا ش  تصؤان ا كمؤا  ؤامر  بتحلكؤات يسؤكلي  ييؤى  لحؤاشن بامشق هييير  فة   ستقالل  ل
  لسرري   لعل قة .

م(  لتؤي  متؤات مؤ   لمردؤل 1920 -يؤؤ 1337شليى  لعل  نر  فؤي  لؤا رل ةؤا ء  لمقاشمؤ  ش ؤامر  ب ؤرر  سؤي   
 سر   لبصل  شباا ن ش لمردل.إلى  لبصل  شبار  فنوا سا ل  ل با ل ش لطر  ف شلظ ويق في هواي  إلةجينح 

 -يؤؤؤ 1339شكاةؤؤن بليطاةةؤؤا  ؤؤا ترجؤؤن  ألمنؤؤل فةصؤؤل بؤؤ   لشؤؤليا ةسؤؤن  مي ؤؤا ييؤؤى  لعؤؤل ق شذلؤؤك فؤؤي يؤؤام  
م( فحصؤؤين 1932-يؤؤؤ 1350م( فعمؤؤل ييؤؤى تحقنؤؤق  السؤؤتقالل يؤؤ  آليؤؤق  لم اشضؤؤات شيقؤؤات معايؤؤا   1930

 م(.1932 -يؤ 1350يصب   ألمظ سي     لعل ق  مقتضايا ييى  عة  لمكاسب ميوا  يرل  لعل ق يضر  في
م( رهت بليطاةةؤؤا  ل لدؤؤ  سؤؤاةح  لتسؤؤت نا مؤؤ  1939 -يؤؤؤ 1375شييؤؤاما  امؤؤن  لحؤؤلص  لعالمةؤؤ   ل اةةؤؤ  سؤؤي   

م( شذلؤك  اسؤتعمال  ر يؤا  لمر دؤالت  لعل قةؤ  شبعؤة  لقر يؤا  لعسؤكلي  ممؤا 1930 -يؤؤ 1348 متةاه ت معايا   
 م(  العل ق.1941 -يؤ 1359لى ه   ة جل ب رر  ربنا يالي  ل نالةي سي   جعل  لرض   العل ق وحن ن ترتل  إ

شت جؤل  لصؤل ع  لعسؤكلي بؤن   إلةجينؤح ش لعؤل  نن   لؤذي  ةتوؤؤى بوؤلص ربؤنا يؤالي  ل نالةؤي رؤارج  لعؤل ق كمؤؤا 
 ةجحن بليطاةةا في  ستمال   ألمنل ييا  إلل  شةرري  لسعنا لتي نذ مخططاتوا في نيظ ة رذيا  العل ق.
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م( جؤؤؤؤل  تشؤؤؤؤكنل رمسؤؤؤؤ  هةؤؤؤؤح ص يل قةؤؤؤؤ  تييؤؤؤؤى  عضؤؤؤؤوا معارضؤؤؤؤ   لسةاسؤؤؤؤ  1944 -يؤؤؤؤؤ 1364شفؤؤؤؤي سؤؤؤؤي   
  ليليطاةة  في  لعل ق ل    ستطاين بليطاةةا ةيوا.

م( هييؤؤ  قةؤؤام  ةيؤؤف  اؤؤا ن( بؤؤن   لعؤؤل ق شتلكةؤؤا ثؤؤظ  ةضؤؤمن إلةؤؤ  1955إبليؤؤل سؤؤي  5 -يؤؤؤ 8/5/1374شفؤؤي  
تحؤؤا   ألمليكةؤؤ    ف ؤؤا  ذلؤؤك ةريؤؤا مؤؤ  يؤؤحل  لعؤؤل ق شبعؤؤة  لييؤؤا    لعلبةؤؤ  بليطاةةؤؤا شىوؤؤل   شباكسؤؤتا  ش لرال ؤؤات  لم

 ي   لتةار  لعلبي  لتحلري  لذي ر ج هللاةذ  .
شلمر جو   لحيف تشكين لجي  شآية  م   لقر   لقرمة   ش لشؤنرعة  تصؤات ل ةؤان   لحلكؤ   لرآيةؤ    ش ةتوؤن 

م(  لتؤؤؤؤي هآاةؤؤؤؤن  الي ؤؤؤؤام  لمي ؤؤؤؤي شهيييؤؤؤؤن 1958ورلنؤؤؤؤر سؤؤؤؤي  14 -يؤؤؤؤؤ 10/7/1377جورنيؤؤؤؤا إلؤؤؤؤى ت جنؤؤؤؤل ثؤؤؤؤرر   
  لجمورري   . 

(  سترلى   ةحص  لبعؤث  لعلبؤي  البؤتل كي ( ييؤى  لسؤيط  ييؤل  إلةقؤالص فؤي  لعؤل ق . شةصؤب 1965سي   
  هةمؤا ةسؤ   لبكؤل ( ر ةسؤؤا ليعؤل ق . شبعؤا ثؤال  سؤؤير ت تمكؤ  رجؤل ةؤحص  لبعؤؤث  ليافؤذ   دؤا م ةسؤن  ( ةا ؤؤب 

  بوؤاشء شتؤرلى ر اسؤ   لعؤل ق . ش بتؤاه يوؤاه بتصؤفة  كافؤ  مل كؤح  لقؤر  فؤي  لحؤحص ش لاشلؤ   لل ةس  لبكل م  إه ةت
 ؤؤؤؤالبطش ش إليؤؤؤؤا مات  لامريؤؤؤؤ    ةتؤؤؤؤى سؤؤؤؤةطل  م ؤؤؤؤلنه ييؤؤؤؤى  لحكؤؤؤؤظ كر ةؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  ه ؤؤؤؤر  رؤسؤؤؤؤاء  ألة مؤؤؤؤ   لعلبةؤؤؤؤ  

بتصؤفة  كافؤؤ   –ا كمؤؤا فؤي سؤؤرري – لا كتاترريؤ  شهك ؤؤليظ  طشؤا شجيلشتؤؤا . ش ؤا تمنؤؤحت فتؤل  ةؤؤحص  لبعؤث فؤؤي  لعؤل ق 
 التجايؤؤات  لسةاسؤؤة   ألرؤؤل  . ش تبعؤؤن ةوجؤؤا ييماةةؤؤا إلحان ؤؤا  سؤؤاريا مر لةؤؤا لمرسؤؤكر . ش  ؤؤا ةؤؤارص دؤؤا م  لبعؤؤث 
 إلسؤالم ش إلسؤالمنن  شبطؤؤش بوؤظ شسؤار  ؤؤالعل ق ييؤى آليؤق  ل  ؤؤل ش ل يؤظ ش لطغةؤا    شل ؤؤ   لؤذي  حسؤب لصؤؤا م 

جةؤؤؤا   شهسؤؤؤس جةشؤؤؤا  ريؤؤؤا ك نؤؤؤل  لعؤؤؤان مرفؤؤؤرر  لعتؤؤؤان   شآؤؤؤرر هةؤؤؤ  سؤؤؤعى لييؤؤؤاء نشلؤؤؤ   ريؤؤؤ  متطؤؤؤرر  ييمةؤؤؤا شت يرلر 
 لصؤؤؤؤيايات  لعسؤؤؤؤكلي  شالسؤؤؤؤةما  لصؤؤؤؤارشرة    بؤؤؤؤل آمؤؤؤؤم أل   متيؤؤؤؤك  لقؤؤؤؤار ت  ليرشيؤؤؤؤ  . شبؤؤؤؤوا  لعؤؤؤؤل ق فؤؤؤؤي يوؤؤؤؤاه 

  لا كتاترري  لامري ةوض  يمل ةة  ش هنيار    تصان ا مست نا  م   لمر رن  لي طة   لوا ي  ليعل ق . 
عة   لخمنيةؤؤؤ   لتؤؤؤي هآاةؤؤؤن  شؤؤؤاه إوؤؤؤل     تييؤؤؤن إوؤؤؤل   ميؤؤؤاه تصؤؤؤاول  ل ؤؤؤرر  ليؤؤؤاشل  لعلبةؤؤؤ  شبعؤؤؤا  ل ؤؤؤرر   لشؤؤؤة

ش إلسالمة    شةلكؤن  لقؤر   لشؤةعة   لتؤي كؤا  دؤا م  ؤا  ضؤطوايا كانليؤا  قسؤر  . فؤبطش دؤا م  الشؤةع  شة ؤل 
بنيومؤا  تومؤن كؤل بوظ برةشة  . ش ستاين همليكا  لحال بن   لجارتن   لقريتن  شةجحؤن فؤي إبؤعال ةؤلص ضؤلشس 

( شنمؤؤلت مؤؤر رن  لييؤؤاو  . 1987( شىلؤؤى   1979نشلؤؤ  فنوؤؤا  ألرؤؤل   التسؤؤيب فؤؤي بؤؤاء  لحؤؤلص  لتؤؤي  سؤؤتملت مؤؤ   
شل    لعل ق رلج بتجلب  يسكلي  كينل  شآرر جةش  . ش ستاين همليكا  ليحيؤ   لترسؤعة  لؤا  دؤا م   ش سؤتارجت  

  1990رر  فؤي ةؤلص  لخيؤة   ل اةةؤ  ش ةتؤل  ل ريؤن  سؤورل  سؤي   لس نل   ألمليكة  شهيين ل   ةتالل  ل ريؤن . فتؤ
شبؤؤذلك بيؤؤ  دؤؤا م  لطعؤؤظ  لؤؤذي شضؤؤعت  لؤؤ  همليكؤؤا لةكؤؤر  يؤؤذريا  لؤؤر يي ليتر جؤؤا  السؤؤتعماري فؤؤي  لميطقؤؤ  . شيكؤؤذ  
هة ن همليكا م  جنرش ةي ا وا بيحر مينر  جياي لتحليل  ل ريؤن شىةقؤاذ هدؤا ا وا مؤ  ةكؤام  لخيؤة  كمؤا  نيؤن 

يؤؤ  تؤؤامنل  لجؤؤةش  لعل  ؤؤي   ش تلكةؤؤ  ةكؤؤام  لخيؤؤة   1991يؤؤى هشلئؤؤك  لحكؤؤام  لخرةؤؤ  . شهسؤؤ لت  لحؤؤلص سؤؤي  ش ن
ش بتح ه مخحشةوظ  لمالي فؤي بيؤر  همليكؤا   ششضؤ   ألمليكؤا   ؤاموظ فؤي  لميطقؤ  . شفلضؤن همليكؤا ةصؤار  ظالمؤا 

لرةشؤؤؤي  تؤؤل هك ؤؤؤل مؤؤ  مينؤؤؤر  سؤؤي  مؤؤؤ   لحصؤؤار   13ييؤؤى  لشؤؤعب  لعل  ؤؤؤي  حجؤؤ   ةتؤؤؤر ء ة ؤؤام دؤؤؤا م   شييؤؤل 
شةصؤف مؤ   ألآ ؤال الةعؤا م  لاؤؤذ ء ش لؤاش ء يؤا  مؤا ييؤؤك مؤ   للجؤال ش ليسؤاء   فضؤال يؤؤ   لحؤلص  لتؤي  تؤل فنوؤؤا 

هلف يسكلي شماةي تحن  لقصف  ألمليكي  لرةشؤي ! شبعؤا ه  تأكؤات همليكؤا مؤ   ةوةؤار  لعؤل ق  300هك ل م  
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 لنوؤؤرني  لصؤؤينيي ش ةتيؤؤن  لعؤؤل ق كؤؤامال  شؤؤكل مكشؤؤرف فؤؤي ةؤؤلص  شة امؤؤ    ة ؤؤذت  لحيقؤؤ   ل اةةؤؤ  مؤؤ   ليلةؤؤام 
 لخية   ل ال    لتي هسمتوا ةلص تحليل  لعل ق شذلك  عا ه  سؤول لوؤا ذلؤك لفةؤا مؤ   لمعارضؤن   لعؤل  نن   لؤذو  
 ربتوظ همليكا شبليطاةةؤا ييؤل سؤير ت  لحصؤار شكؤا  فؤي آيةعؤتوظ  لقؤر   لشؤةعة   لتؤي تملكؤحت فؤي إوؤل    اإلضؤاف 
لقر  هرل    ةنث هشدل دا م  لشةع  ش لقؤر   ألرؤل  ببطشؤ  إلؤى  السؤتعا ن ليتعؤاش  مؤ   لشؤةطا  لإلآاةؤ   ؤ  

لت ؤر  با  ؤ   ليلةؤام   إلسؤتعماري  ل ينؤل  –شلةس ييا محؤل  ستقصؤا وا  –  شتا رين  لمسا ل  لسةاسة   لمتشا ك  
تؤؤؤ  مؤؤؤ  بر  ؤؤؤ   لعؤؤؤل ق    عؤؤؤا ه   ةتيؤؤؤن هفااةسؤؤؤتا   لؤؤؤذي تجتؤؤؤاح  ؤؤؤ  همليكؤؤؤا شةية توؤؤؤا بليطاةةؤؤؤا  لشؤؤؤلق  ألشسؤؤؤط بلم

شفلضن ة سوا كقر   ستعماري  إميل آرري  جاوا  ييؤى  لعؤالظ  أسؤله . شيكؤذ  سؤقط ة ؤام دؤا م شةكؤظ  لبعؤث  لؤذي 
سي  . لتترلى يذه  أل ام ةكرم  يمني  معنيؤ  مؤ   يؤل همليكؤا ةكؤظ  لعؤل ق  لؤذي  عنؤث فةؤ  فسؤان   35 ستمل هياء 

 هلف جياي بليطاةي يا  جنرش   ة   لحي اء  لصينينن  . 50هلف جياي همليكي   شةحر  150هك ل م  
 
  وريا : (2)

سؤؤؤي   . شمؤؤؤ  تويوؤؤؤل هةؤؤؤر ل  لاشلؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  بؤؤؤاهت بؤؤؤذشر  400 قنؤؤؤن سؤؤؤرريا راضؤؤؤع  ليحكؤؤؤظ  لع مؤؤؤاةي ةحؤؤؤر 
شمع موؤؤؤظ مؤؤؤ    لعمؤؤؤل  لتحؤؤؤل   لقؤؤؤرمي  لعلبؤؤؤي  فؤؤؤي سؤؤؤرريا مؤؤؤ  جؤؤؤل ء نسؤؤؤا س تالمنؤؤؤذ  لمستشؤؤؤل ن   لصؤؤؤينينن   

 ليصؤؤار    ةنؤؤث ال ؤؤن هف ؤؤاريظ رش جؤؤا ةتةجؤؤ  سةاسؤؤ     لتتليؤؤك (  لتؤؤي  تبعوؤؤا  لماسؤؤر   لؤؤذو   سؤؤترلر  ييؤؤى  لاشلؤؤ  
 لع ماةة  في هش رل يوايا . ش ا باه  ليشا   لقرمي في درر جمعةات ثقافة   لطا   ن رؤل سؤرريا شرارجوؤا ةؤذكل 

م( شجمعةؤ   لعلبةؤ   ل تؤا   لتؤي هسسؤن 1906-يؤ 1324شق سي   ميوا جمعة   ليوض   لعلبة   لتي هسسن في نم
م( . ثؤظ يقؤا فؤي 1920 -يؤؤ 1337م( في  اريس ش ةتقيؤن لامشؤق شبقنؤن بوؤا ةتؤى سؤي   1911 -يؤ 1329سي   

 م( ش لذي م ل  تحان  يلبةا ضم  إآار  لقرمة   لعلبة  .1913-يؤ 1331 اريس  لممتمل  لعلبي  ألشل سي   
تمل محاشلؤؤؤ   ألتؤؤؤل   ليتقؤؤؤلص مؤؤؤ   لعؤؤؤلص   ش سؤؤؤتجاص لوؤؤؤظ  لعؤؤؤلص فؤؤؤي محاشلؤؤؤ  لصؤؤؤا هرطؤؤؤار هيقؤؤؤب يؤؤؤذ   لمؤؤؤم 

 لمطام   ألشرشبة  . ل ؤ  ةلكتؤي   لتتليؤك ( ش    لقرمةؤ   لعلبةؤ  ( كاةتؤا تمضؤةا   ؤاما   شلؤظ  كؤ  مؤ   لمسؤتطاع 
شسؤؤان سؤؤرء  ل ؤؤ  .   لترفنؤؤق بؤؤن   ؤؤرمنتن  فؤؤي ةطؤؤاق نشلؤؤ  ش ةؤؤا  . شميؤؤذ ذلؤؤك  لر ؤؤن ةؤؤا   ة صؤؤام بؤؤن   ألمتؤؤن 

أ شييؤا  امؤن يؤن تلكةؤا  لحؤلص إلؤى جاةؤب هلماةةؤام( نر1914يؤؤ/1332شيياما  امن  لحلص  لعالمة   ألشلى سؤي   
ما  علف  ال رر   لعلبة   ل يل  ييى تلكةا   ةنث  انيا  ألمنل ةسن  ب  ييي ش لؤي  لحجؤاه ضؤا  ألتؤل     ةنؤث 

عؤؤ  هيؤل  لشؤام . ش ةتوؤؤن  لحؤلص  لعالمةؤ  بوحيمؤؤ  هلماةةؤا شةي ا وؤؤا   رايؤ   ليليطؤاةنر  فتحؤؤالف معوؤظ .  ش بؤتل  م
بةكؤر   ششيؤا بي ؤرر  لؤذي مؤيم  –ش ةتصار بليطاةةا شفلةسا  ليتا   سمتا  لميطق  فةما بنيوما  مرجب  ت اقة  سةكس 

 فيسطن  لينورن .
سؤرريا. شفؤي ة ؤس  م( يؤن   لمؤمتمل  لسؤرري  لعؤام فةصؤل بؤ   لحسؤن  مي ؤا ييؤى1920يؤؤ/ 1338شفي يؤام  

 لسؤؤي  دؤؤارت  ؤؤل ر ت مؤؤمتمل سؤؤا  ريمؤؤر  لؤؤذي كؤؤا  مؤؤ  بؤؤن   ل ر تؤؤ  ه  ترضؤؤ  سؤؤرريا تحؤؤن  الةتؤؤا ص  ل لةسؤؤي   
 ساي . 48ششجون فلةسا إةذ ر  ليميك فةصل تطيب مي   يرل  الةتا ص  ل لةسي شتسليم  لجةش  لسرري رالل 

فأيي   لميك فةصل  لجوؤان أ ش يؤاج  لشؤعب ش لتؤف  ش يل  ةتواء  إلةذ ر هة ن  لقر ت  ل لةسة  إلى نمشق أ
ةرل ةكرمت  ش لتقى  لجةش  ل لةسي  ؤالجةش  لسؤرري ش لمتطؤرين    ةؤان  شهيؤل  لؤافاع ورسؤف  لع مؤ  فؤي معلكؤ  
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م( شل يوؤؤا  ةتوؤؤن  اةتصؤؤار  لجؤؤةش  ل لةسؤؤي لةحتؤؤل نمشؤؤق شمؤؤ  ثؤؤظ 1920-يؤؤؤ 1338مةسؤير   لبطرلةؤؤ  فؤؤي ورةنؤؤر  
 سا ل  لما   لسرري .

شييؤؤى إثؤؤؤل ذلؤؤك غؤؤؤانر  لميؤؤؤك فةصؤؤل نمشؤؤؤق شسؤؤةطل  ل لةسؤؤؤنر  ييؤؤؤى  لؤؤيالن سؤؤؤةطل  كاميؤؤ    ش تبعؤؤؤن فلةسؤؤؤا 
 سةاس  آا    فقسمن سرريا إلى هرب  نشيالت يي: نمشق   شةيب   شنشل   لعيرين    شنشل   لارشه.

م( ثؤؤار 1925/يؤؤؤ 1343شلؤؤظ  ستسؤؤيظ  لسؤؤررير  لوؤؤذه  لتؤؤا بنل أ فقامؤؤن  عؤؤة ةلكؤؤات  لمقاشمؤؤ  . شفؤؤي سؤؤي   
 لؤؤؤارشه ييؤؤؤى  ل لةسؤؤؤنن   ثؤؤؤظ  متؤؤؤات  ل ؤؤؤرر  إلؤؤؤى ةمؤؤؤا  شنمشؤؤؤق   ش ةتصؤؤؤل  ل ؤؤؤر ر فؤؤؤي يؤؤؤا  معؤؤؤار  ل ؤؤؤ   ل لةسؤؤؤنن  

  معريا برةشة  .
شهمؤؤام ضؤؤار   ل ؤؤر ر ش فقؤؤن فلةسؤؤا ييؤؤى تشؤؤكنل ةكرمؤؤ  شآيةؤؤ  بامشؤؤق ةاشلؤؤن يؤؤ  آليؤؤق  لم اشضؤؤات يقؤؤا 

الن   ل    لم ةظ  ل لةسي يمؤل ييؤى ةؤل  لحكرمؤ  سؤي  معايا  تيم ييى ت ري  جةش شآيي شىدا ر نسترر ليي
 م(.1930يؤ /1348 

م( . ثؤؤؤظ  يتلفؤؤؤن فلةسؤؤؤا  مؤؤؤيم سؤؤؤؤرريا 1936يؤؤؤؤ /1354بؤؤؤكين فلةسؤؤؤا  ةكرمؤؤؤ  يقؤؤؤات معوؤؤؤا معايؤؤؤا  سؤؤؤؤي   
  ستقالل مشلشآا.

هن  م( هيؤانت فلةسؤا  لحكؤظ  لعسؤكلي فؤي سؤرريا   ش 1939يؤ /1357شلما  امن  لحلص  لعالمة   ل اةة  سي   
 سؤؤؤؤتمل ر  لمقاشمؤؤؤؤ   لرآيةؤؤؤؤ  ش لتيؤؤؤؤافس  ليليطؤؤؤؤاةي  ل لةسؤؤؤؤي إلؤؤؤؤى إجبؤؤؤؤار فلةسؤؤؤؤا ييؤؤؤؤى مؤؤؤؤيم سؤؤؤؤرريا  السؤؤؤؤتقالل سؤؤؤؤي  

 م(. م   قاء  ر توا فنوا .1941يؤ /1359 
م( تؤؤؤؤظ  ةتخؤؤؤؤاص   بؤؤؤؤكلي  لقؤؤؤؤرتيي ( ر ةسؤؤؤؤا ليجمورريؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤرري   لمسؤؤؤؤتقي  ثؤؤؤؤظ 1943يؤؤؤؤؤ /1361شفؤؤؤؤي سؤؤؤؤي    

 م( لةكتمل تحليليا ش ستقاللوا.1946يؤ/1365سرريا سي    ضطلت فلةسا إلى سحب  رتوا م  
 عؤؤؤا  إلسؤؤؤتقالل  امؤؤؤن فؤؤؤي سؤؤؤرريا سيسؤؤؤي  مؤؤؤ   الةقال ؤؤؤات  لعسؤؤؤكلي   مؤؤؤم مل ت شتخطؤؤؤةط شنيؤؤؤظ مؤؤؤ   لسؤؤؤ ار  

 امؤؤؤن  لرةؤؤؤا  بؤؤؤن  مصؤؤؤل شسؤؤؤرريا فؤؤؤي يوؤؤؤا جمؤؤؤال ييؤؤؤا  ليادؤؤؤل   ثؤؤؤظ  1958 ألمليكةؤؤؤ  فؤؤؤي نمشؤؤؤق . شفؤؤؤي سؤؤؤي  
ص يسكلي  عا ثال  سير ت ييى  لرةؤا  ! ثؤظ جؤاء  لؤاشر ييؤى   ةؤحص  لبعؤث  ة صين سرريا ي  مصل    اةقال

. شكؤؤؤا  جؤؤؤل قةؤؤؤان ت  لحؤؤؤحص مؤؤؤ   لطر  ؤؤؤف غنؤؤؤل  إلسؤؤؤالمة     1963هللاذ ر  8 لعلبؤؤؤي  البؤؤؤتل كي ( لةقؤؤؤرم  ؤؤؤاةقالص 
سؤالم بؤال  ف اةر  م   ليصار  ش لارشه ش إلسؤماينية  ش  ليصؤنلي  ..  ش ؤا هييؤ   لبع ننؤر   ل  ؤل ش إللحؤان شةؤلص  إل

ر اء شال مر رب    كما  ة لنش   السيط  شبطشر   القر   لسةاسة   إلسالمة  ش لقرمةؤ  ش لةسؤاري   ألرؤل  . ثؤظ  ةقسؤمر  
ييى  لؤل ةس   همؤن   لحؤاف, ( ذي  ألدؤل  لسؤيي  1965ييى  عضوظ   شهيام  عضوظ  عضا   ش ام  ةقالص سي  

رسؤؤلت سؤؤرريا شمصؤؤل  لحؤؤلص مؤؤ   1967ةحيؤؤل   مؤؤ  سؤؤي   5شفؤؤي    لنؤؤحن ن ة ؤؤرذ  ليصؤؤنلي  ش لؤؤارشه فؤؤي  لحكؤؤظ .
إسؤؤل  نل شيحمتؤؤا يحيمؤؤ  مي ؤؤل    ش ةتيؤؤن إسؤؤل  نل ملت عؤؤات  لجؤؤرال  مؤؤ  غنؤؤل  تؤؤال   ةنؤؤث تؤؤرلى شهيؤؤل نفؤؤاع سؤؤرريا 
هللاةذ     ةاف,  ألسا ( بة   لجرال  إلسل  نل ش بتولت  ص   ل ضةح  نشلةا شى يةمةا . شمؤ  ثؤظ كؤرف  ةؤاف,  ألسؤا 

يصؤؤؤنلي  بتسؤؤؤيةموظ مقالنؤؤؤؤا  لحكؤؤؤظ فؤؤؤي سؤؤؤؤرريا بؤؤؤايظ مؤؤؤ   لقؤؤؤؤر   لعالمةؤؤؤ  ش لصؤؤؤونرةة  . شكؤؤؤؤا  ذلؤؤؤك  عؤؤؤا هللارؤؤؤؤل ش  ل
  الةقال ات في سرريا   شير ما سمي  الحلك   لتصحةحة     قصاش  تصحةم مسار ةحص  لبعث !

 شميذ ذلك  لر ن تحكظ  لطا     ليصنلي  سرريا ةكما آا فةا  ستيا ن ا .
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( . ةكمؤؤا يسؤؤكليا  سؤؤتخبار تةا    بضؤؤ  مؤؤ  ةاوؤؤا   شبطؤؤش  1998 -1970ريا رؤؤالل  ةكؤؤظ ةؤؤاف, هسؤؤا سؤؤر 
 كل يمس  معارض  لحكمؤ  مؤ  هي يريؤ  سةاسؤة  كاةؤن   شضؤعف ة ؤرذ  لبع نؤن   لملتؤاو   لميحؤاري  مؤ  هدؤرل 

تنل  % مؤؤؤ  سؤؤؤكا  سؤؤؤرريا . شسؤؤؤارت  لؤؤؤيالن فؤؤؤي نرشص  ل  ؤؤؤل ش إللحؤؤؤان ش لعيميؤؤؤ  بؤؤؤر 80 لطا  ؤؤؤ   لسؤؤؤية   لتؤؤؤي تشؤؤؤكل 
  شذ ق ش إلن ريؤؤؤ  ش لقضؤؤؤا ة  ش ال تصؤؤؤان  متسؤؤؤاري    كمؤؤؤا نص  ل سؤؤؤان ش للبؤؤؤر  فؤؤؤي كافؤؤؤ  م ادؤؤؤل  لحةؤؤؤا   لسةاسؤؤؤي 

  لشعب فنوا هلر    لعذ ص !
 امن في سرريا ثرر  إسالمة  مسيح  ييى ة ام ةاف, هسا   ةان   لشؤةر مؤلش   ةاوؤا   ش متؤات هةؤا ثوا مؤ  

ار  في دؤ رف  لمسؤيمن   لسؤي    شل ؤ   لي ؤام  طؤش  الشؤعب  قسؤر  شبكافؤ  ( . شال ن  ةتش1983( إلى   1973 
  ةتؤؤى ياش ةؤؤ  ل ؤؤل مؤؤا  مؤؤن لإلسؤؤالم  صؤؤي  هلؤؤر    إلسؤؤالمنن  شالسؤؤةما  الجوؤؤانون    شبؤؤاإلرر    لمسؤؤيمن    ش متؤؤا

 بياؤؤن  ل ؤؤؤرر  هشجوؤؤا شتلكؤؤؤحت فؤؤؤي 1982نشيمؤؤن  لمسؤؤؤاجا شمح ؤؤن  لمصؤؤؤاةف   ش تؤؤل  لمصؤؤؤير  ..  شفؤؤي فيل وؤؤؤل 
هلؤؤف مسؤؤؤيظ (  50ماويؤؤ  ةمؤؤا    فقؤؤؤام  لي ؤؤام  ليصؤؤؤنلي  لبع ؤؤي بؤؤا   لماويؤؤؤ   المؤؤا ف  ش لطؤؤؤا ل ت ش تؤؤل هك ؤؤل مؤؤؤ   

ورمؤؤؤا ! شسؤؤؤط دؤؤؤمن إيالمؤؤؤي نشلؤؤؤي مليؤؤؤب يجنؤؤؤب . ش تا عؤؤؤن  لحكرمؤؤؤ   اليتقؤؤؤاالت  لتؤؤؤي كاةؤؤؤن  ؤؤؤا  14رؤؤؤالل 
اهر مي مؤؤؤ  ! نفؤؤؤ  هلؤؤؤف مسؤؤؤيظ فؤؤؤي ةمؤؤؤالت إيؤؤؤا م شمجؤؤؤ 25شهيؤؤؤام فؤؤؤي  لسؤؤؤجر  هك ؤؤؤل مؤؤؤ   1979 بؤؤؤتات ميؤؤؤذ 

  شكتؤاص  لمسؤيمر  رر   إلسالمة   لجوان ؤ  فؤي سؤررياهدحابوا في مقابل جماعة  . ش ةتون  ل رر    ر ج  كتاص  ل 
 ليمملف (. –ش  ليصنلي  في بالن  لشام 

     إل يةمةؤؤ هر ن ةؤؤاف,  ألسؤؤا ترلةؤؤ   بيؤؤ   اسؤؤل لخالفتؤؤ  فؤؤي ر اسؤؤ   لجمورريؤؤ    شرتؤؤب ذلؤؤك مؤؤ  همليكؤؤا ش لقؤؤر 
ي آيةعتوا إسل  نل   شل    اسل ييؤك فجؤأ  فؤي ةانثؤ  سؤةار  كمؤا  نؤل   فلتؤب  سؤتخالف  بيؤ   شؤار ييؤى يجؤل شف

مؤؤؤ  ة ؤؤؤس  لقؤؤؤر    شةضؤؤؤلت شهيؤؤؤل  رارجةؤؤؤ  همليكؤؤؤا    لنورن ؤؤؤ   لشؤؤؤمطاء   هشليليؤؤؤن ( إلؤؤؤى نمشؤؤؤق شهبؤؤؤلفن ييؤؤؤى 
ةقؤؤل شال ؤؤ   لعوؤؤا لبشؤؤار  لؤؤذي  نقةقؤؤ  . شييؤؤى 40تصؤؤرين  ليللمؤؤا   لسؤؤرري ييؤؤى تعؤؤاول  لاسؤؤترر  اإلجمؤؤاع رؤؤالل 

 ماه ل  حكظ سرريا ييل هجوح   إلستخبار ت  لتي هسسوا هبره إلى  لنرم .
 لبناو : (3)

كاةن لييا  جحء  م  بالن  لشؤام  لتؤي كاةؤن شال ؤ  ي ماةةؤ    شلمؤا تقاسؤمن بليطاةةؤا شفلةسؤا  لشؤلق  ألشسؤط   
فلةسؤا هيطؤن لييؤا  شضؤعا رادؤا لرجؤرن آا  ؤ   رلجؤن لييؤا  فؤي ةصؤ  فلةسؤا  ايتباريؤا جؤحء  مؤ  سؤرريا   شل ؤ 

مسؤؤةحة  كينؤؤل  فةؤؤ    هر نت فلةسؤؤا  اليتمؤؤان يينوؤؤا فؤؤي ة رذيؤؤا فؤؤي  لميطقؤؤ  . شلمؤؤا  سؤؤمن فلةسؤؤا سؤؤرريا إلؤؤى يؤؤا  
نشيالت   كاةن لييا  إةؤا  لؤك  لؤاشيالت   فرضؤعن لييؤا  تحؤن  الةتؤا ص  ل لةسؤي تطيةقؤا لمعايؤا   سؤا  ريمؤر( 

( دؤؤار  ؤؤل ر  ؤؤليال  قةؤؤام 1920يؤؤؤ/1338يؤؤان  تقسؤؤةظ سؤؤرريا شلييؤؤا    شفؤؤي هغسؤؤطس سؤؤي   شبؤؤاه  لجيؤؤل ل غؤؤررش إ 
نشل  لييا    كما هيي   سؤتقاللوا يؤ  سؤرريا   ثؤظ   تطعؤن فلةسؤا هجؤح ء مؤ   أل ؤالةظ  لمجؤاشر  إل يؤةظ لييؤا  شهلحقتوؤا 

هللالؤف كؤظ  10سؤاةت   عؤا مؤا هلحؤق  ؤ      شهسمت    نشل  لييا   ل ينل!!(.ييما ه  يؤذ     ل ييؤا   ل ينؤل (!! بياؤن م
 ملب  فقط ( !

ثؤؤظ  ؤؤام  ل لةسؤؤنر   اسؤؤتاالل لييؤؤا    شيمؤؤاش  إلؤؤى تمحيؤؤق بؤؤمل  لمؤؤر آين  ش لؤؤاس بنؤؤيوظ لتمكؤؤن  ه ؤؤا موظ فؤؤي 
 لؤيالن   ل ؤ   عؤة  ليييؤاةنن  لؤؤظ  سؤت نير  ل لةسؤا فقامؤن  عؤؤة  ل ؤرر ت مؤ  ةؤن  آلرؤؤل أ شمؤ  هبؤوليا مؤا ةصؤؤل 
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م( ثرر  جيل يامل  لتي هرمايا  ل لةسنر . شل    ل لةسنن   يتمؤاش  ييؤى شالء  ليصؤار  1920يؤ/1338في سي   
  لمر رة  لبسط ة رذيظ .

. ثؤؤظ م( فؤؤي جيؤؤل  لؤؤارشه1925يؤؤؤ/1343ام  ثؤؤظ تر لؤؤن  ل ؤؤرر ت شتال ؤؤن مؤؤ  ثؤؤرر ت سؤؤرريا رادؤؤ  فؤؤي ثؤؤرر  يؤؤ
م( ةنؤؤث 1926يؤؤؤ/1344ةتؤؤى يؤؤام   –ا ةكؤؤظ  ل لةسؤؤنر   عؤؤا ذلؤؤك لييؤؤا  ةكمؤؤا مبابؤؤل   شى  هشجؤؤاش  مجيسؤؤا تم نيةؤؤ

هيطؤؤؤؤر   لؤؤؤؤيالن نسؤؤؤؤترر . شتؤؤؤؤظ  ةتخؤؤؤؤاص ر ؤؤؤؤةس ليجمورريؤؤؤؤ   لييياةةؤؤؤؤ  يؤؤؤؤر بؤؤؤؤارل ن  ؤؤؤؤاس  لؤؤؤؤذي  قؤؤؤؤى ةتؤؤؤؤى شفاتؤؤؤؤ  سؤؤؤؤي  
 م(. 1932يؤ/1350 

م( إمنؤؤل هنه. 1936م( تؤؤظ تعنؤؤن  ةينؤؤب  ابؤؤا  لسؤؤعا ر ةسؤؤا جاوؤؤا  ثؤؤظ تبعؤؤ  يؤؤام  1933يؤؤؤ/1351شفؤؤي سؤؤي   
تؤظ  الت ؤاق بؤؤن  فلةسؤا ش ليييؤاةنن  ييؤؤى ه   كؤر  ر ؤةس  لجمورريؤؤ    مارشةةؤا شر ؤؤةس م( 1937يؤؤؤ/1355شفؤي سؤي   

  لرهر ء مسيما سيةا.
شيياما  امن  لحلص  لعالمة   ل اةة  يي ن  لسيطات  ل لةسؤة   الي ؤام  لسةاسؤي ش إلن ري فؤي لييؤا    شيميؤن 

 ييى  ةتشار  ل سان في  ليالن.
ر محمؤؤا ترفنؤؤؤق رالؤؤا م تؤؤي  لمسؤؤيمن  إلؤؤى  لم ؤؤرض  لسؤؤامي  عؤؤؤا  م( تقؤؤام  لشؤؤة1936يؤؤؤ/1354شفؤؤي سؤؤي   

مطالؤب لتحقنؤؤق  إلسؤؤتقالل  لشؤؤامل ش اليتؤؤل ف  سؤؤةان  لييؤؤا  ششةاتؤؤ  مؤؤ  سؤؤرريا   بنيمؤؤا تقؤؤام  طؤؤلس يريضؤؤ  هعؤؤةظ 
 لطا  ؤؤ   لمارشةةؤؤ   مطالؤؤب توؤؤاف إلؤؤى تحقنؤؤق  السؤؤتقالل ش لسؤؤةان    شترآنؤؤا  لعال ؤؤات مؤؤ  سؤؤرريا   ششضؤؤ  نسؤؤترر 

 ن.لييال
م( تشؤكين ةكرمؤ  تم ؤل  لطر  ؤف  لل ةسؤة  فؤي لييؤا  شيؤي:    لمر رةؤ    ش لسؤي    1943يؤ/1361شفي سي   

ش لشؤةع    ش لؤؤلشم  ألرثؤؤرذكس   ش لؤلشم  ل اثرلةؤؤك   ش لؤؤارشه ( معيؤؤل  فؤي ذلؤؤك يؤؤ  بؤؤكل مؤ   لرةؤؤا   لرآيةؤؤ  شكؤؤا  
م( شتؤؤظ جؤؤالء  لقؤؤر ت 1945يؤؤؤ/1364ل سؤؤي   ر ؤؤةس  لجمورريؤؤ    شؤؤار   لخؤؤرري(. ثؤؤظ هيطؤؤن فلةسؤؤا لييؤؤا   السؤؤتقال

 م(.1946يؤ/1365 ل لةسة  ي  لييا  سي   
 ستمل  الضطل ص  لطا  ي في نشيي  لييا   إلدؤطياعة  !  ش ة جؤلت  لحؤلص  ألييةؤ  بؤن   لمر رةؤ  ش لطر  ؤف 

بؤؤن  تحؤؤالف  1975. شسؤؤكين  ألةؤؤا   لتي جؤؤل ثاةةؤؤ  سؤؤي   1958 إلسؤؤالمة  ش لميحقؤؤ   اإلسؤؤالمة  ش لقرمةؤؤ  سؤؤي  
 ليصؤؤار   لمر رةؤؤ   لمايرمؤؤ  مؤؤ  إسؤؤل  نل يييةؤؤا   ش لقؤؤر   لقرمةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  ش ل يسؤؤطنينن   لم ةمؤؤن  فؤؤي لييؤؤا    
شنرؤؤل  لي ؤؤؤام  ليصؤؤؤنلي  لجؤؤاه  همليكةؤؤؤ  فؤؤؤي  لحؤؤؤلص بؤؤن   ألآؤؤؤل ف   شة ؤؤؤذ  لجؤؤؤةش  لسؤؤرري  التعؤؤؤاش  مؤؤؤ   لطنؤؤؤل   

هلؤف ةسؤم  فؤي تيؤك  لمذ حؤ  ! ثؤظ هةؤا   ليصؤؤنلي    50تؤل هيؤاء  إلسؤل  نيي مذ حؤ  مخؤةظ تؤل  لحيتؤل  ل يسؤطنيي ش 
مذ ح  هرل  في  لمسيمن  في آؤل بيس بؤمال لييؤا    شةمؤن  ؤر   لطا  ؤ   لشؤةعة  ش  ليصؤنلي   لييياةةؤ  رؤالل تيؤك 
 لحلص بايظ م  سرريا شىول   ... شنملت  لحلص  ألييةؤ  لييؤا  شييؤك هيؤاء مؤأتي هلؤف مؤ  مختيؤف  لطر  ؤف    . 

تؤؤؤارين إسؤؤؤل  نل يييةؤؤا ش هة ؤؤؤن جنربؤؤؤوا بل اسؤؤؤ  بؤؤارش  هللاةؤؤؤذ   ش ةتيؤؤؤن بنؤؤؤلشت ! شة ؤؤذت مجؤؤؤاهر مورلؤؤؤ  فؤؤؤى  ثؤؤظ
شرادؤؤ  فةمؤؤا يؤؤلف  مؤؤذ  م دؤؤيل  ش بؤؤاتنال . شهجيؤؤلت  لمي مؤؤات  ل يسؤؤطنية  ييؤؤى  1982 ل يسؤؤطنينن  فؤؤي سؤؤي  

  للةنل م  لييا  .
يؤؤش   هآيؤؤق فةؤؤ  وؤؤا سؤؤرريا فؤؤي لييؤؤا   لجؤؤاه  ثؤؤظ يقؤؤا مؤؤمتمل  لقمؤؤ   لعلبةؤؤ  فؤؤي  لطؤؤا ف شهرسؤؤى نيؤؤا ظ  ت ؤؤاق 

همليكةؤؤ  إسؤؤل  نية  ..  ش آل  شبعؤؤا  ةؤؤتالل  لعؤؤل ق   تانؤؤل  ليلةؤؤام   ألمليكؤؤي  لصؤؤونرةي ةنؤؤث تعنؤؤا همليكؤؤا تلتنؤؤب 
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رليطؤؤ   لميطقؤؤ    لتطالؤؤب سؤؤرريا بلفؤؤ  وؤؤايا يؤؤ  لييؤؤا    ةنؤؤث ويؤؤاش  ه   لطر  ؤؤف شييؤؤى رهسؤؤوا  لمر رةؤؤ  سؤؤنيعير  
لةام  برش إليان  تقسةظ ما  سمت  سةكس بةكر شرسموا م  جاوؤا شىيؤان  تقسؤةموا شتلكنيوؤا تحؤن نشر  جاوا  في ب

  لمجول .
 
 ف سونن : (4)

ل يسؤؤؤطن  ميحلؤؤؤ  كيؤؤؤل  ييؤؤؤا  لمسؤؤؤيمن  ة ؤؤؤل  لرجؤؤؤرن بنؤؤؤن  لمقؤؤؤاس ثؤؤؤاةي  لحؤؤؤلمن  شهشلؤؤؤى  لقييتؤؤؤن    ش ؤؤؤا  ت ؤؤؤق 
   لعلبةؤؤ   ل يؤؤل   لتؤؤي شيؤؤاشه بوؤؤا  يؤؤل  لشؤؤليا ةسؤؤن  بؤؤ  ييؤؤي مؤؤ  بليطاةةؤؤا ييؤؤى ه  ت ؤؤر  فيسؤؤطن  ضؤؤم   لاشلؤؤ

 لحؤلص  لعالمةؤؤ   ألشلؤى   ل ؤؤ  بليطاةةؤؤا كاةؤن تليؤؤا ضؤموا إلؤؤى إميل آرريتوؤؤا إليطا وؤا لينوؤؤرن  مرجؤب  شيؤؤا بي ؤؤرر 
م( ش لؤؤؤذي تعوؤؤؤات فةؤؤؤ  بليطاةةؤؤؤا بتييؤؤؤي  ؤؤؤل ر  لمؤؤؤمتمل  لصؤؤؤونرةي  ألشل سؤؤؤي  1917يؤؤؤؤ/1335سؤؤؤي   لصؤؤؤانر سؤؤؤي   

 يسطن  شآيا  رمةا لينورن.م(  أ  ت ر  ف1897يؤ/1314 
شتؤؤؤظ شضؤؤؤ  فيسؤؤؤطن  تحؤؤؤن  الةتؤؤؤا ص  –شمؤؤؤيوظ بليطاةةؤؤؤا  – ةتوؤؤؤن  لحؤؤؤلص  لعالمةؤؤؤ   ألشلؤؤؤى  اةتصؤؤؤار  لحي ؤؤؤاء 

م( . فؤي مؤؤمتمل سؤؤا  ريمؤر . شتي ؤؤلت بليطاةةؤؤا لريرنيؤا ليعؤؤلص  االسؤؤتقالل بنيمؤؤا 1920يؤؤؤ/1338 ليليطؤاةي سؤؤي   
 –م( 1920يؤؤؤؤؤؤ/1338سؤؤؤؤطن  . شرؤؤؤؤؤالل فتؤؤؤؤؤل   الةتؤؤؤؤا ص مؤؤؤؤؤ    لتحمؤؤؤؤن بريؤؤؤؤؤايا ليصؤؤؤؤؤواوي   ؤؤؤؤالرآ  لينوؤؤؤؤؤرن فؤؤؤؤؤي في

م( مكين بليطاةةا  لصواوي  م   متال   ألر ضي   شفتحن هبؤر ص فيسؤطن  السؤت بال ووؤرن  لعؤالظ 1948يؤ/1367 
هلؤف ةسؤم   مؤؤ   لسؤكا   لنوؤرن  ألدؤؤينن   إلؤى مئؤات  آلالف  يؤؤل  15  فلفعؤن يؤان  لنوؤؤرن  ألدؤينن   لؤذي كؤؤا  

ن  ليا   لعيلي  لا  رسمة    شسمحن لوظ بت ري  فلق يسكلي    بنيمؤا  تبعؤن رطؤ  مؤ  بؤأةوا .شجعي 1948سي  
  لتضننق ييى  لعلص.

م( 1929يؤؤؤؤؤ/1347(  1920يؤؤؤؤؤ/1338رؤؤؤؤالل تيؤؤؤؤك  ل تؤؤؤؤل   امؤؤؤؤن ثؤؤؤؤرر ت بؤؤؤؤعية  فيسؤؤؤؤطنية  شهبلهيؤؤؤؤا ثؤؤؤؤرر ت  
 ل تؤؤؤل    شكيؤؤؤرع مؤؤؤ   لتوا ؤؤؤ  م( ف ؤؤؤا   لحؤؤؤاج همؤؤؤن   لحسؤؤؤنيي م تؤؤؤي  لقؤؤؤاس هبؤؤؤله  لقؤؤؤان  فؤؤؤي تيؤؤؤك 1936يؤؤؤؤ/1354 

آلةؤؤن بليطاةةؤؤا مشؤؤلشع تقسؤؤةظ فيسؤؤطن  لؤؤ ال  ميؤؤاآق: وورن ؤؤ    شيلبةؤؤ    شبليطاةةؤؤ  . رفؤؤة  ل يسؤؤطنينر  يؤؤذ  
  لتقسةظ ش ةالعن  ل رر ت م  جاوا.

م(  لتي  انيا  لشؤونا يؤح  لؤاو   لقسؤام هبؤايا شل ؤ  بليطاةةؤا هجوضؤتوا بترسؤط 1937يؤ/1355شكاةن ثرر   
هيمؤؤؤاء  لعؤؤؤلص شالسؤؤؤةما  ألمنؤؤؤل فةصؤؤؤل بؤؤؤ  ييؤؤؤا  لعحيؤؤؤح ميؤؤؤك  لسؤؤؤعرن   !. ش ضؤؤؤطلت بليطاةةؤؤؤا يؤؤؤؤام مؤؤؤ   عؤؤؤة 

م( ليتخيؤؤؤي يؤؤؤ   ل  ؤؤؤل  . شبعؤؤؤا  لحؤؤؤلص  لعالمةؤؤؤ   ل اةةؤؤؤ  تل جعؤؤؤن بليطاةةؤؤؤا إلؤؤؤى نشلؤؤؤ  مؤؤؤ   لارجؤؤؤ  1937يؤؤؤؤ/1356 
ظ أ ش ركؤؤح  لنوؤؤرن جوؤؤرنيظ  ل اةةؤؤ    شبؤؤلهت  لرال ؤؤات  لمتحؤؤا   ألمليكةؤؤ  لتصؤؤبم إةؤؤا   لقؤؤرتن   ألي ؤؤظ فؤؤي  لعؤؤال

الستمال   لرال ات  لمتحا  . شهثين  لؤل ةس  ألمليكؤي تلشمؤا  ليصؤونرةة   ه   لرال ؤات  لمتحؤا  ةيةؤا هفضؤل ةؤن  
هلؤؤؤف ووؤؤؤرني إلؤؤى فيسؤؤؤطن  شيؤؤؤي  لعميةؤؤؤ   لتؤؤؤي  100مؤؤارس ضؤؤؤاطا ييؤؤؤى بليطاةةؤؤؤا كاةؤؤؤن ةتةجتؤؤ   لسؤؤؤماح بؤؤؤاررل 

 م (.1947يوا إلى  ألمظ  لمتحا  يام  جعين بليطاةةا تعجل بتاشيل  لقضة  ش بتحري
شهشدؤن  ليجيؤ   لخادؤ  لألمؤظ  لمتحؤؤا   شؤأ  فيسؤطن   قسؤةموا إلؤى نشلتؤؤن  إةؤا يما يلبةؤ  ش ألرؤل  وورن ؤؤ  

م( ش ةسؤحين بليطاةةؤا مؤ  1948م  تؤاشيل  لقؤاس شجؤل   لتصؤرين ييؤى ذلؤك  ش امؤن بؤذلك نشلؤ  إسؤل  نل  يؤام  
قرمؤؤؤؤات  لاشلؤؤؤؤ  إن ريؤؤؤا شيسؤؤؤؤكليا   شبعؤؤؤا ه  مكيؤؤؤؤتوظ مؤؤؤ   لسؤؤؤؤةطل  ييؤؤؤؤى فيسؤؤؤطن   عؤؤؤؤا ه  سؤؤؤيمن  لصؤؤؤؤواوي  كؤؤؤل م
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مؤاور سؤي  15يؤؤ(  7/7/1367مساةات م  هرض تحيا ييى  لمسؤاةات  لتؤي ةؤانيا تقسؤةظ  ألمؤظ  لمتحؤا    شفؤي  
م( جؤؤل  إيؤؤال  قةؤؤام نشلؤؤ  إسؤؤل  نل شش دؤؤين  لمي مؤؤات  لصؤؤونرةة  غار توؤؤا ليترسؤؤ  ييؤؤى ةسؤؤاص  لميؤؤاآق 1948

 وا  لعلص. لتي  سكي
م(  لتؤؤؤؤي  ةتوؤؤؤؤن بوحيمؤؤؤؤ  1948يؤؤؤؤؤ/1367هن  إلؤؤؤى ذلؤؤؤؤك  ل ةؤؤؤؤام  لحؤؤؤؤلص  ألشلؤؤؤى بؤؤؤؤن   لعؤؤؤؤلص شىسؤؤؤؤل  نل سؤؤؤي   

 لجنؤؤرش  لعلبةؤؤ    عؤؤل رةاةؤؤات  للؤسؤؤاء ش لميؤؤر   لعؤؤلص شالسؤؤةما فؤؤي  لؤؤاشل  لمجؤؤاشر  ش لسؤؤعرن   .شتأكؤؤا قةؤؤام نشلؤؤ  
مؤ  فيسؤطن  سؤر   لضؤ    لالبةؤ   لتؤي شضؤعن  إسل  نل . ش سترلى  لنورن ييى محيؤا مؤ   ألر ضؤي  حنؤث لؤظ ويؤق

م( كؤا   يتؤا ء 1956يؤؤ/1375تحن  لحكظ  ألرنةي  ش طؤاع غؤح   لؤذي شضؤ  تحؤن  لحكؤظ  لمصؤلي. شفؤي  سؤي   
إسل  نل ييؤى غؤح  شسؤنياء  ؤالتر آم مؤ  إةجيتؤل  شفلةسؤا  لؤذي  ةتوؤى بترسؤة  نشلؤ  إسؤل  نل شضؤظ هر ٍض جاوؤا  إلنوؤا 

 فيسطن . عا مذ  م بيةع  ضا يلص 
م( كؤؤا  إيؤؤال  قةؤؤام  مي مؤؤ   لتحليؤؤل  ل يسؤؤطنية (  لتؤؤي هسسؤؤن جةشؤؤا فيسؤؤطنيةا 1963يؤؤؤ/1382شفؤؤي يؤؤام  

ةجؤؤؤؤم فؤؤؤؤي إلحؤؤؤؤاق  عؤؤؤؤة  لخسؤؤؤؤا ل  لسؤؤؤؤل  نل فؤؤؤؤي  لؤؤؤؤا رل شفؤؤؤؤي رؤؤؤؤارج ةؤؤؤؤاشنيا مؤؤؤؤ  لييؤؤؤؤا  ش ألرن  . شفؤؤؤؤي يؤؤؤؤام 
ليؤؤا  لعؤؤلص  لجؤؤرال  ش لضؤؤ   م(  ةؤؤالعن  لحؤؤلص بؤؤن   لعؤؤلص شىسؤؤل  نل ليمؤؤل   ل اةةؤؤ  شرسؤؤل ييؤؤى هث1967يؤؤؤ/1386 

 لالبة  ش طاع غح  شبؤب  جحيؤل  سؤنياء  لتؤي  ةتيتوؤا إسؤل  نل. ةتةجؤ  رةاةؤ   لي ؤام  لسؤرري   ش رتؤل ق  إلسؤتخبار ت 
  إلسل  نية  ل ةان ت جةش ييا  ليادل م   لحةا   لماجين  ..!

إسؤؤل  نل   ل يوؤؤا لؤؤظ  م(  امؤؤن ةؤؤلص هكتؤؤربل ةنؤؤث  ةتصؤؤلت  لجنؤؤرش  لعلبةؤؤ  ييؤؤى1973يؤؤؤ/1392شفؤؤي يؤؤام  
تسؤؤتطة  تحليؤؤل تيؤؤك  لميؤؤاآق  لمحتيؤؤ  ة ؤؤل  لتؤؤارل  لرال ؤؤات  لمتحؤؤا  شش رفوؤؤا إلؤؤى جاةؤؤب إسؤؤل  نل شلخةاةؤؤ   لؤؤل ةس 

  لسان ت  لذي هش ف  لوجرم   شت ل ر  لي ام  لسرري لخةاةات   لمألرف   .. 
ش لرةنؤؤؤا ليقضؤؤؤة   ل يسؤؤؤطنية    شبعؤؤؤا ه  تحصؤؤؤين مي مؤؤؤ   لتحليؤؤؤل  ل يسؤؤؤطنية    ييؤؤؤى كرةوؤؤؤا  لم ؤؤؤل  لشؤؤؤليي 

باهت  سيسي  م اشضات سلي  شييية  م  إسل  نل  بليا   م   ألة م   لعلبة   لخا ي    شىبؤل ف نشلؤي . مؤ  هجؤل 
إةواء  لصل ع  لعلبي  إلسل  نيي. ش ا باه ذلؤك مؤ   ت اقةؤات كامؤب ن  ؤا  بؤن  مصؤل شىسؤل  نل ش ل يسؤطنينن  بليا ؤ  

( ش لؤذي تبعؤ   ت اقةؤات هشسؤؤير 1991صؤين   ؤح   ستسؤالمة  فؤي مؤمتمل ماريؤا ليسؤالم   ثؤظ  ة 1980همليكةؤ  سؤي  
بؤؤؤن   لمي مؤؤؤ  شإلسؤؤؤل  نل   ثؤؤؤظ تتا عؤؤؤن  لمؤؤؤمتمل ت ش لمؤؤؤم مل ت .. لبؤؤؤل ف همليكؤؤؤي شتعؤؤؤاش  مؤؤؤ   ألة مؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ    

  مؤا سؤمي بؤؤ شمي م   لممتمل  إلسؤالمي  لتؤي تضؤظ  لؤاشل   ذ ت  لشؤعرص  إلسؤالمة  (. إلؤى ه  تؤرلى بؤرش شضؤ
  شإل امؤؤ  نشلؤؤ  بؤؤكية  لي يسؤؤطنينن  فؤؤي غضؤؤر  سؤؤي   2002 رارآؤؤ   لطليؤؤق ( لتسؤؤري   لقضؤؤة   ل يسؤؤطنية  سؤؤي  

شل ؤؤؤ  إسؤؤؤل  نل ماه لؤؤؤن تؤؤؤتميم شتتؤؤؤا   مسيسؤؤؤل  لقتؤؤؤل ش لمجؤؤؤاهر فؤؤؤي  ل يسؤؤؤطنينن     شهمليكؤؤؤا ماه لؤؤؤن تؤؤؤحن ن 2005
تبقؤى مؤ   ل يسؤطنينن    شيؤام  لمسؤجا  أل صؤى شى امؤ   ييية  في  ةحةاهيا . فةما وياش مخططا مكشرفا لتوجنل مؤا

  لوةكل  لمحيرم ييى هةقاض  .
ش ةتقيؤؤن ليعمؤؤل  لمسؤؤيم شبؤؤلهت  لمي مؤؤات  2000ش ؤؤا  ة جؤؤلت  إلةت اضؤؤ   ل يسؤؤطنية  ضؤؤا  لنوؤؤرن فؤؤي سؤؤي  

  لقضؤؤؤة   لجوان ؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  لؤؤؤتمأل فؤؤؤل غ  لسؤؤؤاة   عؤؤؤا  ة شؤؤؤاف إفؤؤؤالس  لخؤؤؤط  لةسؤؤؤاري  لقؤؤؤرمي  لعيمؤؤؤاةي شرةاةتؤؤؤ
 لمسؤيمن    شيجؤحه . شتشؤوا يؤذه  أل ؤام دؤا مات يية ؤ  بؤؤن   ؤر   لجوؤان  ل يسؤطنية  ش لنوؤرن   فةمؤا تتؤا    لسؤؤيط  
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 ل يسؤؤطنية   عؤؤا يؤؤال  يلفؤؤات تع يوؤؤا ش ت سؤؤخاتوا   ةؤؤان   لخرةؤؤ  مؤؤ  هم ؤؤال محمؤؤرن عبؤؤاس   هبؤؤر مؤؤاه  (  لملبؤؤم 
 . إلآالق رداد   للةم  ييى  ضة  فيسطن  يذه  أل ام 
  

 ارر و : (5)

كاةؤن  ألرن  جؤؤحء  مؤؤ  شال ؤؤ   لشؤؤام ييؤؤل  لتؤؤارير  إلسؤالمي . شل يوؤؤا بؤؤاهت تاريخوؤؤا كاشلؤؤ  مسؤؤتقي   ميؤؤذ يؤؤام 
م (  مرجؤب  ت اقةؤؤ  سؤةكس بةكؤؤر  لتؤي جعيتوؤؤا فؤي ةصؤ   إلة ينؤؤح . فلسؤمن ةؤؤاشنه ييؤى  لل عؤؤ  1921يؤؤ/1339 

عل ق شسرريا . ش ا كاةؤن  ألرن  متصؤلفة  تتبؤ  سؤرريا فؤي  لجال فة   لممتا  بلق ةول  ألرن  ما بن   لسعرن   ش ل
 لعصؤؤل  لع مؤؤاةي  ششفؤؤق  ت اقةؤؤ  سؤؤا  ريمؤؤر شضؤؤ  بؤؤلق  ألرن  شفيسؤؤطن  تحؤؤن  الةتؤؤا ص  ليليطؤؤاةي   ثؤؤظ  ؤؤلرت 
بليطاةةا فصل بلق  ألرن  ي  فيسطن    شينير  يينوا  ألمنؤل ييؤا   بؤ   لشؤليا ةسؤن  ييؤى ه   كؤر  ةكمؤ  

 ش  مستينل  ( ! بلهي مياشص بليطاةي   ةظ في يما . مستقال إن ريا
بليطاةةؤؤؤ   يتلفؤؤؤن بليطاةةؤؤؤا فنوؤؤؤا  اسؤؤؤتقالل بؤؤؤلق  –م( يقؤؤؤات معايؤؤؤا  هرنةةؤؤؤ  1927يؤؤؤؤ /1346شفؤؤؤي سؤؤؤي   

م(  حنؤث ةصؤين  لممي ؤ  ييؤى 1933يؤؤ /1352 ألرن  بكيةا   شت ر  ةكظ فنوا مي ي مطيؤق   ثؤظ يؤالن سؤي   
شرؤالل  لحؤلص  لعالمةؤؤ   ل اةةؤ  ش ؤف  ألرن  إلؤى جاةؤؤب  لحي ؤاء   شبؤاركن  لقؤؤر ت    ؤار مؤ   لسؤةان  ش السؤؤتقالل .

م( ش تؤؤظ 1946يؤؤؤ/1365 لحلبةؤؤ   ألرنةةؤؤ  فؤؤي  لمجوؤؤرن  لحلبؤؤي  ثؤؤظ هيييؤؤن  بليطاةةؤؤا إةوؤؤاء  ةتؤؤا بوا لؤؤألرن  . فؤؤي  
  ليالن. إيال  قةام   لممي    ألرنةة   لوابمة (   شبري   ألمنل ييا   مي ا نسترريا ييى

م(  ة جؤؤؤلت  لحؤؤؤلص بؤؤؤن   لعؤؤؤلص ش لنوؤؤؤرن شكؤؤؤا   لميؤؤؤك ييؤؤؤا   يؤؤؤر  لقا ؤؤؤا  ألييؤؤؤى 1948يؤؤؤؤ/1368فؤؤؤي يؤؤؤام  
ليجنؤؤؤرش  لعلبةؤؤؤ  ! شل ؤؤؤ   لضؤؤؤا ط  إلة ينؤؤؤحي  غيؤؤؤرص  ابؤؤؤا ( كؤؤؤا   لقا ؤؤؤا  ل عيؤؤؤي !!! ...! شيكؤؤؤذ   ةتوؤؤؤن  لحؤؤؤلص 

م( هييؤ   لميؤك ييؤا 1950يؤؤ/1369. شفؤي يؤام   الي ب  ش ستنال ء  لنورن ييى  سظ م   ألر ضي   شقةام إسؤل  نل 
   ضظ  لض    لالبة  م  فيسطن  إلى  ألرن  شذلك  عا قةام نشل  إسل  نل.

م(  تؤؤؤؤؤؤل  لميؤؤؤؤؤؤك ييؤؤؤؤؤؤا   شتبعؤؤؤؤؤؤ   بيؤؤؤؤؤؤ   لميؤؤؤؤؤؤك آؤؤؤؤؤؤالل  لؤؤؤؤؤؤذي  ؤؤؤؤؤؤام فؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤي  1951يؤؤؤؤؤؤؤ/1370شفؤؤؤؤؤؤي يؤؤؤؤؤؤام  
لؤؤؤؤؤ   لعقيؤؤؤؤؤي   شري ؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤي  م( برضؤؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤؤترر  سؤؤؤؤؤاول  لر  ؤؤؤؤؤ   لجاوؤؤؤؤؤا. شل ؤؤؤؤيوظ هيييؤؤؤؤؤر   رتال1952يؤؤؤؤؤ/1371 
 م(  بي   لميك ةسن  ب  آالل . 1953يؤ/1372 

سؤؤي  ! شكؤا  ن  ةؤ  محي ؤؤا   شيمؤنال را يؤؤا مؤايل    هجؤؤان  ليعؤب ييؤؤى 46 سؤتمل ةسؤن  فؤؤي  لحكؤظ ألك ؤؤل مؤ  
ذ فؤؤي متيا ضؤؤات  لميطقؤؤ  شيؤؤلف  مماألتؤؤ  لإلة ينؤؤح  لؤؤذو  دؤؤيعر   لعؤؤلش  ألرنةؤؤي ثؤؤظ لألمليكؤؤا   لؤؤذو  شرثؤؤر   لي ؤؤر 

 لميطق  . كما ه   تصاالت   لقا م  جا   النورن  لصواوي  كاةن بب  معيي  . ش ا ترلى كش وا بي سؤ  شهييؤ   ؤاموا 
 شهةوا تعرن أل ام دا  ت   م  بياررير  ممسس إسل  نل ! 

ت تتمت   ألرن   ا تصان ضحل جا    فوي بيا دحل شي  ينل  لمؤر رن شتعتمؤا فؤي  سؤتمل ريتوا ييؤى  لمسؤايا 
 إل يةمة  ش لاشلة  . شيت ؤر  ثي ؤي  لسؤكا  مؤ   ل يسؤطنينن   لموجؤلي  إ ؤا   لحؤلشص  لمتتالةؤ  فؤي فيسؤطن  . شلؤذلك 

ةنؤؤؤث ش ؤؤؤ   لقتؤؤؤال بؤؤؤن   ل يسؤؤؤطنينن  ش لي ؤؤؤام  1970فؤؤالتر ه   لسةاسؤؤؤي  لؤؤؤا ريي فنوؤؤؤا ةؤؤؤلج   ش ؤؤؤا فقؤؤؤا تر هةؤؤ  سؤؤؤي  
جؤؤؤن  لمي مؤؤؤات  ل يسؤؤؤطنية  مؤؤؤ   ألرن  لةسؤؤؤتقل  ألرنةؤؤؤي شر ح ضؤؤؤحنت  هك ؤؤؤل مؤؤؤ  يشؤؤؤلي  هلؤؤؤف فيسؤؤؤطنيي ! شهرل 

 .  1982مع موا في لييا    ةنث هرلجن كما رهويا  عا  لحلص  أليية   لمجاهر سي  
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ش ؤؤ   لحسؤؤن  معايؤؤا  دؤؤيم مؤؤ  إسؤؤل  نل ه ؤؤام يال ؤؤات نبيرماسؤؤة  معوؤؤا شرفؤؤلف  لعيؤؤظ  إلسؤؤل  نيي فؤؤي سؤؤماء 
 طنية  !يما  جوار  ةوار  فرق رؤشس بعيوا ذي  ألغيية   ل يس

شترلن همليكؤا تاننؤل شال ؤ   لعوؤا   فأ عؤات  –ييى ما هذكل -1998ييك  لحسن  إثل إدابت   السلآا  سي  
هراه ششلي يواه لعشل ت  لسين    ششلؤن  بيؤ     لميؤك ييؤا    لحؤالي (  لؤذي  ضؤى مع ؤظ ةةاتؤ  فؤي بليطاةةؤا . 

. شييؤؤاما غؤؤحت همليكؤؤا  لعؤؤل ق ش ةتيتؤؤ     ؤؤامن ةكرمؤؤ  لنتؤؤا   سةاسؤؤ  هبةؤؤ  . فترآؤؤات يال اتؤؤ  شهيار تؤؤ  إلسؤؤل  نل 
 ألرن  ألمليكؤؤؤؤا رؤؤؤؤامات لرجةسؤؤؤؤتة  يامؤؤؤؤ    شتحلكؤؤؤؤن  لقؤؤؤؤر ت  ألمليكةؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ   ألر ضؤؤؤؤي ش ألجؤؤؤؤر ء  ألرنةةؤؤؤؤ  .  عؤؤؤؤا 
ميؤؤاشر ت مشؤؤؤتلك  مؤؤ   لجؤؤؤةش  ألرنةؤؤي .  شتلت ؤؤؤح  ليؤؤل م   ألمليكةؤؤؤ   إلسؤؤل  نية   لنؤؤؤرم فؤؤي  ةطال توؤؤؤا  لشؤؤامي  فؤؤؤي 

 نرم إ تصان ا شثقافةا شسةاسةا.. ييى ما  قام   لي ام  ألرنةي م  رامات رةاةة  جيني  لأليا ء .  لميطق   ل
شفةمؤؤؤا كيؤؤؤن هضؤؤؤ   ليمسؤؤؤات  ألرنؤؤؤل  ييؤؤؤى  ل تؤؤؤاص . هشرنت  ألةبؤؤؤاء ريؤؤؤل  آلي ؤؤؤا وؤؤؤذكلةا  أ ؤؤؤام  لممالةؤؤؤك شنشل 

سؤير ت    9ةؤ   بيؤ   لبؤال  مؤ   لعمؤل  لطر  ف ! ةنث هيي   لميك ييا   يحل هرة  ةمح  يؤ  شال ؤ   لعوؤا   شترل
شتوافتؤؤن  لشخصؤؤةات  ألرنةةؤؤ  إليؤؤال  إبؤؤانتوا بوؤؤذ   إلةجؤؤاه  لشؤؤليي ! ش لع ؤؤةظ . شةسؤؤييا   شةعؤؤظ  لركنؤؤل ييؤؤى 

 هما   لمواهل  لذي ةعةش  !!. 
 

 ) السعو ية    ( :  المسما  )ه)ال  الورمنن .  (6)

سؤظ   لسؤعرن  (  لنؤرم مكرةؤ  مؤ  هجؤح ء بؤب  مسؤتقي  . هيموؤا رالل  لملةي   لع ماةة  كاةن  ليالن  لمعلشف   ا
ةجؤؤا   شلؤؤظ تخضؤؤ  يميةؤؤا ليحكؤؤظ  لع مؤؤاةي   ش لحجؤؤاه  لتؤؤي ةكموؤؤا  ألبؤؤل ف شتبعؤؤر  فنوؤؤا  لع مؤؤاةنن  شكؤؤاةر  تحؤؤن 
  ةماوتوظ شرياوتوظ . ش لشمال  لمتارظ ليشام ش لعل ق   شكا   خض  لحكظ هللال  للبنا بتركنل م   لع ماةنن  ه ضا .

 ش ا مل قةام  لاشل   لسعرن    لحالة  ميذ  لقل   ل ام  يشل  لمنالني ب الث  هنش ر:
 الدور ارول: الدولة السعو ية ارول :

م( شيي  لسي   لتي ياجل فنوؤا  لا عةؤ   لشؤةر   محمؤا بؤ  ييؤا  لريؤاص ( 1744 -يؤ  1157شيياه م  سي   
يا  إلمام   محمؤا بؤ  سؤعرن ييؤى  ليصؤل  ش لتعؤاش  ييؤى ةشؤل  لؤاير  إلى بيا   لارعة  شيقا  الت اق بني  شبن  همنل 

م( ممسؤؤؤس  لاشلؤؤؤ   لسؤؤؤعرن    ألشلؤؤؤى . ثؤؤؤظ  1765-م1725. شيعتيؤؤؤل  ألمنؤؤؤل  إلمؤؤؤام سؤؤؤعرن بؤؤؤ  محمؤؤؤا بؤؤؤ  مقؤؤؤل   
  ةتشل دا   لاير   لريابة  في هةحاء  لجحيل .

   بيؤؤؤ   ألمنؤؤل ييؤؤؤا  لعحيؤؤؤح  بؤؤؤ  م( فيريؤؤ  ييؤؤؤى  إلمامؤؤؤ1765يؤؤؤؤ/1178تؤؤرفي  ألمنؤؤؤل محمؤؤؤا بؤؤ  سؤؤؤعرن سؤؤؤي   
محمؤؤا  فرسؤؤ  نشلؤؤتوظ ششدؤؤل فؤؤي  لجيؤؤرص إلؤؤى ش ني  لاش سؤؤل شفؤؤي  لشؤؤمال إلؤؤى  لسؤؤماش  فؤؤي بؤؤلق  لعؤؤل ق    ش ؤؤا 

م( شكا   ا ين   بي  سعرن  ري ا لؤ  فبؤا    ليؤاس سؤعرن 1813يؤ /1228 غتنل  إلمام ييا  لعحيح ب  محما سي   
 م( م  فتم مك  ش لقضاء ييى ة رذ  ألبل ف في  لحجاه.1813يؤ/1228ييى  إلمام    فتمك  سي   

شلؤؤظ تؤؤلض  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  يؤؤ  ضؤؤةاع سؤؤيطاةوا ييؤؤى  لحجؤؤاه   ثؤؤظ إ   ليشؤؤا   لمتح وؤؤا ليحلكؤؤ   لسؤؤيفة  فؤؤي 
ةؤؤر ةي  لعؤؤل ق ه ن مؤؤ  مخؤؤاشف  لع مؤؤاةنن    شبعؤؤا ه   سؤؤتيجا  لشؤؤليا غالؤؤب  الع مؤؤاةنن  كيؤؤف  لسؤؤيطا  محمؤؤرن 

 ييى مصل  محما ييى  ابا (  استعان   لحجاه فاسترلى ييى مك  ش لطا ف. ل اةي شىلة  
 الوم ة المصرية المانية:
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م( ش سؤتطاع تمكؤن  سؤيطاة  فؤي مكؤ  ش لماويؤ  1813يؤؤ/1228ثظ رلج محما ييى بي س  إلى  لحجاه  سؤي   
ي ؤؤ   بيؤؤ  ييؤؤا   سؤؤي  ش لطؤؤا ف شنرؤؤل توامؤؤ  شيسؤؤنل . شفؤؤي تيؤؤك  ألثيؤؤاء تؤؤرفي  إلمؤؤام سؤؤعرن بؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤؤح شر

م( ثؤؤظ هيؤؤا محمؤؤا ييؤؤي ةميؤؤ   ريؤؤ  جاوؤؤا  جعؤؤل يينوؤؤا  بيؤؤ  إبؤؤل  ةظ  ابؤؤا فتقؤؤام إبؤؤل  ةظ  ابؤؤا ةحؤؤر 1814يؤؤؤ/1230 
ش سترلى ييى  لارعة  يادم   لسعرنون   عا ةصار آريل ش تال مليل   شش    لصيم بنيومؤا شذيؤب  إلمؤام ييؤا 

 لصيم م  محما ييي ش ستطاين  ر ت محمؤا ييؤى ه  تمؤا ة رذيؤا    إلى مصل م  م   قي م  هةصاره لترقة 
 يطق   لقطةا.إلى م

 م(.1818شييتوي  لاشر  ألشل هش  لاشل   لسعرن    ألشلى  استسالم  إلمام ييا   سي   
 الدور الماني أو الدولة السعو ية المانية:

  ثؤؤؤؤؤؤظ بريؤؤؤؤؤؤ  إمامؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤي  ويؤؤؤؤؤؤاه ييؤؤؤؤؤؤاما  سؤؤؤؤؤؤتطاع  ألمنؤؤؤؤؤؤل مشؤؤؤؤؤؤاري بؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤعرن  ل ينؤؤؤؤؤؤل  لوؤؤؤؤؤؤلص مؤؤؤؤؤؤ  مصؤؤؤؤؤؤل
م(   شه ؤؤام تلكؤي بؤؤ  ييؤا   بؤؤ  محمؤا بؤ  سؤؤعرن ش لؤذي كؤؤا   ؤا الذ  ؤؤال ل ر 1820م/1819يؤؤ(  1236يؤؤ/1235 

همنؤؤؤؤؤل  ييؤؤؤؤؤى  لليؤؤؤؤؤاض ثؤؤؤؤؤظ ريؤؤؤؤؤؤف  ألمنؤؤؤؤؤل تلكؤؤؤؤؤي  بيؤؤؤؤؤ   ألمنؤؤؤؤؤل فةصؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤ  تلكؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤي   – لارعةؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤيةظ ييؤؤؤؤؤا 
   شم   لمصلين  م  ةاةة  هرل .م( ش ستمل في ك اة  م  ميافسي بنت  م  ةاةة  1834يؤ/1250 

شكؤا   إلمؤام فةصؤل بؤ  تلكؤي  ؤا هيطؤى إمؤار  ةا ؤل ألةؤا رجالؤ   لؤذو  سؤاياشه فؤي  لقضؤاء ييؤى  اتؤل ش لؤؤاه 
تلكي   شير ييا   ب   للبنا  لذي سةكر  ممسسا إلمار  بنن  للبنا. شيقسظ يوا فةصؤل بؤ  تلكؤي إلؤى نشريؤ : 

م( شيؤؤؤر نشر  ل ؤؤؤت  ش  الضؤؤؤطل  ات   شييتوؤؤؤي بتسؤؤؤيةظ 1834يؤؤؤؤ/1250ل ش لؤؤؤاه   ألشل ويؤؤؤاه بترلةؤؤؤ   إلمؤؤؤار   عؤؤؤا مقتؤؤؤ
ةنؤث هرؤذه إلؤى مصؤل ششلؤى  –فةصل لخرربنا  ابا ش لي مصل ييى ةجا ش لحجؤاه  عؤا تسؤ  سؤين  مؤ   لمقاشمؤ  

مكاة  يم  رالا  ب  سؤعرن جؤاء  حكؤظ ةجؤا  ةكمؤا يصؤليا . في ؤل ميؤ  هيؤل ةجؤا   شيؤاشه هجييةؤا  ثؤظ هجمعؤر  ييؤى 
ريعؤ  فخيعؤؤره  عؤؤا ه   ؤؤاشمر  سؤؤيتن   ثؤؤظ تؤرلى  إلمؤؤار   عؤؤاه ييؤؤا   بؤؤ  ثيةؤؤا  بؤ  إبؤؤل  ةظ بؤؤ  ثيةؤؤا  بؤؤ  سؤؤعرن سؤؤي  

م( شل ؤ  ةكمؤ  لؤظ وؤام فقؤا كؤا  محمؤا ييؤي  ؤا هآيؤق سؤل ح  إلمؤام فةصؤل بؤ  تلكؤي فبا عؤ  هيؤل 1842يؤؤ/1257 
سؤؤي  فبسؤؤط سؤؤةانت  ييؤؤى  لشؤؤطل  ألكيؤؤل  م( ش  سؤؤتمل فؤؤي  لؤؤاشر  ل ؤؤاةي هربعؤؤا شيشؤؤلش  1843يؤؤؤ/1259ةجؤؤا سؤؤي   

فؤؤؤؤي بؤؤؤؤب   لجحيؤؤؤؤل  فؤؤؤؤا ةن لؤؤؤؤ   ألةسؤؤؤؤاء ش  لقطةؤؤؤؤا شش ني  لاش سؤؤؤؤل شيسؤؤؤؤنل ش  لجينؤؤؤؤل ش  لقصؤؤؤؤةظ . شبرفاتؤؤؤؤ  سؤؤؤؤي  
م( ويتوؤؤي  لؤؤاشر  لسؤؤعرني  ل ؤؤاةي هش  لاشلؤؤ   لسؤؤعرن    ل اةةؤؤ  ةنؤؤث تيؤؤاهع هبيؤؤاء فةصؤؤل بؤؤ  تلكؤؤي 1865يؤؤؤ/1282 

 ؤؤا هةوكؤؤن هيؤؤل ةجؤؤا  حمالتوؤؤا  لمتعؤؤان  . ش  سؤؤتمل  لخؤؤالف بؤؤن  سؤؤعرن شييؤؤا    لميؤؤك   شكاةؤؤن  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  
م( تؤؤرفي  إلمؤام بؤؤ  فةصؤل شتؤؤرلى  إلمامؤؤ   عؤاه هرؤؤره ييؤؤا 1874يؤؤؤ/1291ومحمؤا هبيؤؤاء فةصؤل   شل ؤؤ  فؤؤي سؤي   

 ةشؤؤقر  يؤؤ    لؤؤلةم    ش سؤؤتطاع ه   عنؤؤا هرؤؤاه  ل ينؤؤل ييؤؤا   شيصؤؤالح    شبؤؤا   هرؤؤاه ييؤؤا   شل ؤؤ  هبيؤؤاء سؤؤعرن
  لعا ي  . شكا  هللال ربنا إلى ذ لك  لحن  في آاي  هللال سعرن.

م( ةؤاثن ش عؤ   لحمؤان  ش لتؤي هنت إلؤى  سؤتنالء  بؤ  ربؤنا ييؤى ةجؤا شهرؤذه 1881يؤؤ/1299شل   فؤي سؤي   
لإلمؤؤام ييؤؤا   شهرةؤؤ  ييؤؤا  لؤؤلةم  سؤؤجنين  إلؤؤى ةا ؤؤل مؤؤ  يشؤؤل  هللارؤؤلي  مؤؤ  هللال سؤؤعرن   شه ؤؤام سؤؤالظ بؤؤ   لسؤؤيوا  

 نل  ييى  للياض ش لذي  ام  قتل هبياء سعرن محما شسعا  شييا   شهجيى هييوظ إلى ةا ل .هم
م ( ملض  إلمام ييا   أ فأذ  ل  شهرة  ييا  للةم   ؤأ   عؤرن  إلؤى  لليؤاض أ 1889يؤ/1308شفي سي   

ترلى  بؤ   للبؤنا ييؤى ةجؤا   شل    إلمام ييا   مات في ة س  لسي    شبري  هرره ييؤا  لؤلةم   اإلمامؤ  .ثؤظ  سؤ
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فأرلج ييا  للةم  ةليم  شهشالنه فارتحير  ميوا إلى  ألةسؤاء ثؤظ إلؤى  طؤل شهرنؤل  إلؤى  ل ريؤن ةنؤث  قؤر  فنوؤا إلؤى 
 ه  فتم  بي  ييا  لعحيح  للياض شه ام  لاشل   لسعرن    ل ال  .

 الدولة السعو ية المالمة: -الدور المال 
ةوا فؤؤؤي  ل ريؤؤؤن كمؤؤؤا سؤؤؤةأتي   شكاةؤؤؤن هآمايوؤؤؤا تمتؤؤؤا ليسؤؤؤةطل  ييؤؤؤى جحيؤؤؤل  كاةؤؤن بليطاةةؤؤؤا  ؤؤؤا  سؤؤؤطن سؤؤؤيطا

 لعؤؤلص شبؤؤالن  لحؤؤلمن    شل يوؤؤا  معلفتوؤؤا  لر  عةؤؤ  لمكاةؤؤ  بؤؤالن  لحؤؤلمن  فؤؤي ة ؤؤرس  لمسؤؤيمن    شة ؤؤلتوظ مؤؤ  شجؤؤرن 
وؤا . شيؤذ  مؤا  ر ت هجيية  فنوؤا   يمؤات إلؤى  ةتاللوؤا  صؤرر  غنؤل مبابؤل    شذلؤك بترلةؤ  هسؤل  مال ؤ  تا عؤ  لوؤا فن

 فعيت   عا نر س  في تارير  لميطق  ش لقر   لقيية  فنوا . 
ش ا ةصؤم ةؤاكظ  ل ريؤن  لتؤا   لإلة ينؤح   مبؤار   لصؤباح (  ليليطؤاةنن   ايتمؤان ييؤا  لؤلةم  بؤ  فةصؤل هللال 

  ه يعؤ   لوذه  لمومؤ  . شبعؤا  جتمؤاع  لميؤاشص  ليليطؤاةي  عيؤا  لؤلةم  هللال سؤعرن – لذي كا  الجئا يياه  -سعرن 
ييؤا  لؤؤلةم   ؤؤأ  كيؤل سؤؤي  ال وياسؤؤب  لمومؤ    ش ؤؤام لؤؤ  شلؤاه   ييؤؤا  لعحيؤؤح( لةقؤرم  اليلةؤؤام   ليليطؤؤاةي . شهيجؤؤب 
 لمياشص  عيا  لعحيح  لذي كا  فؤي  لعشؤلي  مؤ  يمؤله   شترسؤظ فةؤ   لقؤار  ش ليجا ؤ  . شمؤ  تيؤك  ليقطؤ  ويؤاه تؤارير 

 ل  إلى ورميا يذ  . هرح يظ   شهيي وظ . لاشل   لسعرن    ل ال   ش لتي ماه لن مستم
هشنت بليطاةةؤؤا ييؤؤا  لعحيؤؤح  الؤؤذيب  لؤؤالهم شبالمستشؤؤاري  شبخينؤؤل يسؤؤكلي  سؤؤاياه فؤؤي إيؤؤا ن  ر تؤؤ  . ش ؤؤام 

 م تحن نير   ستعان  ميك هللا ا     شل ي  م ييع   شل ذري  . شيان لي رين .1901 حيت   ألشلى سي  
ه   عؤؤاشن  ل ؤؤل  شل ؤؤ  تحؤؤن نيؤؤر  إةةؤؤاء نيؤؤر   لشؤؤةر محمؤؤا بؤؤ  ييؤؤا  شبعؤؤا تؤؤا رس  ألمؤؤل  ؤؤلر ييؤؤا  لعحيؤؤح

 لرياص شه  وتستل تحن يذه  لاير   لاوية   لمحيرب  م  هيل ةجا . شفعال ال ؤن نيؤر ه  لتأونؤا مؤ   ليؤاس ش تمكؤ  
 له لؤ  م( م   لعرن  إلى ةجؤا ش السؤتنالء ييؤى  لليؤاض شىيؤال  ة سؤ  همنؤل . شبؤاه 1902يؤ/1319ييا  لعحيح سي   

 كل هثل لسيطا  بيي ربنا في ةا ل. 
  شكاةؤن ) إقواو مهن طهاع هللا ( ثظ باه ييا  لعحيح  جم  هةصار  لاير   لريابة  شكر  ميوظ ما يلف  اسظ 

شترسؤعن  ؤر ت ييؤا  لعحيؤح  .  هبب   منيةشةا مسيح  م   لمجايؤاو   لعقا ؤاون   لؤذو  يلفؤر   البؤأس شبؤا   أل مؤا 
 شهثين ك اءت  شنياءه .فتحل  بوم  شةشا  

م(  عؤؤؤا  ةتصؤؤؤاري  ةاسؤؤؤمن  فؤؤؤي   لبكليؤؤؤ  ش  لشؤؤؤياة ( شتؤؤؤظ  الةتصؤؤؤار 1903يؤؤؤؤ/1321ثؤؤؤظ فؤؤؤتم  لقصؤؤؤةظ سؤؤؤي   
م ( شبؤذلك 1913يؤؤ/1334 ليوؤا ي ييؤى  بؤ  ربؤنا فؤي مر عؤ    رشضؤ  مويؤا (  ؤالقلص مؤ  ماويؤ  بليؤا  فؤي سؤي   

 سي  .42 ةتوى ةكظ  ألتل   لألةساء ش لذي ن م 
 لحلص  لعالمة   ألشلى ...لقب ييا  لعحيح  سيطا  ةجا شميحقاتوا . شبعا  

شكؤؤا  ليليطاةةؤؤا فؤؤي تيؤؤك  ألش ؤؤات يمنؤؤل هللارؤؤل  عمؤؤل فؤؤي ميطقؤؤ   لحجؤؤاه مؤؤ   ألبؤؤل ف يؤؤر  لعمنؤؤل  لشؤؤونل   
 ؤأةوظ سةسؤاياشه ييؤى قةؤام رالفؤ  يلبةؤ  فؤي  –كمؤا مؤل معيؤا  –لررةس  لعلص (   شكا   ا رؤاع  لشؤليا ةسؤن  

 لعلبة  ش لشام ش لعل ق إ  ير ةارص  لخالف   لع ماةة  إلى جؤاةيوظ   شيؤر مؤا فعيؤ  تحؤن  سؤظ  ل ؤرر   لعلبةؤ   لجحيل  
 ل يؤؤل  . ثؤؤظ رايتؤؤؤ  بليطاةةؤؤا ش سؤؤؤمن ممي ؤؤ  هةالمؤؤؤ  بنيوؤؤا شبؤؤن  فلةسؤؤؤا . شهدؤؤبم ييؤؤؤى  ليليطؤؤاةنن  ه   ختؤؤؤارش  

  شبعؤؤا مؤؤا شالت شمشؤؤاشر ت   ش ؤؤ  رةؤؤار شه ر   لجحيؤؤل   لعؤؤلص هةؤؤا  لعمنيؤؤن    ييؤؤا  لعحيؤؤح ( ش    لشؤؤليا ةسؤؤن  (
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 لمسؤؤتعمل ت  ليليطاةةؤؤ  ييؤؤى هتعؤؤس  لتعةسؤؤن    فارتؤؤارش  ييؤؤا  لعحيؤؤح   شة ؤؤر   لمخؤؤاشع  آلرؤؤل لةقضؤؤي   ةؤؤ  ةةاتؤؤ  
 شيمرت ميفةا في  يلص !

. شبعا ذلك هرسؤل ةميتؤن  إلؤى  لحجؤاه ش سؤترلى يينوؤا شدؤار ل بؤ    ميؤك  لحجؤاه شسؤيطا   ليجؤا شميحقاتوؤا
شكؤؤا  يؤؤؤحم  إلة ينؤؤؤح معقؤؤرن  ييؤؤؤى تميةؤؤؤك  لسؤؤؤيطا  ييؤؤا  لعحيؤؤؤح جمةؤؤؤ  هجؤؤؤح ء  لجحيؤؤل   لعلبةؤؤؤ  فاسؤؤؤتطاع ه  وؤؤؤارل 

م( هدؤار  لميؤك ييؤا  لعحيؤح ملسؤرما شةؤا  ؤ  هجؤح ء 1932يؤؤ/1350يسنل  شةجل   فؤي ةؤاشن ممي تؤ . شفؤي يؤام  
يطؤاةنر  يؤذ   إلسؤظ  لمي ؤل  لعجنؤب  اسؤظ هسؤل   لممي    لحجاهي  ش لسيطي   ليجا   ش إلمؤار ت  ألرؤل  شهسؤمايا  ليل 

 ) المم كة العربية السعو ية(   يمنيوظ فرلات  لاشل   لتي سمنن 
كؤؤا  إرؤؤر   مؤؤ  آؤؤاع    ؤؤا دؤؤا ر  نيؤؤاش   بؤؤ  سؤؤعرن  لاويةؤؤ    شيمؤؤر   االسؤؤتمل ر بيشؤؤل نيؤؤر   لترةنؤؤا فؤؤي 

ليليطؤؤاةي كؤؤا  غنؤؤل ذلؤؤك   شلؤؤظ وؤؤلن  إلة ينؤؤح مؤؤ   لجؤؤر ر ةحؤؤر  لعؤؤل ق ش ل ريؤؤن ش لؤؤةم  ش لشؤؤام ..  شل ؤؤ   ليلةؤؤام   
نير   لترةنا إال ستار  ليلةامجوظ في تميةؤك هللال ييؤا  لعحيؤح هل سؤعرن  لميطقؤ   لتؤي رسؤمر  ةؤاشنيا . فيؤاهت  لي ؤل  
بن  ييا  لعحيح ش  إرر   م  آاع   (  لؤذو  كؤاةر  ش ؤرن قةؤام مي ؤ  ! كمؤا هة ؤل  إلرؤر   ييؤى ييؤا  لعحيؤح يؤاش 

ميوؤؤؤا تسؤؤؤمة   السؤؤؤيطا  دؤؤؤاةب  لجاللؤؤؤ    شميوؤؤؤا ك ؤؤؤل  مستشؤؤؤاري   إلة ينؤؤؤح ش لتح مؤؤؤ  مشؤؤؤررتوظ   شميوؤؤؤا مؤؤؤا  هبؤؤؤةاء
الة ره م  بؤاء تسؤيل  لي وؤ   لعصؤلي  لي امؤ    شهللال  ألمؤل ليحؤلص بؤن  ييؤا  لعحيؤح ش إلرؤر     فسؤاياه  إلة ينؤح 

) قضؤى ييؤؤنوظ فؤؤي  لمر عؤ   لشؤؤونل   اسؤؤظ  ضؤلص تجمعؤؤاتوظ  الطؤا ل ت   شهةؤؤف  مؤؤ  ش اله مؤ   ل با ؤؤل ش أليؤؤر   ف
هبون  .ه  ( فؤذ م نيؤا   لترةنؤا ش تؤل هك ؤليظ   شت ؤلق مؤ   قؤي ةةؤا فؤي  لقؤل  ش لق ؤار ..  شبعؤا  لسؤيني  آؤار  مووعة الس 

  لمستشارش   إلة ينح فلةا شرمر   كرفةاتوظ  لعلبة  في  لور ء  ستعيير   مال سوظ شيريتوظ .
   إلة ينؤؤح معايؤؤا  تيتؤؤحم  مرجيوؤؤا ةكرمؤؤ  جاللؤؤ   لمي ؤؤ   لنحبنؤؤن  حصؤؤل ميؤؤك  عؤؤا ذلؤؤك هبؤؤلم ييؤؤا  لعحيؤؤح مؤؤ

 لسؤعرن   فؤي ييؤؤا  لعحيؤح شذريتؤؤ  مؤ   عؤاه   ييؤؤى ه  ال ويؤلم همؤؤل  شال  ؤل ر  سةاسؤةا إال  مشؤؤررتوظ   شش ؤ   لميؤؤاشص 
ةؤؤؤ   ليليطاةةؤؤؤ     ليليطؤؤؤاةي ش لميؤؤؤك ييؤؤؤا  لعحيؤؤؤح بؤؤؤذلك شثةقؤؤؤ  ةشؤؤؤلت مؤؤؤ   ليؤؤؤب فةمؤؤؤا ةشؤؤؤال مؤؤؤ  شثؤؤؤا ق شه ر   لخارج

شتياشلتوا  ل تب ششسا ل  إليالم !   كما  بتولت شثةق  هرل   يتلف فنوا ييؤا  لعحيؤح  حؤق  لنوؤرن فؤي فيسؤطن    
( 1936ةنؤؤث سؤؤايايظ شلؤؤاه ششهيؤؤل رارجنتؤؤ   فةصؤؤل( ييؤؤى إجوؤؤاض  ل ؤؤرر   ل يؤؤل  ضؤؤا  لموؤؤاجلي   لنوؤؤرن سؤؤي   

 تياييت   لشلكات  ليليطاةة    ثظ  ألمليكة  . كما مل ذكل ذلك في  ل صل  ألشل . ثظ ظول  لي ط ش 
شبعا  لحلص  لعالمة   ل اةة    شبلشه همليكا كقر  ي مى   شتل جؤ  ةجؤظ شنشر بليطاةةؤا ةسؤيةا . شرثؤن همليكؤا 

  لسةطل  ييى مع ظ  لمستعمل ت  ليليطاةة   عا ه  غابن ييوا   لشمس شةتى  لقمل شدارت ذوال ألمليكا ! 
ا  لعحيح  لتحرالت  لاشلة    ش جتمؤ   ؤالل ةس    لنوؤرني ( رشهفيؤن ييؤى ظوؤل  ارجؤ  ةلبةؤ  شبايا   هنر  يي

همليكة    شتعوات ل  همليكا شلررثت   ما تعوات    بليطاةةا   كما تعوا لوظ شذريت   ما كؤا   ؤا تعوؤا لإلة ينؤح مؤ  
في يؤذه  أل ؤام  ليحسؤات  ألرنؤل  ! .   يل م   لرالء ش لطاي  ش لعمال    شير ما ةصل شما وح ل  حصل مما بواةا

 م( ترفي  لميك ييا  لعحيح .1953يؤ/1373شفي يام  
( شبا عت   ألسل  ش لعيمؤاء   شل ؤ  سؤعرن   تيؤ   األف ؤار  لقرمةؤ   لتؤي 1953ثظ ريف  لميك  سعرن ه اه سي    

 لمجؤؤايل    فاجتمعؤؤن  ألسؤؤباص  هنيؤؤلت فؤؤي بؤؤالن  لعؤؤلص هللاةؤؤذ     كمؤؤا  سؤؤتعي   أف ؤؤاره  لعصؤؤلي  شسؤؤيركةات   ل اسؤؤق  
  شلتصؤؤبم . شرؤؤلج هبيؤؤاؤه لة ةمؤؤر  فؤؤي  لاؤؤلص م(1964ييؤؤى ريعؤؤ    ش مؤؤا  امؤؤن  ؤؤ   ألسؤؤل  ش لعيمؤؤاء . فخيؤؤ  سؤؤي   
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بيات  شهة انه مان  لمجؤالت هربؤار  لجؤيس ش لخاليؤ  ش ليؤذخ  ل ؤاجل ممؤا ةويؤره مؤ  ةصؤتوظ مؤ  همؤر ل  لمسؤيمن  . 
 هشالن بيات  م   لس اح ش  لحةا .ةتى ةشلت  عة  لمجالت درر  لبعة 

 م( . 1975ثظ ترلى  لحكظ  لميك   فةصل ب  ييا  لعحيح(  لذي  ستمل ةكم  إلى يام  
شيعا  لميك فةصل ممسس  لسعرن    لحاو     شممسس  لعيماةة  فنوا   فقا بؤوات  لممي ؤ  فؤي يصؤله آ ؤل  

يمؤل شهيؤل رارجةؤ  ألبةؤ  هك ؤل يمؤله   فقؤا كؤا  محي ؤا  لي ط   شتافقن  ألمؤر ل  لطا يؤ  ييؤى رحييتؤ  . شل رةؤ   ؤا 
متملسؤؤؤا  السةاسؤؤؤات  لاشلةؤؤؤ    ش ؤؤؤا بؤؤؤوات  لؤؤؤيالن فؤؤؤي يوؤؤؤاه ثؤؤؤل ء شيمل ةؤؤؤا   شتطؤؤؤريل  فؤؤؤي  لتعيؤؤؤةظ   شهةشؤؤؤأ  إلذ يؤؤؤ  
ش لتي حير   لسعرني ييى  ألسس  لعصلي  شمؤا فنوؤا مؤ   ل سؤرق ش لعصؤةا  ش لمرسؤةقى شت شؤف  ليسؤاء ش ل ؤت  ..  

ييى ذلك  عة  ألمل ء م  هشالن إررت  ممؤ  فؤنوظ  عؤة  ليخؤر  ش لصؤالح  معوؤظ ش تؤل هعؤةموظ . شل ؤي  شلما ثار
  محمؤؤا بؤؤ   بؤؤل  ةظ هللال  لشؤؤةر (   ت تقؤؤن  -كمؤؤا ةحسؤؤب   - كؤؤبم جمؤؤاح  لعيمؤؤاء  لريؤؤابنن  شر ةسؤؤوظ  لعؤؤالظ  لصؤؤالم

اويةؤ   للسؤمة    شييؤى رهسؤوا ينئؤ  عبقلي  فةصؤل يؤ  تقيؤن   لممسسؤ   لاويةؤ   فيشؤأت فؤي يوؤاه فؤلشع  لممسسؤ   ل
كبؤؤار  لعيمؤؤؤاء   شلجؤؤا   ل تؤؤؤر  ش لؤؤؤاير  ش إلربؤؤان   شينئؤؤؤ   لقضؤؤؤاء  ألييؤؤى   شينئؤؤؤ   ألمؤؤؤل  ؤؤالمعلشف ش ليوؤؤؤي يؤؤؤ  
 لمي ل ...إلى هللارل تيك  لونئات . شم  هجل  لاشر  لعالمي  لؤذي سؤتيعب   لسؤعرن   لمكاةؤ   لحؤلمن  فنوؤا شلقؤار توا 

س ييا  ليادل  لذي سعى لتؤحيظ  لعؤلص   شهةشؤأ لؤذلك  لممسسؤات ش إلذ يؤات ...ت تقؤن عبقليؤ   لمالة    شل ي وياف
 لسؤؤؤؤعرنون   مشؤؤؤؤرر  هسؤؤؤؤةانيظ يؤؤؤؤ  إةشؤؤؤؤاء ممسسؤؤؤؤات  نويةؤؤؤؤ  يالمةؤؤؤؤ  لؤؤؤؤحرع مشؤؤؤؤلشع  لوةميؤؤؤؤ   للشةةؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤى  لعؤؤؤؤالظ 

( ش    لوؤؤالل  ألةمؤؤل   إلسؤؤالمي   فأةشؤؤئن :   ر  طؤؤ   لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي ( ش    ليؤؤاش   لعالمةؤؤ  ليشؤؤباص  إلسؤؤالمي
  لسعرني ( ش   ينئ   إلغاث   لعالمة  ( ...

 لؤؤ   ا ؤا (   شبينن  لممسسات  لاوية  في  لا رل ييى آليق   ةكل  لؤؤ   فاتةكؤا  ( شجعؤل ييؤى رهسؤوا مؤا  شؤب
   فاسؤؤتحا  ميصؤؤب م تؤؤي  لؤؤا ار   شر ؤؤةس ينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء .. شدؤؤلفن  لميةؤؤار ت فؤؤي يؤؤذه  لممسسؤؤات ن ريةؤؤا
شرارجةا ل لض ةضؤرريا  إليالمؤي شىثبؤات ينيتوؤا فؤي  لؤا رل ش لخؤارج شةجحؤر  فؤي ذلؤك ألسؤباص ك نؤل    ميوؤا ه  
هك ؤؤل  لعؤؤامين  فؤؤي تيؤؤك  لممسسؤؤات كؤؤا  مؤؤ   لصؤؤان ن   لمخيصؤؤن   لصؤؤالحن     لؤؤذو  رهش   آلثؤؤار  لقليبؤؤ   لمي ؤؤرر  

 ةانيظ .أليمال  ليل ش لخنل  شلظ واركر  هيا ف ش  هشجايا شهيا ف هس
تحؤرال ةحؤر  ليخؤر  ش لصؤالح   شدؤار  أمؤل فؤي  -كمؤا  قؤرل  عؤة  ليؤاس  -شفي هرؤل يوؤا ه بؤوا فةصؤل 

نرؤؤل  ..ش لاشلةؤؤ   سؤؤتلن ن  لقؤؤاس   شةاشلؤؤن  لممي ؤؤ  فؤؤي يوؤؤاه لعؤؤب نشر هساسؤؤي فؤؤي  لسةاسؤؤات  لعلبةؤؤ  ش إل يةمةؤؤ 
شم يؤؤن  لسؤؤعرن   آيةعؤؤ  مؤؤا سؤؤمي بؤؤؤ    لميؤؤك فةصؤؤل فؤؤي ةؤؤلص مؤؤ   لتةؤؤار  لقؤؤرمي ش لةسؤؤاري فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي   

 للجعةؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ  (  هش  لتةؤؤؤار   لةمنيؤؤؤي  لعلبؤؤؤي (  لمؤؤؤر لي ألمليكؤؤؤا ش لاؤؤؤلص   فؤؤؤي مر جوؤؤؤ   ؤؤؤر   لةسؤؤؤار  البؤؤؤتل كي 
ش لقرمي ش لشنريي  لعلبي    لذي تحيم  ييا  ليادل   ش  لبع نر  فؤي سؤرريا ش لعؤل ق شهم ؤالوظ ..   شنرؤل فةصؤل 

في ةلص  الركالؤ  ييؤى هرض  لؤةم  ةنؤث نيمؤن  لسؤعرن    إلمؤامنن  شنيؤظ ييؤا  ليادؤل م  مصل ييا  ليادل 
  لجموررين  . 

بن   لعلص شىسل  نل    لر  لعلص  ستعمال سالح  لي ط ضؤا إسؤل  نل شهير ةوؤا فؤي  لاؤلص   1973شفي ةلص 
ل يؤذ   لسؤالح  ال تصؤاني في ذ  لميك فةصؤل  ؤل ر ة ؤل  لؤي ط يؤ   لاؤلص   فارتبؤك  ال تصؤان  لعؤالمي   شظوؤل هثؤ

 لخطنؤل   ش ؤلرت همليكؤا  تؤؤل  لميؤك فةصؤل . كمؤا شضؤؤعن سةاسؤات  عنؤا   لمؤا  إلةؤؤتالل  لخيؤة  ش لسؤةطل  ييؤؤى 
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. شفعؤال  سؤتطاين همليكؤا تجينؤا هةؤا هشالن هرؤر   فةصؤل   شكؤا  مؤ  1990ميا    لي ط يسكليا شيؤر مؤا وي ؤذ ميؤذ 
مليكؤؤا مؤؤ   لحةؤؤا   لخمؤؤاري    شمؤؤا هك ؤؤليظ فؤؤي هللال سؤؤعرن شهبؤؤبايوظ . فؤؤي هةؤؤا  ألمؤؤل ء  لمتسؤؤكعن  فؤؤي مؤؤر رنل هربؤؤا شه

 ألسل  لحاكم  فؤي يالميؤا  إلسؤالمي  لمي ؤرص .. فتسؤيل لقصؤل يمؤ  ش غتالؤ    شيكؤذ    تؤل فةصؤل ش ةتوؤى يوؤاه . 
 و  هييظ  حال  شييى هي ةال شةة  ال ى رب  .

. ألرةؤ  فوؤا برال ؤ   لعوؤا مؤ   عؤاه ا  لعحيؤح . شبريؤ ثظ ترلى  لحكظ  عا شفؤا   لميؤك فةصؤل هرؤره رالؤا بؤ  ييؤ
ش سؤؤتملت  لممي ؤؤ  فؤؤي يوؤؤاه ييؤؤى  لؤؤيو   لتبعؤؤي ألمليكؤؤا ش لاؤؤلص   شبياؤؤن  ليوضؤؤ   لعمل ةةؤؤ  ش لتحؤؤاوث فؤؤي يوؤؤاه 

 ذرشتوا في مختيف  لمجاالت . 
مؤات مسؤمرما    شرالل ةكظ رالا كؤا   لحؤاكظ  ل عيؤي يؤر فوؤا شلؤي  لعوؤا    ثؤظ تؤرفي رالؤا فجؤأ    ش نؤل هةؤ 

 لةحل  أليرر  لاجال مكاة  شيترلى كيل  ل  ل ش لعمال  ييى هرض  لحلمن  . 
شبعؤؤا شفؤؤا   لميؤؤك رالؤؤا   تؤؤرلى  لحكؤؤظ  لميؤؤك فوؤؤا بؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤؤح  لؤؤذي كؤؤا  مشؤؤورر   مجرةؤؤ  شفسؤؤق  شلةالةؤؤ  

كمؤؤا  بؤؤتول  كر ةؤؤا مؤؤ  هكيؤؤل  لحمؤؤل ء فؤؤي ميتجعؤؤات هشربؤؤا شهمليكؤؤا  لل قةؤؤ   لمعؤؤا  ألم الؤؤ  مؤؤ  هغيةؤؤاء  لؤؤا يلي  . 
 لمقؤؤاملي  فؤؤي دؤؤاالت  لقمؤؤار فؤؤي هشربؤؤا شهمليكؤؤا   ةتؤؤى كتيؤؤن ييؤؤ  إةؤؤا   لصؤؤحف  ليليطاةةؤؤ  تحؤؤن ييؤؤر   :   
 ألمنؤل  لؤؤذي رسؤؤل سؤؤت  مالوؤن   اشةؤؤا شرؤؤلج  ضؤؤحك !! ( شذلؤك ييؤؤاما رسؤؤل فؤؤي إةؤا  دؤؤاالت ليؤؤا  مؤؤا  عؤؤانل  

 لظ توحه تيك  لياهل    ال  ار    فة  .شدررت   لصحاف  ميتسما     يشل  مالون  نشالر !
ترلى فوا ش لصحر   إلسالمة  في  لممي   تعةش يصليا  لذييي    عا ه  دارت  لممي ؤ  ميجؤأ لإلسؤالمنن  
 ل اري  م   لحكرمات  لعسكلي   لمجلم  في مختيف بالن  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي   شالسؤةما مؤ  مصؤل ثؤظ سؤرريا 

يمر  شمؤؤا  ةشؤؤق يؤؤيوظ مؤؤ   لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  مر جوؤؤات مسؤؤيح  . شهن  لجؤؤرء كبؤؤار ةنؤؤث رؤؤاض  إلرؤؤر    لمسؤؤ
 إلسالمنن  إلؤى  لسؤعرن   إلؤى تمؤاهج دؤحرتوا  لسؤيفة   لريابةؤ   األف ؤار  لحلكةؤ   لسةاسؤة  ش  لجوان ؤ   إلسؤالمة  

 لوريؤؤ   لتؤؤي تلفعوؤؤا   لر فؤؤا  مؤؤ  مصؤؤل ش لشؤؤام شغنليؤؤا   شكاةؤؤن سةاسؤؤ   لسؤؤعرن    سؤؤتةعاص تيؤؤك  ل ؤؤايل   ايتبؤؤار
 شل لشفوا  لخاد  . 

ثؤؤظ تييؤؤن  لممي ؤؤ   ل عؤؤاه مؤؤ  همليكؤؤا نيؤؤظ  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي   شفتحؤؤن  لبؤؤاص ييؤؤى مصؤؤل عة  لمؤؤ  هر ن  لي نؤؤل 
 مالؤؤ  شبي سؤؤ    شهن  يؤؤذ  الرتةؤؤان يشؤؤل ت  آللؤؤف مؤؤ   لسؤؤعرنون  ألفااةسؤؤتا  شتؤؤأثليظ  األف ؤؤار  لجوان ؤؤ   لمعادؤؤل  

 لحاكمةؤ    شهن  كؤل يؤذ  إلؤى تطؤرر  لصؤحر   إلسؤالمة  فؤي  لممي ؤ  فؤي تيؤك  ل تؤل    فؤي   لتي بينؤن ييؤى مسؤا ل
ة ؤس  لر ؤن  لؤذي فؤتم فةؤ  فوؤؤا  لبؤاص ييؤى مصؤل عة  لتةؤار  لحا ثؤ  ش لعيميؤؤ    شهن  يؤذ  إلؤى ةالؤ  مؤ   ل ؤله فؤؤي 

 لمي ةؤ   لا كتاترريؤ   لمطيقؤ    لمجتم   لسعرني بن  يؤذه  لتةؤار ت    اإلضؤاف  ليتةؤار  لؤاويي  للسؤمي  لمتحؤالف مؤ 
 . شما وح ل يذ   لصل ع ييى هباه إلى  لنرم بن  يذه  لتةار ت  ل الث  . 

شبعؤؤا غؤؤحش  لعؤؤل ق لي ريؤؤن شتواوؤؤاه  لسؤؤعرن     كمؤؤا بلمجؤؤن همليكؤؤا مؤؤ  دؤؤا م ش سؤؤتارجت  لؤؤذلك   ةضؤؤلت 
مؤ  إمؤؤار ت  لؤي ط   شهن  يؤؤذ  لحالؤؤ    لقؤر ت  ألمليكةؤؤ  ش لمتحال ؤ  معوؤؤا شضؤؤلبن  جل ةوؤا فؤؤي  لسؤعرن   شمؤؤا ةرلوؤؤا

غيةؤؤؤا  فؤؤؤي  لسؤؤؤعرن    عؤؤؤا يؤؤؤرن   لجوؤؤؤانون  مؤؤؤ  هفااةسؤؤؤتا  إلؤؤؤى  ر يؤؤؤايظ سؤؤؤالمن  . ممؤؤؤا هن  لطؤؤؤلح ف ؤؤؤل  جوؤؤؤان 
 لحكرمؤؤ   لسؤؤعرن   ش لخؤؤلشج يينوؤؤا لعمالتوؤؤا لألمليكؤؤا  شلت شؤؤى  لتشؤؤليعات  لرضؤؤعة  فؤؤي  ر ةنيوؤؤا . شةتةجؤؤ  تؤؤل كظ 

ر ت إدؤؤالةة  سةاسؤؤة  سؤيمة  ياوؤؤا  بؤؤن  إسؤؤالمة  شييماةةؤؤ    شبؤؤاهت  ألشضؤؤاع مختيؤف م ؤؤايل  ل سؤؤان ةشؤؤأت نيؤؤ
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 لسةاسة  في ممي   فوا تضطلص ميذ مطيؤ   لتسؤعنيات   لةصؤل  ألمؤل إلؤى ذرشتؤ   خؤلشج  لشؤةر هسؤام  بؤ  الن  
 . إرل ج  لمشلكن  م  جحيل   لعلصييى  لحكرم  شنيرت  لجوانيا  عا ه  هآيق بعار 

  موؤظ . شبعؤا  ةؤتالل همليكؤا ليعؤؤل قسؤعرنور  فؤي مع     لتؤي ة ؤذيا  ستشؤوان وؤر 2001ل شبعؤا هةؤا   سؤيتمي
شتر جايا  ل  ةا في  لميطق    كشلت همليكؤا يؤ  هةةابوؤا شكشؤ ن يؤ  بل مجوؤا  لتؤي مؤ  ضؤميوا إةؤا   تاننؤل ت 

 ألمليكؤي .  ييؤى كؤا  لع ليؤن 2003في  ألشضاع في  لسعرن     مما شض  مستقيل  ألسؤل   لسؤعرن   ميؤذ سؤي  
 .فمن أواو االما و   ا مه   وه هللا و يه شداق رسرل   ديى   يية  شسيظ   

ت جؤؤؤؤلت هةؤؤؤؤا   ثؤؤؤؤرر  جوان ؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤيح  تسؤؤؤؤتواف  ألمليكؤؤؤؤا  ش لتر جؤؤؤؤا  لالبؤؤؤؤي فؤؤؤؤي  2004شفؤؤؤؤي مطيؤؤؤؤ  سؤؤؤؤي  
منؤؤؤا ةا جاوؤؤؤا   لسؤؤؤعرن     كمؤؤؤا تسؤؤؤتواف  ألسؤؤؤل   لحاكمؤؤؤ  شهجوحتوؤؤؤا  ألميةؤؤؤ  ييؤؤؤى ةؤؤؤا سؤؤؤر ء   لتصؤؤؤبم  لسؤؤؤعرن   

ليمر جوؤؤ   لمكشؤؤرف  بؤؤن   لمسؤؤيمن  شآيةعؤؤتوظ  لجوان ؤؤ  شدؤؤحرتوظ  إلسؤؤالمة  شبؤؤن  همليكؤؤا شةي ا وؤؤا شآيةعؤؤتوظ مؤؤ  
 ر   للن  ش لي اق م  ةكام  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي   ةنث تأتي  ألسل   لحاكم  فؤي  لسؤعرن   شممسسؤتوا  لاويةؤ  

   ش لميافقن  . للسمة  في آيةع  يذه  لجيو  م   لملتاو
شيحتؤؤاج  لتؤؤأرير لياشلؤؤ   لسؤؤعرن    لمعادؤؤل  شييماءيؤؤا  لميؤؤافقر    فؤؤي يوؤؤا ييؤؤا  لعحيؤؤح شذريتؤؤ  إلؤؤى مجيؤؤا ت 
كينؤؤل  متخصصؤؤ  تسؤؤجل تؤؤاريخوظ  ألسؤؤرن شمؤؤا هلحقؤؤره مؤؤ   لمصؤؤا ب  أمؤؤ  محمؤؤا دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ    محيةؤؤا   

 -1901ر  يؤذه  ألسؤل   لؤذو  بياؤر  رؤالل  لقؤل   لعشؤلي   شييى  لصعنا  لعلبي ش إلسالمي ش لاشلي . فقا  ؤام ميؤ
(  همنؤؤؤل  شكرةؤؤؤر   ينيؤؤ     ؤؤؤأجرج ش مؤؤؤأجرج ( مصؤؤال  محيةؤؤؤ  فؤؤؤي جحيؤؤل   لعؤؤؤلص شبؤؤؤالن 7000( هيؤؤاء        2004

 لحلمن  . فأذلر   لعبان شهظولش  في  ألرض  ل سان   شىذ  كا   ؤأجرج شمؤأجرج سةشؤلبر   ل ؤل ت شبحنؤل  آيليؤا كمؤا 
ثؤؤار   فقؤؤا بؤؤلص  ؤؤأجرج شمؤؤأجرج هللال سؤؤعرن    حنؤؤل  ة ؤؤط  لجحيؤؤل    شضؤؤخريا فؤؤي بؤؤل ون   لنوؤؤرن ش ليصؤؤار    فؤؤي  آل

 ش امر   كل هبكال ةلص   شرسرل  ش لمممين  .
فعيى دعنا  لممي    لتي هسمريا  اسظ مؤ  ري  وؤظ   نسؤر   لتشؤليعات  لرضؤعة  فؤي ثيا ؤا  ؤر ةنيوظ   شضؤلبر   

ر جعوؤظ فةؤؤ   عؤة ييمؤا وظ  لصؤؤالحن  مؤ  هم ؤال محمؤؤا بؤ   بؤل  ةظ  لؤؤذي كتؤب فؤنوظ شفؤؤي  عؤلض  لحؤا ط  كؤؤل مؤا 
هم ؤالوظ   رسؤال  تحكؤةظ  لقؤر ةن  ( شهفتؤؤى شةكؤظ كمؤا ك نؤل ممؤؤ  يادؤله مؤ  ييمؤاء  لجحيؤؤل   ك ؤل مؤ  ةكؤظ  لقؤؤر ةن  

ال  مطيقؤؤؤ  لياؤؤؤؤلص  لرضؤؤؤعة  . هش ريطوؤؤؤا  الشؤؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  . كمؤؤؤا بؤؤؤؤوات سةاسؤؤؤاتوظ  لا ريةؤؤؤ  ش لخارجةؤؤؤؤ  مؤؤؤر 
شالسةما ألمليكؤا   إلؤى ه  ظوؤل يؤذ  مؤيوظ جيةؤا فؤي معؤاشةتوظ ش لقتؤال معوؤظ شتقؤا ظ  لخؤامات  لعسؤكلي  شغنليؤا لوؤظ 
في  لحلشص  ألمليكة   ألرنل  في  لميطق  . شهما ييى دعنا  تل شسج   لذو   أملش   القسؤط مؤ   ليؤاس فحؤا  

ظ شياريظ ألمر ل  لمسؤيمن  فؤي ماؤامل توظ  ل اسؤق  ييؤى مر  ؤا  لخمؤرر شال ةلج ي  جل  موظ   شهما فسانيظ شفسر و
ش لقمؤار   شمؤر رنل  لمتؤلفن    فقؤا دؤارش  مؤان  لإليؤالم . شيك ؤي ه  ةؤررن ريؤل  ةشؤلت  إةؤا   لصؤحف  لتؤي تعيؤى 

 3  أربؤؤار  ألغيةؤؤؤاء فؤؤؤي  لعؤؤالظ   ةنؤؤؤث  الؤؤؤن ه  مصؤؤلشف  ألمنؤؤؤل سؤؤؤيطا   لنؤؤرمي     ش  ةتبؤؤؤ  :  لنؤؤؤرمي ! ( يؤؤؤر
مينؤؤر  نشالر شرؤلج  ضؤحك   قؤؤبحوظ   !   شمؤا ه ل وؤؤاف   10مينؤر  نشالر !   شهمؤا فوؤؤا فوؤر  ألمنؤل  لؤؤذي رسؤل 

بؤؤةكات  البتؤؤح ه ليعاوؤؤا مؤؤ   لمرمسؤؤات شمضؤؤة ات  - حسؤؤب مؤؤا تؤؤر تل مؤؤ  هربؤؤاره فؤؤي شسؤؤا ل  إليؤؤالم ش ل تؤؤب  –
فؤي هةضؤاةو  ه ؤام بؤبا     فأرؤذت لؤ   لصؤرر   لطنل     ش لااةةات م  يمنالت هجوح   الستخبار ت  لير تي  ضى
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 لتذكاري  سل    لناف  ثميوا  بتح ه  فؤي  لمر  ؤف ش لسةاسؤات  لا ريةؤ  ش لخارجةؤ  ليممي ؤ    شلةسؤان ليمرمسؤات ةقؤرق 
  لتقايا ش لشةخرر  !

ن كمؤؤا نيؤؤظ ميؤؤر   لسؤؤعرن    لمتؤؤر لن  ييؤؤى  لحكؤؤظ    مئؤؤات مالوؤؤن   لؤؤاشالر ت كؤؤل آؤؤاغرت مؤؤ  آر غنؤؤن بؤؤال 
 لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن   يتؤؤح يلبؤؤ  فؤؤي مر جوؤؤ   لمجايؤؤاو  لؤؤ    فسؤؤاةاش   ليصؤؤنلي  إ ؤؤا   لجوؤؤان فؤؤي سؤؤرريا   شسؤؤاةاش  
ةكرم   لجح  ل في مر جو   لمسيمن    شساةاش   لشنرينن  في  لةم  في ةلبوظ مؤ   لشؤمالنن    شسؤاةاش   ليصؤار  

( فؤؤؤي ي لييؤؤا     شسؤؤؤاةاش  ةتؤؤى   لؤؤؤا كتاترر مؤؤاركرسييةؤؤ  فؤؤؤ لمر رةؤؤ  ضؤؤؤا  لمسؤؤيمن  ش ل يسؤؤؤطنينن  فؤؤي  لحؤؤؤلص  أل
 ل يين  ضا  لمسيمن    شساةاش    بؤرتن  ( ضؤا  لمجايؤاو   لشةشؤا    شنيمؤر  ةكرمؤ   لويؤا شيؤي تؤذ م  لمسؤيمن  

 في كشمنل ش هللاسام   شمرلر  ةلص همليكا ضا  لطالبا    ....ش ا م  جل  موظ  لعيية  فضال ي   لسلي  تطرل .
ظ  ل يؤؤؤل  فؤؤي تياوؤؤؤا ميةؤؤؤار ت  لميةؤؤار ت مؤؤؤ  همؤؤؤر ل  لؤؤي ط   فمؤؤؤ  وتأميوؤؤؤا وتمي ؤؤ   لجؤؤؤحع ش لقوؤؤؤل   شهمؤؤا جؤؤؤليمتو

مينؤؤؤؤر  بلمنؤؤؤل ورمةؤؤؤؤا   يؤؤؤؤا   10فالسؤؤؤعرنور  هكيؤؤؤؤل بيؤؤؤؤا ميؤؤؤت  ليؤؤؤؤي ط فؤؤؤؤي  لتؤؤؤارير   إذ تصؤؤؤؤار  لممي ؤؤؤؤ  هك ؤؤؤل مؤؤؤؤ  
مؤا هبؤل ن  لشؤمس شغلبؤن ..  لصانر ت  ألرل  شمر رن  لتل ةحين   هي مؤا ولبؤر ييؤى ةصؤف ميةؤار نشالر ورمةؤا كي

شمع ظ  يذه  لمر رن تصب في بيؤر   لنوؤرن ش لصؤينينن    شتؤاف  ميوؤا  لسؤعرن   فؤر تنل آا يؤ  فؤي تي نؤذ  لسةاسؤات 
 ألمليكةؤؤ  . شيؤؤذ   حؤؤث  طؤؤرل   ش لميشؤؤرر ميؤؤ  فؤؤي  ل تؤؤب ش لممل ؤؤات ك نؤؤل جؤؤا  لمؤؤ  هر ن  ستقصؤؤاءه   شيك ؤؤي ه  

ريؤل نفعوؤظ ربؤؤر  مالةؤ  كينؤل   ليحكرمؤ   ألسؤؤباةة  فؤي يوؤا   هثيؤار ( ل ؤؤي ةؤذكل ه  مؤ  هللارؤل مؤا تسؤؤلص لإليؤالم  
  و  هييظ  كمةؤ   لمبؤال  ! فتأمؤل .  فقؤاتيوظ   . شةسؤييا 2004تتحالف م  برش في غحشه إلةتالل  لعل ق سي  

   شةعظ  لركنل .
 

 الكويه : (7)

وؤؤر تصؤؤانل ل يمؤ  "كؤؤرت" شيؤي ميطقؤؤ  مجؤؤاشر  كاةؤن ميطقؤؤ   ل ريؤن تعؤؤلف  اسؤؤظ "  لقؤلي "   همؤؤا "  ل ريؤن" ف
 لوا  . شيي منياء دانل بياه   محما ب  يليعل( هعةظ  يني  بيي رالا  لتي كاةن تسةطل ييى  لميطق .

" مؤ  ةجؤا. ةنؤث  ت قؤر  مؤ  بيؤي رالؤا ييؤى إن ر  بؤئر   لؤيالن فل الصهباشباه تارير  ل ريؤن  لحؤاوث بوجؤل  " 
دؤباح  لجؤابل م(   شتلهسؤوظ  ألمنؤل  1756يؤؤ/1170 سؤتقير   حكؤظ  ل ريؤن سؤي   إن ر  مشتلك  . ل ؤ  هللال  لصؤباح 

 (  لذي لقب  صباح  ألشل.
م( ييؤؤؤى لقؤؤؤب  ؤؤؤا ظ مقؤؤؤام فؤؤؤي  لميطقؤؤؤ  مؤؤؤ  1876يؤؤؤؤ 1292شةصؤؤؤل ري ؤؤؤ     لشؤؤؤةر ييؤؤؤا    لمبؤؤؤار  (يؤؤؤام  

-يؤؤؤؤؤؤ 1313ل    ألتؤؤؤؤؤل    لع مؤؤؤؤؤاةنن    ثؤؤؤؤؤظ تؤؤؤؤؤرلى  عؤؤؤؤؤا ذلؤؤؤؤؤك  لشؤؤؤؤؤةر   مبؤؤؤؤؤار  بؤؤؤؤؤ  دؤؤؤؤؤباح   ل ؤؤؤؤؤاةي(  لحكؤؤؤؤؤظ رؤؤؤؤؤال
 م( . 1917-م1334/1896

ش ا ره   لشةر مبؤار  كؤي  ح ؤ,  لميؤك فؤي هسؤلت  بؤايظ مؤ  بليطاةةؤا   ه  ور ؤ  معايؤا  ةما ؤ  مؤ  بليطاةةؤا 
 م (. شهدبحن بليطاةةا  عا يذه  لمعايا  مسمشل  ي  يال ات  ل رين  لخارجة . ! 1899يؤ/1316يام  

لصؤؤؤباح (  لؤؤؤذي وي بؤؤؤ   لمبشؤؤؤلش  ش  لميصؤؤؤلش   ألشربنؤؤؤر  فؤؤؤي م( تؤؤؤرفي  لشؤؤؤةر   مبؤؤؤار   1915شفؤؤؤي سؤؤؤي   
كتؤؤؤيوظ بيقؤؤؤب   مبؤؤؤار   لع ؤؤؤةظ (   شي يؤؤؤر  ييؤؤؤى راماتؤؤؤ  فؤؤؤي تسؤؤؤونل نرؤؤؤرل  ليشؤؤؤا   لتيصؤؤؤنلي إلؤؤؤى جحيؤؤؤل   لعؤؤؤلص 
شميطقؤ   لخيؤة   لعلبؤي !. كمؤؤا و يؤي ييةؤ   إلة ينؤؤح كر ةؤا مؤ  هريؤؤم هيؤر ةوظ شمستشؤاريوظ   ش ؤؤا هسؤي يا هةؤ  كؤؤا  
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 ح هللال سؤؤعرن ش جبؤؤاريظ ييؤؤا  لعحيؤؤح لمومؤؤ   لسؤؤةطل  ييؤؤى بؤؤالن  لحؤؤلمن  شةجؤؤا شتر  عوؤؤا ضؤؤم   ليلةؤؤام  شر ء   تؤؤل 
 إلة ينؤؤحي ليسؤؤةطل  ييؤؤى جحيؤؤل   إلسؤؤالم ش لمسؤؤيمن  . شت فةؤؤ  يؤؤذه م خؤؤل  مربقؤؤ   اإلضؤؤاف  لخاماتؤؤ   لجينيؤؤ  برضؤؤ  

يالن  لخارجةؤؤؤ  شسةاسؤؤؤتوا  لا ريةؤؤؤ     ل ريؤؤؤن تحؤؤؤن  لحما ؤؤؤ   ليليطاةةؤؤؤ  لةحؤؤؤاف, ييؤؤؤى ةكمؤؤؤ    شتسؤؤؤيةموظ  ؤؤؤل ر ت  لؤؤؤ
 شنيم  ليميصلي  . 
م( تؤؤؤؤرلى    لشؤؤؤؤةر هةمؤؤؤؤا  لجؤؤؤؤابل(   لحكؤؤؤؤظ ش بؤؤؤؤوات فتؤؤؤؤل  ةكمؤؤؤؤ   لتيقنؤؤؤؤب يؤؤؤؤ   ليتؤؤؤؤلشل 1921شفؤؤؤؤي  سؤؤؤؤي   

م( . شكؤؤذلك ة مؤؤن فؤؤي هميؤؤ   إلن ر ت  لحكرمةؤؤ   لمختي ؤؤ    1946شتصؤؤاول هشل بؤؤحي  مؤؤ   لؤؤي ط  ل ؤؤريتي سؤؤي   
 عيةمة  . شنرل  لي رذ  ألمليكي إلى جاةب  لي رذ  ليليطاةي . شتظ  ستقا م  لبع ات  لت

م( ش ؤؤؤا هةؤؤؤا  فؤؤؤي 1950ثؤؤؤظ ريؤؤؤف    لشؤؤؤةر هةمؤؤؤا  لجؤؤؤابل(   بؤؤؤ  يمؤؤؤ    ييؤؤؤا    لسؤؤؤالظ  لصؤؤؤباح ( يؤؤؤام  
م ( لتيضؤؤظ 1961 ل ريؤن  ةت اضؤ   جتماعةؤؤ  شثقافةؤ  شسةاسؤؤة  .  شفؤي يوؤؤاه هييؤ   سؤؤتقالل  ل ريؤن فؤؤي    ورةنؤر 

 م(.1963يؤ/1382لبة  ش ألمظ  لمتحا  سي   ليجامع   لع
ثؤؤؤظ ري ؤؤؤ   ألمنؤؤؤل  لحؤؤؤالي   جؤؤؤابل  لصؤؤؤباح  (   شفؤؤؤي يوؤؤؤاه دؤؤؤارت  ل ريؤؤؤن هفسؤؤؤا نشل  لخيؤؤؤة   لعلبؤؤؤي فؤؤؤي 
مجؤؤاالت  لؤؤؤاو  ش ألرؤؤالق ش لسةاسؤؤؤات  لعيماةةؤؤ    ةتؤؤؤى دؤؤؤار  لؤؤاو  ش لشؤؤؤليع  مؤؤان  ليوؤؤؤحء ش لسؤؤخلي  فؤؤؤي دؤؤؤح وا 

كريؤؤن متيصؤؤل ملتؤا رتبؤؤ  فؤؤي  ل يةسؤؤ    شةتؤؤى  ةكمؤؤن محكمؤؤ  ييؤؤى كاتبؤؤ   للسؤمة  . ةتؤؤى هييؤؤ  فنوؤؤا يؤؤ  تؤؤرلى 
تعؤالى   يؤ   –نويار كريتي  ش لسج  بول  م  ش ؤف  لتي نؤذ !!  100كريتة  تيقصن م   لذ ت  إللوة     ال م  

 جحرن  لجاةاو  . 
  إلةؤؤؤتالل  لميطقؤؤؤ  . شهمؤؤؤا تحؤؤؤرل  ل ريؤؤؤن لقايؤؤؤا  همليكةؤؤؤ  ة ة ةؤؤؤ    شممؤؤؤل  شملت ؤؤؤح  لعيؤؤؤرر  لقؤؤؤر ت  ألمليكةؤؤؤ

% مؤؤؤ  60فأبؤؤول مؤؤؤ  ه  ةضؤؤة   لصؤؤؤ حات فؤؤؤي بؤؤلة  ييؤؤؤا . فقؤؤؤا ميحؤؤن  ل ريؤؤؤن  لقؤؤؤر ت  ألمليكةؤؤ  ش ليليطاةةؤؤؤ  
. ش لت ادؤؤؤؤنل مشؤؤؤؤورر  . شهمؤؤؤؤا نيؤؤؤؤظ  2003هر ضؤؤؤؤنوا كقايؤؤؤؤا  يسؤؤؤؤكلي  ليميؤؤؤؤاشر ت ليوجؤؤؤؤرم الةؤؤؤؤتالل  لعؤؤؤؤل ق سؤؤؤؤي  

 لطا يؤ  لحؤلص  إلسؤالم ش لمسؤيمن    فمشؤورر   شيك ؤي  ةكرمتوا كما ةكرم   لسعرن   شكاف  نشل  لخيؤة   ؤاألمر ل
 4مؤؤ  نيؤؤظ  ل ريؤؤن لحكرمؤؤ  مرسؤؤكر  لشؤؤنرعة  بؤؤؤ   له  ةؤؤررن م ؤؤاال ييؤؤى ذلؤؤك ممؤؤا  حضؤؤلةي مؤؤ   لؤؤذ كل  مؤؤا  بؤؤتو

شكؤؤا   إلفؤؤالس ووؤؤان  1992ميةؤؤار نشالر ( فةمؤؤا كؤؤا   لمجايؤؤاش   ألفاؤؤا  وؤؤا ر  هبؤؤر ص كابؤؤل  ينؤؤل سؤؤقرآوا سؤؤي  
 إلةحالل ..  لجةش  ألةمل  ا

 
 وور: (8)

تق  بب  جحيل   طل ن رل  لخية   لعلبي   شيادؤمتوا " لاشةؤ " شيؤي ميطقؤ  غيةؤ   ؤاليتلشل ش لاؤاه . شكاةؤن 
م ( ين   لشؤةر محمؤا 1842يؤ/1360 طل جحء  م  ساةل  لخية   لعلبي  لذي كا   سمى  لبحلي  . شفي يام  

   سؤتقل يؤ  هللال رية ؤ    ش بؤتبك معوؤظ فؤي  تؤال يؤحم فةؤ    رية     هةا رؤساء  ل با ل( ش لةا ييؤى  طؤل فحؤاشل ه
 شيان هللال رية   لحكظ  طل.

تيؤؤاهع  لسؤؤعرنور  مؤؤ  هللال رية ؤؤ  ييؤؤى ةكؤؤظ  طؤؤل   ش بؤؤتبكر  معوؤؤظ فؤؤي  تؤؤال ييةؤؤا  ةتوؤؤى لصؤؤالم  لسؤؤعرنون  
لؤك  لحؤن   لذي هدؤبحر   حكمؤر   طؤل . ش كؤا  هشل  لمبؤا عن  محمؤا بؤ  ثؤاةي  لؤذي تؤرلى هيامؤ   ينيتؤ  أ شميؤذ ذ
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ظوؤؤل هللال ثؤؤاةي فؤؤي  طؤؤل . ش ةؤؤاشل  لشؤؤةر محمؤؤا  عؤؤا ذلؤؤك  الة صؤؤال يؤؤ  ةكؤؤظ هللال رية ؤؤ  ش الة ؤؤل ن  ؤؤالحكظ فجؤؤلت 
 م (.1882يؤ/1299معار  بن   لطلفن  .  ةتون يام  

ييؤى ه  محاشلؤؤ   لشؤةر محمؤؤا هثمؤلت فؤؤي يوؤا  بيؤؤ   اسؤؤظ  لؤذي  يتيؤؤل ممسؤس إمؤؤار  هللال ثؤاةي  لمسؤؤتقي  تحؤؤن 
 لع ماةة  في  طل أ إذ إة  شةا  طل ش ستقل ي   لبحلي  .سةان   لخالف   

 م(.1949يؤ/1368م( إلى  1913يؤ/1331ثظ ترلى  عاه  بي   لشةر ييا   م   
ش فؤؤي يوؤؤا  لشؤؤةر ييؤؤا   فقؤؤات  طؤؤل سؤؤةانتوا ش سؤؤتقاللوا شهدؤؤبحن تحؤؤن  لحما ؤؤ   ليليطاةةؤؤ  . كجار توؤؤا . 

شفؤؤي فتؤل  ةكمؤؤ  تؤؤظ  كتشؤاف  ليتؤؤلشل فؤي  طؤؤل . ثؤظ تؤؤرفي  لشؤؤةر  م(1916يؤؤ 1334شيقؤات معايؤؤا  ةما ؤ  سؤؤي   
م( ش  ةسؤؤحين  عؤؤا ذلؤؤك بليطاةةؤؤا 1960يؤؤؤ/1379م( إلؤؤى 1949يؤؤؤ/1368ييؤؤا     شري ؤؤ   بيؤؤ   لشؤؤةر ييؤؤي مؤؤ   
م(. ةنؤؤث نريؤؤن كيةؤؤؤا فؤؤي  لي ؤؤرذ  ألمليكؤؤي كمؤؤا ةصؤؤؤل 1971يؤؤؤ/1390مؤؤ   لخيؤؤة  لؤؤتعي   طؤؤل  سؤؤؤتقاللوا يؤؤام  

 لجنل ةوا .
م (  ؤؤام  لشؤؤةر رية ؤؤ  بؤؤؤ  ةمؤؤا هللال ثؤؤاةي  االسؤؤتنالء ييؤؤى  لسؤؤيط  فؤؤي  لؤؤؤيالن  . 1972يؤؤؤ/1391سؤؤي   شفؤؤي 

شهيطتوا بليطاةةا  الستقالل ي   لحما    ليليطاةةؤ  . شتحسؤين هةرلوؤا  إل تصؤان   ش الجتماعةؤ  مسؤت نا  مؤ  ثؤلش  
 م(. 1949 لي ط  لذي باه إةتاج  شتصاوله ميذ يام  

ل شدؤؤارت مؤؤ  هشلؤى  لؤؤاشل  لمصؤؤار  لؤؤ  فؤي  لعؤؤالظ . ثؤؤظ يؤؤحل همنؤل  طؤؤل  لحؤؤالي ه ؤؤاه ثؤظ ظوؤؤل  لاؤؤاه فؤي  طؤؤ
هش رؤؤؤل  لتسؤؤؤعنيةات  شتؤؤؤؤرلى  لسؤؤؤيط    شبؤؤؤؤاهت  طؤؤؤل فؤؤؤؤي يوؤؤؤاه تحؤؤؤاشل لعؤؤؤؤب نشر إ يةمؤؤؤي فؤؤؤؤي  لميطقؤؤؤ    شتيؤؤؤؤاشئ 

.   لعلبؤؤي لحكؤؤظ  لشؤؤمرلة  فؤؤي  لخيؤؤة   لسةاسؤؤات  لسؤؤعرن   . شتشؤؤوا تحؤؤرالت سةاسؤؤة  تطريليؤؤ  جليئؤؤ  مقارةؤؤ  بؤؤي ظ 
 شكا  م  هةجم سةاساتوا تيك   إةشاء  يا   لجحيل   ل ضا ة   لجليئ   لمشورر  ذ  ع   لصنن . 

  ةقين همليكا كما ير معؤلشف قةؤان  جنربؤوا  ر توؤا  لتؤي تتحؤل  فةمؤا  2003شفي ةلص  ةتالل  لعل ق سي  
شل  ي  هياء مينؤر  جيؤاي فؤي  لميطقؤ  تسمة  ميطق   لعميةات  لرسطى إلى  لاشة  في  طل   شيي  ل ةان   لمسم 

 لممتؤؤا  مؤؤ  شسؤؤط هللاسؤؤةا إلؤؤى  لماؤؤلص  أل صؤؤى . ش ؤؤا هن رت همليكؤؤا مؤؤ   ايؤؤا     لسؤؤنية  (  ؤؤلص  لاشةؤؤ  يميةؤؤات 
 لقصؤؤؤف  لجؤؤؤري ش لصؤؤؤارشري ش لحؤؤؤلص  إلل تلشةةؤؤؤ    ثؤؤؤظ  إلةؤؤؤتالل  ليؤؤؤلي ليعؤؤؤل ق ش لؤؤؤذي هةؤؤؤف مؤؤؤ  رؤؤؤالل هر ضؤؤؤي 

 مي ليقر ت  ألمليكة  هثياء  لحلص . شىةا هلل شىةا إلة  ر جعر  .  ل رين . كما كا  فنوا  لملكح  إليال
  

 البورين : (9)

يؤؤي مجمريؤؤ  جؤؤحر تقؤؤ  فؤؤي  لخيؤؤة   لعلبؤؤي بؤؤن  بؤؤب  جحيؤؤل   طؤؤل شسؤؤاةل  ألةسؤؤاء   شتحتؤؤري ييؤؤى إةؤؤا  
لعتؤرص   يشل  جحيل  هكيليا جحيل   لبحلي    شكاةن م   يل تعلف  اسظ جحيؤل  "هش ل" ةكموؤا هللال رية ؤ  مؤ   ينيؤ   

 ش ا شآاش  يال توظ  آل سعرن ضا  لع ماةنن  .
م(  هدؤبحن 1946يؤؤ / 1365ثظ ترآا ملكح بليطاةةا في  لبحؤلي   عؤا  لحؤلص  لعالمةؤ   ل اةةؤ    ف ؤي سؤي   

  لبحلي   ايا  لالستعمار  ليليطاةي في  لخية .
بتسؤمنتوا " نشلؤ   لبحؤلي  " فؤي  م(  ستقالل  لبحلي   ش دار  ؤل ر1971يؤ/1390ثظ هييين   بليطاةةا سي   

 ؤلر  2002يوا عةسى ب  سيما  همنل  لبحلي    ثظ ترفي همنل  لبحلي  شري   شلاه ةما بؤ  عةسؤى   شفؤي سؤي  
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يذ     لحما ( تحريل  لبحؤلي  إلؤى ممي ؤ  ! شسؤ  نسؤترر  شهيطؤى  عؤة  لحليؤات   شلقؤب ة سؤ   صؤاةب  لع مؤ  
ل ؤؤاء نفعؤؤا ليحؤؤلج ! مؤؤ   سؤؤتحقا   ليسؤؤكر  ييؤؤى ظا ؤؤ   جؤؤا ر  (  ييمؤؤا ه  ميؤؤك ممي ؤؤ   لبحؤؤلي  !    لع عمؤؤ    ؤؤتم  
كؤظ ملبؤ  . هي مؤا وحيؤا  يؤؤنال يؤ  مسؤاة  ميعؤب كرلؤف مترسؤؤط   شهلل  600ممي ؤ  ي متؤ  ال تحيؤا مسؤاةتوا يؤؤ   

 في ريق  بمش  . 
  ةنؤث   ةقيؤر  ش ؤا ةؤرل  ألمليكؤا   لبحؤلي  إلؤى مؤاررر السؤتجمام ش سؤتل ة  يسؤاكليظ  لمحؤاربن  فؤي  لميطقؤ

إلؤؤى ييؤؤا  فؤؤلق مؤؤ   لعؤؤايل ت مؤؤ  نشل هشربؤؤا  لشؤؤلقة  شمختيؤؤف  لؤؤاشل  لحية ؤؤ  شميوؤؤا  عؤؤة  لعلبةؤؤ  ! إ ؤؤا  ةؤؤلص 
مؤ  ش  تحليل  ل رين   شةلص تحليل  لعل ق   شما ةيت ؤله مؤ  تحليؤل ت تالةؤ . و   هييؤظ .  بيلكؤات هدؤحاص  لعع م

 مي ررن  م  هدحاص  لسماة  .. قبحوظ   .  لجيمالل  ش لسةان  ش  لمعالي .. شييما وظ  ل
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 اامارات العربية المتود  : (10)

تق  يذه  لاشل  ييى آؤلف  لجحيؤل   لعلبةؤ   لشؤل ي محاذ ؤ  ليخيؤة   لعلبؤي شريؤة  يمؤا  لتشؤمل سؤب  إمؤار ت 
 ينيؤ   لقر سؤظ هبر ظيي   شنبي ، ش لشار     شهم   لقري    شيجما    شرهس  لخةمؤ    ش ل جنؤل  . ش ؤا سؤانت  -يي:

يؤؤذه  لميؤؤاآق   ش امؤؤن بيشؤؤا   حؤؤلي ضؤؤخظ أ إذ  سؤؤةطلت ييؤؤى  لمالةؤؤ  فؤؤي  لخيؤؤة  فؤؤي يوؤؤا هعةموؤؤا رةمؤؤ  بؤؤ  
 م( . ش ا ةجحن في يحيم   ليلتاالنن    ش متا ة رذيا   في  لميطق  .1747يؤ/1159مطل  لقاسمي يام  

معايؤا  مؤ  بؤنرخ  إلمؤار ت . شبمرجؤؤب ثؤظ تمكيؤن بليطاةةؤا  عؤا ةمؤالت مؤ   لقضؤاء ييؤؤى  لقر سؤظ . شيقؤات 
ذلك دار  لم ةظ  لسةاسي  ليليطاةي واول بئر     إلمار ت  لمتصؤالح  ( كمؤا هسؤمريا   مؤ  ملكؤحه فؤي إوؤل   ميؤذ 

م( شيؤؤؤؤن  هشل ضؤؤؤؤا ط 1948م(. ثؤؤؤؤظ  ةتقؤؤؤؤل  لم ؤؤؤةظ  لسةاسؤؤؤؤي ليبحؤؤؤؤلي  يؤؤؤام  1934م( ش ةتؤؤؤؤى يؤؤؤام  1823يؤؤؤام  
 ار  .سةاسي بليطاةي م ةما سةاسةا في  لش

م( . شفؤؤؤؤؤي يؤؤؤؤؤام 1954م( ن ر  اليتمؤؤؤؤؤان  ليليطؤؤؤؤؤاةي   ش ةتقيؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤابي يؤؤؤؤؤام  1953ثؤؤؤؤؤظ هةشؤؤؤؤؤئن ييؤؤؤؤؤا  يؤؤؤؤؤام  
م ( . شبؤؤؤاهت 1971م( هيييؤؤؤن  لحكرمؤؤؤ   ليليطاةةؤؤؤ   ةسؤؤؤحابوا مؤؤؤ  ميطقؤؤؤ   لخيؤؤؤة  فؤؤؤي مر يؤؤؤا ال وتجؤؤؤاشه  1968 

ه وا بؤ  سؤيطا  هللال ةوةؤا  ةؤاكظ  م(  ت ق  لشةر1968مسايي ترةنا  إلمار ت في نشل  ش ةا  . ش في ة س  لعام  
هبؤر ظيؤي مؤؤ   لشؤةر ر بؤا بؤؤ  سؤعنا  لمكتؤرم ةؤؤاكظ نبؤي   شبحؤث معؤؤ   تحؤان  إلمؤارتن  . تؤؤظ نيؤر   إلمؤار ت  لسؤؤب  
 ألرؤؤل  ش لبحؤؤلي  ش طؤؤل لالجتمؤؤاع فؤؤي نبؤؤي . ش ةي قؤؤن مؤؤ  يؤؤذ   الجتمؤؤاع  الت اقةؤؤ   لمعلشفؤؤ   ات اقةؤؤ  نبؤؤي . ش تؤؤظ 

 مجيس  ألييى لالتحان. رتةار  لشةر ه وا ر ةسا لي
م( تؤؤظ  لتردؤؤل إلؤؤى دؤؤةا   تحؤؤؤان 1971ل ؤؤ   لخؤؤالف نص بؤؤن   ألمؤؤل ء ةؤؤرل شضؤؤ   لاسؤؤؤترر . شفؤؤي سؤؤي   

م(  لتؤؤؤي 1971" سؤؤؤي     ولهههة اامهههارات العربيهههة المتوهههد سؤؤبايي  ضؤؤؤظ إمؤؤؤار ت  لسؤؤؤاةل  لعمؤؤؤاةي   شهييؤؤؤ  مرلؤؤؤا " 
  شهم  لقؤري    ش ل جنؤل    ثؤظ  ةضؤمن  عؤا ذلؤك ضمن سن إمار ت يؤي : هبؤر ظيؤي   شنبؤي   ش لشؤار     شيجمؤا  

م( إلى  لاشل   لجاوا   لتي كرةتوا بليطاةةا ش يتلفؤن بوؤا   كمؤا ش فقؤن  لجمعةؤ   لعمرمةؤ  1972إمار  رهس  لخةم   
 لألمظ  لمتحا  ييى  يرلوا يضر  فنوا . فةما ةأت  لبحلي  ش طل بي سوا ي   التحان  لرلنا .

هلؤف مؤر آ  فقؤط   شي ؤةظ فنوؤا ميؤذ يشؤل ت  250ت رغؤظ كيؤل مسؤاةتوا  ليسؤية  هيؤاء ويي  يان سؤكا   إلمؤار 
 لسين  هياء مينر  يياي مع موظ م   لوياشس    اإلضاف  لمينر  هللارل م   ألجاةب فنوظ جالةؤ  فيينيةؤ  ةصؤل ةة  

مي مؤؤات  لتيصؤؤنلي  فؤؤي كينؤؤل    شيؤؤان كينؤؤل مؤؤ   ألشربنؤؤن  شالسؤؤةما  ليليطؤؤاةنن  . شتعتيؤؤل  إلمؤؤار ت ملكؤؤح  ليشؤؤا   ل
 لميطقؤؤؤؤ   أسؤؤؤؤليا . كمؤؤؤؤا هدؤؤؤؤبحن  عؤؤؤؤا نرؤؤؤؤرل  لي ؤؤؤؤرذ  ألمليكؤؤؤؤي  ايؤؤؤؤا  جريؤؤؤؤ  شبحليؤؤؤؤ  ر ةسؤؤؤؤة  ليقؤؤؤؤر ت  ألمليكةؤؤؤؤ  
ش ليليطاةةؤ   لمحال ؤ  لوؤا . شدؤارت نبؤي إةؤا  هكيؤؤل  لعر دؤظ  لتجاريؤ   لعالمةؤ    ششكؤل  لي سؤان ش لمجؤر  ش لؤؤايار  

 ةسؤؤةا إلن ر  مكافحؤؤ   إلريؤؤاص   شفنوؤؤا مكاتؤؤب هميةؤؤ  همليكةؤؤ  ر ةسؤؤة  ييؤؤى  لمسؤؤتر   لعؤؤالمي   كمؤؤا دؤؤارت مقؤؤل  ر 
وؤؤاوليا  ألمليكؤؤا  ش ليليطؤؤاةنر   التعؤؤاش  مؤؤ   عؤؤة  إلسؤؤتخبار ت  لعلبةؤؤ  شالسؤؤةما  لمصؤؤلي  ذ ت  لخيؤؤل ت  لر سؤؤع  

 لمترسؤؤط  فؤؤي ةؤؤلص  إلسؤؤالمنن  .  كمؤؤا ه   ل ةؤؤان   لعيةؤؤا لجؤؤةش  إلمؤؤار ت  لصؤؤانل يؤؤظ مؤؤ   ليليطؤؤاةنن    ش للتؤؤب 
مؤؤ   لملتح ؤؤؤ   لباكسؤؤؤتاةنن    ش لؤؤؤاةةا مؤؤؤ  متطؤؤؤرين  بؤؤؤتى ! شيلهسؤؤوظ  عؤؤؤة  لجيؤؤؤل الت  ل خؤؤؤلين  مؤؤؤ  هبيؤؤؤاء  ألسؤؤؤل  

  ألمنلي   !
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 ُوماو : (11)

تقؤ  يمؤا  فؤي  لح شيؤ   لجيربةؤ   لشؤلقة  مؤ  بؤؤب  جحيؤل   لعؤلص . شتعؤا معقؤال ليخؤر رج  إل اضؤة   لؤذي هسسؤؤر  
 ري.بوا نشل  ميذ هش رل  لعصل  ألم

ش ؤا تعلضؤن يمؤا  ليخطؤل  ليلتاؤالي   فتصؤا   لع مؤاةنر  لمؤر جوتوظ   كمؤا تعلضؤن لتيؤافس تلكؤي فارسؤي 
ة ل  أليمة  مر عوا  إلستل تةجي. ل   ضعف  لع ماةنن  ش ليلتاالنن  فتم  لباص ليي رذ  ليليطؤاةي ش ل لةسؤي . شفؤي 

ش ةؤؤا  "  ليؤؤرريمي"  مسؤؤايا  بليطاةةؤؤا سؤؤي  يوؤؤا  لسؤؤيطا  سؤؤعنا بؤؤ  تةمؤؤرر   تمكؤؤ  مؤؤ  إ ؤؤل ر شةؤؤا  يمؤؤا   ضؤؤظ 
م(  عؤا ه   تؤل ه ؤاه ش سؤترلى ييؤى  لسؤيط  . ش ؤا 1970م( ثظ ترلى  لحكظ  لسيطا   ابرس ب  سؤعنا يؤام  1954 

بوات  ليالن في يوؤاه ةوضؤ  سةاسؤة  ش  تصؤان  . شفؤي يوؤاه نريؤن سؤيطي  يمؤا   لجامعؤ   لعلبةؤ  شينئؤ   ألمؤظ 
 تعتيل يما  هةا هيظ  لقر يا  لعسكلي   ليليطاةة  ش ألمليكة  في  لميطق   .  لمتحا   عا  ستقاللوا. ش 

 
 اليمن : (12)

لظ  خض   لةم  رضريا كيةا لحكظ  لاشل   لع ماةة    شفشين كل  لحمالت  لتؤي ة ؤذت مؤ  هجؤل تحرييؤ  إلؤى 
 إن ر  ي ماةة    ة ل  لحصاة   لطيةع  ش لت اف هيي  ييى  أل م   لحيا   في ديعاء.

م( في  لعادم  ديعاء. شرالل تيؤك  ل تؤل  ةؤا  1506ا  امن  ألسل  لحيا    الحكظ في  لةم  م  سي   ش 
دل ع آريل بن   ألتؤل   ش ألسؤل   لحيا ؤ    شفؤي  لقؤل   لتاسؤ  يشؤل  لمؤنالني   تصؤل ة ؤرذ  لع مؤاةنن  ييؤى توامؤ  

 شجيربي  لةم  شديعاء شما ةرلوا.
   لع مؤؤاةنن  ش لةمينؤؤن    شيلفؤؤن  ات اقةؤؤ    لؤؤايا ( شهثيؤؤاء ذلؤؤك كؤؤا  ش سؤؤتمل  لحؤؤال إلؤؤى ه  ةصؤؤين ياةؤؤ  بؤؤن

 إلةجينح  حاشلر  ت ينن  اموظ في يا  شترسؤة  ر عؤ  ة ؤرذيظ أ شبعؤا  لحؤلص  لعالمةؤ   ألشلؤى شرسؤار  تلكةؤا تعوؤا 
ش سؤؤؤتقل فاسؤؤترلى  إلمؤؤؤام  حنؤؤؤى ةمنؤؤؤا  لؤؤؤاو  ييؤؤؤى  لميؤؤؤك  –شميوؤؤؤا  لؤؤؤةم   – لع مؤؤاةنر   ؤؤؤالجالء يؤؤؤ  بؤؤؤالن  لعؤؤؤلص 

م( ش يتلف  لع ماةنر   استقالل  لؤةم  . شظؤل  لصؤل ع فؤي  لؤةم  ضؤا بليطاةةؤا إلؤى ه  هبلمؤن 1923 اليالن سي   
 م(  لتي  يتلفن فنوا بليطاةةا  استقالل  لةم . 1934معايا  سي   

 لجيؤؤرص شل يوؤؤا ه قؤؤن مشؤؤكي   لحؤؤاشن فؤؤي  لجيؤؤرص . شيكؤؤذ   قؤؤى  ليؤؤح ع  ا مؤؤا   شبقنؤؤن بليطاةةؤؤا مرجؤؤرن  فؤؤي 
م(  ثؤار ييؤا   بؤ   لحيؤل 1957م( . شفؤي  1956 لعلبي في يا  . شكلرت بليطاةةا يجرموؤا ييؤى  لؤةم  سؤي   

ييؤؤى  إلمؤؤام  حنؤؤي شتمكؤؤ  مؤؤ   غتةالؤؤ  ش سؤؤترلى ييؤؤى  لحكؤؤظ فؤؤي دؤؤيعاء . شل ؤؤ   إلمؤؤام هةمؤؤا بؤؤ   حؤؤي ةجؤؤم فؤؤي 
 يحيمت  ش ستلن ن  لحكظ.
 إلمام هةما   ل ي  فشل.م(  ام  ةقالص ضا  1955شفي مارس سي   
م( ت جلت  ل رر   لتي  انيا ييؤا    لسؤالل  ؤالةم   مسؤايا  مؤ  مصؤل   شةجحؤن 1962شفي سيتميل سي   

 في إيال  ة ام  لجمورري  في  لةم   لشمالي . 
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 شكاةن بليطاةةا  ا  ةسحين م  يا  شسيمن  لحكؤظ فنوؤا ليشؤنرينن    فاسؤتقير  فؤي  لؤةم   لجيؤربي   شةؤاربر 
 إلسؤؤؤالم ش لمسؤؤؤيمن  .ش  سؤؤؤتعيير   اإللحؤؤؤان شيؤؤؤامر   لمسؤؤؤاجا ش  تيؤؤؤر   لعيمؤؤؤاء. ثؤؤؤظ سؤؤؤيطوظ   ييؤؤؤى  عضؤؤؤوظ فؤؤؤأفير  

  عضوظ في ةلص ضلشس رالل ما   صنل  .
   لم   شمؤا ه ل فؤي  لسؤيط  إلؤى  آل شكا   ا ترلى  لحكظ في  لؤةم   لشؤمالي    لجؤاشيش ( ييؤي ييؤا   دؤا

مسؤؤا  بحمؤؤام  ألمؤؤرر . ثؤؤظ  سؤؤتال ضؤؤعف  لجيؤؤربنن    شسؤؤ  ةؤؤلص  لرةؤؤا   التعؤؤاش  مؤؤ  ش ؤؤا تمكؤؤ  بايا ؤؤ  مؤؤ   إل
 .  1993 إلسالمنن  شقبا ل  لشمال . شترةات  لةم   عامت  سي  

ثؤؤظ بؤؤاه ييؤؤا   دؤؤالم سةاسؤؤ   لتقؤؤلص مؤؤ  همليكؤؤا   ش تحجؤؤةظ  إلسؤؤالمنن  ش مؤؤ  كؤؤل هبؤؤكال مياش ةؤؤ  . شبعؤؤا 
مؤؤ  همليكؤؤا فؤؤي ةمالتوؤؤا لمكافحؤؤ   إلريؤؤاص . شبؤؤ  ةمؤؤالت تصؤؤفة  ييؤؤى  هةؤؤا   سؤؤيتميل تحؤؤالف دؤؤالم يالةةؤؤ 

ةةا ؤ  يؤ  همليكؤا  – لجوانون    شراض  لجةش  لةميي يان  م   لمعار   لطاةي  إلرل جوظ مؤ  ةصؤرةوظ  لقييةؤ  
 ةنث هلحق  الجوانون  رسا ل كينل    شما تح ل  ألةا   مت لر  جاري  في  لةم  إلى  آل  .  -

ل مؤؤل ر   مؤؤا  الؤؤ  بؤؤايليا  ليلنشةؤؤي شكأةؤؤ   صؤؤف  لؤؤيالن شر ةسؤؤوا شمؤؤ   متطؤؤى مؤؤ  كبؤؤار بؤؤنرروا لتؤؤذكلةا  كؤؤ
 شييما وا يياما  ال   عارض  ا ة  هبي تمام :

  لسل  ش  لجلص    ميةح ٌ  يابقايا  ا  شآيي    ماذ  ه ةا   ي   ديعاءع 
     لذيب  هةسابيا ؟ همم تياسى يل  ماذ  تعل   ا ه ا تمامم ؟.. يلم كذبنم 

ؤشس   لععر لي ةارع    متطايا  ٍإلى  هسةانهف   لذةب    إذ  ةخرتوا      تعأبى  لل 
شمؤؤا ه ل  ألمؤؤل  ؤؤاهلل ه  وبعؤؤث مؤؤ   لؤؤةم  بيلكؤؤ  نيؤؤاء ةينبؤؤ   لمصؤؤط ى دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   مؤؤ   شؤؤيور  

 جيا  لمعتصظ  لذو  شد وظ  ليلنشةي في ة س  صنات  فقال :
تر ع هل ا  كآسانف  ل ل    ةطيقنم ش ليميجظف   النم :  إةي ا   لشوب  س    ش 

شهسؤؤأل   هي  سؤؤيط ييؤؤى    لجؤؤاشيش ( مؤؤ  بؤؤباص  إلسؤؤالم مؤؤ   شؤؤ ي بوؤؤظ  شال  حتؤؤاج  ألمؤؤل  سؤؤتر  هل ؤؤا ..
 داشر  رم مممين  ... شما ذلك ييى    عحيح ..

 
 مصر: (13)

 ؤؤل  لمر عوؤؤا  إلسؤؤتل تةجي ش يتمؤؤن بوؤؤا تيافسؤؤن إةجيتؤؤل  شفلةسؤؤا الةؤؤتالل مصؤؤل هش رؤؤل  لقؤؤل   ل ؤؤام  يشؤؤل   ة
 بليطاةةا راد    لر ريوا في آليق مستعمل توا في هللاسةا.

 عؤؤؤا  ةؤؤؤتاللوظ مصؤؤؤل  حميؤؤؤ  ةؤؤؤابينر  سؤؤؤي   –شلؤؤؤذلك هرسؤؤؤين بليطاةةؤؤؤا هسؤؤؤطرال تمكؤؤؤ  مؤؤؤ  يحيمؤؤؤ   ل لةسؤؤؤنن  
سؤنن  يؤ  مصؤل (  شبعا جؤالء  ل لة1798 -يؤ 1212في معلك  هبي  نل  لبحلي  سي    –م( 1798 -يؤ 1212 

م(  ل ؤ  مقاشمؤ  1807 -يؤؤ 1212م(   هرسؤين بليطاةةؤا هسؤطرال لاؤحش مصؤل يؤ  آليؤق ربؤنا سؤي   1801سؤي   
 هييوا هنت إلى فشل يذ   لاحش.

كا    محما ييؤي (  ؤا ةجؤم بذكا ؤ  فؤي  لتسؤيق ييؤى هكتؤاف  لحلكؤ   لشؤعية  . ش سؤتطاع ه   قيؤ   ليؤاس  ؤ  
م( ثؤؤؤظ 1805-يؤؤؤ 1219ش لةؤؤا ييؤؤؤى مصؤؤل . شةجؤؤؤم فؤؤي  السؤؤؤتقالل  مصؤؤل سؤؤؤي   فاتخؤؤذ  لع مؤؤؤاةنر    ؤؤل ر بتعننيؤؤؤ  

م(  شكؤر  جةشؤا ةؤاو ا   شهة ؤذ  لبع ؤات إلؤى فلةسؤا 1806هذي   لسؤيطا  سؤيةظ  ل الؤث شهدؤار فلماةؤا بتعننيؤ  سؤي   
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تشؤل  ي   لتي هوات  شنسن  لعمالء في مستشاري  في بؤتى  لمةؤانو  شالسؤةما فؤي مجؤال  لتعيؤةظ ش لاؤحش  ل  ؤلي  إلس
فتأسسن  لعيماةة  شما رس  لضؤالل  لعلبةؤ   لمعادؤل  فؤي يوؤاه   شكاةؤن بر  ؤ   لؤيالء ييؤى مصؤل ش لعؤالظ  لعلبؤي 

 كي    كما سيل  في  ل صل  لتالي . 
ش ا  ام محما ييي  حمؤالت يسؤكلي  ةاجحؤ  فؤي  لسؤرن   شبؤب   لجحيؤل   لعلبةؤ  ش لشؤام شبؤالن  لنرةؤا    ل ؤ  

شبة  راف م  آمرةات    فرضعر  ل  ةؤا    هن  إلؤى فقا ةؤ  هةالمؤ   إلميل آرريؤ   عؤا يحيمتؤ  تحالف  لاشل  ألشر 
م( مؤ   ليليطؤاةنن    شىرغامؤ  ييؤى  الةسؤحاص مؤ  كؤل  أل ؤالةظ  لتؤي 1242/1827في معلك  ةر ري   لبحلي  سي   

 م( .1840يؤ /1255 سترلى يينوا ما يا  مصل شفق ممتمل ليا  سي   
محمؤا ييؤي فؤي تأسؤةس هسؤل  ةاكمؤؤ  فؤي مصؤل إذ تراليؤا  عؤا شفاتؤ  عبؤاس  ألشل   ثؤظ سؤؤعنا شمؤ  ذلؤك ةجؤم 

 ابؤا   ثؤؤظ  لخؤاوري إسؤؤماينل   ثؤظ  لخؤؤاوري عبؤاس ... شدؤؤرال إلؤى  لميؤؤك فؤارشق هرؤؤل ةكؤام  ألسؤؤل     لتؤي  ةتوؤؤن  
 لؤذو  يلفؤؤر   الضؤؤبا  م(  لتؤؤي تحيموؤا  لؤؤل ةس جمؤال ييؤؤا  ليادؤل شرفا ؤؤ  1952يؤؤ /1271  ةؤام ثؤؤرر  ورلنؤر سؤؤي   

  ألةل ر   ش ةتوى  ألمل  الميك  ل ارشق ميفةا في إ طالةا ةنث يمين هسلت  في  لايار  !.
شتجؤؤار  إلبؤؤار  إلؤؤى هةؤؤ  فؤؤي يوؤؤا  لخؤؤاوري إسؤؤماينل تعؤؤاظظ  لي ؤؤرذ  ل لةسؤؤي فؤؤي مصؤؤل  ش  لؤؤذي كؤؤا  مؤؤ   

  دؤؤنل  لبحؤؤل  ألةمؤؤل  ؤؤالبحل  لمترسؤؤطم ؤؤايله ةصؤؤرل   فلنوياةؤؤا نويةسؤؤبس ( ييؤؤى  متةؤؤاه ة ؤؤل  يؤؤا   لسؤؤريس لتر 
شكيف ة ل  لقيا  ش فتتاةوا مصل هرش ةا ك نل م   لمصلين  شهمؤر ال آا يؤ    فر عؤن  لاشلؤ  تحؤن آا يؤ   لؤاور    
 ألمؤؤل  لؤؤذي هن  إلؤؤى تؤؤارل إةجيتؤؤل  شفلةسؤؤا ش ةجاةومؤؤا فؤؤي  إلبؤؤل ف ييؤؤى  لشؤؤمش   لمالةؤؤ  فؤؤي مصؤؤل يؤؤ  آليؤؤق 

 ثيا ة  فلةسة  إةجينحي  لضما  تحصنل  لاور .  دياشق  لاو (   شتشكنل لجي 
م( جيؤؤن  مقتضؤؤاه فلةسؤؤا يؤؤ  مصؤؤل شتخيؤؤن يؤؤ  1801شكاةؤؤن فلةسؤؤا شبليطاةةؤؤا  ؤؤا يقؤؤاتا  ت ا ؤؤا شن ؤؤا سؤؤي   

 هآمايوا  الستعماري  في إرضاع مصل لسةطلتوا.
حقنؤؤؤق يؤؤؤافوا فؤؤؤي ش ةتوؤؤؤحت بليطاةةؤؤؤا فلدؤؤؤ  قةؤؤؤام  ل ؤؤؤرر   لعل بةؤؤؤ    ةؤؤؤان  هةمؤؤؤا يل بؤؤؤي ضؤؤؤا  لخؤؤؤاوري ترفنؤؤؤق لت

  ةتالل مصل.
م( . شةجحؤن فؤي  السؤتنالء ييؤى  إلسؤكياري    1882 -يؤؤ 1299فأرسؤين بليطاةةؤا ةميؤ  ييؤى مصؤل سؤي   

ثظ يحمن  لعل بنن  ييا  لتل  ل ينل   ثؤظ  ةتيؤن  لقؤايل  ش ضؤن ةوا ةؤا ييؤى  ل ؤرر   لعل بةؤ  . شل ؤ  ةلكؤ   لمقاشمؤ  
بحيام  مصط ى كمؤال  لؤذي ةؤاشل  سؤتاالل يؤا ء فلةسؤا ليليطاةةؤا شةؤان  لسةاسة  ضا  إلةجينح  ستملت  عا ذلك 

م( كمؤؤا 1906 -يؤؤؤ 1323 ؤؤاإلةجينح فؤؤي  لمحافؤؤل  لاشلةؤؤ  رصردؤؤا  عؤؤا ه    تلفؤؤر  جليمؤؤ  مذ حؤؤ  نةشؤؤر ي سؤؤي   
م(  لتؤؤي 1901يؤؤؤ/1318( . شكؤؤا   ؤؤا هدؤؤار دؤؤحة    ليؤؤر ء سؤؤي   1907يؤؤؤ /1324هسؤؤس  لحؤؤحص  لؤؤرآيي سؤؤي   

  لرآية  في مصل ضا  إلةجينح .فجلت  لحلك  
م(  امن ثؤرر  كيؤل  ضؤا  إلةجينؤح بحيامؤ  سؤعا هغيؤرل مطالبؤ   االسؤتقالل شىلاؤاء 1919يؤ/1337شفي سي   

 م(.1914يؤ/1332 لحما    ليليطاةة  ييى مصل  لتي فلضوا  إلةجينح سي   
ثؤؤؤظ يقؤؤا مصؤؤؤط ى  ليحؤؤؤاس شبعؤؤا فشؤؤؤل  ل ؤؤرر  لجؤؤؤأ  لمصؤؤؤلير  إلؤؤى هسؤؤؤيرص  لم اشضؤؤؤات لتحقنؤؤق  السؤؤؤتقالل   

 م( فحققن لمصل  ستقالال غنل تام.1936يؤ/ 1354معايا  م  بليطاةةا سي   
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شظيؤؤن إةجيتؤؤل  تتعؤؤؤاش  مؤؤ   لقصؤؤؤل ش لميؤؤك فؤؤؤارشق شهةؤؤح ص  أل يةؤؤؤ   لتؤؤي بؤؤؤكين ةكرمؤؤات ضؤؤؤعة   ةجؤؤظ يؤؤؤ  
ورلنؤؤر سؤؤي  23ر   سةاسؤؤتوا محيؤؤا  مؤؤ   ل سؤؤان   ثؤؤظ   امؤؤن ةلكؤؤ   لضؤؤبا   ألةؤؤل ر بحيامؤؤ  جمؤؤال ييؤؤا  ليادؤؤل ب ؤؤر 

 م( . 1952
شكاةؤن  ؤؤا ةشؤؤأت فؤؤي مصؤؤل هش رؤؤل  لعشؤؤلييات ةلكؤؤ  إسؤالمة  كؤؤا  لوؤؤا  ؤؤال   ألثؤؤل ييؤؤى مسؤؤار  ألةؤؤا   فؤؤي 
مصؤؤل ش لعؤؤالظ  لعلبؤؤي يمرمؤؤا. شيؤؤي ةلكؤؤ   إلرؤؤر    لمسؤؤيمن   لتؤؤي هسسؤؤوا  لشؤؤةر ةسؤؤ   لييؤؤا    لؤؤذي شضؤؤ  هسؤؤس 

  شتصؤحةم هشضؤاع  لمسؤيمن  ش لؤاير  إلؤى  لعؤرن إلؤى تحكؤةظ ةلكت   لتي كاةن تواف إلى إيؤان   لخالفؤ   إلسؤالمة
 لشؤؤليع   إلسؤؤالمة  ش لؤؤافاع يؤؤ   ضؤؤا ا  لمسؤؤيمن    شمؤؤا لي ؤؤن  لحلكؤؤ  ه  نريؤؤن فؤؤي دؤؤل ع مؤؤ   لقصؤؤل   ش لي ؤؤرذ 

( شةوا ؤؤ   ألربعنيؤؤات  ةتشؤؤار  ش سؤؤعا فؤؤي مصؤؤل  ش متؤؤات إلؤؤى بؤؤالن  1928 ليليطؤاةي . ش ؤؤا  ةتشؤؤلت  لحلكؤؤ  مؤؤابن   
غنليا  ش ترجف  إلة ينح ميوا بل    شالسةما  عا مسايمات مجاياي  إلرؤر   فؤي مصؤل شسؤرريا فؤي ةؤلص  لشام ش 

( . ثؤؤظ تؤؤآمل  إلة ينؤؤح ش لميؤؤك فؤؤارشق ييؤؤى  لحلكؤؤ    فؤؤأشنع  لمجايؤؤاش   لعا ؤؤاش  مؤؤ  فيسؤؤطن  1948 لنوؤؤرن سؤؤي   
ليتي ؤؤةظ  لخؤؤاص    لسؤؤلي (  لؤؤذي  فؤؤي  لسؤؤجر    ش غتنؤؤل  إلمؤؤام ةسؤؤ   لييؤؤا رةمؤؤ    تعؤؤالى شغ ؤؤل لؤؤ  . ثؤؤظ كؤؤا 

هةشأه نشر في مقاشم   إلة ينح في ميطق   يا   لسريس . ثظ  ت ق  إلرر   م   لضؤبا   ألةؤل ر ييؤى إسؤقا   لميؤك 
  شتؤؤرلى  ليؤؤر ء ةجنؤؤب ر اسؤؤ   لاشلؤؤ    ثؤؤظ  ةتقيؤؤن  لل اسؤؤ  1958فؤؤارشق   شةجؤؤم  ةقؤؤالص  لضؤؤبا   ألةؤؤل ر فؤؤي سؤؤي  

  شهيام  عضؤوظ مؤ  1954ل لإلرر   ش ةقيب يينوظ شهشنع قةان توظ في  لسجر  سي  لجمال ييا  ليادل  لذي تي 
ه طال مقاشم   إلة ينح . ثظ هييؤ  ييؤا  ليادؤل تؤأمةظ  يؤا   لسؤريس شةصؤين  لحؤلص  لتؤي نينؤن  العؤاش    ل الثؤي 

دؤؤل  لايا ؤؤؤ  .ش بؤؤؤتلكن فنوؤؤا بليطاةةؤؤؤا شفلةسؤؤا شىسؤؤؤل  نل   ششفؤؤلت يؤؤؤذه  لحؤؤلص لعيؤؤؤا  ليا 1956ييؤؤى مصؤؤؤل سؤؤي  
 ل افة  لايرت   لحماسة  ليقرمة   لعلبة    ش لرةا   لعلبة    ش ألف ار  إلبؤتل كة    ش  لؤاير ت  لتحلريؤ   لتؤي ةؤان  
بوا   شكاةن ك نل م  بالن  لعالظ  لعلبي تشوا ةلكات تحلري  تحمل تيك  ألف ؤار   كمؤا كؤا  لعيؤا  ليادؤل تحلكؤا 

  شالسؤؤةما نيؤؤر  تجمؤؤ  نشل يؤؤام  الةحةؤؤاه إلؤؤى جاةؤؤب  لؤؤحعةظ  لنرغرسؤؤالفي  نشلةؤؤا   مؤؤ   عؤؤة  لحيمؤؤاء  لعؤؤالمنن 
 لشؤؤؤنريي  تنتؤؤؤر(  ش لؤؤؤحعةظ  لويؤؤؤاي   ةوؤؤؤلش(   ش  إلةاشةةسؤؤؤي   سؤؤؤركارةر( ةنؤؤؤث يقؤؤؤا فؤؤؤي بؤؤؤالنه مؤؤؤمتمل  اةؤؤؤاشة  

ألمليكؤي (   شكاةن تيك  ألف ار مةال  لإلتحان  لسرفننتي فةما يلف  سةاسؤ   لحةؤان  إل جؤابي فؤي  لصؤل ع  1954 
 لسؤؤؤرفنتي ...ش صؤؤؤ  ييؤؤؤا  ليادؤؤؤل تطؤؤؤرل شيؤؤؤي ملةيؤؤؤ  مومؤؤؤ  فؤؤؤي تؤؤؤارير مصؤؤؤل ش لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي  شلؤؤؤةس ييؤؤؤا محؤؤؤل 
 ستقصؤا وا .. شسؤؤلت هف ؤار ييؤؤا  ليادؤل شنيا اتؤؤ  فؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي  لؤذي كاةؤؤن تؤلشج فةؤؤ  نيؤر   لقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ  

تردؤؤؤل  لقرمنؤؤؤر   لعؤؤؤلص فؤؤؤي سؤؤؤرريا شييؤؤؤا  1958شتيشؤؤؤأ  ألةؤؤؤح ص  لسةاسؤؤؤة   لمختي ؤؤؤ  ييؤؤؤى هساسؤؤؤوا . شفؤؤؤي سؤؤؤي  
سؤؤير ت . ش ؤؤا ةكؤؤظ  3 ليادؤؤل إلؤؤى إيؤؤال   لرةؤؤا   لتؤؤي آييؤؤن لوؤؤا  لجمؤؤاينل شهمؤؤلت   ثؤؤظ  ة صؤؤمن  لرةؤؤا  رؤؤالل 

ييؤؤؤا  ليادؤؤؤل مصؤؤؤل ةكمؤؤؤؤا  سؤؤؤتيا ن ا فليرةةؤؤؤا   شهةشؤؤؤؤأ لؤؤؤذلك هجوؤؤؤح  هميةؤؤؤ  ش  سؤؤؤؤتخبار تة   سؤؤؤتباةن نمؤؤؤاء  لعبؤؤؤؤان 
يشؤل ت  ل تؤب ش لار سؤات يؤ  تيؤك  لح بؤ   لسؤرن ء  مؤا  ايؤي يؤ   لشؤر يا ييؤا شهيل ضوظ شةلمؤاتوظ . ش ؤا ةشؤلت 

 .. 
ش ؤؤؤا  طؤؤؤش    لؤؤؤحعةظ  لميوؤؤؤظ ( كمؤؤؤؤا هسؤؤؤمره  كؤؤؤل معؤؤؤارض لؤؤؤ    شكؤؤؤؤا  ليحلكؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  شرادؤؤؤ   إلرؤؤؤؤر   

  إذ هييؤؤ  ييؤؤا  ليادؤؤل  لحؤؤلص ييؤؤنوظ  1965 لمسؤؤيمر    ليصؤؤنب  ألشفؤؤل مؤؤ  ذ    لؤؤبطش  لؤؤذي بيؤؤ  ذرشتؤؤ  سؤؤي  
هلف ( رجل مؤيوظ فؤي لنيؤ  ش ةؤا  !   ثؤظ هيؤام كركبؤ  مؤ   17ل هيار  ل  لمرسكر   ش فتخل  أة  هنرل  لسج   رال
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رنؤؤل  هبيؤؤاء مصؤؤل كؤؤا  ييؤؤى رهسؤؤوظ  لشؤؤونا  لمعيؤؤظ  ألسؤؤتاذ سؤؤنا  طؤؤب   رةمؤؤ    شجمعيؤؤا  ؤؤ  فؤؤي يينؤؤن  . شنرؤؤل 
لؤظ  خؤلج هك ؤليظ إال فؤي يوؤا ري ؤ  ييؤى مل ةؤل   ش  1954يشل ت  أللؤرف مؤ   إلرؤر   سؤجر  ييؤا  ليادؤل ميؤذ 

  لسان ت هش سط  لسبعنيةات ! 
شرالل ةكظ ييؤا  ليادؤل   يؤظ  ل سؤان هجوؤح   لاشلؤ  ش ةتشؤلت  لخاليؤ  ش لمجؤر  شالسؤةما فؤي قةؤان ت  لجؤةش 
شهجوؤؤح   إلسؤؤتخبار ت   شتمكؤؤ   لمرسؤؤان  إلسؤؤل  نيي مؤؤ  هرع  لعمؤؤالء فؤؤي قةؤؤان ت  لجؤؤةش  لؤؤذي غؤؤلق  انتؤؤ  ش ؤؤان  

  كاةؤؤن مصؤؤل ييؤؤؤى  1967فؤؤي  لؤؤايار  ش  الةحؤؤالل . شفؤؤؤي دؤؤيةح   لخؤؤامس مؤؤ  ةحيؤؤل    ورةنؤؤؤر ( سؤؤي    ألمؤؤ 
مريؤا مؤؤ  ةتؤا   تيؤؤك  لح بؤؤ   لتؤي ييؤؤا فنوؤؤا هك ؤليظ  للجؤؤل  لؤرث    شرؤؤالل ه ؤؤل مؤ  ةصؤؤف سؤؤاي  شفةمؤا كؤؤا  كبؤؤار 

كؤا   لطنؤل    إلسؤل  نيي   ان  شضبا   لجةش  لمصلي  اطر  في ةرموظ  عا لنيؤ  ةمؤل ء  ضؤريا هةؤا  مخمؤرري   
وؤامل سؤالح  لطنؤل    لمصؤلي شيؤؤر فؤي مطار تؤ  ييؤى  ألرض . شيكؤذ  ت لكؤؤن  لقؤر ت  ليليؤ   لمصؤلي  تحؤن رةمؤؤ  
 لطنل    إلسل  نيي  لذي ة ذ فنوا مجاهر ملشي  . لتيجيي معلكؤ   أل ؤام  لسؤت  يؤ   ةؤتالل  لنوؤرن لصؤحل ء سؤنياء 

  ؤؤل  لبع نؤؤر  ش  ليصؤؤنلير  فؤؤي  لجيوؤؤ   لسؤؤرري  بيةؤؤ  ملت عؤؤات  لجؤؤرال  شدؤؤرال إلؤؤى ضؤؤ    يؤؤا   لسؤؤريس . فةمؤؤا ت
كما مل معيا إيال  سقر   لجيوؤات ش الةسؤحاص  ل ة ؤي ميوؤا  يؤل شدؤرل  لنوؤرن  –إلسل  نل   شترلى ةاف,  ألسا 

ء إلؤؤى إلنوؤؤا  ؤؤأرب  شيشؤؤلي  سؤؤاي  .  ثؤؤظ مؤؤلر ييؤؤا  ليادؤؤل شعبؤؤانه مسؤؤلةة   سؤؤتقالت   عؤؤا  لوحيمؤؤ    شرؤؤلج  لارغؤؤا
. شبعؤا شفاتؤ   1969 لشر رع يات ن   حةات  شبقا   في  لسيط  . شبعا سؤيتن  مؤ   لوحيمؤ  تؤرفي ييؤا  ليادؤل سؤي  

ةشؤؤلت  ل  نؤؤل مؤؤ   ل تؤؤب ييؤؤ  بؤؤن  مؤؤ  ذيؤؤب  ؤؤ  مؤؤذيب  لتقؤؤا س . إذ  ةتشؤؤل مؤؤا يؤؤلف  ؤؤاألةح ص  ليادؤؤلي  فؤؤي 
 لمتقايؤاو  مؤ   إلسؤتخبار ت  ألمليكةؤ  شغنليؤا مصل ش لعالظ  لعلبي   شذيب  لبعة إلى  اليتقان  ما ةشله  عة 

  ةنث هثيتر  هةؤ  كؤا  يمؤنال لالسؤتخبار ت  ألمليكةؤ  شهةؤ  ة ؤذ بلةامجؤا معؤا  معوؤظ ميؤذ  ليا  ؤ  شىلؤى  ليوا ؤ    شمؤ  
ؤؤؤل فؤؤؤي تيؤؤؤك  ل لضؤؤؤة   لتؤؤؤي رفضؤؤؤوا محيؤؤؤره  هبؤؤؤول تيؤؤؤك  ل تؤؤؤب كتؤؤؤاص  لعبؤؤؤ   ألمؤؤؤظ ( لممل ؤؤؤ    كربالةؤؤؤا(  لؤؤؤذي فص 

يا   دونرةة  ! شموما  ك  م  همل  لت ويات   فالر ا    لتؤي ال مجؤال ليممؤار   فنوؤا هةؤ  كؤا  آاغرتؤا ش يتيلشيا ن
جبار  ميحا  في نو      ذ  ن مصل شهبياؤيؤا فؤي يوؤاه  لؤريالت . شتلكوؤا  عؤاه  ايؤا د صؤ ا مؤ   ل قؤل ش ل سؤان 

   ش ةتشار  ل سرق ش لعصةا  ش ألف ار  لضال   لمار   .
فؤؤي  لسؤؤيط    هةؤؤرر  لسؤؤان ت (   شسؤؤليا  مؤؤا  تجؤؤ   تجايؤؤا معاكسؤؤا   فؤؤيو  ةوجؤؤا همليكةؤؤا شهسؤؤمى  ثؤؤظ ري ؤؤ  

سةاسؤؤت    سةاسؤؤ   الة تؤؤاح (   فيمؤؤن  للهسؤؤمالة  فؤؤي يوؤؤاه شتقيصؤؤن  لعال ؤؤات مؤؤ   إلتحؤؤان  لسؤؤرفننتي . شلمر جوؤؤ  
اسؤؤات كؤؤا  ميوؤؤا إآؤؤالق  لمجؤؤال  لمؤؤا  لةسؤؤاري  لؤؤذي ةمؤؤى ةمؤؤر  سؤؤلآاةةا فؤؤي يوؤؤا سؤؤي    لوالؤؤك    تبؤؤ   لسؤؤان ت سة

ليحلكؤات  إلسؤؤالمة    فؤأفلج يؤؤ   إلرؤر    لمسؤؤيمن  شسؤؤمم ليؤاير   إلسؤؤالمة   ؤاليمر فؤؤي  لجامعؤات   شسؤؤليا  مؤؤا 
 مأل  إلسالمنر   لجامعات ش ليقا ات  لموية  ش لعيمة    ش كتسحر   لشارع  لمصلي   فياه  كبم جماةوظ .

 طلةؤ  ف ؤل   لصؤؤيم مؤ  إسؤل  نل شتطيةؤ   لعال ؤؤات تحؤن ذريعؤ  بيؤؤاء  فاجؤأ  لسؤؤان ت  لعؤالظ 1980شفؤي سؤي   
مصل شتيمنتوا في جر  لسيظ   شهتب  ذلك بحيارت   لشونل  إلسل  نل ش لقاس   شيؤان لةجؤا  لمؤارن  لمسؤيظ  لؤذي هآيقؤ  

شؤونل    شيلضؤت  م    مقظ ( ييا  ليادل  اةت اره في  لقايل  . ثظ هتب  رطر تؤ   لسؤليع   ات اقةؤات كامؤب ن  نؤا  ل
شسؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم  صؤؤؤافم ميؤؤؤاةةظ بؤؤؤةا  جؤؤؤح ر مؤؤؤذ  م   نوؤؤؤل  اسؤؤؤن   لشؤؤؤونل  (   شبمرجؤؤؤب تيؤؤؤك  الت اقةؤؤؤات   رنت 
إسل  نل دحل ء سنياء لمصل  حنث تبقى تحن سؤةطلتوا يميةؤا   شرفؤلف  لعيؤظ  إلسؤل  نيي فؤي سؤماء  لقؤايل  ييؤى 
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 لعلبؤي . فحمؤل ييةؤ   لعيمؤاء ش لخطبؤاء  لشؤلفاء    فألقؤؤايظ  ضؤ اف  لينؤل فؤرق هشل سؤ ار  لاشلؤ  إسؤل  نل فؤي  لعؤالظ
(   شهج  انتوظ فؤي  لسؤجر    شتحؤا   لخيؤق معييؤا هةؤ  1981في  لسجر  . شهيي   لحلص ييى  إلسالمنن  سي   

 هلقايظ في  لسجر  كال الص ! 
قؤ  ال مجؤاه    إذ  تيؤ  شبعنا ذلك قةة   ل  م  هسؤرن  إلسؤالم مؤ  هلقؤاه تحؤن  ل ل سؤي دؤليعا كال يؤب ة ة

 لمجايؤؤاش  مؤؤ  تي ةمؤؤي  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  ش لجوؤؤان فؤؤي ةانثؤؤ   لميصؤؤ   لشؤؤونل   شيؤؤر فؤؤي وؤؤرم يؤؤحه ش سؤؤتعل ض 
 ر تؤ    إذ هةؤ  كؤا   ؤا رؤؤلج ييؤى  رمؤ  فؤي هييتؤؤ  فؤي  سؤتعل ض يسؤكلي كينؤؤل   فخسؤف    ؤ    شهرسؤي  جيؤؤا   

 لنيحق  سي    ل لير  شيكر  لم  ري   هللا   .
ثظ ري    ل لير   لحالي ةا بؤ   ةسؤيي مبؤار  ( ال  ؤار    فةؤ    فأكمؤل  لمشؤر ر  لؤذي رسؤمت  همليكؤا شسؤار 
فؤؤي سةاسؤؤؤات  لتطيةؤؤؤ  مؤؤ   لنوؤؤؤرن  ؤؤؤاما   شمؤؤؤاه ل  حكؤؤظ مصؤؤؤل  الحاوؤؤؤا ش ليؤؤؤار شقبضؤؤ   ألجوؤؤؤح   ألميةؤؤؤ  . ش ؤؤؤر ةن  

 رريث يلش  ل ليرةة  لرلاه جمال مبار  !شىلى  لنرم ةنث ولتب م   ألمليكا  ت1981 لطر رئ  لعلفة  ميذ 
ش ا بوا يوا مبار  ةلبا ضلشسا م   لي ام  لمصؤلي ييؤى  إلسؤالمنن    شتصؤات لؤ   لجمايؤات  لجوان ؤ  
شنريؤؤؤن فؤؤؤي دؤؤؤل ع مليؤؤؤل لؤؤؤظ  ضؤؤؤ  هشه ره إال مؤؤؤ   ليؤؤؤب  عؤؤؤا ه  ةجحؤؤؤن هجوؤؤؤح   ألمؤؤؤ    ضؤؤؤل سةاسؤؤؤات  لتصؤؤؤفة  

  معؤؤؤ    فؤؤأجوة  لجوؤؤؤان   شرؤؤال  لجؤؤر لمبؤؤؤار  شريطؤؤ  ويةضؤؤؤر  ش لؤؤبطش   شبتعؤؤاش  ييمؤؤؤاء  لسؤؤالآن  هرؤؤح يظ 
 شيص لش  في هةحاء هرض  ل ياة  . 

ش لنؤؤؤرم تعتيؤؤؤل مصؤؤؤل هةؤؤؤا هيمؤؤؤا   لسةاسؤؤؤات  ألمليكةؤؤؤ   لصؤؤؤونرةة  فؤؤؤي  لميطقؤؤؤ    شمسؤؤؤتيا  ألة مؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ  
 ش إلسالمة  في ك اح  إلسالمنن  هميةا شف ليا .

 مجوؤؤا  لتؤؤي تسؤؤتواف مصؤؤل  التقسؤؤةظ ش لتواوؤؤا  عؤؤا ه  تاياؤؤل يمالؤيؤؤا فؤؤي شرغؤؤظ ذلؤؤك ماه لؤؤن همليكؤؤا تيؤؤرح بيل 
 مختيف مياةي ةةا   لمصلين  .

 
 السو او: (14)

ةجم محما ييي  ابا ةاكظ مصل في إرسال يا  ةمالت إلؤى  لسؤرن     ةؤان  هدؤال هبيا ؤ  إسؤماينل كامؤل 
ق شةؤؤا  ش ني  لينؤؤل . فيمؤؤؤا م( شتمكيؤؤن يؤؤذه  لحمؤؤالت مؤؤ  ضؤؤظ  لسؤؤؤرن   إلؤؤى مصؤؤل شتحقنؤؤ1821م/1819سؤؤي   

م( رططؤن ل صؤل  لسؤرن   يؤ  مصؤل ش لردؤرل إلؤى ميؤا   1882يؤؤ /1299 سترلن بليطاةةؤا ييؤى مصؤل سؤي   
  لينل .

شييؤؤاما  امؤؤن  ل ؤؤؤرر   لموا ؤؤ  فؤؤؤي  لسؤؤرن   بحيامؤؤؤ   لسؤؤنا محمؤؤؤا هةمؤؤا  لموؤؤؤاي  آييؤؤن بليطاةةؤؤؤا مؤؤ  مصؤؤؤل 
-يؤؤؤ 1302ش ( ل ؤؤ   ل ؤر ر يحمؤؤره ش تيؤؤره  ؤالخلآرم سؤؤي   سؤحب  ر توؤؤا مؤؤ   لسؤرن   شهرسؤؤين ةميؤؤ    ةؤان   غؤؤررن

م( هرسين بليطاةةا ةمي    كتشينل( إلى  لسؤرن   ش سؤتعاةن  جوؤرن يسؤاكل 1896-يؤ 1313م( شفي سي   1885
م(  عؤا  السؤتنالء ييؤى هم نرمؤؤا  1898 -يؤؤ 1315مصؤلين  ! شةجحؤن  لحميؤ  فؤي يحيمؤ   ل ؤر ر  لموؤؤاون  سؤي   

 ةةا ضظ  لسرن   إلى إميل آرريتوا.شبذلك تحقق ليليطا
م( ييؤى ةكؤظ  لسؤرن   ةكمؤا ثيا ةؤا 1899 -يؤؤ 1316ش ت قن بليطاةةا ش لحكرم   لعمني  لوا فؤي مصؤل سؤي   

رغظ  ةتجاجات  لرآينن   لمصلين  شهرؤذت بليطاةةؤا فؤي إثؤار   لصؤل ع بؤن   لمصؤلين  ش لسؤرن ةنن  ل يوؤا لؤظ تؤيجم 
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م( في مصل  امؤن ثؤرر  فؤي  لسؤرن   بحيامؤ    ييؤا  لقؤانر شن ةيربؤ ( 1919 -ؤ ي1337. إذ  عا قةام ثرر  سي   
 تطالب  جالء بليطاةةا ي  ش ني  لينل.

( 1922-يؤؤؤ 1340شبؤؤلغظ  ضؤؤاء بليطاةةؤؤا ييؤؤى  ل ؤؤرر  تصؤؤايات  لحلكؤؤ   لرآيةؤؤ  فؤؤي  لسؤؤرن   . ف ؤؤي يؤؤام  
ال  سؤل  لطؤلن بليطاةةؤا شتحقنؤق شةؤا  مصؤل تشكين جمعة   إلتحان  لسرن ةي شجمعة   لير ء  ألبةة   شهرذتا تعمؤ

 ش لسرن  .
ل    لحلك   لرآية   لسرن ةة  ظين تقاشم  لرجرن  ليليطاةي   شتشكل ةؤحص  ألمؤ  بحيامؤ   لموؤاي   ش لحؤحص 

يؤؤ 1371 لرآيي  التحؤاني بحيامؤ   ألهيؤلي لةقؤرن   ليضؤال ضؤا بليطاةةؤا . شبعؤا قةؤام ثؤرر  ورلنؤر فؤي مصؤل سؤي   
م(  ت قؤن مصؤل شبليطاةةؤا ييؤى تؤل   لخةؤار ليسؤرن ةنن  1956 -يؤؤ 1375ا  ت اقة   لجؤالء سؤي   م( شيق1952 -

م( ش امؤؤن نشلؤؤ  شفؤؤق  لي ؤؤام  لجموؤؤرري  يتلفؤؤن بوؤؤا 1956لتقليؤؤل مصؤؤنليظ أ فارتؤؤارش   إلسؤؤتقالل  لؤؤذي تؤؤظ يؤؤام  
 جامع   لاشل  لعلبة  شينئ   ألمظ  لمتحا .
ييؤى  لسؤرن     إلؤى ه  تسؤيظ  لحكؤظ جع ؤل  ليمنؤلي  ؤاةقالص يسؤكلي . شتتالن  لحكرمات  لماةة  ش لعسؤكلي  

شفؤي يوؤؤاه ةمؤؤن  لحلكؤ   إلسؤؤالمة   لتؤؤي كؤؤا  هبلهيؤا ةلكؤؤ     لجيوؤؤ   لقرمةؤؤ   إلسؤالمة   لسؤؤرن ةة  (  لتؤؤي تحيموؤؤا 
هف ؤاره ةسؤ   لتل بؤي   ش امؤن ييؤى هسؤس  إلرؤر    لمسؤيمن  ثؤظ فصؤيوا  لتل بؤي مسؤتقال لوؤا    ؤل جاوؤا ولت ؤح إلؤى 

ش جتوان ت   لحلكة  ش ل قوة   لخاد  . ثظ تحالف  لتل بؤي ش  ليمنؤلي ييؤى هسؤاس تحكؤةظ  لشؤليع  فؤي  لسؤرن     ثؤظ 
رتؤؤؤب  لتل بؤؤؤي  ةقال ؤؤؤا يسؤؤؤكليا هآؤؤؤاح  ؤؤؤاليمنلي شجؤؤؤاء  حكؤؤؤظ مؤؤؤا يؤؤؤلف ب ؤؤؤرر   إلةقؤؤؤاذ مؤؤؤ   لضؤؤؤبا   لميتمؤؤؤن  ليتل بؤؤؤي 

   لتل بؤؤي شتالمنؤؤذه  لضؤبا   فؤؤايتقير  بؤةخوظ مؤؤل ت   ةنؤؤث بحيامؤ   لؤؤل ةس   يمؤل  لبشؤؤنل ( . ثؤؤظ ش ؤ   لطؤؤالق بؤن
 تحرل ليمعارض  ! 

ش ؤؤا ةؤؤاشل  لبشؤؤنل شرفا ؤؤ   ليوؤؤرض  السؤؤرن     شتطينؤؤق  لشؤؤليع    شل ؤؤ   لمؤؤم مل ت  ألمليكةؤؤ  هةوكؤؤتوظ بؤؤايظ 
سةاسؤؤ  ةلكؤؤات  لتمؤؤلن  لمسؤؤيح  جيؤؤرص  لسؤؤرن   شبؤؤل   ثؤؤظ فؤؤي غلبؤؤ  مؤؤمرل  . شهللال  ألمؤؤل بحمؤؤل   لبشؤؤنل الرتةؤؤار 

 للضرخ ألمليكا شآيباتوا  لتؤي لؤظ تيتوؤي . فطؤلنش   لجوؤانون    ثؤظ آؤلنش  بؤ  الن    ثؤظ ش عؤر   ت اقةؤات مونيؤ  مؤ  
( شيقؤؤاش   الت اقةؤؤات  ألميةؤؤ  لمكافحؤؤ   إلريؤؤاص   شبيؤؤ   FBI ليصؤؤار   لجيؤؤربنن    ثؤؤظ  فتتحؤؤر  مكاتؤؤب معييؤؤ  لؤيؤؤؤ   

و  مؤ   يؤل ة ؤام لنيةؤا لحكرمؤ   لقؤذ في شيؤظ  عيمؤر  هةوؤظ  سؤيمرةوظ بوظ  ألمل ه   سيمر   ة  لمجايؤاو   لمطؤارن
..شرغؤؤظ  لتيؤؤاهالت  لالمتيا ةؤؤ    2004لإليؤؤا م   كمؤؤا سؤؤيمر  يؤؤان  مؤؤ   إلرؤؤر   لسؤؤعرنون  ألجوؤؤح  همؤؤ  بيؤؤايظ سؤؤي  

يال  همليكؤا ماه لن  لحكرم   ألمليكة  تطؤارن ةكرمؤ   لسؤرن    التواوؤا ش لرينؤا   إلؤى ه  بيؤ   ألمؤل يؤذه  أل ؤام  ؤل
ش لؤؤاشل  لالبةؤؤ  شميوؤؤا بليطاةةؤؤا شفلةسؤؤا شغنليؤؤا  لتؤؤارل  لمبابؤؤل  لسةاسؤؤي ش لعسؤؤكلي فؤؤي غؤؤلص  لسؤؤرن     بؤؤاير  
 لمياهيؤؤات  لقييةؤؤ  فؤؤي إ يؤؤةظ  ن رفؤؤرر   فؤؤي مخطؤؤط مكشؤؤرف لتقسؤؤةظ  لسؤؤرن     لت يؤؤن سةاسؤؤ   لما ييؤؤ  ش  لتيؤؤاهالت 

ن  عؤؤؤا ه  هكؤؤل  ل ؤؤرر  ألبؤؤةة فةمؤؤا كؤؤا  وي ؤؤل إلةؤؤ  شيخذلؤؤؤ  . هةوؤؤا ال تسؤؤ ل إال يؤؤ   فتؤؤل س  لؤؤرةش لي ؤؤرر  ألسؤؤر 
 شسبحا   لا ا  ف ما تاو  تا   . شى  في ذلك لعيل  ألشلي  أللباص . إ  كا  ثظ ييا    ة  ميوظ .

  
 لنبيا :  (15)
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م( تطيعؤؤن إ طالةؤؤا إلؤؤى  لمشؤؤارك  فؤؤي ةلكؤؤ   السؤؤتعمار 1870يؤؤؤ/1285 عؤؤا تحقنؤؤق  لرةؤؤا   إل طالةؤؤ  سؤؤي   
. شة ؤؤل  لقلبوؤؤا مؤؤ  لنيةؤؤا فقؤؤا  يتيلتوؤؤا مجؤؤاال ةنريؤؤا   لؤؤذلك يؤؤاجل  ل  نؤؤلش  مؤؤ   إل طؤؤالنن  إلؤؤى لنيةؤؤا    ألشرشبؤؤي 

 شبكير  جالة  هرذت تيشل  ل قاف  ش ليا   إل طالة  في  ليالن شتموا ليي رذ  لسةاسي ش ال تصاني  إل طالي.
ةجيتؤل  شفلةسؤا شرشسؤةا شهلماةةؤا ييؤى آمرةاتوؤا ثظ موات إ طالةا الةتالل لنيةا  عا مر فقؤ   لقؤر   لاشلةؤ  م ؤل إ

م(   ش ؤار 1911يؤؤ/1329  فأرسين ةمي   ةتين آل بيس شبيااهي  عا إر ؤاق  لحامةؤ   لع ماةةؤ  فؤي  لقتؤال سؤي   
م(   كمؤا سؤؤقطن 1923م( . همؤا ماويؤ  هجا بةؤ  فسؤؤقطن سؤي   1912لأل ؤالةظ  ألرؤل   لسؤقر  فؤؤي وؤا  لاؤح   سؤؤي   

 م(.1928فح   سي   
م( هدؤؤار مرسؤؤرلنيي ملسؤؤرما بترةنؤؤا بل ؤؤ  شآؤؤل بيس فؤؤي شال ؤؤ  ش ةؤؤا    كمؤؤا  ةتيؤؤن  ر تؤؤ  1929شفؤؤي سؤؤي   
 م(.1930ش ة   ل  ل  سي   

شلمؤؤؤا  امؤؤؤن ةلكؤؤؤ   لجوؤؤؤان ضؤؤؤا إ طالةؤؤؤا    معتوؤؤؤا برةشؤؤؤة  ش ؤؤؤر  . فاسؤؤؤتي لت  لمسؤؤؤيمن  فؤؤؤي  لاشلؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  
يةؤؤا   ةؤؤان  يحيؤؤح  لمصؤؤلي شهةؤؤرر  ابؤؤا . كمؤؤا  ؤؤام  لسيرسؤؤنر    ش لعؤؤالظ  لعلبؤؤي   شهرؤؤذ  لمتطريؤؤر  وتؤؤافقر  ييؤؤى لن

شيؤؤظ ةلكؤؤ  نويةؤؤ  دؤؤرفة  جوان ؤؤ  ( فؤؤي إ يؤؤةظ بل ؤؤ  بؤؤاشر يؤؤام فؤؤي  لجوؤؤان شضؤؤنق  ل ؤؤر ر  لخيؤؤاق ييؤؤى  إل طؤؤالنن    
 شباش  م  ههر  لحامةات  لع ماةة  في لنيةا.

  رضؤؤؤعن لمطالؤؤب إ طالةؤؤؤا  سؤؤحب  ر توؤؤؤا شبعؤؤا إر ؤؤاق  لاشلؤؤؤ   لع ماةةؤؤ  فؤؤؤي ةلبوؤؤا مؤؤؤ  إ طالةؤؤا فؤؤؤي  لييقؤؤا  
 ةوا ةا م  بل   شآل بيس.

فتصؤؤؤؤا   لسيرسؤؤؤؤنر  لمقاشمؤؤؤؤ   الةؤؤؤؤتالل   ش تبعؤؤؤؤر  هسؤؤؤؤيرص  لاؤؤؤؤار ت  لخاآ ؤؤؤؤ   ةؤؤؤؤلص  لعصؤؤؤؤا ات( شكؤؤؤؤانش   
ويتصؤؤلش  ييؤؤى  إل طؤؤالنن  لؤؤرال نيؤؤظ بليطاةةؤؤا يسؤؤكليا ش سؤؤتمالتوا هةمؤؤا  لسيرسؤؤي  لؤؤذي غؤؤانر لنيةؤؤا إلؤؤى  آلسؤؤتاة  

 م(.1918سي   
م( يقؤؤؤات إ طالةؤؤؤا معايؤؤا  مؤؤؤ  محمؤؤؤا إنريؤؤؤس  لسيرسؤؤؤي    ت ؤؤق فنوؤؤؤا  لطلفؤؤؤا  ييؤؤؤى إةوؤؤؤاء 1920شفؤؤي سؤؤؤي   

 لحؤلص ش يتؤؤلف  لسيرسؤؤي  سؤؤةان  إ طالةؤؤا ييؤؤى بل ؤؤ    كمؤؤا  يتلفؤن لؤؤ  إ طالةؤؤا  السؤؤةان  ييؤؤى  ألر ضؤؤي  لتؤؤي كاةؤؤن 
 تحن ة رذه.

سؤؤرلنيي إلؤؤى  لحكؤؤظ فؤؤي إ طالةؤؤا سؤؤؤي  شمؤؤ  ذلؤؤك ش دؤؤين  لحلكؤؤ   لرآيةؤؤ   ليضؤؤال رصردؤؤا  عؤؤؤا شدؤؤرل مر 
 م( . فقا هيي  ه  لنيةا إ طالة  شهلاى جمة   الت ا ات  لسا ق .1922 

ثؤؤظ  ؤؤان  لمجايؤؤا  لشؤؤةر  لشؤؤونا يمؤؤل  لمختؤؤار رةمؤؤ    ةلكؤؤ   ليضؤؤال متبعؤؤا هسؤؤيرص  لحؤؤلص  لخاآ ؤؤ    ممؤؤا 
ةجحؤن  عؤا ييؤاء شرسؤا ل كينؤل  فؤي  إل قؤاع هةوك  لجنرش  إل طالة  . ل   إ طالةا هرسين  ر ت جاوؤا  إلؤى لنيةؤا ش 

 م(.1931يؤ/1350رةم    سي    -كما ةحسب   – ال ر ر   شقبة ييى يمل  لمختار شبيق بونا  
شلمؤؤؤا  امؤؤؤن  لحؤؤؤلص  لعالمةؤؤؤ   ل اةةؤؤؤ  ش ةضؤؤؤمن إ طالةؤؤؤا إلؤؤؤى هلماةةؤؤؤا   يؤؤؤان محمؤؤؤا إنريؤؤؤس  لسيرسؤؤؤي إلؤؤؤى لنيةؤؤؤا 

م (  عؤا يحيمؤ   ؤر ت  لمحؤرر   شهدؤبم  لرضؤ  مموؤا  1943يةا سي    صحب   ر ت بليطاةة  تمكين م  تحليل لن
 م(. ش ام بذلك  لي ام  لمي ي في لنيةا .1951الستقالل لنيةا   ش لذي هيي   في يام  
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(  ؤؤؤام  لعقنؤؤؤا  لقؤؤؤذ في  ؤؤؤاةقالص يسؤؤؤكلي    عتقؤؤؤا هةؤؤؤ  رتبؤؤؤ  مؤؤؤ   لمخؤؤؤابل ت  ليليطاةةؤؤؤ  (   1968شفؤؤؤي سؤؤؤي   
يةؤؤا شمؤؤا ه ل فنوؤؤا ةتؤؤى  آل  شهآيؤق ييؤؤى لنيةؤؤا  سؤؤظ  لجمورريؤؤ   لشؤؤعية   لعلبةؤؤ   لينيةؤؤ  ش سؤترلى ييؤؤى  لسؤؤيط  فؤؤي لن

  لع مى ...
ش ؤؤا  بؤؤتول  لعقنؤؤا  مح جؤؤ   لمتقيؤؤب   شةكمؤؤ   لؤؤا كتاترري  لؤؤامري  لقمعؤؤي   كمؤؤا  بؤؤتول  ماامل تؤؤ   لعسؤؤكلي   

شكيا جةشؤوا  لصؤانل  لعؤان ة ؤل  لقيؤ  يؤان  ش لسةاسة  في  لجر ر   شفي  لقضا ا  إل يةمة    مما هةوك   تصان لنيةا
سؤكاةوا رسؤا ل فانةؤ  . ثؤظ سؤؤرلن ليقؤذ في بؤةاآني     خؤلج ييؤى  لعؤؤالظ بي ليؤات سةاسؤة  يجنبؤ    فؤأظول كتا ؤؤا 
ةسؤب تألةؤؤ  لي سؤؤ  شنيؤؤاه  ل تؤؤاص  ألرضؤؤل . شهيؤؤظ هةؤ   لي ليؤؤ   ل ال ؤؤ  ليحكؤؤظ بؤؤن   لؤؤيو   البؤؤتل كي ش لؤؤا مقل آي . 

ش ل  ؤؤل ش لضؤؤالل ش لسؤؤماج   لتؤؤي ت نؤؤل  لا ةؤؤا  ..ش ؤؤا  ؤؤلهت هك ؤؤله  الجوؤؤا  ش لت ؤؤا يؤؤات لال  ؤؤب ش ل تؤؤاص مؤؤحي  مؤؤ  
ش لعيؤؤؤاء شك نؤؤؤل مؤؤؤ   لصؤؤؤيل رغؤؤؤظ دؤؤؤاله  . شيجيؤؤؤن مؤؤؤ   ؤؤؤار  كاتبؤؤؤ  ييؤؤؤى جمؤؤؤ  ذ    لقؤؤؤار مؤؤؤ   لسؤؤؤخاف  ش لؤؤؤيالن  

 ش لحقار  ..
ذف  عؤؤة  ل يمؤؤات مؤؤ   لقؤؤلهللا    شبؤؤلع ثؤؤظ  سؤؤتعي   لقؤؤذ في  ؤؤال  ل ش آلر ء  لاويةؤؤ   لشؤؤاذ    فؤؤأة ل  لسؤؤي    شةؤؤ

شفؤؤي  ش فتؤؤل  ييؤؤى    ل ؤؤذص ..ش تخؤؤذ مؤؤ   عؤؤة  لااةةؤؤات ةلسؤؤا بخصؤؤةا لؤؤ  . شلؤؤ  غل  ؤؤب ش ت ايؤؤات  طؤؤرل لوؤؤا 
  لخطاص تذكل  صليات  لحاكظ  أمل    ل اآمي  لعيناي  لحةاوق  ألةمق داةب  لعجا ب .

  لؤرال تؤارل  إلسؤتخبار ت  ألمليكةؤ  ش ليليطاةةؤ  إلةقؤاذه  ش ا  امن ييى  لقذ في  ةقال ات ياوا  كانت تطةم  
فقمعوؤا  قسؤر  شنمريؤ    ثؤظ  امؤن ةلكؤ   1989رغظ نياشي   ل رري  . كما  امن في لنيةا ةلك  جوان   ضاه سؤي  

جوان   هش سط  لتسؤعنيةات تمكؤ  مؤ   لقضؤاء يينوؤا ه ضؤا. شمؤأل سؤجر  لنيةؤا  خنؤل   لشؤباص  لمسؤيظ شهآيؤق ييؤنوظ 
  لحةان   ! لقب

ش ؤؤؤؤا ه شن  لقؤؤؤؤذ في آؤؤؤؤر ل سؤؤؤيي ةكمؤؤؤؤ   لعجؤؤؤؤاف ييؤؤؤؤى  لؤؤؤاةةا  شؤؤؤؤعار ت  لعلشبؤؤؤؤ  ش  إلبؤؤؤؤتل كة   - اتيؤؤؤ     -
ش لرةاشي  . إال هة  آي  ييى  ألم  ممرل  باياشي   إلفلي ة  شيحم  ييى  الةسؤالخ يؤ   لعؤالظ  لعلبؤي ش الةسؤحاص 

 م   لجامع   لعلبة  .
 صؤرر  عؤة  للؤسؤاء  ألفار ؤ    ش دؤرر رؤشس تشؤب   لاؤرريالت .. ثؤظ هييؤ  ثظ لبس  مةصا يجنبؤا محييؤا  

مؤؤؤمرل   ةبطاةؤؤؤؤا كؤؤؤؤامال ليسةاسؤؤؤات  ألمليكةؤؤؤؤ  ش لالبةؤؤؤؤ    فسؤؤؤيظ جمةؤؤؤؤ  مخؤؤؤؤحش  بؤؤؤالنه  إلسؤؤؤؤتل تةجي مؤؤؤؤ   لصؤؤؤؤر رير 
شبؤؤا  ات مشؤؤلشع  أل حؤؤا   ليرشيؤؤ  ش هيؤؤظ هةؤؤ  مخؤؤحش  لنيةؤؤا مؤؤ  هسؤؤيح   لؤؤامار  لشؤؤامل . شدؤؤار بؤؤرش  ضؤؤلص  ؤؤ  

 لم ل كيمرذج  حتذ  وليا م  رؤساء  لعلص ش لعالظ  إلسالمي شغنله   ت اء هثله . 
شتقؤؤرم لنيةؤؤؤا يؤؤؤذه  أل ؤؤام بؤؤؤاف   لتعريضؤؤؤات  لوا يؤؤ  ل ؤؤؤل نشلؤؤؤ  هشربةؤؤ  تؤؤؤحيظ هةوؤؤؤا تعلضؤؤن لعمؤؤؤل إريؤؤؤابي كؤؤؤا   

ر ض يؤ  لنيةؤا   مايرما م  لنيةا   ةنث  عي   لساسؤ   ألشربنؤر  يؤرن   لعال ؤات مؤ  لنيةؤا . كمؤا هييؤ  بؤرش هةؤ  
شهييؤؤؤ  مر فقتؤؤؤ  ييؤؤؤى ه  تسؤؤؤتأةف بؤؤؤلكات  ليوؤؤؤب  السؤؤؤتعماري ةوؤؤؤب بتؤؤؤلشل لنيةؤؤؤا كمكافؤؤؤأ  ليقؤؤؤذ في ييؤؤؤى  سؤؤؤتخذ    

  لمون  قبح    .
 

 تونا :  (16)
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م( تحؤؤن ةكؤؤظ  لع مؤؤاةنن  كانليؤؤا مؤؤ   لؤؤيالن  لعلبةؤؤ   لتؤؤي سؤؤبقتوا . شبقؤؤى 1573يؤؤؤ/980نريؤؤن تؤؤرةس سؤؤي   
. شة ل  لضعف  لاشل   لع ماةة    فقا تيافسن كل م  فلةسؤا شى طالةؤا الةؤتالل تؤرةس سي   300فنوا  ألتل   هياء 

م( ةصؤين 1830يؤؤ/1245. ل   فلةسا ةجحن في ما ة رذيا م  رؤالل يقؤا معايؤا  شن ؤ  مؤ   ؤاي تؤرةسٍ سؤي   
  مقتضايا ييى  متةاه ت تجاري  ن رل ترةس.

مؤرر تؤرةس  ؤأ   ت قؤن معوؤا ييؤى ه  تطيؤق إةجيتؤل  كما  ستطاين فلةسا ه  تحؤرل نش  تؤارل بليطاةةؤا فؤي ه
 وايا في  يلص مقابل يام ميافس  إةجيتل  ل لةسا في ترةس. 

ش ةتوؤؤحت فلةسؤؤا فلدؤؤ  ييؤؤرر  ينيؤؤ  ترةسؤؤة  إلؤؤى  لجح  ؤؤل   شهرسؤؤين جةشؤؤا إلؤؤى تؤؤرةس تمكؤؤ  مؤؤ  يحيمؤؤ   لبؤؤاي 
ا بتحريؤؤؤل تؤؤؤرةس إلؤؤؤى محمةؤؤؤ  م( شهرغمتؤؤؤ  ييؤؤؤى ترقةؤؤؤ  معايؤؤؤا   عتؤؤؤلف فنوؤؤؤ1881يؤؤؤؤ/1298محمؤؤؤا  لصؤؤؤانق سؤؤؤي   

 فلةسة .
م( بت ؤؤري  ةلكؤؤؤ  "  لجامعؤؤؤ  1881ثؤؤظ  ةؤؤؤالعن ةلكؤؤؤ   لجوؤؤان ش لمقاشمؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  ش لرآيةؤؤ   لترةسؤؤؤة  سؤؤؤي   

 إلسؤؤؤالمة  "  لتؤؤؤي لجؤؤؤأت إلؤؤؤى  لتياوؤؤؤا  ؤؤؤاالةتالل شىثؤؤؤار   لمشؤؤؤايل  لرآيةؤؤؤ  مؤؤؤ  ميطيقؤؤؤات إسؤؤؤالمة  شتحؤؤؤل   عؤؤؤة 
ير  ليجوؤان . شبال عؤل تحؤل   ل ؤر ر مؤ  مل كؤح  لتجمعؤات  لقييةؤ  فؤي  لجيؤرص  لعيماء م  ييماء مسجا  لحيترةؤ  ليؤا

  ش متات  ل رر  إلى ما   لقنؤلش   شسرسؤ  ش  ؤا س ش هغؤر   ش دؤ ا س   شتمكؤ   ل ؤر ر مؤ   لسؤةطل   لتامؤ  ييؤى 
" تأسؤؤس  م(1908جيؤؤرص  لؤؤيالن ل ؤؤ  فلةسؤؤا  تبعؤؤن هسؤؤيرص شةشؤؤةا فؤؤي  مؤؤ   ل ؤؤرر  ش لتي نؤؤل  ؤؤال ر ر . شفؤؤي سؤؤي   

م( ل ؤؤؤ  فلةسؤؤؤا 1911ةؤؤحص تؤؤؤرةس  ل تؤؤؤا  "  لؤؤؤذي آالؤؤؤب  الاسؤؤؤترر ش لؤؤؤتحظ رجالؤؤ  فؤؤؤي معؤؤؤار  مؤؤؤ   ل لةسؤؤؤنن  سؤؤؤي   
  معتوظ برةشة .

م( تأسؤس "  لحؤحص  لحؤل  لاسؤترري  لترةسؤي"  لؤذي تمكؤ  مؤ   السؤتنالء ييؤى قةؤان  1920شفؤي مؤارس سؤي   
عةؤؤا   ش سؤؤتطاع تجينؤؤا  لم ق ؤؤن  ش لعمؤؤال   ةنؤؤث هبلمؤؤن  ليضؤؤال ضؤؤا  السؤؤتعمار  ل لةسؤؤي نيا ةؤؤا شسةاسؤؤةا ش جتما

(  لؤؤؤذي لعمنيوؤؤا  لمؤؤاكل   لحينؤؤب برر نبؤؤ م(. شبؤؤذلك سؤؤيمن تؤؤرةس 1956فلةسؤؤا يؤؤ   ت اقةؤؤ   سؤؤتقالل تؤؤرةس سؤؤي   
  شجؤايل ماةةؤ   لمار ؤ  لمؤا تمكؤ  مؤ   ألمؤل ستطاع رؤا ع  لعيمؤاء   بوريؤ  إسؤالمة  محي ؤ    ثؤظ  سؤتعي  بوريتؤ   لعي

  لتشلي   إلسالمي ش لسنل بترةس  سلي  في آليق  لتاليب شةشل  ل سرق شمسم  لوري   لاوية  .   محارب 
  شفؤؤي مطيؤؤؤ   ل ماةنيؤؤؤات ييؤؤؤن ريؤؤؤاح  لصؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  ييؤؤؤى تؤؤؤرةس مؤؤؤ   لمشؤؤلق   شهسؤؤؤس يؤؤؤان مؤؤؤ   لؤؤؤايا

سةاسؤؤة   لسؤؤيمة    ( بحيامؤؤ   لشؤؤةر ر بؤؤا  لايربؤؤي   شنريؤؤن  لحلكؤؤ  معتؤؤل   لميافسؤؤ   ل ةلكؤؤ   إلتجؤؤاه  إلسؤؤالمي
شل ؤؤؤؤ  برر نبؤؤؤؤ   مؤؤؤؤ   لحلكؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤج  بؤؤؤؤنرروا ش سؤؤؤؤتطاع تقسؤؤؤؤةظ قةانتوؤؤؤؤا ش سؤؤؤؤتمال   عضؤؤؤؤوظ . ثؤؤؤؤظ نريؤؤؤؤن  لحلكؤؤؤؤ  
 إلةتخا ؤات  لعامؤؤ  هش سؤؤط  ل ماةنيةؤات   شفؤؤاهت  أك ليؤؤ  هنيشؤؤن  ألشسؤا   لمختي ؤؤ  شضؤؤلبن لوؤا هجوؤؤح   إلةؤؤذ ر فؤؤي 

 لسةاسؤؤؤي   شكاةؤؤؤن تعؤؤؤا الةقؤؤؤالص يسؤؤؤكلي م ؤؤؤاج  . شل ؤؤؤ   هشربؤؤؤا شالسؤؤؤةما فلةسؤؤؤا . فقعؤؤؤن  لحلكؤؤؤ    تا عؤؤؤن يميوؤؤؤا
  ليلةام  كشف .

ثؤؤظ رتؤؤب شهيؤؤل ن رينتوؤؤا هللاةؤؤذ     هيؤؤ   لعابؤؤاو  بؤؤ  ييؤؤي(  ةقال ؤؤا هبةضؤؤا ييؤؤى يجؤؤل  التلتنؤؤب مؤؤ   ألمليكؤؤا   
ت ان ا ليجاح  ةقالص  إلسالمنن  . ش سؤترلى بؤذلك ييؤى  لسؤيط  . شرسؤف  اإلسؤالمنن  شغنؤليظ شةكؤظ تؤرةس ةكمؤا 
ن كتاترريؤؤؤا متا عؤؤؤا مسؤؤؤار تاليؤؤؤب يؤؤؤذ   لييؤؤؤا  إلسؤؤؤالمي  لعليؤؤؤق . شتشؤؤؤلنت  لحلكؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  شقةان توؤؤؤا فؤؤؤي  لؤؤؤيالن 
 ألشربةؤ    شآؤؤررن مميؤاشيظ بؤؤل مطؤارن  . شدؤؤارت تؤرةس إةؤؤا  ركؤا ح  لسةاسؤؤ   ألمليكةؤ   السؤؤتعماري  فؤي  لعؤؤالظ 
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% فؤؤي مشؤؤوا 96 95ةؤؤ  لتجاوؤا شالوتؤؤ  ف ؤؤاه بؤؤ  ةتخا ؤؤات يحل 2004 لعلبؤي . ثؤؤظ هجؤؤل  فليؤر  تؤؤرةس فؤؤي هشكتؤربل 
 ن مقل آي و نل  لا ةا  .

 
 الج ائر: (17)

سؤي  . ش ؤا مؤل 300ةكمن  لاشل   لع ماةة   لجح  ل م ل  ا ي  لؤاشل  لعلبةؤ   ألرؤل  . ش سؤتمل ةكموؤظ هيؤاء 
ا  (يؤؤؤؤام م( إلؤؤؤؤى   لؤؤؤا  1546 لحكؤؤؤظ  لع مؤؤؤؤاةي ليجح  ؤؤؤل  عؤؤؤؤا   مل ةؤؤؤل بؤؤؤؤاء  مؤؤؤ  يصؤؤؤؤل   لباالربؤؤؤاي ( مؤؤؤؤ  يؤؤؤام  

( . ش فؤؤؤي ة ؤؤؤس  لر ؤؤؤن كاةؤؤؤن فلةسؤؤؤا تطمؤؤؤ  فؤؤؤي  ةؤؤؤتالل  لجح  ؤؤؤل 1930م( ش لؤؤؤذي  ةتوؤؤؤي يؤؤؤام  1671يؤؤؤؤ/1081 
  الستل تةجي   رصردا شهةوا كاةن تتمت   امتةاه ت تجاري  فنوا ميذ  لقل   لسانس يشل. 

لطؤؤؤلفن  . م( ش عؤؤؤن فلةسؤؤؤا مؤؤؤ   لجح  ؤؤؤل معايؤؤؤا  تؤؤؤيم ييؤؤؤى ةليؤؤؤ   لتجؤؤؤار  بؤؤؤن   1801يؤؤؤؤ1315شفؤؤؤي سؤؤؤي   
شيجيؤؤن  ؤؤاةتالل  لجح  ؤؤل لتحؤؤرل نش  تاياؤؤل  لي ؤؤرذ  ليليطؤؤاةي فنوؤؤا   ش مؤؤ  هجؤؤل ذلؤؤك يقؤؤات معايؤؤا  سؤؤلي  مؤؤ  

 م( ة نن فنوا فلةسا  مر فق  رشسةا ييى  ةتالل  لجح  ل.1808/يؤ 1223رشسةا سي   
لةسؤا  مسؤأل  تافوؤ  م( . ثؤظ تؤذرين ف1245/1830ل    ةشاالوا  مشكالتوا  ألشرشبة  هجل  لاحش ةتؤى سؤي   

 ممن يا إياة   لا ي ةسن  لقيصيوا ةن  د ع   ميشت  ييى شجو  لتتخذ م   لحانث  ذريع  لياحش ش  إلةتالل .
 ش  ال عل هرسين فلةسا هسطرلوا  لذي ةادل سر ةل  لجح  ل ما  ثالث  هير م .

يسؤؤكلي   ةجحؤؤن فؤؤي  م(  ةتوؤؤحت فلةسؤؤا ضؤؤعف  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  شهرسؤؤين ةميؤؤ 1830يؤؤؤ/1245شفؤؤي يؤؤام  
م(  عؤؤا آؤؤلن  لحامةؤؤ   لع ماةةؤؤ  ميوؤؤا . ثؤؤظ تطؤؤررت ةلكؤؤ   لمقاشمؤؤ  1830يؤؤؤ/1245 السؤؤتنالء ييؤؤى   لجح  ؤؤل سؤؤي   

 لجح  ليؤؤ   لميايضؤؤ  لالةؤؤتالل بحيامؤؤ   ألمنؤؤل ييؤؤا  لقؤؤانر  لجح  ؤؤلي  لؤؤذي  لت ؤؤن ةرلؤؤ   ل با ؤؤل شبا عتؤؤ  فؤؤي شيؤؤل   
  ت ق  لجمة  ييى  لجوان.م( . كما هواه  رجال  لصرفة  ش 1832سي   

شمؤؤؤ  ماويؤؤؤ  "  لمعسؤؤؤكل " فؤؤؤي غؤؤؤلص  لجح  ؤؤؤل هرؤؤؤذ  ألمنؤؤؤل ييؤؤؤا  لقؤؤؤانر    انؤؤؤل ييؤؤؤى  ألر ضؤؤؤي  لر  عؤؤؤ  تحؤؤؤن 
 الةتالل  ل لةسي  عا ه  فلض ة رذه ييى  أل الةظ  لالبة  م   ليالن . ش ؤا  ةتصؤل  ل ؤر ر ييؤى جنؤرش فلةسؤا فؤي 

لجؤؤؤأ إلؤؤؤى ةؤؤؤلص  لعصؤؤؤا ات   شتمكؤؤؤ  مؤؤؤ  إةؤؤؤح ل يؤؤؤح  ظ متر لةؤؤؤ   م( . ثؤؤؤظ1835يؤؤؤؤ/1250" معلكؤؤؤ   لمقطؤؤؤ  " سؤؤؤي   
م( يقا  ل لةسنر  معايا  مؤ   ألمنؤل ييؤا  لقؤانر يؤي " معايؤا  تافيؤا 1837يؤ/1252 ال لةسنن  . شفي ماور سي   

" شفنوؤؤؤا  يتلفؤؤؤن فلةسؤؤؤا  سؤؤؤةان   ألمنؤؤؤل ييؤؤؤا  لقؤؤؤانر ييؤؤؤى غلبؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل   كمؤؤؤا  يتؤؤؤلف يؤؤؤر  سؤؤؤيط  فلةسؤؤؤا ييؤؤؤى 
 لتؤؤي  ةتيتوا.ش سؤؤت ان  ألمنؤؤل مؤؤ   لمعايؤؤا   لتؤؤي هتاةؤؤن لؤؤ  تي ؤؤةظ  ر تؤؤ  شتحصؤؤن   لمؤؤا  ش ل اؤؤرر   كمؤؤا  ألر ضؤؤي 

 يؤؤتظ بتي ؤؤةظ بؤؤمش  نشلتؤؤ  . شلمؤؤا هريؤؤن فلةسؤؤا  شؤؤلش   لمعايؤؤا  شياجمؤؤن  ل ؤؤر ر   تمكؤؤ   ألمنؤؤل ييؤؤا  لقؤؤانر مؤؤ  
 م(.1840يؤ/1255 الستنالء ييى  لمياآق  لمحةط   ماوي   لجح  ل سي   

ف ؤؤا   رن  ل عؤؤل  ل لةسؤؤي فؤؤي  إلغؤؤار  ييؤؤى مؤؤا  غلبؤؤي  لجح  ؤؤل   فاسؤؤترلن ييؤؤى تيمسؤؤا  ش مسؤؤتااةظ شغنليؤؤا 
م   لما  في إ يؤةظ شيؤل     فاضؤطل  ألمنؤل ييؤا  لقؤانر إلؤى  لوؤلص إلؤى  لصؤحل ء. ش ةتوؤى مصؤنله  ؤال بة ييةؤ  

   لجح  ؤؤل   فترجؤؤ  إلؤؤى نمشؤؤؤق م( ثؤؤظ سؤؤمم لؤؤ   ل لةسؤؤنر   ؤؤالخلشج مؤؤ1852يؤؤؤ/1268شسؤؤجي  فؤؤي  لجح  ؤؤل سؤؤي   
 م(.1883يؤ/1300لت ر  مي ى ل    شظل بوا ةتى شفات   
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ثظ  تبعن فلةسا سةاس  تؤرآن   ل لةسؤنن  فؤي  لجح  ؤل  عؤا ةؤحع همؤال   أليؤالي شهر ضؤنوظ   شيمؤات إلؤى إثؤار  
 بة   إلسالمة  .  ل ل   بن   لعلص ش ليلبل في محاشل  لطب   ليالن  الطا    ل لةسي ش إلااء يريتوا  لعل 

ثظ قةة   ليجح  ل رجال فذ  ير  لشؤةر  ييؤا  لحمنؤا بؤ   ؤان س(   لؤذي هسؤس  جمعةؤ   لعيمؤاء  لمسؤيمن  ( 
   لتي ة  ن  أيمالوا  لتلبري  ش لعيمة  يري   لجح  ل  إلسالمة  شيلشبتوا   شكرةؤن  لجنؤل  لؤذي ةمؤل لؤر ء  ل ؤرر  

(    عؤؤؤا ه  نفعؤؤؤن 1963 سؤؤؤتملت إلؤؤى ه  تحقؤؤؤق  إلسؤؤؤتقالل سؤؤي     ( . ش لتؤؤؤي1954 ل يؤؤل   لتؤؤؤي  ةطيقؤؤؤن سؤؤي   
  لجح  ل هك ل م  مينر  ةسم  م   لضحا ا ش لشوا ء  .

شل    لذي ةصل ه  فلةسا بايا وا    عا ه  ه قين ه   سؤتقل ريا فؤي  لجح  ؤل مسؤتحنل   شه   إلسؤتقالل البؤا 
مؤ   لتي ةمؤات ش ألةؤح ص  لتؤي كؤا  رش نيؤا  ؤا تلبؤر  ةادل    رتارت  لعمل ييى ه   كؤر   ألمؤل مؤ   عؤايا ل يؤ  

ييى  ألف ؤار  لر فؤا  مؤ  هشربؤا شالسؤةما مؤ   لتةؤار ت  لقرمةؤ  ش البؤتل كة  ش لينيل لةؤ   لالبةؤ    ش لتؤي كاةؤن  ؤا كرةؤن 
 مجمريوؤا مؤؤا يؤؤلف  اسؤؤظ  جيوؤؤ   لتحليؤل  لؤؤرآيي (  لتؤؤي بؤؤاه ة ؤؤرذ  إلسؤالمنن  فنوؤؤا وتضؤؤاءل مؤؤ   لر ؤؤن . شيكؤؤذ  

 انت فلةسا م  سةخي وا ييى  لجح  ل   ش ناتوظ بييرن  ت اقة   إ فةا ( . ش ال  لل ةس  ل لةسي ن ارل ه اموا: ة
   ولياش   ستقالل  لجح  ل؟ ةسيا ! سيعطنوظ إ ايا شةستلنيا  عا ثالثن  سي  ! (.

 ليبؤؤؤؤا مؤؤؤؤ   ل  ؤؤؤؤل  ش سؤؤؤؤتقين  لجح  ؤؤؤؤل   شهللالؤؤؤؤن رهللاسؤؤؤؤتوا إلؤؤؤؤى  يؤؤؤؤر ري برمؤؤؤؤاو  (  شكؤؤؤؤا   رمةؤؤؤؤا يلبةؤؤؤؤا   شيسؤؤؤؤاريا
 لشؤؤؤنريي..  شسؤؤؤارت  لجح  ؤؤؤل فؤؤؤي يوؤؤؤاه  لطؤؤؤاغرتي  ليرلةسؤؤؤي إلؤؤؤى  إلفؤؤؤالس ش لواشيؤؤؤ  . ش هن ن ة ؤؤؤرذ  لعسؤؤؤكل مؤؤؤ  
هيضؤؤاء   ةؤؤحص جيوؤؤ   لتحليؤؤل  لؤؤرآيي (  لؤؤذو  كؤؤا   لعاوؤؤا مؤؤيوظ  حمؤؤل  لجيسؤؤة   ل لةسؤؤة    شهدؤؤبم يؤؤذ   لحؤؤحص 

(  مومؤؤ   ييؤؤذ   لتةؤؤار  لؤؤذي يؤؤلف    التةؤؤار  ل ل ة  ؤؤرة ميؤؤذ ذلؤؤك  لر ؤؤن ةؤؤحص  لسؤؤيط   لحاكمؤؤ   ألشةؤؤا .  شتؤؤرلى
 ةلص  إلسالم شتصفة   إلسالمنن  في  لجح  ل.

شبعؤا يؤال  برمؤؤاو  ري ؤ   لؤؤل ةس   لشؤاذلي بؤ  جاوؤؤا(   ش سؤتمل  ةؤؤحص جيوؤ   لتحليؤل(  فؤؤي سةاسؤ   لحؤؤحص 
ا  برمؤاو  يلبةؤا شيسؤاريا  رمةؤا  لر ةا   شه ن  لشاذلي ييى سنئات سي   سةاس   لعرن  إلى هةضا  فلةسا  ةنث ك

 شكبار  لعسكل  لمتي ذو  .  يمعان ا ل لةسا . شيكذ   هن ن ة رذ  لتةار  ل ل ة  رة
 ش هن نت هةر ل  لجح  ل سرء  شىفالسا رغظ هةوا ش ةا  م  كيليات  لاشل  لمصار  ليي ط ش لااه في  لعالظ..

   طالؤب ةكرمؤ   لشؤاذلي بر ؤف هةؤف  ل سؤان   شفي مطي   لسبعنيةات   ةوة  لشةر   مصؤط ى بؤريعيي ( 
 لتؤؤي رفعؤؤن بؤؤعار  إلسؤؤالم ش لجوؤؤان   ةنؤؤث 1954شبؤؤالعرن   ؤؤاليالن إلؤؤى هدؤؤالتوا  إلسؤؤالمة  شيؤؤذكليظ  مبؤؤانئ ثؤؤرر  

كا   لشةر هةا  لمجاياو   لذو  باركر  فنوا . ثظ ما ليث  لشةر   بريعيي( ه  هيي   لجوؤان شهسؤس  ةلكؤ   لاشلؤ  
شةمل  لسالح شدعا  لجبال في ثي  م  هةصاره  جاياش   لي ؤام  لجح  ؤلي. ثؤظ تمكيؤن  لحكرمؤ  فؤي  إلسالمة  (. 

 م   تي  رةم       ش يتقين  لعاوا م  هةصاره شسا توظ إلى  لسجر  . 1976سي  
شفؤؤؤي هش رؤؤؤل  ل ماةنيؤؤؤات بياؤؤؤن  ألهمؤؤؤ   إل تصؤؤؤان   فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل مؤؤؤا يا   ش ة جؤؤؤل  لشؤؤؤعب  لجح  ؤؤؤلي فؤؤؤي ثؤؤؤرر  

 ايل ت يام  يلفن بؤ   م ايل ت  لخيح(..  شهنر   لي ام  لجح  لي شر ةسؤ   لشؤاذلي هةؤ  البؤا مؤ  إةؤا   تانؤل ت
(  سيسؤؤي  مؤؤ   إلدؤؤالةات  لشؤؤامي  كؤؤا  مؤؤ  هيموؤؤا   إةوؤؤاء 1988جؤؤذري فؤؤي  ألشضؤؤاع   فؤؤأيي   لشؤؤاذلي سؤؤي   

 ص  لسةاسة .سةاس   لححص  لر ةا   شىآالق  لمسار  لا مقل آي شةلي  تشكنل  ألةح 
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شيكؤذ  ه يؤل  لجح  ليؤر   حمؤاس ييؤى تشؤكنل  ألةؤح ص شىةشؤاء  لصؤحف   ش هنيؤلت  لحلكؤ   لسةاسؤة  . شكؤا  
فؤي آيةعؤؤ   لؤؤذو  تحلكؤؤر   حمؤؤاس فؤؤي يؤؤذه  ل سؤؤح  مؤؤ   لحليؤؤ    مختيؤؤف مكرةؤؤات  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  فؤؤي  لجح  ؤؤل 

وا فؤؤي ذلؤؤك بؤؤأ   ؤؤا ي  لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  ش لتؤؤي كاةؤؤن تشؤؤوا  هنيؤؤار  مكيرتؤؤا ميؤؤذ هش سؤؤط  لسؤؤبعنيةات   بؤؤأة
 لتي كاةن تشوا دحر  إسالمة  يارم    عا ه  بؤاه وتيؤا  إفؤالس سؤل ص  ألف ؤار  لقرمةؤ  ش لةسؤاري   لتؤي  هنيؤلت 

 رالل  لخمسنيةات ش لستنيةات .
( مؤ  هجؤل 1989 (   تتبعوؤا  ةتخا ؤات بللماةةؤ  سؤي  1988شيكذ  هيي   لشاذلي يؤ  إجؤل ء  ةتخا ؤات بيا ؤ   

 باء  لمسار  لا مقل آي في  لجح  ل . شباهت  ألةح ص  لمتيري   ستعا نيا لخرض تيك  لتجلب  .
 ( م  ثال  محرر   يي:1989ت رةن  لساة   لسةاسة  في  لجح  ل إ ا   إلةتخا ات سي   

طليقؤؤؤؤ  ةؤؤؤحص  لسؤؤؤيط  شيؤؤؤر ةؤؤؤحص   جيوؤؤؤ   لتحليؤؤؤل  لؤؤؤؤرآيي (   لؤؤؤذي ةكؤؤؤظ  لجح  ؤؤؤل ميؤؤؤذ  إلسؤؤؤتقالل   -1
 برلةسة  ش ة لن  السيط  رب   ل  م   لحم  . 

  ر   لصحر   إلسالمة  . -2

  ألةح ص  لعيماةة   لتي بكين هللاةذ  . -3

شكاةؤؤؤن  لجيوؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  لإلةقؤؤؤاذ ه ؤؤؤر   لت ؤؤؤتالت  إلسؤؤؤالمة  شتحيموؤؤؤا  لشؤؤؤةر  عباسؤؤؤي مؤؤؤاةي(   شبؤؤؤله إلؤؤؤى 
ةؤؤؤن  لجيوؤؤؤ  مؤؤؤ  ريؤؤؤةط مؤؤؤ  مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر  ش جاةبؤؤؤ   لشؤؤؤةر  ييؤؤؤي بيحؤؤؤاج(   هةؤؤؤا نيؤؤؤا   لتةؤؤؤار  لسؤؤؤي ي .  شت ر 

قةان توؤؤا ش لتي ةمؤؤات  إلسؤؤالمة  ش لؤؤايا   لمسؤؤتقين  ..  اإلضؤؤاف  لقر يؤؤؤا يليضؤؤ  مؤؤ  يؤؤر م  لمسؤؤيمن   لؤؤذو  هللاميؤؤؤر  
  عمرمةات مشلشع  إلسالم  لسةاسي . شهما  لقر   لعيماةة   ليابئ   عا ةلي   ألةح ص:

هآيقؤؤؤن  لحليؤؤؤات   شل ؤؤؤ  هبؤؤؤؤله تيؤؤؤك  لقؤؤؤر   حسؤؤؤب مؤؤؤا هثيتتؤؤؤؤ  فقؤؤؤا تعؤؤؤانت تيؤؤؤك  لقؤؤؤر  ش ألةؤؤؤؤح ص    عؤؤؤا ه  
  إلةتخا ات  لتالة  كاةن :

هشال: ةؤؤحص جيوؤؤ   لقؤؤر   إلبؤؤتل كة  :  شيؤؤر ةؤؤحص ويتشؤؤل فؤؤي ميطقؤؤ   ل با ؤؤل شيحمؤؤل ف ؤؤل  غلبةؤؤا لنيل لةؤؤا     -
 لاؤؤلص مؤؤ  هةؤؤف هللاوؤؤن هةمؤؤا( . ش ؤؤا سؤؤنل  لم ؤؤايل ت  عؤؤا فؤؤره  إلةقؤؤاذ ويؤؤان بوؤؤا شيخؤؤرف  لحكرمؤؤ  ش  (ش ؤؤا تحيمؤؤ  
  ألدرلة  . 

ثاةةؤؤؤا:ةحص  لتجمؤؤؤ  مؤؤؤ  هجؤؤؤل  ل قافؤؤؤ  ش لا مقل آةؤؤؤ  : شيؤؤؤر ةؤؤؤحص بؤؤؤاوا  لعؤؤؤا ء لإلسؤؤؤالمنن  ويؤؤؤاني  الحؤؤؤل   -
  إلستئصالي لوظ . ش ا شتحيم    سعنا سعاي( .

 ثال ا:  لححص  لشنريي :  شتحيمت     لريح  ةير ( .تيين  لطلح  لا مقل آي. -
ييا ؤؤ    تيؤؤؤن  ه   لجوؤؤؤ   إلسؤؤالمة  لإلةقؤؤؤاذ    ؤؤؤا سؤؤحقن ه ؤؤؤر   ألةؤؤؤح ص  لسةاسؤؤؤة  شمؤؤ   ةصؤؤؤل م  إلةتخا ؤؤؤات  ل

 لعيماةةؤؤؤ  فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل   شيؤؤؤر ةؤؤؤحص  لسؤؤؤيط  !   ةؤؤؤحص جيوؤؤؤ   لتحليؤؤؤل  لؤؤؤرآيي(   شه   ألةؤؤؤح ص  لعيماةةؤؤؤ  ةاو ؤؤؤ  
  لتشكنل لظ تحصل إال ييى  ل تات .

دؤؤليا فؤؤي رامؤؤ   ليؤؤاس  بؤؤلشح آنبؤؤ  شىرؤؤالص شترلؤؤن بؤؤذلك جيوؤؤ   إلةقؤؤاذ مع ؤؤظ بيؤؤا ات  لجح  ؤؤل   شبؤؤاه ييا
 فتقؤؤاتوا  لجح  ؤؤؤل ميؤؤذ يوؤؤؤرن آرييؤؤ    ممؤؤؤا رفؤؤ  فؤؤؤي هسؤؤوظ  لجيوؤؤؤ  بؤؤعيةا شهييوؤؤؤا لييصؤؤل  لتؤؤؤالي . شيؤؤر  إلةتخا ؤؤؤات 
 لتشؤؤليعة    ليللماةةؤؤ (.  شتمخؤؤة  لؤؤاشر  ألشل فنوؤؤا يؤؤ  فؤؤره  لجيوؤؤ   أغييةؤؤ  سؤؤاةق  مؤؤ  نشريؤؤا  ألشل   شبؤؤا  ه  
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لشر   ل اةي م   لاشر   إلكمالةؤ  مؤ   ألغييةؤ   لسؤاةق    لتؤي تأييوؤا لتشؤكنل  لحكرمؤ  مي ؤلن  ذلك سةمكيوا رالل  
   ش  لتلبم بذلك لل اس   لاشل  !! 

شضؤؤلبن ةؤؤر قةس  لخطؤؤل فؤؤي مشؤؤارق  ألرض شمااربوؤؤا .. شهيييؤؤن  لؤؤاشل  لصؤؤينية   ل يؤؤل  يؤؤ   سؤؤتعا نيا  
سؤؤيط . بؤؤل دؤؤلح  فل ةسؤؤر  منتؤؤل  (   لؤؤل ةس  ل لةسؤؤي فؤؤي مؤؤ   لردؤؤرل لي  ليتؤؤارل لقطؤؤ   لطليؤؤق ييؤؤى  إلسؤؤالمنن

ةنيوؤا   ه  فلةسؤا ييؤى  سؤتعا ن ليتؤارل  لعسؤكلي ليحنيرلؤؤ  نش  شدؤرل  إلسؤالمنن  ليسؤيط  . شكؤا   لحؤل  لرةنؤؤا 
هماموظ ير إةؤا   إةقؤالص يسؤكلي مؤايرم مؤ   يؤل  لاؤلص شالسؤةما فلةسؤا لقطؤ   لطليؤق ييؤى  إلسؤالمنن  مؤ  ه  

 جح  ل . صير  لحكظ  ل
شةصؤؤؤل  إلةقؤؤؤالص . شجؤؤؤاء  لعسؤؤؤكل  جيؤؤؤل ل سؤؤؤابق يؤؤؤر  محمؤؤؤا برضؤؤؤةاف ( لنتؤؤؤرلى رهللاسؤؤؤ   لاشلؤؤؤ  . ش يتقيؤؤؤن  

قةؤؤان ت  لجيوؤؤ   إلسؤؤالمة  لإلةقؤؤاذ شهشنيؤؤن  لسؤؤجر    ش معؤؤن  لم ؤؤايل ت  ؤؤالعيف   شفؤؤتم  لي ؤؤام  لعسؤؤكلي  لؤؤذي 
 لعاوؤا مؤ   لسؤجر   لصؤحل شي   لعشؤل ت   سترلى ييى  لسيط  شسحق  لا مقل آة  بايظ م   لالص  لميؤافق   فؤتم

هللاالف  لمعتقين  م   إلسالمنن  .. شكا  يذ  سيب با     إلةت اض   لجوان    لمعادل  في  لجح  ؤل  شبا  ؤ  ل صؤل 
نمري فنوا لظ تيت  ذورل  إلى  آل  . فصل كيا ذلؤك  لييؤا  لحينؤب إلؤى  آل  هيؤاء ربؤ  مينؤر  ضؤحة  مؤ   لمسؤيمن  

فلةسا ش لالص  ؤاالةقالبنن   لؤذو  رططؤر  لوؤظ شنيمؤريظ   لنيقضؤر  معوؤظ ييؤى ةتؤا   يؤذه  ل ذ ؤ    ألبلياء . شرةين
 ل يؤؤل   لتؤؤي  سؤؤمرةوا   ن مقل آةؤؤ  (. ] ش ؤؤا كتيؤؤن فؤؤي ت ادؤؤنل يؤؤذه  ألةؤؤا   كتا ؤؤا فةؤؤ  ت صؤؤنل ييوؤؤا  عيؤؤر     

 ادنل [.( لم  هر ن  ستح ن  في  لت  1996 -1989بوانتي في هةا    لجوان في  لجح  ل 
شيلهس  لجح  ل ةالةا  لؤل ةس   ييؤا  لعحيؤح برت يةقؤ  (   ش ؤا فؤاه بتأونؤا بؤعيي كاسؤم فؤي  إلةتخا ؤات  لل اسؤة  
  معتمؤؤا  ييؤؤى مشؤؤلشع مصؤؤالح  شآيةؤؤ  تييؤؤاه إلةوؤؤاء إريادؤؤؤات تيؤؤك  ألةؤؤا   . ش ؤؤا بيؤؤاه ييؤؤى مشؤؤلشع  ؤؤؤاةر    

 لمسيحن   لذو   سيمر  هة سوظ ليسيطات .  لر ام  لماةي (  لذي آلة  سي   ش لذي  قضي  الع ر ي   
شتشوا  لجح  ل  لتي يلفؤن بلش  طوؤا  لمتنيؤ  مؤ  فلةسؤا   فؤي يوؤا برت يةقؤ    تح وؤا  فؤي رش  طوؤا مؤ  همليكؤا . 
 لتي  يتيلتوا م   لحي اء  لم ضؤين  لؤاووا فؤي مكافحؤ   إلريؤاص   ةنؤث  عيؤ  بؤرش رضؤاه بؤن   لحؤن  ش آلرؤل يؤ  

تصفة   لتةار ت  ألدرلة  شةصاريا . شما تؤح ل هةؤا    لجح  ؤل مسؤتمل  شى  كاةؤن ةؤاتوا  ؤا سةاسات برت يةق  في 
ر ؤن  عؤؤا  لقضؤاء ييؤؤى  لجمايؤات  لمسؤؤيح   لتؤي  ةحؤؤلف ك نؤؤل ميوؤا يؤؤ  جؤان   لصؤؤر ص   عؤل  رتؤؤل ق  لمخؤؤابل ت 

.شهسؤؤأل   ه    ؤؤةة لوؤؤا شش عؤؤن فؤؤي  سؤؤتوا ف  ألبليؤؤاء ممؤؤا هفقؤؤايا بؤؤعينتوا شهشرنيؤؤا نرشص  لوحيمؤؤ  ش  لتشؤؤلذم 
 لوذ   لييا  لحينب همل ربا  عح فة  هيل آايت  شيذل فة  هيل معصنت  .إة  ييى ذلك  اول .

 
 المغرب :  (18)

ظيؤؤن مؤؤل كش مسؤؤتقي  يؤؤ   لع مؤؤاةنن  شى   امؤؤن بنيومؤؤا يال ؤؤات  لتعؤؤاش  شتبؤؤانل  لميؤؤاف  بؤؤن  ةؤؤن  شهللارؤؤل . 
  ؤؤل  لقؤؤل   لعشؤؤلي  . شبعؤؤا  ةؤؤتالل فلةسؤؤا  لجح  ؤؤل سؤؤي  شكؤؤذلك  قنؤؤن ميايضؤؤ  ألآمؤؤاع هسؤؤباةةا ش ليلتاؤؤال ةتؤؤى هش 

م( ترجون  أة اريا ةحر  لمالص  أل صى  لذي كاةن تحكم  نشلؤ   ألبؤل ف  لعيؤرين  . 1881م( شترةس  1830 
شفي ة س  لر ن كاةن هسباةةا تطم  في  ةؤتالل  لؤيالن . شهمؤا فلةسؤا فقؤا يقؤات مؤ  إةجيتؤل  "  الت ؤاق  لؤرني" سؤي  

  لذي هتاح لوا مر فق  بليطاةةا ييى  ةتالل  لمالص  أل صى.م( 1904 
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م( تقؤلر إ امؤ  ة ؤام نشلؤي رؤاص فؤي آيجؤ    كمؤا تقؤلر إآؤالق وؤا هسؤباةةا 1906شفي مؤمتمل  لجحيؤل  سؤي   
ييؤى ميطقؤ  " لليؤا" فؤي  لشؤمال   شجوؤن  ءشفلةسا ليؤث ة رذيؤا فؤي  لماؤلص . شبنيمؤا ةجحؤن هسؤباةةا فؤي  السؤتنال

م( مقابؤؤل إآؤؤالق فلةسؤؤا وؤؤا إةجيتؤؤل  ليعمؤؤل فؤؤي مصؤؤل . فاةتيؤؤن 1907ييؤؤى  لماؤؤلص  أل صؤؤى سؤؤي   فلةسؤؤا ةميؤؤ  
 م(.1911يؤ/1329ماويتي  لا ر  ليةضاء ش"شجا "   ثظ  سترلن ييى ماوي  فاس سي   

م( هرغمؤؤن فلةسؤؤا  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحفؤؤة, ييؤؤى ترقةؤؤ  معايؤؤا   لحما ؤؤ  ييؤؤى  لؤؤيالن . شلمؤؤا 1912شفؤؤي سؤؤي   
ةةا ييى ذلك جؤلت م اشضؤات بنيوؤا شبؤن  فلةسؤا    ةتوؤن بترقةؤ  معايؤا  تقسؤةظ  لماؤلص إلؤى ميطقتؤن   ةتجن هسبا

 مي صين : إةا يما ل لةسا   ش ألرل  ألسباةةا   بنيما  ت ل آيج  ميطق  نشلة .
ثؤؤظ يميؤؤن فلةسؤؤا ييؤؤى محؤؤر بخصؤؤة   لماؤؤلص  لعلبةؤؤ   إلسؤؤالمة    ضؤؤل جوؤؤرن مم يوؤؤا فؤؤي  لماؤؤلص " لجيؤؤل ل 

"  لم ؤؤةظ  لعؤؤام  لؤؤذي جمؤؤ  فؤؤي وؤؤاه  لسؤؤيطا   لسةاسؤؤة  ش لعسؤؤكلي  ش إلن ريؤؤ  ش لمالةؤؤ    ش لؤؤذي سؤؤمم ليموؤؤاجلي  لنؤؤرتي
 ل لةسنن   االستةطا  في  لمالص  أل صى. ش ةالعن ةلكؤن  لجوؤان ش لمقاشمؤ   لرآيةؤ  ييؤى إثؤل ذلؤك فقامؤن ثؤرر  

   فقمعتوا فلةسا برةشة  ش سر .م( ما لي ن ه   ةتشلت في  لمياآق  لمجاشر  1912في فاس سي   
ثظ  امن ثرر  هرل  م   يل قبا ل  ليلبل شسكا   لشاشي  شضؤلص  ل ؤر ر  لحصؤار ةؤرل فؤاس   ل ؤ  " لنؤرتي" 

  ستخام  لمافعة  في ضلص  ل ر ر شىفشال  لحصار.
  ثؤؤظ تلكؤؤؤحت  لمقاشمؤؤؤ  فؤؤي ميطقؤؤؤ   ألآيؤؤؤس  لمترسؤؤؤط شةجؤؤم  ل ؤؤؤر ر فؤؤؤي  السؤؤؤتنالء ييؤؤى مؤؤؤل كش شهغؤؤؤانول سؤؤؤي

 م(   ل    ل لةسنن   معر   ل رر  ش سترلر  ييى  لماويتن  شهمير   لمر دالت بن  فاس شمكياس ش للبا  .1912 
 م(.1934ييا ذ  يتصظ  ل ر ر  الجبال شةققر   الستقالل بوا ةتى يام  

تقي  م( شظيؤؤن مسؤؤ1921همؤؤا يؤؤ   لمقاشمؤؤ   لرآيةؤؤ  فؤؤي ميطقؤؤ   لليؤؤا فقؤؤا  انيؤؤا ييؤؤا  ل ؤؤليظ  لخطؤؤابي سؤؤي   
 م(.1926ةتى سي   

ش ا  ةتصل  ل ر ر في يا  معار  م ل "هبل  " ش "إغلي " ييى  ألسبا  شتمكير  م  يؤحيمتوظ ش تؤل  ا ؤايظ فؤي 
معلكؤ  "هةؤر ل"  لشؤونل   لتؤؤي يؤحم فنوؤا  لخطؤابي جنؤؤرش رمؤس نشل هشربةؤ  مؤ   ل لةسؤؤنن  ش ألسؤبا  شمؤ  يؤؤاشةوظ   

 ماريشاالت . 5جيل ل ش100جيرن فنوظ هياء ش تل  آلالف ميوظ شهسل يشل  هللاالف م   ل
شبريؤؤؤ   لخطؤؤؤابي مؤؤؤ   يؤؤؤل  ل ؤؤؤر ر لةكؤؤؤر  "همنؤؤؤل  لليؤؤؤا" فحكؤؤؤظ  لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  شهرسؤؤؤل  لشؤؤؤلآ  ش لقضؤؤؤا   

ش ل قواء  عيمر   لياس نويوظ في  ؤل يظ  لمتيؤاثل  شسؤط  لجبؤال . شهنركؤن فلةسؤا رطؤل  ةتصؤار ت  لخطؤابي فتؤارين 
 لقؤؤؤر ت  ل لةسؤؤؤة   مسؤؤؤايا   لبحليؤؤؤ   ألسؤؤؤباةة  فؤؤؤي يحيمؤؤؤ   ل ؤؤؤر ر   شضؤؤؤلص  لطنؤؤؤل    مسؤؤؤايا   ألسؤؤؤبا    شةجحؤؤؤن 

 إلسباةي  لقل  ش لسكا   الااه ت  لسام  !! شي حم  لخطابي شة ي إلى فلةسؤا   شل ؤ  هير ةؤ  يلبؤر   ؤ  فؤي  لطليؤق   
رةمؤ  ش سؤع  . شمؤ   م(. رةمؤ   1963شلجأ إلى مصل ةنث ظل فنوؤا يؤذ   لشؤةر  لبطؤل إلؤى ةؤن  شفاتؤ  سؤي   

م( تشؤكل هشل تي ؤةظ سةاسؤي فؤي  لماؤلص  اسؤظ 1934ذلك  ستملت  لمقاشم  ضا  ل لةسنن  ش ألسبا  . ف ؤي يؤام  
" كتيؤؤ   لعمؤؤل  لؤؤرآيي  لمالبةؤؤ  " مؤؤ  هجؤؤل تحليؤؤل  لؤؤيالن.ثظ تأسؤؤس "  لحؤؤحص  لؤؤرآيي " ش هن نت  لحلكؤؤ   لرآيةؤؤ  

 ؤؤؤؤر ر شمسؤؤؤؤاياتوظ . كمؤؤؤؤا تأسؤؤؤؤس " ةؤؤؤؤحص  السؤؤؤؤتقالل " سؤؤؤؤي   بؤؤؤؤتعاال بتؤؤؤؤرلي محمؤؤؤؤا بؤؤؤؤ  ورسؤؤؤؤف  لحكؤؤؤؤظ شتأونؤؤؤؤاه لي
م( رطؤب  لسؤيطا  محمؤا 1947م( ش ةالعن ةلك   لمقاشم  فؤي كؤل هرجؤاء  لماؤلص   شفؤي سؤي   1940يؤ/1358 
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ب  ورسف فؤي آيجؤ  رطبؤ  ةماسؤة  آالؤب فنوؤا  الحليؤ  ش لسؤةان  ششةؤا   لؤيالن.  ألمؤل  لؤذي هلوؤب ةمؤاس  ل ؤر ر 
 م( .1956م   لسيطا  ةتى ةال  لمالص  ستقالل  ششةات  سي    لذو  ظير  وتعاشةر  

ثؤؤؤظ ةكؤؤؤظ  لماؤؤؤلص  عؤؤؤا ذلؤؤؤك  لميؤؤؤك  لحسؤؤؤ   ل ؤؤؤاةي بؤؤؤ  محمؤؤؤا  لخؤؤؤامس   مؤؤؤا  آرييؤؤؤ    شكؤؤؤا  فليرةؤؤؤا ظالمؤؤؤا 
شن كتؤؤاترر  آاغةؤؤ    فقتؤؤل كؤؤل مؤؤ  ةؤؤاشهه مؤؤ  كؤؤل  تجؤؤاه شمشؤؤلص مؤؤ   إلسؤؤالمنن  شةتؤؤى  لشؤؤنرينن  شمؤؤا بنيومؤؤا مؤؤ  

سؤؤؤجرة   لشؤؤؤونل   لملعبؤؤؤ   السؤؤؤجياء  لؤؤؤذو   ضؤؤؤى  ل  نؤؤؤلش  مؤؤؤيوظ تحؤؤؤن سؤؤؤةا   لجالنوؤؤؤ  شهجوؤؤؤح   ألف ؤؤؤار . شمؤؤؤأل 
 لتعذوب  لمستررن  م  هشربا ! كما هةا   لميك ة س   ؤأجوح  هميةؤ  ك نؤل  شمجلمؤ    ش سؤة   مي ؤ   طبقؤ  ك ة ؤ  مؤ  

رن  لمال  ؤ  آلنم ييةؤ   لسؤالم ييماء  لسيطا  شفقواء  لقصل م   لماارب   لذو  ولكعر  شيسجاش  لؤ  بؤاير  سؤج
! بل  ستررن  لميك ييماء  لسيطا  م  هدقاع  لاةةا م  بالن  لعلص ش لعجظ . ش بتولت  لماؤلص فؤي يوؤاه  ؤال قل 
ش لبطالؤ  ش ل سؤان ش ةتشؤؤار  لمخؤار ت ش لؤؤايار  ش لمجؤر  ش الةحؤؤالل  الجتمؤايي فؤي ك نؤؤل مؤ  آبقؤؤات  ليؤاس   شكؤؤا  

شؤؤاينل ش ل اسؤؤاو   لمعؤؤلشفن  ةتؤى  نؤؤل ه   لمم يؤؤ   ل لةسؤؤة   لشؤؤونل    بليجنؤؤن  ؤؤارنش (  لميؤك فؤؤي آيةعؤؤ   لحةؤؤا   لم
كمؤؤا كؤؤا   سؤؤمة     لشؤؤةر ييؤؤا  -ذكؤؤلت ريؤؤل لةالنوؤؤا  لحمؤؤل ء معؤؤ  فؤؤي مؤؤذكل توا ! كمؤؤا ةؤؤاه  لميؤؤك   لخي ؤؤرس ( 

ا  مؤرت هك ؤل بؤعب  مؤ  ييى يا  جر  ح م  نشر  ألهياء  لعالمةؤ  كميؤك لألةا ؤ  !! فةمؤ - لحمنا كشك( رةم    
 ل ا ؤؤ  ش لعؤؤره   شيلمؤؤؤي بؤؤبا    أة سؤؤؤوظ فؤؤي بؤؤل ث   لمؤؤؤرت فؤؤي مل كؤؤؤب  لوجؤؤل  غنؤؤل  لشؤؤؤلعة   ح ؤؤا يؤؤؤ   لعمؤؤل فؤؤؤي 
بر آ  هشربا ! . شل   دحر  إسؤالمة  متعؤان   لمشؤارص مؤ   لصؤرفة  إلؤى  لسؤيفة  إلؤى  لجوان ؤ    إلؤى  لسةاسؤة  

 يك  لعين ش لبطش ش لتضننق  حسب جا   مر جوتوا ل  .ش  ن لذلك  ل سان  الملدان   شال ن م   لم
  لةخي ؤ   لميؤك  لحؤالي   محمؤا  لسؤانس ( ةسؤخ  ي يؤ  يؤ  هبةؤ  . ةنؤث نريؤن  2002ثظ ييك  لميؤك سؤي   

 لماؤؤلص فؤؤي فيؤؤك همليكؤؤا ه ضؤؤا كانليؤؤا شدؤؤارت هجوؤؤح  هميوؤؤا كتنبؤؤ  فؤؤي  لوجمؤؤ   ألمليكةؤؤ  لحؤؤلص  لمسؤؤيمن  فةمؤؤا 
 هسأل   ل  شألم ال  م  فل يي  بالن  لمسيمن  نير  سناةا ةرح يية   لسالم : يلف  مكافح   إلرياص .

 ِمَن اْلَكافِِريَن دَيهارا ِِ ِ ال .َذَْر َعلَ  اأْلَْر َْ .َذَْرهُْم يُِضلنوا ِعبَادََك َوال يَِلدُوا إاِله فَاِجراً *    ً َوقَاَل نُوح  َرب  إِنهَك إِ

 .( 26 / 27  ةرح:  َكفهاراً 
  

 موريتانيا:  (19)

تقؤؤ  جيؤؤرص  لممي ؤؤ   لمالبةؤؤ   لحالةؤؤ  ش ؤؤا نريوؤؤا  إلسؤؤالم  عؤؤا فؤؤتم  لعؤؤلص بؤؤالن  لماؤؤلص هش رؤؤل  لقؤؤل   ألشل 
 لوجلي   شهآيقر  ييى  لميطق   سظ  بي ةط( شكاةن يذه  لميطق  تتبؤ   لؤاشل  لمالبةؤ  م ؤل نشلؤ   لمرةؤاو  شنشلؤ  

 .  لح صنن  شنشل   لسعاون  ش لاشل   لعيري 
تعلضؤؤؤن  لميطقؤؤؤ  لاؤؤؤار ت  ليلتاؤؤؤالنن   لؤؤؤذو  هسسؤؤؤر  بوؤؤؤا مل كؤؤؤح لتجؤؤؤار   لصؤؤؤم  ش لؤؤؤذيب ش لل نؤؤؤق   ثؤؤؤظ تاليؤؤؤظ 

  ألسبا   عا  لةن  ثظ تاليظ  ل لةسنر  فالورلياور .
م( هرسين فلةسا ةمي  الةتالل  ليالن ه ي   ا ايا  ألمل ء  لمحينؤن   طيؤب  لحما ؤ   ل لةسؤة  1901شفي سي   

رضؤؤعن  لؤؤيالن جمةعوؤؤا لالةؤؤتالل  ل لةسؤؤي  لؤؤذي هآيؤؤق  – لممي ؤؤ   لمالبةؤؤ  ةالةؤؤا  –يؤؤن فلةسؤؤا مؤؤل كش   شلمؤؤا  ةت
 يينوا  سظ   مرريتاةةا(.
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ش تبؤؤؤ   ل لةسؤؤؤنر  سةاسؤؤؤ   لت ل ؤؤؤ  بؤؤؤن   لمسؤؤؤيمن   ليؤؤؤةة ش لحةؤؤؤرج شةؤؤؤاربر   لياؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ  شةؤؤؤاشلر  ةشؤؤؤل  ل قافؤؤؤ  
م( مطالبؤؤ  1934م(  ش سؤؤتملت ةتؤؤى يؤؤام  1908ت جؤؤلت يؤؤام   ل لةسؤؤة  . ل ؤؤ  ةلكؤؤ   لجوؤؤان  لمقاشمؤؤ  لالةؤؤتالل 

  االستقالل.
ثؤؤؤظ تشؤؤؤكل ةحبؤؤؤا  هساسؤؤؤةا  تصؤؤؤا ا لالسؤؤؤتعمار  ل لةسؤؤؤي يمؤؤؤاٍ     ةؤؤؤحص  التحؤؤؤان  لؤؤؤرآيي( ش  ةؤؤؤحص مي مؤؤؤ  

م( ير  ةحص  لت ايظ  لمرريتاةي( ثظ  ةشق ييؤى ة سؤ    شهرنؤل  ثؤظ 1948 لشباص ( ثظ  ةامجا في ةحص ش ةا سي   
 م( تحن  سظ   ةحص  لتجم   لمرريتاةي(  لذي تييى  ضة   لتحليل ش الستقالل.1958ن سي    التحا

شفؤؤؤي يوؤؤؤا  ن جؤؤؤرل( هدؤؤؤار لوؤؤؤظ نسؤؤؤترر   ييتؤؤؤ  مرريتاةةؤؤؤا  ملغمؤؤؤ  شهدؤؤؤبحن  مقتضؤؤؤاه يضؤؤؤر  فؤؤؤي  لجامعؤؤؤ  
ا ن نه  لؤره ر  م( فاه ةحص  لتجم   لمرريتاةي في  الةتخا ات شبؤكل ر ةسؤ   لمختؤار شلؤ1959 ل لةسة  . شفي سي   

 شهدبم  لححص  لحاكظ في  ليالن.
ثؤؤظ ةشؤؤأ ةؤؤحص جاوؤؤا وؤؤاير إلؤؤى  السؤؤتقالل  لتؤؤام  ش  الةضؤؤمام إلؤؤى  لماؤؤلص يؤؤر   ةؤؤحص  ليوضؤؤ ( .شفؤؤي سؤؤي  

م( هةؤلهت مرريتاةةؤؤا  سؤؤتقاللوا شهدؤؤبحن يضؤؤر  فؤؤي  ألمؤؤظ  لمتحؤؤا  كمؤؤا  ييؤؤن يضؤؤر  فؤؤي  لجامعؤؤ   لعلبةؤؤ  1960 
 م( .1973سي   

م(    ام  ةقؤالص فؤي مرريتاةةؤا بحيامؤ  محمؤا  لسؤالك شل يؤ  لؤظ  سؤتمل فؤي  لحكؤظ آؤريال فقؤا 1978شفي سي   
هآؤؤؤاح  ةقؤؤؤالص هللارؤؤؤل  ؤؤؤ    ثؤؤؤظ لحقتؤؤؤ  يؤؤؤا   ةقال ؤؤؤات هنت إلؤؤؤى يؤؤؤام  سؤؤؤتقل ر هةؤؤؤر ل  لؤؤؤيالن رصردؤؤؤا  عؤؤؤا تعلضؤؤؤوا 

 لمشكالت   تصان   شسةاسة  م  جارتوا   لسياال(.
ميؤؤذ ةحؤر يشؤؤلي  سؤؤي  إلؤى  لؤؤل ةس  لحؤؤالي  معاشيؤ  شلؤؤا سؤؤناي هةمؤؤا شهللال  ألمؤل هرنؤؤل  ييؤؤل  ةقؤالص يسؤؤكلي 

 لطا   ( . فحكظ  ليالن ةكما يسكليا  ستخبار تةا   ش هشديوا لقعؤل  ألهمؤات ش ل قؤل ش ل سؤان . شل ؤ   لق ؤح   لجاوؤا  
بيرماسؤة   لتي هةؤاثوا يؤذ   لطؤاغرت يؤي  الة تؤاح ييؤى همليكؤا شىسؤل  نل   ةتؤى شدؤل  ألمؤل  ؤ  إل امؤ  يال ؤات ن

 كامي  م  تل هبنب   ش فتتم س ار  ليعاش  لصونرةي في ةر كشر   لعادم  !
ش ؤؤا  امؤؤن ييةؤؤ  يؤؤا   ةت اضؤؤات بؤؤعية  ش ةقال ؤؤات يسؤؤكلي   معوؤؤا كيوؤؤا  الحاوؤؤا ش ليؤؤار   شمؤؤاه ل  جؤؤ ظ ييؤؤى  

 داشر  لمسيمن  في مرريتاةةا قبح    شهيي   شهم ال  م  فل يي  بالن  لمسيمن  . 
  

 يتريا : ار   (20)
لؤؤةس تحؤؤن وؤؤاي  آل  مؤؤا  ك نيؤؤي مؤؤ   لمعيرمؤؤات ل تا ؤؤ  ميخؤؤم ش ف يؤؤ  يؤؤذ   إل يؤؤةظ  لمسؤؤيظ   شل ؤؤ   لؤؤذي 
هذكؤؤؤله مؤؤؤؤ  معيرمؤؤؤؤاتي  لعامؤؤؤؤ    هةوؤؤؤا كاةؤؤؤؤن تخضؤؤؤؤ  لالةؤؤؤؤتالل  إلثنؤؤؤؤربي    لحبشؤؤؤ  (  ميؤؤؤؤذ همؤؤؤؤ   عنؤؤؤؤا   ش ؤؤؤؤا ذ ق 

ن فنوؤؤا ميؤؤذ يشؤؤل ت  لسؤؤين  ثؤؤرر ت السؤؤي ( دؤؤيرف  لعؤؤذ ص   ش امؤؤ ي لمسؤؤيمر  فؤؤي يوؤؤا إميل آرريؤؤا   يؤؤنال سؤؤ
جوان ؤؤ  ليؤؤتخيم مؤؤ  ةكؤؤظ  ألةبؤؤاش شتحصؤؤنل  السؤؤتقالل يؤؤيوظ . ثؤؤظ ةصؤؤل  ةقؤؤالص بؤؤنريي فؤؤي إثنربةؤؤا   شل ؤؤ  

  ريتليا  قنن تعاةي ة س  ليالء تحن ةكموظ ش ستملت  ل رر ت  لجوان    لمسيح  . 
بار ت  لمختي ؤ  كةاةؤات ثرريؤ  شسةاسؤة  تقؤرم ثظ تسيين  لمي مات  لتيصنلي  إلى إثنربةا شهةشؤأت هجوؤح   إلسؤتخ

ييؤؤؤى يقا ؤؤؤا ييماةةؤؤؤ  شيسؤؤؤاري  شةصؤؤؤل ةة    تطالؤؤؤب ه ضؤؤؤا  اسؤؤؤتقالل إثنربةؤؤؤا   شتقاتؤؤؤل  ألةبؤؤؤاش . ش ؤؤؤا ال ؤؤؤى  ل ؤؤؤر ر 
 إلرتلير  مختيف هبكال  لايظ م   لؤيالن ش ألة مؤ   لعلبةؤ    إلؤى ه  تحقؤق  سؤتقاللوا . شل ؤ   لحكؤظ هللال فنوؤا إلؤى 
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ةاسؤؤي هفؤؤرر ي ( فقيؤؤب ظوؤؤل  لمجؤؤ  ليعؤؤلص شتي ؤؤل لعلشبؤؤ  إريتليؤؤا  بؤؤل ش إلسؤؤالمنتوا   ش تبؤؤ  سةاسؤؤ   لمؤؤاير   هس
 ة تاح ييى  لالص شييى إسل  نل  لتي ك  ؤن ةضؤرريا فؤي  لبحؤل  ألةمؤل مقابؤل سؤر ةل  لحؤلم  لمكؤي   ش تحكمؤ  

يؤؤذه  لمؤؤل    شفؤؤي إريتليؤؤا   مضؤؤنق  ؤؤاص  لميؤؤاص !  شتؤؤا    لمجايؤؤاش   لمسؤؤيمر   تؤؤالوظ شل ؤؤ  ضؤؤا ةكرمؤؤ  بالنيؤؤظ
  ةتؤى دؤارت  ضؤؤة  لؤؤ  ش لعؤره لنؤرم يؤان مؤ   لمي مؤؤات  إلسؤالمة   لمسؤيح   لعاميؤ  فؤؤي ظؤلشف دؤعب  مؤ   لعح 

بؤب  ميسؤؤة  مؤؤ   لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن  فةمؤؤا تعنؤؤث  لمي مؤؤات  لتيصؤؤنلي  ش لمرسؤؤان  إلسؤؤل  نيي فنوؤؤا فسؤؤان    شةسؤؤييا   
 شةعظ  لركنل .  

  
 نبوتي :الصومال  وج -(22) (21)

شتحتؤؤل مر عؤؤا  سؤؤتل تةجةا  عؤؤلف  ؤؤالقل   إلفليقؤؤي فؤؤي مقابيؤؤ  سؤؤر ةل  لؤؤةم  شجحيؤؤل   لعؤؤلص .ش ؤؤا يؤؤاجلت إلنوؤؤا 
ميؤؤذ ههميؤؤؤ  سؤؤحةق  قبا ؤؤؤل  لعؤؤؤلص ش رتيطؤؤن  األفار ؤؤؤ  . شكاةؤؤؤن ييؤؤى يال ؤؤؤ  تجاريؤؤ   ؤؤؤالعلص ميؤؤؤذ يصؤؤرر مؤؤؤا  يؤؤؤل  

يؤاجلت قبا ؤل يلبةؤ  فؤي  لقؤل   لل  ؤ   لوجؤلي إلؤى  إلسالم . شبعا ظورر  إلسالم   ش ستملت يذه  لعال ات   ثؤظ ش 
  ش رؤؤتيط  لعؤؤلص ن معوؤؤا  إلسؤؤالم ش لحضؤؤار   لعلبةؤؤ بؤؤل ي إفلي ةؤؤ  شهسسؤؤن مؤؤاةا تجاريؤؤ  م ؤؤل مقا شؤؤر ش بؤؤل ش  شةقيؤؤ

 سؤؤؤكا   لسؤؤؤر ةل مؤؤؤ  قبا ؤؤؤل  لبؤؤؤاةتر فامتحجؤؤؤن  لؤؤؤاماء شت ؤؤؤر   لشؤؤؤعب  لسؤؤؤر ةيي  لؤؤؤذي وؤؤؤت يظ  لياؤؤؤ   لسؤؤؤاةية    ثؤؤؤظ 
م(. شلمؤؤؤا  سؤؤؤتقل 1498لالسؤؤؤتعمار  ليلتاؤؤؤالي  عؤؤؤا  كتشؤؤؤاف آليؤؤؤق رهس  للجؤؤؤاء  لصؤؤؤالم سؤؤؤي   رضؤؤؤعن  لميطقؤؤؤ  

م( تمكيؤؤر  مؤؤ  إلحؤؤاق 1586 لع مؤؤاةنر  فؤؤي يؤؤا  هغؤؤارش  ييؤؤى  ليلتاؤؤالنن   مسؤؤايا   لعيادؤؤل  لعلبةؤؤ    ف ؤؤي سؤؤي   
 مقا شر  الاشل   لع ماةة .

م( تمكؤ  1698ا إلى ساةل إفلي ةؤ   لشؤل ي سؤي   شلما  امن  نشل   لةعارب  ( في ي ما  هرسين هسطرال  حلي
 م   سط سةان   لعماةنن  ييى  ليالن  است ياء مستعمل  مرهةينق.

م(   بؤؤل 1837شفؤي يوؤؤا نشلؤؤ  برسؤعنا  لعماةةؤؤ  سؤؤقطن   ميبسؤ  ( فؤؤي وؤؤا  لسؤيطا  سؤؤعنا بؤؤ  سؤيطا  سؤؤي   
 إة  ةقل يادمت  م  مسقط إلى هةجبار.

هسؤل   ليرسؤعناون  تؤارين بليطاةةؤا فؤي بؤمش   لصؤرمال   كمؤا تؤارين فلةسؤا   شة ل  ل ةام  لصؤل ع بؤن  هفؤل ن 
 شبليطاةةا ش إثنربةا شكنيةا لايظ ة رذيظ في  ليالن.

ثؤؤظ تمكيؤؤن فلةسؤؤا مؤؤ  شضؤؤ  وؤؤايا ييؤؤى ميطقؤؤ   ليبؤؤ  مؤؤ  مضؤؤنق  ؤؤاص  لميؤؤاص يلفؤؤن  الصؤؤرمال  ل لةسؤؤي   
 شى طالةا ييى ثال   يلفن بؤالصرمال  إل طالي . شكذلك إةجيتل  ييى ميطق  هرل  يلفن  الصرمال  ليليطاةي

ثؤؤظ  ةؤؤؤالعن  لحلكؤؤ   لرآيةؤؤؤ   لصؤؤرمالة  هش رؤؤؤل  لقؤؤل   لتاسؤؤؤ  يشؤؤل شهرغمؤؤؤن بليطاةةؤؤا ييؤؤؤى إرؤؤالء  لميؤؤؤاآق 
  لا رية  م   لصرمال  ليليطاةي.

تحقنؤؤؤق ثؤؤؤظ تعاظمؤؤؤن ةلكؤؤؤ   لمقاشمؤؤؤ  ضؤؤؤا  ل لةسؤؤؤنن  ش ليليطؤؤؤاةنن  ش إل طؤؤؤالنن  مطالبؤؤؤ   اسؤؤؤتقالل  لصؤؤؤرمال ش 
 شةات .

م( 1959م(  عؤؤا دؤؤاشر  ؤؤل ر ينئؤؤ   ألمؤؤظ  لمتحؤؤا  سؤؤي   1960ش ؤؤا تحقؤؤق تحليؤؤل  لصؤؤرمال  إل طؤؤالي سؤؤي   
كما تحقق تحليل  لصرمال  ليليطاةي في ة س  لعام ثظ  تحا  إل يةما  في جمورري  ش ةا  يلفؤن  اسؤظ  جمورريؤ  
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م(   شتسؤؤؤمى  اسؤؤؤظ 1977تقالل إال فؤؤؤي يؤؤؤام  م( همؤؤؤا  لصؤؤؤرمال  ل لةسؤؤؤي فيؤؤؤظ  حؤؤؤله  السؤؤؤ1960 لصؤؤؤرمال( سؤؤؤي   
  جورري  جنيرتي(.

 ش لتحقن  لاشلتا   الجامع   لعلبة  .
  شل يؤ  لمؤا ييؤؤك هش رؤل  ل ماةنيةؤؤات ؤا ةكؤظ  لصؤؤرمال ل تؤل  آرييؤ  آؤؤاغرت يينؤا يؤؤر   محمؤا سؤةان بؤؤلي (   

. ممؤؤؤا هتؤؤؤاح  لمجؤؤؤال مطيؤؤؤ  ت تؤؤؤن  لصؤؤؤرمال فؤؤؤي دؤؤؤل ع  ييؤؤؤي ة ؤؤؤل  لتجؤؤؤذر  لصؤؤؤل ع  لقييؤؤؤي فنوؤؤؤا شتعقؤؤؤاه شتشؤؤؤا ك  
 لتسؤعنيةات ليتؤارل  ألمليكؤي   فلسؤن  ليؤؤر رج  ألمليكةؤ  ييؤى بؤر آ   لصؤرمال   شل يوؤؤا سؤليا  مؤا غادؤن فؤؤي 
رمالوا شهشةالوا   شتصات لوا  ل با ل ش لمجاياش    شباهت ةذر فنتيام درمالة  تيؤرح همؤام  ألمليكؤا    ف ؤلش  ييؤى 

 صرمال مت تتا في ةال   ستقل ر ةلج ويال  فة   لقتال بن   ل ني  ش ألرل  .يجل ال ويرش  ييى بيء شمل ه ل  ل
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 ثانيا : أحوال بعض دول  العالم اإلسالمي:

 تر يا : .1
 ( : 1938 -1924حكم مصوف   مال أتاتور  لتر يا ) 

فةؤ  هةؤا    كان  لمتتا   لتارير مصط ى كمال    جحم ه  يذه  للجل ةكظ تلكةا شةؤاه ةكمؤا مطيقؤا ال وياهيؤ  
 ةكما نكتاترريا  قرم ييى  لسحق ش  إل ان  ش لاماء ش ألبالء. 

فقؤؤا هييؤؤ   لجمورريؤؤ   عؤؤا مؤؤم مل  ةاكوؤؤا مؤؤ  هدؤؤحا   شكؤؤا  وؤؤل  شجؤؤرص   ؤؤتالع سؤؤةطل   لؤؤاو  مؤؤ  تلكةؤؤا   ثؤؤظ 
ا ؤؤب هلاؤى  لخالفؤؤ  شه ؤؤل  اةرةؤؤا  قضؤؤي  يتبؤار كؤؤل معارضؤؤ  ليجمورريؤؤ   شكؤؤل منؤل إلؤؤى  لسؤؤيطا   لمخيؤؤرع رةاةؤؤ   ع

 يينوا  المرت.

م( تقام  مشلشع إلاؤاء  لخالفؤ  شآؤلن  لخية ؤ    شفصؤل  لؤاو  يؤ   لاشلؤ  شىلاؤاء 1924( مارس سي   3شفي  
 لمحؤؤؤاكظ  لاويةؤؤؤ   لعتةقؤؤؤ  ش ر ةنيوؤؤؤا لةحؤؤؤل محيوؤؤؤا محؤؤؤاكظ ش ؤؤؤر ةن  يصؤؤؤلي    شىلاؤؤؤاء  لمؤؤؤا رس  لاويةؤؤؤ  لةحؤؤؤل مكاةوؤؤؤا 

 ما رس ةكرمة  ييماةة .

ير  رارج  ليالن.شفي  لنرم  ل اةي هدا  ر همل   طلن  لخية   شجمة   ألمل ء ش ألمنل ت م  تلكةا شرةمف

 لتؤؤي كاةؤؤن رمؤؤح  ل  ؤؤل فؤؤي  – عؤؤا ه  تخيؤؤم مؤؤ  رصؤؤرم  ش دؤؤل تؤؤامنله لإلسؤؤالم ش لؤؤيالن . ف ؤؤلض  ل بعؤؤ  
 فعارضوا  ألتل     فيصب لوظ  لمشاةق في مةانو   لما . –ة ل  ألتل   

 ألشرشبةؤؤؤ    فاسؤؤؤتايى  لخيؤؤؤل ء لةضؤؤؤعر   لقؤؤؤر ةن   لجيا ةؤؤؤ  ش لماةةؤؤؤ  ش لتجاريؤؤؤ  ثؤؤؤظ  سؤؤؤتررن  لقؤؤؤر ةن   لرضؤؤؤعة  
  لمأررذ  م   لقر ةن   إل طالة  ش لسريسلي   ش أللماةة  .

ثؤؤظ هلاؤؤى  لحؤؤلشف  لعلبةؤؤ   لتؤؤؤي  كتؤؤب بوؤؤا  ألتؤؤل   ش لتؤؤؤي كتؤؤب بوؤؤا  لتؤؤل    إلسؤؤؤالمي كيؤؤ  مؤؤ  فقؤؤ  شةؤؤؤاوث 
األةلف  لالتنيةؤؤ  ةتؤؤى   صؤؤيوظ ةوا ةؤؤا يؤؤ  نوؤؤيوظ شتؤؤل ثوظ .شةؤؤانش  ورمؤؤا شت سؤؤنل شتؤؤارير .شهرغموؤؤظ ييؤؤى  ل تا ؤؤ   ؤؤ

 لةعا ب  عاه كل م  لظ وتق   لحلشف  لالتنية  م  ةلما  شظة     شتجليا جيسة  شآلن م   ليالن شسج  .

ةشؤأ   شه..ثظ مي  تعان  لحشجات   ش لر  لمساش   بن   للجال ش ليساء فؤي جمةؤ   لحقؤرق ش لر جبؤات ش لمر ريؤث 
ما رس  ل ير  ليشباص ش لشا ات   شما رس لتعيةظ  لل م  لشل ي ش لالبؤي   شميؤ   لحجؤاص شهرؤلج  لمؤله  مؤ  بنتوؤا 

 شهنريوا في ميادب  لاشل    شهةشأ  لمسارح  لمختيط    شبج   لح الت  لل  ص ...
   في كل مكا .إلى متح ن  . شةصب تماثني –ه ا درفةا   شمسجا  ل اتم  –ةرل  لمسجاو   لع ةمن  

هلؤؤحم  ليؤؤاس  ألذ    الياؤؤ   لتلكةؤؤ    شهلؤؤحموظ تؤؤالش   لقؤؤلهللا   ل ؤؤليظ  الياؤؤ   لتلكةؤؤ  ال  العلبةؤؤ    شسؤؤم  مؤؤل  هذ   
  ل جل م  مسجا مجاشر فأمل بوام  لمئذة .

هنرؤؤؤل  لتقؤؤؤريظ  لجليجؤؤؤرري  لالبؤؤؤي محؤؤؤل  لتقؤؤؤريظ  لوجؤؤؤلي. شهلاؤؤؤى ينؤؤؤا  ل طؤؤؤل ش ألضؤؤؤحى. شجعؤؤؤل وؤؤؤرم  ألةؤؤؤا 
  ألسيرعة  بال  لجمع . مي   لح    شم   لحجاص.  لعطي  

 شرالد   لقرل لقا كا   حكظ شكأة  لةس في تلكةا هةا.

كؤا   قؤؤرل: هةؤؤا تلكةؤؤا شتلكةؤؤا يؤؤي هةؤا   هةؤؤا ر توؤؤا  لتؤؤي تتؤؤي س بوؤؤا   ف ؤل محاشلؤؤ  لتؤؤامنلي يؤؤي محاشلؤؤ  لتؤؤامنل 
 تلكةا.
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لؤتحكظ رمسؤ   ؤلش  متتالةؤ  هر ض  –رفعوؤا   لؤذي –شيكذ   ستمل وؤامل تلكةؤا شيمسؤم يؤ  شجووؤا يؤذ   لؤاو  
ال تانؤب ييوؤا  لشؤؤمس   شش دؤل تؤامنله ل ؤؤل  أليمؤا   لتؤؤي هقؤةظ يينوؤا دؤؤلح يؤذه  لاشلؤ   لمسؤؤيم   لشؤامر إلؤؤى ه  

 هدبحن تلكةا في ذول  افي   لل نق في كل مياةي  لحةا .
شل يؤ   معوؤظ  1930. ثؤظ سؤي  1924ش ا  امن ضا هتاترر  يا  ثرر ت هيوما ثرر   لصرفة   ليقشييا   سؤي  
  فقمعوؤؤظ  ؤؤالطلق  لسؤؤيمة  ش لؤؤاير  ي قسؤر  . كمؤؤا  اشمؤؤ   لصؤؤرفنر  مؤؤ   لطليقؤؤ   لتةجاةةؤؤ    شةلكؤؤ  سؤؤعنا  ليؤؤرر سؤؤ

 ه ضا . ثظ ت لن في  لحكظ .
 ثظ هدنب هتاترر   ملض  ل يا  سيب  لخمل شضع ن ذ كلت  شهدنب  األمل ض  لجيسة   لمختي   .

رت  ستايى هتاترر   لس نل  ليليطاةي  لرري  ( لنردي ل  بل اس   لجمورري   لتلكة  كما شفي هثياء ملض  لم
 سيق !!!.

شيحا   ألتل   ي   لعذ ص  لذي كا   عاةي مي  هثياء ملض   لعجب. شكا   صةم دةاةا  ختلق بلفات 
  لقصل  لذي   ةظ فة   نشل   اغج ( في  لقسطيطنية .

هسياة     شهشدى ه  ال  صيى يية  دال   لجياه    شفي ةرفميل سي    شهدبم جيا  ييى ي ظ    شسقطن
 م( رةل هتاترر  م   لاةةا ميعرةا في  لسماء ش ألرض .1938 

 عا ه  نمل تلكةا  إلسالم   شمحق  ألسل    شةطظ  ألرالق   شن س  ل ةظ   ش ةتوك  لشعا ل شةرل  لمساجا إلى 
 مخاه  ليحيرص.. 

إ  هتاترر   ا   تي   أ  ك اة   جب ه  ورج  إلى  لاو  شكا   عتقا م  داله ه  ال   قرل يلفا  هشركا:  
ةاج  إلى     شكا   قرل: إ   ر   لعقل ش إلر ن  تتايبا  ييى  ر   إلل    شكا  في هللارل يواه ولف  قبضت  

 شيشنل إلى  لسماء سارل  موان (
 ( .744-740ي  كتاص  لذرا ل  ص

 م(2004 -1938)تر يا بعد أتاتور  
 

مؤؤات هتؤؤاترر   عؤؤا ه  ريؤؤف تلكةؤؤا فقؤؤل  بيقعؤؤا   شكاةؤؤن هيمالؤؤ  محؤؤط هة ؤؤار  لاؤؤلص . فعؤؤة ييؤؤى إةجاه تؤؤ   .1
 لتامنليؤؤؤؤ   الير جؤؤؤؤذ شجؤؤؤؤيء بيا بؤؤؤؤ  يصؤؤؤؤمن إويرةؤؤؤؤر لةصؤؤؤؤبم ر ةسؤؤؤؤا ليجمورريؤؤؤؤ  . فؤؤؤؤايتلف  لسؤؤؤؤل  نل سؤؤؤؤي  

 م(   شباهت همليكا بحرع  لقر يا  لعسكلي  فنوا .1948 

ص ه   سؤؤيل غؤؤرر  لتجلبؤ   ل مالةؤؤ  فؤؤي  لشؤؤعب  لتلكؤؤي . فؤأجيلش  يصؤؤمن إويرةؤؤر ييؤؤى إةشؤؤاء ثؤظ هر ن  لاؤؤل  .2
 ألةح ص  لسةاسة    فارتار إويرةؤر   جؤالل  ا ؤار( شكي ؤ  بتشؤكنل  لحؤحص  لمعؤارض ش لحؤحص  لؤا مقل آي   

 شكا   سايا جالل بةار ياةا  مياريس فأدبم ياةا   طب  للةى في  لححص. 

ش ةتشؤلت فنوؤا  لقر يؤا  ألمليكةؤ    شدؤارت تحؤن  لي ؤرذ 1950ف بؤمال  ألآيسؤي سؤي  ثظ نرين تلكةا ةي .3
  ألمليكي ش لنورني
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شيشؤؤاء   ه  تحصؤؤؤل فؤؤؤي يؤؤؤذه  ل تؤؤؤل  ةانثؤؤؤ  يجنبؤؤؤ  لعؤؤؤاةا  ميؤؤؤاريس فينيمؤؤؤا كؤؤؤا  ذ ت مؤؤؤل  ولكؤؤؤب آؤؤؤا ل   .4
نؤؤا   إلسؤالم إلؤؤى تر ؤف هةؤا محلكاتوؤؤا شهييؤ   للبؤا  ةالؤؤ   لخطؤل   فعايؤا ميؤؤاريس ربؤ  إل  هةجنتيؤي ألي

 تلكةا . ش ةتل ن  لطا ل  شكا   لشخم  لرةنا  لذي ةجا ميوا ير مياريس.

م(  إلةتخا ؤؤات بيلةؤؤام  يجنؤؤب تر عؤؤن لؤؤ  كؤؤل  لار سؤؤات  ألمليكةؤؤ  1950نرؤؤل  لحؤؤحص  لؤؤا مقل آي سؤؤي    .5
  ل شل  لمطيق.

ل    ؤؤؤالح    شىيؤؤؤان  إةشؤؤؤاء كؤؤؤا   ليلةؤؤؤام  ال وتضؤؤؤم  هك ؤؤؤل مؤؤؤ  يؤؤؤرن   ألذ    الياؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ    ش لسؤؤؤماح لألتؤؤؤ
 شتاريس  لاو   الما رس   شىلااء تارل  لاشل  في لباس  لمله  .

ش ؤؤا بيؤؤى نياوتؤؤ   الةتخابةؤؤ  ييؤؤى هسؤؤاس  لعؤؤرن   لتاريجةؤؤ  إلؤؤى  إلسؤؤالم كمصؤؤار هساسؤؤي لقؤؤر   لشؤؤعب  لتلكؤؤي 
  لمتاو .

 لحؤؤؤحص  لؤؤؤا مقل آي ب الثما ؤؤؤ  كاةؤؤؤن  ليتةجؤؤؤ  مذييؤؤؤ    سؤؤؤقط ةؤؤؤحص هتؤؤؤاترر  إلؤؤؤى  ثيؤؤؤن  شثالثؤؤؤن  ةا بؤؤؤا   شفؤؤؤاه 
شثماةةؤؤ  يشؤؤل مقعؤؤا    شكاةؤؤن نيشؤؤ   لنورن ؤؤ   لعالمةؤؤ   لماسؤؤرةة  ي ةمؤؤ  ةؤؤن   كتسؤؤم ميؤؤاريس رية ؤؤ  هتؤؤاترر    

 شيرموا داح إويرةر  ا ال: لقا  ةتصل ياةا  مياريس باياوت   لاوية .
ليجمورريؤ    شبؤلع لتؤره وي ؤا شيؤؤرنه شتسؤيظ يؤاةا  ميؤاريس مقالنؤا  لحكؤظ ر ةسؤا ليؤرهر ء . شجؤؤالل  ا ؤار ر ةسؤا 

  لتي بذلوا ليشعب هثياء يمية   إلةتخا ات.
ش سؤؤتجاص ميؤؤاريس لمطالؤؤب  لشؤؤعب فعقؤؤا هشل جيسؤؤ   مجيؤؤس  لؤؤرهر ء فؤؤي غؤؤل  رمضؤؤا    ش ؤؤام ليشؤؤعب يا ؤؤ  

  لشول  ل ليظ:    ألذ    العلبة  شةلي   ليبس شةلي   لتاريس  لاو  ش باه بتعمنل  لمساجا(.
( ةا بؤؤا   شسؤؤمم بتعيؤؤةظ  لياؤؤ   لعلبةؤؤ    24م( ش ؤؤبط ةؤؤر ص ةؤؤحص هتؤؤاترر  إلؤؤى  1954تخا ؤؤات يؤؤام  شجؤاءت  ة

ش ل ء   لقؤلهللا  شتاريسؤ  فؤي جمةؤ   لمؤا رس ةتؤى  ل اةريؤ  شىةشؤاء يشؤل  هللاالف مسؤجا   شهةشؤأ  ثيؤن  شيشؤلي  معوؤا  
كتؤؤؤب تؤؤؤاير إلؤؤؤى  لتمسؤؤؤك فؤؤؤي  ألةاضؤؤؤرل لتخؤؤؤلي   لريؤؤؤاع ش لخطبؤؤؤاء شهسؤؤؤاتذ   لؤؤؤاو    شسؤؤؤمم  لدؤؤؤا ر مجؤؤؤالت ش 

 اإلسؤؤالم ش لسؤؤؤنل ييؤؤؤى يا ؤؤ    شهريؤؤؤى  لمسؤؤؤاجا  لتؤؤؤي كاةؤؤن  لحكرمؤؤؤ   لسؤؤؤا ق  تسؤؤتعميوا مخؤؤؤاه  ليحيؤؤؤرص شهيانيؤؤؤا 
 هماك  ليعبان .

شتقؤؤارص ميؤؤاريس مؤؤ   لعؤؤلص ضؤؤا إسؤؤل  نل   شفؤؤلض  لل ا ؤؤ  ييؤؤى  ألنشيؤؤ  ش لبضؤؤا    لتؤؤي تصؤؤي  فؤؤي إسؤؤل  نل 
 ( هلف مارس  لتحفة,  لقلهللا  .25(   شفتم  م1956شآلن  لس نل  إلسل  نيي سي   

تحلكن  لنورن    لعالمة  ضا مياريس   شةلكن همليكؤا ش لؤاشل  لالبةؤ   لماسؤرةة  فؤي  لجؤةش   فقؤام  لجيؤل ل 
 م(  اةقالص شبيق ياةا  مياريس شفطن  هشرلر   شةس  بي  اةي .1960( سي    ل لماسرةي   جمال جر رس

رين : لقؤؤؤا كؤؤؤا   لسؤؤؤيب  لمبابؤؤؤل  لؤؤؤذي  ؤؤؤان ميؤؤؤاريس إلؤؤؤى ةيؤؤؤل  لمشؤؤؤيق  شكتؤؤؤب  لصؤؤؤح ي  لنوؤؤؤرني سؤؤؤامي كؤؤؤ
سةاسؤؤت   لقاضؤؤة   التقؤؤؤارص مؤؤ   لعؤؤؤالظ  إلسؤؤالمي ش لج ؤؤاء ش ل تؤؤؤرر  لتؤؤاريجي فؤؤؤي يال تيؤؤا مؤؤ  إسؤؤؤل  نل   ثؤؤظ ضؤؤؤلص 

 ةحص  لعا ل  .

ةسؤؤؤ  م( هجليؤؤؤن  ةتخا ؤؤؤات مؤؤؤل  هرؤؤؤل  ربؤؤؤم فنوؤؤؤا ةؤؤؤحص  لعا لؤؤؤ   أغييةؤؤؤ  سؤؤؤاةق    شكؤؤؤا  ر 1965فؤؤؤي سؤؤؤي    -1
سيةما  ن منليل   ش ال إويرةر: هةا لظ ووحميي ن منليل ... بل يحمتيي جمايؤ   ليؤرر  إلسؤالمة   لصؤرفة  . 

  هتباع  لشةر سعنا ةررسي .
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( 72( مقعؤا   شضؤايف ن منليؤل مؤا رس  أل مؤ  إلؤى  450( مقعؤا  مؤ   263شةصل ةحص  لعا ل  ييؤى  
. ش بؤؤتل  ليعؤؤلص شفتؤؤلت يال اتؤؤ  مؤؤ  إسؤؤل  نل شتقؤؤلص شمؤا رس تحفؤؤة,  لقؤؤلهللا  إلؤؤى  ثيتؤؤي يشؤؤل هلؤؤف مارسؤؤ 

 الم ايل   إلسالمة  ضا إسل  نل في  للبا  فتحلكن همليكا شمؤ  شر  وؤا  لنورن ؤ   لعالمةؤ  شةلكؤن  لجؤةش 
 شجاء  إلةقالص  لعسكلي  لذي ةحي فة  ن منليل ي   لحكظ   شل   لظ  عام  سيب هة  ماسرةي.

% ( 60 -% 42 عؤؤؤا وؤؤرم    األضؤؤعاف إلؤؤى ه  ةسؤؤب   لتضؤؤخظ بياؤؤؤن  ش تؤؤحن ن  لؤؤاور  ييؤؤى تلكةؤؤا ورمؤؤا  -2
م( 1979( ميةؤار نشالر   شفؤي سؤي   21م(  1970%( ش لؤاور  كاةؤن سؤي   20ش لبطالؤ    9م1970سي   

 ( ميةار(.17هدبحن  
م(  رت عؤن 1980( مؤل ت شفؤي سؤي   8ش ستسيمن  لحكرم  ليييك  لاشلي شر ضن قةم   لينل   لتلكةؤ  إلؤى  

 %( هييى ةسب  في  لعالظ .30ب   للبا إلى  ةس
م(  لؤؤذي كؤؤا   قؤؤرنه  لؤؤاكترر   ةجؤؤظ  لؤؤاو  هربكؤؤا  ( 1972ظوؤؤل ةؤؤحص  لسؤؤالم   لؤؤرآيي  إلسؤؤالمي سؤؤي    -3

 لحادؤؤل ييؤؤى نكتؤؤرر ه مؤؤ  جامعؤؤ  هلماةةؤؤ    ش لتؤؤف ك نؤؤل مؤؤ   لشؤؤباص  لتلكؤؤي ةؤؤرل يؤؤذ   لحؤؤحص   شش ؤؤف 
طالؤؤؤب  ؤؤؤالخلشج مؤؤؤ  ةيؤؤؤف  ألآيسؤؤؤي شتحليؤؤؤل تلكةؤؤؤا مؤؤؤ   لحؤؤؤحص ضؤؤؤا  لاؤؤؤلص  لصؤؤؤينيي بحيامؤؤؤ  همليكؤؤؤا   ف

 لقر يا  ألمليكة    شش ف ضا إسل  نل   ش لنوؤرن شيؤارض  ةضؤمام تلكةؤا إلؤى  لسؤرق  ألشرشبةؤ   لمشؤتلك    
شآالؤؤؤب  لرسؤؤؤال كتا ؤؤؤب مؤؤؤ   لجؤؤؤةش  لتلكؤؤؤي لمسؤؤؤايا   لمجايؤؤؤاو   ألفاؤؤؤا    كمؤؤؤا هرسؤؤؤين  لحكرمؤؤؤ  جةشؤؤؤا 

  حارص م  همليكا في كرريا .

م( نرؤؤل  لمعلكؤؤ   إلةتخابةؤؤ  شفؤؤاه  ؤؤاثين  شهربعؤؤن  مقعؤؤا    شبؤؤار  فؤؤي  لحكؤؤظ مؤؤ  ةؤؤحص 1972سؤؤي    شفؤؤي -4
 لشؤؤعب  لؤؤذي ولهسؤؤ  هجاشيؤؤا   شبؤؤل  هربكؤؤا  ه   كؤؤر  يؤؤر  ليا ؤؤب لؤؤل ةس  لؤؤرهر ء شه   كؤؤر  لؤؤ  ثماةةؤؤ  مؤؤ  

  لرهر ء في  لحكرم   لتلكة .

   مؤؤؤ  فتؤؤك  ل باردؤؤؤ   لنرةؤؤاةنن   ليصؤؤؤار    شفؤؤي يؤؤؤذه  لسؤؤي  غؤؤؤحت تلكةؤؤا  يؤؤؤلص لحما ؤؤ   لمسؤؤؤيمن   ألتؤؤل  -5
 شلعب هربكا  نشر  موما في  ل ر  لتارل .

( 150شباه  لححص  حاشل إيان  تلبة   ألتل   ييى  إلسالم   ف تم هبرص  لحؤ  ليشؤعب فييؤ  يؤان  لحجؤاج   -6
ةسؤؤم  ! هلؤؤف سؤؤيريا   شيؤؤذ  ر ؤؤظ رةؤؤالي  اليسؤؤب  لمؤؤا سؤؤيق. رغؤؤظ ه  يؤؤان  لسؤؤكا  كؤؤا  هيؤؤاء رمسؤؤن  مينؤؤر  

( مارسؤؤؤ  إليؤؤؤا ن  أل مؤؤؤ  ش لخطبؤؤؤاء   ششضؤؤؤ  3000( ملكؤؤؤح ليتعيؤؤؤةظ فؤؤؤي  لقؤؤؤل  ش  3000ش فتؤؤؤتم  لحؤؤؤحص  
رط  إلةشاء جامع  إسالمة    ش لتحق  مؤا رس  أل مؤ  ش لخطبؤاء مؤا  قؤلص مؤ  مؤا تي هلؤف آالؤب  شآالؤب 

 لشؤليع  شبتعيؤةظ  لقؤلهللا   لححص  جعل  لعطي   للسمة  ورم  لجمع  بؤال  ألةؤا   شىجؤل ء يقؤرن  لؤحش ج ةسؤب 
 ش ليا   لعلبة  في  لما رس . شسةطل  لححص ييى  إلتحان  لعام لطيب  تلكةا .

م( يمؤل  لحؤحص م ؤايل  تحؤن بؤعار وؤرم إةقؤاذ  لقؤاس   شةؤلق  لعيؤظ  إلسؤل  نيي شآالؤب 7/9/1980شفي  
ي شه ؤؤام كيعؤؤا  إ  ؤؤلي   ل امؤؤ  نشلؤؤ  إسؤؤالمة  شةكؤؤظ  لشؤؤليع   إلسؤؤالمة  . شييؤؤا ةلكؤؤن همليكؤؤا  لجؤؤةش  لتلكؤؤ

 ( . 12/9/1980 اإلةقالص  ألمليكي في  
كمؤؤا دؤؤلح  عؤؤة  لمسؤؤمشلن   ألمؤؤليكنن    ه  ييؤؤا  مخؤؤاشف متح وؤؤا  مؤؤ  ةكؤؤظ إسؤؤالمي شبصؤؤرر  تتعؤؤارض 
مؤ  رؤؤط  لؤحعةظ  لتلكؤؤي   هتؤؤاترر  (  لؤذي هرسؤؤى نيؤا ظ  لاشلؤؤ   لعيماةةؤؤ  فؤي تلكةؤؤا   فؤاالةقالص  لتلكؤؤي هةقؤؤذ 
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رل م  نشل  ييماةة  إلى نشل  تحكموا  لتقالنا  لاوية   إلسؤالمة    شمؤاح ش  وييلغؤل إفؤلي  تلكةا م  ه  تتح
 شهملت  شهيطر  تلكةا سبعما   شثالث  مينر  نشالر.

  إكينؤؤؤل مؤؤؤ   لحيؤؤؤرر ييؤؤؤى  يؤؤؤل هتؤؤؤاترر ش يتقؤؤؤل إفؤؤؤلي  هربكؤؤؤا  شرجؤؤؤال ةؤؤؤحص  لسؤؤؤالم  ش فتؤؤؤتم يوؤؤؤاه برضؤؤؤ  
 يام هتاترر . ( ير1981ش يتيل إ  لي  شةكرمت  يام  

 ( شمي   لحجاص.امي  إفلي   لميتحن  م   لبقاء في  لجامعات راد  هكان مة   سكا ري
م( م ؤؤؤل ةجؤؤؤظ  لؤؤؤاو  هربكؤؤؤا  هعؤؤؤةظ ةؤؤؤحص  لسؤؤؤالم   لؤؤؤرآيي يؤؤؤر شثالثؤؤؤر  مؤؤؤ  1981( إبليؤؤؤل سؤؤؤي   24فؤؤؤي   -7

م   همؤا  لجؤل  ظ هيضاء  لححص همام محكم  يلفةؤ  يسؤكلي    ش ؤا  ؤله  لمؤايي  لعؤام  لعسؤكلي ال حؤ   إلتوؤا
  لتي جاءت في ال ح   إلتوام فوي:

 لعمل ييى  ستيا ل مبانئ  لاشل   لقاةرةة  ش الجتماعة  ش  إل تصان   ش لسةاسة   مبانئ تقرم    .ه
 ييى هساس  إلسالم .

قةام يان م   لمي مات  لشبابة  ش لطالبة  ش لعمالة  ش لموية  ش لملرص  ش لملتبط  سل   الححص    .ص
 مل ييى تطينق  لشليع   إلسالمة  في تلكةا.ش لتي تع

 جتمايات  لححص شيتافات ت شف هيا ف    شم  يذه  لوتافات  محما  ا اةا (   سيحطظ    .ج
ََ )   ألديام شة ةظ نشل   إلسالمة (   شم  الفتات . ُ فَأُولَئَِك هُُم اْلَكافُِرو  َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاه

 . (44  لما ا :( 

تلنوايظ لذكل   في  جتماياتوظ شتذكنليظ  ألم   أةوا ةاربن رالل تاريخوا م  هجل  إلسالم   .ن
 ال م  هجل هبخاص هش ه طال .

 يؤ . إدل ر هربكا  ييى  فتتاح ما رس تعيةظ  لقلهللا  في كل  لي  شىدل ره ييى فتم مسجا ه ا درفةا.
تيا ل  لقر ةن    شرتظ ةاو    أ  تلكةا  لنرم ياجظ معايا  لره   شتاننل  لحلشف  لعلبة  ش س ش. 

 جمورري  ميحا  .
ش ا آيين  ليةا    ه. آالب  لححص  أ  ت ر   لجمع  ورم  لعطي   للسمة  شه   كر   لحش ج بلعةا .

 ( ياما. 36 -14 لعام   سج  هربكا  شىرر ة   
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 تر يا بعد حكم اانقالب العسكري :

كل  ليؤان   لا مقل آةؤ  ش ةتخؤب تررغؤرت هشه ل لل اسؤ   لؤرهر ء . ثؤظ ةجؤم فؤي في مطي   لتسعنيات   يل   لعس
  ةتخا ات ر اس   لجمورري  شةقق إدالةات إ تصان   مشورن  . 

رؤؤاض ةؤؤحص  لسؤؤالم   إلةتخا ؤؤات تحؤؤن  سؤؤظ   ةؤؤحص  للفؤؤاه (   شةؤؤاه ييؤؤى هييؤؤى  ألدؤؤر ت إذ  1996شفؤؤي 
  ش سؤتيظ هربكؤا  ر اسؤ   لؤرهر ء . شتعؤلض لضؤار  نشلةؤ   % مؤ   ألدؤر ت   فقامؤن  لؤاةةا22ةصل لرةاه ةسؤب  

 ضؤطل تحتوؤؤا لترقةؤؤ  يؤؤان مؤؤ   لمعايؤؤا ت مؤؤ  إسؤؤل  نل   شلؤؤظ وؤؤلض  لعسؤؤكل ش لعيمؤؤاةنر  ييؤؤ  مؤؤ  ذلؤؤك   شةكمؤؤن 
 يية   لمحكم   لاسترري   حل  لححص شميع  شكبار شياشةة  م  مح شل   لسةاس  شةل ةحص  للفاه .

سؤؤالمنن  مؤؤ   قا ؤؤا  للفؤاه شغنؤؤليظ لتشؤؤكنل ةؤؤحص وتييؤى رطؤؤا ييماةةؤؤا إسؤؤالمةا يؤؤان  عؤة  إل 2003شفؤي سؤؤي  
معتاال جا  جا  في ة ؤل  لاؤلص   ةؤان     رجؤب آنؤب هرنشغؤا  (  لؤذي كؤا  مؤ  تالمنؤذ هربكؤا  شكؤا  ش لةؤا لييا ؤ  

عا لؤ  ش لتيمةؤ  ةؤحص  ل لؤذي ةمؤل  سؤظ   ستاةيرل   شكا  رجال ذ     لصنن مشتول  بيح يت  شرامات . شفاه  لححص 
%( مؤؤ   ألدؤؤر ت  االةتخا ؤؤات !!   فلضؤؤر  لعيمؤؤاةنر  لييتةجؤؤ  ش يتلفؤؤن هشربؤؤا بيح يتوؤؤا . شبؤؤكير  ةكرمؤؤ  36( بؤؤؤ  

ما تح ل تتعلض ليضاط ش البتح ه م  همليكا ش لالص   شتقرم بتياهالت بلعة  شميا ة  ك نؤل  . شل ؤ   شؤوا لوؤا هةوؤا 
خامات  لعسكلي   لمطيربؤ  ميوؤا   شلؤظ تسؤمم لألمليكؤا   ؤالملشر بؤل  إلؤى  ستعصن ييى  ألمليكا  شلظ تقام كل  ل

بؤؤمال  لعؤؤل ق مؤؤ  تلكةؤؤا   شكؤؤا  مر  ؤؤا مشؤؤلفا   ةسؤؤيةا ( قةاسؤؤا  مؤؤا فعيؤؤ  ررةؤؤ   لحكؤؤام  لعؤؤلص هثيؤؤاء شبعؤؤا  ةؤؤتالل 
 شؤؤة  . ش  جؤؤب ه   لعؤؤل ق . شتشؤؤوا تلكةؤؤا تجاذ ؤؤا  جتماعةؤؤا شسةاسؤؤةا كينؤؤل  بؤؤن   إلسؤؤالمة   لمتأدؤؤي  ش لعيماةةؤؤ   لمت

ةؤذكل ييؤؤا ه   لحكرمؤؤ   لحالةؤ  تقؤؤام ألمليكؤؤا رؤؤامات كينؤل  فؤؤي مجؤؤاالت مكافحؤؤ   إلريؤاص شمطؤؤارن   لجوؤؤانون  مؤؤ  
 هتل   شغنليظ مما جعل تلكةا يافا لعميةات  عة  لتي ةمات  لجوان   . 

 
 با ستاو : .2

مينؤر  ةسؤم  . ش ؤا نرؤل  إلسؤالم فؤي 140تق   اكستا  في بب   لقار   لويا   شييي  تعا ن سكاةوا  لنؤرم هيؤاء 
 لويؤا إ ؤا  يصؤل  لخالفؤؤ   ألمريؤ    ش سؤتطاع  لعباسؤؤنر   سؤتلن ن  لي ؤرذ  إلسؤالمي  الويؤؤا رؤالل  لعصؤل  لعباسؤؤي 
 ألشل  عؤؤا ثؤؤرر   لويؤؤاشس ضؤؤا  لمسؤؤيمن . كمؤؤا بؤؤوات  لويؤؤا قةؤؤام نشل إسؤؤالمة  متتالةؤؤ  م ؤؤل  لاشلؤؤ   لاحةريؤؤ   لتؤؤي 

 لاحةؤؤري ه  وترسؤؤ  فؤؤي بؤؤب   لقؤؤار   لويا ؤؤ  ييؤؤى ةسؤؤاص  لويؤؤاشس  شبؤؤذل جوؤؤرن  جبؤؤار    سؤؤتطاع ممسسؤؤوا محمؤؤرن
تا عتوا  عا ذلك  لاشل   لارري  م  هجل ةشل  إلسالم   كما تيتوا نشل هرل  م ل نشلؤ   لماؤرل  لتؤي هةؤلهت بؤول  

 ا   .كينل  في  ل   ش لعمار   إلسالمة  ش لتجار   . شيظ  إلسالم شةكظ ثي ي  لقار   لوي
 شفي هش رل يوا  لاشل   لمارلة  تعلضن  ليالن لياحش  ألجييي م   يل  ليلتاالنن  ش ل لةسنن  ش إلةجينح.

يؤؤ( . 1009شهسس  إلةجينؤح بؤلك   لويؤا  لشؤلقة   ليليطاةةؤ  ميؤذ مطيؤ   لقؤل   لسؤانس يشؤل  لمؤنالني سؤي   
  إلةجينح لبعة ه الةظ  لويا .فيايضن  لي رذ  ليلتاالي في  لويا شفتحن  لمجال همام  ةتالل 

 تبؤؤ   إلةجينؤؤح سةاسؤؤ  إثؤؤار   لويؤؤاشس ضؤؤا  لمسؤؤيمن    شتم ؤؤل رن  ل عؤؤل فؤؤي ظوؤؤرر ةلكؤؤات إسؤؤالمة  تيؤؤاية 
بليطاةةا   ل    إلةجينح  معر   ل ر ر برةشة  ش سر    شهييير  ه    لويا مستعمل  بليطاةة  ( ييى إثؤل ذلؤك  ةؤالعن 
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اشم   لرآية  . ثظ باه  لتةار  إلسالمي ويشط ييؤى وؤا  عؤة  لعيمؤاء ش لم  ؤلي  مؤ  ةلكات  لجوان  إلسالمة  ش لمق
هم ال محما إقبال شم   لسةاسنن  م ل محمؤا ييؤى جيؤاح   ليؤذو  شآؤالير  بتحليؤل  لمسؤيمن  فؤي  لويؤا   شفؤي سؤي  

 يؤ( تأسس  ةحص  لل  ط   إلسالمة (  لذي هةشأ جامع  إسالمة  في  نكا( .1324 
حؤؤؤلص  لعالمةؤؤ   ألشلؤؤؤى  ؤؤؤام  غاةؤؤاي(  ميايضؤؤؤ   الةؤؤؤتالل  ليليطؤؤاةي سؤؤؤيمةا   كمؤؤؤا  ؤؤام محمؤؤؤا ييؤؤؤي شرؤؤالل  ل

 جياح باير  إسالمة  تاير إلى  لعيف م  هجل تحليل  ليالن باال م  سةاس  غاةاي  لمسالم .
يمن  يؤ(  لر هيماء  لمسؤيمن    ةؤان  محمؤا ييؤي جيؤاح  لمطالبؤ  بي ؤام  تحؤاني  مؤيم  لمسؤ1347شفي سي   

 لفض  ةحص  لممتمل  لوياي بحيام  غاةاي.ففي  لويا ةكما ذ تةا   
يؤ( آالين    لل  طؤ  إسؤالمة (   ةؤان  محمؤا إقبؤال بتأسؤةس نشلؤ  إسؤالمة  فؤي  لويؤا بل اسؤ  1349شفي سي   

 محما ييي جياح.
آيؤق يينوؤؤا يؤؤ( هييؤ  محمؤا ييؤي جيؤاح تمسؤك  بتأسؤةس نشلؤ  إسؤالمة  مي صؤي  فؤي  لويؤا ه1356شفؤي سؤي   

 ألشل مل   سظ   اكستا (.
تين ذلك فتل  دل يات نمري  بن   لمسؤيمن  ش لويؤاشس   دؤما  لمسؤيمر  راللوؤا شظيؤر  متمسؤكن   مطؤاليوظ 

 ( ش يتلفن باشل   اكستا  في ة س  لعام.1947يؤ(  1366ةتى ش فقن بليطاةةا ييى  ستقالل  لويا سي   
شيؤؤؤر مؤؤؤ  هدؤؤل إسؤؤؤماينيي  ؤؤؤاآيي   شمؤؤا لي ؤؤؤن هشجتؤؤؤ  شهسؤؤؤلت  ه   شيعتقؤؤا ه  جيؤؤؤاح كؤؤؤا  يمؤؤنال ليليطاةةؤؤؤا .

 تيصلت ش ا ه ام  لباكستا  ييى هدرل  إة ينحي  نسترريا شسةاسةا . 
يؤؤ( شكؤا  محمؤا ييؤي جيؤاح هشل 1366 ةضمن  اكستا  إلى ينئ   ألمؤظ  لمتحؤا  فؤي ميتصؤف بؤر ل سؤي    

ام  لؤاو   لؤذي هييؤ  تطينؤق  لشؤليع   إلسؤالمة    شل ؤ  يؤؤ( ري ؤ    لخرجؤا( ة ؤ1367ر ةس لوا . شبعا شفات  سي   
 ذلك لظ  طيق .
يؤ( شض  هشل نسترر لباكستا  ييى هسس  لتشليعات  إلة ينحيؤ   لمتيا ضؤ  جميؤ  شت صؤنال 1376شفي سي   

م   لشليع   إلسؤالمة  . شبمقتضؤاه هدؤبحن  جمورريؤ  نسؤترري (   شكاةؤن يادؤمتوا ماويؤ   كل تشؤي(   شتؤرلى   
 يار منله ( ر اس   لجمورري  ثظ تياهل ييوا ليقا ا  لعسكلي  محما هورص را (.إسك

يؤؤؤ( ش عؤؤن  لحؤؤلص بؤؤن   لويؤؤا شباكسؤؤتا  ةؤؤرل إ يؤؤةظ كشؤؤمنل ذي  لااليةؤؤ   لمسؤؤيم  .شيحمؤؤن 1385شفؤؤي سؤؤي   
 يؤ(.1389 ألرنل  فتياهل هورص را  ي  ر اس   لجمورري  لقا ا  لجةش   لجيل ل  حي را ( سي   

م ( هجليؤن  الةتخا ؤات شفؤاه فنوؤا  ةؤحص يؤر مي( بل اسؤ   مجنؤب  لؤلةم (  لؤذي 1971يؤؤ 1390   شفي سي
يؤؤؤارض  ةؤؤؤحص  لشؤؤؤعب(   ةؤؤؤان   ذش  ل قؤؤؤار ييؤؤؤي برتؤؤؤر( شييؤؤؤل يؤؤؤذ   لصؤؤؤل ع يؤؤؤ  دؤؤؤل ع هييؤؤؤف بؤؤؤن     اكسؤؤؤتا  

امؤؤؤن  لحؤؤؤلص ( هيييؤؤؤن  اكسؤؤؤتا   لشؤؤؤلقة   سؤؤؤتقاللوا فق1972يؤؤؤؤ 1391 لشؤؤؤلقة ( ش   اكسؤؤؤتا   لالبةؤؤؤ ( شفؤؤؤي سؤؤؤي   
 ألييةؤؤ   لتؤؤؤي  ةتوؤؤن  ؤؤؤليال  ر ؤؤؤةس ةؤؤحص  لشؤؤؤعب ذش  ل قؤؤار ييؤؤؤي برتؤؤؤر ر ةسؤؤا لجمورريؤؤؤ   اكسؤؤتا   لالبةؤؤؤ     عؤؤؤا 

  ة صال  اكستا   لشلقة   لتي ت رةن بوا نشل   بياالن ش(.
يؤ(  ام  ةقالص يسكلي   ةان    لجيل ل ضةاء  لحؤق( ييؤى ةكؤظ ذش  ل قؤار ييؤي برتؤر  لؤذي 1397شفي سي   

 يام فةما  عا .ه 
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شيمؤؤؤل  ضؤؤؤةاء  لحؤؤؤق ييؤؤؤى تحكؤؤؤةظ  لشؤؤؤليع  تؤؤؤاريجةا  ش ؤؤؤام رؤؤؤامات كينؤؤؤل  ليمجايؤؤؤاو   ألفاؤؤؤا    شرضؤؤؤعن  
 اكستا  في يواه ليي رذ  ألمليكي   شل    لمطالب  ألمليكةؤ  شتؤاريوا فؤي بؤمش   لباكسؤتا  ش ألفاؤا  كاةؤن كينؤل  

نل  ياياتؤ   لقرمةؤ  شياآ تؤ   إلسؤالمة  . فاغتالتؤ  همليكؤا   شلظ وي ذيا ضةاء  لحق كيةا   فقؤا كؤا   للجؤل تحؤن تؤأث
شترلؤؤن هسؤؤل  برتؤؤر   بيتؤؤ  بي نؤؤل برتؤؤر   ش بيؤؤ  ملتضؤؤى برتؤؤر ( تي نؤؤذ  لعميةؤؤ  .  لبؤؤل ف  لسؤؤ ار   ألمليكةؤؤ  ثؤؤظ يؤؤان 
  لحكظ إلى ةحص  لشعب  لذي تتلهس   بي نل برتر( ر ةس  شهر ء  اكستا . ثظ رسلت  الةتخا ؤات همؤام ةؤحص جاوؤا
ةشؤأ  اسؤظ    لل  طؤ   إلسؤالمة  ( شتحيمؤ   ةؤر ه بؤليا ( . شرغؤظ ه   لباكسؤتا  رضؤعن كيةؤا ليسةاسؤات  ألمليكةؤؤ  
فؤؤي يوؤؤا بي نؤؤل شبؤؤليا   إال ه  همليكؤؤا كاةؤؤن تحتؤؤاج لحؤؤاكظ يسؤؤكلي يمنؤؤل ش ؤؤري وي ؤؤذ سةاسؤؤاتوا فؤؤي  اكسؤؤتا  

  هشدؤؤؤل  لجيؤؤل ل   بلشيؤؤح مشؤؤؤلف ( يسؤؤكلي ييؤؤؤى ةؤؤر ه بؤؤليا  الةقؤؤالصشهفااةسؤؤتا   شؤؤكل ن كتؤؤاترري . فلتيؤؤؤن 
 . شميذ ذلك  لر ن تحكظ همليكا  اكستا  ةكما بب  مبابل .1997ليسيط  سي  

 ام مشلف  المومؤ   لل ةسؤة   لتؤي جؤاء مؤ  هجيوؤا   ش يتمؤات همليكؤا ييةؤ   شؤكل كيؤي فؤي  2001شفي سي   
يؤؤاي شسؤؤط هللاسؤؤةا فؤؤي مذ حؤؤ  ملشيؤؤ     إسؤؤقا  ة ؤؤام آالبؤؤا  . شتصؤؤفة   لمجايؤؤاو   لعؤؤلص   ش لباكسؤؤتاةنن    شمجا

  لمشكي  ش لحل ش ل ليض   لمتعني  ( .– اكستا  مشلف  –ر ج   لت ادنل في كتاص 
ثظ هجل  مشلف  ةتخا ات درري  محشر  ين  بوا ة س  ر ةسا نسؤترريا !   ثؤظ هجؤل  مسؤلةة  هرؤل  جؤاء بوؤا 

 !!ببعة  ألةح ص لييللما    ش بتل   إلسالمنر  في يذه  لمسلةة  
وتا   مشلف  لنرم رامات   لجيني  ألمليكا في  جت ا   إلسالم م   اكستا    شسؤط ذيؤرل شيجؤح مؤ  تةؤار ت 
 لعيماء ش إلسالمنن   لذو  ضلص غالينتوظ فال   لقعرن هش يمى  لبصؤنل    رغؤظ  ؤرتوظ شك ؤلتوظ . فقؤا هييؤ  مشؤلف 

ةؤا شماسؤم  إلسؤالم ميوؤا . شمؤا تؤح ل  اكسؤتا  تعؤةش ورم ترلة   لسيط  ه   اشت  ير هتاترر  محطظ  لخالف  في تلك
 تبعات يذ   لمخطط   و   لمستعا  . 

 
 إ راو : .3

إول   كيم  مشتق  م   سظ  لشعرص  آلري   لتي ياجلت إلى  إل يةظ  لر    بؤلق  لعؤل ق شةتؤى  لحؤاشن  لالبةؤ  
 ليالن  لتلكستا  في  لعصرر  لقا م .

ى يذ   إل يؤةظ فؤي  لعصؤل  إلسؤالمي. ش ؤا ه ؤام  لماؤرل " نشلؤ   إلويةخؤاةن " ش ا هآيقن كيم  " بالن فارس" يي
يؤؤ(  لتؤي  عؤا قةاموؤا با  ؤ  906في إول    لتي ظين تحكظ مع ظ ه الةموا ةتى قةؤام  لاشلؤ   لصؤ ري   لشؤةعة  سؤي   

 لتارير إول    لحاوث.
ا  ليالن شي ةظ نشلؤ  ييؤى  لمؤذيب شكا  ممسس يذه  لاشل  ير  لشاه إسماينل  لص ري  لذي  ستطاع ه  ورة

  لشةعي  الثيي يشلي.
ش ؤؤا نريؤؤؤن  لاشلؤؤؤ   لصؤؤؤ ري  فؤؤؤي دؤؤؤل ع مؤؤؤ   لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤؤ   لسؤؤؤية    ش ةتوؤؤؤى  ألمؤؤؤل بوحيمؤؤؤ   لصؤؤؤ رين  فؤؤؤي 

 يؤ(.930معلك  "جالاول  " سي   
يع مؤاةنن  . شم  هبول ةكام  لاشلؤ   لصؤ ري  آوماسؤب  بؤ   لشؤاه إسؤماينل  لؤذي رفؤة  اليتؤل ف  التبعةؤ  ل

 يؤ(.941فحاربره شنرير   اا ن ثظ تيليح يادم   لص رين  سي   
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شبعا مرت  ري    بي   لشاه عباس  ل ينل  لذي بوا ةكم  تارل بليطاةةا في بؤمش  إوؤل   شةجؤم فؤي  سؤتلن ن 
 ام . اا ن ش تيليح م   لع ماةنن  . كما هسس ماوي  يلفن  اسم  يي " بيار عباس" دارت  ايا  تجاري  ي

يؤؤؤؤ(  لؤؤؤذي 1149شلمؤؤا ضؤؤؤع ن  لاشلؤؤؤ   لصؤؤ ري   رتقؤؤؤى يؤؤؤلش إوؤؤل    ا ؤؤؤا مؤؤؤ   ؤؤر نيظ يؤؤؤر " ةؤؤؤانر بؤؤاه" سؤؤؤي   
 ةتصل ييى  لع ماةنن    شآلن  للشس م   عة  لما  إول    لتي  سترلر  يينوا م   يل . كمؤا ترسؤ  بؤل ا ةتؤى 

 .  خار  شهفااةستا  شياجظ نشل   لمارل في  لويا شرلص يادمتوظ "نييي"
يؤؤؤ(  سؤؤتقين  ل  نؤؤل مؤؤ   أل ؤؤالةظ يؤؤ  إوؤؤل   كؤؤيالن  ألفاؤؤا  شجررجةؤؤا شسؤؤةطلت رشسؤؤةا 1163شبعؤؤا مقتيؤؤ  سؤؤي   

يؤؤؤ(. 1193ييؤؤى تلكسؤؤتا  شةيؤؤن  ل رضؤؤى ش لقال ؤؤل  ؤؤلول   . شظؤؤل  لحؤؤال كؤؤذلك ةتؤؤى قةؤؤام  لاشلؤؤ   لقاجاريؤؤ  سؤؤي   
 ء ييى  ل ت  شهيان شةا  إول  .شممسس يذه  لاشل  في إول   ير " ه ا محما را "  لذي  ستطاع  لقضا

شفؤؤي يوؤؤا ري ؤؤ  " فؤؤتم بؤؤاه" دؤؤارت إوؤؤل   منؤؤا ةا ليصؤؤل ع  لؤؤاشلي بؤؤن  فلةسؤؤا شرشسؤؤةا شبليطاةةؤؤا   إذ   سؤؤترلى 
 للشس ييى  عؤة  أل ؤالةظ  لشؤمالة  مؤ  إوؤل     كمؤا ةصؤين بليطاةةؤا ييؤى  متةؤاه ت تجاريؤ    كمؤا  سؤترلن ييؤى 

 إلى  لويا. عة  ألر ضي في بلق إول   شضمتوا 
شفؤؤي يوؤؤا "ةادؤؤل بؤؤاه" جؤؤل    تبؤؤاس  عؤؤة م ؤؤايل  لحضؤؤار   ألشرشبةؤؤ   ش  تبؤؤ  ري ؤؤ   لشؤؤاه م وؤؤل  لؤؤاو  

يؤؤؤ( سةاسؤؤ   ألرؤؤذ  الحضؤؤار   ألشرشبةؤؤ  . شب عؤؤل ضؤؤاط  لمعارضؤؤ   لرآيةؤؤ  هدؤؤار نسؤؤترر  1314 لؤذي تؤؤرلى سؤؤي   
 يؤ(.1324لييالن سي   

   منؤا ةا ليصؤل ع  لؤاشلي بؤن  هلماةةؤا شتلكةؤا مؤ  جوؤ  شرشسؤةا شلما  امن  لحلص  لعالمة   ألشلؤى هدؤبحن إوؤل 
شىةجيتؤؤل  مؤؤ  جوؤؤ  ثاةةؤؤ  . شبعؤؤا  ةتوؤؤاء  لحؤؤلص يقؤؤات معايؤؤا  بؤؤن  إوؤؤل   شبليطاةةؤؤا  يتلفؤؤن فنوؤؤا  ألرنؤؤل   اسؤؤتقالل 

 إول   . 
مؤ  (  ام هةا  لضبا  شير " رضا بويري "  اةقالص يسؤكلي   ش تحؤلرت إوؤل   1922 /يؤ 1340شفي سي   

  للشس ش ليليطاةنن  . 
" فأنرؤؤل  لؤؤي ظ  لالبةؤؤ   ش سؤار رضؤؤا بويؤؤري ييؤى ةوؤؤ  كمؤؤا هتؤاترر  فؤؤي تلكةؤؤا   فاتجؤ  إلؤؤى سةاسؤؤ  "  لتاليؤب

 يؤ(.1354 لحاو   كما هلاى  المتةاه ت  ألجيية    شهسس جامع  آول   سي   
تؤؤؤآمل  لحي ؤؤؤاء هن  إلؤؤؤى يجؤؤؤرم  شلمؤؤؤا  امؤؤؤن  لحؤؤؤلص  لعالمةؤؤؤ   ل اةةؤؤؤ   لتؤؤؤحم رضؤؤؤا بويؤؤؤري مر ؤؤؤف  لحةؤؤؤان . ل ؤؤؤ 
( شري ؤ  محمؤا 1945 /يؤؤ 1363رشسي إةجينحي تمياه  لرال ؤات  لمتحؤا  ييؤى إوؤل     شتؤظ ريؤ  رضؤا بويؤري سؤي   

 رضا بويري.
هيي  محما رضا بويري  لحلص ييؤى نشل  لمحؤرر   ش ؤام  لحي ؤاء مقابؤل ذلؤك مسؤايا ت   تصؤان   شيسؤكلي  

 ي رذ  ألمليكي ش ليليطاةي تماما . شدار  لشاه بلآنوظ في ميطق   لخية  .إلى إول  . ثظ نرين إول   في  ل
شبعؤؤا  لحؤؤؤلص تعؤؤؤاش   لؤؤلشس مؤؤؤ  "ةؤؤؤحص تؤؤرنه"  لشؤؤؤنريي إلةؤؤؤا    لمتايؤؤب فؤؤؤي شجؤؤؤ   لشؤؤاه . ل ؤؤؤ  فؤؤؤي سؤؤؤي  

يؤؤ(  ةسؤحب  لؤلشس  مقتضؤايا مؤ  بؤمال 1365يؤ( تحسؤين  لعال ؤات مؤ  رشسؤةا شتؤظ ترقةؤ  معايؤا  سؤي   1365 
 إول   .
ما بليطاةةا فقؤا ةصؤين ييؤى  متةؤاه ت  لتيقنؤب يؤ   ليتؤلشل فؤي إوؤل     كمؤا ةصؤين ييؤى  متةؤاه ت تجاريؤ  ه

يؤؤؤ(. شرفؤؤ    محمؤؤا مصؤؤاق ( لؤؤر ء   لمعارضؤؤ  ضؤؤا  لشؤؤاه ش إلةجينؤؤح   1367لإلوؤؤل ةنن  شفؤؤق  ت اقةؤؤ  يقؤؤات سؤؤي   
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اي شهسؤيا إلةؤ  ر اسؤ   لؤرهر ء   شةجؤم فؤي شه ل  لمجيس  ليةؤابي تؤأمةظ دؤياي   لؤي ط . ش سؤتعا   لشؤاه  ؤالجيل ل ه يؤ
 إرمان  لحلك   لرآية    شقبة ييى محما مصاق شةكظ يية   اإليا م.

ةمل " ةحص ترنه "  لشنريي لؤر ء  لمعارضؤ    شةجؤم  لشؤاه فؤي  معؤ    كمؤا  مؤ  ةلكؤ  فؤا  ةا  إسؤالم" ذ ت 
يؤؤ(  ةضؤمن إوؤل   إلؤى " 1375ي سؤي    لترج   لسةاسي  إلسؤالمي  لشؤةعي   ششلؤات هةؤح ص معارضؤ  ياوؤا  . شفؤ

 ةيف  اا ن"  لمر لي ليالص شرصردا  لرال ات  لمتحا    فأثار ذلك  التحان  لسرفنتي.
ةؤاشل  لشؤاه تحؤؤن يؤذه  ل ؤلشف  ل ةؤؤام  اإلدؤالةات  لسةاسؤة  ش الجتماعةؤؤ  ش ال تصؤان     فؤألاى  إل طؤؤاع   

يؤؤؤ  آليؤؤؤق مشؤؤؤاركتوظ فؤؤؤي  ألربؤؤؤاح   شةشؤؤؤل  ل قافؤؤؤ   شهدؤؤؤار  ؤؤؤاةر   إلةتخا ؤؤؤات   شيمؤؤؤل ييؤؤؤى  ستلضؤؤؤاء  لعمؤؤؤال 
  لالبة  في  ليالن.

شم  ذلك  هن نت  لمعارض   لرآية  ش إلسالمة   لتؤي  سؤتطاع    لخمنيؤي ( هةؤا رجؤال  لؤاو   لشؤةع  تحيموؤا 
ةؤام ( بحيامؤ  " لخمنيؤي"  الي ؤام  لمي ؤي شهيييؤن ق1979 /يؤؤ 1398شيكذ  هآاةؤن  ل ؤرر   إلسؤالمة   لشؤةعة  سؤي   

  لجمورري   إلسالمة  في إول  . شما تح ل تحكظ إول   إلى  لنرم .
  

 أفغانستاو : .4
شتق  في  يب شسط هللاسةا   شيادمتوا "كابرل" شتحةط بوا  اكستا  بؤل ا شجيربؤا   ش تحؤايا إوؤل   غلبؤا شبؤالن 

 تلكستا   لالبة  بماال.
ري   نشر يام فؤي  لتؤارير ش لحضؤار   إلسؤالمة  شكا  لوذ   إل يةظ  لذي  يتيق سكاة   إلسالم في  لعصل  ألم

. ش ا يلص بتعؤان ييادؤل سؤكاة  مؤ  يؤلص شتؤل  شفؤلس شماؤرل   كمؤا تعؤانت لااتؤ  مؤ  يلبةؤ  شتلكةؤ  شفارسؤة  
 فضال ي  "لا   لبشتر"  ألفااةة . 

ي  . كمؤا ش ا تأسس بوا يؤا  نشل إسؤالمة  فؤي  لعصؤل  لعباسؤي ميوؤا  لاشلؤ   لسؤاماةة  ش  لطايليؤ  ش  لصؤ ار 
  امن  لاشل   لاحةري  بوذ   إل يةظ شةجحن في ةشل  إلسالم في ك نل م  ه الةظ بالن  لويا.

ثؤؤظ تعلضؤؤن هفااةسؤؤتا  لياؤؤحش  لماؤؤرلي   شش عؤؤن تحؤؤؤن ةكؤؤظ "  لتةمؤؤررين " ش ؤؤا بؤؤوات فؤؤي يوؤؤايظ  هنيؤؤؤار  
اؤؤا  شيؤؤر "هةمؤؤا رؤؤا "  سؤؤتطاع ه  ةضؤؤاريا شيمل ةةؤؤا شف ليؤؤا . ثؤؤظ  جتاةتوؤؤا  لاشلؤؤ   لصؤؤ ري    ل ؤؤ  هةؤؤا  لقؤؤان   ألف

يؤؤؤ( . ش ؤؤا يلفؤن يؤؤذه  لاشلؤ  ألشل مؤؤل  فؤؤي  لتؤارير  اسؤؤظ " لاشلؤؤ  1153وي صؤل ييوؤؤا شيمسؤس ةكمؤؤا مسؤؤتقال سؤي   
  ألفااةة "  لتي كاةن " يايار" يادم  لوا.

ييؤؤى "  شفؤؤي يوؤؤا  بيؤؤ  "تةمؤؤرر بؤؤاه" ةقيؤؤن  لعادؤؤم  إلؤؤى "كؤؤابرل" ش متؤؤا ة ؤؤرذ نشلتؤؤ  إلؤؤى  لويؤؤا  عؤؤا  الةتصؤؤار
  لمول تا "  في معلك  "  اةي بن ".

 برفا  تةمرر باه ضع ن  لاشل   ألفااةة    شةجم  لسةر في  لويا في  ةتح ع  ل  نل م  شال اتوا  لويا  .
يؤؤ( بؤب  لصؤل ع بؤن  هفؤل ن  ألسؤل   لحاكمؤ  1207شفي يوا " هما  باه "  لذي ريف ش لؤاه تةمؤرر بؤاه سؤي   

شلت   عؤا ه  دؤ ا  لجؤر لؤ    فادؤطام  ؤاإلةجينح فؤي  لويؤا لؤذلك تؤآملش  ييةؤ  شهوؤاش  هرؤاه   شةاشل  ستلن ن همجان ن
محمؤؤرن بؤؤاه  لؤؤذي تؤؤرلى  لحكؤؤظ بؤؤاال ميؤؤ  . شفؤؤي يوؤؤاه بؤؤب  لصؤؤل ع بؤؤن  هفؤؤل ن  ألسؤؤل   لحؤؤاكظ ةتؤؤى ظ ؤؤل" نشسؤؤن 

 هةا م  ري ا  .  محما "  الحكظ شلقب ة س  بيقب " همنل كابرل " نش  ه  ويقب  الشاه هش  لميك ال ير شال



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  490  [  

 

يؤؤ(. ل ؤ  1255ثظ تيافسؤن بليطاةةؤا شرشسؤةا لالسؤتنالء ييؤى هفااةسؤتا  شةجحؤن بليطاةةؤا فؤي  ةتاللوؤا سؤي   
يؤؤ( شهرغموؤظ ييؤى  اليتؤل ف  سؤةانت  ييؤى 1257يرن  " نشسن محما " إلى  لحكظ هتاةن ل  آلن  إلةجينح سي   

 بالنه.
يؤ  " بؤنل ييؤي " شفؤي يوؤاه ةاشلؤن بليطاةةؤا  سؤط ة رذيؤا يؤ( تؤرفي نشسؤن محمؤا شري ؤ   ب1280شفي سي   

يؤؤ( بؤن  بؤنل ييؤي شبليطاةةؤا 1295ييى بؤالن  ألفاؤا  " فاسؤتعا   ؤاللشس   ش امؤن  لحؤلص  ألفااةةؤ   ل اةةؤ  سؤي   
  لتي  ةتون بوحيمت  شش رع بالنه فليس   الةتالل  ليليطاةي .

عن ضؤؤا  إلةجينؤؤح فؤؤي يوؤؤا ييؤؤا  لؤؤلةم  ة نؤؤا نشسؤؤن ل ؤؤ  ةلكؤؤات  لجوؤؤان شمقاشمؤؤ   ل با ؤؤل  ألفااةةؤؤ   ةؤؤال
يؤؤؤؤ(  لتؤؤؤي كؤؤؤا  مؤؤؤ  هيؤؤؤظ 1325محمؤؤؤا   شتؤؤؤارين رشسؤؤؤةا فؤؤؤي  لصؤؤؤل ع  لؤؤؤذي  ةتوؤؤؤى  عقؤؤؤا معايؤؤؤا   طلسؤؤؤيررج سؤؤؤي   

 بلشآوا  اليتل ف  استقالل هفااةستا  ش ةتل م سةانتوا.
هرؤل    فاةؤالعن  لحؤلص  ألفااةةؤ  شفي يوا ري   " هما    را  " يان  لي رذ  ليليطاةي إلؤى هفااةسؤتا  مؤل  

( شتمكؤ   ألفاؤا  مؤ  يحيمؤ   إلةجينؤح يحيمؤ  مي ؤل  ش ضؤطلشيظ إلؤى  1921 -يؤ 1339 ل ال   بن   لطلفن  سي   
  اليتل ف  استقاللوظ مل  هرل .

شفؤؤي يوؤؤا همؤؤا    رؤؤا  . جؤؤلت محاشلؤؤ   التجؤؤاه ةحؤؤر  لعيميؤؤ  ش ألرؤؤذ  ؤؤالي ظ  لالبةؤؤ  ييؤؤى آليقؤؤ  مصؤؤط ى 
هتاترر  . فاةالعن  ل رر   لشعية   إلسالمة    ةان   لعيماء . شتياهل هما    را  ي   لحكؤظ ألرةؤ  ييا ؤ    كما 

ييؤؤى كؤؤابرل شهييؤؤ  ة سؤؤ  مي ؤؤا  ءيؤؤؤ(   شةجؤؤم هةؤؤا  طؤؤاع  لطؤؤلق شيسؤؤمى "  اجؤؤ   لسؤؤقا " فؤؤي  السؤؤتنال1348يؤؤام  
 ييى بالن  ألفاا   اسظ " ةينب   غاهي".

محمؤؤا ةؤؤانر بؤؤاه(  بؤؤ  يؤؤظ  لميؤؤك  لمخيؤؤرع إلؤؤى  لؤؤيالن ش سؤؤترلى ييؤؤى  لسؤؤيط  شهييؤؤ  ة سؤؤ  مي ؤؤا  شيؤؤان  لقا ؤؤا  
 يؤ(.1351ييى هفااةستا  . شفي يواه تأسس  لححص  لا مقل آي ذي  لمنرل  لشنرعة  سي   

شبعؤؤا شفاتؤؤ  تؤؤرلى  بيؤؤ   لميؤؤك " محمؤؤا ظؤؤايل بؤؤاه " فؤؤيوة  ؤؤالجةش   ش ةؤؤاشل إةشؤؤاء ة ؤؤام نسؤؤترري شةشؤؤل 
يؤؤةظ   ششثؤؤق يال اتؤؤ   الؤؤؤاشل  إلسؤؤالمة  ش تبؤؤ  سةاسؤؤات  الة تؤؤؤاح ييؤؤى  لاؤؤلص شكؤؤا  ك نؤؤؤل  لتؤؤلنن ييؤؤى إ طالةؤؤؤا  لتع

 شنشل هشربا .
شبؤؤاه  لتيؤؤافس  للشسؤؤي  ألمليكؤؤي فؤؤي هفااةسؤؤتا    شتعؤؤاظظ  لخطؤؤل  للشسؤؤي   شةؤؤاشل   لشؤؤنرينر   يؤؤب ة ؤؤام 

يؤؤؤ( هلاؤؤؤى 1393ةجحؤؤؤر  فؤؤي  ل ةؤؤؤام  ؤؤاةقالص سؤؤؤي    لحكؤؤظ متعؤؤاشةن  مؤؤؤ   لسؤؤلن ر   محمؤؤؤا ن ششن(  بؤؤ  يؤؤؤظ  لميؤؤك ش 
  لمي ة  شهيي  قةام  لجمورري . شةكظ  ليالن  طليق  نمري   الا   لقسر  فقتل هللاالف  لياس!.

م ( بحيامؤؤؤ  " محمؤؤؤا ةؤؤؤرر 1980 /يؤؤؤؤ 1398ثؤؤؤظ ةجؤؤؤم  لشؤؤؤنرينر  فؤؤؤي إةؤؤؤا    ةقؤؤؤالص يسؤؤؤكلي جاوؤؤؤا سؤؤؤي   
شلؤؤا  مؤؤ  هبيؤؤاء ن ششن همؤؤام ينيةؤؤ    ثؤؤظ رؤؤتظ  ؤؤ   شهيامؤؤ  رمةؤؤا  29تل  ؤؤي". فقتؤؤل هللاالف  ليؤؤاس رؤؤالل ه ؤؤام  ! شهيؤؤام 

  اللداص !!! فذ ق ن ششن ما هذ ق  لياس م   لقول ش لقتل ! ثظ ةو  تل  ي ةو   لشنرعة   لحمل ء .
فاةؤؤالعن  لمقاشمؤؤ  شةلكؤؤات  لجوؤؤان  لتؤؤي  تخؤؤذت آؤؤا    لجوؤؤان  إلسؤؤالمي ضؤؤا  لحكرمؤؤ   لشؤؤنرعة    شتؤؤارل 

ي  ش لرال ؤؤؤات  لمتحؤؤؤا  فؤؤؤي "  لمسؤؤؤأل   ألفااةةؤؤؤ  "   فقؤؤؤام  لسؤؤؤرفنن  ليؤؤؤا ن  ةقؤؤؤالص هللارؤؤؤل بحيامؤؤؤ  "  التحؤؤؤان  لسؤؤؤرفننت
 م.  1979 ابل   كارمل"  لممهر  القر ت  لسرفننتة   لتي تارين مبابل  في يمية  غحش مكشرف  سي  
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مؤؤ   لؤؤلشس يحيمؤؤؤ  ش ةطيقؤؤن هةؤؤح ص  لمجايؤؤاو  تر جؤؤ  رشسؤؤؤةا شتيقؤؤن نيمؤؤا إسؤؤالمةا شيالمةؤؤؤا . ممؤؤا هن  لوحي
. شكاةؤؤؤن يؤؤؤحيمتوظ فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا  إوؤؤؤذ ةا  اةوةؤؤؤار  إلتحؤؤؤان  لسؤؤؤرفننتي شت  كؤؤؤ  1989مي ؤؤؤل  فاةسؤؤؤحب  لؤؤؤلشس سؤؤؤي  
 شت  ك ةيف ش رسر  لعالمي . 

 1990ثؤؤؤظ  تمكؤؤؤ   لمجايؤؤؤاش  مؤؤؤ  إسؤؤؤقا   لحكؤؤؤظ  لشؤؤؤنريي رصردؤؤؤا  عؤؤؤا  ةوةؤؤؤار  إلتحؤؤؤان  لسؤؤؤرفننتي سؤؤؤي   
 . شسقر   لشنرعة   لعالمة  شهش لوا

( 1996-1992ل   فتي   لصل ع بن   ل صا ل  لمختي   م   لمجاياو  هش    ليالن في ةؤلشص هييةؤ  مؤابن   
  بتؤؤؤابنل مؤؤؤ  همليكؤؤؤا شبعؤؤؤة  لؤؤؤاشل  ألشربةؤؤؤ    ش إلسؤؤؤالمة  شييؤؤؤى رهسؤؤؤوا  اكسؤؤؤتا  ش لسؤؤؤعرن   . شر ح ضؤؤؤحة  يؤؤؤذه 

 هلف مسيظ فنوظ رنل   لمجاياو  .  40 لحلص هياء 
.  بحيامؤ   لمؤال محمؤا يمؤل   شتمكيؤن مؤ  إ امؤ  إمؤار  1993با  في  يايار هش رل سي  ثظ شلات ةلك  آال

. شدؤؤارت هفااةسؤؤتا  ميجؤؤأ ليحلكؤؤات 1996إسؤؤالمة  هيييؤؤن  لحكؤؤظ  الشؤؤليع   إلسؤؤالمة    عؤؤا نررلوؤؤا  كابؤؤل سؤؤي  
شهبؤك ش  ل لسؤر    لجوان    لعلبة  ش إلسالمة  . شنرؤل آالبؤا  فؤي دؤل ع مليؤل مؤ  تحؤالف هةؤح ص  لشؤمال مؤ   أل

 ش  لوح ر   لشةع    شتارين  لقر   لاشلة  ش إل يةمة  مل  هرل  ..
إلؤؤى ه  غؤؤحت همليكؤؤا هفااةسؤؤتا   معاشةؤؤ   اكسؤؤتا  ش لسؤؤعرن   شنشل  لخيؤؤة  شبعؤؤة  لؤؤاشل  ألشربةؤؤ  شىوؤؤل   !  

المة   لمتعؤؤان    شمؤؤا تؤؤح ل  لقؤؤر   إلسؤؤ 2001 عؤؤا هةؤؤا   سؤؤيتميل  لشؤؤونل    شهسؤؤقطن إمؤؤار  آالبؤؤا  فؤؤي ن سؤؤميل 
 ش لطالبا   خرضر  غمار  لجوان م  جاوا ضا  لقر ت  ألمليكة  شةي ا وا إلى  آل  . 

( ليمملؤؤف   شسؤؤتأتي ت ادؤؤنل الةقؤؤ  متعيقؤؤ   1 -  ر جؤؤ  كتؤؤاص   آالبؤؤا  شهفااةسؤؤتا  شمعلكؤؤ   إلسؤؤالم  لنؤؤرم 
 بوذ   لمرضرع في  ل صرل  لقانم  إ  باء   . 
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تقؤؤ  تلكسؤؤتا    بؤؤالن  ألتؤؤل  ( فؤؤي هسؤؤةا  لرسؤؤطى شتحؤؤايا مؤؤ   لشؤؤلق  لصؤؤن  شميارلةؤؤا  شمؤؤ   لاؤؤلص  ؤؤحشي  
شةوؤؤؤل هشر ل  شمؤؤؤ   لجيؤؤؤرص  لتيؤؤؤن شكشؤؤؤمنل شباكسؤؤؤتا  شهفااةسؤؤؤتا  شىوؤؤؤل    شمؤؤؤ   لشؤؤؤمال ميارلةؤؤؤا شسؤؤؤنينليا. شكؤؤؤا  

لشؤعية    مرجؤب معايؤا ت ياوؤا  بؤاهت  معايؤا  " وتقاسموا  االةتالل كل مؤ   التحؤان  لسؤرفنتي  لسؤابق ش لصؤن   
 م.1981م. ش ةتون  معايا  " ساةن بتلشسيررغ" في فيل ول  1689بلبنيك" في هغسطس 

شيعؤؤلف  لجؤؤحء  لالبؤؤؤي  لؤؤذي كؤؤا   حتيؤؤؤ   التحؤؤان  لسؤؤرفننتي بتلكسؤؤؤتا   لالبةؤؤ  شيتؤؤألف مؤؤؤ  رمؤؤس نشل تييؤؤؤ  
ء  لشؤؤل ي  لؤؤذي  ةتيتؤؤ   لصؤؤن   لشؤؤعية  فةعؤؤلف بتلكسؤؤتا  مينؤؤر  كؤؤظ ملبؤؤ  !.همؤؤا  لجؤؤح  5مسؤؤاةتوا مجتمعؤؤ  هيؤؤاء 

 ( كظ ملب  .  1. 734 750 لشلقة    سةاة   اة  ( كما هسماه  لصنينر   عا  ةتالل  . شتيي  مساةت  هياء  
 
 الغ و الرو ي لبال  ف يا الو و  اا المية ومراح ه : 

 

   م.988يؤ هي 378كا   للشس هم  شثية  ثظ نرير   ليصل ةة  سي 
     م (  فؤؤؤل  ساشسؤؤؤتوا إلؤؤؤى رشسؤؤؤةا شدؤؤؤار 1452 /يؤؤؤؤ  857 عؤؤؤا فؤؤؤتم  لقسؤؤؤطيطنية  مؤؤؤ   يؤؤؤل  لع مؤؤؤاةنن  سؤؤؤي

  للشس  م ير   ل يةس   لشلقة  ش  حمير  لر ء  لصينية  في هللاسةا .
   لتتار  لمسيمن  شه عايظ ي  مرسكرمنالن   . شباه ةلشب  ضا  1480يؤ / 885ظول إ  ا   ل الث سي . 
 اه  إ  ؤؤا   للينؤؤب (  لؤؤذي  كتسؤؤم بؤؤالن  لتتؤؤار  لمسؤؤيمن  ش سؤؤترلى ييؤؤى ةؤؤرض ةوؤؤل  ل رلاؤؤا شفؤؤلض ري ؤؤ  ة نؤؤ

  ليصل ةة  ييى  لتتار فنوا هش  لوجل  . 
   سؤي  شهييؤ  هة ؤانيظ 300فلض إ  ا   ليصل ةة  ييى بالن  لمسيمن   لبشكنل . فاستخ ى هييوا  اإلسالم ةحؤر

 هيطى  لحليات  لاوية  . ييى يوا  ل ةصل  لذي 1905 إلسالم يام 
  م . ثؤظ  ةتؤل بؤالن  لق قؤاس  لتؤي كاةؤن تا عؤ  ليع مؤاةنن  1580يؤؤ /988 ةتحع إ  ا  سؤنينليا مؤ   لمسؤيمن  يؤام

 مست نا   م  ةح يوظ م   لشةع   لص رين  في إول   . 
  ق قؤاس  لجوؤان م شهييؤ  هيؤل  ل1813 يتلف باه إوؤل     ةؤانر بؤاه ( ليؤلشس  السؤةطل  ييؤى بؤالن  لق قؤاس يؤام

سؤؤؤي  ةتؤؤؤى رضؤؤؤعن  137م . فحؤؤؤاربر   لؤؤؤلشس  1859 -1722ضؤؤؤا  لؤؤؤلشس   ةؤؤؤان  بؤؤؤعب  لا غسؤؤؤتا  شذلؤؤؤك 
 لق قؤؤاس . ثؤؤظ  ةطيؤؤق  لؤؤلشس إلؤؤى شسؤؤط هللاسؤؤةا  عؤؤا ه  رهش  دؤؤعرب   الةتشؤؤار فؤؤي هشربؤؤا . فقؤؤلر  سؤؤكيار  ل ؤؤاةي 

ن  لقؤر ت  ل ةصؤلي  إلؤى م ه  شسؤط هللاسؤةا يؤر مجؤال  لترسؤ   للشسؤي ش تجوؤ1856يؤ/1273قةصل رشسةا يام 
 م.1859يؤ / 1276شسط هللاسةا  يتبار   م  

  شتؤؤؤر لى  عؤؤؤا ذلؤؤؤك سؤؤؤقر   لمؤؤؤا  ش  لخاةةؤؤؤات شيؤؤؤي   إلمؤؤؤار ت م1865ههههه 1282طاهههقند وهههام  ةتؤؤؤل  لؤؤؤلشس ،
  لصانل  (. 

  قوونهد. شش ج   للشس مقاشمؤ  بؤاوا  فؤي  م1874قوارزم م. ثظ 1873بخارن ثظ  م .1868 مروند فسقطن 
 عؤؤا مقاشمؤ  يية ؤؤ   مهرو وبههال  التر مهاو. ثؤظ سؤؤقطن  م1876ماويؤ  شهةؤؤاثر  بوؤا مذ حؤ  رينبؤؤ  سؤي  ، فؤاكر   ل



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  493  [  

 

شهدؤؤبحن ةاضؤؤي   م1900التر سههتاو  ههنة  وأتههم الههروس السههيور  و هه  )ههال .  م 1874م إلهه   1873مؤؤ  
 لإلن ر   لعسكلي   للشسة   لتي  تبعن فنوا سةاس   لستار  لحاواي شةاشلر  تيصنل  لمسيمن  .

  كؤؤا  تحؤؤل   لؤؤلشس شسؤؤقر   لمسؤؤيمن  سؤؤليعا  ، شذلؤؤك رغؤؤظ  لمقاشمؤؤ   لباسؤؤي  ةتةجؤؤ  ير مؤؤل ياوؤؤا  هيموؤؤا  ليؤؤح ع
 لقرمي ش ل ل    لعلقة  بن  هك ل م  مئ  يلق شجؤيس  ؤرمي  كرةؤر  ةسؤة   لميطقؤ   إلثيؤي !. شكؤذلك  لتخيؤف 

ع ماةةؤؤ  فؤؤي  سؤؤتيابرل شتلييوؤؤا شيؤؤام شتؤؤاةي مسؤؤتر   لتعيؤؤةظ ش لتسؤؤيةم بؤؤن   لمسؤؤيمن  . شكؤؤذلك ضؤؤعف  لاشلؤؤ   ل
  ارتوا ييى ةجا  ليمسيمن  كما مل في تاريخوا تيك  ل تل  . 

  . فلض  للشس  ل ةادل  سةاس   لبطش شفلضر   لتخيف ش لجول ييى  ليالن لةسول  ةتاللوا 
    لتؤي ( ش تسؤعن ةلكؤات  لتمؤلن  لسةاسؤة  1928 -1905نبن  ل رضى فؤي نشلؤ   ل ةادؤل  مؤا  ربؤ   ؤل  مؤ 

م شةتةجؤ  ك ؤل   ل سؤان 1904هس لت ي   ل ؤرر   لييشؤفة   عؤا يحيمؤ   ل ةادؤل  همؤام  لةا ؤا  ش ةوةؤار ينيؤتوظ سؤي  
  إلن ري ش ال تصاني شسرء  إلن ر  في  أل الةظ . 

   م شيؤؤان لنيؤؤن     لنوؤؤرني ( مؤؤ  1917بؤؤاهت  ل ؤؤرر   لييشؤؤفة   حلكؤؤ  يمالةؤؤ  فؤؤي ماويؤؤ  بتلشغؤؤل ن فؤؤي هللاذ ر سؤؤي
 حمل مبانئ  لشنرعة   لتي ةان  بوا مؤاركس    لنوؤرني( ه ضؤا . شتسؤيظ  لسؤيط  شةؤان   أل يةؤات فؤي سريسل  

 التحان  لسرفنتي لمسؤايات  مقابؤل إةصؤاف  أليؤل ق ش ألن ؤا  بريؤرن كاذ ؤ  جذ  ؤ  رؤم  لمسؤيمن   قؤار كينؤل 
 أر م  آغةا   ل ةادل  .ميوا ش ستح وظ ةتى  ةضظ ك نل م   لمسيمن  إلى ثرر   لييشفةك سعةا  ميوظ لي 

  شسؤؤعى ك نؤؤل مؤؤ  رجؤؤال شرغؤؤظ بؤؤر نر رةاةؤؤ   لؤؤلشس  لييشؤؤفةك ليمسؤؤيمن  سؤؤةطلت ةالؤؤ   لتشؤؤلذم ش لت  ؤؤك ييؤؤنوظ
 لاو   لمسيمن  ش لعيماء في  لر رف م   لييشفةك ش لسيطات  للشسة  شجلش  شر ءيظ ير م  لمسيمن  إلؤى  ل  ؤل 

 ش لضالل ش الةتالل !.
  لخا ع ششج  ةا ء ت  ستعطاف شتعاضا م   لمسؤيمن  ش ةؤحل شثؤا ق شبةاةؤات  سؤتح ن   ستمل لنين  في سةاس 

 لمسيمن   لع ماةنن  ش إلول ةنن  ضا  ل ةادل  شهرفق ذلك ببعة  لسةاسؤات  لمي تحؤ  مؤ   لمسؤيمن  م ؤل تسؤيةظ 
  عة  ألش اف ش آلثار  إلسالمة  إلن رتوظ  لاوية  .

 ن  كؤؤامال  . فقؤا ال ؤؤن  ر تؤ  مقاشمؤؤ  بلسؤ  شالسؤؤةما فؤي بؤؤالن  لتلكسؤؤتا  مؤ  ذلؤؤك لؤظ  كؤؤ   ةخؤا ع  لمسؤؤيمن  بينيؤ
 شهشهبكستا  شش ني فلغاة  . 

  ةصين ثرر  هيية  إسالمة  يارم  في ميطق   ألشر ل شسنينليا فوحمر   لجؤةش  ألةمؤل ش سؤتقلت تيؤك  ل ؤرر  فؤي
 م .1928 -1918ش ني فلغاة  شةاشل  لع ماةنر  مساياتوظ ش ستملت تيك  لمقاشم  م  

  عؤؤا  ةوةؤؤار  لمقاشمؤؤ  نبؤؤن  ل ل ؤؤ  ش ل سؤؤان فؤؤي هشسؤؤا  ك نؤؤل مؤؤ   لمسؤؤيمن   لتلكسؤؤتا  ش  ألشهبؤؤك ش ةضؤؤظ ك نؤؤل 
مؤؤيوظ لألةؤؤح ص ش لجمعةؤؤات ش لممسسؤؤ   لشؤؤنرعة  ش البؤؤتل كة  شةؤؤاشل ك نؤؤل مؤؤ  رجؤؤال  لؤؤاو   لمسؤؤيمن   لترفنؤؤق 

ةاسؤؤ  تصؤؤفة   لمسؤؤيمن  ييؤؤى يوؤؤا لنيؤؤن  ثؤؤظ بؤن   لشؤؤنرعة  ش إلسؤؤالم ش لماركسؤؤة  شلؤؤظ  حؤؤل يؤؤذ  نش  ةصؤؤرل س
 ستالن  ةتى  ضر  ييى م  ةادليظ م   لمسيمن  .

   ريف ستالن  لنين  ش ستملت سةاس   لبطش  لذي دار معييا  السةما  عؤا  ةتوؤاء  لحؤلص  لعالمةؤ   ل اةةؤ   لتؤي
ك نؤل مؤ  قةؤان ت  لمسؤيمن  هبيى بوا  لمسيمر   لل هةر  تحن  ةتالل  التحان  لسؤرفنتي بؤالء  ي ةمؤا . شش  ؤن 

  لاوية   صال   م   التحان  لسرفنتي شمرسكر شستالن  ضا  أللما  في  لحلص  ل اةة  !!.
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   ستطاع ستالن  ه   خاع ك نل م   ل ةان ت  لاوية   إلسالمة   لميافق  مؤ  هييؤى مم يؤي  إلفتؤاء ششدؤرال إلؤى 
بؤؤ  سؤتالن  ةؤؤلص إ ؤؤان  ييؤى  لمسؤؤيمن  فؤؤي  لق قؤؤاس  ك نؤل مؤؤ  يؤؤر م  لمسؤيمن  . شبعؤؤا  ةتوؤؤاء  لحؤلص  لعالمةؤؤ 

مينؤؤؤر  مسؤؤؤيظ .ةقؤؤؤل  لمالوؤؤؤن  مؤؤؤيوظ لةمرتؤؤؤر  فؤؤؤي دؤؤؤحل ء  20شجورريؤؤؤات شسؤؤؤط هللاسؤؤؤةا شبيؤؤؤ  ضؤؤؤحا اه هك ؤؤؤل مؤؤؤ  
سؤؤنينليا  لجينا ؤؤ  ةتؤؤى هكيؤؤر  ج ؤؤث مرتؤؤايظ !  ثؤؤظ  سؤؤتملت يؤؤذه  لسةاسؤؤ   عؤؤاه فؤؤي يوؤؤرن رلشتشؤؤرف ثؤؤظ ري ؤؤ  

التحؤؤان  لسؤؤرفنتي   ضؤؤل   ثؤؤظ   ضؤؤل  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي شش ؤؤرف  ألمؤؤ  بليجنيةؤؤا شمؤؤ  تاليؤؤظ ، ةتؤؤى ت  ؤؤك  
م  1990 إلسالمة  شآيةعتوا  لمجايا  ش     لاو  ش لشلف في هفااةستا  شذلؤك بوؤحيمتوظ ش ةتوؤاء نشلؤتوظ سؤي  

 .شهلل  لحما . 
 شه لؤن  لشؤنرعة   شدل غررباتشرف إلى  لحكظ  عا ةلك   إلدالح    ليلشستليكا( . شت  ك  التحؤان  لسؤرفنتي

ش سؤؤتقين بؤؤكيةا  جمورريؤؤات شسؤؤط هللاسؤؤةا . شربطتوؤؤا رشسؤؤةا معوؤؤا  ؤؤلن ر  يسؤؤكلي  شتر جؤؤا يسؤؤكلي فعيؤؤي السؤؤةما 
 ييى  لحاشن شرصردا  في آاجةكستا  شهشهبكستا  ش تلكماةستا  . 

 .  ثظ هةش   لبل ف همليكي ر  ط  نشل شسط هللاسةا لمقاشم   إلسالم  لح ةف م  هفااةستا 
  شهيقؤؤؤب ذلؤؤؤك  1997ش  1994 لق قؤؤؤاس ذ ق  لؤؤؤلشس يحيمؤؤؤ  مي ؤؤؤل  ييؤؤؤى وؤؤؤا  لشةشؤؤؤا  مؤؤؤا بؤؤؤن   شييؤؤؤى جيوؤؤؤ .

 سؤتقالل  لشةشؤا  ثؤظ  ةتاللوؤا مؤل  هرؤل  شتوجنؤل هك ؤل هييوؤا   شمؤا وؤح ل  لجوؤان فنوؤا جاريؤا إلؤى  آل  . شتيؤؤرح 
  تحؤؤن  للمؤؤان ه ضؤؤا  فؤؤي بؤر نر  ةتقؤؤال  ل ؤؤرر  إلؤؤى  لا غسؤؤتا  ثؤظ سؤؤا ل  لق قؤؤاس لتيتقؤؤي مؤؤ  هش ر  ليؤار  لمضؤؤطلم

 ميطق  ما شر ء  ليول ششسط هللاسةا  ليبا إ  باء   .

 
 واوة جمسوريات ف يا الو و  والمس موو بعد تفكك االتوا  السوفنتي : 

ت ر   التحان  لسرفنتي  لبا ا  يل ت  ك  م  رمس  يشل جمورري   تحان   ر ةسؤة  شبيؤ  يؤان سؤكاة  مجتمعؤا  
، شكاةؤن ةسؤب  يؤان  لسؤكا   لمسؤيمن  فةؤ   2مينر  كؤظ 22شبال مساة  إجمالة   اريا مينر  ةسم  ،  286ةحر 
 مينر  ةسم  .  75ةحر 

ش لمطي  ييى ةسب   لمسيمن  في تيك  لجمورريات فؤي هسؤةا  لرسؤطى ويؤايش مؤ   الكتشؤاف ه  هك ؤل مؤ     
م   لل ةسؤة  كاةؤن ةر ضؤؤل ةصؤف مسؤاةت   ا مؤ  هدؤؤال  ييؤى  لجمورريؤات  إلسؤؤالمة   ألدؤل ، شه  مع ؤظ ير دؤؤ

إسؤؤالمة   يؤؤل ما ؤؤؤ  سؤؤي  فقؤؤؤط ، شه  ذلؤؤك  متؤؤا ألك ؤؤؤل مؤؤ  هلؤؤؤف سؤؤي  ، فسؤؤبحا   ، شلعؤؤؤل  إلةصؤؤا ةات  للسؤؤؤمة  
  لتالة  تيله يذ  شيي إةصا ةات ذ ت نالالت سةاسة  شيسكلي  مستقيية   عنا   لما  . 

 :(1 من  فنوا يي ييى  لشكل  لتالي فجمورريات  التحان  لسرفنتي  لبا ا ةسب هيمنتوا شةسب   لمسي
. يؤؤؤان سؤؤؤكاةوا ةحؤؤؤر 2مينؤؤؤر  كؤؤؤظ 10يادؤؤؤمتوا مرسؤؤؤكر . مسؤؤؤاةتوا ةحؤؤؤر  جمسوريهههة رو هههيا االتوا يهههة ::  أوال  
 % م   لسكا  . 25 -10مينر  ةسم  شةسب   لمسيمن  فنوا تتل شح ما بن  143

 
 :  وهي ويتبة جمسورية رو يا االتوا ية ود  جمسوريات تقة في حوك الفولغا

                                                
   هرذت  إلةصا ةات م  رسال  ماجستنل مقام  ليجامع   إلسالمة   لميرر  ي  هةر ل  لمسيمن  في شسط هللاسةا ( . (1 
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 % .56مينر  ةسم  ، ةسب   لمسيمن  فنوا  5 4: يادمتوا   هشفا ( ، يان سكاةوا  جمسورية باكنريا -1
 % .50مينر  ةسم  .ةسب   لمسيمن  فنوا  5 4" يادمتوا    اه  ( سكاةوا تتار تاو"   -2
 % .55مينر  . ةسب   لمسيمن     15 1(   ك"   بار ةس :امور  يفي"  -3
 %52مينر  ةسب   لمسيمن       1,15   شال(  "   وربكار :ماري "  -4
 %.50هلف ةسم  ةسب   لمسيمن     250: "   هلريييلغ بكالرف ( أورنبر "  -5
 %.52مينر  ةسم   ةسب   لمسيمن     850 1  هجيسةك (    :"أ مورت"  -6
 

 : ويبتة جمسورية رو يا االتوا ية قما جمسوريات ذات حكم ذاتي تقة شمال القفقاس وهي 
 %.60مينر  . ةسب   لمسيمن   35 2ن غستا  : يادمتوا   مح   يع ( شيان سكاةوا  -1
 %.55هلف ةسم  . ةسب   لمسيمن   760بي ار : يادمتوا  ةالجةك  يكبا رن  -2
 %.60هلف ةسم  .  لمسيمن   450بلكس : يادمتوا بلكس .  يجمورري   ار با  -3
 %.55مينر  ةسم  .  لمسيمن     لشمالة  : يادمتوا    رنجرةةكلهي( اهش ستنية  -4
 %.66مينر      لمسيمن   73 1 لشةشا  هةجرش : يادمتوا  جلشهةي ( سكاةوا   -5
 %.50هلف ةسم  .  لمسيمن   540جمورري   ألن جا : يادمتوا   ماي كرص (   -6
 %.25مينر  ةسم  ةسب   لمسيمن   25(  كجمورري  سنينليا : يادمتوا   هش مس  -7
 

 سةا  التحان   ذ توا، ثظ ةأتي إلى  لجمورريات  لتي  ستقين : يذ  ي  جمورري  رش 
 

 يادمتوا  مسيك( مينر  ةسم  ةسب   لمسيمن  غنل محان  . تانيا  : جمسورية رو يا البيضاء :
مينؤر  ةسؤم   مؤا فؤي ذلؤك سؤكا  شال ؤ   لقؤلم    51يادمتوا   كنةؤا ( شيؤان سؤكاةوا  : تالمُا : جمسورية أو رانيا

 % !!!71ينر  ( شةسب   لمسيمن  فنوا م 7شيانيظ 
 مينر  ةسب   لمسيمن  غنل معلشف  .5 2يادمتوا   منييرس ( شسكاةوا  رابعا  : جسورية ال تفيا :

 .ةسم  . ةسب   لمسيمن  غنل معلشف مينر   15 1يادمتوا   ةاهلن  ( سكاةوا  قامسا  : جمسورية ا تونيا :
 % .5مينر  ةسم  ةسب   لمسيمن   4ا   كشنيرف ( يان سكاةوا يادمتو : ا ا  ا  : جمسورية مولدا في
 مسيظ . 18000مينر  ةسم  شفنوا  5 3يادمتوا  ريجا( سكاةوا   ابعا  : جمسورية لنتوانيا :
 %. 17مينر  ةسم  ةسب   لمسيمن  فنوا  3 3يادمتوا    اري ا  ( شسكاةوا  تامنا  : جمسورية أرمننيا :

 %.95هلف ةسم  يادمتوا ةاجر   شةسب   لمسيمن   300 حكظ ذ تي شسكاةوا  ا شيتبعوا جمورري  ةخجة 
% شتتبؤؤ  19مينؤؤر  ةسؤم  ةسؤؤب   لمسؤيمن  فنوؤؤا  5 3شيادؤؤمتوا   ت يؤةس( شسؤؤكاةوا  : تا هعا  : جمسوريههة جورجيهها

 جررجةا كل م  : 
 % .91هلف ةسم  ةسب   لمسيمن  فنوا  750يادمتوا  سر رم( شسكاةوا  جمورري  ه جاهيا :
 % .40هلف ةسم  ةسب   لمسيمن  فنوا  450يادمتوا    اآرم( شسكاةوا  جمورري  هجاريا :
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% 82مينؤؤر  ةسؤؤم  ، ةسؤؤب   لمسؤؤيمن  فنوؤؤا  27 7يادؤؤمتوا  ؤؤاكر شيؤؤان سؤؤكاةوا  واشههرا  : جمسوريههة أذربيجههاو :
 هك ليظ م   لشةع  .

 ثظ جمورريات هللاسةا  لرسطى  إلسالمة  شيي : 
مينؤؤر   25. يادؤؤمتوا   آشؤؤقيا ( يؤؤان سؤؤكاةوا  2كؤؤظ 400 447مسؤؤاةتوا  أوزبكسههتاو : أحههد واههر : جمسوريههة

 % م   لسكا  . 88ةسم  ، ةسب   لمسيمن  فنوا 
مينؤؤر  ةسؤؤم  ةسؤؤب   لمسؤؤيمن  فنوؤؤؤا 5 5يادؤؤمتوا  نشبؤؤيية ( . شسؤؤكاةوا :  إتنهه  واههر : جمسوريههة طاجيكسههتاو

80. % 
 %.73مينر  ةسم  . ةسب   لمسيمن   5بتشكةك ( شسكاةوا شيادمتوا   : تالا وار : جمسورية ونرغن  تاو
 %.86مينر  . ةسب   إلسالم فنوظ  4يادمتوا يشق ه ان ، سكاةوا :  أربعة وار : جمسورية تر مانستاو
 %.52مينر  ةسب   لمسيمن   17شيادمتوا   لمآتا ( ، شسكاةوا  : قمسة وار : جمسورية  ازاقستاو

 ربع  يشل ي   التحان  لسرفنتي  لذي لظ وبقى مي  إال رشسةا  التحان   . ش ا  ستقين  لجمورريات  أل
 

 وقالصة أحوال المس منن في ف يا الو و  بعد رحنل السيور  الرو ية :
  ستمل ر  لعال ات  ألمية  ش لعسكلي  م   لجةش ش ألم   للشسي السةما ييى  لحاشن م  هفااةستا  . -1
ي همليكؤؤي فؤي ةيؤؤف نشل شسؤط هللاسؤؤةا شيؤر ةيؤؤف هميؤي يسؤؤكلي لمر جوؤؤ   رتبؤا   لؤؤاشل  لخمسؤ   لبؤؤل ف رشسؤ  -2

 ما  لجوان ش إلسالم  لقانم م  هفااةستا  . 
ةيرل  الةتالل ش لي رذ  ألمليكي  لنورني  لالبي شمؤا وتبؤ  ذلؤك مؤ  سؤةطل    تصؤان   شثقافةؤ  شةلكؤات تبشؤنل  -3

 شتيصنل مكا   لي رذ  للشسي  لشنريي  لسابق . 
ةح ص ش لشخصةات  لشؤنرعة   ألساسؤة  إلؤى  لعمالؤ  لألمليكؤا  تحؤن مسؤمةات جاوؤا   رمةؤ  تحرل  ل ر نر ش أل -4

 ششآية  شن مقل آة  . 
 ستمل ر سةاسؤ   لعؤا ء لإلسؤالم شبشؤكل سؤافل ييؤى وؤا  لملتؤاو  ش لشؤنرينن  مؤ  هبيؤاء  لمسؤيمن  فؤي  لييؤا  عؤا  -5

بؤين يؤذه  لحكرمؤات ةلبؤا  مكشؤرف  ييؤؤى ه  كاةؤن يؤذه  لمومؤ  مركيؤ  لالسؤتعمار  لصؤينيي  للشسؤؤي . شبؤذلك 
 لحلكات ش لاير  ش ليشاآات  إلسالمة   لمختي ؤ  كالمؤا رس شنشر  لتحفؤة, شم ؤايل  اللتؤح م . فطؤارنت  شؤكل 

 راص  لترجوات  لجوان   كما في يمرم بالن  إلسالم تحن مسمى مكافح   إلرياص 
 لمسؤيم شتمكيؤن  لحكرمؤ  مؤ  تؤاجن   لحلكؤ  في آاجةكستا  شدين  لمر جو  م   إلسؤالمنن  لحؤا  لصؤا م   -6

 إلسؤؤالمة   ألساسؤؤة  فنوؤؤا شيؤؤي ةلكؤؤ   ليوضؤؤ  فةمؤؤا تسؤؤتمل هجؤؤح ء مؤؤ   لحلكؤؤ  ذ ت  لترجؤؤ   لجوؤؤاني مسؤؤةطل  
 ييى مياآق شهجح ء م  آاجةكستا . 

فؤؤؤي هشهبكسؤؤؤتا  شمؤؤؤ  مؤؤؤنالن بؤؤؤر نر جوان ؤؤؤ  شدؤؤؤين لحؤؤؤا  لتخطؤؤؤةط لقتؤؤؤل ر ؤؤؤةس  لاشلؤؤؤ  شتي نؤؤؤذ  عؤؤؤة  أليمؤؤؤال  -7
ان ؤؤ   لعسؤؤؤكلي  ةصؤؤؤين مرجؤؤؤ  مؤؤؤ   اليتقؤؤؤاالت تيتوؤؤؤا محؤؤاكظ دؤؤؤارت فنوؤؤؤا هةكؤؤؤام ظالمؤؤؤ   اإليؤؤؤا م ييؤؤؤى  لجو

 عة  لمجاياو  شبالسج  ييى يشل ت هللارلي  . شهثيتن يذه  لمر جو   لايظ ش لتعاش   ألميؤي  إل يةمؤي ييؤى 
مؤؤؤ  نشل متعؤؤؤان  مسؤؤؤتر   لؤؤؤاشل  لخمسؤؤؤ  ش لؤؤؤاشلي  لبؤؤؤل ف همليكؤؤؤي ةنؤؤؤث  يتقؤؤؤل  لعاوؤؤؤا مؤؤؤ  يؤؤؤمالء  لمتومؤؤؤن  
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شسؤؤيمر  لحكرمؤؤ  هشهبكسؤؤتا  فؤؤرر   شذلؤؤك   عؤؤل  لتعؤؤاش   لمبابؤؤل بؤؤن  نشل  لميطقؤؤ  شرشسؤؤةا ش ألمليكؤؤا  ش لي ؤؤام 
 لؤؤؤاشلي   ررفؤؤؤا مؤؤؤ    ؤؤؤح   حققوؤؤؤا جوؤؤؤان  لمسؤؤؤيمن  إلؤؤؤى هللاسؤؤؤةا  لرسؤؤؤطى  عؤؤؤا  الةتصؤؤؤار  لح يؤؤؤل  لؤؤؤذي ةققؤؤؤره فؤؤؤي 

 ت ب  شةوض   لمسيمن   لعا ا   لميشرن   إ  باء   . هفااةستا  شهن  ل ةام ةر ه ة ة ة  لاشل   إلسالم  لمل 
 نلغنحسؤؤتا  : جؤؤلت  لميؤؤاشر ت  لعسؤؤكلي  ضؤؤا  إلريؤؤاص ش لخؤؤرف مؤؤ   لوجؤؤرم  لم تؤؤلض لطالبؤؤا  !رغؤؤظ تشؤؤتن  -8

 م. 2004آالبا  ش رت ا وا شذلك هش سط سي  

ص   شهمؤؤؤلت  لحكرمؤؤؤ  تلكماةسؤؤؤتا  : ميعؤؤؤن بيؤؤؤاء  لمسؤؤؤاجا  لجاوؤؤؤا  شآبايؤؤؤ   لقؤؤؤلهللا  . شميعؤؤؤن  ليحؤؤؤى ش لحجؤؤؤا -9
ييؤى جؤار    لمسؤاجا إلؤى جاةؤب  لقؤلهللا  هش يرضؤا ييؤ  -في كتاص كتبؤ   - كتا   ييرسات ر ةس تلكماةستا  

! 
  

 :(1)تر ستاو الارمية الموت ة من وبل الصنن 
فتحن تلكستا   لشلقة  هشل مل  ييى وا  لقا ا  لمجايا  تنب  بؤ  مسؤيظ ةنؤث نرؤل إلؤى " كابؤال " شذلؤك فؤي 

 م (  715يؤ /  96لخية    ألمري  لرلنا ب  ييا  لميك يام   يوا  
شفؤؤي ةوا ؤؤؤ   لعصؤؤؤل  ألمؤؤؤري شبا  ؤؤؤ   لعصؤؤؤل  لعباسؤؤؤي  ألشل فؤؤؤي  لقؤؤؤل   ل الؤؤؤث ليوجؤؤؤل  هسؤؤؤيظ  لخا ؤؤؤا  سؤؤؤيطا  
 لتل  " سترق برغل را  " شسمى ة س  ييا  ل ليظ   شتبع  فؤي  إلسؤالم هبيؤاؤه شكبؤار رجؤال نشلتؤ   شميؤذ ذلؤك  لنؤرم 

م  إلسؤؤالم نويؤؤا رسؤؤمةا لياشلؤؤ   شبقنؤؤن تلكسؤؤتا  نشلؤؤ  إسؤؤالمة  مسؤؤتقي  ةؤؤر لي تسؤؤع   ؤؤلش   شميؤؤذ ذلؤؤك  لحؤؤن  هدؤؤب
 جمة  هييوا مسيمر .

 

 االحتالل الصنني لتر ستاو الارمية:
فؤؤؤي  لقؤؤؤلش   ل ؤؤؤام  يشؤؤؤل  لمؤؤؤنالني ش عؤؤؤن هجؤؤؤح ء ك نؤؤؤل  مؤؤؤ   لعؤؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي فليسؤؤؤ  لالسؤؤؤتعمار  ألشرشبؤؤؤي 

ةا  ت ؤؤؤق  لمسؤؤؤتعمل    للشسؤؤؤي ش لصؤؤؤنيي ييؤؤؤى تقسؤؤؤةظ هرض  لمسؤؤؤيمن   ألتؤؤؤل   مؤؤؤ  رؤؤؤالل يؤؤؤا  ش آلسؤؤؤنري. ف ؤؤؤي هسؤؤؤ
( تلكسؤتاةي مسؤيظ ةؤت وظ   شة ؤي  1. 200. 000معايا ت. شسقط يذ   لجحء  لمسيظ في وا  لصن   عا ه  لقي   

 ( يا ي  تلكة  إلى ن رل  لصن  لنذشبر  في بعرص  لصن  !. 22000 

 اال تقالل التر ستاني:
ثؤؤار  لمسؤؤيمر  فؤؤي تلكسؤؤتا   لشؤؤلقة  ضؤؤا  السؤؤتعمار  لصؤؤنيي ش الضؤؤطوان  ليؤؤرذي سؤؤبع  ثؤؤرر  كينؤؤل  يارمؤؤ . 

م يؤؤؤ  تحليؤؤؤل تلكسؤؤؤتا   لشؤؤؤلقة  مؤؤؤ   لحكؤؤؤظ  لصؤؤؤنيي شت ؤؤؤري  ممي ؤؤؤ  مسؤؤؤتقي  فؤؤؤي  لقؤؤؤل   1863هثمؤؤؤل هللارليؤؤؤا يؤؤؤام 
ةكؤظ " هتؤالنق غؤؤاهي   لتاسؤ  يشؤل  لمؤنالني  تشؤكين ةكرمؤؤات محيةؤ  فؤي رمؤس ميؤاآق  ش ةضؤؤرت جمةعوؤا تحؤن

 عقرص  ك "  لذي ميح   لسيطا   لع ماةي لقب همنل  لمسيمن    شكا  هتؤالنق رجؤال جنؤا  هةشؤأ  لمسؤاجا ش لمؤا رس 
 إلسؤؤالمة   شمؤؤاه ل يؤؤان ميوؤؤا مرجؤؤرن  ةتؤؤى  آل   شل ؤؤ   ألآمؤؤاع  السؤؤتعماري  للشسؤؤةا ش لصؤؤن  تجؤؤانت . شبال عؤؤل 

م  جعؤل  1884ةؤرفميل  18م. شدؤار ملسؤرم فؤي  1878شلقة  في يام  سترلن  لقر ت  لصنية  ييى تلكستا   ل
 تلكستا   لشلقة  مقاآع . شتسمنتوا " سي ةاة  " هي  لمستعمل   لجاوا  شجعل " هشرشمتشي " يادم  لوا.

                                                
المس موو في ف يا الو و  ومعر ة اا الم  –لتيحق بلسال   2000اةي في كابل سي    يذه  لت صنالت كتيوا  لشونا  ألمنل ةس  هبر محما  لتلكست (1 

 ليمملف ( . - القا مة
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 اال تقالل الماني لتر ستاو الارمية:

ن  فؤؤؤؤي سؤؤؤينل رالدؤؤؤؤوظ  سؤؤؤتملت ثؤؤؤرر ت  لتلكسؤؤؤؤتاةنن  ضؤؤؤا  السؤؤؤتعمار  لصؤؤؤؤنيي  ش تؤؤؤل  ل  نؤؤؤؤل مؤؤؤ   لمسؤؤؤيم
شرالص بالنيظ م   لحكظ  لصنيي  ليرذي  شكاةؤن  لحكرمؤ   لصؤنية  تقمؤ  تيؤك  الةت اضؤات  كؤل شةشؤة  ش سؤر . 
شكيمؤا ه نت فؤؤي  ضؤؤطوانيظ شيي وؤؤا تجؤؤا فؤي هييوؤؤا  إلدؤؤل ر  ةتؤؤى تمكؤؤ  هةؤا هدؤؤحاص  التجايؤؤات  لاويةؤؤ  شيؤؤر " 

 م. 1933لكستا   لشلقة  في كابال في ةرفميل ثابن ن مرلال " م  تحليل  ليالن شتشكنل جمورري  ت
م  مسؤؤايا   1934شل ؤ   لؤر لي  لصؤنيي  بؤي  بؤي تسؤاي (  ضؤؤى ييؤى  ل ؤر ر شجموؤرريتوظ فؤي بؤول ورلنؤر 

 رشسةا  لخا    م  شجرن يذه  لاشل   ل تة   لمسيم  في جر ريا .
 

 الوكم الصنني الانووي في تر ستاو الارمية:
 لجةش  لصؤنيي فؤي تلكسؤتا   لشؤلقة   ستسؤالم  لؤيالن شرضؤريوا لؤلهس  ل  ؤل ش م هيي   ا ا  1949في يام 

 إللحان في  لصؤن  " ماشتسؤي ترةؤ  " هعؤةظ  لحؤحص  لشؤنريي  لصؤنيي  شنريؤن  لقؤر ت  لصؤنية   لشؤنرعة  تلكسؤتا  
 مسيم .م. شبذلك باه يوا جاوا م   إلرياص ش ل يظ في تارير تلكستا   لشلقة   ل 1949 لشلقة  في هكتربل 

 
 مرح ة ما بعد ماوتسي تونغ :

تتمنؤؤؤح يؤؤؤذه  ل تؤؤؤل  بتحؤؤؤرل  لشؤؤؤنرينن  مؤؤؤ  تطينؤؤؤق سةاسؤؤؤ   إلريؤؤؤاص  لمكشؤؤؤرف إلؤؤؤى ممارسؤؤؤ  سةاسؤؤؤ  تطينؤؤؤق 
  لشنرعة   لعيمة  ش    لتصنن  (  ل قافي. شم  هبله يذه  لممارسات: 

إلسؤؤالم شذلؤؤك لقطؤؤ  دؤؤي   ألجةؤؤال  لتضؤننق فؤؤي ممارسؤؤ   لشؤؤعا ل  لاويةؤؤ  ش لحنيرلؤؤ  نش   ةتشؤار تعؤؤالةظ   أوال:
  لجاوا  بوريتوظ  إلسالمة .

ميؤؤ  هفؤؤل ن  لشؤؤعب  لتلكسؤؤتاةي مؤؤ  ممارسؤؤ  ةقؤؤر وظ  إلةسؤؤاةة   لمشؤؤلشي  كؤؤالتعيةظ شةليؤؤ   لتعينؤؤل إلؤؤى  تانيهها:
 جاةب  اليتا ء  المطارن  ش اليتقال بل ش لقتل.

مؤؤ  رنؤؤؤل ت بالنيؤؤظ  شفؤؤؤلض ةةؤؤا   ل قؤؤؤل مصؤؤؤانر  ثؤؤلش ت تلكسؤؤؤتا   لشؤؤلقة  شةلمؤؤؤا  هييوؤؤا  ألدؤؤؤينن  تالمهها: 
 ش لعره يينوظ شىيمال  لتيمة   ال تصان   في  ليالن.

رؤؤؤا ع  لعؤؤؤالظ  ل امؤؤؤ  ةكؤؤؤظ ذ تؤؤؤي دؤؤؤرري لتلكسؤؤؤتا   لشؤؤؤلقة  وؤؤؤاوله  لصؤؤؤنينر  مؤؤؤ  شر ء  لسؤؤؤتار  شيي ؤؤؤذه رابعههها: 
  لمرظ ر   لتلكستاةنر   لعمالء  لتا عر  لوظ.

 اجلي   لصنينن  شىةاللوظ في هماك  سك  شيمل هيل  لييا  ألدينن .إغل ق تلكستا   لشلقة   الموقامسا: 
:  ل ةؤؤام بتي نؤؤذ  لت جنؤؤل ت  ليرشيؤؤ  فؤؤي  ألر ضؤؤي  لتلكسؤؤتاةة  ممؤؤا ةؤؤت  ييؤؤ  إفسؤؤان  لينئؤؤ   السؤؤمرم شةشؤؤل  ا  هها

  ألمل ض بن  هفل ن  لشعب  لتلكساةي.
تحاوا  ليسل  شممارسؤ  ه صؤى  لعقربؤات مؤ  إجبار هفل ن  لشعب  لتلكستاةي  لمسيظ ييى تي نذ سةاس   ابعا: 

  لمخال ن  لوذه  لسةاس .
 تشجة   لحش ج بن   لتلكستاةنن  ش لصنينن . تامنا: 
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شما وح ل  لمسيمر  إلى  لنرم ولهةر  تحن يذ   لحةا ش لجؤرر ش ل يؤظ   ممؤا جعؤل  عضؤوظ  حميؤر   لسؤالح 
إلؤى آالبؤا    شهيؤانش  إةشؤاء  لحؤحص  1997وظ سؤي  ضا  لحكرمؤ   لصؤنية   لتؤي تطؤارنيظ  ضؤل ش    ش ؤا لجؤأ  عضؤ

 إلسالمي  لتلكستاةي . ش ا  تل  ل  نل ميوظ إ ا   لاحش  ألمليكي ألفااةستا  ما فعن  ي   إلمؤار   إلسؤالمة  سؤي  
. ثؤؤظ  تؤؤل  لجؤؤةش  لباكسؤؤتاةي فؤؤي ميؤؤاآق سؤؤلةا  لحاشن ؤؤ  همنؤؤليظ  ةسؤؤ  هبؤؤر محمؤؤا  لتلكسؤؤتاةي (مؤؤ  ريؤؤط  2001

 . رةموظ   تعالى شتقييوظ في  لالباء  ل ل ري  باويوظ   شجمعيا بوظ في يينن  .2003 /11بول  م  رفا   في
 

 إندونيسيا : .6

مينؤؤر  ةسؤؤم     200مؤؤا وحيؤؤا ييؤؤى  شيؤؤى  هكيؤؤل  لؤؤاشل  إلسؤؤالمة  فؤؤي تعؤؤا ن  لسؤؤكا     إذ وييؤؤ  يؤؤان سؤؤكاةوا
إلسؤالم فنوؤؤا يؤؤ  آليؤق  لتجؤؤار  شةؤؤل محؤؤل %( مؤؤ  يؤؤان  لسؤكا    ش ؤؤا  ةتشؤؤل  92يعتيؤق  إلسؤؤالم مؤؤيوظ ةؤر لي  ش 

 لرثية  ش ليرذ   . شتضظ إةاشةةسةا مجمري  م   لجحر  لر  عةؤ  فؤي جيؤرص بؤلق هللاسؤةا شهكيليؤا  سؤرمطل    شجؤاش     
 شبررةنر  شسنينبس   شتةمرر  شجح  ل  لمير    شغنيةا  لجاوا    شبب  جحيل   لمالور.

ليتيؤافس  السؤؤتعماري  ليلتاؤالي ش لورليؤؤاي ش إلةجينؤحي ش ألسؤؤباةي  شة ؤل  أليمةؤ  مر عوؤؤا  إلسؤتل تةجي تعلضؤؤن
ش ألمليكي   شكاةن  ليلتاال سبا   إلى  ةتالل  ةاشةةسةا   ش ا  تب   ليلتاالنر  سةاسؤ   لتبشؤنل  لتؤي ةرلؤن  عؤة 

 إلى  لمسةحة    ثظ هللالن إةاشةةسةا لحكظ  ألسبا   لذو  شرثر إميل آرري   ليلتاال.
يؤؤ(  لتؤي 1011يؤ( شه امر  بلك   لويا  لشلقة   لورليا ؤ  سؤي   1005رلياور  ييى  ليالن سي   ثظ  سترلى  لو

  تخذت م   جاكلتا( مقل  لوا.
يؤ(    سترلن بليطاةةا ييى  ليالن ثظ تقاسؤمن ةكموؤا مؤ  يرليؤا   مرجؤب  ت ؤاق بنيومؤا يقؤا 1226شفي سي   ٍ 

 يؤ(.1229سي   
 السؤؤتعمار بحيامؤؤ   ألمنؤؤل ييؤؤا  ل تؤؤاح  لؤؤذي بؤؤكل جةشؤؤا مؤؤ   ل ؤؤا  نن    ةؤؤالعن مقاشمؤؤ  سؤؤكا  إةاشةةسؤؤةا ضؤؤا

 شبيى هسطرال  ريا هثار  لمتايب في شج   لورلياون .
 شفي  لقل   ل الث يشل لظ تتر ف  لمقاشم  فاةالعن ةلص آريي  كيات  لورلياون  رسا ل فانة .

لجمعةؤ   لمحما ؤ ( شةؤحص  بؤلكن إسؤالم( تأسسن يا  هةح ص إةاشةةسة   عا  لحؤلص  لعالمةؤ   ألشلؤى م ؤل   
ش   لجمعةؤؤؤؤ   لعا شؤؤؤؤة (  لخادؤؤؤؤ   السؤؤؤؤنا ت  ش ةؤؤؤؤحص جؤؤؤؤاش   ل تؤؤؤؤا ( ش جمعةؤؤؤؤ   تحؤؤؤؤان ييمؤؤؤؤاء  لمسؤؤؤؤيمن ( شغنليؤؤؤؤا 
شمع موؤؤؤا ذ ت آؤؤؤا   إسؤؤؤالمي جوؤؤؤاني   ثؤؤؤظ تييؤؤؤررت يؤؤؤذه  لجمعةؤؤؤات ش ألةؤؤؤح ص فؤؤؤي ةؤؤؤحبن  ر ةسؤؤؤن  يمؤؤؤا  ةؤؤؤحص 

ء(   كؤؤؤا   لحؤؤؤحص  ألشل ويجؤؤؤأ إلؤؤؤى هسؤؤؤيرص  لم اشضؤؤؤات لتحقنؤؤؤؤق  لقمصؤؤؤا   لخضؤؤؤل ء( شةؤؤؤحص    لقمصؤؤؤا   لحمؤؤؤل 
 السؤؤتقالل همؤؤا  لحؤؤحص  آلرؤؤل فقؤؤا  تخؤؤذ هسؤؤيرص  لجوؤؤان  لمسؤؤيم شتحؤؤرل إلؤؤى  ةؤؤحص بؤؤنريي( شرؤؤالل  ل تؤؤل  مؤؤا بؤؤن  
 لحؤؤلبن  تأسؤؤس  ةؤؤحص إةاشةةسؤؤةا  لع مؤؤى( ش   لحؤؤحص  لؤؤرآيي( بحيامؤؤ  سؤؤركارةر  ليؤؤذ   ةجحؤؤا فؤؤي إرغؤؤام يرليؤؤا  

 سةاس   لعيف ش البتح ه  ال تصاني.ييى تخفةا 
يؤؤؤ( فاةؤؤالعن ةلكؤؤ   لمقاشمؤؤ  1361شلمؤؤا  امؤؤن  لحؤؤلص  لعالمةؤؤ   ل اةةؤؤ   سؤؤترلن  لةا ؤؤا  ييؤؤى إةاشةةسؤؤةا سؤؤي   

 لرآيةؤؤ   بل اسؤؤ  هةمؤؤا سؤؤركارةر ومحمؤؤا ةتؤؤا   كمؤؤا تأسؤؤس ةؤؤحص إسؤؤالمي  سؤؤمى  ةؤؤحص  ( ش بؤؤتل   لجمةؤؤ  فؤؤي 
 مر جو   الةتالل  لةا اةي.
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يؤؤ( شبعؤا  ةسؤحاص  لةا ؤا   بؤتلكن إةجيتؤل  1364ةتون  لحلص هييين  لةا ؤا   سؤتقالل إةاشةةسؤةا سؤي    شلما  
  ت ش لمؤؤا   لوامؤؤ  فؤؤي سؤؤرمطل  شجؤؤاش شيرليؤؤا  فؤؤي ةميؤؤ  ييؤؤى إةاشةةسؤؤةا تمكيؤؤن مؤؤ   السؤؤتنالء ييؤؤى  عؤؤة  لجوؤؤا
يؤؤ( ل ؤ  يرليؤا  1366  يقؤات سؤي   شم   ستمل ر  ليضال هرغمتوا ييى  اليتؤل ف  اسؤتقالل إةاشةةسؤةا شفؤق  ت اقةؤ

يؤؤؤ(   شةتةجؤ  ليضؤؤاط  لؤؤاشلي جؤؤل  1366يؤؤؤ( شهلاؤن  ت اقةؤؤ  سؤؤي   1368لجؤأت مؤؤل  هرؤؤل  إلؤؤى غؤحش  لؤؤيالن سؤؤي   
 يؤ(  لذي هس لت ي  إةواء  الستعمار  لورلياي.1369يقا ممتمل الياي سي   

شهسؤ ل  لصؤل ع يؤ   ةقسؤام إةاشةةسؤةا  ش ألرؤل   إلسؤالمة   ثظ ةا  دل ع بن   ألةح ص ذ ت  لمنؤرل  لشؤنرعة
إلؤؤى ةكؤؤرمتن  إةؤؤا يما سؤؤرفنتة  شملكحيؤؤا  مؤؤانور ( ش ألرؤؤل  شآيةؤؤ  شملكحيؤؤا  جاكلتؤؤا(   ثؤؤظ  تحؤؤات  لؤؤاشلتا  سؤؤي  

 يؤ( تحن  سظ  جمورري  إةاشةةسةا( بل اس  هةما سركارةر.1369 
ارتر(  مر جوؤؤ   الةقؤؤالص  لؤؤذي يؤؤؤ(   ل ؤؤ  شهيؤؤل  لؤؤافاع كيؤؤف  لجيؤؤل ل  سؤؤري1385 ؤؤام  ةقؤؤالص بؤؤنريي سؤؤي   

 هواه هةما سركارةر.
( 1968 -يؤؤؤ 1386شتحؤؤن ضؤؤاط  لقؤؤر   لرآيةؤؤ   إلسؤؤالمة  هرغؤؤظ سؤؤركارةر ييؤؤى  لتيؤؤاهل يؤؤ   لحكؤؤظ سؤؤي   

 شترلى  لجيل ل سريارتر ر اس   لجمورري .
يتمؤؤؤان ثؤؤؤظ تؤؤؤايررت هةؤؤؤر ل  لؤؤؤيالن  سؤؤؤيب فسؤؤؤان سؤؤؤريارتر شهسؤؤؤلت  ..شةصؤؤؤين  ضؤؤؤطل  ات ك نؤؤؤل  . شهنت إلؤؤؤى   

 إلدؤؤالةات  لسةاسؤؤؤة  ش الةتخا ؤؤات  لتؤؤؤي تياهييوؤؤؤا هةؤؤح ص ييماةةؤؤؤ  شبخصؤؤةات ماةةؤؤؤ  شيسؤؤؤكلي    شمؤؤا تؤؤؤح ل يؤؤؤذه 
إلؤؤؤى جيؤؤؤل ل يسؤؤؤكلي تعوؤؤؤا فؤؤؤي  2004هةر لوؤؤؤا إلؤؤؤى  لنؤؤؤرم .ةنؤؤؤث هللالؤؤؤن ر اسؤؤؤ   لجمورريؤؤؤ  فؤؤؤي  إلةتخا ؤؤؤات  ألرنؤؤؤل  

 رطاص فرهه  مكافح   إلرياص  التعاش  م  همليكا شهستل لةا .!!
علضن  ليالن شما تح ل لحلك  تيصنل  ري  ميذ مئات  لسين    ش ا  بتات رالل  لقؤل   ألرنؤل   ش ؤا  ؤلهت ت

ه  يؤان  لؤؤذو  تيصؤلش  فؤي هةؤؤا 1992فؤي  عؤة  لتقؤاريل  إلةصؤؤا ة  لؤبعة  لممسسؤات  إلسؤؤالمة   لسؤعرن   سؤي  
 مينر  ةسم  ! . 30ويي  هياء  اشةسة

ش ةتشؤار  لصؤحر   إلسؤالمة   لقريؤؤ  فنوؤا   تتعؤلض إةاشةةسؤةا لمؤؤم مل ت  شة ؤل  ل يؤل  لؤيالن شتطرريؤا  لصؤؤيايي
لتقسةموا   ش ا ةجحن  لاشل  ألشربة  بايظ ةلكات  ليصار   لذو  ةصؤلشيظ ييؤل سؤين   إلةؤتالل ثؤظ  إلسؤتقالل   

امر    صؤؤؤل تةمؤؤؤرر  لشؤؤؤلقة  يؤؤؤ  إةاشةةسؤؤؤةا   شتشؤؤؤوا جؤؤؤحر  لميؤؤؤر  هيمؤؤؤال  تؤؤؤال بؤؤؤن   لمسؤؤؤيمن  ش ليصؤؤؤار   لؤؤؤذو   ؤؤؤ
 أيمؤؤال شةشؤؤة    فؤؤأةل ر   لينؤؤرت   شدؤؤررش   عضؤؤوظ شيؤؤظ  ؤؤأكير  لحؤؤرم  لقتيؤؤى مؤؤ   لمسؤؤيمن  ةنئؤؤ  شمشؤؤري  ! ش ؤؤا 

شما جاشريا م  نشل بلق هللاسةا دحر  إسؤالمة   ريؤ  تحرلؤن ليجوؤان  ا ةتعشن ممرل  في إةاشةةسةا شمالنحيا شتاوالة
مما جعل تيؤك  لؤيالن يؤافا ليحمؤالت  ألمليكةؤ   لمسؤعرر  تحؤن ش لمر جو  ليمصالم  ألمليكة  ش لالبة  ش ألستل لة    
 نياش  مكافح   إلرياص .ه    إرر ةيا شةصليظ .

  
 مالن يا : .7

ممي   إسالمة  معادل  تضظ بب  جحيل  مؤ   لمؤال وؤر شبؤمال جحيؤل  بررةنؤر شتتؤألف مؤ  ثالثؤ  يشؤل  شال ؤ  . 
يؤؤؤ( هسؤؤيظ مي وؤؤا  اسؤؤظ   سؤؤيطا  محمؤؤا بؤؤاه( 675ف ؤؤي يؤؤام  ش ؤؤا  ةتشؤؤل  إلسؤؤالم فؤؤي مالنحيؤؤا يؤؤ  آليؤؤق  لتجؤؤار    
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يؤؤؤؤ( ثؤؤظ ةؤؤؤل محيؤؤ   السؤؤؤتعمار 918شتبعؤؤ  ريا ؤؤؤاه شكاةؤؤن  لؤؤؤيالن مؤؤ   يؤؤؤل  ؤؤا تعلضؤؤؤن لالسؤؤتعمار  ليلتاؤؤؤالي يؤؤام  
 يؤ(.1051 لورلياي سي   

(  جتاةؤؤن  لةا ؤؤا   1940-يؤؤؤ 1360يؤؤؤ( ش عؤؤن  لؤؤيالن تحؤؤن  لحكؤؤظ  ليليطؤؤاةي شفؤؤي سؤؤي   1201شفؤؤي سؤؤي   
 ليالن   ثظ  ةسحين ميوؤا  عؤا  لحؤلص  لعالمةؤ   ألشلؤى شيؤان  السؤتعمار  ليليطؤاةي  لؤذي ه ؤام  تحؤان  بؤن   لمحمةؤات 

  ليليطاةة  في  لمالور.
يؤ( دار  لاسترر شتأل ن جيو    تالف بل اس   تي ر ييؤا  لؤلةم (  سؤتطاين ه  تحصؤل 1375شفي سي   

 يؤ(.1376ييى  الستقالل سي   
يؤؤ( تأسؤس  تحؤان  ضؤظ  لمالوؤر شسؤياافرر  شبؤمال بررةنؤر يؤلف  اسؤظ   تحؤان مالنحيؤا ( شفؤي 1383شفي يام  

 ي  نشل   التحان.  يؤ( رلجن سياافرر 1385يام  
 امؤؤن ةوضؤؤؤ  معادؤؤؤل  فؤؤؤي مالنحيؤؤا متؤؤؤأثل   ؤؤؤاليمرذج  لةا ؤؤؤاةي   فتحرلؤؤؤن إلؤؤى نشلؤؤؤ  دؤؤؤياعة  محنيؤؤؤل . شتشؤؤؤوا 

 ه  أل ام فتم   يينوظ .مالنحيا دحر  إسالمة  ش جوان   ش يا  يذ
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 وقالصتسا :  ونكتفي )سذه النماذج من الدول العربية واا المية , فالقصة متكرر  , وبسيوة ,

احههتالل الههدول اروربيههة وغنرههها لههبال  المسهه منن بالتههدريج منههذ القههرو السههابة واههر ..وتصههاود ذلههك بعههد 
وجسهها  لههذلك ااحههتالل , تههم ناههوء أحهه اب و مانيههة ووومنههو انسيههار الدولههة العممانيههة . تههم ميههام حر ههات مقاومههة 

ويسههارية ..ا ههتوله و هه  جسههو  الجسهها  , ورتههب المسههتعمروو لسههم ا ههتالم الوكههم بعههد اا ههتقالل , فوههاربوا 
اا الم ونسبوا البال  وأذلوا ال با  لصالح أ يا هم . تهم ورا الهروس وارمريكهاو النفهوذ اا هتعمار , وا هتمرت 

 ز ا ت قراو  .المأ ا  وا
,  هيورت و ه  أولكهك الوكهام وأقضهعتسم , وبعهد  1990تم لما انفر ت أمريكا بالسيور  و   العهالم منهذ  

, از ا ت الكارتة , وتووله لكا)وس و   المس منن جراء توالا أولكك الوكام المرتهد ن  2001إحداا  بتمبر 
وههه  وههون مكافوههة اارهههاب . حنهه  أو نههه مههة أمريكهها قههد شههعوبسم وامههة والمسهه منن الم تهه منن قاصههة , ت

أمريكا بايها   جهورج )هوش الومهالت الصه نبية النسو يهة الجد هد  مفتتوهة ذلهك بهاحتالل أفغانسهتاو تهم العهرا  . 
 حن  تستعد ل مراحل التالية فيما يجاورها .

لتؤي  امؤن ييؤل شبعا ما مل م   الستعل ض  لسلي  أليظ محطات  لتارير  إلسالمي   شهيؤظ  لممالؤك ش لؤاشل  
ذلؤؤك  لتؤؤارير   ش يؤؤل ه  ةحنلؤؤف إلؤؤي  ل صؤؤل  لتؤؤالي  لؤؤذي سؤؤيارس فةؤؤ  نر سؤؤ  تحينيةؤؤ  محطؤؤات  لصؤؤل ع مؤؤ   لؤؤلشم   
شمالمؤؤم ذلؤؤك  لصؤؤل ع   شمعؤؤانالت  لقؤؤر  فةؤؤ    شذلؤؤك مؤؤ  هجؤؤل  لبحؤؤث يؤؤ  مسؤؤيبات  ليصؤؤل ش لوحيمؤؤ  فؤؤي مل ةؤؤل 

ك ل  ل  سليع  يؤ  تؤارير يؤمالء  لؤلشم   ش لمحطؤات ذلك  لصل ع . ةل  م   لم نا بل  لضلشري ه  ةعلض  يل ذل
 لل ةسؤؤة  ليؤؤاشل ش لممالؤؤك  لتؤؤي ةميؤؤن ر وؤؤتوظ ييؤؤل  لتؤؤارير   شىلؤؤى ه اميؤؤا يؤؤذه . شكؤؤذلك يؤؤ  رالدؤؤ  مسؤؤار دؤؤل ع 

  لمسيمن  م   للشم ميذ  لبع    لييري  شىلى ه اميا يذه .
.., أو مووات نصرنا وه ائمنها وأ هباب ذلهكا و رو أهم المع ومات الالزمة لنا بعد معرفتنا بأنفسنا وتاريخن

نعرد ما يمكن من ممل ذلهك وهن وهدونا . لنعهرد نقهاب قهعفه وووتهه ونهدرس تهاريخ صهراونا معهه , ومعويهات 
 وأ باب النصر و يه بنذو هللا . 

 
************* 
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نبذة سريعة وموجزة عن ؤاريخ الروم
(1)

  

 منال ية ( 2004  –وبل المنال   600)
 

 ليؤر    لقا مؤ  لماويؤ   جم  قبا ل  للشما   لقاماء في  لسورل  لشلقة  لشب   لجحيل   إل طالةؤ . شييؤا  بيؤر باه ت
 رشما  رالل  لقل   لسانس  يل  لمنالن.

شةتةج  لضنق  لسورل  لحر عة  م  ةرلوا  راضن تيؤك  ل با ؤل ن رؤل بؤب   لجحيؤل  دؤل يا ن مةؤا ييؤى مؤر رن 
رارج  لجحيل  ش لتمان بل  في هشرشبؤا شبحؤل  ييؤى آؤرل سؤر ةل  لالةتشارفي  لقتال شنفعوا  للهق  مما هكسيوا مل سا 

  لبحل  لمترسط.
شر   للشمؤؤا  يؤؤ   لنرةؤؤا  ةضؤؤارتوظ  لتؤؤي  ةوؤؤارت  ششرثؤؤر  مع ؤؤظ مكرةاتوؤؤا. فررثؤؤر  نويوؤؤا شهللالوتوؤؤا  كمؤؤا شرثؤؤر  

طبقؤات    ألبؤل ف ؤ  لعينؤا ؤ  لعامؤ   (. كمؤا  لؤذي  قؤرم ييؤى ة ؤام  ل ش الجتماييفيس    لنرةا  شة اموظ  لسةاسي 
آؤؤؤؤررش  ة ؤؤؤؤاموظ  لؤؤؤؤا مقل آي ش رؤؤؤؤذش  ييؤؤؤؤ  هسؤؤؤؤس ةضؤؤؤؤارتوظ  لتؤؤؤؤي تعتيؤؤؤؤل  متؤؤؤؤا ن  لحضؤؤؤؤار ت  لنرةؤؤؤؤا  مؤؤؤؤ  ةنؤؤؤؤث 

  لخصا م  لعام .
بيؤؤؤى  للشمؤؤؤا   ألش  ؤؤؤل هسؤؤؤطرال تجاريؤؤؤا جؤؤؤابر   ؤؤؤ  مؤؤؤر ة   لمترسؤؤؤط بؤؤؤل ا   شل ؤؤؤرةوظ ةشؤؤؤمش  ييؤؤؤى سؤؤؤر ةل  لبحؤؤؤل

هغؤؤلت  لقؤؤر  ش ألآمؤؤاع ميؤؤر   للشمؤؤا   ألش  ؤؤل لييؤؤاء هسؤؤطرل يسؤؤكلي  ؤؤري  سؤؤةطلش   ؤؤ  بؤؤنئا  شغلبؤؤا. شسؤؤليا  مؤؤا
شبحؤل  كامؤل  لؤيالن  لتؤؤي  بؤل . ةنؤث غؤحت جنربؤوظ ذلؤك  لبحؤل  لؤذي يؤلف الةقؤا ببحؤل  لؤلشم فشؤنئا ييؤى سؤر ةل 

 ألةاضؤؤرل بؤؤالن غؤؤلص ش  سؤؤتعماري  يتنؤؤا  ضؤؤمن كامؤؤل هشرشبؤؤا شبؤؤالن  لنرةؤؤا   إميل آرريؤؤ ر  مؤؤ   لر ؤؤن ئةرلؤؤ   لنيشؤؤ
 شبالن  لحبش .  إلفليقي لشام شمصل شبمال هفلي ةا. ششدل سيطاةوظ إلى  لقل  شبالن 

بوؤذ   لتمؤان هدؤبم  للشمؤؤا  ييؤى تمؤاس شدؤل ع مؤؤ   إلميل آرريؤ   لقريؤ   ألرؤل  فؤؤي  لشؤلق شيؤي  فؤؤارس( . 
يؤؤل بؤؤن   إلميل آؤؤرريتن   سؤؤتمل ةنؤؤث كاةؤؤن  ألةاضؤؤرل  تلكةؤؤا( شةؤؤاشن  لشؤؤام ييؤؤى  لعؤؤل ق مسؤؤلح دؤؤل ع آريؤؤل شمل 

 معا ي   لمشلق.  هه لتوما لتي   إلسالمة إلى قةام  لحضار  

كما ذكلةا فقا  قي  للشم ييى نوؤيوظ  لؤرثيي إلؤى ه  جؤاء  لمسؤةم ييةؤ   لسؤالم بؤاو   ليصؤل ةة   شتؤرلى هةبؤار 
 تعالى : فلفع     غارش      ش شسعر  في  تي    لنورن تحلية  لحاكظ  للشماةي في فيسطن  يية  شييى هتباي  

  َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصكلَبُوهُ َولَِككنم ِ يََم َرُسوَل َّللاَّ ِلِهمم إِنَّا قَتَلمنَا المَمِسيَح ِعيَسى ابمَن َمرم َوقَوم

َ ٍ ِمنمكهُ َمكا لَُهكمم بِكِه ِمكنم ِعلمكٍم إاِلَّ  تَلَفُوا فِيِه لَِفكي َشك  اؤ ِبَكاَع الظَّكن ِ َوَمكا ُشب ِهَ لَُهمم َوإِنَّ الَِّذيَن اخم

  .(157  ليساء:  قَتَلُوهُ يَِقينا  

                                                
ه   مصانر إليطاء يذ   لعير    ل ينل ةق  ييمةا . شما كتيت  ير ةصني  ما تبقى في ذ كلتي مما نرست  في  -في يحلتي  لحالة   -ال تترفل لي  آل   (1 

جامع  بنلشت  لعلبة    شما تل كظ يياي م   لمعيرمات ش ل قاف   لعام  . شلعيي هشفي  ل قل  ةقوا في آبع  تالة  إ   سل   شهيا   ميو   سظ  لتارير في
 شكا  في  لعمل ش لعحم   ة  و   لمستعا .
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 فطؤؤارنش  هتبايؤؤ  ييؤؤى مؤؤا  هك ؤؤل مؤؤ   ؤؤلةن  مؤؤ   لؤؤحم   تؤؤرلى هةبؤؤار  لنوؤؤرن راللوؤؤا تحليؤؤا  لؤؤاو   لجاوؤؤا.
فؤؤي كؤؤل شه ؤؤام لوؤؤظ  للشمؤا   لمؤؤذ  م  شسؤاح هتبؤؤاع  لمسؤؤةم ييةؤ   لسؤؤالم شةر ريؤؤره شتالمنؤؤذيظ فؤي  ألرض مطؤؤارنو   

كمؤؤا جؤؤاء ذكؤؤؤل  عؤؤة ذلؤؤك فؤؤي  لقؤؤلهللا   ل ؤؤليظ فؤؤؤي  صؤؤ  هدؤؤحاص  ألرؤؤاشن شهدؤؤحاص  ل وؤؤؤف. مكؤؤا  فؤؤلش  إلةؤؤ    
ش ستمل ذلك إلى ه  بي  هشج  في يصل  إلميل آرر ن ينا اةرس(  لذي  طش  اليصار   طشؤا بؤاوا  ةتؤى  سؤمي 

حاص  ل وؤف هش رؤل  لقؤل  ي  عصل  لشوا ء. شير  إلميل آرر  لؤذي رؤلج فؤي يوؤاه هدؤمسةحيصله في  لتارير  ل
  ل الث  لمنالني و  هييظ.

شبؤنئا فشؤنئا  هن ن هتبؤاع  ليصؤل ةة  فؤي هةحؤاء  إلميل آرريؤ   للشماةةؤ  . شريؤف  إلميل آؤرر   سؤطيطن ( سؤي   
ةصؤؤؤل ةة   فؤؤؤايتلف  الا اةؤؤؤ   ليصؤؤؤل ةة  ن اةؤؤؤ  رسؤؤؤمة  ثاةةؤؤؤ  إلؤؤؤى جاةؤؤؤب     سؤؤؤطيطن   ن ينؤؤؤا اةرس(. شكاةؤؤؤن هشجؤؤؤ

اهت مطارن   ليصار . ثظ ما ليث  سؤطيطن  ه  تيصؤل شه لؤن  لرثيةؤ  لتصؤبم  ليصؤل ةة   نوؤ   للشمؤا   لرثية   شي
 ميذ مطي   لقل   لل     لمنالني شىلى  لنرم .

لمؤؤا تييؤؤى  سؤؤطيطن   ليصؤؤل ةة   شجؤؤايا مشؤؤتت  ييؤؤى مؤؤذ يب ك نؤؤل    ةتةجؤؤ   ةتشؤؤار  لحؤؤر رين  شسؤؤلي  هتبؤؤايوظ 
 جمعر   ألةاجنل  ل  نل  شيختصلشيا فؤي كتؤاص ش ةؤا تعتمؤاه  إلميل آرريؤ .  فاةعقؤا   فطيب إلنوظ ه  ر ألةباشريط 

 ه لبوؤؤاةنؤؤث شجؤؤا  ألةبؤؤار ش لل بؤؤا  همؤؤاموظ هيؤؤاء هربعما ؤؤ  إةجنؤؤل مختي ؤؤ   للش  ؤؤات  عؤؤرن   ألشل لمجمؤؤ   ليصؤؤل ةي 
ةتةجؤؤ   لؤؤبطش شتيا ؤؤل  سؤؤي   عؤؤا رفعؤؤ  ييةؤؤ   لسؤؤالم ش يتقؤؤانيظ  صؤؤيب   شذلؤؤك مؤؤأتيتاريخةؤؤا إلؤؤى  لمسؤؤةم إلؤؤى ةحؤؤر 

هةبار  ليصار  رش  ات  إلةجنل مشافو  ررفا مؤ  كتابتوؤا رشؤة   للشمؤا . فيمؤا كتيؤن  عؤا  ؤلةن  مؤ  رفؤ   لمسؤةم 
  شتقؤؤانم  لعوؤؤا شيؤؤذ  يؤؤر  لسؤؤيب  ألساسؤؤي فؤؤي تحليؤؤا  إلةجنؤؤل    هش هك ل ةؤؤرت ك نؤؤل  مؤؤ   لخيؤؤط ةتةجؤؤ  نس  لؤؤلش  

شيكؤذ  رؤلج  لمجمؤ   ل يسؤي  ألشل  أربعؤ   . يةس  هم   للشما  شبعؤاهرجال  ل  لذي تتا عن يمية  تحلي   م   يل
 .(مل مهةاجنل معتما  يي هةاجنل   لر ا  شيرةيا  شمتى  

كؤؤا    طؤؤؤلس( هةؤؤا كبؤؤؤار هةبؤؤار  لنوؤؤؤرن  لمعؤؤانو  لؤؤؤاو   لمسؤؤةم شهتبايؤؤؤ  ةنؤؤث تؤؤؤرلى تعؤؤذوب مؤؤؤ   ؤؤار ييةؤؤؤ  
صؤل شه  لا ؤ  ت ية ؤا بييؤاء  ل يةسؤ   ل يؤل  ييؤى دؤخل   التعؤاش  مؤ   لحؤاكظ  للشمؤاةي فؤي فيسؤطن   ثؤظ هيؤظ هةؤ  تي

رشما فذيب إلى ييا  شه ام  ل يةس   لتي تطررت لت ر   ل اتةكؤا  شتصؤبم مقؤل  ا ؤاش ت  ليصؤار  إلؤى  لنؤرم .شىلؤى 
هدؤؤبحن   شرادؤؤ  فؤي  لمؤذيب  ل ؤؤاثرلةكي ( شيكؤذ   طؤلس يؤذ   عؤؤرن تشؤري  شتحليؤؤا ك نؤل مؤ  يقا ؤؤا  ليصؤار  

ريةطؤؤؤا مؤؤؤ  تعؤؤؤالةظ  لمسؤؤؤةم ش ألدؤؤؤرل  لنورن ؤؤؤ  شمؤؤؤا  قؤؤؤي مؤؤؤ  هثؤؤؤار  لرثيةؤؤؤ   للشماةةؤؤؤ   إلغلي ةؤؤؤ  ة  مؤؤذ يب  ليصؤؤؤل ة
   ألص ش الب  ش للشح  لقاس ( كمؤا وؤاجل  ليصؤار  شي تؤلش    أل اةةظ  ل الث   ألدل. ةنث سان  يقنا   لت ينث  ش

 ييى    ل ذص   سبحاة  شتعالى يما  شلكر  .

 لمؤذيب  ل ؤاثرلةكي  سؤةطل ثؤظ ديب  لمسةم  شه امر  نويوظ ييى يذه  ل لي   ل يؤل . شتييى  ليصار  يقنا   
 لؤؤذي تؤؤرلى هدؤؤحا   بل اسؤؤ   ا ؤؤا رشمؤؤا شنيؤؤظ إميل آرريؤؤا مطؤؤارن   ؤؤا ي  لمؤؤذ يب  ليصؤؤل ةة   لتؤؤي لؤؤظ تؤؤمم   ألر ةؤؤ  

  لمسةم شغنل ذلك م   أل اآنل  شبطشن بوظ  أ سى هسالنب  لبطش شهةون شجرنيظ.

 لموظ  ل اةي  لذي فعي   سطيطن   عا إنرال  ليصل ةة  شترةنؤا  ألةاجنؤل  هةؤ  بيؤى ماويؤ   لقسؤطيطنية  ألمل  
  ألسؤؤرنفؤي مكؤؤا   رتؤاره فؤؤي إةؤا  رةالتؤؤ  فؤؤي ميطقؤ   لقؤؤل   لؤذييي ييؤؤى مضؤؤنق  ليرسؤ رر  لؤؤذي  صؤل  لبحؤؤل   
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  عؤا رشمؤا لالميل آرريؤ   ثاةةؤ  يادؤم سؤطيطن   لنؤرم. ش تخؤذيا  ( سؤطييرلإسؤالم بؤرل  ببحؤل ملمؤل   شيؤي ماويؤ  
 شكا  ذلك با     ةقسام  للشم إلى بل نن  شغلبنن  شكا   ةقساما سةاسةا شةتى مذييةا.

 عؤؤؤا مؤؤؤرت  سؤؤؤطيطن  ري ؤؤؤ  إميل آؤؤؤرر هللارؤؤؤل ره   تسؤؤؤاع  إلميل آرريؤؤؤ   للشماةةؤؤؤ   لتؤؤؤي بؤؤؤمين كامؤؤؤل هشرشبؤؤؤا 
ش لحبشؤ  شبؤمال إفلي ةؤا . فؤله  تقسؤةموا إن ريؤا  شض اف  لبحل  ألسرن شمع ظ  ألةاضؤرل شبؤالن  لشؤام شش ني  لينؤل

إلؤؤؤى هربعؤؤؤ  ه سؤؤؤام ل ؤؤؤل  سؤؤؤظ ميوؤؤؤا ةؤؤؤاكظ مسؤؤؤتقل  إلن ر . شبعؤؤؤا مؤؤؤرت  إلميل آؤؤؤرر تحؤؤؤرل يؤؤؤذ   لتقسؤؤؤةظ إلؤؤؤى شالوتؤؤؤن  
مع ؤظ هشرشبؤا   تشؤمال غلبنتؤا  بل نتن  يادؤمتوما  لقسؤطيطنية  تضؤما  بؤلق هشرشبؤا شبؤلق شجيؤرص  لمترسؤط ش 

 شما.ا ر م لالبة  شيادمتو

هش رؤؤل  لقؤؤل   لل  ؤؤ   لمؤؤنالني ةصؤؤين يجؤؤل ت  شؤؤلي  ش سؤؤع  مؤؤ  شسؤؤط هللاسؤؤةا  اتجؤؤاه غلبوؤؤا  فتؤؤا فعن  ل با ؤؤل 
شهجيى  عضوا  عضا ي  هر ضنوا  مما نف   ك نل ميوؤا إلؤى  لعيؤرر إلؤى بؤمال بؤلق هشرشبؤا  شيؤلف ذلؤك  اؤحش ت 

. شكؤؤا  مؤؤ  هبؤؤله تيؤؤك  ل با ؤؤل  قبا ؤؤل  لجلمؤؤا  مؤؤ  جوؤؤ   لؤؤاشل  إلسؤؤكياةافة  هششربؤؤا ليل بؤؤل   لؤؤذو  ةحلؤؤر  إلؤؤى بؤؤمال 
 لرةؤؤؤا ل.... ش متؤؤؤاهت تيؤؤؤك  ل با ؤؤؤل  البؤؤؤأس   لوؤؤؤر  ش  آلال  ش  لقؤؤؤر  ش  لاؤؤؤال ش  لسؤؤؤالف ش ش أللمؤؤؤا  ش لتشؤؤؤةك ش

 ش لرةشة  في يجماتوا ذ ت  لطا    ليلبلي. شلظ تعلف تيك  لشؤعرص  لرثيةؤ   لليريؤ  مؤ  هشجؤ   لحضؤار  إال  لقتؤال
 .ش لتامنل

تيؤؤك  لاؤؤحش ت شهيمؤؤال  لسؤؤيب ش ليوؤؤب  لتؤؤي مارسؤؤوا  ليل بؤؤل  ييؤؤى بؤؤمال بؤؤلق  إلميل آرريؤؤ   للشماةةؤؤ   تعيؤؤنه
 أل ؤؤاآل  ش سؤؤتيحفن ك نؤؤل  مؤؤ   ؤؤرتوظ فةمؤؤا كؤؤاةر  ميومكؤؤن  فؤؤي دؤؤل يوظ  لتؤؤاريخي مؤؤ   ل ؤؤلس فؤؤي  لمشؤؤلق. ش ضؤؤطل 

شبؤؤؤا  شيكؤؤؤر  لوؤؤؤا ةقؤؤؤرق  لسؤؤؤك  إميل آؤؤؤرر  لؤؤؤلشم إلؤؤؤى ه   عؤؤؤلض ييؤؤؤى تيؤؤؤك  ل با ؤؤؤل ه  تسؤؤؤترآ  بؤؤؤمال بؤؤؤلق هشر 
  لعيؤؤ   سؤؤتليم مؤؤ  يجمؤؤاتوظ. فاسؤؤتقلش  فتؤؤل  ثؤؤظ مؤؤا لي ؤؤر  ه   تخؤؤذش  مؤؤ  يؤؤذه  ش لحر يؤؤ  ش لصؤؤنا بؤؤمال ةوؤؤل  لؤؤا ةرص

  لميطق  ميطيقا ليوجرم ييى غلص هشرشبا.

ينؤر  شبله  هتنال( هعةظ قبا ل  لور   لشؤلس   لؤذي  ؤان جنربؤا جؤل ر  بيؤ  ه  ووجؤظ فؤي  عؤة معاركؤ  بلبؤ  م
يؤؤؤا رنيؤؤؤي ال وييؤؤؤن فنوؤؤؤا م   ألرض  لتؤؤؤي تط: كتؤؤؤب تحتؤؤؤ    ألرضشكؤؤؤا  بؤؤؤعار ر وتؤؤؤ  ريجؤؤؤل  مالشسؤؤؤا فؤؤؤي ! فؤؤؤارس 
 . !  لعشب(

شهس لت يجمات  في  ليوا   ي  سقر  رشمؤا هش سؤط  لقؤل   لخؤامس  لمؤنالني  شبالتؤالي  ةؤافعن قبا ؤل  ليل بؤل  
ةنوؤؤا مكرةؤؤ   ألسؤؤاس  لقؤؤا ظ ليؤؤاشل  ألشرشبةؤؤ   لقرمةؤؤ  لتسؤؤترآ  غؤؤلص هشرشبؤؤا شلتسؤؤتقل كؤؤل ميوؤؤا فؤؤي ةاةةؤؤ  مؤؤ  ةر 

 اآلالوةؤؤرض  لؤؤؤل و   هلماةةؤؤا(. شسؤؤؤك   الجرمهههاو وارلمهههاوفلةسؤؤؤا شسؤؤمر   ال لةجؤؤؤ . شسؤؤك   الغهههال  لحالةؤؤ . فسؤؤك 
جيربوؤؤا شىلؤؤنوظ ةسؤؤين هرضؤؤوظ  اسؤؤظ  شةؤؤا لرس(  عيؤؤي هرض  الونههدال. شسؤؤك    هسؤؤباةةا( القههوب . شسؤؤك (إ طالةؤؤا 

 تي دارت م   لر ن   ألةالس(.  ش ل  لرةا ل

شم   لر ن  رتيطؤن يؤذه  لشؤعرص  اللشمؤا  شبؤعرص تيؤك  لؤيالن  ألدؤية   شتح شجؤن معوؤا ثؤظ تيصؤلت. ش ؤام 
لتيك  لاشل مير  شةضؤار ت مسؤتقي   شتبؤ   لجمةؤ  رشمؤا شبا ؤا  ل اتةكؤا  كملكؤح لإلبؤعاع  لؤاويي ل ؤل هشرشبؤا. فةمؤا 

 لؤؤلشم  حكموؤا شيسؤؤةطل ييؤؤى  سؤظ مؤؤ   ألةاضؤؤرل شبؤالن  لشؤؤام شمصؤؤل   قؤي بؤؤلق هشرشبؤا مرةؤؤا  ةنؤؤث  قؤرم قةصؤؤل
ش لحبشؤؤؤ  شهجؤؤؤح ء مؤؤؤ  بؤؤؤمال هفلي ةؤؤؤا ةنؤؤؤث دؤؤؤار ليؤؤؤلشم  لشؤؤؤل نن   لؤؤؤذو  سؤؤؤمر    لينؤؤؤحةطنن  (  دؤؤؤار لوؤؤؤظ مؤؤؤذييوظ 

(. شتحرلؤؤن  عؤؤة  لممالؤؤك فؤؤي هشرشبؤؤا إلؤؤى  لحجؤؤظ  إلميل آؤؤرري كألماةةؤؤا شفلةسؤؤا هرثرذشكسة  لمسؤؤتقل شكيةسؤؤتوظ  لؤؤؤ 
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. فةمؤؤؤا  امؤؤؤن ممالؤؤؤك هرؤؤؤل  فؤؤؤي إ طالةؤؤؤا ش ليلتاؤؤؤال شىةجيتؤؤؤل  ييؤؤؤى  لي ؤؤؤام  إل طؤؤؤايي ةنؤؤؤث تحؤؤؤالف  لميؤؤؤك سؤؤؤباةةاشه
 ش لييالء ش ل يةس  رالل تيك  لعصرر  لرسطى.

.  هللاةؤؤذ منالن ؤؤ   شكاةؤؤن يؤؤذه هةؤؤر ل  لي ؤؤام  لؤؤاشلي  610شيكؤؤذ   عؤؤث رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ سؤؤي  
ض  ؤحشي  شهجؤح ء مؤ  هفااةسؤتا  ش لسؤيا  ش لؤلشم  لينؤحةطنن  شميؤر  هشرشبؤا وتقاسؤمر   ل لس في  لعل ق شىول   شةر 

فةمؤا رشي ييؤ    لالص شةرض  لمترسط. ش امؤن نشلؤن  إلسؤالم شتحققؤن ةيرءتؤ  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ةنؤث هريؤل
: 

مكانهه تم فارس نووهة أو نووتهاو  تهم ال فهارس بعهدها أ)هدا, والهروم ذات القهروو   مها ه هك وهرو ق ها   
 (.ورو أهل صخر وأهل بور هنسات آلقر الدهر,هم أصوابكم ما  او في ال يش قنر

فحة ؤؤؤن جنؤؤؤرش  لمسؤؤؤؤيمن  لتؤؤؤارل فؤؤؤارس  مكرةاتوؤؤؤؤا فؤؤؤي ةضؤؤؤار   إلسؤؤؤؤالم  شلتيتؤؤؤحع مؤؤؤ  ميؤؤؤؤك  لؤؤؤلشم كامؤؤؤؤل  
ن  مسؤؤتعمل توظ بؤؤلق شجيؤؤرص  لمترسؤؤط. شلنؤؤمشل  لي ؤؤام  لؤؤاشلي كمؤؤا بنيؤؤا فؤؤي  ل صؤؤل  لسؤؤابق  دؤؤل يا بؤؤن   لمسؤؤيم

 ش للشم.

رالل  لقل   لحاني يشل ش ل اةي يشل  لمنالني هغل  ضعف  لمسؤيمن   لؤلشم. شبتشؤجة  مؤ   ا ؤا  ل اتةكؤا  
تؤؤؤؤ  مؤؤؤ  مصؤؤؤالم ميؤؤؤؤر  هشربؤؤؤا  إل تصؤؤؤان   شمشؤؤؤؤاكيوظ  لا ريةؤؤؤ  شفةمؤؤؤا بنؤؤؤؤيوظ   ةطيقؤؤؤن  لحمؤؤؤؤالت ء  لؤؤؤذي  لتقؤؤؤن ةا 

  شيؤؤاشةوظ  شييؤى رهسؤؤوظ ميؤؤر  إةجيتؤل  شفلةسؤؤا شهلماةةؤؤا  لصؤينية   ألشلؤؤى مؤؤ  هشربؤا  لالبةؤؤ   شسؤؤايظ فنوؤا ميؤؤر  هشربؤؤا
 قةصل  لقسطيطنية   العتان شباألسطرل  لبحلي.

 سؤؤتملت  لحؤؤلشص  لصؤؤينية  ةحؤؤر  ؤؤلةنن  شةةؤؤا  شلؤؤظ تيقطؤؤ  راللوؤؤا  لحؤؤلشص  لا ريةؤؤ  بؤؤن   لممالؤؤك  ألشربةؤؤ   
ا  شكؤؤؤؤذلك بؤؤؤن   لميؤؤؤؤر  ش لبا ؤؤؤؤاش ت شبؤؤؤن  ميركوؤؤؤؤ ت إل طاعةؤؤؤؤاشكؤؤؤذلك  لصؤؤؤؤل يات  لا مةؤؤؤ  بؤؤؤؤن  ةؤؤؤؤيالء هشربؤؤؤا شهمؤؤؤؤل ء 

 لمتعؤا ين . شكؤذلك بؤن   لؤلشم  لشؤل نن  شمؤ  جؤاشريظ مؤؤ  ممالؤك هشربؤا  لشؤلقة . شباةؤاةار  لحمؤالت  لصؤينية  كمؤؤا 
سيين  في  ل قل ت  لالةق  م  يذ   ل صل. يانت جنرش هشربا مؤ   لمشؤلق تحمؤل معوؤا رشح  لحضؤار   إلسؤالمة  

  شرالدؤؤ  مؤؤا ة  تؤؤ  مؤؤ  ةضؤؤار ت  لشؤؤلق  لتؤؤي دؤؤولتوا ةضؤؤارت  إلسؤؤالم شةقيؤؤن شييرموؤؤا  إلةسؤؤاةة  ش لعيمةؤؤ 
  لتلكستا  شتخرم  لصن . رالدتوا  كحضار ت  لويا شفارس ش

  مؤؤ   لقؤؤل   لخؤؤامس   شىلؤؤى  لقؤؤل   لخؤؤامس يشؤؤل   لمنالن ؤؤ  ( كاةؤؤن هشربؤؤا شرؤؤالل تيؤؤك  لعصؤؤرر  لرسؤؤطى 
ر  شهمؤؤل ء  إل طؤؤاع ش ةميؤؤ   ل يةسؤؤ   لمتحال ؤؤ  معوؤؤظ   تاؤؤط فؤؤي ةؤؤال مؤؤ   لتخيؤؤف ش لجوؤؤل   شظيمؤؤات دؤؤل ع  لميؤؤ

كاةؤؤن ممالؤؤك هشربؤؤا ييؤؤى تمؤؤاس ةضؤؤاري مؤؤ  ممالؤؤك ش لتؤؤي ترلؤؤن إغؤؤل ق  ليؤؤاس فؤؤي ظيمؤؤات  لجوؤؤل ش لجاييةؤؤ  . ش 
 لمسيمن  في  ألةالس. شكا  هبياء  لمير  ش كبار  لييالء  قصؤاش  يادؤمتوا  لآبؤ  شجامعاتوؤا شمكتباتوؤا ليار سؤ  

 شآيب  لعيظ.

منالن ؤؤؤ . لتيتوؤؤؤي  1453شبقؤؤؤي  لحؤؤؤال يكؤؤؤذ  إلؤؤؤى ه   سؤؤؤتطاع  ألتؤؤؤل    لع مؤؤؤاةنر  إسؤؤؤقا   لقسؤؤؤطيطنية  يؤؤؤام 
 ليصؤؤار  مؤؤايرمن  مؤؤ   هسؤؤباةةا لحؤؤاوث فؤؤي هشربؤؤا. شبعؤؤا ذلؤك  قينؤؤل تمكؤؤ  ميؤؤر    لعصؤرر  لرسؤؤطى شييؤؤاه  لعصؤؤل

. شكؤؤؤؤذلك شرثؤؤؤؤر  رالدؤؤؤؤ  م1492سؤؤؤؤي   ميؤؤؤؤر  هشربؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  إسؤؤؤؤقا  هللارؤؤؤؤل ممالؤؤؤؤك  لمسؤؤؤؤيمن  فؤؤؤؤي  ألةؤؤؤؤالس  غلةاآؤؤؤؤ (
  لعر مل إلى ةوض   لممالك  ألشرشبة  شنشلوا  لقرمة .يذه ةضارتوا. شهنت 
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 ةطؤؤؤالق رشسؤؤؤةا  ل ةصؤؤؤلي  بؤؤؤل ا لتسؤؤؤةطل ييؤؤؤى   بتؤؤؤاهشفؤؤؤي ة ؤؤؤس  لر ؤؤؤن مطيؤؤؤ   لقؤؤؤل   لخؤؤؤامس يشؤؤؤل ه ضؤؤؤا  
شربةؤؤ   لصؤؤينية   ل يؤؤل   . شتيضؤؤظ إلؤؤى ةؤؤاني  لؤاشل  أل  رؤؤالل  لقؤؤلش   ل الثؤؤ   لتالةؤ  (  ليصؤف  لشؤؤمالي لقؤؤار  هللاسؤةا

 .كما رهويا  آاةي  م   لاشل   لع ماةة  فةما  عادينية  شلتارل في ةلشص 

   لخؤؤامس يشؤؤل ش لسؤؤؤانس يشؤؤل ش لسؤؤا   يشؤؤل شىلؤؤى ميتصؤؤؤف  ل ؤؤام  يشؤؤل  سؤؤةطلت  لاشلؤؤؤ  ش رؤؤالل  لقؤؤل 
شييؤؤى مخي ؤؤؤات    شترغيؤؤن فؤؤؤي بؤؤلق هشربؤؤا ش سؤؤترلن ييؤؤؤى ممال وؤؤا  لع ماةةؤؤ  ييؤؤى  لبحؤؤل  لمترسؤؤؤط شييؤؤى  لشؤؤلق 

هش سؤط  لقؤل  ميؤذ  لقؤل   لسؤا   يشؤل شىلؤى  للشماةة   لينحةطةؤ  شترغيؤن غلبؤا فؤي بؤالن  لييقؤا . لتقؤف   إلميل آرري 
 ل ؤؤام  يشؤؤل ييؤؤى هسؤؤر ر فنيؤؤا يادؤؤم   ليمسؤؤا. شييؤؤا   تحؤؤات جوؤؤرن ميؤؤر  هشربؤؤا ش ل اتةكؤؤا  لر ؤؤف يؤؤذ   لحةؤؤف 

لقؤل   ل ؤام  يشؤل  شلنيطيؤؤق مؤ    لع ماةةؤ  رؤالل  ليصؤف  ل ؤاةي  لإلميل آرريؤ   ةنؤث بؤاه  لعؤا  لتيؤاهلي  إلسؤالمي
 .   عا ه  هفل ةجظ  لمسيمن   ةجظ  لحضار   ألشربة   لحاو      للشم  لمعادلش (

شرؤالل  لقؤل   لخؤامس يشؤل شةتةجؤؤ  لمؤا ياةؤن بؤعرص هشربؤا مؤؤ  سؤةطل   ا ؤا  ل اتةكؤا  ش لمؤذيب  ل ؤؤاثرلةكي. 
لماةةؤا ش ةتشؤلت فؤي هشربؤا شهنت إلؤى ظوؤرر مؤذيب ةصؤل ةي جاوؤا يؤر  لمؤذيب  امن ةلكات إدالةة  شلات فؤي ه

  ليلشتسؤؤتاةتي(  لؤؤذي ةمؤؤل ك نؤؤل  مؤؤ   لمؤؤمثل ت  لنورن ؤؤ   لترر تةؤؤ . ثؤؤظ مؤؤا ليؤؤث ه  ال ؤؤى رش جؤؤا فؤؤي بليطاةةؤؤا ش ةتقؤؤل 
هيؤؤن  ألغييةؤؤ  شبؤؤذلك  ةقسؤؤمن هشربؤؤا ييؤؤى ثالثؤؤ  مؤؤذ يب ر ةسؤؤة  تر  عؤؤا ذلؤؤك . ميوؤؤا لةسؤؤتقل فؤؤي  لرال ؤؤات  لمتحؤؤا  
(  شسؤط هشربؤا  ل ؤاثرلةكي( في رشسةا شبلق هشربا. شسان  لمؤذيب    ألرثرذشكسيجال فةا فنوا  حنث سان  لمذيب  

 شغلبوا ش ةتشل  لمذيب   ليلشتستاةتي( في بليطاةةا ش لرال ات  لمتحا .

 ل ؤؤؤام  يشؤؤؤل إلؤؤؤى  ق ؤؤؤ   ليوضؤؤؤ  هشربؤؤؤا. شهنت  ل ؤؤؤرر   ل لةسؤؤؤة  هش رؤؤؤل  لقؤؤؤل     ش لعيمةؤؤؤهنت  ل ؤؤؤرر   لصؤؤؤياعة  
 لقؤؤل   لخؤؤامس  هش رؤؤل لتؤؤي  ةطيقؤؤن مؤؤ  هشربؤؤا ميؤؤذ   السؤؤتعماري بؤؤعرص هشربؤؤا شةوضؤؤتوا. شكاةؤؤن ةلكؤؤ   ل شؤؤرف 

 –يشؤؤل  لمؤؤنالني  مباركؤؤ   لبا ؤؤا  ؤؤا هسؤؤ لت يؤؤ  قةؤؤام إميل آرريؤؤات  حليؤؤ   سؤؤتعماري  كيؤؤل  ييؤؤى رهسؤؤوا:  ليلتاؤؤال 
 يرليا .... -فلةسا -بليطاةةا -هسباةةا

ل  لقؤؤؤل   ل ؤؤؤام  يشؤؤؤل بؤؤؤوات هشربؤؤؤا ثؤؤؤرر ت ياوؤؤؤا . ش ةوؤؤؤار  لي ؤؤؤام  إل طؤؤؤايي  شت رةؤؤؤن   ليلجر هيؤؤؤ (. شرؤؤؤال
لنيوة  لي ام  لصؤيايي  للهسؤمالي مكؤا   إل طؤاع. ش امؤن معؤار  كيؤل  بؤن   لميؤر  ش ليؤيالء هسؤ لت يؤ  ترةنؤا 

. شبؤاهت تلتسؤظ  لقؤل   لتاسؤ  يشؤل رؤالل   م ؤل ةؤلشص ترةنؤا إ طالةؤا شهلماةةؤا تحان ؤ  شت ري  نشل  مبع ل إمار ت 
  الشكل  لقليب م  بكيوا  لحالي.شنشلوا  لقرمة  معالظ رارآ  هشربا 

ياوؤؤا    سؤؤتعماري شرؤؤالل  لقؤؤل   ل ؤؤام  يشؤؤل ش لتاسؤؤ  يشؤؤل نريؤؤن  إلميل آرريؤؤات  ل يؤؤل   ألشربةؤؤ   ةلشبؤؤا 
كؤؤا  لشؤؤمالة  ش لجيربةؤؤ  إلؤؤى إفلي ةؤؤا إلؤؤى فةمؤؤا بنيوؤؤا فؤؤي ن رؤؤل هشربؤؤا شفؤؤي  لمسؤؤتعمل ت  لبعنؤؤا  شر ء  لبحؤؤار  مؤؤ  هملي

ش ليلتاؤال.  هسؤباةةاجيرص شجيرص غلص هللاسةا شفي  لجحر  ليا ة  في  لمحةطات. شهس لت تيك  لمعؤار  يؤ   ةؤاةار 
ش ستنالء  ليليطاةنن  ش ل لةسنن  ييى مع ؤظ مسؤتعمل توا لتصؤبم  لؤاشلتا   أل ؤر  فؤي هشربؤا  لتؤي دؤارت ةضؤارتوا 

 طيةعة  لحضار   للشم. لالبة   لرري    ل

شنينؤؤن فؤؤي   الةتضؤؤارشبردؤؤرل  إلميل آرريؤؤ   لع ماةةؤؤ  لمؤؤا هسؤؤي يا مؤؤ  هسؤؤباص  لضؤؤعف  نريؤؤن فؤؤي ةالؤؤ  
  تتؤآمل ييؤى تقاسؤموا  شتسؤ  سؤكاكنيوا  السؤتعماري  يلف  لسةاس   لاشلة  هللاةذ   بؤ  للجل  لملية(. شباهت هشربؤا 

لنترلؤؤؤر   لاسؤؤؤا س   شيسؤؤؤترلر  ييؤؤؤى   لمؤؤؤم مل  فؤؤؤي يؤؤؤذه  لملةيؤؤؤ هبؤؤؤال وا. شنرؤؤؤل  لنوؤؤؤرن ييؤؤؤى رؤؤؤط  تقسؤؤةظ ش  بؤؤؤتالعل
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 لجميؤؤؤ   لعصؤؤؤية  ليؤؤؤلشم  لجؤؤؤان   هشربؤؤؤا شهمليكؤؤؤا (   شذلؤؤؤك  سؤؤؤةطلتوظ ييؤؤؤى يؤؤؤالظ  لسةاسؤؤؤ  ش لمؤؤؤال ش ل  ؤؤؤل  إليؤؤؤالم 
 .ش لايار  ش لجاسرسة  !

  

مناذ مطلاع  االساتعماريةا أسباب نهضة أوربا واسترجاعها لاواء الحضاارة وقياام الحضاارة الغربياة وانطالقتهاأهم 

 -باختصار  -القرَ السادس عشر

 لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية  ييؤؤؤى  لمشؤؤؤلق شةقؤؤؤل رالدؤؤؤ   لتؤؤؤل    لحضؤؤؤاري  إلسؤؤؤالمي شمؤؤؤا ة  تؤؤؤ  مؤؤؤ  ةضؤؤؤار ت 
 لمشلق في فارس ش لويا ششسط هللاسةا ش إلفان  م  كل ذلك. ش ةشا  ةلك   لتلجم   لعيمةؤ  شنر سؤ  هسؤباص  لوحيمؤ  

 يذ  لقل   ل الث يشل (. مفي  لحلشص  لصينية .
  رؤؤالل  لقؤؤل   لخؤؤامس  سؤؤقر   لقسؤؤطيطنية  شيجؤؤل   لعيمؤؤاء ش لمكتبؤؤات شىر   لحضؤؤار   للشماةةؤؤ  إلؤؤى هشربؤؤا.

 يشل ( .
سقر   ألةالس شةوب مكتباتوا  لح يل  شىكمال ما ةصيره مؤ   لحمؤالت  لصؤينية  مؤ  شر ثؤ  مكرةؤات  لحضؤار  

 س يشل ( .  ميذ  لقل   لسان لعلبة   إلسالمة .

 ل شرف  لجال فة  شتطرر  ألساآنل  ألشربةؤ  شيؤرن  فر  ؤا ذلؤك مؤ  هربؤاح  لتجؤار  شالسؤةما  عؤا  كتشؤاف رهس 
 للجؤؤاء  لصؤؤالم شتحريؤؤل آليؤؤق  لتجؤؤار  يؤؤؤ  بؤؤالن  لمسؤؤيمن . شمؤؤا جيؤؤره مؤؤؤ  كيؤؤره  لؤؤيالن  لم ترةؤؤ  السؤؤةما  لعؤؤؤالظ 

 .ميذ  لقل   لسانس يشل (  لجاوا   لقار   ألمليكة (

  ميؤذ  لقؤل   لسؤا     كتشاف  لبخار شتطريل  لس   ش لقاآل ت ش كتشاف  لبارشن ش لمت جل ت شتطؤريل  ألسؤيح 
 يشل( .

ييؤؤؤى  لمي ةؤؤؤ  شةي وؤؤؤا  لمقؤؤؤاس مؤؤؤ   ل يةسؤؤؤ  ش ةطؤؤؤالق  ألف ؤؤؤار  لسةاسؤؤؤة   18 ل ؤؤؤرر   ل لةسؤؤؤة  ةوا ؤؤؤات  لقؤؤؤل   
 لؤؤاشل  لقرمةؤؤ   ل يؤؤل  كألماةةؤؤا شى طالةؤؤا شفلةسؤؤا ش ليوضؤؤ   لقرمةؤؤ   لتؤؤي هنت إلؤؤى سؤؤقر   لي ؤؤام  إل طؤؤايي شترةؤؤا 

 .ييى ةساص  إلمار ت  لصانل 

 عؤؤا  ل ؤؤرر   ل لةسؤؤة  ييؤؤى   ل ؤرر  ييؤؤى  ل يةسؤؤ  ش لت يؤؤن مؤؤ  تحجليؤؤا ش ةطؤؤالق  لعؤالظ  لتجلييؤؤي ش لحليؤؤ   ل  ليؤؤ 
  لمير  ش ل يةس  .

ت  لعيمةؤؤؤؤ  شتطؤؤؤريل  آللؤؤؤ   لصؤؤؤؤياعة  شثؤؤؤرر   لمختليؤؤؤا(  19( ش لؤؤؤؤؤ   18 ن   لؤؤؤؤ    ل ؤؤؤرر   لصؤؤؤياعة  فؤؤؤؤي  لقؤؤؤلة
  لماةة  ش لعسكلي .

لياؤحش ش ل تؤرح ش لتضؤحة  شبؤذل  لجوؤرن فؤي مختيؤف ه طؤار  ألرض تحؤؤن   إلسؤتعمار لؤلشح  لعسؤكلي  ش لترجؤ  
 قةان  مير  مااملي  تر  ن  ليمجا ش ل ل ء ش لترس .

ا  ل ةصؤؤلي   لتؤؤي  جتاةؤؤن جنربؤؤؤوا شيكؤؤذ  شلمؤؤات يؤؤذه  لعر مؤؤل نشال  سؤؤتعماري   ريؤؤ  كؤؤؤا  فؤؤي آيةعتوؤؤا رشسؤؤة
 ةتؤؤرت  لصؤؤن  ش لويؤؤا شمع ؤؤظ همليكؤؤا  إميل آرريؤؤ شبليطاةةؤؤا  لتؤؤي بؤؤكين . شسؤؤةطلت هك ؤؤل مؤؤ  ةصؤؤف  ؤؤار  هللاسؤؤةا 

 لشمالة  شنشل ك نؤل  هرؤل  فؤي هللاسؤةا شهفلي ةؤا ةتؤى هآيقؤر  يينوؤا  سؤظ   إلميل آرريؤ   لتؤي ال تانؤب ييوؤا  لشؤمس(. 
 لالةتشؤؤارشكؤؤذلك هسؤؤباةةا  إلميل آرريؤؤ  ش ليلتاؤؤال  ليتؤؤا  كاةتؤؤا سؤؤبا تا    التسؤؤاع ش  الةتشؤؤارشفلةسؤؤا  لتؤؤي تينوؤؤا فؤؤي 

 شنشل هرل  كورليا  شبيجةكا شى طالةا..  الستعماري 
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رؤؤالل  لقؤؤل   لتاسؤؤ  يشؤؤل بؤؤاهت ةؤؤلشص  إلسؤؤتقالل فؤؤي همليكؤؤا  لشؤؤمالة  شهسؤؤ لت  ل ؤؤرر   لتؤؤي  انيؤؤا  جؤؤررج 

 لتؤي ت رةؤؤن  عؤا  لحؤلشص  ألييةؤ   لتالةؤ  لتيضؤظ إلؤى جاةؤب رشسؤؤةا  مليكةؤ  ألش بؤيط ( يؤ  قةؤام  لرال ؤات  لمتحؤا  
  ل ةصلي  شنشل هشربا  لالبة  إلى ةاني  لاشل  ل يل .

 ألشربؤؤؤي ييؤؤؤى  لسةاسؤؤؤات  ألشربةؤؤؤ  شييؤؤؤى  لايؤؤؤا ظ  السؤؤؤتعماري  إلؤؤؤى  بؤؤؤتعال  لحؤؤؤلص  –هن   لصؤؤؤل ع  ألشربؤؤؤي 
 لتؤؤي كؤؤا  مؤؤ  ةتا جوؤؤا  ةوةؤؤار  يؤؤاء سؤؤت  مالوؤؤن  إةسؤؤا  ! لتؤؤي ذيؤؤب ضؤؤحنتوا ه  (.1918-1914 لعالمةؤؤ   ألشلؤؤى  

 إلميل آرريؤؤؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤؤؤ . ةنؤؤؤؤؤث رسؤؤؤؤؤمن بليطاةةؤؤؤؤؤا شفلةسؤؤؤؤؤا رطؤؤؤؤؤ  تقاسؤؤؤؤؤظ تلكتوؤؤؤؤؤا. ش متؤؤؤؤؤات لتصؤؤؤؤؤبم هكيؤؤؤؤؤل نشلتؤؤؤؤؤن  
 . في  لتارير شالسةما بليطاةةا  لتي دارت إميل آرري  ال تانب ييوا  لشمس. ستعماريتن 

المةؤؤ   ألشلؤؤى فؤؤي  لمرجؤؤ   لل ةسؤؤة  مؤؤ   لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ل اةةؤؤ  ييؤؤى شيكؤؤذ   ةطيقؤؤن هشربؤؤا  عؤؤا  لحؤؤلص  لع
. رغؤؤؤظ ه  هةؤؤؤف  1798  ش لتؤؤؤي  مكؤؤؤ   لتؤؤؤأرير لوؤؤؤا يميةؤؤؤا ميؤؤؤذ ةميؤؤؤ  ةؤؤؤابينر  ييؤؤؤى مصؤؤؤل يؤؤؤام  إلسؤؤؤالمي لعؤؤؤالظ 

 اشهسؤباةةكا   ا باه ميذ مطي   لقل   لسانس يشل ةنؤث  ةتيؤن  ليلتاؤال   إلسالمي لصينينن  ييى هآل ف  لعالظ 
. شل ؤؤ  ذرش   لحمؤؤؤالت كاةؤؤن  عؤؤؤا  إلسؤؤؤالميشفلةسؤؤا شبليطاةةؤؤؤا شيرليؤؤا  ك نؤؤؤل  مؤؤ   لمسؤؤؤتعمل ت فؤؤي هآؤؤؤل ف  لعؤؤالظ 

 .م . بن  فلةسا شبليطاةةا  1917 سي  بةكر – سةكس ت اقة  

بؤؤؤن   لؤؤؤاشل  ألشربةؤؤؤ  ذ توؤؤؤا شظوؤؤؤرر هلماةةؤؤؤا  لياهيؤؤؤ  شت رييوؤؤؤا محؤؤؤرر  مياش ؤؤؤا ليؤؤؤاشل   السؤؤؤتعماري هن   لصؤؤؤل ع 
(. شهنت يؤذه  لحؤلص  لتؤي 1945-1939ربة   التعاش  م  إ طالةا ش لةا ا  إلى ةشرص  لحؤلص  لعالمةؤ   ل اةةؤ    ألش 

 ألشربةؤؤؤ    السؤؤؤتعماري ليؤؤؤاشل  ش الجتماعةؤؤؤ مينؤؤؤر  إةسؤؤؤا  إلؤؤؤى تحطؤؤؤةظ  لييؤؤؤى  إل تصؤؤؤان    82ةصؤؤؤات هيؤؤؤاء مؤؤؤ  
 إلتحؤؤان  لسؤؤرفننتي  لؤؤاشل  ألشربةؤؤ  شبؤؤلشهشهيؤؤانت رسؤؤظ رارآؤؤ  هشربؤؤا  شؤؤكيوا  لحؤؤالي تقليبؤؤا. كمؤؤا هنت إلؤؤى ضؤؤمرر  
 1917 عا  ل ؤرر   لييشؤفة   لشؤنرعة  سؤي   لذي شر  رشسةا  ل ةصؤلي  شه ؤام نشلؤ  بؤنرعة  تحكؤظ إرثوؤا مؤ  مرسؤكر.

كؤؤأكيل نشلتؤن  مؤؤ  نشل  لؤلشم تسؤؤةطل   ييؤى مقؤؤار ت  لعؤالظ. ششرثؤؤن   ألمليكةؤ شكؤذلك بؤؤلشه  لرال ؤات  لمتحؤؤا   م .
ششرثتؤا بؤذلك ر  ؤ   لؤلشم  لمعادؤلي   صؤرر  ر ةسؤة  .  ألشربةؤ  لوؤام ليؤاشل   السؤتعماري  ظ  إلر  ياتا   لاشلتا  مع

. 

كما هسي يا  ام  لي ؤام  لؤاشلي  لجاوؤا  عنؤا  لحؤلص  لعالمةؤ   ل اةةؤ  ش تقاسؤظ  إلتحؤان  لسؤرفنتي  شؤكل ر ةسؤي ش 
 سةان   لعالظ ما  ةصف  ل . فلةسا شبليطاةةا أ   لرال ات  لمتحا  شما تبقى م  نشل هشربا  لقري 

 إلتحؤؤان  لسؤؤرفنتي  عؤؤا شرآتؤؤ  فؤؤي هفااةسؤؤتا  ش ة ؤؤلنت  لرال ؤؤات  لمتحؤؤا   ألمليكةؤؤ   لتؤؤي ةضؤؤجن  رتوؤؤا  إةوؤؤار
نشل ي مؤى يسؤكليا تينوؤا فؤي  ا مؤ   لؤاشل  لقريؤ  كمؤا تقؤرل  لار سؤات  9 لعسكلي  لتصبم ه ر  م  مجمرع ه ؤر  
  هييؤؤى   تصؤؤان  ؤؤري فؤؤؤي  ألرض. لتصؤؤبم  قؤؤار توا  لعيمةؤؤ  ش  لت يرلرجةؤؤؤ   إلسؤؤتل تةجة . شلنيضؤؤظ   تصؤؤانيا لةكؤؤؤر 

  انتوا. شيذه ة ةق . هيي مينر  ةسم   شري   ةضار   للشما  كما  300شتعا نيا  لذي ةايح 

 لعجؤؤؤؤره  لميحيؤؤؤؤ ( لتؤؤؤؤارل فؤؤؤؤي في وؤؤؤؤا  حكؤؤؤؤظ شةؤؤؤؤا   لياؤؤؤؤ  ش لمؤؤؤؤذيب   السؤؤؤؤتعماري شيليؤؤؤؤن بليطاةةؤؤؤؤا   لاشلؤؤؤؤ   
 لتؤؤارير  لمشؤؤتل . شدؤؤارت   ةؤؤ   لؤؤاشل  ألشربةؤؤ  تا عؤؤ  لوؤؤا ييؤؤل ةيؤؤف  ليؤؤاتر.  لؤؤذي بؤؤاه ويحؤؤق  ؤؤ    ليلشتسؤؤتيتي(  ش 

مع ؤؤؤظ مكرةؤؤؤات ةيؤؤؤف ش رسؤؤؤر مؤؤؤ  نشل هشربؤؤؤا  لشؤؤؤلقة  شةتؤؤؤى رشسؤؤؤةا ذ توؤؤؤا ... لتتحؤؤؤا جوؤؤؤرن  لؤؤؤلشم فؤؤؤي  لحمؤؤؤالت 
 لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا يؤؤام   ةؤؤان  همليكؤؤا  لتؤؤي  ةطيقؤؤن ميؤؤذ إيؤؤال  قةؤؤام   إلسؤؤالمي لصؤؤينية   ل ال ؤؤ  ييؤؤى  لعؤؤالظ 
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  شيؤؤي ه اميؤؤا يؤؤذه   ةنؤؤث ترلؤؤن  مطيؤؤ   أللفةؤؤ   لمنالن ؤؤ   ل ال ؤؤ ميؤؤذ ةوا ؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤلي  ش ش بياؤؤن مؤؤا يا  1990
 .همليكا شةي اؤيا شذورلوا  لميافقر  ه   ميمش   ألرض جرر  شظيما  

 

 أمريكا (: –أوربا –السيطرة اليهودية عل  الروم المعاصرين )اإل.حاد السوفييتي البائد 

 

 تس   النسو  و   ااتوا  السوفننتي البائد ورو يا الوالية :  -( 1)
 

 المور  الب افية والنسو : -
  ة نؤؤا ةارؤؤام  س ل ؤؤرر   لييشؤؤفة  وورن ؤؤ   لت  نؤؤل ش لتخطؤؤةط ش لتمريؤؤل ش لتي نؤؤذ   ف نيسؤؤرفوا شم  ليؤؤا يؤؤر مؤؤارك

ةؤؤرل كيمؤؤات مؤؤاركس إلؤؤى ش  ؤؤ  ثؤؤرر    شهمؤؤا  لحلكؤؤ   لشؤؤنرعة   لنوؤؤرني  ملنرؤؤاي مؤؤاركس(. شكؤؤذلك لنيؤؤن     لؤؤذي 
  ممل ات  ير وورني كذلك.

( مؤؤؤاويي:  لقؤؤؤا ةشؤؤؤلةا رشح  ل رريؤؤؤ   لتحليليؤؤؤ  1939جؤؤؤاء فؤؤؤي  ؤؤؤل ر بيؤؤؤي بنؤؤؤل   هبيؤؤؤاء  لعوؤؤؤا  لنورن ؤؤؤ ( سؤؤؤي   
تعؤؤالةظ يؤؤذه   ل اذ ؤؤ  بؤؤن  بؤؤعرص  لانؤؤل   إل يؤؤايوظ  ؤؤالتخطي يؤؤ  هن ؤؤاةوظ بؤؤل  الشؤؤعرص  الخجؤؤل مؤؤ   إليؤؤال  يؤؤ 

 ألن ؤؤا    شةجحيؤؤا فؤؤي إ يؤؤاع ك نؤؤلي   ؤؤاإليال  جوؤؤار  يؤؤ  إلحؤؤانيظ  ل يؤؤي شيؤؤام  إل مؤؤا   خؤؤالق  ليتؤؤ    شهغرييؤؤايظ 
ثؤؤظ  ؤؤاميا لوؤؤظ يقا ؤؤا  سؤؤتحنل ييؤؤنوظ سؤؤيل هغر ريؤؤا  لح ة ةؤؤ :    –ة ليؤؤ  ن رشيؤؤ   – الت ؤؤارل  كؤؤرةوظ هة ؤؤان  لقؤؤلشن 

 ا فيا. لشنرعة  ش ل رضري   لتي تخام مصالحيا شهي
 شهما  لتمريل فور وورني كما مل.

شكا    م بلشكي (  لحي  لشل ي م  ةنريرر  مسلةا  لتخطةط لي ؤرر    وتؤراله  تلشتسؤكي( شال ه ل يؤذ   لحؤي 
 ير ملكح  لتخطةط  لنورني  لعالمي لتامنل  لبشلي ..

 ش ا دار في  ألسيرع  ألشل لي رر   ل ر ذش بقن   حق  لنورن:
 رن يا ء ليجيس  لسامي  عا ب يية   اةرةةا. عتيل يا ء  لنو 
 . اليتل ف  حق  لنورن في هةشاء شآ   رمي في فيسطن  

 

 الكتب السيا ي ارول ل مور  الب افية: -
 مكر  م  سبع  هبخاص رمس  م   لنورن ألبري  شيظ:

 لنين : وورني   شهشجت   تلبسكا ا( وورن  .
 تلشتسكي: وورني.

 كامنيةا: وورني.

 رف: وورني.سركرلي 

 هييرةةا: وورني.

 هما ستالن  فحشجت  وورن    سموا  رشه كاجا ةرفتش(.

 وييرف: رشسي شلةس وورن ا   شير  لرةنا.
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 م(.1918الدولة التي شك سا لنننن  نة ) -
 شيذه هشل ةكرم   عا  ل رر :

 النسو  العد  الك ي الجسة

 17 22  لرهر ء

 34 43 إن ر   لحلص

 45 64 ا رية لجي   لشئر   ل

 13 17 لجي   لشئر   لخارجة 

 41 42 لجي   لصحاف  

 425 532 مجمرع كبار  لمرظ ن 
 

 %( م   لنورن.80هي ه  ةسب   لمرظ ن   
شلعؤؤل  لقؤؤارئ  ل ؤؤليظ  حسؤؤب ه  يؤؤذ  كؤؤا  فؤؤي با  ؤؤ   ل ؤؤرر    إال ه   ألمؤؤل  سؤؤتمل ةتؤؤى ورميؤؤا يؤؤذ  ف ؤؤي سؤؤي  

  سؤرفنتي ال وحيؤا يؤ  ش ةؤا فؤي  لمئؤ ةنيا  لةكسة ا(:  يان  لنورن فؤي  إلتحؤان  لم( كتين  ل اتب   لسرفنتة   1965 
شكييوظ  م ير  ستن  في  لما   م  ينئ   لتاريس في  لمعايا  لعيةؤا ش لجامعؤات   شثمؤاةن  فؤي  لما ؤ  مؤ  مسؤمشلة  

س  ال تصؤؤؤؤاني فؤؤؤؤي  لترجةؤؤؤؤ   لعقا ؤؤؤؤاي فؤؤؤؤي  لحؤؤؤؤحص  لسةاسؤؤؤؤ   لخارجةؤؤؤؤ    شى  ةا ؤؤؤؤب ر ؤؤؤؤةس  لؤؤؤؤرهر ء شر ؤؤؤؤةس  لمجيؤؤؤؤ
  لرسفةات وورني(.

 (973-1/971  لذرا ل ج 

  
 م( وتس   النسو  و   الدول العظم :1945مؤتمر يالوة  نة ) -( 2)

إثل  لحلص  ل اةة   جتم   أل طاص  ل الث   رشهفين   ستالن    تشلبل( ش ؤلرش : محؤر  لياهيؤ  ش تقسؤةظ هلماةةؤا 
 لةا اةةؤؤؤ    شتشؤؤؤكنل ةكرمؤؤؤؤات ن مقل آةؤؤؤ  فؤؤؤي هشرشبؤؤؤؤا    إلميل آرريؤؤؤؤ إلؤؤؤى ميؤؤؤاآق  ةؤؤؤتالل بؤؤؤؤن   لحي ؤؤؤاء . شتصؤؤؤفة 

  لشلقة    شنرسر   لمذكل   لصونرةة   لتي تتضم :
   ميةؤار ت( نشالر تؤرهع ييؤى  لنوؤرن  لمتضؤلري  فؤي هشربؤا  5ه    ؤلض ييؤى هلماةةؤا تعريضؤات  ؤاريا

 ش لذو  ةحةر  إلى همليكا شفيسطن .
 ورن   إلى فيسطن .رف  جمة   لقنرن ي   لوجل   لن 

 .ميم  لنورن  لمسايا ت إلةشاء كةاةوظ  لسةاسي 
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 هما  أل طاص  ل الث  فنوظ وورن إما ةسبا شىما منرال شياآ  .
ووؤؤؤرني ميحؤؤؤار مؤؤ  هسؤؤؤل  وورن ؤؤؤ   سؤؤموا  رشهةيؤؤؤلغ(   ثؤؤظ تحرلؤؤؤن إلؤؤؤى رشهفيؤؤن . ش يؤؤؤاجلت مؤؤؤ   فروزف ههه:

إلرؤل ج  حهةؤا ثالثؤ  كرةؤر  لجيؤ  لجمؤ   ألمؤر ل لمؤاركس شىةجينؤرشهفيؤن(    هسباةةا إلؤى همليكؤا   شكؤا  جؤاه  كينيتؤر 
  ليةا   لشنريي. ش ا  ام  لنورن إلى  لل ةس  ألمليكي رشهفين منا لة  ذيية  مكترص يية :

   للفا ة  ش لحكم  ل لة ين  رشهفين ةينيا  لجاوا  لذي سةعناةا إلى  ألرض  لمةعان(. 
وورن ؤؤؤ   سؤؤؤموا   رشه كاجؤؤؤا  فؤؤؤتش (.  ش ؤؤؤا  قنؤؤؤن يؤؤؤذه  لحسؤؤؤياء  فوؤؤؤر ووؤؤؤرني ةسؤؤؤبا   شهشجتؤؤؤ  أمههها  هههتالنن:

 لنورن   م  هسلتوا تاول  إلتحان  لسرفنتي  ل    ثالث  يقرن ةكظ فنوؤا سؤتالن    ش ؤا كؤا   اله ركاجؤاةرفتش( بؤقنق 
 [. فرشه  مسةطل  ييى ستالن  شمرلر تر 

 فور م  هريم  لمتحمسن  لي  ل   لصونرةة  {.  وأما تارشل} 

 (1/981ذرا ل ج  ل

 
 تس   النسو  و   أوربا :-( 3) 

كيؤؤن همتيؤؤك فؤؤي هربؤؤة ي  عؤؤة  لمعيرمؤؤات  إلةصؤؤا ة  ش لار سؤؤات ةؤؤرل يؤؤذ   لمرضؤؤرع   شل يؤؤي فقؤؤاتوا فؤؤي 
 ليا   سيب يجلتي  لسليع  ميوا إلى هفااةستا    ثظ فقات  لقسظ  آلرل في هفااةستا  إ ا  سقرآوا . 

 لسؤؤؤةطل   لوا يؤؤؤ  ليربةؤؤؤات  لنورن ؤؤؤ  ش لصؤؤؤونرةة  ييؤؤؤى يؤؤؤالظ  لسةاسؤؤؤ   شل ؤؤؤ  رالدؤؤؤ  مؤؤؤا هتؤؤؤذكله مؤؤؤ  ذلؤؤؤك يؤؤؤر
 ش لصحاف  ش إليالم ش ليير  ش لممسسات  إل تصان   في هشربا يمرما .

 سينل  لم ال :  ىفمما هذكل يي
  نر سؤ  يؤ   ؤر   1996( فؤي هةؤا هيؤا نيا سؤي  BBCةشلت مجي     لمشايا  لسةاسي ( شتصاريا  لؤؤ   -

ني فؤؤؤي  لحؤؤؤحبن   ليليطؤؤؤاةنن   لل ةسؤؤؤنن    ةؤؤؤحص  لمحؤؤؤاف ن  ( ش   ةؤؤؤحص  لعمؤؤؤال ( . شريصؤؤؤن إلؤؤؤى  ليؤؤؤربي  لنوؤؤؤر 
ةتةج    ه   لنورن  سةطلش  ييى  لححبن  بارج  متقارب  شمايش  . شتحنلت في  لسؤم ل : مؤ  سؤنايظ  لنوؤرن فؤي 

 موظ . إلةتخا ات بن   لححبن  ؟! شكين همتيك  لمجي  في هربة ي .شفنوا تقليل إةصا ي 
سؤي  عةؤات  لنورن ؤ  مؤمتمل  تحؤن بؤعار  ( يقات  لمي مات ش لجم1985شلما كين هنرس في فلةسا سي    -
 ( .( !! L an 2000 La France est juif :فلةسا وورن   !( شكا   ال لةسة   -2000

 ؤام  شةشلت  لصحف نر سات ي   ةتشار  لنورن في مختيف ممسسات  لاشل  ف اةن إةصؤا ة  مايشؤ  ! ش ؤا
ةحص  لجيو   لرآية   لةمنيي  لقرمي  ل لةسي  لمتطلف ضا  لنورن ش لعلص ش ألجاةب بيشؤل معيرمؤات رطنؤل  يؤ  

 يذ   لتايال  لنورني ..
ش ل م ل ذلك ي  كل بيا هللارل شيمكؤ  تحصؤنل يؤذه  لمعيرمؤات لمؤ  هر ن  سؤتح ن  مؤ   إلةتلةنؤن ..شيك ؤي ه  

   لمي مؤؤات  ل يسؤؤطنية  شميوؤؤا ةمؤؤاس مي مؤؤات إريابةؤؤ    رغؤؤظ  يتؤؤل ف ةؤؤل  مر  ؤؤف  إلتحؤؤان  ألشربؤؤي شميوؤؤا إيالةؤؤ
هشربؤا  حؤق مقاشمؤ   إلةؤتالل   ش لشؤر يا ك نؤل  . رغؤظ ه   لشؤعرص  ألشربةؤ  بؤاهت تعيؤ  تيلموؤا بوؤذ   لرضؤ  . ةتؤؤى 

يؤى % م   لشؤعب  ألشربؤي وؤل  إسؤل  نل يؤي  لخطؤل  ألشل ي60هييين إةصا ة  رسمة  لالتحان  ألشربي ه  هياء 
  لسالم  لعالمي   مما هثار رن  فعل يية   في هشسا   لنورن  ألشربنن  شىسل  نل .
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لكنيسههههة اانجن يههههة ( تسهههه   النسههههو  و هههه  أمريكهههها المعاصههههر  . و اههههاهر  المسههههيوننن المتسههههو  ن ) ا -( 4) 
 الموافظوو الجد ( :و)

لجاوؤؤا تصؤؤل إلؤؤى مسؤؤام   ليؤؤاس فؤؤي منالن ؤؤ  . شلمؤؤا بؤؤاهت هربؤؤار رنؤؤل ت  لعؤؤالظ  1492 كتشؤؤ ن همليكؤؤا سؤؤي  
هشربا   دارت ييى مل ثال  يقرن تين مور  هفئا   لمااملي    ش لميشؤقن  ش لمطؤارنو  فؤي هشربؤا   كمؤا هدؤبحن 

 مي ى ليمجلمن  ش لمي نن  . 
شهنر   لنوؤرن  لؤذو  كؤؤاةر   عؤاةر  فؤي هشربؤؤا مؤ   ل يؤؤظ ش الةتقؤار مؤ   ليصؤؤار    هيمةؤ  يؤذ   لعؤؤالظ  لجاوؤا بؤؤل 

 يتقا  عضوظ هةوا هرض  لمةعان  لتي  شلش  بوا في كتيوظ  لقا م  .  
شلما ظولت مياجظ  لذيب ش ل ؤلش ت  لطا يؤ  تحلكؤن ةاسؤ   لشؤظ ش لؤيوظ لؤا   لنوؤرن شبؤاؤش  بوجؤل  ك ة ؤ  ةحؤر 

  لعالظ  لجاوا . شسليا  ما بكير  جالة  كينل   شيمير  في مجالوظ  لتاريخي    لمال ش للبا .
ن همليكا شباهت تت ر   لرال ات  لمتحا   ألمليكة  كا   عضؤوظ  ؤا ةؤاه ة ؤرذ  فؤي مجؤاالت  لييؤر  شلما  ستقي

شرؤشس  ألمؤؤر ل   ش أليمؤؤال  لمصؤؤلفة  . ةتؤؤى تخؤؤرف شتيبؤؤأ هةؤؤا هش  ؤؤل  للؤسؤؤاء  ألمليكؤؤا  شيؤؤر  ؟؟(   مؤؤ  ة ؤؤرذ 
محؤذر   رمؤ  مؤيوظ    أةؤ  وتر ؤ   يذه  لشلذم  شةذر ميوظ   ش ؤال فؤي شثةقؤ  مؤا تؤح ل مح رظؤ  فؤي مكتبؤ   ل ؤرةالس

إالم  كؤؤبم جمؤؤاح يؤؤذه  ل ئؤؤ  شيحؤؤال بنيوؤؤا شبؤؤن  آمرةاتوؤؤا شجشؤؤعوا فلةؤؤ  وتر ؤؤ  إ   ؤؤأتي ييؤؤى همتؤؤ   ألمليكةؤؤ  همؤؤا  
 وتحكظ فنوظ يمالء شيمي ر  ه ر توظ ..شكين هةت ,  صرر  ي  مقرلت  تيك شيي بونل  .

شر  مالةؤؤا  ؤؤاره  فؤؤي تمريؤؤل  لؤؤاشل فؤؤي  لحؤؤلص  لعالمةؤؤ  شفعؤؤال هللال  ألمؤؤل إلؤؤى ماةؤؤذر ميؤؤ    فقؤؤا لعؤؤب  لنوؤؤرن ن
 ألشلؤؤى  ثؤؤظ  ل اةةؤؤؤ    شنريؤؤر  فؤؤؤي تمريؤؤل ةوضؤؤؤ   لتصؤؤية  فؤؤي هشربؤؤؤا شهمليكؤؤا   شلؤؤؤظ ويصؤؤلم  لقؤؤؤل   لتاسؤؤ  يشؤؤؤل إال 
ش لنوؤرن  حت ؤلش  تجؤؤار   لمؤال ش أليمؤؤال شأليمؤال  لمصؤؤلفة  فؤي هشربؤؤا شهمليكؤا   شدؤؤار لوؤظ لؤؤربي وؤتحكظ  حمؤؤالت 

  شسؤةطلش  ييؤى م ش لصحاف  في همليكا كمؤا هشربؤا ات  ألمليكة     ش ألشربة  .. شسةطلش  ييى  طاع  إليال إلةتخا
دؤؤؤؤياي   لسؤؤؤؤنيما شيؤؤؤؤالظ يرلنؤؤؤؤرن   شنسؤؤؤؤر  ةسؤؤؤؤياش توظ لةكرةؤؤؤؤر  يشؤؤؤؤةقات هش هشجؤؤؤؤات ل بؤؤؤؤار  لشخصؤؤؤؤةات  لسةاسؤؤؤؤة  

نورن ؤ  فؤي همليكؤا  هك ؤل مؤ  ثماةةؤ  مينؤر  ش ال تصان   ! ش امن لوظ  لجمعةات ش لمي مات   شبي  تعا ن  لجالة   ل
ةسم   قط  هك ليظ  يب  لرال ات  لمتحا   ال تصاني   ماوي  ةنريرر  (  لتي تعتيؤل مؤ  ير دؤظ  لنوؤرن فؤي  لعؤالظ 
. ثؤؤظ نرؤؤل  لنوؤؤرن شهبيؤؤاء  لنورن ؤؤات مجؤؤال  لسةاسؤؤ   أة سؤؤوظ شدؤؤار مؤؤيوظ  ليؤؤر ص فؤؤي  ل ؤؤرةالس شمجيؤؤس  لشؤؤنرخ 

 ساء!ش لرهر ء شةتى  للؤ 
شة ل  اليتياق  لاالية  م  ةصار  همليكؤا  لمؤذيب  ليلشتسؤتاةتي    لؤذي ولت ؤح ييؤى ت سؤنل ت  لعوؤا  لقؤا ظ   
 لتؤرر   ( ش ل تؤؤب ش ألنبةؤات  لنورن ؤؤ    شلؤات مؤؤا رس مذييةؤ  جاوؤؤا  تعتيؤل ةؤؤب  لنوؤرن ش لعمؤؤل ييؤى إيؤؤان  مجؤؤايظ 

 إلسل  نل م  ه لص  لقلبات  لاوية  . 
 يب ش لجمعةات شدؤار لوؤا شسؤا يوا  إليالمةؤ   ل  نؤل  مؤ  مئؤات محطؤات  لل نوؤر ش لقيؤر ت شتطررت يذه  لمذ

  لتي حيرةة  ش لجل  ا ش لمجالت   ش ل تاص شمل كح  لار سات ش لاير  ...إلر   
ثظ ظولت  ل يةس    إلةجنيةؤ  ( شكؤا  مؤ  هبؤله معتقؤا ت شجؤرص نيؤظ إسؤل  نل كر جؤب نويؤي   ش اليتقؤان  ؤأ  

لمةؤؤ  سؤؤتقرم فؤؤي سؤؤول  يلمجؤؤاش  ( بؤؤمال فيسؤؤطن  بؤؤن   لنوؤؤرن  لمؤؤايرمن  مؤؤ  ميؤؤر   ليصؤؤار    شبؤؤن  معلكؤؤ  يا
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 لمسؤؤيمن    شهةوؤؤا سؤؤت ر  معؤؤار    يؤؤى فنوؤؤا مالوؤؤن   لبشؤؤل   شيؤؤي مقامؤؤ  لعؤؤرن   لمسؤؤةم ةحشلؤؤ  مؤؤ   لسؤؤماء إلةقؤؤاذ 
ي يؤؤي مريؤؤؤا لوؤؤذ   لحؤؤؤا  . شكؤؤؤا   لمؤؤممين   ؤؤؤ  . ش يتقؤؤا يؤؤؤمالء ه  ةوا ؤؤات  لقؤؤؤل   لعشؤؤلي  هش هش  ؤؤؤل  لقؤؤل   لحؤؤؤال

 ل  نؤلش  مؤؤ   لساسؤؤ   ألمليكؤا  مؤؤ   يتقؤؤا بوؤذه  لطالسؤؤظ مؤؤيوظ  لؤؤل ةس رياؤا  ة سؤؤ  ! ش ؤؤا كتيؤن كتؤؤب يؤؤا  ةؤؤرل 
يؤؤذ   لمرضؤؤرع شتؤؤلجظ  عضؤؤوا ليعلبةؤؤ  .   شليشؤؤةر سؤؤ ل  لحؤؤر لي نر سؤؤات شكتؤؤب قةمؤؤ  فؤؤي يؤؤذ   لمرضؤؤرع لمؤؤ  هر ن 

  ستح ن   (.
ال متيا ةؤؤا مؤؤؤ  همليكؤؤا رؤؤؤالل  للبؤؤ   ألرنؤؤؤل مؤؤ   لقؤؤؤل   لماضؤؤي شمؤؤؤا ه لؤؤن . ثؤؤؤظ  شلؤؤذلك تيقؤؤؤن إسؤؤل  نل نيمؤؤؤا

معتقؤؤؤؤا توا   هآيقؤؤؤؤر  ييؤؤؤؤى هة سؤؤؤؤوظ ظوؤؤؤؤلت ةوا ؤؤؤؤات  لقؤؤؤؤل   لماضؤؤؤؤي فؤؤؤؤي همليكؤؤؤؤا مارسؤؤؤؤ  نويةؤؤؤؤ  سةاسؤؤؤؤة  هلعؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي 
   البؤؤ   لمحؤؤاف ر   لجؤؤان (   شكؤؤا  مؤؤيوظ إن ر   لؤؤل ةس بؤؤرش  ألص   ش إن ر   لحالةؤؤ  ش لؤؤل ةس  لحؤؤالي جؤؤررج بؤؤرش 

 ة س  . 
شي ةظ يمالء مذييوظ كذلك ييى  ألساآنل  لترر تة  ششجرص إيؤان  بيؤاء  لوةكؤل شممي ؤ  إسؤل  نل شه    وبؤار  
همليكؤا ل ةاموؤا بوؤذه  لمومؤ     اإلضؤؤاف  لألةؤالم  إلميل آرريؤ  فؤي ترسؤ  همليكؤؤا   شسؤةطلتوظ ييؤى  لشؤلق  ألشسؤؤط 

إفيؤاء  أليؤل ق  ألرؤل    شتييؤر  ة ليؤات       لعؤلق  ألبؤةة   ش ضؤلشر  متحال ن  م   لنورن   شييى سةان  ةضؤار 
النصهههرانية الهههد ن , : حضهههار  العهههر  ار)هههي ( شه   ألرض ال تتسؤؤؤ  لحضؤؤؤارتن  ..شه  ييؤؤؤى صهههراع الوضهههارات

.. ه  تسؤؤؤحق  لحضؤؤؤار ت  ألرؤؤؤل   الديمقراطيهههة السيا هههة , الرأ هههمالية االوتصههها  , ااباحيهههة ارقهههال  والمقافهههة
وا شت ؤؤؤؤلض يينوؤؤؤؤا نويوؤؤؤؤا شثقافتوؤؤؤؤا شة اموؤؤؤؤا . بؤؤؤؤل إ   لمحؤؤؤؤاف ن   لجؤؤؤؤان يؤؤؤؤمالء ش لؤؤؤؤذو   مكؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤمنتوظ شتخضؤؤؤؤع

 الصينينن   لمتورنو    هييير   تخاذيظ م   إلسالم ش لمسيمن  ياشيظ  ألشل   شهييير   لصؤا م مؤ  ةضؤارتوظ كقؤار 
في  لتارير هيؤا ؤةا فؤي  لحاضؤل (   شدؤلح محترم   بل  ال هةا كيل  وظ :   ةح  شرث  ةضار   للشم    شهيا ؤيا 

جررج برش  أ  ةلب   لحالة  في  لشلق  ألشسط ةلص دينية    ثؤظ  يتؤذر ش ؤال هةوؤا هلؤ  لسؤا    ثؤظ هلموؤا  لخينؤث 
يا  مل ت متتالة  !   ش ام هةا كيل ء جيل الت  مؤ   لقساشسؤ   لعؤامين  فؤي  لترجةؤ   الينؤل مؤ   إلسؤالم شمؤ  رسؤرل 

 ييةؤؤ  شسؤؤيظ  أسؤؤيرص وتمابؤؤى مؤؤ  ةقؤؤار  ذلؤؤك  لجيؤؤل ل  لميعؤؤر    ش لشؤؤر يا تحتؤؤاج كتا ؤؤا م ؤؤلن     إلسؤؤالم دؤؤيى  
 شيي مشتول  ..

شيكذ  سةطل  لنورن ييى  إلن ر   لحالة  سةطل  تام    شدار  لنورن شهبياء شههش ج  لنورن ات شتالمنذيظ هغيية  
...  شدارت ةلبيا م  إسل  نل يي يميةا ةلص م  في مجيس  لشنرخ   ش ل رةالس   ش لحكرم    ش لممسسات 

 همليكا   هيي وظ   .  
و  هنة حته  اآل 2500مختصر تاريخ الروم منهذ ناهأتسم وإله   ومنها ههذا والهذي ا هتمر زههاء  بنيجازهذا 

,  مهها أقبههر الصهها    أ مههر النههاس حننسههاالههروم يكههوو و  . شههرار الخ ههقو هه   و يسههتمر إلهه  أو تقههوم السههاوة 
 .     و  و يه الصال  والسالمالمصد

 
************* 
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 الصراع بين المسلمين والروموخالصة النظام الدولي ؤطور 

 م ( 2004 –م  629هه ()1425 -هه 8)
 

تم  وشك ارمم أو تهداو  و هيكم   مها تهداو  ار  هة  ي  ثربا  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ   ال : 
نون  ومكذ وال )ل أنتم  ومكذ  منر ولكنكم غماء  غماء السنل ولننه ون هللا مهن  إل  وصعتسا فقال وائل ومن و ة

صدور ودو م المسابة منكم وليقذفن هللا في و هوبكم الهوهن فقهال وائهل يها ر هول هللا ومها الهوهن وهال حهب الهدنيا 
   رش ه هبر ن شن( (.و رابية الموت

رس نووة أو نووتاو  تم ال فارس بعدها أ)هدا والهروم تم فا شي  رسرل    ديى   يية  شسيظ هة   ال: 
ذات القروو   ما ه ك ورو ق ا مكانه ورو أههل صهخر وأههل بوهر هنسهات آلقهر الهدهر ههم أصهوابكم مها  هاو 

 .(/ 713ص  /2مسيا  لحار    هش  ا  لون مي ج  ( في ال يش قنر

ي ظ: سع يعةم ف شع ي ى ّللا   يع دُّ النَّاسي و.   ع ش يي  دع او.ةي أ.ش. ا ه. .ك.ُتُسم  م.ة. السَّ وُم و.إينَّم. ُكم  الرُّ  (.17335مسيا هةما   ( .ي 
لؤؤر هرنةؤؤا ه  ةيخؤؤم دؤؤل يات  لحضؤؤار   إلسؤؤالمة  شةلشبوؤؤا مؤؤ  هيؤؤا  وا ييؤؤل  لتؤؤارير ميؤؤذ  امؤؤن شىلؤؤى ورميؤؤا 

ييؤؤى  لشؤؤكل يؤؤذ   ةجؤؤايا ت يؤؤن مؤؤا جؤؤاء فؤؤي إربؤؤاره دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  كؤؤل جؤؤالء. فقؤؤا كاةؤؤن مل ةؤؤل  لصؤؤل ع 
  لتالي:
 

 :والصراع مع الروم الدولة النبوية 
 

 الصراع مة الروم قالل  الدولة النبوية :  

كا  ترجة   للسؤرل دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ليمسؤيمن  لجوؤان  لؤلشم   بيؤي  ألدؤ ل (   يؤر  ألسؤاس لمؤا تؤظ  عؤا 
م (    عؤا غؤاريظ 629 -يؤؤ 8فؤي ممتؤ   ش ؤا كؤا  فاتحؤ  ذلؤك كمؤا رهويؤا  ذلك   م   سؤتمل ر لوؤذ   لصؤل ع  ألهلؤي .

بلسؤرل رسؤؤرل     دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ثؤؤظ تيؤؤر  . ثؤظ تجونؤؤح رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   لجؤؤةش إسؤؤام  
لاؤحش  لؤلشم   شىبؤؤل ف  بي سؤ   لشؤلي   ييةؤؤ    إلؤى هللارؤل رمؤؤق فؤي ةةاتؤ  . ةنؤؤث كؤا  مؤ  هللارؤؤل كالمؤ   لشؤليا كمؤؤا 

ة ؤؤذش   عؤؤث هسؤؤام  .. لعؤؤ    مؤؤ  تخيؤؤف ييؤؤ  ..شميؤؤذ ذلؤؤك  لحؤؤن  مؤؤا تؤؤح ل رةؤؤى يؤؤذه جؤؤاء فؤؤي  آلثؤؤار  لشؤؤلي   : ه
  لمر جو   ألهلة  ن  ل  .

  

 الصراع مة الروم في  ولة الخ فاء الراشد ن :
وتين  مما سيق   ه   لصل ع م   للشم   كا   ةا بؤقي  لجوؤا  ألساسؤي ليمر جوؤ  فؤي همؤ   لل بؤاو  . شبعؤا 

في  لحضار   إلسالمة  رالل يوا يمل شيوؤا ي مؤا  رضؤي   ييومؤا    دؤارت  لمر جوؤ  هش ل فارس شنررلوا 
. ةنؤؤث تمنؤحت  لمر جوؤؤ   إلسؤؤالمة   الطؤا    لوجؤؤرمي   شكمؤؤا رهويؤا ذلؤؤك ت صؤؤنال  يمؤ   لؤؤلشم يؤؤي  لمحؤرر  ألساسؤؤ

مع ؤظ ممتي ؤات  لؤلشم في فصل  لتارير   فقا  ةتحع  لمسيمر  رالل ما  شجنح  مؤ   لؤلشم أ بؤالن  لشؤام شمصؤل   ش 
 لينحةطنن  في بمال إفلي ةا   شيانش  يادم   للشم   لقسؤطيطنية  ( ذ توؤا فؤي شال ؤ  ي مؤا  رضؤي   ييؤ     بؤل 

 نرير   ألةالس ييى  للشم  لالبنن    شى  لظ  مك ر  فنوا .
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 الصراع مة الروم في العصر ارموي :

مؤؤؤ   لؤؤؤلشم كؤؤؤا  يؤؤؤر  لمحؤؤؤرر  ألساسؤؤؤي لحؤؤؤلشص  لاشلؤؤؤ  شكمؤؤؤا فصؤؤؤييا فؤؤؤي  ص ؟ شمؤؤؤا  عؤؤؤايا ( فؤؤؤأ   لصؤؤؤل ع 
 إلسؤؤؤالمة  إلؤؤؤى جيؤؤؤب ةؤؤؤلكتوظ بؤؤؤل ا فؤؤؤي بؤؤؤالن  لسؤؤؤيا    اكسؤؤؤتا  ( شكلمؤؤؤا   بيربسؤؤؤتا  (   سجسؤؤؤتا    إوؤؤؤل   (   
شرل سؤؤؤا    هفااةسؤؤؤتا  (   شبؤؤؤالن مؤؤؤا شر ء  ليوؤؤؤل   شسؤؤؤط هللاسؤؤؤةا (    شتمنؤؤؤح  لصؤؤؤل ع هللاةؤؤؤذ     أةؤؤؤ  آؤؤؤرر يجؤؤؤرمي   

.  ةتؤؤح ع  ألةؤؤالس مؤؤ  ميؤؤرل   لقؤؤر  (   ةتؤؤح ع كامؤؤل بؤؤمال إفلي ةؤؤا مؤؤ   لاشلؤؤ   لينحةطةؤؤ  . ش ش سؤؤتطاع فةؤؤ   لمسؤؤيمر 
ةنؤث تر ؤف  لحةؤف ييؤا ماويؤ  فؤارير  مؤاةوا ترلؤره شلنؤر  شبؤررنش .  فلةسؤا بالن  ل لةج     لاؤال ( شيؤي  شنرير  

 !! ترر( بمال غلص فلةسا.

 لمسؤيمر   . كمؤا  سؤترلى ممالؤك غؤلص هشربؤا(.   لاؤلبننش شيكذ  بمل  لصل ع  للشم  لشؤل نن    لينحةطنؤنؤؤ (  
. شةادؤلش   لقسؤطيطنية  يؤا  مؤل ت . شلؤظ  كؤ  ليؤلشم مبؤانر ت يجرمةؤ  مومؤ  جؤحر  لمترسؤط ييى  عة راللوا 

 رالل  لملةي   ألمري  . شكا  هيظ ذلك :

  ) غار ت  لجل جم    لملن: 

يؤؤؤؤ بتحؤؤؤلية مؤؤؤ   لؤؤؤلشم  70سؤؤؤي  ييؤؤؤا  لميؤؤؤك بؤؤؤ  مؤؤؤلش   هغؤؤؤار  لجل جمؤؤؤ  ييؤؤؤى  ل اؤؤؤرر  إلسؤؤؤالمة  فؤؤؤي يوؤؤؤا 
فقؤا فؤاشض  المؤال  موتييؤن   ةشؤاال   حؤلص  بؤ   لحبنؤل ش مؤ   ل ؤت   لتؤي ثؤارت فؤي يوؤاه  ش ؤا يؤالجوظ ييؤا  لميؤك 

  ييؤؤى ه  وتخيؤؤى يؤؤ  مسؤؤاياتوظ  يؤؤى ه  وؤؤاف  لؤؤ  هلؤؤف نويؤؤار كؤؤل هسؤؤيرع ل ؤؤاةي ي  جرسؤؤتيةا إلميل آؤؤرر  لينحةطؤؤي 
 في غار توظ. 

  لبحلي  :غار ت  للشم  
شتمكؤؤؤ   ألسؤؤؤطرل  لينحةطؤؤؤي مؤؤؤ  . يؤؤؤؤ شيحمؤؤؤ  129هغؤؤؤار  ألسؤؤؤطرل  لينحةطؤؤؤي ييؤؤؤى  ألسؤؤؤطرل  لعلبؤؤؤي سؤؤؤي  

  الستنالء ييى  يلص. 
فؤي شسؤط هللاسؤةا  شش دؤل  لقا ؤا  ل ؤاتم   تنبؤؤ   شرؤالل يؤذه  ل تؤل  نرؤل  لمسؤيمر  فؤي دؤل ع مؤ   لتؤل   لؤرثينن 

ب  مسيظ( ةتؤى فؤتم هفااةسؤتا  شبؤالن مؤا شر ء  ليوؤل شتلكسؤتا   لالبةؤ  ش لشؤلقة  ششدؤل إلؤى تخؤرم  لصؤن  مضؤة ا 
مينؤر ( كنيؤرمتل ملبؤ . فةمؤا كؤا  ة ؤل ؤه وتقؤامر  فؤي فؤتم بؤالن  لسؤيا شبؤمال  5إلى ر ع   لاشل   إلسؤالمة  ةحؤر  

 اشل   إلسالمة  رالل  لخالف   ألمري  أل صى  تسايوا ييل  ل ترح.  لويا  لتصل  ل
 

 الدولة العباسية والصراع مع الروم:

  قالل المرح ة ال با ية ارول  ) مرح ة القو  (  :   أوال : الصراع مة الروم
 ل تؤل  . ش ؤؤا كمؤا رهويؤا ت صؤنال   فقؤا كؤا   لصؤل ع مؤ   لؤلشم يؤؤر  لمحؤرر  ألساسؤي   شبؤب   لرةنؤا رؤالل تيؤك 

كؤؤا  فؤؤؤي با وتؤؤؤ  يجرمةؤؤؤا ييؤؤؤل ة ؤؤؤام  لصؤؤؤر  ف ش  لشؤؤؤر تي . ثؤؤظ تحؤؤؤرل نفاعةؤؤؤا  شؤؤؤكل بؤؤؤب  كامؤؤؤل تقليبؤؤؤا   شك ؤؤؤلت 
غار ت  للشم ييى رط  لافاع  لطريل معوظ   ش لممتا م  تخرم  لجحيل  بؤلق  ألةاضؤرل شىلؤى بؤمال  لشؤام شدؤرال 

 إلى هةطاكة  ش لبحل  لمترسط  بمال غلص  لشام.
   هيظ  لاار ت  لتي تعلضن لوا  لاشل  رالل تيك  ل تل  : شكا  م
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يؤؤؤ شسؤؤينوظ  لمسؤؤيمن  شهيؤؤل  لذمؤؤ  شتخؤؤلييوظ 147سؤؤي  هرمنيةؤؤ  غؤؤار ت  لخؤؤحر مؤؤ  جمؤؤرع مؤؤ   لتؤؤل  ييؤؤى *  
 يؤ. 183سي  ثاةة  ثظ غارتوظ    يادم  جررجةا  لنرم (    ت يةسماوي  

يؤؤ شسؤي  178يؤؤ شسؤي  153يؤؤ شسؤي  149يؤؤ شسؤي  148سؤي   لبصؤل  غار ت  ل دؤي   لبحؤل   لمنؤذ( ييؤى *  
 .يؤ231يؤ شسي  227يؤ شسي  225يؤ شسي  179

 .  يؤ151سي  جا  شغارتوظ ييى  * 
 . يؤ 238سي    مصل ( نمةا  غار ت  للشم  مل كيوظ ييى *  

ا تحرلؤن لعال ؤات هما  للشم  لالبنر    ممالك هشربا  لالبة  ( فقا كاةن  لواة  يي آيةع   لعال   معوظ . ش ؤ
 ةسي  هةةاةا كما كا  بن   للبنا شبارلما  مييك بالن  لاال   فلةسا  لحالة  ( ةتى تبانلر   لوا  ا .

 
تانيا : صراع ال با هننن والهدول اا هالمية المسهتق ة مهة الهروم منهذ العصهر ال با هي المهاني , وإله  ميهام 

 هه ( :922 -هه 247الدولة العممانية ) 

. شكمؤا ش لالبؤي  ممالؤك هشربؤا  لمسؤةحة ( صل ع م   للشم  شقنوظ    لشل ي    للشم  لينحةطنن  (  لظ وتر ف  ل
.     لؤؤؤافايي   إال فؤؤؤي ةؤؤؤاالت  ينيؤؤؤ هسؤؤؤي يا فقؤؤؤا غيؤؤؤب ييةؤؤؤ  ميؤؤؤذ  ةصؤؤؤل م  لعصؤؤؤل  لؤؤؤذييي لياشلؤؤؤ   لعباسؤؤؤة     لطؤؤؤا

اشل  لمسؤؤتقي    كمؤؤا مؤؤل معيؤؤا فؤؤي ش لح ةقؤؤ  هةؤؤ  مؤؤ  ضؤؤعف  لخالفؤؤ   لملكحيؤؤ  لييؤؤي  لعبؤؤاس فؤؤي  اؤؤا ن . تصؤؤات  لؤؤ
ثيا ؤؤا مختصؤؤل تاريخوؤؤا لشؤؤلف مومؤؤ   لجوؤؤان   نفعؤؤا شآيبؤؤا   شةما ؤؤ   لحؤؤره  ش لؤؤافاع يؤؤ  ن ؤؤار  لمسؤؤيمن  شهة سؤؤوظ 

 شهيل ضوظ ..
فرجاةا  لسالجق  في بالن  للي ش ألةاضؤرل    جايؤاش   لؤلشم  لينؤحةطنن   ضؤل ش    شكؤذلك فعؤل  لحمؤا ةنر    

 لشام . شلما  امؤن  لاشلؤ   ألتا كةؤ     ؤام  لحة نؤر   جوؤان  لصؤينينن   لؤذو   ؤامر  مؤ  ممالؤك في بمال غلص بالن 
هشربا   شلظ  أل قةصل  لقسطيطنية  في نيموظ ييى ما   لةن  م   لحما  . فيما  امؤن نشلؤ   ألوؤربنن  شرثؤر  مؤ  

 هشالن يمرمتوظ 
ل ش لشؤام   شرثؤؤر  معوؤؤا إتمؤام  لمومؤؤ   لشؤؤلي      لؤحة نن  مومؤؤ   لشؤلف تيؤؤك ..  فيمؤؤا شر   لممالةؤك ةكؤؤظ مصؤؤ

شة  ؤؤر  بؤؤالن  لشؤؤام مؤؤ  نةؤؤس  لصؤؤينينن  ةوا ةؤؤا . فةمؤؤا كؤؤا   لسؤؤالجق  مسؤؤتملي   جوؤؤان  لؤؤلشم فؤؤي هللاسؤؤةا  لصؤؤال    
ر ا ؤ   حميوؤا  لميؤر  ش ألمؤل ء  لمختي ؤر   لةتى  ام  لع ماةنر  م  هة انيظ شةمير  بلف  لل     لتي كاةن مؤا تؤح 

  يترريظ م  فسرق  شدل ع ييى  لميك   ش ا مل معيا ذكل آلف ميوا ..رغظ ما 
هما في مالص بالن  لمسؤيمن    فمؤا ه ل  ألمؤل كؤذلك كمؤا رهويؤا . فقؤا  ؤام  ألغالبؤ    ش لمرةؤاش    ش لمل  طؤر  

 -.. شغنؤؤؤليظ مؤؤؤن ميؤؤؤر  شهمؤؤؤل ء ممالؤؤؤك  لماؤؤؤلص  أل صؤؤؤى  الؤؤؤافاع يؤؤؤ   إلسؤؤؤالم ش لمسؤؤؤيمن    كيمؤؤؤا سؤؤؤرلن ليؤؤؤلشم 
هة سؤؤؤوظ ه  ووؤؤؤاجمر  ن ؤؤؤار  إلسؤؤؤالم . شهمؤؤؤا فؤؤؤي نشلؤؤؤ   ألةؤؤؤالس   فمؤؤؤا فتئؤؤؤن غبؤؤؤار  لحؤؤؤلص معقؤؤؤرن  بؤؤؤن   – شؤؤؤقنوظ 

 لمسؤيمن    شةصؤار  هسؤباةةا  لمؤؤايرمن  مؤ  ميؤر  هشربؤؤا .. إلؤى ه   سؤتطاير  فؤي  ليوا ؤؤ  ه  وؤاوير  نشلؤ   إلسؤؤالم 
ميؤؤر   لطر  ؤف . ييؤؤاما  سؤتباةر  ه   ستيصؤؤلش   ييؤا   عؤا ه  نبؤؤن  ل ل ؤ  ش لضؤؤالل   ش لتعؤاش  مؤؤ   ليصؤار  فؤي

 بوظ ييى  عضوظ ..فسيطوظ   يينوظ ش ن لر  نشلتوظ . ..
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شيؤؤذ   سؤؤتملت  لسؤؤي  مضؤؤطلن  ..إلؤؤى ه  تسؤؤيظ ر  ؤؤ  جوؤؤان  لؤؤلشم .. لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ   إلسؤؤالمة   ليابؤؤئ   لتؤؤي 
البنؤؤر  وؤؤاكر  ةصؤؤر  غلةاآؤؤ  فؤؤي كاةؤؤن تؤؤا  ةصؤؤر   لقسؤؤطيطنية  فؤؤي مشؤؤلق  لمسؤؤيمن  ..فةمؤؤا كؤؤا   لؤؤلشم  ل

 مالبوا ييى بر آ   ألآيسي..لتيتائ ة ب  جاوا  م  يذ   لصل ع  ألهلي بنييا شبن   للشم .
 

 الدولة العثمانية والصراع مع الروم:

ثظ شلات  لاشل   لع ماةة  م  هة ان  لسؤالجق   ألتؤل    فؤي  ألةاضؤرل  شتمكؤ   لسؤيطا  محمؤا  ل ؤاتم مؤ  ن  
( م!.  عؤؤا ه  ةوضؤؤن  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  1452آؤؤ ( سؤؤي    3يطنية   مؤؤا ف  هةؤؤ   ؤؤذ   وا  صؤؤل إلؤؤى  هسؤؤر ر  لقسؤؤط

 شنشل هشربا  لمتطرر  هللاةذ  ..  لينحةطنن ةوض  ش هت شفا ن ةوض   للشم 
شبكل سقر   لقسطيطنية  هلح ال ييى مستر   لتارير  ةتى  يتيؤله  لممررؤر  ةوا ؤ   لعصؤرر  لرسؤطى شبا  ؤ  

او    شةق لوظ.. فقا كا  يذ  سيبا فؤي  ةسؤةاح  لع ماةنؤؤن  فؤي  ل تؤرح بؤماال شجيربؤا شغلبؤا  شةوضؤتوظ  لعصرر  لح
ةتؤى شدؤين نشلؤ   إلسؤؤالم تحؤن ر  ؤاتوظ إلؤى  لحجؤؤظ  إلميل آؤرري شهيؤانت ترةنؤا هجح ءيؤؤا تحؤن رية ؤ  ش ةؤا   عؤؤا 

 سموا  إسالم بؤرل( هي ماويؤ   إلسؤالم تيؤك  ه  ةقل  لع ماةنر   لخالف  إلنوظ شجعير  ملكحيا  لقسطيطنية   لتي غا 
  لتي دار  سموا فةما  عا  إسطييرل(.

. ش الجتماعةؤؤ كمؤا كؤؤا  با  ؤؤ  ةوضؤؤ   لؤؤاشل  ألشربةؤؤ  شمؤؤا تؤال ذلؤؤك مؤؤ   ل ؤؤرر   لصؤؤياعة  ش ل ؤؤرر ت  إل تصؤؤان   
 ف   لع ماةة .شبذلك شلات نشل هشربة  ةاو   ذ ت  أس. ةنث ترلن  لصل ع م  نشل   إلسالم هللاةذ   شيي  لخال

 ةسؤؤاةن جنؤؤرش  لع ماةنؤؤؤن  ت ؤؤتم بؤؤالن  لنرةؤؤا  شسؤؤر ةل  لبحؤؤل  ألسؤؤرن ش لييقؤؤا  شنشل بؤؤلق هشربؤؤا  ةتؤؤى ش ؤؤا 
نيا( يادم   ليمسا  هش رل  لقل   لسا   يشل ةنث تر  ؤن. شبؤاهت هشربؤا يجرموؤا  لصؤينيي فنشدين إلى هسر ر  

  لمعاكس  ل اةي..
  كاةؤؤؤن جنؤؤؤرش  ليصؤؤؤار  1452ربؤؤؤا شهللاسؤؤؤةا  عؤؤؤا فؤؤؤتم  لقسؤؤؤطيطنية  يؤؤؤام شفةمؤؤؤا كؤؤؤا   ألتؤؤؤل   ويسؤؤؤاةر  فؤؤؤي هش 

. 1493تحادل هللارل ممالك  لمسيمن  في  ألةالس. لتسقط هللارل معا ؤل  إلسؤالم فؤي هشربؤا  لالبةؤ   غلةاآؤ ( سؤي  
   لتؤؤؤي ةميؤؤؤن مشؤؤؤعل ةضؤؤؤار   للشمؤؤؤا   لصؤؤؤينينن   عؤؤؤا  السؤؤؤتعماري شلنتؤؤؤأج   لصؤؤؤل ع بؤؤؤن   لع مؤؤؤاةنن  شنشل هشربؤؤؤا 

يل آرريؤ   لينحةطةؤؤ   للشماةةؤؤ  مؤؤ   لقسؤؤطيطنية . شيكؤؤذ   سؤؤتمل  لصؤؤل ع بؤؤن   إلسؤؤالم ش لؤؤلشم آنيؤؤ  فتؤؤل   لخالفؤؤ   إلم
  السؤتعماري   ةنؤث تقاسؤمن  لؤاشل 1924 لع ماةة   إلى ه  تمكين  لاشل  ألشربة  مؤ  إسؤقاآوا شىيؤال  ذلؤك يؤام 

 سمن م  نشل  لعالظ.. إرثوا  شير مجمرع بالن  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي. فةما تقا
 

 العالم اإلسالمي بعد سقوط الخالفة العثمانية والصراع مع الروم :

 غةؤاص  لمسؤيمن  كقؤر  سةاسؤة  يؤ   لمسؤلح  لؤاشلي  سؤقر   لع ماةنؤؤن . دل ع  لمسيمن  م   للشم لظ وتر ف  
  السؤتعماري  ؤر  نشل هشربؤا  لقا  ستمل دل ع  إلسالم مم ال  الشعرص  إلسالمة  شةلكات   لجوان   ش لتحلري  ضؤا

فؤؤي كافؤؤ  بيا ةؤؤ .. ف ؤؤي ه صؤؤى مشؤؤلق  لمسؤؤيمن    ةسؤؤاةن جنؤؤرش  لؤؤلشس لتسؤؤقط  لعر دؤؤظ  إلسؤؤالمة  فؤؤي هللاسؤؤةا.. 
 لق قؤؤاس. ثؤظ هة ؤر  ييؤؤى   لقؤلم شبؤؤلق  لبحؤل  ألسؤرن شسؤنينليا ش تتارسؤتا  ش فاسؤترلن  ؤر توظ ييؤى بؤؤالن  لبشؤكنل ش

  ل يؤؤل   عؤؤا مقاشمؤؤ  ضؤؤاري  شرسؤؤا ل مينرةةؤؤ   شسؤؤقطن تلكماةسؤؤتا  شجمورريؤؤات شسؤؤط هللاسؤؤةا شهسؤؤقطر  ير دؤؤموا 
آشؤقيا..  /تلمؤذ  / خؤار   /كستا   شير دؤظ  إلسؤالم  لشؤونل  مؤلش ةآاج  نلغنحستا  ش شكاه رستا  ش  هشهبكستا
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ةنؤؤث  سؤؤتقلت جنؤؤرش رشسؤؤةا  ل ةصؤؤلي  ييؤؤى ضؤؤ اف ةوؤؤل جةحؤؤر   لؤؤذي  1904شيؤؤام  16مؤؤا بؤؤن  مطيؤؤ   لقؤؤل  
 م  هفااةستا ..  لتي كاةن في مجال  لي رذ  إلة ينحي.. شكل ةاشنيا 

شبعؤؤؤا ه   سؤؤؤترلن نشل هشربؤؤؤا ييؤؤؤى بؤؤؤالن  لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤؤالمي فؤؤؤي هللاسؤؤؤةا شهفلي ةؤؤؤا  سؤؤؤتمل  لمسؤؤؤيمر  فؤؤؤي 
 شهسؤؤؤباةةا ل يؤؤؤل  شييؤؤؤى رهسؤؤؤوا بليطاةةؤؤؤا شفلةسؤؤؤا شى طالةؤؤؤا   السؤؤؤتعماري دؤؤؤل يوظ مؤؤؤ   لؤؤؤلشم  لجؤؤؤان متم ؤؤؤؤين   الؤؤؤاشل 

ةنث تقاسؤمن يؤذه  لؤاشل  ةؤتالل  لعؤالظ  شكؤا  ةصؤنب  ألسؤا فنوؤا ليليطاةةؤا شغنليا .  ليلتاال شبيجةكا.. شيرليا  ش 
ليا ( إر   لاشل   لع ماةة   شرادؤ  بؤالن  لعؤالظ  لعلبؤي   /اريس  ثظ فلةسا.. ةنث  سمن شه رتا  لمستعمل ت في  

.. شلت ؤؤؤؤارل بليطاةةؤؤؤا فؤؤؤي  لصؤؤؤل ع مؤؤؤ  1919 ؤ بؤؤؤؤةكر(  لتؤؤؤي هبلمؤؤؤن سؤؤؤي  سؤؤؤةكسفةمؤؤؤا يؤؤؤلف  مؤؤؤم مل  هش  ت اقةؤؤؤ   
 لمسؤيمن  يؤامال جاوؤا  يؤؤظ  لنوؤرن.  ؤلآالق  لؤرهيل  ليليطؤؤاةي  بي ؤرر( شيؤاه  لمشؤمشم   جعؤؤل فيسؤطن  شآيؤا  رمةؤؤا 
لينوؤؤؤرن. شيكؤؤؤذ  رهةؤؤؤن بؤؤؤالن  لويؤؤؤا ش لسؤؤؤيا   اكسؤؤؤتا ( شهفااةسؤؤؤتا  شىوؤؤؤل   شجيؤؤؤرص بؤؤؤلق هللاسؤؤؤةا شك نؤؤؤل مؤؤؤ   لؤؤؤاشل 

يل   لعلبة  ش لسرن   شمصل ش لعؤل ق ش ألرن  شفيسؤطن   تحؤن  إلةؤتالل  إلةجينؤحي. شرهةؤن  إلسالمة   شفنوا  لجح 
كؤؤؤل مؤؤؤؤ  سؤؤؤؤرريا شفنوؤؤؤؤا لييؤؤؤا  شتؤؤؤؤرةس ش لجح  ؤؤؤؤل شهجؤؤؤؤح ء مؤؤؤ   لماؤؤؤؤلص ش سؤؤؤؤظ مؤؤؤؤ   لقؤؤؤل   ألفليقؤؤؤؤي تحؤؤؤؤن  إلةؤؤؤؤتالل 

 طالةؤا لنيةؤا شهجؤح ء مؤ   ل لةسي.. شهرذت هسباةةا هجح ء م   لمالص شمرريتاةةا شبعة  ليالن  ألفلي ة  كما هرؤذت إ
  لقل   ألفليقي ..

شكاةؤؤن هغيؤؤب بؤؤالن شسؤؤط هفلي ةؤؤا  إلسؤؤالمة   ؤؤا سؤؤقطن تحؤؤن  ةؤؤتالل تيؤؤك  لؤؤاشل  ألشربةؤؤ   يؤؤل ذلؤؤك. شكاةؤؤن 
إلؤى  سؤياافرر إلؤى  إةاشةةسؤةاةص   ألسا فنوا ل لةسؤا كمؤا سؤقطن جح  ؤل  لمحؤةط  لويؤاي ش لوؤاني مؤ   ل ييؤن  إلؤى 

تيؤؤك منؤؤا ةا   السؤؤتعماري شبؤؤيجالنش.. تحؤؤن  ةتاللوؤؤا ه ضؤؤا  يؤؤل ذلؤؤك. ش ؤؤا بؤؤكين  لملةيؤؤ  تنالةؤؤا شمالنحيؤؤا شبررمؤؤا 
 لنورن ؤؤ    السؤؤتعماري . شلؤؤظ تخؤؤف  لؤؤاشل  السؤؤتعماري ليصؤؤل ع بؤؤن   لشؤؤعرص  إلسؤؤالمة  ش لؤؤلشم مم يؤؤن  بؤؤاشل هشربؤؤا 

توظ. شمؤ  ذلؤك: ه   لقا ؤا تيك ش ا ظولت في ك نؤل مؤ  تصؤليحا  الستعماري  للشماةة   للشح  لصينية  في ةلكتوا 
 آل     ليليطؤؤاةي   ليؤؤررن  ليييؤؤي( لمؤؤا ركؤؤح ييمؤؤ  ذي  لصؤؤينين  فؤؤرق جيؤؤل  لحيتؤؤر  فؤؤي بنؤؤن  لمقؤؤاس دؤؤلخ  ؤؤا ال:

لوحيمؤؤؤ  هجؤؤؤا نه ييؤؤؤى وؤؤؤا دؤؤؤالح  لؤؤؤاو   ألوؤؤؤربي. همؤؤؤا  غؤؤؤررش(  لجيؤؤؤل ل  .. بؤؤؤلشح  ل ؤؤؤأر( ةتوؤؤؤن  لحؤؤؤلشص  لصؤؤؤينية 
ر  يؤؤل دؤؤالح  لؤؤاو  شضؤؤلب   السؤؤةا شكسؤؤل  طعؤؤ  ةجؤؤل ميؤؤ  مؤؤا تؤؤح ل  ل لةسؤؤي فقؤؤا كؤؤا  مؤؤ   ؤؤاكرر  هيمالؤؤ  ه  ه 

مح رظ  فؤي  لمتحؤف  لحلبؤي بامشؤق  لةقؤرل لؤ : يا  ؤا يؤاةا  ؤا دؤالح  لؤاو (. همؤا  إل طؤالنر  فقؤا كؤا  ةشؤنايظ 
يؤى ..ش ألم ي  ك نؤل  ي لعسكلي ه ام  ةتالل لنيةا.. ويضم  األةقؤان  لصؤينية  شي تخؤل بؤذياص  لجيؤا لقتؤل  لمسؤيمن .

  للشح  لصينية  لحلك   إلستعمار  لحاوث   .
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 : الصراع بين الروم أنفسهم بعد غياب المسلمين عن مسرح القوى الدولية و.حولهم إل  غنائم استعمارية

ش   السؤؤتعماري شيكؤؤذ  تانؤؤل بؤؤكل  لي ؤؤام  لؤؤاشلي لةصؤؤبم مجؤؤال  لصؤؤل ع فةؤؤ  بؤؤن   لؤؤلشم هة سؤؤوظ ييؤؤى  لايؤؤا ظ 
( شههيقؤؤن فنوؤؤا 1918ؤ  1914مؤؤا هبؤؤعل ةلبؤنؤؤ  يالمتؤؤؤن  مؤؤاملتن    سؤؤتملت  ألشلؤى مؤؤابن    لسةاسؤات  ألشربةؤؤ   م

مالوؤن  ة س  شتمكين هلماةةا فنوا م  جل  لاشل   لع ماةةؤ   لتؤي تؤرلى همؤام همرريؤا   لماسؤر ( شيوؤرن  9هشربا هياء 
  هلماةةؤؤؤا  لحؤؤلص شكؤؤذلك ةية توؤؤؤا  لاشةمؤؤ  فجلتوؤؤا إلؤؤى نرؤؤؤرل  لحؤؤلص إلؤؤى جاةيوؤؤؤا  ممؤؤا بؤؤلر تقاسؤؤؤظ هبؤؤال وا  خسؤؤار 

  لاشل   لع ماةة   لمتماشت .
( لتحيؤق هشربؤا  اإلضؤاف  إلؤى رشسؤةا شهمليكؤا هيؤاء 1945ؤ  1939ثظ  بتعين  لحلص  لعالمة   ل اةة  ما بن    
مينؤؤر  ة ؤؤس  شؤؤلي  شلتسؤؤ ل تيؤؤك  لحؤؤلص يؤؤ  تؤؤامنل بيةؤؤ  هشربؤؤا  لتحتةؤؤ     تصؤؤان ا ش جتماعةؤؤا  لتسؤؤمم  مؤؤنالن  82
همليكؤؤا( ةنؤؤث تسؤا قن نشل هشربؤؤا لتيتمؤؤي  /رتن  ي ةمتؤؤن   سؤتعماريتن  جاوؤؤاتن  ييؤؤى شجؤ   ألرض يمؤؤا  رشسؤةا  ؤ

إلؤؤؤى ةيؤؤؤف إةؤؤؤا  يؤؤؤاتن   لؤؤؤاشلتن  فؤؤؤارين نشل بؤؤؤلق هشربؤؤؤا مؤؤؤ   إلتحؤؤؤان  لسؤؤؤرفنتي مكرةؤؤؤ  ةيؤؤؤف ش رسؤؤؤر بحيامؤؤؤ  
حيامؤؤؤ  ش بؤؤيط  شلتيؤؤؤاه ملةيؤؤؤ  مرسؤؤكر. شلتؤؤؤارل مع ؤؤظ نشل هشربؤؤؤا  لالبةؤؤؤ  فؤؤي ةيؤؤؤف همليكؤؤا مكرةؤؤؤ  ةيؤؤؤف  ليؤؤاتر ب

جاوا  م  مل ةل  لي ام  لؤاشلي  قؤرم فنوؤا  لصؤل ع بؤن  يؤذو   لقطيؤن  ةنؤث لؤظ  عؤا ليمسؤيمن  شجؤرن ييؤى  لمسؤلح 
 لؤؤؤاشلي كقؤؤؤر  تم ؤؤؤل آلفؤؤؤا  ألةوؤؤؤظ دؤؤؤارش  فؤؤؤي  صؤؤؤع   لايؤؤؤا ظ  تؤتؤؤؤؤياييوظ تيؤؤؤك  لؤؤؤاشل شتؤؤؤاوليظ فؤؤؤي في وؤؤؤا ييؤؤؤى نهص 

  لمياذر .. هجا نيظ م   لاساسي  ش
 

 صراعهما عل  النفوذ: النظام العالمي الحديث وقيام اإلمبراطوريتاَ السوفييتية واألمريكية و

يؤ  ملتبؤ   لصؤا ر   شبؤلشه   السؤتعماري كما هسي يا هنت  لحلص  لعالمة   ل اةة  إلى نمار هشربؤا شتقوقؤل نشلوؤا 
مؤؤ  ثؤؤظ نريؤؤن نشل هشربؤؤا  لشؤؤلقة  كشؤؤؤب   ؤؤرتن  ي ةمتؤؤن  يمؤؤا  إلتحؤؤان  لسؤؤرفننتي ش لرال ؤؤات  لمتحؤؤؤا   ألمليكةؤؤ . ش 

مسؤؤتعمل ت لإلتحؤؤان  لسؤؤرفننتي لتشؤؤكنل ةيؤؤف ش رسؤؤر شمؤؤا  سؤؤمى  المعسؤؤكل  لشؤؤل ي. شلتؤؤارل هشربؤؤا  لالبةؤؤ  شييؤؤى 
رهسؤؤوا بليطاةةؤؤا شفلةسؤؤؤا فؤؤي ةيؤؤؤف همليكؤؤا شت ؤؤؤر  ةيؤؤف  ليؤؤؤاتر هش  لمعسؤؤكل  لالبؤؤؤي. ش ؤؤا هسؤؤؤ لت  لحؤؤلص  لعالمةؤؤؤ  

منؤح    لقؤؤر  فؤي  لعؤالظ ييؤى يؤؤذ   ألسؤاس. شه ةشؤأت يصؤؤب   ألمؤظ  لمتحؤا  مؤؤ   يؤ  إيؤؤان  رسؤظ 1945 ل اةةؤ  يؤام 
قؤرم ينئؤ   ألمؤظ  لمتحؤا . شةوضؤن ت لاشل  ل يل  لرض  هساس لي ؤام نشلؤي يؤالمي جاوؤا فؤي ةنيوؤا.. ثؤظ تعؤالن ل

حؤؤان  لصؤؤن  كقؤؤر    تصؤؤان   شةرشيؤؤ  شبشؤؤلي  شفلضؤؤن ة سؤؤوا فؤؤي مصؤؤاف  لؤؤاشل  لع مؤؤى. لت ؤؤرم  مؤؤ  همليكؤؤا ش إلت
 لسؤؤؤرفنتي شفلةسؤؤؤا شبليطاةةؤؤؤا  أليضؤؤؤاء  لؤؤؤا  من   فؤؤؤي مجيؤؤؤس  ألمؤؤؤ .  لممسسؤؤؤ   أليؤؤؤظ  لميي قؤؤؤ  يؤؤؤ  ينئؤؤؤ   ألمؤؤؤظ 

  لمتحا .
شباهت  لحلص  لبارن  بؤن   لقطيؤن  فؤي مجؤاالت  لتجسؤس شسؤباق  لتسؤيم شدؤل ع  لي ؤرذ فؤي إلحؤاق هكيؤل  ؤار 

 ممك  م  نشل  لعالظ  ل الث تيك في فيك يذ   لحيف هش ذ  .
شةؤؤل  إلتحؤؤان  لسؤؤرفننتي   يس ؤؤؤت   لينينيةؤؤ   1917شكاةؤؤن  ل ؤؤرر   لييشؤؤفة   لشؤؤنرعة   ؤؤا  امؤؤن فؤؤي رشسؤؤةا سؤؤي  

 لماركسؤؤؤة  محؤؤؤل رشسؤؤؤةا  ل ةصؤؤؤلي . شنيؤؤؤظ  إلتحؤؤؤان  لسؤؤؤرفننتي  عنؤؤؤا  لحؤؤؤلص  لعالمةؤؤؤ   ل اةةؤؤؤ  ةلكؤؤؤات  لتحؤؤؤلر فؤؤؤي 
ت  لتؤي  امؤن يينوؤا فؤي ملةيؤ  مؤا بؤن   لحؤلبن .  لييا    لتي لظ ت    ا  ستقين ي   لاشل  لمستعمل  رالل  ل رر 

كما  ةتشل  ل  ل  إلبتل كي ش لشنريي في ك نل م   لاشل شةمل ميؤاه  ل ؤرر  ييؤى  لؤاكتاترريات  لمايرمؤ  مؤ   يؤل 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  521  [  

 

السؤؤةما همليكؤؤا شنشل هشربؤؤا  لالبةؤؤ . شنيؤظ  إلتحؤؤان  لسؤؤرفننتي تيؤؤك  لحلكؤؤات شهن   لصؤؤل ع ييؤؤى   السؤؤتعماري  لؤاشل 
 ن  همليكا ش إلتحان  لسرفنتي إلى قةام ة ام  لحلشص  الركال  بايظ  للشس  لسرفننن لتيك  لحلكات . لي رذ ب

دؤؤل يات  لي ؤؤؤرذ إلؤؤى  كتسؤؤاح  لسرفنؤؤؤنن لمع ؤؤؤظ نشل  لعؤؤالظ  ل الؤؤث شالسؤؤةما فؤؤؤي  ش ؤؤا هنت ةؤؤلشص  لركالؤؤ  ش
فؤؤؤي بؤؤؤالن يلبةؤؤ  مومؤؤؤ  م ؤؤؤل  لعؤؤؤل ق  ك نؤؤل مؤؤؤ  نشل إفلي ةؤؤؤا شهللاسؤؤؤةا شهمليكؤؤا  لالتنيةؤؤؤ   ش ؤؤؤا رسؤؤؤر  لسرفنؤؤؤنن ه ؤؤؤا موظ

 شسرريا شمصل ش لةم   لجيربي شلنؤيةا ش لجح  ل ش لقل   ألفليقي.
ش ؤؤا  امؤؤن تبعؤؤا لؤؤذلك يؤؤا  ةؤؤلشص  الركالؤؤ  تقاتيؤؤن فنوؤؤا نشل متعؤؤان  هش ةتؤؤى بؤؤعرص نشلؤؤ  ش ةؤؤا  فؤؤي دؤؤل ع 

شؤمالي ش لجيؤربي شلييؤا  شكؤذلك  لعاوؤا  ل نتيؤام ش لقؤل   ألفليقؤي ش لؤةم   ل  لي رذ يذ   كتؤؤيك  لتؤي  امؤن فؤي كرريؤا ش
 م  نشل هللاسةا شهفلي ةا شهمليكا  لالتنية .

كمؤؤا لعيؤؤن  لؤؤاشلتا  ييؤؤى ةيؤؤل  لصؤؤل ع  لعلبؤؤي  إلسؤؤل  نيي  الؤؤايظ  لسؤؤافل مؤؤ   يؤؤل همليكؤؤا إلسؤؤل  نل شتم نؤؤل 
ت  لي ؤؤؤرذ  لسؤؤرفننن نشر نيؤؤظ  لجاةؤؤب  لعلبؤؤي. ش لمالةؤؤ, ه  ك نؤؤل  مؤؤ  تيؤؤك  لحؤؤلشص ش ل ؤؤرر ت  ؤؤا ضؤؤةقن مجؤؤاال

 ألمليكؤؤؤي ةتؤؤؤى  مكؤؤؤ   لقؤؤؤرل ه  ةصؤؤؤني  جؤؤؤرالت  لمالكمؤؤؤ  تيؤؤؤك بؤؤؤن  همليكؤؤؤا ش لسرفنؤؤؤؤنن  لؤؤؤلشس  ؤؤؤا هبؤؤؤلهت ت ؤؤؤرق 
 لؤؤلشس  اليقؤؤا  فؤؤي مع ؤؤظ تيؤؤك  لجؤؤرالت.. إلؤؤى ه   رت ؤؤب  لؤؤلشس فؤؤي ةشؤؤر   ل  ؤؤل ش لتقؤؤام تيؤؤك غيطؤؤتوظ  لتاريخةؤؤ  

بؤنرعة  مايرمؤ  مؤ    ةقال ؤاتمكشؤرف  إثؤل سيسؤي    صرر  بب  1979 لقاتي  فأ امر  ييى  ةتالل هفااةستا  يام 
.. شيكؤؤذ  ةققؤؤر  فؤؤي   ؤؤح   سؤؤتل تةجة  ةصؤؤف  لطليؤؤق إلؤؤى  لحيؤؤظ  ل ةصؤؤلي 1965 ؤؤييوظ ييؤؤى  لمي ةؤؤ  فنوؤؤا ميؤؤذ يؤؤام 

بردرلوظ إلى  لمةؤاه  لا فئؤ  فؤي  لخيؤة   لعلبؤي إذ  لؤظ ويؤق بنؤيوظ شبنيؤ  مؤ  فادؤل إال م يؤث بيربؤؤستا   لباكسؤتاةي 
 كنيرمتل. 500 مساف  ال تحيا ي   إلول ةي 
شكؤأ  همليكؤؤا  ؤا  ييؤؤن  ألمؤل  لر  ؤؤ  شسؤيمن شلؤؤظ تيؤا ةل كؤؤا وؤذكل رغؤؤظ دؤ ار ت  إلةؤؤذ ر  ؤا تل ص  لخصؤؤظ   شبؤا

 ليؤاشن إلؤؤى ميؤا    لؤؤي ط  لتؤي وؤؤتحكظ مؤ   سؤؤةطل يينوؤا  ا تصؤؤان ات  لعؤالظ  لل ةسؤؤة . شلؤظ وتر ؤؤ  هةؤا  لم اجؤؤأ   لتؤؤي 
 ذيين    إلى ملةي  تاريخة  جاوا  يص ن  كل ثر بت   لقا م .. ةصين ش يين شج   لعالظ بل

 
هزيمة روسيا في أفغانستاَ وانهيار اإل.حاد السوفييتي  وقيام النظام العاالمي الجدياد بزعاماة أمريكاا كقطاب أوحاد 

 في العالم: واالقتصادينفرد بمقدرات السياسة 

فؤذ ذ  لم  ؤلي  هةؤ   مكؤ  لشؤعب  شؤال  لملتبؤ  ه   شلظ وار في ريا هةا مؤ  دؤياع  لسةاسؤ  شعبؤا ل   لعسؤكلي
 لل  ع  في  ا م  هفقل بعرص  لعؤالظ   مكؤ  لؤ  ه   صؤما أل ؤر   ؤر  يسؤكلي  فؤي  ألرض شمتارمؤ  لؤ   حؤاشن وحيؤا 

سؤتةا ةمرذجةؤا شمبابؤل .. شل ؤ  بؤاء   ه  تتحقؤق  لمعجؤح .. فقؤؤا ةكنيؤرمتل تؤرفل لؤ  إمؤا ن  لرج 1000آرلوؤا ييؤى 
 لر ةؤؤا   االةقال ؤؤاتممؤؤا سؤؤيب  إلآاةؤؤ    1979إلؤؤى   1965ميؤؤذ يؤام مؤؤ  ةكؤؤاموظ ا  لعمؤؤالء  لؤؤلشس دؤما  ألفاؤؤ

تيؤؤر آلرؤؤل. ثؤؤظ دؤؤماش  لياؤؤحش  لمبابؤؤل ش لمر جوؤؤ   لعسؤؤكلي   لشلسؤؤ  مؤؤ   آللؤؤ   لعسؤؤكلي   لسؤؤاةق  ليجؤؤةش  ألةمؤؤل 
 ؤؤؤأ  ييؤؤؤا  فلدؤؤؤ  تاريخةؤؤؤ  ( ةتؤؤؤى   تيعؤؤؤن  إلن ر   ألمليكةؤؤؤ  شةي اءيؤؤؤا فؤؤؤي  ليؤؤؤاتر 1982ؤ  1979ثؤؤؤال  سؤؤؤير ت  

لتحطةظ  لجةش  ألةمل  لسرفننتي ييى  مظ شس رح  لوياشكرش  صرر  هسره  ك نل  مما ف عل  ؤالجةش  ألمليكؤي فؤي 
 تييي  لجوان  ألفااةي شركرص مرجت .. 1982فنتؤيام. فقلر  ل رةالس سي  

مؤؤ  نشل  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي  شالسؤؤةما  شهني  إلذ   ألمليكؤؤي بايمؤؤ  ش ألمؤؤل بؤؤذلك لحي ؤؤا وظ  ألشربنؤنؤؤؤ  شهذ ؤؤالوظ
كنيؤؤرمتل ش لسؤؤؤعرن    لتؤؤي تتمتؤؤ  بي ؤؤؤرذ  2200نشال ر ةسؤؤة  م ؤؤل  لباكسؤؤتا   لتؤؤؤي تحيؤؤا ةؤؤاشنيا مؤؤؤ  هفااةسؤؤتا  يؤؤ  
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 لملجعةؤؤ  ش لحؤؤلمن  ييؤؤى  لمسؤؤيمن   شمصؤؤل ذ ت  لؤؤره   إلسؤؤتل تةجي فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي  شسؤؤر يا مؤؤ  
ةؤؤؤؤر ع  لؤؤؤايظ  المؤؤؤؤال ش لسؤؤؤالح ليجوؤؤؤؤان  ألفاؤؤؤاةي.. فقؤؤؤؤا سؤؤؤايمن همليكؤؤؤؤا شةي اؤيؤؤؤؤا هبؤؤؤؤر ص كافؤؤؤ  ه ن لؤؤؤاشل إلؤؤؤؤى فتحؤؤؤ

 ألشربنؤؤر   حصؤؤؤم مالةؤؤ  كينؤؤؤل  شهلحمؤؤن نشل  لخيؤؤؤة  شالسؤؤةما  لسؤؤؤعرن   بؤؤاف  ةصؤؤؤم كينؤؤل  مؤؤؤ   لؤؤايظ  ش ة ؤؤؤتم 
 لؤذياص إلؤى   لباص همام كل م  هر ن م   لمسيمن  نيظ  لجوان  ألفااةي  شفتحؤن  لباكسؤتا  سؤ ار توا همؤام مؤ  وليؤا

ييا   شر ضن  عؤة بؤلكات  لطنؤل    لعلبةؤ  قةمؤ  تؤذ كل  لسؤ ل همؤام مؤ  وليؤا  لجوؤان! فقؤا كؤا  ثمؤ  إجؤاه  مؤ  
همليكا. ش ست انت  لحلكات  إلسالمة  شالسؤةما  لجوان ؤ  مؤ   ل لدؤ  فتر جؤات فؤي  لسؤاة  شراضؤن معلكؤ  ةصؤل  

 لمؤؤذيل.. شلؤؤؤةس ييؤؤا مقؤؤؤام  لتؤؤارير لوؤؤؤذه  لالةتصؤؤارشف  لمسؤؤيمن ..  المختصؤؤلأ لقؤؤؤا  ؤؤار   ه  تتؤؤؤرفل كؤؤل  ل ؤؤؤل 
 لتجلبؤ   ل ليؤؤا  فؤؤي تؤؤارير  لمسؤؤيمن  بؤؤل ش لعؤؤالظ فؤؤي ةن ةاتوؤؤا شمؤؤا ةؤؤت  ييوؤؤا  شيؤؤر مرضؤؤرع موؤؤظ جؤؤا   حتؤؤاج هسؤؤ ار  
رادؤ   ؤؤ . شل ؤؤ   لمتعيؤؤق  مرضؤؤرييا ييؤؤا ه  ةقؤؤرل ه   ليؤؤح ع بؤؤن   لجؤؤةش  ألةمؤؤل  لسؤؤرفننتي شةيؤؤف ش رسؤؤر بلمتؤؤ  

يمن  ييؤؤؤى هرض هفااةسؤؤؤتا   هسؤؤؤ ل يؤؤؤ  ةصؤؤؤل مؤؤؤذيل هجيؤؤؤل  لؤؤؤلشس ييؤؤؤى جؤؤؤل هذ ؤؤؤال  لخنبؤؤؤ  ش لوحيمؤؤؤ  شبؤؤؤن   لمسؤؤؤ
مت يؤؤاو  يشؤؤل ت هللاالف  لقتيؤؤى ش لجلةؤؤى شتؤؤاركن   1989مؤؤ  هفااةسؤؤتا   عؤؤا يشؤؤل سؤؤير ت  هي يؤؤام  ش الةسؤؤحاص

 هللالة  يسكلي  فضال ي  ةطام مئات  لطا ل ت.. 000 50شر ءيظ هبالء هك ل م  
يكا هللارل جرل  في  لحلص  الركال  م   لسرفننن  الضؤلب   لقاضؤة  ةنؤث  ؤام  لمسؤيمر  بي ؤظ شيكذ  ربحن همل 

 إلتحؤؤان  لسؤؤرفننتي تيؤؤك  لي مؤؤ ! شكاةؤؤن  لحصؤؤني  لصؤؤالم همليكؤؤا.. شكاةؤؤن ةقطؤؤ   ليا  ؤؤ  الةوةؤؤار  لمعسؤؤكل  لشؤؤل ي 
 ش ة ل ن همليكا  السةطل  ييى  لعالظ شتمكيوا م  إيال   لي ام  لعالمي  لجاوا.

جيل  للشس ييى إيال  ت  ك  إلتحان  لسرفنؤنتي  شةل ةيؤف ش رسؤر شىه لؤ  جؤا ر شتاةلجن  ل ل   سلي  إذ ه  
بؤؤللن  بؤؤن   أللماةنؤتؤنؤؤؤ .. شسؤؤليا  مؤؤا  سؤؤتقين  لجمورريؤؤات  لمتعؤؤان  يؤؤ  رشسؤؤةا شسؤؤقطن  ألة مؤؤ   لشؤؤنرعة  فؤؤي 

ييؤى هيتؤاص  لقؤر   لع مؤى  لرةنؤا   لالرتماءرين نشل هشربا  لشلقة  تبايا كأةجار  لاشمنير  ش ام محيوا هة م  سا
 في  لعالظ همليكا..

مريؤا   1990شيكذ  تانلت معطةات  لي ام  لاشلي لةقرم ييى هةقاض  ملةي  جاوا   مك   لتؤارير ليؤا وتوا بؤؤ 
 الةطالق ما سمي بؤ   لي ام  لعالمي  لجاوا(.

تي بؤؤؤ  ملغليؤؤن تاتشؤؤل( ر ةسؤؤ  شهر ء بليطاةةؤؤا (  لؤؤذي هفبؤؤلف ييؤؤى ةؤؤل  إلتحؤؤان  لسؤؤرفننفغررباتشؤؤر ش جتمؤؤ   
لةعييؤؤر  ه   إلسؤؤالم شةضؤؤارت  شبؤؤعرب  يؤؤظ  لعؤؤاش  لمقيؤؤل ليحضؤؤار   لالبةؤؤ ..  . رياؤؤا ( هللاةؤؤذ    ؤؤالل ةس  ألمليكؤؤي  

شآلةؤؤن ف ؤؤل  ترسؤؤة  ةيؤؤف  ليؤؤاتر لةشؤؤمل رشسؤؤةا شنشل هشربؤؤا  لشؤؤلقة   هي نمؤؤ   ش رسؤؤر( فؤؤي   ليؤؤاتر( يميةؤؤا شلمؤؤا 
ؤؤئل يؤؤ  جؤؤاش  ش  معيؤؤى  قؤؤاء ةيؤؤف  ليؤؤاتر  عؤؤا هش ل  لمعسؤؤكل  لشؤؤل ي  شلؤؤظ ال  حؤؤرل لحيؤؤف   تصؤؤاني شثؤؤؤقافي؟ س 

هجؤؤاص  لقؤؤا مر  ييةؤؤ   ؤؤأ  ييؤؤا  ضؤؤلشر  لتقريتؤؤؤ  شترسؤؤةع  لمر جوؤؤ   لخطؤؤل  لقؤؤانم ش لمتم ؤؤل  اإلسؤؤالم ش ألدؤؤؤرلة  
ي.. شبؤاهت همليكؤا رسؤؤظ  إلسؤالمة .. ثؤظ ريؤف  كينيتر ( رياؤؤا ( لؤةعي   ةطؤالق ةمؤؤالت مكافحؤ   إلريؤاص  إلسؤؤالم

سةاسات  لعالظ ش لتارل في مصؤا ل بؤعرب  شنشلؤ . شمؤ  هبؤله  آلثؤار  لتؤي ةتجؤن يؤ  قةؤام  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا 
 ييى  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي ما ويي:

نشلؤؤ   ةنؤؤث  31 سؤؤتار ج همليكؤؤا ليعؤؤل ق لاؤؤحش  ل ريؤؤن شتؤؤحيظ همليكؤؤا شبليطاةةؤؤا شنشل  ليؤؤاتر لحيؤؤف نشلؤؤي مؤؤ  
مؤؤن  عؤؤة  لؤؤاشل  لعلبةؤؤؤ  ش إلسؤؤالمة   الؤؤاررل فؤؤؤي غؤؤحش  لعؤؤل ق ش لخيؤؤؤة . ةتؤؤى شدؤؤل  لحشؤؤؤا إلؤؤى مؤؤا  قؤؤؤارص ه لح 
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% مؤؤيوظ فةمؤؤا بؤؤار   ليؤؤاتر فةؤؤ   كامؤؤل  ألعبؤؤاء  20 لمينؤؤر  جيؤؤاي! كؤؤا  ةصؤؤ وظ مؤؤ   ألمليكؤؤا  شبؤؤكل  إلةجينؤؤح 
ييؤؤى  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي ؤ كمؤؤا دؤؤلح ش لمسؤؤمشلةات.. شهسؤؤ لت  لاؤؤحش   لتؤؤي كاةؤؤن  ؤؤاكرر   لحمؤؤالت  لصؤؤينية   لجاوؤؤا  

 بذلك هك ل م  مسمشل همليكي ؤ هس لت ي  ت ينن همليكا أل ا موا في  لخية  ش ةتالل  يميةا.
شكشؤؤ ن ك نؤؤل مؤؤ   لار سؤؤات يؤؤ  يؤؤذ   ليلةؤؤام  شيؤؤر  ةؤؤتالل ميؤؤا    لؤؤي ط ش لطا ؤؤ   شؤؤكل مكشؤؤرف  كؤؤا   ؤؤا 

يح( رصةصؤا ين  ؤر ت  لتؤارل  لسؤلي   ألمليكةؤ    لمؤار رطط ل  ميذ هش  ؤل  لسؤبعنيةات ه ؤام  لؤل ةس  كؤارتل( شبؤكي
 ل . شيكذ  باه بلةام   لصينينن   لجان  اجتةاح  لشلق  ألشسط ش لعالظ  إلسالمي.

إلؤؤؤح م  لؤؤؤاشل  لعلبةؤؤؤ   لمعيةؤؤؤ  ش ل يسطنينؤؤؤؤن  ش لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤؤالمي مؤؤؤ  شر  وؤؤؤظ بترقةؤؤؤ   ت اقةؤؤؤات  لسؤؤؤالم 
 لصؤؤونرةي  السؤؤنل ةحؤر آؤؤلن  ل يسطنينؤؤؤن  ش لسؤؤةطل  ييؤؤى  لميطقؤؤ  ييؤؤل بلةؤؤام   م ةؤؤاش لتطيةؤ  مؤؤ   لنوؤؤرن شبؤؤاه  ليل 

 م   لنورن. ش الجتمايي لتطية   ل قافي ش إل تصاني ش لسةاسي 
 ةطؤؤالق مؤؤا  سؤؤمى  حمؤؤالت مكافحؤؤ   إلريؤؤاص ضؤؤا  لحلكؤؤات  لجوان ؤؤ  ش ألدؤؤرلة   إلسؤؤالمة    لتؤؤي تطؤؤررت 

 ( لت ر  ةمؤالت إ ؤان  هش  كينيتر دين في يوا  برش(  لذي تال  لت ر  ةمالت ضا كاف   لصحر   إلسالمة  شش 
تلكةؤؤؤ  ل افؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن . شيكؤؤؤذ  بؤؤؤاهت مؤؤؤم مل  تصؤؤؤفة  مكتسؤؤؤبات  لجوؤؤؤان  ألفاؤؤؤاةي ش ةطيقؤؤؤن ةؤؤؤلشص  إل ؤؤؤان  ضؤؤؤا 

 لشةشؤا   ش ةطيقؤن  لحكرمؤات  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة  بتي نؤذ مؤا هشكؤل إلنوؤا مؤ  تصؤفة   ر يؤا   لمسيمن  في  ليرسي  ش
  لجوان    كاميوا في كل مكا . ي ةمات  لصحر   إلسالمة  ششت

ل  إلؤى مسؤلح  لصؤل ع مؤ   لؤلشم  عؤا ه  هسؤ ل دؤل ع  لؤلشم فةمؤا بنؤيوظ رؤالل ملةيؤ  سشيكذ  هينا  لمسيمر   
 لحؤؤؤلص  لعالمةؤؤؤ   ألشلؤؤؤى إلؤؤؤى  ل اةةؤؤؤ  ثؤؤؤظ ملةيؤؤؤ   لحؤؤؤلص  لبؤؤؤارن  يؤؤؤ  ةسؤؤؤظ  لميافسؤؤؤ  لصؤؤؤالم همليكؤؤؤا  لتؤؤؤي سؤؤؤارين 

 الاررل فؤي ركابوؤا ش ةجؤلت نشل هشربؤا  ليؤاتر مؤ  كؤا  ر غبؤا ميوؤا شمؤ  كؤا  ر  بؤا ليسؤعي ري وؤا فؤي إن ر  بليطاةةا 
 يذ   لي ام  لعالمي  لجاوا.
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 آخر الحلقات  في صراعنا مع الروم :) صراع المسلمين مع أمريكا وحلفائها ( حاليا :

واشهههتعال الوهههرب الصههه نبية قهههد ,   واحهههتالل أمريكههها ل عهههرا,  2001أحههداا الوههها ي واهههر مهههن  هههبتمبر 
 : 21منذ مو ة القرو   ورئيسسا الوالي جوج )وش المس منن بايا   أمريكا

 

بؤرش( إبؤ   لؤؤل ةس  Wيؤ  فؤؤره  جؤررج  2000ات  ألمليكةؤ  يؤام ا ؤؤ(. شهسؤ لت  إلةتخ  كينيتؤر  ةتوؤن شال ؤ   
 لصؤينية  فؤي يوؤاه. ش سؤتطاع ة يؤ   ألمليكي  جؤررج بؤرش(  ألص  لؤذي  ةطيؤق  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا ش لحمؤالت 

الموهههافظوو مؤؤؤ  رجؤؤؤال هبةؤؤؤ  شمؤؤؤ   عؤؤؤة  لمتطؤؤؤلفن   لمسؤؤؤةحنن   لمتصؤؤؤونين   ممؤؤؤ   طيقؤؤؤر  ييؤؤؤى هة سؤؤؤوظ  سؤؤؤظ  
إلةؤؤ  لتشؤؤكنل  إلن ر   ألمليكةؤؤ   لجاوؤؤا . شتسؤؤابق  لقؤؤان  ش لسةاسؤؤنر  ش لم  ؤؤلش  ش لمي ؤؤلش  مؤؤيوظ   الةضؤؤمام( الجههد 

ف ؤؤؤؤاريظ  شلؤؤؤظ  سؤؤؤتحر  ميوؤؤؤا. فاسؤؤؤتعي  هةؤؤؤؤايظ  ؤؤؤالقرل: إ   ألمليكؤؤؤا  يؤؤؤظ شرثؤؤؤؤ  إلؤؤؤى إيؤؤؤال  مبؤؤؤان وظ شتطيعؤؤؤاتوظ شه
 إلميل آرريؤؤ   للشماةةؤؤ  شه  هيؤؤا ءيا فؤؤي  لتؤؤارير يؤؤظ هيؤؤا ءيا فؤؤي  لحاضؤؤل ش لمسؤؤتقيل(. شلؤؤظ  خؤؤف بؤؤرش فةمؤؤا  عؤؤا 

    لؤي ط شهيؤان   رل    أة   قرن ةمي  دينؤية  ييى  لمسؤيمن (. شلؤظ  عؤا مرضؤرع هشلريؤ  نيؤظ إسؤل  نل ش ةؤتالل ميؤا
ر ع  مكاتب مكافح   إلرياص في ير دظ نشل  لعالظ شالسةما  لعلبة  ش إلسؤالمة  سؤل . ش ةطيقؤن همليكؤا فؤي سةاسؤ  
تحجؤةظ هشربؤا شنشل  لعؤالظ  لل ةسؤؤة  ش تخؤذت  إلن ر  مؤ  مشؤؤلشع مكافحؤ   إلريؤاص يالمةؤؤا بلةامجؤا لتصؤفة   لحلكؤؤات 

 المة  إلة  آريا شكليا. إلسالمة  شجل  لحكرمات  لعلبة  ش إلس
شكاةؤؤن ةلكؤؤؤ  آؤؤؤالص  لعيؤؤؤرم  لشؤؤؤلعة  فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا  هش مؤؤا  سؤؤؤمى بؤؤؤؤ  ةلكؤؤؤ  آالبؤؤؤا (  ؤؤؤا  سؤؤؤتطاين إةوؤؤؤاء 
 لحؤؤلص  ألييةؤؤ  شيحيمؤؤ   ألةؤؤؤح ص  لمتصؤؤاري  فؤؤي هفااةسؤؤؤتا  ششضؤؤعن ةؤؤا  الةتشؤؤؤار  ل سؤؤان فؤؤي  ألرض  شه امؤؤؤن 

شهييؤ   لمؤال  1996هفااةستا   إلسؤالمة   شنريؤن كؤابرل سؤي  ة اما ليحكظ  الشليع   إلسالمة   شهييين قةام إمار  
تلسةر ه ا موا شةكموا في هفااةسؤتا  ش لسؤةطل  ييؤى  2000محما يمل همنل  ليمممين  فنوا. ش ستطاين إلى يام 

 % م  مساةتوا. 94ةحر 
ن ؤؤ   شلمؤؤا كاةؤؤن ةمؤؤالت مكافحؤؤ   إلريؤؤاص  ؤؤا ضؤؤةمقن ه طؤؤار  ألرض ييؤؤى ك نؤؤل مؤؤ  بؤؤباص  لحلكؤؤات  لجوا

شك نل م   لشباص  لمسيظ راد  مؤ   لؤيالن  لعلبةؤ  ششسؤط هللاسؤةا  هدؤبحن  إلمؤار   إلسؤالمة  فؤي هفااةسؤتا  مؤالذ  
شموجؤؤل  ل  نؤؤل مؤؤ  كؤؤر نر شبؤؤباص تيؤؤك  لحلكؤؤات. فأدؤؤبم تؤؤامنل  إلمؤؤار   إلسؤؤالمة  شىرؤؤل ج يؤؤذه  ليخبؤؤ   لموؤؤاجل  

يكؤؤؤا ذلؤؤؤك  سيسؤؤؤي  مؤؤؤؤ  إجؤؤؤل ء ت  لحصؤؤؤار  لسةاسؤؤؤؤي  لمجايؤؤؤا   لؤؤؤذو  سؤؤؤمر    ألفاؤؤؤؤا   لعؤؤؤلص( ميوؤؤؤا. ش بتؤؤؤؤاهت همل 
 ش إل تصاني ش لتشري   إليالمي ش لمر جوات  ألمية .

بؤؤؤا ا مؤؤؤ   لمجايؤؤؤاو   لتؤؤؤا عن  لتي ؤؤؤةظ  لقايؤؤؤا   لؤؤؤذي وتحيمؤؤؤ   19  تمكؤؤؤ   2001سؤؤؤيتميل  11شفؤؤؤي دؤؤؤيةح  
ي يميةات  ستشؤوان   فؤي  لشةر  لمجايا  هسام  ب  الن (  تمكير  م   رتطاف يان م   لطا ل ت ش لاررل بوا ف

( مقؤؤؤؤل شه ر   لؤؤؤؤافاع  بيتؤؤؤؤاغر   ش بؤؤؤؤيط  شةنريؤؤؤؤرر  فؤؤؤؤاملش  هبؤؤؤؤل ج ملكؤؤؤؤح  لتجؤؤؤؤار   لعالمةؤؤؤؤ   شجاةبؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  مييؤؤؤؤى  لؤؤؤؤؤ  
  ألمليكة  مما هس ل ي  مقتل شجلح يا  هللاالف م   ألمليكنؤن ..

ضؤؤا  أليؤؤا ف  شمؤؤ  ه  يؤؤذه  لعميةؤؤات بؤؤكين تصؤؤعنا  كينؤؤل   عؤؤا يؤؤان مؤؤ   لعميةؤؤات  ألرؤؤل   ألدؤؤال ةجمؤؤا
 ألمليكةؤؤ  ييؤى  لمسؤؤيمن    اليتؤا ء ت ألمليكةؤ   لتؤي  ؤؤام بوؤا تي ؤؤةظ  لقايؤا  هش غنؤله مؤؤ   لتي ةمؤات  سؤؤيب مرجؤ  

شنيموظ لينورن في فيسطن  شل اف  هيا ء  إلسالم. إال ه  شسا ل  إليالم  ألمليكة  ش لاشلة   ستطاين تصؤريل مؤا 
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شؤؤؤة   لطاغةؤؤؤ   شىآؤؤؤالق ةؤؤؤلص يالمةؤؤؤ  لمكافحؤؤؤ   إلريؤؤؤاص شمحاربؤؤؤ  تؤؤؤال ذلؤؤؤك  لحؤؤؤا  مؤؤؤ  رنشن هفعؤؤؤال همليكؤؤؤا  لرة
 إلريؤؤاص  إلسؤؤالمي  يجمؤؤات لمسؤؤيمن  ييؤؤى كؤؤل دؤؤعنا   سؤؤتطاين تصؤؤريل ذلؤؤك ييؤؤى هةؤؤ  رن فعؤؤل ميؤؤلر  سؤؤيب 

 ييى همليكا شهميوا  لقرمي...
 ش بتاه برش ةلب   لعالمة  ييى  إلرياص  شكا  م  ذلك:

 جر ء شتونئتوا  بتصريل  لمسيمن  يمرمؤا ش لصؤحر   إلسؤالمة  شب  ةلص إيالمة  يارم  م  هجل بح   أل
إمكاةاتؤ  ةتؤى شدؤؤل   لجوؤانون  رصردؤا ييؤى هةوؤظ  لخطؤل  لمحؤاق  البشؤلي . ش لتضؤخةظ مؤ  ةجؤظ يؤذ   لعؤاش ش

 لعصؤؤل  شيشؤؤل ت هللاالف  لمقؤؤاتين   تت يرلرجةؤؤاإلؤؤى  لؤؤحيظ  ؤؤأ   لجوؤؤانون   متي ؤؤر  هسؤؤيح   لؤؤامار  لشؤؤامل  شهةؤؤا  
ن   لميتشؤؤلي  فؤؤي يشؤؤل ت  لييؤؤا  ... شنمجؤؤن همليكؤؤا كؤؤل ذلؤؤك تحؤؤن مسؤؤمى   لقايؤؤا (  لؤؤذي دؤؤي   أليؤؤالم  لمؤؤارب

  ةنؤؤؤث هنريؤؤؤن تحؤؤؤن يؤؤؤذ   لمسؤؤؤمى كؤؤؤل جوؤؤؤا إسؤؤؤالمي فؤؤؤي    عبعؤؤؤا( مخة ؤؤؤا  جؤؤؤب محاربتؤؤؤ   سؤؤؤموا  ألمليكؤؤؤي مؤؤؤ 
   شىجؤل ء ت  شبؤلر  مر جوتوا  بل كل مؤ  هر نت سؤحق  فؤي ةميتوؤا. شبوؤذ  بؤلرت همليكؤا كؤل مؤا تؤال ذلؤك مؤ  يؤاش 

 هة وا في ةمي   ةتالل ييى  لشلق  ألشسط ش لعالظ  إلسالمي..
ةكرمؤؤؤ  آالبؤؤؤا  شتؤؤؤامنل  لييةؤؤؤ   لتحتةؤؤؤ  ليمجايؤؤؤاو   شىسؤؤؤقا  لوجؤؤؤرم ييؤؤؤى  إلمؤؤؤار   إلسؤؤؤالمة  فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا  

  ألفاا   لعلص شغنل  لعلص فنوا.

شؤؤل ت  لمؤؤمتمل ت مؤؤ  هجؤؤل ذلؤؤك. شرفؤؤ  بؤؤرش إآؤؤالق ةميؤؤ  مكافحؤؤ   إلريؤؤاص شىلؤؤح م كافؤؤ   لؤؤاشل بوؤؤا  شيقؤؤا ي
بعار جاه  ابنل  أل تييؤك(! شهآيؤق مقرلؤ   مؤ  لؤظ  كؤ  مؤ  همليكؤا فؤي ةلبوؤا مؤ   إلريؤاص فوؤر ضؤايا( شلؤظ وتؤل  

 هي يامش ليحةان.

شسؤؤر يا  شمؤؤا تبعوؤؤا مؤؤ  هجوؤؤح  همؤؤ  مؤؤ   ؤؤا ي نشل  FBIش لؤؤؤ  CIAهآيؤؤق بؤؤرش وؤؤا هجوحتؤؤ   ألميةؤؤ  مؤؤ   لؤؤؤ 
وؤؤا آريؤؤا هش كليؤؤا فؤؤي ةميؤؤ  بلبليؤؤ  مؤؤ   لقتؤؤل ش ألسؤؤل ش لتي نؤؤل ش لتشؤؤليا شى امؤؤ   لمعؤؤتقالت  لتؤؤي  لعؤؤالظ  لتؤؤي هنري

ط  كل ةؤا ء ت  لونئؤات  لاشلةؤ  ش ألمليكةؤ   لمعيةؤ   حقؤرق ا فا ن معتقالت  لياهي  في إجل ء توا ضاربا  علض  لح
  إلةسا .

 إليالمةؤؤ  ييؤؤى مؤؤا  يؤؤام شةصؤؤف مؤؤ  فلغؤؤن همليكؤؤا مؤؤ  إيؤؤا ن  ألجؤؤر ء  لسةاسؤؤة  ش  2003فؤؤي بؤؤول مؤؤارس 
 لتوريل م  هجل تضؤخةظ إمكاةةؤ   لعؤل ق شة ؤام دؤا م ةسؤن    ؤامتالكوظ ألسؤيح   لؤامار  لشؤامل  ش رتليؤن شيمؤا 
هللارؤؤل يؤؤر يال ؤؤ   دؤؤا م ةسؤؤن ( بؤؤؤ   لقايؤؤا (. شدؤؤيعن ررفؤؤا مؤؤ  تسؤؤلص هسؤؤيح   لؤؤامار  لشؤؤامل   لمريرمؤؤ ( مؤؤ  

ييى يؤذه  لعال ؤ    لمريرمؤ (. فحة ؤن جنؤرش همليكؤا شةية توؤا بليطاةةؤا بيحؤر   لعل ق إلى  لقايا  ش إلريابنن   بياء
 ؤأر ى مؤا شدؤين إلةؤ   لت يرلرجةؤ   لعسؤكلي  ييؤل  لتؤارير. شياجمؤن  لعؤل ق  ةطال ؤا مؤ    جيؤاي مؤاج 000 300

ا  هر ضؤؤؤي يؤؤؤان مؤؤؤ   لؤؤؤاشل  لعلبةؤؤؤ  ش إلسؤؤؤالمة  شييؤؤؤى رهسؤؤؤوا  ل ريؤؤؤن ش طؤؤؤل ش لسؤؤؤعرن   ش ألرن  شمصؤؤؤل شباكسؤؤؤت
شتلكةا.. شييى ما  يشلي  ورما نكن  لطؤا ل ت ش لصؤر رير  أليؤا ف  لماةةؤ  ش لعسؤكلي  ثؤظ هيييؤن فؤي هشل بؤول 
ورلنؤؤر  ةتوؤؤاء يميةاتوؤؤا ش ةؤؤتالل  لعؤؤل ق. شسؤؤارع مجيؤؤس  ألمؤؤ   لؤؤاشلي  كامؤؤل هيضؤؤا   إلضؤؤ اء  لشؤؤلعة  ييؤؤى يؤؤذ  

 متع ل  ليحلص شنرين في  ل يك  ألمليكي. إلةتالل  عا ه  تخين رشسةا شفلةسا شهلماةةا ي  معارضتوا  ل
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وون  برش  ألجر ء  آل  ير شكبار رجال إن رت  شىيالم  ليق ؤح ةحؤر  لخطؤر   لتالةؤ   سؤرريا شربمؤا إوؤل   شييؤرح 
ييؤى مصؤل.. شلؤةس ييؤا محؤل  سؤتعل ض تؤارير  جؤب كتابتؤ  شتحينيؤ   كؤل ن ؤ  شهماةؤ   ش الستنالءبتقسةظ  لسعرن   

  لقانم . إال ه   أليا ف  لمعيي  بال ةةاء م   يل برش شىن رت   ا هييين بال ر اء شيي:ةحر هجةال  لمسيمن  

 تاننل رارآ   لشلق  ألشسط  لسةاسة  بتياول  عة  ألة م  شىيان  رسظ مالمم شجرنيا. 

 تاننل رارآ   لشلق  ألشسط جال فةا بتقسةظ نشل شىةشاء هرل  شترسة   لبعة ش ضظ هآل ف هرل .

ظ معؤؤؤؤالظ  ل قافؤؤؤؤ  ش لمكرةؤؤؤؤات  لحضؤؤؤؤاري  ش لاويةؤؤؤؤ   لعؤؤؤؤلص ش لمسؤؤؤؤيمن  شتيؤؤؤؤاول مكرةاتوؤؤؤؤا  مؤؤؤؤا  ضؤؤؤؤم  إيؤؤؤؤان  رسؤؤؤؤ
  ةسجاموا م  هف ار  لمستعمل ش لقضاء ييى كل بذشر  ليوض  ش لمقاشم .

 ألمليكؤؤؤي ييؤؤؤل  ت اقةؤؤؤات ليشؤؤؤل ك   إل تصؤؤؤان   ش لتبؤؤؤانل   اال تصؤؤؤان لعمؤؤؤل ييؤؤؤى ربؤؤؤط ميطقؤؤؤ   لشؤؤؤلق  ألشسؤؤؤط 
 إسل  نل في ديب  شيحرل بعرص  لميطق  إلى يينا مستوي   لإلةتاج  ألمليكي شىن ر   لصونرةة . لتجاري تارل 

 ةؤؤتالل  لعؤؤل ق ألجؤؤل غنؤؤل مسؤؤمى ش لسؤؤةطل  بؤؤذلك ييؤؤى هكيؤؤل  ةتةؤؤا  ة طؤؤي فؤؤي  لعؤؤالظ فضؤؤال يمؤؤا تسؤؤةطل 
حكظ بؤؤاشل هشربؤؤا  لعؤؤالمي شتؤؤت  ال تصؤؤانييةؤؤ  مؤؤ  ة ؤؤط  لخيؤؤة  ششسؤؤط هسؤؤةا  مؤؤا  ضؤؤم  ألمليكؤؤا ه  تمسؤؤك  شؤؤليا  

 شرشسةا شبلق هللاسةا ش لصن .

فلض  لمشلشع  لصونرةي لاشل  إسل  نل  لتي هدبحن تمتيك  لجؤةش  لرةنؤا شلؤةس  أل ؤر  فقؤط فؤي  لميطقؤ  
 عا ه  ف كن همليكا جةش مصل شنملت جةش  لعل ق ششضعن لسرريا بلةام  إلاؤاء جةشؤوا شيؤام تحاو ؤ  شىلاؤاء 

 يانه إلى  لحا  لالهم لح ,  ألم   لا ريي فقط.  لتجينا  إللح مي فة  مما  خ ة

 

 (مسهتر )هوش ) :  وهكذا وا  شعار )روت نهك( لنرفهة مهن جد هد و ه   هد هوال هو القهرو الوها ي والعاهرين
 ارمريكية البريوانية الجد د . النسو ية وحم ته الص نبية 

. تمامها ورنها  14ما  هاو وبهر    الروم الجدوليستمر الصراع بكل جالء )نن اا الم والمس منن وقصومه 
صراوا أ)ديا أزليا مهة الهروم. و يسهتمر   هذلك إله  ميهام ..  ما أقبر الصا   المصدو  و يه الصال  والسالم 

 الساوة.
 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  527  [  

 

 و صراع المسلمين مع الروم عبر التاريخ اإلسالمي. ،  خالصة النظام الدولي
  

 مالحظات أطراد الصراع المرح ة وتاريخسا

النبوية بعد المرح ة 
 ميام  ولة المد نة:

 هه 11 -  هه 1

 مار ي ج ير  العرب× المس موو 
 الروم× المس موو 

 وم اا الم ج ير  العرب بعد وام الوفو 
 

 مؤتة ه تبو  ه بع  أ امة رقي هللا ونه

قالفة أ)ي بكر 
الصد ق رقي هللا 
 ونه:

 هه 13 - هه 11

 المرتد ن في الج ير × المس موو 
 الفرس×  المس موو 
 الروم× المس موو 

 تمبنه اا الم في الج ير 
 )داية فتوش العرا 

 فتح ارر و وجنوب ف سونن

قالفة ومر رقي هللا 
 ونه:

 هه 25 - هه 13

 الفرس× المس موو 
 الروم× المس موو 

 فتح العرا  وفارس
 )القا  ية ه نساوند(
 فتح الاام ومصر

قالفة ومماو رقي 
 هللا ونه:

 هه 33 - هه 25

 الفرس× المس موو 
 الروم× المس موو 

 زوال فارس و قولسا في الوضار  اا المية
فتح شمال إفريايا و  قول ارندلا وبع  

 المتو   ج ر

قالفة و ي رقي هللا 
 ونه:

 هه 40 - هه 33

 الفتنة الكبرن 
 الروم× المس موو 

 ال حول وال وو  إال با 
 

 هدنة مؤوتة

 الخالفة ارموية:
 هه 132 - هه 41

 التر  و   ف يا× المس موو 
 الروم× المس موو 

 فتح تر ستاو والسند وما وراء النسر
 تمبنه الفتح في شمال إفريايا وارندلا
 وفتح بع  ج ر المتو  

 الخالفة ال با ية:
 هه656- هه132

 الروم× المس موو 
 التتار× المس موو 

مواجسات ال با نهنن مة الروم البن نونهنن ه 
ة مة الروم الغربننن )م و  أوربا( ه هدن

 الروم الغربنهنن× المس موو في ارندلا 

 ول الووائا 
 اا المية:

 م1452 -هه  656

 
 الروم× المس موو 
 

الص نهبنهنن والبن نونهنن في × المس موو 
م و  × الاام ه المس موو في ارندلا 
 أ بانيا وأوربا

 الدولة العممانية:
 م 1924 -م 1452

 
 الروم× لمس موو ا

 

الصراع )نن الدولة العممانية والدول اروربية 
 قالل مرح ة الفتح تم مرح ة السقوب
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المس موو توه 
ااحتالل قالل ما )نن 

 و:-ي-الورب
 1945 -م  1914

 
 الروم× الروم 
 الروم× المس موو 
 

 أوربا× أوربا 
 الورب العالمية ارول  والمانية
 لالمس موو يجاهدوو ااحتال 

المس موو توه حكم 
 نواب اا تعمار:

 م1990 -م  1945

 الروم× الروم 
 المرتد ن نواب الروم× المس موو 

 أمريكا× الورب البار  : رو يا 
 الصوو  اا المية× الوكام المرتد ن 

 النظام العالمي الجد د:
 م 20؟؟  -م  1990

 
    البارية ل × أمريكا 
 بايا   أمريكا الروم× المس موو 

نظام القوب اروحد والسيور  ارمريكية و   
 اررك.
 أمريكا وح فائسا× الور ات الجسا ية 
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 الرابعالفصل 

 روم ــع الــراع مــالص

 ومعادالت القوى فيه عبر التاريخ
 

  تهم  وشهك ارمهم أو تهداو  و هيكم   مها    : ل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤالي  ثربا  ه  رسؤر
  ة إله  وصهعتسا فقهال وائهل ومهن و هة نوهن  ومكهذ وهال )هل أنهتم  ومكهذ  منهر ولكهنكم تداو  ار 

غمههاء  غمههاء السههنل ولننهه ون هللا مههن صههدور وههدو م المسابههة مههنكم وليقههذفن هللا فههي و ههوبكم 
 (.الوهن فقال وائل يا ر ول هللا وما الوهن وال حب الدنيا و رابية الموت

 
 تههم فههارس نووههة أو نووتههاو  تههم ال فههارس    : ظ هةؤ   ؤؤالشيؤ  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤي

أهههل صهخر وأهههل بوههر . والهروم ذات القههروو   مها ه ههك وههرو ق ها مكانههه وهرو , بعهدها أ)ههدا 
 .(هنسات آلقر الدهر هم أصوابكم ما  او في ال يش قنر
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 الفصل الرابع:

 

  الصراع مع الروم ومعادلت القوى فيه عبر التاريخ   
 

ليا م   ل صؤل  لسؤابق فقؤا  سؤتمل دؤل ع  لمسؤيمن  مؤ   لؤلشم ميؤذ يوؤا  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  كما تين 
شىلؤؤى ورميؤؤا يؤؤذ  شمؤؤا ه ل. ش ؤؤا هريؤؤل رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤي  عؤؤة  آلثؤؤار  لتؤؤي تعتيؤؤل مؤؤ  معجؤؤح ت 

 ي  شم  تيك  آلثار:ةيرت  ديى   يية  شسيظ ي  ه   تاليا معوظ  تال ههلي مستمل إلى قةام  لسا
 : 713ص  / 2هش  ا  لون مي ج جاء في مسيا  لحار  ش

 اص  تال فارس ش للشم: ةاثيا معاشي  ب  يملش ثيا هبر إسحاق ي   ألشه يي يؤ   حنؤى بؤ  هبؤي يمؤلش يؤ  
دا تم فهارس   نووهة أو نووتهاو  تهم ال فهارس بعهدها أ)ه  ال رسرل    ديى   يية  شسيظ: : ب  محنليح  ال 

والروم ذات القروو   ما ه ك ورو ق ا مكانه ورو أهل صخر وأهل بور هنسات آلقر الدهر ههم أصهوابكم مها 
 . 479ص  /2( ش ا هشرنه  ب  ةمان في كتاص  ل ت  ج او في ال يش قنر

 :17335جاء في مسيا  إلمام هةما رةم   .  لحاوث ر ظ 
ثعيعا  بم  ا  ى ةع سع   بم   م رسع ثعيعا ةع ا  رفنع  عؤالع ةع ؤتعرم يعنمؤٍل هع    لمم سم مع ف بمؤ ف ج  يمؤاف  لؤل ةم ؤ م يع ؤارف   بمؤ   وعحفيؤاع يع ثعيعا  لمحع ا  ةعع ع ةع    لعوف

 : ؤي ظع  عق ؤرل  سع يعةمؤ ف شع ؤي ى ّللا   يع ؤرلع ّللا ف دع ؤمفعمن  رعس  ش بم ف  لمععاصف فعق يمن  لعؤ   سع يماع يعمملف هدُّ النَّهاسي هبعنميعا هعةعا يف ش. وُم ً. ُكم  الهرُّ و. .هي 
او.ةي (  ا ه. .ك.ُتُسم  م.ة. السَّ  فعقعالع لع   يملش هلعظم هعهمج لم ع يع م مف ملف يعذع (.و.إينَّم.

 ن هةؤا    لتؤؤارير مؤؤا كؤا   ؤؤا هريؤؤل  ؤؤ  رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ. فمؤؤا ه   امؤؤن نشلؤؤ  شفعؤال فقؤؤا دؤؤام 
بؤاه  بؤتبا   لمسؤيمن  مؤ   لؤلشم شتتؤا   ذلؤك كمؤا هشجحةؤا سؤا قا   إلسالم ييى يوا  لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ ةتؤى

بؤؤال تر ؤؤف ةتؤؤى ورميؤؤا يؤؤذ . فقؤؤا  ؤؤلهت فؤؤي إةؤؤا   لصؤؤحف ه ؤؤام ةؤؤلص  لخيؤؤة   ل اةة . يادؤؤ    لصؤؤحل ء شتحليؤؤل 
ةؤلص  3600 ل رين( ه   عة  لممررن   ا هةصى  لحلشص  لتي  امن بن   لمسيمن  ش لؤلشم. فيياؤن هك ؤل مؤ  

 سين . 1410ل  إلسالم شنشل  للشم! رالل بن  مختيف نش 
فقؤؤؤا  اتؤؤؤل  لمسؤؤؤيمر  هممؤؤؤا ك نؤؤؤل   مؤؤؤ   ل ؤؤؤلس ش لتؤؤؤل  ش لسؤؤؤيا ش لويؤؤؤا ش لماؤؤؤرل ش لصؤؤؤن .. شغنؤؤؤليظ ش ؤؤؤا كاةؤؤؤن 
جمةعوؤؤا ةلشبؤؤا شدؤؤا مات محؤؤاشن  بتاريخوؤؤا شهماةوؤؤا. شل ؤؤ   لتؤؤارير هثيؤؤن هةوؤؤا  لؤؤلشم ذ ت  لقؤؤلش  كيمؤؤا ييؤؤك  ؤؤل  

نشلؤ  مؤيوظ هللالؤن  ل ةؤان  إلؤى هرؤل   فوؤظ هيؤل جنؤرش  ليؤل ش لبحؤل. شمؤا هليؤا شى ؤايظ ريف مكاةؤ   ؤل  شكيمؤا تالبؤن 
في  تال شسنبقى ذلؤك إلؤى قةؤام  لسؤاي  . فحتؤى  لنوؤرن سؤنيتوي  لقتؤال معوؤظ  ل ؤانتوظ فؤي معلكؤ   لحجؤل ش لشؤجل. 

مؤال وظ ش لقتؤال معوؤظ شةتى  أجرج شمأجرج سؤنيتوي  لقتؤال معوؤظ ةنؤث ووي وؤظ   تعؤالى. شل ؤيوظ  لؤلشم شنشلوؤظ شم
إلؤى قةؤام  لسؤاي  كمؤؤا جؤاء فؤي  لحؤاوث شيؤؤظ هبؤا  ليؤاس ييؤى  لمسؤؤيمن . بؤل تقؤرم  لسؤاي  ش لؤؤلشم هك ؤل  ليؤاس كمؤؤا 

ذ   إال ألةوؤظ ةؤاهش  مؤ   لخصؤال  في  لحاوث  لصحةم رغظ هةوا ال تقرم إال ييؤى بؤل ر  لخيؤق شيؤظ غؤالينتوظ شمؤا
 ما مكيوظ م   لبقاء.  - قار    –

وهن المسهتور  الفسهري أنهه وهال لعمهرو )هن العهائ تقهوم السهاوة والهروم   ا جاء في مسيا  إلمام هةما: فق
أ مر الناس فقال له ومرو )ن العائ أبصهر مها تقهول وهال أوهول لهك مها  همعه مهن ر هول هللا صه   هللا و يهه 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  531  [  

 

نهاس  هر  بعهد فهر  وإنسهم و  م فقال ومهرو )هن العهائ إو تكهن و هه ذا  إو فهنسم لخصهاال أربعها إنسهم ر هرع ال
لخنر الناس لمسكنن وفقنر وق يل وإنسهم رح هم النهاس ونهد فتنهة والرابعهة حسهنة جمن هة وإنسهم رمنهة النهاس 

 .(17334 مسيا هةما  ( من ا م الم و 
 كةؤا شم   لم نا شةح  ةتصا  فؤي  لبحؤث لإلجا ؤ  ييؤى  لسؤم ل  لوؤام   لؤذي كتؤب  ل تؤاص مؤ  هجيؤ  شيؤر: 

هي كةؤؤا ةتصؤؤا  ليحمؤؤالت  لصؤؤينية   لنورن ؤؤ   ل ال ؤؤ   ؟( فؤؤي يؤؤالظ مؤؤا  عؤؤا سؤؤيتميل   ةؤؤان  همليكؤؤا ةر جؤؤ  هيؤؤا ءةا
بيجاح إ  باء  . م   لم نا ه  ةعلض ليمحطات  لل ةسؤة  فؤي دؤا ميا مؤ   لحمؤالت  لصؤينية   لسؤا ق   ليؤتيمس 

 صل إ  باء  .م اتةم  ليصل ش لوحيم  فنوا  ييل نر س  تحينية  يانف . شيي مان  يذ   ل 
كةا سؤارت تيؤك  لحمؤالت  ألشلؤى ش ل اةةؤ  شيؤذه  ل ال ؤ   ألرنؤل ؟ مؤ  كؤا  هآل فوؤا مؤ  جاةؤب  لؤلشم؟ مؤ   ؤام 

  المر جو  ش لاف  ش لمقاشم  م  جاةب  لمسيمن ؟ م  كا  معيا شم  كا  يينيا م  ن رييا شم  رارجيا راللوا؟
ل معؤؤؤلشف فؤؤؤي مل جعؤؤؤ   شال سؤؤؤةما تؤؤؤارير  لحؤؤؤلشص شلؤؤؤ  ه ؤؤؤف ييؤؤؤا مؤؤؤ  ت ادؤؤؤنل هةؤؤؤا    لتؤؤؤارير  فوؤؤؤر مسؤؤؤج

. شل يؤي ش ا مل ةيذ  يؤ  ذلؤك فؤي  ل صؤل  لسؤابق لصينية   ألشلى شكذلك  ل اةة   لتي تم ل تارير  لعلص  لحاوث. 
 سأكت ي ييا  التحينل ش ستقصاء  لعيل ش ستخالص  لارشس.

 ست شاف هسباص  ليصل ش لوحيم ..فوذ   ل صل م  هيظ ملت ح ت نير   لمقاشم  في مجال فق   لر    ش 
شسؤؤيأرذ مؤؤ   لتؤؤارير  لمحطؤؤات  لل ةسؤؤة   ل الثؤؤ  لحمؤؤالت  لؤؤلشم ييؤؤى  لمسؤؤيمن . شةعتيؤؤل لوؤؤا تقسؤؤةما تاريخةؤؤا 

 ة ليا  ةنث ةالة, هةوا كاةن ييى  لشكل  لتالي:
  يشؤؤؤل  شىلؤؤؤى ةوا ؤؤؤ   لقؤؤؤل   ل الؤؤؤث لقؤؤؤل   لحؤؤؤاني يشؤؤؤل مؤؤؤ  ميتصؤؤؤف   الومهههالت الصههه نبية ارولههه

 .  ةتالل بنن  لمقاسكا  فنوا ش شمصل  (  ييى سر ةل بالن  لشام تقليبا  ني لمنال

 تقليبا. ييى مكرةات  لاشلؤ   لع ماةةؤ  ش لعؤالظ  إلسؤالمي 1970-1800  الومالت الص نبية المانية )
 (.1917ششيا بي رر  (  1919بةكر- لعالظ  لعلبي  عا معايا   سةكسشالسةما 

 شما ه لن( ييى  لعالظ  إلسالمي يام  ش لشؤلق  ألشسؤط  2004 -1990  الومالت الص نبية المالمة
 راد .

شييا  مالة   ش ضح  شيي ه  ملكح  لصل ع كا  في  لحمؤالت  لصؤينية   ل الثؤ  وؤاشر فؤي بؤالن  لشؤام شمؤا 
 .جاشريا م  بالن  لعل ق شمصل شجحيل   لعلص  شكل ر ةسي . شييا  كاةن م اتةم  ليصل ش لوحيم  ل ال  لطلفن 

 لقؤل   لسؤانس يشؤل شىلؤى  لنؤرم( مؤ   لؤلشم  لمعادؤلي  يمرمؤا   شال ةيسى ه  ساة   لصل ع  لحؤاوث  ميؤذ   
 ؤا  متؤات ييؤى آؤرل ر عؤؤ   لعؤالظ  إلسؤالمي شيلضؤ  ش سؤؤتوافن كافؤ  بؤالنه مؤ  ه صؤؤى جؤحر  ل ييؤن  فؤي  لمحؤؤةط 

. شمؤ  شسؤط هللاسؤةا ش لقؤلم ش لييقؤا   لواني بل ا شىلى ه صى سؤر ةل مؤل كش شمرريتاةةؤا ييؤى ضؤ اف  ألآيسؤي غلبؤا
 جيربا. شىةاشةةسةاشبمال هفلي ةا بماال  شىلى هش سط هفلي ةا شجيرص بلق هللاسةا 
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 المرجعيات عند المسلمين 

ش ينل ه  ةارل إلى نر س   لحمالت  لصؤينية   ل الثؤ  شمعؤانالت  لقؤر  فنوؤا. مؤ   لم نؤا ه  ةي ؤن  لي ؤل إلؤى 
لمسؤؤيمن  ييؤؤل  لتؤؤارير  إلسؤؤالمي أل  ذلؤؤك  سؤؤايا كمؤؤا سؤؤيل  ييؤؤى فوؤؤظ إن ر  ذلؤؤك م وؤؤرم  لملجعةؤؤ  ش ل ةؤؤان  لؤؤا   

  لصل ع.
 لعيمؤؤؤاء كمصؤؤؤطيم سةاسؤؤؤي بؤؤؤليي لؤؤؤا   لمسؤؤؤيمن   يؤؤؤظ (  ألمؤؤؤل هشلؤؤؤي فبحسؤؤؤب  لم وؤؤؤرم  لمت ؤؤؤق ييةؤؤؤ  فؤؤؤل  

 ل با ؤل  . شبحكظ  ليصرص  لشلعة  شما نهص يية   لحال فقا بكل رؤشس  لياس شقةؤان توظ شالسؤةما هيمؤاءش ألمل ء
ش لعشؤؤا ل  ل يؤؤل  شهدؤؤحاص  لؤؤلهي شذشي   ألةؤؤالم ش ليوؤؤى مؤؤيوظ   لقطؤؤب  ل الؤؤث فؤؤي  لملجعةؤؤ  لؤؤا   لمسؤؤيمن  إلؤؤى 
جاةؤؤؤب  ألمؤؤؤل ء ش لعيمؤؤؤاء. شيكؤؤؤذ   مكؤؤؤ  تحاوؤؤؤا  لملجعةؤؤؤ  لؤؤؤا   لمسؤؤؤيمن  ييؤؤؤل تؤؤؤاريخوظ . ب الثؤؤؤ  ملجعةؤؤؤات. يؤؤؤي 

  حسب هيمنتوا كما ويي:
ية ؤؤؤ   لشؤؤؤليي ةؤؤؤال شجؤؤؤرنه هش مؤؤؤ   لسؤؤؤالآن  ش لميؤؤؤر  ش ألمؤؤؤل ء مؤؤؤ  : شتت ؤؤؤر  مؤؤؤ   لخالمرج يهههة السيا هههية

 . إلسالميهدحاص  لحكظ ش لسيطا  ةال تعان  لممالك  لتي غيين ييى مع ظ  لتارير 
: شتت ؤر  مؤ  ييمؤاء  لؤاو   إلسؤالمي ةنؤث هللالؤن يؤذه  لملجعةؤ  إلؤى ييمؤاء شه مؤ   لمؤذ يب المرج ية الد نيهة

. ثؤؤظ ظوؤؤلت  ل ةؤؤان   للشةةؤؤ  ليطؤؤلق  لصؤؤرفة   إلسؤؤالمي لمتيؤؤرين  ييؤؤل  لتؤؤارير   ألربعؤؤ  شكبؤؤار ييمؤؤا وظ شفقوؤؤا وظ
شمشا خوا ذشي  ألتباع ش لي رذ.شك نل  ما كا  ه م   لمذ يب هة سوظ ه م  ليطؤلق  لصؤرفة   لمتيريؤ  فؤي هغيؤب ر عؤ  

 . إلسالمي لعالظ 
 لتؤؤؤؤي ت ؤؤؤؤر   لييةؤؤؤؤ   ألساسؤؤؤؤة  : شت رةؤؤؤؤن فؤؤؤؤي  لاالؤؤؤؤب مؤؤؤؤ  رؤسؤؤؤؤاء  ل با ؤؤؤؤل ش لعشؤؤؤؤا ل المرج يههههة االجتماعيههههة

 ليمجتمعات  لعلبة  ش إلسالمة .

شيكؤؤذ  كؤؤا  ييؤؤل  لتؤؤارير  إلسؤؤالمي فؤؤي ةؤؤاالت  لرةؤؤا   لسةاسؤؤة  تحؤؤن رية ؤؤ  ش ةؤؤا هش رؤؤالل فل توؤؤا تحؤؤؤن 
 سيطا  مير  شهمل ء متعانو .

 ةات.ن  ما شالسةما ييا  لميمات  ل يل  إلى يذه  لملجع شىتبايوظفل   لياس رجعر  في قةانتوظ 
إال  ش الجتماعةؤؤ فؤؤي تحينؤؤل ذلؤؤك شنشره فؤؤي  لتؤؤارير  إلسؤؤالمي شهللاثؤؤاره  لسةاسؤؤة    السؤؤتطل نشلسؤؤن ييؤؤا   صؤؤان 

يؤذه  لملجعةؤات فؤي  نشر  القار  لؤالهم  ل وؤظ بيةؤ   لمقاشمؤ  فؤي  لمجتمعؤات  إلسؤالمة  ضؤا  لحمؤالت  لصؤينية   ش
 ذلك.

 لقؤؤا ظ ييؤؤى  لمالة ؤؤ  ش السؤؤتيتاجات  لؤؤةس تقنةمؤؤا كمؤؤا ه  مؤؤ   لضؤؤلشري ه  هشضؤؤم ه  يؤؤذ   لتقنؤؤةظ  لار سؤؤي 
 لشؤلعة . فقؤا   نؤا  لبحؤؤث  ليصؤر ص ش لخطؤأ فؤي ميؤؤاي  تيؤك  لتجمعؤات ال مؤ   لياةةؤؤ   لعقيةؤ  شال مؤ  شجوؤ   لي ؤؤل

كمؤؤا  -ه  بؤؤليح  معنيؤؤ  هش مؤؤذ با معنيؤؤا كؤؤا  لؤؤ  نشر فؤؤي  لمقاشمؤؤ  ةؤؤذكله  حسؤؤب هيمنتؤؤ   مؤؤ  نش  ه   كؤؤر  ذلؤؤك
تحكة  لت ادنل معتقا ت شةو  شآليق  ت  نل هدحاص تيؤك  ل ؤايل . فوؤر تقنؤةظ شتصؤيةا  -ورم  تلض ه  ذلك م 

نر سؤؤي شلؤؤةس تقنؤؤةظ تؤؤؤلجةم شتصؤؤريب ليميؤؤاي  ش لمعتقؤؤا ت ييؤؤؤى سؤؤينل تحاوؤؤا  لصؤؤر ص مؤؤؤ  يامؤؤ . شفؤؤق مؤؤؤر هي  
  لسةاس   لشلعة .
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وا شهثؤل ذلؤك ييؤى تماسؤك  ألمؤ  شهيتقا هة  في ةن   جول هك ل  لمسيمن   لنؤرم نشر يؤذه  لملجعةؤات شتماسؤك
ش ارتوا ييى  لمقاشم   فل   لعاش  ا هنر  ذلك شيمل ييى تحطةظ يذه  لملجعةات  ل الث  مؤا شسؤع  ذلؤك. ش رتؤلع 

 شجعيوا تخام هغل ض  كما سيل   السنل م  تيك  لحمالت في  لار س   لتحينية   لتالة . هفسايابا  ل لوا هش 
 
  (1291-0501األول  )الحمالت الصليبية 

 لمسؤتخيم ييؤى سؤينل  لييؤؤذ  مؤ   لمل جؤ   لتاريخةؤؤ   هةؤ  لمؤا ضؤؤع ن رالفؤ  بيؤي  لعبؤؤاس شدؤار  لي ؤرذ مؤؤ  
ةؤؤرل  لخية ؤؤ   لعباسؤؤي ليقؤؤؤان  ش لجيؤؤا  لؤؤذو  كؤؤؤا  مع موؤؤظ رؤؤالل  ليصؤؤؤف  ل ؤؤاةي مؤؤ  تاريخوؤؤؤا مؤؤ   ألتؤؤل    لؤؤؤذو  

وا. ش ةحصل ة رذ  لخية ؤ  فؤي  لاالؤب فؤي  صؤله هش ةصير  سيطاةا ميوظ كا   لحاكظ  ل عيي لملكح  لخالف  شما ةرل
فؤؤي  اؤؤا ن شمؤؤا ةرلوؤؤا.. شمؤؤ   لر ؤؤن  سؤؤتقل  ألمؤؤل ء  لؤؤذو  وتبعؤؤر  ليخية ؤؤ  ة ليؤؤا فؤؤي هآؤؤل ف نشلؤؤ   لخالفؤؤ  بؤؤاشل 
شممالؤؤؤك متعؤؤؤان   ك نؤؤؤل  مؤؤؤا تصؤؤؤارين فةمؤؤؤا بنيوؤؤؤا هش تصؤؤؤارع كيل ؤيؤؤؤا ييؤؤؤى  لميؤؤؤك ش لسؤؤؤيطا  فنوؤؤؤا. شتقسؤؤؤمن تيؤؤؤك 

   ألةةؤؤا  لتشؤؤتمل ييؤؤى مجؤؤلن مؤؤا  دؤؤانل  هش ةتؤؤى  ؤؤالع شةصؤؤر . فممي ؤؤ  فؤؤي  لمردؤؤل   لممالؤؤك فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ
شهرل  في بنؤلشت  شثال ؤ  فؤي آؤل بيس  شر  عؤ  فؤي ةيؤب  شهرؤل  فؤي نمشؤق شيكؤذ . شسؤةطلت  لشؤةع  ييؤى بؤال  

ع  ييؤى سؤر ةل ش ليصنلي  م  غؤال   لشؤة   إلسماينية  لخية   بباا ن  ش ةتشل  لقل مط  في  لخية   لعلبي  شسةطل
 لشؤام ش امؤن  لاشلؤ   لعينا ؤ   لتؤي ةسؤؤين ة سؤوا لي اآمةؤ  شه امؤن رالفؤ  مسؤتقي  لوؤؤا فؤي مصؤل  سؤتملت مؤا  قؤؤلص 

 م   لةن . 
رالل ذلك  لر ن مطي   لقل   لحاني يشؤل  لمؤنالني هآيؤق  ا ؤا  ل اتةكؤا   ةؤا ءه إلؤى ميؤر  هشرشبؤا  ضؤلشر  

 –مؤؤ  هوؤؤاي   ل  ؤؤار(  -وحيمؤؤر  كؤؤذ ا ه   لمسؤؤةم دؤؤيب ييةؤؤ   لؤؤذي -تخيؤؤةم بنؤؤن  لمقؤؤاس شدؤؤينب  لصؤؤييرت 
شسؤليا  مؤا  سؤتجاص  لميؤر  مؤ  مختيؤف هشرشبؤا شالسؤةما إةجيتؤل  شفلةسؤا شهلماةةؤا لييؤا ء لمصؤالم  - قصا  لمسيمن 

سةاسؤؤة  ش  تصؤؤان   كمؤؤا وؤؤذيب ك نؤؤل مؤؤ   لمؤؤمررن  شلؤؤظ ت ؤؤ   لؤؤلشح  لصؤؤينية  غا بؤؤ  يؤؤ  نش فعوؤؤظ ه ضؤؤا. شتعؤؤاش  
قسؤؤطيطنية  مؤؤ  تيؤؤك  لحمؤؤالت بتحشيؤؤايا  ؤؤالمم  ييؤؤا ملشريؤؤا مؤؤ  هر ضؤؤة  فؤؤي بؤؤلق هشربؤؤا شهللاسؤؤةا  لصؤؤال  قةصؤؤل  ل

  للشماةي في رامتوظ.  ألسطرلشكذلك برض  
  ةمؤالت ر ةسؤة  ييؤى سؤر ةل  لشؤام شجيؤؤرص بشيكؤذ  تتالؤن  لحمؤالت  لصؤينية   لتؤي وؤمرخ لوؤا  لممررؤر   سؤ

 تي ا  هنةؤؤ  شلؤؤر ء  سؤؤكيارش  فؤؤي تلكةؤؤا  لنؤؤرم( شمصؤؤل هرنؤؤل  ييؤؤل مؤؤفؤؤي ميطقؤؤ   لليؤؤا شيؤؤي مؤؤا بؤؤن غؤؤلص  ألةضؤؤرل 
سؤي . شتمكؤ   لصؤينينر  راللوؤا مؤ   ةؤتالل بنؤن  لمقؤاس شى امؤ  إمؤار  ملكحيؤ  فةؤ   شتمكيؤر  مؤ  إ امؤ   لعاوؤا مؤؤ  

   لصؤؤينية   لمسؤؤتقي  يؤؤ   عضؤؤوا  حسؤؤب  رتباآوؤؤا  ميؤؤر  هشرشبؤؤا  لمتعؤؤاشةن  ييؤؤى  لمسؤؤيمن   لمتصؤؤارين  إلمؤؤار ت
 . ألةةا فةما بنيوظ في ك نل م  

كاةؤن  إلمؤؤار ت  إلسؤؤالمة   لمحاذ ؤؤ  لإلمؤؤار ت  لصؤؤينية  ضؤؤعة   م  كؤؤ  متصؤؤاري  فةمؤؤا بنيوؤؤا  كلمؤؤار ت ةيؤؤب 
شةمؤؤؤؤا  شنمشؤؤؤؤق شةمؤؤؤؤم ش لمردؤؤؤؤل. ش ؤؤؤؤا بؤؤؤؤوات  ل  نؤؤؤؤل مؤؤؤؤ   الةقال ؤؤؤؤات ش  لتصؤؤؤؤارع  لؤؤؤؤا ريي. شهذ ق  ألمؤؤؤؤل ء 

 ع  لم ؤؤؤؤالظ. شيكؤؤؤؤذ   ةتؤؤؤؤل  لصؤؤؤؤينينر   لميؤؤؤؤاآق  لر  عؤؤؤؤ   حسؤؤؤؤب ش لسؤؤؤؤالآن  فنوؤؤؤؤا بؤؤؤؤعربوظ شيؤؤؤؤالت  لمكؤؤؤؤرس شهةؤؤؤؤر 
مصؤؤطيحات  لجال فةؤؤا  لمعادؤؤل  ميطقؤؤ  لؤؤر ء  السؤؤكيارش  ش  لسؤؤاةل  لسؤؤرري غؤؤلص  لشؤؤام مؤؤ   لجيؤؤل إلؤؤى  لبحؤؤل 
 لمترسؤؤط شميطقؤؤ  لييؤؤا  شفيسؤؤطن   ال امؤؤل. شلؤؤظ  سؤؤتط   لخية ؤؤ   لعباسؤؤي  لضؤؤعةا فؤؤي  اؤؤا ن ه    عؤؤل بؤؤنئا. شلؤؤظ 
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 ؤؤ   ل ؤؤاآمي فؤؤي  لقؤؤايل  سؤؤاكيا  بؤؤل بؤؤوا تؤؤارير  ل ؤؤاآمنن  تعاشةؤؤا مؤؤ   لصؤؤينينن  . كمؤؤا سؤؤجل  لتؤؤارير  حؤؤل   لخية
تعؤؤاش   ليصؤؤنلي   لؤؤذو   سؤؤكير   لجبؤؤال  لالبةؤؤ  فؤؤي محؤؤاذ ت  لسؤؤاةل فؤؤي سؤؤرريا مؤؤ   لصؤؤينينن  ه ضؤؤا ةنؤؤث  ؤؤاتير  

ش لضؤؤعف فؤؤي تيؤؤك   الضؤؤطل ص رادؤؤ  ش لمشؤؤلق  لعلبؤؤي يامؤؤ  ةالؤؤ  بؤؤاوا   إلسؤؤالميإلؤؤى جؤؤاةيوظ. شبؤؤوا  لعؤؤالظ 
  ل تل .

ييى دؤعنا  لملجعةؤ   لسةاسؤة  ت يؤن فؤي  لر ؤن ذ تؤ   شل    لرثا ق  لتاريخة   لتي ت ين يذ   لحال  لمتايرر
شةميؤن  لمسؤاجا  ش لخطبؤاء   ش أل مؤ ه  تيك  ل تل  كاةن  تشؤوا  هنيؤار  ييمةؤا بؤله فةؤ   ل  نؤل مؤ   لعيمؤاء  ل بؤار 

 عنؤؤا  يؤؤ  م اسؤؤا  لقصؤؤرر   الجتماعةؤؤ يةؤؤ  شمسؤؤمشلة  سةاسؤؤ   ليؤؤاس إلؤؤى جاةؤؤب  لملجعةؤؤ  مسؤؤمشلة   لملجعةؤؤ   لاو
 ... ألمل ءشدل ع 

 لقييةؤؤ  متماسؤؤك  سؤؤيةم   لييةؤؤا   شيكؤؤذ  رجؤؤ   ليؤؤاس إلؤؤى رؤشسؤؤوظ مؤؤ   لعيمؤؤاء   الجتماعةؤؤ ةنؤؤث كاةؤؤن  لييةؤؤ  
 شرؤشس  ل با ل شدارش  ي  رهووظ.

اء  ح ؤر   ليؤاس ييؤؤى  لجوؤان شيطل ؤر  هبؤؤر ص  ألمؤل ء  حلضؤؤرةوظ شمؤ   ؤاشم  لصؤؤينينن  يؤب  لعيمؤاء ش لخطبؤؤ
ييؤؤى  لقتؤؤال  بؤؤاء  مؤؤ   ؤؤاص  لخية ؤؤ  فؤؤي  اؤؤا ن شدؤؤرال إلؤؤى هبؤؤر ص همؤؤل ء  لشؤؤام... شل ؤؤ   لمل جؤؤ   لتاريخةؤؤ  تؤؤلشي 
 صصؤؤا ممسؤؤ   مؤؤ  ةالؤؤ   لت  ؤؤك شفسؤؤان هةؤؤر ع  ألمؤؤل ء شةكؤؤام  لمؤؤا  ش لحصؤؤر .. ش ؤؤا ذكؤؤل  عؤؤة  لمؤؤمررن  مؤؤ  

  لملةيؤؤ   ه   لعيمؤؤاء جؤؤالر   لمسؤؤاجا ش سؤؤتح ر   ليؤؤاس شجمعؤؤر  همؤؤر ال مؤؤ  هجؤؤل بيؤؤاء جؤؤةش ليجوؤؤان  ش  صؤؤم تيؤؤك
ةتؤؤى سؤؤمعر   أةؤؤايظ ييؤؤى هةؤؤ    ألمؤؤل ءآل ؤؤر  هبؤؤر ص  ألمؤؤل ء  ح ؤؤا يؤؤ  هيؤؤل لوؤؤذه  لمومؤؤ   فيؤؤظ ولةؤؤب بوؤؤظ هةؤؤا مؤؤ  
رجعؤر  إلةؤ  شلؤظ  ع ؤلش  ييةؤ  فبح ؤر  ييؤ  م ي  رنل شةخر   فذيير  إلةؤ  شنفعؤر  إلةؤ   لمؤال  عؤا ه  شيؤايظ رنؤل   ثؤظ 

بول  في  ان    لشام فرجاشه  ا رلج ليصؤنا شبيؤى  ؤأمر لوظ  لتؤي جمعؤن لجوؤان  لصؤينينن   صؤل  فؤي  لبان ؤ  لةؤأشي 
 إلة  م  ةاما   شةابنت  في لةالي  لصنا ش لقيم!!  

وؤؤؤا شرشش  كةؤؤؤا ه   لخطبؤؤؤؤاء شرش   لممررؤؤؤر  ه  ةؤؤؤال هك ؤؤؤؤل  ألمؤؤؤ   هللاةؤؤؤذ   كؤؤؤؤا   ةصؤؤؤل فا إلؤؤؤى  لؤؤؤؤاةةا شهرلف
ش لرياع كاةر  ويوير  ةماس  لياس فؤي  لمسؤاجا  لتؤي كاةؤن تضؤ   البكؤاء ش لعريؤل  ةتؤى مؤا إذ  رؤلج  للجؤال مؤ  

  لمسجا يان كل إلى نةةاه ال ويري ييى بيء... شكأةما  عنا  لتارير ة س   لنرم!!
يوؤؤا فؤؤي  ألمؤؤ   ةنؤؤث تؤؤلشي  ل تؤؤب  لتؤؤي شسؤؤليا  مؤؤا هفا ؤؤن  ألمؤؤ  مؤؤ   لصؤؤام  شيميؤؤن  لملجعةؤؤ   لاويةؤؤ  يم

هررؤؤؤؤن لتيؤؤؤؤك  لملةيؤؤؤؤ  كةؤؤؤؤا  امؤؤؤؤن يؤؤؤؤذه  لملجعةؤؤؤؤ   لاويةؤؤؤؤ   شؤؤؤؤحذ يمؤؤؤؤ  رجؤؤؤؤال  ألمؤؤؤؤ  شكةؤؤؤؤا تجاشبؤؤؤؤن  لملجعةؤؤؤؤ  
شرؤشس  ل با ؤؤؤل ش لعشؤؤؤا ل فؤؤؤي  لشؤؤؤام شمؤؤؤا ةرلوؤؤؤا مؤؤؤ  ةؤؤؤا ء ت  لجوؤؤؤان  شبابؤؤؤلت ةخؤؤؤب  ألمؤؤؤ  هللاةؤؤؤذ     الجتماعةؤؤؤ 

 .. إلى ه  تصايات  لمقاشم .  االبتبا  م   لصينينن  ميذ  لنرم  ألشل 
 ألمنؤل  لمجايؤا  يمؤان   ألتا ؤكش ستلنت  ألم  ملجعنتوا  لسةاسة   سؤلي    ةؤام هةؤا همؤل ء بؤمال  لشؤام شيؤر 

 لليؤا  لصؤينية .فيم  ةجمؤ  ش لتؤف  إمؤار   إسؤقا  لاو  هة ي(  لذي تصا  ليصؤينينن  بؤمال غؤلص  لشؤام ش سؤتطاع 
هت تت ؤؤؤر  ةؤؤؤر    لاشلؤؤ   لحة ةؤؤؤ   لتؤؤؤي كاةؤؤؤن يادؤؤمتوا فؤؤؤي  ليا  ؤؤؤ   لمردؤؤؤل  لمجايؤؤاش  شبعؤؤؤة  ألمؤؤؤل ء ةرلؤؤ  شبؤؤؤا

 بمال غلص  لعل ق ييى ةاشن  لشام( ثظ  ةتقيؤن إلؤى ةيؤب  بؤمال غؤلص  لشؤام( فؤي يوؤا  بيؤ   لميؤك  ةؤرر  لؤاو  
إلمؤؤار   لشؤؤام ه ؤؤاه  فتؤؤرلى    ةصؤؤنلي لؤؤذي تؤؤرلى  عؤؤا ه   غتؤؤال  لحشابؤؤر   لباآيةؤؤ  مؤؤ  . محمؤؤرن هة ؤؤي( رةمؤؤ    

شلتقؤؤرم  لاشلؤؤ   لحة ةؤؤ  شلةحمؤؤل ةؤؤرر  لؤؤاو  ييؤؤى ياتقؤؤ  مومؤؤ    ألرن  ش متؤؤا سؤؤيطاة  لةشؤؤمل بؤؤمال  لعؤؤل ق شسؤؤرريا ش
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بياء  لقايا   ألساسة  ليجوان ضا  لصينينن  في  لمشلق  ةنث  عرن  ل ضؤل إلةؤ  رةمؤ    فؤي كؤل  ألمجؤان  لتؤي 
ل تؤؤل  مشؤؤورر جؤؤا .  ؤؤؤا تياشلتؤؤ   ل تؤؤب ششسؤؤا ل  إليؤؤؤالم . شتؤؤارير يؤؤؤذه  ييؤؤى وؤؤؤا دؤؤالح  لؤؤاو   ةصؤؤين فةمؤؤا  عؤؤا

 ش ألفالم ش لمسيسالت  لتي حيرةة   ما  ايي ي   لتلنوا ش الستطل ن.
ش متؤؤا   آلرؤؤلتيؤؤر   الةتصؤؤارفقؤؤا  ضؤؤى  لميؤؤك  لح يؤؤا ةؤؤرر  لؤؤاو  ةةاتؤؤ  مجايؤؤا  ليصؤؤينينن  فؤؤي  لشؤؤام  محققؤؤا 

 في  لجوان. ب  عا ةيسيطا   لحة نن  إلى نمشق  لتي دارت يادمتوظ 
ش يتظ  لصينينر   االستحر ذ ييى مصل لما لوا م  هثل في نيظ م   ستحرذ يينوؤا فؤي  لصؤل ع ييؤى  لشؤام. 
ةنؤث هغؤؤل يظ ضؤعف  ل ؤؤاآمنن  شمكاتبؤؤ   عؤة كبؤؤار شهر  وؤظ ليصؤؤينينن  فؤؤي بنؤن  لمقؤؤاس  سؤتقامرةوظ إلؤؤى مصؤؤل 

فأرسل جةش  إلنوؤا   ةؤان   لقا ؤا  ل ؤلني  هسؤا  لؤاو   شيعاشةوظ بتسيةموا. شهنر  ةرر  لاو  هيمة   لسباق إلى مصل
بنلكره( لنايظ جةش  لخية    ل اآمي ضا  لحمي   لصينية   لملت ب  ييى مصؤل. ش دؤطحب هسؤا  لؤاو  معؤ   بؤ  

( رغؤؤظ كل يتؤؤ  لماؤؤانر   لشؤؤام. شل ؤؤ  ه ؤؤا ر  لمجؤؤا كاةؤؤن  اةت ؤؤاره فؤؤي  دؤؤالح  لؤؤاو   ألوؤؤربي  لقا ؤؤا  ليابؤؤ    هرةؤؤ 
 مصل.

ي هسؤؤا  لؤؤاو  بؤؤنلكره  لؤؤذي كؤؤا   لخية ؤؤ   ل ؤؤاآمي  سؤؤتقري  ؤؤ  ييؤؤى شهر  ؤؤ   لمتصؤؤارين  ييؤؤى  لسؤؤيطا  تؤؤرف
ش لمتؤآملي  مؤؤ   لصؤؤينينن . فارتؤؤار  لخية ؤؤ   ل ؤاآمي دؤؤالح  لؤؤاو  لميصؤؤب  لحاجؤؤب  لؤذي وؤؤلهس  لؤؤرهر ء ظيؤؤا ميؤؤ  

يؤؤؤى همؤؤؤل ء  ل ؤؤؤؤاآمنن . هةؤؤؤ   سؤؤؤتطة   لسؤؤؤةطل  ييةؤؤؤؤ  لصؤؤؤال سؤؤؤي  شل رةؤؤؤ  غليبؤؤؤؤا يؤؤؤ  مصؤؤؤل  شلةسؤؤؤتقري  جةشؤؤؤؤ  ي
 لؤؤاو   المؤؤان  شةصؤؤين  لحميؤؤ   لصؤؤينية  ييؤؤى مصؤؤل ش ستبسؤؤل دؤؤالح  لؤؤاو  شجؤؤةش  لشؤؤام شمصؤؤل  شهمؤؤايظ ةؤؤرر

فتمكير  م  دا  لحمي   لصينية   لتؤي يؤاجمتوظ بؤل  شبحؤل   مسؤايا  هسؤطرل  لؤلشم  لقؤانم مؤ   لقسؤطيطنية . شبعنؤا 
يي  دالح  لاو  ةوا    لخالفؤ   ل اآمةؤ   شرطؤب  لجمعؤ   اسؤظ  ليصل  قينل ترفي هللارل  لخي اء  ل اآمنن  ةنث ه 

 لخية    لعباسي شهيان  لمذيب  لسيي  لشافعي إلى مصل  شترآا مي   فنوا. ةتى رشؤي ةؤرر  لؤاو  شمعؤاشةره فؤي 
نمشؤؤق مؤؤ   سؤؤتقالل دؤؤالح  لؤؤاو   ميؤؤك مصؤؤل  فأرسؤؤل إلةؤؤ  مؤؤل ت  سؤؤتقام   فأ طؤؤأ دؤؤالح  لؤؤاو  ييةؤؤ   ةتؤؤى يؤؤظ 

 ؤالخلشج إلؤى مصؤل  جةشؤ  لةضؤم  ضؤموا إلؤى ممي تؤ  مؤ  هجؤل ترةنؤا مصؤل ش لشؤام فؤي  لجوؤان ضؤا  ةؤرر  لؤاو 
  لصينينن .

شكا  م   ار   شلط   ه  ترفي ةرر  لؤاو   لميؤك  لح يؤا  لمجايؤا. فأيييؤن هسؤلت  شلؤاه  سؤماينل شلؤي يوؤا 
شمؤ  هجؤل ميا شؤ    لسؤماينللفؤا ل   شكؤا  آ ؤال فؤي  لحان ؤ  يشؤل مؤ  يمؤله. فيؤحل دؤالح  لؤاو  إلؤى نمشؤق معت

   ألوؤؤؤربيمر جوؤؤ   لصؤؤؤينينن  ش جتمؤؤ  هيؤؤؤل  لحؤؤؤل ش لعقؤؤا مؤؤؤ  ييمؤؤؤاء ش ؤؤان  مصؤؤؤل ش لشؤؤام ييؤؤؤى بةعؤؤؤ  دؤؤالح  لؤؤؤاو  
سؤؤؤيطاةا ييؤؤؤى بؤؤؤل مصؤؤؤل ش لشؤؤؤام  ةنؤؤؤث   تيعؤؤؤر   عؤؤؤام دؤؤؤالةة  ه  وؤؤؤمشل  ألمؤؤؤل إلؤؤؤى آ ؤؤؤل فؤؤؤي ظؤؤؤلشف مر جوؤؤؤ  

 لمسيمن  شقةان   لجوان. شبذلك  امن  لاشل   ألوربة . لصينينن   شضلشر   قةام سيطا   ري لرال   همل  
شيمؤا دؤالح  لؤاو  إلؤى مكاتبؤ   ألمؤؤل ء فؤي  لحجؤاه ش لؤةم  شبؤمال إفلي ةؤؤا شكؤذلك ميؤر   لسؤالجق  فؤي  لؤؤلي 
بؤؤؤمال  لعؤؤؤل ق   شكؤؤؤذلك ترآؤؤؤات يال تؤؤؤ   الخية ؤؤؤ   لعباسؤؤؤي فؤؤؤي  اؤؤؤا ن محؤؤؤاشال رص دؤؤؤ رف  ألمؤؤؤ  فؤؤؤي  لمر جوؤؤؤ  

ح  لؤؤاو   ؤؤا يقؤؤا ياةؤؤ  مم تؤؤ  مؤؤ   لصؤؤينينن  ةتؤؤى   ؤؤلغ مؤؤ   لقضؤؤاء ييؤؤى فؤؤت  دؤؤاار  لمقييؤؤ . ةنؤؤث كؤؤا  دؤؤال
ش لحصؤر  فؤي  لشؤام. ثؤظ ةقؤة  لصؤينينر   لواةؤ   ت إل طاعةؤا ألمل ء م   ل اآمنن  في مصؤل ش لمتيؤاةلي  ييؤى 
ةتصؤار ت دؤالح فيقضن  لواةؤ  ش بؤتعل  لقتؤال ش تتالؤن    ألرن  لغار   ا ايظ  هرةا ( ييى  افي  ليحجاج جيرص 
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 لؤؤاو  شتترجؤؤن  معلكؤؤ  ةطؤؤن  ثؤؤظ   ؤؤتم بنؤؤن  لمقؤؤاس لنيصؤؤب دؤؤالح  لؤؤاو  مييؤؤل  لجمعؤؤ   لل  ؤؤ   لؤؤذي كؤؤا  ةؤؤرر 
 لؤاو  هة ؤي رةمؤؤ     ؤا همؤؤل  صؤيايت  لةضؤؤع  فؤي  لمسؤجا  أل صؤؤى ألشل رطبؤ  جمعؤؤ   عؤا  ل ؤؤتم. شكؤا   لقؤؤار 

فؤي ةيؤب  لؤذي كؤا   ؤا  شؤل  ؤال تم  لؤذي تؤظ ه  ويصب في يوا دالح  لاو  شيخطب ييةؤ  إمؤام مسؤجا  لجمعؤ  
 يجلي . في ة س  لمريا  لذي  شلب   لشةر!! 583سي  

شلمؤؤا هنركؤؤن  لرفؤؤا  دؤؤالح  لؤؤاو    سؤؤظ  لممي ؤؤ  بؤؤن  هبيا ؤؤ   لؤؤذو  سؤؤليا  مؤؤا  رتي ؤؤر  فةمؤؤا بنؤؤيوظ لنؤؤمشل  لميؤؤك 
ت  لصؤؤينية   لتؤؤي كاةؤؤن إلؤؤى هرةؤؤ   لميؤؤك  لعؤؤانل  لؤؤذي تؤؤرلى ميؤؤك مصؤؤل ش لشؤؤام شةصؤؤين فؤؤي يوؤؤاه هللارؤؤل  لحمؤؤال

ثؤظ  فؤي  لميصؤرر  .سؤج   ل(  لؤذي هسؤله  لميؤك  لعؤانل شهشنيؤ   لؤريس  لتاسؤ ييى مصل  ش لتي  انيا ميك فلةسؤا  
سل ة . شييا  كتب  عا ت  ل شتأمل في تارير  ؤلةن  مؤ   لحمؤالت  لصؤينية   لعسؤكلي  كتؤب مالة اتؤ  فؤي  هآيق

  ألرضؤؤؤة  لعمؤؤؤل ييؤؤؤى  لاؤؤؤحش  ل  ؤؤؤلي ةنؤؤؤث بؤؤؤكين مالة اتؤؤؤ   فشؤؤؤل  لاؤؤؤحش  لعسؤؤؤكلي ليشؤؤؤلق  إلسؤؤؤالمي شضؤؤؤلشر 
  ألشلى ليحمالت  لصينية   لمعادل   لتي  امن ييى  لتبشنل ش لتاليب ثظ  إلستعمار  عا ذلك  خمس   لش .

 لميؤؤك  لصؤؤالم  سؤؤماينل  ثؤؤظ لمؤؤا هللال  ألمؤؤل إلؤؤىثؤؤظ تؤؤرفي  لميؤؤك  لعؤؤانل  عؤؤا ه  ةمؤؤل مومؤؤ  جوؤؤان  لصؤؤينينن   
ةجؤظ  لؤاو  هوؤرص  لؤذي دؤار مي ؤا ييؤى مصؤل. شتر آؤأ  سؤماينل    شىلى يم   لميؤكييى  لشام  لذي دار سيطاةا

فؤؤي مصؤل شهيطؤؤايظ يؤان  مؤ   لقؤؤالع ش لحصؤر   شسؤؤمم لوؤظ  شؤؤل ء  ةجؤظ  لؤاو  مؤ   لصؤينينن  ش سؤؤتعا  بوؤظ ضؤؤا 
يؤالظ نمشؤق  (  لعؤح بؤ  ييؤا  لسؤالم    لسالح مؤ  هسؤر ق نمشؤق. فر ؤف لؤ   الملدؤان سؤيطا   لعيمؤاء فؤي هماةؤ  

ش ألمؤؤل  ؤؤالمعلشف ش ليوؤؤي يؤؤ   لمي ؤؤل ييؤؤى   الةتسؤؤاصسؤؤل ة  فارتحؤؤل إلؤؤى مصؤؤل لنتؤؤا   سؤؤنل   هآيؤؤقفسؤؤجي  ثؤؤظ 
 سيطا  مصل  لذي هللاش ه شهكلم .

ش ست  ل  ألوربنر  في مصل م   لعينا ش لممالةك فحشاش  ميوظ  لمئات ش آلالف  ش تخذش  ميوظ  لجيؤا ش لقؤر ن. 
 عان يينؤاه شممالةكؤ   لؤذو  كؤا  ك نؤل مؤيوظ مؤ  شسؤط   ألوربنن همل ء مصل ش لشام م  شدارت  ر  كل همنل م  

مؤؤ     ألوؤربننيؤظ ييةؤؤ  مؤ   لقؤر  شمؤؤا ييةؤ  ةؤال ميؤؤركوظ شهمؤل  وظ  هللاسؤةا شبؤالن  لتلكسؤؤتا . شهغؤل   ؤان   لممالةؤؤك مؤا
  ةجؤظ  لؤاو  هوؤرص هثيؤاء معلكؤ   عؤا شفؤا لت سر ش لضعف فاةقيير  يينوظ ش ستيمر   لحكظ في مصل ش لشام تبعؤا لذلك 

 م( . ةنؤؤث تحشجؤؤن هشجتؤؤ   بؤؤجل   لؤؤار(  كينؤؤل  ؤؤر نه مؤؤ   لممالةؤؤك ثؤؤظ تياهلؤؤن لؤؤ  يؤؤ   لميؤؤك .  1250 لميصؤؤرر   
 لاشلؤؤ   لمميركةؤؤ . شكؤؤا  لسؤؤيطا   لعيمؤؤاء  لعؤؤح بؤؤ  ييؤؤا  لسؤؤالم رةمؤؤ     لقصؤؤ   لتاريخةؤؤ   لمشؤؤورر   بؤؤذلك لتقؤؤرم 

. ش ضؤطلش  لييؤحشل ييؤى فتؤر ه  ضؤلشر  بؤةعوظ شرن ثمؤيوظ لينؤن هةؤل رةوظ يينا غنؤل ةنث لظ   ن  صح  شالوتوظ أل
 شدحن شالوتوظ!!  هةل ر مال  لمسيمن  ةتى دارش  

شةمين نشل   لممالةك ر     لجوان ضا  لتتار  لؤذو  كؤاةر   ؤا  جتؤاةر   لمشؤلق شهسؤقطر   اؤا ن ش سؤتباةر  مؤا  
سؤؤيطاةوا  لمميؤركي  لمجايؤا   طؤؤح(  لؤذي لؤؤظ   ؤن لؤؤ  سؤيطا   لعيمؤؤاء  لشؤام ... ش ليؤر  هبؤؤر ص مصؤل  فؤؤيوة لوؤظ 

 فأفتؤؤاه األرؤؤذ مؤؤ  همؤؤر ل  لعامؤؤ  لشؤؤل ء  لسؤؤالح  إال  عؤؤا ه  شضؤؤ  مالؤؤ  شهرؤؤذ مؤؤال همؤؤل ء  لممالةؤؤك لؤؤذلك  لاؤؤلض. 
شةلض  لمسيمن  ييى  لجوؤان فؤي مصؤل ش لشؤام شكاةؤن مر عؤ  يؤن  جؤالرت هشل يحيمؤ   سؤتل تةجة  ليتتؤار.. هنت 

 لى با    تل جعوظ.إ
شيؤظ يا ؤاش  مؤ  يؤن  جؤالرت لة  ؤل  الميؤك   غتالؤ شريف  لميك  ل ايل بنيلس  طح ييى  لسيطا   عؤا ه  

  إلؤى ه  هجاليؤظ يؤ  هللارؤل  27شبوج   ليصؤل! شمؤ  ذلؤك ةمؤل بنيؤلس مسؤمشلة  جوؤان  لصؤينينن  فؤي  لشؤام هيؤاء 
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 ألشلؤى ش ةتوؤن بؤذلك  لحمؤالت  لصؤينية    ؤالشش  . ةنث تظ  لجالء  ل امل في يوا  لسؤيطا  رينؤل بؤ  ةصرةوظ 
 1291)  . 

ش لمسؤؤتخيم مؤؤ  مسؤؤار يؤؤذه  لحمؤؤالت نرشس شييؤؤل ك نؤؤل  شمؤؤا  خصؤؤيا لوؤؤذ   لبحؤؤث يؤؤر معلفؤؤ  مؤؤا كؤؤا  مؤؤ  
 همل  لملجعةات  لتي ترلن إن ر   لمر جو  في  لطلف  إلسالمي:

 ة نن  ثظ  ألوربنن  ثظ  لممالةك. ثظ ت رةن ييل  لح . : كاةن غا ب   بتا ء المرج ية السيا ية -1
: ترلؤؤؤن  لمر جوؤؤؤ  إلؤؤؤى ه   امؤؤؤن  لملجعةؤؤؤ   لسةاسؤؤؤة . ثؤؤؤظ ش  ؤؤؤن رنء  لوؤؤؤا إلؤؤؤى ةوا ؤؤؤ  المرج يهههة الد نيهههة -2

  لمر جو . 
: ش  ؤؤن إلؤؤى جاةؤؤب  لملجعنتؤؤا . ش كتمؤؤل  ليصؤؤاص  فر جوؤؤن  ألمؤؤ   إلسؤؤالمة  همؤؤ  االجتماعيههةالمرج يههة  -3

  لصينينن . 
 لمر جو  في  لحمالت  لصينية   ألشلى  ارتصار:ش كاةن معانل   

 

 اا المانتصرت أمة  ←أمة الص نب  ×  اا المأمة 

 
لظ تر ج  همؤ   إلسؤالم  شؤل  م  ينيؤ   شال  عصؤا ات دؤانل   شال بتي ةمؤات محؤاشن  ال سؤلي  شال يييةؤ ...  لقؤا 

 ش  ن  ألم   كاميوا ليحمالت  لصينية  شيحمتوا. شلظ  عطل
  لجوان.ش عرنيا ي  يام   ألم   ل ء ش لسالآن  ييى  لميك شال ررردل ع  ألم
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 ( 1970-1798الحمالت الصليبية الثانية) 

 تي سؤؤي . مكيؤؤتوظ مؤؤ   الةت ؤؤا  يؤؤ   ؤؤلص افؤؤي  لمشؤؤلق  لعلبؤؤي هيؤؤاء مؤؤ  ألشلؤؤى ه امؤؤن  لحمؤؤالت  لصؤؤينية 
لواةؤ   كمؤا  امؤن ك نؤل مؤ   لعال ؤات  الحضار   إلسالمة . لةس يسكليا فحسب. فقا كا  ييا  ك نؤل مؤ  فتؤل ت  

ه  وؤحشرش     ألشربنؤن لتجاري  بن   إلمار ت  لصينية  ش إلسالمة  م  ةرلوا. شتمك  ك نل م   للةال  شرجؤال  لؤاو  
  الجتماعةؤ بالن  لمسيمن  شيطيعر  ييى  لير   لشاس  في  لت  نؤل ش لتطؤرر ش لي ؤام  لسةاسؤي ش إل تصؤاني ش لحةؤا  

ا تمكير  م  ةقل ك نل م   لمخطرآات ش ل تب ةتى يا  لممررر   ألشربنؤر   لحمؤالت  لصؤينية  مؤ  ش ل قافة . كم
 هسباص يصل  ليوض  في هشرشبا شةوا    لعصرر  لرسطى.

شفؤي هش رؤل ه ؤام  لحمؤالت هنر  ميؤر   ليصؤار  هال سؤينل لوؤظ إلؤى  لبقؤاء. شبؤاؤش   عنؤاش   لت  نؤل فؤي آليقؤؤ  
 معوظ.غحش   لمسيمن  ش لتعامل 

( ميؤؤك فلةسؤؤا هسؤؤنل  مؤؤ  هللاالف مؤؤ   منالن ؤؤ  (  ش ؤؤ   لؤؤريس  لتاسؤؤ 1249شفؤؤي  لحمؤؤالت  ألرنؤؤل  ييؤؤى مصؤؤل 
سؤؤج . شييؤؤا  كؤؤا  لا ؤؤؤ  فسؤؤح  مؤؤ   لتأمؤؤل لةضؤؤ  هسؤؤس يامؤؤ  لت  نؤؤؤل  ل  شهشنع بنؤؤا  لممالةؤؤك جيؤؤرنه  لصؤؤينينن  

 :  رالدتوا لصينينن  في كةفة  غحش  لمسيمن . شكتب ترجنوات   لوام  تيك ش لتي كا
 (الورب و   المس منن بورب الك مة دتسم وائمة ويجب أو تبدأن)إو المس منن ال  س موو ما  امه وق 
 .منالن   (1291 –يجلي  640سي    ثظ ما لي ن  لحمالت  لصينية   ألشلى ه   ةتون كيةا  سقر  يكا 

ش لقؤؤر   لعسؤؤكلي  أل  ذلؤؤك  سؤؤؤت ح  شيكؤؤذ  هنر   لاؤؤلص  لصؤؤينيي هةؤؤ  ال  مكؤؤ   لتايؤؤب ييؤؤؤى  لمسؤؤيمن   ؤؤالقول
لاووظ  سيب  لمشايل  لاوية  شآيةع  يقناتوظ كل هسباص  لمقاشم  ش لقتال. شه   لسينل إلؤى ذلؤك يؤر غؤحشيظ ف ليؤا 
شتاننل آليقتوظ في  اليتقان ش لت  نل لتجفةا جذشر  رتوظ ش ارتوظ ييى  لمقاشم  شم  ثظ  سؤول  السؤتنالء ييؤنوظ 

 يسكليا. 
 

 كري ل مس منن ونتائجه العم ية في المنداو السيا ي :الغ و الف
 لقؤؤؤل   ل الؤؤؤث يشؤؤؤل  ش بتؤؤؤاهت  ل اةةؤؤؤ  مطيؤؤؤ   ل ؤؤؤام  يشؤؤؤل. ف ةؤؤؤا  ةوا ؤؤؤ  ةتوؤؤؤن  لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية   ألشلؤؤؤى 

 سي  لإليا ن ش  لتخطةط ليعرن  ييى ريل  ش معلف  ؟! 500  ست ان   لصينينر  م  ما  

رر  إلؤؤؤى هشربؤؤؤا  ة ؤؤؤب  لعيمؤؤؤاء ش لم  ؤؤؤلش   ألشربنؤؤؤر  ييؤؤؤى نر سؤؤؤ  ميؤؤؤذ يؤؤؤانت  قا ؤؤؤا  لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية  مؤؤؤاة
رالدؤؤؤؤؤ  ةضؤؤؤؤؤارتيا  لعلبةؤؤؤؤؤ  ش  إلسؤؤؤؤؤالمة  شةشؤؤؤؤؤطن ةلكؤؤؤؤؤ   لتلجمؤؤؤؤؤ  ش امؤؤؤؤؤن مل كؤؤؤؤؤح شجامعؤؤؤؤؤات  إلستشؤؤؤؤؤل ق شيؤؤؤؤؤر 

ةصل م ل ذلؤك شرؤالل  لقؤلش  م .  1492 لتخصم في  لار س   لشلقة . شم   ةوةار  لحكظ  إلسالمي لألةالس 
   ش ل ؤام  يشؤؤل ةشؤؤطن ةلكؤؤ   للةالؤ  ش ل شؤؤاف  ش لمستشؤؤل ن  . ثؤظ ةشؤؤأت ةلكؤؤات  لتبشؤؤنل  لسؤانس يشؤؤل ش  لسؤؤا

بليا ؤ   لبا ؤا شنيؤظ شتسؤؤابق ميؤر  هشربؤا ييؤؤى نيؤظ  لموؤام  لمقاسؤؤ  ليبحؤار  ش لمكتشؤ ن  .. شييؤؤى مؤا  يؤذه  لقؤؤلش  
لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي ش ؤامر  فؤي كافؤ  هرجؤاء   ش الست شؤافة  لطريي  ترغؤل يؤمالء  لبحاثؤ  ش لبع ؤات  إلستشؤل قة  

 لار سؤؤات ش أل حؤؤا  شةقيؤؤر   ل تؤؤب ش لمخطرآؤؤات  لتؤؤي تجمعؤؤن فؤؤي جامعؤؤات شمل كؤؤح نر سؤؤات  ستشؤؤل قة  يمال ؤؤ  
 تخصصن في نر ستيا ...
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ييى سينل  لم ال م  ذلك هةي نرين مكتب  جامعؤ   لار سؤات  لشؤلقة  فؤي ليؤا  ليبحؤث يؤ  كتؤب فؤي  ذكلهش 
ادل ليجح  ل  فيما نرييؤا إلؤى نلنؤل كمينؤرتل  لمكتبؤ  ييمؤن ه   لمكتبؤ  تحؤري ييؤى مؤا آرلؤ   لتارير  لسةاسي  لمع

شلمؤؤا آييؤؤن ميؤؤ   ! كؤؤظ مؤؤ   للفؤؤرف  لملدردؤؤ   ال تؤؤب مؤؤ  مختيؤؤف  لار سؤؤات ش لياؤؤات مؤؤ   لعلبةؤؤ  شسؤؤر يا 114
ياؤ   لعلبةؤ  هذكؤل ( كتاص ي   لجح  ؤل  مختيؤف  لياؤات. فيمؤا ةؤانةا  ل30000كتب ي   لجح  ل ...ييمن برجرن  

كتؤاص فيمؤا ةؤانةا  لمطيؤرص  الياؤ   لعلبةؤ  يؤ   لتؤارير  لسةاسؤي  لمعادؤل ليجح  ؤل  5000هةوا كاةن ما ولبؤر  يؤ  
كتاص. ششجات ضؤالتي مؤ  شثؤا ق ملةيؤ   السؤتقالل فؤي يشؤل ت  ل تؤب ميوؤا !! فتأمؤل ... ش ؤا  263ي لت ييى 

 لبشتر  تعرن لتر رير مختي   شلؤك ه  تتسؤاءل  . كؤظ مؤ   مخطرآ  بيا  6000يلفن  الصاف  ه   لمكتب  تحري 
 ! فةما نرسوا ييماء هشربا ش لؤش  مخطرآاتوا !؟  لمكترب  ظ لبشتر   علف  ل ء  لاتو

فؤؤي ملكح جؤررج برمينؤؤاش( فؤؤي  ؤاريس شيؤؤر مكتبؤ  مقؤؤلشء  مسؤؤمري  مل ةؤ  تحتؤؤري مئؤؤات لقؤا رهوؤؤن م ؤل ذلؤؤك ش 
رهوؤؤن فؤؤي ش شيليؤؤا . م ؤؤل ذلؤؤك يؤؤ  جامعؤؤات يرليؤؤا  شهلماةةؤؤا  سؤؤعن يؤؤ  ش   ش لار سؤؤات ... ش أل حؤؤا هللاالف  ل تؤؤب 

مكتبؤ  مؤا تحتريؤ  شسكرريال(  لص ماريا ةنؤث تحتؤري هيؤاء رمسؤن  هلؤف مخطرآؤ  يلبةؤ   يؤا  مكتب    أل هسباةةا
  ل اتةكا  شسر يا م  مل كح  لتبشنل ش لتيصنل ..

   متيؤؤؤك معيرمؤؤؤات فؤؤؤي كافؤؤؤ   لميؤؤؤاةي ش لهةؤؤؤا فؤؤؤي بالنةؤؤؤا  عؤؤؤا ه  لحؤؤؤاوث  لقؤؤؤا ترغؤؤؤل  إلسؤؤؤتعمار .. ارتصؤؤؤار 
يؤمالء  لؤذو  ال  عؤلف هك لةؤا . شفوميؤا كمؤا  قؤله رطؤر  ك ؤ  .. لقؤا تحلكؤر   عيمةؤ  شيميةؤ  ..إةوؤظ  لؤلشم شرصؤالوظ 

ش ل جؤؤرر ش لمجؤؤر  .. شل ؤ   لقايؤؤا   لحضؤؤاري  لوؤؤذه  ألمؤؤظ   الةحؤؤالليؤيوظ إال ظؤؤايل  شؤؤلتوظ  لحضؤؤاري  ةالةؤا مؤؤ  
شال بؤؤا مؤؤ  ه  ةعؤؤلفوظ كمؤؤا يلفرةؤؤا شةقؤؤاشموظ ييؤؤى  صؤؤنل  كمؤؤا غحشةؤؤا ييؤؤى  صؤؤنل   .   ذلؤؤك  ك نؤؤل للشمةؤؤ  هيقؤؤا مؤؤ

 شمعلف  ...
  االسؤتعمارش ا كتب  عة  لممررن  ش لبحاثؤ   لعؤلص ش لمسؤيمن  يؤان  مؤ   ل تؤب ةؤرل  إلستشؤل ق شيال تؤ  

بؤاه  لاؤحش  يكؤذ    ل الثؤ  ... ش ةضؤ  لمر ما ويايش ل   لملء م  تل  ط يذه م  االستعمار شةلكات  لتبشنل شيال توا 
. شبؤؤاه تاياؤؤل  لماسؤؤر  فؤؤي  لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  ش لخالفؤؤ   لع ماةةؤؤ . م (1789    ل  ؤؤلي ليالنةؤؤا مؤؤ   ؤؤاشم ةميؤؤ  ةؤؤابينر  

هش سؤط  لقؤل   لتاسؤ  بحرمؤ   إلستعمار  ل  ؤلي توؤب ييؤى بالنةؤا  يؤل  إلسؤتعمار  لؤذي هتؤى  شباهت رياح  لتاليب ش
 شكا   ا باه ميذ  لقل   لسانس يشل  قضظ هآل ف  لعالظ  إلسالمي .   لعشلي  ..يشل شمطي   لقل 

ييؤى دؤياي   لصؤيا    السؤتعماري  شى امؤ  يال اتوؤا  شييى ميحى مر ه لياحش  ل  لي نهبن آال    إلستعمار
 إلسؤالمي  لؤذي  مختيف بؤل  م  لمجتمؤ  شالسؤةما  طؤاع همل  ؤ  شييما ؤ  شيكؤذ  تسؤيير  إلؤى  لجميؤ   لعصؤية  ليجسؤا 

 ل يؤؤل . هيؤؤا   إلسؤؤتعمار   السؤؤتعماري كؤؤا  ولتمؤؤي مليضؤؤا  حتضؤؤل مؤؤ   لخالفؤؤ   لع ماةةؤؤ . فيمؤؤا ةضؤؤجن  لطبخؤؤ  
ييى غحش ت  ما ةققت  هشربا مما هسؤي يا مؤ   ليوضؤ   لعيمةؤ  ش ل ؤرر   لصؤياعة  ش لتطؤرر فؤي مجؤال  لسؤالح ششسؤا ل 

رفل لؤؤ  كؤؤل بؤؤيء شتسؤؤا طن بؤؤالن  لمسؤؤيمن   أسؤؤول ممؤؤا تسؤؤقط  ليقؤؤل  لسؤؤليع  .. شيكؤؤذ  نيميؤؤا  إلسؤؤتعمار ش ؤؤا تؤؤ
 لعادؤؤؤ   هشر  ؤؤؤا دؤؤؤؤ ل  لشؤؤؤجل  مليضؤؤؤؤ   ؤؤؤا ةخؤؤؤؤل  لسؤؤؤرس سؤؤؤؤا وا شتآكيؤؤؤن جؤؤؤؤذشريا شنص  لعطؤؤؤب فؤؤؤؤي كؤؤؤل ميؤؤؤؤاةي 

 ةضارتوا نويةا شف ليا شسةاسةا شييى كل دعنا ..
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لوؤؤؤا ش ةؤؤؤاثاريا.. شيكؤؤؤذ  لقؤؤا هشدؤؤؤيتوا  لسؤؤؤي  أل  وتحقؤؤؤق ليؤؤؤا مؤؤؤا هريؤؤؤل  ؤؤؤ  بؤؤ  ريؤؤؤاش  مؤؤؤ  قةؤؤؤام  لممالؤؤؤك شهش  
إلؤؤؤى هشربؤؤؤا   إلسؤؤؤالميمؤؤؤ   لشؤؤؤلق فؤؤؤي  ل صؤؤؤل  لسؤؤؤابق ييي كمؤؤؤا هسؤؤؤي يا يبؤؤؤوات  لحضؤؤؤار  ةقيتوؤؤؤا  لل  عؤؤؤ   حسؤؤؤب تؤؤؤر 

  لالبة   لصينية  ششري توا همليكا.
 

 )داية الومالت الص نبية المانية :
اسؤؤ  يشؤؤل ةنؤؤث  ةطيقؤؤن ةميؤؤ  شيمكؤؤ   لتؤؤأرير ليحمؤؤالت  لصؤؤينية   ل اةةؤؤ  شنفعتوؤؤا  لل ةسؤؤة   مطيؤؤ   لقؤؤل   لت

شتمكؤيوظ مؤ  إةشؤاء رؤشس جسؤرر   إلسؤالمي. م  ه   ةطال وؤظ ةحؤر هآؤل ف  لعؤالظ 1789ةابينر  إلى مصل سي  
ش ر يا  حليؤ  ييؤى بؤر آ  بؤالن  لمسؤيمن  ش ةؤتالل  لجؤحر  لبعنؤا  فؤي هآؤل ف  لعؤالظ  إلسؤالمي ولجؤ  إلؤى هش سؤط 

ةتؤى ييؤؤى ش ر  مسؤتعمل ت لوؤؤظ ييؤى بؤر آ  جحيؤؤل   لعؤلص ئ  ويشؤ لقؤل   لسؤانس يشؤل. ةنؤؤث شدؤين بوؤظ  لجؤؤله  ه
 هفشؤينش ؤرتوظ  لبحليؤ   لمسؤةطل     لع مؤاةننشل ؤ  .  لت  نل في غحش  لحلمن  كما ةاشل  ألسؤطرل  ليلتاؤالي ذلؤك 

 لمحاشلؤؤ . شمؤؤا ليؤؤث  لع مؤؤاةنر  ه  سؤؤةطلش  ييؤؤى  لبحؤؤل  لمترسؤؤط ش لبحؤؤل  ألةمؤؤل شبحؤؤل  لعؤؤلص. شبعؤؤا ه  سؤؤةطل 
ييؤؤى مسؤؤتعمل ت  ليلتاؤؤال ييؤؤى سؤؤر ةل إفلي ةؤؤا ش لويؤا ش لجؤؤحر  لر دؤؤي  إلؤؤى  ل ييؤؤن   شبعؤؤا  ةؤؤتاللوظ لشؤؤب   ينؤح إلةج

شه ؤؤامر   - ل ارسؤؤي – لقؤؤار   لويا ؤؤ   تمكيؤؤر  مؤؤ   ةؤؤتالل  لسؤؤر ةل  لجيربةؤؤ  ليجحيؤؤل   لعلبةؤؤ  شسؤؤر ةل  لخيؤؤة   لعلبؤؤي 
ل وموؤؤؤظ  لحضؤؤؤؤاري  -ج  ليليطؤؤؤاةي. شلؤؤؤؤظ وتجؤؤؤلؤش   لخيؤؤؤؤة  محمةؤؤؤات لوؤؤؤظ تتبؤؤؤؤ  يميةؤؤؤا  لتؤؤؤا مشؤؤؤةحات التعؤؤؤاش  مؤؤؤ  

ييى  لت  نل فؤي  ةؤتالل  يؤب  لجحيؤل   لعلبةؤ  شالسؤةما  لحجؤاه  لرجؤرن  لمقاسؤات فنوؤا شرشؤة  شجؤرن   -ش ستةعابوظ
شلؤؤر بؤؤكيةا  شرشؤؤة  ه   سؤؤت ح إيؤؤال   لجوؤؤان  لعؤؤام مؤؤ   ييوؤؤا نفايؤؤا يؤؤ   لحؤؤلمن      لع ماةةؤؤ  (  لخالفؤؤ   لملكحيؤؤ 

 ا بليطاةةا في مياآق يي في غيى ي   لصا م معوظ فنوا. لمسيمن  ض
 ليليطؤؤاةي  شؤؤكل سؤؤافل ييؤؤى  يؤؤب  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي جيؤؤرص  لمترسؤؤط فؤؤي بؤؤالن  -ثؤؤظ بؤؤاه  لتسؤؤابق  ل لةسؤؤي  

 لشؤام شمصؤؤل شبؤؤمال هفلي ةؤا ش لجحيؤؤل   لعلبةؤؤ  فاةتؤل ةؤؤابينر  مصؤؤل مطيؤ   لقؤؤل   لتاسؤؤ  يشؤل شهةؤؤف إلؤؤى جيؤؤرص 
 هسؤباةةا. كمؤا نريؤن م1844 -1830لةسا ترةس ش لجح  ل شهجح ء مؤ  بؤمال مؤل كش مؤا بؤن  فيسطن  كما  ةتين ف

 . م 1860 لصحل ء  لمالبة  ش ميطق   لليا سي  
شبياؤن  لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ل اةةؤؤ  ةقطؤؤ   لؤؤذرش   عنؤؤا  لحؤؤلص  لعالمةؤؤ   ألشلؤؤى شرسؤؤار   لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  ليحؤؤلص 

 فأبلمؤؤنييؤى إن رتوؤؤا. ش لحجؤل ييؤى هللارؤل ري ا وؤا  لسؤيطا  ييؤا  لحمنؤا.  عؤا سؤةطلت  لماسؤر   هلماةةؤاإلؤى جاةؤب 
   ليليطاةةؤؤشفؤؤي ة ؤؤس  لسؤؤي  دؤؤار شيؤؤا بي ؤؤرر يؤؤ  شه ر   لمسؤؤتعمل ت  1917بةكؤؤر سؤؤي   سؤؤةكسمعايؤؤا  هش مؤؤم مل  

 ليطؤؤاء فيسؤؤؤطن  شآيؤؤا  رمةؤؤؤا لينوؤؤؤرن  عؤؤا ه  تسؤؤؤةطل يينوؤؤا بليطاةةؤؤؤا  حسؤؤؤب  الت اقةؤؤ   لتؤؤؤي جعيؤؤن فيسؤؤؤطن  فؤؤؤي 
 وا.ةصت

شيكؤؤذ  سؤؤقط  لمشؤؤلق  لعلبؤؤي كيؤؤ  تحؤؤن  ةؤؤتالل جنؤؤرش  لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ل اةةؤؤ  تحؤؤن مسؤؤمى  السؤؤتعمار 
ش ةتيؤؤن فلةسؤؤا سؤؤرريا شكؤؤا  لييؤؤا  ضؤؤميوا  شنرؤؤل  1920 لحؤؤاوث. فؤؤارل  لجيؤؤل ل  ل لةسؤؤي  غؤؤررش( نمشؤؤق سؤؤي  

ش لعؤل ق  عؤا ه    ألرن شبؤل ي   ش ةتؤل  لجؤةش  ليليطؤاةي فيسؤطن  1921 لجيل ل  إلةجينحي   ليييؤي(  لقؤاس سؤي  
غؤؤارت بليطاةةؤؤا  الشؤؤليا ةسؤؤن  شة  ؤؤن بريرنيؤؤا  لتؤؤي كؤؤا   ؤؤا هبلموؤؤا معؤؤ  شهيليؤؤا  مكمؤؤاير ( مؤؤ  هجؤؤل كسؤؤب 

 لع مؤؤؤاةنن . ةنؤؤؤث رؤؤؤاع  لشؤؤؤليا ةسؤؤؤن  شظؤؤؤ  ه  بليطاةةؤؤؤا سؤؤؤرف   ألتؤؤؤل  ييؤؤؤى  لالةقؤؤؤالصمعاشةتؤؤؤ  شجؤؤؤل  لعؤؤؤلص 
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ةةؤؤ  تشؤؤمل جحيؤؤل   لعؤؤلص ش لعؤؤل ق ش لشؤؤام فقؤؤان مؤؤا يؤؤلف  اسؤؤظ تعاشةؤؤ  ييؤؤى إ امؤؤ  رالفؤؤ  يلبةؤؤ  ييؤؤى هةقؤؤاض  لع ما
 ل ؤرر   لعلبةؤؤ   ل يؤؤل  ةنؤث  اتؤؤل  لعؤؤلص فؤي  لحجؤؤاه ش لشؤؤام إرؤؤر ةوظ  ألتؤل   مؤؤ  جيؤؤرن  لخالفؤ  بؤؤايظ شتعؤؤاش  مؤؤ  

 .م(1904  إلةجينح. شكاةن بليطاةةا  ا  ةتين مصل ش لسرن    يل ذلك فةما هللالن لنيةا إلى إ طالةا
كؤذلك. فصؤارت  لويؤا شبؤؤالن   السؤتعماري فقؤا تقاسؤمت  هشربؤؤا   إلسؤالميظ  لعلبؤي  همؤا فؤؤي  لعؤالظ يؤذ  يؤ   لعؤال

 لسؤؤيا   اكسؤؤتا ( شىوؤؤل   تحؤؤن  الةؤؤتالل  ليليطؤؤاةي  شش ضؤؤعن تلكةؤؤا  اسؤؤظ  السؤؤتقالل ش لجمورريؤؤ  تحؤؤن ةكؤؤظ ووؤؤرن 
كةؤ  شهييؤ  إسؤقا   لخالفؤ   شتخيؤن  لنورني   مصط ى كمؤال هتؤاترر  (  لؤذي ه ؤام  لجمورريؤ   لتل   لبل ف لاشةم  

بذلك تلكةا ي  إرثوا في  لاشل  لعلبة  ش إلسالمة  ليعالظ  لصينيي  فةما تقاسمن فلةسؤا شبليطاةةؤا  لؤاشل  إلسؤالمة  
 ..إفلي ةافي شسط 

 لتومؤؤؤن  لممالؤؤؤك   سؤؤؤتعماري همؤؤؤا رشسؤؤؤةا فقؤؤؤا  ةطيؤؤؤق قةادؤؤؤلتوا ميؤؤؤذ هش سؤؤؤط  لقؤؤؤل   لسؤؤؤانس يشؤؤؤل فؤؤؤي ةلكؤؤؤ  
رسؤتا  شبؤؤالن  لق قؤؤاسي  لشةشؤؤا  شن غسؤؤتا  اتت  ةؤؤا  تيؤؤر  ألرؤؤل  فاةتيؤن رشسؤؤةا بؤؤالن  لقؤؤلم ش لبشؤؤكنل ش إلسؤالمة  ش 

لغنحسؤؤؤتا  شكاه رسؤؤؤتا  ن  كسؤؤؤتا  شةآاج ش هشهبكسؤؤؤتا  شجررجةؤؤؤا شهذربةجؤؤؤا  ش ةطيقؤؤؤن  بؤؤؤل ا لتيتيؤؤؤ  تلكماةسؤؤؤتا  ش
ضؤؤ اف ةوؤؤل جةحؤؤر  ييؤؤى ةؤؤاشن شكاةؤن  ؤؤا  سؤؤترلن ييؤؤى سؤؤنينليا  ال امؤؤل شةطؤؤن جنؤؤرش  ل ةادؤؤل  رةالوؤؤا ييؤؤى 

 سؤمل يا ش تلمؤذ ش  خؤار  ش  عا ه  كاةن  ا هسقطن ير دظ  إلسالم  ل يؤل ي م ؤل مؤلش ش 1904هفااةستا  سي  
تيؤؤك  لمسؤؤتعمل ت  عؤؤا ه   ضؤؤن ييؤؤى  ألسؤؤل   1917آشؤؤقيا....  ثؤؤظ شرثؤؤن رشسؤؤةا  لشؤؤنرعة   عؤؤا  ل ؤؤرر   لييشؤؤفة  

  ل رر   لشنرعة  ف ل  شتي نذ . ل ةصلي  شكا  لينورن  للشس نشر ر ةسي في 
هما بالن ةجا ش لحجاه فقا  سترلن يينوا بليطاةةا  طليق  ذكةؤ  تتياسؤب مؤ   اسؤة   لحؤلم. فقؤا تييؤن بليطاةةؤا 
همنل  بؤا ا مؤ  هسؤل  هللال سؤعرن  لتؤي كاةؤن  ؤا لجؤأت إلؤى  ل ريؤن  عؤا سؤقر   لاشلؤ   لسؤعرن    ل اةةؤ   ةنؤث تعلفؤن 

يؤؤ  آليؤؤق يمؤؤنيوظ  ألكيؤؤل فؤؤي  ل ريؤؤن   مبؤؤار   لصؤؤباح (  لؤؤذي لؤؤلةم  هللال سؤؤعرن شه ر   لمسؤؤتعمل ت ييؤؤى ييؤؤا  
وايره  ان   لتيصنل في جحيل   لعؤلص بؤؤ   مبؤار   لع ؤةظ ( جؤل ء مؤا  ؤام لوؤظ مؤ  رؤامات شتسؤونالت ليتيصؤنل فؤي 

ه فؤي ةجؤا  ميؤك هجؤا ن السؤتعان معاشةتوؤا  بليطاةةا ييؤى ييؤا  لؤلةم  هللال سؤعرنيلضن يكذ  ش   (1 جحيل   لعلص  .
ثؤظ  1901ييؤى ةجؤا سؤي    ألشلؤى  فمرلؤن بليطاةةؤا ةميتؤ  1898فقؤام لوؤظ  سؤيب كيؤل سؤي  شلؤاه ييؤا  لعحيؤح سؤي  

شةتةج  ما ال اه م   لصعربات تييى ييا  لعحيح ف ل  إةةاء  لؤاير   لريابةؤ  شيؤاشن  ل ؤل  فؤي  لسؤي   لتالةؤ . شتمكؤ  
شبسؤؤيب هيمؤؤ  ةمؤؤل ر  ؤؤ   لؤؤاير   لريابةؤؤ  ةصؤؤل   إلةجينؤؤحش لضؤؤبا    مسؤايا  بليطاةةؤؤا  لتؤؤي هماتؤؤ   المؤؤال ش لخيؤؤل ء

( ةميؤؤؤ   لؤؤؤاير   لريابةؤؤؤ   لؤؤؤذو  سؤؤؤاياشه فؤؤؤتمك   مؤؤؤ  نرؤؤؤرل ةجؤؤؤا  إلرؤؤؤر  ييؤؤؤا  لعحيؤؤؤح ييؤؤؤى مسؤؤؤايا  جمايؤؤؤات  
ش الستنالء يينوا. شبعا ت  نؤل يمنؤق تخيؤن بليطاةةؤا يؤ    ألبؤل ف( فؤي  لحجؤاه لصؤالح  لتضؤ  كامؤل بؤالن ةجؤا 

مع ؤؤظ جحيؤؤل   لعؤؤلص تحؤؤن سؤؤيط  ييؤؤا  لعحيؤؤح بؤؤ  ييؤؤا  لؤؤلةم  هللال سؤؤعرن  لؤؤذي هيييتؤؤ  بليطاةةؤؤا سؤؤيطاةا ش لحجؤؤاه ش 
لتقؤؤرم   لاشلؤؤ   لسؤؤعرن    ل ال ؤؤ (. شهبؤؤلم  لتؤؤاج  ليليطؤؤاةي مؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤؤح  ت اقةؤؤ   1935ييؤؤى ةجؤؤا ش لحجؤؤاه سؤؤي  

شال  ت ا ؤؤا إال  ؤؤلذةوظ مقابؤؤل ك الؤؤ   لتؤؤاج  تبعةؤؤ  ويتؤؤحم فنوؤؤا  ؤؤا  ال  خؤؤلج يؤؤ  مشؤؤررتوظ شهش مؤؤليظ شه  ال ويؤؤلم معايؤؤا 
 ليليطؤؤاةي لعلبؤؤ  مؤؤا  ةةاتؤؤ  شألبيا ؤؤ  شر ثةؤؤا مؤؤ   عؤؤاه. ثؤؤظ همؤؤات بليطاةةؤؤا ييؤؤا  لعحيؤؤح لةحؤؤارص  إلرؤؤر   شسؤؤايات  

                                                
 .   لعرن  -ره      –هة ل محاضل    داةعر   لخةام ( ليشةر سيما   (1 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  542  [  

 

 الطؤؤا ل ت فقضؤؤى ييؤؤى  قنؤؤتوظ فؤؤي معلكؤؤ    لسؤؤيني (  لشؤؤونل   لةخيؤؤر  لؤؤ   لجؤؤر شيؤؤارل مؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ  ةميؤؤ   لؤؤاير  
   سيطاة  شمي  .ءا لريابة  تحن عب

شبعؤؤؤا ه  سؤؤؤةطلت بليطاةةؤؤؤا ييؤؤؤى فيسؤؤؤطن  تعاشةؤؤؤن  شؤؤؤكل ك ةؤؤؤا مؤؤؤ   لركالؤؤؤ   لنورن ؤؤؤ  ليوجؤؤؤل   لتؤؤؤي ه امتوؤؤؤا 
شلؤظ   ألشربةؤ  لحلك   لصونرةة . شضخن في فيسطن  مئات هللاالف  لنورن  لذو  بحيتوظ  لس   مؤ  مختيؤف  لؤاشل 

ييؤاما  ةتيتوؤا بليطاةةؤا. شبؤعل  لمسؤيمر   ؤالخطل  ةسؤم  15000فؤي فيسؤطن   جؤاشه   ألدؤينن  ك  يان  لنوؤرن 
 لا يظ ش امن  ل رر   لتي  انيا  لشةر يح  لاو   لقسام رةم     لذي  ام م   لساةل  لسرري إلةةؤاء  لجوؤان فؤي 

. ش بتعين  لمعار  بن   لمسيمن  ش لنوؤرن  فاسؤتيجات بليطاةةؤا  عيؤا  لعحيؤح هللال سؤعرن إلرمؤان 1936فيسطن  سي  
ر . فأرسؤؤل  بيؤ  ششهيؤؤل رارجنتؤ  فةصؤؤل مؤ  هجؤؤل إ يؤؤاع  ل يسؤطنينن  بر ؤؤف  ل ؤرر  شىيؤؤال   لواةؤ . فؤؤا ي  فةصؤؤل  ل ؤر 

 ل ؤؤرر   لل ةسؤؤة   لتؤؤي ش  ؤؤن فؤؤي شجؤؤ   هجوضؤؤنهيما وؤؤا  ؤؤالرثرق بريرن دؤؤا قتيا بليطاةةؤؤا( ييؤؤى ةؤؤا هيمؤؤ . شيكؤؤذ  
 ألشربةؤؤ  فؤؤي نيؤظ شكالؤؤ   لوجؤؤل   لنورن ؤؤ  ةمؤالت  لتوجنؤؤل ش لتوريؤؤا فؤؤي فيسؤطن . ثؤؤظ تتا عؤؤن جوؤؤرن مختيؤف  لؤؤاشل 

هلؤؤؤف ةسؤؤؤم . شتمؤؤؤن مسؤؤؤلةة  نرؤؤؤرل  650إلؤؤؤى  1947شىمؤؤؤا ن  لنوؤؤؤرن  المؤؤؤال ش لسؤؤؤالح ةتؤؤؤى شدؤؤؤل يؤؤؤانيظ سؤؤؤي  
فأيي   لنورن منالن نشل  إسل  نل لتسؤارع  لجمعةؤ   لعامؤ  لألمؤظ  1947 لجنرش  لعلبة  شيحيمتوا في فيسطن  سي  

 بوا . لاليتل فبا شهمليكا شرشسةا  لمتحا  شبمبارك  م  نشل هشرش 
شيكؤؤؤذ  هريؤؤؤن  لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية   ل اةةؤؤؤ   ل ةؤؤؤا   لسؤؤؤلآاةي  لنوؤؤؤرني فؤؤؤي ه ؤؤؤاس مقاسؤؤؤات  لمسؤؤؤيمن  ش ةتؤؤؤل 

 لحجؤاه  صؤرر  غنؤؤل مبابؤل  ييؤؤل بؤالن ةجؤؤا ش  لنوؤرن ةصؤف ماويؤؤ   لقؤاس  عؤا ه   سؤؤترلن بليطاةةؤا  لصؤؤينية  ييؤى 
   .دك  لميك  لرر ثي في ييا  لعحيح شهبيا

 ...إذو 
سؤقط  لعؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤالمي بلمتؤ  تحؤؤن  إلةؤتالل  لالبؤي  لؤؤذي لؤظ  خؤف يريتؤؤ   لصؤينية . فقؤا دؤؤاح لقؤا 

اآلو   لجيؤؤؤل ل  ليييؤؤؤي شيؤؤؤر ولكؤؤؤح ييؤؤؤظ بليطاةةؤؤؤا ذي  لصؤؤؤينين  ييؤؤؤى  مؤؤؤ  جيؤؤؤل  لحيتؤؤؤر  فؤؤؤي بنؤؤؤن  لمقؤؤؤاس  ؤؤؤا ال : 
سؤي إلؤى ضؤليم دؤالح  لؤاو  شضؤلص  يؤله  السؤةا (. شكذلك ذيب  لجيل ل غؤررش  ل لة انتسه الوروب الص نبية

 أةؤؤ    السؤؤتعماري (. شدؤؤلح مرسؤؤرلنيي ةؤاكظ إ طالةؤؤا  صههالش الههد ن وههد وههدنا يهها هههاشكسؤل  طعؤؤ  ميؤؤ  ش ؤؤال لؤ  :  
  حمل همجان  للشما  إلى جيرص  لمترسط.. شيكذ  كا  سير   ا ي  لاشل  ألشربة  ةنث ذيين.

ابؤل  لعييؤي آنيؤ  مؤا سؤمي  ملةيؤ   إلسؤتعمار  لقؤا ظ. إلؤى ه  هنت ش ستملت يؤذه  لحمؤالت فؤي  ةتاللوؤا  لمب
إلؤؤى ملةيؤؤؤ   إلسؤؤؤتعمار  هسؤؤؤيربوا ل ؤؤرر ت  لجوان ؤؤؤ   ش لحلكؤؤات  لتحلريؤؤؤ  إلؤؤؤى إجبؤؤار  لؤؤؤاشل  لمسؤؤؤتعمل  ييؤؤى تاننؤؤؤل 

  لحؤؤؤاوث. لتتؤؤؤا    لحمؤؤؤالت فت وؤؤؤا  كافؤؤؤ  بؤؤؤالن  لعؤؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي  شؤؤؤكل هذكؤؤؤى شهنيؤؤؤى. فيؤؤؤاه إيؤؤؤال   سؤؤؤتقالل  لؤؤؤاشل
 لعلبةؤؤ   لمتحؤؤا    لتؤؤي هييؤؤ     سؤؤتقاللوا!!(   إلمؤؤار تشكؤؤا  هللارليؤؤا نشلؤؤ    ألربعنيؤؤات لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  ميؤؤذ مطيؤؤ  

 لتؤؤي  ةتيوؤؤا  لؤؤلشس فيؤؤظ وي ؤؤك يؤؤ   إلةؤؤتالل  لمبابؤؤل إال  عضؤؤوا ييؤؤا ت  ؤؤك   إلسؤؤالمة . همؤؤا  لممالؤؤك 1973سؤؤي  
 .1990 التحان  لسرفننتي سي  

تيؤؤك  لؤؤيالن كؤؤا  بؤؤكيةا. شهن  قةؤؤام رشسؤؤةا شهمليكؤؤا كؤؤاشلتن  ي منؤؤن  إلؤؤى ه  تؤؤل  شكمؤؤا هسؤؤي ن فؤؤل   سؤؤتقالل 
كؤؤؤل ميومؤؤؤا  ل ةؤؤؤام  موؤؤؤام  إلسؤؤؤتعمار  لحؤؤؤاوث فؤؤؤي مع ؤؤؤظ تيؤؤؤك  لؤؤؤاشل شلؤؤؤظ ويؤؤؤق ل لةسؤؤؤا شبليطاةةؤؤؤا إال  عؤؤؤة  ل تؤؤؤات 

 ييا شييا .  الستعماري 
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ش جوؤن  لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ل اةةؤؤ  ش ؤا سؤؤجل  لتؤؤارير  لحؤاوث ه   ل ؤؤرر ت  لجوان ؤؤ   لتؤي  اريؤؤن  السؤؤتعمار ش 
 توؤاهف اةؤن  ل ؤرر ت مؤا تييؤث ه  .   شلؤظ تتؤل   السؤتعمار وؤيعظ  الوؤاشء  إلسؤالمي ا  بتعين فؤي كافؤ  بؤالن  لعؤالظ 

ثؤؤظ جيؤؤؤن يؤؤ   لويؤؤؤا   لتيؤؤال  مؤؤ  جاوؤؤؤا. فقؤؤا هجيؤؤلت ثؤؤؤرر ت  لعيمؤؤاء بليطاةةؤؤا ييؤؤؤى  للةنؤؤل مبكؤؤل  يؤؤؤ  هفااةسؤؤتا  
شكؤؤذلك هجيلتوؤؤا ثؤؤرر ت  لعؤؤل ق شمصؤؤل ش لسؤؤرن   شيؤؤا  ييؤؤى  للةنؤؤل  عؤؤا    ل  ؤؤ   ؤؤلةن  شباكسؤؤتا   عؤؤا  ةؤؤتالل ن م 

شبؤؤي س  لطليقؤؤ  . رسؤؤا ل كينؤؤل   شكؤؤذلك رلجؤؤن فلةسؤؤا مؤؤ   لجح  ؤؤل شتؤؤرةس ش لماؤؤلص شسؤؤرريا  عؤؤا رسؤؤا ل فانةؤؤ  
 م   لمالص... شييظ جل . هسباةةارلجن إ طالةا م  لنيةا شكذلك 

ة   ل اةةؤؤؤ   جؤؤؤا  عؤؤؤة  ليقؤؤؤا   لوامؤؤؤ  فؤؤؤي  إلرؤؤؤتالف شتطؤؤؤريل  لصؤؤؤينينن   ش لؤؤؤا رس لمسؤؤؤار  لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤيني
 ألسالنيوظ بن   لحميتن   ألشلى ش ل اةة   شم  هيظ ذلك:

ه   لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ألشلؤؤى كاةؤؤؤن ذ ت  عؤؤا نويؤؤي هساسؤؤؤا ممتؤؤحج ببعؤؤا   تصؤؤاني ثؤؤؤاةري. فؤؤي ةؤؤن  كاةؤؤؤن 
ي شسةاسؤي مؤ  هجؤل  لصؤل ع ييؤى  لي ؤرذ. شكؤذلك ذ ت  لحمالت  ل اةة  ذ ت  عا نويي دينيي ش  تصاني  سؤتعمار 

  عا ةضاري  قصا إلى ةشل ثقاف   لمستعمل شة م   لعيماةة  في  ليالن  لمستعمعل .
ه   لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ألشلؤؤى تلكؤؤحت ييؤؤى سؤؤر ةل  لمشؤؤلق ش لشؤؤام فقؤؤط  فؤؤي بنؤؤن  لمقؤؤاس شهكيافؤؤ  شسؤؤر ةل 

   ل اةةؤؤ  كامؤؤل بؤؤالن  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي  شتلكؤؤحت فؤؤي سؤؤرريا شلييؤؤا . فؤؤي ةؤؤن   سؤؤتوافن  لحمؤؤالت  لصؤؤينية
  لشلق  الشسط شفي نيظ إسل  نل في بنن  لمقاس.

ه   لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية   ألشلؤؤؤى  سؤؤؤتوافن  ألرض  اةتاللوؤؤؤا  فؤؤؤي ةؤؤؤن   سؤؤؤتوافن  لحمؤؤؤالت  ل اةةؤؤؤ   ةؤؤؤتالل 
 ات   لحضاري . ألرض ش إلةسا   لمسيظ  لذي  صات   المسر ش لتاننل في كاف  ه عان مكرة

شيذه هيظ  لمالة اتي شيي ه   لحمالت  ألشلؤى تمؤن فؤي ةالؤ  جوالؤ  تامؤ  مؤ   يؤل  لمسؤتعملي   لصؤينينن  
 ؤؤاألرض  إلسؤؤالمة  شسؤؤكاةوا شكامؤؤل مكرةؤؤاتوظ  لحضؤؤاري  ش لاويةؤؤ  ش ل قافةؤؤ . فؤؤي ةؤؤن  تمؤؤن  لحمؤؤالت  ل اةةؤؤ  بيؤؤاء 

ل ييؤى  صؤؤنل  ترغيؤؤر  فنوؤؤا شفؤق رؤؤل  ط ش ضؤؤح   لمعؤؤالظ ييؤى معلفؤؤ  ت صؤؤنية  شنر سؤؤات متعمقؤ  مكيؤؤتوظ مؤؤ   لؤؤارر 
 تلكنيتوا  لي سة  ش لعلقة  ش لاوية  شكامل مر د اتوا. شيذه ةقط  تحتاج  لر     لتالة :    لألرض ش لشعرص ش

 فماذ  كا  م  بأ   لملجعةات  ل الث  في قةان   لمجتمعات  لعلبة  ش إلسالمة ؟؟
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 ل الومالت الص نبية المانية :حالة المرج يات اا المية قال  

 :و   صعند المرج يات السيا ية
ثؤؤؤظ رسؤؤؤمةا    ميؤؤؤذ ةوا ؤؤؤات  لقؤؤؤل   ل ؤؤؤام  يشؤؤؤل ( كاةؤؤؤن  ؤؤؤا سؤؤؤقطن تمامؤؤؤا  سؤؤؤقر   لخالفؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  يميةؤؤؤا 

شكؤؤا  ةؤؤال  ل ةؤؤان   لسةاسؤؤة  ال  قؤؤل إ  لؤؤظ وؤؤحن سؤؤرء  فؤؤي  لاالؤؤب يؤؤ  هةؤؤر ل همؤؤل ء  لمشؤؤلق  لمتيؤؤاهين  م( 1924 
  لقرل ه   لمسيمن  كاةر  بال ملجعة  سةاسة  يميةا .  اإلمكا   لتتار. ش ش  لصينينن  شه ام غح 

 :و   صعند المرج ية الد نية 

شمل كؤح  إلبؤعاع  لؤاويي  ل قوةؤ    فقا كاةن  لملجعة  ما تح ل ةة . شتم ين في تيك  لملةي   أ مؤ   لمؤذ يب  
يذه  لملةيؤ   لطؤلق  لصؤرفة  كملجعةؤ  نويةؤ  فؤي هك ؤل بؤالن  ككيليات  لمساجا في كل بالن  لمسيمن . شبلهت في

 لمسيمن . ةنث كاةن  لصرفة   ا  هنيلت رالل  لملةي   لع ماةة  شما سبقوا. شيكؤذ   ؤام  لعيمؤاء شه مؤ   لصؤرفة  
  لجوان    أة سوظ.  الةت اضاتباير   لعام  ليجوان ش لمقاشم  ش انش  تيك 

 :االجتماعيةو   صعند المرج ية 

فقا كا   لي ؤام  لقييؤي  لعشؤا لي مؤاه ل متماسؤكا فؤي مع ؤظ  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي شكؤا  متؤا رال جؤا  مؤ  
  لقايا   لشعية  لر رن  ل رر .  لملجعة   لاوية  مما شفل

شيكؤؤذ  يمؤؤن  ل ؤؤرر ت ييؤؤى  إلسؤؤتعمار  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي  أكميؤؤؤ . م ؤؤل ثؤؤرر   إلمؤؤام بؤؤامل فؤؤي  لق قؤؤاس ييؤؤؤى 
 لؤلشس  كؤل  هرمؤاياشغنؤليظ فؤي شسؤط هللاسؤةا ش لتؤي   ألشهبؤك ستملت هياء هربعن  سؤي  شكؤذلك ثؤرر ت   للشس ش لتي

شما ه لن  ل رر ت تيؤال  ضؤا  لؤلشس . فتحرل  لمسيمر  في جوانيظ إلى  لح اع ييى نويوظ ش رمةاتوظ سل      سر 
 مؤؤؤؤ   لمؤؤؤذيب  لحي ؤؤؤي ش لطؤؤؤؤلق شه( ييمؤؤؤاء  لاوربيؤؤؤا  آؤؤؤر ل تؤؤؤاريخوظ. شكؤؤؤذلك  امؤؤؤؤن ثؤؤؤرر ت ضؤؤؤا  إلةجينؤؤؤؤح  انيؤؤؤا 

شكذلك ش جؤ   إلةجينؤح ثؤرر ت  لعؤل ق .  لصرفة  في بب   لقار   لويا   شبالن  لسيا شهفااةستا   لتي  ةتون  جال وظ 
فؤؤي مصؤؤل. شكؤؤذلك ثؤؤرر  ييمؤؤاء  لؤؤةم  ييؤؤى   ألهيؤؤلش ل ؤؤرر   لموا ؤؤ  فؤؤي  لسؤؤرن   ش الةت اضؤؤات  لتؤؤي  انيؤؤا ييمؤؤاء 

ثؤؤرر  ضؤؤاري  فؤؤي  لجح  ؤؤل شكؤؤذلك  يمؤؤال مقاشمؤؤ  ك نؤؤل  فؤؤي  لماؤؤلص شسؤؤرريا شبعؤؤة . كمؤؤا ش جوؤؤن فلةسؤؤا  إلةجينؤؤح
كمؤؤا  ؤام ييؤؤا  ل ؤليظ  لخطؤابي  جوؤؤان  إلسؤبا  شتحؤؤالف جنؤرش هشربؤا فؤؤي  لليؤا  لمالبؤؤي شيؤحم فؤؤي   إلفلي ةؤ  لؤيالن 

. شكؤذلك  ؤان معلك  هةر ل  لشونل  جنرش رمس نشل هشربة  مجتمع  هسؤل فنوؤا هللاالف  لجيؤرن شهك ؤل مؤ  مئؤ  جيؤل ل
 لسيرسنن   لجوان ضا إ طالةا في لنيةا ألك ل م  هربعن  سي . .. شكذلك كؤا   ألمؤل فؤي مختيؤف  يمل  لمختار ش

 بيا    لعالظ  إلسالمي.

   ألمؤؤؤ  مؤؤؤ  لؤؤؤظ بؤؤؤمل   الجتماعةؤؤؤ  شيكؤؤؤذ  شرغؤؤؤظ غةؤؤؤاص  لملجعةؤؤؤ   لسةاسؤؤؤة   تمكيؤؤؤن  لملجعنتؤؤؤا   لاويةؤؤؤ  ش
 ات  لجوان ؤؤ  شهةؤؤر ع  لمقاشمؤؤ   لماةةؤؤ  ش لعصؤؤةا  شهيمؤؤال  لت ؤؤايل ش ل  ؤؤاح شىآؤؤالق  لمقاشمؤؤ  ييؤؤل ةؤؤلشص  لعصؤؤا

. شل ؤ   سؤتقاللواهن  فؤي ةوا ؤ   لمطؤاف إلؤى إجبؤار  لمسؤتعملي  ييؤى  للةنؤل شىيطؤاء تيؤك  لؤيالن  ممؤا .  لسةاسؤي
رينؤث.شير مؤا  مؤاكل  أسؤيرص عا ه  تمك   الستعمار م  شض  هسس  لملةي   لتالة  م   لحمي   لصؤينية   ل اةةؤ  

 يلف  اسظ  الستعمار  لحاوث.
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شكاةؤن معانلؤ   لقؤر  فؤي دؤل ع  لمسؤيمن  مؤ   لحمؤالت  لصؤينية   ل اةةؤ  رؤالل ملةيؤ   السؤتعمار  لعسؤكلي  
إلى  الستقالل  عا ه   نرل  لنورن فنوا  شكل هساسؤي ميؤذ  لحؤلص  لعالمةؤ   ألشلؤى فصؤارت  لمعانلؤ  ييؤى  لشؤكل 

  لتالي:
 

 اا المانتصرت أمة  ←   اا المأمة × أمة النسو  أمة الص نب ي 

 
شمؤل  هرؤل   مكييؤؤا  لقؤرل ييؤا ه   لمقاشمؤؤ  ش لمر جوؤ  لؤظ ت ؤؤ  مؤ  فعؤل يصؤؤا ات محؤاشن  شال تي ةمؤات سؤؤلي  
شال ةخؤب يقا ؤ  فقؤؤط شىةمؤا بؤمين همؤؤ   السؤالم فؤؤي كؤل  طؤل ةنؤؤث  لت ؤن ةؤؤرل هيمؤاء  لجوؤان ش ل ؤؤرر . فيمؤا كاةؤؤن 

 شرةل  الستعمار. لالةتصار  ألم   تأيينهم  في مر جو  همظ   ضة   لصل ع  ضة 

شييا ويتقل  لحاوث إلى ملةيؤ   السؤتعمار  لحؤاوث مؤا بؤن   لحميتؤن   لصؤينينتن   ل اةةؤ  ش ل ال ؤ  ش لتؤي تياشلتوؤا 
آل  في  لمحاضل ت  لسا ق   لتي غطن يذ   لبحث تحن ييؤر    لملةيؤ   ل اةةؤ  مؤ   لحمؤالت  لصؤينية   ثؤظ هجؤا  

 ييا  عير   مستقل ير ما ويي. سأتياشلواهةوا ملةي  مستقي  موات ليحمالت  ل ال   شلذلك 
 
 مرحلة االستقالل السياسي ) الشكلي( وقيام االستعمار الحديث 

  شقةؤام  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا ش إلسؤالمة رالل  لملةي   لممتا  ما بن  ةصرل  السؤتقالل فؤي  لؤيالن  لعلبةؤ  
ميؤؤذ  ألربعنيؤؤات إلؤؤى  لسؤؤبعنيات  حسؤؤب  سؤؤتقالل  لؤؤاشل شىلؤؤى سؤؤقر   التحؤؤان  لسؤؤرفنتي شت ؤؤلن همليكؤؤا ( هي 1990 

 ؤؤلن ر   لعؤؤالظ شقةؤؤان   لؤؤلشم  لمعادؤؤلي . تحرلؤؤن  لؤؤاشل  ألشربةؤؤ  شرشسؤؤةا شهمليكؤؤا  ليتؤؤا  نريتؤؤا ييؤؤى رؤؤط  السؤؤتعمار 
بؤؤالن  لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن  إلؤؤى ورميؤؤا تحرلؤؤن إلؤؤى ملةيؤؤ  يلفؤؤن  مصؤؤطيم  إلسؤؤتعمار  لحؤؤاوث. ش لؤؤذي لؤؤظ تي ؤؤك ميؤؤ  

 يذ . ةنث شرثن همليكا شىن رتوا  لصونرةة  موم  قةان   لحمالت  لصينية   ل ال   كما سيين  الةقا إةشاء  .
هما ي  يذه  لملةي    فاست ماال لمؤا كؤا   لمسؤتعملش   ألشربنؤر   ؤا  ؤلرشه مؤ   لاؤحش  ل  ؤلي ليمسؤيمن  مؤ  

لؤؤظ  ضؤؤة   لمسؤؤتعملش   لر ؤؤن ش سؤت انش  مؤؤ  تجؤؤلبوظ  لسؤؤا ق  شمؤؤا هسسؤؤره مؤؤ  مشؤؤاري   هجؤل إةكؤؤام  لسؤؤةطل  ييؤؤنوظ.
 . شسؤؤؤؤا ل  لاؤؤؤؤحش  ل  ؤؤؤؤلي ش ل قؤؤؤؤافي  ألشلؤؤؤؤىش السؤؤؤؤتعمار. فقؤؤؤؤا  ؤؤؤؤامن مؤؤؤؤ  جحافؤؤؤؤل  الةؤؤؤؤتالل  ش الستشؤؤؤؤل ف لتبشؤؤؤؤنل 

ش لصؤؤحف شنشر     ش ل قافةؤؤ  الجتماعةؤؤ فافتتحؤؤن  لمؤؤا رس  لتبشؤؤنلي  ش لجامعؤؤات  لالبةؤؤ  شهةشؤؤئن  لمطؤؤا   ش ألةا ؤؤ  
 ألةح ص  لرآيةؤ  ييؤى هساسؤوا لنمييوؤا لملةيؤ   السؤتقالل.  شهةشأ ليشل  شةشل  الستعمار هف ار  لتاليب ش لعيماةة  

شبؤؤؤج   السؤؤؤتعمار ييؤؤؤل  ليشؤؤؤاآات  ألنبةؤؤؤ  ش ل  ليؤؤؤ  ش ل قافةؤؤؤ  يميةؤؤؤات  لتاليؤؤؤب  كمؤؤؤا فؤؤؤتم  لبؤؤؤاص ييؤؤؤى مصؤؤؤل عة  
كمؤؤال نر سؤاتوظ  لجامعةؤؤ  ش لعيةؤؤا. لةعؤرنش  محميؤؤن   أف ؤؤاره إل  مؤ  هجؤؤل لخؤلشج  لشؤؤباص  لم قؤؤف إلؤى  لؤؤاشل  لمسؤؤتعمف 

شثقافت  ش ا بولتوظ ةضارت  شميئن  يربوظ شيقرلوظ شلظ ويق لوظ م   ليسب  إلى همؤتوظ إال لؤر   لبشؤل  شلاؤ   ليسؤا  
هت  لقؤؤل  فؤؤي شجؤؤاش   !! ش ؤؤا هسؤؤ لت يؤؤذه  لجوؤؤرن ييؤؤل ملةيؤؤ   إلسؤؤتعمار  لتؤؤي  سؤؤتال ن يقؤؤرن  فؤؤي  عؤؤة  لؤؤيالن 

بل هك ؤل مؤ  ذلؤك فؤي ميؤاآق هرؤل  كرسؤط شهآؤل ف هللاسؤةا شبعؤة   بالن هرل  كما في  لجح  ل شبب   لقار   لويا  
. شهثملت يذه  لجورن  الستعماري   الا   لذكاء ي  ةتؤا   غا ؤ  فؤي  أليمةؤ  كرةؤن مقرمؤات  السؤتعمار هفلي ةابالن 

 تيك  ليتا  : لحاوث شموات ليحمالت  لصينية   ل ال  . شم  
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ييؤى ةل سؤ  مصؤالح  شتقؤؤرم  تسؤول ييؤى ينيؤ  ةخبؤا سةاسؤة  فؤي بالنةؤؤا شهييوؤا لتحؤل محيؤ  ش هةشؤأ  لمسؤتعمل
 أعبا    أبيا يا  فتحقق ل   لمكاسب شال وتحمؤل رسؤا ل  لمر جوؤ  مؤ   لمقاشمؤ . أل  يؤذه  ليخبؤ   لرآيةؤ  تيؤاش همؤام 

 بعربوا ر عة   الستقالل.
إمؤؤا هسؤؤل  ةاكمؤؤ  تتؤؤر ر   لميؤؤك كمؤؤا فؤؤي بؤؤالن جحيؤؤل   أهةؤؤر ل كؤؤل بيؤؤا بؤؤكل  لسؤؤيط   حسؤؤبإرتؤؤار  إلسؤؤتعمار 

ش لماؤؤلص  ك التؤؤ  شىبؤؤل ف . شىمؤؤا هةح  ؤؤا سةاسؤؤة  تتؤؤاش ل  لسؤؤيط  ييؤؤل ةةؤؤا  ةةابةؤؤ  مسؤؤلةة  كمؤؤا فؤؤي  ش ألرن  لعؤؤلص 
كلي  لؤيالن هرل  كمؤا  لويا شباكستا  شبعة  لاشل  لعلبةؤ . فؤي ةؤن   رتؤار آليقؤ   الةقال ؤات ش لؤاكتاترريات  لعسؤ

مصل شسرريا ش لعل ق. كما هشجا ةريا م   لاكتاترريات  لماةة  في ديف ثالؤث. لتتؤرلى تيؤك  لسؤيطات  لحكؤظ مؤ  
  عا رةني  فةما يلف  ملةي   إلستقالل.

هبلف  لمسؤتعمل ييؤل تسؤيةط  لضؤرء   إليالمؤي ش لمسؤلةةات  لسةاسؤة  ش لعسؤكلي  هةةاةؤا ييؤى دؤياي  يؤذه 
يينوا لتياش همام بعربوا شكأةوؤا دؤاةع   إلسؤتقالل. شتمؤن سؤل    لجوؤرن  لجوان ؤ   لتؤي   اليتماني  لر  ليخب  لت

م  هجؤل تحقنؤق  السؤتقالل. شيكؤذ    إلسالم ام بوا  لعيماء ش لملجعةات  لاوية  ش لشعرص  لتي جايات تحن بعار 
 لر ؤن لتحمؤؤل هف ؤار  لقرمةؤ  ش لرآيةؤؤ   سؤارت  لم ؤايل ت  لمصؤ ق  مؤؤ   طعؤا   لبشؤل  لتؤي مسؤؤخوا  السؤتعمار مؤ 

شتيتمؤؤي إلؤؤى تةؤؤار ت  ل  ؤؤل  لسةاسؤؤي  لالبؤؤي مؤؤ   بؤؤتل كة  شن مقل آةؤؤ  شبؤؤنرعة  شليل لةؤؤ  رهسؤؤمالة  شسؤؤر يا . شيكؤؤذ  
ؤهييؤ   إلسؤتقالل  لشؤؤكيي فؤي بالنةؤؤا شآيم  لت لألدؤؤيام  لمصؤطيع   لتؤؤي ةميؤن ييؤؤى ياتقوؤا مومؤؤ  يؤن  لشؤؤعرص شهمم

 ة  م   لحمالت  لصينية   ل اةة  شسةطل  الستعمار  لحاوث ييى بالنةا  شكل كامل.   ستمل ر  لملةي   ل اة

يذه  ألة م   لتي دمموا شرسظ ةاشن بالنيا شبكل بينتوا  ؤ  ييؤل هسؤالنب ياوؤا  مؤ  هيموؤا  ربط  لمستعمل
ى بؤؤاء شمؤؤ  هجؤؤل إ امؤؤ   لقر يؤؤا  لعسؤؤكلي  لجنربؤؤ  فؤؤي هك ؤؤل تيؤؤك  لؤؤيالن  حنؤؤث  سؤؤتطة  ةشؤؤليا شىيؤؤان   لسؤؤةطل  متؤؤ

 ش ال تصؤؤان  ن   لمسؤؤتقي !(  المعايؤؤا ت  لسةاسؤؤة  الؤي م  ش لؤؤي سؤؤتخا موا فؤؤي دؤؤل يات   لاشلةؤؤ . كمؤؤا ربؤؤط تيؤؤك  ألؤؤ
  طليق  تضم  ل  تبعنتوا هك ل م  فتل   الستعمار  لعسكلي. ش ألمية ش لعسكلي  ش ل قافة  

 إل تصؤان   شمؤا شضؤعيا  ؤ  تحؤن   الت اقةؤات  مؤ   ل يل   شما  ناةا    الةت اري ه ام  لمستعمل ييل بلكات  
همسؤك  كافؤ  مقؤار ت بالنةؤا شضؤم  لؤ  ةوؤب  إرطيرآؤا لقسؤلي  ممسسؤات  ليقؤا  لؤاشلي  مؤا بؤكل يميةؤا    إلبل ف

يؤا  لؤذو  ت رةؤر  مؤ  يهةشؤا مؤ  يمال ؤ  شبؤلكا   مؤ  هبيؤاء شآ ثلش تيا شالسةما  لي طة  ش لااهي  ش ل لش ت  لمعاةةؤ . ش
 امتصؤؤاص نمؤؤاء بؤؤعربيا ش ؤؤرت هبيا يؤؤا. لةحصؤؤل   ال تصؤؤانييط  شكبؤؤار  لتجؤؤار. شبوؤؤذ   ؤؤام  إلسؤؤتعمار رجؤؤال  لسؤؤ

 ييى ما جاء م  هجي   جنرب   لجل ر  شل   نشةما رسا ل شال يساكل في يذه  لملةي .

لحمؤالت ك ة ؤ  مؤ   لتيصؤنل لؤظ   إلسؤالميةشل  لمستعمل ممسسات  لتيصؤنل شةمايؤا. فتعلضؤن بؤالن  لعؤالظ 
ش لعلبؤؤي إال يؤؤ  تشؤؤكةك  عؤؤة  لمسؤؤيمن  بؤؤاويوظ شىضؤؤعاف  رتبؤؤاآوظ  ؤؤ  شل يوؤؤا   إلسؤؤالميت مؤؤل فؤؤي  يؤؤب  لعؤؤالظ 

شبؤياالنش شبررمؤا ةنؤث  شىةاشةةسؤةاةجحن في هآل ف  لعالظ  إلسالمي كأش سط إفلي ةا شجيرص بلق هللاسةا كؤال يين  
 يشل ت  لمالون  م   لمسيمن !. تيصل

ش لحكؤظ  مؤا هةؤح ل     إلسؤالمة   ؤ   ألبؤاشس يؤمالء! ييؤى  سؤتبعان  لشؤليع  يمل  إلسؤتعمار  لحؤاوث ييؤل ةر 
فؤؤي بؤؤالن  لمسؤؤيمن . ش ؤؤام هبياؤةؤؤا  لؤؤذو  تخلجؤؤر  مؤؤ  كيةؤؤات  لحقؤؤرق ش لقؤؤاةر  فؤؤي جامعؤؤات  لاؤؤلص  برضؤؤ  نسؤؤاتنل 

 ؤؤؤؤام يؤؤؤؤمالء  ؤؤؤؤر ةن  مييةؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤى هدؤؤؤؤرل  لقؤؤؤؤاةر   لالبؤؤؤؤي ش لحضؤؤؤؤار   للشماةةؤؤؤؤ  شنسؤؤؤؤاتنليا  لرثيةؤؤؤؤ . ش  شتشؤؤؤؤليعات ش



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  547  [  

 

ش لتشؤلي (  سؤؤ   لقؤر ةن  شدؤةاغ   لاسؤؤاتنل  لتؤي  سؤؤتمات مؤ   لقؤؤاةر    أللر ةؤؤ ير (  لؤذو   غتصؤؤير   ةؤق   لمشؤلم 
  ل لةسي ش ليليطاةي شدارت هساس بية   لسيطات ش لوةكل  لسةاسي في بالن  لمسيمن .

  ش لحضؤاري  يمرمؤا ييؤى تحطؤةظ  يمل  لمستعمل ةتةج  نر س  متعمق  لشؤعربيا شمكرةاتوؤا  لاويةؤ  ش الجتماعةؤ
 ش ل اةة :  ألشلى لملجعةات  ل الث   لتي تحاثيا ييوا ش لتي ترلن يحيمت  في  لحميتن   لصينينتن  

 :فأما المرج ية السيا ية

ثؤظ تؤرلى تسؤيةموا إلؤى مؤ  ةصؤيوظ مؤ  .  لخالفؤ  ثؤظ تؤرلى  لمسؤتعمل بي سؤ   لملجعةؤ   لسةاسؤة   هسؤقطنفقا  
شي ةمؤؤر  ة ؤؤاموظ  لسةاسؤؤي ييؤؤى   ش ألمؤؤل ء ش لسؤؤالآن  لنتبعؤؤره فؤؤي كؤؤل بؤؤيء فةحكمؤؤر   قر ةنيؤؤ   لميؤؤر  ش للؤسؤؤاء 

شيلتبطؤر   ؤ   كؤل هش دؤل  لؤرالء ش لمؤرن . شيكؤذ  نمؤلت   شييير  هف اريظ شهةح بوظ ييى هف اره  لمسؤتررن    هدرل  
 .م 1924للمحي  لملجعة   لسةاسة  ليمسيمن  شغابن ةوا ةا ميذ سقر   لخالف  ةتى  شكيوا  

 :وأما المرج ية الد نية 

فؤؤؤي  كؤؤاألهيلفقؤؤا ركؤؤح  لمسؤؤتعمل ةلبؤؤ  ييؤؤى  لمسؤؤاجا ش لعيمؤؤاء ش لونئؤؤات  لاويةؤؤ   لمسؤؤتقي  ييؤؤا  لحكرمؤؤات  
فاسؤؤؤتمال ةر  ؤؤؤ  ييؤؤؤل سؤؤؤةا  لمعؤؤؤح شذ بؤؤؤ  ك نؤؤؤل  مؤؤؤ  ... شممسسؤؤؤاتوظ  لمختي ؤؤؤ    إلسؤؤؤالمشجمعةؤؤؤات ييمؤؤؤاء   مصؤؤؤل

 عؤا  إلسؤتعمار ييؤى  لممسسؤات  لاويةؤ   ل إلسؤتقالما ؤ . ش سؤتحرذت ةكرمؤات ه طاص  لرسؤط  لؤاويي شرجاالتؤ  شيي
 هش  لشمش   لاوية  هش ما بابو ..   ألش افشنمجتوا في شه ر  سمنن شه ر  

هك ؤؤؤل  لحكرمؤؤؤات ملجعةؤؤؤات نويةؤؤؤ  ميافقؤؤؤ  تعمؤؤؤل  ؤؤؤأمل  لسؤؤؤيطا  شتصؤؤؤار  ل تؤؤؤاش   لم ضؤؤؤي   حسؤؤؤب  شهةشؤؤؤأت
صؤؤل إلن ر   ألهيؤؤل فؤؤي مصؤؤل ش لحيترةؤؤ  فؤؤي تؤؤرةس شينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء ش ألمؤؤل  لمي ةؤؤ  ش لل اسؤؤة  كمؤؤا ة  إلر ن ت 

 .ربان في  لسعرن   ش س يينوا ما جل  في سر يا المعلشف ش لقضاء  ألييى  ش لاير  ش إل
 لاشلؤؤؤ  إلؤؤى تشؤؤؤري  كؤؤل مؤؤؤ  هبؤؤى مؤؤؤ   لعيمؤؤاء  لمخيصؤؤؤن  شه مؤؤ   لمسؤؤؤاجا  شيمؤؤات هجوؤؤح   إليؤؤؤالم شسةاسؤؤات

شمؤؤ   لر ؤؤن ةؤؤرلتوظ فؤؤي   فقطعؤؤن هره  وؤؤظ شةادؤؤلتوظ مان ؤؤا شمعيريؤؤا  شآؤؤالص  لعيؤؤرم  لشؤؤلعة   لمسؤؤتقين  ش لعيمؤؤاء
ة ل  لمجتم    لمتحضل( كما  سمرة  شيلشجر  في  إليالم إلى ةمرذج مضحك م   لتخيف ش لي عة  ش لبعؤا يؤ  

يؤؤذه  لملجعةؤؤ    لر  ؤؤ  .... شيكؤؤذ  ر  يؤؤن  لحكرمؤؤات  لمسؤؤاجا شفلضؤؤن رطؤؤب  لجمعؤؤ  ش سؤؤتريين  شؤؤكل هش  ؤؤآرل
 شؤكل مت ؤاشت  حسؤب بؤالن   لمسؤيمن    السؤتعماري  لاوية   لتي كاةؤن  لمؤالذ  ألرنؤل لألمؤ . شةجحؤن يؤذه  لخطؤ  

شبالن  لجحيؤل . شكؤا  تامؤا كؤامال كمؤا  هفلي ةافقا كا  ةجاةوا  ايل  في  لعالظ   لعلبي شالسةما  لشام شمصل شبمال 
 لباكسؤؤتا  شمؤا بؤؤابووا  شمحؤؤاشن  كمؤا فؤؤي هفااةسؤتا  ش   عؤؤة  لؤيالن ةؤؤن  كؤا  ه ؤؤل مؤ  ذلؤؤك فؤي  فؤي تلكةؤؤا فؤي .

.. تظ تؤامنل هش بؤل  لملجعةؤ   لاويةؤ   ل السؤةكة   لتؤي ة  ؤن ليمسؤيمن   لمحؤل    اإلجمالم   ل لشف... شل   
  لرجا ةي ليمقاشم  ييل  لتارير. 

ةؤات  لاويةؤ  فؤي مقاريؤ   إلةؤتالل إال شم   إلةصاف ه  ةقرل شةذكل هة  رغظ  لاشر  لباره  لذي لعيت   لملجع
 لعيؤؤؤل ييؤؤؤى دؤؤؤعنا  ةتشؤؤؤار  ليؤؤؤاع  هةوؤؤؤا كاةؤؤؤن شميؤؤؤذ  لملةيؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  تسؤؤؤنل ةحؤؤؤر  لتخيؤؤؤف شتعتليوؤؤؤا  ألمؤؤؤل ض ش

ش لطؤؤلق  لصؤؤرفة   لاالةؤؤ  ش لمتحييؤؤ  ش لا عةؤؤ  إلؤؤى  لخيؤؤرع. كمؤؤا هدؤؤاص  لملجعةؤؤ   لاويةؤؤ  يمرمؤؤا  لبعؤؤا يؤؤ   لمؤؤيو  
. ممؤؤؤؤا سؤؤؤؤول ييؤؤؤؤى  لمسؤؤؤؤتعمل ش لحكرمؤؤؤؤات يحلوؤؤؤؤا  الجتوؤؤؤؤان ش   إلبؤؤؤؤا عفؤؤؤؤي مجؤؤؤؤاالت  لعيمؤؤؤؤي  لشؤؤؤؤليي ش لتخيؤؤؤؤف  

شت  ةكوؤؤا مؤؤ   لر ؤؤن. بؤؤل  سؤؤتطاع  لمسؤؤتعمل ه ؤؤام  السؤؤتعمار ه   سؤؤتمنل ك نؤؤل  ميوؤؤا إلؤؤى دؤؤ   شيكؤؤر  آبقؤؤ  مؤؤ  
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جعةؤؤ  ييمؤاء  السؤتعمار تضؤؤايي آبقؤ  ييمؤؤاء  لسؤيطا  شتجاشهيؤؤا فؤي  الثؤؤل ش لضؤلر ييؤؤى  ألمؤ  شبؤؤا  ه  يؤذه  لمل 
  لاوية  ذ توا  حاج  إلى ثرر  تجاوا تعنايا ألدرلوا  لصحةح  شةضارتوا شجا رتوا  لتاريخة .

 :االجتماعيةأما و   صعند المرج ية 

فقا تؤظ ت  ةكوؤا مؤ  قةؤام  لؤاشل  لحاو ؤ  ش لمؤا   ل يؤل  شيجؤل   لعمؤال ش لطؤالص ش لمؤرظ ن  مؤ   ألريؤاف إلؤى  
 نممؤؤؤا هن  لتحيؤؤؤل  ل با ؤؤؤل شضؤؤؤع ن  لؤؤؤلش  ط  لعشؤؤؤا لي  شتويويؤؤؤ   لمعادؤؤؤل لمؤؤؤا   سؤؤؤيب آيةعؤؤؤ   لمجتمؤؤؤ   لمؤؤؤاةي 

يؤؤ  ه  ت ؤؤر  ر  طؤ  يصؤؤية  تمكؤؤ  هيماءيؤؤا شرؤشسؤوا مؤؤ  لعؤؤب نشر ملكؤؤح ثقؤل فؤؤي  ألةؤؤا   ش لتانؤؤل ت  تشيجؤح 
ش ؤا ت ؤاشت يؤذ   لتحيؤل مؤ  بيؤا آلرؤل. ف ؤي ةؤن  مؤا تؤح ل  لقييةؤ  مسؤةطل   ريؤ  فؤي  عؤة  لييؤا   م ؤؤل .  لسةاسؤة  

  شغؤاص هثؤل يؤذه  ااةستا  ش لةم  شبعة هآل ف جحيل   لعلص شىفلي ةا .. ت  كؤن يؤذه  لؤلش  ط  شؤكل بؤب  كامؤلهف
  لملجعة  تماما شه ل في مع ظ  ا ي  لاشل ةتةج   لتحرالت  الجتماعة  ش ال تصان    لمعادل  .

حاوؤا ش ليؤار شتقؤرم  كافؤ  موؤام شيكذ   امن هة م   للن  في  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي لتتؤرلى ةكؤظ بؤعربوا  ال
  إلستعمار لصالح  م  هجل  لح اع ييى يلشبوا.

فم   لذي ش ج  مصا ب يذه  لملةي   لماكل  م   لحمالت  لصينية   ل اةة   لن ر  ةر بوؤا مؤ   لحكؤام  لملتؤاو  
 نوا؟! ش ةوةار مقرمات  لصمرن ش لمقاشم  ف  ألم ؟ السةما  عا تحطظ  لوةاكل  ألساسة  لملجعةات 

   إلسؤؤؤؤؤتعمار فؤؤؤؤؤي هيا فؤؤؤؤؤ   لسةاسؤؤؤؤؤة  ه ميؤؤؤؤؤاش  لقؤؤؤؤؤا  امؤؤؤؤؤن  عؤؤؤؤؤة  ألةؤؤؤؤؤح ص  لمعارضؤؤؤؤؤ  ألة مؤؤؤؤؤ   لحكؤؤؤؤؤظ يؤؤؤؤؤذه. 
. شل ؤؤ  مع ؤؤظ تيؤؤك  ألةؤؤح ص  امؤؤن ه ضؤؤا ييؤؤى ة ؤؤس  ألف ؤؤار  لر فؤؤا  مؤؤ   لاؤؤلص. شتييؤؤى مع موؤؤا فؤؤي ش ال تصؤؤان  

 لا مقل آةؤؤؤ .. شأل  يؤؤؤذه  لمعارضؤؤؤات يؤؤؤي   لينيل لةؤؤؤ  إلوؤؤؤاورلرجةات  لقرمةؤؤؤ   لةسؤؤؤاري  هش  ش إلسؤؤؤالمي لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي 
ه   سؤتعميوا شيرظ وؤا هش  قضؤي يينوؤا  هش  عطنوؤؤا  ه ضؤا دؤيا   إسؤتعماري  مؤ   لياةةؤ   ل  ليؤ   همكؤؤ  ليمسؤتعمل

ييؤى  لحكؤظ  لقؤا ظ ش سؤتيا ل   حكؤظ جاوؤا مؤ  تيؤك  ألةؤح ص  لعيماةةؤ  ش لمعارضؤات  لالةقؤالصفلد   ستالم  لسؤيط  
 لباكسؤؤتا  ش لجح  ؤؤل ش لعؤؤل ق ش لؤؤةم   ي سيسؤؤي   الةقال ؤؤات  لعسؤؤكلي  فؤؤي سؤؤرريا شمصؤؤل ش لسةاسؤؤة . كمؤؤا ةصؤؤل فؤؤ

شلنيةؤؤا  شفؤؤي ك نؤؤل مؤؤ   لؤؤيالن  إلفلي ةؤؤ  هش فؤؤي جيؤؤرص بؤؤلق هللاسؤؤةا.. شفسؤؤم  السؤؤتعمار  لمجؤؤال لشؤؤيء مؤؤ   لتبؤؤانل 
  شل ؤؤ   لحؤؤال  لؤؤا مقل آي ليسؤؤيط  فؤؤي  عؤؤة  لؤؤيالن. فحيؤؤن هةؤؤح ص  لمعارضؤؤات محؤؤل هةؤؤح ص  لحكرمؤؤات  التؤؤا شل

 االسؤتعمار لؤظ تختيؤف فؤي بؤيء وؤذكل. فؤي ةؤن  ةؤاف,  إلسؤتعمار  لحؤاوث ييؤى قبضؤت    الرتبؤا  لعام شمقرمؤات 
ش متصؤؤاص  ل ؤؤلش ت شييؤؤى سؤؤةطلت  ييؤؤى ملكؤؤح  إلبؤؤعاع  لصؤؤينيي ش ل  ؤؤلي  لالبؤؤي ييؤؤل   ال تصؤؤاني  االسؤؤتاالل

ا  شلؤؤظ  سؤؤمم ألي بؤؤكل مؤؤ  هبؤؤكال  لتؤؤا شل ةكرمؤؤات  الةؤؤ  ة ؤؤ, لوؤؤا بؤؤكيوا  لخؤؤارجي شةكؤؤظ كؤؤل بؤؤيء مؤؤ  راللوؤؤ
  لح ةقي ليا مقل آة   لتي آبقن في بالنه.

لقؤؤا بؤؤؤوا  لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤؤالمي رؤؤؤالل ملةيؤؤ   لخمسؤؤؤنيةات ش لسؤؤؤتنيةات ش لسؤؤبعنيةات تيؤؤؤامي  لمؤؤؤا  لقؤؤؤرمي 
فؤي ةالؤ  مؤ   ش لةساري إلى ه صى ةاالت   ةنث شدل ليسيط  في  لعاوا م   لييا     فأنرل  لؤيالن ةنؤث شدؤل

مؤؤ   لاؤؤلص كمؤؤا ةصؤؤل فؤؤي مصؤؤل  ش الرتباآؤؤات لتبعةؤؤ  لالتحؤؤان  لسؤؤرفننتي مؤؤ  بؤؤيء مؤؤ   لمر هةؤؤ  مؤؤ   لمصؤؤالم 
ش لجح  ؤؤل شسؤؤرريا ش لؤؤةم   لجيؤؤربي ش لصؤؤرمال شغنليؤؤا. شبؤؤوات ملةيؤؤ   لحؤؤلص  لبؤؤارن  ش لصؤؤل ع بؤؤن   لقطيؤؤن  ةالؤؤ  

 لقرمةؤؤ  ش لرآيةؤؤؤ  ش لةسؤؤاري  شكؤؤذلك  لينيل لةؤؤؤ   ح ص ألةؤؤ ةعكسؤؤن ييؤؤى بالنةؤؤا  االضؤؤؤطل ص  لسةاسؤؤي  ةتةجؤؤ  تبعةؤؤؤ  
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 حسب تبعنتوا ليشلق هش ليالص.  حسب دل ع تيؤك  ليةؤانق ييؤى  لسؤيط  ش لي ؤرذ ش لعمالؤ  ليجوؤات  لخارجةؤ   لتؤي 
 تمايا  الايظ  لماني هش  لمعيري ش لسةاسي م  هجل  لردرل لسيط .

ت  لتؤي سؤمم لوؤا  لشؤلق هش  لاؤلص  لصؤينيي  التيؤافس. شيكذ  ياةن  لشعرص  إلسالمة  م  كاف  تيك  لخةؤار 
شميعتوؤؤا مؤؤ  ه  تشؤؤكل ملجعةؤؤ    اإل صؤؤاء  إلسؤؤالمة فؤؤي ةؤؤن  ةكمؤؤن جمةعوؤؤا  ؤؤأمل مؤؤ  هسؤؤةانيا ييؤؤى  لترجوؤؤات 

  لذي غا  بامال في كل ميحي  لحةا  ...  الةوةارنوية  تيوة  األم  إلى مستر  مر جو  
توظ  ؤؤا ي فيسؤؤطن  ش لشؤؤطل  لمتبقؤؤي مؤؤ   لقؤؤاس بؤؤل شلتحتؤؤل هجؤؤح ء مؤؤ  لتيؤؤ إسؤؤل  نلشرؤؤالل يؤؤذه  ل تؤؤل  تمؤؤانت 

    لاشل  لعلبة   لمجاشر  تحيا مساةتوا ييى ست  هضعاف مساة  فيسطن  ييل ةلشص مسلةة  كؤا  هيموؤا ة سؤ 
 ألمؤؤؤ  شيمؤؤؤلغ كيلياءيؤؤؤا  مقؤؤؤار ت عؤؤؤايا ش  عؤؤؤا مليؤؤؤل   سؤؤؤتيحف  إسؤؤؤل  نل. ةنؤؤؤث هدؤؤؤبحن ( 1967 ةحيؤؤؤل  ورةنؤؤؤر  5

 ييى بعربوا.  لمح وا ت  عوا  لسةاسي شيرفل ل ل ييتوا مان  شيليق ش 
شأل    تعؤالى  ؤؤا  ضؤى  ح ؤؤ, نويؤؤ  شكتا ؤ  شببقؤؤاء آا  ؤؤ  ظؤايل  ييؤؤى  لحؤؤق فؤي يؤؤذه  ألمؤؤ  تقاتؤل ييؤؤى يؤؤذ  

شميؤذ  أل ؤام  ألشلؤى لسؤقر   لخالفؤ     ألمؤ  لاو  ال  ضليا م  رذلوا شال م  رال وؤا شيؤظ ييؤى ذلؤك  ةشؤأ فؤي يؤذه 
ش ليوضؤ   لمباركؤ  فؤي يؤذه  ألمؤ  ييؤى بؤكل مؤا رس متيريؤ   لميؤاي  ش لمشؤارص. شل يوؤا   إلسؤالمة شر  لصحر  بذ

تسعى لواف ش ةا ير إيان   ألم  إلى نويوا شبليعتوا شةكظ ربوا. شسأتل   لت صنل فؤي ظؤايل   لصؤحر  لي صؤين  
ي تيؤؤك  ل تؤؤل  بؤؤن   لصؤؤينينن  ش ؤؤر   لمقاشمؤؤ   لقؤانمن . شل ؤؤ  هكت ؤؤي ييؤؤا بؤؤذكل معانلؤؤ   لمر جوؤؤ  شهآؤؤل ف  لصؤل ع فؤؤ

 . ألم في يذه 
 أبكال بتى  ف ا  هبلهيا ما  ام ييى بؤكل هةؤح ص سةاسؤة  نريؤن    إلسالمةفقا  ةتشلت ظايلت  لصحر   

 لمعتؤؤل   لسةاسؤؤي سؤؤعةا إلؤؤى  لسؤؤيط  مؤؤ  هجؤؤل تطينؤؤق  لشؤؤليع . ش ؤؤام  عضؤؤوا ييؤؤى بؤؤكل مؤؤا رس ف ليؤؤ  يقا ؤؤ  هش 
مايؤؤات إدؤؤالةة  توؤؤاف إلؤؤى إدؤؤالح  ل ؤؤلن ش لمجتمؤؤ  كؤؤي وتأيؤؤل لحكؤؤظ  لشؤؤليع   فؤؤي ةؤؤن  بؤؤكل جمعةؤؤات هش ج

 امؤؤن فؤؤي همؤؤؤاك  هرؤؤل  ييؤؤؤى بؤؤكل ه مؤؤؤ  شرطبؤؤاء بؤؤعينن  شييمؤؤؤاء يامؤؤ  شنيؤؤؤا  إدؤؤالح.. ششدؤؤؤين فؤؤي  عؤؤؤة 
ا شكؤؤؤا  لوؤؤؤذه  ل ؤؤؤايل  إةتاجوؤؤؤا  ألنبؤؤؤي شكتابوؤؤؤ.  لملتؤؤؤا   ت لحكرمؤؤؤا ألةةؤؤا  لتأرؤؤؤذ بؤؤؤكل  لمر جوؤؤؤات  لمسؤؤؤيح  مؤؤؤ  

شم  لشيؤؤا شرمرهيؤؤا  ش ةعكؤؤس  لصؤؤل ع  لحضؤؤاري ييؤؤى ك نؤؤل مؤؤ  بؤؤل  م  لمجتمؤؤ   اللغبؤؤ   التؤؤاو  ش ةتشؤؤلت م ؤؤايل 
 لحجؤؤاص ش ليحؤؤى ش ةتشؤؤل  ل تؤؤاص  إلسؤؤالمي شبعؤؤة  لعؤؤان ت ش أليؤؤل ف  لاويةؤؤ   لتؤؤي بؤؤاهت تاؤؤحش كافؤؤ   لمجتمعؤؤات 

  لعلبة  ش إلسالمة .
ة مؤؤؤؤ   لحكؤؤؤؤظ  لمختي ؤؤؤؤ   ؤؤؤؤالخطل  شنق ةا رسؤؤؤؤ  شهشيؤؤؤؤح شهةؤؤؤؤس  لاؤؤؤؤلص  لصؤؤؤؤينيي ش لشؤؤؤؤلق  لميحؤؤؤؤا  لؤؤؤؤا يظ أل

ليحكرمات باء ةمالت  لمر جو  ش لتصفة  لوذه  ليؤذر   لحةؤ   ليابؤئ   لقطؤ  جؤذشريا  يؤل ه   سؤمق جؤذيوا شتؤررق 
هغصاةوا شترتي هكيوا... شيكذ  تحرل  لصا م في  ألم  م  كرة  مؤ   إلسؤتعمار مبابؤل  لةصؤبم دؤا ما بؤن  هفؤل ن 

صؤؤؤحر  شبؤؤؤن   لحكرمؤؤؤات  لملتؤؤؤا  دؤؤؤيةع   السؤؤؤتعمار ش تخؤؤؤذ يؤؤؤذ   لصؤؤؤا م هبؤؤؤكاال ياوؤؤؤا  مؤؤؤ   لقمؤؤؤ  شجمايؤؤؤات  ل
إلؤؤؤى مر جوؤؤؤات مسؤؤؤيح    ألةةؤؤؤا ش لسؤؤؤجر  شةؤؤؤل  ألةؤؤؤح ص شىغؤؤؤالق  لصؤؤؤحف ش لجمعةؤؤؤات .... ششدؤؤؤل فؤؤؤي  عؤؤؤة 

 يية  . 
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ق  لحمؤؤالت  لصؤؤينية  شرؤؤالل  ل تؤؤل   لممتؤؤا  مؤؤ  بؤؤا  ات  السؤؤتقالل شىلؤؤى قةؤؤام  لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا  ش ةطؤؤال
.كاةؤؤن بؤؤالن  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي جمةعوؤؤا تقليبؤؤا منؤؤا ةا مختيؤؤف  لسؤؤخرة  ش لايةؤؤا  لوؤؤذ   لصؤؤؤل ع همليكا ل ال ؤؤ  بحيامؤؤ  

  لذي دارت معانلت   عا نررل آلف جاوا فنوا ييى  لشكل  لتالي:
 

 مه الصوو ه     ← اا المية  الصوو    ×  أمة الص نب ي أمة النسو  ي طائفة)حكام( الر  
 

ش لمالةؤؤ, ييؤؤى يؤؤذه  لمعانلؤؤ  همؤؤرر فؤؤي غا ؤؤ   أليمةؤؤ  غنلت آيةعؤؤ   ؤؤر   لصؤؤل ع شةتةجتؤؤ  يمؤؤا ةصؤؤل فؤؤي 
  لحميتن   لصينينتن   ألشلى ش ل اةة  شم  ذلك:

 تهشال:  رت ؤؤؤاء نشر  لصؤؤؤينينن  ش لنوؤؤؤرن فؤؤؤي  لمر جوؤؤؤ   لمعييؤؤؤ  لةصؤؤؤبم إن ر  شنيمؤؤؤا مؤؤؤ  شر ء  لسؤؤؤتار شتصؤؤؤار 
 م  هشلةا وظ لموم   لمر جو .    لحكام آا     للن    ةان

مؤ  هبؤكال  ل تيؤ   شهرؤذ  لصؤل ع بؤكال  ثاةةا: رلشج  ألم  شبعربوا م   لمر جو  لعام ظورر  لعاش  لح ةقؤي 
 بن   لحاكظ شبعة آبقات  لمحكرمن . ش ال تتال

لظ ت   تشؤكل إلؤى  ؤر   لتي   إلسالمة ثال ا: ش رع موم   لمر جو  م  يذه  لقر   لجبار  ييى ياتق  لصحر  
 حسؤب كؤل بيؤا  ممؤا هن  إلؤى سؤحقوا   ألةؤر لجح ة  تعا  العشل ت هش  لمئات هش  آلالف ييؤى هةسؤ  

 في تحقنق هيا فوا.  هش إرل جوا ي  مساريا شىفشالوا
ر  عا: بله  لاشر  لوام في يذه  لملةي  مؤ   لصؤل ع ليممسسؤ   لاويةؤ   للسؤمة  شكتنبؤ  ييمؤاء  لسؤيطا  لتمكؤا  

شتسؤؤايا ييؤؤى رؤؤلشج  ألمؤؤ  مؤؤ   لمعلكؤؤ  ش ةحصؤؤاريا فؤؤي  ل ئؤؤات  لقينيؤؤ  لي ؤؤايلي  ييؤؤى  لحؤؤق. ةنؤؤث 
ييؤى  لحكؤام  لملتؤاو  شهضؤ ن  ش إل مؤا   اإلسالمد    لشلعة  ش لشوان    لدباغ امن يذه  لممسس  

 م شه  ييؤؤنوظ لقؤؤب  هشلةؤؤاء همؤؤرر بؤؤلينن ( شبالتؤؤالي هكؤؤات  لقيايؤؤ  لؤؤا   لعامؤؤ   ؤؤأ   لخؤؤلشج ييؤؤنوظ ةؤؤل 
مؤر جوتوظ فتيؤؤ  شه  يال ؤؤتوظ  ؤؤالالص شمؤا ويلمؤؤر  مؤؤ   لمعايؤؤا ت  السؤتعماري  يؤؤي ضؤؤم  دؤؤالةةاتوظ 

  ص توظ ه م  بلينر . شيذ  ما  ارك   لالص شسعى إلى تح ةق .
شيكؤؤذ  تصؤؤايات شتنؤؤل   لصؤؤا م بؤؤن  تيؤؤك  لحكرمؤؤات ش لصؤؤحر   إلسؤؤالمة   مختيؤؤف ما رسؤؤوا شالسؤؤةما  لمارسؤؤ  

إال ش ؤا  1990ح  ميذ هش سط  لستنيات. شل    لذي ةصل في ةوا   يؤذ   لصؤل ع هةؤ  لؤظ  ؤأتي يؤام  لجوان    لمسي
نةل ةر ص  إلستعمار شآال    لصينينن  م  ةكاميا  لملتاو   ر   لصؤحر   مسؤايا  هسؤةانيظ  لمسؤتعملي  شبؤايظ 

تطاير  نةؤل مختيؤف مؤا رس  لصؤحر   ستل تةجي م  هجوحتوظ  لاوية   لميافق  شهللاالتوؤظ  إليالمةؤ   للينبؤ   ةنؤث  سؤ
 إلسالمة  شى صالوا إلى  ل شل يميةا شميعوا م  تحقنق هيا فوا شةشليا فؤي ييؤق هجاجؤ   ألهمؤ . فؤي ةؤن  ش  ؤن 

  الضؤؤطوانمؤؤ  يؤؤذه  لمعلكؤؤ   لمصؤؤنلي  مر ؤؤف  لمت ؤؤلج  كؤؤل بؤؤالن  تتجؤؤلع  لقوؤؤل شتتقيؤؤب فؤؤي هلؤؤر     ألمؤؤ بؤؤل  م 
 شتعةش ة ا  لعةش.

ه  ةعؤؤلض لخالدؤؤ   ليلةؤؤام   السؤؤتعماري فؤؤي  لاؤؤحش  ل  ؤؤلي ميؤؤذ با  ؤؤ   لحمؤؤالت  لصؤؤينية   شمؤؤ   لم نؤؤا جؤؤا 
  ل اةة    ةان  هشربا  شىلى قةام  لحمالت  لصينية   ل ال    ألرنل    ةان  همليكا .
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  ( 1990-م  1798مسار المأساة وأسبابها بين الحملتين الصليبيتين الثانية والثالثة)م 

 

ء يذه  ل قل  ييؤى  عؤة  ل تؤب  لبالاؤ   أليمةؤ   لتؤي لخؤم فنوؤا بؤةخيا  لشؤونا ييؤا   يؤح م سأيتما في بيا
رةم    رالد  هسؤباص شآيةعؤ   إلةقؤالص  لشؤامل  لؤذي ةصؤل فؤي هةؤر ل  لعؤلص ش لمسؤيمن  رؤالل يؤذه  ل تؤل  . 

( .  السهرطاو ارحمهر  ( شكتؤاص  أقهواء و ه  القوميهة العربيهة(   شكتؤاص   قه  التوهول التهاريخيشيي كتؤاص   
ةنث تشكل مان  يذه  ل تب هساسا في فوظ هسباص ما ةح  فة  مما ةعةش   لنرم   شفوؤظ بؤل م   لحمؤالت  ألمليكةؤ  

  لحالة     لتي سليا  ما  كتشف  لملء  قل ءت  لوذه  ل تب : 
 

بنر , وبرامج تغننر أو )رنامج ارمريكاو النوم مو ة القرو الوا ي والعارين , حول الار  ارو   الك
 -المناهج التع يمية والد نية , وبرامج رامسفن د(  ) لورب ارفكار(  .. ما هي إال عبار  ون توبنق مكرر

 . لبرنامج اا تعمار اروربي  قالل القرننن المامن وار والتا ة وار من وبل –ولكن بوماوة 
 

  تيؤك  ليقؤرل بؤن   رسؤن  ] ..[ مشؤنل  إلؤى ةنث سأةقل مقاآ  ش سع  ميوا  ارتصار شتصلف آفةا  شهضؤ 
مكاةوا في  لمصار شير:  مرسري   لذرا ل  لع ام فةما هثل ي  ييا   يؤح م (   شهضؤ  تعيةقؤاتي شىضؤافاتي فؤي 

يؤؤ   لعؤؤرن   لالهمؤؤ  لعشؤؤل ت   -رةمؤؤ    رةمؤؤ  ش سؤؤع   –ثيا ايؤؤا بؤؤن   رسؤؤن  }..{. ش ؤؤا ك تيؤؤي كتبؤؤ   ل الثؤؤ  يؤؤذه 
اطؤؤي تؤؤؤارير شهةؤؤا   تيؤؤؤك  ل تؤؤل    شيؤؤؤر همؤؤل غنؤؤؤل متةسؤؤل لؤؤؤي  آل  شةحؤؤ  ةعؤؤؤةش ملةيؤؤ   لمخؤؤؤاب   لمل جؤؤ   لتؤؤؤي ت

..  شهينا  لتيريؤ  إلؤى ه  تؤل    لشؤةر ييؤا    حتؤري مؤ   ل يؤره  لسةاسؤة   -هرح يظ    -ش لمطارن ت  ألمليكة  
ايؤاو  فؤؤي يؤذ   لحمؤا  . فجؤؤح ه   مؤا يؤؤر ش ل  ليؤ  ش لشؤلعة  مؤؤا  جعيؤ  ركيؤا هساسؤؤةا ليتلبةؤ   ل  ليؤؤ  ش لميوجةؤ  ليمج

 هيي  . 
  ال  لشةر ييا   يح م رةم    :

لقا بوات  لميطق   إلسالمة  رالل  لقلش   ل الث   لماضة    تانؤل  بؤاه  طنئؤا ثؤظ هرؤذ  شؤتا تؤارجةا ةتؤى  ] 
لياؤؤلص يارمؤؤا . ةتؤؤى هدؤؤبم  إذ  بؤؤاه  ليصؤؤف  ألشل مؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤلي  بيؤؤ   لتاننؤؤل  متؤؤ    شهدؤؤبم سؤؤينل  لتقينؤؤا

 لياظل ألشل شيي   حسب ه  يذ   لسنل  لجارف ال  مك   لر رف في شجو    شه  محاشل   لتصؤاي لؤ  يؤر ضؤلص 
 م   لعيث  لضا   هش  الةتحار  لر ضم . شكاةن معلك   لتاننل ييى ثالث  هآر ر:

  لطرر  ألشل:  ليقاء بن   لالص ش لشلق في منا    لقتال.
 اةي:  لمعلك  بن   لالص ش لشلق في منا    ل  ل ش  ل قاف  ش لاو . لطرر  ل 

  لطرر  ل الث:  لمعلك  بن  هبياء  لشلق هة سوظ في مةانو   ل  ل ش لاو  ش  لسةاس .
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 أما الوور ارول: - (1)
 ف ا  ليالص درالت شجرالت إ ا   لحلشص  لصينية    ثظ  ةتون بوحيمت  ةوا ةا شرلشج  موحشما ماةرر  .

 أما الوور الماني: - (2)
فقؤؤا  تبؤؤ   لاؤؤلص هسؤؤالنب ياوؤؤا    ش سؤؤتعمل شسؤؤا ل ك نؤؤل  إلماتؤؤ   لمسؤؤيمن  مرتؤؤا  طنئؤؤا   شكؤؤا  يافؤؤ  فؤؤي يؤؤذ  
 لطرر غسل هنما   لمسيمن  م  إسالموظ شىرل جوظ بواشء م  نو    إلؤى نوؤ   لطؤاغرت   نش  إثؤار  ضؤج  شال 

 دخب.
  شه عؤؤات  اويؤؤ  لوؤؤظ فؤؤي جمةؤؤ   لمجؤؤاالت   شسؤؤيمن مقالنؤؤا  ألمؤؤرر لوؤؤظشترلؤؤن  ألجوؤؤح   لالبةؤؤ  تلبةؤؤ  آبقؤؤ  ب 

 – لصؤؤحاف  ش لل نوؤؤر شمؤؤ  ثؤؤظ  لتي حيؤؤر   – لصؤؤان ن  يؤؤ  هجوؤؤح   لترجةؤؤ  ش لييؤؤاء شهدؤؤبحن نش  ؤؤل  لتعيؤؤةظ ش إليؤؤالم 
  أواي  لطبق   لميسيخ  ي   لشلق      لمسيظ (   لمعيي  لرال وا ليالص    لصينيي  لميحا (.

 : – لمستشلق  إلةجينحي  –ه  تتخيم موم  يذه  ل تل   كيم  جب شيمك  
ير  لسينل  لرةنا ل لةج   ليالن  إلسالمة  شتالييوا   لقؤا كؤا   لتلكنؤح  ريؤا إلةشؤاء  لطبقؤ   – لتعيةظ  –  يذ  

 لسؤؤيط   لتؤؤي تأرؤؤذ ةوا ةؤؤا برجوؤؤ  ة ؤؤل ال سؤؤيطا  ليؤؤاو  يينوؤؤا   شةنيئؤؤذ  مكؤؤ   لجؤؤالء يؤؤ  هرضؤؤوا شتسؤؤيةموا همؤؤام 
 فنوا ألةوا  متا ن ل  ل  لمحتل(.

 : –شكذلك تم يوا كيم   لررن مةكالي( ر ةس  ليجي   لتعيةمة  في  لويا 
)يجههب أو نناههيء جماوههة تكههوو ترجمانهها )نننهها وبههنن المال ههنن مههن رونتنهها و ههتكوو هههذه الجماوههة هنديههة 

 ال وو والدم إنج ن ية الذو  والرأي وال غة والتفكنر(.
 م(:1936 لمعتما  ليليطاةي ي  كية  فةكترريا سي    –م     ليررن لنا( شيي ة س كي

  شمتؤؤى تسؤؤيى ليجموؤؤرر  ؤؤأ   عؤؤلف يؤؤذه  ل يةؤؤ  وتيبؤؤ   آل ؤؤاء ه  تعيؤؤةظ هشالنيؤؤظ فنوؤؤا ويمؤؤي فؤؤنوظ مؤؤ   لشؤؤعرر  
  إلةجينحي ما  كر  كافةا لجعيوظ دي  ليت ايظ بن   لشل ي ش لالبي(.

 أما الوور المال : – (3)
تقالل  لؤؤرآيي( كمؤؤا  حيؤؤر لوؤؤظ ه   سؤؤمره   شمجؤؤيء  ألة مؤؤ   لمحيةؤؤ    ش لعسؤؤكلي   الؤؤذ ت   فقؤؤا  آؤؤرر  إلسؤؤ

كؤؤا  يؤؤذ   لطؤؤرر هبؤؤا  ألآؤؤر ر تؤؤأثنل    شفلضؤؤن  لحضؤؤار   لالبةؤؤ   ؤؤالقر   لعسؤؤكلي   لتؤؤي تسؤؤمى  الرآيةؤؤ  ش لتقامةؤؤ  
 ألمؤ   أيؤاهي  بؤعية  ةماسؤة     ش لشعية    شيذه  ألة م   لتؤي جؤاءت  ضؤج   لحفؤاف  لؤرآيي   ش لتؤي  ؤامن إلؤى

 لحؤؤاكمن  بيصؤؤب  لمشؤؤاةق شسؤؤحق  لمبؤؤان ء ش  – لمسؤؤتالبن   –شتحؤن يؤؤذ   لضؤؤجة  ش لصؤؤخب  ؤؤام هبيؤؤاء  لؤرآ  
  جت ا   ل ةظ   ش إ ان   لعيماء ش لمخيصن .

هضؤعاف هضؤعاف مؤا رهشه ه ؤام  –مؤ   لعؤذ ص ش الضؤطوان  –شلقا لقي  لصان ر  م  هبياء جيؤاتوظ  لحؤاكمن  
  إلةجينح ش ل لةسنن    شيك ي ه  ةضلص هم ي  لوذ :

 ما ل ة   لباتا  ييى وا هما    را  في هفااةستا  .
 ما ل ة   ألكل ن ييى وا مصط ى كما هتاترر  في تلكةا.

 شهباةنت  في مصل. لما ياةاه  إلرر    لمسيمر  ييى وا ييا  لياد
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   لميي ؤ  فؤي هرجؤاء  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي فوؤي ةسؤق شمؤا ور جوؤ   لصؤان ر  ييؤى هوؤاي  ألة مؤ   لعسؤكلي
 ش ةا ش ةمرذج ش ةا في محارب   لحق شهيي  ويسجر  ييى مير ل سا قنوظ  شيسنلش  ييى ةوجوظ.

شى  دؤرر   لقسؤر  ش لرةشؤة   لتؤؤي يامؤل بوؤا  لاؤلص هبيؤؤاء  لمسؤيمن  لتيؤاش يحييؤ  دؤؤانل   جاةؤب  لصؤرر   لتؤؤي 
     إلةجينح  لسمل(.ياميوظ بوا  لحكام  لمحينر 

 
 قووب التغننر:

 يذ  ش ا سار  لتاننل في  لعالظ  إلسالمي في رطر  ثالث  متر هة :
  لخط  ألشل: رط  إلفسان  ألرال ي. -1
  لخط  ل اةي: رط محارب  مصانر  لتشلي   إلسالمي شتمنة   ليصرص. -2

  لخط  ل الث: رط  لتمحيق  ألم   إلسالمة . -3

 
 : اافسا  الخ قي:أما الخ  ارول

 م(:1934في ممتمل  لقاس سي    –ر ةس  لمبشلي   –فنتخيم في كيم  هشيمل 
  ... ةليا ه  ةخلج جنال ال دي  ل   اهلل   شال دي  ل   األرالق  لتي تقرم يينوا  ألمظ(. 

معايؤؤؤا  ل يؤؤؤر  ف ؤؤا   لتلكنؤؤؤح ييؤؤؤى  لمؤؤؤله  شىرل جوؤؤؤا   شيمؤؤؤل  إلتحؤؤؤان ت  ليسؤؤؤا ة  ش لمسؤؤؤلح ش لايؤؤؤاء ش لتم نؤؤؤل ش 
شنشر  ألهيؤاء   ش لصؤرر   لعاريؤ    شنكؤاكن   لتجمنؤل  م لجمني    ش لمعايا  للياضة  ليييات   شةشل  لعلي ش لمسا  ؤ

) إو المرأ  المسه مة المتع مهة ههي  لعالظ  لعلبي  لنؤرم:  –. ةتى هدبحن  لمله  كما  ال  مررشبنلجل( في كتا   
  ن وأودر أفرا  المجتمة و   جر المجتمة   ه بعندا ون الد ن(.أبعد  أفرا  المجتمة ون تعاليم الد

ش ؤؤا بؤؤاهت ثؤؤرر   لمؤؤله  ييؤؤى  إلسؤؤالم  برضؤؤرح فؤؤي مصؤؤل إبتؤؤا ء  مؤؤ  مينؤؤل  ثابؤؤن :  هشل دؤؤحفة  مصؤؤلي  ( 
 ش لتي  سمرةوا   ل تا   ل ا ل  ( شكاةن دا ق  لسعا هغيرل شتستطة  ه  تتارل في ترجة  نف   لحكظ.

(  م ؤؤؤايل  ةسؤؤؤا ة    شهةؤؤؤل    لحجؤؤؤاص فؤؤؤي  لشؤؤؤر رع 1919 شي ش امؤؤؤن فؤؤؤي ثؤؤؤرر  سؤؤؤي   ثؤؤؤظ جؤؤؤاءت يؤؤؤا  بؤؤؤعل 
 لعامؤؤ  . شكاةؤؤن   دؤؤفة  هغيؤؤرل( هشجؤؤ  سؤؤعا هغيؤؤرل هشل هشجؤؤ  هعؤؤةظ ت وؤؤل سؤؤافل  فؤؤي  لمحافؤؤل  لعامؤؤ  شسؤؤمن 

 ة سوا ييى  لطليق   إلةجينحي   اسظ هشجوا شهآيقن ييى ة سوا لقب  هم  لمصلين  (.
عا هغيرل هعةما م  هيماء  لحلك   ليسا ة  شيقرل:   لقؤا بؤاركن دؤا قي  اسؤظ همؤن  فؤي شلقا كا  هشجوا س

 هف اره  لتي ضميوا كتا     لمله   لجاوا (.
 شدارت  لصحف تا ف  ي  ةقرق  لمله  ميوا  فتا   لشلق( شمجالت   لوالل( ش  لمقتطف ( ش  لمصرر(.

ى  لجامعؤ   لمصؤلي  . شلؤذ  فقؤا هبؤانت  يؤا  بؤعل شي(  شةان    لط ي  لسنا(  التعيةظ  لمخؤتيط  شفلضؤ  ييؤ
 بوذ   ل عل   ثظ ه واه  آ  ةسن  شسمنل  لقيماشي .. شغنليظ .

( دؤؤار  ؤؤل ر ةؤؤل م تعؤؤان  لحشجؤؤات ش ضؤؤى ييؤؤى  لحجؤؤاص   شة ؤؤام  لحؤؤليظ   ش ؤؤاةر  1929شفؤؤي تلكةؤؤا سؤؤي   
  لطالق شرلجن  لمله  في ما  تلكةا  اليباس  لعاري.

 ( هدار  لحينب برر نب   ل ر ت مشابو  في ترةس.. شيكذ  في  ا ي  ليالن .1965شفي سي   
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 (التاكيك في مصا ر التارية اا المي وتمنية نصوصسا    أما الخ  الماني:

 فقا تم ل في  لوجرم ييى: 
 عؤؤاال شتمنؤؤح  لقؤؤلهللا   لمكؤؤي   ش لتشؤؤكةك  المؤؤاةي شسؤؤير  لقؤؤلهللا  يؤؤ   لؤؤرةي   ش يتبؤؤار  لؤؤرةي  ة القههرفو نفسههه:

 ة سةا شةاالت يصية .
شكؤؤا  هشل مؤؤ  جؤؤايل مؤؤ  ذر ري  لمسؤؤيمن   لة ؤؤار رباةةؤؤ   لقؤؤلهللا  شرفؤؤ  يقلتؤؤ   جحؤؤرن  لمصؤؤار  إللوؤؤي ليقؤؤلهللا  

 ير  آ  ةسن (  في كتا      لشعل  لجاييي (  لذي  تب  فة  مصار  لتشكةك  لذي شرث  ي  ن كارت.
وؤا كمصؤار هساسؤؤي لشؤلح  لقؤلهللا  شبةؤؤا  مجميؤ  شتقننؤؤا ش ؤا كؤا   لتلكنؤؤح فؤي يؤؤا  وا لتحطةمالسهنة الماههرفة: 

 مطيق  شتخصةم يمرم .
 ش ا جاء  لوجرم ييى  لسي  م  ةر ح ك نل  هيموا:

  لتعلض لشخصة   للسرل ديى   يية  شسيظ ش لينل ميوا.
ضؤر ء ه – لتلكنح ييى دحةم  لبخاري  ايتباره هدم كتاص  عا كتاص   ش لتشكةك فة : ش ؤا كتؤب  هبؤر ريؤا 

شكتيؤؤؤن مجيؤؤؤ   لعلبؤؤؤي   ر جعؤؤؤر  ( – إلسؤؤؤل  نيةات فؤؤؤي  لبخؤؤؤاري  – شدؤؤؤالم هبؤؤؤر  كؤؤؤل (  –ييؤؤؤى  لسؤؤؤي   لمحما ؤؤؤ  
  لبخاري فيةس كل ما فة  دحةم(.

.  -رش  ؤؤؤ   – لتلكنؤؤح ييؤؤى  لينؤؤل مؤؤ  بخصؤؤة  هبؤؤي يليؤؤؤل  كؤؤأك ل رش  يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ 
 م  مصانر ةقل يذ   لاو . ش لطع   شخصة   لسنا  يا ش  كمصار غيي

 ش آل  ييا  نير  يليض  تتييايا  عة  ألة م  م ل    لقذ في ( في لنيةا لييذ  لسي  ةوا ةا.

  ايتباريا لا   لقلهللا  فيانش :ال غة العربية: 
ةيؤذ  ر يؤؤا  لياؤؤ     ليحؤؤر ش لصؤؤلف ( ش ؤؤا ةؤؤان  بوؤذ  سؤؤالم  مرسؤؤى   شآؤؤ  ةسؤؤن    شترفنؤؤق  لحكؤؤةظ دؤؤاةب 

   تسيظ (. ايا    سكمف 
 لعامةؤ  بؤؤال  ل صؤحى:  بتؤؤا ء مؤؤ    شةيويؤظ سؤؤينتا (    أللمؤاةي: مؤؤاول ن ر  ل تؤؤب  لمصؤلي (   ثؤؤظ   شييمؤؤرر( 

شهرنل  جاء سؤالم  مرسؤى    ش  اسؤظ همؤن     – لموياس  لحر يي  إلةجينحي  – لقاضي  إلةجينحي   ش  ةيةكركس( 
 سا  ييا  لقاشس.ثظ كتب  العامة   لمصلي  كل م   ورسف  لسبايي شىة

 .–لييا   –شسعنا يقل  –مصل  – تخاذ  ألةلف  لالتنية  بال  لعلبة : شةان  بوذ  ييا  لعحيح فومي 

 شهما مصط ى كمال هتاترر  فقا ة ذ يذ   ألمل  الحاوا ش ليار.
 . لبة {رني هةا هيظ هشعة   ليا   لع. }ل ر   لشعل  لعم     لايا  ( ليشعل  لمي رر با  لشعل  لمرهش   -ن



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  555  [  

 

.    رضؤي   يؤيوظش لتلكنؤح ييؤى  لشؤيوات فةؤ  شتضؤخةظ مسؤاة   إلرؤتالف بؤن   لصؤحاالتاريخ اا هالمي: 
 –ش لتلكنؤح ييؤى ه   لاشلؤ   لعباسؤة  يؤي نشلؤ   إلمؤاء ش لخمؤرر ش لايمؤا  رادؤ  فؤي يوؤا  للبؤنا }كمؤا رشج لؤؤذلك{ 

    إلسالمة  ش يتباره ةريا م   إلستعمار.ثظ تشري  تارير  لاشل   لع ماةة –كتاص  ألغاةي لألد واةي 

 ا تبدال المقافة الغربية بالمقافة اا المية :

(  لةشؤاء جامعؤ  ييماةةؤ  1906هشدؤى  لمؤمتمل  لتبشؤنلي  لميعقؤا سؤي    – ا ؤا   لعؤالظ  لعلبؤي  –ف ي مصل 
 ل لةسؤؤؤة  . فقامؤؤؤن  تيؤؤؤاية  ألهيؤؤؤل  لؤؤؤذي   ووؤؤؤان  ل يةسؤؤؤ   ؤؤؤالخطل ( شلؤؤؤت   يؤؤؤذه  لجامعؤؤؤ  ييؤؤؤى غؤؤؤل ر  لجامعؤؤؤات

 م( ش ستيظ ر استوا  عا فتل  لط ي  لسنا.1908 لجامع   لمصلي   
( ي كتا ؤؤ   مسؤتقيل  ل قافؤؤ  فؤؤي مصؤؤلش ؤا ظوؤؤلت كتا ؤؤات تيؤؤاني  الؤذشبا   ؤؤالالص م ؤؤل كتا ؤؤات  آؤ  ةسؤؤن  فؤؤ

فههي  )و ننهها أو نسههنر  ههنر  اروروبنههنن ونسهه ك طههريقسم لنكههوو لسههم أنههدا ا ولنكههوو لسههم شههر اءةنؤؤث  قؤؤرل: 
 الوضار  , قنرها وشرها , ح وها ومرها , ما ُيوب منسا وما ُيكره , وما ُيومد منسا وما ُيعاب(.

ش ؤؤا بؤؤؤاه يؤؤؤذ   لخؤؤؤط ه ؤؤؤام   محمؤؤؤا ييؤؤؤي  ابؤؤؤا (  مؤؤ  رؤؤؤالل كتا ؤؤؤ  رفايؤؤؤ   لطوطؤؤؤاشي فؤؤؤي   تخيؤؤؤةم  إلبليؤؤؤح 
كتا ؤؤات   محمؤؤا ي مؤؤا   بتيخؤؤةم  ؤؤاريح ( ش بؤؤتات  لؤؤاير  إلةؤؤ  ه ؤؤام  لخؤؤاوري إسؤؤماينل شظوؤؤل رؤؤط إسؤؤماينل فؤؤي

م( شجؤاء نةيؤرص ش سؤتيظ  لترجةؤ  فؤي شه ر  1872جالل ( رية    لطوطاشي . ششضؤ  إسؤماينل ة امؤا لألهيؤل سؤي   
 لمعؤؤارف شه صؤؤى  إلسؤؤالم ةوا ةؤؤا يؤؤ   لمؤؤا رس ش هنر   ألهيؤؤل شةؤؤاشل  لحؤؤط مؤؤ  مكاةتؤؤ  ف ؤؤا  ةامؤؤل بؤؤوان   لياؤؤ  

( 112( جينوؤؤات   شهمؤؤا  ألهيؤؤلي  أرؤؤذ   4ن   لياؤؤ   لعلبةؤؤ   أرؤؤذ  ( جيةؤؤ  شةامؤؤل بؤؤوا12 إلةجينحيؤؤ   أرؤؤذ بؤؤوليا  
  لبا مصليا.

 ثظ ظولت ما رس ك نل  في يذ   لشأ :
 لمارسؤؤ   ألشلؤؤؤى   مارسؤؤ   لؤؤؤذشبا  فؤؤي  لاؤؤؤلص ةوا ةؤؤا( ش طؤؤؤ   لصؤؤي   اإلسؤؤؤالم شمؤؤ  هبؤؤؤله  ألسؤؤماء فؤؤؤي يؤؤؤذ  

 ل   شييا  لعحيح فومي... لشأ : آ  ةسن    سالم  مرسى   لط ي  لسنا شدوله إسماينل م و
مارسؤؤؤ   لخيؤؤؤط ش لتلقةؤؤؤ    بؤؤؤن   إلسؤؤؤالم ش ل قافؤؤؤ   لالبةؤؤؤ  ( شيتحيموؤؤؤا   لشؤؤؤةر جمؤؤؤال  لؤؤؤاو   ألفاؤؤؤاةي ومحمؤؤؤا 

 يياه(.

 ش رت عن في يذ   لمجال نير ت شيين هدر ت  شعار ت كينل  ميوا:
لبةؤ   ؤال رص  لمقيؤ   ليؤل ق   شمؤ  شمعياه تمنة   ليصرص  إلسالمة    شىنرال  إللحان ش لعيماةةؤ   لا التووير:

 يذ   لقاةر  تطريل  ألهيل  لذي دار ه ام ييا  ليادل ف ا  ضلب   ادم  ل .
شمعيى  لتطريل كذلك بياء  يطل  فرق  لور   لتي ديعوا  إلسؤالم بؤن   لشؤلق ش لاؤلص مؤ  هجؤل  لردؤرل إلؤى 

لعؤل  آلر ء  لجاوؤا  شةاجؤات  لحةؤا   قؤرل جؤب:     لت ايظ ش لتر دل شبالتالي تمني إلى تمحيق  لعالظ  إلسالمي كما
 (.ستيجم  هرنل  في تشتنن  لمجتم   إلسالمي شتمحيق شةات 

 كأساس م  هسس  لتطريل. ااتصال بالمقافة النونانية
: ش ؤا  امؤن  لحكرمؤات  لعيماةةؤ  فؤي  لعؤالظ  إلسؤالمي بتؤرفنل  لحليؤ   ل  ليؤ  إذ   سؤتعميوا رفهة شهعار الوريهة

  لاو . لياس ضا 
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: كما ةان     :  كالاللي( : شمعيى  لاو   لعؤالمي إةوؤاء  إلسؤالم ةوا ةؤا شذشباةؤ  فؤي والمي الدوو  إل    ن
 برتق   لنورن    لعالمة .

 لتقارص بن   ألن ا : كما ةان  بذلك  هللادف ييى قبطي  إلسماينيي( شهدبحن  لممتمل تعقا مؤ  هجؤل يؤذ  
  لشأ . 

: كاإلسؤؤالم  ل السؤؤةكي. ش إلسؤؤالم  لحؤؤاوث كمؤؤا  ؤؤال فضؤؤل  لؤؤلةم   لويؤؤاي   شبؤؤ  الههدوو  إلهه  أنههواع لإل ههالم
 ؤؤال هةمؤؤا رؤؤا  ممسؤؤس  ل يةؤؤ   لمحما ؤؤ   إلةجينحيؤؤ   لشؤؤلقة    ةشؤؤل  إلسؤؤالم  لحؤؤاوث  لمتؤؤأثل  المؤؤذ يب  لالبةؤؤ  ( 

 شكذلك ت ل ر هسماء  إلسالم  لوياي ش إلسالم  لباكستاةي ش إلسالم  لتلكي.
(    لالنويةؤؤ  ( شذلؤؤك لةصؤؤبم  إلسؤؤالم كالمسؤؤةحة  تمامؤؤا ال دؤؤي  لؤؤ   الحةؤؤا  كمؤؤا secularism  الع مانيههة

 جاء في كتاص    إلسالم شهدرل  لحكظ ( ييي ييا  لل هق.
: كمؤؤا  سؤمرة    كمؤؤا ةصؤل فؤؤي بلةؤام    لتحطؤؤةظ  ل مؤالي لإلسؤؤالم(  اسؤظ  إلدؤؤالح  لؤؤاويي ااصهالش الههد ني

نؤؤليظ مؤؤ   لمستشؤؤل ن    شمعيؤؤى  إلدؤؤالح  لؤؤاويي تاننؤؤل ةصؤؤرص  إلسؤؤالم ( ش بلشكيمؤؤا ( شغثكمؤؤا  سؤؤمة    سؤؤمن
 ةصرص جاوا  شيبقى يية   سظ  إلسالم.

ش ا كا   إلسؤتعمار ش إلستشؤل ق ش لتبشؤنل يؤذه  ألدؤا    ل الثؤ  لألرطيؤر   لمعؤاني لإلسؤالم تسؤنل جيبؤا إلؤى 
 جيب.

سؤؤالم ييؤؤى رهسؤؤوا  لمؤؤمتمل ت  لتؤؤي يقؤؤات ش ؤؤا يقؤؤات  لجامعؤؤات  ألمليكةؤؤ   الؤؤذ ت يؤؤا  مؤؤمتمل ت لمحاربؤؤ   إل
 في جامع   بلةستر (  في همليكا.

 م( ش سم     لشلق  ألنةى مجتمع  شثقافت  (.1947سي      ممتمل جامع  ب  ستر 

 م( ش سم     ل قاف   إلسالمة  ش لحةا   لمعادل (1953ممتمل جامع  بلةستر  سي   

 ستشل ن   لالبنن  شفشل تماما.م( بتلتنب  لم1955ممتمل اليرر  لذي يقا سي   
 

 الخ  المال : ق  التم يق لألمة المس مة:
 شم  شسا ي :
 :  لعلبة  ش ل لن   ش لويا  .القومية

 : كالشنرعة .الدووات العالمية

شفلشيوؤا م ؤل ةؤر ني  لينؤرةح   ش  للشتؤاري   بؤورن ووؤره   بيؤي  – لنورن ؤ   – الهدووات اانسهانية الما هونية
  لعوا(. بل     هبياء

  ل لق   ل افل (  لميسرب  لإلسالم: م ل : 

 .هيؤ .[  لارشه... - ليصنلي  – ليوا ة   - لبابة   – لقان اةة  
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 :خط التحول التاريخي 

] إ  هرطل ما تعلضن ل   ألم   إلسالمة  ير يمية   لتحرل  لا ريي هي  لوحيم   للشةةؤ  ش لي سؤة  ش لعقيةؤ  
همام  ألديام   شركعن ييؤى ه ؤا م  لطاؤا    شهدؤابوا  لؤري   لؤذي يلفؤ  رسؤرل   دؤيى همام هيا  وا   فاستخذت 

 وشهك هن تهداو  (. ف ؤي  لحؤاوث  لصؤحةم : لؤذي رش ه هةمؤا :   حب الدنيا و رابية الموت  يية  شسيظ  أةؤ    
ل أنههتم  ومكههذ  منههر. و ههيكم ارمههم  مهها تههداو  ار  ههة إلهه  وصههعتسا . وههال وائههل : مههن و ههة نوههن  ومكههذ؟ وههال : )هه

ولكنكم غماء  غماء السنل.ز ولنن ون هللا من صدور ودو م المسابة منكم , وليقذفن في و هوبكم الهوهن , ونهل : 
 . (وما الوهن يا ر ول هللا ؟ وال : حب الدنيا و رابية الموت

 ف ةا هدبحن  رنل هم  هرلجن ليياس( غ اء ..؟ -
 ؟شكةا هدبم  لخنل  لياف  هبا  ش ج اء .. -

 شكةا ري ن  ألسرن  لشن ..؟ -

 شكةا شلات لنر   لااص  رياهيل ..؟ -

إ  هرطؤل مؤا  مكؤ  ه  تصؤاص  ؤ   ألمؤؤظ يؤر يحيمتوؤا فؤي هيما وؤا . فوؤذ  يؤؤر  لؤا ء  لقاتؤل   إ  هبؤا رمةؤ  هدؤؤابن 
شتسؤتعيي  ألم  في مقتيوا يي فقا    ل ق  بي سوا. فالشعرص إةمؤا تيتصؤل وؤرم ه  تت ايؤل  مبان وؤا ش تحةؤا  عقا ؤايا 

بؤاويوا . شلؤؤ  توؤحم همؤؤ  تيتؤؤف ييؤى يقنؤؤا  دؤؤحةح  تعؤةش مؤؤ  هجيوؤؤا شتجايؤا إلةةا وؤؤا مومؤؤا كؤا  هيؤؤا ؤيا  شمومؤؤا 
 تألين يينوا  لقر ..  شيذ   لمياه ير  لذي سطله رص  لعح  في سيب  ليصل ش لوحيم  إذ  قرل سبحاة  : 

  ا أََصابَتمُكمم ُمِصيبَة  قَدم أََصبمتُمم ِمثم لَيمَها قُلمتُمم أَنَّكى َهكذَا قُكلم ُهكَو ِمكنم ِعنمكِد أَنمفُِسكُكمم إِنَّ أََولَمَّ

ٍء قَِدير   َ َعلَى ُكل ِ َشيم فالوحيم  تياه ن رية  ثظ تيعكس ييى ساح  لمعلك  . ش لخيؤل ويؤاه  . (165)فل ومراو:    َّللاَّ
 ؟ شمعامي  . ف ةا تمن يمية   لتحريل في هيماق  لي س ثظ ةل  هللاثاره  ةاةار  في مةانو   لحةا   سيركا شهرال ا 

 
 :أوربا وحرب الكلمة بدل حرب السيف 

ش ؤؤ   لؤؤريس   هللارؤؤل ه ؤؤام  ألوؤؤربنن  شهشل ه ؤؤام  لممالةؤؤك  منالن ؤؤ  (  1249فؤؤي  لحمؤؤالت  ألرنؤؤل  ييؤؤى مصؤؤل 
 ( ميؤؤؤك فلةسؤؤؤا هسؤؤؤنل  شهشنع سؤؤؤج   لقيعؤؤ . شييؤؤؤا  كؤؤؤا  لا ؤؤؤ  فسؤؤؤح  مؤؤ   لتأمؤؤؤل لةضؤؤؤ  هسؤؤؤس يامؤؤؤ  لت  نؤؤؤل  لتاسؤؤ 

 :. شكتب ترجنوات   لوام  تيك ش لتي كا  رالدتوا  لصينينن  في كةفة  غحش  لمسيمن 
) إو المس منن ال  س موو ما  امه وقسدتسم وائمة ويجب أو تبدأ الورب و   المسه منن بوهرب الك مهة  
) . 

حش   لمسؤؤيمن  ميؤؤر   ليصؤؤار  هال سؤؤينل لوؤؤظ إلؤؤى  لبقؤؤاء. شبؤؤاؤش   عنؤؤاش   لت  نؤؤل فؤؤي آليقؤؤ  غؤؤ يكؤؤذ  هنر  ش 
 ش لتعامل معوظ.

ش كاةؤؤؤن ةميؤؤؤ  ةؤؤؤابينر  ييؤؤؤى مصؤؤؤل ةقطؤؤؤ   ؤؤؤاره  فؤؤؤي تحؤؤؤرل  لمعلكؤؤؤ  شهسؤؤؤالنيوا   فيقؤؤؤا غؤؤؤح  ةؤؤؤابينر  مصؤؤؤل 
م( مؤؤؤؤاججا  أةؤؤؤؤا   ألسؤؤؤؤيح   ل لةسؤؤؤؤة  شمؤؤؤؤا فعوا شربابؤؤؤؤاتوا . شنريؤؤؤؤن  لخنؤؤؤؤل  ألهيؤؤؤؤل شن سؤؤؤؤن سؤؤؤؤيا كوا 1798 

ت ة  ألهيؤل شيؤب نفايؤا يؤ  كل مؤ  يؤذ   لؤاو  شه ؤة  لحصنل  لذي رلج يشل ت  أللرف م  ييمؤاء  ألمؤ    فؤاة
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مضؤؤج  ةؤؤابينر  شهرق هج اةؤؤ  شلؤؤظ  سؤؤتط   السؤؤتقل ر رغؤؤظ  لعمؤؤالء  لؤؤذو  ش  ؤؤر   جاةبؤؤ  كةعقؤؤرص  ل بطؤؤي شمؤؤ  ش ؤؤف 
مع   ألرش م شةصؤار   لشؤام شغنؤليظ . شهرنؤل   ةقؤة   سؤيةما   لحييؤي ( ييؤى   كينيؤل ( ةا ؤب ةؤابينر   لؤذي ري ؤ  

 .في مصل ش تي 
شكؤؤا  رؤؤلشج  ل لةسؤؤنن  مؤؤ  مصؤؤل مؤؤ  هبؤؤله  لمعؤؤالظ فؤؤي هشرشبؤؤا  لحاو ؤؤ    إذ هنت إلؤؤى تصؤؤمةظ هشرشبؤؤا ييؤؤى 
ررض معلك   ليسا  بال معلك   لسيا  . ش تجون إلى ةحع يذ   لاو  م  هيماق يذه  ألم  لةالسؤر  بالؤ   لقرمةؤ  

 ش لعصية  شغنليا م   لشعار ت لمحاشل  لمأل  ل ل غ.
تمل    لشلق  ألنةى شثقافت  (  لذي ه ام  مجمريؤ  مؤ   لمستشؤل ن  فؤي جامعؤ  همليكةؤ  جؤاء فقا جاء في مم 

 في:
) أننا في  ل ) د إ المي  ق ناه نبانا اررك حت  نخرج أتار ما وبل اا الم ونون ال نومة أو  رتد المس م 

 ون وقند  اا الم إل  وقند  ما وبل اا الم ولكن يكفي تاتنه والئه (.
 ء في تقليل هةا معايا  إلرسالةات  قيظ ةية  همن  فارس  :شجا
))ننما  او الار  ار ن  موموا رفكار )ناء اامبراطوريات  هاو أيضها مومهح جماوهة أقهرن مهن النهاس  

 تناهههد أو تنجهههه  وههههن طريههههق الك مههههة مهههها وجهههه  أجههههدا هم الصهههه نبنوو وههههن توايقههههه وههههن طههههر  السههههيل ( .
}شليضلص م اال ي  ذلك  ما باه   في يقل ن ر إلسالم    إلفسان  في مصل ش لشام{ًٍ

 
 ( ) (:1949-1904مومد و ي باشا ) وري  نا) نوو 

شجؤؤاء محمؤؤا ييؤؤي  ابؤؤا لةعمؤؤل مؤؤا يجؤؤح يؤؤ  يميؤؤ  ةؤؤابينر    شهر ن ه   حؤؤرل مصؤؤل  طعؤؤ  مؤؤ  فلةسؤؤا   شبؤؤاه 
ايؤ   لطوطؤاشي (  لؤذي يؤان  لرسال  لبع ات إلى فلةسا لتاسل هنما   لمبعرثن    شم  بؤن   لؤذو  ذييؤر  ييؤا    رف

ن عةؤؤ  لي قافؤؤ   لالبؤؤي شكتؤؤب   تخيؤؤةم  إلبليؤؤح فؤؤي تيخؤؤةم  ؤؤاريح ( شةقؤؤل  لقؤؤاةر   ل لةسؤؤي . ش تخؤؤذ محمؤؤا ييؤؤي 
مستشار  ل  شكا   سظ يذ   للجل   كيرت  ؤك ( شكؤا  لوؤذ   ل لةسؤي تؤأثنل  كينؤل   –شير آينب  – ابا رجال فلةسةا 

نريؤن  لقؤر ةن   ل لةسؤة  لتحؤل تؤاريجةا محؤل  لشؤليع   إلسؤالمة  . شكؤا  في تاليب مصل. شفي يوا محما ييي ه
جيسؤاءه  لخادؤؤن  مؤؤ   لسؤؤةاح ش لقيادؤل ش لمبشؤؤلي  . شمؤؤ  هيمؤؤق  آلثؤار  لسؤؤنئ   لتؤؤي ةيؤؤن ه ؤام محمؤؤا ييؤؤي  ابؤؤا 

ليمبشؤؤلي   ليصؤؤار    فقؤؤا كاةؤؤن مردؤؤا  نش  يؤؤمالء  سؤؤيب  –ييؤؤاما رضؤؤعن لؤؤ   –هةؤؤ  فؤؤتم هبؤؤر ص مصؤؤل ش لشؤؤام 
  م   لاشل   لع ماةة  شةحموا في يذ   لمرضرع شميعوا ليمبشلي .دل 

 شكا  ةتةج  نررل  لمبشلي  ليشام ه  هةشأش  جامعتن  في لييا :
 – ل يةؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤرري   إلةجنيةؤؤؤؤ   لتؤؤؤؤي هةشؤؤؤؤأيا  ليلشتسؤؤؤؤتاةن ثؤؤؤؤظ هدؤؤؤؤبم  سؤؤؤؤموا    لجامعؤؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤؤ  ( ارولهههه : 

 بنلشت.
  اثرلةك ثظ هدبم هسموا    لجامع   لةسرعة .كية   لعحيل  لتي هةشأيا  ل المانية:

شلقا كاةن  لجامع   ألمليكة  ةقط   الةطؤالق ل  نؤل مؤ   آلر ء ش التجايؤات  لميحلفؤ   لتؤي تلكؤن هثؤار  يمةقؤ  
فؤؤي يميةؤؤ  تحريؤؤل  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي   شمؤؤ  يؤؤذه  التجايؤؤات  إلتجؤؤاه  لقؤؤرمي  لؤؤذي كؤؤا  وؤؤل ن لؤؤ  ه   حؤؤل محؤؤل يقنؤؤا  

 ص لملء  ل ل غ  لذي ري    إلسالم  عا ه   ةحسل في جمة  مياةي  لحةا  .  إلسالم في  لقير 
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 جاء في كتاص  لمجتم   لعلبي / جامع  بنلشت / كية   آلن ص:
  إ  هشل جمعةؤؤ  بؤؤاهت تؤؤاير إلؤؤى  لقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ  يؤؤي جمعةؤؤ  مسؤؤةحة  هشةؤؤى    ؤؤل  تأسةسؤؤوا رجؤؤل  سؤؤمى 

  ا فؤي  لجامعؤؤ   ألمليكةؤ  لطؤالص دؤؤفتاذ  لياؤؤ   ل لةسؤة  وارسؤو  لةؤاس ةبؤالن ( مؤ  بيؤؤا  ذشق مكاوؤل . شكؤا  هسؤ
 فنوظ إبل  ةظ  لةاهري شيعقرص دلشف شباين  مكاريرس شكا   ألستاذ معجبا  ال رر   ل لةسة ( .

شهدبحن  لقرمةؤ   لعلبةؤ    ضؤل  انتوؤا شنياتوؤا شمع موؤظ مؤ   ليصؤار  نويؤا جاوؤا  ةؤل محؤل  إلسؤالم كمؤا 
)العروبة نفسسا   ن وندنا نوهن القهومننن  38ي مقام  كتب   ص   لعلص   يامش ص : ال ييي ةادل  لاو  ف

العرب المؤمننن العريقنن من مس منن ومسيوننن , رو  او لكل وصر نبوته المقد ة , فالقوميهة العربيهة ههي 
 نبو  هذا العصر(.

فؤؤؤي  لميطقؤؤؤ : فأسؤؤؤس ةؤؤؤحص  ش ؤؤؤامن ليؤؤؤا  لجامعؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤ  شما رسؤؤؤوا فؤؤؤي  لميطقؤؤؤ   ؤؤؤان   ألةؤؤؤح ص  لقرمةؤؤؤ 
  لقرمنن   لسررين : هةطر  سعان  شم   عاه هسا هبقل ثظ جررج ييا  لمسةم.

شهسؤس ةؤؤحص  لبعؤؤث: مةشؤؤنل ي يؤق  ليصؤؤل ةي   هكؤؤي   ألرسؤؤرهي   ليصؤنلي   شر ؤؤس ةؤؤحص  لقؤؤرمنن   لعؤؤلص: 
  ألستاذ في  لجامع   ألمليكة . –جررج ةبش بترجة  م  هستاذه  سطيطن  هريق 

 لخامس م  بلشتركرالت ةكماء دؤونر :   لقؤا بؤذرةا  لخؤالف بؤن  كؤل ش ةؤا شغنؤله فؤي  ل ليلشتركر  جاء في
 جمة  هغل ض  ألممنن   لشخصة  ش لقرمة  رالل يشلي   لةا( .

 ش ا ةجحن  لاشل  لالبة  في ترجة  محما ييى  ابا لتأن   هكيل رام  ليالص شميوا:
 ييى  لشلق شمحارب  تلكةا في مرآ  ك نل .هلحل  سيط   لاشل   لع ماةة   إلسالمة   .1

 تيشةط ةلك   لتبشنل  ليصل ةي في  لميطق . .2

 تحريل مصل شسرريا إلى نشل متالب  بت  نليا شةةاتوا. .3

 ضلص  لحلك   إلسالمة   لتي ظولت في  لجحيل   لعلبة    لحلك   لريابة (. .4

 .إنرال  لقر ةن   لالبة  لتطينق ييى  لمسيمن   .5

 
 لتؤؤي فعيوؤؤا    لخمسؤؤ   لمتقامؤؤ  ( رطنؤؤل  شهةؤؤاثن هثؤؤل  كينؤؤل  فؤؤي ةةؤؤا   لمسؤؤيمن  رادؤؤ  فةمؤؤا شكؤؤل  لقضؤؤا ا 

وتعيق  لنرال  لاو   لجاوا   نو  ةابينر  ( هي  لقؤر ةن   ل لةسؤة  شريطوؤا  القؤاةر   إللوؤي فأةشؤأ نويؤا جاوؤا ريةطؤا 
وؤؤ    يؤؤر رفايؤؤ   لطوطؤؤاشي . شهمؤؤا مؤؤ     لؤؤاو   ل لةسؤؤي ش لؤؤاو   إلسؤؤالمي ( شكؤؤا  سؤؤاياه  أل مؤؤ  فؤؤي تيؤؤاول  ن

هستاذه  ل ينل فور  لاكترر   كيرت (  لؤذي شجؤ   لحةؤا   لمصؤلي  فؤي هك ؤل مياةنوؤا . شهمؤا  اليسؤب  لضؤلص  لحلكؤ  
م( 1815(  سؤي  يؤؤ1231ي  بي  إبل  ةظ  ابا سؤي   ش لريابة    نير   لترةنا ( في  لجحيل   لعلبة  فأرسل محما يي

م( فؤؤارل إبؤؤل  ةظ  ابؤؤا   لارعةؤؤ ( يادؤؤم   لؤؤاير . ش ضؤؤى ييؤؤى  لحلكؤؤ  1817يؤؤؤ (  233  إلؤؤى جحيؤؤل  شفؤؤي سؤؤي 
  لريابة .

ش يل ه  ةطري د ح  محما ييي  ابا ال بؤا مؤ  ش  ؤ  ييؤا رفايؤ   لطوطؤاشي  لؤذي كؤا  لؤ   كيؤل  ألثؤل فؤي 
 يمية   لتحريل.
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(  فلجؤ  1831-1826يس مؤ   لقا ه ام  لطوطاشي   هةا هيضاء  ع ات محما ييؤى إلؤى  ؤاريس ( فؤي  ؤار  
شكتؤؤب كتا ؤؤ    تخيؤؤةم  إلبليؤؤح فؤؤي تيخؤؤةم  ؤؤاريح (  لؤؤذي كتبؤؤ  هثيؤؤاء إ امتؤؤ  فؤؤي فلةسؤؤا شيلضؤؤ  ييؤؤى هسؤؤتاذه   
جرمؤؤار( . شهبؤؤا  إيجا ؤؤ   لشؤؤاوا   لةسؤؤا   ش ؤؤا  ؤؤام فؤؤي تخيؤؤةم  إلبليؤؤح بتلجمؤؤ   لاسؤؤترر  ل لةسؤؤي شبتمجنؤؤا  ل ؤؤرر  

 إلى ركام م  مخي ات  لتارير. ل لةسة   لتي ةطمن  ل يةس  شهةالتوا 
ميوؤاج سان ش لتاليؤب شكتؤب هميؤ  كتابةؤ   شفي هم   لخاوري إسماينل كا   لطوطاشي يضاه  أل م  في  إلف

 أللبؤؤاص  لمصؤؤلي  فؤؤي ميؤؤاي   آلن ص  لعصؤؤلي ( ش    لملبؤؤا  ألمؤؤن  ليييؤؤات ش  لييؤؤن  ( شيؤؤر ويؤؤاي  يتمامؤؤا ظؤؤايل  
فخؤؤؤل  لاشلؤؤؤ   لمصؤؤؤلي  فؤؤؤي  ألهمؤؤؤا  ي     فليؤؤؤر  سؤؤؤناةا مرسؤؤؤى ( :    التؤؤؤارير  ل ليؤؤؤرةي شيسؤؤؤمى رمسؤؤؤةس  ل ؤؤؤاة

( . شال ويقضي يجب  لمسيظ شير وؤل   لطوطؤاشي  عؤلض ة ؤام  لشؤلكات ش لمصؤاريا  لجايية  شمصباح تاريخوا 
 للبري  نش  تعينق . شيل  ه   لل م  ل لةسي ةرع مؤ   لشؤييي     ألةا ؤ  ش ل تؤر  ش للياضؤ  شيعجؤب  ؤالملح شيشؤج  
 لطوطاشي ييى  رتال   لجيسن    شتعيةظ  ل تةات نش   نرن شال  لتؤح م  حؤاشن بؤلعة  شميؤ  تعؤان  لحشجؤات شتحاوؤا 
 لطالق شهدؤبم وؤلنن بؤعار  جاوؤا    هرؤر   لؤرآ  ( .يؤذ   لشؤعار  لؤذي هدؤبم نويؤا لؤايا   لقرمةؤ  ش لعيصؤلي  فةمؤا 

  عا.
لؤؤذي هلؤؤف كتؤؤاص   ه ؤؤرم  لمسؤؤالك فؤؤي معلفؤؤ  هةؤؤر ل ش لطوطؤؤاشي بؤؤأة  بؤؤأ  معادؤؤله   رنؤؤل  لؤؤاو   لترةسؤؤي(  

 لممالك ( يما هشل رسؤل  لحضؤار   لالبةؤ  فؤي بالنةؤا  ليؤذو  يمؤال كطال ؤ  لوؤام دؤلح  إلسؤالم  لع ؤةظ فؤي ة ؤرس 
 هبيا  .
 

 :صالوو ارمنر  نازلي فاقل 
سؤؤماينل شكؤؤا  مصؤؤط ى شلةؤؤا ليعوؤؤا ثؤؤظ ه صؤؤاه إ –هخ إسؤؤماينل  ابؤؤا  –كاةؤؤن ةؤؤاهلي  بيؤؤ  مصؤؤط ى فاضؤؤل 

فسؤافل إلؤى تلكةؤا ثؤؤظ إلؤى هشرشبؤا شييؤا  تلبؤؤن  بيتؤ  ةؤاهلي شهتقيؤؤن يؤا  لاؤات شتحشجؤن هةؤؤا شهر ء تؤرةس ثؤظ يؤؤانت 
إلى مصؤل لتعمؤل بوؤا مؤ   لتخليؤب مؤا يجؤحت ييؤ   لؤاش  ل  لالبةؤ  . ف تحؤن دؤالرةوا ميتقؤى يؤر    لسؤيط  شمحؤط 

 لمعتمؤا  ليليطؤاةي فؤي  - ح ى بليا ؤ   كلشمؤل(  هة ار  لذو   حيمر   العير في  ألرض   أل   لصالر  هدبم 
 شكا   للش ن  لا  مر  لوذ   لصالر  مم  وتطيعر  إلى  الةت اع  جاه  ألمنل  شبمالوا.  -مصل

 م  بن  يمالء  لذي  عتيلش  يية  مجيسوا:
ى سؤ  شتؤرلى ر اسؤ  مكتيوؤا شبقؤي ةتؤ –نش  جؤاه شال ييؤظ شال مؤال  – لؤذي جؤاء مؤ   لشؤارع  عد زغ هول:  -

 لسانسؤؤ  ش ل الثؤؤن  لؤؤظ وتؤؤحشج ثؤؤظ تؤؤحشج   دؤؤفة   بيؤؤ  مصؤؤط ى فومؤؤي ( ر ؤؤةس شهر ء  إلةؤؤتالل  ليليطؤؤاةي لبضؤؤع  
يشؤؤؤل  يامؤؤؤا   ش لاليؤؤؤب ه  يؤؤؤذ   لؤؤؤؤحش ج مؤؤؤ   بيؤؤؤ  ر ؤؤؤةس  لؤؤؤرهر ء  لتؤؤؤؤي ال تتجؤؤؤاشه  لخامسؤؤؤ  يشؤؤؤل  مؤؤؤ  يمليؤؤؤؤا . 

 (. المصنرينن) بأم ( شت يى  صفية زغ ولشهدبحن   دفة  ( فةما  عا تحمل  سظ   
شلقؤا  آيعؤن ييؤى رسؤال  بؤن   جمال الد ن ارفغاني وت منذه الايخ مومهد وبهده لشةر  ومن روا  الصالوو:

  لشةخن  ي   ألمنل  مما وامي  لقيب ي  ةال   ان   ل  ل  إلسالمي!! في ذلك  لر ن .
 ومن روا  الصالوو  ذلك: 
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(   ش ؤؤؤا ةؤؤؤال يؤؤؤذ   رى هةؤؤؤا  ل لةسؤؤؤنن    ن ر كؤؤؤر  لؤؤؤذي رن مؤؤؤل  ييؤؤؤ بقا هههم أمهههنن. ثؤؤؤظ جؤؤؤيء  لوفهههي الخهههولي 
 ل لةسي م  مكاةؤ   لمؤله  فؤي  إلسؤالم . فقؤام همؤن  شرن ييةؤ  شبؤن  ه   إلسؤالم هيطؤى  لمؤله  مكاةتوؤا  لال قؤ  شة ؤ, 
شظة توؤا  ألساسؤؤة  ش ةتشؤؤاموا بيباسؤوا . شبسؤؤيب يؤؤذه  لمقالؤ  هشغؤؤل سؤؤعا هغيؤرل ومحمؤؤا ييؤؤاه دؤار  ألمنؤؤل  ةؤؤاهلي 

من  أل  كالم  ويؤال مؤ  مقؤام  ألمنؤل  ألةوؤا تؤاير إلؤى  لعؤلي ش لتوتؤك . ثؤظ   تلةؤر  ةؤال للضؤا  ألمنؤل  ييى  اسظ ه
م(  كتؤاص   تحليؤل  لمؤله  (  لؤذي  بؤتل  فؤي كتابتؤ   اسؤظ همؤن  1900يية   أ   كتب كتا ا ي   لمله  فخؤلج سؤي   

حمؤؤا ييؤؤاه ه  جؤؤاه يؤؤر كاتؤؤب كتؤؤاص   ش لشؤؤةر محمؤؤا ييؤؤاه . ش يؤؤل سؤؤير ت  كتشؤؤف  يؤؤذ   لسؤؤل فقؤؤا هييؤؤ  ة نؤؤا م
 .   ل ةظ ش لمبانئ ش لحةاء ش لخيقتحليل  لمله  ( شمعيى تحليل  لمله  : تحليليا م

 شبقنن بليطاةةا تليى يذ   لصالر  شرش نه  ةتى هشديريظ إلى سا   لحكظ:
ليؤرهر ء شهضؤحى  فقا هدبم محما يياه م تةا ليا ار  لمصلي    شهدبم سؤعا هغيؤرل شهيؤل  ليمعؤارف ثؤظ ر ةسؤا
 .لط ي  لسنا   هستاذ  لجنل ( ر ةسا ليجامع   لمصلي  شفلض  الرتال  بن   لجيسن  في  لجامع 

: يؤؤؤذ  يؤؤؤر   لؤؤؤذي سؤؤؤخل دؤؤؤحة ت   لمسؤؤؤما     الجليؤؤؤا  ( لت ؤؤؤليس هللار ء كلشمؤؤؤل ش لؤؤؤافاع ييوؤؤؤا    ولوفهههي  هههند
 ش لاير  إلى  ل ليرةة  شدةاغ  بخصة  مصلي  ذ ت آا   ممنح.

 ديا   دالر  ةاهلي فاضل وتيير  يذ    صل مصل ي   لعالظ  لعلبي  إلسالمي.ش ا كا  
 فم ال سعا هغيرل هجاص ي  سم ل ةرل  لرةا   لعلبة   ا ال:  إةوا شةا  بن  هد ار (.

) إو الهد ن وال غهة ال يصه واو أ ا ها ل وحهد  السيا هية , وإو شسار في يذ   لخط آ  ةسن   لذي  ؤال : 
  ش ؤا ةشؤل يؤذ   لحؤاوث   سؤالم  مرسؤى ( فؤي دؤحة ت     لمجيؤ  جاوؤا   بل أو يكوو وربيا (المصري فرووني و

 م( ألة  كا   سنل في ة س  لخط.1928(  
 . ) لو ومل اا الم )نني وبنن فرووننتي لنبذت إ المي (ش ال آ  ةسن  

 4 ليليطاةةؤؤؤ  فؤؤؤي  م( مؤؤؤات هغيؤؤؤرل لةؤؤؤأتي  ليحؤؤؤاس ر ةسؤؤؤا ليرفؤؤؤا   ةنؤؤؤث  فلضؤؤؤت   لؤؤؤا ا ات1927شفؤؤؤي سؤؤؤي    
 ر ةسا ليرهر ء رغظ هةف  لميك فم ن. 1942فيل ول سي  
شلقؤؤا كؤؤا  لصؤؤفة  شيؤؤا  هثؤؤل كينؤؤل فؤؤي إفسؤؤان فطؤؤل  صههفية زغ ههول ) أم المصههرينن ( وهههدن الاههعراوي .   -

  كؤؤظ  سؤؤيب كؤؤر  هشجوؤؤا ر ةسؤؤا ليؤؤرهر ء لمصؤؤلي   لطنبؤؤ  . همؤؤا دؤؤفة  ف اةؤؤن تؤؤاول يجيؤؤ   ل سؤؤان مؤؤ  فؤؤرق سؤؤا   لح
 كما ذكلةا  بي  مصط ى فومي ر ةس  لرهر ء م   يل.شيي 

همؤؤا يؤؤا  بؤؤعل شي فوؤؤي  بيؤؤ  سؤؤيطا   ابؤؤا  لؤؤذي ش ؤؤف  جاةؤؤب  إلةجينؤؤح ضؤؤا  ل ؤؤرر   لعل بةؤؤ  ش ؤؤا  سؤؤتيظ مؤؤ  
 إلةجينؤؤح ميياؤؤا ضؤؤخما لقؤؤاء يمالتؤؤ  ثؤؤظ هدؤؤا    لسؤؤلآا  ش يؤؤل ه   مؤؤرت هشج  بيتؤؤ  مؤؤ  رجؤؤل ثؤؤلي  سؤؤم    ييؤؤي 

يمؤؤله فأدؤؤبم  سؤؤموا   يؤؤا  بؤؤعل شي ( شكؤؤا  ييؤؤي بؤؤعل شي مؤؤ  يمؤؤالء  إلةجينؤؤح  بؤؤعل شي ( فؤؤي  لخمسؤؤنيات مؤؤ 
ش ؤؤؤا ه رؤؤؤذت يؤؤؤا  إلؤؤؤى هشربؤؤؤا ش لؤؤؤا  يرنتوؤؤؤا مؤؤؤ  رةيتوؤؤؤا   شييؤؤؤى سؤؤؤيظ  لبؤؤؤارل  ةحيؤؤؤن رماريؤؤؤا   ميؤؤؤاول  لؤؤؤلهس ( 

 ششضعت  تحن  امنوا ش الن:   ةتوى يصل  ل الم إلى  ألبا   شبكين  جمعة   لسنا ت  لمصليات(.
 

 ا م مصر البريواني والقا  ن وب: رومر ح 
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  ش ؤال  لؤاكترر  1906إلؤى  1882همؤا كلشمؤل فوؤر  لمعتمؤا  ليليطؤاةي  لؤذي وؤاول مصؤل ميؤذ  الةؤتالل سؤي  
 .(1 هيي  كلشمل ميذ مجنئ  إلى مصل هة  سنوام  لقلهللا  ش ل عب  ش ألسل   إلسالمة  ش ألهيل (  ليشار   

ةؤؤؤ  شةمؤؤل ييؤؤى  إلسؤؤؤالم مؤؤ  رؤؤالل تلكةؤؤؤا  لتؤؤي تم يؤؤ   ش ةشؤؤؤل ركؤؤح كلشمؤؤل فؤؤي يجرمؤؤؤ  ييؤؤى  لاشلؤؤ   لع ماة
 إلةجينحيؤؤؤؤ    شةؤؤؤؤارص  لعلبةؤؤؤؤ    شةؤؤؤؤان     ؤؤؤؤل  مصؤؤؤؤل ليمصؤؤؤؤلين    شةؤؤؤؤط مؤؤؤؤ  قةمؤؤؤؤ   ألهيؤؤؤؤل شرجالؤؤؤؤ  ر ؤؤؤؤى آبقؤؤؤؤ   

  لمت لةجن    شكا   قرل:
 ههود يجههد موبههو الوطنيههة أحسههن أمههل لسههم فههي تروههي أتبههاع مومههد وبههده ل وصههول و هه  مصههر مسههتق ة " 
 (2 " جبالتدر 

( ش نيؤى ه   إلسؤالم ميؤاف ليحضؤار  شيعيؤظ هتبايؤ   لحقؤا New Egyptهلف كلشمل كتؤاص   مصؤل  لحاو ؤ  
 ييى مخال نوظ !! شير ويافي  لعمل   شييةم  لطالق شيحلم  للبا ش لخمل.

كؤؤا  لط ؤؤي  لسؤؤؤنا هةؤؤا  لؤؤؤذو  ةميؤؤر  لؤؤر ء  لؤؤؤافاع يؤؤ  كلشمؤؤؤل شسةاسؤؤت  فؤؤي دؤؤؤحة ت    لجليؤؤا (   شدؤؤؤحة   
 طظ . لمق

 أما  وجالس  ن وب:
فوؤؤؤر هةؤؤؤا سؤؤؤنئات كلشمؤؤؤل  ل يؤؤؤل  . فيقؤؤؤا بؤؤؤج  كلشمؤؤؤل  لمبشؤؤؤلي  فؤؤؤي مصؤؤؤل ش لسؤؤؤرن   إال هةؤؤؤ  ييؤؤؤاما ره  
آليقتوظ  لساذج  في  لتعلض ليياس في  لشر رع رشي ه  ومني يميوظ يذ  إلى  ق    لياس شمؤ  ثؤظ تت جؤل ثؤرر  

لش  تقليؤل إلؤى  لحكرمؤ   ليليطاةةؤ  فأرسؤين بليطاةةؤا يتا ؤا شآية   حمة  إسالمة  . فحا م  ةشاآوظ   فلف   لمبشؤ
إلؤؤؤى كلشمؤؤؤل فؤؤؤلن ييؤؤؤى  لمبشؤؤؤلي   ؤؤؤأةي سؤؤؤأيمل يؤؤؤ  آليؤؤؤق ر يؤؤؤب ش ةؤؤؤا هضؤؤؤعاف يمي ؤؤؤظ   شهةضؤؤؤل نةيؤؤؤرص سؤؤؤي  

( سؤؤؤؤكلتنل  ليمعؤؤؤؤارف . ثؤؤؤؤظ سؤؤؤؤي  1897( شيؤؤؤؤر ر يؤؤؤؤب تخؤؤؤؤلج مؤؤؤؤ  كيةؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤرت بليطاةةؤؤؤؤ  شينيؤؤؤؤ  كلشمؤؤؤؤل  1889 
 لمعارف   ش ا كا  نةيرص ير  لرهيل  ل عيي.( ين  مستشار  لره ر   1906 

 شيلف  بعار سناه : 1( وقل )ريواني وأ دي مصريةشكا  وي ذ سةاس  كلشمل   
 2( . ) مت  توارن القرفو ومكة من )ال  العرب يمكننا حننكذ أو نرن العربي  تدرج في  بنل الوضار 

شهدؤؤبم تؤؤاريس  لعيؤؤرم ش للياضؤؤةات ش ل ةمةؤؤاء  ش ؤؤا ةؤؤارص نةيؤؤرص  لياؤؤ   لعلبةؤؤ  ش ألهيؤؤل   شبؤؤج   إلةجينحيؤؤ 
ش لجال فةؤؤؤا  اإلةجينحيؤؤؤؤ  شةؤؤؤارص  لتعيؤؤؤؤةظ  لعؤؤؤالي  حجؤؤؤؤ  ه   لمصؤؤؤؤلين  ال  صؤؤؤيحر  ليتعيؤؤؤؤةظ  لعؤؤؤالي شةؤؤؤؤارص  ل تؤؤؤؤب 

  إلسالمة  هش  لتي  فنوا ياآ   إسالمة  م ل كتب ييي مبار  ش ييا  لعحيح جاشيش.
 ي هدبحن م ال  حتذ  لياشل  لعلبة  ش سظ  لتعيةظ إلى  سمن  : شهرطل ما يمي  نةيرص   هة  رسظ  لمياي   لت

 نويي : شجعي  رادا  األهيل شمعاياه . -
                                                

(  لحاكظ  ليليطاةي   رومر( ميذ  لقل   لتاس  يشل . ش ار  بلةام     حرب الك مةل ما سةأتي م  بل م   ألشربنن  في ما هسمره   الة,  رل  شت ادن (1 
ير توو ( ش    له ) حرب ارفكار( . ش ستل تةجة    ر مس نيا ( ش   ر  س ( 2003(  لحاكظ  ألمليكي ليعل ق ميذ   )ريمر(   م  بلةام    1882لمصل ميذ  
اء في (  لعلبة  ش إلسالمة  نويةا شثقافةا شسةاسةا ش جتماعةا ! لت تشف ه  ما  جلي  آل  ير مجلن فصل الةق ل صل سابق ..شلظ  ختيف إال  لغب المجتمعات

 ! تقافة اروربننن ومكرهم لذي ةلم  والجسل والبوش وهمجية الكاوبوي  الومق  لتطينق  ألمليكي  لذي  قرم ييى

  يل ق ( مستقي   التارج !! آل     (2 

  آل    يقل همليكي وورني بليطاةي ( .. شهواي يل قة  شهرنةة  شسعرن   شباكستاةة  شمصلي  ....إلى هللارل  افي   لسر  ظ !! - 1
ليا ةشله هسمره   فل ا   آل  تطالب همليكا  حذف ما تسمة  هللا ات شسرر  لجوان ش لتحلية ييى  ل ل  ة  م  مياي   لتعيةظ . شتلشج لمصحف مختصل ت - 2

  لحق ( !! حلض ييى  لتسامم بن   لذ اص ش ليعاج ! شتارل  لحكرمات  أل م  في نشر ت تأينية  لتجيب  لتطلف !
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شىذ   ةتؤاج  –هيؤل  لعيؤظ  لح ةقؤي  –شماةي: ةارص فة  كل كيم  نويةؤ    شميؤ  مؤ  ترظةؤا رليجؤي  ألهيؤل  
ر  ؤا   لعؤالظ  لعلبؤي  –فؤي مصؤل  لبؤا مصؤليا فؤي  لشؤول   يكؤذ  كاةؤن  لحؤال  112إلى  عضوظ كا  واف  لير ةا 

 هش رل  لقل   لتاس   لعشل شهش  ل  لقل   لعشلي . –
ولج   ألمل إلى  إلةجينح فمعتمايظ ير  لحاكظ  ل عيؤي ليييؤا شهمؤا  لخؤاوري فؤال  ميؤك مؤ  همؤله  ففي السيا ة:

 بنئا.
 رنل ت مصل تصب في جنرص  إلةجينح.وفي االوتصا : 
  لحةا .مقصى ي  ترجة  نف  وارزهر: 
 إلذ ي  ماوليا لط ي  لسنا شهم ال  كما هة  ماول  لجامع    ش لصحف  لنرمةؤ  ش لاشريؤ  . ش لمجؤالت  ااوالم:

مع موؤا بؤي  ليصؤار  كؤاأليل م   ش لمقطؤظ   ش لمقتطؤف    لوؤالل   مؤا ويؤرف ييؤى يشؤلي  ميوؤا  أوؤاي  ليصؤؤار    
 ششه ر   لمعارف ش لمياي : بنا نةيرص.

ا لط ؤؤي  لسؤؤنا. ثؤؤظ جؤؤاء آؤؤ  ةسؤؤن  لنر دؤؤل  لؤؤاشر مؤؤ  رؤؤالل كتبؤؤ     لشؤؤعل  لجؤؤاييي ( ش   بنؤؤوالجامعههة : 
  ألنص  لجاييي ( لني ل رباةة   لقلهللا  شهآيق كيمت .

  ليتؤؤؤرر   ه  تحؤؤؤاثيا يؤؤؤ  إبؤؤؤل  ةظ شىسؤؤؤماينل شليقؤؤؤلهللا  ه   حؤؤؤاثيا يؤؤؤ  إبؤؤؤل  ةظ شىسؤؤؤماينل شل يؤؤؤا ال ةؤؤؤل  يؤؤؤذو  
جامع    ثظ  لمعؤارف  ؤال  عضؤوظ "  ةتوؤى يوؤا نةيؤرص ش بتؤاه يوؤا آؤ  ةسؤن  مصار  تاريخةا مرثر ا ( ثظ  ستيظ  ل

. " 
 شفي هش رل  لقل   لتاس  يشل ةصل هرطل ةا  في  لعصل  لحاوث شير ممتمل  ال 

  م (  لذي يقاه يلتحل في سريل .1897  
 
 /  1897مؤ.مر بال في سويسرا : / 

 عتيؤل هرطؤل ةؤان  فؤي  لعصؤل  لحؤاوث   شيؤر ةقطؤ    كان ك نل م  م سلي  لتارير  جمعر  ه  مؤمتمل  ؤال
 لتحؤؤرل  اليسؤؤب  ليعؤؤالظ  إلسؤؤالمي   إذ نهبؤؤن  عؤؤاه  لنورن ؤؤ   لعالمةؤؤ  ييؤؤى تي ؤؤةظ  لخطؤؤط شىةكؤؤام  ألةابنؤؤل ش لشؤؤبا  

  لتي تصطان بوا  لمسيمن  ليردرل إلى هرض  لمةعان .
( ةضؤؤل محاكمؤؤ   لضؤؤا ط 1894( شفؤؤي سؤؤي   1860شهمؤؤا يلتؤؤحل فوؤؤر دؤؤح ي ووؤؤرني ةمسؤؤاشي شلؤؤا سؤؤي    

 لنوؤؤرني   نري ؤؤرس (  لؤؤذي  حمؤؤل  لجيسؤؤة   ل لةسؤؤة  ةنؤؤث  توؤؤظ يؤؤذ   لضؤؤا ط  التعامؤؤل مؤؤ  هلماةةؤؤا شةكمؤؤن ييةؤؤ  
 جليم   لخةاة  يشؤل سؤير ت مؤ  تجليؤاه مؤ  ميادؤب   لعسؤكلي    شلقؤا هثؤلت  لمحاكمؤ  فؤي ة ؤس يلتؤحل . إذ ظؤ  

شدؤمظ ه   –مؤ  بؤاء ه  و يصؤف فؤي يؤذ   لمجتمؤ  فينيتصؤل  –ل ه  نري رس ةكظ ظيما  سيب نويؤ   لنوؤرني ش ؤا
م( هدؤار كتا ؤ     لاشلؤ   لنورن ؤؤ  ( 1895 عمؤل مؤ  هجؤل إةشؤاء شآؤ  لينوؤرن   شبعؤا يؤذ   لحؤا   سؤي  هي سؤي   
 شير بية   ال تاص  لذي هداره مرسى  ةس   م  رشما إلى  لقاس (.

ة  فؤؤي مؤؤمتمل دؤؤونرةي يؤؤالمي فؤؤي  ؤؤال   شهييؤؤ  (  سؤؤتطاع ه   جمؤؤ   لمي مؤؤات  لصؤؤونرة1897شفؤؤي سؤؤي   
 يلتحل في ةوا    لممتمل ه   لاشل   لنورن    امن شةان لذلك هميا ال وتعا  رمسن  سي .
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ش ةي قن ي  يذ   لمؤمتمل   بلشتركؤرالت ةكمؤاء دؤونر  (  لتؤي تعتيؤل هرطؤل  لرثؤا ق فؤي  لعصؤل  لحؤاوث   
 عشلي  كاةن  سييوا.شمع ظ  لتامنل  لذي ةل  البشلي  في  لقل   ل

 من نصوئ من البرتو والت:
 –مؤ   يؤل  –  ال تحسؤير  ه  تصؤليحاتيا كيمؤات جرفؤاء . ةحؤ   لؤذو  رتييؤا ةجؤاح ن رش   البرتو والت الماني

شى  فلشيؤا ميؤا   شى  مؤاركس ش ةنتشؤؤ  ميؤا    شسؤيبقى ةيشؤل هللار ءيؤؤظ لمؤا لوؤا مؤ  هثؤؤل يؤا م ييؤى  ل  ؤل  ألممؤؤي ( . 
 عيي ف ل  ألمظ غنل  لنورن    ش ا هبار  لقلهللا  إلى آيةع   لنورن يذه فقال تعالى :  ل  ل  ألممي(  

     ََ ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمو ََ َعلَ  َّللاه ي ِيَن َسبِيل  َويَقُولُو  . ( 75 هللال يمل  :  (ذَِلَك بِأَنهُهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي اأْلُم ِ
 إذ  هسأةا إلى  ألمظ  ألرل  غنل  لنورن   . – لنورن  –لةس م  ةلج شال إثظ يينيا  

  سييشل بن   لشعرص هن ا  ذر  مليضا ووام  ألسل  . شسيستمل  التلشي  لوذ   ألنص    جب  البرتو ول المال :
  ألرالق في كل مكا  فتسول سةطلتيا. –لتيوار  –ه  ةعمل 

مس ل ي ال وبقى في ة ل  لشباص بيء مقاس إ  فلشيا ميا شسة ل  علض  لعال ات  لجيسة  في ضرء  لش
 شيصبم يم   رش ء غليحت   لجيسة  شييا ذ تيوار  ألرالق في كل مكا  شةسترلي ييى  لعالظ شير مخار(.

   سييحع ف ل    م  هذيا   لمسةحنن  شةض  بالوا هر اما ةسابة  شضلشر ت مان   ( . البرتو ول الرابة:
 ي كيم    هشسكار لة ي (  لتي  الوا بتبجم شديف:شرالد   ليلتركرالت تتخيم ف 

   ةح   لنورن سان   لعالظ شم ساشه شمحلكر  ل ت  فة  شجالنشه ( . 
شكاةن آليق   كتشاف  ليلتركرالت ه  رشسةا ييمن ه   لنورن  خططر  ضايا فأرسين ال تحام مقل ةكماء 

لص  لنورن م   لعمار  فا تحمريا شهرلجر  ما دونر  شبال عل شبخط  محكم  هش اش   لينل   ةرل  لعمار  فو
 ستطاير  ه   خلجره م   ألشر ق ثظ هةضلتوا رشسةا . ش ام  لاكترر   ةنيرس ( بتحينيوا شتر   ةنيرس سقر  

  ل ةصلي  في رشسةا   شسقر   لاشل   لع ماةة  .
  ( ش ا كا   ليلتركرل  لل    يشل  قرل :   جب يينيا ه  ةحطظ كل يقا ا  ألن ا 
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 :السلطاَ عبد الحميد يعرقل عل  اليهود الطريق إل  فلسطين 

كاةن تلمي إلى  لواف  ل ينل  – لعلبة  راد   –إ  مع ظ  ألةا    ل يل   لتي جلت في  لميطق   إلسالمة  
 لذي شضع  يلتحل شم  شر     لنورن ةصب هينيوظ شير  لردرل إلى هرض  لمةعان كا  همام  لنورن ي ب  كأن ء 

 ( 1909-1876ال  مك  تجاشهيا شيي  لاشل   لع ماةة  شييى رهسوا  لسيطا  ييا  لحمنا  ل اةي  لذي ةكظ بن   
ةاشل  لنورن هشال إغل ء  لسيطا   لصالم ييا  لحمنا   فالسيطا  ييا  لحمنا شدل إلى  لخالف  في ش ن كانت 

  لماسرةة  تأرذ  خياق  لاشل  .
( لمقابي   لسيطا  ييا  لحمنا شهرذ مع  ةارام 1897إثل  ةتواء ممتمل  ال سي   شليلج  إلى يلتحل  لذي ترج  

  مرسى لة ي( شيلضر  ييى  لسيطا  يلشضا ميوا:   لقسطيطنية
 إةشاء هسطرل ي ماةي. -5
 نيظ سةاس   لع ماةنن  في  لعالظ  لخارجي. -6

 مسايا   لنورن ليسيطا  في تحسن  هشضاي   لمالة . -7

 في  لقاس.إةشاء جامع  ي ماةة   -8

 ال يلتحل " م ال لر رضي مرالةا شباع ليا  ألر ضي  لتي لةس لوا مال ر  في فيسطن   ال م   لذي  قاره" 
 فاضب  لسيطا  ش ال:

  إ  هر ضي  لرآ  ال تباع   إ   ليالن  لتي  متي ن  الاماء ال تباع إال  ال م  ة س  (
( ما   150ي يذه  لمل  يلضر  ييى  لسيطا  ة س   ( شف1901شلظ وةأس يلتحل ش ابل  لسيطا  مل  ثاةة   

في  ه يل بت ية  ظ يذ   –شرمسن  مينرةا م   لجينوات  لذيية   إلةجينحي  فقال   إة ظ لر نفعتظ ملء  ألرض ذ با 
برج   طعي   لقا رامن  لمي   إلسالمة  ش ألم   لمحما   ما وحيا ييى ثالثن  سي     في  هسرن دحا ف 

 ا ي شهجا ني م   لسالآن  ش لخي اء  لع ماةنن (. لمسيمن  هللا 
 شلقا كاةن  لمقابي  يذه  لمل  م    له در(  لمحامي  لنورني  لماسرةي  لذي هبلف ييى مح ل سالرةةك.

شلقا ةقين  عة  لمصانر ه   لسيطا  داح في شج  يلتحل  هرلج م  شجوي  ا سافل( شداح  الحاجب  لذي 
 ما ولياه يذ   لخيحيل ميي( هنري   ا ال  هما كين تعيظ

 فطار يلتحل م   له در إلى إ طالةا شهرسل    ل  در ( بلقة  إلى  لسيطا .
  ستاف   ل م  يذه  لمقابي  م  ة سك شيلبك(.

 قرل يلتحل في مذكل ت  :   شةصحيي  لسيطا  ييا  لحمنا  أ  ال هتخذ ه   رطر  هرل  في يذ   لسينل ألة  ال 
هي بيل ش ةا م  هرض فيسطن  إذ يي لةسن مي ا ل    بل يي ألمت   إلسالمة   لتي   ستطة  ه  وتخيى ي 

 اتين م  هجيوا شرشت  لتلب  باماء هبيا وا .... ش ال ييا  لحمنا: إ  يمل  لمبض  في باةي ألير  ييي م  
نا ستأرذش  . ثظ  ال: شفل ةقرن   ا يلتحل فعياما وذيب ييا  لحميه  هر  فيسطن  تقتط  م  إميل آرريت

 فيسطن  مجاةا (.
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( فجلش  يلب  همام  لمسجا  لذي  صيي فة  1904شبعا يذ  دمظ  لنورن ييى  إلآاة   عيا  لحمنا  شفي سي   
  لسيطا  دال   لجمع  شةجاه   م   لمرت ش تل ك نل م   لياس .

ادب  لعيةا في  لاشل  هم ال شت الب  لماسر  ييى إ صا     شنفعن  لماسرةة   عمال وا إلى ه  تصارش   لمي
ةاكظ  –رشمي هدبم شهيل  لييافع    جمال  ابا  –هرستناي  ابا  –شهيل  لحلبة   –آيعن  ابا   هةرر  ابا 

شهيل  –مصط ى كما  ابا  ا ا جيو   لشلق  لعلبي في  لحلص  لعالمة   ألشلى جاشيا  ابا  ن فنا  ابا(  – لشام 
  لمالة .

ا هيضاء لجي   لترفنق  ل الث   همليكي شفلةسي شتلكي ( بن   لعلص ش لنورن شهدبم  ةسن  جايا  الشن ( هة
 لسيطا   جا ة س  ورما  عا  ورم محاآا بلجال  بتلتوظ  لماسرةة  م  رالل جمعة     إلتحان ش لتل ي ( 

ثا    شهدبحن قبضت  تخف تاريجةا ةتى  ستطاير  ه   جيلشه ييى إيال   لاسترر . فأةشأ مجيس  لمبعر 
 مجيس  لير ص (  لذي نري   لنورني ش ليصل ةي ش لمسيظ شجاء    له در( إلى مجيس  لمبعرثا .

ن ر  لوالل  –شكا  إيال   لاسترر ةصل  لييصار  ش لنورن في كل  ألرض ةتى هيا  جررجي هيا    ليصل ةي 
 ستطاع  لماسر  ه   حلكر   لجةش  ( ثظ1908كتا    إلةقالص  لع ماةي إلى  أل طال !!؟ هييير   لاسترر سي    –

 لعلبي ش جتم  مجيس  لير ص لنيتحير   ل ر   اإلآاة   السيطا  . شلقا كاةن هدا    –  ةان  محمرن بركن 
 ةاةرم ةاوةظ   ةارام  لقسطيطنية  (  اره  في  ألمل   ش ام كتاص  لخي  إلى  لسيطا  ييا  لحمنا ثالث .

ةكمن  لذي كاةن هم  رانم  في  صل  لسيطا  فأرذ  لسيطا   بيوا يارف  -3هستناي  ابا.-2 له در . -2
 شهنري  في  لبحلي  ةتى هدبم  اشر  في  لبحلي  . –يارف  –يذ  

( شكاةن يذه هكيل آعي  شجون لإلسالم   1909كا  إ صاء  لسيطا  ييا  لحمنا ي   لخالف  في ةةسا  سي   
 حمنا ي  سا   لحكظ ةستطة   لقرل  أ :شفي تيك  ليني   لتي ةحل فنوا  لسيطا  ييا  ل

 في وا  لنورن. –ة ة ة   – إلسالم  ل عيي ههيل م   لرجرن ش لشورن شسقطن فيسطن  
هةا ه طاص  لماسرةة  ش  إلةقالص ييى  لسيطا  ييا  لحمنا مخاآبا جمال  ابا هتعلف  ا  – قرل هةرر  ابا  

 جمال ما ير ذةييا؟
نا فأدبحيا هللال  في وا  لصونرةة  ش بتلتيا  لماسرةة   لعالمة    ةح  بذليا ةح  لظ ةعلف  لسيطا  ييا  لحم

 جورنةا ليصونرةة  فوذ  ذةييا  لح ةقي.
 لقؤؤا تعؤؤاش   إلرؤؤر   لماسؤؤر  ش لنوؤؤرن سؤؤل  ييؤؤى إه لؤؤ   لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا ألةؤؤ  كؤؤا   ويقههول )رنههار  لههويا:

 ورن في فيسطن .معارضا  ريا لينورن. إذ  رفة  شا  إيطاء هي بيل هرض لين
 تر يا بعد الس واو وبد الومند:

سؤؤقط  لسؤؤيطا   لصؤؤالم ييؤؤا  لحمنؤؤا   عؤؤل  لماسؤؤرةة   لنورن ؤؤ  شهدؤؤبحن تلكةؤؤا تسؤؤنل مؤؤ   يؤؤل  جمعةؤؤ  تلكةؤؤا 
 ل تؤا    شجمعةؤؤ   التحؤؤان ش لتل ؤي (  لتؤؤي هضؤؤحن لعبؤ  بنؤؤا  لماسؤؤرةة    فقؤا كاةؤؤن  لقرمةؤؤ   لتلكةؤ   لتؤؤي وؤؤاير إلنوؤؤا 

  لتل ي بنا  لنورن ةحص  إلتحان ش 
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 – لؤؤايا   لقرمنؤؤر   –شيكؤذ  تر لؤؤن  لي بؤات ييؤؤى تلكةؤا    لخالفؤؤ  ضؤؤعة   تيعؤب بوؤؤا جمعةؤ   التحؤؤان ش لتل ؤي 
يؤمالء ييمؤؤاةنر  ال متؤاوير    لمحافؤؤل  لماسؤؤرةة  تيتشؤل  ةتشؤؤار  ليؤؤار فؤي  لوشؤؤةظ    لؤؤاور  تتؤل كظ   شمؤؤ  شر ء ذلؤؤك 

 اة  بتلكةا لتصل إلى هرض  لمةعان.كي   ألدا    لنورن    لتي دممن  إلآ
  

  يحطم .ركيا ويلغي الخالفة: لمصطف  كما 

 لؤاشل  ل يؤل  شرثؤ   للجؤل  لمؤلية! كمؤا كؤاةر   نشرلجن تلكةا محطم  م   لحلص  لعالمة   ألشلى ش تقاسؤم
  طيقر  ييى تلكةا   ش ستل ةن هشرشبا م  يذ   لارل  للينب  لذي كا   قة مضاجعوا لقلش  آريي .

شجؤاء مصؤط ى كمؤال  عؤا يحيمتؤ  فؤؤي جيوتؤ  فؤي  لشؤلق  لعلبؤي شبؤؤلهت بخصؤنت  كقا ؤا يسؤكلي مؤ  رؤؤالل 
 عؤؤؤة  إلبؤؤؤتباكات  لعسؤؤؤكلي  مؤؤؤ   لنرةؤؤؤا  . ش ةطيقؤؤؤن  أل ؤؤؤالم لتيؤؤؤله مصؤؤؤط ى كمؤؤؤال . شييؤؤؤا   عؤؤؤة  لمحييؤؤؤن  

مقلبؤؤؤ  مؤؤؤ  هرض   لتؤؤؤاريخنن  ش لسةاسؤؤؤنن  وؤؤؤلش  ه  سؤؤؤكرت نشل  لحي ؤؤؤاء  لؤؤؤ ال   لتؤؤؤي كاةؤؤؤن تعسؤؤؤكل  ر توؤؤؤا ييؤؤؤى
  لمعلك  كا  لخط  شيي إبل ه مصط ى كمال م  هجل نشر  لذي ويت له شير محارب   إلسالم شىسقا   لخالف .

ش ةسؤؤحين نشل  لحي ؤؤاء مؤؤ  تلكةؤؤا شييؤؤاما ش ؤؤف مجيؤؤس  لعمؤؤرم  ليليطؤؤاةي فؤؤي شجؤؤ  كؤؤلهش   لؤؤذي ش فؤؤق ييؤؤى 
 تالل هشرشبا فقال:  آمئير .سحب جنرش  لحي اء م  تلكةا  ا ين  ستعرن تلكةا مل  هرل  الة

  ل  تقرم لتلكةا  ا م   عا ه  جلنةايا م   إلسالم ش لخالف (.
 

  )حالة العالم اإلسالمي بعد منتصف القرَ التاسع عشر) إل  منتصف القرَ العشرين 

كا   لعالظ  إلسالمي في  ليصؤف  ألشل مؤ   لقؤل   لعشؤلي  ةا مؤا فؤي سؤبات يمنؤق مستسؤيما ليؤذل  ؤا  سؤتمله 
  لسةا   لتي بنا جالن   تيوب ظوله .

 ش ا  ت ق  لالص  لذي   بة  خياق  لعالظ  إلسالمي ييى هملي :
 ه  ال تقرم لإلسالم  ا م .

 ه  تقرم  لاشل   لنورن   في فيسطن .

 ش لعالظ  إلسالمي  سما :  لعالظ  إلسالمي  لعلبي. ش  لعالظ  إلسالم غنل  لعلبي. 

 ربي:أحوال العالم اا الم الع 
همؤا  لعؤؤالظ  إلسؤالمي  لعلبؤؤي: فقيبؤ   ليؤؤا ة مصؤل شيؤؤي فؤي قبضؤؤ  بليطاةةؤا ش ؤؤا رهويؤا كةؤؤا يؤاثر  بوؤؤا فسؤؤان  
يؤؤ  آؤؤلق هسؤؤل  محمؤؤا ييؤؤي شيؤؤ  آليؤؤق دؤؤيا عوظ فنوؤؤا   شكاةؤؤن  ألرن  ش لعؤؤل ق شفيسؤؤطن  تحؤؤن شآؤؤأ   إلةؤؤتالل 

  ليليطاةي كذلك   شلظ  ك  ةالوا هةس  م  ةال سا قتوا مصل.
ف اةؤن تؤتحكظ  سؤرريا شلييؤا  ش لشؤمال  ألفليقؤي   ةنؤث دؤممن ه  تحؤرل  لشؤمال  ألفليقؤي إلؤى  نسها:وأما فر 

مؤؤؤاررر كينؤؤؤل مؤؤؤ  مؤؤؤر رنل  ؤؤؤاريس مؤؤؤ  تؤؤؤرةس ةتؤؤؤى آيجؤؤؤ  . شفلضؤؤؤن  لياؤؤؤ   ل لةسؤؤؤة  شهرلجؤؤؤن  ل ونؤؤؤل  ليلبؤؤؤلي 
 ؤاةر   ألةؤر ل  لشخصؤة   لذي  ضى بتي نؤذ  ألةكؤام  لعلفةؤ   ليلبليؤ  ش  1930ماور سي   16  لقاةر   ليلبلي( في 

 ليلبلي  بال  لشليع   إلسالمة  . شذلؤك ليت ليؤق بؤن   لعؤلص ش ليلبليؤ  . شتحريؤل  لييؤا إلؤى سؤاة  ةؤح ع يل ؤي شسؤير 
  لمسيمن  ي  نويوظ.
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رال    ببم  ل ية ة    شىةةاء هسماء ياويبال    رشفي ة س  لر ن هثار سعنا يقل   شيرسف  لسرن    ش فةكتر 
 لقرمنن   لسررين    شىيال  ه  لييا  ال ويتمي إلى  لعلص بل ير جحء م  ةضار   لبحل  شدياي  ةحص

  لمترسط .
و نل سالم  مرسى شآ  ةسن   ل ليرةة  . شهيي  آ  ةسن  في مستقيل  لحضار  في مصل: ه    وفي مصر:

شفلةسا ش لنرةا  ميوا  مصل جحء م  ةضار   لمترسط   ألشرشبة ( شلةسن يلبة  فوي ه لص إلى ةضار  إ طالةا
 إلى جحيل   لعلص . شيجب تقينا  ألشربنن  في مأكيوظ شمشلشبوظ شميبسوظ شةةاتوظ .

دؤؤمر نل ( .  لؤذي  موؤؤا  ت لنوؤرني   يؤؤل بؤل  -فوؤي تحؤؤن إن ر   لميؤاشص  لسؤؤامي  ليليطؤاةيوأمها ف سههونن: 
نيما ش ألةا ؤؤ   لينيةؤ   اإلضؤؤاف  إلؤؤى  لؤؤتحكظ إل امؤ  نشلؤؤ   لنوؤؤرن فنوؤؤا . شلؤذ  فلةؤؤ   اؤؤلق  لمؤؤا   ل يؤل   المسؤؤارح ش لسؤؤ

 الميؤؤاي   لمارسؤؤ   لعيماةةؤؤ  شى صؤؤاء  لتلبةؤؤ   إلسؤؤالمة  ش لتؤؤارير  إلسؤؤالمي يؤؤ   لحةؤؤا   لمارسؤؤة  . شكاةؤؤن  إلذ يؤؤ  
  أواووظ.

ف اةؤؤن فلةسؤا  اإلضؤؤاف  إلؤى مؤا تقؤؤام مؤ  شسؤؤا ل بليطاةةؤا فؤؤي يميةؤ   لتاننؤؤل     وأمها النصههنريوو فههي  هوريا:
تليى آا  ؤ   ليصؤنلين   لؤذو  سؤمتوظ  لعيؤرين  لةخؤتيط همؤليظ لؤا   لمسؤيمن  . شيؤذه  لطا  ؤ   لؤذو  كؤاةر   ؤا  كاةن

 تخؤذش  مؤ  بنؤيوظ إلوؤؤا شيؤر  سؤيةما   لملبؤا( ش ؤؤا كؤا  ر عةؤا ليبقؤؤل ش تخؤذ رسؤرال  سؤم   سؤؤيةما   لمنؤا ( كؤا   عمؤؤل 
بؤل ي  لالذقةؤ     شكؤا   لمستشؤار  ل لةسؤي  سؤجا لؤ   ر عةا ليجمال   شسيةما   لملبا يذ  م   ليؤ   جربؤا ولغؤال(

 م   لساجاو  لنحيا هتباي  غةا . ش ا دي  ل  جيبا ا فة  مصابةم كولبا ة  تضيء فةسجا ل   ألتباع !.
 

 :أحوال بقية المسلمين في العالم اإلسالمي 

وؤل  لمطيؤق  لؤذي وتضؤرر هما ي   لمسيمن  في   ة   لعالظ  إلسالمي فحا  ييوظ شال ةؤلج   فحيؤان  يؤ   لج
فةؤؤ  غاليةؤؤ   لمسؤؤيمن    بؤؤجعن  لؤؤاشل  السؤؤتعماري  شييؤؤى رهسؤؤوا بليطاةةؤؤا  لطؤؤلق  لصؤؤرفة   لميحلفؤؤ   لتؤؤي ال ت وؤؤظ 
م   إلسالم إال  لعحل   لسيية  ش لصيل ييى  إلتسعمار   ألة   بؤتالء مؤ    . ش  لتمسؤم  ؤالقيرر شى امؤ   ألضؤلة  

لتيليكات   ش إباال  لشعب  عنؤا مؤنالن  لمشؤا ر شتتؤريجوظ ثؤظ  لؤاير ت ةؤرل  يؤرريظ شرف   لل  ات فر وا م  هجل  
 ش لحيف  أسما وظ شىيا ء  لحيرر ييى هةصابوظ.

 شهيان  ييى يذ  فقا  بتاين ةير ت جاوا  شظة توا إلااء  لجوان   شتلسةر  لرالء ليليطاةةا.
( فؤؤؤي  ان ؤؤؤا  / 1840يؤؤؤذ   لمتييؤؤؤىء شلؤؤؤا سؤؤؤي   هبؤؤؤلهت  منؤؤؤله  غؤؤؤالم هةمؤؤؤا(  لقان ؤؤؤاةي.  ش  ففهههي السنهههد:  -1

 ( هيي  ةلم   لجوان ضا  إلةجينح في كتا    بل ين  هةما  ( .1884شهدنب في ببا    الوستنليا.. شفي سي   
  ثؤؤ  كتؤؤب  فؤؤتم  إلسؤؤالم ترضؤؤةم مؤؤل م( شهدؤؤار ثال1891شفؤؤي  لملةيؤؤ   ل اةةؤؤ : هييؤؤ  تشؤؤيو   المسؤؤةم سؤؤي   

 إه ل  هشيام(.
 لمسةم  لمريرن. ش ال: هة   

   ش ا  نيى ه    جم  جمة   ألةيةاء في بخص . 1900شفي  لملةي   ل ال   هيي  هة  ةيي سي  
  ال  شنل محمرن   هةا  لايا   لقان اةنن  (:  غالم  ةما هفضل م   عة هشلي  لعحم م   للسل ( !!.
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هةما   رية ؤ  منؤله  غؤالم  ةمؤا فؤي رسؤالت  :  شلقا تبع   ل  نلش  لنبا عره ييى  لرالء ليليطاةةا.  قرل محمرن
 ( :1931  يا   لسمر  ألمنل شييح ةجل جررج  لخامس سي  

شى  مؤؤيو   –إ  بؤؤاء    –  هةؤؤا هرةؤؤب  ؤؤك شهؤكؤؤا لؤؤك ه   لجمايؤؤ   ألةما ؤؤ  شفةؤؤ  ليليطاةةؤؤا شسؤؤتبقى شفةؤؤ   
  ليةع  فنوا ( .يذه  لجماي  ميذ تأسةسوا ه  تطة   لحكرم   لقا م  بليطاةةا شيذ  بل  

جؤاء فؤؤي كتؤؤاص   تليؤؤاق  لقيؤؤرص ( لمنؤؤله  غؤؤالم هةمؤؤا :   لقؤؤا  ضؤؤنن يمؤؤلي فؤؤي تأونؤؤا  لحكرمؤؤ   إلةجينحيؤؤ  ش 
ةصلتوا  شهل ن في مي   لجوان ششجرص آاي  هشلي  ألمل  إلةجينح م   ل تب ش ليشؤل ت مؤا لؤر جمؤ  لمؤأل رمسؤن  

   شمصل ش لشام شكابل ( .رح ة  . ش ا ةشلت جمة  يذه  ل تب في  ليالن  لعلبة
 البا)ية والبسائية في إ راو : -2

ش  لبابةؤؤؤ  . شيؤؤؤذ  نوؤؤؤ  هللارؤؤؤل ريتؤؤؤ  بليطاةةؤؤؤا شةلدؤؤؤن ييؤؤؤى ةشؤؤؤله رشسؤؤؤةا مؤؤؤ  هجؤؤؤل تمنةؤؤؤ   لعقنؤؤؤا   إلسؤؤؤالمة 
ممسسوا بةعي وايى   منله  ييي محما  لشنل هي ( تيقب  الباص ش بتق  سم  م   لحاوث  لمرضؤرع   هةؤا ماويؤ  

 ابوا ( . ش نيى  ليير  هشال   ثظ  نيى هة   لم ول هلل   ثظ هسس تيمنذه    ليواء ( نو   ليوا ة  . لعيظ شييي  
يقؤؤا  ليوا ةؤؤ  مؤؤمتمل بابؤؤن   شهيييؤؤن  لبابةؤؤ  ةسؤؤر  لشؤؤليع   إلسؤؤالمة   البابةؤؤ  . ثؤؤظ هيؤؤام  1848شفؤؤي سؤؤي   

  ليواء   شت ل ن جمايت  إلى فلق   في ةر ةي إول   ( .
ةيب  إلى ه   ليؤر    ألشلؤى ألتبؤاع  لبؤاص كؤا  لينوؤرن فنوؤا يؤان كينؤل مؤيوظ ... ش ؤا كؤا   سؤظ مؤ  شال   رتيا ه  

 هيمال  لس ار   للشسة  في آول   ميحصل  في تونئ   أللر ح ش تي ةظ هيمال  لبابة  .
 نيؤؤى  ش ؤؤا مؤؤلت نيؤؤر   ليوؤؤاء ب الثؤؤ  هآؤؤر ر   ألشل  نيؤؤى فةؤؤ  هةؤؤ  عةسؤؤى ييةؤؤ   لسؤؤالم   ثؤؤظ  نيؤؤى  لييؤؤر  ثؤؤظ

  أللر ة ...
  
 :مدرسة مد الجسور نحو الغرب 

لقا  بؤلةا هك ؤل مؤ  مؤل  إلؤى ه   لاؤلص هللاثؤل ه  ال  سؤتعمل  لقؤر  إال فؤي ةؤاالت  لضؤلشر   لقصؤر  ألةؤ  هنر  
 .  ش لبحلي ه   لمكاة  ه   صي  م  رالل ربا ب  م  هبياء  لييا هضعاف ما تحقق  جياه شهساآني   لجري

ه  مؤؤ  هفضؤؤل  لطؤؤلق لضؤلص جؤؤذشريظ فؤؤي هرض  لمسؤؤيمن  يؤؤر إ امؤؤ  مؤؤا رس  – الؤؤذ ت  -شلقؤا ره   إلة ينؤؤح
تقؤؤرم بؤؤلنم  لوؤؤر  بؤؤن   لاؤؤلص  لمشؤؤل  ش لشؤؤلق  لمسؤؤيظ بتمنةؤؤ   لحؤؤر جح شىه لؤؤ   ل ر دؤؤل شتقليؤؤب  لشؤؤق  بؤؤن   إل مؤؤا  

. شمؤؤ  يؤؤذه (1  ي  ليادؤؤ  ش ل  ؤؤل  لصؤؤليم بتييؤؤةس  ألمؤؤرر ش رؤؤتال   لشؤؤار ت شيؤؤام  ل ؤؤر رق بؤؤن   لمسؤؤيمن  ش ل ؤؤافل 
  لما رس :

 مارس  محما يياه في مصل.
 مارس  هةما را    شييى آليقت  شةنا  لاو  را  .   في  لويا ( .

 مدر ة مومد وبده في مصر : 

                                                
 ر ن  نر سةا   لمت آل  تقرم همليكا بي س  ليلةام    ي  آليق  فتتاح  لمل كح  ل قافة    ش لممسسات  لعيمة  ش لبح ة   لعالة  . شي  آليق هرذ  لطيب    (1 

يكا . شتصلح همليكا شهبياء  ألغيةاء ش لشخصةات  لسةاسة  ش الجتماعة  في  ع ات نر سة  إلى همليكا لاسل يقرلوظ شىيانتوظ  عقرل شثقاف  شتبعة  رشةة  ألمل 
 كرةر  هيماء بالنيظ في  لمستقيل !  في نياوتوا ليل م  تيك  لبع ات   ه  يمالء  لخليجن  سنتسيمر  موم  إن ر  بالنيظ في كل  لمجاالت   شسة
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 ختيف  لم سلش  ألةا    لتارير ةرل بخصة  محما يياه شفؤي تحينؤل مر   ؤ   لسةاسؤة  شدؤيت   ؤاالةتالل 
 :(2  ليليطاةي 

لي فة  ش ول  فة   لمصيم  لذي ه ق, مصل مؤ  سؤباتوا  لعمنؤق   شهةؤ  بؤذل شسؤع  فؤي إدؤالح فميوظ م   اا
 ألهيل .  شهة  كا  ال  ستطة  مر جو  بليطاةةا فاضطل إلى موانةتوؤا مؤ  هجؤل ةما ؤ   ألش ؤاف  إلسؤالمة  ش ل ةؤام 

 .. اإلدالح  لجذري لألهيل ش  لعيماء. شم  يمالء تيمنذه محما رضا   ومحما  ليوي

شميوظ م  ول  هة   ام باشر كينل في رامؤ  بليطاةةؤا هك ؤل مؤ   لعيمؤاةنن   لصؤلةاء  شذلؤك ألةؤ  مؤا  لجسؤرر 
بن   لي سة   لمصلي   إلسالمة  ش لي سة   إلةجينحي   لحا ا    ش ستطاع ه   قي   ل  نلي  هة  ال بؤا مؤ   لتعؤاش  مؤ  

 بليطاةةا.

 هيل  لذي ك ل محما يياه .شم  هدحاص يذ   للهي  لشةر ييةش بةر  أل

 شموما  ك  م  همل فويا   ضا ا كيل  ال ةستطة  إغ الوا في ةةا  محما يياه:

نررلؤؤؤ   لماسؤؤؤرةة  شيؤؤؤذ  هثيتؤؤؤ  لؤؤؤ  ةتؤؤؤى تيمنؤؤؤذه شهثيؤؤؤن ةصؤؤؤرل  ييؤؤؤى هشسؤؤؤم  فؤؤؤي  لماسؤؤؤرةة  مؤؤؤ   لميحؤؤؤق  -1
  ل قافي  ألمليكي في  لمح ل  لماسرةي  لييياةي.

 لخؤؤاوري عبؤؤاس.. شمكاةتؤؤ   للفةعؤؤ  لؤؤاي  إلة ينؤؤح شتؤؤاريوظ لايمؤؤ  فؤؤي كؤؤل ش رفؤؤ   جاةؤؤب كلشمؤؤل ضؤؤا   -2
 ميم    . كما رصره  ميصب  إلفتاء في مصل شةصلشه فة .

كا  محما يياه م  رش ن دالر   ألمنل  ةاهلي كما هسي يا . ش ا ة  ن درر لمحمؤا ييؤاه  خؤالط فنوؤا  -3
 ما . عة ةساء  إلفلة  شغنلي  م  ريةعات مصل في ذلك  لح 

 كا  كلشمل  قرل ليخاوري عباس : -4
) إ مح لي أو أوول أنه ما ام لبريوانيا العظم  نفوذ في مصر, فنو الايخ مومد وبده يكوو هو المفتي 

 حت  يموت(.
 ش ا جاء في كتاص كلشمل   مصل  لحاو  (: 
أحمهد قهاو فهي ) إو مومد وبده  او مؤ سها لمدر هة حد مهة وريبهة الاهبه مهن ت هك التهي أ سهسا السهند  

 السند مؤ ا جامعة و يكر  (.
  قرل  لمستشلق  إلة ينحي   ياميتر  جب( في كتا   :   هو  وتج   إلسالم( : 

) ومن ناحية أقرن نجد أو الايخ مومد وبده ود صنة جسرا فو  السو  التي تفصل التع يم التق ندي الجاد 
 لار  والغرب ( .ون التع يم المصري الخاقة لمذهب العق ننن الذي غ ا ا

ال هبؤك ه  ت سؤنل محمؤا ييؤؤاه ليقؤلهللا  ش لؤذي ةقيؤؤ  تيمنؤذه محمؤا رضؤؤا وؤال ييؤى  لوحيمؤؤ   للشةةؤ  همؤام ضؤؤاط 
 لاؤؤلص  لجؤؤاثظ ييؤؤى دؤؤاشر  لمسؤؤيمن  ش سؤؤتحةاء مؤؤ   لمستشؤؤل ن  . ةنؤؤث هشل  لمال  ؤؤ   ؤؤالقر   لطيةعةؤؤ    شفسؤؤل 

شبؤؤؤؤات   ش  لطنؤؤؤؤل  أل ابنؤؤؤؤل  مخير ؤؤؤؤات مؤؤؤؤ  جؤؤؤؤيس سؤؤؤؤجرنيظ آلنم بتسؤؤؤؤخنل  ؤؤؤؤر   ألرض لؤؤؤؤ    شهشل  لجؤؤؤؤ   المةكل 
  لبعرض ش لذ اص   ش لحجار  من سجنل  الجل ثةظ ..!

                                                
ل في هماة    هما ةح  فال ةختيف   شال ريب يياةا ه  محما يياه كا  ماسرةةا يمنال ليليطاةةا ملتا  ميحا  في نو    . شةح  مت قر  م  بةر  ألهي (2 

  لمخاشين     .،ن  لمخيصن   لما ين  شسامم  لطني - اتي     - لشةر ييةش( رةم      ةنث ك له يييا شبن  شجره رنت  
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 فأو  كا  محما يياه م   رل  تعالى : 
ِليَكاَء  ُكمَّ ال )  ِ ِمكنم أَوم َكنُوا إِلَى الَِّذيَن َظلَُموا فَتََمسَُّكُم النَّكاُر َوَمكا لَُككمم ِمكنم ُدوِن َّللاَّ َوال ؤَرم

 . (113 يرن: ( ونَ ؤُنمَصرُ 
 مدر ة أحمد قاو )سا ور في السند :

لقا ه يق بليطاةةا شجرن ييماء دؤان ن  مجايؤاو  فؤي بؤب  لقؤار   لويا ؤ  مؤ  هم ؤال  لشؤةر   هةمؤا بؤ  يلفؤا  
(  لؤذي هلوؤؤب بؤعي   لحمؤاس ش لجوؤؤان فؤي ة ؤرس  لمؤؤممين  فؤي  للبؤ   ألشل مؤؤ   لقؤل   لتاسؤ  يشؤؤل. 1842 لشؤونا 

 ى تلبة  ديا   نوية  تمسم م   ألذيا  ف ل   لجوان فارتلع تعان  م   لما رس م ل : شلذلك لجأت إل
  لقان اةة    ش امن منله  غالم هةما ييى هة  ةيي ويسر  لجوان .

 هةما را  .  لعيماةي  لذي ةان   للااء  لجوان ه ضا.

. 1837 لجيؤا ي  ا فؤي  لحكؤظفؤي نييؤي  ثؤظ يمؤل فؤي رامؤ  بليطاةةؤا همنيؤ1817ش ا شلا هةما را  يذ  سؤي  
  ش ؤف هةمؤا رؤا  ضؤا  ل ؤرر   إلسؤالمة    شريؤم ك نؤل  مؤ   ليليطؤاةنن  1857شلا  قةام  لمسؤيمن   الجوؤان سؤي  

مؤؤؤ   لقتؤؤؤل   شنفؤؤؤ  ميياؤؤؤا ضؤؤؤخما مؤؤؤ  مالؤؤؤ  إلةقؤؤؤاذيظ   شهلؤؤؤف كتا ؤؤؤا يؤؤؤ  هسؤؤؤباص  ل ؤؤؤرر  هةحؤؤؤى فةؤؤؤ   الال مؤؤؤ  ييؤؤؤى 
  لمسيمن   لجوي  .

هةشؤؤأ    ل يةؤؤ   لشؤؤلقة   إلةجينحيؤؤ  ( فؤؤي ييةكؤؤل  .  1875سؤؤام ةجمؤؤ   لويؤؤا . شفؤؤي سؤؤي  ش ؤؤا ميحتؤؤ  بليطاةةؤؤا ش 
 .  1898ش سموا  آل     لجامع   إلسالمة  ( . شييك سي  

 شم  هيظ محاشالت هةما را  :
 إةشاء نو  جاوا تيصول فة   ألن ا   ل الث     إلسالم    ليصل ةة     لنورن   (.

 هسماه تيةا   ل الم .1862جنل  شكتب في يذ  كتا ا سي  محاشل  إثبات دح   ألةا

 -ش لعةؤؤاذ  ؤؤاهلل -  عتقؤؤاش   اإللؤؤ ةؤؤان   المؤؤذيب  لطيةعؤؤي  لؤؤايلي   ش ؤؤال ه  جمةؤؤ   ألةيةؤؤاء كؤؤاةر  آيةعنؤؤن  ال
 شلقب ة س   الطيةعي.

 إلااء فليض   لجوان . هيظ هةظ  ليير ت ت تسب  اللياض   للشةة  .

 ي  لسي بالسند :مدر ة وحند الد ن قاو ف

 ش ا هبا شةنا را   سي   هةما را  . شكا  م  هف اره  لتي جاءت في كتب  :
  لاير  إلى إةشاء ملكح يالمي يصلي  شل  ه  ويتعا ي   لسةاس   كل بكل . -1
 تل   لاةةا ألييوا شتذكنل  لياس  المرت فقط . -2
 ى  إلست اة  ش لذل ش لصيل .إلااء  لجوان ش لاير  لتل  مر جو   لالص   ش لاير  إل-3
 ه   ألةيةاء  ع ر  ليمممين   ل اساو  . -4

 

 :1932المستار  اانك ن ي ) جب( يكتب ون العالم اا المي  نة 
رؤؤؤؤالل  ل يؤؤؤؤث  ألشل مؤؤؤؤ   لقؤؤؤؤل   لعشؤؤؤؤلي   ةجؤؤؤؤم  لنوؤؤؤؤرن شةي ؤؤؤؤاؤيظ  لاؤؤؤؤلبنن  فؤؤؤؤي مجؤؤؤؤاالت بؤؤؤؤتى فؤؤؤؤي  لعؤؤؤؤالظ 

  إلسالمي..
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  شهجر  بتلكةا في  لحؤلص  لعالمةؤ   ألشلؤى  فحطمريؤا شتقاسؤمر  ممتي اتوؤا   ش ؤا فقا هسقطر   لخالف   لع ماةة  
ش ؤؤف  لحيمؤؤاء  لعؤؤلص  سؤؤذ جتوظ إلؤؤى جاةؤؤب  لحي ؤؤاء ش إلةجينؤؤح رادؤؤ  ضؤؤا إرؤؤر ةوظ  لمسؤؤيمن   ألتؤؤل    لع مؤؤاةنن   

ر إلنوؤؤا  لقؤؤلهللا  ظيؤؤا مؤؤيوظ هةوؤؤظ سؤؤف  سؤؤاياشيظ ييؤؤى قةؤؤام ممي ؤؤ  يلبةؤؤ  مسؤؤتقي  !شلمؤؤ   لحقؤؤا ق  لتؤؤي سؤؤيق ه  هبؤؤا
كاةؤؤن غنؤؤل ذلؤؤك !  قؤؤرل لؤؤررةس   رجؤؤل  إلسؤؤتخبار ت  ليليطؤؤاةي(  لؤؤذي رتؤؤب  ل ؤؤرر   لعلبةؤؤ   ل يؤؤل  ضؤؤا  لع مؤؤاةنن  

كيؤن هييؤظ هةيؤا :     ش لؤي مكؤ  ش لحجؤاه هللاةؤذ   .  قؤرللمسايا  بليطاةةا  لتي هغا ن  لريرن  ل اذ ؤ  ليشؤليا ةسؤن
هشر  ؤا منتؤؤ   شلؤر كيؤؤن ةادؤحا بؤؤلي ا ليعؤلص ليصؤؤحتوظ  ؤالعرن  إلؤؤى إذ  كسؤييا  لحؤؤلص فؤل  يورنةؤؤا ليعؤلص ستصؤؤبم 

بنؤؤؤؤرتوظ   لقؤؤؤؤا كؤؤؤؤا   ؤؤؤؤان   لحلكؤؤؤؤ   لعلبةؤؤؤؤ    ومؤؤؤؤر   لسةاسؤؤؤؤ   لخارجةؤؤؤؤ  فومؤؤؤؤا يشؤؤؤؤا ليا بؤؤؤؤاشيا  شكؤؤؤؤا   ليليطؤؤؤؤاةنر  
ش ل لةسؤؤنر   قرمؤؤر   ميؤؤاشر ت جليئؤؤ   يتمؤؤان  ييؤؤى سؤؤذ ج   لعؤؤلص شضؤؤع وظ شبسؤؤاآ   يؤؤربوظ شت  نؤؤليظ   شكؤؤا  لوؤؤظ 

ق   العاش . إةيي هك ل ما هكر  فخل  ه   لام  إلة ينحي لظ  س ك في  لمعؤار   ل الثؤن   لتؤي رضؤيايا   أل  جمةؤ  ث
 (..  أل طار  لخاضع  ليا لظ ت   تساشي في ة لي مرت إة ينحي ش ةا

 (! لقا  ام لررةس رامات جيني  لينورنلقا  ال شيحم   عا ذلك :   
ظ وي ؤؤث  لؤؤظ فؤؤي هشدؤؤال يؤؤذه  ألمؤؤ    فأفسؤؤا  ليابؤؤئ    شهفسؤؤا  ليسؤؤاء شةطؤؤظ ثؤؤظ بؤؤاه  لاؤؤلص يؤؤ  آليؤؤق  لتعيؤؤة 

 لمكرةؤؤؤات  ألسؤؤؤلي    شهنرؤؤؤل هةا ؤؤؤ   لماسؤؤؤر  ش  للشتؤؤؤاري فؤؤؤي ةخبؤؤؤ   لمجتمعؤؤؤات .. شةشؤؤؤل  ل سؤؤؤرق ييؤؤؤل  لمسؤؤؤلح 
 ش لسنيما ششسا ل  إليالم ..

 في كتا   شجو   لعالظ  إلسالمي : المستار  اانك ن ي جب قرل 
  :(1)ع يم( )التي    ]

إو  هذا هو السبنل الوحند لفرنجة )هال  المسه منن وتغريبسها , لقهد  هاو التر نه  وويها اناهاء الوبقهة التهي 
تأقذ نسائيها )وجسهة نظهر ال  ه واو ل هد ن و نسها , وحننكهذ يمكهن الجهالء وهن أراقهنسا وتسه يمسا زمهام السه وة 

 فنسا رنسا امتدا  لفكر الموتل .[  
 

 شيقرل : 
المههدارس والمعاهههد ال تكفههي ف يسههه إال الخوههو  ارولهه  ويجههب صههرد االهتمههام إلهه  ق ههق رأي وههام ]  إو 

باالوتما  و   الصوافة , فسي أوون ار وات اروربية وأوظمسا نفوذا في العالم اا المي , و مهد رو الصهوا 
 القومية معظمسم من التقدمننن والصوا تتمن  )ن وة و مانية غالبة  ما  رن .[  

 شيضةا  أ   لتعيةظ ش لصحاف   ا تل   لمسيمن  ال نوينن  إلى ةا  عنا : 
 .[ إو العالم اا المي  يصبح قالل فتر  وصنر  ال   نيا في  ل مظاهر حياته] 

 شيياي جب تخرف  م  ةاةنتن  : 
 المعاهد الد نية . -1

                                                
.  شتذكل  إللحاح ش إلجبار  لذي تمارس  همليكا  لنرم إليان   ولتصريوسم )ال قفاء ون أهدافسم من وراء ذلك ةتب  اليتمام  إلستعمار  ألشربي  التعيةظ    (1 

(  تووير مناهج التع يميكا يشل ت  لممتمل ت تحن  لشعار  لخانع :   مسر ما مسر م  مياي   لتعيةظ .شيقا  لحكرمات  لعلبة  ش إلسالمة   ضاط م  همل 
. 
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ة جار  م اجئا  يل ه  :  لتي ول  هةوا تتطرر  سلي  مذيي  مايش    شتي جل   الور ات اا المية -2
 وتين   لمل  ير  م  إمار توا ما وايريظ إلى  لليب  في همليا . 

 إو الور ات اا المية ال  نقصسا إال ال وامة واسور صالش الد ن .[  ]   :ش  قرل

 
  (1) 1933زعيم المبشرين ) زويمر ( يصف المسلمين الذين  يريدهم الغرب سنة: 

 

 :1933  في ممتمل  لقاس سي   قرل هشيمل مخاآبا  لمبشلي
 

** .. إو مسمتكم هي إقراج المس م مهن اا هالم ليصهبح مخ ووها ال صه ة لهه بها  , وبالتهالي ال صه ة تربوهه بهارقال  التهي ] 
تعتمد و نسا ارمهم فهي حياتسها , وبهذلك تكونهوو أنهتم ط يعهة الفهتح اال هتعماري فهي الممالهك اا هالمية. ههذا مها ومهتم بهه قهالل 

 ووام المكة السابقة قنر ميام .ار
** لقد وضننا في هذه الوابة من الدهر منذ الم   ارقنر من القرو التا ة وار إل   ومنا هذا و   جمية )هرامج التع هيم فهي 
ا الممالك اا المية , ونارنا في ت ك الربوع مكامن التبانر والكنائا والجم يات والمدارس المسيوية , ت ك التهي تسهيمن و نسه

 الدول اروربية وارمريكية .
 ** أنتم أود تم )و ائ كم جمية العقول في الممالك اا المية إل  وبول السنر في الوريق الذي مسدتم له  ل تمسند .

 ** إنكم أود تم شبابا في  يار اا الم ال يعرد الص ة با  , وال  ريد أو يعرفسا , وأقرجتم المس م من اا الم ولم تدق وه فهي
المسيوية . وبالتالي جاء النشء اا المي طبقا لما أرا  له اا تعمار , ال  سهتم ل عظهائم , ويوهب الراحهة والكسهل , وال يصهرد 
همه في الدنيا إال في الاسوات , فنذا جمة المال ف  اسوات , وإو تبوأ أ م  المرا   ففي  بنل الاسوات  يجو  بأغ   ما يم ك 

  ]. 
 شيقرل هشيمل :

م و   )رامج التع يم فهي المهدارس اال)تدائيهة , أقرجهه منسها القهرفو , تهم تهاريخ 1882السيا ة اال تعمارية لما وضه منذ ] إو
اا الم , وبذلك أقرجه ناشكة ال هي مس مة , وال هي مسيوية , وال هي  سو ية . ناشكة مضوربة , ما ية ارغراك, ال تؤمن 

 ال ل كرامة , وال ل وطن حرمة [   أهه. بعقند  وال تعرد حقا , فال ل د ن , و 
 
 لجنؤؤل رؤؤالل  لقؤؤل   لتاسؤؤؤ  يشؤؤل ش ل يؤؤث  ألشل  لقؤؤل   لعشؤؤلي  شدؤؤ ا نقةقؤؤا . شل يؤؤؤ   ) زويمههر(لقؤؤا شدؤؤف 

    لذي ره  ه   لشلق  لمسيظ سةصبم ييماةةا ي   ليب .  )جب(راص فأل  فةما  عا   شلظ  صاق ظ  
ن .  فقا ةوضن  لصحر   إلسؤالمة   ما رسؤوا  لمختي ؤ    ثؤظ هفؤلهت لوظ  الملدا -يح شجل  –لقا كا     

  لصحر   لجوان     شيانت  ألم  تيتمس  لخالص في آليق  لقلهللا  (. 
  فََسككيُنمِفقُونََها  ُككمَّ ؤَُكككوُن ِ ككَوالَُهمم ِليَُصككدنوا َعككنم َسككبِيِل َّللاَّ إِنَّ الَّككِذيَن َكفَككُروا يُنمِفقُككوَن أَمم

َشُرونَ َعلَيمِهمم َحسم  لَبُوَن َوالَِّذيَن َكفَُروا إِلَى َجَهنََّم يُحم  (1  أهه [.   (36 ألة ال:   َرة   ُمَّ يُغم
 
  :الدعوة القومية واألسباب الحقيقية التي كانت وراءها  [ 

                                                
: هة  لظ وتيال هي بيء في بلةام   إلستعمار بن   للشم  لصينينن   ألشربنن    ش للشم  لمتصونين   لجان  ألمليكنن  .  ليوظ إال  إورأ ..وتمعن ..و تفسم (1 

 ..ألة   ستعجل  ليتةج  .شألةوظ  حم بال تارير شال ةضار  . الومق والجسل والبوششثالثنت  :    قصائص الكاوبوي ارمريكيما هبلةا إلة  م  

 . (939 -1/908ج -  لذرا ل  لع ام  (1 
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يؤر محاشلؤؤ   لاؤؤلص  سؤتعان  إلسؤؤالم كل  طؤؤ  شةنؤا  شىةؤؤالل ر  طؤؤ  جاوؤا  مكاةؤؤ   عؤؤا فشؤؤل  السههبب الرئيسههي: 
ي  لحؤلشص  لصؤؤينية    فؤأر ن ه   سؤتعمل هسؤيرص  ل  ؤؤل ش ليسؤا  بؤال  لسؤيا    شذلؤؤك لةسؤول لياؤلص ت ينؤؤن  لاؤلص فؤ

 ه ا م  في بالنةا   راد   عا ةمي  ةابينر  ييى مصل.
 آمرح محما ييي  ابا شىبل  ةظ  ابا إلى يمل إميل آرري   رمة  يلبة . 

 الص ممتي اتوا. لتخيم م  تلكةا  لمسيم  ش لقضاء يينوا ةتى ول   ل

محاشل   ليصار   لتخيم م  تلكةا ألةوا كاةؤن تطيؤق ييةؤ   لجحيؤ  شبعؤة  لر جبؤات  السؤت يا ة   لتؤي تقابؤل 
  لمسيمن  نف   لحكا  ش ل ةام  الجيا   لحما    لاشل   إلسالمة .

ا شييةؤؤؤ  شآمعؤؤؤا مؤؤؤ   لمسؤؤؤةحنن  ه   قؤؤؤرنش   لمجتمعؤؤؤات  لتؤؤؤي  عةشؤؤؤر  فنوؤؤؤا شيرجوؤؤؤر  نفتوؤؤؤا شيصؤؤؤبحر  سؤؤؤانتو
 ه ر موا.

 التوور التاريخي ل فكر  القومية:
تعتيؤؤل ةميؤؤ  ةؤؤابينر   ليقطؤؤ   ألشلؤؤى فؤؤي با  ؤؤ  تحريؤؤل  لعؤؤلص مؤؤ   إلسؤؤالم إلؤؤى  لقرمةؤؤ    ش ؤؤا  رتمؤؤلت يؤؤذه 

  ل  ل  في ذي  ةابينر  ييى هثل  لمقاشم   لتي ةلكوا  ألهيل بيا ء    هكيل( ش  تي   لالص بوذه  ل  ل .
ال  –( مؤؤ  مصؤؤل شجؤؤاء محمؤؤا ييؤؤي  ابؤؤا   شكؤؤا  محمؤؤا ييؤؤي ضؤؤا طا هلباةةؤؤا 1904ر  سؤؤي   شرؤؤلج  ل لةسؤؤن

 عؤلف  لعلبةؤؤ  جؤاء مؤؤ   لحميؤ   لتؤؤي هرسؤؤيوا  لخية ؤ  إلؤؤى مصؤل لمقاشمؤؤ  ةؤؤابينر    شكؤا  محمؤؤا ييؤي وتةمؤؤا آمرةؤؤا 
ريؤا   فقضؤي ييؤى ذكةا   شل ي  كا  همةا   ف ا  مصا ا  عقا   لؤيقم  سؤيب همنتؤ    فؤأر ن ه   حضؤل مصؤل شيطر 

  لممالك شةرني    ةاكما ييى مصل.
 مومد و ي باشا والفرنسنوو:

(  ثؤؤظ  سؤؤتقام Lionكؤؤا  محمؤؤا ييؤؤي معجبؤؤا  ال لةسؤؤنن    فوؤؤر ميؤؤذ دؤؤاله ييؤؤى دؤؤي    لةسؤؤي  سؤؤم  لنؤؤر   
  إلؤى مصؤل ن.  كيؤؤرت(  لطينؤب  ل لةسؤي لةكؤؤر  مستشؤاره   فأبؤؤار ييةؤ     ؤل   لقرمةؤؤ   ش ؤا ييؤى كيؤؤرت  ؤأ   طبؤؤ

 لطؤؤالص فؤؤؤي  لؤؤؤا رس  لعيةؤؤا  لتؤؤؤي كؤؤؤا  وؤؤاوليا ييؤؤؤى  لشؤؤؤعرص  لصؤؤحةم  القرمةؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ ( شبؤؤاه محمؤؤؤا ييؤؤؤي ولسؤؤؤل 
 لبع ات إلى فلةسا   فلجعن  لبع ات تحمل بذشر  ل  ل   لقرمة    شم  بؤن  يؤمالء رفايؤ   لطوطؤاشي  لؤذي ه ؤام فؤي 

 ( فحمل ف ل   ل رر   ل لةسة   لقرمة .1831 -1826 اريس  
 رابيم باشا في )ال  الاام:ا)

كؤؤا  محمؤؤا ييؤؤي  ابؤؤا  طمؤؤ  فؤؤي  ميلآرريؤؤ  يلبةؤؤ  تي صؤؤل يؤؤ   لحكؤؤظ  لع مؤؤاةي   ش ؤؤا هيؤؤ  لؤؤ  يؤؤذ   ألمؤؤل 
 لاؤلص   ل لةسؤؤنر   الؤؤذ ت( فأرسؤؤل  بيؤ  إبؤؤل  ةظ  ابؤؤا ش ةتؤؤل  لشؤام كيوؤؤا   شمكؤؤث ةكؤؤظ إبؤل  ةظ فؤؤي بؤؤالن  لشؤؤام سؤؤب  

ت هثؤؤل يمنؤؤق فؤؤؤي تاننؤؤل مجؤؤل   ألةؤؤا   فؤؤي  لشؤؤام شلمؤؤا   ؤؤؤل  ( ش ؤؤا كؤؤا  لوؤؤذه  لسؤؤير 1840 -1833سؤؤير ت  
 شةةا.

 فماذا صنة إ)رابيم باشا في الاام:
هلاى  ألةكام  إلسالمة   لمطبع  ييى  ليصار  فؤي  لشؤام شةؤان   مسؤاش توظ  المسؤيمن  شكؤذلك فعؤل هبؤره فؤي 

 مصل.
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  مؤؤؤا مؤؤؤ   لسؤؤؤ ل ء ش لسؤؤؤا حن  بؤؤؤج   لجمعةؤؤؤات  لتبشؤؤؤنلي  شما رسؤؤؤوا   شهمؤؤؤا هبؤؤؤره فؤؤؤي مصؤؤؤل ف ؤؤؤا  جيسؤؤؤاؤه ن
 ش لمبشلي    شكا  ةتةج  يذ   لتشجة  ليمبشلي  في  لشام.

 :(1)ودوم البعمات البروتستنتية )ارمريكية( و او من )نن رجاالتسا  -أ
( فيقؤؤل  لمطبعؤؤ   لتؤؤي كاةؤؤن ليبع ؤؤ  1857 -1834.  لؤؤذي مكؤؤث  عمؤؤل ن  بؤؤا لييصؤؤل ةة  مؤؤ   ( ) أ  ههي  ههمن

يؤر شهشجتؤ   ثهت تطب   العلبة  شيي هشل مطبع  م  ةريوا في بالن  لشام   شه ام سؤمنم  مالط  إلى بنلشت شبا
 في بنلشت مارس  ليييات شيي هشل مارس  في بالن  لشام م  يذ   ليرع.

سؤؤي  فؤؤي بؤؤالن  لشؤؤام  ربمؤؤا  55جؤؤاء آينبؤؤا مؤؤ   لبع ؤؤ   ألمليكةؤؤ  شبقؤؤي  عمؤؤل   ورنن نههوس فانههد ( لؤؤاكترر  
  ل لن    ألجيية  قةم  شهك ليا هثل  في  لتطرر  ل قافي في  ليالن.  كاةن جورنه هكيل  لجورن

( لييؤؤؤاةي ةصؤؤؤل ةي   يمؤؤؤل مؤؤؤ   لبع ؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤ    شفؤؤؤي مطبعتوؤؤؤا مؤؤؤؤ  1871-1800ةادؤؤؤةا  لةؤؤؤاهجي :   
شفاةؤؤا ك   ش  ؤؤام يؤؤر ش بيؤؤ  إبؤؤل  ةظ  لةؤؤاهجي بتلجمؤؤ   لتؤرر     شكؤؤا   بيؤؤ  إبؤؤل  ةظ يؤؤر هشل مؤؤ  هسؤؤس  جمعةؤؤ   ثسؤمن
 لشت  لسلي ( ذ ت  لطا    لقرمي .بن

(   مؤؤات فؤؤي مصؤؤؤل شةعتؤؤ   لمحافؤؤؤل 1906-1847  يؤؤاش مؤؤا بؤؤؤن     اشىبؤؤل  ةظ يؤؤذ  كؤؤؤا  ةصؤؤل ةةا ماسؤؤر ةةؤؤؤ
  لماسرةة  فنوا   شير داةب  لقصنا   لتي تياني  ال رر  ييى  ألتل  .

 
 تييوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ش سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتفةقر  هووؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلص  
 ه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ركظ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ينؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   لتؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  ةاهلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةا مأربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليطيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ل
 

 لقؤؤا آمؤؤؤا  لسؤؤؤنل ةتؤؤى غادؤؤؤن  للكؤؤؤب   
 ةق ؤؤؤؤؤؤؤؤظ بؤؤؤؤؤؤؤؤن  هوؤؤؤؤؤؤؤؤاي  لتؤؤؤؤؤؤؤؤل  ميتوؤؤؤؤؤؤؤؤب   
 فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   خنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي جيبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هرص  

 

 

                                                
 لد  شجاء  لالة,  ام  لمحاشالت  ألمليكة  ليتسيل ليميطق    ةنث لظ وتمكير  لقر  بليطاةةا شفلةسا شغنليا م  نشل  إلستعمار هللاةذ   . ةتى جاءتوظ   (1 

 مقن ه   حصاش  ما هرع هجا نيظ  لمبشلش   ليلشتستاةن م   ليصار   لمتورنو  .
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(   شيؤؤر لييؤؤاةي كؤؤا   عمؤؤل متلجمؤؤا فؤؤي  لقيصؤؤية   ألمليكةؤؤ  فؤؤي بنؤؤلشت   1883-1819 طؤؤلس  لبسؤؤتاةي:  
 ؤؤ   لمبشؤؤلش  مارسؤؤا فؤؤي مارسؤؤ  ش فاةؤؤا  . شظ ثغنؤل نويؤؤ  مؤؤ  مؤؤارشةي إلؤؤى بلشتسؤؤتيتي  سؤؤيب دؤؤا  ت  مؤؤ  سؤؤمن

ش سؤؤتالق فؤؤي  لتلجمؤؤ  يشؤؤل سؤؤير ت   هدؤؤار  ؤؤامرس  محؤؤةط  لمحؤؤةط( شمختصؤؤله  ثييةؤ    تؤؤلجظ  لتؤؤرر   مؤؤ  سؤؤمن
   طل  لمحةط( ش  ن  ل   لمعارف ليبستاةي(.

(   بؤؤن   ليصؤؤار  ش لؤؤارشه فؤؤي لييؤؤا ( مجيؤؤ    سؤؤموا   ة نؤؤل سؤؤرري ( وؤؤاير إلؤؤى 1860هدؤؤار فؤؤي فؤؤت  يؤؤام  
(   لمارسؤ   لرآيةؤ ( كؤا  وؤارس يؤر ش ةادؤةا  لةؤاهجي فنوؤا . شهدؤار يؤام 1863 لقرمةؤ    هسؤس يؤام    لرةؤا 

بؤؤعاريا  ةؤؤب  لؤؤرآ  مؤؤ   إل مؤؤا (.  -( مجيؤؤ   سؤؤموا   لجيؤؤا ( دؤؤحة   ةصؤؤف بؤؤولي  سةاسؤؤة  شهنبةؤؤ    1870 
 شهدار دحة تي   لجي ( ش   لجيني (.

ل  ؤؤل   لقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ    فيقؤؤا  ؤؤام تالمنؤؤذيظ  التي ةمؤؤات  لقرمةؤؤ   شيعتيؤؤل  لةؤؤاهجي ش لبسؤؤتاةي مؤؤ   لؤؤلش ن  ألش  ؤؤل
 لتؤؤي هللاتؤؤن هكيوؤؤا فةمؤؤا  عؤؤا شهثمؤؤلت يؤؤذ   إل صؤؤاء لؤؤاو    يؤؤ   لحةؤؤا  شتلبةؤؤ   لؤؤلش ن  لؤؤذو   عتيؤؤلش   لقرمةؤؤ  مؤؤ يوظ 

  ألييى  لذي تقام ل   لقر ةن  ش لتضحةات.
اةي هةوؤا  امؤن  لةشؤاء هكيؤل معوؤا لحضؤاة   ل  ؤل  لقؤرمي م  ثمار  لبع    ألمليكة  يا  إبل ه  لةؤاهجي ش لبسؤت

 شير:
 (:1866الجامعة ارمريكية في )نروت )

شكؤا   سؤموا فؤي  ليا  ؤ    ل يةؤؤ   لسؤرري   إلةجنيةؤ (   شكؤا  هشل ر ؤةس لوؤؤا يؤر   ن ةةؤال بيؤس( ر يؤب همليكؤؤي 
بيؤس(   شهثؤل  لجامعؤ   ن بيؤ   يؤر  ر  ( شري ؤ 1902 حمل  لاكترر ه في  لاليرت   شبقي ر ةسؤا ليجامعؤ  ةتؤى يؤام  

 ألمليكة  في  لميطق  ال ور هي  هي هثل في  ل  ل   لقرمة  . شلقا رلجؤن  لجامعؤ  هجةؤاال مؤ   ؤان  بؤالن  لشؤام ييؤى 
ما   ل  شةةا . شم  هساتذتوا  لمعلشفن  بليا    ل  ل  لقرمي   سطيطن  هريق(  لذي ةخؤلج ييؤى وا ؤ   جؤررج 

 ةبش(.
( شهسسؤؤؤن مارسؤؤؤ  ورسؤؤؤف  لتؤؤؤي 1847ةجليؤؤؤ      لةسؤؤؤرعة    ش ؤؤؤا  امؤؤؤن  لةشؤؤؤاء مطبعؤؤؤ –رلةكةؤؤؤ   لبع ؤؤؤ   ل اث

 يلفن فةما  عا  الجامع   لنرسعة .

  ليعاهرير  :  فتتحر   كية    ين  آرر ( في لييا . –ج 
 الجم يات القومية: -

   ل  لقرمي شهيموا:شم   أليمال  لتي  امن بوا  لبع ات  لتبشنلي  إةشاء  لجمعةات  لتي تياني  ال
 (:187جم ية اآل اب والفنوو وام ) -1

ش فاةؤؤا   ش  لبسؤؤتاةي  ش ةادؤؤةا  لةؤؤاهجي   ش لؤؤظ   ثهسسؤؤتوا  لبع ؤؤ   لتبشؤؤنلي   ألمليكةؤؤ  شييؤؤى رهسؤؤوا سؤؤمن
 مة يينوا ياما  ةتى بي  هيضاؤيا رمسن  يضر  هك ليظ م   ليصؤار   لسؤررين  فؤي بنؤلشت   شلؤظ  كؤ  فؤنوظ 

 هي   شبقنن  لجمعة  رمس سير ت.مسيظ ش ةا شال نر 
 ( :1850الجم ية الارمية وام ) -2

 .لهسسوا  لةسرينر  شكا   شلف يينوا  ألص  نبل شة
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 (:1857الجم ية الع مية السورية وام ) -3
بي  هيضاؤيا ما   شرمسن  يضؤر     بؤتل  فنوؤا  اإلضؤاف  إلؤى ممسسؤنوا مؤ  هتبؤاع  لبع ؤ   ألمليكةؤ   عؤة 

 (.1868الن  يتل ف  لحكرم  بوا يام   لمسيمن  ش لارشه   شة
 كا  هشل درت ظول لحلك   لعلص  لقرمة  ير درت إبؤل  ةظ  لةؤاهجي هةؤا هيضؤاء  لجمعةؤ  فؤألقى  صؤنا   

  تخذت  درر   ليشنا  لقرمي (.
 (:1875جم ية )بنروت السورية وام ) -4

( هي  يؤل  رتقؤاء 1875ام   قرل جؤررج  ةطرةنؤرس   ولجؤ  هشل جوؤا مؤي ظ فؤي ةلكؤ   لعؤلص  لقرمةؤ  إلؤى  لعؤ
 لجامعؤؤ   –ييؤؤا  لحمنؤؤا  لعؤؤلش  سؤؤيتن  ةؤؤن  هلؤؤف رمسؤؤ  بؤؤبا  مؤؤ   لؤؤذو  نرسؤؤر  فؤؤي  ل يةؤؤ   ليلشتسؤؤتيتة   لسؤؤرري  

بينؤؤلشت جمعةؤؤ  سؤؤلي  شكؤؤاةر  جمةعؤؤا مؤؤ   ليصؤؤار    شل ؤؤيوظ هنركؤؤر  قةمؤؤ   ةضؤؤمام  لمسؤؤيمن  ش لؤؤارشه  – ألمليكةؤؤ  
عةؤؤ  ةحؤؤر  ثيؤؤن  شيشؤؤلي  بخصؤؤا ويتمؤؤر  إلؤؤى مختيؤؤف  لطر  ؤؤف  لاويةؤؤ    إلؤؤنوظ   فاسؤؤتطاير  ه   ضؤؤمر  إلؤؤى  لجم

شيم يؤؤر   لصؤؤ ر   لمختؤؤار  ش لمسؤؤتينل  فؤؤي  لؤؤيالن   شكاةؤؤن  لماسؤؤرةة   ؤؤا نريؤؤن  يؤؤل ذلؤؤك بؤؤالن  لشؤؤام ييؤؤى دؤؤررتوا 
  لتؤؤؤي يلفتوؤؤؤا هشرشبؤؤؤا   فاسؤؤؤتطاع ممسسؤؤؤر  لجمعةؤؤؤ   لسؤؤؤلي  يؤؤؤ  آليؤؤؤق هةؤؤؤا همال وؤؤؤظ ه   سؤؤؤتمنير  إلؤؤؤنوظ  لمح ؤؤؤل

  لماسرةي  لذي كا   ا هةش  ميذ يوا  ليب شيشلكره في هيمالوظ (
 -م  يذ  ةار :

 ه  با     لعمل  لقرمي  لمي ظ كا  في بالن  لشام ي  آليق  ليصار .
 ه  يمالء  ليصار  م  تالمنذ  لبستاةي ش  لةاهجي هش م  محينوظ شكاةر  ثمل  جورن  لبع    ألمليكة  .

   ةظ  لةاهجي داةب بعار  لجمعة  .إ  م  بن   لممسسن  إبل 

                                                                                       ليطيي   حا  لسةا مأربيا      في   خنب ليا في جيب  هرص                                                                        
ارس ةمل  ابا   ةصل ةي ليياةي( شدوله    باين  مكؤاريرس ( مؤ  ممسسؤنوا   شيؤمالء  ل الثؤ  شكذلك كا  ف

 م  كبار  لماسرةنن   لمعلشفن .
يؤؤؤي  لتؤؤؤي تييؤؤؤن ف ؤؤؤل   لقرمةؤؤ   لعلبةؤؤؤ    شيؤؤؤي ة ؤؤؤس  أل ؤؤؤاني  لتؤؤؤي كاةؤؤؤن  – لنورن ؤؤؤ   -فاأل ؤؤاني  لماسؤؤؤرةة   

ييايؤا ووؤرن  لاشةمؤ  فؤي سؤالرةةك شتعقؤا  جتمايؤاتوظ  فؤي بنؤرت تحل  في  لر ن ذ تؤ     لقرمةؤ   لطرر ةةؤ  (  لتؤي وت
  لنورن  إل طالنن .

  إلةؤؤاس ةبؤؤالن  مؤؤ  بيؤؤا  ذشق مكاوؤؤل شه   لؤؤذي هشةؤؤى    ؤؤل  تأسؤؤةس جمعةؤؤ  بنؤؤلشت  لسؤؤلي  يؤؤر رجؤؤل  سؤؤمى
ن  شكؤا  هسؤتاذ  لياؤ   ل لةسؤة  وارسؤؤوا فؤي  لجامعؤ   ألمليكةؤ  لطؤالص دؤؤف فؤنوظ  لةؤاهجي شيعقؤرص دؤلشف شبؤؤاي

 مكاريرس   شكا   ألستاذ معجبا  ال رر   ل لةسة (.
شر ء تشؤؤكنل  لجمعةؤؤ    فقؤؤا  –هعؤؤةظ  لماسؤؤرةة  شكؤؤا   كيؤؤى  ؤؤأبي  ألةؤؤل ر  –ش ؤؤا كؤؤا   شؤؤك ه  مؤؤاةن  ابؤؤا 

 ( :1880جاء في بلقة  هرسيوا  لقيصل  ليليطاةي في ةحيل   يام  
يؤؤر ميشؤؤميا ( شكؤؤا  مؤؤاةن هللاةؤؤذ      ظوؤؤلت فؤؤي بنؤؤلشت ميشؤؤرر ت تحؤؤة ييؤؤى  ل ؤؤرر   شؤؤك فؤؤي ه  مؤؤاةن

 ش لةا ييى  لشام.
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شل ؤ  ةؤحم  لسؤؤيطا  ييؤا  لحمنؤؤا شمتا عتؤ  ليجمعةؤؤ  شميشؤرر توا جمؤا ةشؤؤاآوا   شكؤا  هيؤؤظ ميشؤرر ت  لجمعةؤؤ  
 شةان مطاليوظ  أرب  ةقا . 1880ن سميل  31ير  لميشرر  ل الث  لذي دار في 

 ميم سرريا م  لييا   الستقالل .
 ة  لا  رسمة . اليتل ف  العلب

 رف   لل ا   ي  ةلي   لتعيةظ.

 يام إرسال هبياء  لعلص ليحلص م   ألتل   رارج بالنيظ.

 هجر   وا  القومية إل  القاهر  :
ةتةجؤؤؤ  مكافحؤؤؤ   لسؤؤؤيطا  ييؤؤؤا  لحمنؤؤؤا ليجمعةؤؤؤات  لسؤؤؤلي   لقرمةؤؤؤ     ةتقؤؤؤل هشلئؤؤؤك  لؤؤؤايا   ألش  ؤؤؤل ليقرمةؤؤؤ  إلؤؤؤى 

ليليطؤؤاةي . فوؤاجلت  لعؤؤا الت  ليصؤل ةة  إلؤؤى  لقؤايل  لتيؤؤث مؤ  ييؤؤا   ألف ؤؤار  لقؤايل  ةنؤؤث  جؤ ظ كلشمؤؤل  لمعتمؤا  
  لعيماةة  ش لاير   لقرمة    شلتيطيق ميوا لمحارب  تلكةا. شكا  م  هبله تيك  ألسماء  لتي  ستقلت في  لقايل  :

شيمؤؤؤا  فؤؤؤارس ةمؤؤؤل شدؤؤؤوله بؤؤؤاين  مكؤؤؤاريرس   دؤؤؤاةب جليؤؤؤا   لمقطؤؤؤظ  لنرمةؤؤؤ    شمجيؤؤؤ   لمقتطؤؤؤف  لشؤؤؤولي 
 ماسرةةا  .

 سيةظ تقال  لذي هسس جليا   أليل م  لنرمة   لتي ماه لن إلى ورميا يذ  .

 هيا   : داةب ن ر  لوالل شل  ممل ات ك نل  .  يجر رج

هنوب  سحق   ماول دحة   مصل( شسيةظ ةقاش  ماول دحة    لتجار  (   شكؤا  يؤذ    ليصؤل ةةا   عمؤال  
 شير  لذي هسس ياتن   لصحة تن  .  لن ر  جمال  لاو   ألفااةي  

رشه  لنرسف   ش ا جؤاءت مؤ   لشؤام ش كاةؤن ةصؤل ةة    شت ؤايلت  اإلسؤالم   شسؤمن ة سؤوا فاآمؤ  ورسؤف 
   شل يوا سمن دحة توا  اسموا  لقا ظ   رشه  لنرسف( .

مصؤؤؤل  مؤؤؤارشةي  يتيؤؤؤق  لمؤؤؤذيب  ليلشتسؤؤؤتاةتي ييؤؤؤى وؤؤؤا  لبع ؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤ    ثؤؤؤظ جؤؤؤاء -هةمؤؤؤا فؤؤؤارس  لشؤؤؤا اق
 . (1 ( ثظ هسيظ ييى وا   اي ترةس( .[ هيؤبشهدار دحة      لجر   

 
 : ) جمال الدين األفغاني ( و )محمد عبده ( و )عبد الرحمن الكواكبي (  [ 

فؤي  لعؤالظ كيؤ  كؤايا     شال با ييا ه  هبنل إلى ثالث  م   لايا  مم  كاةر  وتحير  بحي  لعيماء شيظ مشؤوررش 
     شكاةر  م   لر ن ة س  وواجمر  تلكةا شيسعر  إلى يام دلح  لخالف . شيظ:إلى  لرةا   إلسالمة
شكؤؤؤا   حتضؤؤ  ك نؤؤل  مؤؤؤ   ليصؤؤار  ش لنوؤؤؤرن   شكؤؤا  آينبؤؤ   لخؤؤؤاص  سؤؤم  يؤؤؤارش  وورن ؤؤا   ش ؤؤؤا  ارفغههاني :

كيجؤؤؤي(   شكؤؤؤا  ويؤؤؤحل فؤؤؤي ليؤؤؤا  ضؤؤؤة ا ييؤؤؤى  مسؤؤؤتل ليؤؤؤن(  يةضؤؤؤل مرتؤؤؤ  يؤؤؤر شةصؤؤؤل ةي هللارؤؤؤل  سؤؤؤم   جؤؤؤر رجؤؤؤ
اةب كتاص  مستقيل  إلسالم(   شيياما ةاشل  لخية   ميؤ   ألفاؤاةي مؤ   لخؤلشج مؤ  تلكةؤا ترسؤط لؤ   ليليطاةي د

  لس نل  ليليطاةي شرلج . شكا   ألفااةي ر ةسا لمح ل  لشلق  لماسرةي.
ف ؤؤؤا  دؤؤؤا قا ةمةمؤؤؤا ل لشمؤؤؤل   شدؤؤؤلح  ؤؤؤأ   لشؤؤؤةر ييؤؤؤاه سؤؤؤنبقى م تةؤؤؤا لمصؤؤؤل مان مؤؤؤن  أمههها مومهههد وبهههده:

كؤا  ماسؤؤرةةا   شكؤؤا  مؤ  رش ن دؤؤالر    ألمنؤل  ةؤؤاهلي فاضؤؤل   شمؤ  تالمنؤؤذه: هةمؤا لط ؤؤي  لسؤؤنا بليطاةةؤا فنوؤؤا   ش 
                                                

 . (  882 -   879   1العظام  : ج   لذرا ل  (1 
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 لعيماةي  لذي هيي  ك له  لير ح في دحة ت    لجليؤا ( شسؤعا هغيؤرل   ش اسؤظ همؤن   دؤاةب كتؤاص تحليؤل  لمؤله ( 
   شيمالء كا  لوظ هثل يمنق في مجل   ألةا   في مصل.

شكؤؤا  جؤؤل هدؤؤا اؤه شتالمنؤؤذه مؤؤ   لمسؤؤيمن  ش لنوؤؤرن ش ليصؤؤار . (: 1903-1849ووبههد الههرحمن الكههوا بي )
شكاةؤن نرشسؤؤ  فؤي مقوؤؤى  سؤؤيييان ار(   ةؤان   مبا عؤؤ  رية ؤؤ  يلبؤي فؤؤي كتا ؤ   هم  لقؤؤل (   شلؤؤ  كتؤاص هللارؤؤل  سؤؤم  

  آبا    الستيا ن(   نيا إلى  لمساش   بن   ألن ا  لتحقنق  لتمسك  لقرمي : 
ا الدنيا ونجعل ار ياو توكم ارقهرن فقه  ,  وونها تجتمهة و ه    مهة  هواء , أال وههي  وونا ند)ر حياتن  

هههذه ارمههم أوروبهها وأمريكهها وههد هههداها الع ههم لورائههق (      ف تويهها ارمههة , ف يويهها الههوطن , ف نويهها ط قههاء أوهه اء
 ( . و اا اري االتوا  الوطني  وو الد ني, والوفا  الجنسي  وو المذهبي , و االرتباب السيا ي  و

كاةن هف اريظ تمونا  ليعيماةة    فقا كاةن هللار ؤيؤظ  يطؤل  ييؤلت يينوؤا  لعيماةةؤ  إلؤى  إلسؤالم (1 يمالء  ل الث   
 كما  قرل  ليلت ةرر ةي.

شةطمؤؤر   لحؤؤاجح  لي سؤؤي بؤؤن   ل ؤؤافلي  ش لمسؤؤيمن    شهدؤؤبحن ة ؤؤرس  لمسؤؤيمن   ابيؤؤ  لتقيؤؤل  ألف ؤؤار  لؤؤر رن  
    قرل  ليلت ةرر ةي :شييى رهسوا  لقرمة  

ومن الوق أو الذي يقرأ لمومد وبده في منااراته مة ريناو ومهة فهرش انوهوو يوها أنهه  هاو  ريهد أو    
يايم  دا في وجه االتجاه الع ماني يومي المجتمة اا المي من طوفانه , ولكن الذي حهدا ههو أو ههذا السهد 

 (.  المي لتوتل المواوة الواحد ت و اآلقرود أصبح ونور  ل ع مانية وبرت و يه إل  العالم اا
 ثظ جاء تالمنذ محما يياه لةعمقر  يذ   لتةار شلةقرنش   عيماةتنوظ.

 فم ال لط ي  لسنا: يمق  لرآية   إل يةمة  شتحيظ  لاير  إلى  لتارير  ل ليرةي.
 ليؤرةي ييؤى  لصؤعناو  شجاء سعا هغيرل: شسيم  كلشمل شه ر   لمعارف لنياني  االتجؤاه  لؤرآيي  إل يةمؤي  ل

  لسةاسي ش الجتمايي   شيقرل كلشمل  أةي سيمت  شه ر   لمعارف ألة  م  تالمنذ  لشةر يياه.
شجاء  اسظ همن : لنرضم  لعمرمةات شي صل مجمل ما كا  واير إلةؤ   لشؤةر ييؤاه   شييؤاني  خيؤ   لحجؤاص 

ال إيجؤاص  لشؤةر ييؤاه   ش ؤا  آيؤ  ييؤى مسؤرنت  شةحع  لحةاء مؤ  ةةؤا   لمؤله  ةتؤى ه   ل تؤاص   تحليؤل  لمؤله  ( ةؤ
 ( كما ذكل لط ي  لسنا ش اسظ همن .1897ير شتيمنذه لط ي في جيةا سي   

أل   اسؤؤظ همؤؤن  ال ييؤؤظ لوؤؤذه  –كمؤؤا   ؤؤ   –شلؤؤذ  تعؤؤح   ل صؤؤرل  ل قوةؤؤ  فؤؤي  ل تؤؤاص إلؤؤى  لشؤؤةر محمؤؤا ييؤؤاه 
  لقضا ا.

عصؤؤرر( شيؤؤر دؤؤول لط ؤؤي  لسؤؤنا   شكؤؤذلك ال بؤؤا شيؤؤذكل فؤؤي يؤؤذ   لمجؤؤال إسؤؤماينل م وؤؤل دؤؤاةب  مجيؤؤ   ل
دؤؤاوق لط ؤؤي  لسؤؤنا  لحمؤؤةظ   شدؤؤا قوظ  –مؤؤ   إلبؤؤار  إلؤؤى إدؤؤب  مؤؤ  هدؤؤا    لتخليؤؤب شيؤؤر ييؤؤا  لعحيؤؤح فومؤؤي 

 ل الث آ  ةسن   لذي فصل م   لجامع   سيب ك له  لصليم فؤي كتا ؤ    لشؤعل  لجؤاييي ( فاسؤتقال لط ؤي  لسؤنا 
 عارف(  ةتجاجا ييى فصل آ  ةسن  م   لجامع   لمصلي .م   لره ر    شكا  شهيل   ليم

                                                
يا نرسيا في كل ( .شم   لممسف هةمومد وبده ) المصري شتيمنذه  جمال الد ن ) ارفغاني (  ش  لشةخن   وبد الرحمن الكوا بي ) السوري ( ل الث  يظ :  (1 

...  بل إةي هتذكل ه  يياه ش ألفااةي كاةا  عتيل   م   لمارس   ااصالش والتنوير , والتوررمل ةل  لتعيةظ في بالنةا : هآ اال شببا ا   هةوظ م  رش ن 
 ر  إال  اهلل ! إلدالةة  في مياي   إلرر    لمسيمن  ش لحلك   إلسالمة    شيلن ذكليظ  ال ياء ش لتحين  ..فال ةرل شال  
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يؤؤؤذه  لمجمريؤؤؤ  يؤؤؤي  لتؤؤؤي  فلغؤؤؤن  لشؤؤؤعب  لمصؤؤؤلي مؤؤؤ   إلسؤؤؤالم لتحؤؤؤل محيؤؤؤ  هف ؤؤؤار جاوؤؤؤا  مؤؤؤ   ل ليرةةؤؤؤ  
ش لعيماةةؤؤ  ش لرآيةؤؤ   لالنويةؤؤ    ش ؤؤا ت ؤؤر   لصؤؤا    بؤؤن  يؤؤمالء شبؤؤن   لشؤؤةر ييؤؤاه إ  يؤؤي إال محاشلؤؤ  لتقليؤؤب يؤؤذه 

في ك نل م   لقر يؤا  لشؤلعة   لتؤي تحؤان  –م  هجل جذبوظ  –  شل ي  لظ  ستط   عا ه  تسايل  ل ئ  م   إلسالم 
 لرال   ش لعا ش  ش لصا    ش لمقاآع    شهفتى  ك نل م   ل تاش  م  هجل رف   لحر جح بني  شبن  كلشمل مؤ  جوؤ    

فؤؤي  لمؤؤلهللا  ش لطؤؤالق  اإلضؤؤاف  إلؤؤى ت سؤؤنل شبنيؤؤ  شبؤؤن  يؤؤذه  ل ئؤؤ  مؤؤ  جوؤؤ  هرؤؤل    م ؤؤل  ل تؤؤر   لتلةسؤؤ الة    شفتؤؤر ه 
 . ت سنل   كان  خلجوا ي   ليسا   لعلبي شيياي مضمرةوا  ال ية    ك نل  م   آل ات  لانية  في  لقلهللا

 (  لمقام إلى  لحكرم   ليليطاةة  ي  ةحص محما يياه : 1906جاء في تقليل كلشمل سي   
إقههوانسم فههي الههد ن , ولكههنسم غنههر متههأترين  )ههدوون وهههؤالء راغبههوو فههي ترميههة مصههالح مههواطننسم و  ... 

التعهاوو مهة اروربنهنن ال معارقهتسم  –إو  نهه فسمتهه حهق الفسهم  –الجامعة اا هالمية , ويتضهمن )رنهامجسم 
 (  في إ قال الوضار  الغربية إل  )ال هم

 شيقرل كلشمل :
 .(Agnosticإني أشك  منرا أو صديقي مومد وبده ما  او إال  إ ريا    

 :  – إلةجينحي  –شيقرل دا ق  بيين 
لهيا لهه مهن المقهة باا هالم أ مهر  –بهالرغم مهن أنهه المفتهي اروظهم  –أقا  أو أوهول أو مومهد وبهده   

 (. مما لي من المقة في الكاتوليكية
 شهداق كيم  في محما يياه شبةخ  كيم   لشةر مصط ى ديلي بةر  إلسالم في  لاشل   لع ماةة  : 

 –لايخ مومد وبده وصديقه أو شيخه جمال الهد ن أرا ا أو    بها فهي اا هالم  ور لهوتر و  فهن ف عل ا   
فههي المسههيوية ف ههم  تسههن لسمهها ارمههر )تأ ههيا   ههن حههد   ل مسهه منن , وإنمهها اوتصههر  –زعيمههي البروتسههتانه 

 : –كذلك  – (. شيقرل بةر  إلسالم مصط ى ديلي  عنسما و   مساود  االوا  المقنة بالنسوك والتجد د 
أما النسضة ااصالحية المنسوبة إل  مومد وبده فخالصتسا أنه زو ع ارزههر مهن جمهو ه و ه  الهد ن ,   

فقههرب  منههرا مههن ارزهههرينن إلهه  الال  نههنن قوههوات , ولههم يقههرب الال  نههنن إلهه  الههد ن قوههو  , وهههو الههذي أ قههل 
وا هم أمهنن و ه  تهرويج  ا أنهه ههو الهذي شهجةالما ونية في ارزهر )وا وة شيخه جمهال الهد ن ارفغهاني ,  مه

  (1 ( . مصر  السفور في

                                                
 الة,  لتلكنح  إلة ينحي  ألشربي ييى همرر ر ةسة    وت لر  لتلكنح يينوا  لنرم م   يل  الستعمار  ألمليكي أ شم  هيظ ذلك : (1 
 تمنة  مسأل   لرالء ش  ليل ء شىه ل   لحر جح  لي سة  ششضرح  ألةكام  لشلعة  في  ل لق بن   لممم  ش ل افل . -
 فسان  لمله  كير    إلفسان  ألسل  ش لمجتم  ش ألم   أسليا .  إلدل ر ييى إ -
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  : الدعوة القومية بداية القرَ العشرين 

شهما نيا   لقرمة   لعلبة  فباإلضاف  إلى ةصار   لشام في  لقايل   لذو  ترلؤر  ترجةؤ   ل  ؤل فؤي مصؤل كيوؤا ! 
 لسؤؤؤررين  شمؤؤؤيوظ: ةجنؤؤؤب يؤؤؤاهشري. شيؤؤؤر  فقؤؤؤا كؤؤؤا   عمؤؤؤل ييؤؤؤا  فؤؤؤي  لملكؤؤؤح  آلرؤؤؤل فؤؤؤي  ؤؤؤاريس  عؤؤؤة  ليصؤؤؤار  

( جمعةؤؤؤ    يصؤؤؤب   لؤؤؤرآ   لعلبؤؤؤي ( فؤؤؤي  ؤؤؤاريس . شكؤؤؤا  يؤؤؤافوا  لؤؤؤذي هيييتؤؤؤ  1904ةصؤؤؤل ةي سؤؤؤرري هلؤؤؤف سؤؤؤي   
( كتؤؤاص    ق ؤؤ   ألمؤؤ   لعلبةؤؤ  (  الياؤؤ   ل لةسؤؤة    1905تحليؤل  لشؤؤام ش لعؤؤل ق مؤؤ   لسؤؤةطل   لتلكةؤؤ    شةشؤؤل سؤي   

ةسنن  مجي     السؤتقالل  لعلبؤي ( ةنؤث دؤار  لعؤان  ألشل ميوؤا فؤي هبليؤل سؤي  شهدار  االبتل   م   ل تاص  ل ل 
 (.1908(   شتر  ن  عا إيال  نسترر سي   1907 

 قؤرل سؤاآ   لحصؤؤلي  ةؤا كبؤار  ل تؤؤاص  لقؤرمنن  :   إ   لقرمةؤ   بتؤؤاهت بيجنؤب يؤاهشري  لؤؤذي شضؤ  هللامالؤؤ  
شكاةؤؤؤن هيمؤؤؤال ةجنؤؤؤب يؤؤؤاهشري تمونؤؤؤا  لمؤؤؤمتمل  ؤؤؤاريس سؤؤؤي   لعلبةؤؤؤ   لسؤؤؤرري  فؤؤؤي فلةسؤؤؤا هشال شفؤؤؤي إةجيتؤؤؤل  ثاةةؤؤؤا ( 

 1931. ) 
 

 (:1913مؤتمر باريا  نة )
 كؤان ك نؤل مؤ  كتؤاص  لقرمةؤؤ   لعلبةؤ   عتيؤلش  مؤمتمل  ؤاريس هساسؤؤا ليقرمةؤ   لحاو ؤ    شكؤا  يؤان  لمشؤؤتلكن  

   أةؤ  كؤا  رالةؤا مؤ  ( يضر  ةص وظ م   لمسةحنن  شةص وظ م  هبياء  لمسيمن    ش  قرل يي  هةةس  لصؤا 24 
 لمطالب   االستقالل ةتى ال تحلج  عة  لاشل  ألشربة   لتؤي كاةؤن تشؤج   لحلكؤ   لقرمةؤ  شتمؤايا  ؤاألمر ل   ش ؤا 

(  ل لةسة   أة  لؤةس ليمؤمتمل يال ؤ  برال ؤات Le tampدلح  لحيل شي ر ةس  لممتمل لمل سل جليا     لطا  :  
فؤؤل  فلةسؤا تشؤؤلف ييؤى  لمؤؤمتمل شيؤي تحكؤؤظ  لشؤمال  ألفليقؤؤي      –فليقؤي هي  لشؤؤمال  أل – لعؤلص غنؤؤل  لع ماةةؤ  

شبؤؤؤكل شهر    لخارجةؤؤؤ   ل لةسؤؤؤة    شرفؤؤؤة  لمؤؤؤمتمل إبؤؤؤل   مصؤؤؤل فؤؤؤي  لمؤؤؤمتمل   ش ؤؤؤا آؤؤؤالير   جعؤؤؤل  لياؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ  
  ( شهر ء يؤؤلص شرمسؤؤ  مؤؤ   لؤؤرال3رسؤؤمة  فؤؤي  لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  ش ضؤؤطلت  لحكرمؤؤ   التحان ؤؤ  ه  ت اشضؤؤوظ  لنرؤؤال  

  لعلص كذلك في سيك  لاشل  .[ هيؤ . 
 

 ووامل هامة في توور الور ة القومية :

  ي  لل  ؤؤ   ألشل مؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤلي ييالؤؤك ير مؤؤل يامؤؤ  كؤؤا  لوؤؤا هثؤؤل كينؤؤل فؤؤي تؤؤأجة  ةؤؤار  لقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ  فؤؤ
 شم  هيظ يذه  لعر مل:

( ةةسؤؤؤا  سؤؤؤي  27يؤؤؤا  لحمنؤؤؤا فؤؤؤي   سؤؤؤتالم جمعةؤؤؤ   إلتحؤؤؤان ش لتل ؤؤؤي  لحكؤؤؤظ فؤؤؤي تلكةؤؤؤا  عؤؤؤا إسؤؤؤقا   لسؤؤؤيطا  ي
 لتؤؤي هدؤؤبحن  – لنورن ؤؤ   –(   شبؤؤاهت  لميؤؤان    القرمةؤؤ   لطرر ةةؤؤ   لتلكةؤؤ    شمؤؤ  فالسؤؤ توا رالؤؤا  هنوؤؤب 1909 

فةما  عا شهيل  ليمعارف . شكذلك ضةا كر  هلؤب شيؤر تيمنؤذ  لنوؤرني نشركؤا ظ  ش تيمنؤذ  لنوؤرني  آلرؤل مؤريح هلؤب 
حؤؤان ش لتل ؤؤي كيوؤؤظ ييؤؤى  إلآؤؤالق مؤؤ   لماسؤؤر    شلؤؤةس مؤؤيوظ ش ةؤؤا مسؤؤيظ  ألدؤؤل هش   شمؤؤ   لمعيؤؤرم ه   ؤؤان   إلت

ووؤؤؤرني هسؤؤؤباةي ... شبؤؤؤاهت جمعةؤؤؤ   إلتحؤؤؤان  –كار سؤؤؤر  –ووؤؤؤرن نشةمؤؤؤ   –تلكؤؤؤي  لعؤؤؤلق   فؤؤؤأةرر برليؤؤؤاي   جاشيؤؤؤا 
ش لمؤا رس ييؤى جمةؤ   لمحاف ؤات  لعلبةؤ  شغنليؤا   ف لضؤن  لتلكةؤ  فؤي  لؤاش شي   كش لتل ي   ؤلض يميةؤ   لتتؤل  ؤ
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ش لميؤؤاي    شبؤؤاهت يميةؤؤ   لتتليؤؤك كؤؤذلك فؤؤي هجوؤؤح   لاشلؤؤ    ش ؤؤا ظوؤؤل يؤؤذ  ش ضؤؤحا فؤؤي  ةتخا ؤؤات مجيؤؤس  ليؤؤر ص 
( فأبؤؤؤؤلفن جمعةؤؤؤؤؤ   إلتحؤؤؤؤان ش لتل ؤؤؤؤؤي ييؤؤؤؤؤى 1908  لمبعرثؤؤؤؤا (  لؤؤؤؤؤذي  ةتخؤؤؤؤب ييؤؤؤؤؤى هثؤؤؤؤل إيؤؤؤؤؤال   لاسؤؤؤؤترر سؤؤؤؤؤي   

( مؤؤ  60( مؤؤ   ألتؤؤل   ش  150ه  ةجؤؤم   إلةتخا ؤؤات لت ؤؤر   ليتةجؤؤ  فؤؤي جاةؤؤب  لجؤؤيس  لتلكؤؤي   ف اةؤؤن  ليتةجؤؤ  
 (.2:  5 لعلص   بنيما  لعلص مت ر ر  في يان  لسكا  بيسب   

( 2شفؤؤي غمؤؤل   ل لةؤؤ  بت ينؤؤل هوؤؤاي  لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤا هةشؤؤئن  جمعةؤؤ   إلرؤؤاء  لعلبؤؤي  لع مؤؤاةي ( شفؤؤي  
 وا  لجمعة   إلتحان  .(  عا  لاسترر  شول   فعابن يذه  لجمعة  ثماةة  هبول ثظ ةيت1908هويرل سي   

ش ؤؤا هنت يميةؤؤ   لتتليؤؤك  لجيؤؤلي ييؤؤى وؤؤا ووؤؤرن  لاشةمؤؤ  إلؤؤى رنشن فعؤؤل يية ؤؤ  لؤؤا   لعؤؤلص  لةشؤؤاء  لجمعةؤؤات 
  لسلي  ش لعيية .

تشكنل  لجمعةات  لعيية  ش لسلي   لتؤي تيؤاني  القرمةؤ   لعلبةؤ    شتيؤاني    صؤل  لؤاشل  لعلبةؤ  يؤ   ألتؤل     
ظ  لؤؤذ تي فؤؤي ن رؤؤل  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ      حنؤؤث  كؤؤر  ليعؤؤلص إن ر  همؤؤرريظ  لا ريةؤؤ  مؤؤ  شلؤؤر ييؤؤى  أل ؤؤل ييؤؤل  لحكؤؤ

 تعيةظ ش   تصان شثقاف    شمشارك   لاشل   لع ماةة  في  ألمرر  لخارجة  كالافاع شغنليا.
ابؤا ترلة  جمال  ابا ش لةا ييى بالن  لشام   شكاةن رالا  هوب  لنورن ؤ  همنيؤ  سؤله   ش ؤا  ضؤطل جمؤال   –3

ه  ووان   لعلص شيحس  إلنوظ في با     لحلص  ل يؤل    لؤئال ويضؤظ  لعؤلص إلؤى معسؤكل  لحي ؤاء ضؤا تلكةؤا   ش ؤا 
 ستيظ جمال  ابا قةان   لجةش  لل    في سؤرريا   ش كؤا   حؤس برجؤرن  لتجمعؤات  لقرمةؤ   لسؤلي  فؤي بؤالن  لشؤام ش 

عصيوظ لتلكةا   ف ا   لعلص وبح ؤر  يؤ  مخؤلج   ش تصؤل  عيظ ه   لعلص  ا ضا ر  ذريا بتصلفات  التحانون  شبت
هيمؤؤاؤيظ   لةسؤؤا   ممؤؤا جعؤؤل جمؤؤال  ابؤؤا  قؤؤتحظ  لسؤؤ ار   ل لةسؤؤة  فؤؤي كؤؤل مؤؤ  بنؤؤلشت شنمشؤؤق شيضؤؤبط شثؤؤا ق فنوؤؤا 

يؤ   لع مؤاةنن    إال ه  جمؤال  ابؤا هر ن  ت ينن  تصؤال  ؤان   لتي ةمؤات ش لجمعةؤات   لةسؤا شتيؤاني  اة صؤال سؤرريا
 لطلف ي   لقضة  آمعا في ش رف  لعلص لجاةب تلكةا في  لحلص.ه   اة  

شبعا إةساس جمال بيةؤ   لشؤليا ةسؤن  بؤاررل  لحؤلص ضؤا تلكةؤا إلؤى جاةؤب بليطاةةؤا  ستشؤا  جمؤال  ابؤا 
(  عؤا  لمحاكمؤؤ   لعسؤكلي  فؤؤي  يالةؤ ( فؤؤي 1915( هللاص سؤؤي   21( بخصؤة  يلبةؤؤ  فؤي  11غضؤبا شهمؤل  ليؤؤا م  

 لييا  .
( بخصؤؤة  يلبةؤؤ  هرؤؤل  مؤؤيوظ ييؤؤا  لحمنؤؤا  لحيؤؤل شي  ر ؤؤةس مؤؤمتمل 21( بؤؤيق  1916ر سؤؤي   ( ه ؤؤا6شفؤؤي  

 اريس شيضر مجيس  ألعةا   لتلكي(   شسيةظ  لجح  لي مسؤايا يحيؤح  لمصؤلي فؤي  لجمعةؤ   لقحطاةةؤ    شكاةؤن 
 كذلك ليمل   ل اةة  في يالة .

 ؤا ة ؤذ جمؤال  ابؤا  إليؤا م  عؤا ترسؤط  لشؤليا شلقا هةاثن يؤذه  إليؤا مات يؤح  يية ؤ  فؤي  لعؤالظ  لعلبؤي   ش 
ةسن  ش بي  فةصل   إال هة  لظ  ص  إلنوما   ش ا كؤا   ألمنؤل فةصؤل بؤ   لحسؤن  هللاةؤذ   فؤي نمشؤق فلمؤى كرفنتؤ  

 ييى  ألرض شن سوا ش ال :
   آاص  لمرت  ا يلص ( .

ي  لشؤؤليا ةسؤؤن  فؤؤي نرؤؤرل  لشؤؤليا ةسؤؤن   لحؤؤلص  لعالمةؤؤ  إلؤؤى جاةؤؤب بليطاةةؤؤا ضؤؤا تلكةؤؤا   فقؤؤا  قؤؤ -4
(  رتارتؤؤؤ  1908تلكةؤؤا سؤؤت  يشؤؤل يامؤؤؤا   شكؤؤا   لسؤؤيطا  ييؤؤا  لحمنؤؤؤا  خشؤؤى ميؤؤ . شبعؤؤا إيؤؤؤال   لاسؤؤترر سؤؤي   

 جمعة   إلتحان ش لتل ي لةكر  همنل  لمك    شيارض ييا  لحمنا في يذ   لتعنن  .
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ن ريؤؤا هيضؤؤاء جمعةؤؤ  (  عؤؤا مؤؤمتمل ت آرييؤؤ   لمؤؤا  ه1908( تمؤؤره سؤؤي   24ش ؤؤا كؤؤا  إيؤؤال   لاسؤؤترر فؤؤي  
 إلتحؤان ش لتل ؤؤي  لؤؤذو  كؤؤا  مع موؤؤظ مؤؤ   لنوؤؤرن  لاشةمؤ  هش  ألتؤؤل    لمتوؤؤرنو   لؤؤذو  تيعؤؤب بوؤؤظ هدؤؤا    لماسؤؤرةة  

 في محافل سالرةةك   ش ا كاةن  لجمعة  تعقا  جتماياتوا في بنرت  لنورن  لميتمن  إلى  لجيسة   إل طالة .
 فقد  تب  توو و توو يقول:

   لبؤؤاره  فؤؤي ت ؤؤري  جمعةؤؤ   إلتحؤؤان ش لتل ؤؤي هةوؤؤا غنؤؤل تلكةؤؤ  شغنؤؤل إسؤؤالمة    فميؤؤذ تأسةسؤؤوا لؤؤظ   إ   لح ةقؤؤ
  ول بؤن  هيما وؤا ش انتوؤا يضؤر  ش ةؤا مؤ   دؤل تلكؤي دؤاف   فؤأةرر  ابؤا يؤر  بؤ  رجؤل برليؤاي ملتؤا   شكؤا  

شكؤا  آين  فؤي ماويؤ  سؤالرةةكا  ا   لقؤاجاشيا م   لطا     لنورن ؤ   لمعلشفؤ   نشةمؤ (   ش كل سؤر مؤ   لنوؤرن  إلسؤب
آيعؤؤن  ابؤؤا مؤؤ  هدؤؤل غجؤؤلي  يتيؤؤق  إلسؤؤالم نويؤؤا   شهمؤؤا هةمؤؤا رضؤؤا هةؤؤا هيمؤؤا وظ فؤؤي تيؤؤك  ل تؤؤل  ف ؤؤا  ةصؤؤ   

 غجليا إلى جاةب كرة  م  هتباع مارس  كرةن  ل يسفة  (.
مؤ  هدؤؤل  شيضؤةا سؤتر  شتسؤر   ؤا ال : إ  هدؤحاص  لعقؤرل  لمحلكؤ  شر ء  لحلكؤ  كؤاةر  ووؤرن  هش مسؤيمن 

وورني   شهما  لعر   لمالي ف ا   جنئوظ ي  آليق    لاشةم ( شيورن سالرةةكا  ألثليؤاء .... كمؤا هةؤ  كاةؤن تؤأتنوظ 
 م  فنيا شبرن سن شبللن  م   اريس شليا  (. –هش  لشينو   الاشلة   –معرةات مالة  م   للهسمالة   لاشلة  

 ويقول هربرت أ)ري:
بلكاء  ل رر   لتلكةؤ   لح ةقنؤن    شيؤمالء يؤظ مؤ   –هي  لملتاش   –فر    الاشةم (  كا  وورن سالرةةكا  شيعل 

 لعلق  لنورني   شل   معتقايظ  ا ال  كر  وورن ا هدال   ش اليتقان  لشا   بن   لياس يؤر: هةوؤظ مسؤيمر   اإلسؤظ 
لؤظ  عؤلف هةؤا مؤ   ليؤاس بؤنئا   شهما  ال عؤل فؤلةوظ مؤ  هتبؤاع تؤرر   مرسؤى ... شفؤي تيؤك  ل تؤل   لتؤي ةحؤ   صؤانيا 

ييوظ   سر   ي  مؤ   لعيمؤاء  لمختصؤن  بار سؤ   لشؤلق  ألنةؤى   شلؤظ  كؤ  هةؤا مؤ   ليؤاس  جؤلؤ ه  وتيبؤأ ه  يؤذه 
  لنورن    لمعلشف     الاشةم ( ستيعب نشر  ر ةسةا في ثرر  كا  لوا ةتا   رطنل  في سنل   لتارير (.

يتخيم م   لحكظ  لتلكي   راد  شهةؤ  هةؤس ه   التحؤانون  سؤي  ش ا كا   لشليا ةسن  وتيمس  لمياسب  ل
( وليؤؤاش   لؤؤتخيم ميؤؤ  شكؤؤا  ييؤؤا   بؤؤ  ةسؤؤن  هللاةؤؤذ   ةا بؤؤا فؤؤي  ليللمؤؤا   لتلكؤؤي   ش ؤؤا  تصؤؤل  كتشؤؤيل 1914 

  لمعتمؤا  ليليطؤاةي فؤؤي مصؤل( شبؤؤ  رشةالاسؤؤترره(  لمستشؤار  لشؤؤل ي فؤي ن ر  اليتمؤان  ليليطؤؤاةي . شهآيعؤ  ييؤؤى 
رر  لشؤؤاوا بؤؤن  هبةؤؤ  شبؤؤن   ألتؤؤل   شسؤؤأل  يؤؤ  إمكاةةؤؤ  ش ؤؤرف بليطاةةؤؤا  جاةؤؤب  لشؤؤليا فةمؤؤا إذ  هييؤؤ   لشؤؤليا  لي ؤؤ

 لحؤؤلص ييؤؤى تلكةؤؤؤا   إال هةؤؤ  لؤؤظ ويؤؤؤق هي تشؤؤجة  ميومؤؤؤا   ش ؤؤال لؤؤ  كتشؤؤؤيل: لؤؤةس مؤؤ   لمحتمؤؤؤل ه  تقؤؤف بليطاةةؤؤؤا 
  جاةب هبةك.

لسؤؤلي    شكؤؤا  ممميؤؤا   ر  ؤؤا  لت ؤؤايظ  إلةجينؤؤحي   شكؤؤا   ألمنؤؤل ييؤؤا   ة سؤؤ  يضؤؤر  فؤؤي إةؤؤا   لجمعةؤؤات  
(   شكا  ييا   متحمسا إليؤال   لحؤلص ييؤى 1914 لعلبي ش متحمسا ل ( شةشين  لحلص  ل يل  في هللاص سي   

( ه ر فةصؤؤل نمشؤؤق ش سؤؤتاةيرل   شفؤؤؤي 1915تلكةؤؤا   بنيمؤؤا كؤؤا   ألمنؤؤل فةصؤؤؤل وؤؤل   لر ؤؤرف معوؤؤا . شفؤؤي سؤؤؤي   
 علبة   ل تا ( شه سظ ييى ةصلتوا . نمشق  ةضظ إلى جمعة    ل

 ( , 1916( ح يراو  نة )5وأو ن الاريل الورب و   تر يا  وم االتننن )
 (.1967( ح يراو  نة ) 5)و بواو ربي   فقد  انه ه يمة العرب في  وم االتننن )
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بليطاةةؤؤا  الماويؤؤ  هييؤؤ   لحؤؤلص  عؤؤا هش شياتؤؤ   -رضؤؤي   ييؤؤ  –شمؤؤ  جاةؤؤب  يؤؤل ةمؤؤح  بؤؤ  ييؤؤا  لمطيؤؤب  
 اسؤؤتقالل بؤؤالن  لعؤؤلص شبتتريجؤؤ  مي ؤؤا يينوؤؤا   شكؤؤا  كتشؤؤيل  ؤؤا هدؤؤبم شهيؤؤل  ليحلبةؤؤ   ليليطاةةؤؤ    ش سؤؤتيظ مكمؤؤاير  
معتمؤؤا  بليطاةةؤؤا فؤؤي مصؤؤل   شةؤؤاثن  لمكاتبؤؤات  لمعلشفؤؤ  بنيؤؤ  شبؤؤن  مكمؤؤاير    ششيؤؤاشه  ميؤؤك  لؤؤيالن  لعلبةؤؤ   عؤؤا 

  ستقاللوا.
  ةؤار  لحمةؤ   لعلبةؤ  ضؤا  ألتؤل     شي ؤحم  ألتؤل     شةصؤين  ت اقةؤ  ش ةاف   لشؤليا ةسؤن   كؤل آا تؤ  وؤمج

سؤؤةكس بةكؤؤؤر لتقسؤؤؤةظ  لؤؤيالن  لعلبةؤؤؤ  بؤؤؤن  بليطاةةؤؤا شفلةسؤؤؤا   شهيطنؤؤؤن فيسؤؤطن  لينوؤؤؤرن بريؤؤؤا بي ؤؤرر   شكؤؤؤا   لجؤؤؤح ء 
يا  لجمنل ليشليا ةسن  ه  ة ت  بليطاةةا سن سير ت شسيين مي     شلقا كاةن  لصؤام  يية ؤ  أليصؤاص  لشؤل 

ةتى ن يمؤ   ل ؤال  شذ ص جسؤاه ةسؤل  شهلمؤا   شكؤا   صؤب جؤام غضؤب  آنيؤ  ةةاتؤ  ييؤى مكمؤاير  ش لريؤا جؤررج 
  لرهيل  ليليطاةي  لمعلشف. –

 يقول جورج انووننوس:
م(   ش ؤا  يصؤ   ل ؤال  ش بؤةة شجوؤ   لرسؤةظ مؤ  بؤحرص  لمؤرت ... 1931 لقا هرت   يل مرت   أبول سي   

شلؤؤؤاي  ؤؤرم بؤؤؤلفاء فؤؤؤي ه ؤؤؤر لوظ شهفعؤؤؤالوظ   فؤؤؤي  لسؤؤل ء ش لضؤؤؤل ء: بؤؤؤلفاء   مؤؤؤا يؤؤؤا  دؤؤؤاةب فقؤؤال لؤؤؤي:  إلةجينؤؤؤح  ؤؤؤا 
 لسؤؤعان   لمؤؤر ل  لومؤؤام لريؤؤا جؤؤررج فوؤؤر هبؤؤب   ؤؤاليوير   شبال عيؤؤب . ه ؤؤرل: ثعيؤؤب   ةابؤؤا مقامؤؤك رةؤؤظ   دؤؤاةب 

  لسعان  كتشيل(.
  لع ةظ : كاةن يذه  ليتةج   ألسة    أللةم  ليتعاش  م   إلةجينح . شداق  

  .ريين ا ي ق. يُبوا ق. ابيُكم  ف.ت.ن  ق. وُ م  و. .  أ.و  ُروا  .ُر ُّ ف. يُعوا الَّذي ن.  . ُنوا إيو  ُتوي ا الَّذي ن. فم.  . (149)فل ومراو:  ي.ا أ. ُّس.

شلقؤؤا ةؤؤذر  عؤؤة  لصؤؤان ن   لعقؤؤالء  لشؤؤليا ةسؤؤن  مؤؤ  مغبؤؤ  غؤؤار  إلةجينؤؤح شمؤؤ  يؤؤذه  ل اجعؤؤ   لمتر عؤؤ    فؤؤا  
هتقاتؤؤؤل  لعؤؤؤلص ب هرسؤؤؤال  إلؤؤؤى  لشؤؤؤليا ييؤؤؤاما بياؤؤؤ  يحمؤؤؤ  لاؤؤؤحش سؤؤؤرريا مؤؤؤ  جنؤؤؤرش  لحي ؤؤؤاء  ؤؤؤا ال :   كتؤؤؤب بؤؤؤكن

 العلص هووا  ألمنل ةتى ت ر  ثمل  نماء  ؤاتيوظ ش مقتؤرلوظ  سؤتنالء إةجيتؤل  ييؤى جحيؤل   لعؤلص شفلةسؤا ييؤى سؤرريا 
 (.ش لنورن ييى فيسطن 

هييؤؤظ هةيؤؤا إذ  كسؤؤييا  لحؤؤلص إ  يورنةؤؤا ليعؤؤلص ستصؤؤبم  قؤؤرل لؤؤررةس فؤؤي هيمؤؤا   لحكمؤؤ   لسؤؤبع :   لقؤؤا كيؤؤن 
هشر  ا منت    شلر كاةن ةادحا بلي ا ليعلص ليصؤحتوظ  ؤالعرن  إلؤى بنؤرتوظ   لقؤا كؤا   ؤان   لحلكؤ   لعلبةؤ    ومؤر  

  لسةاس   لخارجة  فوما يشا ليا باشيا  
 لعؤؤلص شضؤؤع وظ شبسؤؤاآ   يؤؤربوظ شكؤؤا  بليطاةةؤؤا ش ل لةسؤؤنر   قرمؤؤر   ميؤؤاشر ت جليئؤؤ   يتمؤؤان  ييؤؤى سؤؤذ ج  

شت  نؤليظ شلوؤظ ثقؤ   العؤؤاش ... إةيؤي هك ؤل فخؤل  ه   لؤؤام  إلةجينؤحي لؤظ  سؤ ك فؤؤي  لمعؤار   ل الثؤن   لتؤي رضؤؤتوا    
 أل  جمة   أل طار  لخاضع  ليا لظ ت   تساشي في ة لي مرت إةجينحي ش ةا(.

ميؤؤك  لعؤؤلص  –ر لؤؤررةس  لؤؤذي كؤؤاةر   سؤؤمرة  شيقؤؤرل ش  وحمؤؤا    لقؤؤا  ؤؤام ليؤؤا لؤؤررةس رؤؤامات جينيؤؤ  (   يؤؤذ  يؤؤ
 غنل  لمترج.

شدؤين جمعةؤؤ   إلتحؤؤان ش لتل ؤؤي إلؤؤى  لحكؤؤظ ش سؤؤتل ةن مؤؤ   لاؤؤرل  للينؤؤب  لؤؤذي آالمؤؤا ه ؤؤة مضؤؤجعوا شهرق 
 هج اةوا  ييا  لحمنا( شهدبحن تلكةا  إلسالمة  نمة  في وا  لنورن   تحلكوا كةا باءت شهةى هر نت.
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اةا ليؤؤذ اص  لالبةؤؤ  مؤؤ  هيؤا ء  إلسؤؤالم   شهدؤؤبم يؤؤذه  لمؤؤارن  لجبؤؤار   لاشلؤؤ  شهدؤبحن مقاآعاتوؤؤا ةمؤؤى مسؤؤتب
 لع ماةةؤ ( ومكؤؤل بؤؤير  بؤير  . فؤؤابتي   لاؤؤلص هشال نشل  لييقؤا  :  ليمسؤؤا ش لمجؤؤل ش ليرسؤي  ش لولسؤؤك فؤؤي تشؤؤلي   ألشل 

فقؤؤؤط   ش ة صؤؤؤين شبعؤؤؤا إيؤؤؤال   لاسؤؤؤترر  شؤؤؤولي    -هي  عؤؤؤا تسؤؤؤيظ  إلتحؤؤؤان ش لتل ؤؤؤي همؤؤؤام  ألمؤؤؤرر-( 1908سؤؤؤي   
( . شفؤي يؤذه 1912( ثؤظ ةشؤين  لحؤلص  لييقاةةؤ  سؤي   1911بيااريا   ش يتات إ طالةا ييى لنيةؤا فؤي رليؤا سؤي   

 لسير ت  لقيني  فقات  لاشل   لع ماةة  جمة  شال اتوا في هشربا  مايا  تل قةا  لشؤلقة ( . شفقؤات ذلؤك  لجؤحء مؤ  لنيةؤا 
لقا  ةسحين تلكةؤا مؤ  لنيةؤا  مؤم مل  رةاةؤ  مكشؤرف  ال تخ ؤي  –ص شبيي غاهي  لذي وتألف م  شالوتي آل بيس  لال 

ييى كل ذي ينيؤن    شال   رتيؤا ه  ةؤذكل ه   لنوؤرن  إل طؤالنن  يؤظ هسؤاتذ   لمحافؤل  لماسؤرةة  فؤي سؤالرةةك   شفؤي 
  تعطؤؤؤي جمعةؤؤؤ  بنؤؤؤرت يؤؤؤمالء  لنوؤؤؤرن  إل طؤؤؤالنن  كاةؤؤؤن تعقؤؤؤا  جتمايؤؤؤات جمعةؤؤؤ   إلتحؤؤؤان ش لتل ؤؤؤي   فيؤؤؤةس كينؤؤؤل  ه

  إلتحان ش لتل ي لنيةا يا   متر ضع  إلى إ طالةا كلن جمنل ييى ديةعوظ  لسابق  ل ينل.
 شفضال ي  يذه  لخسار  فقات كلين   شكاةن منح ةة  تلكةا تيرء  أعباء  لي قات  لعسكلي .

  
 ( : 1918 - 1914القومية بعد الورب ارول  )

تلكةؤؤا  لمسؤؤيم  ةقطؤؤ  تحؤؤرل كيؤؤل  فؤؤي  ل  ؤؤل  لقؤؤرمي ش لتجمؤؤ  ييؤؤى تعتيؤؤل ش  ؤؤ   لعؤؤلص  جاةؤؤب  لحي ؤؤاء ضؤؤا 
هساس  لقرمة  . إذ لظ  ك   إلةجينح  حيمر  في وؤرم مؤ   أل ؤام ه   قؤف  لعؤلص  جؤاةيوظ  بردؤ وظ ك ؤار ضؤا بيؤي 

 نويوظ شيقناتوظ    ألتل    لمسيمر  (.
  سمرة (: قرل لررةس:   رجل  لمخابل ت  ليليطاةي شميك  لصحل ء  لعلبة  كما 

  شهرؤؤذت هف ؤؤل آنيؤؤ   لطليؤؤق إلؤؤى سؤؤرريا شهتسؤؤاءل: يؤؤل تتايؤؤب  لقرمةؤؤ  ذ ت وؤؤرم ييؤؤى  ليحيؤؤ   لاويةؤؤ ؟ شيؤؤل 
 ايؤؤؤب  اليتقؤؤؤان  لؤؤؤرآيي  لمعتقؤؤؤا ت  لاويةؤؤؤ  ؟ شبمعيؤؤؤى هشضؤؤؤم: يؤؤؤل تحؤؤؤل  لم ؤؤؤل  لعيةؤؤؤا  لسةاسؤؤؤة  مكؤؤؤا   لؤؤؤرةي ش 

  لرآيي؟ (. إللوام   شتستيال سرريا م يوا  ألييى  لاويي  م يوا  ألييى 
 شيعتيل  لالص يذ   لمر ف ةقط  تحرل إلى ملةي  جاوا  في  لت  نل  لقرمي.

 ( تحن يير      إلسالم ضا  لقرمة  ( ماويي:1962كتين   ال كرةرمسن (  في ةحيل   سي   
 –لقد وقهة العهرب منهذ الوهرب العالميهة اروله  القوميهة فهي المكهاو ارول حهنن وهات وا بجانهب اانج نه    
من أجل التورر من المس منن ارتهرا  . با هتمناء مهن ) ااقهواو المسه منن ( ف هيا هنها  فهي العهالم  –الكفار 

 (. العربي النوم أناس ذوو تفكنر  يا ي يضعوو مجتمة الدول اا المية فو  وومنتسم العربية
شيؤؤر: ج ؤؤرم  إلسؤؤتعمار  شل ؤؤ   عؤؤا  لحؤؤلص  ألشلؤؤى إ  كاةؤؤن  لتجلبؤؤ   لقرمةؤؤ  مليؤؤل  إال هةؤؤ  بؤؤله يامؤؤل جاوؤؤا

ب قي  ييى كايل  لعالظ  لعلبي   شهدبم يذ   لعامؤل شتؤل  جاوؤا   عؤحف ييةؤ  نيؤا   لقرمةؤ  شم  لشيؤا   رادؤ   عؤا 
 ( . فيسطن .1936 هن ان  لوجل   لنورن   إلى فيسطن  شقةام ثرر  سي   

   نل  لقرمي هيموا:فويا  ةقا   اره  ما بن   لحلبنن   ألشلى ش ل اةة  هنت إلى  هن ان  لت
  إلستعمار  ليليطاةي ش ل لةسي ش ا ةقل مع :
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 لعيماةة    لالنوية ( إلى هجوح   لاشلؤ    شرفؤ   لطبقؤ   لممح ؤ   جتماعةؤا    لمت يتؤ  هرالقةؤا    لمسؤتعا  ليي ؤاق  
ةؤؤن مؤؤ  هبيؤؤاء شى قؤؤان  لبخؤؤرر شىبؤؤعال  لشؤؤمرع ليحؤؤاكظ    لجاوؤؤا شهدؤؤبحن يؤؤذه  لطبقؤؤ  يؤؤي  لمسؤؤتعمل  لجاوؤؤا شى  كا

  لميطق .
 لميان    األف ار  لقرمة  كياول لإلسؤالم شكأسؤاس ليت  نؤل ش لتجمؤ  ش لتي نؤل مؤ   إلتجؤاه  لؤاويي   شهرؤذ  لعيؤل   

 م   لتارير  ألسرن  لمليل للجال  لاو  في  لعصرر  لرسطى في هشربا.

ش لتؤي تليؤا ه  تجعؤل مؤ   عؤة  هدبم ةاظ  لتحلر م   إلستعمار مان  نسم  ليطبقات  ليا مؤ  ييؤى  إلسؤالم
 فتل ت  لحكظ  لتلكي درر   لإلسالم  لذي  م ل  لجمرن ش لتأرل ش الةحطا !!

إسقا   لخالف  ييى وا مصط ى كمال هتاترر    شما تب  ذلك م  ت  نل جاي  لةشؤاء تي ؤةظ ةلكؤي إسؤالمي 
 إليان   لخالف  شقةام ةلك    إلرر    لمسيمن ( ييى وا ةس   لييا.

بلشه  لت  نل  لقرمي ييؤى بؤكل تي ةمؤات  قرنيؤا  لمسؤةحنر    شبؤلشه ةؤحص  لبعؤث   ش لقؤرمنن   لعؤلص   -3
  (1 [ هيؤ .يا ن فئا ل  نل م  يذه  ألف ار(  ش لقرمنر     لسررير  ييى  لسطم   شكاةن  لجامع   ألمليكة  محض

                                                
 ( .889-882 /1   لذرا ل  لعام : ج (1 
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 لتؤؤي  هنيؤؤلت هبؤؤبايوا فؤؤي  لعؤؤالظ  شليعؤؤلض إلؤؤى ةمؤؤرذج مؤؤ  ةمؤؤاذج  ل  ؤؤل  لقؤؤرمي  لعلبؤؤي شميوجؤؤ   لسةاسؤؤي

  لعلبي ش إلسالمي : 

 ح ب البع  العربي االشترا ي :

 ت ر  ةحص  لبعث  البتل كي م  ةحبن :
 : ش ا هسس   ألرسرهي ش ي يق. ح ب البع  العربي -1
( ي مؤا   لحؤرر ةي   ثؤظ هللالؤن قةانتؤ  إلؤى هكؤلم 1938:  لذي هسس  سؤي   الو ب العربي االشترا ي -2

( 1938( إلؤؤؤى  لحؤؤؤحص  لسؤؤؤرري  لقؤؤؤرمي ش ةسؤؤؤحب ميؤؤؤ  سؤؤؤي   1936ش ؤؤؤا  ةضؤؤؤظ هكؤؤؤلم  لحؤؤؤرر ةي سؤؤؤي    لحؤؤؤرر ةي   
 لنيضظ إلى ةحص  لشباص  لعلبي  البتل كي.

 (  ةضظ  لححبا   ألشل ش ل اةي ف رةا ةحص  لبعث  لعلبي  البتل كي.26/1/1952شفي  
 

 ح ب البع  العربي:
شدالح  ليةطار   شميوظ م   ؤال هكؤي  ألسؤرهي   إال ه   ي يق ل رتيف في  لممسس   فميوظ م   ال مةشن

( فؤي سؤرريا هةيؤن  ألرسؤرهي ه ؤا رشةةؤا ليحؤحص 1966( ببا   لتي يميوا دالح جاوا  ليصنلي سي   23ةلك   
  ش لبعث يؤر ش ر   يصؤب   لعمؤل  لقؤرمي ( شيؤي عبؤار  يؤ  ةؤر   تي ةمؤي كؤل مؤ  ي يؤق ش  ألسؤرهي   ش ؤا  قنؤن 

 (. 1939 -1932يذه  لعصب  م    
 (  ةسحب  ألرسرهي ميوا شبكل  لححص  لقرمي  لعلبي (.1939شفي سي   

رجل مصنلي   ميحا   ال وؤت يظ  لعلبةؤ  ! متؤأثل  مبؤانيء  ل ؤرر   ل لةسؤة  ش لياهيؤ    أما ز ي ارر وزي: فسو 
ه وؤؤتعيظ  لعلبةؤؤ   عؤؤا شرادؤؤ  كتؤؤاص ةنتشؤؤ  :  يكؤؤذ  تيؤؤظ هرن بؤؤن( يؤؤ  مؤؤرت  إللؤؤ  شةشؤؤرء  إلةسؤؤا   لسؤؤربلما    بؤؤا

 ( ! شكا   ألرسرهي ول   لجايية   لعلبة  م ي   ألييى   شيعتيليا  لملةي   لعلبة   لذيية .1940سي   
 (  القلهللا  فعاص ييي ةحيتي  لاوية  (.1946 قرل سامي  لجياي   ةا شت  سي   

 مبا   الو ب البع :
 ( شرمحه  ليمل.1939سي     لميقرل  ي  مبانيء  لححص  لقرمي  لذي بكي   ألرسرهي 

  لعلص هم  ش ةا . -1
 ليعلص هعةظ ش ةا وتجيى م  إماكاةات  ألم   لعلبة   م يوا شيعيل ييوا. -2

  لعلشب  شجا ةيا  لقرمي   مصار  لمقاسات   يي  تيي ق  لم ل  لعيةا   شباليسب  إلة  تقار قةظ  ألبةاء. -3

نؤل :  ال تسؤقط بؤعل  مؤ  رؤشسؤكظ إال  ؤأمل هبؤةكظ  لؤذي  لعلبي سنا  لقار   شفسليا  ألرسرهي مستشوا   اإلةج -4
 في  لسمر ت (.

  قرل  لجياي:
 . كيا في غلف  فقال  ألرسرهي: هر  ه  ةمسس ةحبا ةسمة  ةحص  لبعث  لعلبي(.29/11/1940 شفي 

  هدبحن مبانيء  لححص  لقرمي يي مبانيء ةحص  لبعث  لعلبي يي يي (.
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 شيقرل سامي  لجياي:
لنةؤؤؤا ييؤؤؤى كؤؤؤل  ل ؤؤؤةظ  لقا مؤؤؤ    هيؤؤؤا ء ل ؤؤؤل مؤؤؤا تعؤؤؤارف ييةؤؤؤ   لبشؤؤؤل   هلحؤؤؤاةا  كؤؤؤل  لطقؤؤؤرس  كيؤؤؤا يصؤؤؤا  تم
 ش لعال ات ش ألن ا  (.

    توميا  اإللحان شكا  ذلك دحةحا ه ضا  رغظ كل ما هيظ  لبع نر  فةما  عا م  مح يظ  لتيليل(.
 أما مانل وف ق:
ثظ  رتي ر  مع   فألقى مةشؤنل ي يؤق فؤي  لسؤج    ( جاء ةسيي  لحعةظ  فأواه  لبعث   1949شفي هللاذ ر سي   

ف تب مذكل   ستعطاف ل  فخلج ثظ جاء    لحياشي (  عؤا ةسؤيي  لؤحعةظ فارتؤار مةشؤنل شهيؤل  ليمعؤارف   فاغتيموؤا 
 فلد  لنلسل  لبع نن  في  ع ات نر سة  إلى فلةسا   فعانش  ش ستيمر   لجامعات  إلن ر ت.

( ليمؤؤؤمتمل  لقطؤؤؤلي كؤؤؤاةر  1955 لحؤؤؤحص   ةتؤؤؤى هةؤؤؤ  فؤؤؤي  ةتخا ؤؤؤات سؤؤؤي   كؤؤؤا   لصؤؤؤل ع ييؤؤؤى هبؤؤؤاه بؤؤؤن   ؤؤؤان  
  قرلر    ي يق جاسرس إةجينحي   ش  لحرر ةي فلةسي   ش ليةطار يمل ألك ل م  نشل (.

 هما  التوامات  السل   ش لجل  ظ  لخي ة  فحا  ييوا شال ةلج .
 وهنا نسجل بع  المالحظات:

يؤؤا من  ييؤؤى  إلسؤؤالم هش  لطؤؤامعن  فؤؤي  لحكؤؤظ   فاةتبؤؤ  لقؤؤا كؤؤا   لحؤؤحص مؤؤأش  وتجمؤؤ  فةؤؤ  كؤؤل  ل -1
 ليصؤنلير  إلةؤؤ  شنريؤره لةكؤؤر  سؤؤيما إلؤى نشلؤؤتوظ  ليصؤنلي    شنرؤؤل فةؤؤ   إلسؤماينينر  م ؤؤل سؤامي  لجيؤؤاي ش ييؤؤا 

  ل ليظ  لجياي.
 ش لارشه: م ل سيةظ ةاآرم.

 ش لنورن: م ل هةما رباح  لذي كا  ر ةسا ليححص في نمشق.
  ثؤظ ن    شه ؤام دؤا    مؤ  همؤن   لحؤاف, لؤذي ذيؤب إلؤى  ألرجيتؤ يا ط  لمخابل ت  إلسل  نيش إويي كرين : ض

( فؤي نمشؤق   شهدؤبم بؤقت   لحصؤ   لحصؤن   لؤذي  نرل سرريا  اسظ  كامل همن  ثابن(   شسك  ةي  هبر رماةؤ
  وؤؤرم  إلةقؤؤالص  ؤؤأشي إلةؤؤ   ؤؤان   لبعؤؤث شفؤؤرق هسؤؤل  كؤؤرين  بؤؤلص ةخؤؤب  ليصؤؤل سؤؤيةظ ةؤؤاآرم شييؤؤا  ل ؤؤليظ هيؤؤل  لؤؤاو

(   شيلضن ييى كرين   لره ر    ش ستشؤار بؤ  غرريؤر  ر ؤةس شهر ء إسؤل  نل فيؤظ ور فؤق   1963هللاذ ر  8 لبع ي   
شكؤؤا   سؤؤمى  لشؤؤاص  ل ؤؤرري  ألشل   شكؤؤا   لشؤؤخم  لمؤؤاةي  لرةنؤؤا  لؤؤذي وؤؤارل  لمطؤؤار ت ش لقر يؤؤا  لعسؤؤؤكلي     

ل  إلبؤؤؤار ت  لالسؤؤؤي ة   لتؤؤؤي ولسؤؤؤيوا إلؤؤؤى إسؤؤؤل  نل ورمةؤؤؤا   شهرنؤؤؤل ت  كتشؤؤؤ ن  لسؤؤؤ ار   لويا ؤؤؤ  ه  ووؤؤؤرني مؤؤؤ  رؤؤؤال
  شلعيؤؤ  شيؤؤا  ؤؤأ   خيؤؤي ي  حاكمؤؤ  يؤؤظ تالمنؤؤذه شربا ؤؤب ةجؤؤلهشكاةؤؤن فضؤؤةح  يالمةؤؤ    شةؤؤركظ كؤؤرين    شكؤؤا   لؤؤذ

سل ة  إذ  هر ى مصا ب  لححص  لبع ي  لحاكظ .. شكا  سؤيةظ ةؤاآرم يؤر ر ؤةس  لمحكمؤ   لعسؤكلي   لتؤي ةاكمتؤ  
ا قؤؤ  آريؤؤن  لقضؤؤة    شهيؤؤام كؤؤرين  لةطؤؤري فؤؤي دؤؤاره مآسؤؤي شة بؤؤات  لصؤؤية   لبع نؤؤن   لؤؤذي تؤؤاوليظ   شبسؤؤلي   ف

  لنورن    لعالمة  م  رالل  لمله  ش ل أس.
إ   لممسسن   لححص  لبعث لةسر  مسيمن  هدال فحكي  ألرسرهي ةصنلي ميحؤا   شمةشؤنل ي يؤق  -2

  نل هة  ورةاةي  ألدل. –مسةحي 
ك ؤؤل دؤؤليم      لعلشبؤؤ  مصؤؤار  لمقاسؤؤات   ييؤؤ  تيي ؤؤق  لم ؤؤل  لعيةؤؤا    إ  مبؤؤانيء ةؤؤحص  لبعؤؤث -3

 شباليسب  إلة  تقار قةظ  ألبةاء    لعلبي سنا  لقار( فالم ل  لعيةا يي  لعلشب  شلةس  إلسالم هش  لقلهللا  ش لسي .
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 كا  هتباع  لبعث  ألش  ل ميحاو    هيؤا ء لألن ؤا  جمةعؤا.  ؤال سؤامي  لجيؤاي فؤي كتا ؤ   لبعؤث : -4
  لقا كيا رر رج ييى  لشل     لتي تعارف يينوا  لياس فيس يايا جمةعا(.

شيقؤرل :  إ   لحؤؤحص رغؤظ  نيا ؤؤ   لقرمةؤؤ  ش لرآيةؤ  لؤؤظ  عؤا نر سؤؤ  يؤؤ   لقضؤة   ل يسؤؤطنية  هرطؤؤل  -5
  ضة   لعلبة  في  لعصل  لحاوث ( .

( 22ةةا   شفؤؤي  لقؤا تسؤؤيق  ليصؤؤنلير  ييؤؤى سؤيظ  لبعؤؤث فاسؤؤتطاير  ه   سؤؤتيمر   لييؤا يسؤؤكليا شمؤؤا -6
شفؤؤؤي سؤؤؤي   – ل صؤؤؤاء ييادؤؤؤل هيؤؤؤل  لسؤؤؤي  مؤؤؤ  مل كؤؤؤح  لقؤؤؤر  – ليصؤؤؤنلي  –(  ؤؤؤام دؤؤؤال جاوؤؤؤا 1966بؤؤؤبا  سؤؤؤي   

  الحلك   لتصحةحة  جعل  لاشل  ةصنلي  رالص . –( يياما جاء ةاف,  ألسا 1970 

 قنؤن إآؤار   إ   ألةح ص  لقرمة  لةس لوا هواورلرجة   يقنا ( تجؤاه  ل ؤر  ش إلةسؤا  ش لحةؤا    شلؤذ   -7
فقؤط نش  مضؤؤمر    شلؤؤذ   ضؤؤطلت ه  تمؤأل فل غوؤؤا  لعقا ؤؤاي  الماركسؤؤة  ش البؤتل كة    شلؤؤذ  فؤؤل   ألةؤؤح ص  لقرمةؤؤ  
كيوؤؤا هدؤؤبحن:  يلبةؤؤ   إلآؤؤار ش لم وؤؤل بؤؤنرعة   لح ة ةؤؤ  ش لمخيؤؤل( شيؤؤذ   لؤؤذي ه ؤؤل  ؤؤ  جؤؤالل  لسؤؤنا فؤؤي كتا ؤؤ  

 صةاغ   لمر ضؤة   إل تصؤان     أل   للش سؤب  ؤا هآيؤن تحؤن   ة ةق   لقرمة   لعلبة (  أ  ييالك تةار ي ري  ام
 ستار  لتقامة  ش البتل كة  شبأ   لشنرعة  يي ة ةق  يذ   لتةار.

( فؤي سؤؤرريا 1965لقؤا  ةتحؤؤل  لحؤحص  مجؤؤلن شدؤرل  إلؤؤى  لحكؤظ   شلقؤؤا  ةتقؤا مةشؤؤنل ي يؤق سؤؤي    -8
ليحؤؤؤحص   فطؤؤؤلن ي يؤؤؤق   بؤؤؤل ةكؤؤؤظ ييةؤؤؤ   تسؤؤؤيط  لعسؤؤؤكلين  ييؤؤؤى  لحؤؤؤحص شى صؤؤؤاء  لمؤؤؤاةنن  مؤؤؤ   ليجؤؤؤا   لملكحيؤؤؤ 

 اإليا م ير ش لممسس  آلرل دالح  ليةطار   ثظ لرةق  ليةطار ةتى  غتالت   ليصؤنلي  فؤي مي ؤاه فؤي  ؤاريس سؤي  
( ييؤى ييؤا  لؤلةم  1968( . شهما ي يق فقا  ةتضي   لبعث  لعل  ي  عا شدرل  إلى  لحكؤظ فؤي إةقؤالص  1981 

 ةسن   لذي هدبم ةا با لل ةس  لجمورري  ثظ  التالي ر ةسا لجمورري   لعل ق.يارف   فجاء    تيمنذه دا م 

 
 (:1981ش ا سئل دا م ةسن  في مقابي  دحة   ل  آبعن ششهين في  ألرن  سي   

 ما يال تك  مةشنل ي يق ؟  فلن دا م :
ا  ةارسؤا رادؤا (   شمؤ   لمعؤلشف ه  دؤا ما كؤوالوة اال)ن بأ)يه . ولوال ميانل ما  هاو صهدام شهنكا    

( 1979لمةشؤؤؤنل ي يؤؤؤق مؤؤؤ  با  ؤؤؤ   لسؤؤؤتنيات   شكؤؤؤا  مةشؤؤؤنل  سؤؤؤتعمي  لتصؤؤؤفة  رصؤؤؤرم   لسةاسؤؤؤنن    شفؤؤؤي سؤؤؤي   
 مع ظ  ان   لححص لمعارضتوظ  لميا ة  لل است . –ميذ  أل ام  ألشلى لحكم   –د ى  لل ةس دا م ةسن  

جلبؤ   لمؤل (   شمطؤاع  لصؤ اي  ةؤؤحص شكتؤب يؤ  مأسؤا   لحؤحص  عؤة  انتؤ  م ؤل  لؤاكترر ميةؤا  لؤله ه   لت
  لبعث مأسا   لمرلا شمأسا   لمصنل(.

لقا  ةتوى  لححص في سرريا إذ تسيق يي   ليصنلير  ثظ  تيؤره   شهدؤبحر  وت  وؤر   التعؤاي ييؤى كؤل  ألن ؤا  
دؤؤبم  ل  ؤؤل ش ل ؤؤةظ  لمبؤؤانيء. فاسؤؤتعاةر  هشال بؤؤذر ري  لمسؤؤيمن   لا ريؤؤ  فؤؤي ةؤؤحص  لبعؤؤث   ثؤؤظ دؤؤ ريظ تؤؤاريجةا   شه

 ( : 25/4/1967ير بعار  لاشل  في كل  ألجوح : كتب إبل  ةظ رالص في مجي  جةش  لشعب  لسرري  
  ش لطليؤق  لرةنؤؤا لتشؤننا ةضؤؤار   لعؤلص شبيؤؤاء  لمجتمؤ   لعلبؤؤي يؤي ريؤؤق  إلةسؤا   البؤؤتل كي  لعؤلص  لجاوؤؤا 

خمؤن  شكؤل  ل ؤةظ  لتؤي سؤانت  لمجتمؤ   لسؤابق  لذي ومم  ه    ش ألن ا  ش إل طاع  شرهس  لمال ش الستعمار ش لمت
 (. تعالى   يما ويحا  لمجلمر  . لةسن إال نمي محيط  في متاةف  لتارير
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 ش ال ب نق  ل مالي  ماح دا ما:
 تبار  شجوك  لقاسي فنيا          كرج    ويضم  الجالل

 ل يؤب  لؤذي سؤليا  مؤا ال ؤى جؤح ءه فؤي  لؤاةةا } هستا ل    لع ةظ شهترص إلة  !! شتعالى   يما  فتل  يذ  
  يل  آلرل  .

-1979شلترفنؤؤق  ل مؤؤالي مؤؤ  دؤؤا م  صؤؤ  يؤؤي فؤؤي  لح ةقؤؤ  مؤؤ  هللا ؤؤات   .. ف ؤؤي  لحؤؤلص  لعل قةؤؤ   إلول ةةؤؤ  
يلض  لخمنيي ش ف  لحلص مقابل  ستقال  دا م   شفي إةا  جالست   لخاد     ؤال يؤذ   لشؤايل ترفنؤق  1986

  لؤؤؤر ه  سؤؤؤةان   لؤؤؤل ةس  يؤؤؤل شةقؤؤؤ   لؤؤؤاماء..  شرفعؤؤؤن  إلسؤؤؤتخبار ت  لتقليؤؤؤل   فاسؤؤؤتايى دؤؤؤا م  ل مؤؤؤالي لجيسؤؤؤا   
 ل مالي    لذي  يتلف  ا تل ة  معتذر   أةؤ  رهي ه  ذلؤك سؤةكر  مؤ  فضؤا ل  لؤل ةس  ل  نؤل  ييؤى  ألمؤ   .. فؤأمله 

 لؤذي بؤب  شجوؤ   لقؤذر   برجوؤ  دا م ه   ما لساة    شهرؤذه بنؤاه ش طعؤ   ما ؤ  ةان ..شيكؤذ  هلقؤي دؤا م  ليسؤا  
 سبحاة  شتعالى ..  فألقي في  لمحبي   لتي  ستحقوا بنا ذ ت  لطاغة   لذي  متاة    فسبحا    رص  لعالمن  .

 .{ ش ا سمعن يذه  لقص  م  هةا تسجنالت  لشةر ييا   يح م  رةم    
 ( كاةن توحج  ا ي :1964شيياما نرين  ر ت  لبعث ةما  سي   

 هات  الش قذ  الش           ن مومد ول  وراش
( رلجؤؤن سؤؤل  ا  لؤؤافاع ش لححبنؤؤر  ووت ؤؤر    سؤؤقط   (   ألسؤؤا ربيؤؤا(  ال إلؤؤ  ال  لؤؤرآ  شال 1980شفؤؤي سؤؤي   

 لذي  نيى  أللر ة  بؤن   ليصؤنلي   فؤي  ألربعنيؤات! – ب  سيةما   لملبا  –رسرل إال  لبعث(   ال إل  إال ساجي 
 ). 

يصف  ل اةي فم   ل ماةنيات   شبعا  لقضاء ييى  ل رر   لجوان   فؤي سؤرريا   رلجؤن م ؤايل   ع ةؤ  } شفي  ل
ةصؤؤنلي  فؤؤي ماويؤؤ  ةمؤؤم  لتؤؤي  ضؤؤظ ثل يؤؤا  يؤؤرر يشؤؤل ت هللاالف  لصؤؤحا   رضؤؤي   يؤؤيوظ    شكؤؤاةر  ووت ؤؤر  :   

 ةي ك  ا   ةي ك..تعن  ةاف, محيك ( ..
(.. هي  هللا  هلل( ه   سؤؤؤتخيف ةؤؤؤاف,  ألسؤؤؤا ربؤؤؤا مكاةؤؤؤ  ..  ةيؤؤؤك( تعيؤؤؤي بيوجؤؤؤ  تيؤؤؤك  لميطقؤؤؤ    -  -ةؤؤؤا  لؤؤؤكع

 { شلعي    ييى  لطاا   لميحاو  . -هستا ل    لعيي  لع ةظ
(   شكاةؤن  لياهيؤ  ش ل ابسؤتة  تمؤأل بلةنيوؤا 1939لقا  بتؤاه ةؤحص  لبعؤث مؤ  با  ؤ   لحؤلص  ل اةةؤ    -9

رهي متؤؤأثل بينتشؤ  فنيسؤؤرف  لياهيؤ    شرادؤؤ   كتا ؤ   يكؤؤذ  ت يؤؤظ  لعؤالظ شذ  فقؤؤا تؤأثل بوؤؤا .. فمؤ ال كؤؤا  هكؤي  ألرسؤؤ
هرن بن ي  مرت  إلل  ....( شهما ي يؤق فوؤر متؤأثل كؤذلك  بينتشؤ ( ش جنؤا(   فجؤاءت هف ؤاريظ تيخةصؤةا لإللحؤان 
  ش لقيق  لذي كا   عاةي مي  ةنتش   لذي كا   سمي  لمسةحة    نوؤ   ل ؤالص  لعلجؤاء(   شهيؤظ سؤمات فيسؤ   ةنتشؤ

 تتخيم في ثالث  ةقا :

إ  ف ؤؤؤل   ل ةامؤؤؤ  يؤؤؤي  لتؤؤؤي جعيؤؤؤن مؤؤؤ   لمسؤؤؤةحة    هرؤؤؤالق  لعينؤؤؤا( إذ  ه ، ةقؤؤؤا  لضؤؤؤع اء تجؤؤؤاه  -2 إللحؤؤؤان  -1
  أل رياء جعيوظ ورةر  لوظ    ل   آلرل    فاستسيظ  أل رياء لألساآنل   شيظ ظالم  لمسةحة   لعالظ .

  إلةساةة . لةأس ش لقيق:  ليذ   يما بلآا  ن  ما  ليع م   -3

 شىلةك مقارة  بن  كالم ي يق شكالم  لياهي  ش ل ابستة :
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  لبعؤؤث  ؤؤار  ألمؤؤ   لعلبةؤؤ (  قابؤؤل كؤؤالم مرسؤؤرلنيي    ل ابسؤؤتة  يؤؤي  ؤؤار  ألمؤؤ   إل طالةؤؤ ( شيؤؤر  لحؤؤق  إللوؤؤي  -1
 :  إ   لححص  لشنريي ال  خط  ألة  تجسنا ليحتمة   لتاريخة  (.يييا يتيل   شير ة س كالم تلش تسك

 لعقنا   لبعث ال  مك   لردؤرل إلنوؤا  العقؤل شل ؤ   اإل مؤا  شةؤاه (  قابؤل كؤالم مرسؤرلنيي    ل ابسؤتة  ال  إ  -2
 تيافس   إةوا تار   اإلةساس (.

  إ   لقؤؤار  لؤؤؤذي ةمييؤؤؤا رسؤؤؤال   لبعؤؤؤث هيطاةؤؤؤا  لحؤؤؤق فؤؤي ه  ةؤؤؤأمل  قؤؤؤر  شةتصؤؤؤلف  قسؤؤؤر  ( شيؤؤؤر ة ؤؤؤس  ل ؤؤؤالم  -3
    ل ابستة  هيطاةا  لحق في ه  ةأمل  قر    شةتصلف  قسر  (.مرسرلنيي   إ   لقار  لذي ةمييا رسال

 إ   لبعؤؤث يؤؤر  لطيةعؤؤ    شييؤؤى  لجمؤؤاينل ه  تمشؤؤي شر ءيؤؤا (   شيؤؤر ة ؤؤس كؤؤالم مرسؤؤرلنيي   إ   ل ابسؤؤتة   -4
 (1)[ أهه..يي ةكظ  لص ر   لمختار  شيينوا ه  تقرن  لجماينل(

ي  لتؤؤارير فؤؤؤي جامعؤؤ  بنؤؤلشت   مؤؤؤا شجاتؤؤ  فؤؤؤي هةؤؤا  ل تؤؤؤب } تؤؤذكلةي يؤؤذه  لشؤؤؤر يا    مؤؤا ل ؤؤؤن ة ؤؤلي هثيؤؤاء نر سؤؤؤت
ال  – لمقؤؤؤلر  يؤؤؤ  شةؤؤؤا  إ طالةؤؤؤا   شجؤؤؤات تشؤؤؤابوا كينؤؤؤل  بؤؤؤن  ف ؤؤؤل شهيمؤؤؤال هةؤؤؤا نيؤؤؤا   لقرمةؤؤؤ  ش لرةؤؤؤا   إل طالةؤؤؤ  

شما كيا ةسمع  م  هف ار ي يق ش  ألرسؤرهي شةؤحص  لبعؤث فؤي سؤرريا   شمؤ  ذلؤك  لشؤعار  – حضلةي  سم   آل  
مة  جليؤؤاتوظ  لبعؤؤث ..شغنؤؤل ذلؤؤك . شال هبؤؤك  آل  ه  هف ؤؤار  لبعؤؤث دؤؤيعن فؤؤي ه يةؤؤ   لماسؤؤرةة     ل الثؤؤي   شتسؤؤ

شمم مل ت  لصينية    ةتى هةي  لهت في إةا   لصحف ه   لبا ا  ال لع يؤق فؤي إةؤا  لقاء تؤ  معؤ  : لقؤا ةجحؤن 
  ا مةشنل فةما فشين فة   لحلشص  لصينية  !

 
   ألةل ر   شنير يظ  لقرمة   لعلبةؤ  ةمرذجؤا بؤينوا فؤي مصؤل لمؤا سؤيف ثظ كاةن تجلب  ييا  ليادل ش لضبا

 { م  ةمرذج  لبعث في سرريا ش لعل ق .
 

 االنقالبات العسكرية والقومية:
إ   ألف ؤؤار  لجاوؤؤؤا  ال بؤؤؤا لوؤؤا مؤؤؤ  قةؤؤؤان ت يسؤؤؤكلي  ت ؤؤلض هللار ءيؤؤؤا  ؤؤؤالقر    شبوؤؤذه  لطليقؤؤؤ   سؤؤؤتيال  إلسؤؤؤالم 

  القرمة  ش  إلبتل كة .
قا هشدؤن  لؤاش  ل  لالبةؤ  فؤي بالنةؤا ش لمستشؤل ر  برجؤرص  لمجؤيء   ةؤانت بؤا   يسؤكلي    ؤلض مؤ  شلذ  ف

 راللوظ ما وليا  لالص م  مبان ء.

                                                
 (892-1/889  لذرا ل  لع ام :ج  (1 
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  يقول وسونونن زريق :

  إ   لعؤؤلص ال بؤؤؤا لوؤؤؤظ فؤؤؤي يوؤؤايظ  لجاوؤؤؤا مؤؤؤ  قةؤؤؤان   ؤؤؤاول   ش تقامةؤؤ    شه  ييؤؤؤنوظ ه  وييؤؤؤذش  مؤؤؤ  تقالنؤؤؤايظ 
ييا ذ فقط تستطة   لطا     لمستينل  ه  تر دل ك اةوؤا ضؤا  لعيادؤل  للجعةؤ   التعؤاش  مؤ   لعيادل  للجعة    ش 

 (. لالص
 ويقول جب:

إو نجهاش التوهور  تومهل إله  حهد بعنهد و ه  القها   وال ومهاء فهي العهالم اا هالمي وو ه  الاهباب مهنسم   
 (. قاصة

 ورل   اسظ  لتحلر ش لتقام ش لرآية .شف ل   لقرمة   ضة  جذ    بل    تستطة  ه  تخاع  لجماينل  س
 يقول جب:

 إ   ألسؤؤيرص  لؤؤذي  سؤؤتطاين  ؤؤ  آبقؤؤ   لمتاؤؤلبن  تؤؤأمن   ل ابتؤؤ  ييؤؤى  لسؤؤيط  فؤؤي  لاشلؤؤ  ... فالقرمةؤؤ  يؤؤي 
 ف ل  غلبة  تماما (.

شمؤؤؤ   لمعيؤؤؤرم ه   لعسؤؤؤكلين  ال ييؤؤؤظ لوؤؤؤظ  ؤؤؤلن ر   ألمؤؤؤظ شال ريا ؤؤؤ   لشؤؤؤعرص شال سةاسؤؤؤ   لجمؤؤؤاينل   شلؤؤؤذ  تؤؤؤا ر 
لؤؤيالن مؤؤ  راللوؤؤظ . لقؤؤا شدؤؤف  سؤؤتةا منؤؤا(  لمبعؤؤر  مؤؤ  شه ر   لخارجةؤؤ   ألمليكةؤؤ  فئؤؤ   لعسؤؤكل الةقؤؤالص سؤؤي   
 ( في مصل شد ا نقةقا  صيم ل ل  لعسكلين  فةقرل:1952 

إو هههؤالء اروال  يظنههوو أنفسههسم أوضههاء وصههابة )روبههنن هههو ( الس ليههة , وهههم فرحههوو بههأنسم يوم ههوو   
, ولكني لم أجد واحد ا تواع أو يارش لي ما هو هدد هذه المهور  ... إنسهم ال  ستمهوو صفة ) أبوال المور ( 

بالسيا هة .. ولعهل هههذا مهن حظنهها نوهن ووبههد الناصهر معنهها ... إنسهم بواجههة إله  مههن يقهول لسههم مهاذا يفكههروو 
 (.ويعم وو 

ي منؤا    لميشؤة  غا   إآالق  ليار ييى ييا  ليادؤل فؤ –شلقا سأل  عة ضبا   لجةش ييا  لحكةظ يامل 
( يمؤؤؤا ةققتؤؤؤ   ل ؤؤؤرر  شهسؤؤؤباص  لحؤؤؤان  فقؤؤؤال فؤؤؤي دؤؤؤل ة    إةؤؤؤ  ال  عؤؤؤلف يمؤؤؤا تحققؤؤؤ   ل ؤؤؤرر    شه  1954سؤؤؤي    –

 جمال ير  لذي رطط شة ذ   شير  لذي  علف رطر ت  لمستقيل(.
 شيقرل مررش بنلجل في كتا     لعالظ  لعلبي  لنرم(: 
مصههر والسههو او والعههرا  وتر يهها وإ ههراو وبا سههتاو  انههه إو النخبههة العسههكرية فههي الاههر  ار نهه  فههي   

 (. ووامل هامة في ج ب التغننر ... فأصبح العرب متغربنن )دوو أو  تك فوا الذهاب إل  أوربا
 يقول ما     وبالند:

 ( . إو وبدا الناصر لو لم يكن ود ولد فنو لعبتنا  او و نسا أو تخ قه أي تربي حا ما   تاتوريا مم ه  
رجؤل  –( كا   لبار  همليكا كمؤا بؤن  ذلؤك مؤاويح كربالةؤا 1954ك فل  ميان   ييا  ليادل  القرمة  سي   شلذل

شلقا كا  لميان   ييا  ليادل هثل   الاا في  لعالظ  لعلبي   شمؤا كؤا  ليقرمةؤ  ه   كؤر  لوؤا    – لمخابل ت  ألمليكي 
وؤؤذ   الةتشؤؤار  لقؤؤرمي شكؤؤذلك ةجؤؤاح  لبعؤؤث شتاياؤؤل يؤؤذ   الةتشؤؤار لؤؤرال مصؤؤل شهعةموؤؤا   شلقؤؤا موؤؤا ييؤؤا  ليادؤؤل ل
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 لشنرعة  ش ةحسار  إلسالم مؤ   لميطقؤ  كيوؤا .  شل ؤ   ألف ؤار  لتؤي فلضؤن ييؤى  لميطقؤ   ؤالقر   جت ؤن مؤ  فؤرق 
 كما  قرل بيارن لريس: –كشجل  رين    جت ن م  فرق  ألرض مالوا م   ل ر  – ألرض 
ن ) ههد مخت هها )ههل مههن حضههار  مخت فههة وفرقههه )وا ههوة إو أقههذ أي نظههام  يا ههي جههاه  لههيا فقهه  مهه  

الغهربننن أو الوكههام المتغههربنن فههي الاههر  ومههل قهاط ء , ف قههد فرقههه الديمقراطيههة بههأوامر و فرمانههات الوهها م 
 .(1 (المو ق ... فكانه النتيجة ميام نظام ال ص ة له بماقي أو بواقر الب د , وال ص ة له بواجات مستقب ة

لؤؤؤب(  لتلكؤؤؤي     صؤؤؤل  لؤؤؤاو  يؤؤؤ   لاشلؤؤؤ   ييماةةؤؤؤ   لاشلؤؤؤ (   شةؤؤؤان  برجؤؤؤرص هرؤؤؤذ ثقافؤؤؤ  شلقؤؤا ةؤؤؤان    كؤؤؤر  ه
 لاؤؤلص  حؤؤذ فنليا   شمؤؤ   الةت ؤؤاع  ال قافؤؤ   لقرمةؤؤ  هش  عبؤؤار  هنق يؤؤر وليؤؤا إ صؤؤاء  إلسؤؤالم ةوا ةؤؤا يؤؤ   لحةؤؤا  مؤؤ  

 يام  إلسالم سالما.يام  لسماح ليياس ه   سمر  يذ   لعمل إلحان   هش هةا     بل ييى  لياس ه   سمر  
 هيؤ. [ثشيعتيل  لالبنر  كر  هلب   ش ض   ألسس  لي لي  لياشل   لتلكة   لحاو   ( كما  قرل يارشلا سمن

 
 القومية التر ية الوورانية:

لقؤؤؤا بؤؤؤؤذرت  ليؤؤؤذشر  ألشلؤؤؤؤى ليقرمةؤؤؤؤ   لتلكةؤؤؤ  فؤؤؤؤي ن رؤؤؤؤل  ألكان مةؤؤؤ   لعسؤؤؤؤكلي  فؤؤؤؤي    سؤؤؤتاةيرل( مؤؤؤؤ   ألسؤؤؤؤاتذ  
 لؤؤذو  شفؤاش  إلؤؤى  ل يةؤؤ  لنؤاربر   ألتؤؤل    لؤؤذو  كؤؤاةر   حاجؤ  إلؤؤى جؤؤةش  ؤري مؤؤارص ييؤؤى شسؤؤا ل  لعسؤكلين   أللمؤؤا  

 لقر   لحاو ؤ  شهسؤالنب  لقتؤال  لعالةؤ    رادؤ  شه  تلكةؤا تقاتؤل  لعؤالظ  أسؤله   ش لؤذي ولمنوؤا يؤ   ؤرس ش ةؤا    فقؤا 
( شبقؤي  عمؤل  ل  ؤ  ثؤال  يشؤل  سؤي  ( ولهسوا  ل رلرةنؤل  فؤر  نرجرلسؤ 1883شدين  ع   يسكلي  هلماةة  سي   

 تظ راللوا بذر بذر   لقرمة .
شهمؤا  لعامؤل  ل ؤاةي ليشؤرء  لقرمةؤ   لطرر ةةؤ  فوؤر: يجؤل   لالجئؤن   لمجؤلين  ش  ليرليؤاون  إلؤى تلكةؤا  عؤا فشؤل 

ء (   ش يتيؤؤؤاق يؤؤؤمالء  إلسؤؤؤالم   ةنؤؤؤث هدؤؤؤبحر  مؤؤؤ   لطبقؤؤؤ   لمتي ؤؤؤذ  فؤؤؤي  لاشلؤؤؤ    شمؤؤؤ  يؤؤؤمال1848ثؤؤؤررتوظ سؤؤؤي   
  سؤؤطيطن  بؤؤررهيكي(   ش ؤؤا سؤؤمى ة سؤؤ   عؤؤا ذلؤؤك مصؤؤط ى جؤؤالل  لؤؤاو   ابؤؤا   فيقؤؤا كؤؤا  يؤؤذ   للجؤؤل يؤؤر رهس 

  ألفعى  لقرمة   لتي ةقين سموا إلى يقرل شة رس  ألتل      قرل بلةارن لريس:
ا   شلقؤا يمؤؤل وررهيسؤؤكي ييؤؤى ةقؤؤل  لقرمةؤ   ليرلرةةؤؤ  ششضؤؤعوا فؤؤي  الؤؤب تلكؤي   شسؤؤاياه ييؤؤى يؤؤذ   لعمؤؤل مؤؤ

يلضؤؤ  مؤؤ  هيمؤؤال  لمستشؤؤل ن   لاؤؤلبنن   لبؤؤاة ن  فؤؤي  لشؤؤئر   لتلكةؤؤ    شكؤؤا  لوؤؤا تؤؤأثنل يؤؤام فؤؤي تقؤؤاول  لتؤؤارير 
  لتلكي  لقا ظ   ش اليتقان  الوري   لممنح (.

شال   رتيؤا ه  ةعؤرن فيؤؤذكل  ؤأ  هيضؤؤاء   جمعةؤ   إلتحؤؤان ش لتل ؤي ( كيوؤؤظ ماسؤر    مي مؤؤ  وورن ؤ  يالمةؤؤ (   
ةك يؤؤظ  لنؤا  لمحلكؤؤ  لوؤؤذه  لجمعةؤؤ  . شةعؤرن مؤؤل  هرؤؤل  فيؤؤذكل  كؤالم سؤؤتر  شتسؤؤر  :  إ   لح ةقؤؤ  شه  ووؤرن سؤؤالرة

 لبؤؤؤؤاره  فؤؤؤؤي ت ؤؤؤؤري  جمعةؤؤؤؤ   إلتحؤؤؤؤان ش لتل ؤؤؤؤي هةوؤؤؤؤا غنؤؤؤؤل تلكةؤؤؤؤ  شغنؤؤؤؤل إسؤؤؤؤالمة  ( فأآاةؤؤؤؤن  عيؤؤؤؤا  لحمنؤؤؤؤا شبتلكةؤؤؤؤا 
 شباإلسالم.

 لشؤؤعرص  إلسؤؤالمة   لتؤؤي تخضؤؤ  شلقؤؤا كؤؤا  لوؤؤذه  لؤؤاير  إلؤؤى  لقرمةؤؤ   لتلكةؤؤ  هثؤؤل سؤؤيء  ةعكؤؤس فؤؤي ة ؤؤرس 
ليسؤؤةان   لع ماةةؤؤ    ش بؤؤاهش   طؤؤالير   االسؤؤتقالل شيشؤؤكير   لجمعةؤؤات  لسؤؤلي  لمحاربؤؤ  تلكةؤؤا   رادؤؤ   عؤؤا  لسؤؤير  
 لمشن   لاليب  لذي سارت يية  جمعة   إلتحان ش لتل ي   شكا  ييى رهس يؤذه  لشؤعرص    لعؤلص (  لؤذو   تخؤذش  

                                                
 شيذ   الضبط ما ت لض  همليكا  لنرم فلضا في  ليالن  لعلبة  ش إلسالمة  شير ما تسمة   لشلق  ألشسط  ل ينل !  (1 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  594  [  

 

 جاةؤؤب بليطاةةؤؤا ضؤؤا  ألتؤؤل   فؤؤي  ل ؤؤرر   لعلبةؤؤ   ل يؤؤل    ةؤؤان   لشؤؤليا ةسؤؤن     مؤؤ  يؤؤذ   لسؤؤير  ميؤؤلر  لير ؤؤرف
 شكا  لوذ  ةتا   شرةم  ييى  لعالظ  إلسالمي .

 يقول توينبي:
  إ   لضؤبا  فؤؤي تلكةؤا  لحمنا ؤؤ  يؤي  لطبقؤؤ   لرةنؤا   لتؤؤي  سؤتطاين ه  ت ؤؤتم ةافؤذ   ف ليؤؤ  ن  مؤ  تي ؤؤذ يؤؤ  

( شبعا ثالثن  ياما م  ةكظ  سؤتيا ني م يؤظ كؤا   لجنؤل  لتلكؤي 1908ك ف ي سي   آليقوا  لتأثنل ت  لالبة    لذل
  لجاوا م   لعسكلين  ير رهس  لحلب  لوجرم  لينيل لة   لالبة  ييى تلكةا(.

 
 مقارنة )نن القومية الوورانية والقومية العربية: 

 لقا  لتقن  لقرمة   لطرر ةة  ش لعلبة  ييى هبةاء هيموا:
   كل ميوما ير  لقضاء ييى تلكةا  لمسيم    شييى  لسيطا  ييا  لحمنا  الذ ت.ه   لالض م

 لقا باهت  لقرمنتا  في ش ن ش ةا تقليبا شى  كاةن  لقرمة   لعلبة  تقامن  ينال ييى  لطرر ةة .

  لقرمنتا  ييماةنتا   ت قا ييى  ستبعان  إلسالم ي   لحةا  .

هجييةؤؤ    فالقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ  ةشؤؤأت فؤؤي  لمحاضؤؤ   ألمليكةؤؤ  شفؤؤي  إ  كؤؤال مؤؤ   لقؤؤرمنتن  ةشؤؤأتا فؤؤي محؤؤا ضؤؤ 
 لجامعؤؤ   ألمليكةؤؤؤ    بنيمؤؤا  لطرر ةةؤؤؤ  ةشؤؤؤأت فؤؤي  لمحافؤؤؤل  لماسؤؤؤرةة   لنورن ؤؤ   لتؤؤؤي  شؤؤؤلف يينوؤؤا  لنوؤؤؤرن  إلسؤؤؤبا  

 ش ليرلياور   إل طالنر .

وؤاير  إلؤى  رمنتؤ    فمؤ ال إ   للش ن  ألش ل ل ل م   لاشلتن  لظ  كرةؤر  مسؤيمن  هدؤال شال مؤ   لجؤيس  لؤذي 
يمؤؤؤل ييؤؤؤى ةقؤؤؤل  لقرمةؤؤؤ   ليرليا ؤؤؤ   –برليؤؤؤا   ألدؤؤؤل  –  بؤؤؤررهيكي (  لؤؤؤذي سؤؤؤمى ة سؤؤؤ  مصؤؤؤط ى جؤؤؤالل  لؤؤؤاو  

شديوا في  الب تلكي   شميذ تأسةس جمعة   إلتحان ش لتل ي لؤظ   لؤظ   وؤل بؤن  هيما وؤا ش انتوؤا ش ةؤا مؤ  هدؤل 
ا مؤؤؤ   لطا  ؤؤؤ   لنورن ؤؤؤ     لاشةمؤؤؤ (   ش كل سؤؤؤر   مؤؤؤ   لنوؤؤؤرن تلكؤؤؤي دؤؤؤاف   فؤؤؤأةرر  ابؤؤؤا برليؤؤؤاي ملتؤؤؤا   ش جاشيؤؤؤ

 إلسبا ( في سالرةةك   شآيعن  ابا مؤ  هدؤل غجؤلي   شهمؤا هةمؤا رضؤا فيصؤ   بلكسؤي شةصؤ   مجؤلي شمتؤأثل 
 بؤ   كرةن(.

ظ  للش ن  ألش  ل ليقرمة   لعلبة  كاةر  جمعةا م  غنل  لمسؤيمن  مؤ   طؤلس  لبسؤتاةي   ش ةادؤةا ش بيؤ  إبؤل  ة
 لةؤؤاهجي   ش  لشؤؤا اق شهنوؤؤؤب إسؤؤحق شةقؤؤاش ش بؤؤؤمنل شتقؤؤال ش دؤؤلشف شهيؤؤؤا   شةمؤؤل شمشؤؤا     كؤؤؤل يؤؤمالء ييؤؤؤى 
 إلآالق م   ليصار    ثظ جؤاء  لقؤل   لعشؤلش  شكؤا  مؤ    ؤانتوظ: هكؤي  ألرسؤرهي  ةصؤنلي تلكمؤاةي ( شمةشؤنل 

  – لحؤؤحص  لقؤرمي  لسؤؤرري ةؤؤبش  مؤؤ   ؤان  مسؤؤعان  شجؤررج ييؤؤا  لمسؤة   ؤان   لبعؤؤث   شهةطؤر  0ي يؤق  ةصؤؤل ةي( 
 م   ان   لقرمنن   لعلص. شكيوظ ةصار  !!

إو المسههيوية فههي الاههر  هههي التههي زروههه الور ههات الموريههة وحر ههات  قؤؤرل  ل ارنويؤؤال بليتؤؤرلي ليبا ؤؤا :   
 (. التغننر , وإو أ ماء ممل ميانل وف ق, وأنوواو  عا  , وجورج حبش ود تفسر لك ما أونيه

كاةؤؤن تحؤؤل  آال ؤؤ   لحؤؤلكتن   فالخمسؤؤ   ألش  ؤؤل  لؤؤذو  هةشؤؤأش   جمعةؤؤ   – لنورن ؤؤ   -ماسؤؤرةة إ   ألدؤؤا    ل
 بنلشت  لسلي  ( كيوظ م   لماسر . شكذلك  لذو  ةانش   القرمة   لطرر ةة  يظ م   لماسر  .
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 يحيؤح ييا   عة  للؤشس  لمؤابل  لإلآاةؤ   اإلسؤالم فؤي تلكةؤا    ةتقيؤن لتر دؤل يميوؤا فؤي  لقؤايل  ! فمؤ ال
 لمصؤؤلي كؤؤا  فؤؤي جمعةؤؤ   إلتحؤؤان ش لتل ؤؤي  ثؤؤظ هةشؤؤا   لجمعةؤؤ   لقحطاةةؤؤ ( ش   جمعةؤؤ   لعوؤؤا(  ش لحارؤؤام  لنوؤؤرني 

ةاةرم ةاوةظ _إةتقل إلى  لقايل   عا إسقا   لخالف  في تلكةا شكؤا  لؤ  تؤأثنل فؤي  لسةاسؤ   لمصؤلي   –في  ستاةيرل 
لمؤؤاذ  هةؤؤا ميحؤؤا ( اء مؤؤ  تلكةؤؤا إلؤؤى مصؤؤل شهلؤؤف كتؤؤاص    جؤؤ  ه ؤؤام ييؤؤا  ليادؤؤل . شكؤؤذلك  سؤؤماينل هةمؤؤا هنيؤؤظ 

 شهسس    لمجم   لشل ي ليشل  إللحان( .

كؤا  مؤ  ى:  تأثلت  لقرمة   لعلبةؤ   الي ليؤات  ألمليكةؤ   شتؤأثلت  لطرر ةةؤ   ؤال رر   ل لةسؤة .  قؤرل فنينؤب ةتؤ
  ش سؤؤتمات بؤؤانئ  لقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ   لشؤؤامي ت مةتؤؤاج  الةت ؤؤا  بؤؤن   لعقيةؤؤ   لسؤؤرري  ش ليتؤؤاج  ل  ؤؤلي  لالبؤؤي ه  ترلؤؤا

شةنوؤؤا  ؤؤاألك ل مؤؤ   لي ليؤؤات  ألمليكةؤؤ    خؤؤالف  لقرمةؤؤ   لتلكةؤؤ   لتؤؤي جؤؤاءت متؤؤأرل  يؤؤ   لعلبةؤؤ  ش لتؤؤي  سؤؤتمات 
 إلواموا م  مبانئ  ل رر   ل لةسة  (.

ص  قؤرمنتوظ . قؤرل كاةن  ألدا    لنورن    اره  في  لقرمة   لتلكة   ال وح ل  لنوؤرن  حلدؤر  ييؤى ربؤط  لعؤل 
فؤؤي محاضؤؤل  لؤؤ  فؤؤي جامعؤؤ  بلةسؤؤتر   ألمليكةؤؤ  :    حؤؤاشل  – لؤؤذي كؤؤا  شهيؤؤل رارجةؤؤ  إسؤؤل  نل  -  ه ؤؤا إوبؤؤا  ( 

(   شفؤؤي ذلؤؤك  لخطؤؤل 1967 عؤؤة  لحيمؤؤاء  لعؤؤلص ه  وتعؤؤلف ييؤؤى ةسؤؤب   لمؤؤا  إلسؤؤالمي  عؤؤا  لوحيمؤؤ   ألرنؤؤل    
ه  ةبقي  لعؤلص ييؤى  قؤن  ر سؤر بيسؤيوظ  لقؤرمي ال  إلسؤالمي  لح ةقي ييى إسل  نل  شلذ  كا  م  هشلى ش  جباتيا 

 (1 ( .[هيؤ . 

 
 وال الايخ وبد هللا و ام:
إ  ش  ؤؤؤ   لعؤؤلص وؤؤؤال ناللؤؤ  ش ضؤؤؤح  ييؤؤى  ليتؤؤا    لتؤؤؤي تردؤؤين إلنوؤؤؤا  لؤؤاير ت  لقرمةؤؤؤ   وأقنههرا فننههها نقههول:
 ش إل يةمة  ش لعيماةة  يي :

  ط  دي   لعلص  الاشل   إلسالمة .
الظ  لعلبؤؤي إلؤؤى نشيؤؤالت يحييؤؤ  ةتؤؤى تبقؤؤى فؤؤي قبضؤؤ   لعؤؤالظ  لالبؤؤي ش لشؤؤل ي   تتسؤؤابق فؤؤي شال وؤؤا تمحيؤؤق  لعؤؤ

 ألمليكا هش إلى رشسةا لتحمي هة متوا في  لميطق .
 تضخظ  ل ةا   إلسل  نيي  لذي هدبم تينيا   تم باقة  ويتي  كل فتل  جحء  م  بالن  لعلص.

 سةاسة  ش ال تصان   ش لعسكلي . ةوةار ت في مع ظ  لير ةي  الجتماعة  ش ل

ةشؤؤرء هجةؤؤال لؤؤةس لوؤؤا يريؤؤ  معنيؤؤ    شلؤؤةس لوؤؤا هي ميؤؤاه فؤؤي  لحةؤؤا    ال تعيؤؤظ لمؤؤاذ  تعؤؤةش؟ ممح ؤؤ  ري ةؤؤا   
مت سؤخ   جتماعةؤا   مت  كؤ  هسؤليا   هفئؤاتوظ يؤر ء   تؤل يظ كؤل وؤرم فؤي رهي    انؤلش  هف ؤاريظ كمؤا  انؤلش  ههيؤؤا وظ 

 مخاآبا  لمبشلي  :  –هعةظ  لمبشلي   –اف  ش الجتماع    قرل هشيمل في  اليتقان ش ال تصان ش ل ق

إة ؤؤؤظ هيؤؤؤانتظ بؤؤؤبا ا فؤؤؤي ن ؤؤؤار  إلسؤؤؤالم ال  عؤؤؤلف  لصؤؤؤي   ؤؤؤاهلل   شال وليؤؤؤا ه   علفوؤؤؤا   شهرؤؤؤلجتظ  لمسؤؤؤيظ مؤؤؤ    
 صؤؤلف   إلسؤؤالم فجؤؤاء  لؤؤيشء  إلسؤؤالمي آبقؤؤا لمؤؤا هر نه  إلسؤؤتعمار   ال ووؤؤتظ ليع ؤؤا ظ   شيحؤؤب  لل ةؤؤ  ش ل سؤؤل شال

 (. يم  في  لاةةا إال في  لشور ت

                                                
 ( 895 - 893 /1 ام : ج   لذرا ل  لع (1 
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إ  يذ   لشلق لظ  شوا في ورم م   أل ام شةا  شال يح    شلظ  كؤ  لؤ  كةؤا  إال  اإلسؤالم  لؤذي شةؤاه هشل مؤل  
   شل   جا ة س  مل  ثاةة  إال  اإلسالم.

  لعلبة  ة سوا. لقا مح ن  لقرمة  هشربا فيقيوا  لعلص لةمح ر  همتوظ  إلسالمة    بل لة تتر   لشعرص
 كما  قرل تريييي متسا ال شمعتلفا بذةب بالنه شةضارت  :

لسهوء  –فسل من الضروري حقا أو  تفتهه العهالم العربهي  مها تفتهه اامبراطوريهة ار هبانية فهي أمريكها    
إل  وارين  ولة مستق ة وهن بعضهسا ت هيش فهي ووالهب قهيقة غربيهة الهنم  . ههذا ههو الوجهه المهاني  –الوف 
كهالح لوضهارتنا الغربيههة , ومهن المؤ هها أو تق هده الاههعوب الناطقهة بالعربيههة تق نهدا تامهها . إو  هور القوميههة ال

جذاب في أممال هذه المجتمعات اا المية المبعمر  , ولكن القومية لن تقهو  ههذه المجتمعهات إله  حيها  جد هد  
 (. , )ل إل  حكم بالموت والفناء

 لمتسؤؤيط  فؤؤي  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي ش لعلبؤؤي يؤؤي ةامؤؤ   لقرمةؤؤ    شيؤؤي محش ؤؤ   إ   ليامؤؤ   لتؤؤي يحفتوؤؤا  لطبقؤؤات
جمنيؤؤ  تشؤؤيف  ألسؤؤماع شتؤؤيو   لقيؤؤرص   شل يوؤؤا مخؤؤار ت تؤؤذ م  لشؤؤعرص مؤؤ  راللوؤؤا ييؤؤى مؤؤذ  م  لشؤؤور ت  ؤؤل بن  
ررةصؤؤؤ  فؤؤؤي سؤؤؤينل  لطاؤؤؤا  ش لطؤؤؤاغرت   شى   لخليؤؤؤل  لؤؤؤذي  عكسؤؤؤ  دؤؤؤرت  ليحيؤؤؤا  لؤؤؤامري  ؤؤؤا جؤؤؤذص ك نؤؤؤل  مؤؤؤ  

 لتساق إلى مذ حوا شةواوتوا  ليئةس   أللةم . لقطعا  
  قرل جب:

إو ار  وب الذي ا تواوه به طبقة المتغربنن تأمنن مبضتسا الما)تة و   الس وة في الدولهة ...  هاو   
 (. القومية ... فالقومية هي فكر  غربية تماما

 عالظ  إلسالمي.شى  سيب  ةتشار  لقرمة  في  لعالظ  لعلبي ير سةطل   لالص ة س  ييى  ل
  قرل  لممرخ  إلة ينحي تريييي في كتا      لالص ش لشلق ش لمستقيل ( :

)  ففي الووه الواقر الذي يجد الغرب نفسه منذ الورب العالمية المانيهة ويهرن أنهه جه ء إله  أ مهر مهن أربعهنن 
 قسامه هكذا و   نفسه. ولة وومية مستق ة ذات  يا    سد  بانسيار البنه   ه  امال و   من فيه بسبب ان

ومة ذلك فنو اوتبار الغرب ال  ه ال لهه مهن القهو  فهي العهالم مها  بقهي جرتومهة القوميهة الغربيهة وها ر  و ه  
السرياو والعدون , ومن المأمول أو يستوية العالم اا المي و    ل حال إيقاد انتاار ههذه الهداء السيا هي 

 (!!.  ي القومي بالوحد ون طريق الاعور اا الم –القومية  –الغربي 
 إ   لقرمة  لةسن  لاش ء  لياج  ألمل ضيا   بل يي ن ء يضال مما هدابيا.

وتاريخ الار  ار ن  الود    دل أو القوميهة المجهر   ليسهه القاوهد  المالئمهة ل نسهوك :   ث قرل سمن
 (. مر الجسو  البتةبالواجب الاا  , وما لم يكن الممل ارو   إ الميا و   وجه من الوجوه , لن تم

 شما هجمل كيم  سناةا يمل ب   لخطاص ةيوي بوا يذ   لحاوث :
   ةح   رم هيحةا   بوذ   لاو  شموما  بتانيا  لعح   انله هذليا   (.

ِقلُونَ   وال هللا تعال  : ُرُكمم أَفاَل ؤَعم َزلمنَا إِلَيمُكمم ِكتَابا  فِيِه ِذكم   . (10: ألةيةاء    لَقَدم أَنم

فالمسؤيمر   ش لعؤؤلص و ؤذكلش   ؤؤالقلهللا    فبسؤيب مؤؤ  يؤذ   ل تؤؤاص تؤذكل يؤؤذه  ألمؤ    شلقؤؤا تقؤام  لعؤؤلص هشل مؤل  إلؤؤى  
  لبشلي  ييى ياي يذ   لقلهللا    شهمسكر  بحمام  لبشلي   عا ه  تمسكر   ال تاص شه امره في ةةاتوظ.
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  أَلو َف ؤُسم ََ َوَسوم ِم ََ َوِلقَوم ر  لَ  .  (44  لحرلف:  نَ َوإِنَّهُ لَِذكم

   ََراةَ َواأِلنمِ يكَل َوَمكا أُنمكِزَل إِلَكيمُكمم ِمكنم ر ٍء َحتَّكى ؤُِقيُمكوا التَّكوم تُمم َعلَكى َشكيم َل المِكتَاِب لَسم   ب ُِككمم قُلم يَا أَهم
 . (68  لما ا : 

فؤي ةةؤؤاتوظ   شآبقؤؤره  فأيؤل  لقؤؤلهللا  لةسؤر  ييؤؤى بؤيء   شال شه  لوؤؤظ شال قةمؤؤ  إال إذ  ه ؤامره فؤؤنوظ   شيميؤر    ؤؤ 
 في ش  عوظ.

  ُرُجكوا ِمكنم ِديَكاِرُكمم َمكا فَعَلُكوهُ إِال قَِليكل  ِمكنم ُهمم َولَكوم َولَوم أَنَّا َكتَبمنَا َعلَيمِهمم أَِن اقمتُلُوا أَنمفَُسكُكمم أَِو اخم

 .  (66  ليساء:  أَنَُّهمم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخيمرا  لَُهمم َوأََشدَّ ؤَثمبِيتا  

(  لؤؤؤذي كتبؤؤؤ   مسؤؤؤايا  19/8/1956فؤؤؤي   – لقيصؤؤؤل فلةسؤؤؤا  لعؤؤؤالظ فؤؤؤي سؤؤؤرريا  –جؤؤؤاء فؤؤؤي تقليؤؤؤل نويسؤؤؤبس 
 مساياه  بالةس( ماويي :

) من أ)رز الوقائق التي   وظسا من  ريهد   را هة ههذه الب هداو , المكانهة التهي يوت سها الهد ن فهي نفهوس  
 , فالد ن يظسر في  ل مكاو وفي  ل أمر.الناس , والس وة التي له في حيا  الناس 

ففههي المجتمههة الاههروي يظسههر أتههر الههد ن فههي ارقههال  العامههة , وفههي ال غههة , وفههي ار ب  و فههي جميههة 
 المؤ سات االجتماعية .

)هل إله  الهد ن الهذ ن ولهد فيهه ,  –الاهروي لهيا لهه وطهن  –والرجل الاهروي ال  نتمهي إله  وطهن ولهد فيهه 
رب  نتمههي إلهه  وطههن , فننههه فههي الاههر   نتمههي إلهه    ههن , وأمههة الرجههل الاههروي هههي و مهها أو الرجههل فههي الغهه

مجمووة الناس الذ ن يعتنقوو الد ن ذاته الذي يعتنقه هو , و ل فر  قارج ون حظنر  الد ن هو بالنسهبة إليهه 
 (. رجل أجنبي غريب

 
 القوميات وااو يميات الجاه ية:

ات  الرتبؤا   الجاييةؤات  لتؤي تسؤيق  إلسؤالم ةتؤى  قطؤ   لصؤي  لقا ةؤل   لاؤلص شتالمنؤذه فؤي كؤل مكؤا  ةامؤ
  اإلسالم شيتجاشهيا .
ةاشلؤؤؤن  إلن ر   ل لةسؤؤؤة  ه  تشؤؤؤا ههر  لؤؤؤلشح  لجيسؤؤؤة  بؤؤؤن  بلبؤؤؤل مؤؤؤل كش   فقامؤؤؤن  لدؤؤؤا ر  ففهههي المغهههرب:
ص  ؤؤاألةر ل  لؤؤذي  ضؤى بتي نؤذ  ألةكؤؤام  لعلفةؤ   ليلبليؤ  ش ؤؤاةرةوظ  لخؤا 1930مؤاور سؤي   16 ل ونؤل  ليلبؤلي فؤؤي 

  لشخصة  بال  لشليع   إلسالمة .
  لوياشكة . – كتشف  لحضار   لجاشي   وفي إندنو يا:
  ش الر   ؤأ  لييؤا  ال ويتمؤي إلؤى  لعؤلص   هثار سعنا يقل شيرسف  لسرن   ش فةكترر ببم  ل نية ة وفي لبناو:

 إ طالةا   ش لنرةا . –  بل ير جحء م  ةضار   لبحل  لمترسط 
هثنؤؤلت  لحضؤؤار   ل ليرةةؤؤ    رادؤؤ   عؤؤا  كتشؤؤاف تؤؤرت يؤؤير هللامؤؤر    شبعؤؤا ه  ةؤؤل  بؤؤاميينر   وفههي مصههر:

هلااه ةجل رشهيتا(   شترلى سؤالم  مرسؤى   شلط ؤي سؤنا   ثؤظ سؤعا هغيؤرل   شآؤ  ةسؤن   لؤاير  إلؤى  ل ليرةةؤ    
 م ؤل ةوضؤ  مصؤل   شفؤي شباهت ت ول هسماء رمسةس    أليل م   ة لتنتؤي   هبؤر  لوؤرل   ش تخؤذ هبؤر  لوؤرل بؤعار  

هم  ييا  ليادل هقةظ  لسا  لعالي  فأثارت  لنرةسكر يم   لعالظ إلةقاذ معيؤا  هبؤي سؤييل  ل ليؤرةي (   شةقؤل تم ؤال 
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إلى  لقايل  شكيف  لمالون    شهدبم  ألتل   ويانش   شؤعار   تلكةؤا لألتؤل   ( شمصؤل  –فلير  مرسى  –رمسةس 
   ليمصلين (.

 لويا توماس: يقول ) وي رينغ( ون
أنههه وهههد ا هههتواع أو  ر هههم الخوهههوب العريضهههة ل ظهههرود التاريخيهههة واالجتماعيهههة ل ور هههة التهههي انتسهههه    

بال وماء ارترا  المودتنن إل  توقنق مبدأ تر يا لألترا  , وهذا المبهدأ الهذي  هار و يهه أغ هب شهعوب المنوقهة 
) . 

 :شلذلك كا   ل مالنر   قرلر   
ا تر يا يكهوو م كها لنها وجه ءا مهن مجتمعنها الجد هد و ه  نوهو الكنيسهة اانج يكانيهة نريد أو نبني إ الم)  

 . ( التي هي مسيوية و   النم  اانج ن ي 
شفؤؤؤؤي مصؤؤؤؤل  لعلبةؤؤؤؤ  كاةؤؤؤؤن هضؤؤؤؤر ء يؤؤؤؤذه  لصؤؤؤؤةحات تتجؤؤؤؤاشص فتحؤؤؤؤل   ليباؤؤؤؤاش ت  لمصؤؤؤؤلي   لتؤؤؤؤي تيعؤؤؤؤب بوؤؤؤؤا  

 لمصؤؤلي فليؤؤرةي  يؤؤل ه  ل(   فقؤؤال آؤؤ  ةسؤؤن    مصؤؤ   ألدؤؤا    لالبةؤؤ    إلةجينحيؤؤ   الؤؤذ ت ( فتيؤؤاني     ليرةةؤؤ
 ) لو ومل اا الم )نني وبنن فرووننتي لنبذت إ المي (   .(   ش ال آ  ةسن  :   كر  يلبةا

شيية  فاة  لةس م   لاليب ه  تل   يتمؤام  لاؤلص  ل ينؤل  اآلثؤار ش لمتؤاةف  لرآيةؤ  ةنؤث تأسسؤن  يؤل  ؤل  
قنؤؤب فؤؤي  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي لؤؤلبط  لمسؤؤيمن   اآلثؤؤار شبؤؤال ةظ ش أليؤؤالم  لؤؤذو  تقليبؤؤا ينئؤؤات غلبةؤؤ  لإلبؤؤل ف ييؤؤى  لتي

كؤاةر   يؤؤل مجؤؤيء  إلسؤؤالم   فجؤاء  برتؤؤا( ش ال ؤؤارن( إلؤؤى  لعؤؤل ق   ش يميؤن  مارينؤؤن(  فؤؤي مصؤؤل   ش  سشؤؤيما  ( 
  رشك يؤؤل  فؤؤي تلكةؤؤا ثؤؤظ هةشؤؤئر  نش  ؤؤل  آلثؤؤار ش لمتؤؤاةف  لرآيةؤؤ    شلؤؤةس يجنبؤؤا  عؤؤا ذلؤؤك ه  ةؤؤار  تيؤؤلع ممسسؤؤ   

 لنورن  (  عشل  مالون  نشالر إلةشاء متحف لتثار  ل ليرةة  شمعوؤا لتخؤلي  رجؤال  آلثؤار   شلعييؤا  عؤا يؤذ  ةصؤل 
( :    جؤب ه  تضؤ   لاشلؤ   لميتا ؤ  شتي نؤذ 21إلى سيب  ليم في دك  الةتا ص  ليليطاةي ييى فيسطن  مؤان   

رادؤؤؤا  اآلثؤؤؤار ش لعان ؤؤؤات ( . كؤؤؤل يؤؤؤذ  لقطؤؤؤ  دؤؤؤي   لسؤؤؤالموظ فؤؤؤي  لسؤؤؤي   ألشلؤؤؤى مؤؤؤ  تؤؤؤارير يؤؤؤذ   الةتؤؤؤا ص  اةرةؤؤؤا 
 شربطوظ  الجايية   ألشلى   ةتى وتسيى ليالص ه   ستعيايظ شيذلوظ تحن واه.

 قرل  لاكترر  شلسر ( في ممتمل  ل قاف   إلسالمة  ش لحةؤا   لمعادؤل   لؤذي يقؤا فؤي جامعؤ   بلةسؤتر ( سؤي  
ش ألشسؤط فؤي يؤذه  أل ؤام ةوضؤ  ةضؤاري  يؤي مؤ  ةاةةؤ  جاوؤا    شمؤ    ألنةى  ( :   إ  في بالن  لشل نن1952 

ةاةةؤؤ  هرؤؤل   عؤؤث  لقؤؤا ظ   إ  ةوضؤؤ   لاؤؤلص  لمسؤؤةحي شةلكؤؤ  إةةؤؤاء  لمعؤؤارف فةؤؤ   امؤؤن ييؤؤى يميةؤؤات  لت  نؤؤل 
 ش لجال فنوا ييى  أليمال  ل السةكة  ش لرثية (.
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مؤؤؤ   لعؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي . فأبؤؤؤأ  لحكؤؤؤظ  ليويؤؤؤري ش لحكؤؤظ  ليويؤؤؤري بتؤؤؤرين   لعال ؤؤؤ     ؤؤؤام  لصؤؤؤ رينوفهههي إ هههراو :  
هكان مةؤؤ  ليؤؤؤتخيم مؤؤؤ   لم ؤؤؤلن ت  لعلبةؤؤ  فؤؤؤي  ل ارسؤؤؤة    ش كتشؤؤؤ ن  ألكان مةؤؤؤ  مجؤؤا إوؤؤؤل    لقا مؤؤؤ    شبؤؤؤحغ مؤؤؤذيب 
هرن بؤؤن مؤؤ  جاوؤؤا   ش ةتؤؤل مكاةؤؤا ملمر ؤؤا فؤؤي بؤؤالن  لسؤؤب  ش لشؤؤمس   شبؤؤاهت  لعمؤؤار ت  لجاوؤؤا  تييؤؤي ييؤؤى لطؤؤل ه 

( ييؤؤى كؤؤررش دؤؤاة   ألميلآرريؤؤ  25 ؤؤام  لشؤؤاه محمؤؤا رضؤؤا بويؤؤري  ةت ؤؤاال  مياسؤؤب  مؤؤلشر   ألرمنيؤؤي  لقؤؤا ظ   شه
  ل ارسة    شثارت في إول    رمةات هرل  م ل:  لييرش   ش ألكل ن ش لعلص.

ثؤارت  ليعؤل ت   فيؤان   عضؤوظ  القرمةؤ   لعلبةؤ    شةؤان   ألكؤل ن   قؤرمنتوظ ش ل لن ؤ  ش ألتؤل   وفي العرا  :  
   شثارت   لاير ت  آلبرري  ش  ل يا ةة .  التلكة 

تأججؤؤن ةؤؤار  لعصؤؤية   لويا ؤؤ    شهدؤؤبم  لويؤؤرن   خؤؤلش   الويا ؤؤ    شيؤؤلش   الةقطؤؤاع يؤؤ  مؤؤاء وفههي السنههد: 
 همحم في مك  إلى ةول جيجا(   شيتاير   أ طال  لوياشم  بوةظ هرج    ر م يا(.

تبعان ش ةؤتالل  لاليؤب ألرض  لؤرآ    شيؤذ   لؤذي شهدبحر  وي لش  إلى  ل تم  لعلبي ييى هةؤ   سؤتعمار ش سؤ
  خل     لمسيمر    مما جعل  لمسيمن  ويانش    ةؤام نشلؤ   عةشؤر  فنوؤا ةةؤا  إسؤالمة    شب  ؤل إسؤالمي . ت ؤر  

 فنوا جيسة   لمسيظ يي يقنات  شنوي  شىسالم .
 : –ةنث كا   –ش ا  ال إقبال  خاآب  لمسيظ 

  فؤل  همؤ   للسؤرل  لوابؤمي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فليؤا  فؤي تلكنيوؤا   هشلئؤك  ال تقس همظ  لالص ييؤى همتؤك 
 إةما  عتقاش   اجتمايوظ ييى  لرآ  ش ليسل   شل   إةما  ستحكظ  جتمايك هووا  لمسيظ  قر   لاو  (.

 رت عؤؤؤن  ألدؤؤؤر ت  ؤؤؤالتايي  األمجؤؤؤان  لقييةؤؤؤ   لقا مؤؤؤ  ش امؤؤؤن  ليح يؤؤؤات بؤؤؤن  قبا ؤؤؤل وفهههي ارر و وف سهههونن: 
لشمال ش لجيرص في بلق  ألرن  شبن   ل يسطن  شبؤن  هبيؤاء بؤلق  ألرن    شهدؤبحيا ةسؤم  يؤ  مؤا  :  مؤم ص    

 ش فنالنلفةا   ش يمر .
 : لقا داق فنيا  رل رص  لعح  

َ َوَرسُولَهُ أُولَئَِك فِي األَذَل ِينَ )  ََ َّللاه َه الهِذيَن يَُحادنو  . (20  لمجانل :(  إِ
َه لَهُ َمِعيَشةً َضْنكاً َونَْحشُُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَم َوَمْن أَْعرَ )  ِ  .(124 آؤ :(  َِ َعْن ِذْكِري فَإ

: ) بعمهه بالسهيل )هنن  هدي السهاوة حته  يعبهد هللا وحهده, وجعههل شدؤاق رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 
 به بقوم فسو منسم (. رزوي توه ال رموي , وجعل الصغار و الذلة و   من قالا أمري , ومن تا

لقا ذ يا مل ر   عاةا ي  كتاص     شتجلييا هللاالم تي ييا لطليق     شةصاةا ما هرييا م  بذشر  لقرمة  ثمار 
  لقطةع  ش لتمحق ش لضةاع ش لخذال  ش لخسل   : 

  َّت.ن ني ُتم امو م.رَّ   أ.و  م.رَّ ت.ُنوو. فيي ُ لني و. و. أ.نَُّسم  ُيف  و   ( .126  لترب :  ال  .ُتوُبوو. و.ال ُهم   .ذَّ َُّروو. أ.و.ال  .ر.
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 : الشيوعية في العالم العربي خالل القرَ العشرين 

 لقا هبلف  لنورن ييى تي ةظ شت ر   ألةح ص  لشنرعة  في  لعالظ  لعلبي فوظ  انتوا شمخططريا. ]
  قرل  لشنريي  لنورني  ل لةسي   رشبيسر  ( :

حيقؤؤات  ألجييةؤؤ  فؤؤي  لييؤؤا    لعلبةؤؤ  فؤؤي مصؤؤل   لؤؤظ تتأسؤؤس هةؤؤح ص بؤؤنرعة  شمي مؤؤات متعاآ ؤؤ  إال فؤؤي  ل 
شفيسؤؤطن    شلؤؤظ تجؤؤا إال  لقينؤؤل مؤؤ   ألتبؤؤاع شكاةؤؤن مقطريؤؤ  يؤؤ  ش  ؤؤ  تيؤؤك  لؤؤيالن   ش ةتوؤؤن نش  ه  ت نؤؤل  يتمامؤؤا 

 كينل  (.
 شفةما ويي ةررن  ألسماء  لنورن    لممسس  ليشنرعة  في  لييا    لعلبة :

 الو ب الانووي في مصر:  -1
( فؤي  إلسؤكياري  ييؤى وؤا رشسؤي ووؤرني  سؤم   جرهيؤا رشهةيؤلغ ( تصؤحب   بيتؤ    1921ي   باه  لتي ةظ سؤ

 ( هشفات مرسكر ثالث  وورن لتشكنل  لتي ةظ شمتا عت .1927( . شفي سي   تبار لر 
ثظ  ةتابن رشسةا  لنورني  لمصلي  ييؤلي كرريؤل( شهماتؤ   ؤأمر ل آا يؤ  هسؤس بوؤا   بيؤك كرريؤل( فؤي مصؤل 

    لا مقل آة  ليتحلر  لرآيي  ةاتر(.  شبكل  لحلك
ثؤؤظ تشؤؤكين  مي مؤؤ   ألسؤؤكل ( هي  لشؤؤل ر  شيؤؤر ة ؤؤس  سؤؤظ  لجليؤؤا   لتؤؤي كؤؤا   صؤؤاريا لنيؤؤن  فؤؤي سريسؤؤل   يؤؤل 
ةجاح  ل رر    بكل يذه  لمي م   لنورني   ويي بر رتح(   ثظ غنل  سموا  فةمؤا  عؤا إلؤى   ةحشؤظ (:   ةحؤر ةؤحص 

 ى  ةاتر(. لشنريي مصلي(   ثظ  ةضمن إل
 مي مؤؤؤ   ل جؤؤؤل  لجاوؤؤؤا( هسسؤؤؤوا  لنورن ؤؤؤا  ورسؤؤؤف نرشيؤؤؤش  ش ريمؤؤؤر  نشيؤؤؤك   ثؤؤؤظ هدؤؤؤبم  سؤؤؤموا  ن . ش( 

  لا مقل آة   لشعية .
   لمي م   لشنرعة   لمصلي (  م .ش .م(: هسسوا  لنورن ا  هشنون شهشجوا  لمر  ساةي.

  مي م  تحليل  لشعب(: هسسوا  مارسنل إسل  نل(.
 ي العرا :الو ب الانووي ف -2

هسس   لنورن شكا  مع ظ هفل نه في با     ألمل م   لنورن   شييى رهس  انتؤ  ساسؤر  نالل   ةؤاجي بؤمنل   
   شكيوظ م   لنورن. لشداوق وورذ    شيرسف ةح  ن

( وؤلشي  ألسؤتاذ بؤار بؤاكل 22-21شيلشي  اري  يعي في كتا     تجلب  يلبي في  لححص  لشؤنريي ( ص  
كةؤؤؤا كؤؤؤا   عمؤؤؤل مؤؤؤ  رفا ؤؤؤ   –ف  إلؤؤؤى مؤؤؤا رش ه مؤؤؤ  فضؤؤؤا م هرالقةؤؤؤ  ال ةليؤؤؤا  لر ؤؤؤرف ييؤؤؤايا  اإلضؤؤؤا – لسؤؤؤةاص 

 لشنرينن   لعؤل  نن  ليشؤل  لشؤنرعة  فةقؤرل:  رةيؤا ةضؤلص ييؤى كؤل شتؤل تخؤلج ةامتؤ  مر فقؤ  لمؤا ةليؤا   ب  يؤا بؤن  
  شهرؤؤذةا ةسؤؤب  لقرمةؤؤ   لعلبةؤؤ   لطؤؤالص  ألكؤؤل ن ه   لقؤؤرمنن   كليؤؤر   ألكؤؤل ن ش ؤؤرمنتوظ بنيمؤؤا ةعتيؤؤليظ ةحؤؤ  إرر ةيؤؤا 

همؤؤاموظ   بؤؤل رةيؤؤا ةيؤؤتقم مؤؤؤ   لعؤؤلص   شةؤؤحيظ ه   لتؤؤارير  لعلبؤؤي مؤؤؤا يؤؤر إال مجمريؤؤ  مؤؤ   لمؤؤذ  م ش لمجؤؤؤاهر   
شهيماؤيظ  لع ام ما يظ إال إ طاينر  جالنش  إلؤى غنؤل ذلؤك   شملرةؤا ييؤى إرر ةيؤا  لنوؤرن نش  ةاجؤ  إلؤى نيؤر  

 ثنل ييى  عة  لطيب .  ش  ستايييا  عة  للفةقات ليتأ
 الو ب الانووي السوري ال بناني: -3
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(  عؤؤا  لحؤؤحص  لشؤؤنريي  ل يسؤؤطنيي ش لمصؤؤلي   شكؤؤا  ولهسؤؤ  فؤؤي لييؤؤا   جؤؤاكرص 1924تأسؤؤس  لحؤؤحص سؤؤي   
 تاويل(  لنورني  للشسي   شكا   ساياه ثالث  وورن يظ: مةك   هشسكار   مرلل.

 للشس   شيظ ينر  مرسؤكر  ل الثؤ  جرهيؤا بنلجؤل    ثظ نرل بنلشت وورن ثالث  ي  آليق ةة ا  شكيوظ م 
  لنوربنتل  ةخبما  لت نيسكي.

ش ؤؤا كؤؤا   لحؤؤحص  لسؤؤرري  ليييؤؤاةي تا عؤؤا ليحؤؤحص  لشؤؤنريي  لنوؤؤرني فؤؤي فيسؤؤطن    ثؤؤظ تبؤؤ   لحؤؤحص  لشؤؤنريي 
  ل لةسي.

 الو ب الانووي الف سونني وارر ني: -4
شؤؤال رؤشس  ؤؤان   ل ؤؤرر   لييشؤؤفة    شميؤؤذ  أل ؤؤام  ألشلؤؤى لقؤؤا كؤؤا   لت  نؤؤل   يسؤؤطن  مؤؤ   لقضؤؤا ا  ل يؤؤل   لتؤؤي ت

 م   ل رر : هدار لنين   في رشسةا  ل ر  ذ  بقن   حق  لنورن.
 هشال:  يتبار  لعا ء لينورن   ليسامة ( جليم   اةرةة .

 ثاةةا: تأونا إ ام  شآ   رمي لينورن في فيسطن .
( تشؤؤؤلي   ل ؤؤؤاةي سؤؤؤي  2فؤؤؤي   –جةؤؤؤ  بليطاةةؤؤؤا شهيؤؤؤل رار  –ش ؤؤؤا دؤؤؤار يؤؤؤذ   لقؤؤؤل ر  يؤؤؤل دؤؤؤاشر شيؤؤؤا بي ؤؤؤرر 

 (  أ ل م  يشلي  ورما.1917 
( هشل ةؤؤحص فؤؤي 1919شلؤؤذ   يؤؤتظ بؤؤنرينر رشسؤؤةا  ؤؤالتي ةظ  لشؤؤنريي فؤؤي فيسؤؤطن    ف ؤؤا   لؤؤذي تأسؤؤس سؤؤي   

 لميطقؤؤ    ش ؤؤا بؤؤكي  هشال  لنوؤؤرني  للشسؤؤي   رشهبؤؤتاو  (   شهشفؤؤات مرسؤؤكر  طيؤؤن  ووؤؤرنون  مؤؤ  ه طؤؤاص  لحؤؤحص 
يي  للشسؤؤي ليتي ؤؤةظ فؤؤي فيسؤطن    شيمؤؤا: جؤؤا  بؤؤابنيةا   ر نشل كؤؤار  بؤررغ  شكؤؤا  جمةؤؤ  ييادؤؤل  لحؤؤحص  لشؤنر 

  لشنريي  ل يسطنيي في با     ألمل وورن  رشسنن .
ثظ هرسين مرسؤكر   فالن منؤل جؤابر تنيسؤكي ( فيشؤط ةشؤاآا ميحرظؤا فؤي فيسؤطن    ثؤظ  ةتؤاص  س.  فلبؤرخ( 

لتي ؤؤؤةظ  لحؤؤؤحص  لشؤؤؤنريي فؤؤؤي  لؤؤؤيالن  لعلبةؤؤؤ    شكؤؤؤا   ألرنؤؤؤل دؤؤؤا قا لينيؤؤؤن  فؤؤؤي  – لميقؤؤؤب  ؤؤؤأبي هيؤؤؤام  – لنوؤؤؤرني 
 ( .1929-1924سريسل    شهبله  لشنرينن  في  ل يسطن    ش ا ترلى ر اس   لححص  لشنريي في فيسطن  م   

  شكاةن يضري   لححص  لشنريي  ل يسؤطنيي هشال    ادؤل  ييؤى  لنوؤرن ش نريؤ   يؤ  مؤ   ل يسؤطنينن   لعؤلص 
( تأسسؤؤن هش 1937ش ؤؤا كؤؤاةر  غنؤؤل مرثؤؤر ن  لؤؤا   ألك ليؤؤ   لشؤؤنرعة  شغنؤؤل مؤؤمتمين  ييؤؤى هسؤؤل ريظ   شفؤؤي سؤؤي   
 ةلك  ييية  ليححص  لشنريي  ل يسطنيي شر ء ستار ةقا   يمال في ةة ا سكلتنليا إمنل ترما.

 شفي  ليادل  ةقا   يمال سكلتنليا إمنل ةينيي ، شفي  افا سكلتنليا  فم ن ةصار.
( هةشؤؤؤأ  لشؤؤنرينر  يصؤؤؤب   لتحؤؤلر  لؤؤؤرآيي   شكؤؤؤا  سؤؤكلتنليا  لنوؤؤؤرني  بؤؤ  ف ؤؤؤي(   شمسؤؤؤاياه 1939سؤؤي   

 ترفنق آربي   شكاةن مطالب يذه  لعصب  جالء بليطاةةا   ثظ تشكنل ةكرم  مشتلك  بن   لنورن ش لعلص.
 ل يسؤطنيي ( تحؤرل هيضؤاء يصؤب   لتحؤلر إلؤى  ؤان  يصؤا ات مسؤيح    وؤذ حر   لشؤعب 1948شفي ةلص  

فاةسحب  عة  لشباص  لمالر بوظ   في ةن  ش ف  لشنرينر   لمتحمسر  وافعر  يؤ   لنوؤرن شيق ؤر   جؤاةيوظ   
 ميوظ  لمحامي إبل  ةظ  كل في  ليادل    شفم ن ةصار في  افا   شغنليظ م   ان   لشنرينر   لعلص في فيسطن .

رني  شؤؤلف ييؤؤى   ةؤؤ  فيسؤؤطن  غنؤؤل  لمحتيؤؤ    ( دؤؤار  لحؤؤحص  لشؤؤنريي  ل يسؤؤطنيي  لنوؤؤ1948شبعؤؤا ة بؤؤ   
 ألرنؤلي  يضؤر   فؤي  ل يةسؤن  لنؤرم شكا  في ر اس   لححص إمنل ترما  ش ترفنق آربي  ش إمنل ةينيي   شيذ   
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شكاةؤؤؤؤن  لصؤؤؤؤي  بؤؤؤؤن   لشؤؤؤؤنرينن  فؤؤؤؤي  سؤؤؤؤمي فيسؤؤؤؤطن  يؤؤؤؤ  آليؤؤؤؤق   ضؤؤؤؤا ط إسؤؤؤؤل  نيي شسؤؤؤؤكلتنل دؤؤؤؤح ي مؤؤؤؤ  ، 
شكاةؤن ةشؤل ت  لحؤحص  لشؤنريي تؤذول  عبؤار  فؤي هسؤ يوا  العيليؤ  : آبعؤن لجيؤ   لواةؤ  ( ،   لشنرينن   عمال  في

  مطا    لححص  لشنريي  ل يسطنيي   هي    لقسظ  لمحتل(.
( ضؤؤمن  لضؤؤ    لالبةؤؤ  إلؤؤى  ألرن  ش ؤؤا  يتقؤؤل  آيعؤؤن ةؤؤلص  لشؤؤنريي فؤؤي ر م   شيؤؤر 1950شفؤؤي سؤؤي   

(   ي لت  ر ت  ألم  في يمؤا  ييؤى مطبعؤ  1951   ورهع  لميشرر ت  لشنرعة   لتي هةضليا م  إسل  نل   سي
 ليشنرينن  شيي مسجي   أر ام شعبار ت ييلي  .

  رنةؤؤي يؤؤ   لحؤؤحص  لشؤؤنريي  ل يسؤؤطنيي( دؤؤار  ألمؤؤل مؤؤ  مرسؤؤكر   صؤؤل  لحؤؤحص  لشؤؤنريي  أل1952سؤؤي   
صؤؤبم  ا ؤؤا  مؤؤ   ؤؤان  شكؤؤا   فؤؤا ق شر ن  ال ه ل فؤؤي  لميطقؤؤ   لمحتيؤؤ    فسؤؤمحن لؤؤ   لقؤؤر ت  إلسؤؤل  نية   ؤؤالخلشج لة

( ةا بؤؤا ييوؤؤا فؤؤي مجيؤؤس  ليؤؤر ص  ألرنةؤؤي   شيرموؤؤا  ؤؤامن 1956 لحلكؤؤ   لشؤؤنرعة    شلتقامؤؤ  ميطقؤؤ  ر م   سؤؤي   
 ةا با ييوا. – لشنريي  ليصل ةي  – لقاس  عقرص هيانو  

ةصؤؤار ( ةؤؤل  لحؤؤحص  لشؤؤنريي  ألرنةؤؤي ش يتقؤؤل  انتؤؤ  شهشنيؤؤر  معتقؤؤل  لج ؤؤل   شهلقؤؤى فؤؤم ن 1957شفؤؤي سؤؤي   
سؤؤكلتنل  لحؤؤحص  لشؤؤنريي  ألرنةؤؤي يؤؤا  محاضؤؤل ت هشلوؤؤا   لشؤؤنرعة  شىسؤؤل  نل( جؤؤاء فنوؤؤا  إةيؤؤا ةعيؤؤظ شيعيؤؤظ  لجمةؤؤ  
 ؤؤأ  إسؤؤل  نل همؤؤل ش  ؤؤ  شنشلؤؤ  لوؤؤا كةاةوؤؤا  لسةاسؤؤي ش إل تصؤؤاني ش لعسؤؤكلي   شى   لنوؤؤرن بؤؤعب كبؤؤا ي  لشؤؤعرص لؤؤ  

 طي  البال(.ةق  لحةا    شهةا هيتلف  النورن كاشل  أل   لشمس ال تا
 ا(: ه ؤام  لحؤحص  لشؤنريي  إلسؤل  نيي  ر كؤاح( لؤ  ة ؤال تأبنيةؤ1977شيياما مات فم ن ةصار فؤي يمؤا  سؤي   

فؤؤي  ليادؤؤل  تيؤؤك فةؤؤ  هعؤؤةظ  لحؤؤحص  مؤؤاول مييؤؤل(   شكؤؤذلك ترفنؤؤق آؤؤربي شىمنؤؤل ترمؤؤا   شترفنؤؤق هيؤؤان دؤؤاةب ف ؤؤل  
( 1978إلسؤؤل  نيي شكؤؤا   جمؤؤ   لتيليؤؤات سؤؤي   شترفنؤؤق يؤؤذه يضؤؤر فؤؤي  ل يةسؤؤن     –هللاذ ر  30 – وؤؤرم  ألرض( 

  العيظ  إلسل  نيي م  همليكا.
شال ه لن  ليلقةؤات تتبؤانل بؤن   لحؤحص  لشؤنريي  ألرنةؤي  إلسؤل  نيي   ميوؤا مؤا جؤاء  اليشؤل   لشؤنرعة   ألرنةةؤ  

 لتقامةؤؤؤ  فؤؤؤي ( مؤؤؤا ويؤؤؤي:   كمؤؤؤا  ؤؤؤار  لمجيؤؤؤس يالةؤؤؤا  لمر  ؤؤؤف  لميا ةؤؤؤ  ش ل ابتؤؤؤ  ي  لقؤؤؤر  1977فؤؤؤي ةةسؤؤؤا  سؤؤؤي   
 إسل  نل ة سوا شفي مقامتوا  لححص  لشنريي  ر كاح (.

 – لممؤؤ ال  لؤؤألرض  لمحتيؤؤ   –ش ؤؤا كؤؤا  محمؤؤرن نرشيؤؤش شسؤؤمةم  لقاسؤؤظ  لشؤؤايل    ل يسؤؤطنيةا   لشؤؤنرعةا  
  حمال  ييظ إسل  نل في ممتمل درفةا  لاشلي.

مرةؤا   شتؤل  ط يقا ؤاي   شتخطؤؤةط    قؤرل  ألسؤتاذ سؤعا جمعؤؤ :   ش ؤا ثيؤن  مؤا  قطؤؤ  كؤل بؤيو  قةؤام تي ؤؤةظ 
شت امل في  لتخطةط ش لوؤاف  بؤن  كؤل مؤ   لحؤحص  لشؤنريي  إلسؤل  نيي ش ألةؤح ص  لشؤنرعة   لعلبةؤ    شمؤ  يؤاةى 

مؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ  كاةؤؤؤن تأتنيؤؤؤا ييؤؤؤل  لحؤؤؤاشن  متايؤؤؤب  لحكؤؤؤظ فؤؤؤي  ألرن     عؤؤؤلف ه   ل  نؤؤؤل مؤؤؤ   لميشؤؤؤرر ت  لشؤؤؤنرعة 
حص  لشؤنريي  ألرنةؤي  ؤذفر  يينيؤا مؤ  إسؤل  نل  عؤا ه  تتيمؤذش  شتؤاربر  ييؤى هوؤاي إسل  نل   شى  ك نل  مؤ   ؤان   لحؤ

 ( .976 -974  لذرا ل:. [ يؤ  .نيا ي   لححص  لصونرةي  لمضيين (
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 :الشيوعيوَ العرب وقضية فلسطين 

ا   شهمؤؤا رهويؤؤا فةمؤؤا سؤؤيق ه   لتي ةمؤؤات  لشؤؤنرعة  فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي   كيوؤؤا هبؤؤلف ييةؤؤ   لنوؤؤرن شسؤؤولش  يينوؤؤ
 ان   لشنرينن   لذو  ويتسير  إلى  لعلشب  فقا تلبر  ييؤى هوؤاي نيؤا ن    لنوؤرن  عؤا هةؤي غنؤلش  يقؤرلوظ فأدؤبحن 

 في  لميطق .  وورن     ش ا كا   لنورن  عيقر  هللاماال كينل  ييى يمالء  لتالمنذ شييى  لتقام  إلبتل كة
 كتيؤر  إلؤى مرسؤكر:  إ  جعؤل فيسؤطن   –يسؤطن  مؤ  هبيؤاء ف –( كؤا   لشؤنرينر   لعؤلص 1948شفي سؤي   

 شآيا  رمةا لينورن ير  لطليق  لرةنا ش لرسني   لياجح  لييش    لعالظ  لعلبي(.
شييؤؤؤاما كؤؤؤا   ؤؤؤل ر  لتقسؤؤؤةظ . شبعؤؤؤا ه  هيييؤؤؤن رشسؤؤؤةا يؤؤؤ  تأونؤؤؤايا  لصؤؤؤارخ ليقؤؤؤل ر   يؤؤؤان  لشؤؤؤنرينر   لعؤؤؤلص 

 ؤؤؤا ال:    لحكرمؤؤؤات  للجعةؤؤؤ   –رالؤؤؤا  كؤؤؤا ش  –نر   لعؤؤؤلص وميؤؤؤاش   لتقسؤؤؤةظ . فقؤؤؤا هييؤؤؤ   لسؤؤؤكلتنل  لعؤؤؤام ليشؤؤؤنري
 لعلبة  يي  لمسمشل    لقا يارضن  إلتحان  لسرفنتي  لصاوق ةتى  ليح    ألرنؤل  شلؤظ تخطؤب شنه . دؤحم ه  

  لنورن  لةسر  هم  ل يوظ بعب ل  ةق  لحةا (.
 ةشؤق ييؤى رالؤا  كؤا ش شكؤا  شلقا كشف رفنق رضا  يضر قةان   لحؤحص  لشؤنريي  ليييؤاةي  لسؤرري(  لؤذي 

مسؤؤايا  لؤؤؤ    فةقؤؤرل:   كاةؤؤؤن قةؤؤان   لحؤؤؤحص  لشؤؤنريي  م ؤؤؤل ةمؤؤاس  بؤؤؤ  غرريؤؤر  ييؤؤؤى  عؤؤث  لاشلؤؤؤ  لنورن ؤؤ  فؤؤؤي 
فيسطن    فلسل  نل في ة ليا ش ة  م  ش ةات  لا مقل آةؤ  فؤي  لشؤلق  ألنةؤى   ش لشؤعب  إلسؤل  نيي  لمشؤلن ال بؤا 

 لتضؤؤام   ألممؤؤي فؤؤي يؤؤلف  ل ةؤؤان   لمؤؤذكرر  يؤؤر مؤؤ  دؤؤيب  لمبؤؤانئ شه  ويتقؤؤي فؤؤي هرض  لمةعؤؤان   شى  ش جؤؤب 
  لماركسة  شلذ  فرجرن إسل  نل ل  في يلفوا ميلر ت   إلةساةة   لتي تتخطى  لميلر ت ش  لر ا    لقرمة (.

شلقؤؤؤا يؤؤؤؤلف  ليؤؤؤؤاس جمةعؤؤؤا مر ؤؤؤؤف  لشؤؤؤؤنرعة   لمخؤؤؤؤحي تجؤؤؤاه إرؤؤؤؤر ةوظ مؤؤؤؤ  هبيؤؤؤؤاء جيؤؤؤاتوظ   فقؤؤؤؤا رمؤؤؤؤر   لعؤؤؤؤلص 
يؤ   ؤرس ش ةؤا  . شيؤاجمريظ ش يتيؤليظ  –لذو  وؤا فعر  يؤ  كةؤاةوظ شيؤ  ةةؤاتوظ شنوؤيوظ شهيل ضؤوظ   – لمشلنو  

معتؤؤاو    شكؤؤاةر   صؤؤ ر   لنوؤؤرن  ؤؤأةوظ م يؤؤرمن    ش ؤؤا كؤؤاةر   عتيؤؤلش   لؤؤافاع يؤؤ  فيسؤؤطن  رجعةؤؤ  نويةؤؤ  شمؤؤم مل  
 ضا  لنورن.

 .حارص  لشعب  إلسل  نيي  لشقنق ( ف ي  لعل ق  ال  لشنرينر :   إ   لشعب  لعل  ي ولفة  ل اء ه  
ش ؤؤال سؤؤكلتنل  لحؤؤحص فؤؤي  لعؤؤل ق  ورسؤؤف سؤؤيما   لميقؤؤب   وؤؤا( :  ملةبؤؤا  لةشؤؤاء نشلتؤؤن  يلبةؤؤ  شيورن ؤؤ  فؤؤي 

 فيسطن  ش بتل  لوما  إلبتل كة  ش لتحالف ضا  للجعة   لاوية   لعلبة (.
  : غؤحت جنؤرش  لؤيالن  لعلبةؤ  ( تحن ييؤر 1948( ماور سي   15شكتين  لمي م   لشنرعة   لمصلي  في  

فيسطن (:  شيذه  لحلص ةؤلص رجعةؤ  تخؤام  ليلجر هيؤ   لعلبةؤ  ش ت يؤن  ليلشلنتاريؤا  لصؤايا    لنوؤرن(  ل رريؤ  فؤي 
 فيسطن (.

شبعؤؤا قةؤؤام إسؤؤل  نل هرؤؤذ  لشؤؤؤنرينر  ويؤؤانش   الصؤؤيم معوؤؤا. فقؤؤا كؤؤؤا   لشؤؤنرينر  ورهيؤؤر   اسؤؤتمل ر مقؤؤؤاالت 
 لحؤحص  لشؤنريي  إلسؤل  نيي  لتؤي كؤا  ويشؤليا فؤي جليؤا    ل رمي ؤررم( تحؤن ييؤر     دمر نل مةكؤرةةس( سؤكلتنل

  في سينل سيظ ن  ظ(.
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( محاضل  فؤي  لج ؤل  ؤال فنوؤا:   إةيؤا ةعيؤظ 1957شهلقى فم ن ةصار  سكلتنل  لححص  لشنريي  ألرنةي سي   
ني ش لعسؤكلي   شى   لنوؤرن بؤعب كبؤا ي شيعيظ  لجمة   أ  إسؤل  نل همؤل ش  ؤ  شنشلؤ  لوؤا كةاةوؤا  لسةاسؤي ش إل تصؤا

  لشعرص ل  ةق  لحةا    شهةا هيتلف  النورن كاشل  أل   لشمس ال تاطي  البال(
 لت ليؤق شسؤاآوا شدؤارش  ويؤانش   مقؤالتوظ  شبعا قةام  ل رر   ل يسطنية  ش بتا ن يرنيؤا  ةؤاس  لشؤنرينر  فؤي ه

 طنية .بن   لنورني ش لصونرةي ( شذلك لتمنة   لقضة   ل يس
  الر : ةح  ال ةقاتل  لنورن  لشلفاء إةما ةقاتل  لصونرةة .

شال ةاري كةا ة لق في  لمنا    لعام بن  وورني بليا؟! ييى ةا هيموظ شبن  دؤونرةي   بنيمؤا وؤل   ؤان  
 لمي مؤؤؤات  لصؤؤؤونرةة  ه  كؤؤؤل دؤؤؤونرةي ووؤؤؤرني . بؤؤؤل دؤؤؤونر   طيؤؤؤق ييؤؤؤى  لجؤؤؤحء  لجيؤؤؤربي مؤؤؤ   لقؤؤؤاس  جيؤؤؤل 

ثظ هدبم  لنورن  طيقرة  ييى  لقاس شيسمرةوا   بيؤ  دؤونر ( شفؤي  لتؤرر     تلةمؤي  ؤا  بيؤ  دؤونر    لنيرسنن (  
   إيت ي  ا  بي  هشربيةظ(.

  قرل يلتحل :   لصونرةة  يي  لعرن  إلى ة نل   لنورن    يل ه  تصبم  لعرن  إلى هرض  لمةعان(.
لؤؤؤك   اليتقؤؤؤاني  ؤؤؤأ  نشلؤؤؤ  إسؤؤؤل  نل هشجؤؤؤات ألجؤؤؤل شيقؤؤؤرل بؤؤؤ  غرريؤؤؤر :   هةؤؤؤا ووؤؤؤرني هشال ش إسؤؤؤل  نيي  عؤؤؤا ذ

  لشعب  لنورني  أسله شةةا   يي  (.
شهرؤذ  ؤان   ل ؤؤرر   ل يسؤطنية  شمي ماتوؤا  و ق ؤؤر   لشؤباص  ل قافؤ   ل رريؤؤ  !! ثقافةؤ  مؤاش شجة ؤؤار  . شثرريؤ  لنيؤؤن  

شرش  ةرلوؤؤا ... إميليالةؤؤ    شسؤؤتالن    شهللار ء مؤؤاركس شةةؤؤا  كاسؤؤتلش  . لقيؤؤر   لشؤؤباص يشؤؤلي   دؤؤطالةا وي ؤؤر  شيؤؤا
 بلجر هي  . ن ماغرجة    بلشلنتاريا...

ش بؤؤؤتلش   آ ؤؤؤات   ثميؤؤؤا  يؤؤؤنال  –يؤؤؤح شجؤؤؤل  –شظؤؤؤ   لشؤؤؤباص هةوؤؤؤظ  ؤؤؤا مي ؤؤؤر  بؤؤؤنئا جاوؤؤؤا   سؤؤؤتيالره بؤؤؤاو    
 شبالمقاسات .

رةؤؤ  شبؤؤن  شهيييؤؤر   لحؤؤلص ضؤؤا  للجعةؤؤ    نوؤؤ   إلسؤؤالم(   إلؤؤى دؤؤل ع ن ريؤؤي ةقؤؤل إلؤؤى كؤؤل بنؤؤن بؤؤن   ألخ شه
  الب  شهبة    شبن   ل تا  شهموا.

 حضؤؤؤلش  فؤؤؤي  – لتؤؤؤي ماسؤؤمعيا بوؤؤؤا إال مؤؤؤ  رؤؤالل  ألشر ق  –شدؤؤار مسؤؤؤملر  مي مؤؤؤ   ألةصؤؤار   لشؤؤؤنرعة ( 
 ( شيقرلر : هيا ؤةا   إلميليالة   لصونرةة  شلةس  لنورن  لشلفاء!!(.1970 -1969مجم   ليقا ات سي   

( هسؤؤيريا كؤؤامال  عنؤؤا مؤؤنالن 1970( ةةسؤؤا   10 لعادؤؤم  فؤؤي يمؤا  فؤؤي   ش ةت يؤن  ل ئؤؤات  ل رريؤؤ  فؤؤي هماةؤؤ 
لنيؤؤن   لمئؤؤري   شمؤؤا  قؤؤي م ؤؤلق آليؤؤق   شال  ؤؤاص   شال  قالؤؤ    شال ةؤؤاةرت   إال شهلصؤؤقن ييةؤؤ  دؤؤرر لنيؤؤن   لع ؤؤةظ 

 .–غارس نشل   إللحان في  ألرض  –!! 
جوؤؤل   هبؤؤر لوؤؤب   ش مؤؤاش   ش جة ؤؤار    ش همؤؤا فؤؤي  ر يؤؤايظ فقؤؤا رهويؤؤايظ يؤؤ  ك ؤؤب   شهسؤؤماؤيظ  لحلكةؤؤ  هبؤؤر 

 يربي مي .
همؤؤا سؤؤل  لينؤؤل ييؤؤايظ : فوؤؤر بؤؤتظ  لؤؤاو   لؤؤلص   شهمؤؤا آعؤؤاموظ :  فقؤؤا كؤؤاةر   صؤؤطانش   ل ؤؤالص بييؤؤان وظ ثؤؤظ 
 أكيرةوؤا   ألةؤؤ  ال فؤلق ييؤؤايظ بؤن   ل يؤؤب ش لخؤلشف   إذ نيؤؤر   لت ليؤق رل فؤؤ  رجعةؤ  جؤؤاء بوؤا هةؤؤا  أليؤل ص فؤؤي 

 محما ديى   يية  شسيظ (. لصحل ء  سم    
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شلقا رهويؤايظ ييؤاما كؤا   لشؤباص  لمسؤيظ  لمجايؤا  لؤذي  حمؤل  لسؤالح   ولفؤ   ألذ   فؤي  لتجمعؤات  ل ا  ةؤ    
 كا  هبياء لنين  ش ماشتسي ترة    ص قر  شييعير  شيلفعر  هدر توظ  ا ين :

 إو تسل وني فسذي ميمي     أنا مار سي لنننني أممي   
  لع ةظ: شداق  

   ََ  .(58  لما ا :   َوإِذَا نَادَْيتُْم إِلَ  الصهالةِ ا.هَخذُوَها هُُزواً َولَِعباً ذَِلَك بِأَنهُهْم قَْوم  ال يَْعِقلُو

 –ييؤؤاما  قؤؤرم  لصؤؤال   –شال وؤؤح ل  لشؤؤباص  لمسؤؤيظ  لمجايؤؤا  لؤؤذي وؤؤلهح تحؤؤن  ألغؤؤالل فؤؤي سؤؤجر  إسؤؤل  نل 
 لؤؤؤذو   عميؤؤؤر  لحسؤؤؤاص جؤؤؤررج ةؤؤؤبش ش ةؤؤؤا ا ةر تمؤؤؤ    شكؤؤؤظ ةصؤؤؤين رالفؤؤؤات  عؤؤؤاةي مؤؤؤ   لضؤؤؤج   لتؤؤؤي   تعيوؤؤؤا 

 شدا مات  سيب تعلض هةا  لشباص  لمسيظ لماش هش لجة ار  هش لينين  هش لماركس.
شبعؤؤا  ةتوؤؤاء  لعمؤؤل  ل ؤؤرري فؤؤي  ألرن    رهويؤؤا  عؤؤة  ؤؤان   لةسؤؤارين  م ؤؤل جؤؤررج ةؤؤبش   وؤؤل مؤؤل  هرؤؤل  فؤؤي 

 وي ظ جامعات شمعايا ش لماش شماركس شلنين . –هرض يان  –  لةم   لجيربة   لا مقل آة ( 
شيجين كةا وتعؤاش   إلةجينؤح مؤ  نيؤا   لقرمةؤ   لعلبةؤ   لشؤنرينن    لؤرال هةوؤا جيوؤ  ش ةؤا  سؤخلت لمحاربؤ  

  إلسالم شهيي .
بةؤ     لصينب  إلةجينحي  مك  ليشنرينن  في  لةم  لنلف  ميجيوظ ش  باكربتوظ ( شتي ظ آال ؤ   لقرمةؤ   لعل 

شذلؤؤؤك لتلشيؤؤؤ   لشؤؤؤعب  لةميؤؤؤي  لمسؤؤؤيظ   طلتؤؤؤ    شإلرسؤؤؤال  لعيؤؤؤر ت ( – سؤؤؤم  لؤؤؤةس يلبةؤؤؤا  –مم يؤؤؤ   شؤؤؤخم جؤؤؤررج 
  لياس   إلى  لةم   لشمالة  لوام  لميشآت ش تل  ألآ ال ش لييات.

 شهنركؤؤن ييؤؤايا ه عؤؤان  لمؤؤم مل   لعالمةؤؤ  ضؤؤا  إلسؤؤالم شهييؤؤ  . همؤؤا  ل ؤؤةظ ش ألرؤؤالق فيؤؤةس لوؤؤا هي  يتبؤؤار ييؤؤا
فؤؤي  –رادؤؤ   – ل ؤؤررين   البؤؤتل كنن    ف ؤؤظ مؤؤ   للفةقؤؤات !!  ؤؤا غؤؤلر بوؤؤ   اسؤؤظ فيسؤؤطن  شكيؤؤن تؤؤارل  ر يؤؤايظ 

مكاتب  لما  كعما    فتجا ذش ت  لييطال  لضنق  لير تي ويم  ييى هةاام  لمرسةقى شيسؤتةق   ييؤى هشتؤار  لعؤرن 
 بن  مجمريات  لخيافس ش  لونينن !!.

 ( كاةن هدر ت يمالء تلت   فتقرل :1979رنةة  سي   شفي م ايل  في  لجامع   أل
   مطالييا بلعة  ريح شةلي  ش لشاص  جيب  لصية  (.

ش ا رهون هةا  لشباص   تلص ميوظ ش ا بؤاهت  عؤة  ليعؤل ت  إل يةمةؤ  ت وؤل   فقؤال يؤذ   لشؤاص  لطنؤب لوؤظ: 
قؤؤاء  البؤؤتل كنن   ل ؤؤررين  :  مطالييؤؤا ييؤؤى هووؤؤا  إلرؤؤر  هرؤؤاآبكظ  اسؤؤظ  إلسؤؤالم   فقؤؤام لؤؤ  هةؤؤا  لماؤؤلر بوؤؤظ مؤؤ   للف

 (1)أهه.[ ل شرف رجعة  ما باةا  شرف( هي: ال ةليا ه  ةل   إلسالم 
 

************* 

                                                
 ( .986 -984   لذرا ل  لع ام :  (1 
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 هزائم العرب والمسلمين و.فككهم و مسيرهم نحو قعر الهاوية خالل النصف الثاني من القرَ العشري: 

ل  لؤؤاشل  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة    شكؤؤا   سؤؤتقالال بؤؤكيةا شيكؤؤذ  بؤؤوا  ليصؤؤف  ل ؤؤاةي مؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤلي   سؤؤتقال
ميلمجا لظ  ك  في ة ةقت  هك ل م  يمية  تحرل في هسيرص  لمحتين   لمسؤتعملي  إلؤى مؤا يؤلف  اسؤظ  إلسؤتعمار 

نشلؤ    شفتؤن  لعؤالظ  إلسؤالمي إلؤى مؤا بيؤ   مجمريؤ   22 لحاوث . ةنؤث فتؤن  إلسؤتعمار  لعؤالظ  لعلبؤي إلؤى ةحؤر 
نشلؤؤ    ش ؤؤا تسؤؤيط ييؤؤى ةكؤؤظ تيؤؤك  لؤؤيالن بتلتنؤؤب ن نؤؤق شمبابؤؤل مؤؤ   إلسؤؤتعمار   ةمؤؤاذج متعؤؤان  مؤؤ   55هك ؤؤل مؤؤ  

 لمال ؤ    شالسؤةما فؤي ميؤاآق  ل ؤلش ت  لطيةعةؤ   ل ينؤل   لوامؤ  شالسؤةما   هة مؤ   لحكؤظ   ف ؤا  ميوؤا  ألسؤل  لؤر ر ثةؤ
شالسؤؤةما فؤي ميؤاآق  لحلكؤؤ  ش ليشؤا  ش لؤؤريي  ميؤاآق  لؤي ط . شكؤؤا  ميوؤا  ألة مؤ   لا كتاترريؤؤ   لعسؤكلي   لقمعةؤ   

ش ل قافؤؤ    كمؤؤؤا فؤؤي بؤؤؤالن  لعؤؤؤل ق ش لشؤؤام شمصؤؤؤل . شكؤؤا  ميوؤؤؤا هة مؤؤؤ  ن كتاترريؤؤ  تسؤؤؤتلت  الي ؤؤام  لينيل لؤؤؤي  لالبؤؤؤي 
 ..شغنل ذلك . 

  لتجونؤؤلشل ؤؤ  كؤؤل تيؤؤك  ألة مؤؤ  ساسؤؤن بؤؤعربوا  ؤؤالقم  ش ل يؤؤظ ش لقوؤؤل   شمارسؤؤن ييؤؤنوظ سةاسؤؤات  إلفقؤؤار ش 
 بوظ ةحر نرشص  ل سرق شةشل  ل ر ةش   ش لتة  ش لضالل ..ش لسنل 

 ؤالقر ةن   لرضؤعة   لمسؤتررن  مؤ  بؤالن  لاؤلص  لمسؤتعمل كؤال هش  –كما ةكمن كل تيك  ألة مؤ  بؤال  سؤت ياء 
 جحء  ..

 شرالل تيك  ألير م  ةحط  لعالظ  إلسالمي إلى هس ل  ا م   لاشل  لمتخي    لتي تعاةي م 
   ألهمؤؤات ..شبسؤؤيب ذلؤؤك   شبسؤؤيب مؤا هشجؤؤا  لاؤؤلص فؤؤي تيؤؤك  لؤؤيالن مؤؤ   لتةؤؤار ت  ل  ليؤؤ  كؤظ يا ؤؤل شمتيؤؤرع مؤؤ

ش لسةاسؤؤؤة   لمتعؤؤؤان   لمشؤؤؤارص ش أليؤؤؤر ء بؤؤؤن  فيسؤؤؤ ات  لشؤؤؤلق  لشؤؤؤنريي  البؤؤؤتل كي  لميحؤؤؤا ..  ش يلآقؤؤؤات  لاؤؤؤلص 
يؤن كتؤل سةاسؤة  مياش ؤ   إل اةي  لينيل لي  لمتوتك .. ام دل ع مليل ييى  لسؤيط  فؤي ك نؤل مؤ  تيؤك  لؤيالن   شتمك

لألة م   لحاكم  م   لردرل ليحكظ   ش ؤامن ةمؤاذج ماؤاول  ييوؤا لؤظ ت ؤ  ه ؤل ميوؤا ك ؤل  شظيمؤا شتنوؤا ش ةحؤالال   
 ش ستمل مسيسل  لضةاع ش ألهمات . 

كما نرين ك نل م   ألة م   لمصطيع  ةلشبا إ يةمة  فةمؤا بنيوؤا   شلؤظ  حؤل  لؤاو   لر ةؤا   شال ةتؤى رش  ؤط 
رمةؤؤ  بؤؤن   لحكؤؤام شبؤؤن  قةؤؤام تيؤؤك  لحؤؤلشص . فحؤؤؤلص بؤؤن  إوؤؤل   ش لعؤؤل ق   شبؤؤن   لعؤؤل ق ش ل ريؤؤن   شبؤؤن   لؤؤؤةم   لق

ش لسعرن     شبن   لسعرن   شمصل . شةلشص بن  لنيةا شتشؤان شبؤن   لجح  ؤل ش لماؤلص   شبؤن  سؤرريا ش ألرن  شبؤن  
خية    بن   لسعرن   ش طل  شبؤن   طؤل ش لبحؤلي    سرريا ش ر  متعان  في لييا    شةح يات ةاشن   بن  إمار ت  ل

ش تال ضار بن   لي ام  ألرنةي ش ل يسؤطنينن    شبؤن   لي ؤام  لسؤرري ش ل يسؤطنينن    شبؤن   لقؤر   لييياةةؤ   لمختي ؤ  
   شبؤؤن  سؤؤرريا ش لعؤؤل ق   شبؤؤن   لسؤؤرن   ش ريتليؤؤا  انت تشؤؤعل  لحؤؤلص بؤؤن  سؤؤرريا شتلكةؤؤاش ل يسؤؤطنينن    شتواوؤؤا ت كؤؤ

شبنيوؤؤا شبؤؤن  تشؤؤان ...إلؤؤى هللارؤؤل تيؤؤك  لصؤؤل يات ش لحؤؤلشص  لتؤؤي هيي ؤؤن مئؤؤات هللاالف  ألرش ح شهفقؤؤلت  لؤؤيالن ش لعبؤؤان 
شلؤظ  كؤ  ميوؤا دؤل ع ش ةؤؤا  مكؤ   يتبؤاره ييؤى ةؤؤق شباآؤل   هش ه  فةؤ  ر  حؤ  مؤؤ  نش يؤي  لقتؤال  لشؤليي .. شىةمؤؤا 

     م    لجل بة   لحاكم  في بالن  لمسيمن  .  تال ييى ةحش ت  لمير  ش لحكام   لت ر   لعح  ل ال  هش لعال
   خةاةؤؤؤ  قةؤؤؤان ت  1948شفؤؤؤي ظؤؤؤل يؤؤؤذه  ألشضؤؤؤاع آمؤؤؤ   أليؤؤؤا ء فنيؤؤؤا   فاةتؤؤؤل  لنوؤؤؤرن ثي ؤؤؤي فيسؤؤؤطن  سؤؤؤي  

ما تبقؤى مؤ  فيسؤطن  ش  لقؤاس  لشؤلقة  ش لمسؤجا  أل صؤى  لمبؤار   1967 لجنرش  لعلبة   لسبع  . ثظ  ةتل سي  
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هضؤؤعاف مسؤؤاة  فيسؤؤطن    كؤؤل  5رريا شمصؤؤل شلييؤؤا  ش ألرن  تحيؤؤا مسؤؤاةتوا ييؤؤى    اإلضؤؤاف  إلؤؤى هر ض مؤؤ  سؤؤ
ذلك  سيب رةاة   ألة م  في كل م  سؤرريا  لبعؤث ش  ليصؤنلي    شمصؤل ييؤا  ليادؤل ش لقرمةؤ   لعلبةؤ     شة ؤام 

لخؤؤا   ةؤؤرل  لي ؤؤام  ليصؤؤنلي فؤؤي سؤؤرريا   شة ؤؤام   1973 لماسؤؤرةي  لعليؤؤق  لميؤؤك ةسؤؤن  فؤؤي  ألرن  . شفؤؤي سؤؤي  
  فؤي ةؤلص رمضؤا   لشؤونل  ورن  إلى يحيم  يسكلي  ثؤظ سةاسؤة هةرر  لسان ت  ليصل  لعلبي  لنتةظ  لرةنا ضا  لن

 عا ييرر  لقر ت  لمصلي   لتؤاريخي لقيؤا   لسؤريس تحؤن دؤةحات   هكيؤل . ش لحةؤف  لل  ؤ  ليقؤر ت  لسؤرري   لتؤي 
   .. شدين  حنل  آيليا شهةحلن  ر توا في ملت عات  لجرال
ثؤؤظ  ت اقةؤؤات فصؤؤل  لقؤؤر ت بؤؤن  سؤؤرريا  ألسؤؤا  ليصؤؤنلي  1980شميؤؤذ  الت ا ؤؤات  لخةاةةؤؤ  ليؤؤل ةس  لسؤؤان ت سؤؤي  

شىسؤل  نل    ثؤؤظ مؤؤا تؤؤال ذال مؤ   لخةاةؤؤات  لتؤؤي تؤؤرلى كيليؤا  اسؤؤل يلفؤؤات شمي مؤؤ   لتحليؤل  ل يسؤؤطنية  ثؤؤظ مؤؤا سؤؤمي 
هرضؤؤوظ شمقاسؤؤاتوظ بؤؤل شكؤؤل متوظ   همؤؤا م إسؤؤل  نل   السؤؤيط   لرآيةؤؤ   ل يسؤؤطنية    رسؤؤل  لعؤؤلص كؤؤل بؤؤيء  مؤؤا فنوؤؤا

 لمايرم  م  همليكا شهشربا .. شهما في  لعالظ  إلسالمي فقا  ضؤمن  ؤر   ل  ؤل  لمختي ؤ  ك نؤل  مؤ   قايؤ  ش ةتيتوؤا 
..فاةتيؤؤن  لويؤؤا كشؤؤمنل   ش ةت  ؤؤن رشسؤؤةا  لق قؤؤاس ش لجمورريؤؤات شسؤؤط هللاسؤؤةا   شفقؤؤا  لمسؤؤيمر   سؤؤتقاللوظ شهك ؤؤل 

 ي نشل هشربا  لشلقة    شكذلك في  لعاوا م   لاشل  ألفلي ة  شجيرص بلق هللاسةا ..بالنيظ ف
  شميذ تسيمن همليكا ر     لعاش   شتحكمن في  لعالظ ش تخذت مؤ   لشؤلق  ألشسؤط    ل ينؤل  1990شهما ميذ 

عماري   فقؤؤا شدؤؤل ( شيؤؤظ مع ؤؤظ  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي مجؤؤاال لاحش توؤؤا شآمرةاتوؤؤا  إلميل آرريؤؤ  شةويوؤؤا  السؤؤت
 لعالظ  لعلبي ش إلسالمي إلى  عل  الةحالل ش لت  ك ش لوؤح  ظ شكؤا  فاتحؤ  ذلؤك    ةؤتالل هفااةسؤتا  شنرؤرل  لقؤر ت 

 .2003 ألمليكة   لنورن    لصينية   لمشتلك  يادم   للبنا   اا ن ( في  بليل 
ليعؤؤلص ش لمسؤؤيمن   مؤؤتألت فةؤؤ   ألرض  شباالرتصؤار  فقؤؤا سؤؤجين  لعقؤؤرن  لسؤؤبع   ألرنؤؤل  تاريخؤؤا هسؤؤرن  مححةؤؤا

 بن  جرر  لحكام شياش    لمستعملي  جرر  شظيما شبالء  شظيمات شيح  ظ شبالء ت ال  عيظ ما يا إال   . 
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 : جذور البالء  و أسباب الهزيمة 

 ] ال  لشةر ييا   يح م آنب   ثل ه : 
 ش ةا . هسباص  لوحيم  في سطل -لقا لخم رص  لعح  جل جالل  

َ َوَرسُولَهُ أُولَئَِك فِي األَذَل ِينَ  فقال تعالى :  ََ َّللاه َه الهِذيَن يَُحادنو   (20  لمجانل :  إِ

 . (30  لشرر :  َوَما أََصابَكُْم ِمْن ُمِصيبَِة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديكُْم َويَْعفُو َعْن َكثِيرِ  ش ال تعالى : 

َْ .ُِطيعُااوا الهااِذيَن َكفَااُروا يَااُردنوكُْم َعلَاا  أَْعقَااابِكُْم فَتَْنقَِلبُااوا َخاِسااِرينَ يَااا أَين  ش ؤؤال تعؤؤالى :   هللال     َهااا الهااِذيَن آَمنُااوا إِ

 . (149يمل  :
ِ ِماْن أَْولِ  ش ال تعؤالى :  َِ َّللاه ََ َوال .َْرَكنُوا إِلَ  الهِذيَن َالَُماوا فَتََمسهاكُُم النهااُر َوَماا لَكُاْم ِماْن دُو   يَااَء ثُامه ال .ُْنَصاُرو

  . (113 يرن:

 شفي  لحاوث  لصحةم  لذي رش ه هةما : 
الذلهة و ه  مهن  بعمه بالسيل حت  يعبد هللا وحده , وجعل رزوي توه ال رموي , وجعل الصهغار و  

 . (قالا أمري , ومن تابه بقوم فسو منسم 
 إذ  فخالد  هسباص  لوحيم  :

 وصننا هللا فس منا . -
 هللا فنسننا . نسننا -

 تود نا هللا فأذلنا . -
 

 شهضاف رةم    :
 شهةا هسرق لك  عة هربار  لعالظ  لعلبي رالل  لستنيةات ش  لسبعنيةات  لإلثبات :

 رتطؤؤؤؤف  لجؤؤؤؤةش  لسؤؤؤؤرري   مؤؤؤؤاول مخؤؤؤؤابل ت إربؤؤؤؤا  بؤؤؤؤمال غؤؤؤؤلص  ألرن  (   فبؤؤؤؤانره مؤؤؤؤاول  سؤؤؤؤتخبار ت نريؤؤؤؤا 
 ل ل  هال تست يي  للسرل  ل ليظ : فأجاص ير ييى رهس  لقا م . جيرص غلص سرريا (  شتظ هللال  لينن   فقن

 ال هةا    لمالين  (  ان   لمي مات  ل يسطنية  في  ألرن     يل فتي  هويؤرل  ألسؤرن :   لؤر  متؤات إلنيؤا وؤا 
   لقطعيايا ( تعالى   يما  شلكر  .

 كؤل  لشؤل اشي(   شكؤا   طيوؤا     مسؤلةة   سؤموا   هدؤل  لحكا ؤ ( هل وؤا   1967يلضن في مصؤل سؤي  
 سبحاة  (  شتقرل  لمسلةة  ه   إلةسا  ريق  يل   . تعالى   يما ويحا  لجاةاش  .

كؤؤا  مكتربؤؤؤا يينوؤؤا   ةادؤؤؤلةا ةادؤؤل ( ! هي  لؤؤؤذي  1967 لؤؤا ا ات  لمصؤؤلي   لتؤؤؤي نريؤؤن سؤؤؤنياء فؤؤي ةؤؤؤلص 
 ن ا اتوظ ةصردا م   لترر   . سنيصلةا ير   جمال ييا  ليادل( ! بنيما كتب  لنورن ييى

( نرين  لا ا ات ألشل مل  في تارير نمشق مسجا بيي همةؤ   المصؤين  فاستشؤوا مؤيوظ 24/1/1965بتارير  
 ما تا  شهغيق  لجام  ه اما إله ل  ما ييق  ستا له شمحل    م  نماء  لمسيمن .

ي يذه  ليالن  يل هلف شهربعما   سي   ه  شفي ذلك  لنرم  ال مذ   نمشق   إةيا ل  ةسمم لم  كاةر   عةشر  ف
   لضر  يينيا هة متوظ  لقا م  شه   ضعر  ليا هسس ةةا  ةعةشوا في يذه  لعصل(.
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في ماوي  جين  / لض    لالبة / فيسطن   امن م ايل  رلجن مؤ  مارسؤ  جيؤن   ل اةريؤ  شيجمؤر  ييؤى ن ر 
 األ ا م ييى آرل  لشارع  لعؤام شذلؤك فؤي بؤول ةةسؤا    إلرر   شهرلجر   لمصاةف ش لت اسنل ش مح ريا ش ن سريا

 (  يل  لوجرم  شولي .1967سي   

شهع هيؤؤؤؤل ماويؤؤؤؤ  ةؤؤؤؤابيس /  –رةمؤؤؤؤ     –ييؤؤؤاما هيؤؤؤؤام جمؤؤؤؤال ييؤؤؤؤا  ليادؤؤؤؤل  لم  ؤؤؤؤل  إلسؤؤؤالمي سؤؤؤؤنا  طؤؤؤؤب 
 فيسطن   ل ياف   ةت اء بوذ   ليصل.

م ؤل ييؤا  ليادؤل فاضؤب هشجوؤا ش ؤال:   الن لي إةا   لم ق ات شيي تيا شيي: يمل ب   لخطاص لؤظ  عمؤل
 و  إ  محما  لظ  عمل م ل ييا  ليادل.

( أ سؤب  لؤلص   شبؤتظ 1969كاةن كيمؤ   سؤل  لينؤل( فؤي  عؤة  ر يؤا  لجيوؤ   لا مقل آةؤ  فؤي  ألرن  سؤي   
  لاو    شييى سينل  لم ال  ايا   ةلثا(.

( ييؤؤؤاما كؤؤؤا   لشؤؤؤباص  لمسؤؤؤيظ   إلرؤؤؤر   1969فؤؤؤي تجمؤؤؤ  لي ؤؤؤا  نن  فؤؤؤي  ليؤؤؤ    لؤؤؤل م/ إربؤؤؤا/  ألرن ( سؤؤؤي   
 لمسيمر ( ومذةر  ليصال   صطف مقابيوظ  لجيو   لشعية   لا مقل آةؤ  / ةؤا ا ةر تمؤ  ش لجيوؤ   لشؤعية  / جؤررج 

 ةبش ويشاش :

 إ  تسل ييي فوذي قةمي         هةا ماركسي لنينيي هممي
 ش ا رهون يذ  بي سي.

 جة ار ( شتعيؤ  فؤي دؤحة   ليياةةؤ  هةوؤا  ماركسؤة ( شهةوؤا هكيؤل مؤ     لنيي رالا( تسمى مجمريتوا مجمري  (1
 ه  تمم   اهلل ألةوا سخاف .

هيييؤؤن   فؤؤاش  آر ؤؤا  ( فؤؤي دؤؤحة   إسؤؤل  نية  هةوؤؤا تي ؤؤل شجؤؤرن  :  فتقؤؤرل لوؤؤا  ل اتبؤؤ   إلسؤؤل  نية    لوؤؤذ   (2
 بينيا شيامتظ ... شغيييا ش ةوحمتظ(

ن ه   لمخؤابل ت  ألمليكةؤ  ش ليليطاةةؤ  كاةؤن شر ء إةقؤالص  لبعؤث فؤي  قرل سعا جمع :   في واةا شثؤا ق ت يؤ (3
( شكؤؤا  يمؤؤح   لردؤؤل مؤ   لمخؤؤابل ت  ألجييةؤؤ  يؤر  لعمنؤؤل  لشؤؤورر   لط ؤؤي 1968( هويؤؤرل سؤي   17 لعؤل ق فؤؤي  

  لعيناي( شكا   لعيناي ييى  تصال مستمل  عان م   لبع نن  شفي آيةعتوظ هةما ةس   لبكل(.

( : شيؤؤر  سؤؤتعنل لسؤؤا   ألنوؤؤب  ل لةسؤؤي مؤؤاللش:   لؤؤاي تصؤؤرر 15/1/1971ن  أليؤؤل م   قؤؤرل  ةكؤؤل فؤؤي يؤؤا (4
ي   ةتشار  إلسالم فؤي مصؤل  سؤلي    شى  مصؤل ن  مؤا تبحؤث يؤ  فليؤر   م ؤل سؤمر رشةوؤا ... إ   إلسؤالم 

لحميةؤؤ   السؤؤيطا    –لؤظ ويتشؤؤل  سؤؤلي   عؤؤا  ل ؤؤتم  لعلبؤؤي   ل يؤؤ   ةتشؤؤل  سؤؤلي   عؤؤا  لخالفؤؤ  ةؤؤن  هدؤؤبم  لخية ؤؤ  
 فليرةا ويبس بال  لتاج يمام  ( –ش للشةة  في واه 

فؤؤي هشل مؤؤل   سؤتيظ فنوؤؤا  لبعؤؤث لعؤل ق يؤؤ  مةشؤؤنل ي يؤق      لعا ؤؤا ( ش ؤؤال  –كتيؤن جليؤؤا   لبعؤؤث  لعل  ؤي  (5
 بايليظ:

  اسناي شمعياي شىلوي        ةسيي هلظ فتات ظ ةسيي.
 :(   يل  لوحيم   شول ش ةا(25/4/1967 ( في  ال إبل  ةظ رالص في مجي   جةش  لشعب  لسرري  (6
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  ش لطليق  لرةنا لتشننا ةضؤار   لعؤلص شبيؤاء  لمجتمؤ   لعلبؤي يؤي ريؤق  إلةسؤا   البؤتل كي  لعلبؤي  لجاوؤا  لؤذي 
ومم : ه    ش ألن ا  ش إل طاع شرهس  لمال  إلستعمار ش لمتخمن  شكل ش ل ةظ  لتي سانت  لمجتم   لسؤابق لةسؤن 

 ( . في متاةف  لتاريرإال نمي محيط  
الفتؤؤات تقؤؤرل مؤؤاويي:    سؤؤقط  – لتؤؤا عر  ليسؤؤيط  فؤؤي سؤؤرريا  –كتيؤؤن ييادؤؤل  لرةؤؤا ت ش لسؤؤل  ا ش لححبنؤؤر   (7

  (   ألسا ربيا(

  ال إل  إال  لرآ  شال رسرل إال  لبعث(

 م(.1980يؤ(  لمر فق ه ار سي   1400كا  يذ  في رجب سي   
  ك ي. شهظ  ه  يذ   ليقل م  يذ   لا اء

 .–لنورن  –شهةقيك إلى د ح  هرل  ي  هيا  يا 
تقؤرل  بيؤؤ  ن  ؤؤا  فؤي كتابوؤؤا   جيؤؤاي مؤ  إسؤؤل  نل (: لقؤؤا كاةؤن فل  صؤؤيا تلتعؤؤا ييؤاما سؤؤمعيا ه   لعؤؤاش ييؤؤى  -1

  لجيو   لجيربة  شل   يياما جاء  لحارام شديى بيا تيال  لخرف هميا.
م ليجيؤؤرن وؤؤرم  لسؤؤين معيبؤؤات   شييؤؤاما هةضؤؤلش  ليؤؤا آعامؤؤا ه   قؤؤا –فؤؤي  لتؤؤرر    0إ  مل سؤؤةظ  لطقؤؤرس وتقههول:  

( رفة  لجيرن  ألكل فؤأفتى لوؤظ  لحارؤام  ألكيؤل جؤر ه 3/6/1967  –ورم  لسين  –آاهجا مطوةا  يل  لمعلك  
 يذ  هثياء  إلستي ار(.

   (تقرل جرلا  ما نل   إ  هساس  رتيا  لرةنا ير  رتبا  كل وورني في  لاةةا بيا  رتبا   لعقنا -2

فسؤار  ييؤى ه ؤا موما ةؤر لي  – لسؤين  –ةضل  ب  غررير  شهلما  باه ر تشنة  جياه  تشلبؤل شكؤا   لنؤرم  -3
 كظ أل  ركرص  لسةار  مميرع ييايظ ورم  لسين   م  هةوما  ا بياا م   لعمل يتبا. 6

 لتؤؤامنل (  قؤؤرل:   إ  سؤؤل  قا يؤؤا  عؤؤا 1967سؤؤي    –ر ؤؤةس شهر ء فلةسؤؤا  –كتؤؤب  بؤؤ  غرريؤؤر  إلؤؤى ن جؤؤرل  -4
 لبؤؤابيي ش للشمؤؤاةي  شةقؤؤا  لمسؤؤةحنن   لؤؤذو  هةؤؤاآر  بيؤؤا هلؤؤف يؤؤام  كمؤؤ  فؤؤي دؤؤالتيا  للشةةؤؤ   ال تؤؤاص  لمقؤؤاس   

( لتؤؤارس مسؤؤتقيل  الةتؤؤا ص  يؤؤن لوؤؤا:  الةتؤؤا ص 1926شييؤؤاما جؤؤاءت  ليجيؤؤ   لمي ةؤؤ   ليليطاةةؤؤ  فؤؤي هللارؤؤل سؤؤي   
 يالما يان ا شليستمل في  إل ما   عرنتيا إلى بالنةا (. لخاص بيا ير  لترر     لقا  ستخلجيا مي   رتيا ليقاشم 

يؤؤافيا يؤؤر بيؤؤاء  –شيؤؤر مؤؤا  عتيؤؤل تردؤؤة  يامؤؤ  إلسؤؤل  نل   –شفؤؤي  لصؤؤ حات  ألرنؤؤل  مؤؤ  مؤؤذكل ت ش وؤؤحم   -5
ةضار  تقؤرم ييؤى  لم ؤل  لصؤارم  لؤتن ص  لنورن ؤ  يؤ  تيؤك  لم ؤل  جؤب ه  ال ةحنؤا .... فؤلذ   سؤتواف  لنوؤرن 

ة ة  ... يياما  طؤل    عطؤف ييؤى هبيا ؤ   لؤذو  يؤانش   عؤا تةؤ  آريؤل إلؤى بنؤتوظ لةخؤامره في ةشاآوظ قةما ة 
 شييى ب ايوظ محمرر   محنن  بالنيظ  لقا م  شجايينوا ملكح ةضار  إةساةة (.

(  ؤؤؤال:  ؤؤؤا ل ؤؤؤار ت رنيؤؤؤل   ش ؤؤؤال  لجيؤؤؤرن  إلسؤؤؤل  نينر  شهةؤؤؤا سؤؤؤمعن 1967ييؤؤؤاما نرؤؤؤل ن  ؤؤؤا   لقؤؤؤاس سؤؤؤي    -6
   م   إلذ ي   إلسل  نية : محما مات ..محما مات.. شريف بيات.هدر توظ مسجي

لقؤؤا رفؤؤة  لحارؤؤام ه   كتؤؤب يقؤؤا  ؤؤل     بيؤؤ   بؤؤ  غرريؤؤر ( ر ؤؤةس شهر ء إسؤؤل  نل أل  هموؤؤا لةسؤؤن وورن ؤؤ     -7
 ش لترر   تعتيل  ليسب لألم .
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  ربؤؤاةي  ألص  للشةؤؤي  قؤؤرل بؤؤةا  هثيؤؤاء لقؤؤاء مؤؤ   لسؤؤان ت ةؤؤرل  لضؤؤ    لالبةؤؤ  :   هةؤؤا رجؤؤل مؤؤمم   ؤؤالترر    -8
كما ربى ةس   لييا ييؤاكظ  سؤنا  طؤب   شهةؤا هيتيؤل  الةسؤحاص مؤ   لضؤ    لالبةؤ  مخال ؤ  ليتؤرر    –جابرتيسكي 

 شلمبان ي  للشةة  (

 (  لذو   امر  بتلجمتوا م   لعيلي .1948ةاثيي يذ   إلرر  ي  إرر ةيا في  لميطق   لمحتي  سي      
 (  يذ  هيح ورم ييي ميذ نررلي هرض  لمةعان(1967ل  لقاس سي    ال  ب  غررير  يياما نر 

( جاء لة ؤي  بؤكرل  حمؤل شر ؤ  دؤانل  كتؤب فنوؤا هماةةؤ  ششضؤعوا فؤي بؤق مؤ  بؤقرق 1967 عا  ةتالل  لقاس  
 ةا ط  لمبكى   ةا ط  ليل ق ليمسيمن  ( كما ت عل  لعجا ح يياةا.

(  قؤرل  لمؤذ   لؤ : هةؤن بؤاص 1969سؤريس دؤةا سؤي   في مقابي  إذ عة  مؤ  جيؤاي إسؤل  نيي فؤي جيوؤ   ل -11
فؤي  لعشؤؤلي  مؤؤ  يمؤل  ش ؤؤا  ؤؤامن إلؤؤى إسؤل  نل  عؤؤا ةؤؤلص  أل ؤام  لسؤؤت  مؤؤ  كالة ررةةؤؤا فمؤا  لؤؤذي ة ؤؤح  ؟   ؤؤال 
 لشؤؤاص : لقؤؤا ة حةؤؤي نويؤؤي شنفعيؤؤي إ مؤؤاةي ليمجؤؤيء إلؤؤى  ألرض  لمقاسؤؤ  ألةقؤؤق رسؤؤال   ألةيةؤؤاء ش لسؤؤعان   لتؤؤي 

 معتقا تي  لاوية  ال تعالوا سعان  في  لاةةا.هةسوا في  لافاع ي  
فأسؤماء:  لوسؤتارشت  – عا ه  نرسن ميذ ثالثؤ  هللاالف يؤام  –لا   لترر    –لقا هةنن إسل  نل  ليا   لعيلي   -12

    ل يةسن   إوالت هدبحن يي هسماء ممسسات شما .

يؤؤا مسؤؤيمر  هفضؤؤل مؤؤ   لنوؤؤرن يؤؤل يلفؤؤن  عؤؤا يؤؤذه  لمقارةؤؤ  لمؤؤاذ   ةتصؤؤل  لنوؤؤرن ؟ شال  اؤؤل  لؤؤبعة  رلؤؤ : هة -13
ييؤؤى ه ؤؤ  ةؤؤال   فقؤؤا كتؤؤب يمؤؤل بؤؤ   لخطؤؤاص إلؤؤى سؤؤعا بؤؤ  هبؤؤي ش ؤؤاص رضؤؤي   يؤؤيوظ :   همؤؤا  عؤؤا   فؤؤلةي 
هشدةك شم  معك م   ألجيان وتقر    ييى كل ةال   فل  تقر    هفضل  لعا  ييى  لعؤاش .... فؤل  ذةؤرص 

عصؤؤة  يؤؤاشيظ هلل ... فؤؤل   سؤؤترييا شى ؤؤايظ فؤؤي  لمعصؤؤة   لجؤؤةش هرؤؤرف مؤؤ  يؤؤاشيظ   شىةمؤؤا ويصؤؤل  لمسؤؤيمر   م
 (1 كا  لوظ فضل في  ر  ... شى    سيط  لمجرس  ل  ار ييى  لنورن شيظ هيل  ل تاص (.[ هيؤ .

  

 رةم    . الايخ وبد هللا و ام ةتوى  ليقل م  كالم 

 
 

************* 
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  بية الثالثة  بقيادة أمريكاوانطالق الحمالت الصلي1990النظام العالمي الجديد 

 
لة  ش  سؤؤتتب  ألمؤؤل لياؤؤلص  السؤؤةطل  ييؤؤؤى مقؤؤار ت  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي. شةجحؤؤن رطتؤؤؤ  فؤؤي ترلةؤؤ  هشلةا ؤؤ  مسؤؤؤم 

ش ألشربةؤؤؤ   ل يؤؤؤل  هبؤؤؤا  رنؤؤؤل ت بالنةؤؤؤا   ألمليكةؤؤؤ   الةت ؤؤؤار تريا ؤؤؤ  بؤؤؤمشة  نش  ه  وت يؤؤؤا هي رسؤؤؤا ل. ش متصؤؤؤن 
نر  مقاشمؤؤؤ . ش ةوؤؤؤار  إلتحؤؤؤان  لسؤؤؤرفننتي  عؤؤؤا غيطتؤؤؤ   لتاريخةؤؤؤ  فؤؤؤي شثلش توؤؤؤا نشةمؤؤؤا ر نؤؤؤب شال ةسؤؤؤنب شنش  هي  ؤؤؤا

هفااةسؤؤتا  كمؤؤؤا رهويؤؤا. شهييؤؤؤ  رؤسؤؤاء ةيؤؤؤف  ليؤؤاتر هةوؤؤؤظ  رتؤؤارش   إلسؤؤؤالم يؤؤاش  سؤؤؤتل تةجةا بؤؤاوال.. شهللاتؤؤؤن  لحمؤؤؤالت 
اني ضؤؤؤا  لؤؤؤلشس هكيوؤؤؤا. شتشؤؤؤتن كؤؤؤر نر  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤ  ألفاؤؤؤاةي عنؤؤؤا  لجوؤؤؤان   إلريؤؤؤاصلمكافحؤؤؤ   ش إل يةمةؤؤؤ  لاشلةؤؤؤ  

ش نريؤن  هةح بوؤانجيؤن  شتي ةمات  شتحقؤق لياؤلص مؤا وليؤاه مؤ  ت  ةكوؤا شةردؤلت  لصؤحر   إلسؤالمة   لسةاسؤة  ش
الجؤاش  شنرشص  إلةحؤل ف... ش سؤتتب  لرضؤ  إلسؤل  نل ش ةخؤل   ل رريؤر   ل يسؤطنينر  فؤي مسؤؤار ت لفؤي متايؤات  

فؤي  لجحيؤل   لعلبةؤ ! كمؤا هفتؤر  شؤلعة   لتطيةؤ  مؤ    ألمليكيهشسير! شهفتى ييماء  لمسيمن   ل بار  شلعة   لرجرن 
  إلةتالل  لنورني ل يسطن  شبنن  لمقاس!! 

فيؤؤؤؤظ  كؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤا  فةمؤؤؤؤا ويؤؤؤؤاش هي سؤؤؤؤيب ظؤؤؤؤايل وؤؤؤؤاير  لاؤؤؤؤلص ليعؤؤؤؤرن  إلؤؤؤؤى هسؤؤؤؤيرص  لحمؤؤؤؤالت  لعسؤؤؤؤكلي  ييؤؤؤؤى 
شرشسؤةا  ؤا  ؤلرش   لحةؤف  لمسيمن . شل    لم اجأ  كاةن في ه   لالص   ةان  همليكؤا شتبعةؤ  بليطاةةؤا شهشربؤا  ليؤاتر 

مبابؤؤل   ةؤتالليامؤ  شييؤؤى  لشؤلق  ألشسؤؤط رادؤ   فةمؤا ويؤؤاش شكأةؤ  يميةؤ  إيؤؤان    إلسؤالمييسؤكليا ييؤى  لعؤؤالظ 
 بةكر همليكة  بليطاةة  دينية  جاوا .  شسةكسجاوا  

  ل صؤالواشال نمؤاء وت  ؤل  ءبؤال ييؤافيماذ  ه ام  لالص ييى يؤذه  لخطؤر ؟ ييمؤا ه  غيا مؤ  كاةؤن تصؤل  ؤارن  
 هيماء  لعلص ش لمسيمن !

في رهوي  عرن ذلك إلى يؤا  هسؤباص. ميوؤا مؤا وتعيؤق  الصؤينينن  شقةؤانتوظ  لجاوؤا  همليكؤا شةي ا وؤا. شميوؤا مؤا 
سؤؤؤالمي . شميوؤؤؤا مؤؤؤا وتعيؤؤؤق  مؤؤؤا  سؤؤؤتجا مؤؤؤ  ظؤؤؤلشف يالميؤؤؤا  إلإسؤؤؤل  نلوتعيؤؤؤق  ؤؤؤالنورن شمشؤؤؤلشيوظ  لصؤؤؤونرةي فؤؤؤي 

  ليقا   لتالة :شدحرت   لجوان  . ش رتصل ذلك في 
 

  1990منذ  اإلسالميأسباب الحمالت الصليبية الثالثة عل  العالم: 

 
 رو يا(: –أوربا  –أوال: اال باب المتع قة بالروم الجد  )أمريكا 

 لالبؤي  شؤكل ةؤؤان    ال تصؤاني ش للكؤرن ش لتضؤخظ شتل جؤ   لؤر رن ت  لمالةؤ  فؤي  لعؤالظ  لصؤيايي  لتؤايرر .1
مؤ   لعؤالظ  ل الؤث ةتةجؤ  دؤحر   لشؤعرص شىنر كوؤا   السؤتعماري ا تقيم  لعا ؤا ت ةتةج  هسباص ك نل  هيمو

ل ةمؤ  ثلش توؤؤا شةشؤؤرء  عؤؤة  ألة مؤؤ   لرآيةؤؤ   لتؤؤي تعمؤؤل ييؤؤى سؤؤا هشجؤؤ   ل قؤؤل فؤؤي بالنيؤؤا شش ؤؤف ةحيؤؤا 
. كمؤؤا ياةؤؤن  لحضؤؤار   لالبةؤؤ  ةتةجؤؤ   لتؤؤلف شرفؤؤاه  إلسؤؤتعمار  ليوؤؤب مؤؤ  مخحشةوؤؤا  لؤؤرآيي ةحؤؤر  لاؤؤلص 

  تل جؤؤ   لقطؤاع  لميؤؤت  فؤؤي  لمجتمؤؤ  فؤي مجؤؤاالت  لحر يؤؤ  ش لصؤيايات  ألساسؤؤة  ييؤؤى ةسؤؤاص  لعؤةش مؤؤ
 –  ألمؤؤؤ  –ترسؤؤؤ  يا ؤؤؤل فؤؤؤي مجؤؤؤاالت  لشؤؤؤل  م  لمسؤؤؤتوي   غنؤؤؤل  لميتجؤؤؤ  مؤؤؤ   لحؤؤؤلف  ل مالةؤؤؤ .   ل يؤؤؤر  

يؤؤ   للياضؤنن ........ لر( كمؤؤا تل جؤ   لمنؤؤح    لتجؤؤاري ةتةجؤ  يجؤؤح  لؤاشل  ل قنؤؤل   – لتجؤؤار  – لبحؤر  
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 سؤتوال  مؤا تيتجؤ   لؤاشل  لايةؤ  ش ةخ ؤاض  ؤار ت  لشؤل ء لؤاووا شبالتؤالي  ةخ ؤاض  ؤار   لاؤلص  لصؤؤيايي 
 هآيؤبييى  لتصليا. كما ه  ييا  يامين   اتين  ةخل  في بيةؤ   لحضؤار   لالبةؤ    تصؤان ا ش جتماعةؤا  

ةؤؤا رس  لخطؤؤل شيمؤؤا   ت شؤؤي ك نؤل مؤؤ   لبحاثؤؤ  ش ل تؤؤاص  لاؤؤلبنن  فنومؤؤا مؤؤمرل   جؤله  شدؤؤل ة  شن ؤؤر  لوؤؤا 
 لالبي( شكذلك   يمل  لمله  في مجاالت يمؤل  للجؤال شىرال وؤا لمر عوؤا   ال تصان للبا في كل م ادل 

كمؤا  ؤال   لالبي  سيب    للبا(  مؤا  شؤل   مؤ  هيمؤل  ؤ  مؤ    لمحؤق( لال تصانفي  لميحل( فقا تحقق 
شمع ظ  لعالمي  صنل إلى   لمحؤق( يميةؤا. كمؤا ريؤف  فاال تصان  لالبي تعالى :    محق    للبا ( . 

نمؤار  لييةؤ   الجتماعةؤ  لألسؤل  شتل جؤ  هن  إلؤى شكؤذلك .  لبطالؤ  فؤي هشسؤا   للجؤال  يمل  لمله   ةتشار
شييى رهسوا همليكؤا شبليطاةةؤا  حاجؤ  إلؤى رفؤ  ش رن توؤا   الستعماري . كل يذ  شغنله جعل  لاشل  ال تصان

يؤؤؤؤ  آليؤؤؤؤق  لسؤؤؤؤةطل  ييؤؤؤؤى ميؤؤؤؤا    ل ؤؤؤؤلش  شالسؤؤؤؤةما ميؤؤؤؤا    لطا ؤؤؤؤ    ال تصؤؤؤؤانيحيؤؤؤؤا لسؤؤؤؤا يج  السؤؤؤؤتعماري 
 لخية   لعلبؤي  ل ارسؤي شمحؤةط  حؤل  ؤحشي . شةتؤى تسؤتطة  همليكؤا   ألشسط  ليتلشل ش لااه( في  لشلق 

 حف  لصالم   تصانيا.تيه  تسةطل ييى يصب  ال تصان  لعالمي شبالتالي تس
 : إلميل آرري شجير   لحيظ   ألمليكة     إلن ر سحل  لقر   لذي سةطل ييى  .2

  ةتؤى غؤات  م لنيؤا هكيؤل مؤ  مجمؤرع  ؤار ت  ليؤاتر شرشسؤةا   شكل يا ل  ألمليكة تضخمن  لقر   لعسكلي  
مجتمعؤؤ   حسؤؤب تقؤؤاريل مل كؤؤح  لار سؤؤات  السؤؤتل تةجة   لعالمةؤؤ . كمؤؤا تقؤؤامن  ؤؤار توا  لت يرلرجةؤؤ   شؤؤكل 

ع شالسؤؤةما فؤؤي مجؤؤال  لقؤؤار ت  لجريؤؤ  ش لصؤؤر رير  لعؤؤابل  ش لسؤؤةطل  مؤؤذيل جعؤؤل ميوؤؤا  ؤؤر  هسؤؤطرري  ال تيؤؤاه 
 القؤؤؤؤؤار ت  لتجسسؤؤؤؤؤة   لوا يؤؤؤؤؤ  لأل مؤؤؤؤار  لصؤؤؤؤؤياعة  ش ؤؤؤؤؤارتوا ييؤؤؤؤؤى ترجةؤؤؤؤؤ   للما ؤؤؤؤؤات   ألرضييؤؤؤؤى هةحؤؤؤؤؤاء 

 لصؤؤؤارشرة  ش لجريؤؤؤ  ش لبحليؤؤؤ . شبامتالكوؤؤؤا ألضؤؤؤخظ تلسؤؤؤاة  ةرشيؤؤؤ  فؤؤؤي  لعؤؤؤالظ..... كؤؤؤل ذلؤؤؤك شلؤؤؤا  شؤؤؤكل 
 لحيؤظ  ؤاالة ل ن  حكؤؤظ  لعؤالظ ش ؤا آ حؤؤن كتا ؤات مي ليوؤا بؤؤذلك ةتؤى  يؤؤل  مليكةؤؤ  أل  إلن ر آيةعؤي  لؤا  

 لقضؤؤؤؤاء ييؤؤؤؤى  التحؤؤؤؤان  لسؤؤؤؤرفننتي ربمؤؤؤؤا  عقؤؤؤؤاو  مؤؤؤؤ   لؤؤؤؤحم  ةنؤؤؤؤث تييؤؤؤؤر  شة ؤؤؤؤلش  لإلة ؤؤؤؤل ن  حكؤؤؤؤظ  لعؤؤؤؤالظ 
ش لتخطةط أل   كر   لقل   لحاني ش لعشلش   لةا همليكةؤا شه  تقؤرن همليكؤا ةضؤار   لؤلشم شتؤل  همجانيؤا 

  اإلمسؤؤا تاؤؤحش  لعؤؤالظ. شكؤؤا  مؤؤ   لطيةعؤؤي ه  ت  ؤؤل همليكؤؤا مؤؤ  هجؤؤل تلكةؤؤ  ةي ا وؤؤا شنةؤؤل رصؤؤرموا ش 
 شليا   لحةؤا  شيصؤب  لحلكؤ  ليعؤالظ  لصؤيايي شذلؤك  ؤاةتالل ميؤا    لؤي ط ش متالكوؤا مبابؤل . ش لسؤةطل  

  لوؤا ش متالكوؤا  ؤياش ييى  لمعابل  الستل تةجة  ليعالظ شةشل  ر توا في كاف  هرجا   شمي  ةوؤرض هي  ؤر  م
 ألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيح  نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامل  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتل تةجة . 
يؤؤذه  لقيايؤؤؤات   لتؤؤؤي تييؤؤؤررت هش رؤؤل  لقؤؤؤل   لعشؤؤؤلي  لؤؤؤا  مجمريؤؤؤ  مؤؤ   لمي ؤؤؤلي  ش لساسؤؤؤ  فؤؤؤي  لحؤؤؤحص 
 لجموؤؤرري ممؤؤ  هسؤؤمر  هة سؤؤوظ    لمحؤؤاف ر   لجؤؤان(. ش لؤؤذو  تييؤؤر  لسؤؤرء  لحؤؤ, يقا ؤؤا  لحيؤؤظ  لصؤؤونرةي 

نوؤا كمقامؤ  ليؤحشل  لمسؤؤةم  عؤا ةؤلص كرةةؤ  مؤ   لمسؤيمن .... إلؤى هللارؤؤل ش جتمؤاع  لنوؤرن ف إسؤل  نلشقةؤام 
 تلياتوظ  لتي تختيط فنوا هساآنل  لاو   أةالم  الستعمار.

ليؤؤا ف   لعقؤؤاي  لصؤؤينيي  لمتجؤؤذر   اإلضؤؤاف شرشسؤؤةا لمعاشةؤؤ  همليكؤؤا ررفؤؤا شآمعؤؤا   ألشربةؤؤ سؤؤعي  لؤؤاشل  .3
ةؤا ميؤا    لطا ؤ  شمصؤانر  لقؤر  شه  تؤتحكظ بوؤا. فؤالخرف مؤ  ه  تمتيؤك همليكؤا شةؤايا فعي لا  جمةعوظ :

شآمعؤؤا فؤؤؤي مؤؤا  مكؤؤؤ  ه  تجؤؤله لوؤؤؤا  لمشؤؤارك  مؤؤؤ  مكاسؤؤب تل ؤؤؤ  بوؤؤا   تصؤؤؤانيا  لميوؤؤار. جعيوؤؤؤا تشؤؤؤار  
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% فؤي ةؤن  25جمةعا فؤي ةؤلص  لخيؤة   ل اةةؤ    اييةؤ . شبياؤن ةسؤب   لمشؤارك   ألشربةؤ  مؤا ال  قؤل يؤ  
% 55   ألمليكؤا  فؤي  لقؤر ت  لتؤي بياؤن مينؤر  جيؤاي ييؤى % شه نت ةسؤب15باركن بليطاةةا شةايا بؤ

.ةنؤؤث هسؤؤ لت ةؤؤلص  يادؤؤ    لصؤؤحل ء( هش  تحليؤؤل  ل ريؤؤن( كمؤؤا هسؤؤمريا يؤؤ  تؤؤامنل  لعؤؤل ق شجةشؤؤ  
كمؤؤؤا بؤؤؤاركن هشربؤؤؤا  .1991شتلسؤؤؤةر ه ؤؤؤا م بليطاةةؤؤؤا شهمليكؤؤؤا فؤؤؤي  يؤؤؤب  لميطقؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ  ش إلسؤؤؤالمة  سؤؤؤي  

-1994ر ةسؤؤؤة   ؤؤؤالحلص  لصؤؤؤينية  ييؤؤؤى  لمسؤؤؤيمن  فؤؤؤي  ليرسؤؤؤي    شفلةسؤؤؤا شبليطاةةؤؤؤا ش ل اتةكؤؤؤا   صؤؤؤرر 
( م  هجل ترةنؤا  لؤاو  فؤي  لقؤار   ألشربةؤ   لسؤاعة  إلؤى  لرةؤا  ييؤى  لوريؤ   لصؤينية . همؤا رشسؤةا 1996

( شىلؤؤى  لنؤؤرم ةنؤؤث مؤؤا ه ل  لمسيسؤؤل 1994فقؤؤا ترلؤؤن فصؤؤال دؤؤينيةا مسؤؤتقال فؤؤي  لشةشؤؤا   لق قؤؤاس ميؤؤذ  
إلؤؤى ه   . إليالمةؤؤ   هشربةؤؤ  همليكةؤؤ   الؤؤايظ  الصؤؤمن هش  ؤؤالمر  ف  لسةاسؤؤة  ش لؤؤامري  جؤؤلي  مشؤؤارك  

ةميؤن همليكؤا ةميتوؤا  ل يؤل  ييؤى  لعؤل ق فؤي ةؤؤلص  لخيؤة   ل ال ؤ   لتؤي هسؤمريا  ةليؤ   لعؤل ق !( ش لتؤؤي 
 امؤؤن بوؤؤا همليكؤؤا شبليطاةةؤؤا  مشؤؤارك  لرجسؤؤتة  فاييؤؤ  مؤؤ   يؤؤل كامؤؤل نشل  ليؤؤاتر رغؤؤظ  لمر ؤؤف  ل لةسؤؤؤي 

لمؤؤؤاةي ش للشسؤؤؤي  لمعؤؤؤارض  لؤؤؤذي مؤؤؤا ليؤؤؤث ه  لحؤؤؤق  اللكؤؤؤب  السؤؤؤتعماري مؤؤؤ  هجؤؤؤل ةصؤؤؤ  فؤؤؤي كعكؤؤؤ   أل
ثؤظ تؤا عر   لتؤاةلج ةحؤر   ألم  حال   الةتالل  ألمليكي ليعل ق في مجيس   اإلجماع لعل ق ةنث  يتلفر  

 لمسؤؤؤؤار  ألمليكؤؤؤؤي ييؤؤؤؤى  سؤؤؤؤتحةاء رؤؤؤؤف مؤؤؤؤ   لر ؤؤؤؤن لةصؤؤؤؤنل إلؤؤؤؤى  لر اةؤؤؤؤ   لصؤؤؤؤليح . شيكؤؤؤؤذ  ةضؤؤؤؤلت 
 . الت  لصينية   سيب يذ   لا ف   لذ تي لحم

اوههالو مم كههة  : نضههوج الماههروع الصههسنوني واوتههراب النسههو  مههن مووههد هههدم المسههجد اروصهه  وتانيهها  
 الت مو ية :  ارحالمالكبرن بوسب  إ رائنل

 ل ؤل ت  ل يؤل  مؤ   إسؤل  نللظ  خف كبار هيماء  لصواوي  فؤي كتا ؤاتوظ شمقؤابالتوظ ةيموؤظ  ألكيؤل شيؤر إ امؤ  
إلى  لينل. شلظ  ستحر  م  إيال  يحموظ ييؤى يؤام  أل صؤى شى امؤ   ةكؤل سؤيةما   لمحيؤرم ييؤى هةقاضؤ . كمؤا لؤظ 
 خ ر يحموظ ييى إ ام  نشل  وورن ؤ  دؤلف  شمؤا  قتضؤة  ذلؤك مؤ  آؤلن مؤا تبقؤى مؤ   لمسؤيمن  ش لعؤلص مؤ  هرض 

 فيسطن .
بؤؤاشل  لطؤؤرق شتمكيؤؤن  ىمؤؤا  سؤؤمكؤؤظ فؤؤي  لجؤؤر ر هش شبعؤؤا ه  نجيؤؤن إسؤؤل  نل  التعؤؤاش  مؤؤ  همليكؤؤا هة مؤؤ   لح

ش رتصؤاره أل ؤؤل مؤ   ل يؤث يؤؤان ا شتسؤيةحا شبعؤا ه  ك ؤؤل لوؤظ  لميؤؤك  بر سؤط   لسؤان ت مؤؤ  ت  ةؤك  لجؤةش  لمصؤؤلي 
ششلؤؤؤاه مؤؤؤ   عؤؤؤاه هآؤؤؤرل ةؤؤؤاشن لوؤؤؤظ مؤؤؤ   لجؤؤؤر ر. شت  ؤؤؤل  ليصؤؤؤنلي  فؤؤؤي سؤؤؤرريا ه ضؤؤؤا   ألرن  لحسؤؤؤن   لخؤؤؤا   ةؤؤؤاكظ 

جنؤؤؤرش  لميطقؤؤؤؤ  شهبؤؤؤايا تسؤؤؤيةحا تؤؤؤؤاريجةا  شضؤؤؤم  ةصؤؤؤار  لييؤؤؤؤا  همؤؤؤا  ةؤؤؤؤاشنيا  بت  ةؤؤؤك  لجؤؤؤةش  لسؤؤؤؤرري هكيؤؤؤل
 لشمالة .  ةتقل  لنوؤرن لملةيؤ  فؤلض  لتطيةؤ   لسةاسؤي ش إل تصؤاني ش ل قؤافي ييؤى  لؤاشل  لعلبةؤ  بؤل شآمحؤر  أل  

قؤر   إلسؤالمة  إال  شمل ذلك  لعالظ  إلسالمي. شلظ ويق في  لميطق  م   لقر   لعسكلي   لعلبة  إال  لعؤل ق شمؤ   ل
 لباكسؤتا  فرضؤؤ   لنوؤؤرن ةصؤؤب هينؤيوظ يؤؤاف تؤؤامنل  لجؤؤةش  لعل  ؤؤي هشال. ثؤظ  لباكسؤؤتاةي شلمؤؤا كؤؤاةر  ال  سؤؤتطةعر  
ذلك  أة سوظ كا  ال با م   ستقا م  لجنرش  لصينية  شالسةما  لجةش  ألمليكؤي لةقؤرم  المومؤ   كمؤا ه   لنوؤرن  مؤا 

ال  طمئيؤر  لجةشؤوظ  لمت ؤرق يؤان  شتسؤيةحا ييؤى مجمؤرع مؤا تبقؤى مؤ   فطلش  يية  م  ذل شمسكي  شررف شجؤي 
رهس ةؤرشي جؤايح لتؤامنل مؤا ولياشةؤ  مؤ  هيؤا ف مؤ   250 ر  يسكلي  فؤي نشل  لجؤر ر ةتؤى مؤ  شجؤرن هك ؤل مؤ  

ةرلوظ. فوظ  خشر  ه  تتملن  لشؤعرص  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة  ييؤى دؤيا عوظ  لحاكمؤ  فؤي ير دؤظ  لعؤلص ش لمسؤيمن  
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  هة سؤؤؤوظ  مالونؤؤيوظ  لسؤؤؤت  محؤؤاآر   مئؤؤؤات مالوؤؤن   لشؤؤؤعرص  لااضؤؤب   لتؤؤؤي تيادؤؤيوظ  لعؤؤؤا ء شتحمؤؤل مؤؤؤ  شيجؤؤاش 
 ألةقؤؤان  لمقاسؤؤ  مؤؤا  ك ؤؤي لسؤؤحقوظ إ   تةحؤؤن  ل لدؤؤ  لتيؤؤك  لشؤؤعرص. شلؤؤذلك يمؤؤل  لنوؤؤرن ييؤؤى  سؤؤتقا م جنؤؤرش 

تعؤؤل ةلشبؤؤا ن ريةؤؤ  مذييةؤؤ   ليصؤؤار  لتؤؤل  ط فؤؤي  لميطقؤؤ  شتبقؤؤى شتعمؤؤل ييؤؤى ت تنؤؤن نشلوؤؤا إلؤؤى كةاةؤؤات هدؤؤال شت 
ش لسؤةان  ش لت ؤرق  لعسؤكلي بؤل تضؤم  ه  ت ؤر  إسؤل  نل يؤي  لاشلؤ   لرةنؤا   لتؤي تمتيؤؤك   السؤتقل رشيلقةؤ  تضؤم  

جةشؤؤا فؤؤي  لميطقؤؤ . شلؤؤظ  كؤؤ  يؤؤذ   لوؤؤاف دؤؤعبا ييؤؤى  لصؤؤواوي   عؤؤا ه  هنت نسا سؤؤوظ شمكؤؤليظ شهيمؤؤال  الرتؤؤل ق 
 لنوؤرني ييؤى مؤا  ةصؤف  ؤل . هنت إلؤى سؤةطل   لنوؤرن ييؤى ةكرمؤ   ش لتجسس شبل ء  لذمظ ش لتاياؤل  األسؤيرص

 إلةصؤا ةات إلؤى ةسؤب  يالةؤ  مخة ؤ  مؤ   لؤرهر ء شهيضؤاء  لحكرمؤات  همليكا شةكرمؤات مع ؤظ نشل  ليؤاتر. شتشؤنل
يما  لعالمةؤؤ  شهجوؤؤح   لسؤؤن  إليؤؤالمشهيضؤؤاء  ليللماةؤؤات ش ألجوؤؤح   ليافؤؤذ  ش ألةؤؤح ص  لسةاسؤؤة   لل ةسؤؤة  شكافؤؤ  شسؤؤا ل 

 حسؤؤب يقنؤؤا   ظووؤؤرن وؤؤتوش إلةتؤؤاج  لتي حيؤؤرةي ش لصؤؤحف ... كيوؤؤظ ووؤؤرن هش هشالن هش ههش ج لنورن ؤؤات . شيؤؤذ   عيؤؤي 
ووؤؤرني.. يؤؤذ  فضؤؤال يؤؤ  سؤؤةطلتوظ  لتامؤؤ  ييؤؤى  لي ؤؤام  لمصؤؤلفي ش لممسسؤؤات  لمالةؤؤ    لنورن ؤؤ  لتؤؤي تعتيؤؤل هبؤؤ  

ا مؤؤ  ممسسؤؤات ... لقؤؤا شدؤؤل  لنوؤؤرن إلؤؤى مؤؤا ذكؤؤله  ل يؤؤل  فؤؤي  لعؤؤالظ شتحكموؤؤظ فؤؤي  ألمؤؤظ  لمتحؤؤا  شمؤؤا ويي ؤؤق ييوؤؤ
 لقؤؤؤلهللا  مؤؤؤ   لعيؤؤؤر  ل ينؤؤؤل شيؤؤؤا يؤؤؤظ   سؤؤؤاش  فؤؤؤي  ألرض كةؤؤؤا  شؤؤؤاؤش  .. ش سؤؤؤتطاع هةبؤؤؤار  لنوؤؤؤرن  لمتسؤؤؤيير  إلؤؤؤى 

شيمسسؤر  فؤي همليكؤا مؤذ يب  ا ختليريؤ ليصل ةة  شالسؤةما ليمؤذيب  ليلشتسؤتاةتي  لسؤا ا فؤي همليكؤا شبليطاةةؤا .. ه  
  لمتحؤؤا دؤينية  متطلفؤ  تقؤرم ييؤى  هنش جةؤ   لمصؤار  لعقؤاي  حنؤث ت ؤر   لعقنؤا  فؤي  لرال ؤات شمي مؤات كيسؤة  

يؤذه  لمي مؤات ش ل يؤا س يشؤل ت   لصؤونرةة  شهللامؤال إسؤل  نل شهةالموؤا شهفضؤية  بؤعيوا  لمختؤار. ةتؤى بيؤ  هةصؤار
  جعيوؤامؤا   إليؤالمر  ششسؤا ل  لمالون  ش دارت مر رنيؤا  لمالةؤ   الميةؤار ت شمؤا هدؤبم تمي ؤ  مؤ  بؤبكات  لتي حيؤ

 ألمليكةؤؤ  كة مؤؤؤا هةؤؤؤب ..  ش الةتخا ؤؤؤاتإميل آرريؤؤ  آاغةؤؤؤ  مكيؤؤؤن  ليؤؤربي  لصؤؤؤونرةي مؤؤؤ  ه  وتاليؤؤب  ؤؤؤال رةالس 
شيكذ  ظول  لمي لش   لجان في  لسةاس   ألمليكة  في  لححبن   لا مقل آي ش لجموؤرري شرادؤ  فؤي  ل ؤاةي شترلؤر  

.... شيكؤؤؤذ  سؤؤؤاق  لنوؤؤؤرن  لجؤؤؤةش  ألمليكؤؤؤي شجنؤؤؤرش هشربؤؤؤا هيؤؤؤا فوا  تحقنؤؤؤق  لتؤؤؤي   تلبؤؤؤن مؤؤؤ إسؤؤؤل  نلنيؤؤؤظ بؤؤؤل م  
  تتحؤؤر  ذلؤؤك بتؤؤامنل هللارؤؤل  لجنؤؤرش  لمتب ةؤؤ  شيؤؤر  لجؤؤةش  لعل  ؤؤي ييؤؤل ةؤؤلص   لصؤؤينية  لةحتيؤؤر   لشؤؤلق  ألشسؤؤط ش

 لبؤؤؤابيي  . فن ؤؤؤأرش  لينوؤؤؤرن مؤؤؤ   لعؤؤؤل ق شهرض  ابؤؤؤل  حسؤؤؤب معتقؤؤؤا توظ شي ؤؤؤأرش  لملةيؤؤؤ   ألسؤؤؤل2003شةؤؤؤلص  1991
شيؤذ قر  هة ؤؤان هشلئؤؤك  ألجؤؤا ن ه شؤؤ  هلؤؤر    لؤؤذل ش لوؤؤر   كمؤا ضؤؤمير  ت  ةؤؤك  لعؤؤل ق شسؤؤحق  ار تؤؤ .. شتجؤؤان  لضؤؤاط 

ألشل مل  في تاريخوؤا ميؤذ  السؤتقالل ممؤا سؤةقيم يؤان  لجؤةش   إللح مي اتجاه سرريا  لتي هلاي فنوا ة ام  لتجينا 
رم ييؤى  لمتطؤرين   لؤذو  تت ؤر  غؤالينتوظ  لسؤؤاةق  % ميؤ  لةقؤ20 لسؤرري  لؤذي ويؤايح مينؤر  جيؤاي إلؤى ه ؤل مؤؤ  

 لاوية   ألرل  شيبقى  لمسيمر   لسؤي  شيؤظ  لااليةؤ   لسؤاةق  مؤ  سؤكا  سؤرريا هك ليؤ    أل يةاتم   ليصنلي  شهبياء 
 همليكؤؤا يييؤؤا لت  ةؤؤك شتقسؤؤةظ تلكةؤؤا ش غنؤؤل مسؤؤيح   سؤؤير  لنوؤؤرن شيمالؤيؤؤظ جيؤؤايظ متؤؤى بؤؤاؤش . كمؤؤا تتجؤؤ  هة ؤؤار

 النةى شيؤر مؤا  سؤمرة  ميطقؤ   لعميةؤات  لرسؤطى هك ؤل    ألشسطا  ش لسعرن   شمصل.. شتيشل في  لشلق  لباكست
مينؤر  جيؤاي همليكؤي وؤل  ط ةحؤر مينؤر  مؤيوظ فؤي  لؤيالن  لعلبةؤ  مؤ   اؤا ن إلؤى آيجؤ  مؤيوظ ةحؤر  ل ي ؤن   5 1مؤ  

ضؤرر  لصؤينينن . شىيؤالم بؤرش يؤذه !!! شيكذ  كاةن  السباص  لصونرةة  هساسة  فؤي ة  ألشسطفي ميطق   لشلق 
 هسماه   لشلق  ألشسط  ل ينل(..ا  أل ام إآالق مشلشع م
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لصؤحر   . فقؤا هن  ةشؤاآا لجوان ؤ   إلسؤالمة  لت صؤنل فؤي  ل صؤين   لتؤالنن  يؤ  مسؤار  لصؤحر   سؤةأتيكما 
جوان ؤؤؤ  مسؤؤؤيح . إلؤؤؤى ه  ت ؤؤؤر  بؤؤؤبحا ملعبؤؤؤا ووؤؤؤان  /سةاسؤؤؤة   /يريؤؤؤ  لتؤؤؤي سؤؤؤارت فؤؤؤي محؤؤؤاشر ثالثؤؤؤ  ن  إلسؤؤؤالمة 

  إلسؤؤؤؤالمي لتؤؤؤؤي تييؤؤؤؤي  لمشؤؤؤؤلشع   ألةؤؤؤؤح صمصؤؤؤؤالم  لصؤؤؤؤينينن  ش لمشؤؤؤؤلشع  لصؤؤؤؤونرةي فؤؤؤؤي  لميطقؤؤؤؤ . فقؤؤؤؤا  ةتشؤؤؤؤلت 
. بؤل  عضؤوظ ه   شؤكل  إلسؤالمة   ش ستطاين ه  ت ؤر  كؤتال ةةابةؤ  كينؤل  فؤي يؤان مؤ  بللماةؤات  لؤاشل  لعلبةؤ  ش

كما في تلكةا هش كان كما في  لجح  ل .. كما هن   ليشؤا   لؤايري لمختيؤف مؤا رس  لصؤحر  إلؤى هسؤيم    لحكرمات
 طايؤؤات كينؤؤل  مؤؤ   لمجتمؤؤ  شلؤؤر ياآفةؤؤا. شل ؤؤ   ألرطؤؤل مؤؤ  ذلؤؤك ه   مؤؤ   لسؤؤيطات لمختيؤؤف مجؤؤاالت  لصؤؤحر  

ان ميجح توؤؤا شريل توؤؤا شالسؤؤةما  لسؤؤيمة  ش لؤؤذي كؤؤا  تلتنبؤؤا لحصؤؤار  لصؤؤحر  هن  إلؤؤى  متؤؤا ن  لصؤؤحر   لجوان ؤؤ  ش هن ؤؤ
(. فقؤؤؤا 1992-1984 عؤؤؤا ةضؤؤؤرج كر نريؤؤؤا شتضؤؤؤخموا مؤؤؤ  رؤؤؤالل تجلبؤؤؤ   ألفاؤؤؤا   لعؤؤؤلص  ألشلؤؤؤى فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا   

بكين  ل ايل   إلسالمة  تواوا  ة ة ةا لألة مؤ   لعلبةؤ  ش إلسؤالمة  شهدؤبم  لصؤينينر  غنؤل مطمئيؤن  إلؤى ةسؤ  
طقؤؤؤ  شال إلؤؤى مصؤؤؤنليا شرغؤؤؤظ ةجؤؤاح يؤؤؤذه  ألة مؤؤ  فؤؤؤي  مؤؤ  كافؤؤؤ  مؤؤؤا رس  لتؤؤي ه امريؤؤؤا فؤؤي  لمي  ألة مؤؤؤ هن ء تيؤؤك 

 لصؤؤحر  شى صؤؤالوا إلؤؤى  ل شؤؤل فؤؤي تحقنؤؤق هيؤؤا فوا شىنرالوؤؤا فؤؤي ضحضؤؤاح  ألهمؤؤ  يميةؤؤا  إال ه   لاؤؤلص  مؤؤا نرس 
مؤؤ  ت ريييؤؤؤا  لحضؤؤؤاري  عيؤؤظ مؤؤؤا  رطؤؤؤرر   لجؤؤؤذش   ل اميؤؤ  تحؤؤؤن  للمؤؤؤان  لسؤؤاك  ةالةؤؤؤا  شره  ه  شجؤؤؤرنه  لعسؤؤؤكلي 

 لمجؤحه مؤ   ئ تجؤح  ي ير رنل ضام  لمصالح . شه  ييةؤ  ه   قؤرم بتي نؤذ سؤةكس بةكؤر جاوؤا  تقسؤظ  لمقسؤظ ش ل عي
 يذه  ل ةاةات شتضم   حسب ما وتخنل مصالح  بي س  شبحل س  ةل ص جيرنه.

مؤؤؤ    ألشسؤؤطشيكؤؤذ  تضؤؤافلت  ألسؤؤؤباص  ل الثؤؤ  أل  تحةؤؤف تيؤؤؤك  لحمؤؤالت  لصؤؤؤينية   ل ال ؤؤ  شتجتؤؤاح  لشؤؤؤلق  
 جاوا.

************* 
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( مبابؤل  بتي نؤذ بلةامجوؤا  لؤذي هيؤات 1990 فتتحن همليكا ةمالتوا  لصينية   عا  ةوةار  التحان  لسرفننتي  

ذ    ؤر ت  لتؤارل  لسؤلي  ليسؤةطل  ييؤى ميؤا    لؤي ط شتحؤاثن  لعاوؤا ل  م  هش سط  لسبعنيات شبكين مؤ  هجيؤ  هللاةؤ
م   لار سات ش ل تب في ةنيوا ي  سنياريريات  فتعال تواوا لاشل  لخية  إمؤا مؤ   لعؤل ق هش إوؤل   لتيليؤل  لتؤارل 

  ألمليكي. 

 ألمليكةؤ  فؤي شفعال شكما دار معلشفا في شسا ل  إليالم فقا تؤظ  سؤتار ج دؤا م ةسؤن  يؤ  آليؤق  لسؤ نل  
 اؤؤا ن شىغل  ؤؤ   ؤؤاةتالل  ل ريؤؤن. شكؤؤا   لجؤؤةش  لعل  ؤؤي  ؤؤا بيؤؤ  مسؤؤتر  رفةعؤؤا  عؤؤا ةؤؤلص  لخيؤؤة   ألشلؤؤى مؤؤ  إوؤؤل   

(. شميؤؤذ ذلؤؤك  لحؤؤن  ضؤؤلبن  لقؤؤر ت  ألمليكةؤؤ  ش ليليطاةةؤؤ   جل ةوؤؤا فؤؤي  لميطقؤؤ . شكمؤؤا ذكؤؤلت هللاة ؤؤا 1979-1987 
 لباكسؤؤتا   ى رهسؤؤوا  لسؤؤعرن   شنشل  لخيؤؤة  ش لماؤؤلص شفؤؤي مطيؤؤ   لبحؤؤث فقؤؤا  ؤؤامن ةكرمؤؤات  لؤؤاشل  لعلبةؤؤ  شييؤؤ

شسؤؤؤرريا ش ألرن  شمصؤؤؤل شتلكةؤؤؤا مشؤؤؤارك  فعالؤؤؤ . فقاتيؤؤؤن جنربؤؤؤوا  لجؤؤؤةش  لعل  ؤؤؤي تحؤؤؤن  ل ةؤؤؤان   ألمليكةؤؤؤ . شل ؤؤؤ  
 لعامؤل  ألبؤؤله فؤؤي تحؤؤرالت معانلؤؤ   لقؤؤر  فؤؤي   لحمؤؤالت  لصؤينية   ل ال ؤؤ  كؤؤا  فؤؤي نرؤؤرل  ألجوؤؤح   لاويةؤؤ   للسؤؤمة  

ييماء  لسيطا  ش سظ كينل م  قةان ت  لصحر   إلسؤالمة  إلؤى جاةؤب يؤذ   لحيؤف   ةؤان  همليكؤا. ةنؤث شممسسات 
 ل تؤؤاش   لتؤؤي تضؤؤ ي  لشؤؤلعة  ييؤؤى ةضؤؤرر  لصؤؤينينن  شتملكؤؤحيظ فؤؤي جحيؤؤل   إدؤؤا رنفؤؤ  بوؤؤظ  لحكؤؤام  لخرةؤؤ  إلؤؤى 

 لمؤؤاجين  ش ل اسؤؤاو  مؤؤ   يؤؤر  ةؤؤحالق  لعؤؤلص شسؤؤةطلتوظ ييؤؤى يقؤؤل ن ر  لمسؤؤيمن . شل ؤؤ  هنيؤؤى مؤؤا فؤؤي يؤؤذ   ألمؤؤل
 عة قةان ت  لصحر  إلى  لترقة  ييى فتاشي تشلع لؤذلك شذلؤك ةتةجؤ  نرؤرلوظ ييؤل بر  ؤات  لا مقل آةؤ  لةصؤبحر  
جؤحء  مؤ   لسؤؤيطات  للسؤمة  فؤي ةكرمؤؤات  لؤلن . ف اةؤن يؤؤذه  ل تيؤ  جؤحء  مؤؤ   لؤ م   لؤذي وافعؤؤ   لمتخرضؤر  فؤؤي 

   ما رشي ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ:البلعة  هةوظ تجاشهش لمستيقعات  لسةاس   
 (. (  شما ههن ن ييا م   لسيطا   لبا إال  هن ن م     عا   لسالآن   فتت  هبر ص شم  هتى 

هلؤف  تنؤل بؤن   لمؤاةن  ش لعسؤكلين  شنمؤلت  300شسحقن  لقر ت  ألمليكة   لجةش  لعل  ي شري ن هك ؤل مؤ  
ييل ةصف  ل  م   إلستقالل ثظ ضلبن  لحصؤار  لقاتؤل ييؤى  لعؤل ق لمؤا  ثالثؤ   ليية   لتحتة  ليعل ق  لتي بينن 

يشل ياما  تين راللوا هك ل مؤ  مينؤر  شةصؤف  لمينؤر  آ ؤل مؤ  هآ ؤال  لعؤل ق يؤا  مؤا  تيؤن مؤ  ذشيوؤظ ةتةجؤ  
  ليقم  لحان في  لاذ ء ش لاش ء. 

 .2003في مارس ش بليل شيكذ  هيين همليكا  لعل ق ليحلص  لتالة   لتي هجوحت يية  فنوا 
 ةتةؤاآي ضؤا  لمقاشمؤ   لم تلضؤ   لتؤي ستيشؤأ كؤلن فعؤل ييؤى  كلجل ء شبعنا  لحلص  لعل قة   ألشلى مبابل  ش

  ش لتؤي مؤ   لم تؤلض ه  تقؤرم بوؤا هشسؤا   لحلكؤات  لجوان ؤ  شبؤباص  لصؤحر   إلسؤالمة    يذه  لحمالت  لصينية 
. شتصؤؤايات  إلريؤؤاصمؤؤره  لصؤؤحر   لجوان ؤؤ  تحؤؤن نيؤؤر  مكافحؤؤ  هآيقؤؤن همليكؤؤا ةميتوؤؤا لمطؤؤارن   لجوؤؤانون  شر 

 لؤؤذي ريؤؤف بؤؤرش  ألص لتتؤؤا   همليكؤؤا يجماتوؤؤا    كينيتؤؤر شتنؤؤل   لمؤؤمتمل ت  ألميةؤؤ   لعالمةؤؤ  ش  إل يةمةؤؤ  رؤؤالل شال ؤؤ  
 لتطيةؤؤ  مؤؤ   مشؤؤاري ييؤؤى  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي فتتؤؤا   ةصؤؤار  لعؤؤل ق شتتؤؤرلى إجبؤؤار  لؤؤاشل  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  ييؤؤى 

 ( كما شد ره. إلسالمي  إلرياص لنورن شتترلى بي سوا مكافح   
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شمؤؤؤح يظ مكافحؤؤؤ   إلريؤؤؤاص ش ألدؤؤؤؤرلة    إلسؤؤؤؤالمي لعؤؤؤالظ  فؤؤؤي هةمؤؤؤ  هرؤؤؤظ  لوجمؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤؤ   لصؤؤؤينية  ييؤؤؤى
مر جوؤؤؤ   لمسؤؤيمن  شبؤؤير  ةؤؤلبوظ  لامريؤؤ  ييؤؤى  لشةشؤؤا  ةنؤؤؤث  إلسؤؤالمة .  سؤؤتال  لؤؤلشس  ل ؤؤلشف  لعالمةؤؤ  فؤؤي 

  لمجاهر شتعلض  لمسيمر   لشةشا  لحلص إ ان  ما ه لر   قامر   ل بنيوا  اآلالف إلى  لنرم... ه ش  رت ين 

 لمسؤيمن  فؤي  ييؤى إ ؤان كما ب   لصلص ش ل لش ت بايظ م   ل اتةكؤا  شنيؤظ شسؤكرت  لؤاشل  ألشربةؤ  ةؤلص 
رسؤؤرفر.. ةنؤؤث  رت يؤؤن ه شؤؤ   لمجؤؤاهر  لتؤؤي ر ح ضؤؤحنتوا مئؤؤات  أللؤؤرف مؤؤ   لمسؤؤيمن  تحؤؤن سؤؤم   ليرسؤؤي  ثؤؤظ ك

شبصؤؤل  ألمؤؤظ  لمتحؤؤا  بؤؤل فؤؤي ن رؤؤل محمةاتوؤؤا كمؤؤا ةصؤؤل فؤؤي مذ حؤؤ   سنلبنيتسؤؤا( ةنؤؤث  ةسؤؤحين  ؤؤر ت  لحما ؤؤ  
مؤاةي  8000مؤ    ل لةسة   لمركي   حل سؤ  محمةؤ  لألمؤظ  لمتحؤا  لت سؤم  لمجؤال لميةشؤةات  لصؤلص ه  تقتؤل هك ؤل

برسؤؤيي مسؤؤيظ هك ؤؤليظ مؤؤ   ليسؤؤاء ش ألآ ؤؤال ش لعجؤؤا ح فؤؤي هكيؤؤل سيسؤؤي  مؤؤذ  م إ ؤؤان  جماعةؤؤ  فؤؤي هشربؤؤا ميؤؤذ  لحؤؤلص 
 .  لعالمة   ل اةة 
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فصؤؤا ل  لمجايؤؤاو  فؤؤي هفااةسؤؤتا  لؤؤظ وؤؤلق لألمليكؤؤا  شهشربؤؤا  ليؤؤاتر  لتؤؤي رططؤؤن شة ؤؤذت  لحؤؤلص  ألييةؤؤ  بؤؤن  
 لالبؤؤؤي  عؤؤؤا   ألةمؤؤؤل( مؤؤؤ  هجؤؤؤل تي نؤؤؤذ بلةؤؤؤام   ألمؤؤؤظ  لمتحؤؤؤا   لؤؤؤذي  قضؤؤؤي  ؤؤؤأ   حكؤؤؤظ  لصؤؤؤينب 1992-1996 

 لمطل ؤ  ش لميجؤؤل  ألةمؤل  لشؤؤل ي هفااةسؤتا  شبعؤؤا ةؤلق مؤؤا ت ؤاس فؤؤي هفااةسؤتا  مؤؤ  سؤالح شريؤؤل ت جوان ؤ  فؤؤي 
إمؤؤؤار   شى امؤؤؤ  لقؤؤؤار   وؤؤؤرر آالبؤؤؤا  شتمكيوؤؤؤا مؤؤؤ  تحكؤؤؤةظ  لشؤؤؤليع  تيؤؤؤك  لحؤؤؤلص  ألييةؤؤؤ    لؤؤؤظ وؤؤؤلق لوؤؤؤظ ه    ؤؤؤاجئوظ 

 لعالمة  ل ر نر  لتةؤار  لجوؤاني ش ألفاؤا    إلرياصهفااةستا   إلسالمة . كما لظ ولق لوظ ه  تس ل ةمالت مكافح  
  لعؤلص يؤ  يؤؤرنتوظ إلؤى هفااةسؤؤتا  شتشؤكنيوظ إلؤؤى جاةؤب آالبؤا  بؤؤمر   ضؤن مضؤؤاج  همليكؤا ش لاؤؤلص شةؤر بوظ مؤؤ 

  لحكام  لملتاو . 

ش لسةاسؤي ييؤى  إلمؤار   إلسؤالمة  ميؤذ ةشؤأتوا شتتؤا   ذلؤك   ال تصؤانيفياهت همليكؤا شهشربؤا يميةؤات  لحصؤار 
دؤؤارشخ كؤؤلشه ييؤؤى  عؤؤة معسؤؤكل ت  لمجايؤؤاو   لعؤؤلص ش لطالبؤؤا   75 لؤؤذي  رتتمؤؤ   قصؤؤف    كينيتؤؤر فؤؤي يوؤؤا 

مكيؤف مؤ   يؤل  لؤلص بلسؤال  إدؤالح  لعؤالظ شهةؤؤ   لؤذي هآيؤق دؤؤةحت   أةؤ    البؤ ش سؤتمل  لحصؤار فؤي يوؤا بؤرش 
ةنؤؤؤث  فتؤؤؤتم ةميتؤؤؤ  تيؤؤؤك  عؤؤؤا هةؤؤؤا   سؤؤؤيتميل  اؤؤؤحش   إلسؤؤؤالميمترجؤؤؤ  ل ةؤؤؤان  ةميؤؤؤ  دؤؤؤينية  شمكافحؤؤؤ   إلريؤؤؤاص 

مؤؤ   لالجئؤؤن   لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن  إلؤؤى هفااةسؤؤتا  فؤؤي  إ انتؤؤ مؤؤا  سؤؤتطاع  إ ؤؤان هفااةسؤؤتا  شتؤؤامنل  إلمؤؤار   إلسؤؤالمة  
 . 2001ن سميل
 
 : . وال حا ارمريكي و   الار  ارو   (2003العرا  ) مارس  حتاللاحرب  -4

  ما  ايي ي   إليان  .فةما سيق ش ا ت يميا ييوا 
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  ووقااوف التيااار الجهااادي وحياادا فااي مواجهااة الحمااالت الصااليبية  اإلسااالميحالااة المرجعيااات  فااي العااالم

 : الثالثة

 
 أما المرج ية السيا ية ل مس منن:

بؤل إ   لؤذي . ا فقا نمليا  إلستعمار  لصينيي ميؤذ إسؤقا   لخالفؤ  شلؤظ تقؤظ لوؤا  عؤا ذلؤك  ا مؤ  ف ما مل معي 
ةصل ه  ةكام بالن  لمسيمن  دارش  جؤحء  مؤ  معانلؤ   لقؤر  إلؤى جاةؤب  لصؤينينن  ش ؤا  هن ن يؤذ  ف ايؤ  رؤالل 

  لحمالت  لصينية   ل ال  .

 وأما المرج ية الد نية:
 ي   لعمنيؤ  تصؤ نتوا فؤي كافؤ  بيؤا    لعؤالظ  لعلبؤي شهك ؤل  لعؤالظ  إلسؤالمي كمؤا مؤل فقا ترلن  لحكرمات  لخا 

ه  تقؤؤام بؤؤاوال شتتسؤؤيظ همؤؤام  لملجعةؤؤ . رصردؤؤؤا ه    إلسؤؤالمة معيؤؤا فؤؤي  ل قؤؤل ت  لسؤؤا ق . ش ؤؤا ةاشلؤؤن  لصؤؤحر  
شألسؤؤباص ياوؤؤا  ييمؤاء ملمؤؤر ن  ش ؤؤان   ؤارهي  مؤؤميين  شقةؤؤان ت ياوؤا  مؤؤ  مختيؤؤف ما رسؤوا لمعؤؤن شتأييؤؤن شل ؤ  

سيتياشلوا في  ل قل ت  لتالة   الت صؤنل لؤظ تسؤتط   لصؤحر  ه  تقؤام بؤاوال يؤ   لملجعةؤ   ل السؤةكة   لمتم يؤ   أ مؤ  
 لمذ يب  ألربع  ش لمل ج   ل قوة  شه م   لطلق  لصؤرفة . شلؤظ تسؤتط   الخالدؤ  ه  ت ؤر  ملجعةؤ  بؤعية  شتمتيؤك 

 آاي   لشارع  لمسيظ شتبعنت ...

 لظ  ك  ييا  ملجعة  نوية  مميي  لمر جو   لحمالت  لصينية   ل ال  .  شيكذ 

 وأما المرج ية االجتماعية:
  الجتمؤؤاييفقؤؤا كيؤؤا  ؤؤا تحؤؤاثيا يؤؤ  ت  كوؤؤا ميؤؤذ ميتصؤؤف  لقؤؤل   لعشؤؤلي  ةتةجؤؤ   إلسؤؤتعمار شةتةجؤؤ   لتطؤؤرر  

سؤؤنله بتسؤؤارع كينؤؤل.. شتل جؤؤ  نشر  ةحؤؤر  لتصؤؤية  ش لوجؤؤل ت ةحؤؤر  لمؤؤا   ل يؤؤل  شت  ؤؤك  لؤؤلش  ط  لقييةؤؤ . فتؤؤا   ذلؤؤك
 ليؤؤر ني ش ألريؤؤاف فؤؤي  لسةاسؤؤ  لصؤؤالم  لمؤؤا   ل يؤؤل  ش لحةؤؤا   لماةةؤؤ   لتؤؤي ال ت ؤؤةظ شهةؤؤا لوؤؤذه  لؤؤلش  ط. شباسؤؤت ياء 
 عؤؤؤة  لييؤؤؤا    إلسؤؤؤالمة  كأفااةسؤؤؤتا  ش لؤؤؤةم  .. شبعؤؤؤة  لييؤؤؤا    ألرؤؤؤل . كاةؤؤؤن يؤؤؤذه  لملجعةؤؤؤ  هضؤؤؤعف مؤؤؤ  ه  

كؤؤا  مؤؤ  سةاسؤؤ   لحكؤؤام جمةعؤؤا  تؤؤل يؤؤذه  لملجعةؤؤ  شةؤؤحع سؤؤالح  ل با ؤؤل ش لعشؤؤا ل  تمؤؤارس نشر  فؤؤي  لمر جوؤؤ . ش ؤؤا
شسةاسات  لت ل   بنيوا شهضعاف كل ميوا ييى ةؤا  ..شبطيةعؤ   لحؤال كاةؤن يؤذه  لملجعةؤات ن  مؤا تبعؤا ليملجعةؤ  

بؤأةوا بؤأ  سؤا قاتوا   لاوية  هش لياوية  ش لسةاسة  معا. شلذلك كاةن يذه  لملجعة  غا ب  ي  ساة   لمر جو  ه ضا
 في يذه  لمر جو   ألرنل  

 
 : ؟؟ 2001 وإل  1990منذ  إذو من ومل ل ومالت الص نبية المالمة

 ..في  لح ةق  شبارتصار
فقؤؤا  ضؤؤن ييؤؤى .  لمقاشمؤؤ   إمكاةةؤؤاتقؤؤا  ؤؤامن  لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ل ال ؤؤ   عؤؤا ه  دؤؤ ن مؤؤ  هماموؤؤا كؤؤل ل

جوؤؤؤ  فؤؤؤي  لشؤؤؤعرص  لعلبةؤؤؤ   نؤؤؤا ييؤؤؤى مقرمؤؤؤات ةشؤؤؤرء  لمقاشمؤؤؤ  ش لمر ش ضؤؤؤن إلؤؤؤى ةؤؤؤا  عكيوؤؤؤا تقليبؤؤؤا .  لملجعةؤؤؤات 
  كاةؤؤؤن  لحمؤؤؤالت  ل اةةؤؤؤ   ؤؤؤا  ؤؤؤامن ييؤؤؤى  صؤؤؤنل  شريؤؤؤل  مؤؤؤ  تجؤؤؤارص  ؤؤؤلةن  مؤؤؤ   لؤؤؤحم  رؤؤؤالل ئ. شلؤؤؤش إلسؤؤؤالمة 
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سؤي   عؤايا. فؤل  يؤذه  لحمؤالت  500ييل   ألدعا ييى كاف    ألم لوذه  شه حا شييى نر سات   ألشلى لحمالت 
ورن ؤ   ألمليكةؤ   لجاوؤا  تؤأتي ييؤى ريفةؤ  كؤل ذلؤك  اإلضؤاف  إلؤى تجؤارص  لحمؤالت  ل اةةؤ  شمؤا شفلتؤ   لصينية   لن

 م   لحم .  ل  هش هك ل ةصف ن  ييلبرامات آبق   لملتاو  م   لحكام شيمال وا م   لمستال 
ييؤى  ألرض   كا  ييا  بيء م   لتؤر ه  فؤي معطةؤات  لمر جوؤ  ئترفلت لوا كل إمكاةةات  ليجاح. شلكما 

فؤؤل  تقوقؤؤل   بؤن   ؤؤر ت  لحمؤالت  لصؤؤينية   ألشلؤى شةتؤؤى  ل اةةؤ  شبؤؤن   ؤؤر ت  لمجايؤاو   لتؤؤي ش جوتوؤا يؤؤان  شيؤا  
 لمسؤؤيمن  إلؤؤى ةضؤؤةة  لتخيؤؤف فؤؤي مع ؤؤظ  لمةؤؤانو . شةوؤؤرض  لحضؤؤار   ألمليكةؤؤ  ت يرلرجةؤؤا يسؤؤكليا إلؤؤى  مؤؤ  

لمقاشم  جعل  لساة  يميةا بؤب  رالةؤ  فؤي يؤذ   لصؤل ع  لتطرر  شما سيق م  تامنل ةر بوظ  لحكام ل ل إمكاةةات  
 غنل متر هة   ليت .  لنرم شدارت  لمر جو  

 -1990وأمها قالصههة نبضهات المقاومههة ل ومهالت الصهه نبية المالمهة وأووانسهها المرتهد ن والمنههافقنن قههالل )
 اكل التالي :و   ال اآلو أتذ رهأهمسا بوسب التس سل ال مني بوسب ما  ( فيمكن ذ ر2001 بتمبر

   ش لتؤؤي تؤؤظ  لقضؤؤاء يينوؤؤؤا رؤؤالل  لسؤؤيتن   لتؤؤالنتن  مؤؤؤ  1995 -1991ةلكؤؤ   لجوؤؤان  لمسؤؤيم فؤؤي  لجح  ؤؤؤل )
رؤؤؤؤالل يمؤؤؤؤل  سؤؤؤؤتخبار تي ةؤؤؤؤاجم شبؤؤؤؤال   لتعقنؤؤؤؤا مؤؤؤؤ   لتعؤؤؤؤاش  بؤؤؤؤن   لمخؤؤؤؤابل ت  لجح  ليؤؤؤؤ  ش ل لةسؤؤؤؤة  شبعؤؤؤؤة 

   مكؤؤ   جموؤؤرره  سؤؤيب  ةحل فؤؤ   لمخؤؤابل ت  لعلبةؤؤ  ةنؤؤث هرؤؤلج  لجوؤؤان يؤؤ  مسؤؤاره شنمؤؤله  عؤؤا ه  يحلؤؤ  يؤؤ 
 .ليمملف ( –بوانتي ييى  لوان في  لجا ل  –لم  هر ن ت ادنل ي  تيك  لتجلب   لعرن  إلى كتاص 

   ش لتؤؤي كؤؤا  هبلهيؤؤا 1995-1993 لمر جوؤؤات  لجوان ؤؤ   لمسؤؤيح   لتؤؤي  امؤؤن فؤؤي لنيةؤؤا ضؤؤا ة ؤؤام  لقؤؤذ في )
تمكؤ   لي ؤام مؤ  تحاوؤا ةشؤاآوا  لعسؤكلي فؤي ن رؤل لنيةؤا محاشل   لجماي   إلسالمة   لمقاتي  في لنيةا ش لتي 

  لعمل  لتي ةمي  لايري  لسلي ش ليشا  في  لموجل. شتحرلن إلى
    ش لتؤي  ضؤن يينوؤا  لحكرمؤ   لباكسؤتاةة  همؤام تخؤاذل 1996ةلك  ة اذ  لشليع  بمال غلص  اكسؤتا  سؤي )

 . لشارع  إلسالمي شتخيف ةلكات  لصحر  في  اكستا  ي  ةصلتوا

  ةلكؤؤ  جؤؤةش يؤؤا  هبؤؤن  فؤؤي  لؤؤةم    ةؤؤان   لشؤؤؤونا هبؤؤر  لحسؤؤ   لمحضؤؤار رةمؤؤ    ش لتؤؤي  ضؤؤي يينوؤؤا فؤؤؤي
 (.1998موايا  

  ةلكؤ   لشؤؤباص  لجوؤؤاني فؤؤي جبؤؤال  ليبطةؤ  بؤؤمال لييؤؤا    ةؤؤان   لشؤؤونا هبؤر يابؤؤ   ليييؤؤاةي ش لتؤؤي  ضؤؤي يينوؤؤا
 (.1999في موايا  

   شكاةؤن  مؤ  لحؤق  2001شسقطن هش رؤل  1996سي    إلمار  شه امن 1994ةلك  آالبا   لتي  ةطيقن سي
 بوا م   لتجمعات  لجوان    لعلبة  ش لباكستاةة  ش لرسط هللاسنري  هيظ  ل ر يل  لجوان   رالل  لعقا  لميصلم.

   شمؤا ه لؤن إلؤى  آل  شيؤي مؤ  هيؤظ فصؤرل  لمر جوؤ   2000 إلةت اض   ل يسطنية   لمسيح   لتؤي  ةطيقؤن سؤي
 ان   ليحمالت  لصينية   لنورن    ل ال  .ش لمقاشم   لجو

 

  يؤؤان مؤؤؤ   لمحؤؤؤاشالت  لجوان ؤؤؤ   لمحؤؤاشن  ش لمبؤؤؤانر ت  ل لن ؤؤؤ   لتؤؤؤي  ؤؤؤام بوؤؤا  لمجايؤؤؤاش  ضؤؤؤا مختيؤؤؤف هبؤؤؤكال
ش لتؤي ةصؤين فؤي بيؤا   مختي ؤ   رؤالل  لعقؤا  لميصؤلم شمؤ   ش إلسؤالميتر جؤا  لصؤينينن  فؤي  لعؤالظ  لعلبؤي 
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 ضؤع  فؤي  لسؤعرن   ضؤا  ألمليكؤا  ش لتؤي كؤا  هيموؤا ت جنؤل ت  لليؤاض ش ذلك  عة يميةات  لمقاشمؤ   لمتر 
  لخيل.

  يميةؤات  لمقاشمؤ  ش لؤافاع يؤ   لؤي س  لتؤي  ؤام بوؤا ةطؤام  لتةؤار  لجوؤاني فؤي مر جوؤ  ةميؤ   لمطؤارن ت  عؤؤا
الةقؤؤ  سؤيتميل فؤؤي مختيؤف نشل  لعؤؤالظ شالسؤؤةما فؤي مر جوؤؤ   ل ارثؤؤ   لتؤي ة ؤؤذتوا  لحكرمؤؤ   لباكسؤتاةة  رؤؤالل م

مؤؤيوظ  600 ليؤؤاجن  ييؤؤى هر ضؤؤنوا ش لتؤؤي هسؤؤ لت يؤؤ  مقتؤؤل يشؤؤل ت  لمجايؤؤاو   لعؤؤلص شهسؤؤل مؤؤا وحيؤؤا ييؤؤى 
 سيمتوظ إلى همليكا لةستقلش  في معتقل غر ةتاةامر  لتاريخي. شغنله م   لسجر   ألمليكة  في هماك  يا ..

  مؤؤؤ   التحؤؤؤان  لسؤؤؤرفننتي  ةلكؤؤؤات  لجوؤؤؤان  لتؤؤؤي ةشؤؤؤلت فؤؤؤي شسؤؤؤط هللاسؤؤؤةا ضؤؤؤا  لحكرمؤؤؤات  لشؤؤؤنرعة   لمايرمؤؤؤ
 . (1997/2001  هشهبكستا ( ثظ ما تاليا في 1993/2001كستا    ةشالسةما في آاج

    ضا  لحكرم   لصنية  1996/2001شكذلك جوان  لمسيمن  في تلكستا   لشلقة ) 

   ي ؤ  إلؤى ةلكؤات  لمقاشمؤ  ش لمر جوؤ   لتؤي تمؤن ضؤا  لقؤر   لصؤينية  فؤي سؤاةات  لجوؤان  لمخت  اإلضؤاف يؤذ
( شكؤؤذلك فؤؤي  لشةشؤؤا  رؤؤالل ة ؤؤس 1994/1996رؤؤالل يؤؤذه  ل تؤؤل  م ؤؤل  لجوؤؤان  لؤؤذي ةصؤؤل فؤؤي  ليرسؤؤي   

.  ل تؤؤل  شمؤؤا تاليؤؤا ش لؤؤذي مؤؤا ه ل مسؤؤتمل . شكؤؤذلك  لمر جوؤؤ   لبطرلةؤؤ   لتؤؤي  ؤؤام بوؤؤا  لمجايؤؤاش  فؤؤي  لصؤؤرمال 
 رتنليؤا شبررمؤا ش ةاشةةسؤةا  نل ششكذلك ةلكات  لجوان  لقا م  ش لمستمل  رؤالل يؤذه  لملةيؤ  فؤي  ل ييؤن  شكشؤم

شغنليؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤ   لجيوؤؤؤؤؤات  لتؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤتعين هش كاةؤؤؤؤؤن مشؤؤؤؤؤتعي  ش سؤؤؤؤؤتملت ضؤؤؤؤؤا  لصؤؤؤؤؤينينن  شغنؤؤؤؤؤليظ مؤؤؤؤؤ   ل  ؤؤؤؤؤار 
  لمستعملي .

 اإلضاف  لؤبعة  لعميةؤات  لتؤي  ؤام بوؤا تي ؤةظ  لقايؤا  ضؤا  لتر جؤا  ألمليكؤي فؤي  لميطقؤ  ش لتؤي كؤا  هيموؤا  
ثؤؤظ كؤؤا  . شبؤؤي شن ر  لسؤؤالم شةسؤؤف  لبارجؤؤ   ألمليكةؤؤ  كؤؤرل فؤؤي يؤؤا  يميةؤؤات ت جنؤؤل سؤؤ ارتي همليكؤؤا فؤؤي ةنل 

( ش لتؤؤي  فتتحؤؤن فصؤؤال جاوؤؤا مؤؤ  2001سؤؤيتميل -11شش بؤؤيط     ةنريؤؤرر فؤؤي   الستشؤؤوان  هللارليؤؤا  لعميةؤؤات 
 .   لمر جو  بن   لصينينن  ش لمسيمن  شغنلت شج   لتارير شمعطةات  لصل ع

شىلؤؤؤى  ةؤؤؤتالل  لعؤؤؤل ق  1990سؤؤؤيمن  ش لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية   ل ال ؤؤؤ  ميؤؤؤذ شبؤؤؤالي ل   لا رسؤؤؤ  لمعانلؤؤؤ   لصؤؤؤل ع بؤؤؤن   لم
 : ةجا ه  معانلت   ا هرذت  لشكل  لتالي 2003

 
 

أمريكهها وبريوانيها و ول النههاتو ورو ههيا( ي  رأ هساأمهة النسههو )و   رأ هسا إ ههرائنل( ي أمهة النصههارن)و   
أ ههسا المؤ سههة الد نيههة الر ههمية وو مههاء ي وههون المنههافقنن وو هه  ر  اا ههالميطوائهها حكههام الههر   فههي العههالم 

 ←لتيار الجسا ي المس ح جماوات وأفرا      ا  ×الس واو ومن فسد من ميا ات الصوو  في )ال نا   
 اا المية.. وش ه الصوو   المقاومة.. وحصر التيار الجسا ي.. ه مه وون 
 من المعر ة. ارمةوقرجه 
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  الحمالت الصليبية الثالثة:والمسليمن وقفه .أملية مع معادالت الصراع بين 

 شجاةا ه  معانالت  لصل ع كاةن م  تيك  لحمالت ييى  لشكل  لتالي:
 

 : ( : و انه معا التسا 1291 1050الومالت الص نبية االول  ) 
 

 (1                  اا المانتصرت أمة  ← اا المأمة  ×أمة الص نب              
 

 

 (:1970 1800المانية )مرح ة اا تعمار القديم( ) الومالت الص نبية

 

 (2)    اا المانتصرت أمة  ← اا المأمة  ×أمة الص نب ي أمة النسو  
 

 

 الومالت الص نبية المانية )مرح ة اا تعمار الود  ( )مرح ة اا تقالل (:
 

 ←   اا الميةالصوو  × أمة الص نب ي أمة النسو  ي طوائا الوكومات المرتد  

   (3) من المعر ة  ارمةه مه الصوو  اا المية وقرجه 
 

 

 ( :2003-1990الومالت الص نبية المالمة )المرح ة ارمريكية( )

 

طوائا حكام الهر   فهي العهالم  أمة النسو )و   رأ سا إ رائنل( ي أمة النصارن)و   رأ سا أمريكا وبريوانيا( ي
سهد مههن ميهها ات الد نيههة الر همية وو مههاء السه واو ومههن ف المؤ سههةي وههون المنهافقنن وو هه  رأ هسا  اا هالمي

  ←التيار الجسا ي المس ح جماوات وأفرا    × الصوو  في )ال نا
 (4  وقرجه ارمة من المعر ة ..وش ه الصوو  .. وحصر التيار الجسا ي .. ه مه وون المقاومة 

 
 

 ل وظ لوذه  لمعانالت  لتاريخة   للينب  شما ه  ةض   عة  لمالة ات  لترضةحة  لمحيا م   هرنةاشىذ  
 لوحيم  شةتيمس مقرمات  ليصل ةنث ةصل كي وت لر  هسباصةستخيص  ميوا م  نرشس ي ةم  كي ةار  

   ةجا م  ذلك :  لذ معيا 
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يؤؤا ( ش ةوحم2( ش 1إ  هشل مؤؤا تطالعيؤؤا  ؤؤ  يؤؤذه  لمعؤؤانالت مؤؤ  ةقؤؤا ق ه  رالدؤؤتوا هةيؤؤا  ةتصؤؤلةا فؤؤي  لمعؤؤانلتن    .1

( شش ضم تماما هةيؤا  ةتصؤلةا ييؤاما ش جوؤن  ألمؤ  يؤاشيا يسؤكليا رغؤظ  ل ؤارق  لوا ؤل فؤي 4( ش ةسحقيا في  3في  
 لعان ش لعتان  شفي ش  عيا  لمعادل  لحالي هم ي  مت لر  ييؤى يؤذ  كمؤا ةصؤل فؤي هفااةسؤتا  ييؤاما ش جوؤن  ألمؤ  

 في  ليرسي  رغظ هةيا في هم   لوحيم  ش لتل ج .ياشيا  كامل آبقاتوا شت لر ذلك  شكل جح ي في  لشةشا  ش 
شكؤؤذلك ترضؤؤم  لمعؤؤانالت هةيؤؤا  ةوحميؤؤا ييؤؤاما ش جوؤؤن بؤؤليح  محؤؤاشن   لعؤؤاش شش  ؤؤن  المؤؤ  تت ؤؤلج يينوؤؤا ش ةسؤؤحقيا 

 يياما رلجن مع ظ يذه  لشليح  م   لمر جو  بل ش ةضظ  سط 
جوؤؤؤانون . شكؤؤؤأ   لمعؤؤانالت  مكؤؤؤ   رتصؤؤؤاريا إلؤؤى  لعؤؤؤاش شلؤؤؤظ ويؤؤق فؤؤؤي  لمر جوؤؤؤ  إال ة يؤؤ   ينيؤؤؤ  مؤؤ   ل  ألمؤؤؤ مؤؤ  

 ببساآ   معانلتن :
      

 انتصرنا      ←      أمم الكفر  × أمة اا الم    
 

 انس منا    ←   ارمةأمة الكفر ي منافقي × مة نخبة من ار
 

 
 حنؤؤؤث  تعؤؤؤرن  فؤؤؤأشل  لؤؤؤارشس  لمسؤؤؤت ان  مؤؤؤ  يؤؤؤذه  لعيؤؤؤل  ش لمعؤؤؤانالت يؤؤؤر ه  يينيؤؤؤا ه  ةعنؤؤؤا  ألمؤؤؤ  إلؤؤؤى  لمر جوؤؤؤ 

 لمر جو  معلك  هم  شلةسن دل يات ةخب ( كما ير ةادل  آل . شهشل ما  ستيحم يذ  ه  تقيؤ   ليخبؤ   ألمؤ   ؤأ  
مؤؤ  ش ؤؤف مؤؤ   لعؤؤاش لؤؤةس ميوؤؤا شىةمؤؤا مؤؤ   لعؤؤاش  شمؤؤ  وتؤؤرلوظ مؤؤي ظ فلةؤؤ  مؤؤيوظ( شه  مر جوتؤؤ  مؤؤ  دؤؤمةظ  لجوؤؤان 

 شلةسن فتي .
عة   لشلعة   لقاش   لتي تحلكوا في ةن  لؤظ تسؤتط   لصؤحر  شال ةخيتوؤا ه   ألم   ا تحلكن لما ترفلت لوا  لملج .2

 لجوان ؤؤ  ه  تشؤؤكل ملجعةؤؤ  تقيؤؤ   ألمؤؤ   ؤؤالتحل  معوؤؤا شه  ييؤؤى هي ةخبؤؤ  ستتصؤؤا  ليمقاشمؤؤ  ه  تعمؤؤل ييؤؤى ه  
 م  ةرلوا.  ألم شرمرهه شه  تيف   تشكل ملجعة  تشمل قةان ت  لجوان شييما   شم  لي

فؤؤي سؤؤؤاةات  لمر جوؤؤ   لعسؤؤكلي  شل يؤؤ   ةتصؤؤل يينيؤؤؤا ييؤؤاما موؤؤا لاؤؤحشه  اؤؤحش ف ؤؤؤلي  هماميؤؤاه   لعؤؤاش  ؤؤا  ةوؤؤحم  .3
لمؤا   اإلضؤاف ةضاري شف ك  لييى  لتحتة   لتي ترلا بذشر  لمقاشم  في  ألم  شه  يينيؤا ه  ةيؤاه بتؤلمةظ يؤذه  لييةؤ  

  لمقاشم  كما  بلةا هللاة ا.  ر ج  / مستريات  لمقاشم   لمقام  إآالق جب م  
 ل اةةؤؤ  كعيصؤل مسؤايا فؤؤي  إلسؤتعمار  لقؤا ظ. شل ؤؤيوظ تحرلؤر  إلؤى آيةعؤؤ   ه   لنوؤرن  ؤا نريؤؤر   لحمؤالت  لصؤينية  .4

 ا ؤؤا  شمحلكؤؤ  ليحمؤؤالت  لصؤؤينية   ل ال ؤؤ . شيجؤؤب يينيؤؤا ه  ةؤؤر جووظ بوؤؤذه  لصؤؤ   شةعطؤؤي تؤؤامنل آيةعؤؤتوظ إسؤؤل  نل 
  لقانم .شهن توظ همليكا هشلري  تياسب ةجظ نشريظ شرطله في  لملةي  

( ه   لملتؤؤاو   ؤؤا ةسؤؤمر   لمعلكؤؤ  لصؤؤالم  لعؤؤاش  لصؤؤينيي  لنوؤؤرني يميةؤؤا  شذلؤؤك  خؤؤا ع 4(  3تيؤؤن   لمعؤؤانلتن    .5
 ألم   اةتما وظ  لمحيا ليمسيمن  شيريتوظ  لرآية   لمحشر . فةجب ييى آال    لجوؤان ش لمقاشمؤ  شىيالموؤظ  لمرجؤ  

ليملتؤاو  شيؤظ  لصؤينينر  شتحليؤك   ألساسؤيتعنؤا إبؤل ه نشر  لمحؤل   شقةان توظ  لم  ل  ش لمي ل  لمسؤتقيل  لعمؤل ه 
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 لمقاشم  تجايوظ أل  ذلك سةعنا إنرال  ألم  في  لمعلكؤ  شيقيعوؤا  قتؤال  لملتؤاو  تبعؤا ليصؤينينن  ييؤى هةوؤظ جؤحء 
 م   لعاش  لح ةقي ش ألساسي شهةوظ لةسر  هك ل م  مجلن ستار ل .

ا كقؤر   ا ؤا  ليحمؤالت شككتيؤؤ  ر ةسؤة  فؤي  لؤره   لعسؤؤكلي ممؤا  عطؤي مر جوتوؤؤا تيؤله  لمعانلؤ   ألرنؤل  نشر همليكؤؤ .6
 –هشلري  كيل  كما وي ن  لي ل   وظ  لتيا ضات  لا رية  ن رؤل  لحيؤف  لصؤينيي شمؤا بؤن  محؤاشره  ل الثؤ    همليكؤا 

ر  لصؤونرةي  ألمليكؤؤي بليطاةةؤا / هشربؤا  لالبةؤ  /رشسؤةا( إلؤؤى ضؤلشر   لعمؤل ييؤى فؤك يؤؤذ   لحيؤف ش إلة ؤل ن  ؤالمحر 
 ما همك  ذلك شسةأتي ت صنل ييى يذ  في  لي لي   لسةاسة  م   ل صل  ل ام  إةشاء  .

مؤؤ  رؤؤالل  لمتا عؤؤ  ةجؤؤا ه   لشؤؤعرص  ألشربةؤؤ  كيوؤؤا  ؤؤا ش  ؤؤن شر ء جنربؤؤوا شميركوؤؤا ن يمؤؤ  مميؤؤا  فؤؤي  لحمؤؤالت  .7
ل  لحضؤاري شةلكؤات  لسؤالم فؤي ك نؤل مؤ  بؤل  م  لصينية   ألشلى شكذلك في  ل اةة . شل    ةتشار م ا ةظ  لتر د

ش هن ؤؤان  لمعلفؤؤ   اإلسؤؤالم فؤؤي هشربؤؤا جعؤؤل جمؤؤاينل غ نؤؤل  مينرةةؤؤ   لعؤؤان تقؤؤف مر ؤؤف  لمعارضؤؤ    ألشرشبؤؤي لمجتمؤؤ  
ش لشؤؤجب لتيؤؤك  لحمؤؤالت ةتؤؤى فؤؤي بليطاةةؤؤا. فؤؤي ةؤؤن  ش  ؤؤن  لااليةؤؤ    لسؤؤاةق  مؤؤ   لمجتمؤؤ   ألمليكؤؤي  لمتصؤؤون  

  لمتورن برش  شيساكله شيذ  همل  جب  لت  نل فة  شةح  ةصة  ة ليات  لمقاشم   لقانم . شر ء ر ةسوا  لصينيي

 إ  ة ل  في  لصرر   ألرنل  ليمعانل  ةجايا  ا يانت إلى دةاتوا ه ام  السالم  الشلى لت ر  : .8

 

 المؤمننن المجاهد ن  × سو  ي نصارن ي مار نن ي مرتد ن ي منافقنن   
ا  شيعرن  إلسالم شهيي   لمممير   لمصابلش  غلباء كما باؤش  غلباء.. فطربى ليالباء م  شيكذ  ةعرن كما باهة

 شةسأل   ه   جعييا ميوظ. ش آلرلي   ألشلن 
 لمالة    ألرنل  . شيي في غا    أليمة  شتشكل ركيا هساسةا في فوظ آيةع  دل ييا  لحالي شيجب ه  ت ر   .9

 ليمقاشم  في يذ   لحم  شيي  ل قل   لوام   لتالة  :ركيا هساسةا م   لعقنا   لجوان   
 
 

  َفاي هزيماة األماة المسالمة  اإلساالمية  والفاسدين من قيادات الصاحوة  دور المنافقين من علماء السلطا

 :أمام األعداء وطليعتها المجاهدة

 ليكة   لجاوا . همام  لحمالت  لصينية   لمعادل  رالل  إلستقالل شالسةما  عا  لحمي   لصينية   ألم
ف ما مل معيا فؤي  ل صؤل  لسؤابق يؤ  كةفةؤ  ةشؤرء مارسؤ  ييمؤاء  لسؤيطا  فؤي  لتؤارير  إلسؤالمي ميؤذ تحؤرل 
 لخالفؤؤ   لل بؤؤا  إلؤؤى  لميؤؤك  لعضؤؤرض ثؤؤظ  لجيؤؤلي ثؤؤظ قةؤؤام ةكؤؤظ  لطر غنؤؤن. شكةؤؤا  تبؤؤ   لمسؤؤيمر  سؤؤي  مؤؤ  كؤؤا  

ن ييؤل  لتؤارير فؤي كؤل  لممالؤك  لضؤال  تقؤرم ييؤؤى  ؤييوظ مؤ   لنوؤرن ش  ليصؤار . شهدؤبحن  لسؤيط  فؤنوظ كمؤا كاةؤ
فقؤؤا  دؤؤطف ييمؤؤاء  لسؤؤيطا  ييؤؤى هبؤؤر ص سؤؤالآن  بيؤؤي همةؤؤ  ميؤؤذ  ليصؤؤف  ل ؤؤاةي .   لحؤؤاكظ ش ل ؤؤاي  ش أليؤؤر  ( 

ليقؤؤل   ألشل  لوجؤؤلي شلؤؤظ  مؤؤة ييؤؤى شفؤؤا  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ إال رمسؤؤن  سؤؤي . شسؤؤجين ليؤؤا ه ؤؤر ل 
ر  هبؤؤر ص  ألمؤؤل ء  عؤؤة  ليصؤؤرص فؤؤي ةوؤؤي هشلئؤؤك ش لتشؤؤية  ييؤؤنوظ شتحؤؤذول  لعامؤؤ  مؤؤ  ييمؤؤاء  لحؤؤق  لؤؤذو   يتحلؤؤ

؟.. فقؤؤا  ؤؤام فؤؤي مقابيؤؤ  ذ    ل ليؤؤق  لتعؤؤةس مؤؤ  ييمؤؤاء  لسؤؤيطا  ييمؤؤاء ليحؤؤق دؤؤاير   ؤؤ  ش ةتسؤؤير  ييؤؤى  فسؤؤانيظ
 ؤ  ييمؤاء  لسؤالآن   ألمل ء ش امر   حق   في  لحكام ش لمحكرمن . شما ه لن يذه  لطا    تقل في ةن  تترسؤ  فل 

مؤؤ   لر ؤؤن ش ت سؤؤا نشريؤؤا مؤؤ   هن ؤؤان شتطؤؤرر فسؤؤان  لميؤؤك مؤؤ   لعضؤؤرض إلؤؤى  لجيليؤؤ  إلؤؤى ميؤؤك  لطر غنؤؤن إلؤؤى ه  
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ت ةؤلص  ألف ؤار مؤ  ييمؤاء مكافحؤ   إلريؤاص تحؤن هللاالشفقوؤاء  لييتؤاغر  شجوؤح   امن  لنرم فئ  ييمؤاء  إلسؤتعمار
 قةان  ر مس ينا.. ! شهلل  ألمل م   يل شم   عا.

ش ا كا  نشر يذه  ل ئ   لخين   م  ييماء  لسيطا  محاشن  فؤي تأونؤا  لحمؤالت  لصؤينية   ألشلؤى ةنؤث ش  ؤن 
 ألمؤ  شملجعةاتوؤا  لاويةؤؤ  فؤي شجؤ  ذلؤؤك  لاؤحش  لصؤينيي. ش  تصؤؤل نشر  ل اسؤاو  مؤيوظ ييؤؤى تأونؤا  لميؤر  ش ألمؤؤل ء 

وؤؤرص ميؤؤك نمشؤؤق  لؤؤذي ش لؤؤى  لصؤؤينينن  شهنريوؤؤظ  لؤؤذو  رؤؤاةر  همؤؤتوظ شتعؤؤاشةر  معوؤؤظ مؤؤ  هم ؤؤال  لصؤؤالم  سؤؤماينل ه
 لؤؤذو  تعؤؤاشةر  مؤؤ    ألةؤؤالسهسؤؤر ق نمشؤؤق شبؤؤايوظ  لسؤؤالح شمي وؤؤظ  عؤؤة ةصؤؤر   لمسؤؤيمن  شكؤؤذلك  عؤؤة همؤؤل ء 

م ؤؤل مؤؤا  الؤؤ  مؤؤ   ليصؤؤار  شمي ؤؤريظ ةصؤؤر   لمسؤؤيمن  شتعؤؤاشةر  معوظ.ش ؤؤا ذكؤؤلت شثؤؤا ق  لتؤؤارير آلفؤؤا مؤؤ  ذلؤؤك 
.  ؤؤال  بؤؤ  ةؤؤحم حؤؤن  فؤؤي  لقؤؤل   لخؤؤامس  لوجؤؤلي هي  لحؤؤاني يشؤؤل  لمؤؤنالني  بؤؤ  ةؤؤحم  لؤؤذي يؤؤاش ذلؤؤك  ل  إلمؤؤام

 ( : الت خيص في وجوه التخ يص   ي  همل ء  ألةالس في هماة    في كتا  
] فسذا أمر امتونا به نسأل هللا السالمة . وهي فتنة  وء أه كهه ار يهاو إال مهن ووه  هللا تعهال  . لوجهوه 

د  ذلك   أو  ل مد)ر مد نة أو حصهن فهي شهيء مهن أندلسهنا ههذه , أولسها وهن  منر  يوول لسا الخواب . ووم
فقرههها موههارب هلل ور ههوله صهه   هللا و يههه و هه م ,  ههاع فههي اررك بالفسهها  . ل ههذي ترونههه عيانهها مههن شههنسم 
الغارات و   أمهوال المسه منن مهن الرعيهة التهي تكهوو فهي م هك مهن قها هم . وإبهاحتسم لجنهدهم ووهة الوريهق. 

و ل ج يهة والمكهوس والضهرائب و ه  روهاب المسه منن . مسه ووو ل نسهو  و النصهارن و ه   وهوارع طهر  قاربو
 المس منن . معتذروو بضرور  ال تبيح ما حرم هللا . غرقسم منسا ا تدامة إنفاذ أمرهم ونسنسم .

و هه  و ههوب فههال تغههالووا أنفسههكم , وال يغههرنكم الفسهها  والمنتسههبوو إلهه  الفقههه , الالبسههوو ج ههو  الضههأو  
 السباع. الم ينوو رهل الار شرهم . الناصروو لسم و   فسقسم .

فالمخ ص لنها منسها   اامسها  بارلسهنة جم هة وتفصهنال إال وهن أمهر بهالمعرود أو نسهي وهن المنكهر وذم 
جمهههيعسم . وهللا لهههو و مهههوا أو فهههي عبههها   الصههه باو تماهههية رمهههورهم  لبههها روا إلنسههها .فهههنون نهههراهم يسهههتمدوو 

رن, ويمكنههوو لسههم مههن حههرم المسهه منن , وربمهها أووههوهم المههدو والقههالع طووهها, فأق وههها مههن اا ههالم النصهها
 وومروها بالنواميا .

فمهن وجه  وهن ذلهك رجهوت أو تكهوو التايهة تسهعه . .  لعن هللا جميعسم و ه   و هنسم  هيفا مهن  هنوفه 
 ( هيؤ . و   أمرهمهذا مة أنه لو اجتمة  ل من  نكر بق به لما غ بوا وأو  نكر بق به . 

لؤؤؤظ  ا ؤؤؤل  السؤؤؤتعمار  لصؤؤؤينيي  لؤؤؤذي  ؤؤؤان  لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية   ل اةةؤؤؤ  ميؤؤؤذ  لقؤؤؤل   لسؤؤؤا   يشؤؤؤل شىلؤؤؤى  يكؤؤؤذ ش 
ميتصؤؤف  لقؤؤل   لعشؤؤلي  نشر يؤؤذه  لشؤؤليح   لخين ؤؤ  فؤؤي إسؤؤيان  ةتاللؤؤ  شىجوؤؤاض  لمقاشمؤؤ  شتجفةؤؤا جؤؤذشريا فؤؤي 

 بؤؤ  نشريؤؤظ فؤؤي تلكةؤؤ   لشؤؤعرص ش سؤؤتعبانيظ ش ةتؤؤح ع  ألمؤؤ . ف مؤؤا لؤؤظ وومؤؤل ميؤؤر  شسؤؤالآن   لمسؤؤيمن  فؤؤي تيؤؤك  لح
آايؤؤ   ليؤؤاس لوؤؤظ. لؤؤظ وومؤؤل  لمسؤؤتعمل ذلؤؤك .. فقؤؤا  سؤؤتطاع  إلةجينؤؤح فؤؤي كؤؤل مكؤؤا   ةتيؤؤره مؤؤ   لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي 
تجينؤؤا  عؤؤة  لعيمؤؤاء  ش.  عؤؤة  لصؤؤرفة  ه مؤؤ   لطؤؤلق لوؤؤظ فؤؤي مصؤؤل ش لسؤؤرن   شبؤؤب   لقؤؤار   لويا ؤؤ  شغنليؤؤا. فقؤؤا 

 شص  ليليطؤؤؤاةي  لمشؤؤؤلف ييؤؤؤى  سؤؤؤتعمار مصؤؤؤل ك نؤؤؤل  مؤؤؤ   للسؤؤؤا ل إلؤؤؤى محمؤؤؤا ييؤؤؤاه  بؤؤؤةر كتؤؤؤب  كلشمؤؤؤل(  لميؤؤؤا
هيل( في ةنيوا شهثيى يية  شييى تعاشة . شلما مات محما يياه كتؤب  كلشمؤل( إلؤى ةكرمتؤ  ويعؤي فةؤ  هريؤم  أل

 لتاليؤؤب  مؤؤ   يؤؤل نشر   ؤؤاره  فؤؤي ةلكؤؤ   ألفاؤؤاةيبليطاةةؤؤا فؤؤي مصؤؤل!! ةنؤؤث كؤؤا  لمحمؤؤا ييؤؤاه شهسؤؤتاذه  هدؤؤا اء
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هشل مح ؤؤل ماسؤؤرةي فؤؤي  لشؤؤلق  كرةؤؤر  هيضؤؤاء  فؤؤيش لاؤؤحش  ل  ؤؤلي فؤؤي هشسؤؤا   لمسؤؤيمن  بؤؤل شدؤؤل  لحؤؤا إلؤؤى ه   
 !!   ألشسط

  فيقؤا  سؤتحاثر  مؤذ يب جاوؤا  مؤ   لعؤام شهشجؤاش  لوؤا  بل ذيب  إلةجينؤح أل عؤا مؤ   سؤتخا م ييمؤاء  لسؤيطا 
 هيؤا فوا ةؤ  شسؤر يا..  لؤذي كؤا  هيؤظ ي ؤل مؤذيب  لقان اةةؤ . ش لمالون   ألتبؤاع مؤ   لر ؤن فؤي بؤب   لقؤار   لويا ؤ  م

شه مؤ   إفلي ةؤا.. كمؤا  سؤتطاين فلةسؤا تجينؤا  عؤة ييمؤاء  لشؤام شبؤمال  إلةجينؤح ستحا ث  هة   سقط  لجوؤان ضؤا 
 عؤة  لطؤلق  لصؤرفة   لؤذو  هفتؤر   أ  فلةسؤؤا  ؤار  (. شمؤ   حاربوؤا فوؤر كمؤؤ   حؤارص  ؤار   شيؤلفة مؤا  ؤؤار 

 شكتب ييى  لمسيمن ! 
فؤي  لق قؤاس شمؤا ةرلوؤا   إلسؤالمة كما لعؤب  عؤة ييمؤاء  لمسؤيمن  شبؤنرخ  لطؤلق فؤي شسؤط هللاسؤةا ش لممالؤك 

نشر   اره  في  لي اق لي ةادل  شلي رر   لييشفة  شلينين  شلستالن  ذ ت ... ش لرثا ق مترفل  لمؤ  هر ن جمعوؤا شلؤةس ييؤا 
 . الستقصاءمحل 
ر ش امن  لحكرمات  لرآية  ش ألةؤح ص  لسةاسؤة   لمحيةؤ  دؤار ل ؤل ةؤحص بؤنرخ شييمؤاء فيما رةل  إلستعما 

ش ؤؤر  موظ مؤ   لملبؤؤحن . شدؤؤار ل ؤل ةكرمؤؤ  ميؤؤذ ذ    لر ؤن شهر ء هش افوؤؤا شمل جؤؤ    الةتخابةؤؤ نوؤ  فؤؤي ةمالتوؤظ 
كؤظ  ليصؤنلي  فؤي سؤرريا  لحالي شآنيؤ  ة  ألش افتيافق لوا .. شمما ةذكله في سرريا ه   هةما ك تارش( شهيل  إفتاء
 قؤؤرن  لحميؤؤ   الةتخابةؤؤ   لخالؤؤا  1954ش بيؤؤ   شؤؤار(. كؤؤا  سؤؤي   هسؤؤاشىلؤؤى  لنؤؤرم  هي آنيؤؤ  يوؤؤا ةؤؤاف,  1970ميؤؤذ 

ش لشنرعة  إلؤى بؤالن  لشؤام. فقؤا  ؤان ةميتؤ    إللحان كا ش( ممسس  لححص  لشنريي  لسرري ش لييياةي.  لذي هنرل 
حميؤؤ   الةتخابةؤؤ  لإلرؤؤر    لمسؤؤيمن  شملبؤؤحوا  لؤؤاكترر مصؤؤط ى  لسؤؤبايي فؤؤي  لمسؤؤاجا! فؤؤي مر جوؤؤ   ل  الةتخابةؤؤ 

رةمؤؤ   . فقؤؤا كؤؤا   خطؤؤب  ثؤؤل دؤؤال   لجمعؤؤ  فؤؤي  لمسؤؤجا  ألمؤؤري لن يؤؤي ييؤؤى رالؤؤا  كؤؤا ش  لؤؤذي  صؤؤيي سؤؤي  
أمؤل  لجمع   لبعا   ثما  ركعات! فةمؤا ويت ؤل  ليؤاس ش لشؤةر فل غؤ  مؤ   لير فؤل ةتؤى ويؤاؤش   لحميؤ   الةتخابةؤ .. فت

!! شيكذ  كا  لحؤحص  لبعؤث ييمؤاء سؤيط  فؤي سؤرريا ةتؤى ش ؤف  لشؤةر  لؤاكترر  لعالمؤ   سؤعنا رمضؤا   ليؤرآي( 
هلؤف مسؤيظ مؤ   50في محاضل  في  ستاةيرل في تلكةا  قؤرل لمؤا سؤألره يؤ  مذ حؤ  ةمؤا   لتؤي ر ح ضؤحنتوا هيؤاء 

 ليؤؤرآي:  لقؤؤا تتؤؤلس بوؤؤظ  لمجلمؤؤر   .  ؤؤالهسؤؤا لشؤؤعب  لمسؤؤيظ  لسؤؤيي ييؤؤى هوؤؤاي  لجؤؤةش  ليصؤؤنلي ش ا ؤؤاه ةؤؤاف, 
ه   قؤؤؤتيوظ(! شمشؤؤؤايا  ليؤؤؤرآي ك نؤؤؤل    ألمؤؤؤل  قصؤؤؤا  لمجايؤؤؤاو  لمؤؤؤا  ةت ضؤؤؤن  لماويؤؤؤ  مؤؤؤ   لمجايؤؤؤاو ( فحؤؤؤل لؤؤؤرلي 

شريقتؤؤ   لؤؤامرع شيؤؤر وؤؤاير ر فعؤؤا  هسؤؤا طؤؤرل ذكليؤؤا ييؤؤا ةتؤؤى كؤؤا  هللارليؤؤا هةؤؤ  هم دؤؤال   لجيؤؤاه  ييؤؤا مؤؤرت ةؤؤاف, 
هي يؤر شمؤ   صؤيي ري ؤ   –   ليوظ إةؤا :    لجولي!( في دال   لجياه  فقال درت  لنيقل  لتي حير   للسمي نياءه

 ؤا ل ةؤك  شؤوا ه  ال إلؤ  إال هةؤن ش   محمؤا   -هي ةاف,  سا -هة   –م   إلستخبار ت شكبار  ليصنلي  ش لبع نن  
شلييؤؤرآي . !! !!!!!!  ألييؤؤىييؤا  شرسؤؤرلك  ليوؤظ  جمعيؤؤا  هي  لح ؤل  ل ؤؤليظ شىمؤاموظ  ليؤؤرآي( معؤ  فؤؤي  ل ؤلنشس 

  لماسؤؤرةة ( شبعؤؤة ةكؤؤام نشل  لخيؤؤة .  ش ألرنةةؤؤ يؤؤذ  دؤؤرالت شجؤؤرالت فؤؤي نيؤؤظ  لحكرمؤؤات  لييياةةؤؤ    ليصؤؤل ةة ( 
شكؤؤا  لؤؤ  مقؤؤام رفةؤؤ  فؤؤي  ليؤؤاش   لحسؤؤية  ييؤؤا  لميؤؤك  لحسؤؤ   ل ؤؤاةي فؤؤي  لماؤؤلص. شكتؤؤاص  ليؤؤرآي  لعجنؤؤب   لجوؤؤان 

مجاياو  ليحكام في يؤذ   لحمؤا  لةسؤر  بؤوا ء ةؤق شال  اؤا  كةا ةمارس  شكةا ة وم (  لذي تردل فة  إلى ه   ل
شهرجيوؤؤظ مؤؤ  رؤؤالف هش وي ؤؤر  مؤؤ   هوؤؤاووظةكموؤؤظ ه   قتيؤؤر  هش  صؤؤيير  هش تقطؤؤ    ألرضةتؤؤى!! شىةمؤؤا م سؤؤاش  فؤؤي 

... شكا  م  هللارل مؤآثله ش رفؤ   شل سؤ  مؤ  ةكرمؤ   لجح  ؤل ضؤا  الةت اضؤ   لجوان ؤ   لل  ؤا  فؤي  لجح  ؤل !  ألرض
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حمؤل فلإلةقؤاذ   إلسؤالمة  لجيوؤ   شلظ  عجبؤ  شال ةتؤىتسترلي  الستخبار ت ييى قةانتوا شتصباوا  الت  نل!   يل ه 
 ش يتيليا رارج  ييى  لحكرم   لشلعة !!. نوايي

 لؤؤذو  هفتؤؤره  قتؤؤل سؤؤنا  طؤؤب شىرر ةؤؤ  شبعؤؤام   ألهيؤؤلمصؤؤل كؤؤا  لعيؤؤا  ليادؤؤل فؤؤي مصؤؤل  عؤؤة بؤؤنرخ  شفؤؤي 
ظ. شكا  ليسان ت م   عاه فؤي مصؤل فقوؤاء ليتطيةؤ  ش لسؤالم مؤ   لنوؤرن م ؤل  لشؤةر جر ه تربتوظ  عا ه   ار يينو
 لميؤؤك  ليادؤؤل ضؤؤا  مؤؤاح فؤؤارشق ثؤؤظ كتؤؤب  لشؤؤعل فؤؤي  ل يؤؤاء ييؤؤى إةقؤؤالص ييؤؤافؤؤي  لشؤؤعل شي  لؤؤذي كتؤؤب  لقصؤؤا ا 

ةاةةؤ  ليقؤاس شكا  ير  لذي رن ييى مؤ  يؤارض  لسؤان ت  عؤا هيارتؤ   لخ    لسان تل  هثظ  !رنلش متاح  أل! فارشق 
 قرلؤؤ   ؤؤأ   لؤؤل ةس يؤؤر  ميحلؤؤ  مؤؤ  ال  سؤؤأل يؤؤ  مؤؤا   عؤؤل شيؤؤظ  سؤؤألر !! فأةحلؤؤ  ميحلؤؤ   لؤؤلص سؤؤبحاة  شتعؤؤالى يمؤؤا 

.. شيؤر  لؤذي  أ ؤام فؤي ش  عؤ  مشؤورن   يؤله  ييةؤ   ينل ه  ويتؤئظ  ةتىار  بلم لشعل شي ثظ ةافق !   جحا  لجاةاش  
ش لشؤةر محمؤا  لاح لؤي   ألش ؤافشم تؤي  لاشلؤ  ششهيؤل  ألهيؤل ظ بؤةر  ليةا   لذي ش   يية  سؤت  مؤ   لعيمؤاء مؤيو  له

محلمؤؤا ش ؤؤالر   إريا ؤؤاش لشؤؤةر  لقلضؤؤاشي شجؤؤاء فةؤؤ  ه  مؤؤا  جؤؤلي مؤؤ  هيمؤؤال ييؤؤف ضؤؤا  لحكرمؤؤ  لؤؤةس جوؤؤان  شىةمؤؤا 
شكؤا  ذلؤك فؤي يوؤا ةسؤيي مبؤار   لؤذي شر  ! (   الحلف :  ذلك  أةيا ال ةعيظ  أ  ةكام مصل  ؤا رنش  هلل ةكمؤا

 لييؤؤا  ! عؤؤلش  ل ليؤؤرةي فؤؤرر  معؤؤ  مؤؤ  ضؤؤل مؤؤ  سؤؤحل  مصؤؤل شكواةوؤؤا. فيؤؤظ وؤؤلش هةؤؤ  رن هلل ةكمؤؤا فؤؤي  مصؤؤل( ل
 لمسيظ  لذي تاف  فة   لعايل ت ضؤليب   لؤارل  مرجؤب  لقؤاةر  لؤره ر   لمالةؤ   ايتبؤاري  مؤ  مل فؤق  لسؤةاة !!.شهما 

 . مؤؤ  هتؤؤؤذكل شهك ؤؤل مؤؤ  ه  تحضؤؤؤل لسيسؤؤي   لطيطاشيؤؤات مؤؤ  فتؤؤؤاش  بؤؤةر  ألهيؤؤل  ألرنؤؤل  سؤؤؤنا آيطؤؤاشي( فأبؤؤو
  ! لحجاص..م  لبس شكا  هللارليا نيم  ل لةسا في مي   لمسيمات 

كمؤؤؤؤا كؤؤؤؤا  آلل سؤؤؤؤعرن فؤؤؤؤي  لسؤؤؤؤعرن   ينئؤؤؤؤ  كبؤؤؤؤار  لعيمؤؤؤؤاء ش لؤؤؤؤاير  ش إلربؤؤؤؤان  ش لقضؤؤؤؤاء  ألييؤؤؤؤى شغنليؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  
يؤؤ  ييمؤؤاء  لماؤؤلص  لممسسؤؤات  لاويةؤؤ   للسؤؤمة   لتؤؤي كؤؤا  لوؤؤا مآثليؤؤا ميؤؤذ هسسؤؤوا  لميؤؤك فةصؤؤل. ش ؤؤل م ؤؤل ذلؤؤك 

وتعؤؤذرش  بؤاير  سؤجرن  لمال  ؤؤ  آلنم شهةؤ  سؤجرن بؤؤكل شلؤةس سؤؤجرن   لؤذو  ولكعؤؤر  شيسؤجاش  ليميؤك ش  أل صؤى
 ! - ييى  ألرجم -عبان  شكةا ال  سجاش  كما سجا  لمال    آلنم ش لمال    رنل ميوظ ش لميك م  هشالن هللانم 

فرجؤؤا ه  مجؤؤان   ألمؤؤ  .  لؤؤذي  ؤؤال هةؤؤ  ة ؤؤل فؤؤي ةؤؤال هبؤؤر بؤؤقل   لعؤؤالظ   لسؤؤي ي( فؤؤي  ألرن بؤؤوان شال ةيسؤؤى 
مؤ  ييمؤاء   إلبؤكال لقل   لخامس يشل  لوجلي ير جالل   لميك  لحسن   لمع ظ ة     . شال ةاري كةؤا ةؤل 

 لسعرن    لذو  يقاش  ممتمل  في  لذكل   لمئري  لاررل  لميك ييؤا  لعحيؤح  لليؤاض مؤ  هيؤر    إلة ينؤح ششجؤاش  ه  
شمر ؤف ييمؤاء   إلسؤالمة  هللال سعرن! شيكؤذ   ؤل م ؤل ذلؤك يؤ  كافؤ   لؤاشل  لعلبةؤ  ش  لميك ييا  لعحيح  لمجان ير

 لسؤؤيطا  مؤؤ  ميؤؤركوظ شرؤسؤؤا وظ شهمؤؤل  وظ شيؤؤ  تسؤؤرياوظ لحكموؤؤظ  انؤؤل مؤؤا هةؤؤحل   شمؤؤا  سؤؤرمر   ليؤؤاس  ؤؤ  مؤؤ  
  لعذ ص ش لمكرس شدرال إلى مر التوظ لينورن ش ليصار .. 

اشر  لبش   لذي لعب  ييماء  لسيطا  إلى جاةب ةكرمؤات  لطر غنؤن ش لحمؤالت  لصؤينية  شل    ألة ى م   ل
ذ توؤؤا. فؤؤلذ  كؤؤا    إلسؤؤالمة   يؤؤر  لؤؤاشر  لم ؤؤاج   لؤؤذي لعبؤؤ   عؤؤة  ل اسؤؤاو  مؤؤ  قةؤؤان ت  لصؤؤحر    ل اةةؤؤ  ش ل ال ؤؤ 

 لصحر  هشلئؤك فؤي  لسؤيط    لعيماء  لميافقر   ا لعير  نشر م تي  لسرء إلى جاةب  لسيط   فقا نرل  عة قةان ت
 . شيكؤذ  شبصؤ توظ  إةشؤاءذ توا شدارش  م  هركاةوا باير   لمصيح  شف   لممك . كما سيل  في  ل صل  لقؤانم 

ةؤؤؤر  مؤؤؤ  ييمؤؤؤاء    إلسؤؤؤالمي م يؤؤؤر   لؤؤؤاو  ش لعمؤؤؤل  شييتمؤؤؤي  عضؤؤؤوظ إلؤؤؤى  طؤؤؤاع  لعيمؤؤؤاء. فت امؤؤؤل  لؤؤؤيالء بوؤؤؤظ لةكرم
 كاه  ل واة  إلى جاةب  لحكام. لسيطا  ش لممسس   لاوية   للسمة  ي
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 ألريؤؤؤث لطا  ؤؤؤ  ييمؤؤؤاء  لسؤؤؤيطا  بؤؤؤله مؤؤؤ   ؤؤؤاشم  لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية   ل ال ؤؤؤ    ةؤؤؤان  همليكؤؤؤا ميؤؤؤذ  شل ؤؤؤ   لؤؤؤاشر
شةي ؤا وظ  لملتؤاو  شيسؤاكليظ. تؤرلى    ألشربنؤن . فيمؤا هة ؤن إلنيؤا جحافؤل  ألمليكؤا  ش ألشسطييى  لشلق  1990

 لصؤؤؤحر  كسؤؤؤم  أللاؤؤؤام همؤؤؤام تيؤؤؤك  لعسؤؤؤاكل شتحطؤؤؤةظ هي إمكاةةؤؤؤ   و  فؤؤؤياسؤؤؤا  لييمؤؤؤاء  لسؤؤؤيطا  شفقوؤؤؤاء  لضؤؤؤالل  ش 
مقاشم   ا تيشأ شةحع غطاء  لشلعة  ييوا سؤي ا. ش ؤا تؤرلى تي ؤةظ ذلؤك  لي ؤام  لحؤاكظ فؤي  لسؤعرن   شجوؤاهه  لؤاويي 

 اء  لشؤلعة   ال  ؤار ليضؤلشر  مؤ   يؤل هشلةؤاء  ألمؤرر  لشؤلينن  شىضؤ  السؤتعاة  لذي  انر إلى إآالق فتؤاش  جؤر ه 
 413 لؤؤذي نيؤؤي لؤؤ   1990 لطليؤؤق ييؤؤى مؤؤ     ؤؤل  الجوؤؤان. شبؤؤكل مؤؤمتمل مكؤؤ    ييؤؤى مؤؤا ةصؤؤل. شبؤؤذلك  طعؤؤر 

بخصؤؤة  مؤؤؤ  كبؤؤؤار ييمؤؤاء  لمسؤؤؤيمن  شقةؤؤؤان ت  لصؤؤؤحر  ش للمؤؤره  لاويةؤؤؤ  مؤؤؤ  كافؤؤ  نشل  لعؤؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي  ل ماةةؤؤؤ  
رجؤرن  ألمليكؤي ش لتعؤاش  معؤ  ضؤا  لعؤل ق أدارش  بةاةا رتامةا بؤلع لي.فبخصة   398شةضل ميوظ . ش لخمسن  

 ص توا  ستعاة  بلعة . ثظ تتالى  ليالء لتصار  ل تاش  م   لسعرن    جؤر ه  لتطيةؤ  مؤ   لنوؤرن ةنؤث تؤرلى م تؤي 
بنليؤح( ر ؤةس شهر ء إسؤل  نل   لا ار  لشةر  ب   اه إدا ر  ل تر   لتي ال  عيل ي  ما  فا ةتوا إال ه  ةعيؤظ ه   

ذكليؤؤا همؤؤام هيضؤؤاء  ل يةسؤؤن ش  ؤؤر   صؤؤ قر  لوؤؤا شهثيؤؤى  بنليؤؤح( ييؤؤى  لشؤؤةر  لمعتؤؤال شنيؤؤا بؤؤباص  فؤؤي ةنيوؤؤا لمؤؤا
يذ   لشةر  لجينل شيام  لسعي شر ء هللار ء هم ال ةحص    لمتطلف.. فتأمؤل إلؤى هوؤ  شدؤين  هللار ء إلتباع لمسيمن  

  ل تي  ش ليالء!
لؤؤاويي  للسؤؤمي شييمؤؤاء  لسؤؤيطا  شيمؤؤالء ( تؤؤرلى  لجوؤؤاه  1990/2000شييؤؤى مؤؤا  يقؤؤا هسؤؤرن مؤؤ   لؤؤحم   

في  لسيطات  لملتا   لحاكم  شبللماةاتوؤا ششه ر توؤا مكافحؤ   لتةؤار  لجوؤاني جيبؤا إلؤى جيؤب مؤ    إلسالمة  لصحر  
 لؤؤذي  انتؤؤ  همليكؤؤا ش ةعقؤؤات مؤؤ  هجيؤؤ  يشؤؤل ت  لمؤؤمتمل ت  ألميةؤؤ  فؤؤي  لعؤؤالظ شفؤؤي بؤؤالن   إلريؤؤاصمشؤؤلشع مكافحؤؤ  

 ا هن  إلى تشليا  لجوانون  شتمحيقوظ بل ممحق. لعلص ش لمسيمن . مم
( ترلؤؤؤن يؤؤؤذه  لملجعةؤؤؤات  لاويةؤؤؤ  1994/2001شلمؤؤؤا  امؤؤؤن نشلؤؤؤ   لشؤؤؤليع  فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا  ييؤؤؤى وؤؤؤا آالبؤؤؤا   

جيبؤا إلؤى جيؤب مؤ   لجوؤرن  ألمليكةؤ   لصؤينية  بؤا ف  مؤ  ةكؤاموظ. شةتؤى فؤي  لمسؤا ل  لصؤارر   إسقاآوا لعمني  
ييؤى   ألم يؤ لعيماء ش لقان   لعمالء ه   ساش  راماتوظ  لجيني  تيك. شمؤ  هشضؤم شهف ؤ   لحساسة  لظ  ستم هشلئك  

ذلك هة  لما  تخؤذ همنؤل  لمؤممين  فؤي هفااةسؤتا   مؤال محمؤا يمؤل(  ؤل ر  بوؤام  ألدؤيام  ألثليؤ   لعمال ؤ  ليؤرذ  يلع 
هفااةسؤؤتا  بؤؤاف  مؤؤ  ةكؤؤاموظ  كؤؤا  ييؤؤى رهسؤؤوظ  لشؤؤةر  لقلضؤؤاشي إلؤؤى  ش   إلسؤؤالم فليؤؤق مؤؤ  يؤؤمالء  لعيمؤؤاء شرمؤؤره

شكاةؤن فضؤةح  ! يؤام  ألدؤيامليحنيرلؤ  نش      بتحليك م   لمي مؤات  لصؤينية   لاشلةؤ    لمافرين  م  هسةانيظ 
 لؤذو   تخؤؤذش  مؤ  تيؤك  ل عيؤؤ   .شالسؤةما فؤي  لسؤؤعرن   شمصؤل ش إلسؤؤالميليجوؤاه  لؤاويي  للسؤمي فؤؤي  لعؤالظ  لعلبؤي 

 مشؤارك  فعالؤ  مؤ   2001 هش رؤلهمليكؤا . شيؤر مؤا ةققتؤ   إسؤقاآوظش لعمل ييى   لمجنا  لطالبا   ضة  لتشريووظ
 ةكرم   اكستا  شنشل  لخية  ش ةاكيوا  لاوية   لميافق .

ضؤؤؤا  2000شىلؤؤؤى سؤؤؤي   1991شلمؤؤؤا  امؤؤؤن  عؤؤؤة  أليمؤؤؤال  لجوان ؤؤؤ   لمحؤؤؤاشن   عنؤؤؤا ةؤؤؤلص  لعؤؤؤل ق  ألشلؤؤؤى 
شه    ألرض  لمجايؤؤؤاو   اإلفسؤؤان فؤؤؤي  ل تؤؤاش   ؤؤؤالحكظ ييؤؤىهدؤؤؤارت ينئؤؤ  كبؤؤؤار  لعيمؤؤاء هقؤؤؤبم      لصؤؤينين   لاؤؤح   

اير   ليؤؤؤاس لحؤؤؤلبوظ شتريؤؤؤاشيظ  عؤؤؤام نرؤؤؤرل  لجيؤؤؤ   لتؤؤؤي دؤؤؤارت مي ؤؤؤا لبا ؤؤؤاش ت . فؤؤؤيقؤؤؤابوظ  لقتؤؤؤل ش لقطؤؤؤ  ش لي ؤؤؤي 
كمؤؤا   وؤؤلشح  حوؤؤا شمؤؤ  اليشيحؤؤانش  مؤؤ  وؤؤلشح ر  ييؤؤى  ليؤؤاس   لمسؤؤيمن   لقؤؤا عن  فؤؤي  لسؤؤعرن   ورهيؤؤر  همالكوؤؤا 

 ! ليصار  في  لعصرر  لرسطى فعل  ا اش ت
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شتؤؤذرين بوؤؤا همليكؤؤا شهة ؤؤن ييؤؤى هفااةسؤؤتا  شهسؤؤقطن  إلمؤؤار   لشؤؤلعة   2001شلمؤؤا جؤؤاءت هةؤؤا   سؤؤيتميل 
. يؤؤؤب  لوةكؤؤؤل  لميؤؤؤافق مؤؤؤ  ييمؤؤؤاء  إلريؤؤؤاصفنوؤؤؤا ثؤؤؤظ هآيؤؤؤق جؤؤؤررج بؤؤؤرش ةميتؤؤؤ   لصؤؤؤينية  تحؤؤؤن بؤؤؤعار مكافحؤؤؤ  

 لحمي   كل جا ر  شىرالص شت اةي.  لمسيمن  شك نلش  م  قةان ت  لصحر  لنيضمر  إلى تيك  
شيك ؤؤي كؤؤي  متيؤؤ   لقيؤؤب ةحةؤؤا ش لؤؤي س كمؤؤا  ه  تتؤؤا    ليؤؤل م   لاويةؤؤ  شرطؤؤب  لجمعؤؤ  ييؤؤل  ل ضؤؤا ةات  لنؤؤرم 

إلؤؤؤى كيليؤؤؤات  لمسؤؤؤاجا فؤؤؤي ير دؤؤؤظ بؤؤؤالن  لعؤؤؤلص   ألهيؤؤؤلمؤؤؤ   لمسؤؤؤجا  لحؤؤؤل م إلؤؤؤى  لمسؤؤؤجا  لييؤؤؤري إلؤؤؤى  لمسؤؤؤجا 
ةتؤى .  ؤ   لممسسؤ   لاويةؤ   للسؤمة  شمؤا تقامؤ  مؤ  رؤامات جينيؤ  ألمليكؤا ش لمسيمن  لتشوا  لؤاشر  لل  ؤا  لؤذي تمن

هدؤؤؤبم ليؤؤؤل م  مكافحؤؤؤ   إلريؤؤؤاص شدؤؤؤب جؤؤؤام  لاضؤؤؤب ش لتضؤؤؤينل ش لتومؤؤؤ   االةتمؤؤؤاء ليخؤؤؤر رج شيصؤؤؤا ات  إلجؤؤؤل م 
  ش لمخار ت .... ييى كؤل مؤ  تسؤرل لؤ  ة سؤ  مقاشمؤ  همليكؤا فؤي غحشتوؤا  لصؤينية  شمقاريؤ  ةكؤام بالنةؤا  لملتؤاو

 لذو   قؤرنش  آال ؤ  ةميتوؤا. شال وتسؤ   لمكؤا  ليشؤر يا ييؤا ش ؤا جمعؤن ك نؤل  ميوؤا مؤ  مسؤرن ت  حؤث كيؤن هيؤاه 
( شةماذجوظ ميؤذ ييمؤاء بيؤي همةؤ  إلؤى الفرواو )نن و ماء الرحمن وو ماء الس واو يل سقر  كابل شكا   عير    

 .شىرل ج   هرل  . شهسأل   ه   عنييي ييى جمع  مل  لنرم فقواء  لييتاغر  
  مؤؤ  قةؤؤان ت  لصؤؤحر  إلؤؤى جاةؤؤب  لحمؤؤالت ش شهلخؤؤم  لؤؤاشر  لؤؤذي لعبؤؤ  شمؤؤا وؤؤح ل ويعبؤؤ  ييمؤؤاء  لسؤؤيطا  ش ل اسؤؤا

 لمؤؤا   لبعنؤؤا شيؤؤذه  أليؤؤا ف  ييؤؤى  لصؤؤينية   لحاو ؤؤ  فؤؤي هربعؤؤ  هيؤؤا ف هساسؤؤة   اإلضؤؤاف  لخؤؤامس هبؤؤا بؤؤل  ميوؤؤا
 يي:
 

بال  العهرب والمسه منن رغهم تاهريعسم مهن  وو هللا وحكمسهم الوكهام المرتهد ن الوها منن له بن المالوكم   -1
بغنر ما أن ل هللا ووالئسم لألوداء الكفر  و سرهم و   مصالوسم والقتهال  فاوها وهنسم إله  جانهب وسها رهم 

فضههال ومهها  رتكبههوه مههن ألههواو الكفههر والفسهها  واوتبههار  ههل ذلههك فسههووا وا مهها ال يعههدوا أو , وتوههه ميهها تسم 
ا ال يخرجسم من م هة المسه منن. وبالتهالي الوكهم باهرونتسم  أوليهاء أمهور لسهم و ه  الرعيهة يكوو  فرا أصغر 

 المس مة  افة حقو  الواوة والوالء والتعاوو .
 

)هههدوون أو ذلهههك ا تنصهههارا وغنهههره لهههبال  المسههه منن  ارمريكهههيالوكهههم بماهههروعية ااحهههتالل الصههه نبي   -2
وإ ههبا  الاههرعية و هه  احههتالل . ية التوبيههة مههة النسههو  ماههروعبفتههاء اواماههرووا )سههم تبههرره الضههرور  . 

ف سههونن )ههدوون أو  ههل ذلههك وههد تههم بموجههب اتفاميههات ومعاهههدات  يا ههية ووسههكرية واوتصهها ية تمههه )ههنن 
 .و مدريد وقارطة الوريق صاحبة أو  و تهالكفار وأولياء ارمور الاروننن. بما فنسم ورفات و  و

 
وقروجها و ه  , )وصهفسا إرهابها ل مسهتأمننن والمعاههد ن,  نبننن والنسو  توريم المقاومة ل موت نن الص  -3

 و وب الارعية )ذلك ون أي شكل من أشكال جسا هم.. أولياء ارمور الاروننن 

 
ت سم و ههجنسم وتعههذ بسم وههوإباحههة . المقههاومننن بههأنسم مفسههدوو فههي اررك  الوكههم و هه  المجاهههد ن و -4

 المس منن ( وموار تسم من وبل أولياء ارمور)
مهههن ) الاهههروننن ( وأ هههيا هم )المسهههتأمننن ( و)المعاههههد ن ( الهههذ ن صهههاروا بكامهههل وتههها هم ومكهههات فالد 
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وتوهريم قفهر ذمهة ولهي ارمهر الهذي أمهنسم  . جنو هم وطائراتسم وونا) سم الذ ية وصهواريخسم المهدمر  )ذمنهنن ( 
   وجاء )سم من أجل مص وتنا ونصرتنا . فكيل يخيفسم اارها)نوو 

 
الفاجعهههة ارقبهه  مهههن  هههل هههذا واربعهههد أتهههرا فههي تووهههيم جهههذور اا ههالم والمقاومهههة ونهههد  أمهها الخامسهههة -5

فسو ما يقوم به و ماء النفا  وفقساء البنتاغوو والايا ات الفا هد  فهي الصهوو  مهن إفسها  وقنهد    المس منن
 و (و)حهوار الوضهارات( و) الاهفافية) ااوتدال( و)اا الم العصهري المنفهتح(  المس منن )دوون )الو وية( و

 الوكمة في الدوو ( و... و....وغنرها من الاعارات ال ائفة التي  تم وبرها )أمر ة اا الم( النوم.)

 التي تنتار  مومسا القات ة انتاار السرطاو فهي جسهد ارمهة و هذلك أجسه   ااوهالم و الفضائياتوود توله 
ويأقهذ   و اارهها)نوو نسها جريمهة تهدل و ه  أو صهاحبسا مهن  ااوهراكارقرن هذه الدواون التي أصبح  النار

 و نسا بالنواصي وارودام , وأول وقوباتسا ااودام .
 

شيذ   لييا مرضرع  ستأيل ه  ت تب فة   ل تب  ل  نل  لاح ر  مانت  شك ل  بر ياه شلةس كتابيا محل ذلك  
 . بل تاه  لمل عر  شسط مئات  لخلشق  لتي تارص  ألم  في فحسييا   شةعظ  لركنل فقا  تس   لخلق ييى  لل  

 هةحا وا و   لمستعا .

 

شييا  ةال  راد  م  بن  كل هجوح   لسحل  ش ل وا  شييماء  لسيطا  في كاف  هةحاء  لعالظ  لعلبي 
 ش إلسالمي تستأيل  لر رف معوا  شكل مي صل لخصردنتوا شرطليا  شيي :

 

************* 
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 إل  جانب الحمالت الصليبية الثالثة: اللمملكة العربية السعودية ودوره ة الرسمي ةالديني ةالمؤسس 

شنشريؤؤؤا  لشؤؤؤؤةطاةي فؤؤؤي ةؤؤؤلص   شرسؤؤؤؤرل     حتؤؤؤاج  لحؤؤؤاوث يؤؤؤ  يؤؤؤؤذه  لممسسؤؤؤ   لخين ؤؤؤ   لمتشؤؤؤؤعب   لعليقؤؤؤ  
فتاشيوؤا شردؤنايا فؤي  ا شكا   لمكاةي ترفنل  لرثا ق ش لمل جؤ  يؤ  ةشؤأتو نشيا لنش لمممين  إلى مجيا ت مستقي . 

يالظ  لي اق  لت لغن إذ  إلرل ج يؤذ   لسؤ ل  لوؤام. شهسؤال   ه    ؤةة لؤذلك ه المؤا ليحؤق مؤ  هيؤل بؤالن  لحؤلمن  
ذ توظ م   قرم بذلك شيظ هنر  شال بك  شعابوا فويا  مر ضة  ي ةم   جؤب  لتحقنؤق فنوؤا  ؤا  امؤن بوؤا  لحكرمؤ  

يةؤؤ   للسؤؤمة  شهذكؤؤل مؤؤ  ذلؤؤك  العيؤؤاشي  لمؤؤ  هر ن  لبحؤؤث ش لتحقنؤؤق مي ؤؤات م ؤؤل:  لسؤؤعرن   ييؤؤل يؤؤذه  لممسسؤؤات  لاو
تؤؤامنل  لجوؤؤان  لعلبؤؤي فؤؤي  (    لمجايؤؤاو   ألفاؤؤا   لعؤؤلص  مطؤؤارن تؤؤامنل  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي ش نشر  لسؤؤعرن   فؤؤي  

شؤؤؤاةة  بؤؤؤأ  ( شنيؤؤؤظ رشسؤؤؤةا ش يتبؤؤؤار  لمسؤؤؤأل   لشة فؤؤؤي  لشةشؤؤؤا  شىرؤؤؤر ةوظةصؤؤؤار  لمجايؤؤؤاو   لعؤؤؤلص  (    ليرسؤؤؤي 
  بؤؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤؤا  لعحيؤؤؤؤؤح هثيؤؤؤؤؤاء هيارتؤؤؤؤؤ  لمرسؤؤؤؤؤكر  كمؤؤؤؤؤا دؤؤؤؤؤلح مؤؤؤؤؤمرل  شلؤؤؤؤؤي  لعوؤؤؤؤؤا  لسؤؤؤؤؤعرني ييؤؤؤؤؤا –ن ريؤؤؤؤؤي رشسؤؤؤؤؤي 

نشريؤؤؤؤا فؤؤؤؤي  رتؤؤؤؤل ق  شكؤؤؤؤذلك   نشريؤؤؤؤا فؤؤؤؤي  رتؤؤؤؤل ق شترظةؤؤؤؤا  أل يةؤؤؤؤات  إلسؤؤؤؤالمة  فؤؤؤؤي  لعؤؤؤؤالظ(   – 2003سؤؤؤؤيتميل
مة  فؤي هفااةسؤتا (  نشريؤا فؤي ةؤلص  إلسؤال  إلمؤار  إسؤقا شترظةا  لجالةات  إلسؤالمة  فؤي  لموجؤل(  نشريؤا فؤي 

(  نشريؤؤؤا فؤؤؤي نيؤؤؤظ  إلريؤؤؤاصنشريؤؤؤا فؤؤؤي مكافحؤؤؤ   لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني ضؤؤؤم  ةميؤؤؤ  مكافحؤؤؤ    لعؤؤؤل ق  ألشلؤؤؤى ش ل اةةؤؤؤ (  
 لعلبة   لتي تعلضن ليمر جو  م   يل ةلكات جوان   م ل ما ةصل فؤي سؤرريا ش لجح  ؤل( ... ش لقضؤا ا   ألة م 

ةؤؤ  شتاريخوؤؤا شىةجاه توؤؤا  حؤؤث  طؤؤرل شل ؤؤ  شلي ا ؤؤا  شييؤؤى سؤؤينل  لييؤؤذ  هل ؤؤن  لي ؤؤل ك نؤؤل  شنشر يؤؤذه  لممسسؤؤ   لاوي
 إلى ةقا  مختصل :

 لذي  ستطاع ه   ضحك ييؤى لحؤى  عؤة  باه ت ر  ةر   يذه  لممسس   لاوية  ميذ يوا  لميك ييا  لعحيح 
. فيمؤؤا  كتشؤؤف  لطنيؤؤن  فؤؤي ةجؤؤا شيقؤؤيعوظ  أةؤؤ  جؤؤاء لةجؤؤان نيؤؤر   لشؤؤةر محمؤؤا بؤؤ  ييؤؤا  لريؤؤاص رةمؤؤ   

فؤؤؤي معلكؤؤؤ    ه ؤؤؤانيظ   سؤؤؤيطاةا ييؤؤؤى ةجؤؤؤا ش لحجؤؤؤاه  إلةجينؤؤؤح   عؤؤؤا ه  ةصؤؤؤب   ( رايتؤؤؤ  شش جوؤؤؤره إلرؤؤؤر   
 ؤؤف  عضؤؤوظ معؤؤ  بؤؤاير  هةؤؤ  شلؤؤي ش ش   إلرؤؤر   ييؤؤى هة سؤؤوظ   بتعؤؤاش  مؤؤ   إلةجينؤؤح ةنؤؤث  ةقسؤؤظ لسؤؤيني  ( 

 . شم  ييا  كاةن  ليا   . ألمل
  ييؤا  لعحيؤح ريؤ  سؤعرن   عؤا  ألسؤل  ؤا تييؤررت  عؤا  التعؤاش  مؤ  همؤل ء  ترلن  لممسس   لاوية   لتؤي لؤظ ت ؤ

شتيصؤؤؤنب  لميؤؤؤك فةصؤؤؤل شلؤؤؤي همؤؤؤل جاوؤؤؤا. ف ؤؤؤا  مؤؤؤؤ   ؤؤؤاكرر  هيمؤؤؤال يؤؤؤذ   لا  ةؤؤؤ   ممسؤؤؤس  لعيماةةؤؤؤ  فؤؤؤؤي 
( شينئؤؤؤات هنكهههة  بهههار الع مهههاء لسؤؤؤعرن  ( ه   ؤؤؤي  لوؤؤؤذه  لممسسؤؤؤ  شجعيوؤؤؤا رسؤؤؤمة  فتأسسؤؤؤن مؤؤؤ   لر ؤؤؤن  

هنكههة القضههاء ( ش ارمههر بههالمعرود والنسههي وههن المنكههر( ش  و  واارشهها الههدو شممسسؤؤات هرؤؤل  م ؤؤل 
ة ةقؤؤؤؤي  )فاتيكههههاو(يياسؤؤؤؤتوا لةقؤؤؤؤرم م تؤؤؤؤي  لؤؤؤؤا ار ييؤؤؤؤى رهسؤؤؤؤوا شلنت ؤؤؤؤر  هشل  نشتمؤؤؤؤ  . (.... إلؤؤؤؤرارو هههه 

 نشالر( شةلمؤ   لحؤلمن  ه    لضؤره ييؤى سؤعى  لسؤعرنور   قؤر    ليتؤلش ليمسيمن    )بابا(ليمسيمن  ولهس  
شسايا ييى ذلك  لشق  لخارجي مؤ   لممسسؤ  .. مي. شةجحر  في ذلك إلى ةا  عنا.لبي ش إلسال لعالظ  لع

النههدو  ( ش السههالل ارحمههر السههعو ي( ش رابوههة العههالم اا ههالمي لاويةؤ   لسؤؤعرن    لتؤي جؤؤاء فؤؤي آيةعتوؤا  
اإلضؤؤاف  إلؤؤى ( شغنليؤؤا مؤؤ   لممسسؤؤات  للسؤؤمة   هنكههة ااغاتههة العالميههة( ش العالميههة ل اههباب اا ههالمي

 ش ؤؤا مكيؤؤن  لمنح ةةؤؤات  لميةاريؤؤ  ش –ة ليؤؤا  – لحكرمةؤؤ   يشؤؤل ت  لممسسؤؤات  لايريؤؤ   لخنليؤؤ   ألييةؤؤ  غنؤؤل
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 لحؤؤلمن  شمؤا هسؤؤبات  ييؤى ميؤؤر   لسؤعرن   شييما وؤؤا مؤ  بؤؤلعة  شملجعةؤ   مكيتوؤؤا مؤ  هيؤؤا فوا  لتؤؤي  تؤأثنل
 كؤل ةذ  ؤ . شمؤ   لر ؤن شتؤر لي  لميؤر  رسمن  عيا   فؤي ليؤا  ششرثتوؤا مؤ   عؤا ش بؤيط  شة ؤذتوا  لليؤاض 

 لاوية  شالسةما  عا شفا  يالموا  لذي ةؤاشل  إلدؤالح محمؤا بؤ   بؤل  ةظ   عا فةصل ه ن فسان يذه  لممسس 
هللال  لشؤؤةر رةمؤؤ     لؤؤذي  كتشؤؤف بؤؤا  ات  ل  ؤؤل ش لضؤؤالل فؤؤي  لممسسؤؤ   لحاكمؤؤ  ش دؤؤطام معوؤؤا بلسؤؤالت  

ثؤؤظ . همؤل ء هللال سؤؤعرن. ثؤظ ياجيتؤؤ   لميةؤ   يؤؤل ه   حقؤق بؤؤنئا  رر  إلؤؤى تحكؤؤةظ  لقؤر ةن ( شرسؤؤا ي  مشؤو  ل ةمؤ 
الاههيخ ا)ههن وميمههنن  ش لؤؤلك   لمتؤؤن   آلرؤؤل  الاههيخ وبههد الع يهه  )ههن بههازتأدؤؤل  إلةحؤؤل ف فؤؤي يوؤؤا ري ؤؤ  

ثؤؤظ .  لؤؤذي بؤؤكل مؤؤ  م تؤؤي  لؤؤا ار  للكنؤؤح   ألساسؤؤة  لشؤؤلعة  هللال سؤؤعرن ش لجيوؤؤ   ألمامةؤؤ  فؤؤي تلقةؤؤ  سؤؤرهللاتوظ 
وبهد الع يه  م  ذلك  عا ه  هفضةا إلى ما  اما  ش ستيظ ر     ل واة  في بالن  لحلمن   لشؤةر  هري وظ  ألسر 
 ير   م   هللاالت(  لشةر ش ماكنيات(  لمير ! أل. شب ة  2000سي   فل الايخ

 

  ساعد عل  نجاح هذه المؤسسة عوامل عدة كاَ في طليعتها :وقد 

 تحن ةكظ هللال سعرن.شجرنيما   لاوية  ليحلمن  ش  لملجعة   ستاالل .1

  لمنح ةة   لمالة   لوا ي   لتي دلفن لعمل شةشاآات يذه  لممسسات . .2
 لمنح ةةؤؤ   لوا يؤؤ   لتؤؤي دؤؤلفن ييؤؤى  لايا ؤؤ  لوؤؤذه  لممسسؤؤات شرجاالتوؤؤا شييما وؤؤا شىةجاه توؤؤا ةتؤؤى هريؤؤن  .3

 في يقرل  لمسيمن  شش  عوظ في كل  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي.

خيصؤن  ش لعؤامين  ليؤؤاير  ش إلسؤالم  كؤل ت ؤاةي رؤامر  فؤي يؤذه  لممسسؤؤات شجؤرن كؤظ يا ؤل مؤ   لؤايا   لم .4
م   اص إ صال  لخنل أليي  ش لتعاش  ييى  ليل ش لتقر  غنؤل ش يؤن  لييتةجؤ   ليوا ةؤ  شمؤ  سةحصؤا ثمؤل  

  لجورن م  هللال سعرن ثظ  لصينينن  ش لنورن.

ش لؤذي  ةتشؤؤل شدؤار لؤ   ر يؤا ش يؤؤرل  سؤتاالل  لوريؤ   لسؤيفة  ش لمؤذيب  لريؤؤابي ييؤى دؤاةب  رةمؤ     .5
فؤؤي هشسؤؤا   لصؤؤحر  شال سؤؤةما  لجوان ؤؤ  ميوؤؤا فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش السؤؤالمي شمؤؤا مارسؤؤت  يؤؤذه  لممسسؤؤات 
مؤؤ  آبايؤؤ   ل تؤؤب شترهيؤؤ   ليشؤؤل ت  لتؤؤي تحمؤؤل  لعقنؤؤا   لسؤؤيفة  شغنليؤؤا مؤؤ   لعيؤؤرم شمؤؤا فنوؤؤا مؤؤ   لخنؤؤل. 

إلؤؤى ه  شجؤؤات  لحكرمؤؤ   لسؤؤعرن   ة سؤؤوا مؤؤمرل    سؤؤالمي.شمؤؤا ل ةؤؤ  يؤؤذ   لعمؤؤل مؤؤ   لقيؤؤرل فؤؤي  لعؤؤالظ  إل
هك ؤؤل جمايؤؤات  لتةؤؤار  متررآؤ  فؤؤي ةمؤؤل ييؤؤ  رسؤؤال   لؤاير   لريابةؤؤ   لتؤؤي بؤؤكين هساسؤؤا فؤي  ايؤؤا  ف ؤؤل

فؤؤي ههمؤؤ  ة ة ةؤؤ  مؤؤ  همليكؤؤا فقؤؤلرت  ؤؤلكل ه ميوؤؤا محاربؤؤ  يؤؤذه   أل ؤؤامعادؤؤل ممؤؤا هش عوؤؤا يؤؤذه م لجوؤؤاني  ل
ل ييؤؤؤاما  كتشؤؤؤؤف  ألمليكؤؤؤا  مصؤؤؤنيتوظ فؤؤؤي يقنؤؤؤا   لؤؤؤرالء ش ليؤؤؤل ء ييؤؤؤؤا  لوريؤؤؤ  فجؤؤؤأ   عؤؤؤا هةؤؤؤا   سؤؤؤيتمي

  لمسيمن  ش لتي ركحت  لاير   لريابة  يينوا جا .

   لمشؤؤؤكي   لح ة ةؤؤؤ   لتؤؤؤي سؤؤؤييتوا يؤؤؤذه  لممسسؤؤؤ   لسؤؤؤعرن   لألمؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  ش لعلبةؤؤؤ  يمرمؤؤؤا يؤؤؤر ه  كافؤؤؤ 
 قتصؤؤل نشريؤؤا  لمخؤؤلص شة ا وؤؤا  ممسسؤؤات شبخصؤؤةات ييمؤؤاء  لسؤؤيطا  فؤؤي يمؤؤرم بؤؤالن  لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن 

إال   ييؤؤؤى  إلآؤؤؤار  لمحيؤؤؤي شيتسؤؤؤ  جح ةؤؤؤا  مؤؤؤا وتياسؤؤؤب مؤؤؤ  ةجؤؤؤظ نشلتوؤؤؤا ش ؤؤؤر  ةكرمتوؤؤؤا شنشريؤؤؤا  إل يةمؤؤؤي
 لممسسؤؤ   لسؤؤعرن  . فلةؤؤ  شلألسؤؤباص هللاة ؤؤ   لؤؤذكل وتعؤؤا  ضؤؤلريا لةشؤؤمل كافؤؤ   لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي ةنؤؤث دؤؤار 

 لملبك  لذي ةصل بنيوؤا شبؤن   لصؤحر   إلسؤالمة   لوا ملجعة  مقيرل  في كل  ليالن. شذلك  سيب  لتا رل
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 لمباركؤؤؤ   لتؤؤؤي ةشؤؤؤطن فؤؤؤي  لسؤؤؤعرن   شدؤؤؤار لوؤؤؤا ييماؤيؤؤؤا شنياتوؤؤؤا رؤؤؤالل  لعقؤؤؤاو   ألرنؤؤؤلي  مؤؤؤ   لقؤؤؤل  
يجليؤؤ ( شكاةؤن  لمشؤؤكي  ه  تيؤك  لصؤؤحر  رلجؤؤن مؤ  رةؤؤظ تيؤك  لممسسؤؤ   لاويةؤؤ   1420-1400 لعشؤلي  

لايا   لمخيصن  فنوا  في ةحن  ألدؤيام  لع ةمؤ  مؤ  رمؤره  للسمة  شتخلجن ييى ييما وا شترر  كبار  
 بؤؤ   ؤؤاه ش بؤؤ  ي ةمؤؤن   ليؤؤذ   لعبؤؤا نشر  مشؤؤنيا إلؤؤى جاةؤؤب  سؤؤنئا  لؤؤذكل ا لممسسؤؤ   لاويةؤؤ  تيؤؤك شييؤؤى رهسؤؤو

ء يؤؤذه  لممسسؤؤ  ةتؤؤى ضؤؤ  مؤؤ  بؤؤال.  لحمؤؤالت  لااهيؤؤ  ش لحكرمؤؤات  لعمنيؤؤ   لقا مؤؤ  فؤؤي  لسؤؤعرن   شغنليؤؤا 
بؤؤؤحج رةؤؤؤاريظ شكبؤؤؤاريظ فؤؤؤي  ن عؤؤؤا ه  هفتؤؤؤ   لمجايؤؤؤاو  ش لؤؤؤايا  فؤؤؤي  لسؤؤؤعرن   ذ توؤؤؤا  كبؤؤؤار  ؤؤؤان   ل ويرتةؤؤؤ  

 سجر  هللال سعرن ش ضن بترجنوات م  ةا ا ب  ييا  لعحيح  مي   لمئات ميوظ م   لتاريس ش لخطا  .

 فتاشيوؤؤؤا  لميادؤؤؤل   ييما وؤؤؤا ش لقؤؤؤا تعمقؤؤؤن ههمؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  مؤؤؤ  يؤؤؤذه  لممسسؤؤؤ  ييؤؤؤاما  لتؤؤؤبس همليؤؤؤا ش همؤؤؤل
   لمحارب  ليجوان ش  لمجاياو  شكل م  ف ل في  لمقاشمؤ .  سؤيب ه   لتةؤار  لجوؤاني  شيمال   مارلالستع

فقؤؤؤ   لؤؤؤالنل فؤؤؤي  يتمؤؤؤان  لمعادؤؤل كمؤؤؤا هسؤؤؤي ن  ؤؤؤا  سؤؤؤتيا فؤؤؤي ك نؤؤؤل مؤؤؤ  هساسؤؤؤةات ف ؤؤؤله شمعتقا تؤؤؤ  شالسؤؤؤةما 
  لسؤيفة (  لتؤي تتؤؤاجل شهدؤرل  لؤرالء ش ليؤل ء شك نؤل مؤ  هساسؤةات  لعقنؤا  إلؤى ة ؤس  لمارسؤ   ل  ليؤ   لعقا  

بوؤا  لممسسؤؤ   لاويةؤ   لسؤؤعرن  . شيتييايؤؤا ك نؤل مؤؤ   لؤايا   لطنيؤؤن   لؤؤذو  تؤا رل ةشؤؤاآوظ معوؤا. ممؤؤا جعؤؤل 
ش لتبجنؤؤل لوؤؤذه   الةتؤؤل م لجوؤؤاني  ن رؤؤل  لممي ؤؤ  شرارجوؤؤا  كيؤؤر   ل  نؤؤل مؤؤ   بؤؤل  م كينؤؤل  مؤؤ  رش ن  ل  ؤؤل

جوؤان. شتعؤلض  لمؤاركر  لر  ؤ  ةؤال يؤذه  لممسسؤ  إلؤى  لمل ج . ف ا  هثل ذلك  ال   لسؤرء ييؤى هشسؤا   ل
 ل  نؤؤل مؤؤ   لعيؤؤن شيؤؤظ  حؤؤاشلر  كشؤؤف هيؤؤا يؤؤذه  ييةؤؤا ن رؤؤل هشسؤؤا   لجوؤؤانون  شىلؤؤى لجؤؤا مات ش دؤؤا

 لممسسؤؤ . شيكؤؤذ  ةاربؤؤن يؤؤذه  لممسسؤؤ   لجوؤؤان ش لمجايؤؤاو  ن رؤؤل  لممي ؤؤ  شرارجوؤؤا شكؤؤا  لوؤؤا هثؤؤل  سؤؤنئا 
  ش إلسؤؤالمة  شنشر  فؤؤي ةصؤؤار  إلمؤؤار   إلسؤؤالمة  شىسؤؤقا  آالبؤؤا   ييؤؤى  لجوؤؤان فؤؤي يؤؤان مؤؤ   لؤؤيالن  لعلبةؤؤ

شفؤؤؤي  لحميؤؤؤ  ييؤؤؤى  لجوؤؤؤان ش لمجايؤؤؤاو   لؤؤؤا  ل    ةؤؤؤان  همليكؤؤؤا تحؤؤؤن بؤؤؤعار  لحؤؤؤلص  لعالمةؤؤؤ  فؤؤؤي مكافحؤؤؤ  
 إلريؤؤاص. شتقؤؤف  لنؤؤؤرم  الملدؤؤان أليمؤؤؤال   لجوؤؤان ش لمقاشمؤؤؤ  ضؤؤا  ألمليكؤؤؤا  فؤؤي  لسؤؤؤعرن  . شالسؤؤةما  عؤؤؤا 

( ييؤؤؤاما ةسؤؤؤف  ستشؤؤؤوانور  سؤؤؤعرنور   لمسؤؤؤاك   2003 لتؤؤؤي  امؤؤؤن فؤؤؤي بؤؤؤول مؤؤؤاور   لوجمؤؤؤات  لم  ؤؤؤل 
 في  للياض.  ستخبار توظ ل ارل  ألسل  لعسكلين   ألمليكا  ش لعامين  في 

   شيك ؤؤؤي  سؤؤؤتطالع  سؤؤؤةط لرسؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم  لسؤؤؤعرن   مؤؤؤ  دؤؤؤحف شمجؤؤؤالت شىذ يؤؤؤ  شتي حيؤؤؤر  لتؤؤؤل  سؤؤؤنل
   لممسسؤؤ   للسؤؤمة  شغنؤؤل  للسؤؤمة  ش ؤؤا  دؤؤطف كيوؤؤظ لةكنيؤؤر   ل تؤؤاش  ش لمقؤؤابالت مؤؤ  يشؤؤل ت  لعيمؤؤاء مؤؤ

  شيكنيؤؤر   لمؤؤا م شعبؤؤار ت  لؤؤرالء ليي ؤؤام   لشؤؤتا ظ ش لؤؤتوظ  لباآيؤؤ  ليشؤؤباص  لمجايؤؤا مسؤؤتاين   عؤؤة هرطؤؤا وظ
 إلسؤؤؤالمي  ألشةؤؤؤا فؤؤؤي  لؤؤؤاةةا  لؤؤؤذي  قؤؤؤرم ييؤؤؤى  لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  كمؤؤؤا وحيمؤؤؤر ! شلةميؤؤؤمش   لؤؤؤاةةا ضؤؤؤجةجا 

  لمعاياو  شييبسر   لحق  الباآل شيظ  عيمر .. حقرق  ل  ار ش 

   ش ؤؤؤؤا هثؤؤؤؤؤارت  لمر  ؤؤؤؤف  لمخحيؤؤؤؤؤ  ليممسسؤؤؤؤ   لاويةؤؤؤؤؤ   للسؤؤؤؤؤمة  فؤؤؤؤي  لسؤؤؤؤؤعرن   ةفة ؤؤؤؤ   لمجايؤؤؤؤؤاو  ش لعيمؤؤؤؤؤاء
 .  لمخيصن  ش لشلفاء م  هبياء  لجحيل  شدلةر  بذلك في ك نل م   ألنبةات ش ليةاةات 

  و حهول ههذه المؤ سهة الد نيهة و هذلك بعه  مها ود جمعه بع  ذلك ممها أصهدره الاهيخ أ هامة )هن ال
أصهدره أحهد أ)ههرز المعارقهنن السيا ههننن ل نظهام السههعو ي وههو الهد تور  ههعد الفايهه فههي  تهاب بعنههواو 
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و هه  و مههاء السهه واو فههي  )شههسا   وهها   المجاهههد ن ورؤوس ااصههالش والمعارقههة فههي )ههال  الوههرمنن
 )ال هم المسما   " عو ية"(

  صؤؤؤلف  لي ؤؤؤل يؤؤؤ  رهويؤؤؤا فؤؤؤي آليقتومؤؤؤا  لمتبؤؤؤاويتن  فؤؤؤي مر جوؤؤؤ   لي ؤؤؤام  لسؤؤؤعرني   ش لؤؤؤلجال  مؤؤؤ   ل ؤؤؤؤقا 
 شممسؤسات   لاوية  شغنليا. شه تطف م  كتابي  لمذكرر بر يا  صنل  م   عة ما  الره:

 

–ههه 1415 7 27تهاريخ  (أ هامة )هن ال و) ( هنكهة النصهيوة وااصهالش )توميهة 11جاء في البيهاو روهم )
 نواو:م وهي بع1994 12 29
 ر الة مفتوحة إل  الايخ ا)ن باز )بوالو فتواه بالص ح مة النسو .. 
فضؤؤني   لشؤؤةر : لقؤؤا هرنةؤؤا مؤؤ  ذكؤؤل مؤؤا سؤؤيق تؤؤذكنلكظ بؤؤر جبكظ تجؤؤاه  لؤؤاو  ، شتجؤؤاه  ألمؤؤ  ، شتييؤؤنوكظ إلؤؤى  ]

 لباآؤل ، شيلبؤا مسمشلةات ظ  لع ةم  ، فل   لذكل  تي    لمممين  ..هرنةا تذكنلكظ في يذ   لر ؤن  لؤذي  ةؤت ش فةؤ  
ش ألغؤؤلص ه  ذلؤؤك لؤؤظ وؤؤتظ  عيؤؤظ مؤؤي ظ  لمبطيؤؤر   لمضؤؤير  ، ش ش ؤؤا  لحؤؤق ، شسؤؤج   لؤؤايا  ، شهسؤؤكن  لمصؤؤيحر  ، 

بؤؤبعة يؤؤذه  ل تؤؤاش   –فضؤؤني   لشؤؤةر  –شسؤؤكرت فقؤؤط ، بؤؤل مؤؤلر ييؤؤى ظوؤؤل فتؤؤاش كظ شمؤؤر    ظ ، شةحؤؤ  سؤؤيذكلكظ 
وؤا  ألمؤ  سؤبعن  رلي ؤا فؤي  لضؤالل كؤي تؤاركر  معيؤا شلؤر ش لمر  ف  لتي  ا ال تيقر  لوا  اال ، مؤ  هةوؤا  ؤا توؤري ب
 جاةبا م  رطرر  يذ   ألمل ش آلثار  لسنئ   لمتلتب  يية .

 شىلةكظ  عة  ألم ي : 
إ  مما ال  خ ى ييى هةا  لما   لذي شدل إلة   ةتشؤار  ل سؤان  لعؤارم ش لؤذي بؤمل كافؤ  ةؤر ةي  لحةؤا  ةنؤث  -1

تخ ى ييؤى هةؤا ، كمؤا فصؤين ذلؤك مؤذكل   ليصؤةح   لتؤي تقؤام بوؤا ةخبؤ  مؤ  فشن  لمي ل ت  لمختي    لتي لظ تعا 
 لعيماء شنيا   إلدالح ، شكؤا  مؤ  هرطؤل مؤا بنيؤر  يؤر  لشؤل   ؤاهلل  لمتم ؤل فؤي  لتشؤلي  شسؤ   لقؤر ةن   لرضؤعة  

 لاشلؤؤ   لتؤؤي تسؤؤتيةم  لحلمؤؤات ش لتؤؤي مؤؤ  هبؤؤيعوا  لتعامؤؤل  اللبؤؤا  لمت شؤؤي فؤؤي  لؤؤيالن ، شذلؤؤك مؤؤ  رؤؤالل ممسسؤؤات 
 شبيركوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  للبريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ةظ هبل جوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤآذ   لحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلمن  شتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيالن آرلوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا شيلضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا .
شمما ير معيرم  الضلشر  ه   ألة م  ش لقر ةن   للبري   لتي تتعامل بوا يذه  لييؤر  ش لممسسؤات مشؤلشي  مؤ   يؤل 

للبؤؤؤا ةؤؤؤل م ال  جؤؤؤره !! ، غنؤؤؤل ، شمؤؤؤ  ذلؤؤؤك لؤؤؤظ ةسؤؤؤم  مؤؤؤي ظ إال ه  تعؤؤؤاآي   لي ؤؤؤام  لحؤؤؤاكظ شمصؤؤؤاق يينوؤؤؤا ميؤؤؤ  
مكتؤلثن   مؤؤا فؤؤي كالمكؤؤظ يؤذ  مؤؤ   لتييؤؤةس ييؤؤى  ليؤؤاس ،  عؤام  لت ؤؤلق بؤؤن  ةكؤؤظ مؤؤ  وتعؤاآى  للبؤؤا فقؤؤط شةكؤؤظ مؤؤ  

  شلع  للبا شيقيي .
مؤؤ  ه   ل ؤؤلق بنيومؤؤا ش ضؤؤم كينؤؤل ، فمتعؤؤاآي  للبؤؤا ملت ؤؤب لمربقؤؤ  مؤؤ  هكيؤؤل  لمربقؤؤات ، همؤؤا مشؤؤلع  للبؤؤا 

ك ؤؤل  مخلجؤؤا مؤؤ   لميؤؤ   عميؤؤ  يؤؤذ  ، ألةؤؤ  جعؤؤل مؤؤ  ة سؤؤ  ةؤؤا  هلل شبؤؤليكا لؤؤ  فؤؤي  لتحينؤؤل شمقييؤؤ  فوؤؤر ملتؤؤا كؤؤافل 
 .-شيذ  ما فصيياه في  حث مستقل سنيشل  ليبا إ  باء   –ش لتحليظ 

فااإَ لاام .فعلااوا فااأذنوا   شمؤؤ  ه  متعؤؤاآي  للبؤؤا غنؤؤل  لميتوؤؤي ييؤؤ   ؤؤا هييؤؤ    شرسؤؤرل  ييةؤؤ   لحؤؤلص 

فمؤا هليؤا ةسؤم  مؤي ظ عبؤار ت  ل يؤاء ش إلآؤل ء لوؤذ   لي ؤام  لؤذي لؤظ  كتؤف  اإلنمؤا  ، ( 1 بحرب من هللا ورساوله
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الربهها تالتههة و ههبعوو بابهها  ، ش ؤؤا  ؤؤال دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ييؤؤى تعؤؤاآي  للبؤؤا فقؤؤط، بؤؤل بؤؤلي  ش ييؤؤ  شه اةؤؤ  
 (( دحةم رش ه  لحاكظ.أيسرها ممل أو  نكح الرجل أمه

فمن  او مايما و   الربا ال  ن ع ونه ا فوق و ه  إمهام :    –يومؤا رضي   ي –ش ا  ال  ب  عباس 
((  يؤؤ   رش ه بؤ  جليؤل  سؤياه يؤ   بؤ  عبؤاس (، يؤذ  فؤةم   إال قهرب ونقهه المس منن أو يستتنبه ا فهنو نه ع و

 وتعاآى  للبا فما  ال ظ  م   حيل شبلع  للبا؟!!.
مؤا  ةتشؤل فنوؤا مؤ   لجؤل  ظ  شؤتى هةر يوؤا شبشؤكل إ  ما تتخبط فة   ليالن مؤ  ههمؤات   تصؤان   شسةاسؤة  ش 

مذيل ما ير إال يقرب  م    شجحء م   لحلص  لتي هيييوا سبحاة  ييى م  لظ ويت  ي  تعؤاآي  للبؤا شةحؤره مؤ  
 .( 2 يموق هللا الربا ويربي الصدوات  لمي ل ت ش لمحق  لذي ةكظ    ييى  للبا 

شظوؤل  ؤ  همؤام  لعؤالظ فلةؤا مسؤلشر  ، تؤأشلتظ فعيؤ  شسؤرغتمره مؤ  شةنيما ييؤق  لميؤك  لصؤينب ييؤى دؤاره ،  -2
 بياي  شف ايت  رغظ شضرح ه  يذ   ل عل ك ل، ش ل ايل م  ةال فايي   للضا ش الرتةار ي  ييظ.

 ةؤؤتالل  –بتر آؤؤم مؤؤ   لي ؤؤام  -شلمؤؤا  ؤؤلرت  ؤؤر ت  لتحؤؤالف  لصؤؤينية  ش لنورن ؤؤ   لااهيؤؤ  فؤؤي ةؤؤلص  لخيؤؤة   -3
 ريؤؤؤن سؤؤرغتظ ذلؤؤؤك   تؤؤؤر  متعسؤؤؤ   بؤؤلرت يؤؤؤذ   لعمؤؤؤل  لشؤؤؤية   لؤؤذي هيؤؤؤا  يؤؤؤح   ألمؤؤؤ  شلطؤؤؤر  لؤؤيالن  اسؤؤؤظ تحليؤؤؤل  ل

كل متوؤا ، شنةؤؤس مقاسؤاتوا، معتيؤؤل  ذلؤك مؤؤ   ؤاص  السؤؤتعاة   ال ؤافل ييؤؤا  لضؤلشر  ، موميؤؤ   نؤرن يؤؤذه  السؤؤتعاة  ، 
 شضر  ط  لضلشر   لمعتيل  بليا.

 لؤؤلن   البؤؤتل كة   لشؤؤنرعة  فؤؤي  لؤؤةم  ضؤؤا  لشؤؤعب شلمؤؤا  ؤؤام  لي ؤؤام  لسؤؤعرني  لحؤؤاكظ  مسؤؤايا  شنيؤؤظ رؤشس  -4
 – لةميؤؤؤي  لمسؤؤؤيظ فؤؤؤي  لحؤؤؤلص  ألرنؤؤؤل   لتؤؤؤحمتظ  لصؤؤؤمن ، ثؤؤؤظ لمؤؤؤا ن رت  لؤؤؤا  ل  ييؤؤؤى يؤؤؤمالء  لشؤؤؤنرينن  ، هدؤؤؤارتظ 

ةصةح  !!( تاير  لجمة  إلؤى  لتصؤالم ش لتصؤافم  ايتبؤاريظ مسؤيمن  !! مريمؤ   ليؤاس    – ل عاه م  يذ   لي ام 
سيمر   جب ةق  نما وظ ، فمتى كا   لشنرينر  مسؤيمن  ؟ هلسؤتظ هةؤتظ  لؤذو  هفتنؤتظ سؤا قا بؤلنتوظ ه   لشنرينن  م

ششجرص  تالوظ في هفااةستا ؟ هم ه  ييا  فل ا بن   لشنرينن   لةمينن  ش لشنرينن   ألفاؤا ؟ فوؤل ضؤاين م ؤا ةظ 
  لعقنا  شضر  ط  لترةنا ش رتيطن إلى يذ   لحا؟

ومشي ه م   ل  ل يمالء فؤي مختيؤف مؤا   لؤيالن ، شلؤظ ةسؤم  ل ؤظ ة نؤل  ، ش ؤا  ؤال دؤيى    شما ه ل  لي ام  لحاكظ
 ((   رش ه مسيظ ( . )) لعن هللا من فون مودتايية  شسيظ 

 ليؤذو  دؤايا  ؤالحق شتحمؤال فؤي    –شةنيما  لر  لي ام  لبطش  الشةر سيما   لعرن  ش لشةر س ل  لحر لي  -5
مشؤا ر شبؤباص    سرغ بوا كل ما تعلض شيتعلض لؤ   لشؤةخا  شمؤ  معومؤا مؤ  نيؤا  ش ألذ   ستصار مي ظ فتر 

  ألم  م   لبطش ش لتي نل ، فك   هسليظ شرف  ييوظ ظيظ  ل المن .
يذه  عة  ألم ي   لتي لظ ةقصا ميوا  لحصل ، شل     تضؤى  لمقؤام ذكليؤا شةحؤ  بؤن  وؤاي فتؤر كظ  ألرنؤل   شؤأ  

م   لنورن ،  لتي كاةن فاجع  ليمسيمن  ، ةنث  ستجيتظ ليلغب   لسةاسؤة  ليي ؤام لمؤا  ؤلر  ما  سمى بوتاةا  السالم
إظوار ما كا   ضمله م   يل م   لاررل في يذه  لموحل   الستسؤالمة  مؤ   لنوؤرن ، فأدؤارتظ فتؤر  تيؤةم  لسؤالم 

ه  دؤ قر  لوؤا شهبؤانش  بوؤا ، كمؤا  مطيقا شمقنا  م   لعاش ، فما كا  م  ر ةس شهر ء  لعاش  لصونرةي شبللماةؤ  إال
 .هيي   لي ام  لسعرني يقيوا ي  ةنت  في تي نذ  لمحيا م   لتطية  م   لعاش
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و ههأنكم لههم تكتفههوا بنباحههة )ههال  الوههرمنن الاههريفنن القههوات االحههتالل النسو يههة والصهه نبية ا حتهه  أ ق ههتم تالهه  
 تسهالم التهي  ووعسهها الخونهة والجبنهاء مههن الوهرمنن فهي المصهنبة بنقههافتكم الصهبغة الاهرعية و هه  صهكو  اال

 طواغنه العرب والنسو .
 إو هذا الكالم قونر  بنر ا وطامة وامة لما فيه من الت بيا و   ارمة )...(

ش ؤؤا سؤؤبقيا إلؤؤى تييؤؤنوكظ ييةؤؤ  ةخبؤؤ  مؤؤ  ييمؤؤاء شنيؤؤا   ألمؤؤ  ، ةنؤؤث تقؤؤامر  ل ؤؤظ  ميابؤؤا ت يؤؤا  فؤؤي يؤؤذ  
   االمتيؤاع يؤ   ل تؤر   جؤر ه يؤذ   لسؤالم،  الستسؤالمي  لمحيؤرم مؤ   لنوؤرن،  لصان ميوا ميابا توظ إ ؤاكظ  يؤل مؤا

مينيؤؤن  يؤؤام  سؤؤتة ا   ليشؤؤلش   لالهمؤؤ  بؤؤليا، محؤؤذري  مؤؤ   لمخؤؤاآل  لجمؤؤ   لاويةؤؤ  ش لاةنريؤؤ   لمتلتبؤؤ  ييةؤؤ ، شمؤؤ  
بؤ  ةسؤ   لقعؤرن ،   لمر عن  ييؤى تيؤك  لميابؤا   لشؤنرخ  ألفاضؤل: ييؤا   بؤ  ييؤا  لؤلةم  بؤ  جيؤلي  ، ييؤا  

   لشؤؤعيي ، ييؤا  لؤلةم  بؤؤ  ةادؤل  ليؤل   ، سؤؤيما   ةمؤؤرن بؤ  ييؤا –رةمؤ     –ةمؤرن بؤ  ييؤؤا    لتؤريجلي 
 لعؤؤرن  ، إبؤؤل  ةظ بؤؤ  دؤؤالم  لخضؤؤلي ، ييؤؤا  لريؤؤاص  ليادؤؤل  لطليؤؤلي ، إبؤؤل  ةظ بؤؤ  محمؤؤا  لؤؤابةا  ، ييؤؤا   بؤؤ  

شسؤؤؤتجاش  ةؤؤؤم  –ة  وؤؤؤظ   جمةعؤؤؤا  – لقلةؤؤؤي ، شغنؤؤؤليظ ك نؤؤؤل ةمؤؤؤرن  لتؤؤؤرجلي ، ييؤؤؤا    لجاللؤؤؤي ، يؤؤؤا ة 
 مياباتوظ م  يذه  للسال  إ  باء  .

شفؤؤي ةؤؤلص  لؤؤةم   ألرنؤؤل  ، لمؤؤا دؤؤار  ل ؤؤالم  لمشؤؤار إلةؤؤ  سؤؤا قا ، هدؤؤار رمسؤؤ  شيشؤؤلش  يالمؤؤا فتؤؤر  
سؤؤيةما   لمسؤؤعلي ،  معارضؤؤ  لؤؤ  مينيؤؤ   لصؤؤر ص  لشؤؤليي فؤؤي  لمسؤؤأل  ، شمؤؤ  يؤؤمالء  لعيمؤؤاء  ألفاضؤؤل : ييؤؤا  

   لشعيي ، ييا    لجاللي ، سيما   لعرن  ، ن.س ل  لحر لي ، ن.ةادل  لعمل ،  حنى بؤ  ييؤا  ةمرن ب  ييا
 .-ة  وظ   جمةعا  – لعحيح  لةحنى ، ن.ييا   ب  ةمرن  لتريجلي، شغنليظ ك نل 

 
 هه.1415 8 28)تاريخ ( امة )ن ال و أ ) ( هنكة النصيوة وااصالش )تومية  12وفي البياو روم ) 

 ما وهي بعنواو:1995 1 29
 

 . الر الة المانية إل  الايخ وبد الع ي  )ن باز
 ما ةقتطف مي  ما ويي:فنوا جاء        

غنل ه   لجمة  فرج  ال ألة ظ هكاتظ فتر كظ  لسا ق   ما ةشلت   لجليا   لماير      لمسيمر  (( بتارير ] 
(( فقط ، بل لما تضمي  يذ   لتأكنا ه ضا م   520في يانيا     1995وياول  20. لمرفق يؤ1415بعبا   19

إضافات شت سنل ت لم ورمكظ لما  سمى  السالم م   لنورن ، ةنث تضمين تيك  لت سنل ت همرر  لظ  ك   لنورن 
 شيمالؤيظ  حيمر   صاشريا مي ظ لما هبانش   ال تر   لسا ق  شد قر  لوا  ...(.

ألم  يمرما شهيالي فيسطن  رصردا كاةر  ويت لش  مي ظ  ل ةام بر جبكظ  لشليي تحليضا ييى إ   
  لجوان ش ستيواضا  ليومظ ل  شة ا  ليياس يية  شتأونا   شنيما لييايضن   أعبا   م   ألفل ن ش لجمايات.

سطن  ، ةعظ تمثموظ ، شما كاةر  وتر عر  مي ظ م ل يذه  ل تر   لتي تمثظ  لمجاياو  لتحليل  أل صى شفي
غح  هريحا  لذي ش ع    شلي همل  لمسيمن  في فيسطن  (( ألةوظ  عميةاتوظ  لجوان   ضا  لنورن  خل ر   ت اق  

 كما هيمتظ ، شرلق  ت اق ش ع  شلي همل  لمسيمن  ال  جره !!
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 آل اء ش ألبياء ش ألرر   ش ألهش ج بوا ء في سينل    شبوذه  ل تر  ت بطر  شتصنير   اإلةبا  هشلئك  لذو   امر 
لتحليل  لقاس شفيسطن  ، ألةوظ  مقتضى يذه  ل تر   كرةر  ماتر  ييى معصة  ألةوظ رل ر   ت ا ا يقاه   شلي 

همل  لمسيمن  في فيسطن  (( يذ  معيى كالمكظ شمقتضى فتر كظ ، فول تعر  ما تقرلر  ؟!هم تقرلر  ييى   ما 
  تعيمر ؟!. ...(ال

 وإو  نه تدري فالمصنبة أوظم فنو  نه ال تدري فت ك مصنبة 
 

رامسا: إ  ما وبعث ييى  لخرف ش لقيق لةس مجلن داشر يذه  ل تر  مي ظ ، شل    ألنيى ه  يذه  ل تر  
 دارت  مقتضى ميو  متب  م   يي ظ في إدا ر م ل يذه  ل تاش  ، هيظ ما  منحه :

 
 

 دأ مجارا  حكام السوء في أهوائسم السيا ية ا ومواوفسم و   تصرفاتسم.أنه  نو ق من مب -1
 وفي  بنل ذلك  تعسا ار لة وي وي أونا  النصوئ لتستجنب لت ك الرغبات. -2
وإذا لم تس ا النصهوئ القا) هة لهذلك فهي الواوعهة والمعروقهة أ)سهم الوكهم بصهور   توصهل )سها الوكهام  -3

 لمرا هم.
 (.1الذي هو مناب الوكم وال تجوز الفتون و   جسل به) أنه وائم و   الجسل بالواوة -4
 ورنه مبني و   رغبات الوكام المتق بة فقد اتسم بكمنر من التناو  والتعارك. -5
 وود أور نا في ر التنا السابقة من ارمم ة ما ياسد بصد  هذا الكالم. -6

م و هه  التاههسي والموابهها  فههي وال يخفهه  مهها فههي هههذا المههنسج مههن الههبوالو الظههاهر والفسهها  الج ههي رنههه وههائ
 أهه.   إصدار الفتاون.

 
 

 كما جاء في ميشرر ت  لحلك   إلسالمة  لإلدالح  لتي ولهسوا  لاكترر سعا  ل  ة  في ليا : 

هههههه 1417ربيههههة المههههاني 12" بعنههههواو " الاههههيخ )ههههن وميمههههنن أجوبههههة تمنههههر أ ههههك ة " )تههههاريخ 24الناههههر  " 
ريهد  " المسه موو " لمقا) هة مهة الاهيخ مومهد )هن وميمهننا وههي صدرت هذه الناهر  بعهد ناهر ج 1996 8 26

 . بعنواو: )الايخ  ا)ن وميمنن...أجوبة تمنر أ ك ة(
 مقتط ات م   عة فتاش   ب  ي ةمن   لسةاسة   لشلعة  شم  ذلك: 

 وال الايخ في معرك ر ه و    ؤال حول طاوة ولي ارمر : 
 ألمؤؤل كؤؤافل فوؤؤل  عيؤؤي ذلؤؤك ه  ةؤؤرغل دؤؤاشر  ليؤؤاس ييةؤؤ  ةتؤؤى    شىذ  فلضؤؤيا ييؤؤى  لتقؤؤاول  لبعنؤؤا ه  شلؤؤي 

 حصل  لتملن ش ل رضى ش لقتال ، ال بك هةؤ  مؤ   لخطؤأ .  لمصؤيح   لتؤي تحصؤل غنؤل ملجؤر  فؤي يؤذ   لطليؤق ، 
 لمصيح   لتؤي وليؤايا يؤذ  ال  مكؤ  ه  تحصؤل بوؤذ   لطليؤق . بؤل  حصؤل بؤذلك م اسؤا ي ةمؤ  ألةؤ  مؤ ال  إذ   ؤام 

ياس ييى شلي  ألمل في  ليالن شييا شلي  ألمل م   لقر  ش لسيط  ما لةس ييؤا هةؤا مؤا  لؤذي  كؤر  ؟ آا    م   ل
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يل تايب يؤذه  ل ئؤ   لقينيؤ  ؟ ال تايؤب بؤل  ؤالعكس  حؤا   ل رضؤى ش ل سؤان . شال تسؤت ةظ  ألمؤرر ، ش إلةسؤا   جؤب 
 ؤؤل إلؤؤى  ليصؤؤرص مؤؤ  جوؤؤ  نش   لجوؤؤ  ه  وي ؤؤل هشال   عؤؤن   لشؤؤلع ، شال وي ؤؤل ه ضؤؤا  إلؤؤى  لشؤؤلع  عؤؤن  يؤؤرر ء وي

  ألرل  ، بل  جب ه   جم  بن   ليصرص((.
رؤؤاآ  شىذ  مؤؤات فلةؤؤ   مؤؤرت  (1 شهمؤؤا فؤؤي  لسؤؤم ل  آلرؤؤل ةؤؤرل  ليةعؤؤ  فقؤؤا  ؤؤال  لشؤؤةر:    ال بؤؤك ه  يؤؤذ 

 ل منتؤ  جاييةؤ  ألةؤ  سؤةمرت شلؤةس فؤي ر يتؤ  بةعؤ  ألةؤا . ش لقر يؤا  لعامؤ  فؤي  لشؤليع   إلسؤالمة  ه     قؤر 

 فلذ  لظ ورجا رية   ليمسيمن  يمرما  فم  كؤا  شلؤي همؤل فؤي ميطقؤ  فوؤر شلؤي همليؤا . ش  اتقوا هللا ما ا توعتم
إال لر  ييا بوذ   للهي  لضال ل ا   لياس  آل  لةس لوظ رية   شل ا  كل  ليؤاس  مرتؤر  منتؤ  جاييةؤ  ، شمؤ   قؤرل 

يمر  ه  ييا   ب   لحبنؤل فؤي مكؤ  ، شبيؤي همةؤ  فؤي  لشؤام ، بوذ  ؟  ألم   إلسالمة  ت ل ن م  يوا  لصحا   تع
شكذلك في  لةم  هةاس شفي مصل هةاس ، شما ه ل  لمسيمر   عتقاش  ه   ليةع  لمؤ  لؤ   لسؤيط  فؤي  لمكؤا   لؤذي 
يؤؤظ فةؤؤ  شيبا عرةؤؤ  شيايرةؤؤ   ؤؤأمنل  لمؤؤممين  شال هةؤؤا وي ؤؤل ذلؤؤك فوؤؤذ  بؤؤاق لعصؤؤا  لمسؤؤيمن  مؤؤ  جوؤؤ  يؤؤام  لتح مؤؤ  

 اليةع  شم  جو  هة  رالف إجماع  لمسيمن  م  يوا  ا ظ (( . 
شفي معلض جر    ي   ضة   ليةع   ال  لشةر :    ثظ إة  إذ  بريؤ   إلةسؤا   ؤاإلمل  ييؤى بيؤا مؤ   لؤيالن 
ثؤؤظ جعؤؤل لؤؤ  شلؤؤي يوؤؤا فوؤؤر شلؤؤي يوؤؤاه مؤؤ   عؤؤاه . إذ   ةتوؤؤن شال ؤؤ   ألشل دؤؤار  ل ؤؤاةي شلؤؤي همؤؤل بؤؤاش  مبا عؤؤ  شال 

ياس إال يذ  ، لر  ييا ه  شلي  لعوا لةسن ل  شال   يوا ةتى وبا   م  جاوا دؤارت فرضؤى . ل ؤ  م ؤل  صيم  ل
يؤذه  آلر ء ويقنوؤؤا  لشؤؤةطا  فؤي  يؤؤرص  عؤؤة  ليؤاس مؤؤ  هجؤؤل ه  ت تؤلق جمايؤؤ   لمسؤؤيمن  شيحصؤل  لتحؤؤليش  لؤؤذي 

حيؤل   لعؤلص شل ؤ   ؤالتحليش بنؤيوظ بني   للسرل يية   لصال  ش لسالم إذ  ال:  إ   لشةطا   ؤا هللا ؤس ه   عيؤا فؤي ج
 .((.   يؤ

ش ا ييق  ل  ة  ييى فتاش   ب  ي ةمن  تعيةقا الذيا سارل  وياسب ما ةرتؤ  مؤ   لؤاجل ش أل اآنؤل  لتؤي  صؤل إلؤى 
 ةا  لتيا ة م  دليم  لقلهللا  شدحةم  لسي  شىجماع ييماء  ألم  في كل تاريخوا.

م، دؤؤارت يؤؤذه  ليشؤؤل   عؤؤا ه  ةشؤؤل 1996سؤؤيتميل /23يؤؤؤ 1417جمؤؤان   ألشلؤؤى /11( بتؤؤارير  28شفؤؤي  ليشؤؤل    
تعينق ليشةر  ب   اه ةرل بةا   ب  الن  ش لاير  لمحارب   ألمليكا ، شيؤي  عيؤر  :   بؤ   ؤاه بؤن  محمؤا بؤ  ييؤا 

  لرياص ش ب  تةمة (.

                                                
 يقصد المواطن المس م الذي ليا ونده )يعة لولي أمر )ال ه. (1)
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  ال سعا  ل  ة :
عرن    لحالةؤؤؤ    ةؤؤؤان  رؤؤؤؤانم ل ؤؤؤ  هللالميؤؤؤا هي إوؤؤؤالم يؤؤؤذه  لتحكةؤؤؤؤ   لع ةمؤؤؤ   لتؤؤؤي هيطايؤؤؤا  لشؤؤؤةر لياشلؤؤؤؤ   لسؤؤؤ

)) وهذه الدولة السعو ية  ولة مبار هة نصهر هللا )سها الوهق ونصهر )سها الهد ن وجمهة )سها :  لحلمن  ،  ال  لشةر
الك مة ووض  )سا و   أ باب الفسا ا وأمن )سها الهبال  ا فوصهل )سها مهن الهنعم العظيمهة مها ال يوصهيه إال هللا 

.)) 
 

،  لذي  ال  يؤر يكؤس  لر  ؤ   الضؤبط   أل   لشةر  عيظ تمام  لعيظ ه  يذ شيذ   لقرل م   لشةر رطنل جا
ش لذو  وؤلننش   ؤأ   لشؤةر وؤالس ييةؤ  مخطئؤر  ألةيؤا ةعيؤظ  قنيؤا ، شةحؤ  بؤورن ييؤى ذلؤك فؤي  لؤاةةا ش آلرؤل  ، ه  

نل يؤؤذ   ألمؤؤل غنؤؤل دؤؤحةم ، شه   لشؤؤةر ييؤؤى  آؤؤالع كامؤؤل شت صؤؤنيي ييؤؤى مؤؤا  جؤؤلي فؤؤي  لييؤؤا شيعيؤؤظ كؤؤل ت ادؤؤ
 لمخال ات  لشلعة   لتي ولت يوا  لي ام ييؤى مسؤتر   لاشلؤ  شييؤى مسؤتر   ألفؤل ن  لمتي ؤذو  ، بؤل  إ    لشؤةر كمؤا 
 علف  لقلييؤر  ميؤ  هييؤظ  ك نؤل ممؤ  وؤاير  هةوؤظ ييؤى ييؤظ  مؤا  جؤلي ، أل  مع ؤظ هيؤل  إلدؤالح وردؤير  مؤ  

قؤؤا بؤؤواةا بخصؤؤةا جيسؤؤات ك نؤؤل   سؤؤط فنوؤؤا ييؤؤايظ مؤؤ  هربؤؤار شمعيرمؤؤات شمالة ؤؤات شةصؤؤا م ليشؤؤةر ة سؤؤ  ، شل
 لر  ؤؤ  ليشؤؤةر  شؤؤكل ت صؤؤنيي لؤؤةس فةؤؤ  مر ربؤؤ  ، بؤؤل إةيؤؤا ةسؤؤتطة  ه  ةقؤؤرل إ   لحجؤؤ    ؤؤا هقةمؤؤن ييؤؤى  لشؤؤةر شه  
 لذم   ا بل ؤن معؤ  مؤ   يؤل يؤان كينؤل مؤ   لمشؤا ر شهسؤاتذ   لجامعؤات ش لمصؤيحن  ، شه  إ امؤ   لحجؤ  فؤي بةؤا  

 ا ةصين مل ر  شت ل ر  م   يل هةاس و ق  لشةر شيأرذ  حاو وظ.ش لؤذي  شؤك فؤي ذلؤك   لر    ييى  لت صنل ليشةر
لةس يية  إلى  ل ء  مذكل   ليصةح   لتي  امن ليشةر شر جعتوؤا  ليجيؤ   لخماسؤة  شينئؤ  كبؤار  لعيمؤاء ش لشؤةر يؤر 

شلر   لؤافاع يؤ   لشؤةر مؤ  ر ةس تيك  لجوتن  . شال  جانل هةا ه  تيك  لمذكل  ةج  ييى م   لهيا . ش لذو   حا
رالل تصريله كلجل ساذج جالس في سلن ص ال وتعلف إال ييى ما  طيعؤ   لي ؤام ييةؤ  مخطئؤر  ، فالشؤةر ييؤى 
 تصال  العالظ كي  ن ريةا  شرارجةا  ، شييى نر    ت صنية   األشضؤاع، شمتا عؤ  إجباريؤ  هجيؤله يينوؤا يؤان كينؤل مؤ  

  لايا  ش لمصيحن  شآيب   لعيظ. 
لذلك فل   لشةر ولت ب رطأ  ي ةما  شميحلقا  رطنؤل   ةؤن  وحكؤي  لاشلؤ  يؤذه  لتحكةؤ  شيؤر  عيؤظ ةالوؤا ، شيعيؤظ ش 

كذلك م  رالل  آالي   لشؤليي رطؤرر  م ؤل يؤذ   لعمؤل ، فالشؤةر لؤةس غليبؤا  يؤ  ممل ؤات شه ؤر ل ييمؤاء  لؤاير  
 لي ام  حكؤظ  انؤل مؤا هةؤحل   رغؤظ ت ؤل ر  لتييةؤ   شراد   لشةر محما ب  ييا  لرياص .  لشةر م ال   عيظ  قنيا  ه 

 ش ليصةح .
 ؟ فماذ   قرل  لشةر إذ   قرل محما ب  ييا  لرياص ي  هشلئك  لذو  وحكر  م   حكظ  انل ما هةحل   

واوهة مهن  وو هللا   سهم  فههار الإو ههؤالء الوواغنهه الههذي  يعتقهد النهاس فهنسم وجههوب  ؤال رةمؤ   :    
اا هالم ا  يهل ال وههم يو هوو مها حهرم هللا ا ويورمهوو مها أحهل هللا ا ويسهعوو فهي اررك فسها ا   مرتدوو ون

ومن جا ل ونسم ا أو أنكر و   من  فرهم ا أو زوم أو فع سم هذا لهو  هاو بهاطال  ال  .بقولسم وفع سم وتأ ندهم 
اا ههالم إال بههالبراء  مههن هههؤالء   ههنق سم إلهه  الكفههر ا فأوههل أحههوال هههذا المجهها ل أنههه فا ههق ا رنههه ال يصههح   ههن

 (.188  للسا ل  لشخصة  ، ((  وتكفنرهم 
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فلذ  كا  مجلن يام  لت  نل جليم  كيل  ييا  لشةر محما ب  ييا  لريؤاص ، ف ةؤا  مؤ   صؤ وظ  أةسؤ  
 هشداف  إلسالم شيحكي نشلتوظ شة اموظ شيحمل ييى م  هة ل يينوظ(. ...(

َه الهِذيَن    ال تعالى : ََ َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َواْلُهدَى ِمْن بَْعاِد َماا بَيهنهااهُ ِللنهااِس فِاي اْلِكتَااِب أُولَئِاَك يَلْ إِ ُ يَْكتُُمو عَانُُهُم َّللاه

 ََ  . (159  لبقل :    َويَْلعَنُُهُم الالِعنُو
عيؤؤظ إلؤؤى تحكةؤؤ   لطؤؤاغرت شيؤؤذ  فؤؤي مجؤؤلن كؤؤاتظ  لعيؤؤظ فقؤؤط .ف ةؤؤا  مؤؤ  وؤؤذيب إلؤؤى ه عؤؤا مؤؤ  مجؤؤلن كتمؤؤا   ل

 شتحكة   لذي ور لي هيا ء   شتحكة   ل الظ  لمحارص لإلسالم ش لاير  ، ش ليابل ليلبا ش ل سان؟.

شةحؤ   سؤلةا ه  وتؤرص  لشؤةر مؤ  يؤذ   ألمؤل شيقيؤ  يؤ  م ؤل يؤذه  لتحكةؤات  لخطنؤل   لتؤي تاريؤ  فؤي كؤالم 
ما ف  ي   لي ؤام إلؤى مؤا ف  يؤ   لحؤق ش لؤاو  شكابؤف  لشةر محما ب  ييا  لرياص شيسلةا ه  وتحرل  لشةر م  

لجل  ظ  لي ام ضا  إلسالم ، شل   يذ  لةس ير  أليظ ، إ   أليؤظ يؤر ه  وتؤذكل  لمسؤيمر  هةوؤظ ال  أرؤذش   لؤاو  
إال مم  ور فق كالم   ل تاص ش لسي  شييحل ييظ  لشؤلع  أماةؤ  شىرؤالص ييؤى  لر ؤ  ةتؤى  كؤر  مر عؤا يؤ    فؤي 

يماء  لمصيحن  .ش لمسيظ لةس متعيا    كالم  ب   ؤاه شال  بؤ  ي ةمؤن  بؤل يؤر متعيؤا  قؤرل   ش ؤرل رسؤرل  ركب  لع
، شمؤؤ  فضؤؤل   يينيؤؤا هةؤؤ  لؤؤةس فؤؤي  إلسؤؤالم كويؤؤرت شال فاتةكؤؤا   حت ؤؤل ت سؤؤنل  لقؤؤلهللا  شفوؤؤظ دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ

ل شلةس  للجؤال ةكؤظ ييؤى  ل تؤاص ش لسؤي  ، إ   لسي  ، بل إ   لحق  لذي في  ل تاص ش لسي  ير  لحكظ ييى  للجا
مشكي   لشةر  ب   اه لةسن مجلن تحكة   لي ام بل لقا  ضطل  لشةر ه  وتيؤا ة هك ؤل مؤ  مؤل  فؤي فتاشيؤ   سؤيب 
مؤؤا ر    لي ؤؤام ، شمؤؤ  هم يؤؤ  يؤؤذ   لتيؤؤا ة  لصؤؤليم فتؤؤر   لشؤؤةر فؤؤي تحؤؤليظ  السؤؤتعاة   انؤؤل  لمسؤؤيمن   لتؤؤي شجوؤؤن 

، شكؤؤا  ذلؤؤك يؤؤر يؤؤر  (1 ش لتؤؤي  ؤؤال فنوؤؤا  لشؤؤةر ه   السؤؤتعاة  ال تجؤؤره ةتؤؤى ييؤؤا  لضؤؤلشر  لجمؤؤال ييؤؤا  ليادؤؤل ،
 لي ؤؤام فؤؤي تيؤؤك  ل تؤؤل  ، شمؤؤلت  لسؤؤين  ش ةقييؤؤن  لصؤؤرر  فاةتؤؤاج هللال سؤؤعرن لقيؤؤب  ل تؤؤر  فاةقيؤؤب معوؤؤظ  لشؤؤةر شلؤؤظ 

 ؤؤ  فةؤؤ   لشؤؤةر ييؤؤاما  كتؤؤف بتجؤؤريح  السؤؤتعاة  ليضؤؤلشر  بؤؤل  يتيليؤؤا ش جبؤؤ  شهللاثؤؤظ مؤؤ  لؤؤظ  عميوؤؤا ، تيؤؤا ة هللارؤؤل ش 
هدار بةاةا ويصم فة  ةكمتةؤار  االةضؤمام إلؤى   شلؤي  ألمؤل ( ربؤاةي مؤ  ه  ةكمتةؤار لؤ  جةشؤ  شلؤ  هرضؤ   لتؤي 
 سؤؤةطل يينوؤؤا ، شمنؤؤح  ربؤؤاةي ه  يؤؤر   لاشلؤؤ  مع ،شييؤؤاما ةصؤؤين ةؤؤلص  لؤؤةم  كؤؤا   الة صؤؤالنر   لشؤؤنرينر  فؤؤي 

ذلؤؤك فقؤؤا هدؤؤار  لشؤؤةر بةاةؤؤا وؤؤاير فةؤؤ  إلؤؤى ةقؤؤ   لؤؤاماء  ةكؤؤظ  لخؤؤر رج ييؤؤى  لحؤؤاكظ ةسؤؤب ة ليؤؤ   لشؤؤةر ، شمؤؤ 
ش لصيم بؤن   ل ؤليقن  شلؤظ وؤاع إلؤى  الةضؤمام إلؤى شلؤي  ألمؤل، أل  يؤر   لي ؤام كؤا  مؤ   لشؤنرينن  ، يؤذ  فضؤال 
يؤ   ا مؤؤ   ل تؤاش   لصؤؤانر  مؤ   لشؤؤةر تبعؤؤا للغبؤ   لي ؤؤام شهشلوؤا فتؤؤر   سؤؤتاياء  لقؤر ت  لتؤؤي  يتيليؤا  لشؤؤةر ش جبؤؤ  

سن مجلن جا ح  ، ثظ بةا  ينئ  كبار  لعيماء ، ضا رطاص  لمطالؤب شبةؤا   لونئؤ  ضؤا مؤذكل   ليصؤةح  شبةؤا  شلة
 لونئ  ضا لجي   لافاع ، شبةا   لونئ  في  ألمل بترقةؤا  لشؤةخن  سؤيما  شسؤ ل مؤ  هجؤل    ةما ؤ   لمجتمؤ  مؤ  

معصؤرمي  لؤام ش يتبؤار  ؤتيوظ مؤ  هي ؤظ هةؤر ع  هرطا وما (( ش ل تاش   ألرنل   لتي جعين  ألمليكا  مؤ   لمعايؤاو 
  ل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ألرض.

  .ل تاص ش لسي  مر فق  لور   لسيطاتل  يل  له  لشةر كالم بةر  إلسالم ب  تةمة  فةم    تي  خالف  
 

                                                
ن في  وريا قد حافف ار د وندما حرم اال تعانة بارح اب المرتد  وبالنظام العراوي في ذلك الجسا ا و او أفت  الايخ بممل هذا التوريم ل مجاهد  (1)

 (.264 1نص فتواه ))توريم اال تعانة مو قا((ا راجة  تاب ))المور  اا المية الجسا ية في  وريا(( ل مؤلا )
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 :في  ل تاش   إلمام  ب  تةمة   ال 
المخهالا لوكهم هللا ور هوله واتبهة حكهم الوها م   ومت  تر  العالم ما و مه من  تاب هللا و هنة ر هوله   )

 .  (  او مرتدا  افرا يستوق العقوبة في الدنيا واآلقر  
 . 373-372ص 35 ل تاش  ج

 
ةسأل   ه  وبصل  لمسيمن  جمةعا باويوظ شيله وظ  ل ل ا   لذي   ل ر     بن  ييماء  للةم  شييماء 

  لسيطا ...((. يؤ.
 

 
 ا وهي بعنواو:1996   10 14ا الموافق 1417  جما ن اآلقر 2( )تاريخ  31النار  ) شفي 

)جريمة  برن في  جوو فل  عو ( أور  الفايه مع ومات قونر  ون التعذ ب في السعو ية وحمل الع ماء 
 الر مننن المسؤولية في ذلك فقال:

لقؤؤؤا ثيؤؤؤن لؤؤؤا   لحلكؤؤؤ  مؤؤؤ  مصؤؤؤانر مطيعؤؤؤ  ن رؤؤؤل  لجوؤؤؤاه  ألميؤؤؤي ه  فؤؤؤلق  لتعؤؤؤذوب   تلفؤؤؤن  لجؤؤؤلم  ألثؤؤؤةظ، 
متم ؤؤؤؤل فؤؤؤؤي يتؤؤؤؤك هيؤؤؤؤل ض يؤؤؤؤان كينؤؤؤؤل مؤؤؤؤ   لمعتقيؤؤؤؤن  شت ؤؤؤؤل ر  اليتؤؤؤؤا ء  لجيسؤؤؤؤي ييؤؤؤؤنوظ ، فؤؤؤؤي محاشلؤؤؤؤ  لسؤؤؤؤحق  ل

 بخصةاتوظ ش لقضاء ييى ة سةاتوظ  لعالة .
لقؤؤؤؤا هفؤؤؤؤانت  لمعيرمؤؤؤؤات  لقانمؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  ن رؤؤؤؤل  لسؤؤؤؤجر  ه   لؤؤؤؤذو  آؤؤؤؤالوظ  اليتقؤؤؤؤال  سؤؤؤؤيب ماضؤؤؤؤنوظ  لجوؤؤؤؤاني 

 لمشني  ش لعةاذ  اهلل ، ةنث  طيب م  كل م  لؤ  يال ؤ  بؤذلك  وتعلضر  لسيسي  م   لضار  تيتوي بتيك  ليوا  
 لتةؤؤار  ؤؤاإل ل ر   كليؤؤا (  أةؤؤ  وؤؤمم  بت  نؤؤل  لحكؤؤام ش لمجتمؤؤ  ش لعيمؤؤاء ، شىذ  لؤؤظ ور فؤؤق يؤؤذص تعؤؤذوبا بؤؤاوا   شؤؤتى 

ص هةؤؤر ع  لتعؤؤذوب  لي سؤؤي ش لجسؤؤاي ، فؤؤل  هدؤؤل ييؤؤؤى  لؤؤلفة ، ووؤؤان  االيتؤؤا ء  لجيسؤؤي فحنيئؤؤذ ال تتؤؤررع  ل ؤؤؤال
للبمؤؤا تؤؤظ تصؤؤريله فؤؤي يؤؤذ   لرضؤؤ   لمشؤؤن  إمعاةؤؤا فؤؤي   لبشؤؤلي  يؤؤ  تي نؤؤذ ذلؤؤك  لتواوؤؤا ش رت ؤؤاص  لجليمؤؤ   لقؤؤذر  ش

 إياةت  ش بتح هه إلى ه صى ةا ممك .
شلقؤؤؤا ييمؤؤؤن  لحلكؤؤؤ  ه  يؤؤؤذه  لجليمؤؤؤ   لحقنؤؤؤل   لتؤؤؤي تحصؤؤؤل فؤؤؤي  يؤؤؤب جحيؤؤؤل   لعؤؤؤلص شييؤؤؤى وؤؤؤا هباةةؤؤؤ   نشلؤؤؤ  

، ش لؤؤذو   (1 ةؤؤام   لؤؤذي   تلةؤؤ  مستشؤؤارش شه ر   لا ريةؤؤ   لقؤؤانمر  مؤؤ  بؤؤمال هفلي ةؤؤا لترةنؤؤا( إةمؤؤا تؤؤأتي تي نؤؤذ  لييل 
ةجحؤؤر  فؤؤي إ يؤؤاع شهيؤؤل  لا ريةؤؤ    عالةؤؤ  يؤؤذ   ألسؤؤيرص فؤؤي تحقنؤؤق  لجؤؤحء  لوؤؤام مؤؤ  تجفةؤؤا  لميؤؤا   ، مؤؤ  رؤؤالل 

تواوؤا  االيتؤا ء ة سةاتوظ. ةعظ للبمؤا ةصؤل بؤيء مؤ   ل تحطةظ بخصة  هشلئك  لشباص ش لقضاء ييى معيرياتوظ ش
فؤؤي  لماضؤؤي لمؤؤ   عتقؤؤا هةوؤؤظ ممؤؤ  لؤؤةس لوؤؤظ ظوؤؤل  حمؤؤنوظ ، بؤؤل ربمؤؤا  سؤؤتال  لمحققؤؤر  دؤؤالةةاتوظ فؤؤي ةؤؤاالت 
فلن   باذ  شةانر  نش  ييظ، رؤسا وظ ، ل   لظ  خطل ببال هةا م  ه  تتحؤرل يؤذه  لممارسؤات إلؤى يمؤل رشتنيؤي 

  لا رية  بخصةا.  عيظ شترجة  شى ل ر  للؤساء  ل بار شييى رهسوظ شهيل

                                                
فريهق مهن قبهراء ارمهن المصهري  رأ هسم وزيهر الداق يهة المصهري ار هبق ز هي )هدر الهذي   او من أ)رز مستااري وزير الداق ية نايل )ن وبهد الع يه  (1)

 ورد بفجوره وبذاءته و قوطه فضال  ون  فره.
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إ  تحمؤؤل ةؤؤا ا مسؤؤؤمشلة  يؤؤذه  لجليمؤؤؤ  ال  عيؤؤي هبؤؤا  إي ؤؤؤاء هررتؤؤ  مؤؤؤ   لمتي ؤؤذو  ، ف ؤؤل دؤؤؤاةب  ؤؤل ر فؤؤؤي 
سةاسؤؤ  يؤؤذه  لاشلؤؤ  مسؤؤمشل يؤؤ  يؤؤذه  لجليمؤؤ   لقؤؤذر  ، شيتحمؤؤل تبعاتوؤؤا م يمؤؤا تحميوؤؤا ةؤؤا ا ، شيسؤؤتحق مؤؤا وتلتؤؤب 

رج شه ر   لخارجةؤؤؤ  ، شىذ  كؤؤؤا  ةؤؤؤا ا ال   ؤؤؤةظ شهةؤؤؤا ييؤؤؤى ذلؤؤؤك فؤؤؤي  لحاضؤؤؤل ش لمسؤؤؤتقيل ، شال شلؤؤؤ   عفةؤؤؤ  كرةؤؤؤ  رؤؤؤا
ليعؤؤلض شال ليشؤؤلف شال ليانؤؤل  كمؤؤا فعؤؤل فؤؤي ةةاتؤؤ   لشخصؤؤة  ، فؤؤل  يؤؤذ  سؤؤنيارج  عؤؤا يؤؤذه  لجليمؤؤ  ييؤؤى إررتؤؤ  

 شسةكرةر  جمةعا متومن   ما  توظ    ةا ا.
يؤؤى هيمؤؤالوظ  لشؤؤلعة  بؤؤل إ   لمسؤؤمشلة  تتجؤؤاشه  لمتي ؤؤذو  مؤؤ  هللال سؤؤعرن إلؤؤى هشلئؤؤك  لؤؤذو   ضؤؤ ر  ييؤؤنوظ شي

د ات  لترةنا ، شيمعيؤر  فؤي تحكةؤ  يؤذ   لي ؤام شةلدؤ  ييؤى  لؤاو  ش لؤاير  شرامؤ   إلسؤالم شهةؤ   ؤا ةقؤق ييؤى 
وا     م   ليعظ ما ال  حصة  إال   ( فوؤمالء ال ةعتيؤليظ مقصؤلش  فحسؤب فؤي إة ؤار  لمي ؤل  لصؤليم ش لمعيؤ  ، 

مؤؤ  شينؤا ليمتخيؤؤف يؤ   ليةؤؤا  ، بؤل إةوؤؤظ فؤي  لح ةقؤؤ  ، شةقرلوؤا  كؤؤل  ش لؤذي  سؤتحقر   ؤؤ  مؤا جؤؤاء فؤي سؤؤرر   لبقؤل 
فنوؤؤا شسةحاسؤؤير  يينوؤؤا وؤؤرم  ل ةامؤؤ  كمؤؤا لؤؤر كؤؤاةر   ؤؤا  كاءبؤؤليكر  فؤؤي  لجليمؤؤ  ، ةعؤؤظ بؤؤل  – يايؤؤ  شييؤؤظ شمعلفؤؤ  

  ه ؤؤر  مارسؤؤريا  أة سؤؤوظ، فؤؤلةوظ مؤؤ  ه ؤؤر   ألركؤؤا   لتؤؤي وت ؤؤ  يينوؤؤا  لي ؤؤام فؤؤي  سؤؤتقل ره ، شه ؤؤر لوظ شمؤؤر   وظ مؤؤ
 لحجؤؤ   لتؤؤي  حؤؤت  بوؤؤا  لي ؤؤام فؤؤي ممارسؤؤات ، بؤؤل إ  جؤؤليمتوظ هي ؤؤظ كؤؤرةوظ لبسؤؤر  لبؤؤاس  لعيؤؤظ شتحميؤؤر  مسؤؤمشلة  
 ل تةؤؤا، فيؤؤظ وترريؤؤر   عؤؤا ذلؤؤك يؤؤ   ل ؤؤذص ييؤؤى   شرسؤؤرل  ش لحنؤؤا  يؤؤ   لحؤؤق  لؤؤذي  سؤؤتأميوظ   ييةؤؤ . ش لمصؤؤنب  

لسؤؤيف مؤؤ  هم ؤؤال  إلمؤؤام مالؤؤك ش إلمؤؤام هةمؤؤا بؤؤ  تةمةؤؤ  هةوؤؤظ  عيمؤؤر  كؤؤل ذلؤؤك مؤؤ  رؤؤالل معؤؤلفتوظ  سؤؤنل  ييمؤؤاء  
شغنليظ ،  عيمر  هةوظ لةسر  مجلن هير   لي يم  بل يظ  ل يم  هة سوظ،  عيمر  يؤذ  كيؤ  ، شيعيمؤر  ه  إثؤظ شجؤلم 
شمؤآل  لعؤالظ  لؤذي وؤا ف  يؤ   ل ؤالظ شيحكةؤ  هي ؤظ مؤ  جؤلم شىثؤظ شمؤآل  ل ؤالظ ة سؤ  ، شال ةؤاري ة ةقؤ  لمؤاذ   صؤؤل 

 لسذج ييى  ل حي  إلنوظ ش لشكر  ييايظ شيظ ولش  تحكنتوظ لي  ل ش لشل  ش ل يظ ش ل سؤرق ش لعصؤةا  ، بؤل  عة 
شتيافسؤؤؤوظ شتحؤؤؤاويوظ فؤؤؤي  لحصؤؤؤرل ييؤؤؤى مخؤؤؤلج شت سؤؤؤنل ل ؤؤؤل جليمؤؤؤ  ليي ؤؤؤام مومؤؤؤا ي مؤؤؤن ،  طليقؤؤؤ  ال  مكؤؤؤ  ه  

مح رظؤؤؤ  فقؤؤؤا شدؤؤؤف  لقؤؤؤلهللا  تخطؤؤؤل ببؤؤؤال هسؤؤؤاآن   لي ؤؤؤام ة سؤؤؤ  ، شىذ  كؤؤؤا   ليؤؤؤاس  ؤؤؤا  ةيوؤؤؤلش  بيصؤؤؤرص شمتؤؤؤر  
.بؤؤؤل إ  ك نؤؤؤل  مؤؤؤ  ييمؤؤؤاء  كالحمؤؤؤار  حمؤؤؤل هسؤؤؤ ار  لح ؤؤؤاع مؤؤؤ  ييمؤؤؤاء بيؤؤؤي إسؤؤؤل  نل  لؤؤؤذو  ال  عميؤؤؤر   عيموؤؤؤظ 

 لمستشل ن  هيا ء  إلسالم لظ  قصلش  في ة ,  ليصؤرص ش لمتؤر  ش ل ةؤام يينوؤا شرؤامتوا شتصؤية وا شتلتنيوؤا رغؤظ 
 يا ءيظ لإلسالم شةلبوظ ل .

مل  هرل  ، ه   لعيماء  للسمنن  بليكر  في يذه  لجليم   لقذر  ، شةشؤوا همؤام   ثؤظ همؤام  ليؤاس إةيا ةقرلوا 
 ه   لحج   ا  امن يينوظ ييما  الشلع شييما  الر   (.   يؤ.

 
 ؤؤال   ا بعنههواو: )مههن هههم و مههاء اا ههالم؟(1996ا تههوبر 28 – 1417 2جمهها ي 16( )تههاريخ 33الناههر  )شفؤي 
   ل  ة :

ح بن  ييماء رسمنن  شغنؤل رسؤمنن  لؤظ  كؤ  ش ضؤحا  يؤل ه  تؤارل  لصؤحر  فؤي مر جوؤ  مؤ   لي ؤام  لتمنن
ش لتؤؤي بؤؤاهت  شؤؤكل ش ضؤؤم ميؤؤذ ههمؤؤ   لخيؤؤة   ل اةةؤؤ  ، شتصؤؤايات  عؤؤا ذلؤؤك فؤؤي  لخطؤؤر ت  إلدؤؤالةة   لتؤؤي تيؤؤن 

ا  لي ؤؤام  يؤؤل سؤؤيتن  هةؤؤا   تيؤؤك  ألهمؤؤ  ، ثؤؤظ بياؤؤن ذرشتوؤؤا فؤؤي  لحميؤؤ   لشلسؤؤ  ضؤؤا  لعيمؤؤاء ش لؤؤايا  ،  لتؤؤي بؤؤيو
 شماه لن  ا م  إلى  آل .
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لؤةس  لمقؤام ييؤا مقؤؤام تصؤيةا  لعيمؤاء ، شل يؤؤ   سؤتجماع ليصؤرر   لتؤؤي ت رةؤن إثؤل تيؤؤك  لمحيؤ  ش لتجلبؤ   لقاسؤؤة  ، 
شم  ثظ مل جع   لمر  ف ش لي ل ت تجاه  لعيماء  للسمنن  ، شراد  هشلئك  لؤذو  كؤاةر   صؤي ر  إلؤى يوؤا  ليؤب ، 

 م  كةا   لصحر  ش لحلك   إلدالةة . شكأةوظ جحء
ال  جؤؤانل هةؤؤا  ؤؤأ  هللال سؤؤعرن  عتمؤؤاش   شؤؤكل كينؤؤل ييؤؤى ممسسؤؤ  نويةؤؤ  ضؤؤخم  تؤؤمم  لوؤؤظ    لشؤؤلعة  ( 

ييى ضلشر  يذه  لممسس  ، لتؤأمن   ة ةؤان  لشؤعب ،  لؤذي  شؤكل   -ةتى  لميحاو  ميوظ  –شيجم  كل هللال سعرن 
 قافةؤؤ  ، شهيؤؤظ مكرةؤؤات يؤؤذه  لممسسؤؤ   لاويةؤؤ  ، يؤؤي ينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء،  لؤؤاو  جؤؤحء  ر ةسؤؤةا مؤؤ  تلكنيتؤؤ   لي سؤؤة  ش ل

ش لقضؤؤا  ، شينئؤؤؤ   ألمؤؤؤل  ؤؤؤالمعلشف ش ليوؤؤؤي يؤؤ   لمي ؤؤؤل ، شرغؤؤؤظ ضؤؤؤخام  يؤؤؤذه  لممسسؤؤ  مؤؤؤ  ةنؤؤؤث  لعؤؤؤان ، ل ؤؤؤ  
،  قةمتوؤا  لمعيريؤ  ملتبطؤؤ   عؤان  ينؤؤل جؤا  مؤ   لعيمؤؤاء ، ميحريؤا ثقيوؤؤا فؤي  لر ؤن  لحاضؤؤل شةرلوؤا إلؤؤى  ؤر  فاييؤؤ 

شلؤرال  الرتبؤا  بلمؤح هش رمؤؤحي  مؤ  هشلئؤك  لعيمؤؤاء لتوؤاشت كؤل تيؤؤك  لممسسؤ  شتوؤاش  ثقيوؤؤا تمامؤا ، شسؤيب ذلؤؤك ه  
 لؤؤذو   شؤؤكير  يؤؤذه  لممسسؤؤؤ  ، سؤؤر ء كؤؤاةر  هيضؤؤاء فؤؤؤي ينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء هش  ضؤؤؤا  هش ينئؤؤ   ألمؤؤل  ؤؤؤالمعلشف 

لؤؤةس لؤؤ  تؤؤارير ييمؤؤي هش نيؤؤري  جعؤؤل ميؤؤ  ش ليوؤؤي يؤؤ   لمي ؤؤل   يؤؤمالء ةؤؤرين  ،  ألشل مامؤؤرر غنؤؤل معؤؤلشف ش 
دؤؤاةب ثقؤؤل ويت ؤؤ   ؤؤ   لي ؤؤام ، ش ل ؤؤاةي مشؤؤورر شمعؤؤلشف ل يؤؤ  م ضؤؤرح فؤؤي رةاةتؤؤ  ليؤؤاو  شمت ؤؤق ييؤؤى هةؤؤ   أكؤؤل 
باويؤؤ  شييةؤؤ   ل تؤؤاش  شيتؤؤاجل  عيمؤؤ   لشؤؤليي، شيبقؤؤى سؤؤر  هشلئؤؤك بؤؤخم هش بخصؤؤا  مؤؤ   لمعؤؤلشفن   لمشؤؤورري  

 لتاريسؤي ، شفؤي ة ؤس  لر ؤن دؤالةوظ ييؤى  لمسؤتر   لمؤالي  وظ  لعيمؤي ش سع  معؤلفتوظ  ؤالعيرم  لشؤلعة  شةشؤاآ
 ش لسيركي ، شةجاتوظ م  مشكي   لمتاجل    مالةا (  ال تاش  ش لمل فق  لاوية .

 
 يل ه  تياه مر جو   لصحر  م   لي ام ، ش يل ه  وارل  لعيماء في  رتبار   تاننل  لمي ؤل ( كؤا   ؤا سؤط  

ذكرري  سؤؤا قا، شلسؤؤيب هللارؤؤل يؤؤر غةؤؤاص  لمر جوؤؤ  بؤؤن   إلسؤؤالم ش لي ؤؤام ممؤؤا جعؤؤل  لم ةؤؤاس ةجؤؤظ يؤؤمالء ليسؤؤيين   لمؤؤ
محاشن  ييى  لصالح  لشخصؤي ش ألماةؤ   لمالةؤ  شنرجؤ   لحيؤا ش لتيسؤك ، همؤا  رتبؤار  لعيمؤاء ييؤى  ؤار مؤر جوتوظ 

ة ؤؤل  ينؤؤل مؤؤ   لعيمؤؤاء لي يؤؤظ شدؤؤايوظ  ؤؤالحق شىة ؤؤاريظ ليمي ؤؤل ، فيؤؤظ  كؤؤ  ذلؤؤك  لمنؤؤا    ؤؤا فؤؤتم  عؤؤا ، شلؤؤذ  فؤؤاه 
  للسمنن   القيرل لا   لياس ، شكسير  مصا قة  كينل .

جؤؤاءت ههمؤؤ   لخيؤؤة  شكؤؤا   الرتبؤؤار  ألشل فاة شؤؤف  لعيمؤؤاء  للسؤؤمنر  ألشل شييؤؤ  شلؤؤظ  قؤؤل ش ةؤؤا مؤؤيوظ كيمؤؤ  
قؤؤظ بوؤؤا .  لحؤؤق ، بؤؤل لقؤؤا تجؤؤاشه  عضؤؤوظ  ل تؤؤر   جؤؤر ه  السؤؤتعاة   ال  ؤؤار إلؤؤى جعيوؤؤا ش جبؤؤ  شمؤؤ  ثؤؤظ هللاثؤؤظ مؤؤ  لؤؤظ  

شةؤؤؤن  تحؤؤؤل   لؤؤؤايا  ش لعيمؤؤؤاء ويتقؤؤؤاش   ألشضؤؤؤاع  لخاآئؤؤؤ  سؤؤؤعةا  لتاننؤؤؤل  لمي ؤؤؤل بيسؤؤؤاةوظ شقةامؤؤؤا  بر جؤؤؤب  لؤؤؤيالغ 
 ش لصاع  الحق  لذي تخيف يي  هشلئك  للسمنر  ، ةا  تطرر هللارل.

وظ ةنث تشكل  أمل مي ي لجيؤ  رماسؤة  ولهسؤوا  لشؤةر بؤ   ؤاه مومؤ  يؤذه  ليجيؤ  تأنوؤب هشلئؤك  لؤايا  شفصؤي
يؤ   لخطا ؤ  شمؤؤيعوظ مؤ  تأن ؤؤ   لر جؤب  لشؤؤليي، شتقؤرم يؤذه  ليجيؤؤ  بار سؤ   لقؤؤر  ظ  لتؤي تقؤؤاموا لوؤا شه ر   لا ريةؤؤ  
ش لتقؤاريل  لتؤؤي  عؤايا جوؤؤاه  لمباةؤث ، ثؤؤظ تقؤلر مؤؤ  رؤالل ذلؤؤك ه  فالةؤا   جؤؤب إ قافؤ  يؤؤ   لخطا ؤ  هش  لتؤؤاريس ، 

ذ   ؤامن  لقؤر  ظ لوؤذه  ليجيؤ  فقيمؤا ويجؤر ميوؤا هةؤا فؤالجمة  ور ؤف شفالةا   جب فصي  تماما  شفالةا   جب تيينو  . شى
هش   صؤؤل ، شييؤؤى وؤؤا يؤؤذه  ليجيؤؤ  فصؤؤل يشؤؤل ت بؤؤل شربمؤؤا مئؤؤات مؤؤ   لخطبؤؤاء ش لؤؤايا  . شفؤؤي ةؤؤن  كاةؤؤن فتؤؤر  
 لونئؤؤؤ   لضؤؤؤ اء  لشؤؤؤلعة  ييؤؤؤى  ةؤؤؤتالل  ل  ؤؤؤار لجحيؤؤؤل   لعؤؤؤلص نيمؤؤؤا  بؤؤؤلعةا  نش  ةؤؤؤاشن ليي ؤؤؤام ، فقؤؤؤا كؤؤؤا  تشؤؤؤكنل 
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   لخماسة   لمل   ألشلى  لتؤي وي شؤف فنوؤا كؤر  يؤذه  لممسسؤ  جؤحء مؤ   لي ؤام . لقؤا ظؤ   ل  نؤل مؤ   لؤايا   ليجي
ش لمصيحن  ه  يذ   لتطرر نرنؤل ييؤى هيضؤاء يؤذه  لممسسؤ  ش لح ةقؤ  يؤي غنؤل ذلؤك ، فيؤظ  كؤ  ييؤا  تانؤل فؤي 

 لي ؤام فاة شؤف  لؤاشر  عؤا ه  كؤا  سةاس  شت  نل هشلئؤك  لعيمؤاء شكؤل  لؤذي ةصؤل هةوؤظ هدؤبحر  فؤي  لر جوؤ  مؤ  
 ال مر جو  . 

 عؤؤا ذلؤؤك هرؤؤذت مر جوؤؤ   لؤؤاير  مؤؤ   يؤؤل يؤؤذه  لممسسؤؤ   لاويةؤؤ  بؤؤكال  سةاسؤؤةا  م ضؤؤرةا  ةؤؤن  هدؤؤارت ينئؤؤ  
كبار  لعيماء بةاةا  ضا رطاص  لمطالؤب ، شتحرلؤن إلؤى مؤا ف  يؤ   لي ؤام ضؤا  لؤايا  ش لمصؤيحن  ، شكؤذلك ضؤا 

مطالؤؤب . شلؤؤظ  كؤؤ  بةؤؤا   لونئؤؤ  ضؤؤا رطؤؤاص  لمطالؤؤب هلؤؤ  هش ي ؤؤر  بؤؤل كؤؤا  يمؤؤال   لشؤؤعب كيؤؤ   لؤؤذي نيؤؤظ يؤؤذه  ل
ممسسؤؤا  مقصؤؤرن   ، شثيؤؤن ذلؤؤك ةؤؤن  ت ؤؤلر ذلؤؤك  لمر ؤؤف فؤؤي بةؤؤا   لونئؤؤ  ضؤؤا مؤؤذكل   ليصؤؤةح  ، ذلؤؤك  ليةؤؤا   لؤؤذي 

 لمؤؤذكل    ةتؤؤر  مؤؤ   لعبؤؤار ت مؤؤا ال  قييوؤؤا ةتؤؤى  لمسؤؤيظ  لعؤؤامي ، ألةؤؤ  توجؤؤظ ييؤؤى  ليةؤؤات ش لمقادؤؤا ش توؤؤظ معؤؤاي
 سرء  لية  ش صا  لتخليب ، ثظ يانت  لونئ  شكلرت  لعمية  في بةاةوؤا ضؤا لجيؤ   لؤافاع ، ترآئؤ  ليحميؤ   ألميةؤ  
 لتي بين ضا  ليجي   عا ذلك جاءت ملةي   لمر جو   لح ة ةؤ  ش لشؤامي  مؤ   لؤاير  ش لمصؤيحن  شييمؤاء  لحؤق ، 

ب   اه اليتقال  لشةخن  سؤيما  شسؤ ل، فؤي رطؤاص آريؤل  ةنث سخلت  لونئ  م يتوا شراد   لشةر ييا  لعحيح
 ،  ستخام   لي ام يييا  في تيليل  يتقال  لشةخن  شب   لحمي   لضخم  ييى  لمصيحن  ش لايا  . 

شميؤؤذ ه   يتقؤؤل  لصؤؤ ر  مؤؤ   لعيمؤؤاء ش هن نت ةميؤؤ   لقمؤؤ  ش اليتقؤؤال شهيييؤؤن  لحؤؤلص  لمكشؤؤرف  ييؤؤى  لؤؤاير  
ا  لمطيؤؤق شآايتوؤؤا  لتامؤؤ  ليي ؤؤام ، شت ؤؤلر  لمر ؤؤف تيؤؤر  لمر ؤؤف فؤؤي  لت ؤؤاةي فؤؤي تحكةؤؤ  ش لونئؤؤ  ال تؤؤح ل فؤؤي شال وؤؤ

 لي ام ش لافاع يي  ش توام كل م   سعى إلة ؤار  لمي ؤل  لثؤار   ل تيؤ  ش لييييؤ  ، بؤل شه عؤا مؤ  ذلؤك  لتيؤلع  مجمريؤ  
 .ى فايينوار  تطينق ةا  لحل    ييم   ل تاش  في شدف هيمال هرل   ال سان في  ألرض شضلش 

إ  إنر   يؤؤذه  لقضؤؤة  شتصؤؤرريا ييؤؤى  لرجؤؤ   لصؤؤحةم ضؤؤلشري جؤؤا   لسؤؤالم  مسؤؤنل   لصؤؤحر  ، شييؤؤا  فؤؤلق 
كينل بن  ه   عتيل يمالء  لعيماء جحء م  كةا   لصحر  شنيا   إلدالح شييماء  لاير ، هش ه   عتيؤلش  جؤحء   مؤ  

 ةث شجواه  إليالم.  لي ام بل ركيا  م  هركاة  شهك ل هيمة  ل  م  جواه  لمبا
إ  موم   لعالظ في  إلسالم لةسن مجلن دالة   لشخصي شةح يتؤ   لمالةؤ  ، بؤل إ  مومتؤ  يؤي  لترقةؤ  يؤ  
 ، شةمل هماة   لعيظ، ششر ث   ليير ، ش لعالظ  قتلف جليم  ي ةم  لمجلن  عؤرنه يؤ  ش جؤب  لؤيالغ شكتمؤا   لعيؤظ، 

من البننات والسهدن مهن بعهد مها )ننهاه ل نهاس فهي الكتهاب أولكهك يع هنسم إو الذ ن يكتموو ما أن لنا    ال تعالى
 .   هللا وي عنسم الالونوو 

إال إذ  هن  مؤا جؤاء فؤي  آل ؤ   لتؤي تتيريؤا { إال  لؤذو  تؤابر   –لعيؤ   ل تمؤا   –شال  سيظ  لعؤالظ مؤ  يؤذه  ليعيؤ  
 شهديحر  شبنير  فأشلئك هترص يينوظ شهةا  لتر ص  للةةظ }. 

   لعيظ لةس ير كتما   ل تاص ش لسي  فال هةؤا  سؤتطة  كتمؤا   ل تؤاص ش لسؤي  ، ل يؤ  يؤام إةح لوؤا ييؤى شكتما
 لرج   لصحةم ، في  لير هل  لتي  سؤترجب ييؤى  لعؤالظ إةؤح ل  ليصؤرص يينوؤا . يؤذه  لجليمؤ   لع ةمؤ  إذ   كت ؤي 

  غنؤؤل مؤؤا هر ن سؤؤبحاة  فؤؤي كتا ؤؤ  شسؤؤي   ال تمؤؤا  فقؤؤط ، ف ةؤؤا إذ  رؤؤا   ألماةؤؤ  ، شكؤؤذص ييؤؤى   ةؤؤن  وييؤؤ  ييؤؤ
واتهههل و ههنسم نبههأ الههذي فتننهههاه فياتنهها فانسهه خ منسهها فأتبعهههه   رسؤؤرل  . فوؤؤمالء يؤؤظ  لمقصؤؤرنش   قؤؤرل   تعؤؤالى
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الايواو فكاو من الغاوين ا ولهو شهكنا لرفعنهاه )سها ولكنهه أق هد إله  اررك واتبهة ههواه فمم هه  ممهل الك هب إو 
 .  س  ذلك ممل القوم الذ ن  ذ)وا بلياتنا فاوصص القصص لع سم  تفكروو  تومل و يه   س  أو تتر ه

يذه يي  لطليق   لتي شدؤف  لقؤلهللا  بوؤا  لعيمؤاء شمنؤح بوؤا مؤ   قؤرم بر جؤب  لؤيالغ هش  كؤتظ  لؤيالغ شهبؤا مؤ  
 ذلك م   كذص ييى   شيخر   ألماة  . 

  ةصؤؤحوظ شتؤؤذكنليظ ش جؤؤب مومؤؤا ي مؤؤن ش لحؤؤاوث ييؤؤا لؤؤةس فؤؤي مقؤؤام ةصؤؤم شتؤؤذكنل هشلئؤؤك  لعيمؤؤاء شلؤؤر ه
 جليمتوظ ، ل ي  ةاوث مرج  لشباص  لاير  ، شكل  لميتمن  لمسنل   إلدالح ه   علفر  رجالوظ . 

إ  تؤؤل كظ  لشؤؤول  ش لسؤؤمع   لحسؤؤي  لؤؤبعة  لعيمؤؤاء  لؤؤذي  جتمؤؤ   يؤؤل ه  ويؤؤاه  الرتبؤؤار  لح ةقؤؤي ويباؤؤي ه  ال 
 ماء  لمتبعر   لمطاين  .  حلفيا ي   لطليق   لقلهللاةة  في معلف   لعي

شلؤةس  لمطيؤؤرص ييؤؤا تجؤليظ فؤؤال  هش سؤؤب فؤال  هش لعؤؤ  فؤؤال  ، ل ؤ   لمطيؤؤرص يؤؤر هال  خؤاع بؤؤباص  إلسؤؤالم 
 ة س  شيستمل في  لتعامل م  هشلئك  لعيماء شكأةوظ قةان ت إدالةة  شرؤشس في إة ار  لمي ل . 

أل ؤؤام ، ال  عيؤؤي هبؤؤا   شضؤؤع  فؤؤي مرضؤؤ  إ  تؤؤر نل بؤؤخم معؤؤن  لعيمؤؤ  شلسؤؤي  هش لجوؤؤا بذلؤؤ  فؤؤي وؤؤرم مؤؤ   
 التبؤؤاع ش ليجؤؤرء ييؤؤا  ليؤؤر هل ، بؤؤل  ألشلؤؤى  للجؤؤرع إلؤؤى  لقؤؤلهللا  ش لسؤؤي  شتعيؤؤظ آليقؤؤ   لتعامؤؤل مؤؤ   لعيمؤؤاء   ل ةؤؤان  ش

 . تنوظ  ألم  شتيحل ييا  رتةار توظييى ما شرن في  لقلهللا  ش لسي  ، شمعلف   لعيماء  لح ةقنن   لذو  تست 
 ب  ي ةمن  في جليؤا   لمسؤيمر  شمؤا ةقؤل يؤ   لشؤةر  بؤ   ؤاه فؤي  لصؤحاف   لسؤعرن   ،  شما ةقل ي   لشةر

 مما تياشل  مقالي     إلدالح ((  م ال  ةمرذج  الة شاف لوذه  لمجمري .
شيؤؤؤي فلدؤؤؤ  لمؤؤؤ  وليؤؤؤا  لتقنؤؤؤةظ ييؤؤؤى  لطليقؤؤؤ   لقلهللاةةؤؤؤ  ش لؤؤؤيو   لمحمؤؤؤاي، ش لقلييؤؤؤر  مؤؤؤ   لشؤؤؤةخن  والة ؤؤؤر  

ر   لشخصؤؤي مؤؤ  ةنؤؤث  لعبؤؤان  ش السؤؤتقام  شمؤؤ  ةنؤؤث  ليح يؤؤ   لمالةؤؤ  ش لحيؤؤا ، شيالة ؤؤر   لتح مومؤؤا ييؤؤى  لمسؤؤت
كؤذلك سؤع  ييموؤظ  لشؤليي ش ؤار توما فؤي  لتؤاريس ش لتعيؤةظ ، ل ؤيوظ والة ؤر  كؤذلك مؤا يينيؤاه فؤي كالميؤا  لسؤابق 

 م  مشكي  كينل  في  لقضة   أليظ شيي  ضة  قةاموظ بر جب  ليالغ. 
شؤؤةخن   بؤؤ   ؤؤاه ش لشؤؤةر  بؤؤ  ي ةمؤؤن  ه  وتربؤؤا إلؤؤى   شيصؤؤيحا شيينيؤؤا  معيؤؤى  ؤؤأ   عتلفؤؤا ةحؤؤ  ةتميؤؤى ييؤؤى  ل

 مؤا كؤا  مخال ؤا  مؤ  كالمومؤا ليشؤؤلع شيييوؤا  ألمؤ  ييؤى يؤذ   لخطؤأ كمؤؤا جؤاء فؤي يؤاي  لقؤلهللا  . شةتميؤى ه  وتحؤؤرل 
طغةؤا  ، ن يمؤن  ل ؤل ر  ؤ   لشةر  ب   اه ش لشؤةر  بؤ  ي ةمؤن  إلؤى دؤانين   ؤالحق مؤر جون  لي يؤظ ، محؤاربن  لي

 نير  شىدالح . 
غنل ه   أليظ ير ه  وار  بباص  لصؤحر  ش لميتمؤن  لمسؤنل   إلدؤالح ة ةقؤ   لعؤالظ  لعامؤل،  لؤا يي لعيمؤ ، 
 لصابل ييى  ألذ  فة  ،  لمجايا في سيني  . شة ةقؤ   لعؤالظ  لؤذي كؤتظ مؤا ييمؤ    ، بؤل كؤذص ييؤى   شرسؤرل  

 شرا   ألماة  . 
ا مضؤؤى مؤؤ   لؤؤحم  مؤؤا  ك ؤؤي لالرتبؤؤار ، شلقؤؤا هثيتؤؤن  أل ؤؤام ه  ينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء شكؤؤل  لميتسؤؤين  لوؤؤا لؤؤظ لقؤؤ

 ق ؤؤر  شال مر  ؤؤا  ش ةؤؤا   مؤؤ   لؤؤاير  شضؤؤا  ل يؤؤظ . شلقؤؤا سؤؤجين كؤؤل مؤؤر   وظ مؤؤ   ل يؤؤظ ش لطغةؤؤا  شضؤؤا  لؤؤاير ، شهةؤؤ  
 لم   لحمق شسرء  لتصلف ه  ويجأ  لملء لعاشه م  هجل ه   حمة  . 
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إ  مشؤكي  هيضؤؤاء  لممسسؤؤ   لاويةؤؤ  لةسؤن مجؤؤلن  لعجؤؤح ، فالعؤؤاجح  لمكاةؤ  ه   عتؤؤلف  عجؤؤحه شيقؤؤرل :   هةؤؤا 
ياجح ((  شيستقنل شيخلج ميوا ك افا  ، ل   هةا   ميوظ لظ  عمل بذلك شلر يمي  لصي  رنؤل   ك نؤل   ، ل ؤ  مشؤكيتوظ 

 لمر ف ش ل تر  ش لافاع يي   ما  ستطاع. يي  لر رف ب قل شجا   شةشا  م   لباآل شتأوناه  ال يم  ش 
يذ   لحاوث لةس  لمل ن ميؤ  ه   قؤال ه  فالةؤا  دؤالم ، شفالةؤا  مؤ  هيؤل  لجيؤ  ، شفؤال  مؤ  هيؤل  ليؤار ، فؤاهلل 
هييؤظ  قيؤرص  ليؤؤاس شمقادؤايظ شةةؤؤاتوظ شهيمؤالوظ شرؤر تةموظ ، ل ؤؤ   لمقصؤرن يؤؤر  لجاةؤب  لعميؤي فؤؤي  لقضؤة  شمؤؤ  

 ير  لعالظ  لمتيرع.
شكأةيؤؤا فؤؤي يؤؤذ   السؤؤتعل ض  ؤؤا ييميؤؤا ة ةقؤؤ   لعؤؤالظ  لمتيؤؤرع ، شيؤؤل  سؤؤتحق هيضؤؤاء ينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء يؤؤذه 

  لص   هم ال (.   يؤ.
************ 

ما وههي بعنهواو: )ر هالة مفتوحهة إله  1999أ)ريهل 5 –ههه 1419ذي الوجهة 9( )تهاريخ 155وفي الناهر  )
  ال  ل  ة :  الايخ وبد الع ي  )ن باز(

 مم ليا  ا سماة   لشةر ه  ةستعلض سجي ظ م  رالل  لسين   لماضة  في  ضة   ليالغ.  س
لقا دار يي ظ ه ر ل ك نل  تحكؤر  فنوؤا  لاشلؤ  شتصؤ رةوا  أةسؤ   ألشدؤاف  لشؤلعة  رغؤظ هة ؤظ ييؤى  آؤالع 

مسؤتر   لاشلؤ   كامل شت صنل ييى ما  جلي فؤي  لييؤا شكؤل ت ادؤنل  لمخال ؤات  لشؤلعة   لتؤي ولت يوؤا  لي ؤام ييؤى
 شييى مستر   ألفل ن  لمتي ذو  . 

بل إة ظ كما  علف  لقليير  مي ظ هييظ  ك نل مما واير  هةوظ ييى ييظ  ما  جؤلي أل  مع ؤظ هيؤل  إلدؤالح 
وردؤؤير  مؤؤا ييؤؤايظ مؤؤ  هربؤؤار شمعيرمؤؤات شمالة ؤؤات شةصؤؤا م إلؤؤةكظ ، شلقؤؤا بؤؤواةا بخصؤؤةا  جيسؤؤات ك نؤؤل   سؤؤط 

صنيي لؤةس فةؤ  مر ربؤ  ، بؤل إةيؤا ةسؤتطة  ه  ةقؤرل ه   لحجؤ   ؤا هقةمؤن ييؤةكظ شه   لذمؤ  فنوا  لر    ل ظ  شكل ت 
 ا بلهت معكظ م   يل يان كينل مؤ   لمشؤا ر شهسؤاتذ   لجامعؤات ش لمصؤيحن  ، شى  إ امؤ   لحجؤ  فؤي بةؤا   لر  ؤ  

. شال هنل ييؤؤى ذلؤؤك مؤؤ  ييؤؤى  لت صؤؤنل ل ؤؤظ  ؤؤا ةصؤؤل مؤؤل ر   شت ؤؤل ر   مؤؤ   يؤؤل هةؤؤاس ت قؤؤر  بوؤؤظ شتأرؤؤذش   حؤؤاو وظ 
مؤؤذكل   ليصؤؤةح   لتؤؤي  ؤؤامن ل ؤؤظ شر جعتوؤؤا  ليجيؤؤ   لخماسؤؤة  شينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء شهةؤؤتظ تلهسؤؤر  تيؤؤك  لجوتؤؤن  ، شال 
 جؤؤانل هةؤؤا ه  تيؤؤك  لمؤؤذكل  ةجؤؤ  ييؤؤى مؤؤ   لهيؤؤا . شةحسؤؤب هةؤؤ  ال  سؤؤعكظ  اليتؤؤذ ر  حجؤؤ  هة ؤؤظ ال تتعلفؤؤر  إال 

ييى نر    ت صنية   األشضؤاع ، شمتا عؤ  إجباريؤ  هجيؤلكظ يينوؤا يؤان كينؤل  ييى ما  طيعكظ  لي ام يية  ، بل هةتظ
مؤ   لؤايا  ش لمصؤؤيحن  شآيبؤ   لعيؤؤظ . شلؤذلك فيلبمؤؤا تلت يؤر  رطؤأ  ي ةمؤؤا  شميحلقؤا  رطنؤؤل   ةؤن  تحكؤؤر   لاشلؤ  يؤؤذه 

ل ، فمؤ ي ظ لؤؤةس  لتحكةؤ  ، شهةؤؤتظ تعيمؤر  ةالةؤؤا  شتعيمؤر  كؤؤذلك مؤ  رؤؤالل  آاليكؤظ  لشؤؤليي رطؤرر  م ؤؤل يؤذ   لعمؤؤ
غليبا  ييى ممل ات شه ر ل ييماء  لاير  شراد   لشةر محما ب  ييا  لرياص . فؤلذ  كيؤتظ تعيمؤر   قنيؤا  ه   لي ؤام 
 حكظ  انل ما هةحل   رغظ ت ل ر  لتييةؤ  ش ليصؤةح  ، فمؤا يؤر مؤر   ظ مؤ   ؤرل محمؤا بؤ  ييؤا  لريؤاص يؤ  هشلئؤك 

   ال رةم   : لذو  وحكر  م   حكظ  انل ما هةحل  
 

  إ  يؤؤمالء  لطر غنؤؤن  لؤؤذو   عتقؤؤا  ليؤؤاس فؤؤنوظ شجؤؤرص آايؤؤ  مؤؤ  نش    كيوؤؤظ ك ؤؤار ملتؤؤاش  يؤؤ   إلسؤؤالم 
كةؤا ال شيؤؤظ  حيؤؤر  مؤؤا ةؤؤلم   ، شيحلمؤؤر  مؤؤا هةؤؤل   ، شيسؤؤعر  فؤؤي  ألرض فسؤؤان    قؤؤرلوظ شفعيوؤؤظ شتأونؤؤايظ ، 
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يؤؤظ ه  فعيوؤؤظ يؤؤذ  لؤؤر كؤؤا   ؤؤاآال  ال وؤؤيقيوظ إلؤؤى  ل  ؤؤل ، فأ ؤؤل شمؤؤ  جؤؤانل يؤؤيوظ ، هش هة ؤؤل ييؤؤى مؤؤ  ك ؤؤليظ ، هش ه 
هةر ل يؤذ   لمجؤانل هةؤ  فاسؤق ، ألةؤ  ال  صؤم نوؤ   إلسؤالم إال  ؤاليل ء  مؤ  يؤمالء شت  نؤليظ    للسؤا ل  لشخصؤة  

188.)) 
فؤلذ  كؤؤا  مجؤلن يؤؤام  لت  نؤؤل جليمؤ  كيؤؤل  ييؤؤا  لشؤةر محمؤؤا بؤؤ  ييؤا  لريؤؤاص ، ف ةؤؤا  مؤ   صؤؤ وظ  أةسؤؤ  

 شداف  إلسالم شيحكي نشلتوظ شة اموظ ، شيحمل ييى م  هة ل يينوظ. ه
شهةؤؤتظ  ؤؤا سؤؤماة   لشؤؤةر تعيمؤؤر   قنيؤؤا  ه   لي ؤؤام  ؤؤا فؤؤلض  للبؤؤا فلضؤؤا  ييؤؤى  ليؤؤاس شه ؤؤام لؤؤ   لصؤؤلشح  لعاتةؤؤ  

ظ شييصؤليظ شنيم   خحيي   لاشل  شجعل   تصان  لاشلؤ   ا مؤا  ييةؤ . شتعيمؤر   قنيؤا  ه   لي ؤام وؤر لي  ل  ؤار شيؤايمو
شيستيصل بوظ شيمك  لوظ شيي ذ مخططاتوظ شيتآمل معوؤظ ضؤا  لمسؤيمن  ، شتعيمؤر   قنيؤا  ه   لي ؤام  شؤج   ل سؤان 
 لخيقي شيسايظ في  ةتشاره م  رالل  إليالم ش لتعيةظ شم  رالل نيظ رال ا  ل سان  لمحمة  م   يؤل  ألمؤل ء شمؤ  

ما ولت ب   لي ام مؤ  جؤل  ظ ضؤا  لؤايا  شمؤا  شؤي  مؤ  ةؤلص ييؤنوظ  رالل تحجةظ  لاير  شتعطنيوا . شتعيمر   قنيا  
سجيا  شتشليا   شةصار   شىريا ؤا  ، بؤل إة ؤظ مؤ  هييؤظ  ليؤاس بؤذلك ألة ؤظ غالبؤا  مؤا ت رةؤر  هشل مؤ   خيؤل يؤ  ةؤان  

ش ل با ؤؤل مؤؤ   يتقؤؤال هش ما يمؤؤ  هش إ قؤؤاف هش م يؤؤ  . شتعيمؤؤر   قنيؤؤا  هبؤؤكال  ل يؤؤظ  لر  عؤؤ  ييؤؤى  ألفؤؤل ن ش لجمايؤؤات 
 يؤؤل  لي ؤؤام كي ؤؤام شمؤؤ   يؤؤل  لمتي ؤؤذو  فةؤؤ  كؤؤأفل ن ، أل  ك نؤؤل   مؤؤ   لم يؤؤرمن  غالبؤؤا  مؤؤا ويؤؤرذش   كؤؤظ شيكتيؤؤر  ل ؤؤظ 

 مستيجاو  . 
إ  مشؤؤكيت ظ  ؤؤا سؤؤماة   لشؤؤةر لةسؤؤن مجؤؤلن تحكةؤؤ   لي ؤؤام بؤؤل لقؤؤا  ضؤؤطلرتظ ليتيؤؤا ة هك ؤؤل مؤؤ  مؤؤل   سؤؤيب 

صؤؤليم فتؤؤر  تحؤؤليظ  السؤؤتعاة   انؤؤل  لمسؤؤيمن   لتؤؤي شجوؤؤن لجمؤؤال ييؤؤا مؤؤا ر    لي ؤؤام شمؤؤ  هم يؤؤ  يؤؤذ   لتيؤؤا ة  ل
 ليادؤؤل، ش لتؤؤي  يؤؤتظ فنوؤؤا ه   السؤؤتعاة  ال تجؤؤره ةتؤؤى ييؤؤا  لضؤؤلشر  ، شمؤؤلت  لسؤؤين  ش ةقييؤؤن  لصؤؤرر  فيؤؤظ ت ت ؤؤر  

 بتجريح  الستعاة  ليضلشر  بل  يتيلتمريا ش جب  شهثظ م  لظ  عميوا . 
  ليحؤؤؤاكظ فؤؤؤي  ضؤؤؤنتي هفااةسؤؤؤتا  ش لؤؤؤةم  ، يؤؤؤذ  فضؤؤؤال  يؤؤؤ   ا مؤؤؤ   ل تؤؤؤاش  شت ؤؤؤلر مؤؤؤي ظ تاننؤؤؤل  ل تؤؤؤر  متا عؤؤؤ

 لصؤؤانر  مؤؤي ظ تبعؤؤا  للغبؤؤ   لي ؤؤام شهشلوؤؤا فتؤؤر   سؤؤتاياء  لقؤؤر ت ثؤؤظ بةؤؤا  ينئؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء ضؤؤا رطؤؤاص  لمطالؤؤب 
شؤؤؤةخن  شبةؤؤا   لونئؤؤؤ  ضؤؤؤا مؤؤؤذكل   ليصؤؤؤةح  شبةؤؤا   لونئؤؤؤ  ضؤؤؤا لجيؤؤؤ   لؤؤؤافاع ، شبةؤؤا   لونئؤؤؤ  فؤؤؤي  ألمؤؤؤل بترقةؤؤؤا  ل

سؤؤيما  شسؤؤ ل مؤؤ  هجؤؤل " ةما ؤؤ   لمجتمؤؤ  مؤؤ  هرطا ومؤؤا " ش ل تؤؤاش   ألرنؤؤل   لتؤؤي جعيؤؤن  ألمليكؤؤا  مؤؤ   لمعايؤؤاو  
معصؤؤرمي  لؤؤام ش يتبؤؤار  ؤؤتيوظ مؤؤ  هي ؤؤظ  ل سؤؤان فؤؤي  ألرض . تؤؤل  يؤؤل  ؤؤلهتظ كؤؤالم بؤؤةر  إلسؤؤالم بؤؤ  تةمةؤؤ  فؤؤةم  

 تؤؤاش  " شمتؤى تؤؤل   لعؤؤالظ مؤا ييمؤؤ  مؤؤ  كتؤؤاص     تؤي  خؤؤالف  ل تؤؤاص ش لسؤي  مر فقؤؤ  لوؤؤر   لسؤيطا  ،  ؤؤال فؤؤي  ل
شسؤي  رسؤرل   ش تبؤ  ةكؤؤظ  لحؤاكظ  لمخؤالف لحكؤؤظ   شرسؤرل  كؤا  ملتؤؤا  كؤافل   سؤتحق  لعقربؤؤ  فؤي  لؤاةةا ش آلرؤؤل  ( 

 . 373-372ص 35 ل تاش  ج
يؤؤام إةح لوؤؤا إ  كتمؤؤا   لعيؤؤظ لؤؤةس يؤؤر كتمؤؤا   ل تؤؤاص ش لسؤؤي  فؤؤال هةؤؤا  سؤؤتطة  كتمؤؤا   ل تؤؤاص ش لسؤؤي  ، ل يؤؤ  

ييؤى  لرجؤ   لصؤؤحةم ، فؤي  ليؤر هل  لتؤؤي  سؤترجب ييؤى  لعؤؤالظ إةؤح ل  ليصؤرص يينوؤؤا . يؤذه  لجليمؤ   لع ةمؤؤ  إذ  
 كت ؤؤي  ال تمؤؤا  فقؤؤط ، ف ةؤؤا إذ  رؤؤا   ألماةؤؤ  ، شكؤؤذص ييؤؤى   ةؤؤن  وييؤؤ  ييؤؤ  غنؤؤل مؤؤا هر ن سؤؤبحاة  فؤؤي كتا ؤؤ  

واتههل و ههنسم نبههأ الههذي فتننههاه فياتنهها فانسهه خ منسهها  لى:  قؤؤرل   تعؤؤا    لمقصؤؤرن ش شسؤي  رسؤؤرل  . فوؤؤمالء يؤؤظ 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  648  [  

 

فأتبعه الايواو فكاو من الغاوين ا ولو شكنا لرفعناه )سا ولكنه أق د إل  اررك واتبة هواه فمم ه  ممل الك هب 
   .إو تومل و يه   س  أو تتر ه   س  ذلك ممل القوم الذ ن  ذ)وا بلياتنا فاوصص القصص لع سم  تفكروو 

كيت ظ  ا سماة   لشةر لةسن مجلن  لعجح ، فالعاجح  لمكاةؤ  ه   عتؤلف  عجؤحه شيقؤرل :    هةؤا يؤاجح إ  مش
(( شيستقنل شيخلج ميوا ك افا ، ل   مشكيت ظ يي  لر رف ب قل شجا ؤ  شةشؤا  مؤ   لباآؤل شتأونؤاه  ال يمؤ  ش لمر ؤف 

 ش ل تر  . 
اتمؤ  شآنؤب  لؤذكل  عؤا ه  تقرمؤر  بر جؤب  إلدؤالح لقا هللا   ألش   ما ن م في  لعمل   ة  ه  تسعر  لحسؤ   لخ

 ش لتيؤنؤن ، هال  ا بيايا  ليوظ فابوا(.   يؤ.
شهيتقؤؤا ه  فؤؤي يؤؤاتن   لشؤؤوانتن  مؤؤا  ك ؤؤي ليتعليؤؤا  الممسسؤؤ   لاويةؤؤ   للسؤؤمة  ليسؤؤعرن   ييؤؤى لسؤؤا   عؤؤة 

 أللسؤي   لمتؤذمل  فؤي هشسؤا   ش هييوا مؤ   لمخيصؤن  ش لشؤلفاء و  ةسؤنيوظ. ش ؤا ت ؤا ظ  ألمؤل  آل  شك ؤلت  أل ؤالم
 لصؤحر   إلسؤؤالمة  فؤؤي لسؤعرن   شلمؤؤ  هر ن محيؤؤا  مؤ  يؤؤذ  ه  وتجؤؤ  إلؤؤى مر  ؤ   إلةتلةؤؤن  لتؤؤي شجؤا فنوؤؤا ك نؤؤل مؤؤ  

 يمالء  لعيماء متي سا ليصاع  الحق ش لتعينل ي  هللار  وظ.
 

************* 
 

 للعراق: موقف علماء السلطاَ في العالم اإلسالمي من اإلحتالل األمريكي 

. فشؤين ييؤل سؤي  مؤ   لعمؤل  لابيرماسؤي  ييوؤا فؤي  لممسسؤات 2003يياما غؤحت همليكؤا  لعؤل ق فؤي مؤارس 
 لاشلة  ش ألمظ  لمتحا  في  لحصرل ييؤى بؤلعة  ش ضؤح  لاحشيؤا  ؤالعل ق. ش ؤا هن   لتوؤاص  لشؤارع  لعؤالمي يامؤ  

 لحكؤؤؤام  لعؤؤؤلص مؤؤؤ  تبعؤؤؤات  ةؤؤؤتالل  إلؤؤؤى رؤؤؤرف شذيؤؤؤل فؤؤؤي هشسؤؤؤا   السؤؤؤتةاء ش لعلبؤؤؤي رادؤؤؤ   مشؤؤؤايل  لؤؤؤلفة ش
 ذلك جيةا في شسا ل  إليالم.   لعل ق. ش ا با

كمؤا هن  تصؤؤليم  إلن ر   ألمليكةؤؤ  بينتوؤؤا  سؤؤتوا ف  لخارآؤؤ   لسةاسؤؤة  ش لجال فةؤؤ  ليشؤؤلق  ألشسؤؤط إلؤؤى إربؤؤا  
ظ  مؤؤا  مؤؤيعوظ  لحكؤام  لعؤؤلص  سؤؤيب  لخؤؤرف ييؤى يلشبؤؤوظ. شيؤؤام  لقؤؤار  ييؤى مر جوؤؤ  همليكؤؤا   عؤؤا ه  كييؤر  هة سؤؤو

مؤ  ذلؤك. ش ؤا هيطؤؤن  لحكرمؤات  لضؤرء  ألرضؤل لرسؤؤا ل إيالموؤا شميوؤا ميؤابل  لمسؤؤاجا  ؤليال  مر  ؤف  لؤؤلفة 
ليحؤلص فؤؤي  لعؤؤل ق. ش ؤا كؤؤا  يؤؤذ  ةؤال يمؤؤرم  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤالمي  اسؤؤت ياء نشلؤؤ   ل ريؤن  لتؤؤي هيييؤؤن  لتأونؤؤا 

فقؤؤؤا هرغمؤؤؤن همليكؤؤا سؤؤؤب  نشل يلبةؤؤؤ  ييؤؤؤى فؤؤؤتم هر ضؤؤؤنوا رسؤؤمةا شيميةؤؤؤا ألمليكؤؤؤا شةلبوؤؤؤا ييؤؤؤى  لعؤؤل ق. شمؤؤؤ  ذلؤؤؤك 
شمةايوؤا شهجر  وؤؤا ليعؤؤاش   شييؤؤى تقؤؤا ظ  لخؤامات  ليرجسؤؤتة  شيكؤؤذ   ؤؤامن كؤؤل مؤ   ل ريؤؤن ش طؤؤل ش لبحؤؤلي  شيمؤؤا  

 ش إلجبار. ش الستحةاءش لسعرن   شمصل ش ألرن  راماتوا شكذلك  اكستا  ش امن تلكةا نيما جح ةا ةتةج   للفة 
وظ شلؤظ حمصؤال ش ظلبن  عؤلض  لحؤا ط  كؤل متوضؤذمل  لحكام  لعؤلص مؤ   لليرةؤ   ألمليكةؤ   لتؤي شيياش ه  ت

تل يي  ارتوظ ييى  لعمال   ليسية  شيحتمي   لشارع  لعلبي م  ذلؤك. ش ؤا  ةعكؤس يؤذ  ةريؤا مؤ  غؤة  لبصؤل يؤ  
 ؤؤر ت مكافحؤؤ   شؤؤلآ  شمؤؤ  ةلكؤؤات  لتيفؤؤةس  لشؤؤعية  كالم ؤؤايل ت ش لمؤؤمتمل ت  لتؤؤي  ةتوؤؤى غاليوؤؤا  قتؤؤل  ل يءبؤؤ

 لشؤاب لؤبعة  لمت ؤؤايلي  شت سؤنل ي ؤام  عضؤؤوظ. كمؤا جعيؤن يؤؤذه  ألجؤر ء  لممسسؤ   لاويةؤؤ   للسؤمة  ش لمسؤؤاجا 
بؤب   لحكرمةؤ  تعؤؤةش ةالؤ  مؤؤ  دؤحر   لضؤمنل  لتؤؤي  رؤتيط فنوؤؤا  لصؤاق ش لعاآ ؤ  لؤؤا   عؤة  لعيمؤؤاء مؤ  رغبؤؤ  

شؤؤؤةر  ألهيل سؤؤؤنا آيطؤؤؤاشي(  لؤؤؤذي بؤؤؤال جؤؤؤل ش تؤؤؤ  مؤؤؤ   لضؤؤؤاط ييؤؤؤى همليكؤؤؤا. ف رجئيؤؤؤا   يء لحكؤؤؤام  ممارسؤؤؤ  بؤؤؤ
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ضؤؤا  لقؤؤر ت  لااهيؤؤؤ    الستشؤؤوان   مكافحؤؤ   إلريؤؤاص   تؤؤي مؤؤ  با  ؤؤؤ   لحؤؤلص  الجوؤؤان فؤؤي  لعؤؤل ق شييؤؤؤةم  لعميةؤؤات 
شيموؤؤا  ألجؤؤر ء ليت ؤؤايل فؤؤي  لجؤؤام   ألهيؤؤل. شتبعؤؤ   م اجأتيؤؤا  م تؤؤي  لاشلؤؤ   ليصؤؤنلي ( فؤؤي سؤؤرريا  هةمؤؤا ك تؤؤارش( 

شيكؤؤؤذ  هرؤؤؤذ ك نؤؤؤل مؤؤؤ   لعيمؤؤؤاء شقةؤؤؤان ت  لصؤؤؤحر   للسؤؤؤمة  شبؤؤؤب    الستشؤؤؤوان  من  ليعميةؤؤؤات وؤؤؤاير بؤؤؤباص  لمسؤؤؤي
 باهش  واير  ليجوان.  للسمة  ر ةتوظ ييى  ل ضا ةات ش

بؤؤل إ  نفعؤؤات  لشؤؤباص  لمجايؤؤا تحلكؤؤن إلؤؤى  لعؤؤل ق تحؤؤن سؤؤم  شبصؤؤل  عؤؤة  ألة مؤؤ   لعلبةؤؤ  شييؤؤلت إلؤؤى 
  لعل ق م  سرريا.

الشكل  لمعلشف لتعرن  ألمرر إلى ةصابوا شمجل يا مؤ  مكافحؤ   لعيمؤاء لإلريؤاص شسليا  ما سارت  لحلص  
 في شسا ل  إليالم إلى جاةب ةكرماتوا شسناتوظ همليكا.

يؤذه لؤظ تصؤب  لممسسؤ   لاويةؤ   لسؤعرن   بؤل ييؤؤى   لمم تؤ ه  دؤحر   لضؤمنل  شل ؤ   لعجنؤب  لمي ؤن ليي ؤل
ييى  لحاوث يؤ  يؤام مشؤلشعة   لجوؤان فؤي  لعؤل ق ضؤا همليكؤا  لعكس.. كاةن جورن  لعيماء  لسعرنون  ميصب  

هثياء معار   لاحش شبعايا. شيام دح  ر وتؤ  ش لعؤحف ييؤى هشتؤار  لتوؤرر  لؤذي هشدؤل  ليؤاس إلؤى غر ةتاةؤامر. بؤل 
 لشؤؤةر سؤؤيما   ؤؤ  فاجأةؤؤا  . شييؤؤى سؤؤينل  لم ؤؤال مؤؤاشدؤؤل  لعؤؤحف إلؤؤى  لعيمؤؤاء  لمسؤؤتقين  مؤؤ  رش ن  لصؤؤحر   لع ؤؤام 

فعنهههدما  ههكل وهههن  ل ضؤؤا ةات  لعلبةؤؤ  هثيؤؤاء  لحؤؤلص :  مؤؤ  إةؤؤؤا      قؤؤ   لمشؤؤلشع  لخؤؤاص( فؤؤؤي مقابيؤؤ  لؤؤ   لعؤؤرن
..توؤلص مؤ   إلجا ؤ  شر ح  حؤاثيا ماروعية الذهاب ل جسا  في العرا  وهل هو فريضة رو العهدو حهل فهي العقهر

بؤل البؤا ل ؤل هةؤا ه  ويشؤال  يجنؤب م ؤانه: هةؤ  لؤر ةؤحل  لعؤاش ال  جؤب ييؤى كؤل  ألمؤ  ه  تؤذيب ليؤافاع ي  همل
. هش يمؤال  عميؤ  . هش مجي   صؤاريا  . هش مشلشع تخلج جامعي.  مشلشي   لخاص  لذي  ا  كر  نير  إلى   

أ كؤؤا   لمشؤؤؤلشع  لخؤؤؤاص  هش ةتؤؤى  ؤؤؤل ء  كتؤؤؤاص .. ششدؤؤل  ألمؤؤؤل  ؤؤؤ  ه   قؤؤرل ةتؤؤؤى شلؤؤؤر. هش ربمؤؤا مشؤؤؤلشع هش ج 
 جيس  تأمل!!. 

ر تأمل في  أليل ض تيتوك هم في  لي رس تحيؤق ؟! هم فؤي  ل  ؤل ولتؤ  ةتؤى مؤ  شال هنري تأمل في ماذ ؟! هي
 ةرل  ةنث  جيس شيصيي شيتأمل؟!. 

 لمسؤؤؤتقين   ةا ةؤؤؤك يؤؤؤ  سؤؤؤنل  ل تؤؤؤاش  مؤؤؤ  ه مؤؤؤ   لحؤؤؤلمن   للسؤؤؤمنن  شفقوؤؤؤاء مكافحؤؤؤ   لعيمؤؤؤاء يؤؤؤذ  مؤؤؤ  هةؤؤؤا 
  إلرياص ييى بابات  ل ضا ةات م  ييماء  لسيطا  في  لسعرن  .

 لممسسؤ   لاويةؤ   للسؤمة  فؤي   . ش لشر يا كما  ين تمتا لتشؤكنل كتا ؤا هسؤرن  مسؤتقال كينؤل  ي  نشرشيكذ  كا
 بالن  لعلص ش لمسيمن . في نيظ  لحمالت  لصينية   ل ال   شمحارب  م   اشموا. شهلل  ألمل م   يل شم   عا!

لملدؤؤؤان ليجوؤؤؤان ش لمجايؤؤؤاو  ش لنؤؤؤرم تقؤؤؤف  لممسسؤؤؤ   للسؤؤؤمة   لسؤؤؤعرن   فؤؤؤي آيةعؤؤؤ   لممسسؤؤؤات  لتؤؤؤي تقؤؤؤف  ا
 إليالمةؤؤؤ  لجمؤؤؤ  جوؤؤؤرن  لم  ؤؤؤلي  ش لعيمؤؤؤاء فؤؤؤي مكافحؤؤؤ   الفتتؤؤؤاح  لمل كؤؤؤح  ألمؤؤؤل تطؤؤؤرر شالسؤؤؤةما فؤؤؤي  لسؤؤؤعرن   ش

 إلريؤؤاص ظيؤؤا مؤؤ   لحكرمؤؤ   لسؤؤعرن   شيمال وؤؤا  لعيمؤؤاء ه  ذلؤؤك سؤؤةانل مؤؤ   لمكؤؤل  لؤؤذي رططتؤؤ  همليكؤؤا ليي ؤؤام 
 :  لجحيل   التقسةظ شداق رسرل   ديي   يية  شسيظ   لسعرني شةكمن يية   التاننل شييى رارآ 

 (  من أواو االما و   ا مه   وه هللا و يه )
 

************* 
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 وقتاما أوول :
إو فسههم معهها الت القههون فههي صههراع اا ههالم والمسهه منن مههة الومههالت الصهه نبية ياههكل مهها   أ ا ههية فههي 

بل صويوة ل مقاومة يمكن أو تومل )سها النخبهة الجسا يهة ارمهة العقند  الجسا ية. وأ ا ا الزما ل بو  ون  
 و   الووود معسا في مواجسة هذه الومالت الغازية وأ اء هذه الفريضة وصوال إل  النصر بنذو هللا.

 
شبعا  ستعل ض  لحمالت  لصينية  شالسةما  ل اةة  ش ل ال   ةيتقل لي صل  لتؤالي شيؤر  سؤتعل ض تؤارير  لصؤحر  

 شما رسوا.  ة  إلسالم
يؤؤذه  لصؤؤحر   لتؤؤي ش ؤؤ  ييؤؤى ياتقوؤؤا مر جوؤؤ   إلسؤؤتعمار ميؤؤذ  ةحيؤؤن  لملجعةؤؤ   لاويةؤؤ   ل السؤؤةكة  ليمسؤؤيمن  
شفقات نشريا فؤي مر جوتؤ   عؤا ه  ش جوتيؤا  حكؤام مؤ  هبيؤاء جيؤاتيا شييمؤاء شىسؤالمنن  فؤي آيةعؤ  جنربؤوظ شهجوؤح  

 . فللى  ل صل  لخامس  لذ   . هميوظ
 

************* 
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 الخامسالفصل 

 المعاصرة اإلسالميةمختصر مسار الصحوة 

 م(1930-2003)
 

 
  ال   تعالى:

  ِِ ََ َعِن اْلفََساِد فِي اأْلَْر َِ ِمْن قَْبِلُكْم أُولُو بَِقيهِة يَْنَهْو ََ ِمَن اْلقُُرو  ( 116 يرن: فَلَْوال َكا
  

تهم  وشهك ارمهم أو تهداو  و هيكم   (   يية  شسيظ   ال:هبر ن شن ي  ثربا  ه  رسرل   ديى  رش  
 ما تداو  ار  ة إله  وصهعتسا فقهال وائهل ومهن و هة نوهن  ومكهذ وهال )هل أنهتم  ومكهذ  منهر ولكهنكم غمهاء 
 غماء السنل ولنن ون هللا من صدور وهدو م المسابهة مهنكم وليقهذفن هللا فهي و هوبكم الهوهن فقهال وائهل يها 

 (. ن وال:  حب الدنيا و رابية الموتر ول هللا وما الوه

 
 

 (.. )دأ اا الم غريبا و يعو  غريبا  ما )دأ فووب  ل غرباء  )  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ:ش 
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 الفصل الخامس:

 

   المعاصرة  اإلسالميةمختصر مسار الصحوة   
 م(1930-2003)

 
ملةيؤؤؤ   لؤؤؤذبرل ميؤؤؤذ مطيؤؤؤ   لقؤؤؤل   لتاسؤؤؤ  يشؤؤؤل  رسؤؤؤمةا  عؤؤؤا ه  بؤؤؤاهت 1924سؤؤؤقطن  لخالفؤؤؤ   لع ماةةؤؤؤ  يؤؤؤام 

شماتن فعيةا م  مطي   لقل   لعشلي . شكاةن  لاشل  لصينية   ا  صؤمتوا مؤ  هآل فوؤا ثؤظ تقاسؤمن إرثوؤا لمؤا هييؤ  
 يذ   لسقر .

ة رش نيؤؤا تؤؤلمةظ عؤؤكاةؤؤن بؤؤر نر دؤؤحر  إسؤؤالمة   ؤؤا بؤؤاهت ترلؤؤا ميؤؤذ هش سؤؤط  لقؤؤل   ل ؤؤام  يشؤؤل. ش ؤؤا ةؤؤاشل  
ش لتعاش  م  ديحا وا ش لترجوات  لح ن   ليسؤيطا  ييؤا  لحمنؤا فؤي  إلدؤالح شل ؤ  لؤظ  شىدالةواماةة   لاشل   لع 

 ك  ليعطار ه   صيم مؤا هفسؤا  لؤايل. فسؤقطن  لاشلؤ  شبؤاهت ملةيؤ   إلسؤتعمار شغابؤن  لخالفؤ  ميؤذ ذلؤك  لحؤن  
ن يؤؤ  مؤنالن دؤؤحر  إسؤؤالمة  سؤؤي . فحصؤل رن  فعؤؤل فؤؤي  لعؤالظ  إلسؤؤالمي ييؤى يؤؤذ   لحلؤؤح ل. تمخضؤ 79هي  يؤل 

مختي ؤؤؤ   لمشؤؤؤؤارص ش أليؤؤؤا ف تسؤؤؤؤعى كيوؤؤؤا فؤؤؤؤي  ليوا ؤؤؤؤ  إلؤؤؤى إيؤؤؤؤان   لخالفؤؤؤ  ش سؤؤؤؤتعان   لحكؤؤؤظ  إلسؤؤؤؤالمي ش ليوضؤؤؤؤ  
  إلسالمة .

 
 و او أ)رز مدارس الصوو  وبؤرها الناشكة ما   ي:

  المس منن ااقواومدر ة : 
يؤؤان   لخالفؤؤ  بؤؤعار  شيؤؤافا لوؤؤا. ش ؤؤا جعؤؤل ششضؤؤعن إ  .1928ش ؤؤا هسسؤؤوا  لشؤؤةر ةسؤؤ   لييؤؤا رةمؤؤ    يؤؤام  

 مختصل  فةما داغ   قرل  شبعاره: شهسيربواةس   لييا بلةام  ةلكت  
( ش ؤا هللا غا تنا. الر ول ودوتنا. القرفو   تورنا. الجسا  في  بن نا. الموت في  بنل هللا أ م  أمانننها. 

وا ش ل يؤؤا شهدؤؤبحن هك ؤؤل  لجمايؤؤات  لتؤؤي  لمسؤؤيمن  فؤؤي مصؤؤل ةتؤؤى نريؤؤن مع ؤؤظ مؤؤاة  إلرؤؤر   ةتشؤؤلت جمايؤؤ  
ش ةضؤؤر  فنوؤؤا يؤؤان مؤؤ   لجمعةؤؤات . يادؤؤلتوا فؤؤي مصؤؤل شمؤؤا ةرلوؤؤا. شرؤؤالل مؤؤا  شجنؤؤح   ةتشؤؤلت فؤؤي بؤؤالن  لشؤؤام 

ش لحلكات ش ستقطين ك نل م   ل ؤر نر ش لشخصؤةات شةمؤن ةتؤى دؤار  ر يؤايا  عشؤل ت  آلالف. شمؤ    إلسالمة 
شىمؤا  أسؤؤماء   السؤظالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي ةنؤث  امؤؤن جمايؤات إمؤا بؤؤي س ثؤظ تمؤانت لتيتشؤل فؤؤي مختيؤف بؤالن  لعؤؤ

شيمكؤؤ  تيخؤؤةم مؤيو  نيؤؤر   إلرؤؤر    لمسؤؤيمن   .محيةؤ  شل يوؤؤا تيطيؤؤق مؤ  ة ؤؤس  لقر يؤؤا شتقؤرم ييؤؤى ة ؤؤس  ألسؤس
 لصؤؤرفة  ش ليحيؤؤ   لجوان ؤؤ  ش لييةؤؤ    ألدؤؤرللمؤؤا  امؤؤن ييؤؤى هةوؤؤا ةلكؤؤ  مؤؤحي  مؤؤ   عؤؤة  ألف ؤؤار  لسؤؤيفة  شبعؤؤة 

لرجؤؤرن مالمؤؤم ليؤؤلشح  لقرمةؤؤ  ش لعاآ ؤؤ   لرآيةؤؤ . ش ؤؤا    اإلضؤؤاف حلكةؤؤ   لتي ةمةؤؤ  مؤؤ  ترجوؤؤات سةاسؤؤة  ش ضؤؤح   ل
شكؤؤا  لوؤؤظ مسؤايمات جوان ؤؤ  فؤؤي .  حسؤؤب ظؤلشف كؤؤل بيؤؤا  ليشؤا   لسةاسؤؤي شراضؤؤر   إلةتخا ؤات   إلرؤؤر  مؤارس 

مكتيؤتوظ  لر سؤؤع . كمؤا  يتمؤؤاش  شدؤار لوؤظ مؤؤ   لر ؤن مشؤؤا خوظ شممل ؤاتوظ ش  .شضؤا  إلةجينؤؤح فؤي مصؤؤل  فيسؤطن  
 ميوجا متمنح  تطرر م   لر ن شتيالن مالمح  شمارسر   لتلبة  ش لاير   مرجب .



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  653  [  

 

شتعتيل ةلك   إلرر    لمسيمن   حؤق كمؤا وؤايرةوا    لجمايؤ   ألم ( لمع ؤظ  لحلكؤات  ألدؤرلة   لسةاسؤة    
ات ةلكؤؤ   إلرؤؤر    لمسؤؤيمن  ةلكؤؤات  أسؤؤماء ش ؤؤا شلؤؤشةتؤؤى ك نؤؤل مؤؤ   لجوان ؤؤ   فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي . 

هرل  كما ه  تجمعات ببابة  ةمي  ف ليا شهيطن ألة سوا هسؤماء محيةؤ  شل يوؤا كاةؤن كيوؤا جمايؤات رلجؤن مؤ  
   .ءة س  لعبا

 – لجيوؤ   لقرمةؤؤ   لسؤؤرن ةة   -ف ؤا  مؤؤ  تيؤك  لجمايؤؤات  لتؤؤي ةشؤأت مسؤؤتقي  فؤي بالنيؤؤا ييؤؤى يؤذه  لطليقؤؤ . 
ةلكؤؤؤ  ةمؤؤؤاس فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل  لتؤؤؤي  –سؤؤؤالمي فؤؤؤي تؤؤؤرةس ش لتؤؤي تحؤؤؤرل  سؤؤؤموا إلؤؤؤى ةلكؤؤؤ   ليوضؤؤ  ةلكؤؤ   إلتجؤؤؤاه  إل

  إلدؤؤؤالحةلكؤؤؤ   –ةلكؤؤ   ليوضؤؤؤ   لجح  ليؤؤؤ   –هسسؤؤوا مح ؤؤؤرع  ليحيؤؤؤاح ش لتؤؤؤي تحرلؤؤن إلؤؤؤى ةلكؤؤؤ  مجتمؤؤؤ   لسؤؤؤيظ 
شؤؤلت بؤؤن   لتؤؤي هسسؤؤوا  لشؤؤةر يصؤؤام  لعطؤؤار فؤؤي هلماةةؤؤا ش ةت  إلسؤؤالمة ةلكؤؤ   لطال ؤؤ   –ش لتجاوؤؤا فؤؤي  لماؤؤلص 

   ...إلر. لمواجلي  ش لطالص في هشربا.
  فؤؤي  عؤؤة بيؤؤا    لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي م ؤؤل ةؤؤحص  لسؤؤالم  فؤؤي تلكةؤؤا  لؤؤذي :  ااقههواوحر ههات وريبههة فكريهها مههن مههنسج

 عؤؤؤة فؤؤؤي  اكسؤؤؤتا . شم ؤؤؤل ذلؤؤؤك   إلسؤؤؤالمة تحؤؤؤرل  سؤؤؤم  إلؤؤؤى ةؤؤؤحص  للفؤؤؤاه ثؤؤؤظ ةؤؤؤحص  ل ضؤؤؤني . شم ؤؤؤل  لجمايؤؤؤ  
 .إلسالمي في جيرص بلق هللاسةا  لجمايات 

  اا الميح ب التورير: 
شفيسؤؤطن  ش ةتشؤؤل ةؤؤحص  لتحليؤؤل فؤؤي  ألربعنيؤؤات   ألرن ش ؤؤا ةشؤؤأ فؤؤي هسسؤؤ   لشؤؤةر  ل يسؤؤطنيي   محمؤؤا  لييوؤؤا  ( .

رف  ه ضا شل ي  تمنح  أة  كا  هك ل منال ليتلبة  ش لترجة   لسةاسي شآلح ة لي  إ ام   لاشلؤ   إلسؤالمة   عؤا تؤرفل 
   لتؤؤي توؤؤاجل إلؤؤى مكؤؤا  ةصؤؤرل ذلؤؤك شجعؤؤل  لجوؤؤان متر  ؤؤا ييؤؤى ةصؤؤرل ذلؤؤك شمؤؤال إلؤؤى  ليصؤؤل  ش لشؤؤرك  ليؤؤاير 

  لعمل  لسلي شتييى مياه  لعمل  الةقالبي في  عة  لييا  .

  التربوية: ااصالحيةالمدارس 

   لتي تيين ةشل  لريي  لاويي ش لتأسةس  لعيمي إليان  بياء  ليية   لتحتة  في  لمجتمعؤات  لمسؤيح  كحلكؤ  جمعةؤ
ش ا فلجؤن يؤذه  لمؤا رس هرضؤا للؤيؤ   لسةاسؤة   م وؤرم  لمقاشمؤ   لحضؤاري  ش لماةةؤ    لعيماء  لمسيمن  في  لجح  ل

  الستعمار شدرال إلى تأينل  لياس  لجوان.

 : جماوات التب يغ والدوو 

 إدؤالحتقؤرم ييؤى شما بابووا في  لطليق  ش لميو . ش ا شلات يذه  لحلكات في بب   لقار   لويا ؤ  شكاةؤن ف لتوؤا 
 لشؤؤؤلعة  ش لت ؤؤؤلغ لؤؤذلك  عنؤؤؤا  يؤؤؤ    ألساسؤؤةات ل ؤؤلن  لمسؤؤؤيظ ييؤؤؤى مسؤؤتر   لعبؤؤؤان ت ش لسؤؤؤير  شتأسؤؤةس  ايؤؤؤا  مؤؤؤ  

معتلكؤؤؤات  لسةاسؤؤؤ  شمصؤؤؤانماتوا ةتؤؤؤى تؤؤؤتمك   لحلكؤؤؤ  مؤؤؤ   الةتشؤؤؤار نش  ه  تعل ؤؤؤل  لسؤؤؤيطات ذلؤؤؤك ش ؤؤؤا  متؤؤؤات 
ييؤؤؤى ه  ويؤؤؤذل  لميتسؤؤؤب لوؤؤؤا جؤؤؤحء  مؤؤؤ  ش تؤؤؤ  ييؤؤؤى  لحلكؤؤؤ  شدؤؤؤار لوؤؤؤا مالوؤؤؤن   ألتبؤؤؤاع ش لمليؤؤؤاو  شتقؤؤؤرم ف لتوؤؤؤا 

 لمستر   لنرمي ش ألسيريي ش لشول ش لسيري ليخلشج في سينل   في رةالت نيري  م  مسجا إلؤى مسؤجا ةنؤث 
 ويتقر   لياس شيايرةوظ إلى  لصالح ش لاو  ش اللتح م...



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  654  [  

 

 

 :  الور ات الس فية ومدارس أهل الود 

 ؤا لحقؤن معتقؤا ت  لمسؤيمن  شهمنتؤن فؤي مقابيوؤا  ل  نؤل مؤ   لسؤي    يؤاعشيي ةلكات شجات ه  ك نل  م   ل
شه  كمةؤؤ   لشؤؤلكةات ش لضؤؤالالت  ؤؤا هلاؤؤن هدؤؤل  اليتقؤؤان ش لصؤؤحةم لؤؤا  هك ؤؤل  لمسؤؤيمن  ةتؤؤى كؤؤانت تخؤؤلج يؤؤ  
هدؤؤرل  شه  آليؤؤق  ل ؤؤالح يؤؤر فؤؤي  لؤؤاير  هساسؤؤا إلؤؤى تجليؤؤا  لترةنؤؤا شتصؤؤحةح  كأسؤؤاس إلدؤؤالح  ل ؤؤلن ش لمجتمؤؤ  

يقا ةؤؤا إلؤؤى تأيؤؤؤل  لمجتمؤؤ  ل ةؤؤام  لحكؤؤؤظ  إلسؤؤالمي. ش ؤؤا كاةؤؤؤن مع ؤؤظ  لحلكؤؤات  لسؤؤؤيفة  فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤؤي  صؤؤل ت
هبب   طليق  ييمةؤ  تلبريؤ  ش ؤا لعؤب تييؤي  لاشلؤ   لسؤعرن    ل ال ؤ   لتؤي تراليؤا ييؤا  لعحيؤح شةي ؤاؤه مؤ   ش إلسالمي

ي جؤاء ل تؤ  ييوؤا فؤي  ل صؤرل  لسؤا ق  إلؤى ه   لحيؤف  عاه لياير   لريابة  ليمتاجل  بوا فؤي  لجحيؤل  فؤي  لقصؤ   لتؤ
 لؤؤؤذي  ؤؤؤام بؤؤؤن   لممسسؤؤؤ   لاويةؤؤؤ   لحكرمةؤؤؤ  ش ألييةؤؤؤ  ش لحكرمؤؤؤؤ  سؤؤؤايظ فؤؤؤي قةؤؤؤام ةلكؤؤؤ  ةشؤؤؤط  مؤؤؤ   لتؤؤؤاريس فؤؤؤؤي 

شييمؤاء  لؤاير  مؤ   شهة ؤانه لجامعات شقةام  لجمعةات ش لممسسات  للسمة  ش أليية  بيشل  لؤاير  شهف ؤار ممسسؤوا 
ل    لشؤةر  بؤ  تةمةؤ  شسؤر ه مؤ  ه مؤ   لؤاير   لسؤيفة  كؤاب   ل ؤةظ ش لشؤاآيي شسؤر يظ شهش  ةشؤل تيؤك  عايا شىةةاء ت

.  إلسؤالمي  لممل ات شمؤا وييؤى يينوؤا إلؤى هيؤان   ةتشؤار  لؤاير   لسؤيفة  شمؤا رس هيؤل  لحؤاوث فؤي  لعؤالظ  لعلبؤي ش
 شى    لنيصل يذ   لاو   اللجل  ل اجل شبأ ر م ال رالق لوظ.

فرلؤؤات  لحلكؤؤ   لمسؤؤما  .  عؤؤة  لحلكؤؤات ببعضؤؤوا  هف ؤؤارشلؤؤات ةلكؤؤات فةمؤؤا  عؤؤا مؤؤ  رؤؤالل  ةؤؤاماج  شلقؤؤا
 لحلكؤؤي ش لترجؤؤ   لسؤؤي ي. كمؤؤا شلؤؤا  لتةؤؤار  لمسؤؤمى   إلرؤؤر    لسؤؤلشري ( ةسؤؤب  إلؤؤى هةؤؤا نياتوؤؤا شيؤؤي ةؤؤرع مؤؤ  ف ؤؤل 

لنا  مؤا رس  ا مؤ   كؤذلك  عؤة ما رس معادل  ش    لسيفة   لجوان  ( شيي فلع م   ل  ل  لقطيي ش لاير   لسيفة 
 لجمايات  لصرفة   لحلكة   لتؤي محجؤن بؤن   لتلبةؤ  ش لتصؤرف ش لترجوؤات  لسةاسؤة  كمؤا فؤي بؤمال هفلي ةؤا شغنؤل 

 . ذلك
كؤؤذلك  عؤؤة  لحلكؤؤات  لصؤؤرفة  . ةشؤؤأت (  لتؤؤي ةاطنوؤؤا  التحينؤؤل  لمؤرجح 2000-1930شرؤالل يؤؤذه  ل تؤؤل   

 ر   لويا   ششسط رشسةا شكذلك بمال هفلي ةا في يذه  ل قل .  لجوان   كتيك  لتي ةشأت في بب   لقا

 التؤأثنل فؤي مسؤار ت  لصؤحر    إلسؤالمنر  شيكذ   ام ك نؤل مؤ   لؤايا  ش لعيمؤاء ش لخطبؤاء ش ل تؤاص ش لم  ؤلش  
 حسؤؤؤب ةشؤؤؤاآاتوظ شيطؤؤؤا وظ. ش  ةتشؤؤؤلت ظؤؤؤر يل  لتؤؤؤاو  ش لعؤؤؤرن  لاللتؤؤؤح م مؤؤؤ   ةتشؤؤؤار  لحجؤؤؤاص ش ليحؤؤؤى شم ؤؤؤايل 

 لمختي ؤؤؤؤ  شآبايؤؤؤؤ   لمجؤؤؤؤالت ش لجل  ؤؤؤؤا   إلسؤؤؤؤالمة ش هنيؤؤؤؤار ةلكؤؤؤؤ   لطبايؤؤؤؤ  ش ليشؤؤؤؤل ش لتجؤؤؤؤار  فؤؤؤؤي  ل تؤؤؤؤب   اللتؤؤؤؤح م
  ألييةؤؤ ش لممسسؤؤات ش لجمعةؤؤات  ش إلدؤؤالحشةشؤؤطن ك نؤؤل مؤؤ   لمسؤؤاجا  الؤؤاير  شةيقؤؤات  لعيؤؤظ ش لؤؤذكل   إلسؤؤالمة 

معتؤل   لحةؤا   لسةاسؤة  ش ل  ليؤ  جمايؤات شهفؤل ن   إلسالمنن في مختيف ديرف  ليل ش لتقر  شنرل مختيف هةر ع 
 مات  لعية   بيؤن   إلسؤالمنن  شبعؤة  لحكرمؤات ..شبارتصؤار فلضؤن ظؤايل  اكما  امن  لعاوا م   لص ش ألنبة 

  لصحر   إلسالمة  ة سوا ييى  لمجتمعات  إلسالمة  شدارت معيما  اره  م  تاريخوظ  لمعادل.
 يةاا المالرئيسة التي مرت )سا الصوو   ارطوار: 

ميؤؤؤذ  ةطال وؤؤؤا شىلؤؤؤى  لنؤؤؤرم هربعؤؤؤ  هآؤؤؤر ر ر ةسؤؤؤة  مؤؤؤ  ةنؤؤؤث بينتوؤؤؤا   إلسؤؤؤالمة  مكؤؤ  ه  ةمنؤؤؤح مسؤؤؤار  لصؤؤؤحر  
  لحلكة  ش لميوجة  شهن  وا شسماتوا  لعام  في كل ملةي :

 :) مرح ة الناأ  ( (1965-1930) ارول أوال:المرح ة 
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 لملةيؤؤ  ه   لسؤؤمات  لعامؤؤ  ليصؤؤحر  كاةؤؤن  شهيؤؤظ مؤؤا  منؤؤح يؤؤذه( مهها وبههل التب ههور  شيمكؤؤ  ه  تسؤؤمنوا ملةيؤؤ  
 لمسؤؤؤيمن . شمؤؤؤا بؤؤؤابووا فقؤؤؤا   إلرؤؤؤر  مختيطؤؤ  مؤؤؤ  ةنؤؤؤث  لت ؤؤؤري   لميوجؤؤؤي شالسؤؤةما فؤؤؤي تةاريؤؤؤا  لعؤؤؤام م ؤؤؤل ةلكؤؤ  

  مؤ   لملةيؤ   لع ماةةؤ   رؤالل رتيطن فنوا  لممثل ت  لصرفة   آلتة  م   ليية   ل السةكة  ليملجعة   لاوية  لألم  
ةتشؤؤار  لؤؤؤاير   لريابةؤؤ  فؤؤؤي  مؤؤؤنالن ش  هبلهيؤؤا لتؤؤي كؤؤؤا   ش إلدؤؤؤالحة   لتؤؤي ييؤؤؤن مؤؤ  ريؤؤؤاح  لتجاوؤؤا لمؤؤمثل ت  لسؤؤؤيف 

مؤ   شؤيء لجحيل   لعلبة . ميذ  لقل   ل ام  يشل شما ش كيوا م  نيؤا  لوؤذه  لمارسؤ  فؤي ميؤاآق هرؤل . ممتحجؤ   
ممؤؤا   تتليؤؤك(  لتؤؤي آبعؤؤن هللارليؤؤا  لمشؤؤايل  لقرمةؤؤ   لتؤؤي ظوؤؤلت هش رؤؤل  لاشلؤؤ   لع ماةةؤؤ  كؤؤلن فعؤؤل ييؤؤى سةاسؤؤ    ل

ة ح  لشعرص  الرل  السةما  لعلص شغنليظ ييى  لعصؤية   لقرمةؤ  ش اللت ؤاف ةرلوؤا كمؤا  تسؤمن مؤا رس  لصؤحر  
آبعوؤؤؤا هسؤؤؤيرص  لتلبريؤؤؤ  كمؤؤؤا . شمياةنوؤؤؤا  التوؤؤؤاص  لشؤؤؤعرر  لؤؤؤرآيي أل   لملةيؤؤؤ  كاةؤؤؤن ملةيؤؤؤ  مر جوؤؤؤ   سؤؤؤتعمار

 ش إلدالح  لسيركي ...
 لصؤؤحر    رمؤؤره شجمايؤؤات هك ؤؤلكمؤؤا مؤؤارس .   ةسؤؤب   الممل ؤؤات  لتأسةسؤؤة  لتيؤؤك  لمؤؤا رس شكاةؤؤن فتؤؤل  غيةؤؤ

  لمقاشم   لماةة  ش لعمل  لسةاسي .   هش ييل  لجوان  شكل هش  آرل ضا  لمستعملي  ييل  لجوان  لمسيم
 

 : لور ات الصوو  المنسجي والسيك ي ( التما   التب ور و)  ( وهي مرح ة1990-1965تانيا:المرح ة المانية )
 عا  لالستعمار   لحكرمات  لرآية   لتي آبعتوا  لعيماةة  ش لتبعة  ةكظ شذلك رالل ملةي   إلستقالل تحن 

 ةنث يين رياح  لتاليب ش ةطالق سعار  لاحش  ل  لي  لذي ةشل. ذيا   كما مل معيا في  ل صرل  لسا ق  
ما رس  لسةاسة  ش ل  لي  ذ ت  لميشأ  لالبي كالا مقل آة   لمذ يب  لعيماةة  ش لتةار ت  لقرمة  ش لرآية  ش ل

ش البتل كة  ش للهسمالة  ش لشنرعة  شغنليا... شة ل  ل ةام ةكرمات ييى م ا ةظ تيا ة  لاو  ش دطا موا  شكل 
آيةعي م  مختيف ما رس  لصحر   لتي لعين  لاشر  ألساسي في مر جو   الستعمار. شتمك  تيك  لتةار ت 

تيك  لصحر  ش لشعرص  لتي جايات  الستعمار تحن بعار  إلسالم. ةلكات   م   طف ثمل  جورن  لعيماةة
آلةن ييى  لصحر  إبكاالت ميوجة  ةتةج   لرض   لجاوا شمسا ل فقوة   جب ه  تحان ميوا مر  ا سةاسةا 

وظ  قتير   لذو   أملش  شيظ شهير ة. يميةا. فالحكام مسيمر  ظايل   شيحكمر   انل ما هةحل   ش  عا بلعةا ش 
جح ء ما تح ل محتي  شالسةما فيسطن  هشير لر   ل  ار شيعاشةرةوظ ييى  لمسيمن !. شييا  .  القسط م   لياس 

م شكيتوا  لمحمي  شمر ف  لحكرمات  لخةاةي ميوا... شمسأل   لصا م م   لسيطات هم موانةتوا  م ار توا همش 
هم  لاررل فنوا م  بر     لممارسات   لمشلشي ( ! ش  لقاةرةة (  ؟ هم م اديتوا شمر جوتوا ..مر نيتوا

وا م  يذه  ش  لاسترري ( !.. يذه  ألةر ل فلضن ييى  لصحر  ه  تتماوح د رفوا شتتييرر بياء ييى مر 
 لمسا ل  ل  لي  ش لعقا    لمطلشة ... م  ش .  لمسا ل شآليق  تعاميوا م   لسيطات  لملتا   لحاكم   لاابم  

 ةقسمن بذلك  لصحر  إلى هرب  ما رس ر ةسة   ةنث  ستملت  لصحر   اليمر ش لعطاء شل   م  رالل  لتماوحش 
 في بينتوا شميايجوا  يذه  لما رس يي:
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 : يا ية غنرصوو   .1

شيؤؤؤي  لمؤؤؤا رس ش لتةؤؤؤار ت ش لجمايؤؤؤات  لتؤؤؤي رهت  لسؤؤؤالم  لمسؤؤؤار  لؤؤؤاير  شألدؤؤؤحابوا فؤؤؤي  يتؤؤؤح ل  لسةاسؤؤؤة   
 كل  حسب   ش إلدالح لاير   ش لعمل م  رالل

 لمشؤؤاكل  إه ءشرغؤؤظ  رؤؤتالف مي ؤؤرر ت كؤؤل مارسؤؤ  مؤؤ  يؤؤذه يؤؤ  غنليؤؤا شربمؤؤا تيا ضؤؤوا كيةؤؤا إال هةوؤؤا  لتقؤؤن 
سةاسؤؤؤة  هك ؤؤؤل انل  لمطلشةؤؤؤ  ييؤؤؤى  ألمؤؤؤ  ييؤؤؤى ةقطؤؤؤ   يتؤؤؤح ل  لسةاسؤؤؤ  ش لبعؤؤؤا يؤؤؤ  معتلكوؤؤؤا شمؤؤؤ  يؤؤؤذه  لمؤؤؤا رس  ل

انش  لتييؤؤي ميؤؤاه  لتلبةؤؤ   لسؤؤيركة  ش لعبؤؤان  شىدؤؤالح يال ؤؤ   ل ؤؤلن  لحلكؤؤات  لصؤؤرفة  شمسؤؤاجايا شهياماتوؤؤا ش لؤؤذو  يؤؤ
بلبؤ  ةتؤى بيؤؤ   أةؤا ه طابوؤؤا  ل بؤار فؤؤي بؤالن  لشؤؤام بؤةر  لطليقؤؤ   لقانريؤ  فؤؤي ش تؤ  فؤؤي سؤرريا شمؤؤا ةرلوؤا ه  ويقؤؤ  

الى ركعتؤن  لوؤظ ويؤري فنوؤا  لمصؤيي  ؤا ال  هدؤيي هلل تعؤ ا بتؤايومييا  الةتساص ليطليق  ه   صير  ركعتؤن   هتباي 
 سي  تل   لسةاس ..   هكيل شيست تم  لصال (...

(   لشيوؤا شمسؤاجايا شنياتوؤا شهتبايوؤا  لجؤر لن  فؤي  جمايؤ   لتييةؤ  ش لؤاير  شم  يؤذه  لمؤا رس  لالسةاسؤة  
 لمسؤمشلر  ضؤبط مسؤأل  يؤام تسؤلص  لسةاسؤ  شمسؤا يوا إلؤى مسؤاجايظ  سينل  لاير  ... ةنث وتؤرلى  لمرجوؤر  ش

 !!ل توظ شممتم
 لعقا ؤا  إلدؤالح  لسؤيفة   لعيمةؤ (  لؤذو  ت لغؤر   ش بتل  في  يتح ل  لسةاس   لمؤا رس  لتؤي  دؤطيم يينوؤا بؤؤ

شالسؤةما فؤي  لحؤاوث شييرمؤ  ش لعقا ؤا شفلشيوؤا شبؤا ي هبؤر ص  لعيؤرم  لشؤلعة  بيؤاء   ش لجوا في ةشؤل  لعيؤظ  لشؤليي 
 بعار  لتصفة  ش لتلبة (..  تحن  أللباةيشةشأت ميوا مارس   لشةر . ييى ذلك 

ه ضؤا  (  لقطيةؤ   لعيمةؤ   لسؤيفة    لقطية ( شيؤي    شم   لما رس  لتي هللالن لي  ل ش لبحث ش لتلبة  ما سمي بؤ
  ش لتي هرذت  الميو   ل  لي لألستاذ محما  طب شك نل م   لجر ةب  ل  لي  ألرةؤ   لشؤونا سؤنا  طؤب رةمؤ    

م ؤؤؤل   الصؤؤؤرفة   لتلبريؤؤؤ   لشؤؤؤب  ةلكةؤؤؤ  مؤؤؤ   تسؤؤؤظ  جاةبؤؤؤا. شمؤؤؤ  يؤؤؤذه  لمؤؤؤا رس آارةؤؤؤ  ميوجؤؤؤ   لسةاسؤؤؤي  لحلكؤؤؤي 
فؤؤي  لماؤؤلص. شمؤؤ  ييؤؤى بؤؤاكيتوا.... ش ل ؤؤن  لي ؤؤل ييؤؤا إلؤؤى مؤؤا ذكلتؤؤ  فؤؤي  لمقامؤؤ   ؤؤأةي  ش إلةسؤؤا جمايؤؤ   لعؤؤال 

مؤؤا  صؤؤان شىة   ظ نر سؤؤ  ةقا ؤؤ  مؤؤ   ليؤؤر ةي  لميوجةؤؤ  ش ليينريؤؤ  شذكؤؤل  ال جابةؤؤات ش لسؤؤييةات السؤؤن ييؤؤا  صؤؤان تقؤؤ
  لتصيةا  لعام. 
 :  قالصتساتيا ضات ييى ف ل    لتقن يذه  لما رس ييى ما فنوا م  رالفات شفقا شكما  ين 

 ل ؤؤؤلن. فؤؤؤلذ  دؤؤؤيم  ل ؤؤؤلن دؤؤؤيم  لمجتمؤؤؤ  شدؤؤؤيم  إدؤؤؤالحش ليوضؤؤؤ   األمؤؤؤ  ولجؤؤؤ  إلؤؤؤى   ألشضؤؤؤاعه  تاننؤؤؤل  
لؤةس لوؤا مؤ  نش  فيةس لوظ بوا يال     ش رجة  شهما مشاكل  ألم   لمحية  ش لخا. ةاكمره ف ما ت رةر  ورلى ييةكظ 

 !..  كاب  
شهمؤا  ل ؤر رق بؤن  مختيؤف يؤذه  لمؤا رس فؤي آليقؤ  إدؤالح  ل ؤلن ..فوؤذ  وؤل  ذلؤك سؤيركةا ش آلرؤل وؤل ه يقؤا ا 

يمشؤؤاكل  لقا مؤؤ  ل شيكؤؤذ  شلؤؤظ تسؤؤتط  يؤؤذه  لترجوؤؤات ه  تقؤؤام تصؤؤرر  ميط ةؤؤا آللةؤؤ  ترلؤؤا ةؤؤال... ف ليؤؤا  هش تلبريؤا هش
 لجينل محما  طب في هةؤا كتبؤ  فؤي مطيؤ    ألستاذ صار  ما ييل يي   ييل يذه  لتلبة  شال ماتوا شال مل ةيوا ش

 لتسعنيةات ش لؤذي كؤا   عيؤر    ةؤرل تطينؤق  لشؤليع (  قؤرل  عؤاما يؤلض آليقؤ   لتلبةؤ  ليقايؤا   لصؤيب   ؤال ممؤا 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  657  [  

 

 أتنوؤؤا فؤؤلج   ... ي ييؤؤى  ل سؤؤل .. ذ ت وؤؤرم شييؤؤاما تمتؤؤا  لقايؤؤا   لصؤؤيب  شتصؤؤبم بيا ؤؤ  تستعصؤؤ هذكؤؤل ةصؤؤ   
 . ( !!شتقرم نشلتوا شييايا وارل  لياس في نو    هفر جا ...

قنةظ ش لتعينق[ فقا كاةؤن هللارؤل فتاشيؤ  شيؤر ويؤان ت]شما هلن  صان  لتعليا ش لم ال شلةس  ل  أللباةيشهما  لشةر 
 :    الجوان ش لمجاياو  في مر جو   لحكرمات   تر    لشونل 

 ( !!!!!  إلسالم   لخلشج ييى  لحكام في يذ   لحما  ير في ة ةقت  رلشج ييى 
ش إلدالةة  ه ضا في هفاق  لمانبات يؤ   لتاننؤل شهللالنتؤ . شييؤاش  لؤي ه   طؤش   لصرفة تاشر آلشةات كما  

ت سؤايظ إلؤى ةؤا تعاميوظ م   لصحر  في كاف   لييا   هش رؤل  لخمسؤنيةات شمطيؤ  يقؤا  لسؤتنيةاآليق   لحكرمات ش 
كينؤل فؤؤي دؤؤةاغ  مؤا رس  لصؤؤحر   لالسةاسؤؤة  رغؤؤظ هةؤ  ال  مكؤؤ  ة ؤؤي  إلرؤؤالص شال  لحؤلص ييؤؤى سؤؤالم   لؤؤاير  

 و  تعالى هييظ .لميو  ..   كرةوا  لسيب شر ء يذ  م  ألةةا شهبيا وا م  شر ء يذ   لميو  في ك نل م  
 

 صوو   يا ية: .2
ؤفش ا كاةن يذه  لما رس م   لصحر  في مي  لحؤال  يؤمالء طيقوؤا ييؤى  لي ؤةة تمامؤا مؤ  سؤا قتوا. فقؤا شدم

تردة ا ه لص ليصح . فقؤالر  ه  مشؤاكل  ألمؤ  ذ ت  ألسؤباص  لا ريةؤ  هش  لخارجةؤ  يؤي مشؤاكل سةاسؤة  شال بؤا ه  
بؤؤطب  لسةاسؤؤ  مؤؤ    وبحؤؤث لوؤؤا يؤؤ  ةؤؤل مؤؤ  رؤؤالل ممارسؤؤ   لسةاسؤؤ  كمؤؤا ه  مؤؤ   لحةؤؤا ش لايؤؤط  لعقؤؤاي ةتؤؤى 

ي نيؤر . شه   لحؤل لؤةس فؤي  يتؤح ل  لسةاسؤ  مؤ  هجؤل ت ؤاني  لصؤا م مؤ   لسؤيطات شتالفؤي  طشؤوا  لاو  تحن ه
شىةمؤؤا  كؤؤر  ذلؤؤك مؤؤ  رؤؤالل   تحؤؤام منؤؤا    لسةاسؤؤ  مؤؤ  رؤؤالل  لقيؤؤر ت  لمشؤؤلشي  ش لقاةرةةؤؤ   لتؤؤي تتةحوؤؤا  لسؤؤيطات 

لسةاسؤؤة  ش ليشؤؤا   ل  ؤؤلي ش لجمعةؤؤات  لسةاسؤؤة  شبؤؤب     إلسؤؤالمة كؤؤال  حسؤؤيوا شذلؤؤك يؤؤ  آليؤؤق تشؤؤكنل  ألةؤؤح ص 
ش ألنبؤؤي ش لسةاسؤؤي شنرؤؤرل معتؤؤل   إلةتخا ؤؤات ش لا مقل آةؤؤ  إ  شجؤؤا هش  لتسؤؤيل إلؤؤى هجوؤؤح   لسؤؤيطات ش لمعارضؤؤات 
 حسب  إلمكؤا  شةسؤب هشضؤاع كؤل بيؤا. ش ؤا ةمؤل ر  ؤات يؤذه  لصؤحر   لسةاسؤة  هةؤح ص  إلرؤر    لمسؤيمن  شمؤ  

ء تحؤن ة ؤس  لمسؤمى هش تحؤن  لمسؤمةات  لمحيةؤ . شبؤوات يؤذه بابووظ شما  ةي ق ييوظ م  ةلكات مشابو  سؤر 
 مصؤؤؤل شسؤؤؤرريا شكؤؤؤا  ةؤؤؤال ( شربمؤؤؤا  يؤؤؤل ذلؤؤؤك  قينؤؤؤل فؤؤؤي  لييؤؤؤا   سؤؤؤليع   السؤؤؤتقالل كمؤؤؤا 1990-1965 لملةيؤؤؤ   

(! ثؤؤؤظ تتا عؤؤن  لتجؤؤؤارص إلؤؤؤى مطيؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة تجؤؤارص ك نؤؤؤل  فؤؤؤي مجؤؤؤال  لؤؤا مقل آةات  . فقامؤؤؤن  لباكسؤؤتا  شتلكةؤؤؤا 
  ييؤ  الةقؤا إةشؤاء   اه لن شل يوؤا نريؤن  عؤا قةؤام  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا فؤي آؤرر جاوؤا سؤيتح لتسعنيةات شما

 شم  تيك  لتجارص  لسةاسة  يذه:

  إلؤؤؤى مطيؤؤؤ   1946تجلبؤؤؤ   إلرؤؤؤر    لمسؤؤؤيمن  ش إلسؤؤؤالمنن  فؤؤؤي  إلةتخا ؤؤؤات  ليللماةةؤؤؤ  فؤؤؤي سؤؤؤرريا  عنؤؤؤا  إلسؤؤؤتقالل
 ي  ميتصف  لخمسنيةات شمطي   لستنيةات. لعسكل   الةقال ات لخمسنيةات إلى باء يوا 

  1952تجلب   إلةتخا ات ش لحةا   ليللماةة  هش رل ه ام  لمي ة  في مصل  ينل إةقالص ييا  ليادل . 

رؤؤؤالل ملةيؤؤ   لؤؤؤا كتاترريات  لعسؤؤكلي  ش لححبةؤؤ   ش إلسؤؤالميثؤؤظ بؤؤوات  لحةؤؤا   لسةاسؤؤؤة  فؤؤي مع ؤؤظ  لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤي 
ش اةؤؤن يؤؤذه  لملةيؤؤ  ملةيؤؤ  تصؤؤانم بؤؤن   لصؤؤحر  ش لسيطات. ضؤؤى مع ؤؤظ  لؤؤايا   لسؤؤتنيةات ش لسؤؤبعنيةات. ةنؤؤث ك

 ةتى  لسةاسنر  ميوظ  سطا م  ةةاتوظ في  لسجر  لةخلجر   أف ار ن مقل آة  هك ل تطرر ....
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فشؤؤوا يوؤؤا هةؤؤرر  لسؤؤان ت فؤؤي مصؤؤل  ة تاةؤؤا  عؤؤا ه  ريؤؤف ييؤؤا  ليادؤؤل مطيؤؤ   لسؤؤبعنيةات شفؤؤتم هبؤؤر ص  لسؤؤجر   
مر جوؤؤ   لمؤؤا  لةسؤؤاري  لمتيؤؤامي فؤؤارل  إلرؤؤر   شبعؤؤة بخصؤؤةات  لصؤؤحر   الرؤؤل   لحةؤؤا   لسةاسؤؤة  لإلسؤؤالمنن  ل

  لححبة  في مصل... 

   شيؤؤؤان مؤؤؤ   لجمايؤؤؤات  إلسؤؤؤالمة  مجؤؤؤال  لعمؤؤؤل شتطؤؤؤرر يؤؤؤذ  هش رؤؤؤل  لإلرؤؤؤر  ثؤؤؤظ ررؤؤؤم  لميؤؤؤك ةسؤؤؤن  فؤؤؤي  ألرن
 كرم  ش لره ر ت.  ل ماةنيةات لةكر  مشارك  في  لحةا   ليةابة  . بل شنرل  عضوظ  لح

   شفؤي مي ةؤات  لخيؤة  ش لجحيؤؤل   لعلبةؤ  ش لماؤلص ةنؤث بؤؤكل  إلسؤالمنر  شبعؤة مؤا رس  لصؤؤحر  جؤحء  مؤ  ةابؤؤة
  لسيط   لمي ة  شالسةما في  لسعرن  . 

  فنوا  لحةا   لسةاسة  كأةح ص ...   إلسالمنر  ثظ  بتاهت  ل رين تجلبتوا  ليللماةة  كأشل نشل  في  لخية  وارل 

  راض  إلتجاه  إلسالمي في ترةس ه ضا تجلب  مأساشي  بحيام   لايربي... ثظ 

  يمنؤؤلي شدؤؤارت بؤطل  لسؤؤيط  ثؤؤظ  ؤؤانت  لشتحال ؤن  لجيوؤؤ   إلسؤؤالمة   لقرمةؤ   لسؤؤرن ةة  بحيامؤؤ   لتل بؤؤي مؤ  جع ؤؤل
  ةقال ا شةكمن  لسرن   ثظ يانت ليمعارض .

   تجلبتوظ  ليللماةة   لححبة  في  لةم .    شة ل  وظ م  تةار  لصحر نرر    لمسيملإلشكذلك كا 

   مؤؤا ةصؤؤل فؤؤي  لجح  ؤؤل  عؤؤا  الة تؤؤاح  لؤؤذي هةاثؤؤ   لؤؤل ةس  لشؤؤاذلي    كؤؤا شل ؤؤ  هبؤؤله  لتجؤؤارص  لا مقل آةؤؤ   لعلبةؤؤ
 شدعرن ةجظ  لجيو   إلسالمة  لإلةقاذ شتجلبتوا  لتي تشكل نرسا  ال   لاالل . 

  تجلبؤ   لجمايؤ   إلسؤالمة  فؤي  اكسؤتا     كاةؤن  بوؤا ليعؤالظ  لعلبؤيهما ييى  لصعنا  إلسالمي فأبله  لتجؤارص شه ل
 ش ن مبكل شما ه لن إلى  لنرم.  ذش ا نرين  لتجلب   لا مقل آة   لححبة  مي  

   سؤا   لحكؤظ  ألشلؤى ى لؤإشكذلك تجلب  ةحص  لسالم  في تلكةؤا ميؤذ  لسؤتنيةات ش لتؤي هشدؤين هعةموؤا هربكؤا  مؤلتن
ةنؤؤث هةؤلهت  ألغييةؤؤ   ليللماةةؤؤ  شتؤؤرلى  1996ش ل اةةؤؤ  شيؤؤي  أليؤظ سؤؤي     سؤط  لسؤؤتنيات كيا ؤب لؤؤل ةس  لؤؤرهر ء هش 
  التجلب ... ر  عسكلي لشفي  لحالتن  هآاح   1995هربكا  رهللاس   لرهر ء سي 

شباإلجمؤؤال  قنؤؤن مع ؤؤظ مسؤؤايمات  إلسؤؤالمنن  فؤؤي  لحةؤؤا   لسةاسؤؤة  فؤؤي  لمعارضؤؤ  شبؤؤكين جؤؤحء   سؤؤنل  مؤؤ   
 - لجح  ؤل - ألرن فؤي  ششدؤين فؤي ةؤاالت ةؤانر  إلؤى  لسؤيط   لتي نذ ؤ  كمؤا   ات  لتشؤليعة   رتوا في  ليللماة

 .  عانيا ي  ملكح  لي رذ ش لقل رىشل   تظ في كل  لحاالت تقيةظ هظافليا ش (  -تلكةا

  مؤ   ليظ لصؤرفة  ش لسؤيفة  ش لتييةؤ  ش لؤاير  شغنؤسةاسؤة  مؤ  انؤل شم  با     لتسعنيةات لحؤق ك نؤل مؤ   لمؤا رس  ل
  إلسؤؤالمة شتسؤؤيين  لا مقل آةؤؤ  لمع ؤؤظ مكرةؤؤات  لصؤؤحر  . سؤؤبقوظ مؤؤ   إلرؤؤر   شة ؤؤل  وظ فؤؤي  لممارسؤؤ   ليللماةةؤؤ  

 تقليبا كما سيل  شسيأتي ييى بيء م   لتعينق ةرل يذه  لتجلب  في  ل قل   لتالة  إةشاء  .   

 :صوو  جسا ية .3
ش لؤؤؤؤرالء لمؤؤؤؤ  شالميؤؤؤؤظ مؤؤؤؤ   لقؤؤؤؤر    انؤؤؤؤل مؤؤؤؤا هةؤؤؤؤحل    عنؤؤؤؤا قةؤؤؤؤام ةكرمؤؤؤؤات  إلسؤؤؤؤتقالل ييؤؤؤؤى  ايؤؤؤؤا   لحكؤؤؤؤظ   

مارسؤؤن مع ؤؤظ  لحكرمؤؤات سةاسؤؤ   لؤؤبطش ش  دؤؤطامن مختيؤؤف بؤؤل  م  لصؤؤحر  بوؤؤظ.   السؤؤتعماري   لشؤؤلقة  ش لالبة 
 ش ال تصؤان  ش لقتل ش لسج  ش لتي نل. شباهت تت ايل تيك  ألةر ل شتعحه ةتا جوا ييى كافؤ  دؤعا  لحةؤا   لسةاسؤة  

 شباهت تت ر  بذشر  ل رر  ييى ذلك  لر    شتت ر  نش يي  لجوان في ف ل  لصحر   إلسالمة . ش الجتماعة 
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لقا تردل ة ل م   لم  لي  ش لايا   ألش  ل مطي   لستنيةات إلى ه  مشاكل  ألمؤ   ا مؤ  تطؤرل : هشلوؤا ةكؤظ 
ش. ش. ش. ش.... شيؤؤذه مشؤؤاكل   إلةؤؤتالل شسؤؤل    ل ؤؤلش ت  ل  ؤؤل ششالء  أليؤؤا ء ... شلؤؤةس ه يوؤؤا  لعؤؤاش   ش ل يؤؤظ ش

 حؤؤلس  لعؤؤاش  قا وؤؤا ييؤؤل ةر  ؤؤ   قؤؤر   لسؤؤالح ش لحاوؤؤا ش ليؤؤار شسالسؤؤل  لسؤؤجر  شسؤؤةا   لجالنوؤؤ  شتردؤؤير  إلؤؤى ه  
مقتضؤؤى نوؤؤ    فؤؤي م ؤؤل يؤؤذه  ألةؤؤر ل يؤؤر ه   كؤؤر   لجوؤؤان فؤؤلض يؤؤن  إل امؤؤ  ةكؤؤظ   فؤؤي  لؤؤيالن هشال شكؤؤذلك 

ر ل ش أليؤؤل ض.... فيؤؤاهت تت ؤؤر  بؤؤر نر  ل  ؤؤل  لجوؤؤاني ةنؤؤث آؤؤلح ف ؤؤل ش ألمؤؤ  ألة ؤؤس نفايؤؤا يؤؤ  نوؤؤ   لؤؤاو  ش
 ...  ليل ء ش لتماوح ش لم ادي   لحاكمة  ش لرالء ش

  ألييؤؤؤؤىشكؤؤؤا  لألسؤؤؤؤتاذ هبؤؤؤي . سؤؤؤنا  طؤؤؤؤب رةمؤؤؤ     ألسؤؤؤتاذ  لمعيؤؤؤؤظ شكؤؤؤا  ر  ؤؤؤا يؤؤؤؤذه  لصؤؤؤحر  بؤؤؤؤال ميؤؤؤاهع  
لؤؤؤن  لمسؤؤؤايمات شت رةؤؤؤن  لقايؤؤؤا   ألشلؤؤؤى لي  ؤؤؤل فؤؤؤي  اكسؤؤؤتا  مسؤؤؤايم  فؤؤؤذ  كؤؤؤذلك  شتتا -رةمؤؤؤ     –  لمؤؤؤرنشني

 لجوؤؤاني  لحلكؤؤي  لؤؤذي مؤؤا ليؤؤث ه   ةتشؤؤل شبؤؤاهت تت ؤؤر  ةرياتؤؤ  فؤؤي مصؤؤل ثؤؤظ  لشؤؤام ثؤؤظ بؤؤمال هفلي ةؤؤا شغنليؤؤا ... 
 شتتا عن  لتجارص كما سةأتي بيء م   لت صنل في  ل صين   لتالنن  إةشاء  .

 
 صوو  شاذ  منورفة: .4

 لصؤؤحر   لسؤؤا ق  مؤ  آر غنؤؤن  لعؤؤلص ش لعجؤظ مؤؤ  ةكؤؤام بؤالن  لمسؤؤيمن  شلؤؤا ةتةجؤ  دؤؤا مات مختيؤؤف مؤا رس 
كمؤؤا هسؤؤمت   التكفنههر والسجههر . هش التكفنههرفؤؤي تيؤؤك  ل ؤؤلشف  لمأسؤؤري  تةؤؤار ميحؤؤلف بؤؤاذ تم ؤؤل فةمؤؤا يؤؤلف بتةؤؤار 

بوؤا   لتؤي شلؤا . ش ا شلا  بتا ء في مصل شل   شجات ل  بذشر فؤي كؤل بنئؤ  بؤابون معطةاتوؤا  ل تؤل  إليالمشسا ل 
 ييا .
هةؤحل   إلؤى شالء  ل ؤافلي    ل  ل ش للن  م   لحكظ ش لتشؤلي   انؤل مؤا هلر  فقا جايل مع ظ  لحكام  مختيف  

شه امؤن .. ر ةا شهجوح   سؤتخبار ت شهمؤ  شبطؤش يش تخذ يمالء  لحكام لوظ بلآ  شه . إلى غنل ذلك م  تبعات ذلك 
ر نؤؤؤب. كمؤؤؤا ه ؤؤؤام كؤؤؤل ةؤؤؤاكظ إلؤؤؤى جاةبؤؤؤ  يكؤؤؤاه  مؤؤؤ   ل وؤؤؤا    لسؤؤؤجر  ش ايؤؤؤات  لتعؤؤؤذوب بؤؤؤال ةسؤؤؤنب شال لحكرمؤؤؤات 

 شيسؤؤؤب  ييةؤؤؤ  مؤؤؤا لؤؤؤرلي  ألمؤؤؤل  ش لسؤؤؤحل   شؤؤؤوا ييةؤؤؤ   مل تؤؤؤب  إلسؤؤؤالم ش إل مؤؤؤا  ش إلةسؤؤؤا  شييؤؤؤى ة امؤؤؤ   الشؤؤؤلعة 
 لشؤليي مؤ   لحقؤرق... فةمؤؤا جيحؤن ك نؤل مؤ  رمؤؤره  لصؤحر   لسةاسؤة  شغنؤل  لسةاسؤؤة  إلؤى  لما ييؤ  ش لتيعؤ ظ فؤؤي 

بؤل شتجؤلهت ييؤى نرؤرل  ةاكؤل  لسؤيط  شهجوحتوؤا ش تسؤمن  لصؤحر   ؤالعجح يؤ  مر جوؤ  ذلؤك  لر  ؤ  .  رل  لحؤق 
كؤا  فؤي بؤباص   شفي ذ ت  لر ن  ةامس مع ظ بعرص  ألم  في ةةا   سؤتوالكة  ال ةؤ  ياب ؤ ... شبطيةعؤ   لحؤال

  ةصؤنب مؤ   لجوؤل فؤي ييؤرم  لصحر  م  وتمت   الحماس  لمتقا ش لانل   لشاوا  ييى نو     قار ما ترفل ل  م
 شم ل ذلك م   ي   لخيل  في فق   لر    شمعطةات ... .  لاو  ش ر ياه شضر  ط  

شسؤجا  ويتوؤك  أليؤل ض شيسؤ ك  لؤاماء شيسؤب   شرسؤرل  شنويؤ  بؤال ةةؤاء   في ل ش ةؤايظ إلؤى ةؤاكظ كؤافل 
إلؤى  لشؤباص  دحةم. ثؤظ ة ؤل   ستيتاج هةك ل  .. شال بك في ه  يمالء ال بك  ه    لشباص  لمعذص شال شجل فله

فقؤالر  ال بؤك فؤي ك ؤل يؤمالء  لؤذو  كتمؤر  مؤا   ييماء ميافقن   عيمر  كل يذ  شيشواش  يية   الشلعة  شيسؤرغرة  
فسؤألريظ يؤ  يؤذ   ل  ؤل ..  ثؤظ ة ؤلش  إلؤى قةؤان ت دؤحر  يؤاجح  ما ييؤ  مي  ئؤ  .. هةحل   ش بتلش     ثميؤا  يؤنال 

   شل ؤيوظ لؤظ وتجؤلؤش   ال سؤرق ش ل يؤظ  هدحا   فشوا  لايا  ش ؤان   لصؤحر  ييؤى يؤذ   لضؤالل  شهةكام .. ش ةكظ
مجؤلن  ل يؤظ ش ل سؤؤق. بهش لؤظ وتردؤير  إلؤى  لحكؤؤظ ييةؤ   ؤال  ل ... فحكمؤر  ييؤؤى يؤذه  ألة مؤ  شهجوحتوؤا  اإلسؤؤالم ش 
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 مؤ  لؤظ  ك ؤؤل كؤافل  فقؤا ك ؤؤل(  فؤأيمير   لقايؤا   لمعلشفؤؤ   لشؤؤباص  فويؤا ةصؤين  لصؤام   ل  ليؤؤ  فؤي رؤشس  عؤة
فؤؤؤي ك ؤؤؤل  لمجمؤؤؤ  ييؤؤؤى ك ؤؤؤله بؤؤؤال تأشيؤؤؤل ش سؤؤؤتيتاج كؤؤؤالنورن يؤؤؤي جؤؤؤايين  ه  يؤؤؤذه  لقايؤؤؤا  ييؤؤؤى كؤؤؤل  لمسؤؤؤتريات   

شتتا عؤن  لسيسؤي   لمي ؤرن  . ف ؤل مؤ  لؤظ  ك ؤل  ى م  لظ  ك ل هشلئؤك  لحكؤام  فأسقطريا يي.. ش ليصار  ش لمجرس
 م  ك لشه فقا ك ل .. 

 لحمؤاس ش لتشؤي  شظؤلشف  لسؤجر  .. شلؤا ف ؤل  لت  نؤل. شبسؤيب  لجوؤل شلؤي س  ألسؤباص بسؤيب شلقي   لعيظ ش 
ش ةي ؤق مؤ  ييؤا مؤا رس شجمايؤات مختي ؤ  فؤي هدؤرل ..  لسال    رتي ر  ييى ةاشن  لت  نؤل ف  ؤلش   عضؤوظ  عضؤا 

  لت  نل شترسعوظ فة ...
. مؤؤ   للذ  ؤؤل ش ل سؤؤان   ليؤؤاس فةؤؤ  هك ؤؤلشييؤؤى يؤؤامش يؤؤذه  ألف ؤؤار ة ؤؤل يؤؤمالء إلؤؤى  لمجتمعؤؤات شمؤؤا وتمؤؤلغ  

يؤؤذه  لمجتمعؤؤات ألةوؤؤا تمؤؤال  ةكاموؤؤا هش لؤؤظ تعبؤؤأ بؤؤتعيظ  عضؤؤوظ فرلؤؤات ف ؤؤل  جاييةؤؤ  يؤؤذه  لمجتمعؤؤات .. ثؤؤظ ك ؤؤل 
ييوؤؤؤا ليعؤؤؤةش فؤؤؤي   البتعؤؤؤانشيؤؤؤام سؤؤؤعنوا ل وؤؤؤظ نويوؤؤؤا فؤؤؤي ةؤؤؤر  ة  إل مؤؤؤا   شآلةؤؤؤن ف ؤؤؤل    جوالتوؤؤؤاشتقؤؤؤ    نويوؤؤؤا 

ييى تلبة  هة سوظ شهشالنيظ ييى  لاو  ش ل ضؤني  فرلؤات ف ؤل   لوجؤل ... ش متحجؤن  مجمعات معحشل   قرم هدحابوا
 لصؤؤحر  مؤؤ  ثؤؤظ  ا  ش لجوؤؤل ش لحةؤؤا  لؤؤذي ش ؤؤ  ييؤؤنوظ مؤؤ   لسؤؤيطات شييما وؤؤ  فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ   ألةةؤؤا  ةتةجؤؤ   لعحلؤؤ

ش يتيؤؤل  عؤؤة يؤؤذه  فنوؤؤا .. ف الةحؤؤل  ليؤؤاس ش لمجتمؤؤ  ...فت ا مؤؤن  ل ؤؤايل  .. ش رتي ؤؤن هش  ؤؤا مؤؤ  ثؤؤظ .. شقةانتوؤؤا 
 لجمايؤات هة سؤؤوظ  جمايؤ   لمسؤؤيمن ( شك ؤلش  مؤؤ  شر  وؤؤظ ... شتؤلنن  لؤؤبعة ةتةجؤ   عؤؤة  لعيؤظ ييؤؤايظ هش  عؤؤة 

 . يؤ   لؤؤبعة  ألةكؤؤام لجوؤل لتخفةؤؤا يؤذه  هيؤؤذ ر لخؤرف مؤ  إآؤؤالق ةكؤظ  لت  نؤؤل ترريؤا فيؤؤاؤش  فؤي  لبحؤؤث فؤي 
 الجول شةاشنه شبؤلشآ  فؤأآيقر   ألةكؤام ةنيؤا  شتر  ؤر   في ت سنل ةصرص  لعيماء  ألش  ل  العذر  آلر ءش رتي ن 

تؤؤرفل هسؤؤباص   (.. شبؤؤوات فتؤؤل   لسؤؤبعنيةات ش ل ماةنيةؤؤات لتيؤؤن   ليتيؤؤن  ةنيؤؤا فرلؤؤات مؤؤا  سؤؤمى جمايؤؤات   لتر ؤؤف ش
ششفؤؤلت فلدؤؤ  ذييةؤؤ  ليعؤؤاش . شهللاذت ة سؤؤوا    ليمؤؤر لوؤؤذه  لتةؤؤار ت  لشؤؤاذ   لتؤؤي هللاذت  إلسؤؤالم ش لمسؤؤيمن  ش لصؤؤحر  

  ةنؤؤث ةسؤين  لحكرمؤ  إلؤى كؤؤل مؤ  وليؤاش  تؤامنله تومؤؤ   إلسؤالمة  كيوؤا  ف بؤعية   لتةؤار  لجوؤؤاني ش لصؤحر ليسؤ
 فاسايظ.   إلةتماء إلى يذ   لتةار  لممقرت ش لمعحشل م   يل ير م  لمسيمن  دالحوظ ش

 ..  ما ويي رالد   ص   لت  نل في هشسا   لصحر  ةنث  مك    جاه معانل  ترلناه ه شيذ
 م  افر االم ي جال   فاش مجرم ي والم منافق ل س واو ي صوو  واج   ي وامة يغ ب و نسم الفسا  ي حا

 .التكفنر شباب متوما جاهل مظ وم  =    منال  تيار
 

يمؤا   أل ؤامن وبح ؤر  فؤي كتؤب  شكاهص  لشةطا  ن  ما .. آيب  عة ه طاص يذ   لتةار  عة  لعيظ شيؤانش 
شةشؤؤؤل ت   لضؤؤؤال  .. شغيؤؤؤب ييؤؤؤى هتبايؤؤؤ    فقوؤؤاؤه  لميحلفؤؤؤر   ار لوؤؤؤذ   لتةؤؤؤار همؤؤؤل ؤه شوؤؤايظ هدؤؤؤرلوظ شهف ؤؤؤاريظ فصؤؤؤ

ثؤظ نمؤاء     ألبليؤاءش سؤتارجن هجوؤح   السؤتخبار ت  عضؤوظ ةنؤث شجؤاش  ليرلؤرغ فؤي نمؤاء .   ألةر ل لعيف في كل 
ةنؤث   إلسؤالمشمسؤتقيل لتامنليظ شتامنل  لجوان ش لصؤحر   إلة شنماء م  هر نت  الستخبار ت  ستجل ريظ    عضوظ 

 كما سةأتي بيء م   لت صنل في  ل صين   لقانمن  إةشاء  .   هر نت
يؤؤؤذه. شمؤؤؤ   لتر دؤؤؤل  لؤؤؤذي  هن ن فؤؤؤي يؤؤؤذه  ل تؤؤؤل  ييؤؤؤل كؤؤؤل شسؤؤؤا ل   ألربعؤؤؤ شيكؤؤؤذ  تييؤؤؤررت مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر  

كمؤؤا  ةتشؤلت فؤؤي   سؤؤتقاللوا ش ةتشؤار  لصؤؤحر  فنوؤا هسؤب ة  التصؤال  ةتشؤؤلت يؤذه  لمؤؤا رس فؤي بؤؤالن  لعؤلص  حسؤؤب 
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تلكةؤؤا شباكسؤؤتا  شهآؤؤؤل ف هفلي ةؤؤا ...  شةتةجؤؤؤ  ةلكؤؤ   لوجؤؤل   ل  ة ؤؤؤ   لتؤؤي نفعؤؤؤن م ؤؤؤل  لمحؤؤؤةط  لعلبؤؤي  ؤؤة بؤؤالن 
 مالون   لشباص  لمسيظ م   لطالص ش لعمال إلى  لموجل في هشربا شهمليكؤا شهسؤتل لةا شكيؤا  شسؤر يا... يؤاجل ةتةجؤ  

مؤؤؤ  مختيؤؤؤف ما رسؤؤؤوا إلؤؤؤى بؤؤؤالن  لاؤؤؤلص   إلسؤؤؤالمة شنيؤؤؤا   لصؤؤؤحر    لقمؤؤؤ  ش لمطؤؤؤارن ت ك نؤؤؤل مؤؤؤ  كؤؤؤر نر شقةؤؤؤان ت
 ؤالخلشج إلؤؤى   ألييةؤؤ كمؤؤا  امؤن ك نؤؤل مؤ   لجمايؤؤات ش لممسسؤات . ش لمسؤاجا   إلسؤؤالمة شسؤر يا. شه ؤؤامر   لمل كؤح 

يؤؤؤذه فؤؤؤي هشسؤؤؤا   لموجؤؤؤل   ألربعؤؤؤ فاةتشؤؤؤلت مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر   ش إلسؤؤؤالمشىةمؤؤؤا  قصؤؤؤا ةشؤؤؤل  لؤؤؤاير   إكؤؤؤل ه ييؤؤؤا  بؤؤؤال 
 التصؤال ش ليشؤل .. سؤايمن مل كؤح  لصؤحر  فؤي  لاؤلص فؤي إيؤان  تصؤاول  إمكاةةاتج   لحلي   لمترفل  شترفل شةتة

فؤؤي   إلسؤالمة مؤا تطؤرر مؤؤ  ف ليؤا شتجاربوؤؤا. شدؤار لوؤا دؤؤح وا شمجالتوؤا ششسؤؤا ل  تصؤاالتوا شدؤارت  لصؤؤحر  
 شهشسؤؤا كمؤؤا دؤؤار  لاؤؤلص . عا  دؤؤ لموجؤؤل جؤؤحء  مومؤؤا سؤؤايظ فؤؤي نفؤؤ  مسؤؤاريا شهثؤؤل ه شه نه يطؤؤاء ييؤؤى كافؤؤ   أل

 . إلسالمي لجالةات مسلةا لتر جا كاف  ما رس  لصحر   لمتر جا  في  لعالظ 
 

 : مرح ة ارزمات(: 2000-1990تالما :المرح ة المالمة: )
فؤؤي   أليمةؤؤ يقؤؤا  م صؤؤيةا  ؤؤال    مؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤلي   عؤؤا  ةطؤؤالق  لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا   ألرنؤؤلكؤؤا   لعقؤؤا 

شمؤا ويضؤري فؤي كؤل مارسؤ  مؤ  ميؤاةي. شمر جوتيؤا مؤ  آر غنؤن   ألربع  كاف  ما رسوا   إلسالمة صحر  تارير  ل
بؤؤوا مطيؤؤ  يؤؤذ   لعقؤؤا  ةطؤؤالق  لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا  بؤؤالن  لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن  شكمؤؤا هبؤؤلةا فؤؤي  ل صؤؤل  لسؤؤابق فقؤؤا

ا ا بؤؤؤؤل شيسؤؤؤؤكليا فؤؤؤؤي مر جوؤؤؤؤ  رادؤؤؤؤ  رصؤؤؤؤما  سؤؤؤؤتل تةجةا شةضؤؤؤؤاريا شيقؤؤؤؤ  إلسؤؤؤؤالمة ش رتةؤؤؤؤاره لإلسؤؤؤؤالم ش لصؤؤؤؤحر  
  لحضار   لالبة   عا ه  هللال قةانيا ألمليكا شهتبايوا م  نشل هشربا  لياتر.

ويمكههن اقتصههار  يا ههة الغههرب فههي مواجسههة الصههوو  )نيابههة الوكههام وأجسهه تسم المخت فههة قههالل هههذا العقههد 
مهن المهدارس ارربعهة  هالفة  نذ رها تم نتبة ذلك بخالصة مسهار  هل مدر هة  حن   بالنقاب المختصر  التالية 
فقههد اتسههمه مواجسههة الوكههام  يههة . والتكفنر . الجسا يههة  و. والسيا ههية . الال يا ههية : الههذ ر وهههي المههدارس
 والغرب ل صوو  بما   ي:

  لمعتال ميوا  حسب مر هييوظ.  إلتجاهضلص  إلتجاه  لجواني م   لصحر   .1
ترسؤؤؤة   ؤؤؤؤاص  لمشؤؤؤارك   لا مقل آةؤؤؤؤ  لإلسؤؤؤالمنن  لتؤؤؤؤارل ترسؤؤؤة   ايؤؤؤؤا   ألدؤؤؤرلة    لمعتالؤؤؤؤ (  حسؤؤؤب م وؤؤؤؤرموظ ب .2

 ممسسات  لسيط  م  هجل تحقنق  لواف هللاةف  لذكل في  لييا  لسابق. 
 تبؤؤاع سةاسؤؤ  إيالمةؤؤ  لخيؤؤط  ييؤؤى  ليؤؤلشه ش ستيسؤؤاخ بؤؤذشر ت  نليؤؤ  بليا ؤؤ   إلسؤؤتخبار ت. ش مسؤؤايا  تةؤؤار  لت  نؤؤل .3

 (1997-1993 بنيومؤا. شيؤذ  مؤؤا آيؤق فؤي  لجح  ؤؤل  إل قؤؤاعش  لت  نؤل  الجوؤان مؤؤ  هجؤل يؤحل  لجوؤؤانون  يؤ   ألمؤ  
 شةجم..

مؤ  هجؤل    ش الةحؤالل( ييل شسا ل  إليالم في يجم  ليتاليب  ألمليكة إآالق ةمي    إلسالمنن  ييى  لطليق   .4
  لمقاشم . ت  ةك  لجذشر  ألدرلة  لإلسالم  لتي تضم  ترلنا بذشر

 لتةار  لجواني.إةطالق ةمي  مكافح   إلرياص  ألمية  ضا   .5

إةطؤؤالق ةميؤؤؤ  مكافحؤؤؤ   إلريؤؤؤاص  إليالمةؤؤ   لسةاسؤؤؤة  ضؤؤؤا  لتةؤؤؤار  لجوؤؤاني  اسؤؤؤتخا م  لممسسؤؤؤ   لاويةؤؤؤ   للسؤؤؤمة   .6
  لمعتال.  إلسالمكجيو  هشلة  تايموا  طايات 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  662  [  

 

 
شليقف م  هثل يذ  لسةاسات فؤي  لمر جوؤ  ييؤى مسؤار كؤل مارسؤ  مؤ  مؤا رس  لصؤحر   ألربعؤ  رؤالل  لعقؤا 

  لقل   لعشلي . ألرنل م  
 :(2000-1990الصوو  الال يا ية: )أوال : 
لعؤؤؤل هبؤؤؤله مؤؤؤا  منؤؤؤح مؤؤؤا ةؤؤؤل  مؤؤؤا رس يؤؤؤذه  لصؤؤؤحر  مؤؤؤ  هم ؤؤؤال  عؤؤؤة مؤؤؤا رس  لصؤؤؤرفة  ش لسؤؤؤيفة  ش لؤؤؤاير   

 : ثيا شهدحاص  لمذيب  إلدالةي رالل يذ   لعقا ير همل   

 لعمؤل  لححبؤي ش ليللمؤاةي ييؤل هبؤر ص تسةس ك نل م  رمرهيا شجماياتوا م   لر ن شنررلوا منؤا    :اأولسم 
 لا مقل آة   لتي فتحتوا  لحكرمات ييى مصل ينوا لتحقنق  لواف  لمينن بتمحيق  لصؤحر  شجعؤل ما رسؤوا  ل الثؤ  
تقؤف فؤؤي ةصؤؤار شمر جوؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني فقؤؤا نرؤؤل ك نؤل مؤؤ   لشخصؤؤةات مؤؤ   لصؤؤرفة  ش لتييةؤؤ  ش لسؤؤيفة  مجؤؤال 

إ   صؤؤرر  مسؤؤتقين  هش  صؤؤرر  تجمعؤؤات شكتؤؤل بللماةةؤؤ  فؤؤي مختيؤؤف  لؤؤاشل  لعلبةؤؤ   ي الةتخؤؤاب لا مقل آةؤؤ  ش لعمؤؤل 
 ش إلسالمة   لتي فتحن  لمجال. 

إةةؤؤؤؤاء يقنؤؤؤؤا   إلرجؤؤؤؤاء ببعؤؤؤؤا شيريؤؤؤؤ  سةاسؤؤؤؤ  معادؤؤؤؤل  بؤؤؤؤن  مختيؤؤؤؤف مؤؤؤؤا رس يؤؤؤؤذه  لصؤؤؤؤحر  ييؤؤؤؤى  تاننسمهههها: 
  ح ييؤؤى إسؤؤالم  لحؤؤاكظ شى ماةؤؤ     مؤؤ  ه صؤؤى  لصؤؤرفة  إلؤؤى ه صؤؤى  لسؤؤيفة .  حنؤؤث هينؤؤا  لتلكنؤؤ ؤؤتيا ضؤؤاتوا  لعقا

 ش ل صل بن  يريت  يذه شآليق  ةكم  شسةاسات  شممارسات   لعام  ش لخاد . 
شكؤؤا   لوؤؤاف فةمؤؤا ويؤؤاش يؤؤر رفؤؤ   لحؤؤلج  لشؤؤليي يؤؤ   لمشؤؤارك  فؤؤي ممسسؤؤات  لحكرمؤؤ   لتشؤؤليعة  ش لتي نذ ؤؤ  

  يينوا. ش لقضا ة   لذي  سيب  إآالق ةكظ  ل  ل
 لمؤؤا رس  صؤ توا  لالسةاسؤؤة  تضؤؤمل. شبؤاهت تتؤؤا رل يميةؤؤا فؤي آلشةاتوؤؤا  لسةاسؤؤة  شبوؤذ  بؤؤاهت  ايؤا  يؤؤذه 

ش ؤؤا بؤؤكين يؤؤذه  ل تؤؤل ميافسؤؤا . شبالتؤؤالي  لشؤؤلعة  مؤؤ   لمارسؤؤ   ألرؤؤل   لتؤؤي سؤؤبقتوا بوؤؤذه  لممارسؤؤات  عؤؤا  يقؤؤرن 
  يؤؤؤا   ة ة ةؤؤؤا ضؤؤؤم  دؤؤؤف  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  ليمارسؤؤؤ   لسةاسؤؤؤة  لإلرؤؤؤر    لمسؤؤؤيمن  شهبؤؤؤبايوظ فؤؤؤي  عؤؤؤة  لي

رصردؤؤا ييؤؤاما نرؤؤل  عضؤؤوظ فؤؤي تحال ؤؤات  ةتخابةؤؤ  مؤؤ  تةؤؤار ت ييماةةؤؤ  !!!!. ش ؤؤا ةصؤؤين فؤؤي ةؤؤاالت هرؤؤل  
كينؤؤل  شجيوؤؤات يمؤؤل مر جوؤؤ  ليتةؤؤار  لسةاسؤؤي  إسؤؤالمة تحال ؤؤات ياوؤؤا  بؤؤن   لمارسؤؤتن   إلسؤؤالمنتن  لتشؤؤكنل كتؤؤل 

  لحاكظ هش  لعيماةي  لمعارض.
 (:2000-1990الصوو  السيا ية )  1

ةؤؤؤا   لمر جوؤؤات  لصؤؤا مة  بؤؤن  مختيؤؤؤف مؤؤا رس  لصؤؤحر  ش لحكرمؤؤؤات   هن ؤؤان( 1990-1970فتؤؤل   بؤؤوات 
 لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  شهجوحتوؤؤا  ألميةؤؤ . سؤؤر ء فؤؤي دؤؤا م  لجوؤؤانون  مؤؤ   لحكرمؤؤات يسؤؤكليا كمؤؤا ةصؤؤل فؤؤي سؤؤرريا 

 لعيمؤاء ش لخطبؤؤاء  هش فؤؤي مصؤانمات  لسةاسؤؤنن  مؤ   لؤؤايا  شبعؤة رمؤؤره. شلييؤا  شمصؤؤل شلنيةؤا ش لجح  ؤؤل شسؤر يا 
... شهسؤؤ لت يؤذه  لمر جوؤات يؤؤ   متؤا ن بؤعية   لصؤؤحر   إلسؤالمة  يمرمؤا ش ةتشؤؤار  ل  ؤل  لجوؤؤاني مؤ   لحكرمؤات

يا  لالبنؤر  شمؤ  وؤاولش  ةاضؤل شمسؤتقيل تيؤك ش ش ايات   لشعية  راد . شكما  ين فقا رهت  لحكرمات شمستشؤار 
كؤل  لؤذي ت تقؤن ييؤ  يقؤرلوظ  عؤا ملةيؤ  ميؤ   لسؤجر  ش لمقؤابل ه   ألمرر تتج  ةحر  لخطؤرر  ف ؤا   لم    ألة م 

اررل لعبؤ   لا مقل آةؤؤ  لؤؤ لسةاسؤؤي معوؤظ . فأفسؤؤم  لحكؤام  لمجؤؤال لإلسؤالمنن    الة تؤاح  لجماعةؤ   اإلسؤالمنن  يؤؤر
هش تحؤؤن الفتؤؤات هةؤؤح ص ييماةةؤؤ  ملرصؤؤ ... هش  صؤؤ   مسؤؤتقين . شبؤؤوا    إسؤؤالمنن إمؤؤا  صؤؤ     ش لمشؤؤارك  فنوؤؤا 
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( تحؤؤرال مومؤؤا فؤؤي ممارسؤؤات شميؤؤاي   إلرؤؤر    لمسؤؤيمن  ش لمؤؤا رس  لمت ليؤؤ  ييوؤؤا مؤؤ  2000-1990 لعقؤؤا   يؤؤذ 
رطؤب ةماسؤة  تشؤج   هلقنؤن شكتيؤن مقؤاالت ش. هجل تيليل تيك  لممارسات  لسةاسة . فأل ؤن كتؤب شه حؤا  ك نؤل  

 ل تيؤك  لميؤلر ت ... شبؤار   إلرؤر  م   لقيؤر ت  لمشؤلشي  ش ل لدؤ   لمتاةؤ  إلؤى هللارؤ ش الست ان ييى يذ   إلتجاه 
. شفلشيوظ شبعة  ل تل  إلسالمة   ألرل  في  إلةتخا ات  لييا   في مع ظ  ليالن  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة    لمسيمر  

شنريؤر   صؤ ات متعؤان  . .. كما باركر  في  إلةتخا ات  ليللماةةؤ  كمؤا ةصؤل فؤي  ألرن  شمصؤل شلييؤا  ش ل ريؤن 
 لسؤؤؤعرن   شنشل  لخيؤؤؤة  . ش ةطيقؤؤؤن  لتجلبؤؤؤ   ليللماةةؤؤؤ  فؤؤؤي تؤؤؤرةس ش لماؤؤؤلص شكؤؤؤذلك  ممسسؤؤؤات بؤؤؤب  ةكرمةؤؤؤ  فؤؤؤي

م ل ذلك في مع ظ بؤالن  لعؤالظ  إلسؤالمي شالسؤةما هبؤول ةصل ش  لميصلم .  لعقا  ذلك هللارلفي مرريتاةةا ش لجح  ل 
 تيك  لتجارص في  اكستا  شتلكةا...

ة  مؤا جؤل  فؤي تؤرةس ش  لباكسؤتا  شهرنؤل   لجح  ؤل هيظ تيؤك  لتجؤارص مؤ  ةنؤث ةجموؤا شناللتوؤا  لسةاسؤشكا  
ش لعؤرن    ثظ تلكةا... ةنث   تيعن  لسيطات فؤي ةوا ؤ  يؤذ   لعقؤا شةوا ؤ   لقؤل   لعشؤلي   ضؤلشر  إ  ؤال يؤذ   لبؤاص 

ليمر جوؤ  مؤ  كافؤ  مؤا رس  لصؤحر  ييؤى  لطليقؤ   إلستئصؤالة  كمؤا سؤيل  إةشؤاء   فؤي  ل قؤل   ر  عؤا( مؤ  مل ةؤل 
وهد  اا هالميةولكن الجد ر بالذ ر هنا أو نقول أو مناهج ااقواو المس منن وفرووسم مهن الور هات .   لصؤحر 

 شسدت انقالبا و    منر من أ ا يات المنسج الذي )ن  و   أفكار مؤ سهة اروائهل  وسهن البنها ووبهد القها ر
نفراجا بسهبب التسهكة و ه  أ)هواب وو   وقاصة  ند ووب رحمسم هللا تعال  واز ا ت زاوية اانوراد المنسجي ا

السالطنن وتس م المناصب فهي مؤ سهاتسم الع مانيهة القائمهة و ه  أصهول الهر   والتاهرية مهن  وو هللا والهوالء 
 .. ارمةل كفر  وأوداء هذه 

 إةشاء  .في  ل صل  ل ام   لا مقل آة    م  مسألهثل ت صنال شسيأتي ييى ش    
 

 : (0200 -1990) الصوو  الجسا ية  2
 ؤؤؤا راضؤؤؤن  -فؤؤؤي  ل صؤؤؤل  لقؤؤؤانم  شؤؤؤيء مؤؤؤ   لت صؤؤؤنل إةشؤؤؤاء    كمؤؤؤا سؤؤؤيل   –كاةؤؤؤن  لصؤؤؤحر   لجوان ؤؤؤ  

  مر جوؤات ة ة ةؤ  شش سؤؤع  مؤ   عؤؤة  لحكرمؤات رؤؤالل  لسؤبعنيةات ش ل ماةنيةؤات ةنؤؤث ت يؤات فنوؤؤا ضؤحا ا ك نؤؤل  
ي ... شكاةؤؤن  لير  ؤؤ   ألفااةةؤؤ  شنريؤؤن فؤؤي مطؤؤارن ت هميةؤؤ  ذ ت آؤؤا    سؤؤتخبار ت ش تسؤؤعن فنوؤؤا  ايؤؤاتوا  لشؤؤعية  
 ؤؤا هغؤؤلت مع ؤؤظ   رصردؤؤا  لجوان ؤؤ  ( همؤؤام  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  يمرمؤؤا ش1984 لتؤؤي فتحؤؤن ليجوؤؤان ميؤؤذ سؤؤي   

  ألميةؤؤ ( ش ؤؤا هسؤؤ لت  لعادؤؤ   1992-1984قةان توؤا ليؤؤذياص إلؤؤى هفااةسؤؤتا  ةنؤؤث راضؤؤن تجلبؤ  فليؤؤا  رؤؤالل  
وا  لاشل  لعلبة  ش ألشربةؤ   عنؤا سؤقر   إلتحؤان  لسؤرفننتي ش ةتوؤاء ةاجؤ   لتي ة متوا همليكا شة ذتوا  اكستا  شتا عت

 لمطيؤؤربن  هميةؤا فؤؤي بالنيؤؤظ  مع ؤظ كؤؤر نر  لجوؤانون  ش يؤ   ةتشؤؤارهمليكؤا لي ونؤؤل  إلسؤالمي فؤؤي مر جوؤ   لؤؤلشس 
م ؤل كيؤا   ةتةج  مصانماتوظ م  ةكرماتوظ في مجاالت  ليجرء  لسةاسي  لتؤي فتحؤن فؤي هشربؤا  لالبةؤ  شمؤا بؤابووا

..هش في بيا   يلبة  هرل  ال تطالوظ فنوا هواي ةكرماتوظ لعام قةام يال ؤات تعؤاش  هميؤي هللاةؤذ   يا ش ستل لةا شغنل 
بن  تيك  لييا  ... شل    إلن ر ت  ألمليكة   لمتر لةؤ   عؤا ةؤلص  لخيؤة   ل اةةؤ   يادؤ    لصؤحل ء( شضؤعن رطؤ  

  البؤؤ ش لتؤؤي هشدؤؤيوا بؤؤرش   إلريؤؤاصوؤؤا  المر جوؤؤ   لاشلةؤؤ  لمكافحؤؤ  مت اميؤؤ  لمر جوؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني  دؤؤطيم يين
 كما سيل  إةشاء  ... 2001لت ر  ةلبا يالمة  ة ة ة  فةما  عا سيتميل
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شيكؤؤذ  هسؤؤؤ لت يؤؤذه  لحميؤؤؤ   لعالمةؤؤؤ  لمكافحؤؤ   إلريؤؤؤاص   ةؤؤؤان  همليكؤؤا يؤؤؤ  تحريؤؤؤل قةؤؤان ت شكؤؤؤر نر شييادؤؤؤل 
 لمؤؤالذ ت...  شىغؤؤالقش لخطؤؤف ش ألسؤؤل   الغتةؤؤاالت  لحلكؤؤات  لجوان ؤؤ  إلؤؤى ييادؤؤل تعؤؤةش يؤؤاجس  لمطؤؤارن ت ش

شمااربوؤؤا   ألرضقطؤؤ  هره  وؤؤظ ش ؤؤرت هسؤؤليظ شهآ ؤؤالوظ  لتؤؤي جابؤؤن معوؤؤظ مشؤؤارق  ن رطؤؤط تجفةؤؤا  لميؤؤا   يؤؤشت  
 . لالباء  ل ل ري  باويوظ  مشتت  ت تري بينل   يذ   ألراشن  لمعادل ليمممين 

  
  مك  تسمنتوا :جاوا  في يذه  ألثياء  شييا  مالة   موم  شيي ظورر مارس  جوان   

 :ااهر  الجسا  الفر ي 

.فقؤؤا بؤؤار مؤؤ   عضؤؤوظ بؤؤن   ألم  لضؤؤاغط  ييؤؤى ضؤؤمنل هدؤؤحاص  لضؤؤما ل مؤؤ  بؤؤباص يؤؤذه   ألجؤؤر ءبسؤؤيب ف
 لحؤن  ش لحؤن  ممارسؤات جوان ؤ  ييؤا شييؤا  مؤ   يؤؤل هفؤل ن ال ويتمؤر  ألي تي ؤةظ  شيؤذه  ل ؤايل   ا مؤ   بؤاهت ميؤؤذ 

مؤ   ينؤل مؤا ه ؤام ييةؤ   لشؤونا  سؤيةما   لحييؤي(  لؤذي  لصؤينية   ل اةةؤ  مطيؤ   لقؤل   ل ؤام  يشؤل  اشم  لحمؤالت  
ياجل م  ةيؤب فؤي بؤمال  لشؤام إلؤى  لقؤايل  مؤلشر  بينؤن  لمقؤاس ةنؤث  لتقؤى  عؤة  لعيمؤاء شتحصؤل ييؤى فتؤر  

اما يؤؤؤان إلؤؤؤى فلةسؤؤؤا  فقتيؤؤؤ  سؤؤؤتخي   ةؤؤؤابينر  ييؤؤؤ ش لؤؤؤذي    قتؤؤؤل  لجيؤؤؤل ل  كينيؤؤؤل(  ا ؤؤؤا  لحميؤؤؤ   ل لةسؤؤؤة  ييؤؤؤى مصؤؤؤل
مطيؤؤ  هسؤؤباص جؤؤالء  لحميؤؤ   ل لةسؤؤة  يؤؤ  مصؤؤل ثؤؤظ هيؤؤام رةمؤؤ    شهيؤؤام معؤؤ   لحانثؤؤ  سؤؤيةما  رةمؤؤ    شكاةؤؤن 

  لعالظ  لذي هفتاه. شت لرت يذه  ل ايل   حسب  ل لشف. 
المي  لجاوؤؤا  ( شبعؤؤا  ةطؤؤالق  لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ل ال ؤؤ  شقةؤؤام  لي ؤؤام  لعؤؤ2000-1990شل ؤؤ  رؤؤالل  لعقؤؤا  

باهت يذه  لممارسات تت ؤاثل شتشؤكل ظؤايل  شمارسؤ  جوان ؤ  تسؤتأيل  لر ؤرف معوؤا شنر سؤتوا شتيمنتوؤا كمؤا سؤةأتي 
معيا إةشاء  . فقؤا تعؤلض  عؤة  لعسؤكلين  ش لمؤاةنن  شمختيؤف هبؤكال شجؤرن  لصؤينينن  لعميةؤات جوان ؤ  فلن ؤ  

ر مقاشمؤؤ  لؤؤر  ؤؤار لوؤؤا ه  تيضؤؤ  فؤؤلةي هيتقؤؤا هةوؤؤا تشؤؤكل هيؤؤظ ر  عؤؤ  شمجا ؤؤ  بؤؤكين إرباكؤؤا ليعؤؤاش شبشؤؤلت بيمؤؤر بؤؤذش 
 ملت ح ت  لمر جو   لقانم   لذ   .
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 (:2000-1990التكفنر) الصوو  الااذ  وتيار  3

 ه  ة وظ  لمعانل   لمكرة  ل  ش لتي  رتصلةايا  أةوا: م   لموظ جا  ل وظ ظايل   لت  نل
ق ل س واو ي صوو  واج   ي وامة يغ ب و نسم الفسا  ي حا م  افر االم ي جال   فاش مجرم ي والم مناف

 .شاب متوما جاهل      =   منال  تيار التكفنر
 

شرالدؤؤ  مؤؤا ةصؤؤل لوؤؤذه  ل ؤؤايل  ميؤؤذ منالنيؤؤا مطيؤؤ   لسؤؤبعنيةات شىلؤؤى  لنؤؤرم هةوؤؤا كاةؤؤن محؤؤاشن  معحشلؤؤ  لؤؤظ 
. ف ؤؤي ةؤؤن  لؤؤظ  قؤؤف  يامؤؤ   لمسؤؤيمن شال فؤؤي هشسؤؤا    ال فؤؤي هشسؤؤا   لصؤؤحر   إلسؤؤالمة     تيؤؤق بؤؤعية  شال  ةتشؤؤار

 سةاسؤؤؤة  شانؤؤؤل شجمايؤؤؤات  لصؤؤؤحر  فؤؤؤي  لميؤؤؤاةي  ل الثؤؤؤ    لسةاسؤؤؤة  ش ل هيضؤؤؤاء لتر دؤؤؤل ش لعال ؤؤؤات بؤؤؤن  مختيؤؤؤف 
 لجوان ؤؤؤ  رغؤؤؤظ  رتالفوؤؤؤا شرالفاتوؤؤؤا   ةنؤؤؤث  ؤؤؤام  لتر دؤؤؤل  ل  ؤؤؤلي ش لعال ؤؤؤات  لشخصؤؤؤة  بؤؤؤل ش لتعؤؤؤاش  فؤؤؤي مختيؤؤؤف 

 إلسؤؤالمة   كاميوؤؤا ييؤؤى ةيؤؤذ ظؤؤايل   لت  نؤؤل شف ؤؤل هدؤؤحا   ممؤؤا سؤؤايا مسؤؤتريات مؤؤا  ت ؤؤق ييةؤؤ   هجمعؤؤن  لصؤؤحر  
 ييى ضمرره ش ة ماب .. 

    اإلضؤاف شليطيةع   الاؤ   لسؤرء  لتؤي آبعؤن ف ؤله شسؤير  هفؤل نه يمؤ   لجوؤل ش لتشؤي  ش لعيؤف ش لالمعقرلةؤ  
 رارجوؤؤا  إال ييؤؤؤى يؤؤ   ألسؤؤس  لشؤؤلعة   لؤؤظ  سؤؤتط  يؤؤؤذ   لتةؤؤار ه   كسؤؤب هرضؤؤة  ن رؤؤل  لصؤؤحر  شال لالةحؤؤل ف

شتتؤؤرلى تصؤؤفة   عضؤؤوا  لؤؤبعة . شل ؤؤ   جؤؤار  شجوالتوؤؤابؤؤكل جنؤؤرص مي مشؤؤ  معحشلؤؤ  ييؤؤا شييؤؤا  تجتؤؤل هةقانيؤؤا 
 ل ن  لي ل  تحن يير   يذه  ل ايل  إلى مالة ات موم  :

  توظ يي هة  رغظ ه  جمايات تةار  لت  نل  ا ك لت جماينل  لمسيمن  شييماءيظ ش ان  دحر :  ارول المالحظة
 لحكام شلظ  ك لش  م  لظ  ك ل يمالء ....  شنياتوظ ألةوظ لظ  ك لش   لحكام شهباةنتوظ  شلظ  ك لش  م  لظ  ك ل

شيكذ  شيي سيسيتوظ  لي ا  شهساس  ةطالق ف لتوظ. إال ه   لاليب في  ألمل هةوظ لظ وتيير  ف ل  جوان  لحاكظ 
ايات  لت  نل هةوظ  اتير   لحكام إال في  لقينل م   لتجارص.  ل افل  لذي فادير   لياس ييى ك له! شلظ  علف لجم

ةا ةك ي  هةوظ لظ واير  إلى جوان  ل  ار  ألدينن  م   لنورن ش ليصار   لذو  ةير  في يقل ن ر  لمسيمن . في 
ةن  هةوظ تيرثن هواووظ  قتل  ألبلياء م   لمسيمن . شيذ  ما ل ن  ألثل  لشليا  لي ل إلة   م  ه  م  

 : صا م يذه  لشل ذم هةوظ ر

 (. دووو أهل اروتاو ويقت وو أهل القرفو  
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 يي ه   لحكرمات  لطاغرتة  شم  شر ءيا م  هيا ء  إلسالم هنركر  هيمة  يذ   لتةار  لشاذ  : المالحظة المانية

 في محارب   لجوان شش ف دحرت . شذلك لم ار    سةط  شيي: 
شتجينؤؤايا لمحاربؤؤ   أليؤؤا ء  لخؤؤارجنن  مؤؤ   ل  ؤؤار م ؤؤل  لنوؤؤرن ش لصؤؤينينن    ألمؤؤ ه   لجوؤؤانون  وليؤؤاش  تعيئؤؤ  

فؤي ةؤن  . شلمر جو   لطر غنن مؤ   لحكؤام  لؤذو  ترلؤر  تحقنؤق هيؤا فوظ شمحاربؤ  همؤتوظ   ش لرثينن   لواجمن  يينيا 
 يوظ! ويطيقر  م  مياه ت  نل يمرم  ألم ! ف ةا  جاياش  معوظ  عا ه  سيخريظ ي  نو   لت  نلينه  

 لموؤؤظ  ل ؤؤاةي  لؤؤذي هنركؤؤ  هشلئؤؤك  لخي ؤؤاء مؤؤ   لحكؤؤام شهيؤؤر ةوظ شهجوؤؤح   سؤؤتخبار توظ شمل كؤؤح نر سؤؤاتوظ  ش ألمؤؤل
تومؤؤؤ   لت  نؤؤؤل  الجوؤؤؤانون  بؤؤؤاير  هةوؤؤؤظ رؤؤؤر رج  ك ؤؤؤلش   لحكؤؤؤام  إلصؤؤؤاق لمت لغؤؤؤ  لحؤؤؤلص  إلسؤؤؤالم ش لمسؤؤؤيمن  ه  

أل   لجوانون  كما ير معلشف ال  سحير  سالسؤل شهير ةوظ شييماءيظ .. شيك لش  ير م  لياس  شير هيظ  اآل( 
شكتا ؤؤاتوظ   لمعلشفؤؤ شلوؤؤظ فقووؤؤظ  لميضؤؤبط  لمعتمؤؤا ييؤؤى يقا ؤؤا هيؤؤل  لسؤؤي  ش لجمايؤؤ  .  لت  نؤؤل يكؤؤذ  رؤؤبط يشؤؤر ء

 لحكرمات يذه  لتوم   الجوانون  يؤر مؤ  هيؤظ  لسؤيل ل صؤيوا  فللصاقهكيل نلنل ييى ذلك...   إليالمة شميابليظ 
شلؤؤذلك يميؤؤن ييؤؤى يؤؤام  لجؤؤا ر  لر ضؤؤم  ل ادؤؤل بؤؤن  يؤؤذو   التجؤؤاين   لمتيا ضؤؤن  فؤؤي  لمؤؤيو  يؤؤ  جماينليؤؤا. 

 ش أليا ف شهييي  تةار  لجوان( ش ظايل   لت  نل(.
 ه  هجوح   إلسؤتخبار ت  لمعان ؤ  لوؤذه  ألمؤ  ش لعاميؤ  لنؤل ةوؤار ييؤى  بت ؤار هسؤباص المالحظة المالمة والسامة جدا .

لمؤؤا رهت فا ؤؤا  هفعؤؤال  لت  نؤؤل  لمشؤؤني  شالسؤؤةما  عؤؤا جؤؤليمتوظ  لشؤؤيعاء فؤؤي ةؤؤق  لجوؤؤان  مر جوؤؤ  دؤؤحرتوا  لجوان ؤؤ .
كمؤؤا سؤؤأبن  فؤؤي  ل صؤؤل  لسؤؤانس فؤؤي ةيؤؤذه يؤؤ  تجلبؤؤ   لالسؤؤتخبار تش ألمؤؤ  فؤؤي  لجح  ؤؤل  لتؤؤي كاةؤؤن ةقؤؤل تجؤؤارص 

يؤؤؤؤظ تومؤؤؤؤتوظ   ألمؤؤؤ  لجوؤؤؤانون  ل صؤؤؤؤيوظ يؤؤؤؤ    لجح  ؤؤؤل إةشؤؤؤؤاء  . رهت ه  مؤؤؤ  هةجؤؤؤؤم  لرسؤؤؤؤا ل لمر جوؤؤؤ   لجوؤؤؤؤان ش
شيؤؤذ  مؤؤا آبقؤؤره فؤؤي  لجح  ؤؤل. شلمؤؤا نرسؤؤن هجوؤؤح  .  ؤؤالت  نل فةكؤؤليوظ  ليؤؤاس فنيعحلؤؤر  يؤؤيوظ فةسؤؤول  لقضؤؤاء ييؤؤنوظ 

إلنوؤا فؤي مؤنالن  لت  نؤل  لؤذي ورلؤا آيةعةؤا فؤي  هبؤلت إلستخبار ت يذه  ل ؤايل    لت  نليؤ (  كتشؤ ن  لمعانلؤ   لتؤي 
ا تةؤار ت ليت  نؤل  االستيسؤاخ  الدؤطيايي فؤي  ألشسؤا   لتؤي وتر ؤ  ه   ألجر ء  لتي هبؤلت إلنوؤا. فعمؤاش  إلؤى ترلنؤ

هش  لي ؤؤام  لطؤؤاغرتي شمؤؤ   ألم يؤؤ  ييؤؤى ذلؤؤك مؤؤا   السؤؤتعماري  لجوؤؤان سؤؤنرلا فنوؤؤا  طيةعؤؤ   لحؤؤال ةتةجؤؤ   لحضؤؤرر 
 ت جل  في  لسعرن   ميذ ةلص يادؤ    لصؤحل ء  ل ريتةؤ . ششالن  بؤذشر  لجوؤان ش لمقاشمؤ . فقؤا يمؤات  إلسؤتخبار 

مؤؤ  شهيؤؤل  لا ريةؤؤ   لمصؤؤلي  ألسؤؤيق سؤؤن   لسؤؤمع    )ههن وبههد الع يهه  نههايل  لسؤؤعرن    لتؤؤي  تخؤؤذ شهيؤؤل ن رينتوؤؤا 
 هكي بار(  لمشورر بي ليات   إلستئصالة  شبشاي  هسؤالنب   تخذ ميؤ  شمؤ  فليؤق يمؤل مؤ   إلسؤتخبار ت  لمصؤلي  

  ةتؤؤا   ذلؤؤك مؤؤا بيايؤؤا  عؤؤة  لقينؤؤل مؤؤ  شكؤؤا  مؤؤ.  1991مستشؤؤاري  لتأسؤؤةس جوؤؤاهه  لقمعؤؤي فؤؤي  لسؤؤعرن   ميؤؤذ 
   .  في  لسعرن    هربار ما جل  ييا  الستيساخ  لت  نل شتوم   لجوان  لمتل ب

  يؤؤؤان مؤؤؤ   ليؤؤؤاجن  مؤؤؤ  سؤؤؤج    لؤؤؤلشيس(  لشؤؤونل فؤؤؤي جؤؤؤاه مؤؤؤ   لسؤؤؤعرنون  شغنؤؤؤل  لسؤؤؤعرنون  مؤؤؤ  فقؤؤا ةؤؤؤام 
ذلؤك مؤ  ةشؤا   عؤة  لتي ةمؤات  لجوان ؤ   شما تال 1994 لجوانون . هة   عا ةانثي  ة جار  للياض ش لخيل سي  

ممؤؤ  كؤؤا  لوؤؤظ سؤؤا ق  جوان ؤؤؤ  هش كؤؤاةر  م يؤؤ  ذلؤؤك. ش ؤؤا تعؤؤؤلض  لالسؤؤؤتجر صفؤؤي  لسؤؤعرن    يتقؤؤل هللاالف  لشؤؤباص 
 لشباص لمختيف ديرف  لتعذوب  لبشع   لتي  ستررنيا  ألم   لسعرني م  مصل شتؤرةس شسؤرريا ش لؤيالن  لعليقؤ  
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مؤؤ  تجلبؤؤ   ألمؤؤ   لجح  ؤؤلي يؤؤر فا ؤؤا  تةؤؤار  لت  نؤؤل فؤؤي تؤؤامنل  لجوؤؤان!  هت ان ش  سؤؤفؤؤي ييؤؤرم  لتعؤؤذوب. شل ؤؤ   لؤؤذي 
 مكرةات آلف  لمعانل   أل م :  إ جانشكا  ذلك م  هيظ  لتجارص: فعماش  ييى  ستيسار  شترلناه م  رالل 

ب كؤؤؤا   أتنيؤؤا  عؤؤؤا جؤؤؤرالت  لتعؤؤؤذو : ] ؤؤال هةؤؤؤا  لؤؤؤذو  بؤؤواش   لتجلبؤؤؤ  فؤؤؤي سؤؤج   لؤؤؤلشيس  جؤؤؤاه فؤؤي  لسؤؤؤعرن  
 ليخاشلؤؤ ( يؤؤلف ة سؤؤ   اسؤؤظ (1  لجسؤؤاي مؤؤ   لضؤؤلص ش ل ولبؤؤاء.. مشؤؤلف ييؤؤى  لتعؤؤذوب  لي سؤؤي رجؤؤل بؤؤةعي مؤؤ   

 لوؤحء   هبر ةا ا(  فؤي  لسؤتن  مؤ  يمؤله هيؤلج. فةسؤمعيا مؤ  هلؤر    ل  ؤل شبؤتظ  لؤاو  ش لؤلص شمقاسؤات  إلسؤالم ش
ات  لتعؤؤذوب مقارةؤؤ  ببشؤؤاي  مؤؤا ةسؤؤم   ثؤؤظ مؤؤا ووؤؤر  معؤؤ  مؤؤا ياةنيؤؤا مؤؤ  جيسؤؤ..  شؤؤعا له شبؤؤتظ  لجوؤؤان ش لمجايؤؤاو  

هلؤةس بؤليع  ؟ هال تعجؤبكظ  ؟  ألمؤل! شما يؤذ   لؤذي  حكؤظ  ؤ  شلؤي ؟ قرل ليا  عا ذلك : هةتظ تلياش  ةكظ  لشليع  
وتؤؤا   : يؤؤؤذ    ضؤؤؤحك  لجؤؤالنش . ش .( ]شيؤؤذكل فعؤؤؤل  لي ؤؤاح  الياؤؤ   ليذوئؤؤؤ   لا رجؤؤ [  شيضؤؤحك ش!!. .. بؤؤليع   لؤؤؤ

شك نؤؤل  مؤؤا  .وتؤؤا   ييؤؤى يؤؤذ   لميؤؤر ل.   شهةوؤؤا نشلؤؤ   لترةنؤؤا ... ش ش بؤؤ   ؤؤاه  قرلؤؤر  هةوؤؤا بؤؤليع  لشؤؤةر  بؤؤ  ي ةمؤؤن  
  ثؤظ ويؤانش  ييؤنوظ ش ةؤا  ش ةؤا   فنؤلبط  أوؤاووظرذ  ألرؤر   لمعتقيؤر  مؤ   لجوؤانون  فجمعؤر  يؤل    سؤتلش  سؤرهللاتوظ ه  

ه  ثؤظ  أتةؤ   مجسؤظ بالسؤتةكي لعضؤر ذكؤلي  لمعتقل شيعيق ثظ  أتي  لجالن فةعيث  أيضؤا    لتياسؤية   عصؤا فؤي وؤا
تياسيي  شيياه  ملره ييى نبل  لمعتقل! شيوانه  اغتصا   ش لير      إذ  لظ  ستجب لما  طيؤب ميؤ . ثؤظ  طالبؤ   عؤا 

ؤ شيك ؤل  لمجتمؤ   لسؤؤعرني!!   شيك ؤل  لعيمؤاء   ألمؤؤل ل شلؤي ذلؤك  ؤالترقة  ييؤى هشر ق محضؤل  عتؤؤلف فةؤ   أةؤ   ك  
  ر مرظ ؤؤ[ صؤؤب مؤؤ   يؤؤل جالنوؤؤ  سؤؤعرنون !! ألرؤؤر  ه   لؤؤبعة  ؤؤا فعؤؤل  ؤؤ  فعيؤؤ   ليؤؤر   ش غت   يؤؤ   عؤؤة شرش  

وتيقر   لملتبات م   نشل   لترةنا  لتي ة     بوا شتحقؤق ييؤى وؤاووا مؤ   لخنؤل مؤا ال  عيمؤ  إال  !!( ييؤى ةؤا 
  شييؤاش  ه  يؤذ  مؤ   عؤة ذلؤك  ءالعمؤشينئ  كبار  ل  -هبريظ  لر لا  -بوان   لحشر  لتي آالما كلريا م تي  لا ار

ك نؤؤل  فؤؤي إول نيؤؤا ةةؤؤاء  . ش ؤؤا هسؤؤي يا بةؤؤا   لمعارضؤؤ   لسؤؤعرن    صؤؤان يؤؤذه  ألمؤؤرر  لشؤؤيةع   لتؤؤي تؤؤلننت  !! لخنؤؤل
شل يؤؤي شجؤؤات ه   ةؤؤق  لحؤؤق هشجؤؤب مؤؤ  ةؤؤق  لخيؤؤق( كمؤؤا  ؤؤال  بؤؤ   ل ؤؤةظ . شة  ؤؤا لمشؤؤايل مؤؤ   قؤؤله يؤؤذ   ل تؤؤاص 

 . أل لس جحء  مما واشر ييى شيجب ه   عيظ  ليا. رةم    
شهضؤؤاف  لشؤؤورن مؤؤ  سؤؤجياء   لؤؤلشيس(  ؤؤأ   لمعتقيؤؤن   ألجاةؤؤب مؤؤ   لؤؤاشل  لعلبةؤؤ   ألرؤؤل   ؤؤا يؤؤذبر  يؤؤذ  ا  

شهةوؤؤظ هنريؤؤر  إلؤؤى  لممي ؤؤ    بؤؤاوا  كؤؤي ور عؤؤر  ييؤؤى  يتل فؤؤات  قرلؤؤر  فنوؤؤا هةوؤؤظ ةقيؤؤر  ف ؤؤل  لت  نؤؤل إلؤؤى  لسؤؤعرن   
تواوا شهسالنب  لتعذوب  لتؤي تشؤا   مؤا يؤلف  سؤتخا م  فؤي بؤالن يليقؤ  فؤي هسيح  شذرا ل. كل ذلك تحن شآأ   ل

ذلك م ل مصل شسرريا ش ألرن  شترةس شغنليا. ش ا ذكل لي  عضوظ  أة  كا  ييا  شجبؤ  تعؤذوب  السؤةا  تسؤمى 
يضؤؤلص   لمؤره ( أل   لمعتقؤل  قشؤؤل جيؤاه فنوؤؤا!! شيؤلبط ليخيؤف وؤؤا ه بلجيةؤ  فنتقؤؤرس ظوؤله شيصؤنل بؤؤكي  كؤالمره  ش 

إلؤؤى  لقضؤؤبا  ثؤؤظ   ألربعؤؤ ييؤؤى  طيؤؤ  ش... شييؤؤا    ؤؤم ةاوؤؤاي  سؤؤمى  سؤؤياريال(  عيؤؤق  ؤؤ   لمعتقؤؤل شتشؤؤا هآل فؤؤ  
....   االيتل فؤاتواشر  سلي  شيكوؤلص بؤن  فتؤل  شهرؤل  شيخؤلج  لمعتقؤل ماشؤةا ييةؤ  فةصؤب ييةؤ   لمؤاء شيطالؤب 

 شيكذ  .. فتأمل  لمعانل  م  جاوا ..

 الترةنؤا  شييؤا تتحؤل    ألمؤلمجؤلم وؤلنن  ل  ؤل ثؤظ وؤذكليظ  حكؤظ  لعيمؤاء ييؤى شلؤي ةاكظ كافل ظالظ + جالن 
هللالةؤؤؤؤ   لت  نؤؤؤؤل فؤؤؤؤي ذيؤؤؤؤ   لمعتقؤؤؤؤل  لمسؤؤؤؤكن ( ثؤؤؤؤظ وتؤؤؤؤل   لمعتقيؤؤؤؤر  فؤؤؤؤي هةح ةؤؤؤؤات جماعةؤؤؤؤ  وؤؤؤؤاس فنوؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  ضؤؤؤؤبا  

ر ؤؤؤ  فتستيسؤؤؤر جنيؤؤؤات  لت  نؤؤؤل  ثؤؤؤظ ت  ألجؤؤؤر ء السؤؤؤتخبار ت هش  عؤؤؤة مؤؤؤ   بتيؤؤؤي  ؤؤؤالت  نل لنوؤؤؤة   ليقؤؤؤاش فؤؤؤي يؤؤؤذه 
                                                

 هسظ  طيق ييى  لشةع  في  لسعرن   :النخاولة (1 
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ُل الشَّيَاِطينُ  فسبحا   لقا ل:  . إلفل جمقابل   اليتل فات  . (221  لشعل ء:(  َهلم أُنَب ِئُُكمم َعلَى َمنم ؤَنَزَّ
شلؤؤظ  كؤؤ   ؤؤا بؤؤاهت فؤؤي  لسؤؤعرن   هي مر جوؤؤ  ة ة ةؤؤ . همؤؤا  آل  ش ؤؤا بؤؤاهت .  1995يؤؤذه  لشؤؤوان ت سؤؤمعيايا سؤؤي  

  لةسؤؤتيا إلنوؤؤا  لجويؤؤ  مؤؤ  ييمؤؤاء خما مؤؤ  يؤؤذه  ل يؤؤره  لت  نليؤؤ  ضؤؤ هربؤؤة ابر نريؤؤا فيؤؤا   السؤؤتخبار ت  لسؤؤعرن   
 .... لسيطا  شي تر   أ   لمجاياو  لألمليكا  شهذةابوظ م  هللال سعرن يظ م   لت  نلين   لخر رج !

ش لمتؤؤا   لرسؤؤا ل  إليؤؤالم شتاطنتوؤؤا لألةؤؤا    لتؤؤي وؤؤاوليا  لجوؤؤانور   لنؤؤرم  وؤؤل   لتلكنؤؤح ييؤؤى تومؤؤ   إلرؤؤر  
  مؤ  رؤالل إرؤل ج مسؤلةي وؤتوموظ  ؤأةوظ  ؤا بؤقر  يصؤى  لمسؤؤيمن    شييؤى ف ؤل  لخؤر رج  ألشلؤن    رج  ؤأةوظ رؤر 

! ششضؤؤعر   لقيابؤؤل ن رؤؤل  لمصؤؤاةف  لم خخؤؤ    شرحةؤؤر   لمت جؤؤل ت فؤؤي مكؤؤ  ش لماويؤؤ    شك ؤؤلش   لحؤؤاكظ ش لمحكؤؤرم 
  إلؤى ةؤا كينؤل. فقؤا رؤلج يؤان مؤ  م   لمسؤيمن  ش لمسؤتأمين  .... إلؤى هللارؤله. ش ؤا ةجحؤن  لمصؤنا  ألبلياءش تير  

 لعيمؤؤاء  لمرثؤؤر ن  فؤؤي  لسؤؤعرن   لةشؤؤاركر  فؤؤي يؤؤذه  لمسؤؤلةة   لتؤؤي هيؤؤايا شهرلجوؤؤا  ألمنؤؤل ةؤؤا ا شمستشؤؤارشه مؤؤ  
  ستخبار ت  لاشل  لعلبة .

شيؤؤؤذه  لمالة ؤؤؤ  مؤؤؤ  هيؤؤؤظ مؤؤؤا  جؤؤؤب ه  ويتبؤؤؤ  إلةؤؤؤ  مؤؤؤ   لتؤؤؤا رل بؤؤؤن   لت  نؤؤؤل ش السؤؤؤتخبار ت. شسؤؤؤةأتي  عؤؤؤة 
 ا ةعلج ييى ذكل ةيذ  ي  كارث   لجوان في  لجح  ل في  ل صل  لقانم إةشاء  . لت صنل ييام

 
   ( :2001في والم ما بعد  بتمبر) اا الميةرابعا: الصوو 

 منتؤؤل  (  قرلؤؤ  :  سيضؤؤلص  -إلؤؤى جوؤؤيظ  – لل ةؤؤل كؤؤا   لاؤؤلص  ؤؤا رفؤؤ  بؤؤعار  ييؤؤل ييؤؤ   لؤؤل ةس  ل لةسؤؤي 
  إلسؤالمة  ا هن  يذ  إلى  فتتاح  لعوا  لا مقل آي  لح يؤل لتصؤبم  لمؤا رس  لمعتال(. ش   اإلسالم لمتشان   إلسالم

(. فحققؤؤن  لصؤؤحر  ش أليؤؤر  إلؤى جاةؤؤب   لحؤؤاكظ ش ل ؤؤاي      -مؤؤأل  ل ليؤؤر   -(  لسةاسؤة  يميةؤؤا جؤؤحء  مؤؤ    لمؤؤأل
  عة  لمكاسب شل    ل م  كا  ه  تقف في شج   لما  لجواني .

همؤل ميطقؤي لؤظ  كؤ  فؤي ةسؤاص  لاؤلص شال يمال ؤ   لملتؤاو    لؤذو   شل   شييى ما   لعقؤا  لميصؤلم ةصؤل
 ش ة ل إلى  عة هللا ات   : شآيةعت .  إلسالملظ  ستطةعر  ةتةج   ألةقان ه   ستريير  هرظ  للشح  لا فق  في 

 .فاا المنوو )المعتدلوو(  ما يسمونسم ليا لد سم في النساية بضاوة إال اا الم 

لمجال ) مساجد... مدارس.. نهدوات.. مواقهرات.. مؤلفهات... صهوا.. واوهات )رلمهاو .. فنذا ما اتيح لسم ا 
توكيم الاريعة.. الجسها  مهن  تماس مة الجمسور( ف يا لد سم من بضاوة إال ماارية اا الم والود   ون:)

 أجل ف سونن .. وضايا العدل والظ م .. 
( وحت  مة وجهو  أغهراك شخصهية,  قال  اا المية..إلخوار االلت ام.. االجتماويمكافوة الفسا  ..ااصالش 

ومصالح ح بية , فنو ههذه الر هائل  هواءا أق هص أصهوا)سا أم زاو وا )سها مهن أجهل التجهار  بالاهعارات , فننسها 
 اهمه إل  حد  بنر في تو ية القاود  الاعبية لإل الم والتصورات الد نية. و او هذا  سبا أفايا هائال و ه  

المجتمعات التي تدر  بفورتسا بعد أو  )ه فنسا الروش الد نية الواجة إل  مواجسة ت هك اروقهاع طريق أ  مة 
 والصدام معسا وندما ال يمكن إصالحسا   ميا.
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   اال هههترقاءوأجههواء  اال ههتراحات مهها أو الجسهها  نن أو )المتاههد  ن(  مهها يسههمونسم , يجهههدوو فههي ممههل هههذه 
وواوههد أو ههة  اقههل السههامش العههام  وا تسههابوإوهها   تنظههيم الصههفود  السيا ههي وارمنههي, مجههاال ل تمههد   ههريا

 ل صوو . وول ممل ذلك ون اا المننن الدووينن غنر السيا ننن.
 لاؤؤؤؤلص    لعؤؤؤؤرن  إلؤؤؤؤى  ألدؤؤؤؤرلة (  قؤؤؤؤة   سؤؤؤؤمة   شيؤؤؤؤر مؤؤؤؤا ش إلسؤؤؤؤالمة فؤؤؤؤابنب هسؤؤؤؤيم   لمجتمعؤؤؤؤات  لعلبةؤؤؤؤ  

مؤ   ش الةسؤالختمعؤات  سؤنل ةحؤر  ل سؤرق ش لعصؤةا  مضاجعوظ. شى  كا   لشطل  ل ينل ش لسر ن  ألي ظ م   لمج
 لؤؤاو  شفؤؤق بلةؤؤام   لعيميؤؤ  شمؤؤ   قؤؤرم يينوؤؤا. إال هةوؤؤظ وليؤؤاش  لةط ئؤؤر  ةؤؤرر    ؤؤأفر يوظ   كؤؤل هللاثؤؤاره شال وليؤؤاش  ه  
 كؤؤر  ليحؤؤق شجؤؤرن شال لمؤؤ   حميؤؤ  ةؤؤق فؤؤي  لحلكؤؤ  ش لحةؤؤا . شييؤؤى مؤؤل يقؤؤا مؤؤ   لؤؤحم   كتشؤؤف  لاؤؤلص  لصؤؤينيي 

 يمقراطيههة )ههال   ةليؤؤا  مؤؤ  ةكاميؤؤا رطؤؤأ  إلة تؤؤاح  لؤؤا مقل آي فلفعؤؤر  بؤؤعار  جاوؤؤا  يؤؤر: ههالموؤؤظ شةكمؤؤاء دؤؤونر  
 !! (  في )ال  المس منن إ المننن

.  ألمؤؤؤ شمؤؤؤ  ه  يؤؤؤذ  كؤؤؤالم ويؤؤؤا ة ة سؤؤؤ . أل   لا مقل آةؤؤؤ  تعيؤؤؤي ةكؤؤؤظ  لشؤؤؤعب بي سؤؤؤ  شتعيؤؤؤي ميؤؤؤاه سؤؤؤةان  
يؤؤاه. شل ؤؤ   لاؤؤلص  لميؤؤافق شهتبايؤؤ   ألش ؤؤم ة ا ؤؤا مؤؤ   لحكؤؤام ةتؤؤل م رةاريؤؤا  ةتل مؤؤا ألدؤؤل  لم فؤؤالطيةعي ش لميطقؤؤي 

 يمقراطيهههة.. ولكهههن .. )هههال    ش لعيمؤؤؤاةنن  فؤؤؤي بالنةؤؤؤا  كؤؤؤاةر  مسؤؤؤتعاو  إلؤؤؤى لحؤؤؤس  لميؤؤؤاه ذ تؤؤؤ  فقؤؤؤالر  مؤؤؤا  ؤؤؤالر  :
 (.  إ المننن

شل مع ؤؤظ  لؤؤاشل  لوؤؤامش  لؤؤا مقل آي. ش رتؤؤارت ن فأغيقؤؤنشسؤؤليا  مؤؤا تحؤؤرل  لشؤؤعار إلؤؤى  لتطينؤؤق  لعميؤؤي 
تيفةسؤؤ  مؤؤ   لؤؤا رل  يؤؤ  آليؤؤق ت صؤؤنل  ؤؤر ةن   ةتخابةؤؤ  هش تعؤؤاوالت نسؤؤترري  تتؤؤل  لإلسؤؤالمنن   لقشؤؤرر   هرؤؤل  

مؤؤ   إلسؤؤالمنن  هش  لمسؤؤتعاش  لت صؤؤنل  إلسؤؤالم شىيؤؤان  رةاآتؤؤ    الةتوؤؤاهير   حنؤؤث ال  سؤؤتمل مؤؤيوظ فؤؤي  ليعبؤؤ  إال 
 ييى ذشق  لحاكظ  لمحكرم  سناه ياش  إلسالم ش لمسيمن . 

(  ؤؤاإلةقالص  لعسؤؤكلي شكؤؤا  ثمؤؤ  ذلؤؤك 1991ذ   معؤؤن  لا مقل آةؤؤ   إلسؤؤالمة  فؤؤي  لجح  ؤؤل  كؤؤل  سؤؤر   شيكؤؤ
مؤؤؤل  لؤؤا مقل آنر   إلسؤؤؤالمنر  شهعؤؤؤةموظ ييؤؤؤى ةحؤؤؤر مئؤؤ  شرمسؤؤؤن  هلؤؤؤف ة ؤؤس. كمؤؤؤا ة    آل ةلبؤؤا هييةؤؤؤ  هتؤؤؤن ةتؤؤى 

ى بوؤؤؤظ فؤؤؤي  لسؤؤؤجر  هش هربكؤؤؤا  ييؤؤؤل إةقؤؤؤالص سةاسؤؤؤي هبؤؤؤةة فؤؤؤي تلكةؤؤؤا مؤؤؤ  رهللاسؤؤؤ   لحكرمؤؤؤ  شهغييةؤؤؤ   ليللمؤؤؤا  لنيقؤؤؤ
تحن  لحجل ي  مح شل   لعمل  لسةاسي. ش ةقة مشلف فؤي إةقؤالص يسؤكلي ييؤى ن مقل آةؤ   لباكسؤتا    ضعر ر نل

. شفصؤؤل  ألرن  (  أمريكههي ا ههتخباراتنا بنشههراد يمقراطيهها   تاتوريهها وسههكريا مههدنيا  )لة صؤؤل لوؤؤظ  عؤؤايا ة امؤؤا 
هش لةعطؤؤؤر  فؤؤؤي هةسؤؤؤ   ن  ه يةؤؤؤ  فؤؤؤي نيؤؤؤالنح  ليللمؤؤؤا  .نسؤؤؤالماإلش لؤؤؤةم  ش لماؤؤؤلص شسؤؤؤر يا  ؤؤؤر ةن   ةتخابةؤؤؤ  هلقؤؤؤن  

 شيكذ ... ألةر ل شه ر ت  لماء ش ل ولباء..هش شه ر    لمطاة  ش ل لش   لسمكة  .. في بالن ال تطل ييى  لبحار ! 
 معانل :ش كتشف  لالص هة  همام معانل   اري  محكم  تحلكوا  للشح  ليا ض  لوذ   لاو   للباةي. شم ان تيك  ل
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والسجوو والبوش ... أوووا مبررات  باالنقالباتوواجسوا الصوو   اا المنننأو أوداء اا الم إو قربوا 

وهم إو فتووا مجال ااوتدال السيا ي  ي  واجسوا   حمل السالش وتمد  الجسا  وو ونمو ومو يا ونوعيا.
فعا وا    فعا وا ل بوش , فعا  الجسا  ل نمو    الجسا  نن بالمعتدلنن, تمد  اا الم أفايا وواوديا وانتار 

  تكرر  من مكر هللا )سم ..مفي ح قة     , فعا  اا الم ل تمد  والتو ة لالنفتاش
 

شيؤؤالظ  ل ضؤؤا ةات ش إلةتلةؤؤن  ؤؤا فتحؤؤن يقؤؤرل  لشؤؤعرص.   التصؤؤاالتشيكؤؤذ  شجؤؤاش  ه   لؤؤريي ش لتطؤؤرر شثؤؤرر  
يؤؤؤؤا موؤؤؤؤان .  شه  إسؤؤؤؤل  نل محادؤؤؤؤل   األدؤؤؤؤرلة . شه  ميؤؤؤؤا    لؤؤؤؤي ط شه  يؤؤؤلشش شال   إلسؤؤؤؤتعمار شةؤؤؤؤر بوظ مؤؤؤؤ  ةكام

 لاؤؤلص  لاؤؤؤحش  شهكؤؤا س سؤؤؤالح جنؤؤرش  لحكرمؤؤؤات معلضؤؤ  أل  تسؤؤؤقط بنؤؤا ثؤؤؤرر ت بؤؤعية   قرنيؤؤؤا متشؤؤانش . فقؤؤؤلر
(  لشؤؤام شمصؤؤل ش لعؤؤل ق شجحيؤؤل   لعؤؤلص . شبسؤؤط سؤؤةطل  هكيؤؤل  ألشسؤؤط لمبابؤؤل لملكؤؤح  لصؤؤل ع   لشؤؤلق  ش الةؤؤتالل

 ؤار ت  لقر يؤا  لعسؤكلي . لةصؤل    كمؤا ه نت همليكؤا مؤ  ل نيظ  لرال   لملتؤاو  لمحيؤا مؤ   لؤبطش ييى ما  قي يي
 5 1( إلؤى ةحؤر  إلفليقؤيفؤي ميطقؤ   لعميةؤات  لرسؤطى  شسؤط هللاسؤةا ش لعؤالظ  لعلبؤي ش لقؤل    فقؤط   ألمليكي لرجرن 

فؤي شسؤط هللاسؤةا مؤ   ...مؤلش آشؤقيا ش ششتتؤرهع  ر يؤا مؤ  كابؤل  ش ةؤا     مينر  جياي همليكي وتب  قةان  ملكحي  
إلؤؤى مصؤؤل ش لصؤؤحل ء  لالبةؤؤ  ش لصؤؤرمال فؤؤي .. إلؤؤى  اؤؤا ن شيمؤؤا  شجحيؤؤل   لعؤؤلص   ه صؤى مشؤؤلق بؤؤالن  لمسؤؤيمن  

 لشؤؤلق   . شيؤر مؤؤا  سؤمرة   لنؤرم  إلسؤالمفؤؤي ه صؤى غؤلص بؤؤالن   ألآيسؤيإلؤى آيجؤؤ  شسؤر ةل   ألشسؤط .. لشؤلق 
  تؤامنل  إلمؤؤار شكؤا  فاتحؤؤ  ذلؤك كمؤا رهويؤؤا . ةضؤؤاريا فؤي كؤؤل  لميؤاةي   الةتاللؤشيضؤؤعر   لخطؤط  ( ألشسؤط  ل ينؤل

 منتؤل  ش ةتالل  لعل ق شىيال   لحلص ييى  لصحر   كامل هآةافوا شدؤحم بؤرش مقرلؤ     في هفااةستا إلسالمة  
 : ألمليكي  األسيرصلةصبم  لشعار  .. متشلنو متشانو  يياما  سظ  إلسالمنن  إلى معتالن  ش 

. لتشؤمل  لحؤلص  ألمليكةؤ  ( متاد وو ويجب القضاء و هنسم اا المنوو   ل  ا  إ الم معتدل ) ليا هن
رنليؤؤؤ  تعمؤؤؤل فؤؤؤي ترهيؤؤؤ   إةسؤؤؤاةة أدؤؤؤال ممسسؤؤؤ  مؤؤؤلشر   إلؤؤؤى  لمعتؤؤؤالن    ششدؤؤؤرال بؤؤؤاء  مؤؤؤ   لجوؤؤؤانون      ل ؤؤؤل

  لمصاةف هش ريا    ألوتام .
يؤ  ةشؤل  لصؤحر   كاميوؤا شتأينيوؤا ليمقاشمؤ   إذ هسؤ لت يؤذه  لسةاسؤ  لؤةس فقؤط. شكا  يؤذ  مؤ  فضؤل    

 شىةما ي  فتم  لباص للجل  لشارع  لعاني ه   حمل  لسالح تحن بعار  إلسالم.. شةمل  لسالح 
شيؤذ  مؤا ةؤذر ميؤ   عؤة نيؤا   ل ل ييؤ  همليكؤا كمؤا دؤاح ر ؤةس مصؤل همؤام  ليللمؤا  ييؤا با  ؤ  غؤحش همليكؤا 

بؤؤ  الن  ش ةؤا مئؤ  بؤ  الن  ... شل ؤؤ  بؤرش  ألةمؤق  لمتعصؤب هسؤؤنل  ليعؤل ق  ؤأ  سةاسؤ  همليكؤؤا سؤتخيق ليؤا بؤال
. لنتبعؤ  ةكؤام بؤالن  لمسؤيمن    الستئصؤال  يذ    . فسؤار فؤي سةاسؤ   مستشاري  م   لصواوي  لظ  ستريب مكل

 في رطاص يستنلي مرج  ليشعب مساءييا   .. شكا  م  ذلك ما سمعت   لبارة  م  شلي  لعوا  لسعرني 
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)  ل متستر و   إرها)ي فسو إرها)ي مم هه . و هل متعهاطا مهة إرهها)ي فسهو إرهها)ي مم هه. وونهدما تواجهه 
 .(  مكاو ل ويا  وال المومل الو   الدولة اارها)ننن فال

 وهو فوون شعار )وش الوالي : 
 .( فسو قدنا وال مكاو ل ويا  اارهاب) من ليا معنا في حربنا و   

تسؤنل  لمعانلؤؤ  مؤ  فضؤل   لتتحقؤؤق هيؤظ  لشؤلش   لسؤؤيية   اليصؤل بؤاررل كامؤؤل  ألمؤ   سؤل  هش آريؤؤا شفعؤال 
فؤي  لمعلكؤؤ . شهمؤا هسؤؤباص  ليصؤل  لقاريؤؤ  فؤذلك ةصؤؤل   ويحلؤ  متؤؤى بؤاء ييؤؤى مؤ  بؤؤاء ةنؤث بؤؤاء... شةسؤؤأل   

 ه  ةشواه شة ر  م  ش رن تح ةق  في سينل  .
 2001قهالل السهنوات الق ن هة بعهد  هبتمبر  ارربعهةوهاء و ه  مهدارس الصهوو  وأما أتر هذه السيا هة الخر 

 فسي باقتصار  ما   ي :
 

 :  2001غنر السيا ية بعد  بتمبر  اا الميةالصوو  أوال : 
فؤؤؤي شجؤؤ   لمحقؤؤؤق   دؤؤلخ هةؤؤا همؤؤؤل ء  جمايؤؤ   لتييةؤؤ  ش لؤؤؤاير ( فؤؤي  لمعتقؤؤل .. ألرن   يمؤؤا  يادؤؤؤم   فؤؤي

 ميايشا محتجا  قرل  :
واجسنهها م  نوههن نههدووا إلهه  هللا فههي مسههاجدنا ونصهه ح النههاس  نوههن لههم نمههارس جسهها  وال  يا ههة وال  )

قهال لهه الموقههق الخبنهر قهاب  اا ههتخبارات الهذي ووهه  (   فوننقهذهم مهن الفسهها  ووهالم الخمهارات والجههرائم ...
سههجد . فيههأتي ااقههواو وتههوبيا   توم ههوو النههاس مههن الاههارع إلهه  المهههذه هههي الماههك ة : أنههتم ار ) :   ر ههه

نريهد  فيوم ونسم من المسجد إل  السيا ة   فيأتي المتورفوو فيأقذوو غا تسم من الاباب ل جسا  والتوهرد  
 ( وتوبيا ..ووة  ل هذا الوريق من أ ا ه نريد ومل ار 

 .في غا    لتعينل ش لاالل .. ي ع  ص  ةر ر ة ةقي ش  إةواة ةق   لمر جو   لنرم . كل شيذ   شلح 
شيكؤؤذ  تر جؤؤ   لحكرمؤؤات  لنؤؤرم  لصؤؤحر   لاويةؤؤ   لالسةاسؤؤة  شتقمعوؤؤا. فتايؤؤق  لمسؤؤاجا شتضؤؤنق ييؤؤى  لمؤؤا رس 

يؤ   إل عؤانيظرطنب شن عة  لؤاشر ت تأينؤل ة سؤي !  1800شتح ل  لخطب .. بل تحنل  لسعرن    آل  هك ل م  
ق! ش ؤؤا هيييؤؤن مصؤؤل هةوؤؤا فضؤؤين مؤؤ  مؤؤا  عؤؤا سؤؤيتميل ش لعؤؤل   ألمليكةؤؤ مقرمؤؤات يؤؤالظ  لوةميؤؤ   شىفوؤؤاموظ لتطؤؤلف 

شهيييؤؤن  ل ريؤؤن هةؤؤ   لميؤؤاي  .. ش ةؤؤلص  ألف ؤؤار إآؤؤار! فؤؤي  األدؤؤرلة جوؤؤاه  لتؤؤاريس هللاالف  لمعيمؤؤن   لمتومؤؤن  
الرةار لاووا ي  مر جو   لمتشانو    شهييين مع ؤظ  لؤاشل  إلسؤالمة  يؤ  تعؤاول بؤل م   لتؤاريس  لؤاويي ش لعؤام . 

 تا شبي  برهيل   ل قاف  في  اكس
   هبنا  جالل ( ه  تطالب   شييى بابات  لتي اه شهمام شسا ل  إليالم  حذف سرر: 
   هللال يمل   ش ألة ال ش لترب  ( .ألةوا تاير لإلرياص !! 
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 (:2001الصوو  السيا ية في والم ما بعد  بتمبر)تانيا :
ر  ليقمؤؤ . شى  كؤؤا  مؤؤ  إضؤؤاف   ل اييؤؤ . شيتعلضؤؤ لسةاسؤؤة   مؤؤا هسؤؤي ن. تايؤؤق  لنؤؤرم ييؤؤنوظ ميافؤؤذ  لممارسؤؤ  ف

يتمةؤؤ  بؤؤال ضؤؤر  ط.   لقؤؤا تجؤؤاشه  لش   ةؤؤاشن  ا  بؤؤالافوؤؤر شالن  نيؤؤا  شىسؤؤالمنن  سةاسؤؤنن  ميبطحؤؤن   ؤؤابين  لالةضؤؤ
بؤؤل تجؤؤاشهش  مؤؤا سؤؤيق مؤؤ  هش  ؤؤا  إلةحؤؤل ف ..سؤؤمعن ميؤؤذ ه ؤؤام هةؤؤا  لملبؤؤحن  مؤؤ   إلرؤؤر     ميوؤؤاجوظ .   لميوؤؤاج 

: هةؤؤن إسؤالمي ف ةؤؤا تم ؤؤل لؤؤ   قرلوؤا  رن  ييؤؤى سؤم ل  لصؤؤحة  فؤؤي مصؤل     لمسؤيمن  الةتخا ؤؤات ةقا ؤ   لصؤؤحاف 
دؤؤؤح ي فؤؤؤنوظ مؤؤؤ  كؤؤؤل  لطةؤؤؤا. فقؤؤؤال:  هةؤؤؤا لؤؤؤي تؤؤؤرجوي! شل ؤؤؤ  لمؤؤؤا هم ؤؤؤل  لصؤؤؤح نن  فأةؤؤؤا هم ؤؤؤل  إلسؤؤؤالمي  400

 .!  !( فتأمل إ  كا  يذ   ل الم وتل   اره ييى  لتأمل ش ليصل ةي ش لشنريي شم  ل  نو  شم  ال نو  ل 
 ( لةمؤؤؤلر شييؤؤؤلرلبؤؤؤل  مؤؤؤ  رهللاسؤؤؤ مم ؤؤؤل  لحلكؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  فؤؤؤي  لعؤؤؤل ق فؤؤؤي  لمجيؤؤؤس  لحكؤؤؤظ  لمحيؤؤؤي شيجيؤؤؤس 

 لجوؤؤؤؤانون  شيسؤؤؤؤيمر  ييادؤؤؤؤله  فؤؤؤؤي  لسؤؤؤؤعرن    لجوؤؤؤؤان ش   ش لسؤؤؤؤلشر وؤؤؤؤر ! شيكؤؤؤؤافم  إلرؤؤؤؤر    لمسؤؤؤؤيمر    إلةؤؤؤؤتالل
 يللما  في  لمالص.. ش ل م ل ذلك ي   إلسالمنن  في  ل  شيايرةوظ لإلستسالم لياشل  ييل بنرتوظ ! ليمخابل ت 

لقا هدبم م  تبقى فؤي لعبؤ   لسةاسؤ  مؤ   إلسؤالمنن   لؤا مقل آنن  جؤحء  هساسؤةا مؤ  كتا ؤب  لي ؤام  لعؤالمي 
 ...  لجاوا في مر جو  ةمي  ر  ات  لجوان ش لمقاشم  في  ألم 
منر   ضؤؤؤنق ورمؤؤؤا  عؤؤؤا وؤؤؤرم ةنؤؤؤث  حؤؤؤاشل  إلسؤؤؤاللوؤؤؤظ شالبؤؤؤا مؤؤؤ   إلبؤؤؤار  إلؤؤؤى ه  يؤؤؤامش  لعطؤؤؤاء  ال جؤؤؤابي 

 لسةاسؤؤنر  مكافحؤؤ   إلسؤؤتعمار تحؤؤن قبؤؤ   ليللمؤؤا ! ش لحؤؤا مؤؤ  آغةؤؤا   ل ل ييؤؤ  ييؤؤل  لمسؤؤنل ت ! شمؤؤاه ل فؤؤنوظ مؤؤ  
     إمكاةة  ذلك !  

  (:2001الصوو  الجسا ية بعد  بتمبر)تالما : 
ه   تخؤؤؤذت همليكؤؤؤا مؤؤؤ   لجوؤؤؤانون    جمايؤؤؤات شهفؤؤؤل ن   شةتؤؤؤى مؤؤؤ  هةصؤؤؤاريظ شمميؤؤؤاووظ يؤؤؤافا لحلبوؤؤؤا .  عؤؤؤا  

هنركؤن هةوؤظ يميةؤا  يؤؤب  ألمؤ   لحؤي   شسؤؤالةوا  لمتبقؤي فؤي  لؤؤافاع يؤ   ة سؤوا   شلت ادؤؤنل يؤذه  لمر جوؤ  ش ؤؤا   
  ل صل  لقانم إةشاء  . ك نل  مشورن    هتل   لت صنل فنوا إلى

 (:2001بعد  بتمبر) نل تكفنرينالصوو  الااذ  رابعا :
 

حؤؤاشل  إليؤؤالم  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي فؤؤي  عؤؤة  لميؤؤاآق كالسؤؤعرن   لقؤؤا ه نت يؤؤذه  ل ؤؤايل   ة مابؤؤا. شلؤؤرال مؤؤا  
 إظواريا ش لحاوث ي  ةةاتوا لما سم  بوا هةا. ش لحما هلل.

 

الموج  لمسار الصوو  اا المية وقالصة حصا ها وبر أ مر من  بعنن واما  اال تعراكوبعد هذا 
النظر إل  ااهرتنن مسمتنن من مظاهر  بقي لنا أو نختم هذا الفصل بخالصة وأو ن فهمضه و   منال ها , 

 الصوو  اا المية غنر الجسا ية رننا  نتر  تغوية المالحظات الجسا ية ل فصل السا س.
 

************* 
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 ( 2003-1930الخالصة في مسار الصوو  اا المية ومللسا قالل ): 
رم ما رسؤؤوا  ألربعؤؤ   ؤؤا شدؤؤين بؤؤاوا يؤؤ  يؤؤذه  لخالدؤؤ   ؤؤأ   لصؤؤحر   إلسؤؤالمة   عمؤؤ ل جؤؤاه  مكؤؤ   لتعينؤؤل 

إلى  إلفالس شفشين في تحقنق هيا فوا شنرين  عل  ألهم  شلةس م  همل في  ستمل ر  لصالم ميوؤا إال  ؤأ  تعنؤا 
 لي ؤؤؤل فؤؤؤي ميايجوؤؤؤا شهيؤؤؤا فوا شهسؤؤؤالنب يميوؤؤؤا شفقؤؤؤا ل ر بؤؤؤن  لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة   اةضؤؤؤبا   لمسؤؤؤيظ  لميتؤؤؤحم. ششفقؤؤؤا 

ظؤؤل  لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ألمليكةؤؤ   لمعادؤؤل  فؤؤي يؤؤالظ مؤؤا  عؤؤا سؤؤيتميل ش ةؤؤتالل لمعطةؤؤات فقؤؤ   لر  ؤؤ   لجاوؤؤا فؤؤي 
  لعل ق. شيمك   لتعينل ي  مسار  لصحر  رالل تيك  لعقرن  لسبع   اللسظ  ليةاةي  لتالي:

 
                               
 ويبنن هذا الر م البياني )وقوش:

 تقليبا. 1930ت  مع ظ  تجاياتوا  لمتقارب   عنا  لخالف  ه   لصحر  شلا .1
سؤؤؤارت مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر  شةمؤؤؤن متقاربؤؤؤ  متا ريؤؤؤ  فؤؤؤؤي آيةعتوؤؤؤا  شؤؤؤكل مخؤؤؤتيط مؤؤؤ  ةنؤؤؤث  لمؤؤؤيو  ش أليؤؤؤؤا ف  .2

 تقليبا. 1960 ش ألسالنب إلى ةحر 
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 إال  رتصؤؤار  شتيؤؤاشلي لمؤؤا رس  لصؤؤحر   الرؤؤل  مؤؤا هةؤؤي هةتمؤؤي ليتةؤؤار  لجوؤؤاني ش كتؤؤب لؤؤ . ش   يتبؤؤارشييؤؤى 
ش لمسؤايم  فؤي دؤؤي    إلدؤؤالح قؤار مؤا تؤا رين فةؤؤ  مؤ  مسؤار  لصؤؤحر   لجوان ؤ . فؤل  ت صؤؤنالت تصؤرر تي يؤ  

ييؤل مؤا تبقؤى مؤ  فصؤرل  همسؤار   شبلةؤام  إدؤالح لتةار  لجوؤاني  فاقهللا   في مسار  لمستقيل ستيصب ييى  ل تا
  ل تاص. 

لوؤظ شى  كؤا  شكتؤابوظ شمي ؤليوظ .  هدؤحابواسةاسؤة  فوؤر يمؤل انؤل مسار  لصحر   لسةاسة  ش ل إدالحشهما 
لسؤؤؤالآن  يؤؤؤ  هبؤؤؤر ص    إلسؤؤؤالمنر  فوؤؤؤي ه  ويتعؤؤؤا شه مؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  شيؤؤؤامتوظ     شرسؤؤؤرل  شكتا ؤؤؤ  مؤؤؤ  ةصؤؤؤةح  هلل

شمعصؤة  هلل ال تيؤلره   أل  نررلوؤا ةؤل م ال تقؤله  لشؤليع  . شممسسات  للن   ل الث   لتي نذ   ش لتشليعة  ش لقضؤا ة  
شى  كيؤؤا ةيؤؤتمس لوؤؤظ  لعؤؤذر لمؤؤا  قؤؤ  مؤؤ   - األنلؤؤ   لشؤؤلعة  الةقؤؤا إ  بؤؤاء   كمؤؤا سؤؤيل   - لتمحكؤؤات  لسةاسؤؤة  

 اش ستصؤؤحا  لملسؤي    ليمصؤالم ييؤى هةوؤؤظ متؤأشلن   ش لترةنؤا  مؤا  إلقتضؤةات متيؤؤا ة شه ؤر ل  هفعؤال عضؤوظ مؤ  
 .حال   الستضعاف ل

يؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :   ألثلفي جاء  ة ةق  فل   لمتا   لحال هك ليظ  جا فة  مصا ق ما ش  
   مؤؤل لةتؤا    لحصؤان  شفؤؤي تجؤلبتوظ  شمؤا مؤل مؤؤ  .  ( مها از ا  وبهد مههن السه واو وربهها إال از ا  مهن هللا بعهداو   

 . ألثل كيل بليا  ييى يذ  
ه   فوؤؤيفلهتؤؤ  مؤ   لت  نؤل. فؤل  كؤا  مؤؤ  ةصؤةح  لعيوؤا تي ؤ  هدؤحابوا ه شمؤا شهمؤا إدؤالح  لصؤحر   لشؤاذ   

شيمال وؤظ  لملتؤؤاو  شيتلكؤؤر   لعؤؤاش   ييؤؤى  لمسؤؤيمن   مختيؤؤف   ألدؤؤينن وتربؤر  إلؤؤى   شييخلآؤؤر  فؤؤي جوؤؤان  ل  ؤؤار 
 .  . شهسأل   ه   صحيوظ شيترلى همل م  هبىلإلسالم عر م إلى  لعالمن  آبقاتوظ م   ل

ييؤؤى نشريؤؤظ  لوؤؤام جؤؤا   لنؤؤرم فؤؤي  ش لكؤؤح و ي ه سةاسؤؤة  فوؤؤانؤؤل  لصؤؤحر    ل  أدؤؤحاصشهمؤؤا  ليصؤؤةح   لخادؤؤ  
 ؤاع ييؤؤى  الؤاير  ش لتعيؤؤةظ ش اليتمؤام  الح  ألمؤ ظؤل يجمؤ   السؤتعمار  ل قافةؤؤ  ش لميوجةؤ .  لتلكنؤح ييؤى ة ؤؤ, نوؤ  

  لاو  شيظ هنر  ميا شهك ل ريل   سيل ذلك.

فؤي مجؤاالت  لمقاشمؤ   لماةةؤ   ر عميؤه    لصؤحر   لسةاسؤة  فوؤر   أدؤحاص لخادؤ     إلضافة شهما  ليصةح  
م يؤث  لسؤيط  ش شيؤام  لؤاررل فؤي  ةاكؤل  لسؤيطا   مقاشمؤ   السؤتعمارشفق ضؤا طي   إليالمي ش لعمل  لسةاسي ش

  ش ل وا (. ش ألير  لحاكظ ش لمأل  لخينث  لمكر  م    
 . ألم ألةوظ بوذ  سةق ر  م  ةنث بعلش  هم لظ  شعلش  في مر جو  

مؤا يؤي دؤليح  شربمؤا  اسؤة .  ؤأ  يؤالظ سؤيتميل  ؤا دؤلح ه طا ؤ  ش سؤتعيير   ؤأ   شهةب  إلى ة ةقؤ  يامؤ   قؤار
 ال مكا  ليحةان في  لمر جو .

 ص  سؤؤتعمار شيمؤؤالء  سؤؤتعمار شبالتؤؤالي مصؤؤنل  عؤؤال   إلؤؤى فلمؤؤا مؤؤ   لحمؤؤالت  لصؤؤينية  مؤؤ   سؤؤتعمار شةؤؤر 
 بئس  لقل ر.  ليار إةشاء   ش

شىما في مؤر جوتوظ شبالتؤالي جوؤان شمقاشمؤ  مسؤيح  هش ماةةؤ   النؤا فؤل  لؤظ  كؤ  فباليسؤا  فؤل  لؤظ  كؤ  فبالقيؤب 
 معالي ما شسع  ...ةب  رلنل شلةطيب كل لي س  م   ل  إل ما شلةس  عا ذلك م    إل ما شذلك  ضعف 

َ لَغَنِيٌّ َعِن اْلعَالَِمينَ  شكما  ال تعالى : َه َّللاه   .(6  لعي يرت:  َوَمْن َجاَهدَ فَإِنهَما يَُجاِهدُ ِلنَْفِسِه إِ

 (.. فمن )ر  فقد   م ولكن من رقي وتابة  شكما  ال ديى   يية  شسيظ : 
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ف ليؤؤق فؤؤي  لجيؤؤ    هةومؤؤا آليقؤؤا  شال ةةؤؤان   ث ال وي ؤؤ   ليؤؤام ةنؤؤ   شييؤؤام ةؤؤانم     شيؤؤرم  ل ةامؤؤ  وؤؤار  مؤؤار  
 شال سر ء . شفليق في  لسعنل. 

 شةسأل   مياهل  لذو  هةعظ   يينوظ م   ليينن  ش لصا قن  ش لشوا ء ش لصالحن  شةس  هشلئك رفةقا.
 سةاسة  فوما:انل شهما  لر  تن   لوامتن  م  مسار  لصحر   لسةاسة  ش ل

شش  ؤ  مؤ  ظؤايل   لممارسؤات  لا مقل آةؤ  ييؤا  إلسؤالمنن .  ظؤايل   إلرجؤاء  لسةاسؤي فؤي  لصؤحر .. ش    م 
شسيتياشل  ألشلى ييا شةتل  ةقاش  ل اةة  ل قل   ل  ل ش لمؤيو  فؤي  لبؤاص  ألشل مؤ   ل صؤل  ل ؤام  فؤي  لجؤحء  ل ؤاةي 

 إ  باء   . 
 

 :اا المية   السيا ي في الصوو  اارجاءووفه مة انتاار وقند   .1
 

 عرن ظورر مذيب  لملجئ  إلى ظوؤرر ييمؤاء  لسؤيطا  ييؤا ظوؤرر  لميؤك شذيؤاص  لخالفؤ   لل بؤا  ةنؤث بؤاه 
  فتل ق  لسيطا  ش لقلهللا . 

يؤؤر  لتصؤؤاوق  القيؤؤب ش إليؤؤال   اليسؤؤا   عؤؤا ه   رؤؤلج هدؤؤحاص   إل مؤؤا شرالدؤ  ذلؤؤك  لمعتقؤؤا  لميحؤؤلف ه  
معصؤؤة ( . شمؤؤ    إل مؤؤا يؤؤر  لتصؤؤاوق(  شال  ضؤؤل مؤؤ    إل مؤؤا  ؤؤالر   . ش  إل مؤؤا يؤؤذ   لمؤؤذيب  لعمؤؤل مؤؤ  مسؤؤمى 

 صؤؤلف  لي ؤؤل يمؤؤا بيؤؤي  ؤؤ   عؤؤايا مؤؤ  ه ؤؤر ل هش هفعؤؤال(. شه طيؤؤر  كؤؤل  ر يؤؤا   لسؤؤالم   ؤؤال ال إلؤؤ  إال   ةكميؤؤا 
 أنل   لقلهللا  ش لسي  شه ر ل  ل قواء  لمعتيلي .  لم صي     أل ما ةر  ة 

قؤال : كةؤا هدؤبحن  ؤا ةضؤل ؟ ف لمؤأمر   ؤال : نريؤن ييؤى  ليضل بؤ  بؤمنل رش   ب  يساكل م  آليق 
ا  إلرجؤؤؤاء ؟ فقيؤؤؤن : نوؤؤؤ  ور فؤؤؤق  لميؤؤؤر  ،  صؤؤؤنير   ؤؤؤ  مؤؤؤ  نةةؤؤؤايظ ،  يؤؤؤن  خنؤؤؤل  ؤؤؤا همنؤؤؤل  لمؤؤؤممين  . فقؤؤؤال : مؤؤؤ

 .  شييقصر  م  نويوظ .  ال : دا ن
 عجؤب فوؤر نوؤ  هرذ فقواء  لسالآن  بوذ   لمذيب ةتى هآيق  لعيمؤاء  لمحققؤر  ييؤى مؤذيب   لملجئؤ   ش ا

مالؤؤك شجيؤؤاش  ظوؤؤل  ..  الؤؤن  شهشلةؤؤاء همؤرر شلوؤؤظ  لطايؤؤ  شى  هرؤؤذش    لميؤر . فوؤؤظ مسؤؤيمر   حسؤؤب يؤؤذ   لمؤؤذيب 
 ييؤؤنوظ  يؤؤنال أ   ألمؤؤ  رضؤؤنيا .. يؤؤظ مسؤؤيمر  ش ؤؤا  رؤؤذش   لمؤؤال شجيؤؤاش   ل وؤؤل .. شل ؤؤ  فقوؤؤاء  لسؤؤالآن  شسؤؤعريا

 كما ةان  سي   :لتصبم شى  ةوك يلضك ! شى  س ك نمك! شى  داح بيسا   لحال ش لمقال 
ِم أَ    ِمِه قَاَل يَا قَوم ُن فِي قَوم َعوم كِرم ِمكنم َونَاَدى فِرم َنمَهكاُر ؤَ م َر َوَهِذِه األم َُ ِمصم لَيمَس ِلي ُملم

تِي أَفَال ؤُبمِصُرونَ   .  (51  لحرلف:(  ؤَحم
! شى  دلح  عام دالةة   لشليع  لوؤذ   لحمؤا ! شى  ش لؤى هيؤا ء   ! شى   اتؤل شسؤنل  لجنؤرش ليقتؤال بؤن  هوؤاي 

 .. لنورن ش ليصار  لتس ك نماء  لمسيمن ! ..شى  ..شى 
 صؤؤيي  لعنؤؤاو  ؟ شيحت ؤؤل  المرلؤؤا  لييؤؤري؟ هلؤؤةس وحةؤؤي بؤؤاير  ة ؤؤاح  لمتعؤؤ   لتؤؤي  ؤؤال بوؤؤا شلؤؤي  ألمؤؤل هلؤؤةس  

لؤؤ  نلنؤؤل مؤؤ   ؤؤرل ييؤؤي شيؤؤذبوظ إذ  جؤؤلن  ألةؤؤل ر ش لحل  ؤؤل  لمسؤؤيمات مؤؤ  ثةؤؤابوظ فؤؤي  لمعؤؤتقالت  هلؤؤةس عضؤؤوظ ؟ 
ه   قتؤؤل   ألمؤؤل ل ةؤؤاص(! هلؤؤةس لؤؤرلي رضؤي   ييؤؤ  للسؤؤرل  ةاآؤؤب رضؤؤي   ييؤؤ    لتخؤؤلج   ل تؤاص هش ليضؤؤع  

http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=204#n1026
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=204#n1026
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=218#n1097
http://localhost:9191/history/data/names.asp@year=218#n1097
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وؤذ   لؤاو  ف ش ا شرن  كل ذلؤك هنلؤ   حسؤب  لمالسؤن  مؤ   لعيمؤاء  لؤاجالن   لنؤرم ..ثيث  للعة  لتسيظ ل   ل ي ن ! ..
 ل ل   سله  ا  ةتر  مسنيم  !

جؤؤب مؤؤا ش ي   رؤؤلج  إلمؤؤام  لجينؤؤل  لل ةؤؤل إمؤؤام  لعيمؤؤاء  بؤؤ  ي ةمؤؤن  بتطؤؤريل لمؤؤذيب  لملجئؤؤ  لةقؤؤرل : شيكؤؤذ 
 : تيشق مي  شتخل  لجبال يا :  ال  ألرضبئن لما  ال ي   رل ت ان 

وإذا فرقنا و   التقد ر البعند أو ولي ارمر  هافر فسهل يعنهي ذلهك أو نهوغر صهدور النهاس و يهه حته    )
 رر ألمؤ صا هشلةؤاء هة  ال     ظا   ثظ  ستار  كي ( . يوصل التمر  والفوق  والقتال ا ال شك أنه من الخوأ

هةؤؤ  لؤؤر ك ؤؤل شلؤؤي همؤؤل فؤؤي بؤؤالن هرؤؤل  فؤؤال  جؤؤره  ه أ صؤؤا   الشؤؤليع . فيؤؤن  ه  ةؤؤاكمريفؤؤي بيؤؤاه فوؤؤظ شهلل  لحمؤؤا 
 . لخلشج......(

لسؤر ن ينؤر  هللال سؤعرن شهبؤبايوظ! ثؤظ ! شمعتقا إجماع  ألمؤ    شدحةم  لسي    دليم  لقلهللا   قرل  يذ  فلن  
جؤاء فقؤال    لخؤلشج ييؤى  لحكؤام فؤي يؤذ   لحمؤا  يؤر رؤلشج ترلى  أللباةي مارسؤ  هرؤل   معادؤل  فؤي مؤذيب  إلر 

ثؤؤظ  ؤؤام  لؤؤاجال  لؤؤذي  سؤؤمرة   لم تؤؤي  ألي ؤؤظ فؤؤي  اكسؤؤتا    رفةؤؤ  .  اإلسؤؤالمشبؤؤوا ييؤؤنوظ ! (  ذ تؤؤ   إلسؤؤالمييؤؤى 
ي ماةي (   لةقرل ه   لذو   قتير  شيظ وا فعر  ي  هة سوظ ضا غؤار ت  لجؤةش  لباكسؤتاةي ييؤنوظ   لةسؤر  بؤوا ء 

ةكؤؤظ ةؤاوث رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤأ  مؤؤ   تؤؤل نش  مالؤ  هش يلضؤؤ  هش ة سؤ  هش م يمتؤؤ  هش نويؤؤ   !فؤلن
فوؤؤر بؤؤونا . شه   ألمليكؤؤا  شهبؤؤكالوظ مسؤؤتأمير  ذمنؤؤر  ال  جؤؤره  لعؤؤاش   ييؤؤنوظ   شال فؤؤي بالنيؤؤظ ..شسؤؤحب مؤؤ  

لجوؤؤان إال إذ  نيؤؤؤى إلةؤؤؤ  شلؤؤؤي  ألمؤؤؤل   ن ر  ل تؤؤر  إ اةؤؤؤ  سؤؤؤا ق   العميةؤؤؤات  الستشؤؤوان   . ش ؤؤؤال ةحؤؤؤ  ال ة يؤؤؤف  ا
مشؤلف ..كمؤا كؤا   ألمؤل ه ؤام ضؤةاء  لحؤق ييؤاما نيؤى لجوؤان  لؤلشس !!! ش ؤال ه  مؤ   اتؤل مؤ   ألمليكؤا  ضؤؤا 
 لمسؤؤؤيمن   ؤؤؤأثظ شال  ك ؤؤؤل   شه   لتشؤؤؤلي  مؤؤؤؤ  نش    ذةؤؤؤب ش ال  خؤؤؤلج مؤؤؤ   لميؤؤؤ   شيؤؤؤؤر ك ؤؤؤل هدؤؤؤال ييؤؤؤى  بؤؤؤؤا 

  الةتماالت !!( ..إلر .
ك يؤؤ  ه مؤؤ   لؤؤاير  شييؤرم  لؤؤاو  مؤؤ   لملجئؤؤ   لمعادؤؤلي  فؤؤي يؤذ   لحمؤؤا  مؤؤ  رةؤؤل مؤؤيوظ شهمؤؤله ش ؤل م ؤؤل ذلؤؤ

إلؤى   شمؤ  مؤا ه ل ةةؤ  تسؤؤعى... شيي ؤن  لي ؤل فؤي مارسؤ   إلرجؤؤاء  لسةاسؤي  لمعادؤل. هةوؤا تحميؤن ه  تلجؤؤ  
جايؤؤاو  فحكمؤؤن ييؤؤنوظ شتعؤذر فؤؤي تيؤؤاشل  لميؤؤر  ش لسؤؤالآن  شهيمؤؤالوظ شل يوؤؤا مؤا تحميؤؤن ه  تلجؤؤ  فؤؤي هيمؤؤال  لم

تقطؤؤ  هآؤؤل فوظ مؤؤ  رؤؤالف شيي ؤؤر  مؤؤ  يصؤؤيير  ش  قتيؤؤر  ش هةوؤؤظ هةوؤؤظ كؤؤالص هيؤؤل  ليؤؤار! شال ولشةؤؤر  ر  حؤؤ   لجيؤؤ ! ش 
 في  لاةةا!  ألرض
؟ فجؤؤاء  لمجلمؤؤر  مؤؤ   فصؤؤار ذمةؤؤا مسؤؤتأميا شمعايؤؤا   ألمؤؤلكةؤؤا  قتيؤؤر  ةصؤؤل ةةا محؤؤتال جؤؤاء  ؤؤلذ  شلؤؤي  

 ؟! هممي     لملتا(  لذي    لصينيي   لطايل( ! شر لش  ذم   لذو  واير   لجوان فأر  ر  نم يذ
مالة ؤؤ  غليبؤؤ ! شيؤؤي ه  ه طابوؤؤا مؤؤ    إلسؤؤالمة ش أليجؤؤب مؤؤ  همؤؤل مارسؤؤ   إلرجؤؤاء  لسةاسؤؤي فؤؤي  لصؤؤحر  

 غؤؤال   لتصؤؤرف إلؤؤى غؤؤال  مؤؤ  وؤؤاير   لسؤؤيفة . ك ؤؤلش   عضؤؤوظ ييؤؤى فوؤؤظ  ألسؤؤماء ش لصؤؤ ات شمؤؤذيب  البؤؤعلي  ش
 -شل ؤيوظ  ت قؤر  شهسؤما   شدؤ ات  ! ش رتي ؤر  ييؤى ذ ت   تبؤار  شتعؤالى...ة  شهدحاص  لحاوث  لماترريا   ش لسيف

 لباكسؤتا  شةن مؤا  فؤي  لماؤلص شةصؤل مؤيوظ ييى إسالم  لحاكظ شهسما   شدؤ ات ! كمؤا  -شسبحا  مملف  لقيرص 
 ض شم  فنو !.ميك  لسمر ت ش ألر في تر جات  لمارستا ... فرسعوظ في مير   ألرض ما لظ  سعوظ 
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لوؤؤذ   لمؤذيب إال ه  ويؤؤلر ألدؤؤحاص  لؤاررل فؤؤي مكرةؤؤات  لمؤأل لمؤؤا  رتؤؤارش    شييؤاش  ه   لباةؤؤث ال  جؤا ميؤؤلر 
   ( شسؤؤؤنارير   لحكرمؤؤؤ  فوؤؤؤظ سؤؤؤنارير   ليللمؤؤؤا   ممسسؤؤؤ  تشؤؤؤلع مؤؤؤ  نش   .  لسةاسؤؤؤة  ش لعمؤؤؤل  الا مقل آةؤؤؤ  

ةكمؤر   ك ؤل  لحؤاكظ شيؤظ مؤ  آا  تؤ  شبؤلكا   شميئؤ  ؟! ممسس  تحكظ  انل مؤا  ةؤحل  ( .. ف ةؤا  جؤره ذلؤك إ  
ملتؤا وبؤاره   لسؤالم ألمتؤ ! شةكمؤر   ش  ألسؤول ! فارتؤارش   لسؤالم فما  لمخؤلج ؟! إمؤا ال وؤارير  ! شىمؤا  حكمؤر  

 شيياهي  هرم رصردةات  أللر ة ..    لحلص ش لعا ء 
هك ؤل يؤذه  أل ؤام إال فالشؤر يا  ش.  لم ال فقط  ييى سينلشهشرنيا ذ ت نالل ! شيي شىلةك  ص  يشتوا بي سي 

 . م  ه  تحصل
 ةوةؤار  لحلكؤ   لجوان ؤ  شكيؤن  ؤا  ةتسؤين ليتي ؤةظ  لجوؤاني   لطيةعؤ   لمقاتيؤ (.  إ ؤا لما يؤاجلت مؤ  سؤرريا 

رؤؤؤر   سؤؤؤي   لمسؤؤؤيمن  ثؤؤؤظ يضؤؤؤر  فؤؤؤي قةؤؤؤان   لجوؤؤؤاه  لعسؤؤؤكلي لإل  إلرؤؤؤر  هللال همؤؤؤلي أل  هكؤؤؤر  يضؤؤؤر  فؤؤؤي تي ؤؤؤةظ 
شكيؤؤا فؤؤي  اؤؤا ن شلؤؤظ ة ؤؤ   صؤؤ تيا كؤؤر نر يسؤؤكلي  ةعيؤؤظ يمؤؤا تخطؤؤط قةان تيؤؤا  لسةاسؤؤة . شل ييؤؤا فرجئيؤؤا بوؤؤظ  . 1980

 1982شيعييؤر  فؤؤي مؤؤارس  ور  ؤر   لعمؤؤل  لعسؤكلي شيحيؤؤر  يميةؤا هجوحتؤؤ  شيعييؤؤر  بؤاء ملةيؤؤ   لجوؤان  لسةاسؤؤي 
قةؤام تحؤالف شآيؤي  ضؤظ   إلرؤر    (  عييؤر     عا ه  تسيير  في نمار ةما  شتصؤفة   لمجايؤاو  فؤي يمؤرم سؤرريا

ةؤؤحص  لبعؤؤؤث  لةمنيؤؤؤي  لتؤؤؤا   ليعؤؤؤل ق  –مجمريؤؤؤ  مؤؤ  ييمؤؤؤاء  لصؤؤؤرفة   لمسؤؤؤتقين   - لجيوؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  - لمسؤؤيمن 
 ل لعةؤؤ ( مؤؤ  هجؤؤل مر جوؤؤ  ةؤؤحص  لبعؤؤث  لةسؤؤاري  ليصؤؤنلي فؤؤي سؤؤرريا.   ألةؤؤح ص  لعيماةةؤؤ  –بليا ؤؤ  دؤؤا م هللاةؤؤذ   
سؤؤ    لتحؤؤالف  لؤؤرآيي لتحليؤؤل ( ييؤؤى  ؤؤار يريؤؤ  مؤؤ  بؤؤكل  لتحؤؤالف.. ثؤؤظ ش   ةةؤؤاإسؤؤالمةا ييما شكتيؤؤر  لؤؤذلك من ا ؤؤا  

 لذي كؤا  وتؤرلى  لمجؤاهر ش لمقؤابل  لجماعةؤ  ! ! رفعن هساسرريا( لنارل فة   رفعن  ألسا(  ليصنلي هرر ةاف, 
ى  لسؤيط  فؤي دؤل ي  ييؤ لإلرر    لمسيمن  شغنليظ م   لمسيمن ! ألة  دار معارضا ليي ؤام  لؤذي  قؤرنه هرؤره !

ه  ويقيؤ  ليمجايؤاو .   إلرؤر  شتب  يذ    لترج  ميواج ف لي جاوؤا شفقؤ  جاوؤا كؤا  ييؤى جوؤاه  لتلبةؤ  فؤي  مع  .
سؤامح   -شكتب  لشةر  مينل  لاضبا ( م   إلرر    لمسيمن  في سرريا    ش ا رج  يما كتب فؤي كتا ؤات تالةؤ  

  غؤاه  تؤرلى مؤ   لشؤةر سؤعنا ةؤر  ش لشؤةر ييؤا  ل تؤاح هبؤر( ش   لتحؤالف  لسةاسؤي فؤي  إلسؤالم ( كتب كتؤاص  - 
مؤؤؤ  معايؤؤؤا ت   السؤؤؤتيباآاتشييمؤؤؤاء  إلرؤؤؤر    لسؤؤؤررين  مومؤؤؤ  آؤؤؤلح فقؤؤؤ  جاوؤؤؤا وياسؤؤؤب  لملةيؤؤؤ  ةنؤؤؤث تشؤؤؤره فةؤؤؤ  

كةؤؤا  !  للسؤؤرل دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ. ةتؤؤى دؤؤارةيي هةؤؤا كبؤؤار  لمؤؤلبن  فؤؤي  إلرؤؤر   ةنيوؤؤا  قرلؤؤ   ييؤؤاي ههمؤؤ 
ن   لعيمؤؤاةنن  شهبؤؤلح لوؤؤظ من ؤؤاق  لتحؤؤالف  لؤؤرآيي ثؤؤظ هنرسؤؤظ كتؤؤاص بؤؤ تؤؤب  لتؤؤي ترفؤؤق بنييؤؤا ش هنرس  لشؤؤباص يؤؤذه  ل

 (لسنا  طب؟! معالظ في  لطليق
هللاالم  -ش لت ادؤؤؤنل يؤؤؤ  يؤؤذه  لقضؤؤؤة  ه   عؤؤؤرن إلؤؤؤى كتؤؤابي   ل ؤؤؤرر   لجوان ؤؤؤ  فؤؤؤي سؤؤؤرريا   السؤؤؤتح ن شلمؤؤ  هر ن  

 .1990شهللامال(  لميشرر سي  
لمؤؤا . هةؤ   1989 لمسؤيمن   ألرنةنؤؤن  فؤي يمؤا  سؤؤي    إلرؤؤر   لمؤرجون  فؤي  شفؤي ة ؤس  ل تؤؤل  رش  لؤي هةؤؤا 
ييؤؤا  جاللؤؤ (  لميؤؤك   إلرؤؤر    ألرنةنؤؤر  نرؤؤرل  ليللمؤؤا   ألرنةؤؤي ش لؤؤره ر ت هي  لسؤؤيطتن   لتشؤؤليعة  ش لتي نذ ؤؤ   ؤؤلر

 :  أليجرب سم  يذه إ   ةسن   لمع ظ( كما ولنن ر نور يما  ! ال لي هررةا:
يؤب إلؤي ه   يتقؤا ك ؤل  لميؤك ةسؤن  ألةؤ   حكؤظ  انؤل مؤا هةؤحل إلرؤر   مطيؤ   لسؤبعنيةات. فط  لحقن بتي ةظ   

 معالظ في  لطليق(. شكين  ا  لهت بنئا م  كتب  لت سنل فقؤلهت  ؤرل  عؤة  لتؤا عن    ألساسيشكا  كتابيا .   
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فتعلضؤؤن  عؤؤا مؤؤا  حؤؤن  شى  كؤؤا  ظالمؤؤا فاسؤؤقا.    يؤ  ذلؤؤك  ك ؤؤل نش  ك ؤؤل( شظييؤؤن ه  ةسؤؤن  مسؤؤيظ شلؤؤةس كؤافل 
ةسؤن  هش  لميؤك  عيرمي ي  إسالم  لحاكظ  ل الظ تعلضن لمحكم  إرر ةةؤ  هموييؤي فنوؤا  لتي ؤةظ مؤا  أليتقؤا ك ؤل 

 لميؤك في ؤلت فؤي  ألمؤل شيؤا ةي   لمؤا يؤا يظ إلةؤ  شهيييؤن ك ؤل  . مات يضريتي راللوؤاهفصل م   لتي ةظ! شج  
فة   عا سؤين  هنرس  لشؤباص هنلؤ  ك ؤل  لميؤك ةسؤن  مؤ  معؤالظ  . شدلت مرجوافي  لتي ةظ  ةسن  شيات يضر 
ييؤؤى تيؤؤك  لحانثؤؤ    ( هي  عؤؤا مؤؤا  قؤؤلص مؤؤ  يشؤؤلي  يامؤؤا 1990-1989. شفؤؤي يؤؤذه  لسؤؤي    فؤؤي  لطليؤؤق شغنؤؤله 

ةسؤؤؤن    لسؤؤالمرسؤؤؤا ل فقوةؤؤ  تشؤؤؤوا   إلرؤؤر   ليللمؤؤا  ش   نرؤؤؤل  عضؤؤوظ  لؤؤؤره ر . شكتؤؤب  ألرنةنؤؤؤر  نرؤؤل  إلرؤؤر   
ييؤى مؤذيب سؤناةا ورسؤف فؤي  لعمؤل ييؤا  . شهجاه  عضوظ ترلي  لره ر  شلظ  جح  ليللما   يللما  شجر ه نررل  ل

شذيب  عضوظ ليعكس شهجاه فليؤق ثالؤث  ألمؤلي . شل ؤيوظ  ت قؤر  مجؤان  ييؤى إسؤالم ةسؤن    ل لير  شهيل رح ة  !
 (.  ةتى  حير  مشكي  نررل  لسيط 

  ييؤى مؤا  يشؤلي  سؤي  فؤي  إلرؤر    لمسؤيمن   مسؤأل  ك ؤل ت  يايمتأل وتا   داةيي:   شل ييي كين  ا 
ييؤؤؤى مؤؤؤر  ي. شتعلضؤؤؤن  سؤؤؤيم   آل   مجؤؤؤلن بةؤؤا  مؤؤؤ   لتي ؤؤؤةظ؟! ف يؤؤؤن  هع وا شنرمسؤؤؤتوا  ف ةؤؤؤا هٌ ت  سؤؤؤ لميؤؤك ةسؤؤؤن  شنر 

مؤات  إال ش  لسؤالم  لميؤك ةسؤن  لال تيؤاعلمحاكم  تي ةمة  جاوؤا  ه يطنؤن راللوؤا مويؤ   فصؤين مؤ   لتي ؤةظ!! شج 
 لمؤؤؤا  يؤؤؤ   لعضؤؤؤري  !( فقيؤؤؤن فمؤؤؤاذ  فعيؤؤؤن؟ فقؤؤؤال:    ؤؤؤلرت فصؤؤؤل  لتي ؤؤؤةظ مؤؤؤ  يضؤؤؤريتي!! ش ؤؤؤلرت رؤؤؤالل يؤؤؤذه 

  شمؤؤؤؤؤا هنري مؤؤؤؤؤاذ   قؤؤؤؤؤي لوؤؤؤؤؤظ  . يؤؤؤؤؤمالء ال  مكؤؤؤؤؤ  ه   كرةؤؤؤؤؤر  لؤؤؤؤؤي إرر ةيؤؤؤؤؤا تجمنؤؤؤؤؤايظ يؤؤؤؤؤ  كؤؤؤؤؤرةوظ إرؤؤؤؤؤر   مسؤؤؤؤؤيمن 
 ؟!.(    كمسيمن 

ئ   حيرةؤؤ  يامؤؤا شيحلمرةؤؤ  شيكؤؤذ  نريؤؤن  ر يؤؤا  إلرجؤؤاء ييؤؤى  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  لنتبعؤؤر  سؤؤي  هدؤؤحاص  ليسؤؤن
 . !!يا  ما ةلم    ياما لنر آئر 

يذ  ير  لت سنل  لرةنا ل ؤايل   إلرجؤاء  لسةاسؤي. هيؤر ء  لسةاسؤ  شفؤ   لممكؤ . شضؤليب   لتسؤك  ييؤى هبؤر ص 
 : لسالآن  شتصاوق ةاوث رسرل   ديى   يية  شسيظ 

يؤؤي .  مههن السهه واو وربهها إال از ا  مههن هللا بعههدا (ومههن أتهه  أ)ههواب السههالطنن افتههتن( ) ومهها از ا  وبههد  ) 
 لح ةق   كل  ساآ  لقا  فتؤت   لملجئؤ   لسةاسؤنر  فؤي هبؤر ص  لسؤالآن  شبعؤاش  ك نؤل  يؤ  هدؤرل بؤليع   . شلاؤ  

   م تر ( ...ش  ا ( ( م    فت (     ت ( فور   فتم ًم افتتن لعلص ش ضح  :   
ل ؤؤؤايل   إلرجؤؤؤاء  لسةاسؤؤؤي فوؤؤؤر سؤؤؤةا   لجؤؤؤالن فؤؤؤي  لسؤؤؤجر  شسةاسؤؤؤ  شهمؤؤؤا  لسؤؤؤيب  ل ؤؤؤاةي  هش  لت سؤؤؤنل  ل ؤؤؤاةي 

بؤؤات   يؤؤ   لؤاررل فؤؤي تةؤار  إلرجؤاء( هللاة ؤ   لؤؤذكل. شت ضؤنل  إلةتمؤاء لتةؤؤار   لسؤيا ريؤؤال جيسؤات   لمؤره ( شكولبؤؤاء 
 فرلن !! 220

   س  شسؤؤؤةا  جؤؤؤالن رسؤؤؤؤةإبيؤؤؤةسشبؤؤؤن  تييؤؤؤةس   تييةسؤؤؤات . شيكؤؤؤؤذ   شهمؤؤؤا ثالؤؤؤث  لت سؤؤؤنل ت.. فوؤؤؤر  لشؤؤؤةطا  ش
شجيؤس فقوؤاء  لسؤؤالآن  ش لؤايا   لميحلفؤر  ن رؤؤل . شمكاسؤب كلسؤي فؤؤي  ليللمؤا   لتعؤةس  شلؤؤا يؤذ   ل قؤ   لخينؤؤث 

 ممسسات  لسيط . 
 فلةا هلل شىةا إلة  ر جعر . 

 لعيمؤاء  لميؤافقن   لؤذو  كتمؤر  مؤا هةؤحل   يؤ  ييؤظ  إرجؤاءشغيي ي   لقرل ه  ييا  إرجاء م  ةرع هللارل ير 
نَعَااْم َوإِنهُكااْم إِذاً لَِمااَن  :  سؤؤيب بليؤؤق ذيؤؤب  لسؤؤيطا  ش لطمؤؤ  فؤؤي  رلؤؤ  . ع    شبؤؤالريا يؤؤ  فوؤؤظ شبؤؤاير  بؤؤلي. 
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بِينَ   . (42)الاعراء: اْلُمقَره
 : دحا   كتاص ربيا يياما  ال تعالىفقا يلفيا ييى ه شيذ  إرجاء بن  في آيةعت  شهسبا   ال  حتاج إلى ةقاش.

 ثام لام يحملوهاا كمثال الحماار يحال أسافارا مثل الذين حملوا التوراة ..  ..   ييؤاما ه ن فؤي بةؤا
 هةر لوظ  قرل  :

   َِماَن اْلغَااِوين ََ َُ فََكا ائْنَا *    َوا.ُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ الهِذي آ.َْينَاهُ آيَا.ِنَا فَاْنَسلََخ ِمْنَها فَأَ.ْبَعَهُ الشهْيَطا َِ َولَاْو 

َْ .َْحِماْل َعلَْياِه يَْلَهاْث أَْو .َتُْرْكاهُ لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكنه  ِِ َوا.هبَاَع َهاَواهُ فََمثَلُاهُ َكَمثَاِل اْلَكْلاِب إِ هُ أَْخلَادَ إِلَا  األَْر

 ََ  .  (176-175   أليل ف   يَْلَهْث ذَِلَك َمثَُل اْلقَْوِم الهِذيَن َكذهبُوا بِآيا.ِنَا فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلهُهْم يَتَفَكهُرو
 

************* 
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 السادسالفصل 

 مسار التيار ال هادم وؤ اربه 

 م(1960-2001)
 

 
  ال   تعالى:

  َلََمَع اْلُمْحِسنِين َ َه َّللاه  ( 69  لعي يرت: َوالهِذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنهُهْم ُسبُلَنَا َوإِ
 

 : ش ال رسرل   ديى   يية  شسيظ
 (.  الم غريبا و يعو  غريبا  ما )دأ فووب  ل غرباء)دأ اا  

 
 ش ال ديى   غية  شسيظ :

 (.ت ال طائفة من أمتي يقات وو و   الوق ااهرين و   من ناوأهم حت  يقاتل فقرهم المسيح الدجال ال  
 

 شهريل ي  ثباتوظ ديى   يية  شسيظ فقال :
 ضرهم من قالفسم ال ت ال أمة من أمتي ااهرين و   الوق ال ي  

 (..حت  يأتي أمر هللا وهم ااهروو و   الناس
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 الفصل السادس:

 مسار التيار الجهادي وتجاربه  
 م(1960-2001)

 
 :أوال: تعريل التيار الجسا ي وتصنيفه

 بتاء  ه رل: إ   ألدل  لمت ق يية  كتعليا يام  وؤيم ييؤى ه   لجوؤان فؤي سؤينل   يؤر:  لجوؤا  لميؤذشل 
كيمؤؤ    يؤي  لعيةؤؤا. شيؤر  عيؤؤي  لآال ؤؤ   لقتؤال فؤؤي سؤينل   شبؤؤذل  لؤؤي س ش لمؤال فؤؤي سؤينل ةصؤؤل  نوؤؤ    لت ؤر  

ش لافاع ي   لمسؤيمن  نويوظ شنموؤظ شيلضؤوظ شمؤالوظ شهرضؤوظ.. شييةؤ  فالقؤا ظ بوؤذ   لعمؤل  بتاؤاء شجؤ    شلت ؤر  
 لؤؤؤليط هش  لجمايؤؤؤ  مؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  ييؤؤؤى ذلؤؤؤك فوؤؤؤظ  كيمؤؤؤ    يؤؤؤي  لعيةؤؤؤا يؤؤؤر  لمجايؤؤؤا فؤؤؤي سؤؤؤينل  . شىذ   جتمؤؤؤ 

  مجاياش  في سينل  (.
شل ؤؤ  يؤؤذ   ل صؤؤل  خؤؤتم بيؤؤرع رؤؤاص مؤؤ  يؤؤمالء   لمجايؤؤاو (   حتؤؤاج هدؤؤحا   مصؤؤطيحا شتعلي ؤؤا محؤؤان   

ييما وظ شكر نريظ شهفل نيظ.. شير مؤا  دؤطيم   جمعوظ شييسحب ييى ما رسوظ شتجمعاتوظ  لمتعان   هش ةتى ييى
مسمى   لتةار  لجواني(. ش ا كين في محاضل ت شتسجنالت سا ق   ا شسؤعن مؤا  شؤمي   لمصؤطيم ييؤاما يية   

شدين إلى يذ   ل صل  شالسةما في مجمري   لمحاضؤل ت  لمعيرةؤ   اسؤظ   لجوؤان يؤر  لحؤل لمؤاذ  شكةؤا( شكؤذلك 
 فنوا: ه   لتةار  لجواني في محاضل ت هبلآ   ل ناور شيي م  هللارل إةتاجي شكاةن  عير   يذ   ل تاص. فقين

توهه شهعار ال  اا هالمهو مصو ح شامل لكل من حمل السالش فر ا أو جماوة أو تنظيمها يجاههد أوهداء  
( ش يؤؤن فؤؤي ةنيوؤؤا ه  يؤؤذ   لتعليؤؤا وتؤؤل  جاةبؤؤا مسؤؤأل   لميؤؤاي  ش ألسؤؤالنب ش أليؤؤا ف إلههه إال هللا مومههد ر ههول هللا

 لجوؤاني ملةيؤ  ش ظؤايل   ةي قؤن يؤ   لصؤحر   إلسؤالمة  رؤالل  لقؤل   لمحاشن  شيتجاشه ت ةموؤا. ش يؤن ه   لتةؤار 
  لميصلم.

 يتؤؤؤ  فؤؤؤي نرشسؤؤؤي تحؤؤؤن يؤؤؤذ   لتعليؤؤؤا  لمترسؤؤؤ   شجؤؤؤات ه   لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني  لؤؤؤذي  شلمؤؤؤا يؤؤؤات لمؤؤؤا كتيتؤؤؤ  هش
ال ويسؤؤحب ييؤؤى كؤل مؤؤ  ويؤارج تحؤؤن ذلؤك  لتعليؤؤا  لعؤؤلية  -شهتياشلؤؤ  ييؤا -تياشلؤن مسؤؤاره فؤي تيؤؤك  لمحاضؤل ت

 شؤؤؤمل كؤؤؤل مجايؤؤؤا فؤؤؤي سؤؤينل  ( ش لؤؤؤذي  شؤؤؤكل مجمؤؤؤرع جمايؤؤؤاتوظ شهفؤؤل نيظ شيؤؤؤر. مؤؤؤا  مكؤؤؤ  ه   سؤؤؤمى بؤؤؤؤ    لؤؤذي
 :فأ رل لجوان    لمسيح (. شلذلك هينا دةاغ   لتعليا  شكل هنق ييا   ل ايل  

 *التيار الجسا ي:
ذ ن تبنههوا فكههر  وياههمل و هه  التنظيمههات والجماوههات والتجمعههات والع مههاء والمفكههرين والرمههوز وارفههرا  الهه

. باوتبارهها تممهل أنظمهة حكهم مرتهد . اا هالمي الجسا  المس ح قد الوكومات القائمة في )ال  العهالم العربهي و
بسهبب حكمسها بغنهر مها أنه ل هللا , وتاهريعسا مهن  وو هللا , ووالئسها روهداء ارمهة مهن وهون الكفهر المخت فهة , 

الساجمهة و ه  )هال  المسه منن معتبهرين ت هك ارنظمهة   هتعماريةاال ما تبنوا منساج الجسها  المسه ح قهد القهون 
 التي أ قووا شرونتسا وقرجوا و نسا ح فاء مواربنن لإل الم والمس منن.
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شرغؤؤؤظ ه  جمايؤؤؤات شهفؤؤؤل ن  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني  شؤؤؤتلكر  مؤؤؤ  غنؤؤؤليظ مؤؤؤ  مكرةات  ل ؤؤؤايل   لجوان ؤؤؤ ( فؤؤؤي ميؤؤؤاه 
يؤؤى هيؤؤل  إلسؤؤالم شبالنيؤؤظ شمقاسؤؤاتوظ مؤؤ   لجمايؤؤات ش ألفؤؤل ن  لجوؤؤان  لمسؤؤيم ضؤؤا  أليؤؤا ء  لخؤؤارجنن   لمعتؤؤاو  ي
شغنليؤا.. إال  إرتليؤا شكشؤمنل ش ل ييؤن  ش  ليرسؤي   لشةشؤا  ش  لذو  تصاش  لجوان يمالء  أليا ء كما فؤي فيسؤطن  ش

ش مر ؤف  ليؤل ء  هةوظ تمنحش   ال  ل  لميطيق م  مبانئ  لحاكمة  ش لم ادي  م  هة مؤ   لجاييةؤ   شبمبؤانئ  لؤرالء ش
  لمممين  م   لطاغرت شهشلةا  .. إلى غنل ذلك مما سيعلض ل  م  ت ادنل ميوجة .

شلؤؤذلك سأدؤؤطيم ييؤؤى  ل ليؤؤق  ل ؤؤاةي مؤؤ   لممارسؤؤن  ليجوؤؤان ضؤؤا  ل  ؤؤار  ألدؤؤينن  مؤؤ   لنوؤؤرن ش ليصؤؤار   
نر سؤؤي   ش لؤؤرثين  شغنؤؤليظ مؤؤ  هيؤؤا ء  لمسؤؤيمن   اسؤؤظ   لجمايؤؤات  لمجايؤؤا (. شيؤؤذه مصؤؤطيحات تصؤؤيةا شتقسؤؤةظ

 شلةس تقسةظ يقاي هش ميو  تقنةظ.
فاألدل  لعقاي كما  امن  ير ه   لمجايؤا فؤي سؤينل   أ مؤ   اتؤل لت ؤر  كيمؤ    يؤي  لعيةؤا. كمؤا  ؤلر  

هبؤر مرسؤى  ألبؤعلي ه  رجؤال  رش   :ذلك رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فةمؤا دؤم ش بؤتول مؤ  هةانوؤث  لسؤي  
  ش للجؤؤل اتؤؤل ليماؤؤيظ   ش للجؤؤل  قاتؤؤل لنؤؤذكل ييةؤؤ  شسؤؤيظ فقؤؤال:  ؤؤا رسؤؤرل      للجؤؤل  قهيل بةؤؤا هتؤؤى  لييؤؤي دؤؤيى  

  قاتل لنل  مكاة    فم  في سينل  ؟ فقال رسرل   ديى   يية  شسيظ: 
  رش ه مسيظ (.) من واتل لتكوو   مة هللا أو   فسو في  بنل هللا ( 

 -بحؤؤث  قؤؤرلي   لجوؤؤانون ( إبؤؤار  إلؤؤى  لميتمؤؤن  ليتةؤؤار  لجوؤؤاني ش ؤؤا هذكؤؤل  لمصؤؤطيم  ارتصؤؤار فؤؤي ثيا ؤؤا  ل 
شبقؤرلي   لمجايؤاو ( إلؤى هفؤؤل ن  لصؤيف  آلرؤل. شال  انؤب يؤؤ   لؤذي  ه ضؤا ه  يؤؤذ   -ش ؤا  بؤتول يؤذ   لمصؤؤطيم 

 لتصؤؤيةا يؤؤر  حكؤؤظ  لاالؤؤب فؤؤي  لمجمؤؤرع  فقؤؤا  حتؤؤري  لتةؤؤار  لجوؤؤاني مؤؤ  ال  حمؤؤل ت ادؤؤنل ف ؤؤله شميوجؤؤ  شيؤؤذ  
 ؤؤا  حمؤؤؤل ف ؤؤل  لتةؤؤار  لجوؤؤؤاني هفؤؤل ن مؤؤ  جمايؤؤؤات مجايؤؤا  لي  ؤؤار  ألدؤؤؤينن  مؤؤ   لمسؤؤتعملي  ش أليؤؤؤا ء  ينؤؤل. ش 

 لتؤؤي  ةي قؤؤن يؤؤ  هدؤؤرل جمايؤؤات  إلرؤؤر    لمسؤؤيمن  هش   لمجايؤؤا  لخؤؤارجنن  شيؤؤذ  ك نؤؤل  شالسؤؤةما فؤؤي  لجمايؤؤات 
لؤؤظ تتؤؤي  ميوجؤؤا معييؤؤا فؤؤي ذلؤؤك جمايؤؤات  لتةؤؤار  لسؤؤي ي .. شل ؤؤ  ترجؤؤ  تيؤؤك  لجمايؤؤات كؤؤا  لأليؤؤا ء  لخؤؤارجنن  ش 

 ألسباص ميوجة  هةةاةا. ألسباص ةلكة  شسةاسة .. في  لاالب  هش
 إذ  هيرن  عا يذ   لت صنل الرتصار  لتعليا فأ رل: 

)الجسههها  وو( أو) التيهههار الجسههها ي( ههههم الجماوهههات أو ارفهههرا  الهههذ ن حم هههوا فكهههر  الجسههها  المسههه ح قهههد 
قد اروداء الخهارجننن, وحم هوا فكهرا موهد ا يقهوم و ه  مبها    اا المي, أوالوكومات القائمة في )ال  العالم 
م صؤؤؤل البهههراء وأ ا هههيات الفكهههر الجسههها ي السيا هههي الاهههروي المعاصهههر  مههها ههههو  الوا ميهههة ووواوهههد الهههوالء و

 شمعلشف في هنبةاتوظ.
الل  ليصؤف  ل ؤاةي مؤ  ه  ةقرم  عمية  تصيةا ليجمايات ش ألفل ن  لذو  مارسؤر   لجوؤان  لمسؤيم رؤ هرنةاشىذ  

  ل ايل   لجوان ؤؤ   لمسؤؤيح ( تصؤؤية ا  اسؤؤظ لقؤؤل   لعشؤؤلي  شىلؤؤى  لنؤؤرم ش لؤؤذو   شؤؤكير   مع موؤؤظ مؤؤا هدؤؤطيم ييةؤؤ  
 إجل ء ةرين  م   لتصيةا:  اإلمكا ألرذ ف ل  هك ل تحاوا  ي  فحر   لتعليا  لسابق ةجا ه   يمرمةا

 .ارول: وفق مجاالت جسا ها والعدو الذي ا تسدفته
 والمنسج السيا ي الاروي. االوتقا  والماني: وفق مناهجسا في التفكنر و
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شل ؤؤ   يؤؤل ذلؤؤك  جؤؤب ه  ةي ؤؤن  لي ؤؤل إلؤؤى  لت ليؤؤق  لوؤؤام بؤؤن   لجمايؤؤات  لمجايؤؤا  هش  لجوان ؤؤ   شبؤؤن  تيؤؤك 
ء  لتي ةمؤؤات  لتؤؤي تحمؤؤل  لسؤؤالح تجؤؤاه مختيؤؤف هبؤؤكال هيؤؤا ء  ألمؤؤ   شل ؤؤ  لؤؤةس جوؤؤان  فؤؤي سؤؤينل   شلؤؤةس إليؤؤال

 ؤا ت ؤر   شآيةؤ  تحلريؤ (   مختي ؤ كيم     هش هن ء ل ليض   لجوان  قصا  لر جب  لاويي كعبؤان  .. شىةمؤا لؤاش ف  
هش لؤؤاش ف   سةاسؤؤة ( ضؤؤا ةكرمؤؤات نكتاترريؤؤ   مؤؤ  هجؤؤل تيؤؤاول  لي ؤؤام  لالنويؤؤي  لقؤؤا ظ  شى امؤؤ  ة ؤؤام ال نويؤؤي هللارؤؤل 

ةؤؤؤ  هش  البؤؤؤتل كة  هش  لشؤؤؤنرعة .. هش سؤؤؤر  ذلؤؤؤك مؤؤؤ   لمؤؤؤذ يب  قؤؤؤرم ييؤؤؤى مبؤؤؤانئ  لقرمةؤؤؤ  هش  لرآيةؤؤؤ  هش  لا مقل آ
  لسةاسة  ش ل  لي   لعيماةة   لمعادل .. 

فوذه  ألرنل  مي مات ةضالة  هش ك اةة  شلةسن مجايا  شال جوان ؤ . ش  ؤا  كؤر  ةمؤل  لسؤالح ألسؤباص مؤ  
 لؤؤذي  ؤؤا  كؤؤر  محمؤؤرن  مؤؤ  شجوؤؤ    للجرلؤؤ  ش لحمةؤؤ  هش بؤؤجاي  هش ريؤؤاء شم ؤؤارل .... إلؤؤى هرؤؤله. شال  عتيؤؤل يميوؤؤا

  شلؤؤةس  آلرؤؤل  لي ؤؤل  لرآيةؤؤ  هش  لتحليليؤؤ  هش  ليضؤؤالة .. شل يؤؤ  لؤؤةس عبؤؤان  و ؤؤاص فاييوؤؤا يينوؤؤا  شال هجؤؤل لؤؤ  فؤؤي 
. بؤل  ؤا  كؤر  هللاثمؤا هش ملتؤا   حسؤب   حسؤب ةنتؤ  مؤا يؤاجل إلةؤ  إلؤىفي سؤينل    شىةمؤا يجلتؤ  ش تيؤ   بوان  تي  

أ ير مؤا كؤا  فؤي سؤينل   شإليؤالء كيمؤ     ش لشؤونا كمؤا يلفؤ  رسؤرل  جيوا .. فالجوان أليا ف  لتي  اتل م  ه
 . م   اتل لت ر  كيم    يي  لعيةا فور في سينل     ديى   يية  شسيظ ير

ا  هلل  شهمؤؤا  لمجايؤؤاش   لؤؤذو   شؤؤكير  هفؤؤل ن  ل ؤؤايل   لجوان ؤؤ . فوؤؤظ  لؤؤذو   قرمؤؤر   القتؤؤال فؤؤي سؤؤينل   تعيؤؤ 
شهن ء ل ليضؤؤ   فتلضؤؤوا   ييؤؤى  لمسؤؤيمن  فؤؤي هةؤؤر ل محؤؤان . فةقرمؤؤر   الجوؤؤان ك عؤؤل نويؤؤي عبؤؤاني. شيؤؤذ  همؤؤل 
 جب ه   كر  ش ضحا. شهما تصيةا هةرع  لمجايؤاو   لنؤرم فعيؤى  لشؤكل  لتؤالي بيؤاء ييؤى مؤا هسؤي ن  ممؤا  سؤايا 

 ( يمرما. ل ايل   لجوان    لمسيح   لمعادل   ييى تعليا  لتةار  لجواني شتمنحه ي  غنله م  مكرةات  
 

 تانيا: تصنيل مكونات الظاهر  الجسا ية:
 :تصنيل مكونات الظاهر  الجسا ية بوسب مجاالت جسا ها واروداء الذ ن جاهدهم

 : ( : أو) الجسا  نن(الجسا يةالتيار الجسا ي: أو) الجماوات أو التنظيمات  .1
ف ؤؤل  جوؤؤان  لحكرمؤؤات  لطاغرتةؤؤ   لملتؤؤا   لقا مؤؤ  فؤؤي بؤؤالن  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي  شيؤؤي  لجمايؤؤات  ألفؤؤل ن  لؤؤذو  تييؤؤر 

ش إلسالمي  م  هجؤل إسؤقاآوا شى امؤ  ةكؤظ بؤليع    ييؤى هةقاضؤوا. هش نفعؤا ل يموؤا  لر  ؤ  ييؤى  لمسؤيمن   بيؤاء 
 ييى ف ل جواني سةاسي بليي محان سةأتي بةاة  إ  باء  . 

 لجمايؤؤؤات  شؤؤكل جمؤؤؤايي هش فؤؤلني  فؤؤؤي هةؤؤر ع هرؤؤؤل  مؤؤ   لجوؤؤؤان كؤؤؤاف  ش ؤؤا  شؤؤؤار  هفؤؤل ن يؤؤؤذه  لمي مؤؤات ش 
 لشةشؤا  شسؤؤر يا. شل ؤ  هسؤاس ةشؤأتوا شهيؤؤا فوا   لصؤا ل شجوؤان  أليؤا ء  لخؤارجنن  كمؤؤا فؤي هفااةسؤتا  ش ليرسؤي  ش

  جعيوؤؤا  شؤؤكل يؤؤام مي مؤؤاتأ  سؤؤلي   لحلكؤؤ (   طليؤؤ   أليؤؤا ف(  يلمةؤؤ   لييؤؤاء  لتي ةمؤؤي(. وؤؤلتبط هفل نيؤؤا   ةؤؤان
 . أليا فشهمنل ييل بةع  ييى  لجوان ش لعمل لتحقنق تيك 
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  الجماوات أو التنظيمات المجاهد  : .2

شيؤؤؤي  لمي مؤؤؤات ش لجمايؤؤؤات  لتؤؤؤي تخصصؤؤؤن فؤؤؤي جوؤؤؤان  أليؤؤؤا ء  لصؤؤؤا ين  ييؤؤؤى بؤؤؤالن  لمسؤؤؤيمن  شرادؤؤؤ  
  ق شغنليؤؤا ةالةؤؤا( هشكمؤؤا فؤؤي جحيؤؤل   لعؤؤلص ش لعؤؤل   كاألمليكؤؤا   لنورن كمؤؤا فؤؤي فيسؤؤطن (  هش  لصؤؤينينن   لمحتيؤؤن  

سؤؤؤي  ش لويؤؤؤا شكشؤؤؤمنل ر  لاؤؤؤلبنن  يمرمؤؤؤا  هش  لميحؤؤؤاو  كمؤؤؤا  لؤؤؤلشس هش  لصؤؤؤن   هش  لؤؤؤرثينن  كمؤؤؤا فؤؤؤي  لشةشؤؤؤا  ش لي
 ... هش هي ةرع م   أليا ء  لخارجنن . هللاسةاشجيرص بلق 

يا  شك نل  ما تأرذ يذه  لمي مات بؤكل ةلكؤات تحليؤل شآيةؤ   شل ؤ  ييؤى هسؤاس إسؤالمي شجوؤاني كمؤا هسؤي 
شبواف تحليل تيك  ليالن  ثظ إرضايوا ليحكظ  إلسالمي  هش نفايا يؤ   لؤاو  ش ألرض ش لعؤلض ش لؤي س ش لمؤال.. 

 كعبان  شفليض  بلعة .
 

 الجماوات وارفرا  المجاهد ن من أجل تغنر المنكر بالسالش أو لدفة المظالم: .3
  شغالبؤا مؤا ال  كؤر  لوؤا جمايؤات محؤان  شغالب يذه  ل ايل   قرم ييى  لجوان  ل ؤلني ش لمبؤانر ت  لشخصؤة 
ش ألمؤل  ؤالمعلشف ش ليوؤي يؤ    الةتسؤاصهش همنل  شىةما هفؤل ن هش بؤل ذم دؤانل  تقؤرم  أيمؤال جوان ؤ  مسؤيح  بيةؤ  

شبياء ييى تصرر ت شنش ف  نوية   إله لؤ  مي ؤل ييؤا هشييؤا   كتؤامنل مر  ؤ   لخمؤل هش   عبا ن  لمي ل هن ء ل ليض  
 لعؤاش   ييؤؤى  لمسؤيمن    هش ييؤؤى نوؤؤيوظ    ش ل سؤان  هش  غتةؤؤاال لؤلهس مؤؤ  رؤشس  ل  ؤل هش  ل يؤؤظ هش لحةؤا هش  لمجؤؤر 

شبؤؤعا ليظ شمقاسؤؤؤاتوظ  هش إله لؤؤ  هي م وؤؤؤل مؤؤ   لم ؤؤؤايل  لتؤؤؤي  عتيلشةوؤؤا مي ؤؤؤل  نويةؤؤا  جؤؤؤب إه لتوؤؤا  النؤؤؤا  عؤؤؤا ه  
  ستحال ذلك  اليسا  ش لقيب ..

لؤؤؤ    لجؤؤؤاش  مؤؤؤ  يؤؤؤذه  أليمؤؤؤال  شيؤؤؤل ةققؤؤؤن  لوؤؤؤاف مؤؤؤ  إه  ش لخطؤؤؤأ ه شلسؤؤؤن ييؤؤؤا  صؤؤؤان ت ؤؤؤةظ  لصؤؤؤر ص هش 
يؤؤذ   لصؤؤيف ييؤؤا ةؤؤرع مؤؤ  هةؤؤر ع  لمجايؤؤاو   لؤؤذو   ؤؤامر  بؤؤذلك   لمي ؤؤل  هم هنت إلؤؤى ميؤؤاكنل هكيؤؤل.. شل يؤؤي هذكؤؤل

 كعبان  شهن ء لر جب نويي  شيذ  هدل ةنتوظ.

  
 رعية:تصنيل مكونات الظاهر  الجسا ية بوسب مناهجسا في التفكنر والسيا ة الا 

 شتيقسظ  صرر  ر ةسة  إلى ةرين  ر ةسنن :
 جماوات منسجية:  .1

شيؤؤي  لتؤؤي  لوؤؤا مؤؤيو  ف ؤؤلي سةاسؤؤي بؤؤليي محؤؤان شم صؤؤل  شمر ؤؤف بؤؤليي مؤؤ  يمؤؤرم  لمسؤؤا ل  لسةاسؤؤة  
  لشلعة  هش  لعقا   ش ل  لي  يمرما.

  جماوات غنر منسجية: .2

ف مؤؤ   أليؤؤا ف  لمشؤؤلشي  بؤؤليا  كؤؤاف  فليضؤؤ   لجوؤؤان لوؤؤا هن ءييؤؤى  هفل نيؤؤاشيؤؤي  لجمايؤؤات  لتؤؤي  جتمؤؤ  
 لصؤؤا ل هش إه لؤؤ   لمي ؤؤل هش نفؤؤ   لم ؤؤالظ هش  تؤؤال ةكرمؤؤ  هش سؤؤر  ذلؤؤك  ش ييؤؤى ةمؤؤل  لسؤؤالح مؤؤ  نش  ه   كؤؤر  

 لوا ميو  سةاسي بليي م صل  حان  لمر ف م   لمسا ل  لسةاسة  شغنليا.
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 وتنقسم الجماوات الجسا ية المنسجية إل  تالا أوسام رئيسية:

 ماوات الجسا ية الور ية:الج .1

شمع موؤؤؤؤا  ةي قؤؤؤؤن يؤؤؤؤ   لصؤؤؤؤحر   إلسؤؤؤؤالمة  مطيؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤتنيةات  شةميؤؤؤؤن مؤؤؤؤمثل ت ف ؤؤؤؤل  إلرؤؤؤؤر    لمسؤؤؤؤيمن   
 لحاكمة   ش لذي كؤا  مؤ  هش  ؤل شهي ؤظ مي ليؤ   لشؤونا سؤنا   ليل ء ش  اإلضاف  لي  ل  لذي  ام ييى هسس  لرالء ش

 ي  اكستا . طب في مصل  ش  ألستاذ هبر  ألييى  لمرنشني ف

 الجماوات الجسا ية الس فية: .2

ييؤؤى يقا ؤؤا  لسؤؤيف شفؤؤق فتؤؤاش   إلمؤؤام   اليتمؤؤانشيؤؤي  لجمايؤؤات  لجوان ؤؤ   لتؤؤي ضؤؤمن إلؤؤى  ل  ؤؤل  لسؤؤابق   
 ب  تةمة  شهم ال  م  ه طاص  لمارس   لسيفة   ش يتمؤات فقؤ   لؤاير   ليجا ؤ  شهف ؤار  إلمؤام محمؤا بؤ  ييؤا  لريؤاص 

 سار ييى يذ   لميو  مم  جاء  عايظ.رةموظ    شهف ار م  
 :جماوات الع ماء الجسا ية...( –الجماوات المجاهد  ااصالحية والتربوية )الصوفية الجسا ية  .3

شيؤؤؤي  لجمايؤؤؤات  لتؤؤؤي  امؤؤؤن ييؤؤؤى هسؤؤؤس تلبريؤؤؤ  شميوجةؤؤؤ  ييمةؤؤؤ  هش مذييةؤؤؤ  هش آلقةؤؤؤ  شت ؤؤؤر  لوؤؤؤا كةؤؤؤا   
هش  ا ؤؤؤايظ .. ثؤؤؤظ ةميؤؤؤن  لسؤؤؤالح ليجوؤؤؤان ضؤؤؤا  أليؤؤؤا ء تي ةمؤؤؤي ش رتؤؤؤبط هيضؤؤؤا وا بيةعؤؤؤ  إلؤؤؤى ر ةسؤؤؤوظ هش بؤؤؤةخوظ 

  لخارجنن  غالبا  هش في مسا ل ن رية  هةةاةا.
 

  ما تنقسم الجماوات الجسا ية غنر المنسجية إل  وسمنن:

 جماوات مجاهد  منظمة : .1

هفل نيؤؤا  شيؤؤي  لجمايؤؤات  لتؤؤي وؤؤلتبط هفل نيؤؤا بيةعؤؤ  شهمنؤؤل شقةؤؤان . شتقؤؤرم لوؤؤا  ةاكؤؤل إن ريؤؤ  تي ةمةؤؤ . ش وؤؤلبط 
 لقضة   لجوان    لتؤي  جتمعؤر  يينوؤا  كؤاف   لصؤا ل هش إه لؤ  هي مي ؤل مؤ   لمي ؤل ت  هش  لتصؤاي ألي بؤكل مؤ  

 ش لتلبة .. لاليتقانهبكال هيا ء  إلسالم ش لمسيمن . شل   م  نش  ه   كر  لوظ ميو  ف لي محان 
  تل وأفرا  وتجمعات مجاهد  غنر منظمة: .2

هش  ل تؤؤل  لصؤؤانل  ش لشؤؤل ذم  لمجايؤؤا   لتؤؤي  ؤؤام هيضؤؤاؤيا ييؤؤا شييؤؤا   أيمؤؤال جوان ؤؤ  شيؤؤي محؤؤاشالت  ألفؤؤل ن  
مشؤؤؤلشي   شل ؤؤؤ  نش  ه   كؤؤؤر  لر ةؤؤؤايظ هش مجمؤؤؤريوظ ف ؤؤؤل محؤؤؤان شال مؤؤؤيو   يتقؤؤؤان شتلبةؤؤؤ   هش ر  ؤؤؤط وؤؤؤلبط بؤؤؤن  

 . هيضا وظ
سؤؤيم  شؤؤؤكل شيؤؤذ   ل صؤؤل  لؤؤذي ةحؤؤؤ   صؤؤانه ولكؤؤح ييؤؤى نر سؤؤؤ   عؤؤة مالمؤؤم شتجؤؤارص  لتةؤؤؤار  لجوؤؤاني  لم

محان. شير هبله شهيظ مكرةؤات  ل ؤايل   لجوان ؤ   لمسؤيح . شهك ليؤا هثؤل  بؤل  شؤكل هسؤاس  ل ؤايل   ش لجاةؤب  أليؤظ 
 فنوا م  ةنث  لحجظ ش ألثل شمستقيل  لمر جو  بنييا شبن  هيا  يا و  هييظ.
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 ( 1200-1960تالما: ناأ  التيار الجسا ي المعاصر ومراحل تووره فكريا وحر يا:) 

 عتيل منالن جمايات شتي ةمات  لتةار  لجواني ةتاجا آيةعةا ليتطرر ت  لسةاسؤة  لملةيؤ  مؤا  عؤا  إلسؤتقالل  
 لشكيي( ي   إلةتالل فؤي بؤالن  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي. كمؤا  عتيؤل تطؤرر  ملةيةؤا آيةعةؤا شىفؤل ه  تيقا ةؤا ليصؤحر  

ر   لخالفؤؤؤ  تقليبؤؤؤا هي مطيؤؤؤ   ل الثنيةؤؤؤات. هي  يؤؤؤل مؤؤؤنالن  إلسؤؤؤالمة   لمعادؤؤؤل     لتؤؤؤي كاةؤؤؤن  ؤؤؤا  ةطيقؤؤؤن ميؤؤؤذ سؤؤؤق
 لتةؤؤار  لجوؤؤاني بيحؤؤر ثالثؤؤ  يقؤؤرن ييؤؤى  أل ؤؤل.  حسؤؤب ةا ثؤؤ  هش  ؤؤام مؤؤنالن  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  شهةؤؤر ل كؤؤل بيؤؤا 

 يمرما...  لسةاسة شظلشف  ةتالل  شهشضاي  
 لعلبةؤ  ش إلسؤالمة  تحطؤةظ مقرمؤات ف ما مل معيا في  ل صين   لسا قن . فقا ترلى  إلستعمار  لحؤاوث ليؤيالن 

 لمقاشمؤؤؤ  ش ليوضؤؤؤ  فؤؤؤي  ألمؤؤؤ   عؤؤؤا إسؤؤؤقا   لخالفؤؤؤ   شتمكؤؤؤ  مؤؤؤ  تحطؤؤؤةظ مقرمؤؤؤات  لملجعةؤؤؤات  لسةاسؤؤؤة  ش لاويةؤؤؤ  
في غالب بالن  لعالظ  لعلبي ش إلسؤالمي. شهنت  ليقيؤ   ليرعةؤ  فؤي هسؤيرص  إلسؤتعمار  مؤ   إلسؤتعمار  ش الجتماعة 

لؤؤيالن  لمسؤؤيمن  إلؤؤى هسؤؤيرص  إلسؤؤتعمار  لحؤؤاوث   ال تصؤؤاني ش لسةاسؤؤي ش ل قؤؤافي(    لقؤؤا ظ هش  لعسؤؤكلي  لمبابؤؤل(
 شتيصنب  لحكرمات  للن  م  هجةال  لعيماةة  هشم   لتجمعات  لخا ي   لعمني ( ةا ب  يي  في تحقنق هيا ف ...

ات   لرآيةؤ ( ش هن  ذ لك إلى رلشج  ألم  م  منا    لصا م لخ اء نشر  لمستعمل  لخؤارجي شتؤرلي  لحكرمؤ
 لمحية  ليحكظ ...شبحكظ آبا    ألبةاء كا  ال بؤا لتيؤك  لحكرمؤات مؤ  ه  تصؤطام مؤ  مختيؤف مكرةؤات  لصؤحر  

 حسؤؤؤؤب كؤؤؤؤل مارسؤؤؤؤ  ش تجاياتوؤؤؤؤا  - إلسؤؤؤؤالمة   لتؤؤؤؤي  امؤؤؤؤن هساسؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  هجؤؤؤؤل  لعؤؤؤؤرن   المسؤؤؤؤيمن   شؤؤؤؤكل هش  ؤؤؤؤآرل
 .إلى  لحةا  بياء ييى تعالةظ نويوظ ش لحكظ  شليعتوظ -شميايجوا

فقؤؤؤا  امؤؤؤن ةكرمؤؤؤات  إلسؤؤؤتقالل كيوؤؤؤا بؤؤؤال  سؤؤؤت ياء فؤؤؤي بؤؤؤالن  لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤؤالمي  ييؤؤؤى هسؤؤؤس ييماةةؤؤؤ  
ت صؤل  لؤاو  يؤ   لاشلؤ . شةكمؤن جمةعوؤا  انؤل مؤؤا هةؤحل    شتؤرلى  لمؤار ر  مؤ  هبيا وؤا مومؤ   لتشؤلي  مؤؤ  نش  

ظ جوؤار . يؤذ   اإلضؤاف  إلؤى مؤا تحيؤن  ؤ  كؤل تيؤك    كما ترلر  موم   لعمال  ش لرالء أليؤا ء  ألمؤ  شرامؤ  هيؤا فو
شمختيؤؤف هبؤؤكال  ل سؤؤان  إلن ري ش لسؤؤيركي شغنؤؤل  ش السؤؤتيا ن لحكرمؤؤات بؤؤال  سؤؤت ياء مؤؤ  مر دؤؤ ات  ل يؤؤظ ش لقوؤؤل 

 ذلك .. 
 1947شهرع  إلستعمار  ل ةا   لصونرةي في  يؤب  لعؤالظ  إلسؤالمي فؤي فيسؤطن   ش امؤن نشلؤ  إسؤل  نل يؤام 

 اإلضؤؤاف  إلؤؤى هجؤؤح ء مؤؤ  مصؤؤل شسؤؤؤرريا ش ألرن    ةتاللوؤؤاظ هرض فيسؤؤطن   ثؤؤظ هتمؤؤن إسؤؤؤل  نل رسؤؤمةا ييؤؤى مع ؤؤ
 .1967شلييا  سي  

  ةتاللؤ شبكين  ضة  فيسطن  ييئا ضخما في شجا    لعالظ  لعلبي ش إلسالمي.. شرسؤر  إلسؤتعمار  لالبؤي 
  لتي هةشأيا فة .  لا كتاترري رمات  ال تصاني ليعالظ  لعلبي ش إلسالمي ش ستيحف رنل ت ... شنيظ شة ,  لحك

شيكؤؤذ  شجؤؤات  ر يؤؤا  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  شقةان توؤؤا ة سؤؤوا همؤؤام يؤؤذ   لر  ؤؤ   لمؤؤملظ  لاليؤؤب  لؤؤذي يقؤؤب ملةيؤؤ  
 إلستعمار ... شتعانت  لمذ يب ش آلر ء ن رل هشسا   لصحر  ذ توؤا لمعالجؤ  يؤذ   لر  ؤ  ممؤا هن  لتمؤاوح ما رسؤوا 

  ل صل  لخامس. ش تجاياتوا كما رهويا في
ف ؤؤؤي ةؤؤؤن  ره   عضؤؤؤوظ  ؤؤؤؤأ   لحؤؤؤل  كمؤؤؤ  فؤؤؤؤي  لتلبةؤؤؤ  ش إلدؤؤؤالح ش يتؤؤؤؤح ل  لسةاسؤؤؤ  ... ره  هللارؤؤؤلش   لحؤؤؤؤل 
ش إلدالح فؤي   تحؤام مةانويوؤا مؤ   لير  ؤ   لمشؤلشي    اةرةؤا(  مؤ  رؤالل مؤا تتةحؤ  تيؤك  لحكرمؤات .. ره   ل ليؤق 
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سؤ  ييؤى  لل  ؤ   شهةؤ  ال بؤا مؤ  ةمؤل  لسؤالح لعؤالج  ل الث  ش لذي ةح   صانه فؤي يؤذ   ل صؤل( ه   لخؤلق  ؤا  ت
يؤؤذه  ألشضؤؤاع ..السؤؤةما  عؤؤاما هثيتؤؤن تيؤؤك  لحكرمؤؤات شهجوحتوؤؤا  لقمعةؤؤ   هةوؤؤا جؤؤايح  لتقيؤؤةظ هظؤؤافل  لصؤؤحر  ن  مؤؤا 
ييل تصفة  قةان توا  اغتةال هيما وا هش هجوظ فؤي  لسؤجر  لعشؤل ت  لسؤين   شمطؤارن  هتبؤايوظ شتضؤننق كؤل سؤيل 

  ةتؤؤى  لسؤؤيمة  ميوؤؤا .. شييؤؤا .. بؤؤاهت تتييؤؤرر  ألف ؤؤار  ألشلؤؤى لمؤؤنالن  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لمعادؤؤل ..  لؤؤاير  إلؤؤى 
 ةوا    لخمسنيةات شمطي   لستنيةات م   لقل   لميصلم..

كاةؤؤؤن ةلكؤؤؤ   إلرؤؤؤر    لمسؤؤؤيمن    صؤؤؤرر  ر ةسؤؤؤة (  لمحضؤؤؤ   لطيةعؤؤؤي  لؤؤؤذي  مكؤؤؤ  ه  ترلؤؤؤا فةؤؤؤ  م ؤؤؤل يؤؤؤذه 
نير  ةس   لييا رةم    ميارا مياسبا لوذه  لتطرر ت. شال هنل ييى ذلؤك مؤ  بؤعاريا   ألف ار شتيتشل. فقا كرةن

  غاوتيؤؤا.  للسؤؤرل  ؤؤاشتيا.  لقؤؤلهللا  نسؤؤتررةا.  لجوؤؤان سؤؤينييا.  لمؤؤرت فؤؤي سؤؤينل   هسؤؤمى     لؤؤذي  رتصؤؤل ميوجوؤؤا
ي  مؤؤ  مؤؤمثل ت دؤؤرفة  شسؤؤيفة   ل  ؤؤلي ش لميوجؤؤ  الرؤؤتال هماةنيؤؤا(  رغؤؤظ ه  ف ليؤؤا شممارسؤؤاتوا  ؤؤا ةمؤؤل ك نؤؤل  مؤؤ  

ششآيةؤؤ  شن مقل آةؤؤؤ  شسؤؤؤر  ذلؤؤؤك. كمؤؤا بؤؤؤكين ممارسؤؤؤاتوا  لجوان ؤؤؤ   لميا ةؤؤؤ  نلؤؤنال هللارؤؤؤل ييؤؤؤى دؤؤؤالةة  ه  ت ؤؤؤر  
 محضيا لمنالن  لتةار ش ل  ل  لجواني في رةموا. 

. 1948 -1947فقؤؤا بؤؤار  قةؤؤان ت شبؤؤباص  إلرؤؤر    لمسؤؤيمر  فؤؤي مصؤؤل شسؤؤرريا فؤؤي ةؤؤلص فيسؤؤطن  سؤؤي  
   لييؤؤا جوؤؤاهه  لسؤؤلي  لخؤؤاص  شيؤؤر  لجوؤؤاه  لعسؤؤكلي ليجمايؤؤ  أليؤؤا ف جوان ؤؤ   ش ؤؤا  ؤؤام هيضؤؤاء يؤؤذ  شبؤكل ةسؤؤ

  ةؤؤان  شىن ر   لمقاشمؤؤ   لسؤؤلي  فؤؤي  يؤؤا   لسؤؤريس شمؤؤا ةرلوؤؤا  1949 لجوؤؤاه  عؤؤا  غتةؤؤال ةسؤؤ   لييؤؤا رةمؤؤ    سؤؤي  
ر  اإلآاةؤ   الميؤك فؤارشق. شل ؤ  مطي   لخمسنيةات. شبار   لجواه في نيظ ةلك  ييا  ليادؤل ش لضؤبا   ألةؤل 

يذ   لوالك كا   ا رتب م  هيا ء يذه  ألم  بلةامج   لذي تضم  تصؤفة   لحلكؤ   إلسؤالمة  فؤي مصؤل شآيةعتوؤا 
 ةلك   إلرر    لمسيمن .

 1965ششسؤؤؤ  ةميتؤؤؤ  ييؤؤنوظ شهيؤؤؤام  عضؤؤؤوظ سؤؤؤي   1954فقؤؤام  سؤؤؤج  قةؤؤؤانتوظ ش  آلالف مؤؤؤ   ر يؤؤايظ سؤؤؤي   
م  ليوؤؤا شييادؤؤليا  ل ةان ؤؤ   يؤؤذ  فؤؤي مصؤؤل  همؤؤا فؤؤي سؤؤرريا شيؤؤي  لمحضؤؤ   لوؤؤام  آلرؤؤل شكؤؤا  مؤؤ  بنؤؤيوظ رنؤؤل  

 لعسؤؤؤكلي   حكرمؤؤؤات  إلسؤؤؤتقالل  لرآيةؤؤؤ   لا مقل آةؤؤؤ   لتؤؤؤي   الةقال ؤؤؤاتلحلكؤؤؤ   إلرؤؤؤر    لمسؤؤؤيمن  .. فقؤؤؤا يصؤؤؤ ن 
فؤي سؤرريا  إلؤى ه  تؤظ  لتي ريتوا  لمخابل ت  ألمليكةؤ  شتجاربوؤا   الةقال اتتر لن  1954. شميذ 1946تر لن ميذ 

. شكؤؤؤا  ييؤؤؤى هشلؤؤؤى هشلرياتؤؤؤ  تصؤؤؤفة  1963لةقؤؤؤرم  اةقال ؤؤؤ  سؤؤؤي    البؤؤؤتل كيتجونؤؤؤح  ألجؤؤؤر ء لحؤؤؤحص  لبعؤؤؤث  لعلبؤؤؤي 
 لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  مؤؤؤ   إلرؤؤؤر   شغنؤؤؤليظ  شمحاربؤؤؤ   إلسؤؤؤالم  كؤؤؤل مكرةاتؤؤؤ  .. شبؤؤؤكين مصؤؤؤل شسؤؤؤرريا  لمحضؤؤؤ  

لرت يؤؤؤؤذه  لصؤؤؤؤرر  فؤؤؤؤي مختيؤؤؤؤف بيؤؤؤؤا    لعؤؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤؤي  لمبكؤؤؤؤل لمؤؤؤؤنالن شتييؤؤؤؤرر ف ؤؤؤؤل  لجوؤؤؤؤان شة ليؤؤؤؤات يميؤؤؤؤ   شت ؤؤؤؤ
ش ل قافةؤؤؤ  شةمؤؤؤالت  لتاليؤؤؤب ش لعيميؤؤؤ   لتؤؤؤي  امؤؤؤن بوؤؤؤا  ش الجتماعةؤؤؤ ش إلسؤؤؤالمي.شيمين تيؤؤؤك  لتحؤؤؤرالت  لسةاسؤؤؤة  

  لحكرمات  لمختي   ييى آلح مسا ل يام  ييى ف ل  لصحر   إلسالمة  شميوجوا.. 
ت  ألستاذ  لعبقؤلي  ل ؤذ هبؤر  ألييؤى  لمؤرنشني رةمؤ    مؤان  ف ي  لباكستا  شرالل  لخمسنيةات بكين كتا ا

هساسة  لتييرر ف ل  لجوان .. فقا  ةتقا رةم     لحال   ليينا   لتؤي تعةشؤوا  ألشسؤا   لاويةؤ   لتقينا ؤ  فؤي  اكسؤتا  
 نؤؤل  مؤؤ  هيؤؤظ .. شآؤؤلح ييؤؤل كتبؤؤ  شمقاالتؤؤ  شجليؤؤا  ةلكتؤؤ   لتؤؤي هسسؤؤوا  اسؤؤظ  لجماي   إلسؤؤالمة  فؤؤي  اكسؤؤتا ( ك

 لمسؤا ل  لسةاسؤة   لشؤلعة   شيؤؤلض ش  ؤ   لمسؤيمن   لمعادؤؤل مؤ  راللوؤا.. شكتؤب يؤؤ  مقتضؤةات بؤوان   لترةنؤؤا 
شممنح توؤؤا   إلسؤؤالمة ..شيؤؤ  هسؤؤس  لؤؤرالء ش ليؤؤل ء .. شيؤؤلف  لجوؤؤان شهغل ضؤؤ  شهيا فؤؤ  ..شكتؤؤب ةؤؤرل مؤؤنالن  لاشلؤؤ  
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( ييؤى ك نؤل مؤؤ   ألربعؤؤ ةؤا هيؤظ كتبؤؤ  شيؤر   لمصؤطيحات شيؤ  نسؤترريا شمر دؤؤ اتوا ش لطليؤق إل امتوؤا. شهبؤؤتمل ه
 هساسةات  ل  ل  لجواني  لمعادل..

شل   ر  ا  ل  ل  لجواني في  لعصؤل  لحؤاوث بؤال ميؤاهع ش لؤذي  عؤرن ألف ؤاره مؤنالن مؤيو   لت  نؤل شة ليؤات  
ةمؤؤ   .  لؤؤذي  بتؤؤاه  لحلكؤؤ  فؤؤي   لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لمعادؤؤل( كؤؤا  بؤؤال بؤؤك  ألسؤؤتاذ  لشؤؤونا  لمعيؤؤظ  سؤؤنا  طؤؤب( ر 

ةةاتؤؤ  هنوبؤؤا بؤؤايل  ش  اة ؤؤا ةا ؤؤا  ال معؤؤا. شيؤؤاش ةضؤؤرج  ل  ؤؤل رؤؤالل  لح بؤؤ   لصؤؤارب   لحلجؤؤ  مؤؤ  تؤؤارير مصؤؤل 
 لمعادل رؤالل  ألربعنيؤات ش لخمسؤنيات ش لسؤتنيات  شيؤي هش ل  لمي ةؤ  شثؤرر   لضؤبا   ألةؤل ر. ش ةؤتالل فيسؤطن  

   لمسيمن  شتأثل  حلكتوظ. شكؤا  للةيتؤ   لار سؤة  إلؤى همليكؤا هثؤل ش لعاش   ييى مصل ..ش ةتك ي   لص  اإلرر 
لمؤؤا ةبؤؤاه   مؤؤ    اإلضؤؤاف  ؤؤال  فؤؤي  كتشؤؤاف  لطيةعؤؤ   لحميؤؤ   لصؤؤينية   لمعادؤؤل  ييؤؤى  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي  

قةؤان ت   صنل  ةافذ  .. ش يظ هراذ شرشح بؤ اف  .. ش ؤا بؤكين هجؤر ء  لسؤج   لؤذي هجؤ  فةؤ  ييؤا  ليادؤل مؤ  هك ؤل
 إلرؤؤر    لمسؤؤيمن  ميؤؤذ مطيؤؤ   لخمسؤؤنيةات شىلؤؤى هش سؤؤط  لسؤؤتنيةات ..  لمحؤؤةط  لعؤؤام  لؤؤذي رؤؤط فةؤؤ  كتا اتؤؤ   لل  عؤؤ  
 لتؤؤي تعؤؤا  حؤؤق  ألسؤؤاس  ل  ؤؤلي ش لميوجؤؤي ليتةؤؤار  لجوؤؤاني  لمعادؤؤل فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي .. فقؤؤا ضؤؤظ 

 لقؤؤلهللا   ل ؤؤليظ فؤؤي ضؤؤرء مؤؤا ةقيؤؤ   لم سؤؤلش  مؤؤ   آلثؤؤار  كتا ؤؤ   ل ليؤؤا في ظؤؤالل  لقؤؤلهللا ( شيؤؤر ت سؤؤنل ةلكؤؤي آل ؤؤات 
رالدؤؤؤ   لي ليؤؤؤات  لحلكةؤؤؤ  لي  ؤؤؤل  لجوؤؤؤاني  لمعادؤؤؤل  شرالدؤؤؤ  مؤؤؤا هر ن سؤؤؤنا آلةؤؤؤ  مؤؤؤ  م ؤؤؤا ةظ. شكؤؤؤا  كتا ؤؤؤ  

آلشةاتؤؤ   لجوان ؤؤ   الةقالبةؤؤ    معؤؤالظ فؤؤي  لطليؤؤق( يؤؤر  أليؤؤظ ييؤؤى دؤؤال ةجمؤؤ   شةؤؤر  رالدؤؤ  ذلؤؤك  ل  ؤؤل ش
لر سؤؤع  مؤؤ   ل تؤؤب  الرؤؤل  مؤؤ  م ؤؤل كتاص رصؤؤا م  لتصؤؤرر  إلسؤؤالمي( ش يؤؤذ   لؤؤاو (  ل رريؤ . شكرةؤؤن مكتيتؤؤ   

 ش جايية   لقل   لعشلي ( شغنله .. ميوجا مت امال ل  ل جواني ةلكي معادل وياسب تيك  لملةي  .
كؤؤؤا  ف ؤؤؤل سؤؤؤنا رةمؤؤؤ    ةقيؤؤؤ  ةرعةؤؤؤ  فؤؤؤي  لمسؤؤؤار  ل  ؤؤؤلي ليصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  يمرمؤؤؤا شلإلرؤؤؤر    لمسؤؤؤيمن  

 . شكا  ييى  لحلك    ألم( كما هسمريا ه  تحان مر  وا م  يذه  لطلشةات..رصردا
لإلرؤؤر   فؤؤي مصؤؤل مؤؤ  سؤؤنا شهف ؤؤاره مر  ؤؤا ر فضؤؤا مياش ؤؤا .. فقؤؤا كاةؤؤن ة لياتؤؤ  فؤؤي   لتقينا ؤؤ شش  ؤؤن  ل ةؤؤان  

ييؤى  إلرؤر   ه    لحاكمة  ش لرالء ش ليؤل ء  ش لم ادؤي  مؤ   لجاييةؤ  ش لتمؤاوح فؤي  لوريؤ  ش لمؤيو .. م ل ؤا يامؤا كؤا 
ييؤؤ  فؤؤي رن  فعؤؤؤل تحنؤؤا بوؤؤظ ةتؤؤؤى يؤؤ  ثر بؤؤن هساسؤؤؤة  كؤؤا  يينوؤؤؤا   الفتؤؤؤل ق قؤؤلرش   لسؤؤنل معؤؤؤ  ةحؤؤر  لتطؤؤرر  هش 

  لميو  ييايظ. 
ش رتؤؤؤار  إلرؤؤؤر    لطليؤؤؤق  ل ؤؤؤاةي تجيبؤؤؤا ليصؤؤؤا م مؤؤؤ   لسؤؤؤيط  شبؤؤؤات هللاثؤؤؤار  لسؤؤؤج  ش لقمؤؤؤ  ش لسؤؤؤةا  جيةؤؤؤ  فؤؤؤي 

 لعؤؤام ةسؤؤ   لوضؤؤنيي رةمؤؤ    كتا ؤؤ   لشؤؤونل  نيؤؤا  ال  ضؤؤا ( رن   مالمحوؤؤظ  ل  ليؤؤ   لجاوؤؤا . فقؤؤا كتؤؤب  لملبؤؤا
ييؤؤى كتؤؤاص  معؤؤالظ فؤؤي  لطليؤؤق( شمؤؤا ةميؤؤ   فؤؤي ظؤؤالل  لقؤؤلهللا (  مؤؤ  هف ؤؤار  لمر جوؤؤ  ش لصؤؤا م مؤؤ   لجاييةؤؤ   لتؤؤي 
 جسايا  لي ام  لسةاسي  لقؤا ظ  شمؤا   ؤلض ييؤى  لمجتمعؤات مؤ  تحؤرل .. شييؤا  فتل ؤن ةلكؤ   إلرؤر    لمسؤيمن  
ش لصؤؤحر   لسةاسؤؤة   لمعادؤؤل  إلؤؤى مارسؤؤتن  متمؤؤاوحتن  متيا ضؤؤتن  .. فجسؤؤا كتؤؤاص   لمعؤؤالظ( شف ؤؤل سؤؤنا يمرمؤؤا  
ف ؤؤل  لحاكمةؤؤ  ش لتمؤؤاوح ش لم ادؤؤي   شبالتؤؤالي  لحكؤؤظ  ؤؤال  ل ش لؤؤلن  ييؤؤى هة مؤؤ    لحكؤؤظ  لقا مؤؤ  ش لؤؤاير   لصؤؤليح  

 لجوانيا شرسظ معالظ آليق يذ   لجوان..
 ضؤؤا ( كمؤؤا وؤؤال يير ةؤؤ   لمعيؤؤل  مؤؤيو   إلرؤؤر    لجاوؤؤا شبا  ؤؤ  مسؤؤار  لتل جؤؤ   لؤؤذي شبؤؤكل كتؤؤاص  نيؤؤا  ال 

 بتؤاؤشه مؤؤ  ةنيوؤا  شكاةؤؤن رالدؤ  ة ليتؤؤ  ه  رش ن  لصؤحر   إلسؤؤالمة  عبؤار  يؤؤ  نيؤا  إلؤؤى  إلسؤالم ش إلدؤؤالح  
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لشجوظ ييؤ . شبؤكل شلةسر   ضا  ييى  لحكام ش لياس شما يظ فة  م  هةر ل  ةتى  حكمر   اةتما وظ لإلسؤالم هش رؤ
يؤؤذ   ل تؤؤاص هةؤؤا هيؤؤظ ملت ؤؤح ت  إلرجؤؤاء  لسةاسؤؤي  لمعادؤؤل فؤؤي  لحلكؤؤ   إلسؤؤالمة   ليايضؤؤ  ةنث بؤؤمين بؤؤوانت  

  اإلسالم  لسيطات  لملتا   ل افل  شهركاةوا في مصل شغنليا.
شيمؤؤؤا  شكؤؤؤا  يؤؤؤذو   ل تؤؤؤابن  ش يؤؤؤذو   ل  ؤؤؤلي  با  ؤؤؤ  لتشؤؤؤكنل  لمارسؤؤؤتن   لل ةسؤؤؤنتن  فؤؤؤي  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  

إلؤى شالن   لمارسؤ   لشؤاذ  ليت  نؤل -كمؤا بنيؤا هللاة ؤا - لمارس   لسةاسة   ش لمارس   لجوان ؤ . شهن  يؤذ   لجؤر  ل  ؤلي 
 في سجر  مصل ه ضا ييى يامش تيك  لصل يات  ل  لي  ش ا سيق بةاة .

ي شبا  ؤؤؤ  شلسؤؤن ييؤؤؤا  صؤؤؤان  سؤؤؤتعل ض  لمسؤؤؤار  ل  ؤؤؤلي ليصؤؤؤحر   لسةاسؤؤة . شهيؤؤؤرن ليسؤؤؤنل مؤؤؤ   لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤان
 منالن ميايج  شتي ةمات ..

فؤؤلغظ هيمةؤؤ  كتا ؤؤات سؤؤنا شهشلريتوؤؤا فؤؤي ترلنؤؤا  لوريؤؤ   ل  ليؤؤ  ليتةؤؤار  لجوؤؤاني  إال ه  كتا ؤؤات يامؤؤ  هرؤؤل   ؤؤا 
بلهت في تيك  لملةي  في مصل ه ضا   أتي في آيةعتوا كتا ات  ألستاذ  لقاةرةي  لشؤونا ييؤا  لقؤانر يؤرنه رةمؤ  

ش ؤا ةؤاشل سؤنا   ليادل  شكذلك كتا ات  لشةر  لمحؤا  هةمؤا بؤاكل رةمؤ    شغنؤليظ ...     لذي هيام  ييا  
 طؤؤب رةمؤؤ    شضؤؤؤ  هف ؤؤاره مرضؤؤؤ   لتي نؤؤذ  شةؤؤؤاشل تشؤؤكنل هشل تي ؤؤؤةظ جوؤؤاني سؤؤؤلي  حمؤؤل تيؤؤؤك  ألف ؤؤار  مؤؤؤ  

  تيؤك سؤليا  لفةا م   لشباص  لمجايا  لذو  كا  مع موظ هيضاء فؤي  إلرؤر    لمسؤيمن   إال ه  تجلبتؤ   لاضؤ
ما هجوضن شهيام بتومتوا رةم   . لنتحقق ل   رل ر    شرؤيا دالح   الا   لاالل  كا   ا رهللايا فؤي سؤجي . فقؤا 
رش   عؤؤة معادؤؤلي  فؤؤي  لسؤؤج  هةؤؤ  ره  فؤؤي ميامؤؤ   ينؤؤل إيا مؤؤ   ن رج آاشلتؤؤ   لتؤؤي  كتؤؤب يينوؤؤا ش لؤؤذي  حؤؤري 

لعصؤؤافنل فتحمؤؤل  ألشر ق شتطنؤؤل بوؤؤا فؤؤي كؤؤل  تجؤؤاه ... فأشلوؤؤا   ألشر ق  لتؤؤي رؤؤط يينوؤؤا هف ؤؤاره ... وي ؤؤتم شتؤؤأتي  
 :قرل  لذي تحقق ل تا ات  ه ضا فورف له في هةحاء  لاةةا .. شهما  ل  ةتشار
 

  ال  لشونا  لمعيظ سنا  طب رةم    تعالى :
تقوهر  مهاء إنه ليسه  ل   مة تب غ إل  و وب اآلقرين فتور سا وتجمعسها وتهدفعسا, إنسها الك مهات التهي   

ولهدت فهي ارفهواه,  التهيرنسا تقتات و ب إنسهاو حهي.   هل   مهة واشهه وهد اوتاتهه و هب إنسهاو, أمها الك مهات 
ووذفه )سا ارلسنة ولم تتصل )ذلك النبهة االسهي الوهي, فقهد ولهدت منتهة, ولهم تهدفة بالباهرية شهبرا واحهدا إله  

 (.. تارمواال  تبنوو والناس . ارمام, إو أحدا لن  تبناها رنسا ولدت منتة 
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متلجمؤا لياؤ   لبشؤتر  هفااةسؤتا شيكذ   ةتشل ف ل سنا في كل  لاةةا .. شلقا رهون كتا   معالظ في  لطليق في 

هةا  لمجاياو   لقاماء ه ام جوان  للشس نرل إةؤا   لمؤا رس فؤي  ةررسؤتا ( شيؤي  بيايي ه ش ل ارسة  .. بل لقا 
كرش ييؤؤى  لحؤؤاشن  لشؤؤمالة  ل شؤؤمنل ش لصؤؤن   ليبؤؤا مؤؤ  ش  لريؤؤرر  شسؤؤط جبؤؤال  لويؤؤاميؤؤاآق جييةؤؤ  ةا ةؤؤ  جؤؤا   الاؤؤ  

متؤؤل يؤؤ  سؤؤطم  لبحؤؤل .. فؤؤي ميطقؤؤ  لؤؤظ وؤؤاريوا مؤؤ   5000  تقؤؤ  ييؤؤى  رت ؤؤاع هك ؤؤل مؤؤ   بارشؤؤا  شممؤؤل ش رؤؤا 
ظ فؤي كتؤاص  معؤال وؤاش ال هة  نرل إةا   لما رس فرجا فن ال ماء شال كولباء شال سر يا . مقرمات  لحضار  بيء 

 !!.  لطليق( لسنا  طب متلجما ليا   ليررستاةة  
فسؤؤبحا    !! لقؤؤا ةميتوؤؤا يصؤؤافنل  لحؤؤق  لموؤؤاجل ... شةطؤؤن بوؤؤا ييؤؤا  ميؤؤذ يشؤؤل ت  لسؤؤين   عؤؤا إيا مؤؤ  
رةم    .. شلعي  ال ورجا  لنرم لا  ةة  م  لاؤات  لمسؤيمن   إال ش ؤا تؤلجظ إلنوؤا ك نؤل مؤ  كتؤب سؤنا رةمؤ     

. يؤؤؤذ   لعمؤؤؤالق  لؤؤؤذي هنر   لصؤؤؤينينر   لنؤؤؤرم شهعةمؤؤؤتوظ همليكؤؤؤا فؤؤؤي ةميتوؤؤؤا لمكافحؤؤؤ   لعالمةؤؤؤ يؤؤؤ   لياؤؤؤات  فضؤؤؤال
 إلريؤؤاص هثؤؤل ف ؤؤله. فجعيؤؤر  مكافحتؤؤ  ش لينؤؤل ميؤؤ  شتشؤؤريو   هةؤؤا هيؤؤظ ملت ؤؤح ت ةميؤؤتوظ  ل  ليؤؤ   إليالمةؤؤ   لحالةؤؤ  

  لتعيةظ  لاويي راد .شيجرموظ ييى مياي   لتلبة  ش لتعيةظ يام  في بالنةا شييى مياي  
شهما في سرريا.  لمحض   لموظ  ل اةي لميشأ  لصؤحر   إلسؤالمة  ش  لتةؤار  لجوؤاني  لمعادؤل( فقؤا ظوؤل فؤي 

(  لشؤؤةر  لشؤونا مؤلش   ةاوؤؤا رةمؤ   . شكؤا   ؤؤا ذيؤب ليار سؤ  فؤؤي مصؤل شةمؤل ف ؤؤل 1965-1960ة ؤس  ل تؤل  
   ري  في سرريا هش رل  لخمسنيةات  ش  تي   لشؤةر مؤلش   ةاوؤا  إلرر    لمسيمن   شيان ميتسبا إلة   شكاةن  لاير 

ييؤى  لحكؤظ،  لالسؤتنالءرةم     أ  بالء  كححص  لبعث  لؤذي بؤاهت تايؤب ييؤى قةانتؤ   لعيادؤل  ليصؤنلي  شتعؤا 
ا رطنبؤا ال  مك  مر جوت  إال  الجوان  فحمل هف ار  بينو   أف ار سنا شتأثل  ؤ ، شلؤظ  كؤ   لشؤةر مؤلش   كاتبؤا شىةمؤ

 اريؤؤا شبؤؤايل  ةلكةؤؤا مجايؤؤا . فأسؤؤس  تي ؤؤةظ  لطيةعؤؤ   لمقاتيؤؤ  لحؤؤحص  ( كمؤؤا هسؤؤماه هشال، ش لؤؤذي تحؤؤرل فةمؤؤا  عؤؤا 
... 1965  لطيةعؤ   لمقاتيؤ  لإلرؤؤر    لمسؤيمن (. ش ؤام  محاشلؤؤ  جوان ؤ   معتوؤا ن ا ؤؤات  لسؤيط   لبع ةؤ  سؤؤي   السؤظ

 رةم   . 1975ثظ هيام سي   ثظ ما ليث ه   يتقل 1970ثظ ياشن   ل ل  سي  
-1975شةمل  تالمذت  م   عاه موم  إبعال هآرل ثؤرر  جوان ؤ  معادؤل  ضؤا ةكرمؤ  فؤي  لعؤام  لعلبؤي   
(. شظوؤل فؤي  إلرؤؤر    لمسؤيمن  فؤؤي سؤرريا  لشؤؤةر  سؤعنا ةؤؤر ( رةمؤ    شتتالؤؤن كتبؤ   لتؤؤي ةميؤن  ل  ؤؤل 1982

سيسؤؤي    فؤؤي  لييؤؤاء(.   سؤؤظات ش ل ماةةؤؤات.. شةميؤؤن مع موؤؤا  لجوؤؤاني شةققؤؤن فةؤؤ  إضؤؤافات مومؤؤ  رؤؤالل  لسؤؤبعني
أ   (   للسؤؤرل(   إلسؤؤالم(   مؤؤارل إلؤؤى نيؤؤر   إلرؤؤر    لمسؤؤيمن ( شكؤؤا  مؤؤ  هيؤؤظ كتبؤؤ   لتؤؤي  شكؤؤا  ميوؤؤا كتؤؤب

 ة لت لي  ل  لجوانيأ كتاص رطر  لألمام ييى آليؤق  لجوؤان  لمبؤار (، شكتؤاص  جيؤا   ثقافؤ  شهرال ؤا(، شكتؤاص
يطا ؤؤ   ل  ؤؤلي  لجوؤؤاني... ةنؤؤث يؤؤاةى  عؤؤا ذلؤؤك تل جعؤؤا ف ليؤؤا ةتةجؤؤ   شتخطةطؤؤا ( . شيؤؤي  مؤؤ    تي ةمؤؤا  جيؤؤا

   إلى لرثات ن مقل آة  شدرفة  ظوؤلت فؤي هللارؤل ممل اتؤ  رةمؤ    ةتوىي في سرريا. ن لمسار  ل ابل ليعمل  لجوا
   شغ ل ل . 

.همؤا فؤي مع ؤظ  ؤا ي بؤالن  لعؤالظ  لعلبؤي.. فقؤا كاةؤن ش لشام كاةن  ليا    . شهيتقا ه  م  ييا  .. م  مصل
كؤؤذلك ه ضؤؤا ش ةشؤؤل يؤؤذ   ل  ؤؤل مؤؤ  مصؤؤل شسؤؤرريا إلؤؤى   السؤؤتعماري  ش لحالؤؤ  ل ؤؤلشف  لسةاسؤؤة   لمحيةؤؤ  متشؤؤابو  

  لسرن   ش لعل ق شلييا  ش ألرن    حكظ  لجر ر . 
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يؤؤ   ؤؤا ي بؤؤالن  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي كيؤؤ   شبحكؤؤظ  السؤؤتقالل  لمبكؤؤل لسؤؤرريا شمصؤؤل..شبحكظ تقؤؤام ة ؤؤام  لتعيؤؤةظ فنومؤؤا
..  البتا  ةؤؤؤ تقليبؤؤؤا،  سؤؤؤتقامن كافؤؤؤ  نشل  لجحيؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ   لمارسؤؤؤن  مؤؤؤ  مصؤؤؤل شسؤؤؤرريا لمل ةؤؤؤل  لتعيؤؤؤةظ  ألشلؤؤؤى   

ش لقؤاةر  ش لعيؤرم  إلةسؤاةة  شسؤر يا  ش آلن صش لمترسط  ش ل اةري ( بل شليجامعةؤ  ه ضؤا، شالسؤةما فؤي كيةؤات  لشؤليع  
هك ؤؤؤل نشل بؤؤؤمال إفلي ةؤؤؤا، شالسؤؤؤةما  لجح  ؤؤؤل رؤؤؤالل ثؤؤؤرر     لتعليؤؤؤب(   لتؤؤؤي  ؤؤؤام بوؤؤؤا  لؤؤؤل ةس  .. شكؤؤؤذ لك  سؤؤؤتقامن

سؤي  مؤ   130 لجح  لي   ير ري برماو (  عا  الستقالل لمر جوؤ  سةاسؤ   ل لةسؤ   لتؤي فلضؤتوا فلةسؤا ييؤى مؤا  
 تيك  لاشل  لمارسن  ه ضا م  مصل شسرريا..    ستقامن إلستعمار.. 

يؤر   إلرؤر    لمسؤيمن  كاةؤن  ؤا  ةتشؤؤلت  شؤكل ش سؤ  فؤي هشسؤا   لمعيمؤن  ش لقطؤاع  لتلبؤؤري شة ؤل  إلؤى ه  ن
في مصل شسرريا.. كا  ك نل م  هشلئك  لمارسن  مؤ  نيؤا   إلرؤر   هش  لمتؤأثلي  بؤايرتوظ .. ف ؤا  يؤذ  مؤ  هيؤظ 

ا إلؤؤؤى تيؤؤؤك  لؤؤؤيالن، هسؤؤؤباص ةمؤؤؤل  لؤؤؤاير   ألم ، شيؤؤؤي  لؤؤؤلك   ألساسؤؤؤي فؤؤؤي  لصؤؤؤحر   لسةاسؤؤؤة  ش  لجوان ؤؤؤ  مؤؤؤ   عؤؤؤ
ظايل   لصؤحر   إلسؤالمة   لمحيةؤ  يمرمؤا فؤي كؤل تيؤك  لؤيالن ش ةتشؤار ظؤايل   ل تؤاص  إلسؤالمي  الةتشار اإلضاف  
   ، شك ل   لمطا   ش لصحف، شةشا   ش التجار

  لحلك   ل قافة   في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي إ ا  ملةي   إلستقالل .
مة  شما رسؤؤؤوا ييؤؤؤؤى بؤؤؤالن  لعؤؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤؤؤالمي  شتبانلؤؤؤن ما رسؤؤؤؤ  شيكؤؤؤذ  ييؤؤؤن ريؤؤؤؤاح  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤؤال

  لتأثنل.. ش شتي ةمات  شجمايات   ألثل
محضؤي   ل  ؤلي  ألشل  شهييؤي ف ؤل  إلرؤر    لمسؤيمن   يؤب ييؤى  . ش شل    ل  ؤل  لحلكؤي ليتةؤار  لجوؤاني 

  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي م  مصل شسرريا  لشام  شكل ر ةسي.
   ل  ؤؤل  لحلكؤؤي  لؤؤذي ت ؤؤر  ن رؤؤل ةلكؤؤ   إلرؤؤر    لمسؤؤيمن   ثؤؤظ تطؤؤرر ش سؤؤتقل شتمنؤؤح فؤؤي  ل  ؤؤل  شكؤؤا  يؤؤذ 

شكذلك سؤايمن كتا ؤات هرةؤ   ألسؤتاذ محمؤا  طؤب مؤ   عؤاه شما هضؤةا إلؤى  -ةسب  إلى سنا رةم    - لقطيي(
بؤؤطلي مكرةؤؤات ف ؤؤل  يؤؤذه  لمارسؤؤ  مؤؤ  كتا ؤؤات كتؤؤاص  إلرؤؤر    لمسؤؤيمن  فؤؤي  لسؤؤبعنيات مؤؤ  مختيؤؤف  ليالن..هةؤؤا

إلؤؤؤى ت رييؤؤؤ  ملكؤؤؤب موؤؤؤظ هللارؤؤؤل  ؤؤؤام مؤؤؤ   لجحيؤؤؤل   لعلبةؤؤؤ    مؤؤؤ  بؤؤؤالن ةجؤؤؤا   ةضؤؤؤظ لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني  لمعادؤؤؤل   لؤؤؤذي 
 ش لحجاه.. لتي نينن هشر    لسعرن  (.!
بتخطؤؤةط شنيؤظ مؤؤ   إلة ينؤح  شتؤؤرج  لميؤك ييؤؤا  -كمؤؤا سؤيق  إلبؤؤار  لؤذلك -فقؤا  امؤؤن  لاشلؤ   لسؤؤعرن    ل ال ؤ 

. 1935عرن سؤؤيطاةا ييؤؤى بؤؤالن ةجؤؤا ش لحجؤؤاه شمؤؤا هلحؤؤق بوا شت رةؤؤن  لممي ؤؤ   لعلبةؤؤ   لسؤؤعرن   سؤؤي   لعحيؤؤح هللال سؤؤ
يينوؤؤا ييؤؤا  لعحيؤؤح  لت ؤؤر  مؤؤان  نياوتؤؤ  شرا يؤؤ  لييؤؤاس يؤؤي   هيمؤؤ  إةةؤؤاء   سؤؤترلىشكاةؤؤن  لبضؤؤاي   لل  جؤؤ   لتؤؤي 

 لسؤؤقا   لاشلؤؤ   لسؤؤعرن    ل اةةؤؤ  نيؤؤر   لشؤؤةر محمؤؤا بؤؤ  ييؤؤا  لريؤؤاص رةمؤؤ   . لتؤؤي كؤؤا   ؤؤا  ضؤؤي يينوؤؤا تقليبؤؤا  
  حاكظ مصل هللاةذ   محما ييي  ابا لوذه  لموم .  ستعاةنرالل دل يوا م   لخالف   لع ماةة    لتي 

 عاه يميةؤ   لتجؤار   الؤاير   لريابةؤ ..شكا  هلل بوؤظ شبأيؤا ء  إلسؤالم مكؤل لطةا.فقؤا  ييا  لعحيح ششر  هشالن
اير   لريابةؤؤ . شه ؤؤامر   لممسسؤؤات  ل  نؤؤل  شبؤؤذلر  جوؤؤرن  كينؤؤل  شهمؤؤر ال آا يؤؤ  لوؤؤذ  تؤؤا    ألبيؤؤاء  عؤؤا هبؤؤنوظ  لتجؤؤار   الؤؤ

  لالض. ش ا يمل في يذ   لمجال ك نل م   لمخيصن  لياير  ش لاو ..
شيكؤؤؤؤؤؤذ  تتيمؤؤؤؤؤؤذ جنؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤ  رجؤؤؤؤؤؤال  لصؤؤؤؤؤؤحر   إلسؤؤؤؤؤؤالمة  رؤؤؤؤؤؤالل  لعقؤؤؤؤؤؤرن  ل الثؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤي  لسؤؤؤؤؤؤتنيات ش لسؤؤؤؤؤؤبعنيات 

 و  شرثر   لاير   لريابة  شةميريا.ش ل ماةنيات ييى كبار  لعيماء  لذ
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 لاير   لريابةؤ  بؤايظ مؤ    هنيلتشبرجرن  ألجر ء  لمياسب  ش ألمر ل  لطا ي   سيب آ ل   لي ط في تيك  ل تل .
  لحكرمات  لسعرن    لمتعاقب .

تؤل   فأةننن نير   لشةر محما ب  ييا  لرياص شكبار ه م   لؤاير   ليجا ؤ  هرلجن كتؤيوظ  ل ةمؤ  كما هةنؤي 
 لشؤةر  بؤؤ  تةمةؤؤ  شتيمنؤؤذه  بؤ   ل ؤؤةظ رةمومؤؤا   تعالى شكؤؤذلك كتؤب غنؤؤليظ مؤؤ  نيؤؤا   لعقنؤا   لسؤؤيفة  شمارسؤؤ  هيؤؤل 

  لحاوث  شترلن  لحكرم   لسعرن   آباي  شترهي  مالون   ليسر ميوا ييل  لسين .. 

يا شتاريسؤوا شب وؤؤا فؤؤي كؤؤل شترلؤن  لممسسؤؤات  لاويةؤؤ   لحكرمةؤ  ش ألييةؤؤ  ش لجامعؤؤات  لسؤعرن   آبايتوؤؤا شةشؤؤل 
بؤؤالن  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي.. ش ؤؤام ييؤؤى يؤؤذ   لعمؤؤل ييمؤؤاء مخيصؤؤر  ك نؤؤلش  شييمؤؤاء هفاضؤؤل مؤؤ  هيؤؤل  لجحيؤؤل  شممؤؤ  

 ييى هواووظ ..  تتيمذ
كا  ما ر  لاي   لريابة  ش لعقنا   لسيفة  كما ير معيرم ييؤى إةةؤاء فقؤ   لؤالنل شميوؤاج هيؤل  لحؤاوث شيقا ؤا 

 ةاسؤؤؤن ييؤؤل ك نؤؤل مؤؤ   لطؤؤلق  لصؤؤؤرفة    لتؤؤي ش الةحل فؤؤاتيؤؤ  . ش لتلكنؤؤح ييؤؤؤى محاربؤؤ   ليؤؤاع هيؤؤل  لسؤؤي  ش لجما
ش لتخيف  ل  لي . كما ركؤحت يؤذه  لؤاير  ييؤى مسؤأل   لؤرالء ش ليؤل ء .  ش الستسالمري ت  م   للكرن  ما  لميحلف  ش

وظ مؤ   لميؤافقن  .. كمؤا تلكؤح يؤذه شميادل  هيل  إل ما  شمعان ت  ل  ؤار مؤ   لنوؤرن ش ليصؤار  ش لمشؤلكن  شهشلةؤا 
.. شتيحيوؤؤ   أسؤؤما   شدؤؤ ات  .  هلرينتؤؤ  لؤؤاير  كمؤؤا يؤؤر معؤؤلشف ييؤؤى تجليؤؤا  لترةنؤؤا شىفؤؤل ن   شترةنؤؤاه بلبربنتؤؤ  

 بتشلي  هش بل  هش ةكظ مياف لحكم  ..  لر ..  هلرينت ش لتشاوا ييى ت  نل م  ةاهع   في ربربنت  هش 
مؤؤ  هغؤؤل ض  لؤؤايا   لمخيصؤؤن   سؤؤتقا م   لتقؤؤن  لتؤؤيألغؤؤل ض  لحكؤؤام  لايا ةؤؤ  شكؤؤا  مؤؤ  سةاسؤؤ   لسؤؤعرن    

لوؤظ  ة مئات هالف  لطالص  ألجاةب مؤ  مختيؤف بؤالن  لعؤالظ  إلسؤالمي كر فؤاو  ليار سؤ    شفؤتم  ؤاص  لمؤيم  لار سؤ
 إلسؤالمة  في  لجامعات  لسعرن    لمتخصصؤ  فؤي  لتعيؤةظ  لؤاو  . م ؤل جامعؤ   إلمؤام محمؤا بؤ  سؤعرن ش لجامعؤ  

 في  لماوي   لميرر  شغنليا.
شفؤؤي تيؤؤك  ألشسؤؤا  تخؤؤلج مئؤؤات هالف  لطؤؤالص مؤؤ   لشؤؤباص  لمسؤؤيظ ةؤؤامال تيؤؤك  ألف ؤؤار يا ؤؤا  إلؤؤى بؤؤالنه ميؤؤذ 

ةنؤؤث تحؤؤرل  لحكرمؤؤ   لسؤؤعرن   تانؤؤل يؤؤذه  لؤؤيو  تجاشبؤؤا مؤؤ  بلةؤؤام  همليكؤؤا فؤؤي تاننؤؤل   آل مطيؤؤ   لسؤؤتنيات شىلؤؤى 
 إلريؤاص ش لتطؤلف   مؤا تسؤمةسؤيمن  فؤي إآؤار ةؤلص  ألف ؤار رؤالل ةلبوؤا  لشؤامي  ييؤى  ليية   ل  ليؤ  ش ل قافةؤ  ليم

 ش ألدرلة  في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي . 
شكمؤؤا ذكؤؤلت فقؤؤا كؤؤا   ؤؤا ذيؤؤب إلؤؤى  لسؤؤعرن   مؤؤ  مصؤؤل شسؤؤرريا رؤؤالل تيؤؤك  ل تؤؤل  هللاالف  لمارسؤؤن    شكؤؤا  

  إلسالمة  يمرما . ك نل ميوظ م  نيا   إلرر    لمسيمن    شم  رش ن  لصحر  
كما دارت  لسعرن   في يوا  لميك فةصل راد  موجؤل  آيةعةؤا ليمطؤارنو  ش لمي نؤن  مؤ  قةؤان ت  إلرؤر   
مؤؤ  مصؤؤل فؤؤي يوؤؤا ييؤؤا  ليادؤؤل   ةنؤؤث كؤؤا  فةصؤؤل فؤؤي ةؤؤلص معؤؤ  . كمؤؤا فؤؤل إلنوؤؤا ك نؤؤل مؤؤ  نيؤؤا  شمشؤؤا ر 

شيمؤؤل هك ؤؤل يؤؤمالء مارسؤؤن  فؤؤي  لجامعؤؤات   لبع نؤؤن  ميؤؤذ هش سؤؤط  لسؤؤتنيةات..  ضؤؤطوان إلرؤؤر   مؤؤ  سؤؤرريا  سؤؤيب 
  إلسالمة  في  لسعرن  . 

( . بؤن   ل  ؤل 1990 -1960 لصؤحر     شةصل ييا  تماهج يام جا  رالل  لعقرن  ل الث   لوام  م  يمؤل
لمارسؤؤ   إلرؤؤر    لمسؤؤيمن  شرادؤؤ   لقطيةؤؤ  ميوؤؤا  شبؤؤن   ل  ؤؤل  لعقؤؤاي ش لتؤؤل    ل قوؤؤي ليؤؤاير   لسؤؤيفة     ي لحلكؤؤ
 يذه  لتماهج يا ا  إلى مصل ش لشام ثاةة  ثظ إلى  ا ي  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي .  ةطيقارس   لريابة .. ثظ ش لم
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 ش ا شلا يذ   لتماهج مارستن  يامتن  جا  في  لصحر   إلسالمة  ميذ هش سط  لسبعنيةات . شيما: 
    يةر المدر ة السرو : 

وجوؤؤؤا ييؤؤؤى مؤؤؤحي  مؤؤؤ   لحلكةؤؤؤ   إلرر ةةؤؤؤ  ش ل  ؤؤؤل  لسؤؤؤي ي (   شيقؤؤؤرم مي هةؤؤؤا هش  ؤؤؤل نياتوؤؤؤا سؤؤؤظ   ةسؤؤؤب  إلؤؤؤى 
شيي مارس  تي نلي  ف لي  سةاسة  نيري    لؤظ  كؤ  لوؤا يميةؤا تحؤل   مكؤ  ه   سؤجل لؤ  تجلبؤ  يميةؤ    لريابي .

  لحاوث ييوا. شلسيا ييا  صان.  
 )مدر ة ) الس فية الجسا ية : 

ني  لقطيؤؤؤي   مؤؤؤ  تييؤؤؤي  لعقنؤؤؤا   لسؤؤؤيفة  شمؤؤؤيو  وت ؤؤؤر  ميوجوؤؤؤا مؤؤؤ  مؤؤؤحي  مؤؤؤ   ل  ؤؤؤل  لحلكؤؤؤي  لجوؤؤؤا يش لتؤؤؤ 
آبعؤؤؤؤن  لتةؤؤؤؤار  لجوؤؤؤؤاني رؤؤؤؤالل    ل ماةنيؤؤؤؤات  يسؤؤؤؤة   لتؤؤؤؤة لؤؤؤؤاير   لريابةؤؤؤؤ  . شيؤؤؤؤي  لوريؤؤؤؤ   ل  ليؤؤؤؤ   لميوجةؤؤؤؤ   لل 

  لذي ةح   صانه في يذ   ل صل. ش لتسعنيات (   شير  لتةار

 ر  لجواني  لمعادل.. فبارتصار هبنل إلى همل  ال   أليمة  في فوظ  لوري   ل  ل  ليتةا

فقؤؤا بؤؤكل  لمؤؤيو   إلرؤؤر ةي ذي  لطؤؤا    لسةاسؤؤي  لتلبؤؤري   ش لحلكةؤؤ   لقطيةؤؤ  ذ ت  لطؤؤا    لم ادؤؤل  لمتمؤؤاوح 
 بياء ييى مبانئ  لحاكمة  .. لبعا  لسةاسي  لشليي ش لحلكي في ميو   لت  نل في  لتةار  لجواني  لمعادل .

لؤاير   لريابةؤ  شىةتاجوؤا  ل قوؤي   ألرضؤة   ل قوةؤ  ش لعقا ؤ   لتؤي كما بكل  لميو   لسي ي شك نل مؤ  مؤمثل ت  
هجابؤؤؤن ييؤؤؤى هك ؤؤؤل  لمسؤؤؤا ل  لسةاسؤؤؤة   لشؤؤؤلعة   لعالقؤؤؤؤ   لتؤؤؤي آلةوؤؤؤا شهثاريؤؤؤا  لمؤؤؤيو   لجوؤؤؤاني  لحلكي.شنيرتؤؤؤؤ  

 ليمر جو  م   ألة م   لجايية   لحاكم  في  لعالظ  إلسالمي.م   ينل 
ام  لحؤؤاكمن   انؤؤل مؤؤا هةؤؤحل    لمؤؤر لن  أليؤؤا ء  لمسؤؤيمن ..ثظ تسيسؤؤل إ امؤؤ   ليليؤؤا   لشؤؤليي ييؤؤى ك ؤؤل  لحكؤؤ

  ألةكام  لشلعة  تبعا لذلك   م  هةكام  لخلشج يينوظ شىسقا  بلينتوظ ش تال هير ةوظ
 ...إلى غنل ذلك م  يشل ت  لمسا ل  لشلعة   لمت لي  ي  ذلك.
..شآلةن تصؤؤؤرر ت بؤؤؤتى لإلجا ؤؤؤ  ييؤؤؤى شلمؤؤؤا ةوجؤؤؤن هك ؤؤؤل مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة   لمؤؤؤيو   لؤؤؤا مقل آي

مسؤأل   لمشؤؤكي  ش لحؤؤل فؤي ش  ؤؤ   لمسؤؤيمن   لمعادؤل..شنرين مؤؤا رس  لصؤؤحر   إلسؤالمة   لمختي ؤؤ  فؤؤي مسؤؤاجالت 
ف ليؤ  شفقوةؤ  ك نل ..بؤكل فقؤ   إلمؤؤام  بؤ  تةمةؤ  ش لمؤيو   لسؤي ي شتؤؤل    لمارسؤ   لريابةؤ   لمسؤتيا  ألساسؤي ليتةؤؤار 

 لكات. لجواني في ررض تيك  لمعت
 شيكذ   مك  ه  ةرجح لقرل شةيخم  ليية   ل  لي  ليتةار  لجواني  لمعادل  المعانل   لتالة :

أ ا يات من فكر ااقواو المس منن ي المنسج الور ي ل اسند  ند ووب ي الفقه السيا ي الاروي لإلمام 
  ←ا)ن تيمية والمدر ة الس فية ي التراا الفقسي العقدي ل دوو  الوها)ية  

 المنسج السيا ي الاروي الور ي ل تيار الجسا ي .                         
شلقا كا   لمنا    ألساسي ليضرج يذه  لمكرةات  ل  لي   لميوجة  رؤالل  لسؤبعنيةات ش ل ماةنيةؤات فؤي مصؤل 

الةقؤؤؤا  مؤؤؤ   ش لشؤؤام ش لجحيؤؤؤل   لعلبةؤؤ  شرادؤؤؤ  فؤؤؤي بؤؤالن  لحؤؤؤلمن  .شمؤؤؤ  ييؤؤا   ةتشؤؤؤل إلؤؤؤى  ؤؤا ي  لؤؤؤيالن كمؤؤؤا سؤؤأبن 
 إلبؤؤار  إلؤؤى هةؤؤ  كؤؤا  ل ؤؤل سؤؤاة  مؤؤ  تيؤؤك  لسؤؤاةات مؤؤ  بؤؤالن  لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن  شآيةعؤؤ  مكرةؤؤات  لصؤؤحر  فنوؤؤا 

 شملةي  ةضرجوا هثل في آةع   ل  ل  لجواني  لذي شلا فنوا شآيةع   لتجلب  تبعا لذلك.
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الن م ؤل  لعؤؤل ق  ةتةجؤؤ   لي ؤؤام فقؤا كؤؤا   لتؤؤأثنل مبابؤؤل  شسؤليعا فؤؤي  ألرن  شلييؤؤا  ش لؤؤةم    شكؤا   طنئؤؤا فؤؤي بؤؤ
 ألميي  لصارم فنوا  كما كا   لتأثنل محاشن  في نشل  لخية   لعلبي ش لسعرن    سؤيب آيةعؤ   لمجتمعؤات  لي طةؤ   
فنوا   شبسيب  ي   لسكا  شركرن  لحةا   ل  لي  ش ل قافة  فنوا هللاةذ  ..هما لنيةا شبؤالن  لماؤلص  لعلبؤي فقؤا تؤأرل ذلؤك 

 توؤؤا شمالن  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  فنوؤؤا إلؤؤى مطيؤؤ   لسؤؤبعنيةات    حكؤؤظ ظؤؤلشف  سؤؤتقاللوا شآيةعؤؤ  هة تبعؤؤا لتؤؤأرل مؤؤن
(   1963  مبكؤل  فؤي  لماؤؤلص   ؤ ل لةسؤؤي فنوؤا ..ييؤى هةؤ  سؤجين محؤؤاشالت جوانلالسؤتعمار  لالبؤي   لتؤأثنل يمؤق

رلؤا ش لؤذي ةحؤ   صؤانه هثؤل ( ..مؤ  غنؤل ه   كؤر  ليمؤا  ل  ؤلي ليتةؤار  لجوؤاني  لمشؤل ي  لم1973شفؤي  لجح  ؤل  
هش يال ؤؤ  بؤؤذلك . شكؤؤذلك كؤؤا   لتؤؤأثنل محؤؤاشن  فؤؤي  لقؤؤل   إلفليقؤؤي ش لصؤؤرمال ةتةجؤؤ  ظلشفوا..ةنؤؤث  ةتقيؤؤن مع ؤؤظ 
مؤؤمثل ت  لصؤؤحر  إلنوؤؤا متؤؤأرل  يؤؤ  آليؤؤق  لطؤؤالص  لؤؤذو  رلجؤؤر  ليار سؤؤ  فؤؤي  لاؤؤلص هش فؤؤي  عؤؤة  لؤؤاشل  لعلبةؤؤ  

ثلش   أف ؤؤار  لصؤؤحر  شيؤؤانش  بوؤؤا إلؤؤى بالنيؤؤظ لتمتؤؤحج مؤؤ  معطةؤؤات  لمجؤؤاشر  م ؤؤل  لسؤؤعرن   شمصؤؤل ش لسؤؤرن   شتؤؤأ
  لصحر   لمحية  شظلشفوا..

كؤؤذلك كؤؤا   لحؤؤال تقليبؤؤا فؤؤي بؤؤالن هآؤؤل ف  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي م ؤؤل  ةاشةةسؤؤةا ش ل ييؤؤن  شنشل بؤؤلق هللاسؤؤةا ششسؤؤط 
  لق قاس.. هفلي ةا..شكذلك نشل  لجمورريات  لسرفنتة  في شسط هللاسةا ش

عالظ  إلسؤالمي تؤأثل  شتؤأثنل  فؤي  لصؤحر   إلسؤالمة  شيمؤرم ما رسؤوا فؤي  لعؤالظ  لعلبؤي ف اةؤن هما هك ل نشل  ل
  لباكستا  شتلكةا  حكظ  لقلص ش لتا رل في هك ل م  مجال..

هما  لتةار  لجواني م  ةنث منالن  ل  ل ش ةتقؤال هدؤحا   إلؤى منؤا    لتطينؤق ش لمر جوؤ  مؤ   لحكرمؤات فقؤا 
...فؤؤي  ش ال تصؤان  ش ل قافةؤ   ش الجتماعةؤ اك   لمختي ؤ   عر مؤل يؤؤا  م ؤل  ل ؤلشف  لسةاسؤة   رتؤبط قةامؤ  فؤي  ألمؤ

 كل بيا.. اإلضاف  إلى مستر  شةرع  لصحر   إلسالمة  ششدرل  لممثل ت  ل  لي  ليتةار  لجواني لذلك  لمكا  ..
نيؤؤؤؤي هدؤؤؤؤحابوا بؤؤؤؤؤ  ( لتت ؤؤؤؤر   لمارسؤؤؤؤ   لجوان ؤؤؤؤ   لتؤؤؤؤي1992-1984ثؤؤؤؤظ جؤؤؤؤاءت تجلبؤؤؤؤ   لجوؤؤؤؤان  ألفاؤؤؤؤاةي  

   ألفاا   لعلص(  لنارل  لتةار  لجواني ملةي   لعرلم  كما سيل  في  ل قل   لتالة  إ  باء  .
ش ا  امن محاشالت جوان   ليعاوا م  جمايات   ليتةار  لجواني ضا  عة هة م   لحكظ  لقا مؤ  فؤي  لعؤالظ 

يات شىلؤى ةوا ؤؤ   لقؤل   لعشؤلي     مكؤؤ  ذكؤل هيموؤؤا ةجؤرم مختي ؤؤ  ميؤذ مطيؤ   لسؤؤتن  لعلبؤي ش إلسؤالمي   مسؤؤتر  ش
  حضلةي كما ويي:  حسب تسيسيوا  لحميي شبحسب ما

 
 ( 2000-1960أهم المواوالت والتجارب المس وة ل تيار الجسا ي:) 
 

حر ة الابنبة المغربية في المغرب اروص  )مرا ش( . بايها   الاهيخ وبهد الكهريم مويهة . قهد حكومهة  -(1)
 . ( 1963الوسن الماني  نة ) لك الساالم ك 

مواولههة الاههيخ الاههسند  ههند ووههب رحمههه هللا وتنظههيم الجسهها  قههد حكههم وبههد الناصههر فههي مصههر  ههنة  -(2)
(1965.) 

 (.1965قد حكم البع  في  وريا  نة ) حر ة الايخ الاسند مرواو حد د رحمه هللا -(3)
 ل ااحتالل السوفنتيحر ات الجسا  قد ارنظمة الانوعية في أفغانستاو وب -(4)
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 (1965-1975. ) 
 .1972 ره يةا قالل الورب ( في تر ياEkiNGiLARتجربة تنظيم الو يعة ) -(5)
 (.1976-1973حر ة الدولة اا المية بايا   الايخ الاسند مصوف  )ويع ي رحمه هللا في الج ائر) -(6)
-1975مقات ة من تالمنذ الايخ  مهرواو حد هد )المور  اا المية الجسا ية في  وريا بايا   الو يعة ال -(7)

1982. ) 
حر ههههة تنظههههيم الجسهههها  والجماوههههة اا ههههالمية فههههي مصههههر قههههد أنههههور  هههها ات تههههم قههههد ق فههههه حسههههني  -(8)

 (  .1997-1981مبار )
 ( .1986المواولة الجسا ية قد حكم القذافي في لنبيا) -(9)
ل جساز العسهكري لور هة ااتجهاه اا هالمي  قال)يةاالنبع  المواوالت الجسا ية المودو   و المواولة  -(10)

 (.1986في تونا.)
 ( .1991التجارب الجسا ية ل جماوات المتعد   في الج ائر إ)تداءا من  نة ) -(11)
 (.1992المواجسات الجسا ية قد نظام الوكم الانووي في طاجيكستاو منذ ) -(12)
 ( .1994نن )السعو ية( منذ)المواوالت الجسا ية المودو   في )ال  الورم -(13)
 ( وتجربة الجماوة اا المية المقات ة.1996-1994المواجسات الجسا ية في لنبيا ) -(14)
 ( .1996اانتفاقة المس وة له )حر ة نفاذ شريعة ( شمال غرب البا ستاو ) -(15)
 (.1996مواوالت تكوين جماوات جسا ية في المغرب اروص  منذ ) -(16)
لهههة الجسا يهههة قهههد نظهههام ) ريمهههود( الاهههنووي ارمريكهههي فهههي أوزبكسهههتاو . وتاهههكل الور هههة المواو  -(17)

 (.1998اا المية في أوزبكستاو )
 (.1999التجربة الجسا ية لجيش ودو أ)نن في اليمن منذ ) -(18)
 (.2000المواولة الجسا ية في جبال النبوية في لبناو ) -(19)
 

حلكؤات ش لمر جوؤات  لجوان ؤ  ضؤا مختيؤف هبؤكال  إلةؤتالل ش لعؤاش   كما  امن في ة س  ل تؤل   لعاوؤا مؤ   ل
مؤؤ  ةنؤؤث  - لخؤؤارجي ييؤؤى بيؤؤا    لمسؤؤيمن   ممؤؤا دؤؤي ت  تحؤؤن مسؤؤمى  لحلكؤؤات ش لتي ةمؤؤات  لمجايؤؤا  تمننؤؤح  لؤؤ 

يؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لؤؤذي ةحؤؤ   صؤؤانه   ش لؤؤذي  كؤؤر  معوؤؤا مؤؤا هسؤؤمنت   ل ؤؤايل   لجوان ؤؤ   - لتصؤؤيةا  لار سؤؤي
 رالل  ليصف  ل اةي م   لقل   لعشلي .شم  هيظ تيك  لتجارص ش لحلكات ماويي : لمعادل  

 
   والعدواو الخارجي: لالحتاللبع  تجارب المواجسات والور ات المجاهد 
 السندي في)  امنر( و )والية ف ام السندية( . ااحتاللحر ات الجسا  والمقاومة قد  -(1)
 ما وارر او .حر ات الجسا  قد السندوس في )ور  -(2)

 ( .  ( و)جماوة أ)و  ياد حر ات التورير المجاهد  في الف بنن ,ممل) جبسة تورير مورو -(3)
 قد ااحتالل ااتنوبي . إرترياالجماوات التي جاهدت في  -(4)
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 ااتنوبي في القرو اافريقي )اروغا  ن والعفر...(. ااحتاللالجماوات المجاهد   -(5)
 مي في تر ستاو الارمية الذي يجاهد ااحتالل الصنني لتر ستاو .الو ب اا ال -(6)
) جماوة التوحند( التي تاك ه من مجاهدي أهل السنة, قالل الورب اره ية في لبناو في مواجسة  -(7)

 (.1982-1975النصنرية( المدوومة من النظام السوري) التوالا المسيوي والقون)الوائفية
 (. 1992 -1979السوفنتي في أفغانستاو )الجسا  قد ااحتالل  -(8)
 (.1987حر ة المقاومة اا المية )حماس( لمواجسة ااحتالل اا رائن ي في ف سونن منذ) -(9)
 .1989حر ة الجسا  اا المي, لمواجسة ااحتالل اا رائن ي في ف سونن منذ  -(10)
ي العرا  , تم لعدواو ارح اب الكر ية مواجسات الجماوات اا المية الكر ية لنظام صدام حسنن ف -(11)

 (1990الع مانية في  ر  تاو العرا . منذ )
 (.1996-1994التجربة الجسا ية في البو نة قد العدواو الصربي  ) -(12)
 (.1995القفقاس منذ ) التجربة الجسا ية قد ااحتالل الرو ي في الايااو و -(13)
 (.1998منذ)  إندونيسياارن في المواجسات الجسا ية قد ودواو النص -(14)
 

 :رابعا: المووة الرئيسية الكبرن في تاريخ التيار الجسا ي 

 

 (1992-1984) الجسا ارفغاني قد الروس ( وتجمة المجاهد ن ) ارفغاو العرب( )
(  عؤؤا ه  فعيؤؤن ذلؤؤك  طليؤؤق 1979 ةتيؤؤن جنؤؤرش  إلتحؤؤان  لسؤؤرفنتي  للشسؤؤي  لبا ؤؤا هفااةسؤؤتا  يييةؤؤا سؤؤي   

(. شهن  نرؤؤرل  لاؤؤح   إلؤؤى إةحؤؤل   يمؤؤرم 1965  ذ لعسؤؤكلي   لشؤؤنرعة  ميؤؤ  الةقال ؤؤاتابؤؤل  ييؤؤل يؤؤان مؤؤ  غنؤؤل مب
  لشعب  ألفااةي   با ي  شييما   شمختيف آبقات  في  لجوان ش لمقاشم . 

كمؤؤا هبؤؤلت سؤؤا قا فؤؤي ثيا ؤؤا  لبحؤؤث لؤؤظ وتر ؤؤ  هةؤؤا ه   صؤؤما يؤؤذ   لشؤؤعب  ل قنؤؤل  لمعؤؤام  لمتخيؤؤف لوؤؤذ   لاؤؤحش 
 ليؤلشس كمؤا ضؤمر  شسؤط هللاسؤةا ش  السؤتعماري ر. شبا  شكا  همليكا  ؤا سؤيمن  ضؤظ يؤذه  لل عؤ  إلؤى  لمخؤحش   لجبا

 إلن ر   الملكةؤ   ( ل تؤن ة ؤل1982-1979 لق قاس شغنليا ... شل ؤ   لمقاشمؤ   لباسؤي  ليشؤعب  ألفاؤاةي مؤا بؤن   
بحيؤؤؤؤار  منا ةةؤؤؤؤ  هللاةؤؤؤؤؤذ     ذي  ؤؤؤؤام بي سؤؤؤؤشمي ليوؤؤؤؤا  السؤؤؤؤتل تةجنن   ل بؤؤؤؤار مؤؤؤؤ  هم ؤؤؤؤال  لؤؤؤؤل ةس  ألسيق ةةكسؤؤؤؤؤر (  لؤؤؤؤ

. فقؤلر  ل ؤرةالس تييؤي مسؤأل   لجوؤان  ألفاؤاةي كسؤاة  تؤلن   لباكسؤتاةةلمعسكل ت  لمواجلي   ألفاا  ييى  لحاشن 
سةحسؤؤظ فنوؤؤا   لتؤؤيفنوؤؤا همليكؤؤا  لصؤؤاع  ل نتيؤؤامي ليؤؤلشس  أضؤؤعاف   بؤؤل شلتجعؤؤل ميوؤؤا هللارؤؤل سؤؤاةات  لحؤؤلص  لبؤؤارن  

 اضة  كما ةصل رالل يشل سير ت ..ذلك  لصل ع  الضلب   لق

فجؤلت شر ءيؤا ةيؤف   هفااةسؤتاهبلفن همليكا ييى دياي  ةيؤف يؤالمي لمر جوؤ   لؤلشس شةيؤف ش رسؤر فؤي 
رشبؤؤا  لالبةؤؤ  شكؤؤذلك ةي اءيؤؤا  ال تصؤؤانون   ل بؤؤار م ؤؤل كيؤؤا  شهسؤؤتل لةا ش لةا ؤؤا   لت ؤؤري  ش  ليؤؤاتر شنشلؤؤ  كاميؤؤ   نشل ه

لوا فؤي يؤذه  لحؤلص  ششضؤعن سةاسؤ  مالةؤ  تقضؤي  حصؤ  مؤ   لمسؤايا ت ةيف سةاسي إيالمي   تصاني ن يظ 
  لمالة   لمقلر   مالون   لاشالر ت ييى كل نشل  م  تيك  لاشل  شسايظ  لجمة  بذلك.
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شل ؤؤؤ   لجاةؤؤؤب  أليؤؤؤظ مؤؤؤ   لحيؤؤؤف  لؤؤؤذي كرةتؤؤؤ  همليكؤؤؤا لؤؤؤايظ  لجوؤؤؤان  ألفاؤؤؤاةي كؤؤؤا  مؤؤؤ  نشل  لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي  
يةعتوؤؤؤؤا شهيموؤؤؤؤا نشر    لسؤؤؤؤعرن  ( ش  اكسؤؤؤؤتا ( ش مصؤؤؤؤل( شنشل  مجيؤؤؤؤس  لتعؤؤؤؤاش  كؤؤؤؤا  فؤؤؤؤي آ  لتؤؤؤؤي ش إلسؤؤؤؤالمي  ش

 لخيةجي( .. فقا سايمن  لسعرن   شنشل  لخية   القسط  ألكيل م   لايظ  لمالي لتيك  لحؤلص سؤر ء  شؤكل رسؤمي 
ايؤؤاو  ه  تصؤؤل إلؤؤى  لمج  هفااةسؤؤتاةكؤؤرمي هش مؤؤ  رؤؤالل  لتشؤؤجة  ش لسؤؤماح لسؤؤنل  لتيليؤؤات  ألييةؤؤ  ليجوؤؤان فؤؤي 

 ألفاؤؤا  كمؤؤا لعيؤؤن  لسؤؤعرن    ملجعنتوؤؤا  لاويةؤؤ   حكؤؤظ سؤؤةطلتوا ييؤؤى  لحؤؤلمن   شبممسسؤؤاتوا  لاويةؤؤ   لعيمةؤؤ  نشر  
 ش هبلف ييى بلةامجوا شهن ره ر ةس  ستخبار توا هللاةذ    ألمنل تلكي ب  ييا  لعحيح..  إيالمةا  اره .

( كنيؤرمتل  2200شنيا مؤ  هفااةسؤتا  ألك ؤل مؤ    لل ةسي منا ةةا  فقؤا  متؤات ةؤا كما لعين  لباكستا   لاشر
شةؤؤرت يشؤؤل ت  لمعؤؤابل  لل ةسؤؤة  لردؤؤرل  إلمؤؤا ن ت شمختيؤؤف هبؤؤكال  لؤؤايظ ليجوؤؤان  ألفاؤؤاةي شلعيؤؤن  سؤؤتخبار توا 

( ش لتىل سوا هللاةذ    لجيل ل   ةمنؤا كؤل(  نشر  ر ةسؤةا فؤي تلتنؤب  ألةؤح ص  لجوان ؤ  ش إلبؤل ف ييؤى ISI لعسكلي   
 لمسؤايا ت  لمالةؤ  ش لسؤالح بنيوؤا  شبتقؤا ظ  لخؤامات    ليرجسؤتة ( شمختيؤف هةؤر ع  لؤايظ  لمنؤا ةي   تشكنل شترهي  

 ل قنيؤؤ  فؤؤي  لمعؤؤار    األسؤؤيح  لؤؤذي كؤؤا   صؤؤل هةةاةؤؤا لحؤؤا مشؤؤارك   لجؤؤةش  لباكسؤؤتاةي يميةؤؤا فؤؤي  لقتؤؤال ش إلسؤؤيان 
مصؤل فقؤا كؤا  مؤ  هبؤله مشؤاركتوا  إلت اق ( ..همؤا 1989 ه ؤان ش ا رهون ذلك منا ةةا في معار  جؤالل   لحاشن   

يؤؤ  آليؤؤؤق   هفااةسؤؤؤتامؤؤ   ألمليكؤؤا  ييؤؤؤى سؤؤا ن جؤؤحء مؤؤؤ  نورةوؤؤا لوؤؤظ ييؤؤؤى بؤؤكل دؤؤ قات سؤؤؤالح  هرسؤؤيتوا إلؤؤى 
 جؤؤةش اكسؤؤتا . شكؤؤذلك بؤؤوات يؤؤذ   فقؤؤا كؤؤا  مألرفؤؤا لؤؤاويا فؤؤتم  عؤؤة دؤؤيانوق  لؤؤذرنل  ش لسؤؤالح شيينوؤؤا بؤؤار   ل

ا هتخؤؤذ  ؤؤل ر   ايتمؤؤان  لتسؤؤيةم  ألمليكؤؤي ليجؤؤةش  لمصؤؤلي شبؤؤاه بتصؤؤفة   لمصؤؤلي  شذلؤؤك ه  هةؤؤرر  لسؤؤان ت كؤؤا   ؤؤ
 لرجرن  للشسي في مصل فةما يلف  سةاس   إلة تاح .. ف ا  م نا  ل  ه  وتخ ف مؤ  مخؤحش  سؤالح شذرؤا ل لؤظ 

  عا الهما ل  هللاةذ   هش رل  لسبعنيات .
مي  بؤل ش لالبؤي شتا عةؤ   نشر  إيالمةؤا  ؤال  نشل  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤال شلقا لعين تيك  لاشل  اإلضاف  ألك ل

   .. مييى  لمساي  شاء  أليمة  في نيظ  لجوان  ألفااةي  ش لتلشي  ل  شةة كل م  باء شةتى  عة م  ال
سؤمحن باررلؤ  ييؤى رؤط تأونؤا  لجوؤان  ألفاؤاةي .  -هش  ؤاألةل   -شهما  لحيةا  ل الث  لذي هنريت  همليكا 

مة  (  كامؤؤؤل آة وؤؤؤا شةلكتوؤؤؤا . فقؤؤؤا جابؤؤؤن  لعر آؤؤؤف فؤؤؤي دؤؤؤ رف  لصؤؤؤحر  قةؤؤؤان ت فقؤؤؤا كؤؤؤا     لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤال
ش ر يا  شكل تيقا ي  شب عل  لتعاآف  لاو  م  هرؤر   لؤاو  ش لعقنؤا   لؤذو  وتعلضؤر  لحؤلص إ ؤان  ش ةؤتالل غابؤظ  

  همليكؤؤا مؤؤ   ؤؤر  تم ؤؤل  مؤؤ   ل  ؤؤل ش إللحؤؤان مؤؤ  مي ؤؤرر  إلسؤؤالم ش لمسؤؤيمن  .. شيكؤؤذ   ةتقؤؤل  لضؤؤرء  ألرضؤؤل مؤؤ
ألذ الوؤؤا ةكامؤؤا شةكرمؤؤات  لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي  لتشؤؤؤعي  بؤؤاشريا همؤؤام  لحلكؤؤات  إلسؤؤؤالمة   لتشؤؤار  فؤؤي يؤؤؤذ  
 لحيف  لعلية غنل  لمبابل  لذي  لتقن فة   ألغل ض ش لمصالم .. شكا  لياشل  لعلبة  ش إلسؤالمة  مصؤالم فؤي 

يمةؤؤؤ  سؤؤؤمعتوا  مسؤؤؤايا   لمسؤؤؤيمن . شفؤؤؤتم  ؤؤؤاص  لوجؤؤؤل   سؤؤؤتجا   ليسؤؤؤنا  ألمليكؤؤؤي .. شيؤؤؤي ت يؤؤؤذ   لضؤؤؤرء  ألرضؤؤؤل
 لجوان ؤؤ  فنوؤا لتؤؤي س يؤ  رغباتوؤا شمشؤؤايليا  ألدؤرلة   عنؤؤا   ييؤا  ييؤؤى  ليصؤحر  شكر نريؤا  شالسؤؤةما  لسةاسؤة  ش

 عؤؤا هللاالف  ل نيؤؤؤرمتل ت .. شلعيوؤؤؤا تيقؤؤى  انتوؤؤؤا فؤؤؤي  لشؤؤؤوان  فؤؤي سؤؤؤينل    شيسؤؤؤتليم   لحكؤؤام مؤؤؤ  ضرضؤؤؤا وا فؤؤؤي 
 بالنيظ ..
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شيكؤؤؤذ  شبابؤؤؤؤتعال  لضؤؤؤؤرء  ألرضؤؤؤؤل همؤؤؤؤام  لصؤؤؤؤحر  ..  بؤؤؤؤتعين رطؤؤؤؤب  لجمعؤؤؤؤ  ش لمحاضؤؤؤؤل ت ش لمؤؤؤؤمتمل ت   
ش لمولجاةؤؤات ش لميشؤؤرر ت ش لممل ؤؤات ش لصؤؤحف  شكؤؤل شسؤؤا ل  لتعينؤؤل ش لايا ؤؤ  فؤؤي هشسؤؤا   لصؤؤحر    تؤؤلشج ليجوؤؤان 

 رنل    ركيي ( ..  ألفااةي شتياني   ا
 سعان   المشارك .  فلكين يشل ت  أللرف مم  كتب لوظ  ل 
ل ؤؤؤؤن  لي ؤؤؤؤل إلؤؤؤؤى هةؤؤؤؤي هكتؤؤؤؤب يؤؤؤؤذه  ل قؤؤؤؤل  كشؤؤؤؤايا عةؤؤؤؤا  شكمشؤؤؤؤار  رؤؤؤؤالل تيؤؤؤؤك  لملةيؤؤؤؤ    ةنؤؤؤؤث بؤؤؤؤواتوا ه]ش 

(   ةنث يات ليحضؤرر منؤا ةةا فؤي بؤرآوا 1996(.  ثظ ش كتيوا متا عا ي  ك ب إلى  1992( شىلى  1987ميذ 
( 2001( شىلؤى ةواوتؤ  فؤي ن سؤميل  1996هش سؤط    ل اةي  لمختيف كيةا ي   لشر   ألشل رالل  ل تل   لممتا  م 

. ]. 
شيكؤؤذ  شجؤؤؤات هللاةؤؤؤذ   مختيؤؤؤف بؤؤل  م شجمايؤؤؤات ش تي ةمؤؤؤات  لصؤؤؤحر   إلسؤؤالمة  شما رسؤؤؤوا  لمختي ؤؤؤ  فلدؤؤؤ  

نؤؤا ش السؤؤت ان  مؤؤ  تيؤؤك  لسؤؤرق  لل  جؤؤ     لتؤؤي كؤؤا  ل ؤؤل فنوؤؤا يافؤؤ  شبانتؤؤ  مؤؤ  تيؤؤك  لمشؤؤارك  شلؤؤةس ييؤؤا محؤؤل وليتأ
ةققؤؤ   شىةمؤؤا ذكلتؤؤ  أليمةؤؤ  يؤؤذه  لمحطؤؤ   لمباركؤؤ  ييؤؤى  لتةؤؤار  سؤؤت انه شمؤؤا ق مؤؤيوظ شمؤؤا  سؤؤتعل ض هيؤؤا ف كؤؤل فليؤؤ

 تاليا إلى  لنرم بل شييى  لمستقيل فةما هيتقا ..  لجوان  لمعادل رالل تيك  لملةي  شما
شيكذ   ام ةيف غنل مبابل بن  مختيف م  جمعوظ  لعا ء ليشنرعة  ش إلتحان  لسرفنتي  هش كا  لوؤظ غؤلض 

ي مر جوتؤ  ش لقضؤاء ييةؤؤ   بؤا  مؤ  همليكؤا شةي ا وؤؤا فؤي  لمعسؤكل  لالبؤي  ش ةتوؤؤاء  أيؤا  وظ فؤي  لتةؤار  لجوؤؤاني  فؤ
شمؤؤلشر   حي ؤؤا وظ ةكؤؤام بؤؤالن  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي شكؤؤذلك مختيؤؤف هشسؤؤا   لصؤؤحر   إلسؤؤالمة   ييؤؤى  رؤؤتالف 

 مي رر ما رسوا ألمليكا ش لالص ش لحكرمات.
  ش ؤؤل إ  بؤؤئن كؤؤذبتن  ضؤؤخمتن  فلضؤؤوما  إليؤؤالم  لالبؤؤي ش ألمليكؤؤي  إبؤؤكالنتنإلؤؤى  شييؤؤا هةؤؤب ه  هبؤؤنل 

رادؤؤ   ش إليؤؤؤالم  لتؤؤا   لوؤؤؤظ فؤؤي بؤؤؤالن  لعؤؤالظ  لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤالمي .. ةنؤؤؤث  جؤؤب ترضؤؤؤةم ة ةقتومؤؤا لييؤؤؤاس يامؤؤؤ  
  لجوانون  شجمورريظ راد  . شيما : شلإلسالمنن  ش

  ور أمريكا في انتصار الجسا  ارفغاني.  .1
سة ومالة المجاهد ن العرب ومن شار  في الجسا  ارفغاني من اا المننن رمريكا وارتباطسم  )ه شب .2
(CIAقالل ت ك القضية,  ما   وم النوم ااوالم الغربي وأتباوه ) : 

 لمعيرمؤات شممؤ  هن ر  تي مؤ  منا ةةؤ  مشؤاركتي ش لبؤي مؤ  مصؤانرأشهيرن ليتذكنل  أ  قةم  بوانتي يذه  ت
 رالل تيك  ل تل  في هشسا   لجوانون  ش إلسالمنن  م  يلص شهفاا  ..  ألةا     

 أمريكا في انتصار الجسا  ارفغاني:  ور .1
ر   لمتصؤؤؤونير  إلؤؤؤى ين لصؤؤؤين  سؤؤؤطل يينوؤؤؤا  لنوؤؤؤرن ش يلقؤؤؤا سؤؤؤعى  إليؤؤؤالم  ألمليكؤؤؤي  مختيؤؤؤف شسؤؤؤا ي   لتؤؤؤ

ةسؤتا  . ش ؤا ا( فؤي هفاCIAةؤ  شبؤل م    لتصريل  أ   ةتصار  لجوان  ألفاؤاةي كؤا  مجؤلن ةجؤاح ليسةاسؤ   ألمليك
يميؤر  ييؤى ذلؤك ييؤل مختيؤف شسؤا ل  لايا ؤ   بؤاء   يذه  لايا ؤ   ل اذ ؤ  إلؤى ةؤا كينؤل. فقؤا تحقق ألمليكا  ةتشار

ةسؤؤتا   ةنؤؤث هسؤؤقط  لطؤؤا ل ت  شنمؤؤل  لحصؤؤر   شةؤؤلر  لليؤؤا   مؤؤ  افاهمؤؤ  هفؤؤالم  ر ميؤؤر( شغحش تؤؤ   لمةمرةؤؤ  إلؤؤى 
جاياو !( معوظ .. شركب  لخنل  ش ان  لماريات شةيق في  لسماء  ؤالويةكربتل  للشسؤة !!   ألفاا  ش ألمليكا    لم

شجلح مل ر  شلظ  من  ش ةصول ن رل ماري  مامل  شلظ تذص يضالت   لم ترلؤ  !!. ش سؤتطاع ه   مطؤل  لمشؤاياو  
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صؤف  لمشؤؤيرل .. شهشدؤؤل  لمعجيؤن   عضؤؤالت   ألمليكةؤ   سؤؤنل مؤ   لحكؤؤظ ش لؤؤايا ات  لسؤخة   مؤؤ  بؤ ت   لمتالةؤؤ  ة
فؤؤؤؤؤؤؤي  ليوا ؤؤؤؤؤؤؤ   للسؤؤؤؤؤؤؤال  يؤؤؤؤؤؤؤ  رةمؤؤؤؤؤؤؤ  همليكؤؤؤؤؤؤؤا  المستضؤؤؤؤؤؤؤع ن  شةصؤؤؤؤؤؤؤلتوا ليم يؤؤؤؤؤؤؤرمن   شةلدؤؤؤؤؤؤؤوا ييؤؤؤؤؤؤؤى مسؤؤؤؤؤؤؤايا  

 .!  لمسؤؤؤيمن ..شنشريا  لل ةسؤؤؤي فؤؤؤي  ةتصؤؤؤار  ألفاؤؤؤا   لؤؤؤذو  تؤؤؤرلى  ل ؤؤؤنيظ  لخةؤؤؤالي إظوؤؤؤار إيجؤؤؤابوظ شةؤؤؤيوظ ألمليكؤؤؤا
تؤا   ة ؤالت ش لؤل م  لمجؤر  مؤ  غاةةاتوؤا  لحسؤا    إلؤى  يرلنؤرن( لن شيكذ  يانت يضالت  إلى  ر يايا سالم   

 شب توا ةصف  لمشيرل  لتي ت تعل  لحكم ..!! معيل فعال ي  همليكا شيضالتوا  لم ترل  شيقيوا  لصانل كلمح
    ييؤؤؤى نشر دؤؤر رير  سؤؤتيال( فؤؤؤي  ةتصؤؤار  لجوؤؤؤان كمؤؤا ركؤؤح  إليؤؤؤالم  ألمليكؤؤي مسؤؤتخ ا  عقؤؤؤرل مؤؤ  دؤؤام 

ر هي   لمعلك  ييؤؤؤاما بؤؤؤاهت تتسؤؤا ط  لطؤؤؤا ل ت  للشسؤؤؤة   ؤؤ   ممؤؤؤا هن  لتحؤؤؤرل مجؤؤؤل   ألفاؤؤاةي  شكةؤؤؤا هةؤؤؤ   يؤؤب مؤؤؤ
 لمعار  م  يحيم   لمجاياو  إلى  ةتصاريظ!! ش ا ةشلت يذه  ل ذ ؤ  ييؤل مختيؤف شسؤا ل  إليؤالم ش لايا ؤ   مؤ  

  ألفالم  لرثا  ة  إلى  ل تب إلى  لصحف   إلى مذكل ت ضبا   إلستخبار ت..إلى غنل ذلك..
مؤؤا ه   أليؤؤا ن  لمحؤؤؤاشن  مؤؤ  دؤؤؤر رير  سؤؤتيال(  ألمليكةؤؤؤ    ؤؤا نريؤؤن هفااةسؤؤؤتا   عؤؤا يشؤؤؤل سؤؤير ت مؤؤؤ  يي

يؤان إال نررل  للشس  ش ينل  ةسحابوظ  قينل   شلظ  ستخام فؤي  لمعؤار   لحاسؤم   ألرنؤل  إال ةؤانر   شلؤظ  سؤقط  ؤ  
سؤل ن  إلسؤتخبار ت  لباكسؤتاةة  ةصؤتوا  محاشن م   لطا ل ت..شلظ وله إال  ليانر مؤ  مئؤات هللاالف  لمجايؤاو   ش ؤا

كل  لمسايا ت  لمالة  ش لعنية   لتي جاءت ليمجايؤاو   ألفاؤا  مؤ   لسؤةار ت سل   ةصتوا م  كعانتوا في  مي   
 شمر ن  إلغاث   لمختي   ش لعتان ش لسالح ش لذرا ل   لتي كاةن تمل إجباريا في  اكستا  في آليقوا إلنوظ..

 لجوؤؤان   ةتصؤؤار سؤؤتيال( فؤؤي   ستسؤؤاغن  لعقؤؤرل يؤؤذه  ل ذ ؤؤ   ل يؤؤل   فؤؤي نشر يؤؤذ   لؤؤؤفمؤؤا هنري ة ةقؤؤ  كةؤؤا 
 ألفاؤؤاةي  لؤؤذي بؤؤار  فةؤؤ  مالوؤؤن   ألفاؤؤا  ش ةؤؤت ظ فؤؤي دؤؤ رف هةؤؤح ص  لمجايؤؤاو  راللؤؤ  هك ؤؤل مؤؤ  مينؤؤر  مجايؤؤا 

ب كؤؤا    شرمسؤؤ  مالوؤؤن  موؤؤاجل  مؤؤ  بؤؤع ءشؤؤوامؤؤ   لمسؤؤيم . ش ؤؤام  لشؤؤعب  ألفاؤؤاةي راللؤؤ  هك ؤؤل مؤؤ  مينؤؤرةنن  
 هللالةؤؤ مينؤؤر  ةسؤؤم  .. شمؤؤا هنري مؤؤا نشر  سؤؤتيال( فؤؤي تؤؤامنل هك ؤؤل مؤؤ  رمسؤؤن  هلؤؤف  16 جؤؤاشه  تعؤؤا ن سؤؤكاة  ال

هلؤؤف مؤؤ   لميةشؤؤةات  /150/هلؤؤف جيؤؤاي رشسؤؤي ييؤؤى  ألرض  شهك ؤؤل مؤؤ   /30/رشسؤؤة  يسؤؤكلي   ش تؤؤل هك ؤؤل مؤؤ  
رمسؤ  يشؤل سؤي   ش بتؤاه  يؤل  لاؤحش  ك ؤل مؤ أل  لشنرعة   ألفااةة   يا  مئات هللاالف  لعميةات رؤالل جوؤان  سؤتمل

-1973 للشسؤؤؤي  خمؤؤؤس سؤؤؤين   ش سؤؤؤتمل  عؤؤؤايا ثؤؤؤال  سؤؤؤين    إلؤؤؤى ه  سؤؤؤقطن كابؤؤؤل بنؤؤؤا  لمجايؤؤؤاو .هي مؤؤؤ   
شرغظ سخاف  يذ   ل ذ     الستيالي ( شتوافتوا همام ه سط  لمعيرمات ي  سؤنل  لجوؤان  ألفاؤاةي  شل يوؤا  (..1992

رش ن  لشابؤات  لصؤانل  ش ل ينؤل  .. شيؤذ  يؤر سؤحل  إليؤالم  ألمليكؤي   شجات آليقا إلى يقرل مالون   لسؤذج مؤ 
    ستخ ر   عقرل هك ل  لبشل فأآايريظ شلألسف !! وشمنا    ةتصار يمالء  لجيياء  لمخانين    لذ

 
 ( قالل الجسا  ارفغاني:CIA) رتباطسم )ها ة ومالة المجاهد ن العرب رمريكا وس. شب2

 ليؤل م   إليالمةؤ   لعالمةؤ  ش لعلبةؤ  مؤ  هفؤالم شمقؤابالت شتحيؤنالت شدؤحف شكتؤب  مؤ   لعجنؤب  لنؤرم . ه  
وي ومسؤيظ  ؤ   معؤلشف بؤا ءشسر يا. تمل بوذه   ل ذ  (  سلي  ملشر  ل ل م  شتيتقل لمر ضة  هرل  ييى هةوؤا بؤي

!! 
 فةقامر  ليياس كذ   كيل  ييى هةوا ة ةق  م انيا : 
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دؤيعن   ألفاؤا   لعؤلص( شهيمؤاءيظ مؤ  هم ؤال  لشؤةر هسؤام  بؤ    لتؤي ( يؤيCIAه   لمخابل ت  ألمليكة   
 . ش   يؤؤذه  لصؤؤيا    ةقييؤؤؤن يينوؤؤا  لنؤؤرم  شنمؤؤؤل  لسؤؤرفنتي  يؤؤح م  مؤؤؤ  هجؤؤل تؤؤامنل  التحؤؤؤان  الن   ش لشؤؤةر ييؤؤا

ر  شش بؤؤؤيط   فؤؤؤي ةؤؤؤن  يؤؤؤان هك ؤؤؤليظ إلؤؤؤى بالنيؤؤؤظ لضؤؤؤلص مصؤؤؤالحوا ش تؤؤؤل ريا ايؤؤؤا  يؤؤؤر  عضؤؤؤوظ هبل جوؤؤؤا فؤؤؤي ةنر 
ب  هشلةا وا م  ةكام بالن  لعلص ش لمسيمن  .. شه  ظايل   لجوؤان  لمسؤيم فؤي بؤالن  لعؤلص يؤي إفؤل ه ليجوؤان شمحار 

 ألفااةي  شبالتالي ديةع   إلستخبار ت  ألمليكة   ش ا رلجن ي   لطرق. شيقرلؤر  ه  همليكؤا  ؤا ش عؤن فؤي ةؤال 
  لم ل  لسا ل ييايظ:  م   صي   ألبباح تخلج ل (. 

  لجوانون  في يذ   لعصل.  يذه  ل لي   لبالا   لخطرر  ييى سمع   لجوان شفما ة ةق  
 هشضم ذلك م  رالل  ليقا   لمرجح   لتالة   عر   :

  أما أو ااهر  الجسا  المس ح في )ال  العرب والمس منن هي إفراز لتجمة ارفغاو العرب في الجسا  ارفغاني
 فالوايقة هي العكا تماما..

هةؤؤؤا إةجؤؤؤاه ت  لتةؤؤؤار  ي ه   لجوؤؤؤان  لعلبؤؤؤي فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا  يؤؤؤر ةتةجؤؤؤ  ليجوؤؤؤان  لعلبؤؤؤي  ييؤؤؤ  شيرش لح ةقؤؤؤ  يؤؤؤ
 سا قا . ةل تطرره ف ما مل  لجواني  لعلبي في بالن  لعلص شهةا إفل ه ت  شمل 

ييوؤؤا  ة صؤلةشؤؤأت مطيؤ  ل الثنيؤات  ش ؤا ه  لتؤيفؤل   لتةؤار  لجوؤاني  لمعادؤل يؤؤر شلنؤا  لصؤحر   إلسؤالمة   
ستنيات . ش ؤا  امؤن ك نؤل مؤ   لتجؤارص  لجوان ؤ  مؤا بؤن  مطيؤ   لسؤتنيات شمطيؤ   ل ماةنيؤات. هي  يؤل مؤ  مطي   ل

ةسؤؤتا    يؤؤظ مؤؤ  اش للمؤؤره شهركؤؤا   لجوؤؤان  لعلبؤؤي فؤؤي هفا  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي  عشؤؤلي  سؤؤي . بؤؤل إ   ل ةؤؤان ت ش ل ؤؤر نر
 يؤؤح م  مؤؤ  رمؤؤره ش  ؤؤاماء  لمجايؤؤاو  فؤؤي    قا ؤؤا شكؤؤر نر شرمؤؤره شبؤؤنرخ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لعلبؤؤي . فالشؤؤةر ييؤؤا

فيسطن   ش ا ة اه  لي ام  ألرنةي م  يما  لطلشةات   لجوان   شمعارضت  ليي ام . ش لشؤةر هسؤام  بؤ  الن  تلبؤي 
في  لصحر   إلسالمة    شنيظ هك ل م  ةلك  ليجوان  فؤي بؤالن  لعؤلص  شسؤايظ فؤي نيؤظ  لجوؤان فؤي سؤرريا مطيؤ  

ةستا . شكذلك فؤل  ك نؤل  مؤ   ل ؤر نر  لؤذو   صؤعب ةصؤليظ ييؤا  مؤ   لمؤاربن  اوترج  إلى هفا  ل ماةنيات   يل ه 
 هفااةسؤتا ساسؤة  ليجوؤان  لعلبؤي فؤي ش لقان   لمنا ةن   ألش  ل  لذو  ةمير  موم  إةشاء  لمعسؤكل ت شى امؤ   لييةؤ   أل
سؤؤرريا شلييؤؤا  ش لؤؤةم  ..شغنليؤؤا..شيظ   كؤؤاةر  مؤؤ  كؤؤر نر تي ةمؤؤات  لجوؤؤان  لعلبةؤؤ  شالسؤؤةما مؤؤ  مصؤؤل شفيسؤؤطن  ش 

 لعمؤؤل ش   ش لعمؤؤل  لعسؤؤكلي    لؤؤذو  كؤؤاةر  ةؤؤر    لتجمؤؤ   لعلبؤؤي  لؤؤذو  ترلؤؤر   لعمؤؤل فؤؤي مجؤؤاالت  لتؤؤاريب ش إليؤؤالم 
 إلغاثي  لمنا ةي شسر  ذلك م   أليمال.. إلى ه  تقاآل  لمجاياش  م   ليالن  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة  شتح وؤا  لجمؤ  

( لنيي  هياء هربعن  هل ؤا مؤ   لمجايؤاو  1991( شىلى  1987 فتصايا ميذ  1984  دانل  سي   لذي  بتاه  كركب
  لعلص م  مطي   لتسعنيات.

  األمليكؤؤا  شمي مؤؤتوظ  لبا سؤؤ   هفااةسؤؤتا همؤؤا يؤؤ   لعال ؤؤ   لمحيرمؤؤ  ليجوؤؤان  لعلبؤؤي فؤؤي CIA  فؤؤل  كؤؤا   )
ذي هيطره ألهالموظ مؤ  ةكؤام بؤالن  لعؤلص ش لمسؤيمن  لومال ء  ألشغان م  نشر فور في  إلجاه  ش لضرء  ألرضل  ل

. شه  تتؤلكوظ  هفااةسؤتال نوؤيوظ  ؤأ  وترجوؤر  إلؤى مؤ أ   سمحر  ليشؤباص  لمجايؤاو   ممارسؤتوظ ةقوؤظ  لطيةعؤي شهش 
تعتلضؤوظ شيؤظ وؤذيير  إلؤى هن ء  ل ليضؤ   لشؤلعة . شكؤذلك فؤي  مخابل ت تيك  ليالن  لمجلم  فؤي ةؤال سؤينيوظ  شال

لمحؤؤؤاشن ألجوؤؤؤح  إيؤؤؤالم تيؤؤؤك  لؤؤؤيالن  لعلبةؤؤؤ  ش إلسؤؤؤالمة  فؤؤؤي  لتؤؤؤلشي  ليجوؤؤؤان  ألفاؤؤؤاةي . شفؤؤؤي نشر همليكؤؤؤا  لؤؤؤاشر  
 -شيؤي ة ةقؤ   - هفااةسؤتا اإل عاه ليسعرن   في ه  ت تي ممسستوا  لاوية   لمؤأجرر    ؤأ   لجوؤان فؤلض يؤن  فؤي 
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 لسعرن   ه   جولش  بوؤذه  لح ةقؤ   لشؤلعة  شفي ه  تتل   لمجال ليايا   لصالحن  م  ه م   لاير  ش إلدالح في 
شه  تشؤج  مؤ   .. شه  تتةم ليشعب في بالن  لحلمن  ه  ومني فليض   لجوان  مال  ليصل  هرر   لعقنا  ش لؤاو  ..

هر ن مؤؤ   لشؤؤباص  لؤؤذياص إلؤؤى ييؤؤا   ةتؤؤى بيؤؤ  ذلؤؤك ه  تخ ؤؤة بؤؤلك   لطنؤؤل    لسؤؤعرن   ثمؤؤ  تؤؤذكل   لطؤؤا ل  مؤؤ  
رةيؤ  ن ريةؤ   %( لم  وليا  لذياص ليجوؤان فؤي هفااةسؤتا  لةصؤبم ه ؤل مؤ  ت ي ؤ 75  بيسب    لسعرن   إلى  اكستا

. شالبؤؤك هةؤؤ  كؤؤا  آلل سؤؤعرن مصؤؤالحوظ  لايا ةؤؤ  شغنؤؤل ذلؤؤك مؤؤ  يؤؤذه  لتسؤؤونالت. كمؤؤا سؤؤايمن همليكؤؤا  ل عاهيؤؤا 
  كؤل مكؤا  ليؤذياص ييؤؤل ت ؤتم سؤ ار توا إليطؤاء إجؤاه ت  لؤاررل   ل نؤح ( ليشؤباص  لعلبؤي ش لمسؤيظ مؤ   ؤأ لباكسؤتا 

بياؤؤؤن ةؤؤؤا فؤؤؤتم  لمعسؤؤؤكل ت ييؤؤؤى  ألر ضؤؤؤي   لتؤؤؤيهر ضؤؤؤنوا إلؤؤؤى هفااةسؤؤؤتا  . شه  تسؤؤؤمم ليعؤؤؤلص  حليؤؤؤ   لحلكؤؤؤ   
 لباكسؤؤؤتاةة   ؤؤؤلص هفااةسؤؤؤتا  ليتؤؤؤاريب  شتقؤؤؤا ظ  لخؤؤؤامات  ليرجسؤؤؤتة  ليجوؤؤؤان  ألفاؤؤؤاةي. شالبؤؤؤك هةؤؤؤ  كؤؤؤا  لباكسؤؤؤتا  

بؤؤؤل كؤؤا  ييؤؤؤا  ه ضؤؤا مصؤؤؤالم  يؤؤذه  لجح ةؤؤؤات ييؤؤا. الستقصؤؤؤاء مصؤؤالحوا  إل يةمةؤؤ  ش  لرآيةؤؤؤ  فؤؤي يؤؤؤذ   شال محؤؤل
بخصة  لمينرةنل ت  لحلشص م   لضؤبا  فؤي  لجؤةش ش إلسؤتخبار ت ش لشؤلآ   لباكسؤتاةة  مؤ  تحؤل  يؤذ   ل ؤظ مؤ  

فؤلذ  كاةؤؤن  إلجؤاه ت  ألمليكةؤؤ  لعمال وؤظ  لصؤؤاار  تعتيؤؤل .  لبشؤل ش ألمؤؤر ل بؤن   لخؤؤارج شهفااةسؤتا  ييؤؤل هر ضؤؤنوظ 
فؤؤي دؤؤياي   لجوؤؤان  لعلبؤؤي فؤؤي هفااةسؤؤتا  فوؤؤر ذلؤؤك ال هك ؤؤل.. شكؤؤا  لعمال وؤؤظ  لصؤؤاار مؤؤ   لحكؤؤام فؤؤي مسؤؤايظ 

  لباكستا  شمصل شغنليا مصالحوظ في ذلك ..  لسعرن   ش
 وم من تدريب ارمريكاو ل عرب, أو ترتنب )هرامجسم, أو معهاونتسم و ه  العمهل العسهكري, أو أي والوهة  أما ما  

 .  وافتراءسذا مو   ذب وم ية و   اررك, ف
بخصؤؤةا فؤؤي مجؤؤاالت  لتؤؤاريب  لعسؤؤكلي  شكمحاضؤؤل فؤؤي  لمجؤؤاالت  ل  ليؤؤ  ش لميوجةؤؤ . شكيؤؤن  شلقؤؤا يميؤؤن  

ييى تماس م  قةان ت  لجوان  لعلبي في هفااةستا . شهسؤتطة  مؤ  رؤالل ذلؤك ه  هبؤوا شهؤكؤا ه  يؤذه  لؤاير  ال 
جوؤؤان  لعلبؤؤي فؤؤي هفااةسؤؤتا   ةتؤؤى هسؤؤلن ش ؤؤا    لتؤؤاريب هسؤؤاس لوؤؤا مؤؤ   لصؤؤح  . شلسؤؤن ييؤؤا فؤؤي مجؤؤال  لتؤؤأرير لي

 ال ر نر  لجوان ؤ   لقا مؤ  شبعؤة  ل ؤر نر   بتاهتشهللالة   لعمل. شلقا كا   المختصل مجمرع جورن فلن   مخيص   
عاو  ي   لخام  في جنرش يان مؤ   لؤاشل  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة   ش لؤذو  ب لعسكلي   لمحتلف  م   لمتقاياو  هش  لم

 لمسايماتوظ نشر م نا جا   ثظ باهت تتل كظ شتتجم  ريل ت  ل ر نر  ليابئ  في  لساة .كا  
ش لمطيؤ  ييؤؤى  لرضؤؤ   ل  ؤؤلي ش لي سؤؤي ش لميوجؤؤي  شييؤى  لمشؤؤايل تجؤؤاه  ألمليكؤؤا  ش لاؤؤلص ش ل  ؤؤار يمرمؤؤا   

شؤباص  فؤي هفااةسؤؤتا  بؤل شةتؤى تجؤاه ةكاميؤؤا بؤل ش دؤاار هيؤؤر ةوظ  لؤا   ل ةؤان   لجوان ؤؤ   لعلبةؤ  ش ر يؤايا مؤؤ   ل
 شسر يا   عيظ ه  يذه  لاير  غنل ش رن  شغنل ممكي ..

 لؤؤؤذي ذكلتؤؤؤ   مؤؤؤ  هجؤؤؤل ةؤؤؤلص  إلتحؤؤؤان  همؤؤا ة ةقؤؤؤ  ه   مصؤؤؤالم شهيؤؤؤا ف كافؤؤؤ  هآؤؤؤل ف  لحيؤؤؤف غنؤؤؤل  لمبابؤؤؤل
ت ؤؤلرت فؤؤي نةةؤؤا  لسةاسؤؤ   فح ةقؤؤ  ش  عؤؤ  شك نؤؤل  مؤؤا  لسؤؤرفنتي  كؤؤال ييؤؤى ةؤؤا  يميةؤؤا  شمجتمعؤؤن  ييؤؤى يؤؤاف ش ةؤؤا 

 تح ل تت لر ييا شييا  شيذ  م  آبا    ألبةاء.. اآ   لمصالم ييل  لتارير. شماشتق
فؤي  لحؤلص  لبؤارن .   عؤا ه  كؤال لوؤا  إلتحؤان  لسؤرفنتي  ش الةتصؤارفقا هر نت همليكا يحيم   إلتحان  لسرفنتي 

ا    ش ؤؤؤا شةيؤؤف ش رسؤؤر ضؤؤلبات مرجعؤؤ  فؤؤي هك ؤؤل مؤؤ  مجؤؤال .. شكاةؤؤن  ضؤؤة  هفااةسؤؤتا  فلدؤؤ  ذييةؤؤ  لألمليكؤؤ
 سؤؤتايريا  صؤؤرر  دؤؤحةح  ش ةصؤؤير  ييؤؤى مؤؤا هسؤؤماه ةةكسؤؤر  فؤؤي كتا ؤؤ   لشؤؤونل  ةصؤؤل بؤؤال ةؤؤلص(  فحققؤؤره  كؤؤل 

 جا ر   حساش  يينوا ...
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شهر نت هشربؤؤا  لالبةؤؤ  شنشل ةيؤؤف  ألآيسؤؤي تحقنؤؤق مكاسؤؤب ششضؤؤ  مؤؤرآ   ؤؤام لوؤؤا ييؤؤا  فشؤؤاركن فؤؤي ذلؤؤك 
هر نت  شؤؤكل ةسؤؤيي ..  مؤؤانشلؤؤ  حوا مي ؤؤلن  .. شةصؤؤل ل ؤؤل  لمرلؤا لمصؤؤالحوا  لخادؤؤ  كؤؤاشل هشربةؤؤ   شكؤؤال لمصؤؤال

رشبة   لمختي   تحن بعار  لخامات  إلةساةة  لتقتط    لمكاسؤب  لماليؤ  مؤ   لميعؤب ش ش لنرم تيتشل  لممسسات  أل
  ألفااةي كال  حسب ةضرريا  لسابق ش لالةق..

مؤؤؤا ةققتؤؤؤ   يا ييؤؤؤا بؤؤؤل إ  ذكؤؤؤلشهر نت  لباكسؤؤؤتا  تحقنؤؤؤق مصؤؤؤالم  رمةؤؤؤ  شى يةمةؤؤؤ   ضؤؤؤنق  لمكؤؤؤا  يؤؤؤ  ةصؤؤؤل 
أ لؤؤايظ  لجوؤؤان   لباكسؤؤتا   حتؤؤاج كتا ؤؤا مسؤؤتقال . ش ؤؤا  ؤؤامن ألمليكؤؤا فؤؤي  لميعؤؤب  ألفاؤؤاةي مؤؤا هر نت مؤؤ  رؤؤامات

ات  ثاةةؤؤا  ثؤؤظ لتؤؤامنل هفااةسؤؤتا  فؤؤي ةؤؤلص هييةؤؤ  ثال ؤؤا  ثؤؤظ لمر جوؤؤ  آالبؤؤا  شىسؤؤقا  ب ألفاؤؤاةي هشال  ثؤؤظ لتمحيؤؤق مكتسؤؤ
..  سؤا وظ رامسؤا.. ثؤظ تشؤلع  آل  ليةؤ   ضؤة  كشؤمنل سان جاياو   لعلص شتسؤيةموظ أليؤانشلتوظ ر  عا  ثظ لقتل  لم

ش لحيؤؤل ييؤؤى  لجؤؤل ر ..شيكؤؤذ  ة ؤؤذت  لحكرمؤؤات  ...اعتؤؤامنل  لييةؤؤ   لتحتةؤؤ  لإلسؤؤالمنن  ن رؤؤل  اكسؤؤتا  ذ توؤؤا سؤؤا لش 
 هر نت همليكا ن  ما ... شلعي    ييى  ل المن  ش لميافقن  ..  لباكستاةة  ما

 ل م ل ذلك ي   ا ي  ألنش ر في هفااةستا  ليسعرن  .. شمصل.. شسؤر يا.. شيؤ   لويؤا  شنشل شسؤط هللاسؤةا  ش 
 لجوان ؤؤ   شىوؤؤل    ش لصؤؤن  مؤؤ  نشل  لجؤؤر ر .. لتؤؤي لعيؤؤن لعيتوؤؤا ه ضا..شدؤؤرال إلؤؤى ةلكؤؤات  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  ش

 شكل م  نرل  ليعب   ألفااةة   ف سب هش رسل....
 ةضلت هفااةستا  ..  لتيمات  لعلبة  ش إلسالمة   ة لتي ش  صم يذ  ييى مختيف 

 ارتصؤؤؤار لقؤؤؤؤا دؤؤؤؤارت  ضؤؤؤؤة   لجوؤؤؤؤان  ألفاؤؤؤؤاةي ميطقؤؤؤ  تقؤؤؤؤاآ  مصؤؤؤؤالم  يالمةؤؤؤؤ  شى يةمةؤؤؤؤ  ةؤؤؤؤار ه  وت ؤؤؤؤلر  
 م يوا.فاجتم   لجمة  ييى  إلتحان  لسرفنتي شكا  ل ل ةنت  شهيا ف .
بتى  تتؤل شح بؤن   ليةؤ   لحسؤي  فؤي رامؤ  هرؤر   هما ي  مصالم  لحلكات  إلسالمة  غنل  لجوان   .. ف اةن

 لعقنا  ش لاو    شبن   لمصالم  لذ تة  ل ل ةلك  م   لحلكات  م   لمكاسب  لايري  ش لتي ةمة  ش لمان ؤ   شدؤرال 
 إلى  لمصالم  لذ تة  ش لشخصة  لبعة  ألفل ن. 

 فماذ  كا  ياف  لجوانون  م   لحضرر إلى هفااةستا ؟! 
ميحصؤل   عؤا ةةؤ   لجوؤان شهن ء  ل ليضؤ   ش لبحؤث يؤ   لشؤوان  فؤي سؤينل    مؤ   يؤل غالؤب  لقا كؤا  يؤافوظ

لمسؤن بخصؤؤةا   كؤا  يؤافوظ  همؤؤلي   سؤتل تجنن  هثيؤن . هذكليمؤا  حسؤب هيمنتومؤؤا ش  حسؤب مؤا   قةؤان توظ شهفؤل نيظ
  السؤؤؤؤظر  ييةؤؤؤؤ   سؤؤؤؤيب تماسؤؤؤؤي  لمبابؤؤؤؤل  بؤؤؤؤل يضؤؤؤؤريتي فؤؤؤؤي  لتةؤؤؤؤار  لجوؤؤؤؤاني  شمؤؤؤؤ  ثؤؤؤؤظ يؤؤؤؤذ   لجمؤؤؤؤ   لؤؤؤؤذي هآيقؤؤؤؤ

 (:   رفغاو العرب    شهةتمي إلة  شير :    لار ماتةكي(  لجمنل  لذي هةب 
  ..والتدريب أما السدد ارول لمعظم الكيانات والتنظيمات والكوا ر الجسا ية, فكاو ااودا  .1

لتيليؤؤات  شتلتنؤؤب  لصؤؤ رف  شجمؤؤ   ل ؤؤر نر  شتجينؤؤا  لعيادؤؤل  شى امؤؤ   لعال ؤؤات  لعامؤؤ   ش سؤؤتقطاص همؤؤر ل  
ييؤؤى ت  نؤؤل مع ؤؤظ إ  لؤؤظ  شتؤاريب هفؤؤل ن  لتي ؤؤةظ   مؤؤ  هجؤؤل  ضؤؤنتوظ  لذ تةؤؤ  فؤؤي بالنيؤؤظ  شيؤؤر  لوؤؤاف  لؤؤذي سؤؤةطل

إسقا  ةكرمات  لؤلن   لقا مؤ  فؤي بالنيؤا كؤال   أليجمة . شير:    ك  كل  لتي ةمات  لجوان    لعلبة   شسر يا م 
 (.  حسب  شى ام  ةكرمات إسالمة  تحكظ  شلع  

 لعمل و   تورير أفغانستاو..ا .2
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شى ام  ةكرمات إسالمة  بلعة  فنوا  ت ر  ميطيقؤا إل امؤ  بؤلع   فؤي  ألرض  شمؤالذ  هللاميؤا  ش ايؤا  ريفةؤ  
ةتوؤاء فؤي كؤل  ضؤة  لإلسؤالم فنوؤا     شفي كؤل  ضؤا ا  لمسؤيمن   بؤاء  مؤ  فيسؤطن  ش ليجوان ضا مختيف هيا ء

 ةصنب شيري ..

 في  ترجواتوظ..  رتالفوظةنتوظ بن  يذو   لوافن  بيسب  تقل هش ت  ل   حسب  شلقا تل شح  لجمة  في

ةتى  اليسب  لي بخصةا  فقا كا  يافي   لذي ةمييي إلؤى هفااةسؤتا   ش لؤذي فشؤين فؤي تح ةقؤ  فنوؤا رؤالل 
ذي ( . فقؤؤا كؤؤا  إيؤؤان  بيؤؤاء تي ؤؤةظ جوؤؤاني  عمؤؤل ييؤؤى متا عؤؤ   لمشؤؤلشع  لجوؤؤاني  لؤؤ1992-1987بؤرآوا  ألشل  
  ل ؤرر   إلسؤالمة  (. ش ةوؤار ألسؤباص ذكلتوؤا م صؤي  مؤ  تاريخؤ   فؤي كتؤابي  لمرسؤ  1982-1975   ام في سرريا

(.  اإلضؤؤؤاف  لقيؤؤؤايتي 1990هللاالم شهللامؤؤؤال( ش لؤؤؤذي ةشؤؤؤلت  لطبعؤؤؤ   ألشلؤؤؤى ميؤؤؤ  فؤؤؤي بةشؤؤؤاشر   - لجوان ؤؤؤ  فؤؤؤي سؤؤؤرريا
هفااةسؤؤتا    شغنليؤؤا مؤؤ   لتجؤؤارص  عؤؤا ذلؤؤك إلؤؤى  الوؤؤاف  ل ؤؤاةي شمسؤؤايمتي فةؤؤ  شهسؤؤأل    لقيؤؤرل.. ثؤؤظ هثؤؤلت فؤؤي  

إال فؤؤلةي  ؤؤامن هفااةسؤؤتا  هشال م ؤؤل غنؤؤلي لؤؤذلك  لسؤؤيب  لخؤؤاص   إلتجؤؤاه  ألممؤؤي  لجوؤؤاني  لعؤؤالمي فةمؤؤا  عؤؤا  ش
 وا  لذ تة .تبيالني شمصني

فوؤل ةقؤؤق  لتجمؤؤ   لجوؤاني  لعلبؤؤي هيا فؤؤ  ييؤؤا   شسؤط تضؤؤارص هةمؤؤ  هشلئؤؤك  لمجتمعؤن  ييؤؤى يحيمؤؤ   لؤؤاص 
 لشسي  لعينا؟؟ ل

هيتقؤؤا ه   سؤؤطا كينؤؤل  مؤؤ  تيؤؤك  أليؤؤا ف  ؤؤا تحقؤؤق   شلؤؤةس ييؤؤا محؤؤل سؤؤلن  لت ادؤؤنل  لتؤؤي لعيؤؤي هسؤؤجيوا إ   
-1984   سل   لي  ل تا   في تارير شنرشس تجاربيؤا رؤالل  لشؤرآن   لجوؤانون  لألفاؤا   لعؤلص فؤي هفااةسؤتا 

1992 1996-2001..)  
كيؤؤل ليتةؤار  لجوؤؤاني مؤؤ  تيؤك  لتجلبؤؤ   يؤؤر يرلمؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني ف ليؤؤا شهكت ؤي ييؤؤا  ؤؤالقر ل  ؤأ   لمكسؤؤب  أل

شةلكةا..شتبؤؤانل  ل  ؤؤل ش لخيؤؤل ت  ش لتعؤؤارف بؤؤن  كؤؤر نره مؤؤ   لؤؤيالن  لمختي ؤؤ    ثؤؤظ  ةتشؤؤار ذلؤؤك فؤؤي مختيؤؤف ه طؤؤار 
  لاةةا ..لقا كا  يذ  هكيل  لمكاسب .

حؤاوث   شىثبؤات  ؤار   إلسؤالم ش لمسؤيمن  ييؤى  اإلضاف  لتحقنق هكيل ةصل يسكلي ليمسيمن  في تؤاريخوظ  ل
 .   شهرع يذه  لقياي  في هم  هشبكن تقتي   قار  لوحيم ت إلمكاةةايحيم   لقر   لع مى  رغظ ت اشت 

ش لمكاسؤؤب ك نؤؤؤل  .. اإلضؤؤؤاف  ليمكاسؤؤؤب  لشخصؤؤة   لتؤؤؤي ةققوؤؤؤا مؤؤؤ  تقيؤؤل   ميؤؤؤ   عؤؤؤا ه  بؤؤؤلف   الحضؤؤؤرر  
  ل..ش لمشارك  مم   ضى ةحب  شمم  ويت

شهما  لخسار   ألساسة  في ة لي  فوي في ه   ل لشف مؤ  جوؤ    ش لجمؤ  غنؤل  لمتجؤاةس مؤ  جوؤ  هرؤل    
تةؤؤار جوؤؤاني يؤؤالمي  شكؤؤذلك يؤؤام تحيؤؤي  ل ةؤؤان ت  لتؤؤي هن رت ذلؤؤك  لجمؤؤ   لجوؤؤاني  القؤؤار  ييؤؤى ترلنؤؤا تجمؤؤ  هش

. ش ؤؤؤا تؤؤؤرفلت  حسؤؤؤب مؤؤؤا هظؤؤؤ  مؤؤي ظ     ؤؤؤلض ةضؤؤؤرره شمسؤؤؤايمت  فؤؤؤي  ضؤؤؤا ا  ألمؤؤؤ  شسؤؤؤاة   لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة 
   شمؤ  تؤرفل  ألمؤر ل ظلشف نشلة   شكظ م   لشباص ش ل ر نر ش للمره ش لايا  ش اماء  لمجاياو  مؤ  بؤالن متعؤان 

بؤؤاء فعؤؤل  كؤؤا   مكمفؤؤ  مؤؤ  ذلؤؤك   فؤؤي فلدؤؤ  ةؤؤانر   لحؤؤاش ..شل    ؤؤار   شمؤؤا مؤؤا شغنؤؤل ذلؤؤك مؤؤ   لمعطةؤؤات ..
 شلسن ييا  صان تياشل هسباص ذلك.  

( وأنسا أناأتسم مهن أجهل تهدمنر ااتوها  CIAما و   صعند من  نسب ااوالم إلنسم تسمة والوتسم )ه )وأ
 السوفنتي.. فكالم باطل أيضا. وو    بنل الممال فمن أشسر من تناولسم هذه التسمة..
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 هللا و ام رحمه هللا: الايخ وبد 
و ههاو جههل وم ههي أيامسهها مههة الاههيخ  ه,وم ههه فتههر  وصههنر  معههوههد  وو منههرا مهها تههر  ت إليههه. ووههد ورفتههه  

توههدا ونههه )نفسههه و ههج ه فههي أشههرطته  مههوج ا, و منههرا مهها الاههيخ وبههد هللا  فكههاو هههدد أ ههامة حفظههه هللا . 
 :ومواقراته وهو

 إوامة الدولة اا المية في أفغانستاو.  .1
قؤاس  شؤكل هساسؤي.. بؤاء   مؤ   لؤيالن شىلؤى فيسؤطن  ش ل جال فةا ميوا في يمية  تحليؤل إلؤى مؤا ش الةطالق

 شكؤا   حؤؤا  يؤؤ  فؤؤتم مرسؤؤكر شبكؤؤن  شبنؤؤن  لمقؤؤاس مؤ  هفااةسؤؤتا .. شكاةؤؤن يؤؤذه هللامالؤؤ  شلسؤؤا  ةالؤؤ  رةمؤؤ   ..
 كما  ال  لشايل ..

 و ههههههه  وههههههههدر أههههههههل وههههههه م تهههههههأتي العههههههه ائمُ 
 وتعظههههههههم فههههههههي وههههههههنن الصههههههههغنر صههههههههغارها

 العههههههههقل  ههههههههاقي فههههههههي النعنههههههههم بعههههههههق ه ذو
 

 وتههههههههأتي و هههههههه  وهههههههههدر الكههههههههرام المكههههههههارمُ  
 وتصههههههغر فههههههي وههههههنن العظههههههيم العهههههههظائمُ 
 وأقهههههههههو الجسالهههههههههة  بالاهههههههههقاو    نعهههههههههههمُ 

 
م ل يذه  آلمال م   أل ح م  لنرم  شالسةما مم  ويسير  هة سوظ ليصحر   إلسالمة . لظ ويس  وي لشلم  

  ا ل يذه  ألبةات  ه   ضةا.... -هلل نره - لمتييي
  هفسهمُ  هواب من ال رووي             وهن غهيه وق ومهن الب ية نصح من ال
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 :وسكر  شباب المس منن(   .2

ةشؤؤؤل  لتؤؤاريب  لعميؤؤؤي ,   ارتصؤؤار  رةمؤؤ    شهكؤؤلم ةحلؤؤؤ  ش يؤؤر    شكؤؤا  يؤؤذ   لوؤؤؤاف  ل ؤؤاةي ليشؤؤةر ييؤؤؤا 
وؤيقم مؤ  هجؤرريظ بؤنئا  . شةسأل   هة   جعؤل لؤ  م ؤل جمةؤ  هجؤرر  ألفاؤا   لعؤلص ال تاريبا شمسايم  في  لقتال

 لشؤؤةر كؤؤا  يؤؤر  لممسؤؤس ش لملبؤؤي  ش لم يؤؤرم  لؤؤذي لؤؤظ تعؤؤلف  ألمؤؤ  ةقؤؤ  شالةؤؤق تل ثؤؤ  إلؤؤى  لنؤؤرم     أل    إةشؤؤاء
شجورن هيؤا ء  إلسؤالم ممؤ   علفؤر  قةمؤ  هم الؤ  شيعميؤر  ييؤى   بيلكات  لميت عن  م  قةان ت  لصحر   إلسالمة  

 رةم    ..  -نف  هللاثاره

أربعهنن مجاههدا فيستاهسد نصهفسم ويعهو  نصهفسم  ي ولهوأريد أو يهأتي مهن  هل ) هد وربه ) قرل : فقا كا   
 هك ل مما هبتوى . -رةم     -شلقا ةصل ل  إل  )ال ه ليومل  وو  الجسا  ..(

مؤ   يسؤكليا هك ؤل   شتؤارص ( هلؤف بؤاص يلبؤي شمسؤيظ غنؤل هفاؤاةي40إلى هفااةستا  هك ل م    فقا ةضل 
وحيؤؤا يؤؤ  ةسؤؤب  هكؤؤا   .. شلؤؤظ وتجؤؤاشه يؤؤان  لشؤؤوا ء مؤؤا شبؤؤار  فؤؤي  لقتؤؤال هك ؤؤل مؤؤ  ةصؤؤف  لؤؤذي تؤؤاربر . ةصؤؤ وظ 
  رالل ثماةي سير ت(  هياء هلف بونا رةموظ   تعالى.  . فقا كاةر   %2,5 لمال 

م   لؤلن ييؤى يؤذه  ل ليؤ   لعجنبؤ .   الةتواءخي سآتي ييى ذكل  عة جر ةب   عا يتار  شكا  لوذ   لجم  نشر
 . م   لجواني  لعلبي في هفااةستا  ثظ إةقالص  لجم  يينوا( شهمليكا ليتجCIAدياي   نير   :  شيي

رةمؤ   . وؤل   لمسؤاة   -هبؤر محمؤا -  يؤح م ش لياظل في هبلآ  شكتب شرطب شتل    لشةر  لشونا ييا
 ش ل    م   ل ل  ةؤ  ش لحقؤا  لمقؤاس ييؤى همليكؤا شهير ةوؤا .. شييؤى  لملتؤاو  ش   لوا ي   لتي هريوا في  يرص هتباي

هالموظ. كةا الأ شير م  ضحا ايظ في فيسطن  ش ألرن  ثظ  اكستا  ةنث  تيره  ؤأش مل همليكةؤ  فؤي يوؤا  بيحيؤل ه
.  تؤؤل    مؤؤيوظ هماةؤؤ  فؤؤي هييؤؤاق هجةؤؤال  لمجايؤؤاو   ال تصؤؤاص لؤؤذو  تبقؤؤى مومؤؤ  برتؤر( ششهيؤؤل ن رينتوؤؤا    ؤؤابل(  
  لمجلمن  شتقيي  في  لشوا ء.

ةظ   لؤافاع يؤ  هر ضؤي  لمسؤيمن  هيؤظ فؤلشض  ألعةؤا (   جؤر ه هرؤذ  لمسؤايا ت  شهما هة  هفتى في كتا ؤ   ل ؤ 
   لنوؤا  لمسؤيمن إتيجؤ   لتؤي    لضؤلشر  لعكس..فوؤر دؤحةم. شيؤي ةؤال  م   ألمليكا  لجوان  لؤلشس  لمعتؤاو  هش

لألفاؤا  ه   هب ر  ييى  لوي  ... شيذ  همل معلشف    قاره  ل قواء  شؤلشآ . ش ؤا هفتؤى  لشؤةر إذ  نيموظ دا ل ش
وأمها الجمهة الجسها ي العربهي فقهد  أرذش   لمسايا ت م  همليكا شم   لملتؤاو  مؤ   ةكؤام  لعؤلص ش مؤ  سؤر يظ . 

و يهه التبروهات بمكهات المال هنن مهن الهدوالرات مهن ز ها  أمهوال المسه منن  انساله او جمعا معويا ال فقذا, فقد 
 فههاالت أ ههر المجاهههد ن والاههسداء العههرب  وااوههدا  ووتبروههاتسم . فأقههذ الجمههة حاجتههه مههن مصههاريل الجسهها  

جؤؤاء ش  ؤؤا ييؤؤى  لجوؤؤان  كمؤؤا هشدؤؤل  لمجايؤؤاش   لعؤؤلص  أماةؤؤ  مؤؤا وأنفههق أ مههر المههال و هه  الجسهها  ارفغههاني ذاتههه.
يؤؤذ  يؤ  نشر  لشؤؤةر ييؤؤا   .. محتؤؤاجن   ألفاؤاةي ذ تؤؤ  ألدؤحا   مؤؤ   لمجايؤؤاو  ش لموؤاجلي  مؤؤ  هوتؤؤام شهر مؤل ش

 يح م.
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 الايخ أ امة )ن ال و حفظه هللا : أما 

قا هرذ ة ا هكيل م  يذه  لتومؤ  شذيؤب  إليؤالم مؤذ يب بؤتى فؤي تومتؤ . فقؤا  تياشلتؤ  كتؤب شه حؤا  ك نؤل  ف
ل تاص دينين  يلص شهجاةب بوذه  ل لي  شذيير   عنا . إلى  لحاوث ي  يال   شثةقؤ  ألسؤل  بؤ  الن . شيؤ  تجؤار  

شيؤؤؤ  يمؤؤؤل بؤؤؤ  الن  مؤؤ   لمخؤؤؤابل ت  لسؤؤؤعرن   فؤؤؤي     شهةؤؤؤا هرؤؤؤر   لشؤؤؤةر هسؤؤام بتلشلةؤؤ  بؤؤؤن   لؤؤؤل ةس بؤؤرش  ألص 
  ش لح ةقؤ  ه   لمخؤابل ت  لسؤعرن   كاةؤن تشؤلف ييؤى مسؤايمات بةشاشر في تلتنؤب  لجوؤان  لعلبؤي فؤي هفااةسؤتا  

سؤعرن    لسعرنون    شتا رين ييادليا م  رالل  إلسالمنن   لسؤعرنون    ةتةجؤ  ةجؤظ  لمسؤايا ت  لؤر رن  مؤ   ل
 يؤؤؤ  ربؤؤؤط تتحؤؤؤا   لؤؤؤتوظ ش لخةؤؤؤاالت  إليالمةؤؤؤ   رن    ا مؤؤؤا فعؤؤؤال.. ش عوؤؤؤات  للسؤؤؤمة   لسؤؤؤج   لتعؤؤؤاش  مؤؤؤ   لاشكؤؤؤ.. 

بؤؤل ذيؤؤب  لؤؤبعة إلؤؤى ه عؤؤا مؤؤ  ذلؤؤك  لةجعيؤؤره يمؤؤنال  .. المخؤؤابل ت  ألمليكةؤؤ . بؤؤ  الن  بل ت  لسؤؤعرن   الا لمخؤؤ
غؤحش   لسؤعرن   ش سؤتقلش  فنوؤا  عؤا مؤا سؤمي  ةؤلص  ( ! شهة  هةقيب يينوظ  عا ذلك ييؤاماCIAفي  رسمةا مرظ ا 

  لةعتيؤؤلشه مؤؤاه ل  مؤؤ  يؤؤذ   ليشؤؤعرر  لؤؤاويي ش لؤؤرآيي! شذيؤؤب  لؤؤبعة ه عؤؤا  سؤؤتجا  تحليؤؤل  ل ريؤؤن( شهةؤؤ  فعؤؤل ذلؤؤك 
ر  لصؤؤؤؤالحوظ! سؤؤؤؤر ء بؤؤؤؤعل هم لؤؤؤؤظ  شؤؤؤؤعل  شه   إلسؤؤؤؤتخبار ت  ألمليكةؤؤؤؤ  هغ يؤؤؤؤن يؤؤؤؤر يؤؤؤؤامال معوؤؤؤؤظ  شهةؤؤؤؤ  ضؤؤؤؤلص ةنر 

ووا يؤؤؤ  ذلؤؤؤك  شلؤؤؤظ تميؤؤؤ   لعمؤؤؤل كؤؤؤي تيؤؤؤلر همليكؤؤؤا غحشيؤؤؤا لؤؤؤيالن  لعؤؤؤلص ش لمسؤؤؤيمن  شتؤؤؤامل  لمعيرمؤؤؤات  لمتؤؤؤرفل  لؤؤؤا
ييى ذلك  أةوظ لظ  ع لش  يية  ةتى  آل  يما  .!!. إلى هللارل مؤا  صؤل  هفااةستا  شتحتل  لعل ق ..!!! ش ستشواش 

     لخةال ش لخل فات ش  لالمعقرلة   لمتعما  شغنل  لمتعما .

تحتؤاج كؤل يؤذه  لتعقنؤا ت. شلؤئ   ؤار   لؤي شتياشلؤن فؤي كتؤاص مسؤؤتقل  ال   ذلؤك ششة ةقؤ   ألمؤل ه سؤط مؤ 
وتعيق بتيك  ألةا    شهررن لتيك  لملةي   ل تيؤن مؤا  شؤ ي إةشؤاء   مؤ   لحقؤا ق  لمنا ةةؤ   يؤ  هةؤا   يشؤتوا 

   لحما .شهلل  آل  لجواني شىلى  مسار  لتةار  قلبوظ ييل بي سي شيادلت هدحابوا شيمين معوظ  هش

 ييى سينل  إلرتصار فأ رل :شهما  
 ا باه مشر ره إلى هفااةستا   عنؤا  ةؤتالل  لؤلشس لوؤا  - فلج   كلبت  شة     - لشةر هسام  ب  الن كا  

ش لت ؤلغ ليجوؤان   السؤتقل ر -فةمؤا بيايؤي يؤ   ل قؤات ممؤ  يادؤلش  تيؤك  لملةيؤ   -مقاما ليتيليات  لمالة  .. ش ؤلر
 (  1984  يؤح م لمكتؤب  لخؤامات سؤي   (.  عا تأسةس  لشؤةر ييؤا1986جاةب  ألفاا   مطي  سي  منا ةةا إلى 

شفؤرن  لمجايؤاو   لعؤلص   هن ؤان(  عؤا 1988تي ؤةظ  لقايؤا  مطيؤ  سؤي    أأةشؤبؤا  لؤ  ه   سؤتقل ففعمل مع  ما   ثظ 
  إلى هفااةستا .. -شيي منا   دالت  شمعلفت  -شالسةما م   لسعرن   ش لةم  

شكاةن ةلكت  م   لسعرن   ييية  مشلشي   لظ تتصانم م  ترجوؤات  لحكرمؤ  بؤل  ت قؤن مؤ                  
( ةنؤؤث بؤؤكين ةؤؤلص 1990ترجواتوؤؤا  ألمليكةؤؤ   ألدؤؤل فؤؤي نيؤؤظ  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي. شبقؤؤي  لحؤؤال كؤؤذلك إلؤؤى سؤؤي   

 لقايؤؤا   لتؤؤي  مؤؤ  ضؤؤميوظ ييادؤؤل ل ريؤؤن إبؤؤكاال بؤؤلعةا شيقؤؤا ا لعمؤؤرم تشؤؤكنالت  لمجايؤؤاو   ألفاؤؤا   لعؤؤلص  ش 
شهثؤؤلش  فؤؤي  تؤؤرلى  لتؤؤاريب ش لترجةؤؤ  ش لتلبةؤؤ   ل  ليؤؤ   فنوؤؤا ييادؤؤل مؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني مؤؤ  مصؤؤل شسؤؤرريا شغنليؤؤا

 ..يريتوا  ل  لي  
ش ا بكل  لشةر هسام   لقايا  أليا ف جوان ؤ  فؤي هفااةسؤتا  ش فؤي رارجوؤا   شذلؤك لؤايظ                  

تي ةماتوا في هماك  ياوا . شكا  ل  مشلشي   لجواني  لخؤاص فؤي  لؤةم   لجيؤربي ضؤا  لحكرمؤ   ضا ا  لجوان ش 
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شتحرلؤن هللامؤال مشؤلشي  لتصؤبم ييؤى مسؤتر   لؤةم   لمرةؤا فةمؤا  عؤا.. ف ؤا  م يؤ  م ؤل يمؤرم .  لشنرعة   لسا ق  
فاؤؤاةي منؤؤا ةا لإليؤؤا ن مؤؤ   لمشؤؤارك  فؤؤي  لجوؤؤان  أل  تخؤؤذشمؤؤ  ييؤؤا .  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  ذ ت  لمشؤؤلشع  لخؤؤاص 

 لعمؤؤل ييؤؤى  شيؤؤر  ليوؤؤاف  لعؤؤام  كمؤؤا يمؤؤل كانؤؤله ش لتؤؤاريب لعيادؤؤل مشؤؤلشي    م يؤؤ  م ؤؤل  ؤؤا ي  ألفاؤؤا   لعؤؤلص. 
 إ ام  نشل  إسالمة  في هفااةستا   عا تحليليا.

فؤؤؤي مجؤؤؤال  لتؤؤؤاريب  لعسؤؤؤكلي فؤؤؤي معسؤؤؤكل ت  لقايؤؤؤا    صؤؤؤرر  متقطعؤؤؤ  ش ؤؤؤا يميؤؤؤن بي سؤؤؤي                 
فؤؤي  لمجؤؤاالت  لميوجةؤؤ  ش لسةاسؤؤة   ه ضؤؤا  ( . كمؤؤا يميؤؤن محاضؤؤل 1991( ش  1988 ل تؤؤل  مؤؤابن  مطيؤؤ    رؤؤالل

ش ةت كؤؤؤن  مع ؤؤؤظ  لجوؤؤؤاه ش لمعسؤؤؤكل ت   . مؤؤؤ   لتي ةمؤؤؤات   لشؤؤؤلعة  شنرشس ةؤؤؤلص  لعصؤؤؤا ات فنوؤؤؤا شفؤؤؤي غنليؤؤؤا
وؤا هي ترجوؤات هرؤل  رؤارج  لجوؤان  لعلبؤي  ألفاؤاةي. شلؤظ  كؤ  ليقايؤا  فؤي ةني  لممسس ش ل انر  لعامل فؤي إآؤار

هفااةسؤؤتا  منؤؤا ةةا  شلؤؤظ  كؤؤ  ليشؤؤةر هسؤؤام  مشؤؤلشيا مبابؤؤل إال  لؤؤةم .  اإلضؤؤاف  ليؤؤايظ  لمؤؤاني لقضؤؤا ا شجمايؤؤات 
لقلبؤؤي مؤؤ   لؤؤذي هيتقؤؤا هةؤؤ  كؤؤا   ليبؤؤا جؤؤا  مؤؤ  ة ةقؤؤ   لر  ؤؤ   إآاليؤؤيشيؤؤذ  فؤؤي ةؤؤاشن جوان ؤؤ  فؤؤي همؤؤاك  ك نؤؤل    

 .  ألشل فنوا ةرل  لشةر فقا كين هةا هيضاء  لصف  هللاةذ   لشةر 
يا ؤؤا  إلؤؤى مقؤؤل إ ؤؤامتي فؤؤي هسؤؤباةةا ش ةقطعؤؤن يال تؤؤي يميةؤؤا بوؤؤظ إلؤؤى  فااةسؤؤتا ه ( غؤؤانرت  1991شفؤؤي سؤؤي   

 ةنث تال نيا في ضةاف  آالبا  . 1996سي  
كما غانر  لشةر هسام  ش مع ظ إن رت  شم  تبقى مع  م   ل ر نر إلى  لسؤرن     شلؤظ  كؤ   ؤا تيؤا  ييؤنوظ  
 رج  هللارل في  لعمل.هي ت

متا ريؤؤؤؤ  جؤؤؤؤا  . شكؤؤؤؤا  نشر  لسؤؤؤؤعرن   ه ؤؤؤؤام جوؤؤؤؤان  لسؤؤؤؤرفننن كاةؤؤؤؤن سؤؤؤؤاة   لجوؤؤؤؤان  لعلبؤؤؤؤي فؤؤؤؤي هفااةسؤؤؤؤتا  
ش  لعسؤؤؤكلي  كينؤؤؤل  . شكؤؤؤا  ك نؤؤؤل مؤؤؤ  مسؤؤؤمشلنوظ ييؤؤؤى يال ؤؤؤ  يمؤؤؤل   السؤؤؤتخبار تة شممسسؤؤؤاتوا  إلغاثةؤؤؤ  شهجوحتوؤؤؤا 

ش آلرؤلش  يؤح م ش لشؤةر هسؤام  فؤي رهس إن رتؤ  .. شكاةؤا    مبابل  م  إن رت  لعمل  لعلبي   لذي كا   لشةر ييا
فؤؤؤي ثيا ؤؤؤاه سؤؤؤل   خشؤؤؤى ييةؤؤؤ  مؤؤؤ  شجؤؤؤرن  يال  خ ؤؤؤوؤؤؤلش  ذلؤؤؤك م نؤؤؤا  لؤؤؤايظ  لجوؤؤؤان  ألفاؤؤؤاةي    لؤؤؤذي مؤؤؤ   ل ةؤؤؤان ت 

 هما مؤ  كؤا  لوؤظ مشؤاري  جوان ؤ  رادؤ  ش هبخاص  قامر   لايظ ل  م   إلستخبار ت  لسعرن   هش  لباكستاةة  .
وظ  عؤؤن   الريتؤؤاح شكيؤؤن مؤؤ  يؤؤذ  ن. فيؤؤظ  كرةؤؤر  ييؤؤى تمؤؤاس بوؤؤمالء شال ة ؤؤلش  إلؤؤ لي ؤؤةة فؤؤي  يؤؤايتوظ ف ؤؤاةر  ييؤؤى 

 (.1991 ل ليق   رغظ  لبي م   لا  ل   ألشلى ةرل  لشةر هسام  في ةنيوا شىلى  
غنليؤؤؤا هش  ؤؤؤامر  لوؤؤؤظ هي نيؤؤؤظ  شهمؤؤؤا ه  ييؤؤؤا  همليكؤؤؤا   ؤؤؤا نربؤؤؤر   لمجايؤؤؤاو   لعؤؤؤلص مؤؤؤ  جمايؤؤؤ   لقايؤؤؤا  هش 

فمجلن كذ ؤ  تافوؤ . إذ لؤظ  كؤ  يؤذ  لةكؤر  مقيؤرال شال ييؤى سؤينل  لمؤح ح .. فالرسؤط  لجوؤاني  لعلبؤي  لؤذي تسؤةطل 
يية  هف ار  لرالء ش ليل ء ش لمارس   لسيفة   لجوان   كا  مترتل  تجاه   عة  لشخصؤةات  لحكرمةؤ   لسؤعرن    لتؤي 

كل ت  لعامؤؤؤ   لم ترةؤؤؤ   م ؤؤؤل  لميحؤؤؤق  لعسؤؤؤكلي فؤؤؤي تؤؤؤأتي لتقؤؤؤا ظ  لؤؤؤايظ شربمؤؤؤا نريؤؤؤن  عؤؤؤة  لمضؤؤؤافات هش  لمعسؤؤؤ
 ( ف ةا  م ل يذه  ألف ار ي  هجاةب هش همليكا ..-ماه   هبر - لس ار   لسعرن  

ل ؤؤؤ   لؤؤؤذي لؤؤؤظ هر شسؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم هش  ل تؤؤؤب  لتؤؤؤي تتعؤؤؤلض ليشؤؤؤةر  لمجايؤؤؤا هسؤؤؤام  بؤؤؤ  الن  ة  ؤؤؤ     ؤؤؤا  
 : عايا  فور ما ي  شتعلضن ل  ييى هيمنت  في ت سنل ما جل  في تيك  لملة

ضؤؤا تر نؤؤن  لتانؤؤل  ل  ؤؤل ش لميوجؤؤي لؤؤا   لشؤؤةر هسؤؤام   ش لؤؤذي  ةعكؤؤس مر  ؤؤا شترجوؤؤا ييةؤؤ  شييؤؤى  لقايؤؤا   
 فةما  عا. همليكا 
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 فقد  او هنا  وام نن أ ا نن ود  ببا ذلك وهما )تس سل ارهمية :
صؤؤلي هساسؤؤا  مؤؤ   عؤؤة  لؤؤذو  ه   لشؤؤةر هسؤؤام   ؤؤا بيؤؤى  لقايؤؤا  ييؤؤى جوؤؤرن كؤؤر نر مؤؤ  تي ؤؤةظ  لجوؤؤان  لم  .1

سؤؤايمر  فؤؤي  لتؤؤاريب مؤؤ  كؤؤر نر  لتةؤؤار  لجوؤؤاني فؤؤي ميؤؤاآق هرؤؤل . شلؤؤظ  كؤؤ  مع موؤؤظ هيضؤؤاء فؤؤي  لقايؤؤا   شىةمؤؤا 
بيؤؤث هف ؤؤاريظ  لجوان ؤؤ   -شكيؤؤن مؤؤ  بنؤؤيوظ ل تؤؤل   - لجوؤؤانور   ييؤؤى سؤؤينل  لتعؤؤاش  شتبؤؤانل  لميؤؤاف   . فقؤؤام يؤؤمالء

ليؤؤا مؤؤ   ألمؤؤرر  لسةاسؤؤة   لشؤؤلعة    شفقؤؤ   لر  ؤؤ  فؤؤي تيؤؤك  لمعسؤؤكل ت ةنؤؤث  لحاكمةؤؤ  ..شغن ةؤؤرل  لؤؤرالء ش ليؤؤل ء ش
 ..!ميك فوا شكبار  ألمل ء  لسعرنون شدين  ألسالنب لحا تاريب  لسعرنون  ييى  للما   ييى درر  ل

 لشؤؤبابة  . ثؤؤظ  ةتقؤؤل  فؤؤأثلش  مؤؤ   لر ؤؤن ييؤؤل كتؤؤيوظ شمحاضؤؤل توظ ش هسؤؤالنيوظ ش ميا شؤؤاتوظ فؤؤي  ايؤؤا   لقايؤؤا  
ذ تؤؤ  ليشؤؤةر هسؤؤام  مؤؤ   لر ؤؤن   ش لؤؤذي كؤؤا   ؤؤا  ةضؤؤل إلؤؤى هفااةسؤؤتا  شيؤؤر م ؤؤل يمؤؤرم  لشؤؤباص  لسؤؤعرني  لتؤؤأثنل 

 صمات ف ل  لصؤحر   إلسؤالمة  فؤي  لسؤعرن     شيؤي مؤحي  ف ؤل  إلرؤر    هللاةذ    حمل ميو  ش  لذي جاء ليجوان
لعيمؤؤؤي  سؤؤؤؤيب  لبؤؤؤي ميؤؤؤؤ  تيؤؤؤك  ل تؤؤؤؤل  شهكتؤؤؤب يؤؤؤؤذ   - لسؤؤؤؤلشري  شنيؤؤؤا   لمارسؤؤؤؤ   لريابةؤؤؤ   للسؤؤؤؤمنن .   لمسؤؤؤيمن  ش

 . –شميا شات  في ذلك مل ت ياوا  
 عتيؤؤلش  ه   لحكرمؤؤ   لسؤؤعرن   بؤؤلعة   شه   لميؤؤك فوؤؤا شهللال سؤؤعرن شكؤؤا  يؤؤر شيمؤؤرم  لمجايؤؤاو   لسؤؤعرنون  

    ييؤى فسؤقوظ شم ؤالموظ.. شيكيؤر   ةتل مؤا بؤاوا  ليعيمؤاء  للسؤمن  فؤي ينئؤ  كبؤار ر مسيمر  شهشلةاء همرر بؤلين
  تاشيوظ ..  لعيماء  شييتحمر   

مؤؤ  ةميؤؤ  يؤؤذ   ل  ؤؤل  ر سؤؤظ مشؤؤتلك   شمؤؤيوظ  لشؤؤةر هسؤؤام  ذ تؤؤ  شلؤؤظ  كؤؤ  بنييؤؤا كجوؤؤانون  شبؤؤن  هشلئؤؤك  ألرؤؤر  
وجؤؤؤؤي يإال يمرمةؤؤؤؤات  إلسؤؤؤؤالم  لمت ؤؤؤؤق يينوؤؤؤؤا  ش لعمؤؤؤؤل ييؤؤؤؤى ةصؤؤؤؤل   لجوؤؤؤؤان  ألفاؤؤؤؤاةي  شل ؤؤؤؤ   لتيؤؤؤؤا ة  لم هللاةؤؤؤؤذ  

   شميطيقات  لسةاس   لشلعة  كؤا  جيةؤا بنييؤا كجوؤانون  شبنؤيوظ .. ش لؤذي في  ل  ل  لجواني شفوظ  لر  ش الرتالف
ثؤؤظ تؤؤارج فؤؤي  لقيايؤؤ  شيضؤؤظ  ل  ؤؤل  لجوؤؤاني  شتقييؤؤ  ثؤؤظ تييؤؤاه  -ة  ؤؤ     -ةصؤؤل مؤؤ   لر ؤؤن   ه   لشؤؤةر هسؤؤام 

ا   لعامؤل .. شهظ  ه  مما سؤايا ييؤى ذلؤك  إضؤاف  ليتؤأثنل ش الةت ؤا  بنيؤ  شبؤن   لجوؤانون    كؤدار هةا رمرهه 
  ل اةي شير..

مر ف  لسعرن   شممسساتوا  لحاكم  شييماء يا  للسمنن  م  تا عةات ةلص  ل رين ششجرن  لقر ت   .2
  ألمليكة  في  لسعرن  .

فؤل  مؤؤا تبؤ  ذلؤؤك مؤؤ  تحؤرالت  كشؤؤ ن لؤؤ  ةجؤظ  ل ارثؤؤ   شي ؤؤظ نشر  ل  ؤل  لحؤؤاكظ فؤؤي جحيؤل   لعؤؤلص  شيمؤؤق  
 ألمليكؤي  لمعنت  شىنر كؤ  لير  ؤ   شذكا ؤ   لحؤان. ه عؤان هيؤا ف  لرجؤرنهفوظ  حكظ ة اق  لممسسات  لاوية   للسمة . ش 

( مؤؤؤؤا   كافةؤؤؤؤ  ليت  نؤؤؤؤل. إةتقؤؤؤؤل راللوؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  1996-1992فؤؤؤؤي  لميطقؤؤؤؤ   ششفؤؤؤؤلت لؤؤؤؤ  فتؤؤؤؤل   إل امؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي  لسؤؤؤؤرن    
 ليصؤؤؤةح   هة ؤؤؤل  بةاةاتؤؤؤ   اسؤؤؤظ  ينئؤؤؤ    شؤؤؤليعتوظ  اليتؤؤؤل فلحكرمؤؤؤ  هللال سؤؤؤعرن مؤؤؤ     لمعارضؤؤؤ   إليالمةؤؤؤ   لينيؤؤؤ

  إلؤؤؤى  لؤؤؤاير  لإلدؤؤؤالح  شؤؤؤا  شجا ؤؤؤ  فؤؤؤي ترجةؤؤؤ   لخطؤؤؤاص  لحؤؤؤان ش لقاسؤؤؤي ليسؤؤؤيط   لحاكمؤؤؤ  ( 10 -1ش إلدؤؤؤالح 
(   ش ؤؤؤا هشرنت مقتط ؤؤؤات مؤؤؤ  يؤؤؤذه  ليةاةؤؤؤات فؤؤؤي  17-11 يةاةؤؤؤات لشممسسؤؤؤتوا  لاويةؤؤؤ   للسؤؤؤمة   لميافقؤؤؤ ..   ة ؤؤؤل 

ش ة ؤل كتؤاص    ( في نيظ  لحمالت  لصؤينية   ل ال ؤ   لممسس   لاوية   لسعرن   شنشريا ييا فقل  : – ل صل  لل    
 .بوان   ان   لجوان ش إلدالح في بالن  لحلمن  ( ..ليمملف 
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تؤؤن مصؤؤؤالحوظ تتعؤؤلض لؤؤؤبعة ابؤؤاه  ألمليكؤؤؤا   الضؤؤاط ييؤؤؤى  لسؤؤرن   لطؤؤلن  لشؤؤؤةر هسؤؤام     عؤؤؤا مؤؤا   ثؤؤظ 
فااةسؤؤؤتا  شتحؤؤرل إلؤؤؤى مجؤؤؤال  لوجمؤؤات مؤؤؤ   عؤؤة  لشؤؤؤباص  لسؤؤؤعرني  لمجايؤؤا  لؤؤؤذي يضؤؤظ  ل  ؤؤؤل  لجوؤؤؤاني فؤؤي ه

تؤؤذكل  الشؤةر هسؤام  شال  لقايؤؤا   مؤ  م ؤل  لؤؤذو  فجؤلش  مجمؤؤ  يمؤل   هي يال ؤؤشلئؤك  لشؤباص شلؤظ  كؤؤ  أل لتطينؤق  
. شكؤا   ألمليكؤا  ش لحكرمؤ   لسؤعرن   سك   ألمليكا  فؤي  لعيةؤا فؤي  لليؤاض   هش  ؤامر   عؤة  أليمؤال  لمحؤاشن 

. كؤؤؤا  ةرلؤؤؤ  1996 شؤؤؤةر هسؤؤؤام  شيؤؤؤان إلؤؤؤى هفااةسؤؤؤتا  فؤؤؤي يوؤؤؤا آالبؤؤؤا  علفؤؤؤر  ذلؤؤؤك . فيمؤؤؤا آؤؤؤلنت  لسؤؤؤرن    ل
جوؤؤ   ألممةؤؤ  مؤؤ  همليكؤؤا. شةي ا وؤؤا شكؤؤا   لشؤؤةر هسؤؤام   ؤؤا تردؤؤل بت  نؤؤله  مجمريؤؤ  مؤؤ   لؤؤذو   حميؤؤر  ف ؤؤل  لمر 

 لشخصؤؤي شتؤؤأثله  مؤؤيو   لتةؤؤار  لجوؤؤاني  شفومؤؤ  لير  ؤؤ  إلؤؤى ه   لطليؤؤق إلؤؤى  لجوؤؤان ضؤؤا  ألة مؤؤ   لملتؤؤا  شميوؤؤا 
 ي ام  لقا ظ في  لسعرن    مل ةتما  مر جو  همليكا..شتردل بترفنق   ل  إلى  لمعانل   لسةاسة   لصحةح  : ل

 . لعيماء  ض ر   لشلعة  ييى هللال سعرن (1 
 شهللال سعرن  ض ر   لشلعة  ييى شجرن همليكا في  لجحيل ..  (2 
 

 وهنا  إحدن طريقتنن ل موا جسة مة فل  عو  وهذه اروقاع ..
إما مر جو  هللال سعرن شبالتالي ضلشر  مر جو   لعيماء ل شف ة ا وظ  إلسقا  بؤلعة  هللال سؤعرن شيؤي معلكؤ    -1 

راسل  همام  لياس   لحجظ شثقل  لممسس   لاويةؤ  شمؤا هريتؤ  مؤ   لشؤلعة  ش لونبؤ  فؤي يقؤرل  ليؤاس ييؤل هك ؤل مؤ  
 ( سي  .70 
 
 شير شىما آليق هسيظ .. - 2

.. فيضههور فل  ههعو  ل ههدفاع ونههه فتسههق  شههرونتسم , فههي أوههنن المسهه منن فههي قههرب الوجههو  ارمريكههي  
تسا معسهم .. فتهدور المعر هة و ه  )ننهة أ مهر ونفتسهق  شهر .. )ال  الوهرمنن .. فتهدافة المؤ سهة الد نيهة وهنسم 

 وقوحا أمام الناس..
يؤؤذ  مؤؤ    وؤؤظ  ألشضؤؤاع   قار  .  لشؤؤةر هسؤؤام   لخةؤؤار  ل ؤؤاةي   ش هيتقؤؤا هةؤؤ  كؤؤا  مصؤنبا إلؤؤى ةؤؤا كينؤؤل شهرتؤار 

 ش لسةاسة .  ش الجتماعة في  لسعرن   شمكرةاتوا  لاوية  
كمؤؤؤا كؤؤؤا   لشؤؤؤةر هسؤؤؤام   ؤؤؤا   تيؤؤؤ   عؤؤؤا نرس سؤؤؤقر   التحؤؤؤان  لسؤؤؤرفنتي  شره  كةؤؤؤا سؤؤؤقطن كؤؤؤل  لحكرمؤؤؤات  

يؤؤ  تش   لشؤؤلقة  شرشماةةؤؤا شبرليؤؤا  شسؤؤر يا.  هلماةةؤؤاةصؤؤل فؤؤي   لا كتاترريؤؤ  فؤؤي نشل  ةيؤؤف ش رسؤؤر  سؤؤقرآ ..م ل مؤؤا
 هة   سقر  همليكا ستسقط كاف  مكرةات  لي ام  لعلبي  لقا ظ   شسر يا م   لقا م  في بالن  لعالظ  إلسالمي . 

بتلكنح  لجوا ييؤى جوؤان همليكؤا. شبؤاه وؤاير مؤ   حضؤله ل  ؤل   لحؤلص مؤ  رهس  ألفعؤى  ه  ألسباصفا تي  لوذ
 كما نيايا شلةس م  ذورلوا  ل  نل .

هفااةستا   عنا شدرل  إلنوا  بيحر هربع  هش رمس  هبؤول   إلجؤل ء مقابيؤ  ت مؤل فنيمؤا  ش ا ةضلت إلة  في 
. شكؤؤؤذلك  عؤؤؤا يؤؤؤا  هبؤؤؤول  فؤؤؤي مؤؤؤاور (  BBCب تؤؤؤ   لؤؤؤؤ    1996شثا  ةؤؤؤا  يؤؤؤ   لمعارضؤؤؤ   لسؤؤؤعرن   هش رؤؤؤل يؤؤؤام 

الم ش لار سؤؤات ةنؤؤث كيؤؤن  ؤؤا هةشؤؤأت فؤؤي ليؤؤا  ملكؤؤح  لإليؤؤ   . (CNNإلجؤؤل ء مقابيؤؤ  تي حيرةةؤؤ  ب توؤؤا  لؤؤؤ  .1997
 .   ( متخصم في دل يات  لعالظ  إلسالمي
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 تصار..رشييى يامفش ذلك  لعمل   جيسن مع  يا  مل ت   شكاةن يذه  يايت   ا 
شلمؤا يؤات لإل امؤؤ  فؤي هفااةسؤتا  ةوا ةؤؤا فؤي يوؤا آالبؤؤا   عؤا ذلؤك  سؤؤي  شةةؤا.. سؤيحن لؤؤي فؤلص ياوؤؤا   

 إلمؤؤار    لحيؤؤار ت هرريؤؤ   مؤؤن بوؤؤا إلةؤؤ   شلعؤؤان مؤؤ  هدؤؤا ا ي ييؤؤى مؤؤا   لسؤؤير ت  ألربعؤؤ   لتؤؤي ه ميايؤؤا فؤؤي ظؤؤل 
ذكلت ير فحؤر  نيرتؤ  ل ؤل مؤ  وؤحشره مؤ   لعؤلص ش لعجؤظ مؤ  قةؤان ت  لصؤحر    آلرلي   لعامين  مع .. شكا  ما

 شببابوا. 
  فؤؤؤي جوؤؤؤان  ألمليكؤؤؤا  كم تؤؤؤاح لحؤؤؤل جمةؤؤؤ   لمشؤؤؤاكل فؤؤؤي  لجحيؤؤؤل   لعلبةؤؤؤ    رتاريؤؤؤاشهيتقؤؤؤا ه   ل  ؤؤؤل   لتؤؤؤي  

 صلف  لي ل ي  رهوي في ت ادنل آليقتؤ  فؤي يميؤ   شهن ء  تي ةمؤ  مؤ  هجؤل  لميطق   أسليا  كاةن دحةح   ش 
  تحقنق تيك  أليا ف هللاةذ  .

ثؤؤؤظ  بؤؤؤاه  لشؤؤؤةر هسؤؤؤام  ة  ؤؤؤ     وترغؤؤؤل فؤؤؤي تيؤؤؤك  لقيايؤؤؤ    شيجمؤؤؤ   لميؤؤؤلر ت لوؤؤؤذه  لمعلكؤؤؤ  شيختؤؤؤار لوؤؤؤا  
  لت تةكات  لالهم   حسب شجوات ة له.

ةقيؤؤب ييؤؤنوظ  يؤؤر هيؤؤظ  اآؤؤل..مييي  مؤؤ   فتؤؤل  ييةؤؤ  هةؤؤ  يمؤؤل مؤؤ   ألمليكؤؤا  هثيؤؤاء جوؤؤان  لؤؤلشس  ثؤؤظ   فؤؤحيظ  
 ييى  لتجيي ش لحقا هش  لجول    سيب نياش  شسا ل  إليالم  لمعان  .

باقتصههار أنههه وههد جمعههه وجميههة المسهه منن فنههذا , وا ههم ماههتر  مههة ارمريكههاو  فههي قههرب  القصههةو  
انستاو .. ف ما انتسه المعر ة, تنبه الجميهة إله  أو العهدو المقبهل ههو القهو  الوحنهد  الروس لعدوانسم و   أفغ

بههن ار  العههالم , وإناههاء النظههام العههالمي الجد ههد, وغهه ت )ههال  الوههرمنن .. وراحههه تجسهه  الومههالت  انفههر تالتههي 
 بية و   الار  ارو  ...نالص 
و هذلك فعهل معظهم    التي جاءت ل عدواو )دورها ..و   القو  هسا  )دور ج)ن ال و الواجب وأو ن الافأ مل  

 .ونه  ما  او حالي وحال أممالي مستق نن أومن أرا  الجسا  معه , 
غنؤؤؤؤليظ مؤؤؤؤ   ألشربنؤؤؤؤن    هش  لؤؤؤؤلشس  هش  فمؤؤؤؤ ال لؤؤؤؤر سؤؤؤؤاياةا  ل لةسؤؤؤؤنر  هششةتؤؤؤؤى ت ؤؤؤؤر   لصؤؤؤؤرر  ش ضؤؤؤؤح  أ 

  عير  ورمؤا مؤا.. لصؤار بنييؤا  اسؤظ مشؤتل  .. لصن .. ساياشةا  لنرم في جوانةا ألمليكا  كمؤا هظؤ  هةوؤظ ربمؤا سؤة
 ييوؤا   سؤييقل  لجوؤان  شلر  ةتصلةا ييى همليكا  ش امر  باشريظ  احش   بالنةا كمؤا هظؤ  هةوؤظ سؤة عير  لؤر فعيؤر  مؤا

شلحسؤؤ   لجؤؤر ر  سؤؤةجاش  ه  فؤؤي نوييؤؤا سؤؤع  أل    ضؤؤايظ .. شلؤؤر شجؤؤاةايظ  ةتقيؤؤر  ليمر نيؤؤ  ش لتعؤؤاش  ييؤؤى  لم نؤؤا
 لك معوظ.. كما هظ  هةوظ ال   عير  إال في إآار  لت تةكات  لملةية ..ة عل م ل ذ

ن   شل ؤؤ  ذلؤؤك ألةؤؤي  شجؤؤات شسؤؤا ل  إليؤؤالم   تشرغؤؤظ هةؤؤي هةؤؤس هةؤؤي هسؤؤوين شهآيؤؤن فؤؤي نةؤؤة يؤؤاتن   لشؤؤيو
ياما  هم جايي   شؤكل  ؤال   ألذ  ليمجايؤاو  ش لمسؤيمن  .. شهظؤ  فؤي يلضؤي يؤذ  كشؤوان    الفتل ء تتيشل يذه 

   فا ا  لم  وتررى  لح ةق  لةست نا ميوا.ةة  
  يؤؤح م  رةمؤؤ     أبةؤؤات جمنيؤؤ  ليمتييؤؤي. فؤؤأر  ه  هةوؤؤي ه ضؤؤا  مؤؤا وياسؤؤب  شكمؤؤا هةونؤؤن فقؤؤل   لشؤؤةر ييؤؤا

مقام  لشةر هسام  في  لترج   لنرم لحلص همليكا  أبةات جمني  هرل  لؤي س سؤيطا   لشؤعل ء  فؤلةي هر  فؤي  رتةؤار 
 ك  م  رهس  ل  ل ش لطغةا  همليكا درر  لما  ال  لمتييي  شير  رل : لشةر هسام  ليمعل 

 ًي إذا غهههههههههامرت فهههههههههي شهههههههههرد مهههههههههرومي
 فوعهههههههم  المهههههههوت  فهههههههي أمهههههههر حقنهههههههر

 فهههههههههال تقنهههههههههة  بمههههههههها   وو  النجهههههههههومي 
 وظههههههههيمي  وعههههههههم المههههههههوت فههههههههي أمههههههههر
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  هههههههههرن الجبنهههههههههاء أو  العجههههههههه  وقهههههههههل
 وههههههههوال صههههههههويوا و ههههههههم مههههههههن وائههههههههبو 

 و ههههههههل م يههههههههة  فههههههههي المههههههههرء ترجهههههههه 
 

 بهههههههههههة ال كههههههههههههيميوتهههههههههههه ك قديعهههههههههههة الو
 وففهتههههههههههههه مههههههههههههن الفسههههههههههههم السههقنههههههههههههمي
 ومهههههها ممهههههههل الاههههههجاوة فهههههههي الوكهههههههيمي

 
  شجعييؤا شى ؤاه ممؤ  ويت ؤل شمؤا  هسؤام شة ؤ,    لشؤةر    يؤح م فؤي مؤ   ضؤى ةحبؤ    فلةظ    لشةر ييؤا

 لوما شليا شلجمة   لمسيمن .. بالر  تياوال   شغ ل
   لمرضرع  ل قل  شير: لم نا إ  باء    الستطل نشهيرن  عا يذ  

 
 ( و   التيار الجسا ي المعاصر منسجيا وحر يا:1992-1984أتر الجسا  ارفغاني ) 

 

 بؤ  دؤة ا.  لتؤي كؤا   لسؤيطا  محمؤرن  لاحةؤري رةمؤ     وتحرلن  بةشاشر( ..  لماوي   لحاشن    لا فئؤ  بؤتاء  لميت
ح  لويؤؤا فؤؤي  لقؤؤل   لل  ؤؤ   لوجؤؤلي. تحرلؤؤن إلؤؤى جامعؤؤ   ؤؤا  تخؤؤذيا يادؤؤمت   لشؤؤتري   فؤؤي غحش تؤؤ   لمجنؤؤا   فؤؤي فتؤؤر 

ة ة ةؤؤ  ل افؤؤ  مؤؤا رس شتةؤؤار ت شتي ةمؤؤات شجمايؤؤات  لصؤؤحر   لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  تقليبؤؤا .. شرؤؤالل سؤؤير ت  هنيؤؤار 
 لطلشةؤؤات  لتؤؤي كيؤؤن  (.. هدؤؤبحن منؤؤا ةا لتال ؤؤي كؤؤل  ألف ؤؤار ش لميؤؤاي  ش1992( ش 1986ذلؤؤك  لجمؤؤ  مؤؤابن   
جوان ؤ   شةتؤى مؤ   ل تؤل  لشؤاذ  ف ليا..ش هنةمؤن  ش ’ المة  م  نيريؤ   شىدؤالةة   شسةاسؤة تسرن  لصحر   إلس

 لتؤؤي  ؤؤامن ألغؤؤل ض بؤؤتى. تحؤؤن سؤؤتار    ألجييةؤؤ  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  ش  فنوؤؤا مئؤؤات  لممسسؤؤات  لخنليؤؤ   إلةسؤؤاةة
طؤ  هك ؤل مؤ  مينؤرةنن  مؤيوظ ( مينؤر  الجؤ  هفاؤاةي تؤافقر  إلؤى  اكسؤتا .  لتؤي ربمؤا  3تقا ظ  لخامات ألك ل م   

في بةشاشر شمؤا ةرلوؤا .. ش ؤا ه ر بةشؤاشر رؤالل تيؤك  ل تؤل    مئؤات  لشخصؤةات  إلسؤالمة . مؤ  ييمؤاء  شبؤنرخ   
  هش ليايا ؤؤ   هش ليليؤؤاء ش لسؤؤمع   هش  لإلآؤؤالعشكتؤؤاص   شبؤؤعل ء   شرمؤؤره  ش ؤؤان  ةلكؤؤات .. لتقؤؤا ظ جوؤؤا مؤؤا   هش 

   هش آالح ..ليت سب   هش ألي ةة   هرل  دالح
 لمالةؤؤ  ش لعنيؤؤ  ش لعسؤؤكلي  شسؤؤر  ذلؤؤك ييؤؤى  لحؤؤاشن  ألفااةةؤؤ  لتجؤؤا آليقوؤؤا   تشمؤؤ  بةشؤؤاشر كاةؤؤن تتؤؤافق  لمسؤؤايا 

  لصالم هش  لطالم إلى ةنث  صات هلظ تقصا ...
.شيؤؤؤر همؤؤؤل  حتؤؤؤاج كتبؤؤؤا  ش السؤؤؤت ان ش لجوؤؤؤان  ألفاؤؤؤاةي شنشر  لعؤؤؤلص فةؤؤؤ  مسؤؤؤأل  جؤؤؤاول    التؤؤؤأرير ش لتحينؤؤؤل   
 ي . شل يي ييا  صان هثل ذلك  لجم  ييى  لتةار  لجواني  لعلبي  لمعادل ..مستق

 إلؤى  اكسؤتا   غةؤ  نيؤظ  لمجايؤاو   ألفاؤا   عنؤا  لاؤحش   صل يانيظ إلى يشل   ا ترجور  كا  هللاةان ربما ال
 لجوؤان. ربعؤ  مؤيوظ هفااةسؤتا  فعيةؤا ليمشؤارك  فؤي ه( . شنرؤل ثالثؤ  هش 1982-1979 للشسي  لمعي  رالل يؤام  

كمؤؤؤا شدؤؤؤيوا  عؤؤؤة هللاةؤؤؤان  لمحسؤؤؤين  مؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  لتقؤؤؤا ظ  عؤؤؤة  لعؤؤؤر   لمؤؤؤاني ليمجايؤؤؤاو   ألفاؤؤؤا  رؤؤؤالل تيؤؤؤك 
  ل تل ..

  يؤؤح م كيةؤؤؤا  ( ييؤؤاما ت ؤؤؤلغ  لشؤؤةر ييؤؤؤا1984يميةؤؤا  ميؤؤؤذ   * شل ؤؤ   لتؤؤأرير ليجوؤؤؤان  لعلبؤؤي فؤؤؤي هفااةسؤؤتا  ويؤؤؤاه
 -ي كيةؤ   لشؤليع  فؤي  لجامعؤ   إلسؤالمة  فؤي هسؤالم ه ؤان شكؤا ليجوان  ألفااةي منا ةةا   عا ه  يمل ما  مارسا فؤ

 ي   عة بورن تيك  لملةي    ا رةل ي   ألرن  ةتةج  مضا قات  لسيطات في يما  ..  –فةما بيايي 
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   يح م ييى يا  محاشر ليصل   لجوان  ألفااةي كا  م  هيموا.. يمل  لشةر ييا
 ا ظ شةقل  لمعرةات ش لتيليات ليمجاياو  ش لمواجلي   ألفاا  . تأسةس  مكتب  لخامات(  لذي ترلى تق1
 . تأسةس مجي   لجوان  لتي كاةن مييله  لل ةسي ليايا   ليجوان  ألفااةي. 2
. تأسةس معسكل دؤا   ؤلص  لحؤاشن  ألفااةةؤ   ن رؤل  ألر ضؤي  لباكسؤتاةة  فؤي ميطقؤ   ل با ؤل مؤ  هجؤل تؤاريب 3

 (.  1984تصل  أيا ن  يني  ميذ     لشباص  لعلبي  لذي باهت آال ع
هلقى راللوؤا يشؤل ت  لخطؤب فؤي نشل ياوؤا  مؤ  هجؤل  لحشؤا ليجوؤان  ألفاؤاةي   نيا ة .  ل ةام  أس ار شرةالت 4

ميؤؤ  شهن ء فليضؤؤ   لجوؤؤان .. شكؤؤا   ؤؤاكرر  كتبؤؤ    هللا ؤؤات  لؤؤلةم  فؤؤي  ش السؤؤت ان شةؤؤث  لشؤؤباص ييؤؤى  للةنؤؤل إلةؤؤ  
ش سع    شجاال ش سعا كذلك. ثظ كتاص   لؤافاع يؤ  هر ضؤي  لمسؤيمن  هيؤظ فؤلشض جوان  ألفاا (  لذي ال ى بول  

 ألعةؤؤؤا (. ش ؤؤؤا هفتؤؤؤؤى فةؤؤؤ   ؤؤؤؤال لض  لعؤؤؤن  ييؤؤؤى جمةؤؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  مؤؤؤؤ  غنؤؤؤل ذشي  أليؤؤؤذ ر  ليؤؤؤؤذياص ليجوؤؤؤان فؤؤؤؤي 
 ( ترقةعؤؤا مؤؤ  كبؤؤار  لعيمؤؤاء ش لؤؤايا  فؤؤي  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي شييؤؤى80هفااةستا .ش سؤؤتطاع  لحصؤؤرل ييؤؤى هك ؤؤل مؤؤ   

كينليظ  لشؤةر  بؤ   ؤاه. شكؤذلك مؤ   عؤة مشؤا ر  ألهيؤل. شبعؤة  ل بؤار مؤ   رهسوظ كبار  لعيماء في  لسعرن   ش
ييماء شنيؤا   إلرؤر    لمسؤيمن  مؤ  ه طؤار ياوؤا . شكؤذلك مؤ   عؤة ييمؤاء  لباكسؤتا  شسؤر يظ .. ش ؤا لعؤب يؤذ  

مؤؤا تحسؤ  مسؤؤتر يا  شدؤارت مجيؤؤ  مصؤؤرر    ل تؤاص شتيؤؤك  ل تؤر  نشر  مومؤؤا   اإلضؤؤاف  لمجيؤ   لجوؤؤان  لتؤي سؤؤليا 
تيقل  لصرر  لحة  ليجوان ش لمعاةا  في هفااةستا   فصار لوؤا مكاتؤب ترهيؤ  فؤي هشربؤا شهمليكؤا شبعؤة بيؤا    لعؤالظ 

  لعلبي.. لعب كل ذلك نشر   اره  في يمية   لتحلية..
  معؤ  فؤي  معسؤكل دؤا (  سؤي    يؤح م   ه  يؤان  لشؤباص  لؤذ  ثيتؤر  ش ا سؤمعن فؤي  عؤة هبؤلآ   لشؤةر ييؤا

ثؤؤظ بيؤؤ  مؤؤ  ميتصؤؤف  ( مجايؤؤا  25فردؤؤل إلؤؤى   (1985( مجايؤؤا  شتضؤؤايف فقؤؤط رؤؤالل  12( شدؤؤل إلؤؤى  84 
( مجايا  قينل  م  مختيف  لجيسةات ربما كا  مع موظ مؤ   لسؤعرن   شمصؤل شفيسؤطن  200( ه ل م   1986 
. 

   لةشؤؤار  منؤؤا ةةا بي سؤؤ  فؤؤي  -فةمؤؤا بيايؤؤي -الن  ( ةضؤؤل  لشؤؤةر هسؤؤام  بؤؤ  1986( هش مطيؤؤ   1985شفؤؤي ةوا ؤؤ
  لجوان  عا ه  كاةن هيار ت   لسا ق  لتقا ظ  لايظ  لماني.

شبالتعاش  م   عة  ل ر نر م  تي ةظ  لجوان  لمصلي م  هش  ل مؤ   ؤام ألفااةسؤتا    فتؤتم  لشؤةر هسؤام  ملكؤح   
(  لجييةؤؤ   لؤؤريل   لتؤؤي تيتشؤؤل فنوؤؤا جؤؤاجيميطقؤؤ    يسؤكليا متقؤؤاما ييؤؤى هةؤؤا  لمعؤؤابل  لوامؤؤ  إلمؤؤا ن  لمجايؤؤاو  فؤي

(. شبؤؤؤار  مجمؤؤؤرع 1986  ه   قؤؤؤرم  لؤؤؤلشس بوجؤؤؤرم كينؤؤؤل إلغؤؤؤالق ذلؤؤؤك  لمعيؤؤؤل فؤؤؤي رمضؤؤؤا     لاا ؤؤؤات. ش ؤؤؤار
 لشؤباص  لؤؤذو  كؤؤاةر  مؤؤ   لشؤؤةر هسؤام  ش لشؤؤةر ييؤؤا   يؤؤح م فؤؤي تيؤؤك  لمعلكؤ   لشلسؤؤ   لتؤؤي  سؤؤتال ن هيؤؤاء بؤؤول. 

ا  ةصؤؤؤل  كاسؤؤؤحا ييؤؤؤى  لقؤؤؤر ت  للشسؤؤؤة    مؤؤؤا فنوؤؤؤا آال ؤؤؤ   ل رماةؤؤؤاشس  لتؤؤؤي هةحلؤؤؤن فؤؤؤي شةقؤؤؤق  لمجايؤؤؤاش   ألفاؤؤؤ
 لميطقؤؤؤ . شلعؤؤؤب هشلئؤؤؤك  لؤؤؤليط  لقينؤؤؤل مؤؤؤ   لمجايؤؤؤاو   لعؤؤؤلص  نشر   ؤؤؤاره  فؤؤؤي تيؤؤؤك  لمعلكؤؤؤ  شهنت يميةؤؤؤ   لايا ؤؤؤ  

   لوامؤ   لتؤي  ؤام بوؤا   شكؤذلك  لجرلؤ   لايا ةؤ إليالمةؤ     يح م ييؤل شسؤا ي   لر سع   لتي غطى بوا  لشةر ييا
( إلؤؤى 1987 لشؤؤةر هسؤؤام  فؤؤي  لسؤؤعرن    هنت إلؤؤى تقؤؤاآل  لمجايؤؤاو   لعؤؤلص  أيؤؤا ن كينؤؤل لةصؤؤل يؤؤانيظ مطيؤؤ   

. شمؤؤ  ييؤؤا  كاةؤؤن  ليا  ؤؤ  يميةؤؤا. ةنؤؤث تح وؤؤا  لعؤؤان لةصؤؤل ذرشتؤؤ  كؤؤا  هك ؤؤليظ مؤؤ   لسؤؤعرن   ش لؤؤةم   يؤؤا  هللاالف
 ..ش لمسيمن  م  كاف  بالن  لعالظ  إلسالميياو   لعلص ( هل ا م   لمجا40( شيتجاشه  1990-1989هش رل 
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 إلسالمة ( ش جماي   لجوان(    ؤا نريؤن فؤي      لجماي ايا  لل ةسة  * كاةن  لحلكة   لجوان   في مصل  شبطل 
( م  ةكرم  ري   ةسيي مبار    شهضطل  لعاوا مؤ  هبؤله قةان توؤا ش ل  نؤل مؤ  1981دل ع إثل مقتل  لسان ت  

 ألفاؤاةي  بؤاه  ليخلشج م  مصل تحن ضاط  لحمالت  ألمية  لاشل  لجر ر. شم   هنيؤار هربؤار  لجوؤانييادليا 
 ؤؤا  (  1982-1975 لعاوؤا مؤؤيوظ وترجؤؤ  إلؤى بةشؤؤاشر. كمؤؤا كاةؤن  ل ؤؤرر   لجوان ؤؤ   لتؤي ةشؤؤين فؤؤي سؤرريا مؤؤا بؤؤن   

ن جؤؤا  مؤؤيوظ شجوؤؤ  ه ضؤؤا  مؤؤظ يؤؤان محؤؤاش  نمؤؤلت يميةؤؤا . ش ةسؤؤاح مؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ  ييادؤؤليا فؤؤي ه طؤؤار  ألرض. ش
بؤطل هفااةسؤؤتا   ش  سؤؤتقلش  فؤي بةشؤؤاشر شكيؤؤن شبعؤة رادؤؤ  هدؤؤا ا ي مؤ  يؤؤمالء شهلل  ل ضؤؤل ش لميؤ . كمؤؤا كؤؤا  

  يح م  ا لحقر     ه ضؤا .. شبؤاه هللاةؤان  لعة  ل ر نر  لجوان   م   ل يسطنينن   م  تالمنذ شهدا اء  لشةر ييا
شييا  وترجور  إلى تيك  لساة   لجذ     لتي سيطن يينوؤا كؤل  ألضؤر ء  م   ل ر نر  لجوان   ش لعسكلي  م  ييا

 لينيةؤ   رؤلج ه ضؤا  عؤة كؤر نر  تمحرل  جوان ؤ   ةتوؤن  قمعوؤا مؤ   يؤل  لحكرمؤا (  ثل1986ش لايا   .. شفي  
سؤؤية   لجوؤؤانون  إلؤؤى ييؤؤا  .. شكاةؤؤن  لحؤؤلص  ألييةؤؤ  فؤؤي لييؤؤا   ؤؤا شضؤؤعن هشه ريؤؤا  شتيقؤؤن  لحلكؤؤات  إلسؤؤالمة   ل

ضلبات همية  في بمال لييا  ييى وا  إلستخبار ت  لسرري   فواجل  عضوظ ه ضؤا إلؤى تيؤك  لسؤاة  ..كمؤا ةضؤل 
 عؤؤة  إلرؤؤر  مؤؤ   إلسؤؤالمنن  مؤؤ  هكؤؤل ن  لعؤؤل ق.. شكاةؤؤن يؤؤذه  ؤؤاكرر  تجمؤؤ  كؤؤر نر مؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لعلبؤؤي 

ا فؤؤي هفااةسؤؤتا   ش لؤؤذي كؤؤا  وتضؤؤخظ بتسؤؤارع لةكؤؤر   ليؤؤر    ألشلؤؤى ليجوؤؤانون  ن رؤؤل شسؤؤط  لتجمؤؤ   لعلبؤؤي  لمجايؤؤ
 كينل ..

 اره  شةرعةؤا فؤي  لسؤاة   لعلبةؤ  شكؤذلك كؤا  ةضؤرر  * كا   لحضرر  ل  لي ش لميوجي لتي ةظ  لجوان  لمصلي  
 - لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   مصؤؤؤل  شبصؤؤؤلف  لي ؤؤؤل يؤؤؤ   ل ؤؤؤر رق  لمعلشفؤؤؤ  فؤؤؤي مؤؤؤيو   لجمؤؤؤايتن .. إال هةومؤؤؤا لعيتؤؤؤا 

نشر  مؤؤمثل  . كمؤؤا كؤؤا  لحضؤؤرر  عؤؤة آؤؤالص  لعيؤؤظ شبعؤؤة  - لمشؤؤتل  مؤؤ  هف اريمؤؤا  لجوان ؤؤ  شالسؤؤةما فؤؤي  لقاسؤؤظ
 ليؤؤؤؤل ء   لؤؤؤؤايا   لسؤؤؤؤي نن   شبعؤؤؤؤة   لسؤؤؤؤلشرين ( مؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤعرن   شغنليؤؤؤؤا نشر  فؤؤؤؤي تؤؤؤؤلشي  ف ؤؤؤؤل  لحاكمةؤؤؤؤ  ش لؤؤؤؤرالء ش

ي. كمؤا هن  ةضؤرر شيمرمةات  ل  ل  لجوؤاني فؤي  ألشسؤا   لعلبةؤ .. شةتؤى  أليجمةؤ   لتؤي همؤن  لجوؤان  ألفاؤاة
  شهلل  لحمؤؤا  –شميوؤؤا كتؤؤابي يؤؤ  تؤؤارير تجلبتيؤؤا شنرشسؤؤوا  - عؤؤة تؤؤل    لتجلبؤؤ   لجوان ؤؤ  فؤؤي سؤؤرريا فؤؤي  لسؤؤاة 

نشر  ف ليا سايظ في  لمر جو   ل  لي  ليتةار  لجواني    لتي باهت تتؤل   صؤماتوا ييؤى  لجمؤ   لعلبؤي . شلمؤا كؤا  
 ا ه ضؤؤؤا فؤؤي  لسؤؤؤاة   ييؤؤؤل سؤؤةطلتوا ييؤؤؤى  لممسسؤؤؤات  لطيةؤؤؤ  شةضؤؤرر مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر   إلسؤؤالمة   ألرؤؤؤل   ريؤؤؤ

مة  شيميوا في  لمجؤاالت  إلغاثةؤ   ألرؤل   شالسؤةما مؤ   لسؤي نن   لتقينؤاون   ش إلرؤر    لمسؤيمن  ش لمي مؤات ة لتعي
بؤب   لشينو  بوظ.. شكذلك  لتيية  شغنليظ..  اإلضاف  ليحضرر  ل ينؤل ليممسسؤات  إلسؤالمة   لسؤعرن    لحكرمةؤ  ش 

  لحكرمة    شما ةميت  معوا م   صمات.
  لممسس   لاوية   للسمة .. ش ؤا هةضؤل كؤل يؤمالء كتؤيوظ شميشؤرر توظ  شمجالتوؤظ شمحاضؤل توظ   شتؤل ثوظ  ل  ؤلي ش
 لؤؤؤؤايري .. شة ؤؤؤؤل  أل  ةوا ؤؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤبعنيات شمطيؤؤؤؤ   ل ماةنيؤؤؤؤؤات كاةؤؤؤؤن فتؤؤؤؤؤل  تؤؤؤؤألق شت ايؤؤؤؤل بنؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤا رس  لصؤؤؤؤؤحر  

مضؤؤؤؤافاتوا شمعسؤؤؤؤكل ت  لتؤؤؤؤاريب فؤؤؤؤي  اكسؤؤؤؤتا  شهفااةسؤؤؤؤتا  شتجمعاتوؤؤؤؤا مل كؤؤؤؤح  اشر ش إلسؤؤؤؤالمة ..فقا دؤؤؤؤارت بةشؤؤؤؤ
ليتر دل ش لحر ر ش لتماس  ل  لي ش لصا م في ك نؤل مؤ   ألةةؤا  بؤن  مختيؤف تيؤك  لطلشةؤات. شيكؤذ  شجؤا  لتةؤار 

  جيوتؤن   لجواني   شم   م ي  في ساة   لجوان  لعلبي فؤي بةشؤاشر شمعسؤكل ت هفااةسؤتا  هة سؤوظ  صؤطامر  مؤ
 ر ةسنتن :
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   جيوؤؤؤ   إلرؤؤؤر    لمسؤؤؤيمن  ش ل  ؤؤؤل  لؤؤؤا مقل آي  لسةاسؤؤؤي  لؤؤؤذي كؤؤؤا  هدؤؤؤحا   ولشجؤؤؤر  لؤؤؤ  ييؤؤؤل ه حؤؤؤا  شنر سؤؤؤات
 شمحاضل ت كاةر  واير  إلنوا شةتى في  عة  لمعسكل ت  لتي  ستطةعر   لحلك  فنوا.

     يتبؤؤار  لحكؤؤام هشلةؤؤاء همؤؤرر   شىلؤؤى جيوؤؤ  مارسؤؤ   ل قؤؤ   لسؤؤعرني  للسؤؤمي    لؤؤذي كؤؤا  وؤؤاير لييؤؤذ ف ؤؤل  لحاكمةؤؤ
بؤؤؤلينن . شيؤؤؤاير  إلؤؤؤى  ةتؤؤؤل م  لعيمؤؤؤاء  للسؤؤؤمنن   شالسؤؤؤةما فؤؤؤي  لسؤؤؤعرن   شنشل  لجحيؤؤؤل  شيؤؤؤر مؤؤؤا  سؤؤؤمى  المارسؤؤؤ  

   لجامة ( ثظ   لمارية (... 

  حريؤ   ل  ؤل  لجوؤاني مؤ  تؤألق ش تسؤاع   شليصؤاي   لحؤق شبنئا فشنئا   شبايتبار جوان ؤ   ألجؤر ء مؤ  جوؤ   شمؤا
 لالنل..بؤؤاه  ل  ؤؤل  لجوؤؤاني  سؤؤةطل ييؤؤى سؤؤاة   لتجمؤؤ   لعلبؤؤي. شبؤؤاه  كتسؤؤب هك ليؤؤ   لسؤؤاة    إتبؤؤاعشبؤؤنرع مؤؤيو  

ةنؤؤث   تيؤؤ  هللاالف  لشؤؤباص  لقؤؤانمن  مؤؤ  مع ؤؤظ بؤؤؤالن  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي  ؤؤال  ل  لجوؤؤاني . شبؤؤاهت تتييؤؤرر شتت امؤؤؤل 
يؤؤلف بؤؤؤ ايل    ألفاؤؤا   اتوؤؤا فةمؤؤا  عؤؤا مؤؤامارسؤؤ  جوان ؤؤ  جاوؤؤا  فؤؤي  لتةؤؤار  لجوؤؤاني   هآيؤؤق ييؤؤى مجمؤؤرع مكرة

  لعلص(.

فؤي   ؤا بؤاه  ختمؤل - لذي هبلت إلة  هللاة ا -*كا  تماهج  ل ق  ش لعقنا   لسيفة  م   ل  ل  لحلكي  إلرر ةي  لقطيي 
رالل  لسبعنيةات شمطي   ل ماةنيةات..شلعب كتاص   ل ليض   لاا ب (  لذي كتب   لشؤونا  ييؤا  لسؤالم فؤلج(   مصل
رةمؤؤؤ    شجؤؤؤح ه شىرر ةؤؤؤ  يؤؤؤ   - لسؤؤؤان ت  شهيؤؤؤام  عؤؤؤا ذلؤؤؤك   غتةؤؤؤال لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   ش لؤؤؤذي بؤؤؤار  فؤؤؤي مؤؤؤ  

لعب ذلك  ل تنب نشر  ياما في إيطاء رغظ  ساآ  محتؤر ه شهسؤيرب  شدؤال ةجمؤ  . إال ه   لموؤظ  -سيمن  رنل م ل
 لتتؤار  لؤذو  ةكمؤر  بؤالن  إلسؤالم شميوؤا   لجاوا  لذي هضاف  لي  ل  لجواني   كا  آلح فتاش   ب  تةمة  في ةكام

 لشؤؤام لمؤؤا غحشيؤؤؤا شهيمؤؤر  هةوؤؤؤظ مسؤؤيمن    رغؤؤظ هةوؤؤؤظ بؤؤالر   لشؤؤؤل    شةكمؤؤر   انؤؤل مؤؤؤا هةؤؤحل     كمؤؤؤا آؤؤلح مسؤؤؤأل  
 لمقارة  بن  ةكام  لمسيمن  شهير ةوظ شجيرنيظ  لنرم أ شبن  هشلئك  لتتار شفتاش   لعيماء فؤي ك ؤليظ ششجؤرص  تؤالوظ 

ل معوؤؤظ ييؤؤى مؤؤ  فؤؤنوظ مؤؤ   لجؤؤايين  ش لمكؤؤلين .. شىسؤؤقا  تيؤؤك  ألةكؤؤام ييؤؤى ش  ؤؤ   لحكرمؤؤات  لعلبةؤؤ  مؤ  مؤؤ   اتؤؤ
شفي بالن  لمسؤيمن   شييؤى جيؤرن بؤلآتوظ ش سؤتخبار توظ شرجؤال همؤيوظ.. ش ؤا دؤين يؤذه  لمقارةؤات إبؤكاالت كينؤل  

 سئي  ميح  آلةوا جوان  لحكرم  شهير ةوظ..هت ييى اشىجا 
ان ممل ات هرل  تحمل ة س هسس ذلك  ل  ؤل  شآبعؤن تيؤك  ل تؤب ششهيؤن فؤي بةشؤاشر. شكؤا  شكا  لجماي   لجو

 يؤؤل ه   – لصؤؤا م  ل  ؤؤلي بؤؤن    ل  ؤؤل  إلسؤؤالمي  لؤؤا مقل آي  لؤؤذي تييؤؤاه  إلرؤؤر   شهبؤؤبايوظ  شبؤؤن   ل  ؤؤل  لسؤؤي ي 
لك إلؤؤى هيؤؤظ سؤؤاةاتوا ييؤؤى هبؤؤاه ه ضؤؤا فؤؤي سؤؤاة   لصؤؤحر  يامؤؤ    ش ةتقؤؤل كؤؤذ –  لا مقل آةؤؤ   تيتقؤؤل إلةؤؤ   لعؤؤاش  

 هللاةذ    في ذلك  لتجم .
شهدؤؤارت جمايؤؤ   لجوؤؤان  لمصؤؤلي  يؤؤان  مؤؤ   أل حؤؤا   لوامؤؤ    شترجؤؤن ذلؤؤك  ال تؤؤاص  ل ؤؤةظ أ   لعمؤؤا  فؤؤي إيؤؤا ن 
 لعؤا ( لشؤؤةخوا ييؤؤا  لقؤانر بؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤح فؤؤك   هسؤؤله. شربمؤا كؤؤا  يؤؤذ   ل تؤاص مؤؤ  هيؤؤظ كتؤب   ألفاؤؤا   لعؤؤلص(. 

  كينؤؤل  فؤؤي  لمعسؤؤكل ت  لعلبةؤؤ  فؤؤي ةنيوؤؤا   شبقؤؤي ش ةؤؤا  مؤؤ  هيؤؤظ كتؤؤب  لتةؤؤار  لجوؤؤاني. شفؤؤي ش ؤؤا سؤؤا ثاؤؤل  تلبريؤؤ
كتؤؤابي    ل ؤؤرر   إلسؤؤالمة   لجوان ؤؤ   1990سؤؤةاق ةشؤؤا   لجوؤؤانون  فؤؤي  لتؤؤألةا ش ليشؤؤل   آبعؤؤن فؤؤي بةشؤؤاشر سؤؤي  

ا   لعؤلص رالدؤ  تؤارير    ش لؤذي ةقؤل ألشسؤط  ألفاؤ 1987هللاالم شهللامال(    لؤذي فلغؤن مؤ  تألة ؤ  سؤي  -في سرريا
 شنرشس هآرل شهيظ  لتجارص  لجوان    لمعادل  ضا ةكرمات  للن ..
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ملكؤح  ليؤرر لإليؤالم مؤي بةشؤاشر  -فلج   كلبت  -ش فتتم  لشةر هبر ةذ     لمصلي   هةا كر نر جماي   لجوان 
 لمحاضؤؤل ت ش رطؤؤب مؤؤ   لخطبؤؤاء ش لمحاضؤؤلي  مؤؤ   لجوؤؤانون  تي ؤؤةظ سيسؤؤي  مؤؤ   لؤؤارشس ش    ةنؤؤث تؤؤرلى يؤؤان

  لجمع .
شباهت  عة  لتجمعات  لجوان    ليابئ  تارل ييى رط  لعطؤاء   شيقؤات  ل  نؤل مؤ   لؤاشر ت  ل  ليؤ  ش لميوجةؤ  
ش لتلبريؤؤ    ش سؤؤؤتقطين  ؤؤؤاماء كؤؤؤر نر  لتةؤؤار  لجوؤؤؤاني ليتؤؤؤاريس ش لمحاضؤؤؤل    شيقؤؤات  ل  نؤؤؤل مؤؤؤ   لؤؤؤاشر ت  ل  ليؤؤؤ  

ء كؤؤر نر  لتةؤؤار  لجوؤؤاني ليتؤؤاريس ش لمحاضؤؤل  ..ثؤؤظ  سؤؤتقين  كر نريؤؤا شبؤؤاهت ش لميوجةؤؤ  ش لتلبريؤؤ  ش سؤؤتقطين  ؤؤاما
 تتييرر شتيت .. 

شبؤؤا  جيةؤؤا مؤؤ  يؤؤذ   لمخؤؤاض  ل  ؤؤلي  ش لتصؤؤانم ش إلةت ؤؤا  بؤؤن  مختيؤؤف  لتةؤؤار ت  ل  ليؤؤ   لمكرةؤؤ  لطةؤؤا  لصؤؤحر  
..  ؤا  هللاة ؤاهسؤي ن  لحؤاوث ييوؤا  ا  الممثل ت  لسؤيفة   لجاوؤا   لتؤيج إلسالمة  .. ه   ل  ل  لجواني  لحلكي ممحش 

بؤاهت تطاؤؤى ييؤؤى  لسؤؤاة  شت تسؤؤم  ر يؤؤا هللاالف  لشؤؤباص  لعلبؤؤي مؤؤ   لؤؤذو   ؤؤامر  لسؤؤاة   لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي رغؤؤظ ه  
لوؤؤا فؤؤي  اكسؤؤؤتا   ر  فؤؤي يضؤؤؤري  يشؤؤل ت  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ   لقا مؤؤ  ش لجاوؤؤؤا   ش لتؤؤي دؤؤارمغؤؤالينتوظ لؤؤظ ويضؤؤ

ن ر ت  شكؤؤر نر شهمؤؤل ء ةنؤؤث إ سؤؤكل توا .. شت رةؤؤن لوؤؤا  ةاكؤؤل شعافاتوا شمش لميؤؤاآق  لحاشن ؤؤ  مؤؤ  هفااةسؤؤتا  مضؤؤ
نؤشص لحمل مشعل  لجوؤان ش ل ؤرر   كا   ل  نلش  ميومكر  ييى يامش  لجوان  ألفااةي  في ملةي  إيا ن شةشا  

ر ص ليؤؤؤيالن  لتؤؤؤي  ؤؤؤامر  ميوؤؤؤا .. شكؤؤؤا  يؤؤؤذ  مؤؤؤ  كؤؤؤلم    لؤؤؤذي لؤؤؤظ  حسؤؤؤب ةسؤؤؤا   هشلئؤؤؤك  لؤؤؤذو  رططؤؤؤر  ل ؤؤؤتم هبؤؤؤ
  لتسونالت لوذه  لجمرع م  هجل رام  هيا فوظ  ل يل  ..

*. شلؤظ تخؤل تيؤك  لمخاضؤات  ل  ليؤ  مؤ  مؤنالن  عؤؤة  ل ؤر يل  لشؤاذ  . مؤ   عؤة  ليتؤرء ت  لت  نليؤ  ش لاالةؤؤ    
 ش لتؤؤؤي ةتجؤؤؤن يؤؤؤ   لت ؤؤؤايالت  ل رريؤؤؤ  لي  ؤؤؤل  لجوؤؤؤاني شهجؤؤؤر ء  لحمؤؤؤاس إلؤؤؤى جاةؤؤؤب. تر جؤؤؤا  لمؤؤؤا رس  لسةاسؤؤؤة  ش

فؤؤي هجؤؤر ء فلضؤؤن فنوؤؤا ظؤؤلشف  لي ؤؤام  لعؤؤالمي   لسؤؤاة   تيؤؤك  لا مقل آةؤؤ   لم لآؤؤ  فؤؤي  لتمةؤؤ  رؤؤالل  وؤؤاآلشةات
 لجاوا ييى ساة   لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي مسؤا ل كيؤل  م ؤل  لتر جؤا  ألمليكؤي  لعييؤي  عؤا  لسؤلي فؤي  لخيؤة .. 

لمالمؤؤؤم  لي ؤؤؤام  ش الجتمؤؤؤاييش لسةاسؤؤؤي ششبؤؤؤاء  لتطيةؤؤؤ  مؤؤؤ   لنوؤؤؤرن ش معايؤؤؤا ت  لسؤؤؤالم  ش لاؤؤؤحش  ل  ؤؤؤلي ش ل قؤؤؤافي 
هشجاتؤ  يؤذه  لطامؤات  ل يؤل  مؤ  مر  ؤ  ليؤافاع ييوؤا فؤي هشسؤط ييمؤاء  لسؤالآن   شبعؤة   لعالمي  لجاوا .. شما

قةؤؤؤان ت  لصؤؤؤحر  ذ توا..شمؤؤؤا سؤؤؤيب ذلؤؤؤك مؤؤؤ  رنشن هفعؤؤؤال فؤؤؤي هشسؤؤؤا   لؤؤؤبعة  لقينؤؤؤل مؤؤؤ   لشؤؤؤباص  لؤؤؤذو  لؤؤؤظ  كؤؤؤ  
 ي ذلك في هآل محاشن  .ويقصوظ  لحماس شال  لجول. شل    ق

ةضجن في ذلك  لجر  تجلب   لقاماء م   لجوانون    كما تشكين ةريات م   لتي ةمات  شل    لموظ هة   ا
 لجوان    لجاوا    م  بالن لظ  ك   ا تييرر فنوا م ل تيك  لتي ةمات. م ل لنيةا ش لجح  ل شترةس ش لمالص 

 شتلكةا شغنليا. إةاشةةسةا يالن  إلسالمة  م ل  ل يين  شش ألرن   لعل ق شلييا ... شكذلك م   عة  ل
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 ...وباقتصار

 
يمكن القول أو جنال جسا يها متمنه ا فكريها ومنسجيها وحر يها وهد ولهد هنها , فهي أجهواء الجسها  العربهي فهي  

ش تمنهه وا بههه مههن وقههو  المعبههر الجمنههل   ) ارفغههاو العههرب( , منهه هم فههو  مهها اال ههمأفغانسههتاو , أط ههق و ههنسم 
وونههاوتسم  بقههدرتسم و هه   , المههنسج وصههوة المعتقههد , أنسههم ا ههتمدوا همههتسم ل جسهها  مههن إيمههانسم بم يههة هللا 

  .. إ قاب القون العظم 
و  هاو  ..الذنبية الوا مة فهي )ال نها   سا)وو بوبيعة الوال ما  وو ذلك من القون  فما وا وا  سا)ونسا وال
 ي الكبنر..التاريخ االنتصارهذا من أجمل تمرات ذلك 

 واله الاهاور العربهي وهن  هوم ذي وهار .. وحايقة يصح أو يقول من  تب هللا لسم شرد ذلك الوضور ما
  وم الع  العربي بعد طول المذلة أمام القون العظم  في ذلك ال ماو:

 في  وم ذي وار ما أقواهم الاردُ  لو أو   ل معد   او  شههار نا
 

 فييا ه  ةقرل :
 في  وم أفغاو. ما أقواهم الاردُ  او شار نالو أو  ل موحد   

   
 ..ارفغاو ااتوا  السوفنتي  زعيم المعسكر الاروي . نامة إقواننا فقد أ قو

مهة مهن ياهاء هللا مهن عبها ه أمريكها زعيمهة المعسهكر ,  اومن امتد العمر به من ناوأوتقد أو يسق  أتباو 
 ..الص نبي الغربي الجد د.

 فضل هللا  ؤتيه من يااء..وهو  إو شاء هللا تعال  .. 
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 ( 1996 - 1991قامسا: التيار الجسا ي ومرح ة المالذات والاتات:) 

 
سة  في هوؤاووظ .. ترجؤ   لمخطؤط ة لما   لل   طفةما كا   لمجاياش   ألفاا  وا ر  هبر ص كابل  شباهت تتسا

  .  ألشل هفااةي ش ل اةي يلبي.ثين  تجاه تيك  لساة  ألمليكي  لالبي ةحر هفااةستا  في ميحنن  

 لحنيرلؤؤ  نش  قةؤؤام   ي  إلتجؤؤاه  ألفاؤؤاةي كؤؤا  بلةؤؤام   ألمليكؤؤا  شهيؤؤر ةوظ  شييؤؤى رهسؤؤوظ ةكرمؤؤ   اكسؤؤتا   ؤؤف
ش كؤؤؤا   ليلةؤؤؤام   لمقؤؤؤلر  . كرمؤؤؤ  ليمجايؤؤؤاو  تعيؤؤؤ  نشلؤؤؤ  إسؤؤؤالمة  شتحكؤؤؤظ  الشؤؤؤليع  شتؤؤؤيوة  ليمؤؤؤار هفااةسؤؤؤتا ة

ويك  لمخؤؤحش   إلسؤتل تةجي مؤؤ   لسؤالح ش مئؤؤات هللاالف  ل ؤر نر  لمقاتيؤؤ  مؤؤ   فتعؤال ملةيؤؤ  مؤ   لحؤؤلص  ألييةؤ  تسؤؤت
 (.1996 -1992قةان ت شهيضاء  لمي مات  لجوان   في هفااةستا . شيذ  ما ة ذشه رالل  

شهمؤؤا فةمؤؤا  عنييؤؤا فؤؤي يؤؤذ   لبحؤؤث. فقؤؤا كؤؤا  جوؤؤايظ ميصؤؤب ييؤؤى ت  ةؤؤك  لجمؤؤ   لجوؤؤاني  لعلبؤؤي شتشؤؤتنت   
ه  في بالنيظ شفي هةحاء  ألرض. شيكذ   ةتقل  لتةار  لجواني إلؤى ملةيؤ  جاوؤا   سؤتملت شكر نر  هشمطارن  ييادل 

  لمالذ ت  آلمي   لمم ت ( . (    مك  ه  ةسمنوا بؤ  ملةي   لشتات ش1996 -1992م   
فقا يان هشلئك  آلالف م   لمجاياو  إلى بالنيظ في  لاالب  شبال ه  ولةب بوؤظ كأ طؤال شمجايؤاو  يميؤر  

اه  لوؤؤاف  لمشؤؤتل  ألشلئؤك  لحي ؤؤاء  بؤؤاء   أمليكؤؤا ش ةتوؤاء  أذ الوؤؤا مؤؤ   لحكرمؤؤات  لتؤي سؤؤوين شنيمؤؤن جوؤؤانيظ تجؤ
.. شجؤؤا هشلئؤؤك  لشؤؤباص هة سؤؤوظ غلبؤؤاء فؤؤي هشآؤؤاةوظ  لتؤؤي ت ؤؤتم لوؤؤظ هبؤؤر ص  لمعؤؤتقالت شجيسؤؤات  لتحقنؤؤق ش لسؤؤجر  

يؤا   ممؤؤ  لؤظ  قابؤل هشلئؤؤك  لمجايؤاو  بوؤؤذه لمؤان غنؤل محؤؤاش  شترجؤ  لوؤظ  لؤؤتوظ .. شلؤظ  سؤؤيظ مؤ  ذلؤك إال  عؤؤة  لي
 لطليق   لشيةع  .. ش ا شلا يذ  رنشن هفعال بتى   شةقل  عة بل  م  لجوؤانون  إلؤى ممارسؤات معاكسؤ  .. كؤذلك 
فقؤؤا هنت يؤؤرن  تيؤؤك  لشؤؤل  م  لجوان ؤؤ  إلؤؤى بالنيؤؤا مؤؤ  هجؤؤر ء  لعؤؤح  ش ل ل مؤؤ  ش لجوؤؤان شةمؤؤل  لسؤؤالح  لتصؤؤطام فؤؤي 

إلؤؤى تيؤؤك  لمعؤؤاةي  لسؤؤامة   بر  ؤؤ  ه ؤؤل مؤؤا  مكؤؤ  وردؤؤف  ؤؤ  ه  يؤؤر  لبعؤؤا يؤؤ  بؤؤليع       بالنيؤؤا  عؤؤا ه  ر ؤؤن
ش لمتاي  في هجر ء م   لخيرع ش لخةاةؤ  ش لمذلؤ  .. فقامؤن محؤاشالت ياوؤا  مؤ  هجؤل ت ؤري  تي ةمؤات سؤلي  نريؤن 

لعة  إسؤالمة .. شل ؤ  في مل ةل م   إليا ن ليمر جو  م  ةكرمات بالنيا ييى همل إسؤقاآوا شى امؤ  ةكرمؤات بؤ
كافؤ  تيؤؤك  لمحؤاشالت  دؤؤطامن بر  ؤ  غا ؤؤ  فؤي  لصؤؤعرب  شيؤام  لتياسؤؤب مؤ  مؤؤا تصؤير  إلةؤؤ  مؤ  هيؤؤا ف. شنريؤؤن 
م  هجوح   ألم  فؤي بالنيؤا فؤي يميةؤات مر جوؤ    هنت فؤي ةوا ؤ   لمطؤاف إلؤى تؤامنليا شتشؤتنن ييادؤليا. شىلؤى 

  إلسالمة  في تيك  ليالن شبن  ةكرماتوا  لضال .. لمار  تصعنا  لمر جو   ألمية  بن   لحلكات  لجوان   ش 
شكؤؤا  مؤؤ  هيؤؤظ تيؤؤك  لمحؤؤاشالت  لتؤؤي تيؤؤن  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي مؤؤا ةصؤؤل مؤؤ  قةؤؤام  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمسؤؤيح  

ةجؤاه آاةؤ   اإل التعؤاش  مؤ  تةؤار ت جوان ؤ  محيةؤ  إثؤل  إل شتأسةسوا ييى هواي  عة  ألفاا   لعلص مؤ   لجح  ؤل
( . شكؤؤؤذلك مؤؤؤا ةصؤؤؤل فؤؤؤي لنيةؤؤؤا مؤؤؤ  محاشلؤؤؤ   لجمايؤؤؤ  1991جيوؤؤؤ   إلةقؤؤؤاذ ييؤؤؤل  إلةقؤؤؤالص يسؤؤؤكلي   لتؤؤؤاريخي ل

.. شيمؤؤؤؤا هشسؤؤؤؤ   لمحؤؤؤؤاشالت فؤؤؤؤي تيؤؤؤؤك  لملةيؤؤؤؤ .  اإلضؤؤؤؤاف  لؤؤؤؤبعة  لمحؤؤؤؤاشالت  (1994   إلسؤؤؤؤالمة   لمقاتيؤؤؤؤ  بينيةؤؤؤؤا
حؤاشالت  لجوان ؤ  فؤي  لمحاشن  كما ةصل في  لةم  شلييا  شسر يا   كما سيأتي ييى بيء م   لت صؤنل أليؤظ  لم

 يذ   لعصل   في فقل  تالة  ضم  يذ   ل صل إ  باء  ..
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  ييؤؤا   سؤؤظ هللارؤؤل مؤؤ   ألفاؤؤا   لعؤؤلص شيؤؤظ  ؤؤاماء  لجوؤؤانون   لؤؤذو  غؤؤانرش  بالنيؤؤظ هدؤؤال إثؤؤل مشؤؤاكل هميةؤؤ   شيؤؤظ
 ق   كؤؤبعة مطؤارنش  مؤؤ  ةكرمؤاتوظ إمؤؤا  يؤؤل هش هثيؤاء  لجوؤؤان  ألفاؤاةي   شمع ؤؤظ يؤؤمالء مؤ  تي ةمؤؤات جوان ؤ  سؤؤا

هيضاء تي ةظ  لجوان ش لجماي   إلسالمة  م  مصل شبعة  لجوانون  م  سرريا شلنيةا شترةس   شبعؤة  أليؤا ن 
 .. هرل   لمحاشن  م  جيسةات 

شيؤؤمالء لؤؤؤظ وتمكيؤؤؤر  مؤؤؤ   لعؤؤؤرن  إلؤؤى بالنيؤؤؤظ كمؤؤؤا فعؤؤؤل  آلالف مؤؤؤ   ألفاؤؤا   لعؤؤؤلص مؤؤؤ  بؤؤؤالن م ؤؤؤل  لسؤؤؤعرن   شنشل 
ش ألرن  شغنليؤؤا .. ش ؤؤؤا تؤؤؤرهع يؤؤؤمالء  لمطؤؤارنش  هميةؤؤؤا فؤؤؤي مؤؤالذ ت هميةؤؤؤ  مختي ؤؤؤ  ييؤؤؤى  لخيؤؤة  ش لؤؤؤةم  شمرريتاةةؤؤؤا 

 عؤؤة مؤؤا تبقؤؤى مؤؤ   لوؤؤر مش  لسةاسؤؤة  ش ل جؤؤر ت  ألميةؤؤ   يؤؤل   سؤؤتحكام  لسةاسؤؤ   لعالمةؤؤ  لمكافحؤؤ   إلريؤؤاص  عؤؤا 
 قةام  لي ام  لعالمي  لجاوا .. شكا  م  هيظ تيك  لمالذ ت ..

شذلؤك ييؤل فؤلص  ليجؤرء  لسةاسؤي. شكؤا  مؤ  هيؤظ تيؤك  لؤيالن  بليطاةةؤا  لتؤي هموؤا كتيؤ    أوربا والدول الغربية: .1
ةافة  . ثؤظ ياسة  م   ألفاا   لعلص ش لتةار  لجواني   م  مختيف  لجيسؤةات ثؤظ  لؤاشل  إلسؤكةكينل  تضظ كر نر ر 

  ا ي نشل هشربا  لالبة  شبعة  لشلقة  ش هستل لةا شكيا  ..
سؤة  ةييى  لحكظ مردؤي   لحلكؤ   إلسؤالمة   لل   سترلنكرم   لبشنل شةية    لتل بي  ا  لتي كاةن ة السو او: .2

 لالةتقؤؤال(   فؤؤتم  لبؤؤاص ليتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  1995-1991فنوؤؤا ليسؤؤيط . ش لتؤؤي كؤؤا  مؤؤ  سةاسؤؤتوا رؤؤالل ملةيؤؤ   
ات  لجوؤان ش لجمايؤ  إلى  لسرن    ةنث  ةتقل كؤظ موؤظ مؤ   لجوؤانون  إلؤى ييؤا  ش كؤا  فؤي آيةعؤتوظ قةؤان  تي ةمؤ

سؤة  مؤ  قةؤان   لجمايؤ   لمقاتيؤ  ة إلسالمة  في مصل . ش لشةر هسام  شقةانور تي ةظ  لقايؤا    اإلضؤاف  لي تيؤ   لل 
 جوانون  م  جيسةات هرل . بينيةا .. ش

يؤظ كؤاةر  مطؤارنو  فؤي بالن م   لجوؤانون  شلؤر هرل  ييى ريا ا بيا   يلبة   تاكل قوور  أمنية ال أقرن )ال   .3
فؤؤي ةنيوؤؤا    يؤؤل  سؤؤتحكام  لتيسؤؤنق  ألميؤؤي  لعلبؤؤي ش إل يةمؤؤي ش  لؤؤاشلي فةمؤؤا  عؤؤا. شهيؤؤظ تيؤؤك  لؤؤيالن .. لؤؤةم    لتؤؤي 
هموؤؤا جمؤؤ  متيؤؤرع مؤؤ  جيسؤؤةات بؤؤتي مؤؤ   لجوؤؤانون  ش ألفاؤؤا   لعؤؤلص.ثظ  تلكةؤؤا شكؤؤذلك سؤؤرريا  لتؤؤي هللاش  إلنوؤؤا  سؤؤظ 

ةتشؤؤل هللاةؤؤان مؤؤ   لجوؤؤانون   سؤؤة   فؤؤي ةؤؤن  ة صؤؤرر  ر  مؤؤ   لشؤؤباص  لمجايؤؤا مؤؤ  نشل بؤؤمال هفلي ةؤؤا شلنيةؤؤا .. يؤؤذ 
ةتؤؤى شدؤؤل  عؤؤة يؤؤمالء  لموؤؤاجلي   لالبؤؤاء  ل ؤؤل رش  بؤؤاويوظ مؤؤ   لقا ضؤؤن   هرؤؤل   أسؤؤليظ ش هآ ؤؤالوظ   فؤؤي  قؤؤاع 

..إلى تاوييؤؤؤا..إلى همليكؤؤؤا إةاشةةسؤؤةاييؤؤى  لجمؤؤؤل فؤؤؤي يؤؤذ   لؤؤؤحم  إلؤؤؤى ه صؤؤى هةحؤؤؤاء  لمعمؤؤؤرر .. مؤؤ   ل ييؤؤؤن .. إلؤؤؤى 
 إلى  عة مجاينل إفلي ةا..  لجيربة .. ةتى

 لجوؤؤؤان فؤؤؤي  ليرسؤؤؤي  مؤؤؤا بؤؤؤن    بؤؤؤتعالفقؤؤؤا ش فؤؤؤق إ  ؤؤؤال بر  ؤؤؤات  لجوؤؤؤان فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا     الاياهههاو: البو هههنة و .4
(  فةما كا   لمسيمر  وتعلضر  لمذ  م  لصلص ش ل لش ت.. مما هشجا سؤاة  جوان ؤ  جاوؤا  هموؤا 1993-1995 

عؤؤة  إلسؤؤالمة  .. ش ؤؤا كؤؤا  فؤؤي آيةعؤؤتوظ  عؤؤة  لجوؤؤانون  .  لؤؤذو  هللاالف  لشؤؤباص  لمجايؤؤا مؤؤ   لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  شب
رلجر  مؤ  سؤاة  هفااةسؤتا  ل ؤي ويتحقؤر   سؤاة   ليرسؤي . شكؤذلك ترجؤ   عؤة  ألفاؤا   لعؤلص شييؤى رهسؤوظ  لقا ؤا 
 لشونا رطاص شبعة رفا   م   ألفاا   لعلص إلى  لشةشا  لنمسسر  بمر  جوان   ةمين مشؤعل  لجوؤان شهضؤافن 

ت  لجوؤؤانون  فؤؤي  للبؤؤؤ   ألرنؤؤل مؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤؤلي  دؤؤ حات  مشؤؤل   إلؤؤى تيؤؤؤك  لصؤؤ حات  لمجنؤؤا   لتؤؤؤي لصؤؤ حا
 بواتوا مياآق مختي    يل ذلك .. 
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  هيؤؤر م مليحؤؤ  ةسؤؤيةا لوؤؤمالء  لالبؤؤاء  لمشؤؤلنو  .. ش ؤؤا مكيؤؤن يؤؤذه  لسؤؤير ت  ألربعؤؤ  1995-1992كاةؤؤن  أليؤؤر م)
 لعمؤؤل ييؤؤى ةشؤؤل  ل  ؤؤل ش لؤؤاير   لجوان ؤؤ   شرغؤؤظ ه  مآرؤؤذ ياوؤؤا   ؤؤا  لجوؤؤانون   لميتشؤؤلي  فؤؤي ه طؤؤار  لؤؤاةةا  مؤؤ  

تذكل ييى تجارص يذه  لملةي  سآتي ييى ذكل  عضؤوا فؤي هللارؤل يؤذ   ل صؤل إ  بؤاء   .. إال ه  يؤذه  لسؤير ت 
 كاةن سير ت نير  ش ةتشار .. 

مؤ   لر ؤن لتييؤ  ذرشتوؤا ميؤذ  (  شتصؤايات1990شرغظ ه  ةمالت مكافح   إلرياص  ا هبعيوا همليكا يميةؤا ميؤذ  
( يميةؤا .. ةنؤث شضؤعن 1995(  إال ه  تيك  لحمؤالت لؤظ تؤارل ملةيؤ   لشؤا  إال ميؤذ هش رؤل  2001-  ن سميل

بلةامجؤؤا تضؤؤم  إلاؤؤاء  لمؤؤالذ ت   همليكؤؤا ضؤؤم  بلةامجوؤؤا لمكافحؤؤ   إلريؤؤاص كمؤؤا مؤؤل معيؤؤا فؤؤي  ل صؤؤل  لخؤؤامس 
   .. ألرل   ألمية  آلمي  .  اإلضاف  ليممارسات 

كؤؤا  مؤؤ  هيؤؤظ  لشؤؤل  م  لتؤؤي يميؤؤن إ جابةؤؤا فؤؤي ةشؤؤل ف ؤؤل  لجوؤؤان شنيرتؤؤ  .. تيؤؤك  لتؤؤي تلكؤؤحت فؤؤي  لاؤؤلص شالسؤؤةما 
هشربؤؤا  ش فؤؤي آيةعتوؤؤا  لؤؤاشل   إلسؤؤكياةافة (  شفؤؤي  بليطاةةؤؤا(.. فقؤؤا يمؤؤل  لجوؤؤانور  مسؤؤتاين   ل ؤؤلشف  لمليحؤؤ  

ش لؤذي كؤا  وتؤرفل فؤي تيؤك  لؤاشل . يميؤر  ييؤى إدؤا ر  - يؤل إ  الؤ  -ةسيةا   ش إلمكاةةؤات  لمان ؤ  شيؤامش  لحليؤ 
 ليشل ت ش أل حا  شىيان  بث ما كا   ا هةت  في ملةي   لجوان  ألفااةي هش ييؤى مؤل  لتجؤارص  لجوان ؤ     لسؤا ق  
 ليؤؤاش ت ش لمحاضؤؤل ت ش رتةؤؤان  لمسؤؤاجا ش إلةت ؤؤا   الجالةؤؤات  إلسؤؤالمة   لتؤؤي كاةؤؤن تشؤؤوا دؤؤحر  إسؤؤالمة  ال تقؤؤل 

يؤ  تيؤك  لتؤي تجؤلي فؤؤي  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي. ةتؤى ه   عؤة  لحكرمؤات  لعلبةؤ  ضؤؤجن   هنيؤار تحيؤا  شربمؤا
 لجوؤؤانور  ييؤؤا    شيقؤؤات يشؤؤل ت  لمؤؤمتمل ت لمكافحؤؤ  ظؤؤايل   ش بؤؤت ن مؤؤ   لحليؤؤ   لتؤؤي  عةشؤؤوا  إلسؤؤالمنر  ش

ةتؤي تمكيؤر  مؤ  إ  ؤال كؤل ذلؤؤك   ألدؤرلة   إلسؤالمة  فؤي مختيؤف مةانويوؤا شمؤ  ذلؤك  لوؤامش فؤؤي  لؤاشل  لالبةؤ  .
 .(2000-1995يميةا ما بن   

( ش سؤؤؤتطعن مؤؤؤ  1997-1994ش ؤؤؤا بؤؤؤوات بي سؤؤؤي تجلبؤؤؤ  فليؤؤؤا  ليؤؤؤاير   لجوان ؤؤؤ  رؤؤؤالل إ ؤؤؤامتي فؤؤؤي بليطاةةؤؤؤا   
ه  هكتؤؤؤب فؤؤي  لعاوؤؤؤا مؤؤؤ   ليشؤؤؤل ت ش  لمجؤؤؤالت  لجوان ؤؤ   لتؤؤؤي كاةؤؤؤن تصؤؤؤار فؤؤؤي  -كم ؤؤؤال –رؤؤالل تيؤؤؤك  ألجؤؤؤر ء 
(  لصؤؤؤانر  يؤؤ   لجمايؤؤ   لمقاتيؤؤؤ  بينيةؤؤا   ش  لمجايؤؤاش (  لصؤؤانر  يؤؤؤ  لجمايؤؤ   لجوؤؤان فؤؤؤي بليطاةةؤؤا م ؤؤل   ل جؤؤل

مصل   ش  ألةصار(  لمقلب  ه اموؤا مؤ   لجمايؤ   إلسؤالمة  ش لمسؤيح  فؤي  لجح  ؤل   يؤل  ةحؤل ف  الرنؤل  يؤذه يؤ  
شؤل إلؤى مختيؤف نشل  لعؤالظ  ليقاء ت  لتي كاةن تسؤجل شتي  لجان  .. شبوات ليا   ل  نل م   لياش ت ش لارشس ش

 ةنث تت شى  لصحر   لجوان  .
هش   اليتقؤاالتق ثؤظ نإلى ه  باهت ةذر  لعر دف  ألمية  توب ييى تيك  لمؤالذ ت تبايؤا .. فيؤاهت مرجؤات  لتضؤن

 لطؤؤلن ش إل عؤؤان تطؤؤال كؤؤل تيؤؤك  لمؤؤالذ ت هللاة ؤؤ   لؤؤذكل بؤؤال  سؤؤت ياء . ش ؤؤا مؤؤل بؤؤيء مؤؤ   إلبؤؤار  لؤؤذلك فؤؤي  ل صؤؤل 
طلنت  لسرن   ش لؤةم  مؤ  لؤاووا .. ش يتقيؤن تلكةؤا شسؤرريا ش ألرن  مؤ  آالتؤ  هوؤاووا شسؤيمتوظ لؤيالنيظ  لخامس. ف

  ست ياء  لمرسظ  التضننق ش ةتون بحج  مئؤات  لجوؤانون  فؤي سؤجرةوا   ةنؤث مؤا .. شباهت  لاشل  ألشربة  كيوا بال
  ؤاةر   بؤأةوظ فؤي ذلؤك بؤأ  إرؤر ةوظ  لمعتقيؤن   لعلفي  بؤال محاكمؤات شال  اليتقالوح ل ك نل ميوظ إلى  لنرم ري  

 ..بي ش إلسالمي شنشل  لعالظ  ل الثلا   ألة م   ليرلةسة  ش لا كتاترري  في  لعالظ  لعل 
شيكؤؤذ  نرؤؤل  لجوؤؤانور  فؤؤؤي ملةيؤؤ  جاوؤؤا  مؤؤؤ   لمحيؤؤ  كؤؤاةر   حاجؤؤ  فنوؤؤؤا إلؤؤى مؤؤالذ شمتؤؤؤي س جاوؤؤا  شكؤؤا  ذلؤؤؤك  

 ةستا  مل  ثاةة  .. لمتي س ما  سله   تعالى في هفاا
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 ( 2001-1996 ا  ا: الاوب الماني لألفغاو العرب في ال طالباو في أفغانستاو) 

يذ   لعير   ير يير   ل صل م  هيظ فصرل تارير  لصؤحر   إلسؤالمة  ش  لجوان ؤ   لمعادؤل  ييؤى  إلآؤالق 
ةتوؤا ي مؤ    . شذلؤك فؤرر    ةنث  شكل هنق شهرطل مل ةيوؤا. شيؤر مرضؤرع كتؤاص مسؤتقل هيتؤحم كتابتؤ  إ  بؤاء

لة   لتاريخةؤؤ   ش ألماةؤؤ   لع ةمؤؤ  ل ؤرةي هةؤؤا  ال ؤؤل  لشؤؤورن ش يؤذ   ل تؤؤاص  لؤؤذي ةحؤ   صؤؤانه .. ةنؤؤث هبؤؤعل  المسؤم 
 ألةةؤؤاء  لمتبقؤؤن  مؤؤ   لؤؤذو   مكؤؤيوظ كتا ؤؤ  يؤؤذه  لشؤؤوان   لحةؤؤ  يؤؤ  تيؤؤك  لتجؤؤارص  لع ةمؤؤ  شهدؤؤحابوا  شةقؤؤل تيؤؤك 

ألجةال  لقانم   شالسةما هشلئك  لعاهمن  ييى ةمؤل ر  ؤ  لجوؤان شهماةؤ   لؤاير  إلؤى ةا م   ء لارشس  ليفةس  لم  شر 
     في هما   ست بار  لباآل شتشليا هيل  لحق. 

 لؤؤؤذي ةحؤؤؤ   أ سؤؤأتعلض ألبؤؤؤله هللاثؤؤار يؤؤؤذه  لملةيؤؤ  ييؤؤؤى  لتةؤؤار  لجوؤؤؤاني  لمعادؤؤل شل يؤؤي فؤؤؤي يؤؤذه  لعجالؤؤؤ 
   ك نؤؤؤل مؤؤؤ   لت ادؤؤؤنل  الاؤؤؤ   أليمةؤؤؤ   رشؤؤؤة   إلآالؤؤؤ   صؤؤؤان  سؤؤؤتعل ض مل ةيؤؤؤ   فؤؤؤي يؤؤؤذ   ل صؤؤؤل  معلضؤؤؤا يؤؤؤ 

 .شرشة  إثار   لحساسةات  لتي ويحم إله لتوا إسواص شبلح ال  حتمي  مرضرع  ل تاص 
 شرالد  ذلك في ةقا  ر ةس  مرجح  ييى  لشكل  لتالي: 

 
   ام ش لسؤؤةطل  (  ش سؤؤتطاين  لتقؤؤ1993 ةطيؤؤق آالبؤؤا  مؤؤ  شال ؤؤ   يؤؤايار  جيؤؤرص بؤؤلق هفااةسؤؤتا  هش رؤؤل يؤؤام

( شىيؤؤال   إلمؤار   إلسؤؤالمة  فؤؤي 1996ييؤى شسؤؤط ش جيؤؤرص شبؤلق هفااةسؤؤتا   سؤؤلي   شمؤ  ثؤؤظ نرؤؤرل كابؤل يؤؤام  
همنؤؤل  ليمؤؤممين  فنوؤؤا.   ش ؤؤا كتيؤؤن ةؤؤرل ةشؤؤأ   -ة  ؤؤ    -بؤؤا   لمؤؤال محمؤؤا يمؤؤللهفااةسؤؤتا   شىيؤؤال   هعؤؤةظ آا
هفااةسؤؤتا  ش لطالبؤؤا  شمعلكؤؤ   إلسؤؤالم  - عيؤؤر   :  ح ؤؤا مسؤؤتقال / 1998 -1993/آالبؤؤا  شمسؤؤاريا رؤؤالل  ل تؤؤل  

 لم  هر ن  لت صنل  لعرن  إلة  (. - لنرم 
  سليا  ما شجات  ل ئات  لمطارن   لمشلن  م  كر نر شهيضاء  لتةار  لجواني في هفااةسؤتا  مؤالذ  هللاميؤا  شربمؤا

يؤؤؤاص(   ةؤؤؤان  همليكؤؤؤا  لتؤؤؤي ر  إلسؤؤؤمي بؤؤؤؤ   لحؤؤؤلص  لاشلةؤؤؤ  لمكافحؤؤؤ  هش مؤؤؤا إجباريؤؤؤا مؤؤؤ    سؤؤؤتعار ةمؤؤؤالت  لمطؤؤؤارن  
 (.  1995ما  عا   ش بتات ل  لتسعنيات   ةطيقن ميذ هش 

فياه يمالء وتسيير  فل ن  شمجمريؤات إلؤى هفااةسؤتا    لنيتؤائ  لعؤلص بؤرآوظ  ل ؤاةي فؤي هفااةسؤتا  مؤ   ليصؤف  
 ( .1996 ل اةي سي   

 قانمؤ   شفؤي مقؤامتوظ  لشؤةر هسؤام  شمجمريؤ  مؤ  م   لتلةنب شةس   لجر ر  لذي هبا ه  لطالبؤا  لتيؤك  لطال ؤ   ل
ييادل تي ةظ  لقايا  .. شبعة  للمؤره ش  لجوؤانون  مؤ   ؤاماء  ألفاؤا   لعؤلص .. بؤاهت  لسؤاة  تسؤتوري يمؤرم 

  لجوانون  شهدحاص  لطمرح  استئياف  لمسار إلى ييا  ...
  مؤؤ   ألرضؤؤي  ألفااةةؤؤ  . بؤؤاهت ن ر %( 94شمؤ  إيؤؤال  تطينؤؤق  لشؤؤليع   إلسؤالمة   شسؤؤةطل   لطالبؤؤا  ييؤؤى ةحؤر

 إلسؤؤؤؤالم  لرلنؤؤؤؤا  ش لرةنؤؤؤؤا  فؤؤؤؤي  ألرض   مؤؤؤؤ  مي ؤؤؤؤرر  لجوؤؤؤؤانون  شيمؤؤؤؤرم  إلسؤؤؤؤالمنن  تسؤؤؤؤتوري ك نؤؤؤؤل  مؤؤؤؤ  غنؤؤؤؤل 
  لرلنا  يذه. إلسالم  لوجل   لشلعة  إلى ن ر  لمطارنو  ش لمضطلي  ليبحث ي  مالذ ت .  غة   

   سؤؤؤة  شالسؤؤؤةما ةلبةؤؤ   ؤؤؤا  ةتشؤؤلت فؤؤؤي مؤؤؤا  هفااةسؤؤتا   لل ( كاةؤؤن  لمعسؤؤؤكل ت ش لمضؤؤؤافات  لع2000شرؤؤالل يؤؤؤام
 لعادم  كابل  ش لعادم   للشةة  لطالبا    يايار(  ش  لما   لشلقة  م ل ررسن شجؤالل ه ؤان. شبؤاه  لموؤاجلش  
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 لجؤان ش لمحؤاربر   لقؤؤاماء مؤ   ألفاؤا   لعؤؤلص ةميؤ  إيؤالم ش تصؤؤاالت السؤت بال  لمحيؤا مؤؤ   لموؤاجلي .. شةشؤؤطن 
 إلسؤؤالمة    ش لحميؤؤ    إليالمةؤؤ  ش لاشلةؤؤ   لتؤؤي هةاآؤؤن  اإلمؤؤار  ش ال تصؤؤانيقؤؤاشم رغؤؤظ  لحصؤؤار  لسةاسؤؤي ةلكؤؤ   ل

بيؤ  (   2001-1996 لرلنا  م  كل جاةب. شهيتقا ه  يؤان  لؤذو   ؤامر  شغؤانرش  هفااةسؤتا  رؤالل يؤذه  لملةيؤ   
( 1400هسؤؤل ( شةحؤؤر     350 ليبؤؤا مؤؤ    سؤؤتقلش  مؤؤيوظ فؤؤي هفااةسؤؤتا  كؤؤاةر    شل ؤؤ   لؤؤذو. ل الجؤؤيؤؤا  هللاالف مؤؤ   ل

مجايا شمواجل يلبي م  مختيف  لجيسةات.  اإلضاف  لعا  مئات م  هرباص  ألسؤل ش لمجايؤاو  ش لموؤاجلي  مؤ  
آاجةكسؤؤؤتا   لتؤؤؤي تتعؤؤؤلض فنوؤؤؤا  لحلكؤؤؤات  إلسؤؤؤالمة  إلؤؤؤى آغةؤؤؤا  هللارؤؤؤل  شسؤؤؤط هللاسؤؤؤةا  شالسؤؤؤةما مؤؤؤ  هشهبكسؤؤؤتا  ش

 هلؤؤؤر   لتؤؤؤي تحتيوؤؤؤا  لصؤؤؤن  شتؤؤؤذوق  لمسؤؤؤيمن  فنوؤؤؤا   لشؤؤؤلقة تلكسؤؤؤتا  ةصؤؤؤر   لشؤؤؤنرعة  فؤؤؤي  لعؤؤؤالظ . شكؤؤؤذلك مؤؤؤ  
  لعذ ص ش لور   ..

  سؤؤة  .. ش ةتعشؤؤن لؤؤا  قةان توؤؤا  لقا مؤؤ   آلمؤؤال ةشرؤؤالل يؤؤذه  ألجؤؤر ء.. تر جؤؤات  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ   لعلبةؤؤ   لل
فؤؤي بالنيؤؤا ضؤؤا آر غنؤؤن تيؤؤك  اسؤؤتئياف مسؤؤاريا فؤؤي  إليؤؤا ن ش لييؤؤاء  شمتا عؤؤ  هيؤؤا فوا  لقا مؤؤ  فؤؤي إةةؤؤاء  لجوؤؤان 

  ليالن  م  هجل إ ام  ةكرمات إسالمة  ييى هةقاضوا  حسب تصرر توظ ..

   شلسؤؤن ييؤؤا إال  صؤؤان تسؤؤجنل رالدؤؤ  تؤؤارير ذلؤؤك  لمسؤؤار  شلؤؤةس  لتعؤؤلض لت ؤؤةظ تيؤؤك  لجمؤؤرع ش ل تؤؤل شهيؤؤا فوا
هبؤلت إلةؤ  شهسؤأل    لعؤر   شآلق يميوا في يذ   لحنح  لمرجح. شسأتل  ذلؤك  لت صؤنل  لعؤام إلؤى   ل تؤاص  لؤذي

 ش لترفنق إلةجاهه  ما ولضي   تعالى ..

كما  امن  جمرع شكتل جاوا   م  جاوا مؤ  بؤالن يلبةؤ  متعؤان    تسؤعى إلؤى ت ؤري  ة سؤوا.. ششلؤات كتؤل شبؤب  
 تي ةمات جوان   جاوا  ةاشل هدحابوا بق آليقوظ م  رالل تيك  ألجر ء ..

  ر جا رالل يذه  ل تل   مك   يتباريظ م   لجوانون   رغظ ه  هك ليتوظ لؤظ ت ؤ  تيضؤري شيمك   لقرل ه  كاف  م  ت
م هفااةسؤتا  فؤي يؤذه  لملةيؤ  كمؤا فؤي  ألشلؤى   هةؤر ع  هرؤل  مؤ  آةؤا  لصؤحر  م سة   شلظ وةن رل  لتي ةمات  لل 

  كؤؤا   لجمؤؤ   ألشل رتي ؤؤن  ل ؤؤلشف  لاشلةؤؤ  تجؤؤاه يؤؤذه  ل ؤؤايل  شدؤؤارت ييؤؤى  لي ؤؤةة. ف ؤؤي ةؤؤن  إلسؤؤالمة   فقؤؤا 
كؤؤا  يؤؤذ   لجمؤؤ  شهرضؤؤ  شمؤؤ   حكموؤؤا شمؤؤ  ووؤؤاجل  -يمؤؤر شسؤؤط مباركؤؤ  شنيؤؤظ شىجؤؤاه  يالمةؤؤ  ؤ كمؤؤا هبؤؤلت هللاة ؤؤا و

 إلنوا  محل ةلص شمطارن  يالمة .
   شرغؤؤؤظ ه  سؤؤؤؤر نيظ  ألي ؤؤؤؤظ إ  لؤؤؤؤظ  كؤؤؤؤ  كيوؤؤؤؤظ  مؤؤؤؤ   لجوؤؤؤانون  ف ؤؤؤؤل  ش تجايؤؤؤؤا   إال هةؤؤؤؤ   مكؤؤؤؤ  تصؤؤؤؤية وظ  ضؤؤؤؤم

ة  لي ؤؤل ييؤؤا يؤ  ردؤؤا  أليؤؤا ن ش لتعؤلض ليتقنؤؤةظ . فقؤؤا ضؤظ يؤؤذ   لجمؤؤ   لطةؤؤا اؤتالةؤؤ    سؤؤة   لة لتشؤكنالت  لل 
 : - حسب  لحجظ  –  لتالي

مؤا  ح   امر  م  هجل تيقي  لتاريب ثظ  للةنل   شلظ  ستقل يؤمالء  ال مؤان  لتؤاريب  لتؤي تتؤلش وشيظ  لذ المتدربوو: .1
 بن   ألبول  لقيني  إلى  لسي  .

إيماريؤؤا  فؤؤي ن ر  إلسؤؤالم  لرلنؤؤا   ش ش السؤؤتقل ر غةؤؤ   لوجؤؤل    أة سؤؤوظذو   ؤؤامر   أسؤؤليظ هش : شيؤؤظ  لؤؤ المسههاجروو  .2
ضؤؤؤا ةكرمؤؤؤات بالنيؤؤؤظ  شال ضؤؤؤا هيؤؤؤا ء  الش ش لجوؤؤؤان معوؤؤؤا   نش  ه   كؤؤؤر  لوؤؤؤظ هيؤؤؤا ف جوان ؤؤؤ  رؤؤؤارج هفااةسؤؤؤتا  

 هللارلي  ن رينن  هش رارجن  ..
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ةامجوؤا  لقؤا ظ  لمتعيؤق  الجوؤان فؤي بالنيؤا .. شلمتا عؤ  بيؤاء :  لتؤي  ؤامن لتتؤا   هيؤا فوا ش بل  التنظيمات الجسا ية .3
 لولمةؤؤؤ ( سؤؤؤر ء مؤؤؤ   لؤؤؤيالن  – لسؤؤؤلي   -ييؤؤؤى  لطليقؤؤؤ   لتقينا ؤؤؤ   لقا مؤؤؤ  ليتي ةمؤؤؤات   لقطليؤؤؤ  تي ةماتوؤؤؤا مؤؤؤ  جاوؤؤؤا

  لعلبة  هش  عة  إلسالمة ..

يؤافوظ يؤر  لؤاير  ش لعمؤل ييؤؤى شمؤ  لحؤق بؤايرتوظ  ش لؤذو  كؤا   الاهيخ أ هامة )هن ال و وإ ار  تنظهيم القاوهد  : .4
 حكرمتوؤؤا  لجاوؤؤا   ش الةتمؤؤاءمر جوؤؤ   لرال ؤؤات  لمتحؤؤا   ألمليكةؤؤ . مؤؤ  رؤؤالل يؤؤذ   لحصؤؤ   لميةؤؤ    هفااةسؤؤتا  (. 

   لطالبا ( شهمنليا  لمصابل   لمال محما يمل(. فلج   كلبت ..

ةصؤل  ن ر  إلسؤالم ش لجوؤان معوؤا ..  :  لذو  تيرين هيا فوظ بؤن   لوجؤل  شتنظيمات وجماوات أواجم و   ف يا  .5
 لمجايؤاش    ش(  لمجايؤاش   مؤ  هشهبكسؤتا    شبن   إليا ن ليجوان في بالنيظ . شكا  هيظ شهكيل يذه  لجمايات 

  لتي  ةتيتوا  لصن  .  اإلضاف  لبعة  لجمايات  ألرل .. ( م   تلكستا   لشلقة  

ذ  لعيمؤاء ش لمؤا رس  لاويةؤ  فؤي  اكسؤتا  شيؤي  متؤا ن لطالبؤا  شكؤاةر  ريةطؤا مؤ  تالمنؤ المجاهدوو من با ستاو :  .6
أليضؤؤؤاء  لتي ةمؤؤؤات  لجوان ؤؤؤ   لمختي ؤؤؤ   لعاميؤؤؤ  ييؤؤؤى جيوؤؤؤ  كشؤؤؤمنل  ش لتؤؤؤي رهت فؤؤؤي   اإلضؤؤؤاف ف ؤؤؤل  ش ميواجؤؤؤا   

 اإلضاف  ليمجاياو  فلن ا نش    لجمايؤات ش لتي ةمؤات .. ش ؤا . هفااةستا  رط إيا ن ري ي جنا لمتا ع  ةشاآوا 
وحيؤؤا ييؤؤى  شهبؤؤكل  لتر جؤؤا  لباكسؤؤتاةي ةتةجؤؤ   لقؤؤلص ش لتؤؤا رل فؤؤي  لقضؤؤة  مؤؤ   لقضؤؤة   ألفااةةؤؤ    ةجمؤؤا وؤؤر هي 

  ألةر ع  لمذكرر  هللاة ا. ةجظمجمرع 

 .. بكين يذه  ل تل  ملةي  متقام  م  ةمر  لتةار  لجواني شتطرره في  عا جاوا 

الن  ضؤؤا همليكؤؤا شيؤؤاش ةوا ييؤؤى  لمسؤؤيمن  شةؤؤا  هللاتؤؤ   فقؤؤا هنت  لحمؤؤالت  إليالمةؤؤ   لتؤؤي بؤؤيوا  لشؤؤةر هسؤؤام  بؤؤ  
 عؤؤؤا  جاوؤؤؤا  إلؤؤؤى نيرتؤؤؤ    شيؤؤؤر تييؤؤؤي  لقضؤؤؤة   إنرالؤؤؤ لتخيؤؤؤةم  لحؤؤؤلمن  مؤؤؤ   إلةؤؤؤتالل  ألمليكؤؤؤي ش لالبؤؤؤي.. ثؤؤؤظ 

 نيي  لصونرةي ييؤى  لمسؤيمن  فؤي   ل يسطنية . شربط  لعاش    ألمليكي ييى  لمسيمن  في  لعالظ    العاش    إلسل 
ىنرؤال  ضؤة   لحؤلم  ل الؤث فؤي  لقؤؤاس  شمسؤجايا  أل صؤى إلؤى  ضؤة   لحؤلمن  ..هنت يؤذه  لحمؤؤالت فيسؤطن    ش 

 لملكؤؤؤح  ش لمي مؤؤؤ    شرنشن  ل عؤؤؤل  لوا يؤؤؤ  مؤؤؤ   يؤؤؤل شسؤؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم  ألمليكةؤؤؤ  ييؤؤؤى يؤؤؤذه  لحميؤؤؤ  . شنرؤؤؤرل تيؤؤؤؤك 
 لقطليؤ     لتؤي لعيؤن نشر  محرريؤا   لعلبةؤ  شالسؤةما  يؤا    لجحيؤل (  ألمليكةؤ  ش لعالمةؤ  ش  لمرجوات إلؤى  ل ضؤا ةات

فؤي إ صؤال يؤؤذه  لصؤل ع  إليالمؤؤي إلؤى مئؤؤات  لمالوؤن  مؤؤ   لمشؤاياو   لمسؤؤيمن  فؤي  لعؤؤالظ .. هنت إلؤى ه   أرؤؤذ 
 لتةؤؤار  لجوؤؤاني  عؤؤا  جاوؤؤا  ةحؤؤر يالمةؤؤ   لملةيؤؤ .. رغؤؤظ ه  مع ؤؤظ  لتي ةمؤؤات  لعلبةؤؤ  هش كيوؤؤا لؤؤظ تانؤؤل بؤؤنئا مؤؤ  

 لولمةؤؤ (   شال تحرلؤؤن  اتجؤؤاه نيؤؤر   لشؤؤةر هسؤؤام  ةتؤؤى  ليح ؤؤات  ألرنؤؤل   - لسؤؤلي  -طليؤؤ بل مجوؤؤا   لق هيؤؤا فوا شال
 .. إلتجاه( ةنث ه حمتوا همليكا  سل  في يذ  2001م   لعام  

 ييى  لعالظ  إلسالمي ..شكا  في آيةعؤ  ذلؤك  بؤتعال   ألثل ش فق يذه  لملةي  هةا   يالمة   الا   أليمة  ش
ميؤؤؤذ سؤؤير ت   إلؤؤؤى ملةيؤؤؤ   لعمؤؤؤل  لمسؤؤؤيم   ةطيقؤؤؤنش ةتقالوؤؤؤا مؤؤؤ  ملةيؤؤؤ  ثؤؤرر   لحجؤؤؤار   لتؤؤؤي  إلةت اضؤؤ   ل يسؤؤؤطنية  

ضؤؤؤاع فؤؤي  لميطقؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ  كيوؤؤا ةتةجؤؤؤ  يؤؤؤذ   لتصؤؤؤعنا ش ( . شت ا مؤؤؤن  أل2000ميؤؤؤذ سؤؤي     الستشؤؤؤوان  ش لعميةؤؤات 
شهللاثؤؤؤار ذلؤؤك ه ضؤؤؤا..  (  1991 اإلضؤؤاف  إلؤؤؤى  هن ؤؤان هللاثؤؤؤار  لحصؤؤار  ألمليكؤؤؤي  لقاتؤؤل  لمؤؤؤامل ييؤؤى  لعؤؤؤل ق   ميؤؤذ  

ش لحؤؤلص  لعالمةؤؤ  ييؤؤى  إلريؤؤاص   ةؤؤان  همليكؤؤا   ةنؤؤث سؤؤارت فؤؤي   ألميةؤؤ ةمؤؤالت  لمطؤؤارن ت  إلبؤؤعال اإلضؤؤاف  
 ركابوا كاف  نشل  لعالظ   شالسةما ةكرمات  لاشل  لعلبة  ش إلسالمة ..
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 لؤيجظ  لحاضؤل بؤال  ةقطؤاع دار  لجم   لعلبي في هفااةستا   ش كذلك رمحه  لشؤةر هسؤام  بؤ  الن     شسليا  ما
ت ؤؤؤريل ليصؤؤؤؤحر   إلسؤؤؤؤالمة  ش  متؤؤؤؤا ن  هفقؤؤؤؤي كينؤؤؤؤل  ليتةؤؤؤؤار  فؤؤؤي شسؤؤؤؤا ل  إليؤؤؤؤالم  لعلبةؤؤؤؤ  ش لعالمةؤؤؤؤ  مصؤؤؤؤار  لوؤؤؤؤام ش

  لجواني شهةصاره في  لعالظ ..
  ..  2000شلؤظ  ؤأت يؤام  هرؤذت  لتي ةمؤات ش ليؤمر ش لتجمعؤات  لجوان ؤ   لعلبةؤ   ت ؤر  ة سؤوا فؤي هفااةسؤتا )

 تي ةمؤا هش ( تجمعؤا هشواهر أربعهة  لتجمعؤات ش لمشؤاري   لجوان ؤ     لمعسؤكل ت هش بي  يؤان  لجمايؤات هشإال ش ا 
ت  لؤافاع ش لا ريةؤ  ش إلسؤتخبار ت بؤل م  ضؤبط شتيسؤنق  معسكل    معتلفا    رسمةا م   يل آالبا  ش تلبطوظ بره ر 

يؤؤؤا   لمجمريؤؤؤات  ي بؤؤؤل مجوظ  لذ تةؤؤؤ .شتعؤؤؤاش .. سؤؤؤر ء فؤؤؤي تيسؤؤؤنق نيموؤؤؤظ  شجوؤؤؤانيظ إلؤؤؤى جاةؤؤؤب آالبؤؤؤا    هش فؤؤؤ
  لباكستاةة   لتي كا  لوا ه ضا تلتنيوا  لخاص شكاةن متعان  .

  : شيذه  لتجمعات  لتي كاةن مستقي  ي   عضوا تماما يي 

 المجمووات غنر العربية :

إلؤؤى  :  شكاةؤن مجمريؤ  كينؤل   لعؤان ةسؤب  ليمجمريؤات  ألرؤل    شكؤا  بلةؤامجوظ ووؤاف المجاههدوو اروزبهك -1
 ألمليكؤؤي !  شذلؤؤك لمؤؤا  كؤؤر   لرضؤؤ  فؤؤي  –ةقؤؤل  لجوؤؤان إلؤؤى هشهبكسؤؤتا    ش إلآاةؤؤ  بي ؤؤام  كليمؤؤرف(  لشؤؤنريي 

هفااةسؤؤتا   ؤؤا  سؤؤتتب ليطالبؤؤا  . شمؤؤ  رؤؤالل  ليلمجؤؤ   لتامؤؤ  معوؤؤظ . شكؤؤا  بلةامجوؤؤا فؤؤي ذلؤؤك  لحؤؤن  يؤؤر  لتجينؤؤا 
 ا   همنؤليظ  محمؤا آؤايل جؤا (  لمؤال محمؤا يمؤل   ش إليا ن ش لتاريب . شكاةن مجمري  ملتبط   الطالبا  . ش ا 

بةعؤؤ  إمؤؤام يؤؤام . شكؤؤذلك  ؤؤا   ةا بؤؤ   لقا ؤؤا  لعسؤؤكلي  لشؤؤونل   جمعؤؤ   ؤؤاي( رةمؤؤ    . شكؤؤا  لوؤؤظ بلةامجؤؤا آمرةؤؤا 
جا  ليتجينا ش لاير  في هشسا   ألفاا   ألشهبك   شيظ جالةؤ  تعؤا هك ؤل مؤ  رمسؤ  مالوؤن  ةسؤم    ك نؤل مؤيوظ مؤ  

  مؤؤ  هشهبكسؤؤتا  ميؤؤذ ه ؤؤام  ةؤؤتالل  ل ةادؤؤل    شمؤؤا تؤؤاله مؤؤ  مجؤؤاهر سؤؤتالن  شلنيؤؤن ..  شكاةؤؤن مجمريؤؤ   لموؤؤاجلي
  لمان     ةنث تايموا جالةات هشهبكة  مواجل  ميتشل  في بالن ك نل  .  تمي م  يالة   ل  اء ت ش إلمكاةةا

 :  المجاهدوو من تر ستاو الارمية الموت ة من وبل الصنن -2

محاشن    ياجل هك ليظ فل ر  م   لحكظ  لصنيي رفة    شكا  بلةامجوظ تلبريؤا بؤامال  عنؤا  لمؤا  شكاةن مجمري  
ة ؤل  لي ؤلشف  لصؤعب   لتؤي  عةشؤوا  لمسؤيمر  فؤي تلكسؤتا   لشؤلقة   عؤا ه  آبقؤن  لحكرمؤات  لصؤنية   لمتعاقبؤ  

يخ ة يؤان  لمسؤؤيمن   لتلكسؤؤتا  سةاسؤ   لوجؤؤل   لصؤنية  إلؤؤى بالنيؤظ   شةجحؤؤن فؤؤي تاننؤل رارآتوؤؤا  لسؤكاةة    لنؤؤ
م  هغيية  ساةق  إلى ةحر ةصف  لسكا    ةنث هسمريا   سةاة   ؤاة  (  عيؤي    ألرض  لجاوؤا  (   ةا ةؤك يؤ  
 إلجؤؤل ء ت  لشلسؤؤ  ميؤؤذ  لحكؤؤظ  لشؤؤنريي لمؤؤاش تسؤؤنترة    شكؤؤا  مؤؤ  بلةؤؤام  يؤؤذه  لمجمريؤؤ  إرسؤؤال  عضؤؤوظ لؤؤا رل 

جلي  شىيا نيظ   تمونا  ليعمل  لعسؤكلي  لؤذي ويرةؤ  ضؤا  لصؤن  .  شكؤا  بالنيظ م  هجل إرل ج  لمحيا م   لموا
همنؤؤليظ  لشؤؤةر  لشؤؤونا   هبؤؤر محمؤؤا  لتلكسؤؤتاةي ( رجؤؤال فؤؤذ  شةشؤؤةطا مؤؤ  هرشع ةمؤؤاذج  لمجايؤؤاو   ل ؤؤاري  بؤؤاويوظ شال 

  شرةمؤؤ  رةمؤؤ  .   ؤؤاتيوظ   2003ةحكةؤؤ  ييؤؤى     ش ؤؤا  تيؤؤ   لجؤؤةش  لباكسؤؤتاةي فؤؤي   شهيلسؤؤتا  ( فؤؤي ةؤؤرفميل 
ش سؤؤع  .. ش ؤؤا  ا عؤؤن  لمجمريؤؤ   لمؤؤال محمؤؤا يمؤؤل بةعؤؤ  يامؤؤ  ه ضؤؤا   فطيؤؤب إلؤؤنوظ ش ؤؤف بلةؤؤامجوظ  لعميؤؤي ضؤؤا 
 لصن  ش الكت اء بتلبة  م  ويحق بوظ   ة ل  لحاج   لطالبا  لعال ات جنؤا  مؤ   لصؤن  تؤر ه   لضؤار   ألمليكةؤ  

   فالتحمر  ذلك .  
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مجمريؤؤ  دؤؤانل  مؤؤ   ألكؤؤل ن ش ألتؤؤل     ش ؤؤا يميؤؤر   شؤؤكل سؤؤلي جؤؤا    شكؤؤا  :  شكؤؤاةر   المجاهههدوو ارتههرا  -3
 بلةامجوظ  لتاريب   شال هنري إ  كا  لوظ بلةام  يميي في بالنيظ في ةنيوا .  

 المجمووات العربية : 

. شبلةؤؤامجوظ معؤؤلشف   ش ؤؤا  ؤؤا   - ة  ؤؤ    تعؤؤالى -  بحيامؤؤ   لشؤؤةر هسؤؤام  بؤؤ  الن  تنظههيم ) القاوههد  ( -4
 شةر هسام  همنل  لمممين  بةع  إمام  كما هسي يا .  ل

شكؤؤا  بلةؤؤامجوظ  -. شكؤؤا  همنؤؤليظ   هبؤؤر ييؤؤا    لصؤؤانق ( فؤؤك   هسؤؤله الجماوههة اا ههالمية المقات ههة ) نبيهها -5
 لل ةسي  إليا ن لجوان ة ام  لقذ في في لنيةا   ش لمشارك  فؤي نيؤظ  لقضؤا ا  لجوان ؤ  يامؤ    ش لمسؤايم  فؤي نيؤظ 

 با  . شكا  لوظ مسايم  آنب  في ذلك .آال

شكا  بلةامجوظ  إليؤا ن شتؤاريب ييادؤليظ  لؤذو    ؤاش   الجماوة اا المية المجاهد  في المغرب )مرا ش(. -6
شياانر هك ليظ   شكا  يافوظ جوان  لي ام  لحاكظ في  لمالص  أل صؤى .شكؤا  همنؤليظ وؤايى هبؤر ييؤا    لشؤليا 

. 

شكاةؤؤن  ؤؤا تقيصؤن إلؤؤى ةؤا كينؤؤل شكؤؤا  يؤافوظ إيؤؤان  بيؤؤاء  لجمايؤ  شلؤؤظ بؤؤتاتوا    . جماوهة الجسهها  المصههرية -7
شيؤؤافوظ معؤؤلشف شكؤؤا  جوؤؤان  لي ؤؤام  لحؤؤاكظ فؤؤي مصؤؤل .شكؤؤا  همنؤؤليظ  لشؤؤةر  لؤؤاكترر ه مؤؤ   ل ؤؤر يلي ة  ؤؤ    

 تعالى .

ظ  كؤ  لوؤظ : شكاةن مجمري  دانل  جا     ةحصل شجؤرنيظ  صؤ    لوجؤل    شلؤالجماوة اا المية المصرية  -8
ةشؤؤا  موؤؤظ  عؤؤا تييؤؤي مبؤؤانر  ش ؤؤف جوؤؤان  لي ؤؤام  لمصؤؤلي  لتؤؤي يلفؤؤن  اسؤؤظ  مبؤؤانر  ش ؤؤف  لعيؤؤف ( . شكؤؤا  هك ؤؤل 

 رمرهيظ  لوام    ةظ في إول   كما ير معلشف   ش ةتقل  عضوظ هللارل ه ام آالبا  إلى هفااةستا  .

ر ةوظ إليؤؤان  تلتنؤؤب  لجوؤؤان فؤؤي شكؤؤا  يؤؤافوظ لؤؤظ بؤؤعث مؤؤ   سؤؤتطاير  مؤؤ  إرؤؤتجمههة المجاهههد ن الج ائههرينن .  -9
  لجح  ل  عا  لي بات  لتي ميي بوا .

. شكؤا  يؤافوظ  إليؤا ن ش لتؤاريب شجمؤ   لشؤباص  لترةسؤي    غةؤ   لجوؤان فؤي  تجمة المجاهد ن من تونا -10
 ترةس   شكا  لمعسكليظ مسايمات تاريية    شكا  فنوظ كر نر سيق لوا  لجوان في  ليرسي  .

  شكؤؤؤؤا  بلةؤؤؤؤامجوظ  إليؤؤؤؤا ن ش لتؤؤؤؤاريب   ليجوؤؤؤؤان فؤؤؤؤي  ألرن   رر و وف سههههوننتجمههههة المجاهههههد ن مههههن ا -11
 شفيسطن  . شكا  همنليظ   ألخ   هبر مصعب  لحر اشي ( .

. شيؤر مؤ  ه ؤام  لمعسؤكل ت  لعلبةؤ    شيعؤرن تأسةسؤ  أل ؤام مكتؤب  معسكر ق دو ) معسكر تدريبي وهام ( -12
(   -دؤؤالم  لينيؤؤي  – لمجايؤؤا  لمعؤؤلشف  اسؤؤظ    بؤؤ   لشؤؤةر  لخؤؤامات ش لشؤؤةر ييؤؤا   يؤؤح م . شكؤؤا  همنؤؤله  لشؤؤةر 

فؤلج   هسؤله    عاشةؤؤ   ألخ هبؤر هبنؤؤا    فؤلج   ييؤؤ  . شكاةؤن هيؤؤا ف  لمعسؤكل تارييةؤؤ  محضؤ  لؤؤايظ  لجوؤان فؤؤي 
 لعشؤؤلي  1989كؤل مكؤؤا  . شكؤؤا  لؤؤ  إةتؤاج آنؤؤب ييؤؤل  لسؤؤين  ربمؤؤا تجؤاشه يؤؤان مؤؤ  تؤؤاربر  فةؤ  ميؤؤذ تأسةسؤؤ  سؤؤي  

 هل ا .

. شكؤؤا  معسؤؤكل  تؤؤارييةا متخصصؤؤا فؤؤي  معسههكر الاههيخ أ)ههو قبههاب المصههري ) معسههكر تههدريبي وههام ( -13
  لتاريب ييى تصية   لمت جل ت ش ل ةمةاشيات ش ستخا موا .
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مجمووة معسكر الغرباء ) وهي مجمووتنا ( و انه مرتبوة بالوالبهاو و هاو لسها أيضها ) معسهكر تهدريبي  -14
ست وا سؤي   قرات ...(وام , ومر    را ات وأبواا وموا مارسؤ  تارييةؤ  تقؤرم   مؤ  هجؤل تأسؤةس 2000. ش ا هس 

شيؤؤر مؤؤا رهوؤؤن ه  سؤؤاة   ألفاؤؤا     ييؤؤى  إليؤؤا ن  ل  ؤؤلي ش لميوجؤؤي  لسةاسؤؤي  لشؤؤليي ش لتلبؤؤري  لعسؤؤكلي  لشؤؤامل
    شكؤؤا   لوؤؤاف  آلرؤؤل مؤؤ  تأسةسؤؤوا إآؤؤالق نيؤؤر   لمقاشمؤؤ لعؤؤلص  ؤؤا  فتقؤؤلت إلةؤؤ  فؤؤي بؤؤرآنوا ييؤؤى ةؤؤا سؤؤر ء 

 إلسؤؤؤؤالمة   لعالمةؤؤؤؤ    لتؤؤؤؤي فصؤؤؤؤيتوا فؤؤؤؤي يؤؤؤؤذ   ل تؤؤؤؤاص (    اإلضؤؤؤؤاف  إلؤؤؤؤى  الرتبؤؤؤؤا   لعضؤؤؤؤري  اإلمؤؤؤؤار   إلسؤؤؤؤالمة  
 ش لمسايم  في بيا وا ش لافاع ييوا   ش لعمل في هفااةستا  م  رالل  لتلتنب م  همنل  لمممين  مبابل  . 

. وارتبوهه مجمووتنها 2001موهرم  15وود شهرحه أههداد المجمووهة باقتصهار ل مهال مومهد ومهر وبايعتهه فهي 
  من حننسا بأمنر المؤمننن ووم ه من قالل  وزار   فاع اامار  اا المية .

     لحؤؤلص  ألمليكةؤؤ  ش لالبةؤؤ   مشؤؤارك  مؤؤ   لؤؤاشل  إلسؤؤالمة  ييؤؤى آالبؤؤا  شهفااةسؤؤتا  . شالسؤؤةما  تتصؤؤاياثؤؤظ 
ثؤظ  لوجؤرم  ارتي همليكؤا فؤي ةنلشبؤي شن ر  لسؤالم..ييى  لشةر هسام  ش لقايا   لذو   امر  بتي نؤذ يجؤرمن  ييؤى سؤ 

( 2000-1997ستشواني  آلرل ييى  لمامل   ألمليكة   كؤرل( فؤي منيؤاء يؤا  فؤي  لؤةم    رؤالل يؤذه  ل تؤل    ال
يؤؤؤ  آليؤؤؤق سيسؤؤؤي    اإلضؤؤؤاف  ليتصؤؤؤعنا  إليالمؤؤؤي  لؤؤؤذي هآيقؤؤؤ   لشؤؤؤةر هسؤؤؤام  مؤؤؤ  هفااةسؤؤؤتا  ميؤؤؤذ ةضؤؤؤل إلنوؤؤؤا

  حيرةة   لتي كا   حلض  لمسيمن  فنوا ييى ةلص همليكا شجوانيا .  لمقابالت  لصحفة  ش لتي
   لضار   ألمليكة  تتصايا ش  

   ش إليالمؤي ييؤى هفااةسؤتا .. شبؤاهت همليكؤا تيؤذر  ؤالحلص   ال تصؤانيش لعالمة  ش لتواوا ت  لجا     ش لحصؤار
 لحاسؤؤم  فؤي  لحؤؤاني يشؤؤل مؤؤ     عؤؤ ثؤؤظ ش عؤن  لر .    لشؤةر هسؤؤام  ييؤى  إلريؤؤابنن  فنوؤؤا شرادؤ  رصؤؤموا  لعينؤؤا 

 .. 2001/سيتميل

   ش  لتؤؤؤؤاريخي  لشؤؤؤؤونل ييؤؤؤؤى هبؤؤؤؤل ج ةنريؤؤؤؤرر    الستشؤؤؤؤوانيفقؤؤؤؤا  امؤؤؤؤن  مجمريؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  هيضؤؤؤؤاء  لقايؤؤؤؤا   ؤؤؤؤالوجرم
 . 2001ديةح  إلحاني يشل م  سيتميل م  يام   لييتاغر  

 لقؤؤل    لؤؤا   ألمليكؤؤا  كاةؤؤن  ش   التوؤؤامإال ه  هدؤؤا     شرغؤظ يؤؤام إيؤؤال   لقايؤؤا  يؤؤ  مسؤؤمشلنتوا يؤؤ   لعميةؤؤات 
 ش ضح ..

مؤ   انتؤ  إطة  تإ ؤان  مؤ  تسؤ ش لرت همليكا غحش هفااةستا  شىسقا   آالبا   شتيصنب ةكرم  تا ع  لوؤا فنوؤا.. ش
 م   لتجمعات  لجوان   ش لعلبة   لمتر جا   تحن عباء  همنل  لمممين  ..آالبا  ش 

بالغهههة ارهميهههة شهههسدتسا )نفسههي , )هههل  نهههه جههه أ منسههها فهههي  فهههي التههأريخ رحهههداا االنخهههرابولسههه هنههها بصهههد  
أفغانستاو..و ما أ ه فه ف هدي العه م و ه  ذلهك إو شهاء هللا وأوهاو .. ولكنهي  أوتصهر هنها و ه   مالهه والوهة 

 أتر ذلك الودا و   مسار التيار الجسا ي.. )سذا الفصل وهو
 تيهار الجسها ي وإنسهاء مرح تهه التهي امتهدت ذلك ارتر الذي أ ن بوسب ما أوتقده إله  وقهة نسايهة مأ هوية ل 

  .. 2001وإل   بتمبرمن القرو الماقي منذ مو ة الستننات 
نوات المالتههههة مونههههة ارقهههدو  المعاصهههر الهههذي ا)ت هههة معظههههم  هههوا ره قهههالل السهههالتيهههار الجسههها ي حنههه   قهههل 

 .( 2004-2001ة)التالي
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تنن  .. مرح هة تاريخيهة جد ههد  مهن تهاريخ التيههار لتبهدأ بعهد ذلهك وبعههد احهتالل العهرا  الههذي جهرن بعهد ذلهك بسههن 
 الجسا ي )ل الصوو  اا المية والعالم العربي واا المي )ل العالم أجمة ..

   :بع  مترتبات الودا وتوابعه 

 ؤؤا شضؤؤعن با  ؤؤ   لسؤؤقر    ش هرجؤؤر ه  ت ؤؤر  كينؤؤل   كؤؤل  لمقؤؤاوةس  فؤؤي يجؤؤرم سؤؤيتميل لقؤؤا كاةؤؤن رسؤؤا ل  لعؤؤاش 
 لوذه  لاشل   ليلبلي   لومجةؤ   لمسؤما    لرال ؤات  لمتحؤا   ألمليكةؤ (   لتؤي جسؤات  مؤ  شةشؤة   لح ةقي إ  باء  

شسؤؤايمن فنوؤؤا رشسؤؤؤةا ثؤؤظ شرثؤؤن كؤؤل دؤؤؤ اتوا   السؤؤتعماري  لحضؤؤار   لالبةؤؤ   لمعادؤؤل    لتؤؤي  ابؤؤؤلتوا نشل هشرشبؤؤا 
 عادل. لنورني  لصينيي  لم  الست بار لشةطاةة  همليكا شه امن ييى هساسوا ة ام 

في هفااةسؤتا   ش لؤذو  كؤاةر  بؤاشريظ جؤحء  يامؤا  ارفغاو العربجحء  ر ةسةا م  كتي   لمجاياو   القاود لقا كاةن  
 لعؤؤام   لؤؤذي وت ؤؤر  مؤؤ  مجمؤؤرع  لتي ةمؤؤات ش لجمايؤؤات ش لتجمعؤؤات  لتؤؤي تيتشؤؤل فؤؤي مع ؤؤظ  التيههار الجسهها يمؤؤ  

ظ ك نؤؤؤل  مؤؤؤ   ألفؤؤؤل ن ش ل ؤؤؤر نر  لجوان ؤؤؤ  مؤؤؤ   لعيمؤؤؤاء بيؤؤؤا    لمسؤؤؤيمن  بؤؤؤل شفؤؤؤي ك نؤؤؤل مؤؤؤ  بيؤؤؤا    لموجؤؤؤل  كمؤؤؤا  ضؤؤؤ
ش لم  لي  ش لايا  ش ل تاص  لذو  ةمير  جمةعا  ل  ؤل  لجوؤاني  لؤذي وتييؤى ميوجؤا محؤان  كمؤا وتييؤى  لعمؤل  لمسؤيم 
شسؤؤني  إل امؤؤ  بؤؤليع    شنفؤؤ   ل يؤؤظ يؤؤ   إلسؤؤالم ش لمسؤؤيمن  كحؤؤل ال بؤؤاول ييؤؤ  لحؤؤل مؤؤا تؤؤل كظ مؤؤ  مشؤؤاكل يؤؤذه 

 . ألم .
شلقؤؤا نمجؤؤن  آللؤؤ   ألمليكةؤؤ  كؤؤل ذلؤؤك  لتةؤؤار شمكرةاتؤؤ  بؤؤل شميادؤؤلي   بؤؤل شكؤؤل مؤؤ  هر نت ه  تصؤؤفة  مؤؤ  كامؤؤل 

شجعيتوظ جمةعؤا يؤافا لحلبوؤا تحؤن بؤعار  )القاود (آةا  لصحر   إلسالمة  ييى  رتالف ما رسوا تحن مسمى 
همليكؤا ةققؤن مؤ  شر ء يؤذ   لتعمؤةظ  شيذ  مرضرع  سؤتأيل  لبحؤث شلؤةس محيؤ  يؤذ   ل تؤاص  أل . مكافح   إلرياص

 غنل  لر  عي هيا فا في غا    لخيث ش لخطرر .

شتوؤؤام جؤؤا ر  لييتؤؤاغر  ييؤؤى رؤشس جيؤؤل الت همليكؤؤا   ةوةؤؤار ت ك نؤؤل  فؤؤي     ر قؤؤا تبؤؤ   ةوةؤؤار  ليؤؤلجن  فؤؤي ةنريؤؤر شل
افؤؤؤ  هآؤؤؤل ف شلحؤؤؤق  ؤؤؤأآل ف ياوؤؤؤا  رسؤؤؤا ل فانةؤؤؤ   شكؤؤؤا  ممؤؤؤ  لحقوؤؤؤظ ك نؤؤؤل مؤؤؤ   لخسؤؤؤا ل ك  لصؤؤؤف  إلسؤؤؤالمي  

 ييؤى دؤعنا  شما رس  لصحر   إلسالمة   شكؤا  هك ؤليظ تضؤلر   لتةؤار  لجوؤاني شتي ةماتؤ  شكةاةاتؤ   لمختي ؤ  كافؤ 
بؤؤل لقؤؤا آالؤن  لتر  ؤؤ  شرنشن  ألفعؤؤال مؤؤ   يؤل  لعؤؤاش كؤؤل مسؤؤيظ فؤؤي   ألفؤل ن ش ل ةؤؤان ت ش لجمايؤؤات فؤؤي كؤل مكؤؤا  ..

بؤل شةتؤى  عؤة  لجوان ؤ  لؤظ تي ؤل  ا   لصؤحر   إلسؤالمة   ش ؤا كؤا  يؤذ  سؤيبا فؤي ه  ك نؤل  مؤ  هشسؤ كل مكا  .
 . الرتةاح لوذ   لعمل  لمجنا  عن  

 :ك نل م   لمسيمن   لمخيصن   ياي  ميوظ  أة   ةتقاهش ا  
  ألكنا ..   ا جيب  ليالء ييى  لمسيمن  ششضعوظ في معلك  غنل مت افئ  سةكرةر  فنوا  لخاسل -
 .  لعالظ  إلسالمي شىةح ل هفاح  لخسا ل  المسيمن   ةتاللايا  لمسرغ إليان  شهة  بلر  لوجم   ألمليكة  شهيط -

 ش ة  هلاى يميةا مع ظ  ليل م   لذ تة  ل  نل م  مشاري   لجوان  لقطلي  ش إل يةمة   التبعة  تيقا ةا .  -

فؤاءت إلنوؤا مع ؤظ مشؤاري  بل إة  سيب إه ل   إلمؤار   إلسؤالمة   لرلنؤا  فؤي هفااةسؤتا  ميغةؤا  لقايؤا   لرةنؤا   لتؤي   -
  لجوان شجمايات  شقةان ت  ... إلى هرله. 

 ات  لي ل يذه ماويلريا.. شم  يذ   لمي رر فلبما ه  لرجوةيمس  شةعةش  نلنل مما  الةتقان ت  نل م  يذه لش 
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ق ل   لمتؤا   ليسةاسؤات  ألمليكةؤ  فةمؤا وتعيؤ..  فؤأرؤذ  لصؤرر   كؤل معطةاتوؤا ةتؤى ة شل   م  جو  هرؤل  ش 
شذلؤؤك مؤؤ  رؤؤالل ممارسؤؤاتوظ شمؤؤؤ   بؤؤل  كافؤؤ   لعؤؤالظ  ل الؤؤث شرادؤؤ  ميطقؤؤ   لشؤؤلق  ألشسؤؤط    العؤؤالظ  إلسؤؤالمي  

رالل  ل تا ات  لمعيي  ل بار م  ليوظ شمي ليوظ شش ضعي إستل تةجةاتوظ  لسةاسؤة   ييؤل  ل تؤب  لميشؤرر   ش لتقؤاريل 
سؤؤؤيجل ة ؤؤؤل لوؤؤا كبؤؤؤار  لم  ؤؤلش  مؤؤ  هم ؤؤؤال كتا ؤؤات كش لار سؤؤات  لتؤؤي تعؤؤؤايا كيليؤؤات مل كؤؤؤح  لار سؤؤات ييؤؤايظ شيي

شدؤؤؤؤؤلةن  أيؤؤؤؤؤا ف  لسةاسؤؤؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤي  لقؤؤؤؤؤل   لر ةؤؤؤؤؤا  هيلبؤؤؤؤؤناتؤؤؤؤؤر ...  جؤؤؤؤؤا هةوؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤا  ينيين كسؤؤؤؤؤر  شةشة
شيؤؤر بلةؤؤؤام  شضؤؤ  ليتي نؤؤذ  صؤؤؤلف  لي ؤؤل يؤؤؤ   ش لعشؤؤلي  شي   للغبؤؤ   لجامحؤؤؤ   ؤؤاإلة ل ن  السؤؤةطل  ييؤؤؤى  لعؤؤالظ .

   .هةا   سيتميل كاةن هش لظ ت 
 لةؤؤا  21  ةصؤؤل بؤؤال ةؤؤلص(   ؤؤأ  ييؤؤى همليكؤؤا ه  تعمؤؤل ييؤؤى ه   كؤؤر   لقؤؤل   كسؤؤر  فؤؤي كتا ؤؤ ةلقؤؤا دؤؤلح ة

همليكةؤؤؤؤؤؤؤا شيجؤؤؤؤؤؤؤب ه  تعمؤؤؤؤؤؤؤل ييؤؤؤؤؤؤؤى ت  ةؤؤؤؤؤؤؤك  إلتحؤؤؤؤؤؤؤان  لسؤؤؤؤؤؤؤرفنتي  شميؤؤؤؤؤؤؤ  ةوضؤؤؤؤؤؤؤ   لصؤؤؤؤؤؤؤن  شت تنتوؤؤؤؤؤؤؤا إلؤؤؤؤؤؤؤى  رمةؤؤؤؤؤؤؤات 
ةطل  يينوؤؤا ش لتخطؤؤةط شكؤؤبم  لتقؤؤام  لصؤؤيايي لجيؤؤرص بؤؤلق هللاسؤؤةا ش لسؤؤ   متصؤؤاري  شيل ي  قةؤؤام  لرةؤؤا   ألشرشبةؤؤ 

كمؤؤا بؤؤكين همليكؤؤا  ؤؤر ت  لتؤؤارل  لييوؤؤرض ييؤؤى ةؤؤا تعينؤؤله .  سؤؤتعا ن ليسؤؤةطل  ييؤؤى  لمؤؤارن  لمسؤؤيظ  لؤؤذي وتميمؤؤل 
يؤذ   اإلضؤاف  ليسةاسؤ   لمييةؤ   لسلي     لمارييح ( م  هجل  ةتالل ميا    لي ط ميذ ه ام كؤارتل مطيؤ   لسؤبعنيات .

لؤذو  بيؤر  تصؤرر توظ  إلةجنيةؤ   لترر تةؤ   حسؤب  لت سؤنل ت  لصؤونرةة  كأسؤاس ييى معتقا ت  لمتطؤلفن   لصؤينين   
 لمعلكؤؤؤ   لطاةيؤؤؤ  فؤؤؤي   اةت ؤؤؤارلمؤؤؤذيب  لمسؤؤؤةحة   ألمليكةؤؤؤ   لمتعصؤؤؤب    لتؤؤؤي تعتمؤؤؤا ف ؤؤؤل  نيؤؤؤظ إسؤؤؤل  نل ش لنوؤؤؤرن 
 يؤؤؤؤذ   اإلضؤؤؤؤاف  ل يسؤؤؤؤ ات بؤؤؤؤليل   يلمجؤؤؤاش ( فؤؤؤؤي بؤؤؤؤمال فيسؤؤؤؤطن  كمقامؤؤؤؤ  ليؤؤؤؤحشل  لمسؤؤؤةم لتخيؤؤؤؤةم  ليصؤؤؤؤار  .

شيؤذه  لمعيرمؤات هدؤبحن ممؤا تتحؤا   ؤ   . شضعريا بياء ييى ة ليات دل ع  لحضار ت شسةطل   لعلق  ألبةة
  يؤؤؤ  ظؤؤؤايل     لمحؤؤؤاف ن   لجؤؤؤان (   شيؤؤؤي  ل ئؤؤؤ   ليصؤؤؤل ةة   لمتصؤؤؤوني   لتؤؤؤي  شسؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم  لعالمةؤؤؤ   صؤؤؤل ة 

 ويتمي إلنوا برش شهير ة  ..
ذلؤؤك  حؤؤلص  ش فتتحؤنحلكؤن ةحرةؤؤا ميؤؤذ ه   ةوةؤار  إلتحؤؤان  لسؤؤرفنتي ش لؤاال ل ك نؤؤل  جؤؤا  ييؤى ه  همليكؤؤا  ؤؤا ت

    ثظ  سيسي   لممتمل ت  ألمية  ضا ما هسؤمره  ألدؤرلة   إلسؤالمة  شذلؤك يقؤب  إلجتمؤاع  لوؤام  لؤذي جمؤ   لخية 
 اء ةتوؤغررباتشؤرف ( ش لؤذي شضؤعر  فةؤ  يييؤا  إلسؤالم رصؤما ةضؤاريا ليحضؤار   لالبةؤ   عؤا  -تاتشل  –رياا    

رسؤؤؤر لتؤؤؤارل فؤؤؤي ةيؤؤؤف  ليؤؤؤاتر  لؤؤؤذي سؤؤؤةقرن  لحؤؤؤلص  لصؤؤؤينية  ييؤؤؤى   لحؤؤؤلص  لبؤؤؤارن  ش ؤؤؤلرش  ضؤؤؤظ مكرةؤؤؤات ةيؤؤؤف ش 
  لمسيمن  ...

شييا  ك نل م   لرثا ق  لتؤي ت يؤن ذلؤك ال ةيقيوؤا ييؤا رشؤة   إلآالؤ . شيؤذه  لمعيرمؤات مشؤتول  بؤن   لم ق ؤن  
  لعلص ش لمسيمن  شفي شسا ل  إليالم.

مهن وبهل مها حهدا فهي  هبتمبر  باتجاهنهاو أمريكا وإ هرائنل وأوروبها الغربيهة  انهه ماقهية و  سا مؤ اها أ 
 هبتمبر  -11وأو أمريكا  انه غنر واج   ون إيجا  أي ذريعة فيما لو لم توجهد القاوهد  ولهم توهدا انفجهارات 

ذرائة احهتالل العهرا   من العرا  ذريعة الحتالل الخ يج في حرب الكويه ,و ما اتخذوا النوم اتخذتتماما  ما  ,
والتمد  نوو الاام والج ير  .فكل أ لة المنوق والواوة تمبه بأو أحداا  بتمبر ليسه السبب في ههذه السجمهة 

  وإو  انه ود وج ه بمواجسة موتومة وجع تسا أ مر ) راماتيكية( .
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ة وو ه  لسهاو  منهر وحت  هجوم أمريكا و   أفغانستاو فمن المس م بهه فهي جميهة و هائل ااوهالم العالميه
لنظههام يوفههف نق ههه إلهه   واحتياجسههامههن السيا ههننن أنههه هجههوم  ههببه المصههالح ارمريكيههة فههي نفهه  و هه  ف ههيا 

إ ههراو مههن الاههر  وي يههل أي  الخ ههيج مههن أفغانسههتاو ويكمههل إغههال  الو قههة ارمريكيههة حههول الصههنن ويواصههر
ف ههم يكههن الاههيخ أ ههامة وال  بقة توتههذن ,إمكانيههة لوكههم المسهه منن بالاههريعة فههي أفغانسههتاو حتهه  ال تكههوو  هها

. )ههل  ههاو  ارفغهاو العههرب وال مجاهههدو و هه  ف ههيا المايمهنن فههي حمايههة طالبههاو  ههبب السجهوم و هه  أفغانسههتاو
بااقهافة  السهبب ههو ميهام طالبهاو بهالوكم بالاهريعة وتمهر  نظهامسم و ه  شهريعة أمريكها فهي السيا هة الدوليهة.

 في المنوقة . وهللا تعال  أو م .لإلطماع اامبراطورية ارمريكية 
 ييؤؤى  لمسؤؤؤيمن  شه طؤؤؤاص  لصؤؤؤحر   شبعنؤؤا  يؤؤؤ   رؤؤؤتالف شجوؤؤات  لي ؤؤؤل مؤؤؤ   لحؤؤؤا  شتا عةاتؤؤ    فقؤؤؤا فؤؤؤلض ش  عؤؤؤا

ه   عيمر  ه  همليكا  ا  لرت شفلضن ياش ةوا ييؤى  لمسؤيمن  ه  ور جوره   آل    ش   إلسالمة  ش ل ةان ت  لجوان  
ن شةي ا وؤا  ألشرشبنؤن  شرشسؤةا ميؤذ  ةوةؤار  إلتحؤان  لسؤرفنتي شىه ةؤ  سؤرر بؤللن  بؤن  شبوذ   لحرظ شرتيت  مؤ   لنوؤر   

 لتؤؤي رصؤؤن  سؤؤطا كينؤؤل  ميوؤؤا شهشكيتؤؤ  لحكرمؤؤات  لؤؤلن  فؤؤي  لعؤؤالظ  ششهيؤؤن  ألنش ر  ةيؤؤف ش رسؤؤر شةيؤؤف  ليؤؤاتر  
 شلؤظ ترجؤايا هةؤا ثوا  2001/مؤ   يؤل سؤيتميل  لعلبي ش إلسالمي. فوذه  لحلص  لقا م   آل   فلضوا  لعاش شة ذيا 

. ةؤؤؤلص فلضؤؤؤتوا  لمصؤؤؤالم  إل تصؤؤؤان   ش لجال فةؤؤؤ   لسةاسؤؤؤة . شيؤؤؤي ةتةجؤؤؤ   لجؤؤؤذشر  لتاريخةؤؤؤ  ش لتصؤؤؤرر ت  لاويةؤؤؤ  
 لمعتقا ت  لنورن ش ألمليكا  ي   لصل ع م   لمسيمن  .

 يؤؤؤؤ  شت ادؤؤؤؤنل هةؤؤؤؤا   سؤؤؤؤيتميل معلشفؤؤؤؤ .. شهبؤؤؤؤول مؤؤؤؤ  هرننيؤؤؤؤا ييؤؤؤؤا ةنؤؤؤؤث ال مجؤؤؤؤال لإلآالؤؤؤؤ  .. شلؤؤؤؤذلك سؤؤؤؤأ  ح 
إلى تا عةات  لحا  ييى  لتةار  لجواني في هفااةستا    ةنث كاةؤن  ؤا تر جؤات  ةخيتؤ  ييؤى دؤعنا  ت ادنيوا  

سؤؤة  فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ششسؤؤط ة ل ةؤؤان ت ش للمؤؤره ش  ل ؤؤر نر ش قةؤؤان ت  لتي ةمؤؤات ش لجمايؤؤات ش ل تؤؤل  لجوان ؤؤ   لل 
  لباكستا  في ذلك  لر ن .. هللاسةا ش

 

  في أفغانستاو  و   التيار الجسا ي 2001 بتمبرا احدأتداعيات  : 
   شهة ؤن آال ؤ  11شىلؤى هش سؤط  10بتاه  ألمليكا   لحلص  مرجات م   لقصف  لجري  لملكح ميذ مطي  بول  

 تحالف  لشمال لتقرم  الحلص ييى  ألرض ةةا   ي   ألمليكا  م  ثال  محاشر.

  جيؤرص  لشؤل ي ةحؤر  يؤايار  شمؤ   لشؤمال  لشؤل ي ةحؤر م   لشمال ةحر كابل .. شمؤ   لحؤاشن  لباكسؤتاةة  مؤ   ل
 .. 2001في بول ن سميل جالل ه ان   شسقطن مح ر بليا   ثظ كابل بنا تحالف  لشمال 

 لحل مةؤؤؤ  ش ل با ؤؤؤل  لتؤؤؤي يميؤؤؤن فؤؤؤي  ليلةؤؤؤام   ألمليكؤؤؤي ييؤؤؤى  لمؤؤؤا  تبايؤؤؤا..  ش سؤؤؤترلن  لشؤؤؤل ذم ش طؤؤؤاع  لطؤؤؤلق ش 
 وظ شقةان توظ  صرر  م اجئ  ليجمة ..شتواشت مقاشم  آالبا  ش ستسيمن ةامةات

    شرؤؤالل ه ؤؤل مؤؤ  هسؤؤيرع  عؤؤا سؤؤقر  كابؤؤل.. هييؤؤ  يؤؤ  سؤؤقر  آالبؤؤا  .. شتسؤؤيةظ  كؤؤله ي( مقالنؤؤا  ألمؤؤرر..ثظ تؤؤا
ن   لؤؤاشالر ت نشر  يامؤؤا فؤؤي هن  وؤؤا ييؤؤى  لرجؤؤ   ألكمؤؤل وؤؤيمؤالء همليكؤؤا ييؤؤى  ألرض تي نؤؤذ  لموؤؤام .. لتؤؤي لعيؤؤن مال

  ذ ر  شبشاي .. 

 ريؤؤاص( ش لتؤؤي لعيؤؤن فنوؤؤا  لباكسؤؤتا   لؤؤاشر ن همليكؤؤا بحيامؤؤ   بؤؤرش( مؤؤا هسؤؤمت    لحؤؤلص  لعالمةؤؤ  ييؤؤى  إلثؤؤظ هآيقؤؤ
سؤؤي..ةنث ترلؤؤن تصؤؤفة  ش يتقؤؤال  لؤؤذو  ترجوؤؤر  ةحؤؤر  لمؤؤالذ  لرةنؤؤا ييؤؤى هر ضؤؤنوا.. ثؤؤظ تيتوؤؤا مختيؤؤف  لؤؤاشل ة لل 
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 بار..ممؤا هن  إلؤى تؤامنل مؤا تبقؤى مؤ   لتةؤار  لعلبة  ش إلسالمة   المشارك  .. اإلضاف  لما  ام    ةي ؤاء همليكؤا  ل
  . لجوان تامنل  كينل 

 لجمؤؤ   لعلبؤؤي مؤؤ   لجوؤؤانون  ش لموؤؤاجلي  فؤؤي هفااةسؤؤتا .. فخالدؤؤ  مؤؤا ةصؤؤلأ مجؤؤحر   شهمؤؤا مؤؤا ووميؤؤا مؤؤ  همؤؤل 
 تاريخة  ليتةار  لجواني يي  ألسره في تاريخ  كي  .. شكا  همل    ار  مقاشر ..

 سؤيتميلش لمصا ب ميذ  ةطالق هةا    ل ارث  شىلى ساي  تحليل يذه  لسؤطرر فؤي بؤول شكاةن رالد   لخسا ل 
 نش   لاررل في  لت ادنل كالتالي..ش   هي رالل ثال  سير ت يجاف  2004م  يام 

 ستبسؤؤير  فؤؤي  لؤؤافاع يؤؤ  . ةنؤؤث هفااةسؤؤتا   رؤؤالل معؤؤار   لؤؤافاع يؤؤ  ( مجايؤؤا يلبؤؤي 400هيؤؤاء    ستشؤؤوان  -
هرتؤؤؤال  لسؤؤؤةار ت مؤؤؤ   لمؤؤؤا    ةسؤؤؤحاصل.. هش سؤؤؤقطر    عؤؤؤل  لقصؤؤؤف  لمك ؤؤؤف هثيؤؤؤاء يميةؤؤؤات مختيؤؤؤف رطؤؤؤر   لقتؤؤؤا

 سة   اتجاه  لحاشن  لباكستاةة . ة لل 
( مجايؤا رلجؤر  مؤ  معؤار  150ن ؤ   لباكسؤتاةنن   ةحؤر  ش هسلت  اكستا    عل رةاة   عة رجال  ل با ؤل  لحا -

شجؤل  تسؤيةموظ لألمليكؤا   لؤذو  ةقيؤريظ  ( .2002مؤ  يؤام   آرره برره(  عنؤا  لحؤلص مبابؤل  رؤالل  لشؤول  ألشل 
   في جحيل  كربا.غر ةتاةامرسيء  لسمع  في   اليتقالإلى معسكل 

بؤؤتباكات مت ل ؤؤ  مؤؤ   لجؤؤةش  لباكسؤؤتاةي فؤؤي ميؤؤاآق  لحؤؤاشن هش ييؤؤى  ( مجايؤؤا تقليبؤؤا فؤؤي 100ةحؤؤر    ستشؤؤوان -
 سؤؤؤيتميل( شىلؤؤؤى 2002تن   لتؤؤؤالنتن  مؤؤؤ  مطيؤؤؤ   آؤؤؤلق  لسؤؤؤ ل هش ن رؤؤؤل  عؤؤؤة  لمؤؤؤا  فؤؤؤي  اكسؤؤؤتا   رؤؤؤالل  لسؤؤؤي

 2004..) 
( مجايؤؤا يلبؤؤي مؤؤؤ   ل ؤؤاري   أة سؤؤوظ شهسؤؤؤليظ 600هسؤؤلت  لقؤؤر ت  لباكسؤؤتاةة  رؤؤؤالل تيؤؤك  ل تؤؤل  مؤؤا وحيؤؤؤا ييؤؤى   -

ش لمخت ؤؤؤن  ييؤؤؤؤى هر ضؤؤؤنوا .. ش امؤؤؤؤن بتسؤؤؤؤيةموظ إلؤؤؤى همليكؤؤؤؤا مبابؤؤؤؤل  لنؤؤؤحج ه ضؤؤؤؤا بوؤؤؤؤظ فؤؤؤي معتقؤؤؤؤل غر ةتاةؤؤؤؤامر. هش 
 . ةشة  في هفااةستا معتقالتوا  لر 

( مجايؤؤؤا يلبؤؤؤي . سؤؤؤيمن مع موؤؤؤظ لؤؤؤيالنيظ كمؤؤؤا  يتلفؤؤؤن بؤؤؤذلك 400إيتقيؤؤؤن إوؤؤؤل   ييؤؤؤى هر ضؤؤؤنوا هك ؤؤؤل مؤؤؤ    -
 حسؤب مؤا ذكؤلت مصؤانر  لحكرمؤ   إلول ةةؤ  -.ٍ. إوؤل  وح ل ما  قلص م  مئ  ميوظ هسل  في  ةكرمتوا رسمةا. شما

  لسةاسة  م  همليكا . نا  لسجر  ش لمساشمات  -
( 1900ليمجاياو   لعلص  لذو  تر جاش  فؤي هفااةسؤتا  ش ؤن يؤذ   لحؤا  هيؤاء    إلجماليه   لعان   يتيلةاذ  ما فل

. ت ؤؤؤؤؤر   لخسؤؤؤؤؤا ل  ؤؤؤؤؤا جؤؤؤؤؤاشهت مؤؤؤؤؤا بنؤؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤونا ش لموؤؤؤؤؤاجلي    نمجايؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤنوظ هربؤؤؤؤؤاص  ألسؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤ   لم ةمؤؤؤؤؤ
الؤؤذو  تر جؤؤاش  فاؤؤا   لعؤؤلص %( مؤؤ   لقايؤؤا   لبشؤؤلي  لأل75ةحؤؤر  هي( 1900( مجايؤؤا مؤؤ  هدؤؤل  لؤؤؤ 1600شهسؤؤنل 

 لتؤي بؤيتوا همليكؤا شهجوؤح   ألمؤ   لمتعاشةؤ  معوؤا  ش اليتقؤال. كمؤا هنت ةمؤالت  لمطؤارن  في هفااةستا  تيك  ل تؤل  
فؤؤؤي هشربؤؤؤا شبيؤؤؤا    لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤؤالمي بؤؤؤل فؤؤؤي كؤؤؤل  لعؤؤؤالظ إلؤؤؤى  يتقؤؤؤال شهسؤؤؤل مئؤؤؤات  لجوؤؤؤانون  مؤؤؤ  هيضؤؤؤاء 

ةار  لجواني هش م   لم يرمن   لقليين  مؤيوظ مؤ   لؤذو  هسؤلش  نش  ه   كؤر  لوؤظ  لجمايات هش  لمتعاآ ن  م   لت
 جمل في يذ   لصل ع .. ةا   شال

يؤؤذ   اإلضؤؤاف  إلؤؤى  لخسؤؤا ل  ل انةؤؤ  فؤؤي دؤؤ رف  لجوؤؤانون  مؤؤ  شسؤؤط هللاسؤؤةا شرادؤؤ  مؤؤ   لمجايؤؤاو   ألشهبؤؤك  -
بؤونا  500شربمؤا جؤاشه يؤذ   لؤل ظ هيؤاء شم  معوؤظ مؤ  بؤالن شسؤط هللاسؤةا    لؤذو   ستشؤوا مع ؤظ كؤانريظ  لعسؤكلي 
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يؤؤؤا   ألسل .. ستشؤؤؤوا هك ؤؤؤليظ فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا    شبعضؤؤؤوظ فؤؤؤي معؤؤؤار  مؤؤؤ   لجؤؤؤةش  لباكسؤؤؤتاةي  لمؤؤؤايرم  ؤؤؤالقر ت 
 .في ميطق  شهيلستا    ألمليكة 

خسؤؤا ل ذه  ليؤؤ كمؤا ش عؤؤن رسؤؤا ل فانةؤ  فؤؤي دؤؤ رف  لمجايؤاو  مؤؤ  تلكسؤؤتا   لشؤلقة  بؤؤي س  لطليقؤؤ ..شكا  هللارؤل
شهكؤلم ةؤحلوظ فؤي  لموؤاجلي  . مؤ   عؤة إرر ةؤ  رةموؤظ   تعؤالى ( ان همنليظ  ةس  هبؤر محمؤا  لتلكسؤتاةي  ستشو

.هثيؤؤؤؤاء يميةؤؤؤؤات  2003 /11فؤؤؤؤي بؤؤؤؤول  - ؤؤؤؤتيوظ    - لالبؤؤؤؤاء  ل ؤؤؤؤل ري  بؤؤؤؤاويوظ   ش ؤؤؤؤا  تيؤؤؤؤ   لجؤؤؤؤةش  لباكسؤؤؤؤتاةي 
  لمطارن  في إ يةظ سلةا .

( ه  ةميتوظ  ألمية  ش لعسكلي  ييؤى  إلريؤاص  ؤا 2003هش سط يام   ةتى دلح  ر مس نيا( شهيل  لافاع  ألمليكي
( إريؤؤابي  حسؤؤب شدؤؤ  .. شهيتقؤؤا هةؤؤ  ر ؤؤظ  ليؤؤب مؤؤ   لر  ؤؤ  .. فقؤؤا 3000وحيؤؤا ييؤؤى   مكيؤؤتوظ مؤؤ   تؤؤل شهسؤؤل مؤؤا

شدؤؤين  لخسؤؤا ل فؤؤي هفااةسؤؤتا  شباكسؤؤتا  شىوؤؤل   إلؤؤى هك ؤؤل مؤؤ  ةصؤؤف يؤؤذه  لؤؤل ظ   فةمؤؤا شدؤؤل يؤؤان  ألسؤؤل  مؤؤ  
( هسؤؤنل  كمؤؤا هبؤؤارت لؤؤذلك إةصؤؤا ةات رسؤؤمة    300  ش لمتعؤؤاآ ن  معوؤؤظ فؤؤي بليطاةةؤؤا شةؤؤايا إلؤؤى ةحؤؤر  لجوؤؤانون

رشبةؤ  .. همؤا فؤي  لؤاشل  لعلبةؤ  فقؤا بؤين  لؤةم  ش فؤي  ؤا ي  لؤاشل  أل  يتقؤالوظةا ةك ي   لعشل ت  لذو  هيي  يؤ  
 لمئؤات .. كمؤا  تؤل فنوؤا  لعشؤل ت شهسؤلةمي  ييى  لجوانون  ش لعا ؤاو  مؤ  هفااةسؤتا  شييؤى  لمتعؤاآ ن  معوؤظ    

ةا ةؤك يؤؤ  ه  يؤان  ألسؤؤل   .( هخ ةسؤين لوؤؤظ تومؤ   لقايؤؤا  رسؤمةا 220مؤ     ؤؤلكهيييؤن  لسؤعرن   يؤؤ  ترقةؤا ه
ش لمر  ن  ش لؤذو  ةقؤق معوؤظ فؤي  لسؤعرن     يؤر ر ؤظ  مؤ  فئؤ   آلالف   هسؤل مؤيوظ  نش  تومؤ  هش محاكؤ   لمئؤات 

عرن   ش لةم  كاةتا م   ليالن  لتي  ام إلى هفااةستا  ميوؤا هكيؤل ةسؤب  مؤ   لشؤباص شنير   لسجر    شذلك ه   لسهش 
 لعلص شكاةتا م  هك ل  لاشل مطارن  لوظ ه ضا.. كما آالن  لحمؤالت  لمئؤات ييؤا شييؤا  فؤي كؤل مكؤا  .. لةكؤر  

ةكؤؤؤام . ةنؤؤؤث  يتقؤؤؤل  لمئؤؤؤات ه ضؤؤؤا   شدؤؤؤارت يشؤؤؤل ت ه  2003 /11هللارليؤؤؤا مؤؤؤا جؤؤؤل  فؤؤؤي  لماؤؤؤلص .ميؤؤؤذ بؤؤؤول
 لجوؤؤؤؤاني   إليؤؤؤؤا م ش لسؤؤؤؤج   لممبؤؤؤؤا ش لمؤؤؤؤان  لطرييؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي ةقوؤؤؤؤظ شآؤؤؤؤال  لؤؤؤؤيالء مئؤؤؤؤات  ألبليؤؤؤؤاء مؤؤؤؤ  ةميؤؤؤؤ   ل  ؤؤؤؤل

ظ  لجوؤؤؤانون   ؤؤؤي هيمؤؤؤال .. شترسؤؤؤعن نش  ؤؤؤل  لتومؤؤؤ  ش لؤؤؤيالء لتشؤؤؤمل معأيال ؤؤؤ  لوؤؤؤظ  ؤؤؤ ش لمتعؤؤؤاآ ن  معوؤؤؤظ ممؤؤؤ  ال
إلؤؤى  ل ييؤؤن  ..إلؤؤى إةاشةةسؤؤةا شجيؤؤرص بؤؤلق  شمع ؤؤظ  لمتعؤؤاآ ن  معوؤؤظ فؤؤي كافؤؤ  هةحؤؤاء  لعؤؤالظ ..مؤؤ   لقؤؤل   إلفليقؤؤي

 هللاسةا..إلى تلكةا..إلى كل ه طار  لاةةا..
 
 لقد  انه المصنبة  ارتية و وظيمة بكل معن  العظمة والكارتة لمالتة أ باب : 
( ييصؤل مؤ   لجوؤانون  شهةصؤاريظ شمميؤاووظ  حسؤب  لمعيؤ  4000 -3000ه  يذ   لل ظ  لذي آال ما بؤن    .1
م  ذلك  ك نؤل   م ؤل فؤي  لح ةقؤ  مع ؤظ  لشؤليح   لعاميؤ  مؤ   لجوؤانون  فؤي يؤذ   لحمؤا   بؤل  ضؤظ ش لر    هكيل   

ك نؤل  مؤؤ   لؤا  ل   ألساسؤؤة  ليمتعؤؤاآ ن  معوؤظ فؤؤي  لعؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي شفؤي  لجالةؤؤات  إلسؤالمة  فؤؤي  لاؤؤلص.. 
  . لجواني في يذ   لعصلفقا م ين يذه  لميحم  يمية   ستئصال ليقايا   لبشلي   ألساسة  ليتةار 

ه   لضؤؤلب   لقادؤؤم   لتؤؤي ةيؤؤن  المجايؤؤاو   لعؤؤلص شمؤؤ  شسؤؤط هللاسؤؤةا فؤؤي هفااةسؤؤتا  شباكسؤؤتا  .  ؤؤا هآاةؤؤن  .2
 اليخبؤ   ألساسؤة  مؤ  كؤر نر ش ؤاماء  لتةؤار  لجوؤاني . ش  خالدؤؤ  قةؤان توظ شرمؤرهيظ ممؤ  تبقؤى مؤ   لعؤامين  مؤؤ  

مجايؤؤا يؤؤر هبؤؤا  مؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ   للمؤؤره ش لعؤؤامين  فؤؤي  لتةؤؤار نر كؤؤا( 150شيؤؤظ هيؤؤاء   ألش  ؤؤل جنؤؤل  ألفاؤؤا   لعؤؤلص 
لي  . ش ا سحق  لقتؤل ش ألسؤل مع ؤظ يؤذه  لحيؤل .. شربمؤا ال ه ؤال  عش لجواني رالل رب   لقل   ألرنل م   لقل   ل
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 ال ه ؤؤال  إ   يؤؤنش إ  ذكؤؤلت ليتؤؤارير معيرمؤؤ   علفوؤؤا  لعؤؤاش.. شلؤؤظ وت ؤؤلغ هةؤؤا  عؤؤا مؤؤ  يؤؤرل  لصؤؤام  إلةصؤؤا وا.. 
يوظ نؤ  وؤظ شيعح.. هسؤأل   ه    جؤا    هة  لظ  عا بن  يمالء م   ألةةاء  شغنل  لمأسرري   ربما إال ر ؤظ  سؤنل جؤا   

 ان   ليياءيييى إ 

ه   ل ارثؤؤؤ   ؤؤؤا تعؤؤؤات إلؤؤؤى ه  ويؤؤؤتوظ  ألرؤؤؤاشن ةتؤؤؤى  عؤؤؤة مؤؤؤ  تلبؤؤؤى ييؤؤؤى يؤؤؤمالء مؤؤؤ  آيةعؤؤؤ  كؤؤؤر نر  لجنؤؤؤل  .3
سؤاة   لجوؤان  لجاوؤا  فؤي هفااةسؤتا  رؤالل  لشؤر   ل ؤاةي لألفاؤا   لجواني  ل الث   مؤ   لشؤباص  لؤذو   ؤامر  إلؤى 

شهلل  لحمؤؤا أس  ؤ  مؤؤ  يؤمالء   شت ل ؤؤر  فؤي هةحؤؤاء  ألرض  ؤؤ ( . شهلل  لحمؤؤا فقؤا ةجؤؤى  كؤظ ال2001-1996 لعؤلص  
 .. 

 :  ستطل ن  لمأساشي   ه رلال   يذشبعرن  ليتلكنح في يذه  ل قل  م  يذ   ل صل  عا 
 

 .واز ههر أواقهر السهبعننات ومو هة الممانننهات . مسهاره مو هة السهتننات  أا ي الهذي  ا)تهدأو التيار الجسه 
وتألقه فماله في أفغانستاو بايام اامار  اا المية في أفغانستاو.. ود شسد أقدو ا وظيمها ر هم نسايهة حقبتهه 

 (..2001السالفة بعد أحداا  بتمبر )
ي مواجسة الومالت الصه نبية النسو يهة المعاصهر  , بهنذو هللا لتبدأ مرح ة جد د  لمسار التيار الجسا ي ف 
.. 

كتؤؤؤب يؤؤؤذ   ل تؤؤؤاص.. ةنؤؤؤث تسؤؤؤتول  ل تؤؤؤل   مر جوؤؤؤ   لحؤؤؤلص هشمؤؤؤ  هجؤؤؤل  لمسؤؤؤايم  فؤؤؤي  ةطؤؤؤالق تيؤؤؤك  آلمؤؤؤال 
. هفااةسؤؤتا   لعؤؤل ق ش لشؤؤلق  ألشسؤؤؤط شباحش توؤؤا  لعسؤؤكلي   لمبابؤؤل  فؤؤؤي.   ةؤؤان  همليكؤؤؤا     لعالمةؤؤ  ييؤؤى  إلريؤؤاص(

ش  فؤي  ألفؤق مالمؤم سؤاةات جاوؤا  ليصؤؤا م شمعطةؤات جاوؤا  تتؤل   صؤماتوا ييؤى مسؤار  لجوؤان  ل ؤؤافل ةنؤث تيؤا
 .شبقا  ..هبلف  لخيق محما يية   لصال   ش لسالم  ه لذ    .. ش لذي  شل  استمل ر 

 
  ابعا: أهم التجارب الجسا ية المس وة في النصا الماني من القرو العارين

  لجواني راد  يي :  لقايا   ألساسة  في ن  ل   لعمل  إلسالمي يام  شلألسف  لشاوا.. فل  
  (. وو ة الكتاب في وواع العام نن. و ة العام نن في وواع الكتاب  ) 

بؤؤل شلعمؤؤرم تجؤؤارص  ل ؤؤايل   لجوان ؤؤ     شلؤؤذلك فقؤؤا  ةؤؤاثلت مع ؤؤظ  لتجؤؤارص  لجوان ؤؤ   لوامؤؤ  ليتةؤؤار  لجوؤؤاني
كؤاةر  ييؤى  ةت ؤا  ة ةقؤي شيضؤري   صا م   امر  بوا هش بواشيا  أة سؤوظ   هشنش  ه   كتب ييوا هدحابوا. شه

بوؤؤظ شمعوؤؤظ .. شفؤؤي ةؤؤاشن ييمؤؤي فؤؤل  مؤؤ  بؤؤن  يشؤؤل ت  لتجؤؤارص  لطرييؤؤ   ألمؤؤا هش  لمحؤؤاشن ..لظ  كتؤؤب هةؤؤا مؤؤ  
نمؤؤ    ش  ؤؤا فؤؤات ييؤؤى  ألمؤؤ  شهجةالوؤؤا  لقالالةتشؤؤار هدؤؤحاص تيؤؤك  لتجؤؤارص بؤؤنئا وؤؤذكل.. هش لؤؤظ  صؤؤل ييؤؤى  أل ؤؤل 

مؤ  تيؤك  لمالةؤظ  لتؤي  ؤام بوؤؤا  بؤذلك   نرشسؤا  الاؤ   أليمةؤ    ش صصؤا شت ادؤنل هةؤا    الاؤؤ   للشيؤ  ش لااللؤ ..
ميؤؤؤؤذ  ةطيؤؤؤؤق شىلؤؤؤؤى ةوا ؤؤؤؤات  لقؤؤؤؤل   لعشؤؤؤؤلي  شمطيؤؤؤؤ   لحؤؤؤؤاني  مؤؤؤؤ  يؤؤؤؤذ   لتةؤؤؤؤار  لجوؤؤؤؤاني    لجنؤؤؤؤل  ألشل ش ل ؤؤؤؤاةي  

 ش لعشلي ..
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 عؤة  لتجؤار مؤ   لصؤح نن   ص    عؤة  لخصؤرم  هشفي ةن  تط ل ييى  ل تا   ةةا   يؤ  هدؤحاص  لتجؤار 
مؤ  هدؤحاص  ل ؤلشش  لتؤي تلبؤن تحؤن بؤلن  لمكة ؤات    هش  عة  لقاياو  م   نشة ةشرتات(  لصحر   إلسؤالمة 

 . 
ييؤؤؤل  عؤؤؤة  ش ؤؤا ةاشلؤؤؤن ه  هرؤؤلق يؤؤؤذه  لقايؤؤا   صؤؤؤ تي هةؤؤا  ال ؤؤؤل  لمنؤؤؤا ةن   لؤؤذو  يميؤؤؤر  فؤؤي يؤؤؤذ   لتةؤؤار

فؤؤؤي يؤؤؤؤذ  تعؤؤؤالى   رمؤؤؤره تجؤؤؤارص هرؤؤؤل  . شسؤؤؤؤأشرن ميخصؤؤؤا يؤؤؤ  ذلؤؤؤك إ  بؤؤؤاء   تجاربؤؤؤ   ش ةت ؤؤؤر   ؤؤؤال  نلي  مؤؤؤ
  ل صل..
(  ش ؤا  بؤؤتمل ييؤى رالدؤ  تؤؤارير -هللاالم شهللامؤال- ل ؤؤرر   إلسؤالمة   لجوان ؤ  فؤؤي سؤرريا  فقؤا كتيؤن كتؤاص   -

 .1990( د ح  شآب  سي  900ش ل  نل م  شثا ق  شنرشس ..شيق   ل تاص في ةحر  ذلك  لجوان
( [. ش لؤؤذي فقؤؤات مسؤؤرن ت   ليوا ةؤؤ  1996-1989بؤؤوانتي فؤؤي  لجوؤؤان فؤؤي  لجح  ؤؤل  كتيؤؤن كتؤؤاص ]شكؤؤذلك  -

كتابتؤ   ت (.ش هيؤا2001( د ح  م  ما تلكن م  ةاجاتي في كابل هثياء سؤقرآوا فؤي ن سؤميل  200شيي ةحر 
 .رالل محيتيا يذه في  اكستا  شسأةشله م  يذ   ل تاص إ  باء   

ثقؤا يؤ  محيؤ   لمجايؤاو   ألفاؤا   لعؤلص شيمؤرم  إلسؤالمنن  فؤي  لباكسؤتا  رؤالل يؤذه كما كتيؤن كتا ؤا مر  -
   شسأةشله  ليبا ه ضا إ  باء   . 2001 لسير ت  ل الث   عا سيتميل

ش ؤؤا شضؤؤعن  آل  فوؤؤارس شبعؤؤة  لمسؤؤرن ت ل تؤؤاص موؤؤظ جؤؤا  لةاطؤؤي تؤؤارير شنرشس هيؤؤظ تجؤؤارص  لقؤؤل    -
شىلؤؤى سؤؤقرآوا  عؤؤا  1996 لتةؤؤار  لجوؤؤاني فؤؤي كيؤؤف آالبؤؤا  ميؤؤذ قةؤؤام  إلمؤؤار  تجلبؤؤ    لماضؤؤي فةمؤؤا هيتقؤؤا شيؤؤي  

 عؤؤؤا إةجؤؤؤاه يؤؤؤذ   ل تؤؤؤاص  لوؤؤؤام   ثؤؤؤظ تؤؤؤا عةات ذلؤؤؤك.. ( . هسؤؤؤأل   ه   عنيؤؤؤي ييؤؤؤى إةجؤؤؤاهه  2001هةؤؤؤا   سؤؤؤيتميل
 شيقارةي ييى بوان  تلضة  شيعنيي ييى تبعات . شيكتب لي هجله .

 ؤؤأيظ  لتجؤؤارص  لجوان ؤؤ   لتؤؤي ش عؤؤن رؤؤالل  رالدؤؤ  صؤؤل  سؤؤأشرن ييؤؤا شلؤؤذلك شل ؤؤي تؤؤتظ  ل ا ؤؤا  مؤؤ  يؤؤذ   ل 
مبابؤل  مؤؤ  رؤالل معا شؤؤتي ليتةؤار  لجوؤؤاني  هدؤؤحابوا حسؤؤب مؤا بيايؤؤي مؤ    ليصؤف  ل ؤؤاةي مؤ   لقؤؤل   لماضؤي .

 تجاربوظ.ي  شلعل في يذ  ةافح  لألةةاء م  هدحاص تيك  لتجارص كي  كتير   ..
 تاريخي إ  باء   .. شهيظ تيك  لتجارص :شسأذكليا  حسب تسيسل  بتا  وا  ل 

 
 (:1963) تجربة حر ة الابنبة المغربية -1

ش لتؤؤي هسسؤؤوا  لشؤؤةر ييؤؤا  ل ؤؤليظ مطةؤؤ  ة  ؤؤ   . ش ؤؤا ةؤؤاشل إةشؤؤاء تي ؤؤةظ جوؤؤاني مسؤؤيم لي ؤؤرر  ييؤؤى ة ؤؤام 
مؤ  ةجؤى  مؤ   لميك  لحس   ل اةي في  لمالص. ش ا  يتقين رال ا  لتي ؤةظ ش سؤج  ك نؤل مؤ  ييادؤليا ..شيؤاجل 

 فنوظ  لشةر ييا  ل ليظ إلى رارج  لمالص ش ةاثل ةشا   لحلك  ..

ش ؤؤا ي ؤؤلت ييؤؤى كتا ؤؤات ليشؤؤةر ييؤؤا  ل ؤؤليظ مطةؤؤ  شفنوؤؤا ف ؤؤل جوؤؤاني ةاضؤؤ  شمتمنؤؤح  شؤؤكل يؤؤام .. كمؤؤا  
( . 1997ي لت ييى كتاص ومرخ لتيك  لمحاشل   ثظ فقات  م  مكتيتي فؤي ليؤا   عؤا يجلتؤي  لمسؤتعجي  فؤي سؤي   

 ل تؤؤاص مؤؤان  تاريخةؤؤ  هش ميوجةؤؤ  مومؤؤ . كمؤؤا  لتقنؤؤن  أةؤؤا  أليضؤؤاء  لقؤؤاماء مؤؤ  ذلؤؤك  لتي ؤؤةظ ذلؤؤك لؤؤظ  مكؤؤ  فؤؤي ش 
تحضؤؤلةي  ( شةؤؤاثيي يؤؤ  فصؤؤرل تاريخةؤؤ  يامؤؤ  فؤؤي تجؤؤلبتوظ .. شل يوؤؤا ال1997-1994   ؤؤامتي فؤؤي ليؤؤا إهثيؤؤاء 
 .. آل 
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 : (2000-1965تجربة تنظيم الجسا  المصري) -2

حاشلؤ   كؤي  ضؤ  نيرتؤ  شهف ؤاره مرضؤ   لتي نؤذ.. ش ؤا تأسؤس ذلؤك مرةم    تجلبؤ   كا  ليشونا  سنا  طب
 لتي ةظ ييى ةخب  م   لشباص  لمجايا في مصؤل ممؤ  يادؤلشه  شكؤا  هك ؤليظ مؤ  كؤر نر  إلرؤر    لمسؤيمن  فؤي 

سؤةا وا شبؤوان   ةنيوا .. ش ا ةشلت شثةق  تاريخة   عير    لماذ  هيامرةي( ةسين ليشونا  لل ةل  سؤنا  طؤب( وؤال
ييى دؤح  ةسؤيتوا إلة ..شبحسؤب تيؤك  لرثةقؤ  فقؤا  ذكؤل  سؤنا  طؤب رةمؤ    أ ه  ةخبؤ  مؤ    عة م  ييادل

 لوجمؤؤ   لرةشؤؤة   لتؤؤي  إثؤؤل  لشؤباص  لمجايؤؤا كؤؤا   ؤؤا بؤكل  عؤؤة  لخال ؤؤا  لسؤؤلي   غةؤ  مر جوؤؤ  ة ؤؤام ييؤؤا  ليادؤل
(. 1965يؤؤا  ليادؤؤل ييؤؤى  إلرؤؤر    لمسؤؤيمن  سؤؤي    امؤؤن بوؤؤا هجوؤؤح   ألمؤؤ  ش لقضؤؤاء  لمصؤؤلي فؤؤي يوؤؤا  لوالؤؤك ي

 للينبؤؤ     لتاريخةؤ عؤة كؤؤر نريظ شسؤج  يشؤل ت  آلالف مؤيوظ فؤي  لسؤجر   إيؤا م( ةنؤث 1954شمؤ   ييوؤا سؤي   
شهة   ا  يل ه   كؤر  مرجوؤا شه ؤا  ظ لتي ة.. ش ا ذكل في تيك  لرثةق أ ه  هشلئك  ل تة   ا  صاشه لةكر  همنل  لذلك 

مؤؤؤ  هشلئؤؤؤك  لشؤؤؤباص إثؤؤؤل تيؤؤؤك   يتقؤؤؤلهةؤؤؤ   شهةؤؤؤ  شضؤؤؤ  معوؤؤؤظ  عؤؤؤة  لمخططؤؤؤات  لعسؤؤؤكلي  .. ش ذكؤؤؤل رشةةؤؤؤا لوؤؤؤظ  
  لمحاشل ..

ش ا ةكظ ييى  سنا  طب( رةم     اإليا م ش تل م  ة ل م  هشلئك  لشؤباص ..ةنؤث ش ؤات تيؤك  لمحاشلؤ   
 في موايا.

سؤؤؤمعن فؤؤؤي  عؤؤؤة  لجيسؤؤؤات ش ؤؤؤا سؤؤؤمعن مؤؤؤ   لؤؤؤاكترر  ه مؤؤؤ   ل ؤؤؤر يلي( فؤؤؤي  عؤؤؤة تسؤؤؤجنالت  . شلعيؤؤؤي  
 لمبابل  ه ضا ..ه   عة تالمنذ سنا شمعادلي  م   لشباص  لذو  تأثلش     له.  ؤا تؤا عر   ليشؤا   لسؤلي ش لؤاير  

 عؤة كؤر نره  إيتقيؤنألف اره .. لتتحرل تيك  ليشاآات فةما  عا إلى  لخال ا  ألشلةؤ  لتي ؤةظ  لجوؤان  لمصؤلي  لؤذي 
 ( . شماه لن  نا  لسج  إلى ورميا يذ .1981رر  لسان ت  شقةان ت  إثل يمية   غتةال هة

شييؤاش ه  محؤاشالت جوان ؤ  ياوؤؤا   ؤا ةصؤين فؤؤي مصؤل  عؤا ذلؤؤك   شكؤا  مؤ  هبلهيؤؤا  لمحاشلؤ   لتؤي نينؤؤن 
محؤؤؤاشن  شفابؤؤؤي  .  انيؤؤؤا  لشؤؤؤونا  دؤؤؤالم سؤؤؤلي ( رةمؤؤؤ      ةقالبةؤؤؤ  أةؤؤؤا     ل يةؤؤؤ   لعسؤؤؤكلي ( .. شيؤؤؤي محاشلؤؤؤ  

 م  كر نر  لجوانون  شهيامر  ..شةركظ فنوا يان 
شل ؤؤ  تي ؤؤةظ  لجوؤؤاني يؤؤان إلؤؤى  ليشؤؤا   شتييؤؤرر  شؤؤكل جنؤؤا فؤؤي يوؤؤا  إلة تؤؤاح همؤؤ   لسؤؤان ت فؤؤي  ليصؤؤف  

 ل ؤؤاةي مؤؤ   لسؤؤبعنيات ثؤؤظ تؤؤال ذلؤؤك رةنؤؤل يؤؤان مؤؤ  قةان تؤؤ  شكؤؤر نره شييؤؤى رهسؤؤوظ  لؤؤاكترر  ه مؤؤ   ل ؤؤر يلي( إلؤؤى 
جلبؤؤ  يؤؤ   ؤؤلص مؤؤ  رؤؤؤالل يال تؤؤي  لرآنؤؤا  مؤؤ  ه طابوؤؤا رؤؤؤالل (. ش ؤؤا يادؤؤلت يؤؤؤذه  لت1986هفااةسؤؤتا  سؤؤي   

تجلبؤ   ألفاؤا   لعؤلص  شؤؤرآنوا فؤي هفااةسؤتا . شرغؤؤظ هةؤي هيتقؤا ه   لتجؤؤارص  لجوان ؤ  فؤي مصؤؤل يؤي مؤ  هةضؤؤ  
 لتجؤؤارص  لجوان ؤؤ  فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي ييؤؤى  لصؤؤعنا  ل  ؤؤلي ش لميوجؤؤي شهك ليؤؤا يطؤؤاء شرسؤؤررا  شكؤؤذلك 

 لتجارص  أليؤظ ييؤى  لصؤعنا  لتي ةمؤي ش لحلكؤي .... إال هةؤي ييمؤن مؤ   لؤاكترر ه مؤ  ه  هةؤا  لؤظ  فلةوا م  بن 
وت ؤؤلغ ل تا ؤؤ  تاريخوؤؤا  لؤؤذي تميؤؤك شثا قؤؤ  ه يةؤؤ   لتعؤؤذوب ش لتح ةقؤؤات فؤؤي هجوؤؤح  مباةؤؤث شهمؤؤ   لحكرمؤؤ   لمصؤؤلي  .. 

( فؤي 2001الع ييةؤ  مطيؤ  سؤي   ش ا  آيعن ييى مسرن ت كتاص في يذ   لصان هرسي  إلي  لؤاكترر ه مؤ  لإلآؤ
شل يؤؤ  كؤؤا  محؤؤاشن  جؤؤا  قةاسؤؤا لطؤؤرل شةجؤؤظ تيؤؤك  لتجؤؤارص .. ش ؤؤا ةا شؤؤن  لؤؤاكترر فؤؤي ذلؤؤك .   شكؤؤا  آنبؤؤا  كابؤؤل

شةلضت  ييى  لترس  فة  ألة  رنل بايا ةي شمطي  شمنا ةي  وترجب في ةق  كتا ؤ  ذلؤك  لتؤارير   شكيؤ   يتؤذر 
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نؤؤل ش ليوؤؤار فؤؤي هفااةسؤؤتا  تيؤؤك  أل ؤؤام .ش سؤؤأل   ه   مؤؤا ليةؤؤا ييؤؤى مؤؤا ر  أل   لمشؤؤاغل  لحلكةؤؤ  كاةؤؤن تشؤؤاي  يمي
 م  تبقى م  إرر ةيا م  ذلك  لجنل يسى ه  ت تب تيك  لتجارص ..  في يمله شيمل

ش ا ةاشل  لاكترر  ه م   ل ر يلي( شيان م  كر نر تي ةظ  لجوؤان  عؤا شدؤرلوظ إلؤى هفااةسؤتا   لعمؤل ييؤى 
مومؤؤ  ضؤؤم  تجؤارص  لتةؤؤار  لجوؤاني  لمعادؤؤل.. شذلؤؤك مؤ  رؤؤالل تجلبتؤي  ألفاؤؤا   لعؤؤلص تأسؤةس تجلبؤؤ  جوان ؤ  

شؤؤ  ش لقؤؤلص  ( . شهرتصؤؤل هيؤؤظ مؤؤا  حضؤؤلةي مؤؤ  تيؤؤك  لتجلبؤؤ  مؤؤ  رؤؤالل  لمعا2001-1996( ش 1996-1991 
 م  رش نيا شةشأتوا  اليقا   لتالة  :

  شمؤا تاليؤا  شذلؤك 1986بةشؤاشر سؤي   شدل  لاكترر ه م  م  كركب  م  كر نر تي ةظ  لجوان م  مصل إلى )
 عؤؤا ه  كؤؤا   ؤؤا سؤؤج  لؤؤ ال  سؤؤير ت ييؤؤى ذمؤؤ   ضؤؤة  تي ؤؤةظ  لجوؤؤان شنشره فؤؤي  تؤؤل  لسؤؤان ت  شكؤؤا  لوؤؤظ ةضؤؤرر 

 ( .1991-1986شةشا   اره شسط  ألفاا   لعلص رالل ملةي   
   إةشؤؤاء تي ةمؤؤؤ   لؤؤؤذي كؤؤا   عتؤؤؤحم ( ةصؤؤل تعؤؤاش  ييؤؤؤى هك ؤؤل مؤؤؤ  دؤؤعنا بنؤؤؤيوظ شبؤؤن    لشؤؤةر هسؤؤؤام  بؤؤ  الن

( ش ؤؤام ييؤؤى جوؤؤا يؤؤان مؤؤ   ل ؤؤر نر 1988 لخؤؤاص  لؤؤذي يؤؤلف  اسؤؤظ  لقايؤؤا  هللاةؤؤذ   ش لؤؤذي تأسؤؤس رسؤؤمةا مطيؤؤ   
ش لمؤؤاربن  كؤؤا  مؤؤ  هبؤؤلهيظ كؤؤر نر تي ؤؤةظ  لجوان.شكؤؤا  مؤؤ  هبؤؤله هشلئؤؤك  لشؤؤونا  هبؤؤر يينؤؤا   لييجشؤؤنلي( رةمؤؤ    

( فؤي ةؤان  غؤلق سؤ ني  1996 -1992 امتوؤا فؤي  لسؤرن   إ إ ؤا  لذي ترفي هثياء إن رت  لعمل  لقايا  في كنيةؤا 
محما ياآف(  لذي  ستشوا فؤي معؤار  سؤقر   إلمؤار   -في  حنل   ف ترريا(. شكذلك  لشونا  هبر ة م  لمصلي 

إن رتؤ  فؤي  يؤايار شكؤا   لمسؤمشل  لعسؤكلي ليقايؤا  . ش ؤا  سؤت ان تي ؤةظ  ( في  صؤف همليكؤي لمقؤل2001ةرفميل 
تعؤاش   لؤذي شفؤل لؤ  إمؤا ن  مان ؤا مومؤا مكيؤ  مؤ  إةشؤاء معسؤكل ت   لمسؤتقي  فؤي هفااةسؤتا  شىن ر   لجوؤان مؤ  يؤذ   ل

  لحلك  شمتا ع  ةشاآ  في مصل ...

  ييؤى إةؤا    ةقؤالص يسؤكلي  قؤرم  ؤ    اليتمؤانكا  رالد   ليلةام   الستل تةجي لتي ةظ  لجوان  لمصلي يؤر
 لسؤان ت . ش سؤتملت رال ؤاه إلؤى ه   ةش  لمصؤلي ميؤذ ه ؤام هةؤررضبا  هيضاء في  لتي ةظ كا   ا هريوظ في  لج

 ل  ة ؤؤؤ   لتؤؤي تعؤؤؤلض لوؤؤا  لتي ؤؤؤةظ فةمؤؤا  عؤؤؤا .. شكاةؤؤن ف ؤؤؤلتوظ  لعامؤؤ  كمؤؤؤا   اليتقؤؤاالت ضؤؤي يينوؤؤؤا مؤؤ  ةمؤؤؤالت 
ه مؤ  فؤي هك ؤل مؤ  جيسؤ  رادؤ  أ يؤي إةؤا   إةقؤالص تايمؤ  رال ؤا يصؤا ات كؤا   فومتوا مشافو  مؤ   لؤاكترر

 رالل تيك  ل تل  ...  جلي إيا نيا

  عؤؤؤا مقتؤؤؤل  لسؤؤؤان ت شبسؤؤؤيب تؤؤؤا رل  لعال ؤؤؤات بؤؤؤن  هيضؤؤؤاء تي ؤؤؤةظ  لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   لؤؤؤذو  ة ؤؤؤذش   لعميةؤؤؤ  ش 
هيضاء م  تي ةظ جماي   لجوان  لذي كا  لوظ مشارك   فنوؤا ..  يتقؤل يؤان مؤ  كؤر نر تي ؤةظ  لجوؤان  لعسؤكلين  

   .. شل   تيك  لضلب   ألمية  لؤظ تؤأثل ييؤى سؤنل يميوؤظ  لسؤلي م  هبلهيظ  لشونا  لل  ا  يصام  لقملي(  رةم
 .. في رال ا  لجةش شال رال ا  لعمل  لسلي  لماةي..

  عا سةاس   لتصفة   لتي  تبعتوا شه ر   لا رية   لمصؤلي .. شالسؤةما فؤي يوؤا شهيليؤا  لمجؤلم  هكؤي بؤار(   ضؤا 
 لؤؤاير   لم ترةؤؤ  ش  ل ؤؤؤرر   لشؤؤعية  متؤؤؤأثل   إسؤؤؤتل تجة   يتمؤؤا تي ؤؤةظ  لجمايؤؤ   إلسؤؤؤالمة  بؤؤب   لعييؤؤؤي  لؤؤذي كؤؤا   ؤؤؤا

 لاشلؤ  شسةاسؤ    لضؤلص فؤي سؤريا ء   سؤت ح ه ت أسيرص  ل رر   إلول ةة     لر تي ةظ  لجماي   إلسالمة   لؤلن ييؤى 
 ..  لاشلؤ  لؤلؤشس  لجمايؤ  غتةؤاالترؤشس  لي ام مقابل   غتةاالت لقيب( كما ييل ييوا  هكي بار(.. ي  آليق 

ش ؤؤلر تي ؤؤةظ  لجوؤؤان  لؤؤذي تشؤؤتل  قةانتؤؤ  مؤؤ  قةؤؤان   لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   التر جؤؤا فؤؤي بةشاشر  اكسؤؤتا ( ش لرال ؤؤات 
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 لحاشن ؤؤ  فؤؤي هفااةسؤؤتا  فؤؤي تيؤؤك  ل تؤؤل  مؤؤ   لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي ..  ؤؤلر  لمسؤؤايم  فؤؤي  لمر جوؤؤ   ةصؤؤل  لوؤؤظ متجؤؤاشه  
ظيؤؤؤا مؤؤؤيوظ ه  مؤؤؤ   لممكؤؤؤ  ه   سؤؤؤنل يؤؤؤذ   ليلةؤؤؤام   يسؤؤؤكلي   الةقؤؤؤالص ليلةؤؤؤام   لسؤؤؤلي فؤؤؤي  إليؤؤؤا ن ش لتخطؤؤؤةط 

  لت تةكي إلى جاةب ذلك  ليلةام   ستل تةجي ..

   هةؤؤؤا  لضؤؤؤبا  مؤؤؤ  هيضؤؤؤاء  لتي ؤؤؤةظ   يتقؤؤؤالهةؤؤؤا  لعيادؤؤؤل  لماةةؤؤؤ  مؤؤؤ  تي ؤؤؤةظ  لجوؤؤؤان  لسؤؤؤلي إلؤؤؤى   يتقؤؤؤالهن
فؤي تي ؤةظ  لؤا رل  فؤي   الةوةارتاريجةا إلى مع ظ  ل ر نر  لعسكلي  ليتي ةظ . شباه   اليتقال لعسكلي   شجل يذ  

 (..1990( هش هش  ل  1989هش رل   مصل( .. شذلك فةما هذكل

  معتقؤؤؤل( مؤؤؤ   لتي ؤؤؤةظ  900تتا عؤؤؤن  ل ارثؤؤؤ  شتيقؤؤؤي  لتي ؤؤؤةظ ضؤؤؤلبتن  همينتؤؤؤن   عؤؤؤا ذلؤؤؤك ش هشنت إةؤؤؤا يما بيحؤؤؤر
 ؤةظ ن رؤل مصؤل ش لتؤي كؤا   شؤكير  مع ؤظ  لقايؤا   لشؤبابة  ليتي  معتقل( ..كاةر  600 لسلي  لماةي ش لتالة  بيحر 

  ا تظ إيا نيا ييى هييى  لمستريات رالل ملةي   لجوان  ألفااةي..

  غؤانرت قةؤؤان  تي ؤؤةظ  لجوؤان إلؤؤى  لسؤؤرن   بلفقؤ   لشؤؤةر هسؤؤام  بؤ  الن  شةخبؤؤ  قةانتؤؤ  شكؤر نره. ييؤؤى هثؤؤل ةجؤؤاح
 لجوؤؤؤان  لعمؤؤؤل مؤؤؤ  جاوؤؤؤا فؤؤؤي   إلسؤؤؤالمنن   ؤؤؤاإلةقالص  لؤؤؤذي هشدؤؤؤل  لتل بؤؤؤي ش لبشؤؤؤنل إلؤؤؤى  لسؤؤؤيط  .. ش بتؤؤؤاه تي ؤؤؤةظ

ظلشف مر تة  جا  ةتةج  شجرنيظ ييى  لحاشن  لجيربةؤ   لطرييؤ  لمصؤل مؤ   لسؤرن   .. شكؤا  ذلؤك بؤايظ شتلتنؤب 
 لتي ؤؤؤةظ  ش فتؤؤؤتم.. شكؤؤؤذلك فعيؤؤؤن  لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  ..   سؤؤؤتخبار توامؤؤؤ   لحكرمؤؤؤ   لجاوؤؤؤا  فؤؤؤي  لسؤؤؤرن   شهجوؤؤؤح  

  تلتنؤؤب هشر  ؤؤ  بؤؤايظ شتمريؤؤل مؤؤ   لشؤؤةر هسؤؤام  كمؤؤا يؤؤلف نرم شبؤؤاه  ليؤؤامعسؤكل  شيؤؤان  مؤؤ   لقر يؤؤا لؤؤ  فؤؤي  لخلآؤؤ
ذلؤؤك ش  بؤؤتول فةمؤؤا  عؤؤا .. شكؤؤا   لوؤؤاف إسؤؤقا  ة ؤؤام ةسؤؤيي مبؤؤار  شى امؤؤ  ةكرمؤؤ  إسؤؤالمة  فؤؤي مصؤؤل  ةكرمؤؤ  

 تقيب  لتر ه   إلستل تةجي م  كل هةر ع  أليا ء في ميطق   لشلق  ألشسط ..

 ش بتؤؤؤاهتم  .. ش ييؤؤؤن  ل ةؤؤؤان   لسؤؤؤرن ةة  ظوؤؤؤل  لمجؤؤؤ  ليجوؤؤؤانون  فنوؤؤؤا   ليلةؤؤؤا  يصؤؤ ن هيادؤؤؤنل  لسةاسؤؤؤ  بوؤؤؤذ 
 ؤؤاألرر   لينينؤؤن  ثؤؤظ  لمصؤؤلين  ثؤؤظ  لبؤؤا ن   مؤؤ  فؤؤنوظ  لشؤؤةر هسؤؤام   لؤؤذي ش ؤؤف معوؤؤظ ميؤؤذ   ةطال ؤؤتوظ مر  ؤؤا  طرلةؤؤا 

 ..شل يوظ راةر   لرفاء شة  ر   لعورن.. ال تصانشجليئا  شسايايظ في إيان  تسيةم  لجةش.شبياء 

   هنت يؤذه  لضؤلب  إلؤؤى تؤامنل مؤا كؤؤا   ؤا بيؤؤي مؤ  جاوؤا مؤؤ  بلةؤامجوظ فؤي مصؤؤل..شهجيلت  لحكرمؤ   لسؤؤرن ةة
  طلنيظ. ش ةتون لشةر هسام  ييى ش ف تمريل بلةام   لعمل في مصل..ثظ ضاطن ييى  لجمة  

 رةؤؤالت مؤؤ  ه مؤؤ  شمؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ  كؤؤر نره..  الشؤؤةر هسؤؤام   أفااةسؤؤتا  فؤؤي ظؤؤل آالبؤؤا   عؤؤا يؤؤا   لحؤؤق  لؤؤاكترر
  الةت ؤؤار( ..شهللاثؤل يؤان هللارؤؤل ممؤ  تبقؤى مؤؤ   ل ؤر نر ش لخال ؤا 1998-1996 لتشؤليا فؤي يؤؤان مؤ   لييؤا   رؤؤالل  

 في نشل  لشتات  لمختي   ..

   ياشن تي ةظ  لجوان شتي ؤةظ  لقايؤا  تجلبؤ   لتعؤاش  ش لييؤاء فؤي مجؤاالت  لتمريؤل ش لتؤاريب . شل ؤ   لشؤةر هسؤام
سؤؤخ  بترةنؤؤا  إلتجؤؤاه فؤؤي مجؤؤال مر جوؤؤ  همليكؤؤا   فةمؤؤا  قؤؤي تي ؤؤةظ  لجوؤؤان كانؤؤله مؤؤ  كؤؤا   ؤؤا تردؤؤل إلؤؤى  يايؤؤ  ر 

 شهسيرص  لسلي شميوج   ل  لي  لجواني(..  لقطلي    لتي ةمات ييى  تطيعات

   1997ش ؤ   لؤؤاكترر ه مؤؤ  ييؤؤى بةؤا   لشؤؤةر هسؤؤام   ؤؤليال    لجيوؤؤ   لعالمةؤ  لتحليؤؤل  لمقاسؤؤات(  هش رؤؤل سؤؤي )
 إلسؤؤالمة  بي سؤؤوا  عنؤؤا  يؤؤ  ذلؤؤك . شسؤؤليا  مؤا بؤؤاه تي ؤؤةظ  لجوؤؤان وؤؤاف  ثمؤؤ  ذلؤؤك  لترقةؤؤ  فؤؤي فةمؤا ةؤؤأت  لجمايؤؤ  

.. شبؤؤؤاهت تتسؤؤؤا ط كؤؤؤر نره شييادؤؤؤله  لمتيؤؤؤاثل  فؤؤؤي   إلريؤؤؤاصمر جوؤؤؤات  لحمؤؤؤالت  ألميةؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤ   لعالمةؤؤؤ  ييؤؤؤى 
..إلى هلباةةؤؤاوالةؤؤا.. إلؤؤى مختيؤؤف نشل  لعؤؤالظ .. ش رتطؤؤف  لعاوؤؤا مؤؤيوظ مؤؤ  نشل مختي ؤؤ  شسؤؤيمر  إلؤؤى مصؤؤل..م  تا
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هذربةجا  ..إلى  إلمار ت  لعلبة .. غنليا. فةما هيتقل  عة هيضا وظ في نشل هرل  لظ تسؤيموظ شهشنيؤر   لسؤجر  
 فنوا كما في بليطاةةا .. 

  سؤؤتمل  لؤؤاكترر ه مؤؤ   عحيمتؤؤ   ل ليؤؤا    شدؤؤيله  لؤؤاؤشص مؤؤ  مؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ  كؤؤر نر  متا عؤؤ   لمحاشلؤؤ  شلؤؤظ  سؤؤتيظ 
ي  لجاوا  ش لذي جعل  لمحؤاشالت  لجوان ؤ   لقطليؤ   لسؤلي   لولمةؤ .. رؤارج م لي ام  لعال  ر     لذي فلضلألمل  ل

  لتارير يميةا..

  ..  شل ؤؤؤ   ل ؤؤؤلشف   السؤؤؤتئيافمؤؤؤ  تبقؤؤؤى مؤؤؤ  كؤؤؤر نره شةؤؤؤاشل  ش سؤؤؤتقطب فتؤؤؤتم  لتي ؤؤؤةظ معسؤؤؤكل  رادؤؤؤا  ؤؤؤ ..
 ؤالتي ةظ فؤي  لخؤارج .. جعيؤن  لشؤةر  لؤاكترر الت  اليتقؤايصؤ ن  ميوؤا   ةنؤث ألميةؤ  ش لمعطةات يام  شالسةما 

 لمتاح ليجوان ش لعمل في هفااةستا  م   لشؤةر هسؤام  بؤ  الن  فؤي ةلبؤ  مؤ  همليكؤا   االتجاهه م   ل ر يلي  قتي  
منا ةةؤؤ  بؤؤاهت تتشؤؤكل ييؤؤاه .. ش ؤؤا تا عؤؤن يؤؤذ   لتحؤؤرل معؤؤ  بي سؤؤي شتحؤؤاثن  لقيايؤؤات سةاسؤؤة  شألسؤؤباص ش  عةؤؤ  
مؤؤ  ت ادؤنل ذلؤك فؤي  ل تؤاص  لؤؤذي  ءسؤات  آؤريال  ينؤل هةؤؤا   سؤيتميل  قينؤل .. شربمؤا هيؤلض لشؤيمعؤ  يؤ  مال 

 سأفلنه لتارير  ألفاا   لعلص في ملةي  آالبا  إ  باء   شلةس ييا مكا  يذه  لت ادنل..

   2001هييؤؤؤ   لؤؤؤاكترر ه مؤؤؤ  بةعتؤؤؤ  ليشؤؤؤةر هسؤؤؤام  بؤؤؤ  الن  شضؤؤؤظ تي ؤؤؤةظ  لجوؤؤؤان لتي ؤؤؤةظ  لقايؤؤؤا  هش سؤؤؤط سؤؤؤي )
رسمةا..مما هن  الةشقاق  لح ي  م   للجؤال  لؤذو  تبقؤر  معؤ  مؤ   ل ؤر نر فؤي هفااةسؤتا  إلؤى فؤليقن .. فليؤق ش فقؤ  

ييؤؤى متا عؤؤ   لجوؤؤا فؤؤي بؤؤل م   لعمؤؤل إل امؤؤ  ةكرمؤؤ  إسؤؤالمة  فؤؤي مصؤؤل ييؤؤى  ييؤؤى يؤؤذ   لترجؤؤ .. شفليؤؤق هدؤؤل
  ليتي ؤةظ غنؤل مشؤلشع شه  مومؤ  ةي ؤ  يتيؤلش ش هةقاض ةكرم  ةسؤيي مبؤار  يؤ  آليؤق  لجوؤان  األسؤيرص  لقؤا ظ ..

هبؤر  لسؤمم  ثؤلشت دؤالح بؤحات ( .   ألمنل إن ر   لتي ةظ شلةس ةي  شىلحا   بتي ةظ هللارل.. ش ان يذ   ل ليق  ألخ 
 شير محامي م   ل ر نر  لقا م  في  لتي ةظ شم   اماء  ألفاا   لعلص ه ضا..

 جتمؤؤ  كؤؤل مؤؤ    عنؤؤا  فؤؤي بل مجؤؤ  شآمرةاتؤؤ  . شسؤؤليا  مؤؤا  لؤؤظ تموؤؤل هةؤؤا   سؤؤيتميل كؤؤال  لجيؤؤاةن  كؤؤي  مضؤؤي
تبقؤؤى مؤؤ   ألفاؤؤا   لعؤؤلص فؤؤي معلكؤؤ   لمصؤؤنل ش لؤؤافاع يؤؤ   لؤؤي س شيؤؤ   إلمؤؤار   لتؤؤي كؤؤا   لقؤؤار  ؤؤا رسؤؤظ ظؤؤلشف 
سؤقرآوا .. ش ستشؤوا مع ؤؤظ مؤ  تبقؤؤى مؤ   ل ؤؤر نر فؤي تيؤك  لمعؤؤار  شتحؤل   لؤؤاكترر ه مؤ   ل ؤؤر يلي  عؤا ه  بؤؤذل 

جت  ش بي   لرةنؤا محمؤا شآ يتؤ   للضؤةع  رةموؤظ  .. رؤالل يجمؤات  لقصؤف  لرةشؤي  لتؤي هش  ش ستشواتشسع  
لنتؤؤا عر  مسؤؤار  لجوؤؤان  -ة  وؤؤظ    - ؤؤام بوؤؤا  لطنؤؤل    ألمليكي..ش سؤؤتقل مؤؤ   لشؤؤةر هسؤؤام  فؤؤي مخيؤؤئوظ  لمتيقؤؤل 

 لوجؤل  ش لتشؤليا مؤل  ش لتحلية كما ير مشؤورن .. شسؤارت كركبؤ  هرؤل  مؤ   ألسؤتاذ  ثؤلشت بؤحات ( ييؤى نرشص 
 . هرل  لتستقل في سجر  إول   كما هييين ذلك شسا ل  إليالم

   شكاةن يذه رالد   لمسار  لحلكي لتي ةظ  لجوان  لذي تا عؤ   لؤاكترر ه مؤ  فؤي رؤارج مصؤل. شال هنري إ  كؤا
 ثم  بل يظ ل  لعل    كتب ل   ليمر ش ستئياف  لمسار ش لما في مصل م   لسا لي ..

  ي   لوريؤ   ل  ليؤ  لتي ؤةظ  لجوؤان  لمصؤلي . فمؤ  رؤالل  لعؤلض  لسؤابق   ربمؤا  مكؤ   لقؤرل  ؤأ   لتي ؤةظ  ؤا هما
 ( .2001ةتوى في هراشن سيتميل   ةتوى ةلكةا. شلا هش سط  لستنيات ش  

يؤؤذ  شل ؤؤ  مؤؤ   أليمةؤؤ   مكؤؤا    ه  ةؤؤذكل ه   لمارسؤؤ   ل  ليؤؤ  لتي ؤؤةظ  لجوؤؤان تبقؤؤى  ألبؤؤله ش أليؤؤظ ش ألرسؤؤر فؤؤي  
 لقؤل   ألرنؤل .. فقؤا بؤؤاهت  مكتبؤ  سؤنا  طؤب رةمؤؤ    .. ش لتؤي تضؤظ هساسؤةات  ل  ؤؤل  لجوؤاني  لمعادؤل .. ثؤؤظ 
كا  لتي ةظ  لجوان في ملةي   لجوان  ألفااةي هثياء ةشاآ  فؤي بةشؤاشر إةتؤاج هنبؤي ثؤل ش موؤظ   كؤا  مؤ  هيمؤ  .. 
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ييؤؤا  لعحيؤؤح.. شكتا ؤؤ   ل ؤؤةظ  آلرؤؤل    لجؤؤام  فؤؤي آيؤؤب  كتؤؤاص   لعمؤؤا  فؤؤي إيؤؤا ن  لعؤؤا ( .. ليشؤؤةر ييؤؤا  لقؤؤانر بؤؤ 
 لعيؤؤظ  لشؤؤليا (. ش لؤؤذي هرؤؤلج  لتي ؤؤةظ ةسؤؤخ  معالؤؤ  ميؤؤ   اسؤؤظ   لوؤؤاني إلؤؤى سؤؤينل  للبؤؤان(   شكؤؤذلك سيسؤؤي  مؤؤ  

(.  اإلضؤؤؤاف  لعؤؤؤان مؤؤؤ   لتسؤؤؤجنالت 1992-1988 ليشؤؤل ت  لوامؤؤؤ   لتؤؤؤي هدؤؤؤاريا تبايؤؤا فؤؤؤي بةشؤؤؤاشر رؤؤؤالل  ل تؤؤل  
شال تؤأتي هيمةؤ   لؤاشر  ل  ؤلي ش لميوجؤي لتي ؤةظ  لجوؤان   -ة  ؤ     -ليؤاكترر ه مؤ   ل ؤر يلي   لصرتة  ش لمل ة 

 لمصؤؤلي مؤؤ  هيمةؤؤ  مكتيتؤؤ   فقؤؤط شىةمؤؤا مؤؤ  كرةوؤؤا دؤؤارت هساسؤؤا ف ليؤؤا شميوجةؤؤا ألغييةؤؤ   لتي ةمؤؤات ش لتجمعؤؤات 
نوؤا مؤا ر كافؤ  مؤا كتؤب فةمؤا  عؤا يي شمع ظ  ألفل ن فؤي  لتةؤار  لجوؤاني ميؤذ مطيؤ   لتسؤعنيات شىلؤى  لنؤرم . شدؤار

م   إلةتاج  ل  لي ش  إليالمي لمختيف بل  م  لتةار  لجواني ش ألفاا   لعلص.. شكذلك لمؤا يؤلف  اسؤظ   لسؤيفة  
 لجوان  ( هش غنليا م   لما رس  لجوان   في  لعصل  لحؤاوث . فجؤح يظ   كؤل رنؤل شتقيؤل مؤيوظ   ضؤي  شكلمؤ . 

ي   ألشلؤؤؤى لتي ؤؤؤةظ  لجوؤؤؤان  لمصؤؤؤلي فؤؤؤي سؤؤؤاة   لجوؤؤؤان  ألفاؤؤؤاةي شمجمريؤؤؤ   ل ؤؤؤر نر . كمؤؤؤا كؤؤؤا  لي ؤؤؤر نر  لعسؤؤؤكل 
 1992-1986 لعسكلي  ش لماربن   ألفذ ذ  لذي يمير  في سؤاة   لجوؤان  لعلبؤي فؤي هفااةسؤتا  فؤي بؤرآ   ألشل  

 لجوؤؤان  (. نشر تؤؤل   صؤؤمات   لوامؤؤ  ضؤؤم  مجمؤؤرع  لجوؤؤرن  لعسؤؤكلي  ش لمنا ةةؤؤ  ل ؤؤر نر 2001-1996(ش ل ؤؤاةي 
 لعلبؤي فؤؤي هفااةسؤؤتا . سؤؤر ء مؤ  رؤؤالل مؤؤا تلكؤؤره مؤ  تؤؤل   مكتؤؤرص فؤؤي مجؤالت  إليؤؤا ن  لعسؤؤكلي ش لحلكؤؤي . هش 
مؤؤ  رؤؤالل  لجوؤؤرن  لعميةؤؤ  فؤؤي تؤؤاريب  لجوؤؤانون  مؤؤ   لجيسؤؤةات  ألرؤؤل  ش ل  نؤؤل مؤؤ   ل ؤؤر نر  لتؤؤي تخلجؤؤن ييؤؤى 

يظ   يؤ   إلسؤالم ش لمسؤيمن  رنؤل  لجؤح ء شتقيؤل ه ل ةوظ   شم  ثؤظ تا عؤن  لعطؤاء مؤ   عؤايظ . فجؤح   شهوايهواووظ 
 ميوظ هةس  ما يمير  إة  . سمة  مجنب.

شهمؤؤا ييؤؤؤى  لصؤؤؤعنا  لشخصؤؤي  فقؤؤؤا يلفؤؤؤن تجلبؤؤؤ  جمايؤؤ   لجوؤؤؤان يؤؤؤ  ك ؤؤؤب   ش ربطتيؤؤي  مع ؤؤؤظ قةان توؤؤؤا ممؤؤؤ   
ياوؤا  . بؤاء  ةضل هفااةسؤتا  يال ؤات هرؤر  شدؤا  ات ةمةمؤ     اإلضؤاف  لعال ؤات  لعمؤل ش لتعؤاش  فؤي مةؤانو  

 الؤاكترر ه مؤؤ   ل ؤؤر يلي ش ةتوؤؤاء  مع موؤؤظ . ش ؤؤا رهوؤؤن فؤنوظ ةمؤؤاذج فؤؤذ  ليمجايؤؤاو   لعقا ؤؤاون   لصؤؤابلي   ل ؤؤل ري  
بؤؤاويوظ . فؤؤؤلةموظ   شهجؤؤؤحل م ؤؤؤربتوظ .شييؤؤؤى  لصؤؤعنا  ل  ؤؤؤلي فؤؤؤلةي ممؤؤؤت  جؤؤؤا  لي ضؤؤل  ل ينؤؤؤل  لؤؤؤذي ةؤؤؤاليي ييؤؤؤى 

هةسؤى ه  هسؤجل بؤكلي شتحنتؤي ليشؤةر  لؤاكترر ييؤا  لقؤانر بؤ   شال لصعنا  ل  لي  اةت اكي بوظ شتعلفي يينوظ . 
ييؤؤا  لعحيؤؤح  سؤؤنا إمؤؤام  لشؤؤليا ( م تؤؤي جمايؤؤ   لجوؤؤان شيالموؤؤا شهمنليؤؤا فؤؤي ملةيؤؤ  هفااةسؤؤتا    فقؤؤا تلكؤؤن كتبؤؤ  

ليمؤؤرذج  ل ؤؤذ ش  شكؤؤذلك  لؤؤاكترر  لمجايؤؤا شمعلفتؤؤ  شمحؤؤاشر تي معؤؤ  فؤؤي ة سؤؤي شف ؤؤلي  ؤؤال   ألثؤؤل   فؤؤلج   ييؤؤ  .
شهك ؤليظ . شغنليمؤا ك نؤل    ر  عؤ  ة  ؤ   ..ش قاكبي كم  ل شكاتب ش  .. لشةر ه م   ل ر يلي ة        فقا هثل

  ضى ةحب  ةسأل   ه   جمعيي بوظ في  للفنق  ألييى .. 
 
 (:1983-1965التجربة الجسا ية في  وريا: ) -3

  ةاوؤا رةمؤ    . ش لؤذي كؤا   ؤا تلبؤى فؤي  إلرؤر     مؤلش    عرن تأسةس  لتجلب   لجوان   في سرريا إلى  لشؤةر
 لمسيمن . شهثياء نر سؤت  ليوياسؤ   لحر عةؤ  فؤي مصؤل  تؤأثل  أف ؤار سؤنا  طؤب رةمؤ    . شيؤان إلؤى سؤرريا ممتيئؤا 

 ؤؤا  سؤؤترلى ييؤؤى  لسؤؤيط  .. فيشؤؤط ييؤؤل  لمسؤؤاجا فؤؤي   البؤؤتل كيةماسؤؤا فةمؤؤا كؤؤا  ةؤؤحص  لبعؤؤث  لعيمؤؤاةي  لقؤؤرمي 
 (  الخطا ؤؤ  ش ألمؤل  ؤؤالمعلشف ش ليوؤي يؤ   لمي ؤؤل  ش لؤاير  لتحكؤؤةظ  لشؤليع  ش يتقؤل مؤؤل ر  ..شفؤي سؤؤي  ماويؤ   ةمؤا

( ن يمن  ر ت  لحكرم  يينوظ هةا  لمساجا ش  بتبك م  يان م  تالمذت  في دا م مسيم مؤ   لسؤيط    1965 
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ر ؤةس  لاشلؤ  هللاةؤذ    لؤل ةس  همؤن  فاستشوا يان ميوظ   شهيتقل  لشةر شهللارلش  شةكظ يينوظ  اإليا م . ثظ  ضطل 
  لحاف,( إلى  إلفل ج ييوظ تحن ضاط  لعيماء في سرريا شييى رهسوظ  لشةر محما  لحاما رةم    .

  كؤا   لشؤؤةر مؤؤلش    ؤؤا تيبؤ  إلؤؤى ه  مر جوؤؤ  كيؤؤل  مؤ   لي ؤؤام  لبع ؤؤي ال بؤؤا هللاتة ..شهةؤذر مبكؤؤل  مؤؤ  مشؤؤلشع آؤؤا  ي
رر    لمسيمن   اإليا ن ليمر جو   ترج  بي س  شتالمنذه لإليا ن مؤ  رؤالل ةصنلي  انم. شلما لظ  ستط  إ ياع  إل

 لعمل  لمسيم م  مي م   لتحليل  ل يسطنية  م  رالل  ل صنل  إلسالمي فنوؤا.شتمك  مؤ  إيؤا ن  ليخبؤ   لجوان ؤ  
  ألشلى لتي ةم   لجواني . 

    هبؤةة نيؤي   ؤاةقالصش شةؤحص  لبعؤث جمريؤ   ليصؤنلي   لعيريؤ  فؤي  لجؤةم(  ام ةاف,  ألسؤا ش ل1970سي
ليمر جوؤؤ  لتتؤؤرلى  لسؤؤؤيط   لباآيةؤؤ   ( .. شيكؤؤذ    ؤؤحت  لطا  ؤؤ   ليصؤؤنلي  مؤؤ  غؤؤال   لشؤؤةع  ةصؤؤحةحتبؤؤؤ   لحلكؤؤ   ل

 جوار  ةوار  شتحكظ  لمسيمن  في سرريا  تماما كما كا   ا ةذر مي   لشةر ملش   رةم   ..

 إلرؤؤر  يمر جوؤؤ  مؤؤ  جاوؤؤا  شسؤؤعى مؤؤ  قةؤؤان  بؤؤطلي تي ؤؤةظ شيؤؤان  لشؤؤةر مؤؤلش   ةاوؤؤا رةمؤؤ    ليتحؤؤل  ل  
ييؤى مشؤلشع مر جوؤ    لمسيمن  في سرريا  لذو  كاةر   ا  ةقسمر  رالل تيؤك  لمؤا    مؤ  هجؤل  لسؤعي فؤي ترةنؤايظ

 لي ؤؤؤام. شل ؤؤؤ  كؤؤؤال  لجيؤؤؤاةن     لتؤؤؤا   ليتي ؤؤؤةظ  لؤؤؤاشلي بل اسؤؤؤ    لشؤؤؤةر ييؤؤؤا  ل تؤؤؤاح هبؤؤؤر غؤؤؤا ( رةمؤؤؤ      شةا بؤؤؤ  
ييؤؤؤى -رغؤؤؤظ إرتالفومؤؤا  ل ينؤؤل  -ا  سؤؤعنا  لؤؤاو (   شكؤؤؤذلك لجيؤؤاح  آلرؤؤل بحيامؤؤؤ   يصؤؤام  لعطؤؤار(    ت قؤؤا  يؤؤاة

  لايري  لسيمي .  اميوجومفي   الستمل ررفة مشلشع  إليا ن ليمر جو  شهللاثل  

 ي ةمؤؤ  شلمؤا   تيؤؤ   لشؤؤةر مؤلش   ةاوؤؤا رةمؤؤ       عؤؤام إمكاةةؤ  إ يؤؤاع  إلرؤؤر    لمسؤيمن   المر جوؤؤ    بؤؤكل ت
 لخؤؤاص  لؤؤذي هسؤؤماه   لطيةعؤؤ   لمقاتيؤؤ  لحؤؤحص  ( . شكؤؤر  لؤؤ  ثؤؤال  ةريؤؤات ر ةسؤؤة  فؤؤي ماويتؤؤ    ةمؤؤا ( مسؤؤؤقط 
رهس   شمنؤا   ةلكتؤ   لل ةسؤي . شفؤي  ةيؤب( ثؤاةي هيؤظ مؤا  سؤرريا . شفؤي  لعادؤم   نمشؤق( . ةنؤث إةتقؤل إلنوؤا 

 مختفةا م  هجل  إليا ن ليمر جو  م   ليصنلي  ..

  ره  ل رريؤ   لجوان ؤ . شةؤاشلر  كؤبم ا   لمسيمر  ملش   م  تي ؤةموظ مؤ  مجمريؤ  ممؤ  تؤأثلش   أف ؤآلن  إلرر
او أقرجنههي ااقههواو جماةؤ  . شل يؤ  تؤؤا   تجينؤا هةصؤؤار لؤ  مع موؤؤظ مؤ  بؤباص  إلرؤؤر   ش ؤال  رلتؤؤ   لشؤونل  :  

 ال..(   شيذ  ما ةصل فعمن الباب , ر ق ن و نسم من الابا  , ورجرنسم ل جسا ..

 مسؤؤيم مؤؤ   لمخؤؤابل ت فؤؤي مخيئؤؤ  فؤؤي نمشؤؤق .شمكؤؤث فؤؤؤي   بؤؤتبا (  عؤؤا 1970 لشؤؤةر مؤؤلش   ةاوؤؤا سؤؤي     يتقؤؤل
( ةنث فقا ةصف شهة  تحن  لتعذوب .ثؤظ هيؤام  حقيؤ  سؤام  فؤي  لسؤج  كمؤا رشي هللاةؤذ   1975 لسج  إلى سي   

 . شنف  رةم      شغنب  يله شلظ  سمم أليي  ه   عيير  ل  جياه  .

  لسؤؤتار  لؤؤحعةظ رةمؤؤ    .  قةؤؤان  تي ؤؤةظ  لطيةعؤؤ   لمقاتيؤؤ  إلؤؤى تالمذتؤؤ  . شتسؤؤيظ  إلمؤؤار  مؤؤ   عؤؤاه  لشؤؤونا ييؤؤاهللالؤؤن 
. شة ؤؤذش  ذلؤؤك مؤؤ  كبؤؤار  ليصؤنلي    ليرعةؤؤ  لؤؤلؤشس  لاشلؤ   الغتةؤاالتش تخؤذت  لطيةعؤؤ  رطؤؤ  سؤلي  ليمر جوؤؤ  ييؤؤل 

ى يؤريتوظ إال فؤي هللارؤل تيؤك  لمؤا   التعؤاش  مؤ  ط   لاشلؤ  ه  تتعؤلف ييؤت(   شلظ تس1979-1975رالل  ألير م  
  لمخابل ت  ألرنةة  .

   شهيييؤؤن يؤؤؤ  ة سؤؤؤوا 1399( فؤؤؤي بؤؤول بؤؤؤعبا   1979هيييؤؤن  لطيةعؤؤؤ   لجوؤؤان ييؤؤؤى  لي ؤؤام فؤؤؤي سؤؤؤرريا دؤؤةا )
 اسموا  لجاوا   لطيةعؤ   لمقاتيؤ  لإلرؤر    لمسؤيمن (   ش بتؤاهت ةؤلص يصؤا ات مؤا  ييؤى مسؤتر   لقطؤل  لسؤرري 

  كامي .
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  هييؤؤ   إلرؤؤر    لمسؤؤيمر    لجيؤؤاح  لل ةسؤؤي  لمؤؤلتبط  ؤؤالتي ةظ  لؤؤاشلي(  بتؤؤا ء بؤؤل ء تؤؤ  مؤؤ  تيؤؤك  لمر جوؤؤ  . شآالؤؤب
بيجؤؤا  تحقنؤؤق ت يؤؤن يؤؤام يال ؤؤتوظ  األةؤؤا  . فؤؤي ةؤؤن  تييؤؤى يصؤؤام  لعطؤؤار  لمر جوؤؤ  شةسؤؤيوا إلةؤؤ . شةشؤؤل هر ؤؤام 

 ا!!ةسا ات   ليي ة  لجم   لتيليات .. ليجوان آبعا .. م  هلماةة

  ليمجايؤاو  مؤ   لطيةعؤ     ش ؤلر مر جوؤ  شتصؤفة  كافؤ    ضطلص ة ام ةؤاف, هسؤا تحؤن ش ؤ   لضؤلبات  لعسؤكلي
فصؤؤا ل  إلرؤؤر    لمسؤؤيمن   شمؤؤ  ثؤؤظ آؤؤرر  لمر جوؤؤ  لتشؤؤمل كافؤؤ  آةؤؤا  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  . بؤؤل شكافؤؤ   لشؤؤليح  

موؤرر  لمسؤيمن  فؤي سؤرريا شبؤن   أل يةؤ   لمتاوي  في  لييا .. ش تخؤذت  لمر جوؤ  بؤكل ةؤلص بؤن  هيؤل  لسؤي  شيؤظ ج
   ليصنلي (  لتي تايى  الطا      لعيري ( كما سمايظ  ل لةسنر  ه ام  إلةتالل  لنيبسر  همليظ ييى  لياس.

   ةتةجؤؤ   ةتصؤؤار ت  لمجايؤؤاو  مؤؤ  جوؤؤ  ةتةجؤؤ    ش لطمؤؤ  فؤؤي  طؤؤف  ل مؤؤل  ةميؤؤ  ةؤؤاف, هسؤؤا ييؤؤنوظ مؤؤ  جوؤؤ
(  عؤا يؤا  هبؤول مؤ   ةؤااليوا . شتييؤر  1979وظ  لحلص ضا  لي ام هش رل  هرل  .هيي   إلرر    لمسيمر  نررل

يينوؤا مؤ   لطيةعؤ  . شلعيؤن سةاسؤتوظ تيؤك  لؤاشر  ش السؤتحر ذييى قةانتوا   الستنالء لمر جو  شر ةر   عمير  ييى 
 في إجواض  لجوان  لمسيم ضا  لي ام في سرريا ... -شى  لظ  ك   لرةنا  - ي لل ةس

 جؤؤ  سةاسؤؤ   إلرؤؤر  . شةتةجؤؤ   لضؤؤلبات  ألميةؤؤ  ليحكرمؤؤ   لتؤؤي ةجحؤؤن  اسؤؤتعان  همؤؤؤام ةن ريةؤؤ  شةت ةتةجؤؤ  هسؤؤباص
 لمبؤؤانر  .. تقوقؤؤلت  لطيةعؤؤ   لمقاتيؤؤ . شدؤؤ ي مع ؤؤظ كر نريؤؤا  ؤؤتال شسؤؤجيا... ش ضؤؤطل مؤؤ  تبقؤؤى ميوؤؤا ليخؤؤلشج إلؤؤى 

ذ    ألبؤر ص ليمعارضؤن   لسؤررين  نشل  لجر ر. ةنث فتحن ةكرمتا  لعل ق ش ألرن     لمياش تن  ليي ام  لسرري هللاةؤ
 م  كل مكرةات  لطةا  لسةاسي .

   ييؤى قةؤان   ل ؤرر   لجوان ؤ  فؤي سؤرريا شجؤل مؤ    السؤتحر ذإستطاع  إلرؤر    لمسؤيمر    ةؤان  يؤاةا  سؤعنا  لؤاو
 تبقى م   لطيةع  شكذلك تي ةظ يصام  لعطار   اإلضؤاف  إلؤى بؤليح  كينؤل  مؤ  جمايؤات  لعيمؤاء فؤي سؤرريا ييؤى

 ( ..1980تحن قةانتوظ ميذ   الةضر ء

   ؤؤؤؤان  إلرؤؤؤؤر    لمسؤؤؤؤيمر  مسؤؤؤؤنل   ل شؤؤؤؤل  لسةاسؤؤؤؤي ش لعسؤؤؤؤكلي  لشؤؤؤؤامل لي ؤؤؤؤرر   لجوان ؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي سؤؤؤؤرريا   إلؤؤؤؤى ه  تؤؤؤؤظ 
(  لا مةؤؤؤ .. ةنؤؤؤث  ضؤؤؤي ييؤؤؤى  ألجوؤؤؤح   لعسؤؤؤكلي  ل افؤؤؤ   ل ل ؤؤؤاء   شت يؤؤؤا 1982إجواضؤؤؤوا فؤؤؤي مر جوؤؤؤات ةمؤؤؤا   

ةكرمؤؤ  يلبةؤؤ  فؤؤي  لقؤؤل    رت يتوؤؤال فؤؤي هبؤؤول يميةؤؤات إ ؤؤان  جماعةؤؤ  (  تنؤؤ000 50 لمسؤؤيمر  رسؤؤا ل تجؤؤاشهت  
  لعشلي  ..

   لتجلبؤؤؤ   لجوان ؤؤؤ   لسؤؤؤرري   لتؤؤؤي تم ؤؤؤل هيؤؤؤظ شهآؤؤؤر ل تجلبؤؤؤ  مر جوؤؤؤ  ليتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني  لمسؤؤؤيم ضؤؤؤا   ةتوؤؤؤنشيكؤؤؤذ 
 ةكرمات  للن  في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي.

  شذلؤك 1985-1975خ لتيك  لملةيؤ   لوامؤ    رؤالل فتؤل   ش ا  سل   ليعيا  ل قنل كاتب يذ   ل تاص ه  ومر .. )
-1985فؤؤؤي  ل تؤؤؤاص  لؤؤؤذي كؤؤؤا   عيؤؤؤر     ل ؤؤؤرر   إلسؤؤؤالمة   لجوان ؤؤؤ  فؤؤؤي سؤؤؤرريا هللاالم هللامؤؤؤال ( ش ؤؤؤا كتيتؤؤؤ  رؤؤؤالل  

 (. شيحتري تسجنال ش فةا لتيك   لتجلب .1990(  شةشل في بةشاشر هش رل 1987

 ثؤظ شبعؤا   1980ث كين  ا  لتحقن بتي ؤةظ  لطيةعؤ   لمقاتيؤ  مطيؤ  سؤي  ش ا  سل   لي مر كب  تيك  لملةي  ةن  
رلشجي م  سرريا هللارل ذلك  لعام   لتحقن بتي ؤةظ  إلرؤر    لمسؤيمن  فؤي سؤرريا ش لؤذي  سؤتقل فؤي  ألرن  شيميؤن 

ي    ش ةؤؤا  مؤؤ  هيضؤؤاء  ل ةؤؤان   لعسؤؤكل  1982فؤي  لجوؤؤاه  لعسؤؤكلي ليتي ؤؤةظ   شكيؤؤن رؤؤالل هةؤؤا    ةت اضؤؤ  ةمؤؤا  
شمؤ   – لؤذو  كيؤن ش ةؤا  مؤيوظ  –لتي ةظ  إلرر    لمسيمن   لؤذي تشؤكل فؤي  اؤا ن   مؤ  كؤر نر  لجوؤاه  لعسؤكلي 
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 ل ةؤؤؤان   لسةاسؤؤؤة   لعيةؤؤؤا لإلرؤؤؤر    لسؤؤؤررين  . ممؤؤؤا مكييؤؤؤي مؤؤؤ   إلآؤؤؤالع ييؤؤؤى ر ا ؤؤؤا سؤؤؤنل تيؤؤؤك  ألةؤؤؤا   شهسؤؤؤباص 
 ف  لذكل . يحيمتيا فنوا   شير ما سجين تاريخ  شرالد  نرشس  في كتابي هللاة
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شيؤؤي ةلكؤؤ  جوؤؤان مسؤؤيح  هسسؤؤوا ش انيؤؤا فؤؤي  لجح  ؤؤل  لشؤؤونا  مصؤؤط ى بؤؤريعيي(. ش ؤؤا كؤؤا  رةمؤؤ    مؤؤ  
( 1963(   فيمؤؤا هفضؤؤن إلؤؤى  إلسؤؤتقالل يؤؤام  1954 لمجايؤؤاو   لؤؤذو  بؤؤاركر  فؤؤي ثؤؤرر   لتحليؤؤل  لجح  ليؤؤ  سؤؤي   

ألك ؤل  سؤتمل  ا غيير  يينوا شةصاش  ثمؤل  جوؤان بؤعب  لجح  ؤل  لؤذي  ش البتل كنن عيماةنن  ش لشنرينن  شجا ه   ل
  ل رر  ش لجوان م  هجل تحكةظ بليع    في  لجح  ل. الستئيافم   ل  م   لحم  . فأسس تيك  لحلك  

لؤؤ  بةاةؤؤا مسؤؤجال مرجوؤؤا  (. ش ؤؤا سؤؤمعن1973ش ؤؤا  ؤؤام  حلكتؤؤ  فؤؤي يوؤؤا  لؤؤل ةس   لشؤؤاذلي بؤؤ  جاوؤؤا( سؤؤي    
لؤؤؤل ةس  لاشلؤؤؤ   ؤؤؤأمله فنوؤؤؤا شييوؤؤؤاه . شيتريؤؤؤاه  الجوؤؤؤان إ  لؤؤؤظ  حكؤؤؤظ  لشؤؤؤليع  فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل . كمؤؤؤا سؤؤؤمعن لؤؤؤ   عؤؤؤة 
 ألبؤلآ  وتحؤؤا  فنوؤؤا يؤ  مبان ؤؤ   لجوان ؤؤ  ش ويؤذر ييمؤؤاء  لسؤؤيطا . شلؤظ تطؤؤل  حلكتؤؤ   لمؤا .. إذ ش ؤؤ  فؤؤي كمؤؤن  

( ش ستشؤؤؤوا  عؤؤؤة 1976 عؤؤؤة تجؤؤؤار  لسؤؤؤالح ش تؤؤل رةمؤؤؤ    سؤؤؤي    لجح  ليؤؤؤ  هثيؤؤؤاء مريؤؤؤا لؤؤ  مؤؤؤ   لالسؤؤتخبار ت
 هير ة  شقبة ييى هللارلي  ش ةركمر  شسجير ..

 الةقؤؤالص  لعسؤؤكلي ييؤؤى  ش ؤؤا ةؤؤاشل  عؤؤة تالمذتؤؤ  إةةؤؤاء  لحلكؤؤ  إثؤؤل  ةطؤؤالق  لجوؤؤان ضؤؤا  لحكرمؤؤ   عؤؤا 
يؤؤ   إلسؤؤالمة   لمسؤؤيح  سؤؤي  (.. شنريؤؤر  آلفؤؤا فؤؤي محاشلؤؤ   لرةؤؤا   لجامعؤؤ  ليجما1991 لمسؤؤار  لؤؤا مقل آي سؤؤي   

 ش ستنالء  لت  نلين  يينوا كما ستأتي  إلبار  لذلك إ  باء  .  ا ةشطار ي(.  يل 1993 
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ش هشجؤؤح رالدؤؤ  تجلبتوؤؤا  حسؤؤب مؤؤا ةصؤؤيت  مؤؤ   لمعيرمؤؤات ييوؤؤا مؤؤ  رؤؤالل  إلآؤؤالع ييؤؤى تل ثوؤؤا  ألنبؤؤي 
 وا م  رش نيا شممسسنوا ييل مل ةل  لجوان في هفااةستا  شرالل إ امتي في هشربا.ش ةت اكي  العا

( ..إثؤؤؤل سةاسؤؤؤ  1975فقؤؤؤا تأسسؤؤؤن  لجمايؤؤؤ  شةشؤؤؤطن فؤؤؤي يؤؤؤان مؤؤؤ   لجامعؤؤؤات  لمصؤؤؤلي  بؤؤؤاء  مؤؤؤ  يؤؤؤام  
 لتؤي  شىآالق  لمجال ليجمايات  إلسالمة     غة   لحؤا مؤ  ةشؤا   لتةؤار ت  لسةاسؤة   لةسؤاري   االة تاح  لسان ت( 

بؤؤوات ةمؤؤر  فؤؤي تيؤؤك  ل تؤؤل  .. ش ؤؤا ةشؤؤأت  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  ييؤؤى مؤؤيو  فؤؤلج بؤؤن   ل  ؤؤل  إلرؤؤر ةي ش لميطيقؤؤات 
 لسيفة  . شجعين م  تطينق  لشليع  في مصل ياف مشلشيوا. ش ا ةحؤن  لجمايؤ  ميحؤا بؤعيةا مؤ  رؤالل تييؤي 

ينؤؤؤق  عؤؤؤؤة  لحسؤؤؤؤب  فؤؤؤي  عؤؤؤؤة  لمجؤؤؤؤالت. قةانتوؤؤؤا ليؤؤؤؤاير   لعييةؤؤؤ  ش ألمؤؤؤؤل  ؤؤؤؤالمعلشف ش ليوؤؤؤي يؤؤؤؤ   لمي ؤؤؤؤل  شتط
ش ةتشؤؤلت رال ؤؤا يؤؤا ييؤؤل  لمسؤؤاجا فؤؤي مصؤؤل. شكؤؤا  ميشؤؤميا هدؤؤال فؤؤي  لصؤؤعنا  شىلةؤؤ  ويتمؤؤي مع ؤؤظ قةان توؤؤا .. 
 شل يوا  متات إلى جامعات  لرج   لبحلي في بمال مصل .. ش ؤا  تخؤذت قةان توؤا مؤ   لشؤةر  لؤاكترر  يمؤل ييؤا

 ليادؤؤل(  ةنؤؤث  مؤؤ  مر  ؤؤف  لعحيمؤؤ  ميؤؤذ يؤؤال   ييؤؤا -فؤؤلج   كلبؤؤ   -  لؤؤلةم ( همنؤؤل  يامؤؤا لوؤؤا  لمؤؤا يؤؤلف ييؤؤ
 .   لمر  ف  ألرل  في يوا  لسان تهفتى  عام جر ه  لصال  يية  يي  يالك   ثظ يان م

   ا( شبلةؤؤؤؤام   لصؤؤؤؤيم ش لتطبؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  نؤؤؤؤ كامؤؤؤؤب ن   الت اقةؤؤؤؤاتشىثؤؤؤؤل هيؤؤؤؤار   لسؤؤؤؤان ت  لخةاةةؤؤؤؤ  إلسؤؤؤؤل  نل شىيالةؤؤؤؤ
   لسؤؤالم فؤؤلج( إلسؤؤالمة  ميحؤؤا ف ليؤؤا جوان ؤؤا  شدؤؤارت يؤؤ  هةؤؤا ه طابوؤؤا شير  لشؤؤونا ييؤؤا لنورن..ةحؤؤن  لجمايؤؤ   
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  ةتر  ؤؤ هةؤا هيؤؤظ  أل حؤؤا   لجوان ؤؤ  فؤؤي  لعصؤل  لحؤؤاوث  شيؤؤر رسؤؤال    ل ليضؤؤ   لاا بؤ ( شكاةؤؤن هيمنتؤؤ  ةا عؤؤ  مؤؤ  
يوؤؤا مصؤؤل . ش لحكؤؤظ ييؤؤى هيؤؤظ فتؤؤاش   لجوؤؤان  لمعادؤؤل ضؤؤا  لحكرمؤؤات  لقا مؤؤ  فؤؤي  لؤؤيالن  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمة  شم

  فؤؤي  تؤؤال  لتتؤؤار ةؤؤيينوؤؤا  ؤؤاللن  ش إلفتؤؤاء  جوانيؤؤا ش تؤؤال جيرنيؤؤا شرجؤؤال هميوؤؤا شقةؤؤاس هةر لوؤؤا ييؤؤى فتؤؤاش   بؤؤ  تةم
مارسؤ    ةطؤالق شم  كا  م  هير ةوظ م   لمسيمن   لمكلين  هش  لجايين  .. شكاةؤن يؤذه  للسؤال  مؤ  هيؤظ بؤر كنل

  لمعادل .  لسيفة   لجوان  
 لؤل ةس  لخؤا    هةؤرر  لسؤان ت(  شهيؤامن ن  لجماي   إلسالمة  ه  شفقن في تي نؤذ  لعميةؤ   لبطرلةؤ  لي ثظ ما 

(  ييؤاما رؤؤلج  لسؤؤان ت ييؤؤى  رمؤؤ  1981 لعسؤؤكلي  لسؤؤيري سؤؤي     السؤؤتعل ضفؤي ةؤؤان   لميصؤؤ   لشؤؤونل  هثيؤاء 
 إلسؤؤالمة  شبؤؤونا مصؤؤل ش لتةؤؤار  فؤؤي هييتؤؤ  فخسؤؤف    ؤؤ  شبميصؤؤت  شهرن ه  تنال..ش ؤؤا  ؤؤان  لعميةؤؤ  بؤؤونا  لجمايؤؤ 

ام   ةقالبؤؤؤي ضؤؤؤا ةؤؤؤ(. شكؤؤؤا  ذلؤؤؤك ضؤؤؤم  بل   لشؤؤؤونا  لبطؤؤؤل رالؤؤؤا  إلسؤؤؤالميرلي رةمؤؤؤ        لجوؤؤؤاني  لمعادؤؤؤل.
  لسان ت.  غتةال إال فقل مي  ه  ويجم   لحكرم  في مصل  لظ  قار

   لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  فؤؤي شىثؤؤل تؤؤرلي ةسؤؤ  مبؤؤار  همؤؤام  لسؤؤيط  ري ؤؤا لسؤؤي    لوالؤؤك هةؤؤرر  لسؤؤان ت .. نريؤؤن 
ةؤؤؤلص  سؤؤؤتيح ف مؤؤؤ   لحكرمؤؤؤ   لمصؤؤؤلي   لتؤؤؤي شضؤؤؤعن مخططؤؤؤا لتصؤؤؤ نتوا  ايتقؤؤؤال كر نريؤؤؤا ش غتةؤؤؤال رؤشسؤؤؤوا .. 

نياتوا شير  لشونا  يالء محني  لاو ( . شتا عن سةاستوا يذه شالسؤةما فؤي يوؤا  هةا هبله  اغتةالش فتتحن ذلك 
  سؤؤتيح فيكؤؤذ   ؤؤلرت قةؤؤان   لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  نرؤؤرل ةؤؤلص شهيؤؤل  لا ريةؤؤ   لمجؤؤلم سؤؤيء  لسؤؤمع   هكؤؤي بؤؤار(. ش 

 في د رفوا .  اليتقالم   لحكرم   لتي باهت ةمالت  ش غتةالشتصفةات 

   شجؤؤات قةؤؤان   لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  فؤؤي مصؤؤل فؤؤي  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي ضؤؤا  لؤؤلشس سؤؤاة  ممتؤؤاه   شفلدؤؤ  سؤؤاة
 ؤاره  فؤي ماويؤؤ  بةشؤاشر فؤي  اكسؤتا   شفؤي   لمعسؤؤكل ت ش  لتي ؤةظ .. ف ؤؤا  لوؤا ةضؤرر   ش المتؤا نلتؤاريب كر نريؤا 

 لؤلةم (   ييؤا ش لجيوات  لعلبة  في هفااةستا . شكا  م  هبله  لحاضلي  م  قةان توا في هفااةستا   لشؤةر  يمؤل
 لشؤونا  هرر –(  إلسالميرليش لشةر  رفايي آ ( ش ألخ آيعن  فم ن  اسظ( فلج   ييوظ جمةعا   ش ألخ   محما 

ش ألخ مصؤؤط ى ةمؤؤح  .. شغنؤؤليظ. ش ؤؤا  ؤؤامن  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   مصؤؤل كركبؤؤ  مؤؤ   -ا  اتؤؤل فليؤؤر  مصؤؤلرالؤؤ
 رنل  هبيا وا شكر نريا بوا ء في معلك   إلسالم م  رالل  لجوان  لعلبي في هفااةستا  .

   لشؤنريي فؤي إثل  لعر دف  ألمية   لتي يين ييى هفااةسؤتا  شباكسؤتا   ل عؤاه مؤ  همليكؤا  عنؤا سؤقر   لي ؤام
كابؤؤل. بؤؤاركن  لمخؤؤابل ت  لمصؤؤلي   شؤؤكل كينؤؤل فؤؤي  لحميؤؤ   ألميةؤؤ  ييؤؤى  ألفاؤؤا   لعؤؤلص  التعؤؤاش  مؤؤ   لمخؤؤابل ت 
 لباكسؤتاةة .  شرؤؤلج مع ؤؤظ قةؤان ت ش ر يؤؤا  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمصؤلي  إلؤؤى  لسؤؤرن   بيؤاء ييؤؤى نيؤؤر  شتسؤؤونالت  

 السؤؤؤتةعاصر ةسؤؤ   لتل بؤؤي  لتؤؤي فتحؤؤن  لمجؤؤال شسؤؤعن سؤؤ  يمؤؤل  لبشؤؤنل شجمايؤؤ   لؤؤاكتر  امؤؤ  ةكرمؤؤ   إلةقؤؤاذ بل 
 لعلص في  لسرن  . شكا  ييى رهسوظ  لشةر هسام  ب  الن   ش لجمايتن   لمصلين   لمسيحتن  . جمايؤ   لجوؤان 
  ش لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  . ةنؤؤث شيؤؤاتوظ   ؤؤتم  لمجؤؤال لوؤؤظ ليعمؤؤل مؤؤ  رؤؤالل ةؤؤاشنيا  لشؤؤمالة  مؤؤ  مصؤؤل .. شفعؤؤال 

مل  لمنا ةي م  ييا    ثظ ةصل لوؤا مؤا ةصؤل لجمايؤ   لجوؤان ش آلرؤلي  شآيؤب مؤيوظ  للةنؤل باهت  لجماي   لع
تحؤؤؤن تواوؤؤؤا  لسؤؤؤالح مؤؤؤ   يؤؤؤل  ألمؤؤؤ   لسؤؤؤرن ةي لمؤؤؤا  ؤؤؤلر   ألهش ل  ألبؤؤؤاشس( تاننؤؤؤل سةاسؤؤؤتوظ ش للكؤؤؤرع ليسةاسؤؤؤ  

رجؤؤؤؤؤ  هك ؤؤؤؤؤليظ  ألمليكةؤؤؤؤؤ  شتا عتوؤؤؤؤؤا  لمصؤؤؤؤؤلي  .. شت ؤؤؤؤؤلق قةؤؤؤؤؤان ت  لجمايؤؤؤؤؤ   إلسؤؤؤؤؤالمة  فؤؤؤؤؤي يؤؤؤؤؤان مؤؤؤؤؤ   لييؤؤؤؤؤا   شت
ليةم ..شتحن  لمطارن ت شةمالت إلااء  لمؤالذ ت  آلميؤ    ترجؤ   لبؤارهش  مؤيوظ إلؤى إوؤل     شيمؤظ  عضؤوظ بؤطل 
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 لشؤةر  رفؤايي آؤ (  إوؤل  م  ترج  إلى  تحن ستا ل  ليجرء  لسةاسي في هشربا .. ف ا  م  هبله  مي لمالذ ت  آل
ميرلي  شهللارؤلي  .. فؤي ةؤن  كؤا  مؤ  هبؤله مؤ  ترجؤ  إلؤى .. ش لشةر مصؤط ى ةمؤح   ش لشؤةر محمؤا بؤر ي  إلسؤال

 لؤذي  سؤتقل فؤي  لؤا ةمل . شهسؤام  ربؤاي يضؤر مجيؤس بؤرر   لجمايؤ   -آيعؤن فؤم ن  اسؤظ -هشربا   هبر آؤالل 
 (.. 1995.. شذلك هش رل  

   يؤؤ   حكؤؤظ   إلول ةةؤؤ شكاةؤؤن  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   مصؤؤل ييؤؤى يال ؤؤ  آنبؤؤ  مؤؤ   لتةؤؤار  لخمنيؤؤي فؤؤي  لحكرمؤؤ 
ييؤؤى تجلبتوؤؤا  . فأثيؤؤنكافؤؤ  آةؤؤا  لتةؤؤار  لجوؤؤاني مؤؤ   لحكرمؤؤ   إلول ةةؤؤ  مر  وؤؤا  لخؤؤاص  لمختيؤؤف يؤؤ  مر ؤؤف 

 لؤلةم  فؤلج  يا شميوظ  لاكترر يمل ييار لش  ل رري    إلسالمة ( شىآل  وا في  عة هنبةاتوا   كما نهص  عة مسم 
شييؤا .. فؤرفل لوؤظ يؤذ  جسؤل  لمؤالذ هللا مؤ     يي   ييى ةضرر  عة  لممتمل ت  لتي تي موؤا ةكرمؤ  إوؤل   ييؤا

 ييا  في فتل   لعر دف  لعاتة  تيك .

  شرغؤؤؤظ ه  مع ؤؤؤظ إ  لؤؤؤظ  كؤؤؤ  كافؤؤؤ   لبؤؤؤارهي  مؤؤؤ  قةؤؤؤان ت شرمؤؤؤره  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني شكؤؤؤر نره   شك نؤؤؤل مؤؤؤ   ر يؤؤؤاه
 لعؤؤلص(   لشؤؤر   ل ؤؤاةي لألفاؤؤا    اسؤؤظمؤؤا  دؤؤطيحن ييةؤؤ   بؤؤاهت يجؤؤل  بؤؤب  جمايؤؤ  إلؤؤى هفااةسؤؤتا  .ييؤؤل  لبشؤؤلي 

(   إال ه   ل ةؤؤؤان ت  لبؤؤؤاره  ليجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   لتؤؤؤي  سؤؤؤترآين إوؤؤؤل   هللاثؤؤؤلت  لبقؤؤؤاء 2001-1996رؤؤؤالل  ل تؤؤؤل   
ييؤؤا  .ش لتمنؤؤح  مر ؤؤف ش ضؤؤم  ختيؤؤف يؤؤ   إلتجؤؤاه  لعؤؤام ليتةؤؤار  لجوؤؤاني مؤؤ  هفااةسؤؤتا  ش كؤؤا  مؤؤ  هبؤؤله مالمؤؤم 

 ذلك  لمر ف :

ي نيموظ ضؤا تحؤالف  لشؤمال  لمكؤر  مؤ   ؤاماء هيمؤاء  لجوؤان ف  الةخل  .. شيام دل ة  يام تأونا آالبا   .1
 ةحر هفااةستا  .  الستار جبل ش لحذر م    ألفااةي. 

يؤؤ    إلةتلةؤؤنةؤأت  لجمايؤؤ   إلسؤالمة  بي سؤؤوا  كؤؤل شضؤرح ييؤؤل شسؤا ل إيالموؤؤا شالسؤؤةما مر عوؤا  ليابؤؤط ييؤى  .2
  جمايؤؤ   لجوؤؤان   ةؤؤان   لؤؤاكترر ه مؤؤ  ترجوؤؤات بؤؤ  الن  فؤؤي ةلبؤؤ   لمشؤؤلي  مؤؤ   ألمليكؤؤا  ييؤؤى يكؤؤس مؤؤا فعيتؤؤ

 . النياء ل ر يلي . شلما ةرين  لقايا  بتعاش   لجماي  معوا   ة ن  لجماي  ذلك في بةا  دلح م يا  ذلك 
تييؤن  لجمايؤ  ميؤؤاه ش ؤف  لؤاير  ليمر جوؤؤ   لمسؤيح  مؤ   لحكرمؤؤات   شهيييؤن  مبؤانر  لر ؤؤف  لعيؤف فؤي مصؤؤل  .3

  تجؤؤاه( ..شيؤؤذ   لمرضؤؤرع  سؤؤتأيل  لر ؤؤرف معؤؤ  ألةؤؤ  ةحؤؤى  الجمايؤؤ  فؤؤي  لمصؤؤلي  مؤؤ  آؤؤلف ش ةؤؤا  لحكرمؤؤ ضؤؤا 
 هللارل رلج بوا ي  مسار  لتةار  لجواني كي   شتل  يية  هللاثار  تتعا  رصردةات  لجماي  .
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 الجماوة اا المية بمصر و مبا رتسا لومل العنا من طرد واحد مة الوكومة المصرية:

  م  لتةؤار  لجوؤاني   ؤر رق ف ليؤ  يامؤ   ةعكسؤن فةمؤا  عؤا ييؤى مسؤاريا تمنحت  لجماي   إلسالمة   مصل يؤ  يمؤر
 .شكا  م  هيظ تيك  ل ر رق :

  تيينوا ف ل   مك   يتباره شسطا بن  ف ل   لصحر  يام ( شف ل   لتةار  لجواني( م  ةنؤث مسؤا ل  لحاكمةؤ .  فقؤا
 انؤل مؤا هةؤحل     شميوؤا مصؤل ش  تصؤلش  هييير  ي   يايتوظ بلن   لحاكظ  ألييى في بيا    لمسؤيمن   لتؤي تحكؤظ 

في ةكظ  للن  ييى بخص  شلظ  جاشهه إلى ة امؤ  . شبالتؤالي لؤظ  سؤتيةحر   لقتؤال ضؤا هير ةؤ  بؤليا إال نفايؤا يؤ  
  لي س..

 لؤؤلةم   تييؤؤى  لجمايؤؤ  ميؤؤاه  لشؤؤرر   لميحمؤؤ  شآليقؤؤ   ل ةؤؤان   لجماعةؤؤ    ش تخؤؤذش  مؤؤ  بؤؤخم  لؤؤاكترر يمؤؤل ييؤؤا 
 ريا شرمح  ليجماي  .همنل   يتبا

    كمؤؤا تجؤؤؤاشهش  إبؤؤؤكالة  بؤؤلعة  فؤؤؤي بؤؤؤلش    إلمؤؤار   لشؤؤؤلعة ( ممؤؤؤا فؤؤتم  ا ؤؤؤا ليجؤؤؤال  لطريؤؤل  لعؤؤؤلية بنؤؤؤيوظ شبؤؤؤن
جمايؤؤ   لجوؤؤان فؤؤي مصؤؤل شبؤؤل  م هرؤؤل  مؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني ميؤؤذ مطيؤؤ   لتسؤؤعنيات فؤؤي هفااةسؤؤتا . شيؤؤي تييؤؤنوظ 

فؤؤلج  - لؤلةم  فؤؤي همليكؤا لمجايؤؤا  ل اضؤل  لؤاكترر يمؤؤل ييؤالميؤاه  دؤح  شال ؤؤ   ألسؤنل(  كمؤا كؤؤا  ةؤال  لشؤةر  
كمؤؤا  يتيؤؤلش   ؤؤان توظ  لتؤؤاريخنن   ألسؤؤل  فؤؤي سؤؤجر  مصؤؤل قةؤؤان ت فاييؤؤ  تشؤؤار  فؤؤي  لقؤؤل ر  لؤؤذي تييؤؤى  -  ييؤؤ 

ميؤؤاه  لشؤؤرر   لميحمؤؤ  . ش لسؤؤن ييؤؤا  صؤؤان  لميا شؤؤ   لشؤؤلعة  ليميؤؤاه شىةمؤؤا  لتؤؤارير بؤؤان تسؤؤجنل   لؤؤذكل نشر يؤؤذه 
  ل  لي  ش لميوجة  في مسار  لجماي  فةما  عا ميذ هش سط  لتسعنيات ..  ح ت لملت

 است ياء يذه  إلبكالن  هكان ال هجا فر رق ميوجة  ر ةسة  هرل   م   لياةةؤ   لي ليؤ ( لمؤيو   لجمايؤ   إلسؤالمة  
ظ  لمؤؤؤيو   مصؤؤؤل يؤؤؤ   ؤؤؤا ي مؤؤؤا رس  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني . مؤؤؤ  ةنؤؤؤث ف ؤؤؤليظ  لسؤؤؤي ي  لجوؤؤؤاني شرفضؤؤؤوظ بؤؤؤل ت  نؤؤؤلي

 لا مقل آةؤؤ ( فؤؤي  لعمؤؤل  إلسؤؤالمي . مؤؤ  يؤؤذر مؤؤ  مارسؤؤوا مؤؤ   إلسؤؤالمنن    التأشيؤؤل هش سؤؤر  ذلؤؤك .. إلؤؤى هللارؤؤل 
 مكرةات  ل  ل  لواني  لمعادل ..

شل ؤؤ  يؤؤذه  إلبؤؤكالةات  لميوجةؤؤ  هش عؤؤن  لجمايؤؤ   لتؤؤي كاةؤؤن  ؤؤا نريؤؤن  لصؤؤل ع فعيةؤؤا مؤؤ   لحكرمؤؤ   لمصؤؤلي  فؤؤي  
هيضؤؤاء جواهيؤؤا  لعسؤؤكلي هة سؤؤوظ همؤؤام  لمتطيبؤؤات  ل قوةؤؤ  لمعلكؤؤ   سؤؤتيح ف يجرمةؤؤ   إبؤؤكالةات يميةؤؤ   لمؤؤا شجؤؤا

نفاعة  في ساة   لصا م م   لي ام  لمصلي  شرجال هميؤ  ش سؤتخبار ت .. يؤذ  مؤ  جوؤ    شمؤ  جوؤ  مومؤ  هرؤل  
 سة  يي :ة. شجاش  قةان توظ  تت ر  يميةا م  ثال  هجيح  ر 

  دطيحر  ييى تسمنتوا   ال ةان ت  لتاريخة  (.  ل ةان ت  ألسنل   في مصل ش لتي .1
  آلمي .  ش  لمالذ ت ل ةان ت  لسةاسة   لمطارن  في  لخارج في  لمواجل  .2
قةان ت  لجواه  لعسكلي ليجماي  سر ء ن رل هش رؤارج مصؤل ش لتؤي تخؤرض مر جوؤ  يسؤكلي  ن مةؤ  مؤ  ة ؤام  .3

 ت  أل عؤؤؤان  لعميةؤؤؤ   سؤؤؤلي  مسؤؤؤار  لجمايؤؤؤ  فؤؤؤي شسؤؤؤليا  مؤؤؤا هثؤؤؤلت يؤؤؤذه  لتيا ضؤؤؤات  لميوجةؤؤؤ  ذ، بؤؤؤار  مةسؤؤؤيي 
 ليصؤؤف  ل ؤؤاةي مؤؤ   لتسؤؤعنيات شىلؤؤى مؤؤا  عؤؤا هةؤؤا   سؤؤيتميل كمؤؤا سؤؤيل . فقؤؤا ه ن  لطؤؤن  بيؤؤ  ه   لجيؤؤاح  لعسؤؤكلي 

 ؤؤا رطؤط لعميةؤؤ  كؤانت تؤرني  ؤؤالل ةس ةسؤ  مبؤار  فؤؤي  هن ؤس ه ا ؤؤا(  -مصؤط ى ةمؤح   -  ةؤان   ألخ هبؤر ةؤؤاهم 
 ة  .. ةنؤث فشؤين  لعميةؤ  شقؤبة ييؤى  عؤة هيضؤاء  لمجمريؤ  شسؤجير   يتل فؤاتوظ  يؤل  غتةاال هثياء ممتمل هفلي
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ه   عامر  رةموظ   . شبكين يذه  لعمية  إةل جؤا يؤا ال ليحكرمؤ   لسؤرن ةة   لتؤي نبؤلت  لخطؤط شنيمؤن  لعميةؤ  
 . إلسالمة  . كما ه ن   لطن  بي  ستةا م  هر ضنوا . شكذلك همام قةان   لجماي ةلرج

 لؤؤؤلةم  فؤؤؤي  لرال ؤؤات  لمتحؤؤؤا   ألمليكةؤؤؤ    ةنؤؤث كؤؤؤا   ؤؤؤا هتخؤؤذ  ؤؤؤل ر  راآئؤؤؤا فؤؤؤي   لؤؤؤاكترر يمؤؤؤل ييؤؤا يتقؤؤال  
 إليالم ش  لايظ  لماني ليجماي  . ثظ ل قؤن لؤ  ييؤا  توؤظ   لترج  لإل ام  في همليكا بواف  لاير  ش ليشا  شترفنل

 تي سؤي  ! شلؤظ ت يؤم اسؤج  مؤالر  شةكؤظ ييةؤ   ر يؤ اآي  إثل  لوجؤرم  ألشل ييؤى بؤلج مييؤى  لتجؤار   لعؤالمي فؤي ةنر 
كؤؤل محؤؤاشالت  لتخفةؤؤا ش لؤؤافاع ييؤؤ .. شمؤؤ   إليؤؤال  بؤؤب   للسؤؤمي مؤؤ   يؤؤل قةؤؤان ت  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  ييؤؤى ه  
همنؤؤليظ  لعميؤؤي يؤؤر  لشؤؤةر  هبؤؤر آؤؤالل آيعؤؤن فؤؤم ن  اسؤؤظ (  لؤؤذي  سؤؤتقل الجئؤؤا سةاسؤؤةا فؤؤي   لؤؤا ةمل ( شتييؤؤى ميؤؤاه 

لي  م  جياح  لصقرر في  لجمايؤ  مؤ   لؤا يمن  ليجوؤاه  لعسؤكلي   ةؤان  مصؤط ي ةمؤح   لمر جو  إلى جاةب هللار
م   لسةاسؤنن  مؤ  يؤذ   لتةؤار شييؤى رهسؤوظ  لشؤةر  رفؤايي آؤ ( ش لشؤةر محما  إلسؤالميرلي( شكؤذلك  عؤة  لؤذو  

ليجمايؤؤؤؤ  ( . شلعيؤؤؤؤر  نشر  مشؤؤؤؤلفا 1995-1994ترجوؤؤؤؤر  لحمؤؤؤؤل ر  ؤؤؤؤ   لعمؤؤؤؤل  لمنؤؤؤؤا ةي فؤؤؤؤي  لجوؤؤؤؤان فؤؤؤؤي  ليرسؤؤؤؤي   
  عتيل م  إةجاه ت  لتةار  لجواني  لمعادل .  إلسالمة   مصل

نرل يذ   لجياح  لمتمسك  المر جو  م  جياح ميا ة لؤ  بؤاه وؤاير ليموانةؤ  ششضؤ   لمر جوؤ  مؤ   لحكرمؤ  
 لمصؤؤؤلي    ش تم ؤؤؤل فؤؤؤي قةؤؤؤان ت  لسؤؤؤجر   ألسؤؤؤنل    لتاريخةؤؤؤ ( شبعؤؤؤة قةؤؤؤان توظ فؤؤؤي هشربؤؤؤا كؤؤؤا  مؤؤؤ  هبؤؤؤلهيظ  ألخ 

 شؤلعة  ةانثؤ    أل صؤل(.   اليتؤل فسام  رباي( .ةنث ظول ذلؤك  لتيؤا ة ليعيؤ  ييؤاما رفؤة يؤذ   لجيؤاح   ه
مجمريؤ  مؤ   لسؤةاح  ألجاةؤب ش تيؤن شجلةؤن  يياما ياجمن إةا  رال ا  لجماي   إلسالمة   ليابط  في مصل

 ت هشربؤؤا شهبؤؤلهيظ  هسؤؤام  مؤؤيوظ يشؤؤل ت  ألبؤؤخاص .. ةنؤؤث سؤؤارين   ل ةؤؤان ت  لتاريخةؤؤ   ألسؤؤنل  ( شبعؤؤة قةؤؤان
رباي( إلى إن ة  يذ   لعمل شفايية  شتخطئت    بل ذيب  هسؤام  ربؤاي ( إلؤى  لوجؤرم  لصؤارخ ييؤى  لعمؤل شمؤ  
 قف مع  م   ل ةان ت  لسةاسة  ش لعسكلي  ليجمايؤ ! شنرؤل فؤي مر جوؤ  هنبةؤ  ةتؤى مؤ   ل بؤار مؤيوظ مؤ  هسؤاتذت  

 ي ( .م  هم ال  لشةر  رفايي آ . فلج   ي
شفةمؤؤا هذكؤؤل فاجؤؤأت  ل ةؤؤان ت  لتاريخةؤؤ  فؤؤي  لسؤؤجر   لمصؤؤلي   لعؤؤالظ هجمؤؤ   مشؤؤلشيوا  لؤؤذي يؤؤلف   مبؤؤانر  

ت تيوؤؤؤي ء ش ؤؤؤف  لعيؤؤؤف مؤؤؤ  آؤؤؤلف ش ةؤؤؤا( فؤؤؤي مصؤؤؤل  شنيؤؤؤن  لحكرمؤؤؤ   لمصؤؤؤلي  إلؤؤؤى ه  تبانلوؤؤؤا  لمبؤؤؤانر   ؤؤؤلجل 
  لمر جو  ..

مؤ  با  ؤ    لشؤر   ل ؤاةي لألفاؤا   لعؤلص( فنوؤا فؤي  ش فق آلح  تيك  لمبانر   هش  ل ه ام تر جاةا في هفااةستا 
 . 1997يوا آالبا  شربما كا  ذلك هش رل 

ش ؤؤؤا تا عؤؤؤؤن بي سؤؤؤؤي مل ةؤؤؤؤل شتطؤؤؤرر ت يؤؤؤؤذه  لمبؤؤؤؤانر  مؤؤؤؤ  هبؤؤؤؤله  ل ةؤؤؤان ت  لحاضؤؤؤؤل  ليجمايؤؤؤؤ   إلسؤؤؤؤالمة  فؤؤؤؤي 
ةسؤؤتا  هش سؤؤط سؤؤي  هفااةسؤؤتا  . شمؤؤ   عؤؤة كباريؤؤا  لؤؤذو  ه رشةؤؤا مؤؤ   ؤؤانمن  إوؤؤل   شمؤؤال  عضؤؤوظ لإل امؤؤ  فؤؤي هفاا

  شكؤؤذلك مؤؤ  هبؤؤله  للمؤؤره  لجوان ؤؤ   لحاضؤؤل  ييؤؤا     مؤؤا  مكييؤؤي مؤؤ  ه   لحؤؤة مؤؤل  ةؤؤل تيؤؤك  لمبؤؤانر    (2000 
 في ةقا  ر ةسة :
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آؤؤلح  عؤؤة  ل ةؤؤان ت  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمسؤؤجرةن  فةمصؤؤل ميؤؤذ هةؤؤا    غتةؤؤال  لسؤؤان ت  يؤؤ  آليؤؤق  .1
كل  مبؤؤانر   عييؤر  فنوؤؤا ش ؤف  لعمؤؤل  لمسؤيم فؤؤي مصؤل شمبؤؤانر  مؤؤ  ميتصؤل  لحيؤؤات(  مؤذ  ألسؤؤتاذوظ  لشونل نمحؤام

جاةب ش ةا . ن ينن   لحكرم  إلى  لتجاشص  ال جؤابي معوؤا ..شسؤارع إلؤى تأونؤايظ  لجيؤاح  لمةؤال لوؤذ   إلتجؤاه مؤ  
 قةان ت  لجماي  في هشربا شييى رهسوظ  ألخ  هسام  رباي(..

 
يؤ   إلسؤالمة   مصؤل فؤي  لخؤارج شالسؤةما  لشخصؤةات  لل ةسؤة  هربكن  ل ةان ت  لسةاسة  ش لعسكلي  ليجما .2

 لتؤؤؤي تتر جؤؤؤا فؤؤؤي إوؤؤؤل   شبعضؤؤؤوا فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا . شةصؤؤؤل لاؤؤؤط شىبوؤؤؤام ةؤؤؤرل مر ؤؤؤف  ل ةؤؤؤان   لمنا ةةؤؤؤ   لعسؤؤؤكلي  
 لؤلةم  فؤي سؤجي  فؤي   لمطارن  ن رؤل مصؤل ش لمبابؤل  ليعمؤل  لعسؤكلي   شكؤذلك ةؤرل مر ؤف  لؤاكترر يمؤل ييؤا

شةؤؤؤؤا    يتيؤؤؤلش ةؤؤؤؤان ت  لجمايؤؤؤ  فؤؤؤي مختيؤؤؤؤف  ألآؤؤؤل ف شالسؤؤؤةما  لمعارضؤؤؤؤ  ليمبؤؤؤانر  فؤؤؤي  لخؤؤؤؤارج همليكؤؤؤا . شل ؤؤؤ  ق
 ألرل   ما فنوا  لميوجة  ش لميا ةؤ . شل ؤ  بؤات مالمؤم  لؤلفة   اليتبار ت لجماي  شيام تمحق مر  وا فرق كاف  

 إلسؤؤالميرلي شمصؤؤط ى  ليمبؤؤانر  لؤؤا  يؤؤان مؤؤ  رمؤؤره  لجمايؤؤ  كؤؤا  مؤؤ  هبؤؤلهيظ  لشؤؤةر رفؤؤايي آؤؤ    ش ألخ محمؤؤا
ةمؤؤؤح  ..إال ه   لجمةؤؤؤ  هبؤؤؤاش  شةؤؤؤا   لصؤؤؤف ش لتؤؤؤح م رهي  ألغييةؤؤؤ  كقؤؤؤل ر مرةؤؤؤا  عؤؤؤا إجؤؤؤل ء  لمشؤؤؤاشر ت ييؤؤؤى كافؤؤؤ  
 ألدؤؤعا  . شل ؤؤ   لؤؤبعة هييؤؤ  تجمنؤؤا يضؤؤريت  فؤؤي مجيؤؤس بؤؤرر   لجمايؤؤ  لعؤؤام  يايتؤؤ  بوؤؤذ   ألمؤؤل كمؤؤا فعؤؤل 

  لشةر محما بر ي  إلسالميرلي .

 
مصؤؤؤؤلي  تيؤؤؤك  لمبؤؤؤؤانر   ؤؤؤاللفة ش لتصؤؤؤمةظ ييؤؤؤؤى متا عؤؤؤ   لمر جوؤؤؤؤ   ألميةؤؤؤ . فؤؤؤؤارتطف كافؤؤؤأت  لحكرمؤؤؤ   ل .3

آالل  آيعن فم ن  اسظ ( م  كلش تةا شير في آليق  لحيار  قةؤان ت  لجمايؤ   لعاميؤ  فؤي   ل ةاني  لبارن  لشةر هبر
شهيييؤؤن هجوؤؤؤح   غتنؤؤل  عؤؤة  لمطؤؤارنو   لمخت ؤؤؤن  ن رؤؤل  لقؤؤايل  فؤؤي بؤؤقتوظ فؤؤؤي مال سؤؤات غامضؤؤ ..   ليرسؤؤي  . ش 

 ألمؤؤ  ش إليؤؤالم  لمصؤؤلي  ششه ر   لا ريةؤؤ  متا عؤؤ  مطؤؤارن   لجمايؤؤ  شيؤؤام تجاشبوؤؤا مؤؤ   لمبؤؤانر  شبقؤؤي  يؤؤذ  مر  وؤؤا 
 ( ةنث تجاشبن جح ةا معوا كما سةأتي.2003 لمعي  إلى هش رل سي   

ي  لمبؤانر . ش لؤظ تييرر  لقل ر  لجمايي ليجماي   إلسؤالمة  ييؤى مسؤتر  قةؤان ت  لؤا رل ش لخؤارج ييؤى تييؤ .4
إمارتوؤا إلؤى  ألخ هبؤر ةؤاهم  مصؤط ى ةمؤح (  حسؤب مؤا بؤا    إال   ةتقيؤنوحن يين  لحكرم  قةان ت  لجماي   لتي 

ييؤؤؤى  لمبؤؤؤانر  ! شآؤؤؤررت  ل ةؤؤؤان ت  لتاريخةؤؤؤ    لسؤؤؤجني ( شمؤؤؤ  ذيؤؤؤب مؤؤؤذييوا مؤؤؤ  قةؤؤؤان ت  لخؤؤؤارج  لمميؤؤؤا   إدؤؤؤل ر 
اؤش   لدؤا ر  حؤر  بؤلعة   شنر سؤات  ف ليؤ  تؤأآل شتي ؤل لمؤا ليمبانر  مر  وا إلى مستر  ميوجي رطنل ةنث بؤ

ر   لمبانئ  لتي  امن يينوا هسؤس  لمر جوؤ   لجوان ؤ  مؤ   لحكرمؤات ئهسمره  ةيذ   لعيف(! شباؤش  ويتقاش  شيخط
 لقا مؤؤؤ  ييؤؤؤى هسؤؤؤس  لؤؤؤلن    ش لتؤؤؤي كؤؤؤاةر   ؤؤؤا ميؤؤؤمش  سؤؤؤاة   لعمؤؤؤل  إلسؤؤؤالمي  أنبةؤؤؤات جوان ؤؤؤ  قةمؤؤؤ  إلثباتوؤؤؤا  تيؤؤؤك 

 لجمايؤؤؤ   نبةؤؤؤات  لتؤؤؤي بؤؤؤاين ةنؤؤؤح  هساسؤؤؤةا مؤؤؤ  ف ؤؤؤل  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني م ؤؤؤل رسؤؤؤال    ل ليضؤؤؤ   لاا بؤؤؤ ( شنسؤؤؤترر أل
شميواجوؤؤا  من ؤؤاق  لعمؤؤل  إلسؤؤالمي( ش  إليتصؤؤام( ش ةتمةؤؤ   لمر جوؤؤ (.. شمئؤؤات  لمقؤؤاالت  لتؤؤي مؤؤألت ةشؤؤؤل توظ 

  لشونل  م ل   لمل  طر ( شغنليا .
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تحؤن بؤؤعار   لمل جعؤات  ل  ليؤ (   تؤارجن فؤي  لتل جعؤات  ل  ليؤؤ   فصؤارت يؤ   لجمايؤ   إلسؤالمة   كتؤب 
 لعقؤؤؤؤاي فؤؤؤؤي هساسؤؤؤؤةات  ألدؤؤؤؤرل  لسةاسؤؤؤؤة   لشؤؤؤؤلعة  لي  ؤؤؤؤل  لجوؤؤؤؤاني بؤؤؤؤل   الةوةؤؤؤؤارش لميوجةؤؤؤؤ  لتؤؤؤؤارل فؤؤؤؤي ةنؤؤؤؤح 

ش إلسؤالمي  لؤذي  امؤن ييةؤ   لصؤحر . فيؤاؤش   الحؤاوث يؤ  ةصؤاة  نمؤاء شهمؤر ل  ل  ؤار فؤي ن ؤاريظ   إلؤى همؤاةوظ 
ةا شدؤرال إلؤى  لؤاير  ليتعؤاش  مؤ   لحكؤام فؤي  لمعلكؤ  مؤ   إسؤل  نل( شفؤي معلكؤ   لتيمةؤ   إل تصؤان  .. ثؤظ في ن ار 

باه  لاؤحل ش لحؤاوث يؤ    لعؤرن  إلؤى منؤا    لؤاير   لسؤيمة  شربمؤا  لمشؤارك   لسةاسؤة   لمشؤلشي  .. إلؤى ه  شدؤل 
مايؤؤ   إلسؤؤالمة  ةةا ؤؤ  يؤؤ   ألمؤؤ   إلسؤؤالمة   لسؤؤان ت  لوالؤؤك  لؤؤذي تشؤؤلف ه طؤؤال  لج  ايتبؤؤار لحؤؤا إلؤؤى  لتصؤؤليم 

. ش ؤؤا  آيعؤؤن ييؤؤى  عؤؤة مؤؤا كتؤؤب فؤؤي (بؤؤونا  ل تيؤؤ  !!  بؤؤونا   تؤؤل ظيمؤؤا   بؤؤل هسؤؤماه هةؤؤايظ   ش يتبؤؤاره  اغتةالؤؤ 
تيؤؤك  ل تؤؤب مؤؤ  رؤؤالل  لمقتط ؤؤؤات  لتؤؤي رشجؤؤن لوؤؤا شسؤؤا ل  إليؤؤؤالم   شذكؤؤل  عضؤؤوا  لمحؤؤامي  ميتصؤؤل(  لحيؤؤؤات 

  إليالمة   لحكرمة  ..ة س ..ي  آليق تيك  لميابل 

شبصلف  لي ل يؤ   لتعينؤق ييؤى  ألسؤباص ش لمسؤيبات ش أليؤذ ر  لتؤي  مكؤ   لتماسؤوا لي ةؤان   ألسؤنل   فا ؤا   
 لشؤلعة  ش ألييةؤ  هدؤال فؤي سؤجرةوا(..هش لتيؤك  ل ةؤان   لمطؤؤارن   لمحادؤل  فؤي ن  ؤل   لعجؤح يميةؤا  صؤلف  لي ؤؤل 

 إلسؤؤالمة   مصؤؤل  ؤؤا تحرلؤؤن ةوا ةؤؤا يؤؤ  يريتوؤؤا  ل  ليؤؤ  شميوجوؤؤا   آل  يؤؤ  كؤؤل ذلؤؤك  مكؤؤ   لقؤؤرل  ؤؤأ   لجمايؤؤ 
 كجماي  م  جمايات  لتةار  لجواني ..

شسأتل  ةقاش يذ   ألمل  مياه  لمبانر ( م  شجو  ة لي شة ل كل  لجوانون  . شهذكل  ة  كا  برسعيا في 
لر ت م  هدحابوا  ةنث رفة تيك  ل تل  ه  ةيتقي في ظالل آالبا  شةتا رس  ألمل شةسم   أليذ ر ش لمي

 إلرر ةيا شسا قتوظ شفضيوظ. ش الةتل م كامل  لرن   الةت اع لجمة  يذه  لمبانر  جمي  شت صنال   م  
 

رفضؤن جمايؤؤ   لجوؤان  لمصؤؤلي  كمؤؤا هسؤي ن سؤؤا قا شكافؤؤ  آةؤا  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لمبؤانر  دؤؤل ة  شييؤؤلش   .5
  ؤؤاالةعح لا  ملةيؤؤ   إل امؤ  ييؤؤا آالبؤا    ش لتؤؤي تمنؤحت يؤ  ذلؤك ضؤؤم  مؤا هتؤؤةم مؤ  شسؤؤا ل  إليؤالم  لمحؤؤاشن  إ ؤ

 ي   لعالظ يميةا  سيب  لحصار ييى آالبا  شبسيب سةاس  آالبا   إليالمة   لمتخي   .

 
 ليابؤئ  يؤ   لمبؤانر    شل ؤ  مؤا كؤا    الةوةؤار تهةلجن قةان ت  لجماي   إلسالمة  في  لخؤارج مؤ  تتؤا    .6

برةؤا   لصؤف ش لتؤح م رهي قةؤان توظ  لتاريخةؤ  !   لتح مؤ مر فقتؤ   لشخصؤة  شيؤ   ي  يام برس  هةايظ إال ه   عيل
همنؤؤل لوؤؤؤا يميةؤؤا شيتيؤؤؤاثل   لتؤؤي تشؤؤؤكل  ل قؤؤل  ألساسؤؤؤي فؤؤي مجيؤؤؤس  لشؤؤرر  .. لؤؤؤذي  قؤؤلر  األغييةؤؤؤ  فؤؤي جمايؤؤؤ  ال

ليجؤرء ييادليا في هةحاء  ألرض شيسةطل ييى  ل ريا  ألسل  فؤي مصؤل ش لسؤجياء ةصؤف  ألةؤل ر فؤي مؤالذ ت  
  لسةاسي في هشربا .!

 
لوؤظ  شةصين هةا   سيتميل! شرةل م  تبقؤى شةجؤى مؤ  هفااةسؤتا  مؤ  كؤر نر  لجمايؤ  إلؤى ةنؤث تةسؤل .7

. شربما ه  مر ف  لجماي   لمعي   عنا  ي  آالبا  شي  ب  الن  جعيوا م  ه ل  لمتضؤلري   العر دؤف  لعاتةؤ  
  لمتب ة  م   لتةار  لجواني كما هسي يا .  لتي نملت  لقايا  ش ألفاا   لعلص شمع ظ  ل تي 
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 ( فاجأت  لحكرم   لمصلي   لعالظ بتجاشبوا  لجح ي م   لمبانر   عا  2003ثظ شفي هش سط   .8
سؤؤين ( مؤؤ  إآال وؤؤا. شبؤؤاهت  ؤؤلآالق نفعؤؤات مؤؤ  معتقيؤؤي  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  .فأرلجؤؤن يؤؤ  يؤؤا  مئؤؤات  6 

خةؤؤؤ  ثؤؤظ هفلجؤؤن يؤؤؤ  قةؤؤانون   هللارؤؤلي  . شه ن مؤؤؤ  رؤؤلج مؤؤ   لسؤؤؤج   لتاري قةان توؤؤابنؤؤيوظ   لشؤؤةر كؤؤلم هيؤؤؤاي( هةؤؤا 
مبؤؤانرتوظ  محيؤؤا مؤؤ   ل تؤؤب ش لتأدؤؤنالت  لميوجةؤؤ  لؤؤيقة  لاؤؤحل  لسؤؤابق مؤؤ   عؤؤا  ؤؤر  هة اثؤؤا.. شسؤؤمعن مؤؤ   عؤؤة 

لؤؤظ وتسؤؤيى لؤؤي ه  هر ه شل يؤؤي  شسؤؤا ل  إليؤؤالم يؤؤ  كتؤؤاص   ةمؤؤر  فةؤؤ  تجؤؤاربوظ  لسؤؤا ق     عيؤؤر    ةوؤؤل  لؤؤذكليات(  
في  لصحاف  ييى  عة  لمصا ب  لتي وتيبسر  بوا .ه  فقا  ةضمن يذه  ل ئؤ  إلؤى بلةؤام  ر مسؤ نيا فؤي  آيعن 

لؤظ وؤيس إررتيؤا  لتؤا ير  مؤ   إلريؤاص ! ش ةلص  ألف ار يميةا   شدارش  جحء  م  ةميؤ  همليكؤا ش لملتؤاو  لمكافحؤ  
عنوا ..ش دؤؤارت مبؤؤانر   لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  ألةؤؤا   سؤؤيتميل شدؤؤاة  ةتقؤؤان توظ سؤؤجير  عبؤؤان     جوؤؤان هيا  ؤؤ  ه  

محؤؤل ثيؤؤاء مؤؤ  بؤؤل م  مكافحؤؤ   إلريؤؤاص  ل  ليؤؤ   لتؤؤي تعؤؤ  بوؤؤا شسؤؤا ل  إليؤؤالم  لعلبةؤؤ  يؤؤذه  أل ؤؤام شمحؤؤل  ستشؤؤوان 
شمضؤلص م ؤل لعيمؤؤاء  لسؤعرن   شسؤؤر يا فؤي مكافحؤؤ   لم ؤايل  لجوان ؤؤ   لمتيامةؤ  فؤؤي  لسؤعرن   شسؤؤر يا   عؤل ش  ؤؤ  

 ..ألمليكة   ألرنل     يةين لحمالت  لص

شيجؤؤؤؤلي  لحؤؤؤؤاوث مؤؤؤؤ  ش ؤؤؤؤن آلرؤؤؤؤل يؤؤؤؤ  تمونؤؤؤؤا قةان توؤؤؤؤا لطؤؤؤؤلح ف ؤؤؤؤل   سؤؤؤؤتئياف مسؤؤؤؤار  لؤؤؤؤاير   لعييةؤؤؤؤ  سؤؤؤؤر ء 
  ص سةاس   ا تحصل ييى تل رةم ةكرمة  في  لمستقيل .. أةح هش ك  جتماعة كممسسات 

 
ت  لاشلةؤؤؤ  فؤؤؤي  لؤؤؤل ةس  لمصؤؤؤلي  ؤؤؤالل ةس  إلول ةؤؤؤي ييؤؤؤى يؤؤؤامش هةؤؤؤا  لمؤؤؤمتمل   لتقؤؤؤى 2004مطيؤؤؤ  يؤؤؤام  .9

هشربؤؤا..ش يتيل  لمل  يؤؤر  ذلؤؤك م تؤؤاح ملةيؤؤ  جاوؤؤا  بؤؤن   ليياو ..شدؤؤلح  لل ةسؤؤا   عحمومؤؤا ييؤؤى تطيةؤؤ   لعال ؤؤات 
 لتي تايررت ميذ ه ؤام  ل ؤرر   لخمنيةؤ  ةنؤث كؤا   لشؤاه  ؤا لجؤأ إلؤى مصؤل..ثظ مؤا كؤا  مؤ   سؤت بال إوؤل   ل ةؤان ت 

لؤا  إلسؤالميرلي ييؤى هةؤا هكيؤل  لشؤر رع  لل ةسؤة  فؤي آوؤل   . شبعؤا  لشؤونا را السظ لجماي   إلسالمة  شىآال وا 
يؤؤؤؤرن  رؤؤؤؤاتمي إلؤؤؤؤى بيؤؤؤؤاه  سؤؤؤؤتجابن  لحكرمؤؤؤؤ   إلول ةةؤؤؤؤ  لطيؤؤؤؤب مصؤؤؤؤل  لمت ؤؤؤؤلر  للاؤؤؤؤاء تسؤؤؤؤمة  ذلؤؤؤؤك  لشؤؤؤؤارع  اسؤؤؤؤظ 

ص إول   تسيةظ  لمعتقين  لؤاووا مؤ   لمصؤلين  مؤ   ألفاؤا   لعؤل   يتح م إلسالميرلي..ثظ تيا ين شسا ل  إليالم ريل 
شهيضؤؤاء  لقايؤؤا  إلؤؤى  لحكرمؤؤ   لمصؤؤلي ..شم  ثؤؤظ ذكؤؤل ه   عؤؤة  لمعارضؤؤن   لمصؤؤلين   لم ةمؤؤن  فؤؤي إوؤؤل    ؤؤا 

شه  هللارلي   ا فلش  ألفااةستا ..شال هنري دح   لخيل شال إ  كا  يذ   ا آؤال مؤ  تبقؤى مؤ  فعيةا   سيمر  لمصل 
 قةان ت  لجماي  ييا  شلظ هستط   لتحقق م  ذلك .

تجلب  شهةر ل تيك  لتجلب   لاية   ليجماي   إلسالمة    إلى تارير كتاص يذه  لسطرر  كا  يذ  رالد 
ةت اكي شدا  اتي م   لعاوا م  قةان توا.. ش لر هر نت   يميةا ش . م  رالل إآاليي يينوا 2004سي   هش رل

 ه  هرتصل رهي في تيك  لتجلب  ألشجحت  في  هرب  ةقا : 
 (  ألمل..4ليصةح  (  3(  لعذر 2(  إلةصاف 1  
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 نصاد:أما لال 

 ؤؤؤا هللالؤؤؤن إلؤؤؤى  لؤؤؤحش ل مؤؤؤ  ةوا ؤؤؤات  لقؤؤؤل   فؤؤؤأ رل ه   لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   مصؤؤؤل  لتؤؤؤي يلفتوؤؤؤا يؤؤؤ   ؤؤؤلص   
.  لتؤؤؤي  (2001-1960 لعشؤؤؤلي     م يوؤؤؤا م ؤؤؤل مع ؤؤؤظ تجمعؤؤؤات شتي ةمؤؤؤات  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني  لتؤؤؤي تيتمؤؤؤي لح بؤؤؤ   

مؤلت هش ت  كؤن مؤ   لياةةؤ   لعميةؤ  .ثؤظ  ضؤن تؤا عةات هةؤا   ن هش  ةحيؤنيمين في تيك  ل تل    ثؤظ تالبؤن هش 
كؤا   ؤا تبقؤى ميوؤا   فالجمايؤ   إلسؤالمة   مصؤل  لتؤي شلؤات هش سؤط  لسؤبعنيات  ؤا  ةحيؤن يميةؤا  سؤيتميل ييؤى مؤا

مؤؤ    ؤؤاالةحالل عؤؤا سؤؤيتميل .. بؤؤل لقؤؤا سؤؤبقن  ؤؤا ي  لتجمعؤؤات  ش ةتوؤؤن مؤؤ   ةصؤؤل م  لقؤؤل   لعشؤؤلي  شبا  ؤؤ  يؤؤالظ مؤؤا
وا ليمبانر  ش إلمعا  فنوا بؤذلك  لشؤكل.. يؤذ  مؤ   لياةةؤ   لعميةؤ  . فأمؤا مؤ   لياةةؤ   ل  ليؤ  فاليؤاآقر   لنؤرم إآال 

كس شمحؤارص لي  ؤل  لؤؤذي سؤطلشه فؤي كتؤؤيوظ  لتؤي هثؤؤلت ا اسؤموا  عييؤر  ف ؤؤل  ال ه ؤرل هةؤ  مختيؤؤف فقؤط   شىةمؤا معؤؤ
 تجلبتوظ في مصل  بل شهثل  لتةار  لجواني كي . 

ويعتذروو وهن أمجها هم  ويعتبرونسها قوهأ   والتاريخ يجب القول صراحة , أنسم  د نوو النوم مسارهم ولألمانة 
 , ويخووو رنفسسم )ذلك مسارا ومنسجا جد دا.. 

تاهظ  , فمعظهم ميا اتههه وهد وت ههوا رحمسهم هللا,أو  أ ههروا  وأمها مهن الناحيههة التنظيميهة.. فههالتنظيم وهد تالشهه  و 
  ه وانتسه .و ونسم ..وأما وواودهم البارية فقد اننقوعه أقبارهم فرج هللااو 

 عؤؤؤة  ل ؤؤؤر نر ش  ل ةؤؤان ت  لتاريخةؤؤؤ   لتؤؤؤي تخؤؤلج مؤؤؤ   لسؤؤؤجر   لصؤؤانل  إلؤؤؤى  لسؤؤؤج    لرةنؤؤؤا  لمتبقؤؤؤي يؤؤر ء لشؤؤي
 ف ؤؤل  ش -ةتميؤؤى لوؤؤظ  لسؤؤا ن ش لترفنؤؤق –بةكؤؤر . ةنؤؤث  طلةؤؤر   سؤؤةكس   حؤؤاشن مصؤؤل  لتؤؤي رسؤؤمتوا  ل ينؤؤل  لمسؤؤة  

.. يؤذ  إ  ةؤاف ر  ييةؤ  شمؤا هظؤيوظ   ؤايين   السؤظولبطوا  الجماي   إلسالمة   لتي ةعلفوؤا إال  ال مشاري  جاوا   
ه  وي صؤؤل يؤؤ  كؤؤل   السؤؤتمل ر.. فؤؤل  مؤؤ  بؤؤلش   لطؤؤاغرت  حسؤؤب تجلبتيؤؤا  كصؤؤحر  إسؤؤالمة ( ييؤؤى مؤؤ  وليؤؤا 

 يا .. يؤذه يؤي  ليقطؤ  ةصل في  تجلب  تلكةا شترةس ش  لجح  ل شسؤر  نله . كماانشيطيير  ت  سم ةتى ي   ءبي
  ألشلى م   إلةصاف ..

 ةتل مؤي   ل ينؤل لتجؤؤلبتوظ.. فقؤا يلفؤن  ل  نؤل مؤ  قةؤان ت شكؤر نر يؤؤذ    همؤا  ليقطؤ   ل اةةؤ  فوؤي تقؤاولي ش
 لتي ةظ. ش لحق  قال  فلةوظ م  هفضل  لتي ةمات  لجوان   نويا شريقا شسيركا شىيؤا ن  شتلبةؤ    فوؤظ مؤ   لتي ةمؤات 

  الرتةؤار تمعوؤظ فؤي  عؤة   رتالفؤيرغؤظ  -ى ييادؤليا  التلبةؤ  .. شهمؤا مؤيوجوظ  يؤل  لمبؤانر  فوؤر لتي تعين يي
.. شلؤظ هسؤجل ييؤنوظ فؤي  تأدؤنال لمياي   لتي آلةن فؤي  لتةؤار  لجوؤاني شهك ليؤا  هفضلم   - لسةاسة   لشلعة 

   لتي ةمةؤؤؤلحسؤؤؤا ات سؤؤؤابق تجؤؤؤلبتوظ مؤؤؤ  مأرؤؤؤذ إال تي ؤؤؤيوظ فؤؤؤي  عؤؤؤة  لحؤؤؤاالت ألدؤؤؤرل مؤؤؤيوجوظ ةتةجؤؤؤ   عؤؤؤة  
هللاةؤؤؤذ  . كمؤؤؤا ةصؤؤؤل مؤؤؤ   عضؤؤؤوظ إه ء مسؤؤؤأل   لجوؤؤؤان فؤؤؤي كانؤؤؤليظ مؤؤؤ   لتي ةمؤؤؤات  لتؤؤؤي ظيريؤؤؤا  لحيةؤؤؤ  ش لمصؤؤؤالم 

ةنؤث ياجؤل    لجح  ل شتأونايظ ليا مقل آة    شمسأل  يام ش رفوظ إلؤى جاةؤب آالبؤا  إال فؤي  لملةيؤ   لمتؤأرل  جؤا 
  لجمة ..2001سيتميل 

ةؤؤن مؤؤ  ا  ش لعسؤؤكلي  فؤؤي مصؤؤل  شكؤؤذلك تؤؤل ثوظ شىةتؤؤاجوظ  إليالمؤؤي   ف ؤؤذلك كةؤؤ لتي ةم ش يؤؤ شهمؤؤا تجؤؤلبتوظ  لاير 
فؤؤي ن رؤؤل مصؤؤل هش فؤؤي رارجوؤؤا. شكؤؤذلك نشريؤؤظ ش  ءهرشع شهآؤؤرل شهغيؤؤى تجؤؤارص  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لمعادؤؤل  سؤؤر 

 ..  شفي  ليرسي  في نف   لصا ل ي   لمسيمن  رعة نمسايماتوظ  ل ةم   ليرعة  في هفااةستا  ضا  لش
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شهمؤؤا ييؤؤى  لصؤؤعنا  لشخصؤؤي فقؤؤا ربطتيؤؤي  العاوؤؤا مؤؤ  قةؤؤان توظ ش ر يؤؤايظ يال ؤؤات هرؤؤر  شدؤؤا    شمسؤؤار آليؤؤق 
.. ف ؤؤاةر  م ؤؤاال لألرؤؤر   ألدؤؤا اء ش لجنؤؤل    ألشفةؤؤاء. شفعؤؤال كمؤؤا  ؤؤال  إلمؤؤام  بؤؤ   ل ؤؤةظ  شجنؤؤل  مسؤؤك  جوؤؤان شيجؤؤل 

لههوال أو حههق الوههق مؤا رج  لسؤؤال ن    ه ؤؤرل:   شيؤر وؤؤلن  عؤؤة  آلر ء ييؤؤى  إلمؤؤام هبؤر إسؤؤماينل  لوؤؤلشي فؤؤي كتؤؤاص
 ( . أوجب من حق الخ ق لكاو في اامسا  فسوة و متسة

شهسؤأل   ه  وتقيؤؤل مؤيوظ هةسؤؤ  مؤا يميؤؤر  شيتجؤاشه يمؤؤا كؤؤا  مؤ  كؤؤا  مؤ  تقصؤؤنل شدؤ ف شهلؤؤل  يؤر مؤؤ  آبؤؤ   
 يمل  ب  هللانم   إة  ير  لا رر  للةةظ.

 
 وو موافقتسم و نسا :وأما العذر فيما أحدتوه من المبا ر   

فؤؤأ رل  ؤؤأ   لتضؤؤحةات  لتؤؤي  ؤؤامتوا يؤؤذه  لجمايؤؤ  ييؤؤل تاريخوؤؤا يؤؤي تضؤؤحةات جسؤؤام  كؤؤل  لمقؤؤاوةس   مؤؤ  
 لشؤوا ء ش  لمعتقيؤؤن  ش لمطؤارنو    شمؤؤ   لؤذو  ذ  ؤؤر   لؤؤيالء فؤي سؤؤينل    و  ةسؤنيوظ. شلقؤؤا هسؤل مع ؤؤظ قةؤؤان ت 

مؤيوظ شلؤؤظ وؤي  موؤؤاجل   قةؤان توظ  لبؤاره  فؤؤي  لصؤف  ألشل  مؤؤ  ( %90وحيؤؤا ييؤى   هيتقؤل مؤا فقؤؤا ش ر يؤا  لتي ؤةظ. 
ش هيتقؤؤل مؤؤؤ   ر يؤؤايظ شهةصؤؤاريظ  يشؤؤؤل ت  آلالف شلؤؤظ وؤؤي  ليخؤؤؤارج إال ريؤؤط  ينؤؤل ه ضؤؤؤا ..   ليخؤؤارج إال  لقينؤؤل .

  فتحؤرل  لتي ؤةظ يميةؤا إلؤى تي ؤةظ مأسؤرر  مع ؤظ قةان تؤ  ش ر يؤاه. ش ؤا دؤيل  لمعتقيؤر  لعقؤاو  كؤامين  مؤ   لؤؤحم 
( إلى ةوا    لقل   لعشلي  . لعل جواهيظ  لعسؤكلي فؤي  لؤا رل هش مؤ  ةجؤى إلؤى  لخؤارج  1981ميذ  تل  لسان ت  

.. شل    ل لشف  لعام   لتؤي هةاآؤن  مر جوؤات  لتةؤار  لجوؤاني مؤ  هة مؤ   لؤلن   شمؤ   ء ستطةعر  تحقنق بي
تر فةمؤؤا يؤؤلف  المر جوؤؤ   لعالمةؤؤ  لإلريؤؤاص .. لؤؤظ شر ءيؤؤا مؤؤ   لقؤؤر   لاشلةؤؤ  شييؤؤى رهسؤؤوا همليكؤؤا شةي اءيؤؤا فؤؤي  ليؤؤا

 ..  الةتصارم   ءبتحقنق بي ت   لتسمم لوظ هش لانليظ  اإلةتاج  ليريي هش
م ي  م ل يمرم  لشارع  لعلبي ش إلسالمي  ا رذلوظ كما رؤذل  لتةؤار  لجوؤاني فؤي   كما ه   لشارع  لمصلي 

 لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  شتنووؤؤا فؤؤي نرشص  لسةاسؤؤ    لعؤؤام   شلعجؤؤح هك ؤؤل  ألمكيؤؤ    ةتةجؤؤ  ير مؤؤل ك نؤؤل   ملنيؤؤا لي سؤؤان
 لمليؤ  لعيمؤؤاء  لمسؤيمن  فؤي يؤذ   لحمؤا  ةحؤر نرشص  لي ؤاق هش جحؤؤرر  لالةحطؤا  شىيؤل ض  انتوؤا يؤ   لجوؤان.. ش

  لعجح.!
 فيؤؤؤظ وتجؤؤؤاشص  لشؤؤؤارع  لمصؤؤؤلي كانؤؤؤله فؤؤؤي يؤؤؤذ   لمر جوؤؤؤ  بؤؤؤل جؤؤؤل يميةؤؤؤا إمؤؤؤا لير ؤؤؤف فؤؤؤي دؤؤؤف  لاشلؤؤؤ  هش 

  فؤي  لسؤاة  ..لةقتؤل  لمئؤات شيأسؤل يشؤل ت  آلالف شيطؤارن مؤؤ  وفؤي  لالمبؤاال  ش ؤف  لمجايؤاش  شةنؤا لالةخؤل  
ش لتشؤتن  ياجل.. شلتخلص  لينرت شتلمل  ليساء شيشلن  ألآ ؤال شتت  ؤك  ألسؤل تحؤن آا يؤ   ل قؤل ش لعؤره ش لحاجؤ 

. 
 لي سؤؤي فؤؤي سؤؤجر  مصؤؤل ذ ت شهيتقؤؤا ه  مؤؤا تعؤؤلض لؤؤ  قةؤؤان ت  لجمايؤؤ  ش ر يؤؤايا مؤؤ   لتعؤؤذوب  ليؤؤاةي ش  

 لتؤؤارير  ألسؤؤرن  لعليؤؤق فؤؤي مر جوؤؤ   لصؤؤحر  هميةؤؤا ش ف ليؤؤا شىيالمةؤؤا   اإلضؤؤاف  ليؤؤاشر  لخينؤؤث  لؤؤذي لعبؤؤ  ييمؤؤاء 
 لسؤؤيطا  فؤؤي ميؤؤاظل توظ معوؤؤظ  لبؤؤل ف هجوؤؤح  همؤؤ   لاشلؤؤ .. كؤؤا  لؤؤ   ؤؤال   ألثؤؤل فؤؤي  ؤؤل ريظ  ل ؤؤارثي  لؤؤذي نيؤؤي بؤؤؤ 

  مبانر  ش ف  لعيف(..
 ن  ال إيتبؤار لقؤل ر توظ شال آلر  وؤظ ش مؤ  مجمريؤ  سؤجياء هسؤل  .. فا ؤاي  إلر  ةق  مبؤانر  ش  ؤل رفي  لح  فور

 ال بليا شال يقال..  ظفتاشيو
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إ  تحققؤؤن لؤؤؤ  بؤؤؤلش  فةمؤؤؤا  ضؤؤؤل  ؤؤ  هش  ضؤؤؤل  ؤؤ   ليؤؤؤاس   فصؤؤاةب م ؤؤؤل يؤؤذه  لمبؤؤؤانر ت  ؤؤا  كؤؤؤر  معؤؤذشر  
سجياء مؤ  هدؤحابوا .. فالميؤاه ملفؤرض جميؤ  شت صؤنال ة   لجم إلكل ه   شةقاةا ير لمياه  لمبانر  شفحر يا  شلةس ل

ييى  رالف غنل  لمأسرري  ميوظ م   لذو  ترلر  كيؤل يؤذ   إلةحؤل ف مؤ  و  هييظ.. إجماال . ش ألرر  معذشرش  
هتياشلؤؤ  بؤؤي س  لمي ؤؤرر ش لطليقؤؤ  أ رفؤؤة فؤؤلةي ةؤؤاثره  عؤؤا رؤؤلشجوظ مؤؤ   لسؤؤج  هشةتؤؤى مؤؤا مالذ توؤؤظ فؤؤي هشربؤؤا . 

ن رؤل فؤي  (مصؤل   ف  شيذر  لميحلف  لمكله ميوظ إكل يا ة ة ةا. فوظ ماه لر  سجياء ن رل  لسج   ل ينؤل  إلةحل 
ةاشنيا. ش لتي  حةط بوا شبانليؤا  لنؤرم سؤج  هكيؤل فؤي يؤالظ مؤا  عؤا سؤيتميل فؤي كؤل هةحؤاء  ألرض  لبؤل ف سرر 

  للبا. ييىعحيم  لهمليكا. شةسأل    ل بات ييى  لحق ش 
 : ملوأما ار 

ف ؤي ه   خؤؤلج ممؤؤ  تبقؤى مؤؤ  يؤؤذه  لجمايؤ  ش هدؤؤالص يؤؤمالء  لمجايؤاو  ش مؤؤ  هتبؤؤايوظ مؤ   كمؤؤل  لمسؤؤارأ 
مسار  لجوان ش لمقاشم  فةما ةستقيل م  ه ام لحمل  لل     شم   كمل  لمسنل  في هرض  ل ياة  هيؤظ  ؤالع  لمر جوؤ  

 .. في بالن  لمسيمن  م  يذه  لحمالت  لصينية   لنورن    لح ة  
 : وأما النصيوة

إلررتيؤؤا يؤؤمالء   شل ؤؤل مؤؤ  ويجؤؤلف لةسؤؤقط فؤؤي م ؤؤل يؤؤذه  لميحلقؤؤات ش لواشيؤؤات  لتؤؤي ويصؤؤيوا  لطاؤؤا  شهيؤؤر ةوظ 
 شفقواؤيظ  ييى آليق  لسا لي  إلى    لنرم..فأشجح  لقرل..

  قرل   تعالى: 
 بَُر ِمَن المقَتمِل َوال يََزالُوَن يُقَاؤِلُو ؤَكِددم ِمكنمكُمم َعكنم َوالمِفتمنَةُ أَكم كتََطاعُوا َوَمكنم يَرم نَكُمم َحتَّى يَُردنوكُمم َعنم ِدينِكُمم إِِن اسم

كَحاُب النَّكارِ  ََ أَصم ِخَرِة َوأُولَئِ نميَا َواْلم َمالُُهمم فِي الدن ََ َحبَِطتم أَعم  لبقؤل       هُكمم فِيَهكا َخاِلكُدونَ  ِدينِِه فَيَُمتم َوهَُو َكافِر  فَأُولَئِ

217 . ) 

 شيقرل يح شجل: 
  ُقَكابِك ِِنم َمكاَت أَوم قُتِكَل انمقَلَبمكتُمم َعلَكى أَعم سُُل أَفَك د  إاِلَّ َرسُول  قَدم َخلَتم ِمنم قَبمِلِه الرن مم َوَمكنم يَنمقَِلكبم َعلَكى َوَما ُمَحمَّ

ُ الشَّاِكِريَن * َومَ  ِزم َّللاَّ َ َشيمئا  َوَسيَ م ال  َوَمكنم يُكِردم َعِقبَيمِه فَلَنم يَُضرَّ َّللاَّ جَّ َِ ِ ِكتَابا  ُمك ِِذمِن َّللاَّ ا َكاَن ِلنَفمٍس أَنم ؤَُموَت إاِلَّ بِ

ِزم الشَّاِكِريَن * َوَكأَي ِنم  ؤِِه ِمنمَها َوَسنَ م ِم ِخَرِة نُ ؤِِه ِمنمَها َوَمنم يُِردم  ََواَب اْلم ِم نميَا نُ ٍ قَاؤَكَل َمعَكهُ ِرب ِينكوَن   ََواَب الدن ِمنم نَبِي 

ابِِرينَ كَ  ُ يُِحبن الصَّ تََكانُوا َوَّللاَّ ِ َوَما َضعُفُوا َوَما اسم لَُهمم إاِلَّ أَنم  ثِير  فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهمم فِي َسبِيِل َّللاَّ * َوَما َكاَن قَوم

ِرنَكا َو َب ِكتم أَقمكَداَمنَا كَرافَنَا فِكي أَمم ِفرم لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِسم ُ  َكَواَب  قَالُوا َربَّنَا اغم ِم المَككافِِريَن * فَهؤَكاهُُم َّللاَّ نَا َعلَكى المقَكوم َوانمُصكرم

ِسكنِيَن * يَكا أَينَهكا الَّكِذيَن إَمنُكوا إِنم ؤُِطيعُكوا الَّكذِ  ُ يُِحكبن المُمحم ِخكَرِة َوَّللاَّ كَن  َكَواِب اْلم نميَا َوُحسم يَن َكفَكُروا يَكُردنوكُمم َعلَكى الدن

قَابِكُمم فَتَنمقَِلبُ  الكُمم َوهَُو َخيمُر النَّاِصِرينَ أَعم ُ َموم  ( .144/150هللال يمل        وا َخاِسِريَن * بَِل َّللاَّ

ش  قؤرل دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فةمؤا رش   لبخؤاري  فنيؤا ...ليؤا ش ةؤحل  ؤا سبحا     لع ةظ.. كؤا  يؤذ   لقؤلهللا  
 : 

 م  وهههو متو ههد )ههر   لههه فههي اههل وههن قبههاب )ههن اررت وههال شههكونا إلهه  ر ههول هللا  صهه   هللا و يههه و هه 
, ب كم يوفر له في اررك فيجعهل فيههالك بة و نا له أال تستنصر لنا أال تدوو هللا لنا وال تم  او الرجل فيمن و

ويماهه  بأماهاب الود ههد مهها , ومهها يصههده ذلهك وههن   نهه , فيجهاء بالمناههار فنوقهة و هه  رأ هه فياههق بهاتنتنن 
ذلك ون   نه وهللا لنتمن هذا ارمر حت  يسنر الرا هب مهن صهنعاء  وما يصده.  وو لومه من وظم أو وصب 

 ( . إل  حضرموت ال يخاد إال هللا أو الذئب و   غنمه ولكنكم تستعج وو 
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 ةسأل    لعافة  .ت يظ ي   عة مجاياي يذ   لحم .. لحاوث وكأ  ش رسرل  .  قدا  
  ك ي م   لع   ش ليصةح ..   ظ   ماشهظ  ه  في كالم     ش رل ةية  ديى   يية  شسي

طاوههة لسههم بالمتابعههة.. أو   قههد  ههاو مقبههوال مههن إقواننهها هههؤالء ,إذ شههعروا أنسههم وههد أحههي  )سههم , وأنسههم الف
 يستسهه موا ويرفعههوا الرايههة البيضههاء.. ويع نههوا التومههل وههن مههواجستسم ل نظههام المصههري..وأو يو بههوا السدنههة أو

و أو  هنق  , لهيا مهن حقسهم وال مهن حهق أحهد أو  هنق  المهنسج ذاتهه الص ح باروب تنا ب حالسم.. و هن 
وإنما غ ل المسه منن , وغه ل التيهار الجسها ي وال غ ل أ)يه وأمه   الغ ل من بعد وو  أنكاتا.. فسو ليا غ له 

الاسداء والصا)رين الذ ن الوهوا ربسهم وههم و ه  ذلهك فهي مصهر فالد وفالد تراا   ا من  و,  العريق بأ م ه
 رج مصر.وقا
و مهها روي وههن إمههام أهههل السههنة أحمههد )ههن حنبههل ونههدما  ههع  إليههه بعهه  الماههفقنن و يههه , ليجنههب  

إو  هاو ههذا وق هك يها أبها فهالو فقهد , فقهال : ويهذ ره ب يالهه المعتصم في المونة تايهة لكها الهبالء وهن نفسهه 
كتبوا ماذا يفتهي , ووهال لهه : ا ترحه , وأشار إل  جمسر  من الناس وطالب الع م  نتظروو و   باب  جنه لي

: ال تايهة و هاو يقهول.. أنجو )نفسي وأقل هؤالء ؟  ولم يجوز رحمه هللا التاية لمن  او رأ ا متبعا في الد نأ
 إال بالسيل .
إله  و هن ة فهي أ هدي  –نسهال هللا العافيهة  -أو  توول المستس م  توه أي اجتسا  أو ذريعة  انه   أما 

اروداء في الداقل والخهارج ليخهذل الهذ ن مهازالوا  هائرين و ه   رب الجسها  والمقاومهة  الوواغنه وأجس   إوالم
  )ل ويسبسم وينقد منسجسم )ت وير الكتاب والسنة , فال سم ال , وال  رامة هنا رحد ..

نسههوبوا مههن القاف ههة , أو يمسههكوا افأوههل المو ههوب مههن إقواننهها هههؤالء ومههن ألجههل إلهه  ممههل حههالسم , إذ 
تسم , وليسههألوا هللا ل مهها)تنن المبههات , ورنفسههسم فرصههة تانيههة كههاولتسههعسم )نههوتسم ولنبكههوا و هه  قون ألسههنتسم

 تعوك ما فات .
ونسأل هللا أو يغفر لسم و  مبتسم و   الوق ويبعه  مهنسم ومهن أتبهاوسم وإقهوانسم مهن  رفهة رايهة الوهق   

 ويعو  بالراية إل  و تسا ومكانتسا.
رؤؤر  مؤؤ  يؤؤذه  لجمايؤؤؤ    رؤؤالل ملةيتؤؤي  لجوؤؤان فؤؤؤي هفااةسؤؤتا    شفؤؤي ليؤؤؤا  همؤؤا يؤؤ  تجلبتؤؤي شدؤؤؤحيتي لأل

مابن  ذلك . فقا مكيتيي م   لتعلف ييى ةماذج ر  ع  م   لمجايؤاو  فؤي يؤذ   لحمؤا    ش ؤا ربطيؤي  العاوؤا مؤيوظ 
 م  مختيف  لمستريات يال ات هرر  شدا   ..ف اةر  ةعظ  إلرر   لصان ن  ش لجنل    ألشفةاء . 

 لمالةؤؤ, ييؤؤى كؤؤر نر يؤؤذه  لجمايؤؤ  ةسؤؤ   لتلبةؤؤ  ش لت ؤؤري  أليضؤؤا وا شمتاةؤؤ   ألرؤؤر  ش لل  طؤؤ  هسؤؤي ن  كمؤؤاش 
ش ؤؤا  ؤؤار لؤؤي ه  هتعؤؤلف ييؤؤي  لعاوؤؤا مؤؤ  بؤؤنرخ يؤؤذه  لجمايؤؤ  شكر نريؤؤا   ؤؤالحق شةتؤؤى  الباآؤؤل هةةاةؤؤا !فةمؤؤا بنؤؤيوظ 

سله . ش لشةر هبر  اسل   رفؤايي آؤ ( فؤك م ل  لشةر  لمجايا  لعالظ  لقاش  يمل ييا  للةم  فلج   كلبت  شفك ه
  ..ة  وؤؤؤؤؤؤؤظ   تعؤؤؤؤؤؤؤالى شغنؤؤؤؤؤؤؤليظ    هسؤؤؤؤؤؤؤله. ش لشؤؤؤؤؤؤؤةر مصؤؤؤؤؤؤؤط ي ةمؤؤؤؤؤؤؤح    ش لشؤؤؤؤؤؤؤةر هةمؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤر ي  إلسؤؤؤؤؤؤؤالميرلي

  اه شجمعيؤؤا بوؤؤظ فؤؤي يينؤؤن شغنليظ..شكاةؤؤن فلدؤؤ  لمعلفؤؤ   ةمؤؤاذج ليمجايؤؤاو   لقؤؤاش   لعؤؤامين  .فؤؤلةظ   مؤؤ  ال ؤؤ
 آايت .شة , م   قي شة   بوظ نوي  شهيل 
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 المواوالت الجسا ية في تونا إوتبارا من النصا الماني من الممانننات: -6
 عرن منالن  لصحر   إلسالمة   شكيوا  لمعادل في ترةس إلى هش سط  لسبعنيات   ةنؤث هسؤس  لشؤةر  ر بؤا 

شبؤؤؤاهت   لايربؤؤي( شيؤؤان مؤؤ   إلسؤؤالمنن   آلرؤؤؤلي  مؤؤ  رفا ؤؤ  ةلكؤؤ  يلفؤؤن  اسؤؤؤظ   إلتجؤؤاه  إلسؤؤالمي فؤؤي تؤؤرةس(
كانليا م  ظر يل  لصحر   إلسالمة  في تيك  ل تل  ييؤى هسؤس  ليبؤ  جؤا  مؤ  ف ؤل  ألرؤر    لمسؤيمن    اإلضؤاف  

 لمسح  ترةسة  راد   حكظ جذشر  لصحر   إلسالمة  في ترةس..
 وا سةاسؤي شضؤ ع كؤا   عضؤوا نيؤري ش متعان  إلتجاه  إلسالمي في ترةس ييى محاشر ف لي    بتملش ا  

 تلبري   شبعضوا  جواني م ي   لشةر  لاكترر  دالم كلر( ة      شفلج كلبات  شتقيل مي  ..  واض ع
نريؤن ةلكؤؤ   إلتجؤؤاه  إلسؤؤالمي معتلكؤات سةاسؤؤة  ك نؤؤل  مؤؤ  ة ؤؤام ر ةسؤوا  لسؤؤابق   لحينؤؤب برر نبؤؤ (  شسؤؤج  

لخةؤار  لؤا مقل آي ش لصؤل ع    اتجؤاه انيا شهش  ن دح وا شرطل ةشاآوا هك ل م  مل  .. شهرؤذت فؤي هللارؤل ه اموؤا 
م   لسيط  ييل  إلةتخا ات .. في ةن  كا  لجواهيا  لسلي  لعسكلي  لخاص  لمت ر  م  يؤان مؤ   لضؤبا  فؤي 

يسؤكلي  حمؤل  إلسؤالمنن  شىلؤى  لسؤيط   الةقؤالصمختيؤف دؤيرف  ألسؤيح  فؤي  لجؤةش  لترةسؤي بلةامجؤا لإليؤا ن 
 لتجلبؤ   أليؤظ لمحاشلؤ  جوان ؤ  جؤان  فؤي تؤرةس لإلآاةؤ  بي ؤام    حسب ما كاةر  وتصررش ..ش  م ل يذ   ليلةام 
إةؤا  تجؤارص  لتةؤار  لجوؤاني  سؤيب  لوريؤ   ل  ليؤ    يتباريا مك    لحكظ  لقا ظ ييا  .  شيذه  لتجلب  شى  كا  ال

نوؤا مؤ  حاشلؤ  فؤي يؤذه  ل قؤل  ييؤى إيتبؤار ه   لقؤا من  ييملجماي   لايربي .. إال هةؤي سؤأيلض لييؤذ  يؤ  تيؤك  ل
 ألرؤؤر   لضؤؤبا  كؤؤاةر   حميؤؤر  ف ؤؤل  جوان ؤؤا ه ؤؤلص إلؤؤى ف ؤؤل  لتةؤؤار  لجوؤؤاني مؤؤ   لبؤؤ  إلؤؤى ف ؤؤل  لحلكؤؤ   لعؤؤام ذي 

  لطا    لسةاسي  لمختيط ..شيذ  ما تين  لي  عا تعلفي ييى  عضوظ ي   لص (.

  ييمؤؤي مؤؤ   لشؤؤباص إلؤؤى جاةؤؤب  إلتجؤؤاه  إلسؤؤالمي كؤؤا  ييؤؤا   عؤؤة  لخال ؤؤا  لصؤؤانل  لؤؤظ تجؤؤاشه  آلةؤؤان فؤؤي ةؤؤاشن
 لذي ةمل  ل  ل  لجواني  لسي ي .. ش ا  امر   عان م   لعميةات  ليا  ةؤ   لبسؤةط   لاضؤ   لتجلبؤ   ممؤا هن  إلؤى 

 -( ق  ألهر يتقال  آلرلي  شفل ر  عة  آلةان إلى رؤارج تؤرةس  شكؤا  مؤ  بنؤيوظ  لشؤةر  ييؤي    عضوظ ش   ستشوان
الايخ إتر فاهل ت هك المواولهة  الدولة وبيا   سا, وود فر ا تسداد وماروعية لذي هفتايظ  الجوان  –رةم    

التي أوها ت تسه يمه إله  تهونا أوا ه  الممانننهات حنه  أوهدم رحمهه هللا ووهد جهاوز السهبعنن  -إل  السعو ية 
ت هك المواولهة   مها رون لهي بعه  مهن واصهر -من ومر  وهو  هر   الاهسا تنن ويكبهر فهي أحهد  هجوو تهونا

 ونسننن..من ارقو  الت
يؤؤلف فةمؤا  عؤؤا  اسؤؤظ  ةؤحص  ليوضؤؤ ( بحيامؤؤ   لشؤؤةر  مؤؤا همؤا يؤؤ  محاشلؤؤ   إلةقؤالص لجمايؤؤ   إلتجؤؤاه  إلسؤالمي هش

ر بؤؤا  لايربؤؤي   فخالدؤؤتوا كمؤؤا بياتيؤؤي مشؤؤافو  مؤؤ   عؤؤة  لؤؤذو  رططؤؤر  لوؤؤا شهبؤؤلفر  يينوؤؤا مؤؤ  هشلئؤؤك  إلرؤؤر  
  لضبا  كما ويي:

 آبؤؤ  ةلكؤؤ   إلتجؤؤاه  إلسؤالمي ش لطبقؤؤ   ألشلؤؤى مؤؤ  قةان توؤؤا ميؤؤذ   صؤلف  لي ؤؤل يؤؤ   لخيؤؤط ش لخؤؤبط  لميوجؤي  لؤؤذي
ش لجؤؤؤله  شسؤؤع   ألفؤؤق  لسةاسؤؤي   شيؤؤي دؤؤرر  ليتلكنبؤؤؤ    الةقالبؤؤيةطبعؤؤن  ؤؤال  ل  ل ؤؤرري  ةشؤؤأتوا . إال ه  بؤؤا  اتوا 

  ل  لي  ش لي سة  ليشةر  ر با  لايربي( ..
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  لتي ؤةظ  طمؤم إلؤى إسؤقا  ة ؤؤام ةؤؤ لوةاكؤل  لتي ةمكؤا  ليحلكؤ  تصؤرر  ممسسؤاتةا آمرةؤؤا   ييؤي بتأسؤةس  ل ؤر نر ش  
 ةكؤؤؤؤظ ششر ثتؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤى كافؤؤؤؤ   لصؤؤؤؤعا . شلؤؤؤؤذلك كؤؤؤؤا  ليحلكؤؤؤؤ  بلةامجوؤؤؤؤا فؤؤؤؤي بؤؤؤؤتى  لمجؤؤؤؤاالت  لسةاسؤؤؤؤة  ش لتلبريؤؤؤؤ  ش

  إل تصان   ش إليالمة  ..  لر شكا  م  بن  تيك  ألجوح   لتي هةشأتوا   لجواه  لعسكلي ليحلك .

 ييؤؤؤى هرع يؤؤؤان مؤؤؤ   لضؤؤؤبا   لمتطؤؤؤرين  فؤؤؤي  لجؤؤؤةش  لترةسؤؤؤي فؤؤؤي ه سؤؤؤام   ؤؤؤام مخطؤؤؤط  لجوؤؤؤاه  لعسؤؤؤكلي هساسؤؤؤا
 ألسؤؤيح   ل الثؤؤ   ليليؤؤ  ش لجريؤؤ  ش لبحليؤؤ  .. شييؤؤى تجينؤؤا مؤؤ   سؤؤتطاير  مؤؤ   لضؤؤبا  ذشي  لمنؤؤرل  إلسؤؤالمة  فؤؤي 
 لجةش .. شبصلف  لي ل ي   لت ادنل  ل لعة  فقا كا   لتي ةظ محكما شباوا  لتخ ؤي فؤي جؤةش ييمؤاةي  ح ؤل 

تسؤؤيةحات  لمؤؤممين    شيعتيليؤؤا بؤؤيو  تؤؤمني ييؤؤى  يمسؤؤات  لمصؤؤين  ش ى الؤؤاو  شيل  ؤؤب ةتؤؤ  اللتؤؤح مى ييادؤؤله ييؤؤ
  أل ل  صاةيوا إلى  لطلن م   لجةش .

   لتحم  لضبا   لشباص م  هيضاء يؤذ   لجوؤاه  ؤال   لسؤلي  بيؤاء ييؤى فتؤاش  تحصؤل يينوؤا مؤ  فقوؤاء  لتي ؤةظ شمؤ 
إلى  لتح موظ  لاويي .. ف اةر   صؤير  سؤل  .. بؤل إذ  ةضؤلتوظ  لصؤال  فؤي هش ؤات   سير   خ ي هي إبار   ست تايظ

 لؤؤؤارشس ش لتؤؤؤاريبات   دؤؤؤير  إ مؤؤؤاء ..ش كؤؤؤاةر  ال  صؤؤؤرمر  إال إذ  تمكيؤؤؤر  سؤؤؤل   بؤؤؤل شدؤؤؤل  ألمؤؤؤل فؤؤؤي  لتخ ؤؤؤي إلؤؤؤى 
  في كشف غطاء  للهس ليضلشر   لتي كاةر  فنوا !! رمبيباس  لحشم  ليسا وظ م   لتل   كت ا وظ

مضؤؤؤى  لتي ؤؤؤةظ ييؤؤؤى مؤؤؤا  ةحؤؤؤر يشؤؤؤل سؤؤؤير ت شفؤؤؤق مخططؤؤؤ   لؤؤؤذي كؤؤؤا   قؤؤؤرم ييؤؤؤى ف ؤؤؤل   إلةقؤؤؤالص ثؤؤؤظ 
  لعسكلي هساسا لإلآاة   السيط  ..

  فقؤؤا كؤؤا   ليلةؤؤام  محكمؤؤا  لالةقؤؤالصرش ه لؤؤي هةؤؤا هدؤؤا ا ي مؤؤ   لضؤؤبا    لؤؤذو  هبؤؤلفر  ييؤؤى  إليؤؤا ن  ششفؤؤق مؤؤا  
ه    ؤؤةظ دؤؤالت  ش سؤؤتطاع   مؤؤا  سؤؤمم بؤؤذكل  عضؤؤوا لإلفؤؤان  (   شت ادؤؤني   لم صؤؤي   آل  ييؤؤا  أليؤؤا ء  شآمرةؤؤا

(..  عؤا 1986باشل مجاشر  شييسق بلةامج  ييى مستر  يال.. شكؤا  ش ؤن  لتي نؤذ إ  لؤظ ت تيؤي  لؤذ كل  فؤي يؤام  
ه  كاةؤؤن ةكرمؤؤ  برر نبؤؤ   ؤؤا هآاةؤؤن   ؤؤره  إلتجؤؤاه  إلسؤؤالمي ..ييؤؤل تحشيؤؤل  إلةتخا ؤؤات  عؤؤا فؤؤرهيظ فؤؤي مل ةيوؤؤا 

مؤؤؤذ يب  ش ةتشؤؤار..  اللتؤؤؤح م صؤؤرر  هنيشؤؤؤن  لمؤؤل  ين  لمؤؤؤا  عؤؤلف  يؤؤؤ   لمجتمؤؤ   لترةسؤؤؤي مؤؤ   لتحيؤؤؤل مؤؤ   ألشلؤؤى 
شهتباع رطر ت  ل لةس  ش لتاليب فة  . شل   با  في ترةس ه ضؤا ه  رشح  ألدؤال  ش لتعؤاآف مؤ   لؤاو     لعيماةنن

 . ست ياءعات  لعلبة  ش إلسالمة  بال تح ل تطب  جمة   لمجتم ما  إلسالمي ش ل ق  في مشلشي   لسةاسي آبعن ش

  شبحسؤب  لؤلش   ذشي  لعال ؤؤ  .. فقؤا هن   لضؤؤعف ش لتؤلنن لؤؤا  هسؤتاذ جؤؤامعي مؤ   لقسؤؤظ  لمؤاةي فؤؤي  لتي ؤةظ ش لؤؤذي
إلى كشؤف  لمحاشلؤ   ينؤل تي نؤذه  مقؤن شجنؤح . فسؤارع شهيؤل  لا ريةؤ    الةقالبنن كا  ييى دي  م  قةان   لضبا  

 هيؤؤؤ   لعابؤؤؤاو  بؤؤؤ  ييؤؤؤي( .. إلؤؤؤى إةقؤؤؤالص سؤؤؤلي  هبؤؤؤةة  التعؤؤؤاش  مؤؤؤ   لمخؤؤؤابل ت  لحؤؤؤالي فؤؤؤي ةنيوؤؤؤا شيؤؤؤر  لؤؤؤل ةس 
  .. ثظ يؤحل برر نبؤ   حجؤ  يلمؤ  شيجؤحه  لصؤحي ن ألمليكة  شىن ر  هجوح   ألم  شبعة هركا   لي ام م   لسةاسن

شفؤل   الةقالبنؤن  مع ؤظ  يتقؤل شكؤا   ؤاييؤك. ةتؤى ييؤا  رلفؤ  شتؤظ ةقيؤ  إلؤى  صؤل معؤحشل لةكمؤل   ةؤ  يذ اةؤ  ش   
 م  تمك  م   ل ل ر .

  ليؤؤاول ييؤؤى يجؤؤل .. كؤؤا  وتخؤؤرف مؤؤ  يمؤؤق جؤؤذشر  لمحاشلؤؤ    ةقال ؤؤ شأل  هيؤؤ   لعابؤؤاو  بؤؤ  ييؤؤي كؤؤا   ؤؤا رتؤؤب 
  إلفؤؤل جييؤؤى  إلؤؤى يقؤؤا دؤ ق  مؤؤ  ر بؤا  لايربؤؤي شقةان تؤؤ   لسةاسؤة  إت ؤؤق  مرجيوؤا شهضؤطل إلسؤؤالمة      الةقالبةؤ 

  لجماي   الي ام  لجاوا شك وا ي   لسعي لإلآاة   السيط  .   يتل فبل ي   لضبا   لمر رفن    مقا
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 فؤي يؤان   الرتةاريؤ  إلسؤالمنن   لؤذو  رؤلج جيوؤظ إلؤى  لميؤافي   الةقالبنؤن  تي ضؤا ط مؤ  اشيكذ  هفلج ي  هياء مؤ
ر بؤا  لايربؤي. م   لاشل  ألشربة   اليجرء  لسةاسي   كما رلجن مع ظ قةان   لتي ةظ  لماةي شييؤى رهسؤوظ  لشؤةر 

 إلى  لاشل  لالبة  ..

 جماي   ليوض  ش لشةر ر با ذ ت   عا ذلؤك  ل شؤل إلؤى ه صؤى  لتطؤلف  لمعؤاكس   فؤي  لمؤيو   لسةاسؤي ش   تجون
 لشؤؤؤةر ر بؤؤؤا مؤؤؤ   ليؤؤؤا  ميطيقؤؤؤا لتحلكاتؤؤؤ  ييؤؤؤل  ش تخؤؤؤذ سؤؤؤمرة  ةيؤؤؤذ  لعيؤؤؤف   ش مؤؤؤاه لا مقل آةؤؤؤ     اتتييؤؤي  لطلشةؤؤؤ

 إلسالمي لةس محؤل تياشلؤ  ييؤا . ش سؤتول ذلؤك  لاليتا لا وتر فق م   لمقاوةس  لالبة  با   متييةا ف ل  ش مسي ش هشر 
فةؤؤ  ك نؤؤل  مؤؤ  مسؤؤيمات  لؤؤاو   إلسؤؤالمي بؤؤاير    ةتوؤؤككتا ؤؤ    لحليؤؤات  لسةاسؤؤة  فؤؤي  إلسؤؤالم(    لؤؤذي   لدؤؤا ر

 .. شر  !شبي  ةا إة ار شىلااء معيرمات م   لاو   الضل بتاي    إليتا ل  لذي  ميو   إلة تاح ش

 . شيكذ  تالبن  لمحاشل   لجان   لرةنا   لمعادل  إل ام   لحكظ  إلسالمي في ترةس 

  لؤؤحم  إل امؤؤ   لجيليؤؤ  ميؤؤذ هيؤؤاء رمسؤؤ  يشؤؤل سؤؤي  شمؤؤاه ل فنوؤؤا   هشقؤؤبة ييؤؤى  لشؤؤةر   دؤؤالم كؤؤلر( فؤؤي فلةسؤؤا ش
فؤي جمايؤ   إلتجؤاه  إلسؤالمي  لجؤان  اجوان ؤ  شتطيعاتؤ   لجوان ؤ  ةنؤث هةؤ  كؤا   م ؤل تةؤار   رشة  ه  وتا   تحلكاتؤ

 في ترةس. فلج   يي  ..

   هما ييى دعنا  لتةار  لجواني شرال اه في ترةس .. فقا هن  شدرل  عة  لشباص  لجوؤاني  لترةسؤي إلؤى سؤاة
هفااةسؤؤؤتا  فؤؤؤي هللارؤؤؤل  ل ماةنيؤؤؤات شمطيؤؤؤ   لتسؤؤؤعنيات إلؤؤؤى محاشلؤؤؤ   عضؤؤؤوظ تشؤؤؤكنل ةؤؤؤر   لتجمعؤؤؤات جوان ؤؤؤ    فقامؤؤؤن 

مت ؤلر  لضؤظ تيؤك  لمجمريؤات  لصؤانل  فؤي تي ؤةظ مرةؤا ييؤى غؤل ر مؤا فعؤل  لينينؤر  ش لجح  ليؤؤر  محؤاشالت فابؤي  
 مكؤ   لمخيؤن  ممييؤ  بؤن  هشلئؤك  لشؤباص   شجؤرن كؤر نر م   ألفاا   لعلص . ش ا فشين كل تيؤك  لمحؤاشالت لعؤام 

 بتيك  لموم  .. ر قرم ه  

   ة  لمجايؤاو   لترةسؤنن  إلؤى  لسؤرن   محؤاشلن  ذلؤك .. رةؤل  عؤ1992ة ؤة جمؤ   ألفاؤا   لعؤلص سؤي   شيياما
بؤؤا .. لتبقؤى دؤ    لتشؤؤلذم  ش رتحؤل هللارؤلش  مؤؤيوظ  إلؤى مؤالذ ت  ليجؤؤرء  لسةاسؤي فؤي هشر  مؤل  هرؤل  نش  جؤؤاش  .. ش 

   آا عا مالهما ليجوانون  م   ألرر   لتر ةس  رغظ ما ترفل بنيوظ م   لعيادل  لمخيص   لطنب  .. 

  في هشربا فقا هريقؤتوظ متطيبؤات  لحةؤا  فؤي  ظؤل  لحصؤار ش  لمطؤارن  مؤ   لي ؤام  لترةسؤي هما  لضبا   إلسالمنر 
(   لتؤي شدؤين إلؤى ةؤا   لتؤي مارسؤوا ييؤنوظ  ةؤحص  ليوضؤ  فؤي  لخؤارج بحيامؤ   لايربؤي  الستةعاص  شمحاشالت 

ان ؤؤ  شة سؤؤة  ..  عضؤؤوظ ليلضؤؤرخ ش ليحؤؤاق بتي ؤؤةظ  لايربؤؤي ألسؤؤباص م  ضؤؤطل ى لحصؤؤار  لمؤؤاني ش لمعيؤؤري .. ةتؤؤ
ووتؤؤاش  سؤؤينال م ؤؤل  ال ش شبقؤؤى  لؤؤبعة مؤؤ   لمصؤؤابلي   لالبؤؤاء مؤؤيوظ ميطؤؤرش  ييؤؤى هة سؤؤوظ ال  سؤؤتطةعر  ةنيؤؤ  

 با هش رل  لقل   لعشلي .ش ك نل م   لمستضع ن  ش لمشلنو  م   لجوانون  ش إلسالمنن  في هشر 
 طالبؤا  كؤا  مؤ  بؤن   لمجايؤاو   لعؤلص  لؤذو  شييا  بتا ء  لشؤر   ل ؤاةي لألفاؤا   لعؤلص فؤي هفااةسؤتا  فؤي يوؤا  ل

 ممؤر  شجووؤظ بؤطل  إلمؤؤار   إلسؤالمة    ريؤط مؤؤ   لمجايؤاو   لترةسؤنن  كؤؤا   عضؤوظ  ؤا ةؤؤال بؤلف  لمشؤارك  فؤؤي 
 بتؤؤاؤش  محاشلؤؤ  جاوؤؤا  إلةشؤؤاء   لجوؤؤان فؤؤي  ليرسؤؤي  ضؤؤا يجمؤؤات  لصؤؤلص شةؤؤلص  إل ؤؤان   هش سؤؤط  لتسؤؤعنيات ..ش

 لتشؤؤؤلذم   شفنؤؤؤلشس   عؤؤؤة بؤؤؤر نر  ليجؤؤؤاح ييؤؤؤى تيؤؤؤك  لمحاشلؤؤؤ  رغؤؤؤظ  لتع ؤؤؤل ش تجمؤؤؤ  جوؤؤؤاني رؤؤؤاص بوؤؤؤظ   شبؤؤؤات
  ش سؤتطاع لتطلف ش لت  نل  لذي هداص  عة  ألرؤر  مؤ   لمجايؤاو   لترةسؤنن  شهيؤاق تيؤك  لمحؤاشالت  لر يؤا  .. 
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 نر  عؤؤؤة  لياضؤؤؤجن   مؤؤؤيوظ ه  ومسسؤؤؤر  ألة سؤؤؤوظ  معسؤؤؤكل  مسؤؤؤتقال   شىن ر  ال  ؤؤؤأس  مسؤؤؤتر يا متعؤؤؤاشةن  مؤؤؤ  كؤؤؤر 
 ش امر  رامات تاريية  جيني  ليتجم   لعلبي في يوا آالبا  . لجمايات  ألرل ..

  .. يشؤل  لحؤاني  ة جؤار تنشت  فقؤاشل   فةما كا   ألرر  ميشاين  في مسعايظ ذلك ..كؤا  لأل ؤا ر مشؤنئ  هرل 
  ةميؤؤؤ   لصؤؤؤينيش بؤؤيط  لتصؤؤؤل بؤؤ ا ايا إلؤؤؤى هفااةسؤؤتا  كمؤؤؤا مؤؤل معيؤؤؤا.. شجؤؤاءت  لح مؤؤ  سؤؤؤيتميل فؤؤي ةنريؤؤؤرر  ش

( فؤي   بؤرر   آؤرر  (.. لةأرذ  لمجاياش   لتر ةس  مر  عوظ ييى رط متمنح في  مؤظ   2001 ألمليكة  في ن سميل  
جبؤؤال سؤؤؤيةما  غلبؤؤؤي جؤؤالل ه ؤؤؤان  إلؤؤؤى جاةؤؤب إرؤؤؤر ةوظ ةنؤؤؤث كؤؤا   كافؤؤؤ   لتر جؤؤؤا  لعلبؤؤي فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا  مسؤؤؤتوافا 

ي مؤر  عوظ إلؤى جاةؤب إرؤر ةوظ فؤي معلكؤ   لؤافاع يؤ   أل طؤال فؤ  الوجرم   شجاءت  ألربار ي  دؤمرنيظ دؤمرن
  لي س شي   إلمار   إلسالمة  .

   ةصؤب  شرغظ ه   إلرر   لتر ةس  كا  يافوظ  لعرن   الجوؤان إلؤى تؤرةس .. شىةشؤاء تي ؤةظ جوؤاني  جمؤ  بؤميوظ.. ش 
 لجمؤ  .. شرغؤظ هةوؤظ رر ةوظ فؤي  لموجؤل شييؤى تؤأمن  متطيبؤات  ليوؤرض بؤذلك لالتوظ  ؤاتصؤ يتماموظ ييى إةةؤاء   

لش  كينؤؤؤل إيتمؤؤام لمعلكؤؤؤ   لطالبؤؤؤا  ش إلمؤؤؤار   إلسؤؤالمة  .. شكؤؤؤاةر  مؤؤؤ   لمتؤؤؤلننو  فؤؤي  لت ايؤؤؤل معوؤؤؤا كلمامؤؤؤ  نؤؤؤع لؤؤظ 
 مشؤلشيوظ   شرغؤظ هةوؤظ لؤظ  قتيعؤر   محؤاشالت  بؤ    اليتمؤاموظ بلعة  في هفااةسؤتا  ةتةجؤ   عؤة  لمآرؤذ لؤاووظ ش

هةان ؤؤ   إلتجؤؤاه .. كمؤؤا كؤؤا  ةؤؤال مع ؤؤظ  لتي ةمؤؤات ش لتجمعؤؤات  لعلبةؤؤ  فؤؤي الن ( ش لقايؤؤا  شترجواتوؤؤا  لعسؤؤكلي  
 ييى  لجمة .. هفااةستا . إال ه   لوجم   ألمليكة   ا فلضن ة سوا

    شسؤقط مؤيوظ  لعشؤل ت مؤ   لشؤوا ء  ش ألسؤل  كانؤليظ   شثيتؤر  ثبؤات  أل طؤال تؤرةس ش جؤيوظ  مجاياششيكذ .. هن
ش يؤؤ  مؤ  هيتقؤؤا هةؤؤ   ؤؤا سؤؤيظ مؤؤيوظ مؤ  هرؤؤاشن سؤؤيتميل.. هيتقؤؤا ه  تيؤؤك  لمحؤؤاشالت   .. شة ؤل  لعؤؤانيظ  لقينؤؤل هدؤؤال  

  لترةس جنال  جاوا  مؤ   لمجايؤاو  ..فلةمؤ    ش سؤع   شرةؤظ يؤذه  ألمؤ   ةأ لترةسة   ا تالبن  اةت ار ه  وو
 ..معطاءماه ل 

   لعؤلص مؤ  تؤرةس   شكؤذلك تعلفؤن فؤي شييى  لصعنا  لشخصي فقا يلفن  لعاوا م  هشلئؤك  ألرؤر    مؤ   ألفاؤا 
.  لصؤؤا    رش  ؤؤط هشربؤؤا ليعاوؤؤا مؤؤ   ألرؤؤر   لضؤؤبا   لؤؤذو  ذكؤؤلت آلفؤؤا مؤؤ  تجؤؤلبتوظ ..شكؤؤذلك كؤؤا  لؤؤي  لعاوؤؤا بوؤؤظ 

 رش  ط  لتعاش  في ظالل آالبا  ..كما  امن بنيي شبن  م  هم هفااةستا  م   لتر ةس  

   ةظ   بؤوا ءيظ شفؤلج يؤ  هسؤل يظ ..شذكؤل هةةؤاءيظ  خنؤؤل شمؤا هلؤن هةمؤل مؤ  تيؤك  لؤلش  ط ةؤاةي  لؤذكليات ..فؤل
شة  وؤؤؤظ ..فقؤؤؤا كؤؤؤؤاةر  م ؤؤؤاال ليطنبؤؤؤ  ش إلرؤؤؤؤالص ش ل طؤؤؤل   لصؤؤؤافة  ش لجؤؤؤؤا فؤؤؤي  لعمؤؤؤل ييؤؤؤؤى ةا ثؤؤؤ  تجؤؤؤلبتوظ ش يؤؤؤؤ  

 ..ظإمكاةةاتو
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ن ؤ  مؤ   ليريؤات  ألشلؤى لخال ؤا  لتةؤار  لجوؤاني فؤي لنيةؤا ضؤا  حسب معيرماتي فقا كاةن ييا  محاشلؤ  جوا 

ة ام معمل  لقذ في  رالل  ليصف  ل ؤاةي مؤ   ل ماةنيؤات . شلقؤا هني  كتشؤاف تيؤك  لخال ؤا شمطارنتوؤا إلؤى رؤلشج 
 . كر نريؤا  لل ةسؤة  إلؤى هفااةسؤؤتا    ةنؤث كؤا   لتجمؤؤ   لجوؤاني  لعلبؤي رؤؤالل  لجوؤان  ألفاؤاةي  ؤؤا بؤاه وييؤ  ذرشتؤؤ

شييا  شفي معسكل ت  لتاريب  لميتشل   في هفااةستا  شييى  لحؤاشن  لباكسؤتاةة    كاةؤن تيؤك  ل ركبؤ  مؤ   لشؤباص 
 لينينؤؤن  ال تؤؤألر  جوؤؤا  فؤؤي تأينؤؤل كر نريؤؤا  ألشلؤؤى فؤؤي مختيؤؤف مجؤؤالت  لتؤؤاريب شتعنؤؤا دؤؤالتوا بينيةؤؤا شبعؤؤة بؤؤالن 

إليؤا ن ش لتؤؤاريب لمتا عؤ  مسؤار  لجوؤؤان فؤي لنيةؤا ش ؤؤا ل ءسؤتطاير  مؤ  إرؤؤر ةوظ ليمجؤي  لموجؤل ةنؤث  سؤتي لش  مؤؤ  
مؤؤ   لر ؤؤؤن   سؤؤت ان يؤؤلف يؤؤ  هشلئؤؤك  لشؤؤباص هةوؤؤظ مؤؤ  هك ؤؤل  لمجايؤؤاو   لعؤؤلص  لؤؤذو  تر جؤؤاش  فؤؤي تيؤؤك  لسؤؤاة  

 لتؤؤؤي هرضؤؤؤؤعر  لوؤؤؤا هة سؤؤؤوظ شىرؤؤؤر ةوظ   شرؤؤؤؤالل   لمؤؤؤا شدؤؤؤيل  ييؤؤؤى نشر ت  لتأينؤؤؤل  لعسؤؤؤكلي  ش لتلبريؤؤؤؤ   لطرييؤؤؤ  
(   سؤؤتطاع هشلئؤؤك  لشؤؤباص ه  ولتيؤؤر  هة سؤؤوظ شيمسسؤؤر   لتي ؤؤةظ  لؤؤذي يؤؤلف 1992-1989 ألرنؤؤل   لسؤؤير ت  ل الثؤؤ  

 لمسؤنل   لجوان ؤ  فؤي بيؤايظ   ييؤى  ش سؤتئياف اسظ   لجماي   إلسالمة   لمقاتي  بينيةا(.. شيضعر  بلةامجا لإليؤا ن 
ني ش ألفاؤؤؤا   لعؤؤؤلص ش سؤؤؤتطاير  ه   لتؤؤؤي كاةؤؤؤن سؤؤؤا ا  هللاةؤؤؤذ   فؤؤؤي هش سؤؤؤط  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤا  ألف ؤؤار ش ألسؤؤؤس ش لطليقؤؤؤ 

  ستريير  مع ظ  لمجاياو   لينينن   لذو  تر جاش  في ساة   ألفاا   لعلص .
    ك ؤاء  ينينر  في فعالةات  لجوان  لعلبي فؤي هفااةسؤتا  إلؤى جاةؤب إرؤر ةوظ مؤ   لؤيالن  ألرؤل  لسايظ  لمجاياش  .

بؤباص  لجمايؤؤ   إلسؤالمة   لمقاتيؤؤ    سؤؤتقليوؤؤات . ثؤظ شسؤليا  مؤا بؤؤله مؤيوظ كؤؤر نر فؤي مجؤؤاالت  لتؤاريب شفؤي  لج
ألة سوظ  مضافات شمعسكل راص بوظ بأةوظ في ذلك بأ  مع ظ  لجمايات  لجوان    لعلبةؤ   لقا مؤ  هش  ليابؤئ  

كتي ؤؤؤةظ جوؤؤؤاني بؤؤؤاه  أرؤؤؤذ مكاةؤؤؤ  بؤؤؤن   لتي ةمؤؤؤات   إلن ريؤؤؤ   ثؤؤؤظ  ؤؤؤا عر  ييؤؤؤنوظ همنؤؤؤل  ليتي ؤؤؤةظ شبؤؤؤاهت تت ؤؤؤر  بينؤؤؤتوظ 
 .  لملمر     لعلبة   لجوان  

  ش ؤؤؤا تؤؤؤأثلش   ميؤؤؤاي    كؤؤؤا   لمؤؤؤيو   ل  ؤؤؤلي ليجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   لمقاتيؤؤؤ   قؤؤؤرم ييؤؤؤى هسؤؤؤس  ل  ؤؤؤل  لجوؤؤؤاني  لسؤؤؤا ا
  ةمرذجؤؤا مؤؤ  ةمؤؤاذج جمايؤؤات  لسؤؤيفة   لجوان ؤؤ    يتبؤاريظ لجمايؤ   إلسؤؤالمة  شجمايؤؤ   لجوؤؤان  لمصؤؤلي    شيمكؤؤ  

ل  ؤلي فؤي كتؤاص  عيؤر     لخطؤر   لعليضؤ  ليجمايؤ   إلسؤالمة   لمقاتيؤ  يؤذ  جيةؤا ييؤاما ةشؤلش  مؤيوجوظ    ش ا با
بينيةا(.. كما تجيى ذلك ييل ةشلتوظ  لشؤولي    ل جؤل( فةمؤا  عؤا.. شكؤذلك فؤي يؤان مؤ   أل حؤا   ل  ليؤ   لسةاسؤة  

  لشلعة   لتي هدارشيا.. 

 كؤي.. شمؤؤ  يؤؤرن  مع ؤؤظ  لمجايؤؤاو  مؤ  ييؤؤرص  لعادؤؤ    ألميةؤؤ  ييؤؤى  لعؤلص فؤؤي  اكسؤؤتا   مرجؤؤب  ليلةؤؤام   ألملي
 سؤؤتطة   لعؤؤرن  إلؤؤى بؤؤالنه..   لعؤؤلص إلؤؤى بالنيؤؤظ كؤؤا  هيضؤؤاء  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمقاتيؤؤ  مؤؤ   لصؤؤيف  لؤؤذي ال

بأةوظ في ذلك بأ   لمطارنو  م   لجوانون  م  سرريا شمصؤل شتؤرةس ش لعؤل ق شبعؤة   لؤيالن  ألرؤل .. فاةتقؤل 
تيؤؤ  إلؤؤى  لسؤؤرن    عؤؤا ه  فؤؤتم ة ؤؤام  لبشؤؤنل شةية ؤؤ   لتل بؤؤي هبؤؤر ص  لسؤؤرن   مع ؤؤظ بؤؤباص  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمقا

( كمؤا مؤل هللاة ؤا   فؤي ةؤن   مؤظ  لقينؤل مؤيوظ شجوؤ  بؤطل 1990 لجوانون   عا تسيموظ  لسيط  سؤي    لإلسالمنن  ش
 مالذ ت  ليجرء  لسةاسي في  عة  لييا    ألشربة  ش لالبة ...
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     ملةي  تأسةس يام   اليسؤب  ليجمايؤ   إلسؤالمة   لمقاتيؤ  بينيةؤا  1995-1991تعتيل ملةي   إل ام  في  لسرن )
فقا مكيتوؤا مؤ  إيؤان  ترثنؤق دؤالتوا بينيةؤا   كمؤا شضؤعن  لجمايؤ  بلةامجؤا آمرةؤا لتأينؤل  ل ؤر نر فؤي  لمجؤاالت 

 لحؤلمن    فؤي ةؤن   لعاوا ميوظ إلى آيب  لعيظ في بالن  ش تج  لمختي   شالسةما في مجال آيب  لعيظ  لشليي .. 
( 2000-196ت  لشؤر   ل ؤاةي لألفاؤا   لعؤلص فؤي هفااةسؤتا   أ مظ هللارلش  شجووظ بطل مرريتاةةا.. شفعال   لظ  

مؤؤ  رنؤؤل   ل ؤؤر نر  لعيمةؤؤ   لشؤؤلعة   لتؤؤي تأييؤؤن فؤؤي  لتةؤؤار    لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمقاتيؤؤ  بينيةؤؤا يؤؤان  ؤؤا كرةؤؤنإال ش 
  لجواني ش ألفاا   لعلص ..

  عمؤل فؤي معسؤكل ت تي ؤةظ  لقايؤا كر نر  ألفاا   لعلص  لينينؤن  ممؤ  لؤظ ويتحقؤر   الجمايؤ   لمقاتيؤ كا  يان م     
 تصؤؤان    لتؤؤي ش ؤؤا غؤؤانرش  إلؤؤى  لسؤؤرن   متؤؤا عن  يميوؤؤظ مؤؤ   لشؤؤةر هسؤؤام  بؤؤ  الن  فؤؤي  لمجؤؤاالت  لحر عةؤؤ  ش ال

جوؤؤانون  ن رؤؤل  لنيةؤؤا ضؤؤا ة ؤؤام  لقؤؤذ في    ل بتؤؤاهيا فؤؤي  لسؤؤرن  . شل ؤؤ  ةشؤؤا   لمقاتيؤؤ  شغنليؤؤا مؤؤ   إلسؤؤالمنن  ش 
شالسؤةما تحؤلكوظ فؤي  لسؤؤرن   ييؤى مقلبؤ  مؤؤ  لنيةؤا .. ههيؤ  ة ؤام  لعقنؤؤا  لقؤذ في شنفعؤ  إلؤؤى إبؤل م معايؤا   لتبؤؤانل 

ششضؤ  بلةؤام  لمكافحؤ   لعيادؤل  إلسؤالمة  مؤ  ة ؤام  لبشؤنل   إلسؤالمي( .. شسؤليا  مؤا  يؤب ة ؤام  ! لمجلمن  
 ؤؤالينينن  .. إذ آييؤن  لحكرمؤؤ   لسؤرن ةة  مؤؤ   نذلؤؤك كاةؤ  ل افؤ   ألفاؤؤا   لعؤلص . شل ؤؤ  با  ؤ لبشؤنل ظوؤل  لمجؤؤ  

  مؤؤ  مجؤؤاالت نتي ؤؤةظ   لمقاتيؤؤ (  للةنؤؤل يؤؤ   لسؤؤرن  .! كمؤؤا آييؤؤن مؤؤ   لشؤؤةر هسؤؤام  إرؤؤل ج مؤؤ  لا ؤؤ  مؤؤ   لينينؤؤ
شهن  ذلؤؤك إلؤؤى بؤؤاء رةنؤؤل   لجاوؤؤا  معوؤؤا .. شلؤؤظ  كؤؤ  مؤؤ  ذلؤؤك بؤؤا .. ش ت ا اتوؤؤايميؤؤ  ةتةجؤؤ  ضؤؤار  لنيةؤؤا يينوؤؤا 

في  لميطق  م  جاوا.. شهن  تلةنل م  كا  ميوظ م  تي ةظ  لقايؤا  إلؤى   ةتشاريظ  ي   لسرن   . لةعناش  ن لينين
يامؤؤ . ةنؤؤث كاةؤؤن  لمقاتيؤؤ  ةليصؤؤ  ييؤؤى ه  ت ؤؤر   لتي ؤؤةظ  ظ   لمقاتيؤؤ ( مضؤؤة ا إلنوؤؤا كؤؤر نرةإلؤؤى تي ؤؤ  ةضؤؤماموظ

 ن في ذلك مساع ة ن   ن رل لنيةا شرارجوا . لجواني  لرةنا في لنيةا.. ش بذل

  ةتشؤل  كما  ين   فقا ترهين كر نر  لمقاتي  شييادليا في  لعاوا مؤ  نشل  لميطقؤ  .. فعؤان  لؤبعة إلؤى  اكسؤتا  ش
هللارلش  في  لةم  ش لسؤعرن   شتلكةؤا شسؤرريا ش ألرن  ش لخيؤة  ش  عؤة نشل بؤمال هفلي ةؤا.. فةمؤا هتجؤ  هللارؤلش  إلؤى 

ييؤى  ش التصؤاالت لسةاسي في  عة  لاشل  لالبة  ةنؤث سؤاياتوظ  ألجؤر ء ش إمكاةةؤ   لمعيرمؤات  مالذ ت  ليجرء
  إلفان  في مجال  لايا   ش إليالم ..

   ت ؤر  ةاضؤل   فؤي يؤذه  لسؤاة   كؤي( سؤارين  لجمايؤ   لمقاتيؤ  1993م  إةطالق بؤل ر   لجوؤان فؤي  لجح  ؤل ميؤذ
ت  ضؤؤؤ  يشؤؤؤل ت مؤؤؤ  مجايؤؤؤاووا لنتر جؤؤؤاش  ييؤؤؤا  شلةشؤؤؤاركر  إرؤؤؤر ةوظ فؤؤؤي ذ توا شلجر ريؤؤؤا لينيةؤؤؤا .. شهشفؤؤؤابؤؤؤ لوامؤؤؤ  

 لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   لمسؤؤؤيح  فؤؤؤي  لجوؤؤؤان ضؤؤؤا  لي ؤؤؤام  لجح  ؤؤؤلي .. شل يوؤؤؤا كاةؤؤؤن تجلبؤؤؤ   الاؤؤؤ   لمؤؤؤل ر  . إذ  هنت 
سؤؤؤةطل     شسؤؤةطل   لعيادؤؤؤل  لجاييؤؤ  ش لت  نليؤؤؤ  ش ترجةؤؤ   لمخؤؤؤابل ت لوؤؤا  إلؤؤؤى  لميحؤؤلفن  السؤؤؤتخبار تة   الرتل  ؤؤات

 لتشؤلذم .. كمؤا سؤيعلض فؤي  ييى إن ر   لجماي   إلسالمة   لمسيح  في  لجح  ل  شنفعوا في متايات  إلةحل ف ش
 عينيؤؤؤؤا ييؤؤؤؤا يؤؤؤؤر ه    إلن ر   لمجلمؤؤؤؤ   يتجلبؤؤؤؤ   لجح  ليؤؤؤؤ  .. إ  بؤؤؤؤاء   . شل ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤال لييؤؤؤؤذ   لتالةؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤا  لتعؤؤؤؤلض 

  هضؤؤافن إلؤؤى  ا مؤؤ  جل  موؤؤا  جليمؤؤ   1995ميؤؤذ   (    همؤؤن ليجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمسؤؤيح    ةؤؤان  هبؤؤر ييؤؤا  لؤؤلةم
. بؤؤؤؤاير  ةميوؤؤؤؤظ  ل  ؤؤؤؤل    إلسؤؤؤؤالمة   لمقاتيؤؤؤؤ  رةموؤؤؤؤظ  مع ؤؤؤؤظ يؤؤؤؤمالء  لمجايؤؤؤؤاو   لالبؤؤؤؤاء  مؤؤؤؤ   لجمايؤؤؤ  غتةؤؤؤال

 ممؤ   سؤتطاير   ل ؤل رجؤا   لميتاي    شهةوظ لةسر  ييى  لعقنا   لسيفة   لصحةح  !! شلظ وي  م  يمالء  إال  لقينل 
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إلةحؤؤؤل ف  لخطنؤؤؤل  لؤؤؤذي ةصؤؤؤل فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل !!!شهلل  إلؤؤؤى ميؤؤؤاآق  لتي ةمؤؤؤات  ألرؤؤؤل  لةخلجؤؤؤر  بؤؤؤورن  ييؤؤؤى ذلؤؤؤك 
  ألمل م   يل شم   عا .

   باهت  لجماي   لمقاتي  ةشاآوا  لعسكلي في لنيةا . ييل ثالل  محاشر :1994في يام ) 

 ةلص يصا ات ما  ن رل  لنيةا   ضا هركا   لحكرم   لينية  . .1

كح  عة  لعيادل  لمطيرب  في مياآق  لجيل  ألرضل بلق لنيةا لتمارس ةلص يصا ات جبال تمل  .2
 شهرياف في محةط . 

 غتةال  لعقنا معمل  لقذ في ..  محاشل   .3

 ل    لمعطةات  إلستل تةجة  لييا م ل لنيةا لظ ت   لتسايا ييى م ل يذه  لحلك  ..

فةؤ   لمؤا   لل ةسؤة  ييؤى مسؤافات باسؤع   ألآؤل ف   تتيؤاثلفعان  لسكا   ينل   شلنيةا بيا دؤحل شي متل مؤي  
فةؤؤ  بؤؤل ر  تيؤؤك  لمحاشلؤؤ      ةطيقؤؤنفؤؤي بؤؤليط سؤؤاةيي ضؤؤنق ..  اإلضؤؤاف  ليتر نؤؤن غنؤؤل  لمؤؤر تي  لؤؤذي    شتتلكؤؤح

ت  لجوان ؤ   ؤا بؤاه.. ممؤا جعؤل يميةؤ   لتيسؤنق بؤن  اةنث كا   لتيسنق  لعلبي ش إل يةمي ش لاشلي لمكافح   لجماي
 لعمؤل فؤي  لؤا رل ش لخؤارج غنؤل ممكيؤ    شكؤذلك هدؤؤبحن ةلكؤ   لعيادؤل مؤ  شىلؤى لنيةؤا مح رفؤ   المخؤؤاآل إن ر  

شبب  مستحني  .. شسليا  ما هش   ة ام  لطاغرت في لنيةا رسا ل كينل  فؤي دؤ رف  لمجايؤاو    رغؤظ  لعميةؤات 
ألمؤؤؤ  شييادؤؤؤؤل  لجؤؤؤؤةش ش لميةشؤؤؤؤةات  ليرعةؤؤؤ  ش لبطرلةؤؤؤؤ   لتؤؤؤؤي  ؤؤؤام بوؤؤؤؤا هفؤؤؤؤل نيظ رؤؤؤؤالل تيؤؤؤك  ل تؤؤؤؤل    ضؤؤؤؤا هجوؤؤؤؤح   

  لحكرمة .
 للةم  ةطاص .. شسؤقط يؤان مؤ     ش تل  ألخ  لقا ا  لشونا ييا  ألرضلشيكذ  د نن رال ايا في  لجيل 

 لجمايؤؤ   لمقاتيؤؤ  لإليؤؤال  يؤؤ  تاننؤؤل بلةامجوؤؤا  لعسؤؤكلي  ش ضؤؤطلت لشؤؤوا ء فؤؤي مؤؤا  متعؤؤان  ش يتقؤؤل هللارؤؤلش  .. 
لت ييؤ  بيلةؤام    لوجؤرم  إلسؤتل تةجي ش لتل جؤ   لت تةكي(..لةقتصؤل ةشؤاآوا يميةؤا .معيي  ذلك في بةاةاتوا  ما ييؤ

 لعقنؤؤا  لقؤذ في نش  ه  ور فؤؤق ذلؤؤك  ؤؤار  الغتةؤؤال ألرنؤؤل فقؤؤط شيؤر  لمحؤؤاشالت  لتؤؤي كلرتوؤا   لمحؤرر عؤا ذلؤؤك ييؤؤى 
 أيجربؤؤؤ  ..  هجؤؤؤل ذلؤؤؤك  لطؤؤؤاغرت  لخينؤؤؤث .. فبؤؤؤاءت محؤؤؤرالت ياوؤؤؤا   ال شؤؤؤل شةجؤؤؤى  لقؤؤؤذ في  لمؤؤؤل  تيؤؤؤر  ألرؤؤؤل  

 ةشاآوا يميةا في لنيةا... ةواء لجماي  إل ش ضطلت
   كاةن ير دف  لحلص  لعالمة  ييى  إلرياص كما هسمريا تتصؤايا  سؤلي  لمطؤارن كافؤ   لجوؤانون  1995ميذ )

ي في كؤل مكؤا  .. ش ؤا هش ؤ   لتعؤاش  ش لتيسؤنق  ألميؤي  إل يةمؤي ش لعلبؤي ش لؤاشلي   ك نؤل  مؤ  كؤر نر  لتةؤار  لجوؤان
ضؤؤؤحا ا لتيؤؤؤك  لحمؤؤؤالت  ألميةؤؤؤ   ل المؤؤؤ   لتؤؤؤي شضؤؤؤعن ةصؤؤؤب هيينوؤؤؤا إغؤؤؤالق  لمؤؤؤالذ ت  آلميؤؤؤ   شتجفةؤؤؤا  لميؤؤؤا   

تسؤيةموا إلؤى بيؤا ةوا .. شكؤا  ةصؤنب  لجمايؤ   لمقاتيؤ   هش هسؤليا هش الغتةالوا لمالة    شمطارن   لعيادل  لل ةسة  
ت  لسيطات في تلكةؤا شسؤرريا ش ألرن  ش لؤةم  ش لسؤرن   في تيك  لملةي  ه ضا غنل  ينل ..  إذ  آارن  البتالءم  

يؤان  مؤ   لخال ؤا  لتا عؤ  لوؤذ   لتي ؤةظ .. ف ؤبة ييؤؤى  عضؤوظ شسؤيمر  إلؤى لنيةؤا كمؤا ةصؤل فؤي  لسؤؤرن   ش ألرن  
همؤاك   فؤي هبؤا ةؤاالت  لضؤنق فؤي همؤاكيوظ هش  رت ؤر رةيؤر  هش  شسرريا شتلكةا .. ش يتقل هللارلش  في تيك  ليالن هش

 لجوؤؤانون  رصردؤؤا  .. كمؤؤا تعؤؤلض  لالجئؤؤر  إلؤؤى  لؤؤاشل  لالبةؤؤ  مؤؤيوظ كانؤؤليظ مؤؤ   إلسؤؤالمنن  يمرمؤؤا شهرؤؤل  
 ليحصار ش لتضننق ..
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     بؤؤؤاهت 1996مؤؤ  تمكؤؤؤ  ةلكؤؤ  آالبؤؤؤا  مؤؤ   لسؤؤؤةطل  ييؤؤى هفااةسؤؤؤتا  شىيالةوؤؤا لإلمؤؤؤار   إلسؤؤالمة  ربةؤؤؤ   )
غؤؤظ شدؤرل  لعاوؤؤا مؤؤ  آال ؤ   لتي ةمؤؤات ش ل ؤؤر نر كؤر نر مؤؤ   ألفاؤا   لعؤؤلص بؤؤا  للةؤال إلؤؤى  لمؤؤالذ  لجاوؤا .. شر 

 لجوان   ش لعلبة  إلؤى هفااةسؤتا  شالسؤةما مؤ   ؤاماء  ألفاؤا   لعؤلص .. إال ه  قةؤان   لجمايؤ   لمقاتيؤ  بؤات متؤلنن  
فؤؤي  ليحؤؤاق بوؤؤذ   لمؤؤالذ  لجاوؤؤا شةؤؤذر  مؤؤ  ف ؤؤل  إيؤؤان  تجمةؤؤ  كامؤؤل بؤؤةة  لتةؤؤار  لجوؤؤاني فؤؤي سؤؤي  ش ةؤؤا   فؤؤي 

فؤي تيؤك  لملةيؤ    شمؤ  بنؤن  مؤ  ةؤ وظ  هفااةسؤتا مل  ثاةة  .. شلقا كيؤن مؤ  بؤن  هش  ؤل مؤ  ترجؤ  إلؤى هفااةستا  
 لمتؤؤؤلننو  فؤؤؤي ذلؤؤؤك   مؤؤؤ  ييؤؤؤا  مؤؤؤ  جاوؤؤؤا.. ش ؤؤؤا إيتيؤؤؤل ش الةطؤؤؤالقشتجمؤؤؤ   لقؤؤؤري   لمجؤؤؤيءشةؤؤؤث  لجمةؤؤؤ  ييؤؤؤى 

ةؤار  لجوؤاني.. تجعييؤي ييؤى  لت اتؤا عةاتوذلؤك  مؤ   تؤالمخطئن  في تؤلننيظ .. شل ؤ  مؤا ةصؤل فؤي سؤيتميل شمؤا 
 آل  هف ل في ه  تلننيظ شةذريظ ربما كا  في ةنيوا في محي  .. شل   كا  لأل ا ر مسار  شمشنئ  هرؤل  .. فوؤظ 

فقؤا هن  ةجؤاح آالبؤا  فؤي  سؤط سؤةطلتوا ،  تا عةاتؤ ش كاةر  موانو  في مالذ توظ شما كؤا  هةؤا لنتصؤرر سؤيتميل 
 لؤؤؤذي ال ؤؤؤاه مؤؤؤؤ  ةضؤؤؤل مؤؤؤ   ألفاؤؤؤا   لعؤؤؤؤلص فؤؤؤي كؤؤؤي وظ مؤؤؤ  جوؤؤؤؤ  ..  لجاوؤؤؤا  ييؤؤؤى مع ؤؤؤظ هفااةسؤؤؤتا    ش  لعؤؤؤؤح

ش لمطارن ت  ألمية   لتي يص ن  خال ا  لمقاتي  شغنليا م   لجوانون   فؤي هك ؤل مؤ  مكؤا  كمؤا هسؤي ن   إلؤى ه  
 ضؤؤطل  لمتؤؤلننش  إلؤؤى  ليحؤؤاق  أفااةسؤؤتا  ررفؤؤا شآمعؤؤا .. ررفؤؤا مؤؤ  لونؤؤب  لعر دؤؤف  ألميةؤؤ  فؤؤي مختيؤؤف بؤؤالن 

 ل ؤر نر  لبؤاره  مؤ  قةؤان  تي ؤةظ  ء.. شآمعا في  إلفان  م  معطةات  لساة  ش لمؤالذ  لجاوؤا .. شتتؤا   مجؤي لعالظ 
  إلسالمة  في هفااةستا  كانليظ ..   إلمار  لجماي   إلسالمة   لمقاتي  إلى 

 شؤؤة  تؤؤلننت  لمقاتيؤؤ   ؤؤانئ ذي بؤؤاء  فؤؤي  لؤؤحج  كر نريؤؤا فؤؤي معؤؤار  آالبؤؤا   لطرييؤؤ  مؤؤ  تحؤؤالف  لشؤؤمال ر
  ؤاالةخل  لظ  ك  ضم  بلةامجوا م  جو    شلعام تييرر  يايتوؤا ربمؤا  عؤا فؤي تيؤك  لملةيؤ    ستيح ف لاررل في 

في معلك   لطالبا  .. شيام تينيوا  لمسؤأل  مشؤلشعة  همنؤل  لمؤممين  كلمؤام بؤليي ممكؤ   حؤب  لؤاررل فؤي كي ؤ  
فؤؤي  لر ؤؤرف إلؤؤى جاةؤؤب ةكرمؤؤ   لطالبؤؤا  بؤؤنئا  ويخلآؤؤر  ش  ؤ ( بؤؤا1999.. شل ؤؤيوظ شبعؤؤا تؤؤا رس  لمر ؤؤف مطيؤؤ   

فشؤؤؤؤنئا .. شمؤؤؤؤا لي ؤؤؤؤر  ه  لعيؤؤؤؤر  نشر  مومؤؤؤؤا فؤؤؤؤي مسؤؤؤؤاةاتوظ فؤؤؤؤي مختيؤؤؤؤف  لمجؤؤؤؤاالت شالسؤؤؤؤةما فؤؤؤؤي  لمجؤؤؤؤال  لعسؤؤؤؤكلي 
 ش إليالم..

  ش رؤؤالل  لشؤؤر   ل ؤؤاةي لألفاؤؤا   لعؤؤلص فؤؤي هفااةسؤؤتا  .. كاةؤؤن  لجمايؤؤ   لمقاتيؤؤ  مؤؤ  هفضؤؤل  لمجمريؤؤات
( تي ةمؤا 14ييؤى مسؤتر   ألفاؤا   لعؤلص شتجمعؤاتوظ شجمايؤاتوظ  لتؤي بيؤ   لمؤي ظ ميوؤا ةحؤر  لعلبةؤ  تي ةمؤا شهن ء 

 شتجمعا شمعسكل  مستقال .. شكا  لوظ معسكل  مستقال شهك ل م  مضاف  شملكح ةشا  ..

    شرؤالل تيؤؤك  ل تؤؤل  بؤؤا  ه   ظؤؤالل يؤؤالظ  لعرلمؤؤ   لؤؤذي بؤاه وتسؤؤلص إلؤؤى ت  نؤؤل  لجوؤؤانون  ه ضؤؤا  ؤؤا شجؤؤا آليقؤؤ
 ؤأك ل مؤ   ضؤة  شسؤاة . رغؤظ ه  تؤرجووظ  لقطؤلي  ش اليتمام لعيادل غنل  لينية    تجاهى  لجماي   لمقاتي  في إل

  لينيي ظل ش ضحا شمالهما ل اف  ةشاآاتوظ شبينتوظ   إلن ري  شىةتاجوظ  إليالمي .

  ترةنؤا محؤرر    ترجواتؤ لجمايؤ   إلسؤالمة   لمقاتيؤ  إلؤى   سؤتمال لظ تيجم محاشالت  لشةر هسؤام  ش لقايؤا  فؤي
فؤؤؤي ةي ؤؤ   لؤؤؤذي هآيؤؤؤق ييةؤؤؤ  مسؤؤؤمى   لجيوؤؤؤ   لعالمةؤؤؤ  لجوؤؤؤان   سؤؤؤتةعابوظ لمر جوؤؤ  تجؤؤؤاه همليكؤؤؤا . كمؤؤؤا لؤؤؤظ  سؤؤؤتط  

 لصينينن ( .. ش لذي لظ  سؤتمل فؤي هللارؤل  لمطؤاف ييؤل  لسؤير ت  لخمسؤ  إال تي ؤةظ  لجوؤان  لمصؤلي   ةؤان   لشؤةر 
 لل ةسة  لذلك تعرن إلى  ضا ا ميوجة  شهرؤل  إن ريؤ  شهسؤباص متعيقؤ    لاكترر ه م   ل ر يلي.. شيياش ه   ألسباص



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  760  [  

 

 طيةعؤ   لترجؤ   ش لوؤاف  إلسؤتل تةجي شميحؤؤى  لجوؤا  لعميؤي ل ؤل جمايؤ .. شيكؤؤذ   قؤى تي ؤةظ  لمقاتيؤ  مسؤتقال فؤؤي 
 ا   لعلص إلى ه اموظ  ألرنل  ..ابل مج  شةشاآ  في ساة   ألف

     لمقاتيؤؤ ( كانليؤا مؤؤ   لتجمعؤات  لجوان ؤؤ   لعلبةؤ  ميومكؤؤ  فؤي ةشؤؤاآوا شجؤاء  لحؤؤاني يشؤل مؤؤ  سؤيتميل .. ش 
 شةلكتوا  لاؤشب    بل ربما هةوا كاةن  ألبله ةشاآا شهن ء..

ش ضطلت  لوجم   ألمليكة   لعاتة  جر  ش لح ة   بل   التعاش  مؤ   لخرةؤ  مؤ   لشؤمالنن  ش بؤذ ذ  ألةؤح ص  لمختي ؤ  
ا   لعؤؤؤلص ليؤؤؤاررل فؤؤؤي معلكؤؤؤ   لؤؤؤافاع يؤؤؤ   لؤؤؤي س ش لؤؤؤافاع يؤؤؤ   إلمؤؤؤار  ش طؤؤؤاع  لطؤؤؤلق ..  ضؤؤؤطلت جمةؤؤؤ   ألفاؤؤؤ

  إلسالمة  . شي  همنل  لمممين  شةكرمت   لتي باهت تتواش  ييى هك ل م  جيو  .

  هرذ  لمجاياش  م   لجماي   لمقاتي  بينيةؤا مؤر  عوظ فؤي تيؤك  لمعلكؤ   شهبيؤر  بؤالء ةسؤيا فؤي معلكؤ   لؤافاع
ييميؤؤا .. شسؤؤقط مؤؤيوظ  فصؤؤنل هللارؤؤل مؤؤيوظ وؤؤل  ط فؤؤي جوؤؤ   لجيؤؤرص فؤؤي  يؤؤايار ش يؤؤ  رطؤؤر  بؤؤمال كابؤؤل ..شكؤؤا 

 لعاوؤؤا مؤؤ   لشؤؤوا ء  شكاةؤؤن قةؤؤان توظ ش كبؤؤار كؤؤر نريظ فؤؤي آيةعؤؤ   لمقؤؤاتين .. كمؤؤا لعؤؤب  عؤؤة قةؤؤان توظ شكؤؤر نريظ 
تيؤؤك مؤؤ  سؤؤيظ مؤؤ   لقصؤؤف شمؤؤ    ضؤؤطلنشر   ؤؤاره  فةمؤؤا  عؤؤا فؤؤي  لمعؤؤار   لمتتالةؤؤ  فؤؤي هك ؤؤل مؤؤ  مكؤؤا  .إلؤؤى ه  

تجاه  اكستا  شترلى هةا  انتوظ شير  لشؤةر هبؤر  لينؤث قةؤان  مجمريؤات مقاشمؤ  لألمليكؤا    الةسحاص لمعار  إلى 
ييى  لحاشن  لباكستاةي مؤ  هفااةسؤتا  ميؤذ ذلؤك  لر ؤن إلؤى  آل  ة  ؤ   .. شثؤظ كؤا  ةصؤنب  لمقاتيؤ  مؤ   لؤيالء 

فر ؤؤؤ   لعاوؤؤؤا مؤؤؤ  ييادؤؤؤليا شكر نريؤؤؤا هسؤؤؤل  رةاةؤؤؤات    ؤؤؤأس  ؤؤؤ  ه ضؤؤؤا.. كانليؤؤؤا مؤؤؤ  مجايؤؤؤاو   ألفاؤؤؤا   لعؤؤؤلص ال
 ستحقر  .. لةقتل  لبعة شيسيظ هللارلش  إلؤى  ألسؤل لؤا   ةكرم  شجةش ش ر   ألم   لباكستاةة  يينوظ م    ما

 هعةم   لحمالت  لصينية  همليكا..
 ؤؤتال شهسؤؤل  كاةؤؤن رسؤؤا ل  لمقاتيؤؤ  كانليؤؤا مؤؤ  مكرةؤؤات  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لعلبؤؤي ش ألفاؤؤا   لعؤؤلص فانةؤؤ  .. 

شتشليا  .. لةعرن م  سيظ م  كر نريظ م  م  سيظ م  كر نر  لتةار  لجواني ..غلباء  لعصل  لحؤاوث ممؤ  ةجؤى 
م  هراشن سيتميل  ليتشلن ش لتخ ي في ه طار  ألرض م  جاوا .. فلةظ    لشؤوا ء.. شفؤلج يؤ   ألسؤل  شهةجؤى 

   لوظ شياه  ألكنا  اليصل ش ل لج ش لتمكن  .. لمستضع ن  م  عبانه في  ألرض في كل مكا  شةقق

ش ؤؤا ربطتيؤؤي  ؤؤاألرر  فؤؤي  لجمايؤؤ   لمقاتيؤؤ  رش  ؤؤط دؤؤا    شهرؤؤر  شيال ؤؤات تعؤؤاش  شيمؤؤل فؤؤي يؤؤا  مياسؤؤبات 
شمجؤؤاالت .. كؤؤا  هيموؤؤا هثيؤؤاء إ ؤؤامتي فؤؤي ليؤؤا  .. ةنؤؤث كتيؤؤن يؤؤان  مؤؤ   لمقؤؤاالت  ل  ليؤؤ   لجوان ؤؤ  فؤؤي مجيؤؤتوظ 

 لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمسؤؤيح  فؤؤي  لجح  ؤؤؤل   ةحؤؤل فيوظ تعؤؤاش  م مؤؤل فؤؤي  ل شؤؤف يؤؤ   ل جؤؤل. كمؤؤا كؤؤا  بنيؤؤي شبنؤؤ
إيؤؤال   ليؤؤل ء  مؤؤ   (   ش ؤؤا هن  ذلؤؤك  لتعؤؤاش  معوؤؤظ شمؤؤ  جمايؤؤ   لجوؤؤان  لمصؤؤلي  إلؤؤى1995مؤؤ  هش رؤؤل    يتبؤؤار 
ام بنيؤي شبنؤؤيوظ مؤ   يؤل مع ؤؤظ ت ؤتالت  لتةؤار  لجوؤؤاني فؤي ةنيوؤا. كمؤا سؤؤةأتي بةاةؤ  إ  بؤاء   .. كمؤؤا  ؤ هيمالوؤا

ه ضؤا تعؤاش  آنؤب هثيؤاء   لشؤر   ل ؤاةي لألفاؤا   لعؤلص( ه ؤام آالبؤا  .. ثؤظ جمعيؤا  لسؤينل فؤي محاشلؤ  نفؤ   لؤيالء 
هةؤؤا   سؤؤيتميل ..  ينؤؤل  لخؤؤلشج مؤؤ  هفااةسؤؤتا  .. شفعؤؤال هيتقؤؤا ه   لجمايؤؤ   لمقاتيؤؤ   ؤؤا بؤؤكين ركيؤؤا   ليؤؤاهل إثؤؤل

آؤؤالص ش لحضؤؤرر .. شهيتقؤؤا ه  قةان توؤؤا ش متمنؤؤح ييؤؤى دؤؤعنا  إلةتؤؤاج هساسؤؤةا فؤؤي  لتةؤؤار  لجوؤؤاني شكؤؤا  لوؤؤا شجؤؤرن 
   لجواني يطاء شهك ليظ تلبة  شتأينال ..  لعيظ فنوا  شكذلك كر نريا شييادليا كاةر  م  هك أ رجال  لتةار

تقيؤؤؤل   مؤؤؤؤيوظ ..شهةسؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤربتوظ ..شجمعيؤؤؤؤا شى ؤؤؤؤايظ فؤؤؤؤي مسؤؤؤؤتقل رةمتؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ   ليينؤؤؤؤن  ش لصؤؤؤؤا قن  ش لشؤؤؤؤوا ء 
 لحن  شةس  هشلئك رفةقا.ش لصا
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   سيق ه  بنين ه  تجلبؤ  جوان ؤ  مبكؤل  كؤا   ؤا  ؤام بوؤا  لشؤةر  لشؤونا  لمجايؤا  مصؤط ى بؤريعيي( رةمؤ

سؤتعمار  ل لةسؤي في  ليصف  ألشل م   لسبعنيات   فقا كؤا   لشؤونا بؤريعيي مؤ   لمجايؤاو   لؤذو  ةؤاربر  ضؤا  إل
في  لجح  ل . شكا  م ي  م ل مئات هللاالف  لمجاياو  في ةنيوا  طمحؤر  إلؤى  لتحؤلر مؤ   إلسؤتعمار تحؤن بؤعار 

ذلؤؤك.. شل ؤؤ   ل لةسؤؤنن   لؤؤذو  هتقيؤؤر  لعبؤؤ   إلسؤؤتقالل كمؤؤا هتقيؤؤر    لجوؤان   لةقؤؤام فؤؤي  لجح  ؤؤل ةكؤؤظ  إلسؤؤالم ييؤؤى إثؤؤل
مؤؤ  هبيؤاء  لجح  ؤؤل  لؤؤذو  تلبؤر  ييؤؤى هف ؤؤار  ش البؤتل كنن ايظ ليعيمؤؤاةنن  لعبؤ   إلسؤؤتعمار  جعيؤر   ألمؤؤل وؤؤمشل مؤ   عؤؤ

 هيا ء  إلسالم ! شكا  يذ  سيبا لتل كظ  ل  ل ش ل يظ  لذي نيى بوناةا مصط ى بريعيي لي رر  يية ..
 شل   تيك  لتجلب  سليا  ما  معن ش ستشوا  ا ايا شسج  م  تبقى م  يشل ت  لميتسين  إلنوا لعا  سين .

  فؤؤي   ستشؤؤل  فؤي ةوا ؤؤ   ل ماةنيؤؤات شبعؤؤا ه  ت ا مؤؤن  لمشؤؤاكل  إل تصؤؤان   فؤي  لجح  ؤؤل ةتةجؤؤ   ل سؤؤان  لعؤؤارم  لؤؤذي ش
..   الة جؤار م ايل ت  لخيح( كما يلفؤن فؤي ةنيوؤا   شهشبؤك  لحؤال ييؤى  ة جلت كاف  م ادل  لي ام شىن رت .. 

شضؤؤاع  طؤؤلح سةاسؤؤ   إلة تؤؤاح شىيؤؤال   تؤؤلرةم فيجؤؤأ  لؤؤل ةس  لجح  ؤؤلي هللاةؤؤذ     لشؤؤاذلي بؤؤ  جاوؤؤا( إلؤؤى يؤؤالج  أل
 ( .1989ن مقل آة  ةل  سي      ةتخا اتتشكنل  ألةح ص  لسةاسة  ش لاير  إلى 

( فؤؤي 1963  ل إلسؤؤتقالإسؤؤتال  لبؤؤانر   عؤؤة  لؤؤايا  مؤؤ   لصؤؤحر   إلسؤؤالمة   لتؤؤي كاةؤؤن مقمريؤؤ   شؤؤا  ميؤؤذ يوؤؤا 
ليؤؤاير    تشؤؤكنل   لجوؤؤ    سؤؤتجابر ي شة ؤؤل مؤؤ   لؤؤذو  يوؤؤا  لؤؤل ةس  يؤؤر ري برمؤؤاو (   شهييؤؤ   لشؤؤةر عباسؤؤي شمؤؤاة

 ش سؤؤتطاين إلسؤؤالمة  لإلةقؤؤاذ( لتشؤؤكل تجمعؤؤا يليضؤؤا  ضؤؤظ كافؤؤ   لسؤؤاين  إلؤؤى  لمشؤؤلشع  لسةاسؤؤي  إلسؤؤالمي .. 
ظ هشسؤؤؤا   لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  .. ش ةخؤؤؤل   فؤؤؤي يضؤؤؤريتوا  لم ترةؤؤؤ   ألبؤؤؤر ص مالوؤؤؤن   ؤؤؤ لجوؤؤؤ  ه  تشؤؤؤتمل ييؤؤؤى مع
 ييى نيظ مشلشع  إلسالم  لسةاسي .  ةر لوظ شمشاربوظ فقا  لتقر  لياس  صلف  لي ل ي  ه

   إلةتخا ات  لييا   ..تين  ه   لجوؤ   إلسؤالمة  لإلةقؤاذ    ؤا سؤحقن ه ؤر   ألةؤح ص  لسةاسؤة   لعيماةةؤ    ةصل مشم 
 ت انش سؤؤ لؤؤرآيي شترلؤؤن بؤؤذلك مع ؤؤظ بيؤؤا ات  لجح  ؤؤل ..  فؤؤي  لجح  ؤؤل   شيؤؤر ةؤؤحص  لسؤؤيط  ! ةؤؤحص جيوؤؤ   لتحليؤؤل

( شتمخؤؤة  لؤؤاشر 1990 لتشؤؤليعة    ليللماةةؤؤ (  لتؤؤي جؤؤلت سؤؤي     االةتخا ؤؤاتجيوؤؤ   إلةقؤؤاذ بؤؤذلك ليتحضؤؤنل لي ؤؤره 
 ألشل فنوا يؤ  فؤره  لجيوؤ   أغييةؤ  سؤاةق  كاةؤن سؤتمكيوا رؤالل  لشؤر   ل ؤاةي مؤ   لؤاشر   إلكمالةؤ  مؤ   ألغييةؤ  

 لاشل  ..س    الل  شلتلبمي تأييوا لتشكنل  لحكرم  ت لساةق   ل
    ليتؤارل   سؤتعا نياشضلبن ةر قةس  لخطؤل فؤي مشؤارق  ألرض شمااربوؤا .. شهيييؤن  لؤاشل  لصؤينية   ل يؤل  يؤ

م   لردرل ليسيط . بل دلح  فل ةسؤر  منتؤل  (   لؤل ةس  ل لةسؤي فؤي ةنيوؤا   ه     إلسالمننلقط   لطليق ييى 
إلسؤالمنن  ليسؤيط  . شكؤا   لحؤؤل  لرةنؤا همؤاموظ يؤؤر ليتؤؤارل  لعسؤكلي ليحنيرلؤ  نش  شدؤؤرل    سؤتعا نفلةسؤا ييؤى 

 إةا   إةقالص يسكلي مايرم م   يل  لالص شالسةما فلةسا.

  . قةان ت  لجيوؤ    ش معؤن  لم ؤايل ت  ؤالعيف   شفؤتم  لؤي ظ  لعسؤكلي  لؤذي  ش يتقينشةصل  إلةقالص
ل شي   لعشؤؤؤؤل ت هللاالف ييؤؤؤؤى  لسؤؤؤؤيط  شسؤؤؤؤحق  لا مقل آةؤؤؤؤ  بؤؤؤؤايظ مؤؤؤؤ   لاؤؤؤؤلص  لميؤؤؤؤافق  لسؤؤؤؤجر   لصؤؤؤؤح  سؤؤؤؤترلى

 لمعتقين  م   إلسالمنن  .. شكا  يذ  سؤيب با  ؤ   إلةت اضؤ   لجوان ؤ   لمعادؤل  فؤي  لجح  ؤل  ش لتؤي تعتيؤل مؤ  
هيظ  لتجارص  لجوان ؤ   لجؤاول   الار سؤ    شهللارؤل تجؤارص  لجوؤانون  فؤي  لمر جوؤ  مؤ   ألة مؤ   شهللارليؤا فؤي  لقؤل  
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(  تمؤاس  مبابؤل ش يال ؤ  بؤبعة 1996( شىلى يام 1989 لتجلب  يام  تيك  بتا ء لعشلي  . ش ا كا  لي ميذ 
مجليؤؤات تيؤؤك  لتجلبؤؤ  سأبؤؤنل إلؤؤى هيؤؤظ مجلياتوؤؤا فؤؤي ةوا ؤؤ  يؤؤذه  ل قؤؤل  إ  بؤؤاء  .. ش ؤؤا كاةؤؤن تجلبؤؤ  بخصؤؤة  

 لعاجؤل مؤ    ةسؤحابيامليل  شغية   ال ا ا  .. ش ا سجين ذلك كما ذكلت  في كتؤاص فقاتؤ  مخطرآؤا جؤايح  هثيؤاء 
  بؤاء ‘شهيات كتا   ميخصؤ  شسأةشؤله  ليبؤا  عا هةا   سيتميل ..  هفااةستاكابل إ ا   لوجم   ألمليكة  ييى 

 سة  ..ةشهما ييا فأيلض أليظ مياةي تيك  لتجارص  لتي يا شتوا ي   لص م  رالل ةقا  مرجح  ر   . 
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 يؤؤانيظ  ألل ؤؤن     ؤؤا ة ؤل ليجوؤؤان فؤؤي هفااةسؤؤتا  .. شسؤؤليا  مؤؤا  كؤا  يؤؤا  مئؤؤات مؤؤ   لشؤؤباص  لجح  ؤلي . ربمؤؤا ةؤؤايح
هثيتر  كما ير معلشف ييوظ هةوظ م  هبا  لمجاياو   أسا شبجاي  .. شمؤ  با  ؤ   لتسؤعنيات هرؤذ  لمجايؤاش  مؤ  

نؤؤث  لخؤؤؤامات ش لمضؤؤافات شمعسؤؤكل ت  لتؤؤؤاريب .. رغؤؤظ  قؤؤؤاء كؤؤل بيؤؤا  جمعؤؤؤر  هة سؤؤوظ شيسؤؤتقير   كةاةؤؤؤاتوظ مؤؤ  ة
جيوؤؤات  لقتؤؤال مشؤؤؤتلك  بؤؤن   لجمةؤؤؤ  تحؤؤن إن ر   لتيسؤؤؤنق  لعلبةؤؤ   لعامؤؤ  .. شيكؤؤؤذ  سؤؤعى  لجح  ليؤؤؤر  مؤؤ   ألفاؤؤؤا  

  لعلص لتي ةظ هة سوظ .
  ا يؤؤلف فةمؤؤا  عؤؤا بؤؤله   لقؤؤاري سؤؤعنا( كمؤؤا كؤؤا  وؤؤايى   كر ةؤؤا مؤؤ  هبؤؤله قةؤؤان ت  ألرؤؤر   لجح  ؤؤلين  شبؤؤاه تي ؤؤةظ مؤؤ

  ألفاؤؤؤا   لجح  ؤؤؤلين (   ش ؤؤؤا ربطيؤؤؤي  اللجؤؤؤل رؤؤؤالل تيؤؤؤك  ل ؤؤؤل  شمؤؤؤا  عؤؤؤايا دؤؤؤا    شتجاشهةؤؤؤا فؤؤؤي  لسؤؤؤك  فؤؤؤي   اسؤؤؤظ
يؤؤ  آمرةاتؤ  بتشؤؤكنل تي ؤؤةظ جوؤؤاني  -رةمؤؤ    -مكيتيؤؤي مؤؤ   إلآؤالع ييؤؤى تيؤؤك  لتجلبؤؤ   ش ؤا ةؤؤاثيي  بةشؤاشر

يؤا  مياسؤبات .. شلؤظ  كؤ   لمشؤلشع مسؤتعجال   شىةمؤا كاةؤن  ليعمل في  لجح  ل  عا  ل ل غ م   لجوؤان  ألفاؤاةي فؤي
 ..نش إليا هيا ف  في إآار  لتاريب  لتي ةظ  

(   لتجعؤؤؤؤل  ؤؤؤؤاألرر  1990 لعسؤؤؤؤكلي سؤؤؤي    ش الةقؤؤؤؤالصشجؤؤؤاءت هةؤؤؤؤا    إلةتخا ؤؤؤؤات  شمؤؤؤا جؤؤؤؤل  ليجيوؤؤؤؤ   إلةقؤؤؤاذ   
  لعسكلي  . لطاغرتة    الةقالبة  لجح  لين  ليعرن  إلى بالنيظ لمر جو   لحكرم  

  فؤؤي  لجح  ؤؤل  لةعؤؤرن  قؤؤل ر تلةنؤؤل مؤؤ  معؤؤ  إلؤؤى ييؤؤا  ييؤؤى مل ةؤؤل   ثؤؤظ يؤؤان إلؤؤى  لالسؤؤتطالعشذيؤؤب  لقؤؤاري سؤؤعنا
  عة  ألرر  في   بةشاشر(  لنتا    لتاريب  لمك ف شتي ةظ يمية   لتلةنل إلى  لجح  ل.  ستياص لجح  ل  عا ه  

   لمشؤلشع  إلسؤالمي فؤي  إلةتخا ؤات ش فؤاهش  فنوؤا  ثؤظ   رتؤارش   مينر  ةارؤب 5,3كاةن رن   ل عل  لطيةع  ألك ل م 
ت جوؤؤان ء ه  ولةؤؤب هك ؤؤليظ بيؤؤا  اآيةعةؤؤ  لةسؤؤاق يشؤؤل ت  آلالف مؤؤيوظ إلؤؤى  لسؤؤجر   كؤؤا    ةتصؤؤاريظمؤؤيوظ   ةتؤؤحع

  لسيطات  لعسكلي   لتي  طعن يينوظ  لطليق إلى ةصان ةتةج  فرهيظ بايظ شترجة  م   لالص شالسةما فلةسا ..

 ن ساة   لصحر   إلسالمة  فؤي  لجح  ؤل هللاةؤذ   تمؤرج  كافؤ  مكرةؤات  لصؤحر   إلسؤالمة   لعلبةؤ   لتؤي مؤ   لموؤظ كاة
 شتأثنليا ما ويي :  ةجموامعلفتوا ل وظ تيك  لتجلب   لمتشا ك   شكا  م  هيظ تيك  ل تل  حسب 

 : أوال: الجسة اا المية لإلنقاذ

 توؤؤا ش لتي ةمؤؤات  إلسؤؤالمة   لؤؤايا   لمسؤؤتقين  ..  اإلضؤؤاف  لقر يؤؤا شت رةؤؤن مؤؤ  ريؤؤةط مؤؤ  مؤؤا رس  لصؤؤحر  ش قةان 
 محؤان  ليوؤظ إال  لشؤعار مؤيو يليض  م  يؤر م  لمسؤيمن   لؤذو  هللاميؤر   عمرمةؤات مشؤلشع  إلسؤالم  لسةاسؤي نشةمؤا 

 سة  :ة لعام . شكا  م  هيظ مكرةاتوا  لل 
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شيعؤرن تأسةسؤؤوا إلؤؤى مجمريؤؤ  مؤؤ   -هللةمؤؤ  ر  -:  لتؤؤي كؤؤا  ولهسؤوا  لشؤؤةر محمؤؤا  لسؤؤعنا جماوههة الو بههة .1
 لطيب   إلسالمنن  في جامع   لجح  ل م   لذو  تتيمذش   ييى  لم  ل  إلسؤالمي  لشؤونل مالؤك  بؤ  ةيؤي   

 ألرر    لمسيمن  م  مررثؤات  لصؤحر   إلسؤالمة  فؤي  شكاةن تقرم في يمرمةات ف ليا محي   م  هف ار
 ...-رةم     -   اإلضاف  إلى هف ار  مالك هب  ةييلجح  ل م  تل   جمعة   لعيماء  لمسيمن  

: شيؤؤظ  قا ؤؤا ةلكؤؤ   لشؤؤونا مصؤؤط ى بؤؤر  عيؤؤي رةمؤؤ      ش ؤؤا تؤؤحيموظ شمؤؤ يوظ  حر ههة الدولههة اا ههالمية  .2
 شكاةن مجمري  جوان   سيفة   لمعتقا.. -رةم     -في جيو   إلةقاذ  لشةر سعنا مخيرفي 

: ش ؤؤا تؤؤحيموظ شمؤؤ يوظ فؤؤي  لجيوؤؤ  رجيوؤؤا  ل ؤؤاةي شرطنيوؤؤا سهه فية شههريوة وريضههة مههن أتبههاع الههدوو  ال .3
  لشةر  ييي بيحاج ة     ( ...   لمشورر

 .. ود  من رموز الدوو  اا المية من المستق نن .4

  لمتعاآ ن  م   لمشلشع  إلسالمي ..  واود  وريضة من ووام المس منن .5

 
 الج ائر :فرع التنظيم الدولي في  -تانيا: ارقواو المس موو 

 ةلكؤؤ  مجتمؤؤ   لسؤؤيظ(   ش ؤؤا هبؤؤى  ليحيؤؤؤاح   سؤؤظشكؤؤا  ولهسؤؤوظ  مح ؤؤرع  ليحيؤؤاح(   لؤؤذي هآيؤؤق ييؤؤى ةحبؤؤؤ   
 لاررل تحن م ي  جيو   إلةقاذ   شبقي مياش ا لوا آر ل   ة  ةةات  رغظ محيتوؤا .. شبؤ  يؤ   لمجايؤاو  يجرمؤا 

 ضاريا
 

 :اا المية النسضةوهم ح ب  -تالما: ارقواو المس موو المو نوو 
  جؤؤاص  (.. شكؤؤا  ف ؤؤليظ محيجؤؤا مؤؤ  ف ؤؤل  إلرؤؤر   شف ؤؤل  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة   لجح  ليؤؤ    لؤؤذي ر سؤؤ   ييؤؤا 

  لمحية  ..
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 :رابعا:  الس فنوو 

مؤؤؤ  ييمؤؤؤاء   ةحل فاتؤؤؤ ش لؤؤؤذو  كؤؤؤا  بؤؤؤليح  كينؤؤؤل  مؤؤؤيوظ ييؤؤؤى  ر يؤؤؤا   ل  ؤؤؤل  لجؤؤؤامي  لمؤؤؤاريي(  لؤؤؤذي  سؤؤؤتما  
 ك نل ميوظ  ومياش   لسيط   لجح  لي . لسعرن    للسمنن    شكا  

 
 : قامسا: الاباب الس فنوو المتاد وو 

سؤيفة   لعادؤم    لجح  ؤل( .. شكؤاةر   سؤمر  هة سؤوظ   اسؤظةلكؤ  سؤمنن  -كمؤا بيايؤي  -ش ا بؤكل  عضؤوظ  
 لت  نؤؤل  جمايؤؤ   ألمؤؤل  ؤؤالمعلشف ش ليوؤؤي يؤؤ   لمي ؤؤل(.. ش ؤؤا ت شؤؤن فؤؤنوظ ميؤؤذ  ليا  ؤؤ  هف ؤؤار تتؤؤل شح بؤؤن   لتحمؤؤن ش 

 ش لجول في  لاو  ش لاةةا ..
 

 :  ا  ا: جناش من حر ة الدولة اا المية
م   لاو  كاةر  م   لشةر مصؤط ى بؤريعيي شلؤظ وؤلش  لؤاررل فؤي جيوؤ   إلةقؤاذ لميوجوؤا  لؤا مقل آي . شكؤاةر  

 ييى ف ل جواني سي ي ..
 :  ابعا: )ارفغاو العرب الج ائريوو (

 جوانور   لمتحلكر  بن   لجح  ل شساة  هفااةستا ..كما سمر  فةما  عا  شيظ  ل 
كاةؤن يؤؤذه هيؤظ مكرةؤؤات  لسؤؤاة   إلسؤالمة  فؤؤي  لجح  ؤل هللاةؤؤذ      اإلضؤؤاف  لحلكؤات يامشؤؤة   ينيؤ   لتؤؤأثنل  مؤؤا 

 ش لحلكات  لصرفة   لمختي   ..  لتيية ةرلوا كجمايات 
 اؤش  وبح ؤؤؤر  يؤؤ   لسؤؤالح شيعؤؤاش  لمر جوؤؤؤ   عنؤؤا  إلةقؤؤالص  لعسؤؤكلي  قينؤؤل الذ يشؤؤؤل ت مؤؤ   لشؤؤباص  الجبؤؤال   شبؤؤ

  لحكرم   لعسكلي .. ثظ مالي ر  شبسلي  كينل    ه  باؤش   لصا م  لمسيم م   لحكرم  .
  ايتقؤالفؤي  لجح  ؤل  لعادؤم    ش لؤذي نيؤن لؤ  جيوؤ   إلةقؤاذ   إلؤى م اجئؤ   لجمةؤ   هنت ةلكؤ   إليتصؤام  ل ينؤل  

مؤؤاةي شييؤؤى بيحؤؤاج (  شؤؤكل م ؤؤاج    نشةمؤؤا هي مقاشمؤؤ  ! فةمؤؤا كاةؤؤا  هعةمؤؤي  لجيوؤؤ  ش بؤؤةخنوا  ل ينؤؤلي   عباسؤؤي
جم  مئات هللاالف  لمت ايلي  !!.. شسؤمعن فةمؤا  عؤا شهةؤا هتحؤل  تيؤك  لقضؤة  ه   عؤة هيضؤاء   يتصاما قرن   

شكيؤؤن هةؤؤؤت , فؤؤي مي ؤؤؤاتي  -و  هييؤؤظ  -شلؤؤظ وي ؤؤؤذ  ألش مؤؤل  المر جوؤؤؤ  اراةريمؤؤمجيؤؤس بؤؤرر  جيوؤؤؤ   إلةقؤؤاذ    ؤؤؤا 
 قؤؤرن  ةالةؤؤا يؤؤ  تيؤؤك  لملةيؤؤ  بؤؤبعة  لت ادؤؤنل ش ألسؤؤماء شل يوؤؤا لةسؤؤن ييؤؤاي  آل .. شبقنؤؤن جيوؤؤ   إلةقؤؤاذ بؤؤال  لم

رهس   شيانت مكرةاتوا  ألساسة  ليعمل  صؤرر  غنؤل ملكحيؤ  .. شبؤله  لشؤنرخ  ييؤا  لقؤانر بؤيرآي  شييؤا  لؤله ق 
لؤشس ل تؤل مقاشمؤ  مسؤيح  ليحكرمؤ  فؤي كؤ -رةموؤظ   جمةعؤا  -رجام ومحمؤا سؤعنا مخيؤرفي ش محمؤا  لسؤعنا( 

  لعادؤؤم  ش لجبؤؤال مؤؤ  ةرلوؤؤا .. شيمؤؤن  ل رضؤؤى  لسةاسؤؤة   لمسؤؤيح   لؤؤيالن   شبؤؤات ةؤؤذر ةؤؤلص هييةؤؤ  آاةيؤؤ   مؤؤا
 ضؤؤؤؤل ش  .ش تؤؤؤؤل  لمجايؤؤؤؤاش   لؤؤؤؤل ةس  لجاوؤؤؤؤا  برضؤؤؤؤةاف(  لؤؤؤؤذي جؤؤؤؤاء  ؤؤؤؤ   إلةقالبنؤؤؤؤر   لتصؤؤؤؤل   بؤؤؤؤتعينلي ؤؤؤؤن ه  

  لصا مات  لمسيح  إلى ذرشتوا ... 

 ؤؤاري سؤؤعنا( كمؤؤا ذكؤؤلت إلؤؤى  لجح  ؤؤل لمؤؤا  بؤؤول  ش ؤؤا ةؤؤاثيي بي سؤؤ   عؤؤا يرنتؤؤ   يؤؤ  جوؤؤرن مضؤؤية   امؤؤن   ةؤؤحل  
لجم   ألفاا   لعلص م   ش  قا ا فلع جماي  مصط ى بريعيي  ببعة  لخال ؤا ذ ت  ل  ؤل  لسؤي ي  لجوؤاني ييؤا  
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يؤؤل   ةؤؤام ذلؤؤك  لجمؤؤ  شهةوؤؤظ هسؤؤمره فؤؤي جمايؤؤ  جوان ؤؤ  ش ةؤؤا . ثؤؤظ يؤؤان  ؤؤاري سؤؤعنا.. شيؤؤاتف ةا بؤؤ  فؤؤي بةشؤؤاشر لةخ
 ( ..1991( هش هش  ل  1990  لجماي   إلسالمة   لمسيح (  شكا  ذلك في هش رل  

  ..  إةشؤؤؤق جؤؤؤحء كينؤؤؤل مؤؤؤ  مجيؤؤؤس بؤؤؤرر  جيوؤؤؤ   إلةقؤؤؤاذ   شبؤؤؤكل قةؤؤؤان  ت اشضؤؤؤن شتعاشةؤؤؤن مؤؤؤ   لحكرمؤؤؤ   لعسؤؤؤكلي
ه ق رجؤؤام ش سؤؤعنا مخيؤؤرفي(  لموانةؤؤ   لؤؤل  شرفؤؤة هللارؤؤلش  ييؤؤى رهسؤؤوظ  محمؤؤا  لسؤؤعنا ش ييؤؤا  لقؤؤانر بؤؤيرآي شييؤؤا

 جؤؤةش  إلةقؤؤاذ (   اسؤؤظيؤؤلف  يؤؤ  تشؤؤكنل مؤؤا  جتمؤؤايوظ شبؤؤاؤش   لمر جوؤؤ   اسؤؤظ جيوؤؤ   إلةقؤؤاذ .. شسؤؤليا  مؤؤا هسؤؤ ل
 بؤتمل  ليةؤا   لتأسةسؤي لجؤةش  م   لذو  دعاش   لجبال ش  لجيو  لذي بله ييى رهس   ماةي مله ق( هةا كر نر 

 رفة  لعرن  ليا مقل آة  ...  ل  لجواني  لسي ي  شركح ييى مياه إلةقاذ ييى مع ظ مكرةات  ل 

  شسؤؤؤليا  مؤؤؤا  معؤؤؤن  لحكرمؤؤؤ   لعسؤؤؤكلي  ةلكؤؤؤات  لعصؤؤؤةا   لمؤؤؤاةي شة ؤؤؤلت  ألةؤؤؤح ص  لسةاسؤؤؤة    شكؤؤؤا  فؤؤؤي
ش لحلكؤ  مؤ  هجؤل  ل قافؤ  ش لا مقل آةؤ     -ش ةلكؤ   إلرؤر    ةحيؤاح(  –شةلكؤ   ليوضؤ   -آيةعتوا جيو   إلةقؤاذ 

شةؤحص جيوؤؤ   لتحليؤل  لؤرآيي  لؤؤذي م يؤ  هللارؤل ر ؤؤةس شهر ء مؤاةي يؤؤر  -ولهسؤ  هللاوؤؤن هةمؤا(  يمؤؤا هياؤهشيؤي ةؤحص 
شبؤؤنرعة  دؤؤانل  هرل ..ةنؤؤث إسؤؤتملت  المعارضؤؤ  ثؤؤظ  مؤؤن  ش بؤؤتل كة  لحمنؤؤا موؤؤلي( ..شهةؤؤح ص ييماةةؤؤ    ييؤؤا

هلؤؤؤف(  50مؤؤ    شرؤؤلج ك نؤؤل مؤؤ  رؤشسؤؤوا إلؤؤؤى رؤؤارج  لجح  ل..ششدؤؤل يؤؤان  لمعتقيؤؤن  مؤؤؤ   إلسؤؤالمنن  إلؤؤى هك ؤؤل
ن   لمقؤاشمنن  فؤي  لجبؤال إلؤى مؤا  نؤل حمعتقل ميئن بوظ  لسجر   لصحل شي  .. شهن  ذلك إلؤى إرت ؤاع يؤان  لمسؤي

 يميةاتوظ  العشل ت ورمةا.. شهدبحنهة  بي  يشل ت  آلالف .. 

  سؤؤؤؤظ سؤؤؤةطلت هربؤؤؤار  لجوؤؤؤان فؤؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل ييؤؤؤى ييؤؤؤاشي   ألربؤؤؤؤار ششسؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم رؤؤؤالل تيؤؤؤؤك  ل تؤؤؤل  شبؤؤؤله 
  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمسؤؤيح ( كؤؤأيظ شهبؤؤله  لتجمعؤؤات  لعاميؤؤ  يسؤؤكليا فؤؤي مر جوؤؤ   لحكرمؤؤ   لعسؤؤكلي  .. شبؤؤله 

 لسؤؤيطات  لمالبةؤؤ  هثيؤؤاء سؤؤعة  لشؤؤل ء  لسؤؤالح   يتقيتؤؤ ليؤؤث ه    لحؤؤق  لعةاوؤؤا (..  لؤؤذي مؤؤا همنليؤؤا  ألشل  ييؤؤا  سؤؤظ
      ثؤؤظ مؤؤ ؤؤ  شلعيؤؤ  جع ؤؤل  ألفاؤؤاةي ( ثؤؤظ  تؤؤل رة آل  با  سؤؤم شسؤؤيمت  ليجح  ؤؤل . شري ؤؤ  هخ هللارؤؤل ال  حضؤؤلةي 

   هةما  لذي تحققن في يواه إةجاه ت كينل ...  ( همنليا هبر ييا1993ي   م  مطي   ر

  .  ل يؤل  ييؤى قةؤان   لقؤر ت   لوجمات  لقاري سعنا( في إةا   ش يتقلتصايات ةا   لعميةات  لعسكلي 
ن  م  سؤج   لجح  ؤل  لعادؤم   عؤا يؤا  هبؤول .. ج( س700م  هك ل م    لبحلي  في  لجح  ل  لعادم  . ثظ فل 

ثؤؤؤؤظ بؤؤؤؤذل شسؤؤؤؤع  فؤؤؤؤي ترةنؤؤؤؤا  ل صؤؤؤؤا ل  لمقاتيؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  جمةؤؤؤؤ   ل ل ؤؤؤؤاء .. ثؤؤؤؤظ  تؤؤؤؤل فؤؤؤؤي ظؤؤؤؤلشف غامضؤؤؤؤ  رةمؤؤؤؤ    
مئؤات  لسؤجياء  لسةاسؤنن  فؤي سؤج    غتةؤال( .. شفي يذه  ل تل  كؤا  ييؤف  لاشلؤ  كينؤل   شدؤل لحؤا 1994هش رل 

 هةا سجر   لعادم   لجح  لي  في ش  ع  ش ةا ..  سلكاجي(..

    كاةؤؤن كافؤؤ   ألدؤؤر ت  لمميؤؤا  ليجوؤؤان فؤؤي  لجح  ؤؤل تيؤؤاني  لمجايؤؤاو   بترةنؤؤا  لصؤؤ رف . 1993مطيؤؤ )
شفعؤؤال هنت جوؤؤرن كينؤؤل   ؤؤام بوؤؤا  لعاوؤؤا مؤؤ   ل ةؤؤان ت  لمجايؤؤا  فؤؤي   لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمسؤؤيح ( مؤؤ   ل ةؤؤان ت 

 شل  نؤؤل مؤؤ   لخال ؤؤا  لجوان ؤؤ   لمحيةؤؤ    إلؤؤى ةصؤؤرل تيؤؤك  لرةؤؤا   لتؤؤي يمؤؤل لوؤؤا  ألمنؤؤل  لمجايؤؤا  لجؤؤةش  إلةقؤؤاذ 
 ت  هةمؤا(  قةؤان   ل اةي ليجماي   إلسالمة   لمسيح  شلظ وليا ألةؤ   تؤل  ييوؤا  قينؤل رةمؤ    . شتؤرلى  هبؤر ييؤا

 لتؤأثنل  شهبوؤ  هشسؤا   لجوؤان  لجماي  م   عؤاه.. شةصؤين تيؤك  لرةؤا  فؤي يوؤاه.. شةشؤل بؤليط فنؤاور فؤي غا ؤ  
 لؤؤله ق رجؤؤام شييؤؤا  لقؤؤانر  مشؤؤوا بةعؤؤ  بؤؤنرخ  لجيوؤؤ  مؤؤ  قةؤؤان ت  لجؤؤةش  إلسؤؤالمي لإلةقؤؤاذ  محمؤؤا  لسؤؤعنا شييؤؤا
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 لجمايؤ   إلسؤالمة   لمسؤيح    اسؤظ شرآي ش سعنا مخيرفي( لشاص في يمل هبياء  عضوظ   همنؤل  ليجوؤان  لمرةؤا 
  لشامل ...  الةتصار آلمال  قلص   هنيارةا  إلى   هةما .. شهنت  لر  شير هبر ييا

 إال   اليتؤل فجؤةش  إلةقؤاذ  مؤاةي مؤله ق(  لرةؤا  شيارضؤوا   شةؤال ممؤ  ه ؤام يينوؤا شرفؤة  رفة همنؤل
شهدؤل ييؤى  لبقؤاء رؤارج  لرةؤا   ! ألسنلي  عباسي ماةي شييي بيحاج لما  خلجؤر  مؤ   لسؤج    لشةخن  قل ر ت 

 لجمايات  ل اةري  مؤ  مشؤلق  لجح  ؤل شغلبؤ  ششال ؤات  لرسؤط نريؤن  لرةؤا  ش دؤارت .. شل   يشل ت  ل صا ل ش 
يؤؤؤانيظ يشؤؤؤل ت  %( مؤؤؤ   لمجايؤؤؤاو   لمسؤؤؤيحن   لؤؤؤذي دؤؤؤار95 لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   لمسؤؤؤيح  تم ؤؤؤل هك ؤؤؤل مؤؤؤ   

 ( .1994 آلالف  م  ةيرل  

 مجيؤس بؤرر      هةما ير  آلرؤل فؤي ظؤلشف غامضؤ  .. شدؤار بةؤا  يؤ   عؤة هيضؤاء  تل هبر ييا
 يؤل قةؤان ت   لؤلةم  همؤن ( قةؤان ت  لجمايؤ  شتؤر لي  ليةعؤات لؤ  مؤ   لجماي   إلسؤالمة   لمسؤيح  بتؤرلي  هبؤر ييؤا

لوؤؤؤظ  شكؤؤؤا  ذلؤؤؤك    ل صؤؤؤا ل.. شلؤؤؤظ   كؤؤؤ  برسؤؤؤ   لمميؤؤؤاو  ليجوؤؤؤان فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل فؤؤؤي  لخؤؤؤارج إال ه  وميؤؤؤاشيظ شيؤؤؤاير 
 (...1995( هش هش  ل  1994هش رل 

  تانؤؤل فؤؤؤي ميحؤؤى  لسةاسؤؤؤات ش ليةاةؤؤؤات  ةم  همؤؤؤن  قةؤؤان   لجمايؤؤؤ  . بؤؤاهت بؤؤؤر نرل  لؤؤ يؤؤؤاشمؤؤ  تؤؤؤرلي هبؤؤر ي
 ش لعميةات في  لجماي   إلسالمة   لمسيح  شم  ذلك ..

ذ ت  لعال ؤ    الجتماعةؤ فقا ك ل   ليةاةات  لصانر  ي   لجمايؤ    ش تصؤعات  لمر جوؤ  مؤ   لشؤل  م  لماةةؤ  ش  -
ط  .. شتريؤايا  القتؤل   م ؤل هجوؤح   إليؤالم ..بؤاء  مؤ   لؤرهيل ششدؤرال إلؤى  ايؤ   لسؤي  لبعنا  م   ةكل  لاشل  هش

 لجل  ؤؤؤا فؤؤؤي  لشؤؤؤارع . شم ؤؤؤل  طؤؤؤاع  لتعيؤؤؤةظ كؤؤؤذلك.. شدؤؤؤرال لألسؤؤؤاتذ  ش لمؤؤؤا رس ش لطؤؤؤالص .. شكؤؤؤذلك شه ر   لؤؤؤي ط  
 شدرال ليعمال  لذو   ميمش   لسةار ت  اليتلشل !!.. شيكذ .. 

  تل  ليساء ش ألآ ال م  هسل  لعامين  في هجوح   لاشل  ..   استحالل   لتجلؤ ييى إدا ر  ل تاش  -

 يافا هساسةا ..  تخاذيا تصعنا  لمر جو  م   لميةشةات  لماةة   لملتطب   الحكرم  ش -

 ذلك م  يذه  لترجوات  لخل اء . إرت اع لوج   لت  نل في  لخطاص  لعام .. شغنل -

    لجيوؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  لإلةقؤؤؤاذ  لالجئؤؤؤ  فؤؤؤي  لخؤؤؤارج   شقةؤؤؤان ت  ألةؤؤؤح ص (   تؤؤؤا ين قةؤؤؤان ت  1995رؤؤؤالل سؤؤؤي
 لسةاسؤؤة   إلسؤؤالمة  ش لعيماةةؤؤ  شةتؤؤى  لشؤؤنرعة  إلؤؤى مؤؤمتمل بليا ؤؤ   ل اتةكؤؤا  فؤؤي رشمؤؤا لتشؤؤكنل تحؤؤالف سةاسؤؤي   

نيتوؤا ي  بتلكر سةاسةا   شل   ييان  لحكرم   لعسؤكلي  هجوؤة تيؤك  لمبؤانر   لاليبؤ   لمشؤي  علض ةل ههم   لجح  ل
 .. ةعقانياشمكا  

    لشؤؤؤةر محمؤؤؤا   غتةؤؤؤال لؤؤؤلةم  همؤؤؤن  شقةان تؤؤؤ   لميحلفؤؤؤ   لمجلمؤؤؤ  ييؤؤؤى  (.. تجؤؤؤله هبؤؤؤر ييؤؤؤا1995هش رؤؤل سؤؤؤي 
 لريؤؤاص  لعمؤؤار  شغنليمؤؤا مؤؤ   لمجايؤؤاو   لميتمؤؤن  لجمايؤؤ   لطيبؤؤ  ش لؤؤذو  كؤؤاةر   ؤؤا نريؤؤر    لسؤؤعنا ش  لمجايؤؤا ييؤؤا

كؤا   ؤا هآيقؤ  ييؤنوظ مح ؤرع   سؤظ جمايؤ   لجؤحهر ( شيؤر   سؤظييؤنوظ   مرجب  لرةا  في  لجماي    شكاةر   طيقر  
ييؤى قةانتؤ  شبؤاير   لح ؤاع ييؤى  لوريؤ   لسؤيفة   لالةقؤالصريظ  باير  تحضنليظ يلميوجوظ .. فقت  ةتقان  ليحياح 

  إلةحل فات ي  مسار  لجماي  تت شف. ليجماي  بحيموظ .. شم  ييا  باهت ة ةق 

   لحمؤ  همؤن   ر كتؤاص  عيؤر    يا  ؤ  رص  لعؤالمن  ( بترقةؤ  هبؤر ييؤا دؤالتيؤك  لجليمؤ   ثظ هتبعن تيك  ل ةان 
ييؤؤؤى هةؤؤؤ  مؤؤؤيو   لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   لمسؤؤؤيح  ..ش ؤؤؤا ةمؤؤؤل  ل تؤؤؤاص مؤؤؤ  فيؤؤؤر   لجوؤؤؤل شهلؤؤؤر    لتطؤؤؤلف ش لت  نؤؤؤل 
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 ارثؤ   لتؤي ةيؤؤن شضؤحن ه عؤان  ل مؤا جؤحم  الوريؤ   لميحلفؤ   لجاوؤا  ليجمايؤ  فؤي يوؤا همنليؤا يؤذ    ش ش الةحؤل ف
 للةم  همن  ذلك بترجة   مقاتية  إلى  لمجاهر  لجماعةؤ  فؤي  لمؤاةنن  فؤي    ةان   لجماي   لمسيح  . ثظ هتب  ييا

 ؤؤتيوظ شسؤؤيي ةسؤؤا وظ ..ييؤؤى  ش سؤؤتباح لحكرمةؤؤ   ف  ؤؤليظ  ت لميةشؤؤةافؤؤي   ةخلآؤؤر  لقؤؤل   لمجؤؤاشر  لوؤؤظ بؤؤاير  هةوؤؤظ 
 هةوظ ملتاو ..!!!

 بار ت  لجح  لي  يذه  ألجر ء  لتي ت شف فةمؤا  عؤا هةوؤا يؤي  لتؤي سؤعن إلنوؤا ش هشجؤاتوا إستاين هجوح   إلستخ
  شنسن  لعمالء في قةان   لجمايؤ   لتؤي ربمؤا كؤا   همؤن ( ش ةؤا  مؤيوظ ..شهتبعؤن  ذلؤك كمؤا كشؤف  عؤة  ل ؤاري  

 تيك  لمأسا  .. لقر ت  لخاد  مم   هجيلش  ييى فعل ذلك هش بواشه  ار  كي ال تضة   ص   م   لجةش ش

  مؤؤله  شال آ ؤؤال  فأتبعؤن  لحكرمؤؤ  ذلؤك بتي ؤؤةظ سيسؤي  مؤؤ   لمجؤاهر  لملشيؤؤ  فؤي  لمؤؤاةنن  شلؤظ تؤؤرفل يجؤره  شال 
(   ةنؤؤؤث بؤؤوات  لجح  ؤؤؤل هيؤؤؤر ال 1997-1996 لرةشؤؤة   لتؤؤؤي جؤؤلت رؤؤؤالل    لمجؤؤؤاهرشال ةتؤؤى ةنر ةؤؤؤا  فؤؤي تيؤؤؤك 

ويصؤلفر  مؤ  هبؤر ص  لمسؤاجا بؤاير  هةوؤظ كؤاةر   شبحرر  م   لاماء.. شدين إلى  تؤل  لمصؤين  فؤي رمضؤا  شيؤظ
 ؤؤا بؤؤاركر  فؤؤي  إلةتخا ؤؤات فارتؤؤاش  بؤؤذلك !!!.. شكاةؤؤن هكيؤؤل  لمجؤؤاهر تجؤؤلي فؤؤي  لميؤؤاآق  لمعلشفؤؤ  بيجؤؤاح جيوؤؤ  

فنوا في  إلةتخا ات  لسؤال  .. شكؤا  يؤذ   م ا ؤ  تصؤفة  ةسؤاص مؤ   يؤل  لحكرمؤ  مؤ  مؤ   رتؤارش   لمشؤلشع   إلةقاذ
شؤؤؤؤف يؤؤؤؤمالء  لشؤؤؤؤورن  الرثؤؤؤؤا ق  لممكؤؤؤؤا  لؤؤؤؤذلك ييؤؤؤؤل شسؤؤؤؤا ل  إليؤؤؤؤالم  لمختي ؤؤؤؤ   عؤؤؤؤا ذلؤؤؤؤك  عؤؤؤؤاه  إلسؤؤؤؤالمي كمؤؤؤؤا ك

سؤؤؤؤير ت..ش ا يلضؤؤؤؤن  يؤؤؤؤا   لجحيؤؤؤؤل   عؤؤؤؤة  لمقؤؤؤؤابالت  الاؤؤؤؤ   أليمةؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي يؤؤؤؤذ   لمجؤؤؤؤال ..ش ةشؤؤؤؤل  عؤؤؤؤة هشلئؤؤؤؤك 
  لعسكلين  بوان توظ في كتب آبعن في فلةسا شهدبم  ألمل  آل  ش ضحا..

  ة ة إلجل مؤؤي ش لميحؤؤلف لي ةؤؤان   لجاوؤؤا  ليجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمسؤؤيح .. شمؤؤ  ت شؤؤف  لح ةقؤؤ  ش لترجؤؤ  
ييوؤؤا  لمميؤؤؤاش  فؤؤؤي  لؤؤؤا رل ش لخؤؤؤارج . شهدؤؤؤارت  لشخصؤؤؤةات ش لجمايؤؤؤات  لجوان ؤؤؤ   لبؤؤؤاره   لتؤؤؤي هوؤؤؤات  لجمايؤؤؤ  
 لمسؤيح  رؤؤالل مسؤؤاريا شدؤؤارت بةاةؤات ياوؤؤا  بؤؤذلك مؤؤ  مختيؤؤف  لجمايؤات ش لشخصؤؤةات  لجوان ؤؤ    شكيؤؤن مؤؤ  

. كمؤا بؤاهت  ل تا ؤب ش ل صؤا ل  لجوان ؤ   فصين في بوانتي في كتؤاص مي صؤل ش ف ذلك  لمر ف كما  ل م  هش 
 لقتؤؤؤال بؤؤؤن    بؤؤتعلفؤؤي  لؤؤؤا رل تؤؤي ة ييوؤؤؤا فؤؤي لتؤؤؤيامس هك ؤؤؤل فؤؤأك ل فؤؤؤي ةمامؤؤات  لؤؤؤام  لملشيؤؤؤ   لمخحيؤؤ .. ثؤؤؤظ 

  لجماي  شبعة تيك  ل صا ل  لمي صي  ييوا .. 

 ألربعؤؤاء( كمؤؤا كؤؤاةر   سؤؤمر    شيؤؤظ مؤؤ  جمايؤؤ   لشؤؤةر محمؤؤا  لسؤؤعنا   تؤؤل  لمجايؤؤاش  مؤؤ   جمايؤؤ  جيؤؤل 
 عؤؤاه سؤؤ اح هك ؤؤل إجل مؤؤا ميؤؤ  قةؤؤان   ى لؤؤلةم  همؤؤن (.. شهر ةؤؤر   لؤؤاةةا مؤؤ  بؤؤلشره   لنتؤؤرل رةمؤؤ       تيؤؤر   ه ؤؤا ييؤؤا

شل ؤؤ   عؤؤا ه    ييتؤؤل  لحش بؤؤلي (   لؤؤذي تؤؤا   مسيسؤؤل  إلجؤؤل م          لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   لمسؤؤيح    شيؤؤر  لمؤؤاير
سؤؤتملت فؤؤي ميوجوؤؤا  عؤؤا ه  يحلؤؤن فؤؤي ميؤؤاآق محؤؤاشن  إلؤؤى ه   تؤؤل يؤؤذ   ضؤؤع ن  لجمايؤؤ  ش يؤؤن إمكاةةاتوؤؤا .. ش 

 ( فةما  عا في  لجح  ل ...2003 ألرنل سي   

  ليؤؤؤؤؤاس يؤؤؤؤؤيوظ شهيؤؤؤؤؤايظ  المشؤؤؤؤؤلشع  لجوؤؤؤؤؤاني بؤؤؤؤؤل   ة ضؤؤؤؤؤاضمؤؤؤؤؤ  تشؤؤؤؤؤلذم  لمجايؤؤؤؤؤاو  شتقسؤؤؤؤؤموظ   شبعؤؤؤؤؤا 
تخبار ت  لجح  ليؤؤؤ  ش لخارجةؤؤؤ  إلؤؤؤى ميتاايؤؤؤا مؤؤؤ  سؤؤؤنيارير  لمجؤؤؤاهر  لؤؤؤذي ش إلسؤؤؤالمي.. شدؤؤؤين  لمخططؤؤؤات  إلسؤؤؤ

رططن ل  . فأآيقن بلةامجا لإلستسالم باير   لع ر ي   لمسيحن   لذو  ويقر  سالةوظ .. شكؤا  جؤةش  إلةقؤاذ 
ن  فؤؤي   ةؤان    مؤاةي مؤله ق( هشل  لمسؤتجنين  لمؤا يؤلف بيؤا ء   لر ؤؤام  لؤرآيي( .. شتيؤلع يؤان مؤ  ييمؤاء  لمسؤيم

 لخؤارج مؤ  هم ؤؤال  بؤ   ؤؤاه ش بؤ  ي مؤؤن  ش أللبؤاةي  لنؤايمر  ةؤؤا ء  لاشلؤ  لإلستسؤؤالم   ش رؤلج  أللبؤؤاةي  ؤآرل فتاشيؤؤ  
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أو الخههروج  : (   لؤؤةعي  ه  هةؤؤا    لجح  ؤؤل هكيؤؤل بؤؤايا ييؤؤى مؤؤا ذيؤؤب إلةؤؤ  مؤؤ   ؤؤرل 2000 يؤؤل ه  وتؤؤرفى سؤؤي   
( . ش رؤتيط   لحابؤل  اليابؤل فؤي سؤاة  ا الم ذاته    و   الوكام في هذا ال ماو , هو في حايقته قروج و   ا

 لصحر   إلسالمة  كيوا  سؤيب  لتجلبؤ   لجوان ؤ   لجح  ليؤ .. لتصؤبم بؤايا  ل ؤل مؤ  وليؤا ه  وؤالل ييؤى ره ؤ   فؤي 
 لجوؤؤان شلةصؤؤبم  ليمؤؤرذج ييؤؤل  لمؤؤ   عتيؤؤل .  عؤؤا ه  ةجحؤؤن  إلسؤؤتخبار ت  لجح  ليؤؤ  شمؤؤ  سؤؤايايا مؤؤ   فشؤؤل رةؤؤار
 لعلبة  ش لخارجة    شمشارك  ة ن   م  شسا ل  إليالم  لعلبؤي بوؤام  لحؤاجح بؤن  م ؤا ةظ  لجوؤان  شبؤن    لمخابل ت

 هف ار  لت  نل ش إلجل م ش لمجاهر شةمامات  لام..!

  شما  عايا تتا عن  ألةا   في  لجح  ل شكين  ؤا غؤانرت  ليؤا ( إلؤى هفااةسؤتا    ةنؤث ال  1998رالل يام
  بتعؤانيش ألةؤا   كمؤا  جؤب فؤي ظؤل يحلؤ  بؤب  تامؤ  يؤ  شسؤا ل  إليؤالم    اإلضؤاف  إلؤى   مك  مر كب   ألربار

  لع ةظ   لذي تسيين لي   ..  سيب  لاش ر1996ميذ مطي  ي  ميف تيك  لقضة  شمتاياتوا 

شل ؤؤ  شمؤؤ  رؤؤالل  لمعيرمؤؤات  لتؤؤي بياتيؤؤي مؤؤ   عؤؤة  لمجايؤؤاو   لجح  ؤؤلين   ألفاضؤؤل ممؤؤ  الذش   أفااةسؤؤتا  فؤؤي 
ةيؤؤؤ  آالبؤؤؤا    شمؤؤؤ  رؤؤؤالل متؤؤؤا عتي  حسؤؤؤب  لممكؤؤؤ  لرسؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم   شبعؤؤؤة  لموتمؤؤؤن  بوؤؤؤذه  لقضؤؤؤة    شمؤؤؤا مل 

ييةؤؤ  مؤؤؤ   عؤؤة  ليةاةؤؤؤات  لتؤؤي دؤؤارت  عؤؤؤا ذلؤؤك ششدؤؤؤيتيا..فقا بؤؤا  ه   لااليةؤؤ   لسؤؤؤاةق  مؤؤ   لمسؤؤؤيحن    آيعؤؤن
مجمريؤات ييؤا شييؤا  فؤي  لجح  ؤل سؤمي  مشؤلشع  لر ؤام  لؤرآيي   شبقنؤن  ش لمجاياو   ا ةحلر  م   لجبال   عل ما

  لجوانون .  تليا متا ع   لمر جو  م   لي ام  لذي رلج وبايي  اةتصار  ايل ييي  إلسالمنن  ش

  لجمايؤؤ   لسؤؤيفة  ليؤؤاير  ش لقتؤؤال( بحيامؤؤ  همنليؤؤا  ةسؤؤ    سؤؤظثؤؤظ ظوؤؤلت إلؤؤى  لعيؤؤ  جمايؤؤ  هآيقؤؤن ييؤؤى ة سؤؤوا  
فلكؤحت فؤي بةاةاتوؤا ييؤى ة ؤي هف ؤار  ييؤل ذلؤك  لؤارس  لقاسؤي  ةطاص (..با  م  رالل بةاةاتوا هةوا شين  عؤة 

 لت  نؤؤل ش لايؤؤر   شييؤؤى تلكنؤؤح  لمر جوؤؤ  مؤؤ  هجوؤؤح   لسؤؤيط   لعسؤؤكلي  ش ألميةؤؤ  شىبؤؤل ه  أليؤؤا ف  لعامؤؤ  مؤؤ   هجؤؤل 
ةصؤل يا يؤ   إ ام   لاشل   لشلعة ..إال ه  مع ظ  ألشسا   لجوان ؤ  بؤات ةؤذر  مؤ  ذلؤك   فقؤا كاةؤن  لصؤام   مؤا

  رتطؤؤافش ؤؤا ةقيؤؤن شسؤؤا ل  إليؤؤالم شماه لؤؤن  عؤؤة هربؤؤار يميةؤؤات تيؤؤك  لجمايؤؤ  شمؤؤ  هبلهيؤؤا  عؤؤة يميةؤؤات  .
 م ان توظ  مبال  ضخم  .. لألجاةب ش

كما ه   لمجايؤاو   لجح  ؤلين   لؤذو  همؤر  هفااةسؤتا    ةؤاشلر  بؤاشريظ تجمةؤ  هة سؤوظ شتلتنؤب هشر  وؤظ إليؤان   لعمؤل 
  كؤؤا   صؤؤارع ظلشفؤؤا دؤؤعب  مؤؤ  هجؤؤل إةةؤؤاء م ؤؤل تيؤؤك  لقضؤؤة  . ش بؤؤات  عؤؤة فؤؤي  ضؤؤنتوظ   شبؤؤكير  بؤؤب  تجمؤؤ

ةؤ   مؤا ميالمات  لترفنق ش لتساوا ييؤى  عؤة  لياضؤجن  مؤيوظ ..شل ؤ  هةؤا   سؤيتميل يؤاجيتوظ كمؤا ياجيؤن  لج
فؤل  مؤ  ميوظ ة ؤا ش  -تقيل    -مر  عوظ في معلك   لافاع ي   لي س شي   إلمار  ..شةالر   ش تخذش  ير معيرم..

مطيؤؤ   لقؤؤل   لحؤؤاني  لسؤؤيتميمؤؤيوظ هسؤؤماءيظ فؤؤي  ا مؤؤ   لشؤؤوا ء ش ألسؤؤل  مؤؤ  ضؤؤحا ا هرؤؤاشن   لؤؤيالء شسؤؤجل ك نؤؤل
 ش لعشلي  . 

رهميههة ت ههك التجربههة وهههو بعنههواو ) ووههد  ههج ه شههسا تي وههن تجربههة الجسهها  فههي الج ائههر فههي  تههاب مسههتقل 
ااقههو  بههالعو   إليههه رهميههة  روس ت ههك ( وأنصههح 1996-1989مختصههر شههسا تي و هه  الجسهها  فههي الج ائههر )

  التجربة المرير  .( 
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آق  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي جايحيؤؤ  أل  تقؤؤرم فنوؤؤا ةلكؤؤ  جوان ؤؤ  تتؤؤرفل لوؤؤا مع ؤؤظ ه   لؤؤةم  مؤؤ  هك ؤؤل ميؤؤا  يتقؤؤاتطالمؤؤا ل
شيؤر  دؤ ح (  40ييادل  ليجاح  لسيية  .. شالسةما  عا قةام  لرةا .. ش ا كتين في ذلك  ح ا رادؤا مؤ  ةحؤر  

 يية .  نذلك شةلضفة  هثين   عير     مسمشلة  هيل  لةم  ي  مقاسات  لمسيمن  شثلش توظ (   ةنث

كؤؤظ( شتحكموؤؤا  2500كؤؤظ ملبؤؤ ( شسؤؤر ةيوا  لطرييؤؤ   لتؤؤي تحيؤؤا ييؤؤى   هلؤؤف 400 لتؤؤي تقؤؤارص    ةتوا  لشاسؤؤعفمسؤؤا
ة تاةوا ييى  لسعرن   شنشل  لخية  م  جو  شييؤى  لقؤل   إلفليقؤي شمؤا وؤرفله مؤ   لؤذرنل    مضنق  اص  لمياص  ش 

مؤ  يؤان سؤكا  جحيؤل    لعؤلص  هي هيؤاء  %(70ش لسالح  في بلق إفلي ةا .. شك افتوا  لسكاةة   لتي تشكل ةحر  
آيةعتوؤا  لجال فةؤ   لمتيريؤ  ش لؤريل   لتؤي تيتشؤل فنوؤا  لجبؤال شتعتيؤل  مينر  تقليبا  ش 40مينر  م  هدل ةحر 25

م  هديم  لمياآق لحلشص  لعصا ات  لجوان  . شكذلك آيةعؤ   لسؤكا   لمحاف ؤ   لمتاويؤ  شبينتوؤا  لقييةؤ   لسؤيةم  
ةتشؤؤؤؤار  لسؤؤؤؤالح ش رتباآؤؤؤؤ  بتقالنؤؤؤؤا  لحةؤؤؤؤا    لحاو ؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤييةات  لطؤؤؤؤا    لمؤؤؤؤاةي  لصؤؤؤؤيايي. ش  مؤؤؤؤ  تحطؤؤؤؤةظ  لحضؤؤؤؤار 

مينؤؤؤؤر (  طعؤؤؤؤ  سؤؤؤؤالح بنؤؤؤؤا رجؤؤؤؤال  ل با ؤؤؤؤل 70. ةنؤؤؤؤث ت نؤؤؤؤا  إلةصؤؤؤؤا ةات  للسؤؤؤؤمة  برجؤؤؤؤرن هك ؤؤؤؤل مؤؤؤؤ    الجتماعةؤؤؤؤ 
لعجؤؤؤا ح  طؤؤ ( سؤؤالح ل ؤؤؤل مؤؤر آ   مؤؤا فؤؤؤنوظ  ليسؤؤاء ش 3لؤؤا   لحكرمؤؤ   هي  معؤؤؤال هك ؤؤل مؤؤؤ    ش لسؤؤكا . غنؤؤل مؤؤؤا

متجؤذر  شتعؤرن إلؤى مطيؤ   لخمسؤنيات كمؤا هةوؤا متيريؤ  تشؤتمل  ش للض ! كمؤا ه   لصؤحر   إلسؤالمة  فنوؤا  ا مؤ  ش
مؤؤ   إلرؤؤر   إلؤؤى  لسؤؤيفة  إلؤؤى  لسؤؤلشري  إلؤؤى  لتييةؤؤ  ش لؤؤاير  إلؤؤى  لصؤؤرفة    لمعلشفؤؤ ييؤؤى مع ؤؤظ مؤؤا رس  لصؤؤحر  

ظ  لشؤكةم  ش لقؤار ت  لقتالةؤ  ةنؤث  ستعصؤن  لؤةم  ييؤى إلى هللارل ذلك. يذ   اإلضاف  لطيةع   لسؤكا   لؤذو  منؤحتو
فنوؤا  كمؤا ةصؤل لييلتاؤالنن  ثؤظ   السؤتقل رمؤ    الستعماري مختيف هبكال  إلستعمار هميا آريال شلظ تتمك   لاشل 
  ليادل..   إلة ينح ثظ  لع ماةنن  ثظ  لجةش  لمصلي في يوا ييا

( كؤؤؤا   لشؤؤباص  لمجايؤؤؤا  لةميؤؤؤي  شؤؤكل ثؤؤؤاةي هييؤؤؤى 1992-1984شفؤؤي تجلبتيؤؤؤا  لجوان ؤؤ   لعليقؤؤؤ  فؤؤؤي هفااةسؤؤتا   
( .. 2001-1996إةصؤؤا ة  مؤؤ  بنؤؤن   لشؤؤباص  لعؤؤلص  لؤؤذو   ؤؤامر  ليجوؤؤان  ألفاؤؤاةي  شكؤؤذلك فؤؤي بؤؤرآوظ  ل ؤؤاةي  

هدؤؤال   لعلشبؤؤ  .. شكؤؤظ هنيشؤؤيي شمؤؤا وؤؤح ل وايشؤؤيي ه  ال  ش ؤؤا كؤؤاةر  م ؤؤاال لإل ؤؤا م ش لشؤؤجاي  شرصؤؤال  ل لشسؤؤة  ش
 ةلك  جوان   ش سع .  قرم فنوا 

%( م   لسكا   عةشر  تحن رط  ل قل شسؤقف  لقوؤل  فةمؤا ولتؤ  هك ؤل 70هما م   لياةة   إل تصان   فأك ل م   
 ؤؤا ي سؤؤكا  جحيؤؤل   لعؤؤلص إلؤؤى جؤؤر ريظ فؤؤي ةعؤؤةظ ممؤؤا شيؤؤب   تيؤؤك  لجحيؤؤل  مؤؤ   ل ؤؤلش ت  لتؤؤي يؤؤي ميؤؤك  لمسؤؤيمن  

 ظ. يام  شهيل  لجحيل  راد   شيظ سر نيا  ألي 
ش لسؤؤكاةة  ش لسةاسؤؤة  ش لجال فةؤؤ   شكؤؤل مؤؤا  عؤؤن  يؤؤان  ييؤؤى ت جؤؤل   ش ال تصؤؤان  ف مؤؤا تؤؤل  فؤؤل   ألسؤؤباص  لشؤؤلعة  

تقرم فنوا م ل تيك  لحلكؤ   لجوان ؤ   رغؤظ تؤرلي ةكرمؤ    ل رر ت  لياجح  مترفل فنوا  شييا  كم   لعجب م  ه  ال
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ل ه  وؤؤؤرلي  بيؤؤؤ  مؤؤؤ   عؤؤؤاه مي ؤؤؤا ييؤؤؤى  لجمورريؤؤؤ  ت جايؤؤؤل ميؤؤؤذ سؤؤؤين  آرييؤؤؤ   بؤؤؤل شيحؤؤؤاش ر مويويؤؤؤ   قرنيؤؤؤا آؤؤؤاغ
 إلبتل كة  سا قا   لا مقل آة   ألمليكة  الةقا !! شلسن ييؤا فؤي محؤل  حؤث ذلؤك ش ؤا  ح تؤ  فؤي  حؤث مسؤتقل كمؤا 
هسؤي ن .. ش لسؤيب  ألساسؤؤي فؤي ذلؤؤك ه  هك ؤل قةؤان ت  لصؤؤحر   إلسؤالمة  يؤؤظ مؤ   لقايؤاو  يؤؤ   لجوؤان مؤؤ  ذشي 

 ش السؤؤتلراءشؤؤا ر  لؤؤاير  يؤؤظ مؤؤ   لي عنؤؤن  شييمؤؤاء  لسؤؤالآن   لؤؤذو  هل ؤؤر  كل سؤؤي  ليللماةؤؤات  لمصؤؤالم  شه  هك ؤؤل م
في كيف  لطاغرت..  اإلضاف  إلى  ةمي  سيط  هيمؤاء  لعشؤا ل ش ل با ؤل  لؤذو  تعؤرنش  ميؤذ يقؤرن شربمؤا  ؤلش  ه  

ان ت  لصؤحر   إلسؤالمة  شهيمؤؤاء ويةؤ  هك ؤليظ نوؤيوظ بؤؤاةةايظ شنةةؤا غنؤليظ .. ش ؤؤا هثيؤن يؤذ   كؤؤل جؤالء .. تؤرلي قةؤؤ
( إفشؤال إةت اضؤ   لشؤارع  إلسؤالمي  إلدؤالح ل با ل  لذو   شكير   ل قل  ألساسي  لذي  جتمؤ  فةمؤا سؤمى  ةؤحص 

 تال ذلك م  محاشالت جوان  ..  ( شمكافح  كل ما1993فةما يلف  أةا    لاسترر سي   
  إفؤل ه قةؤؤان ت منا ةةؤؤ   ؤؤانر  ييؤؤى سؤؤحب  ر يؤؤا  لصؤؤحر  ممؤا جعؤؤل  ل ةؤؤان ت  لشؤؤبابة   لمجايؤؤا   ليابؤؤئ  يؤؤاجح  يؤؤ

  إلسالمة  ش لقطاع  ل ينل ذي  لحجظ  لمينرةي في  لةم  شر ءيا .. 
فؤؤي كيمتؤؤن .. رؤؤرر  لعيمؤؤاء شيجؤؤحيظ شجوؤؤل   ارتصؤؤارشمشؤؤكي   لؤؤةم  كمؤؤا  ةؤؤا مشؤؤكي   لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي  

 ييى  لجمة  .. إلى ه   أذ     ال لج .. شةعرن ليمرضرع:  لعر م شضةايوظ ش ستحر ذ ةب  لاةةا شكل  ة   لمرت
 عؤؤؤا يؤؤؤرن   لشؤؤؤباص  لمجايؤؤؤا  لةميؤؤؤي مؤؤؤ  هفااةسؤؤؤتا  مطيؤؤؤ   لتسؤؤؤعنيات .. شييؤؤؤى مؤؤؤا   لعقؤؤؤا  ألرنؤؤؤل مؤؤؤ    لقؤؤؤل  
 لعشؤؤؤلي  ..  امؤؤؤن محؤؤؤاشالت جوان ؤؤؤ  ياوؤؤؤا  فؤؤؤي  لؤؤؤةم  فشؤؤؤين كيوؤؤؤا لمؤؤؤا هشجؤؤؤحت مؤؤؤ   ألسؤؤؤباص. شكؤؤؤا   بؤؤؤله تيؤؤؤك 

 ( لت ر  هرضة  جوان   في  لةم  ..1990 ليا جا    محاشل   لشةر هسام  ب  الن  ميذ   لمحاشالت شهك
يؤؤلف  جؤؤةش يؤؤا  هبؤؤؤن   لتؤؤي تحيموؤؤا  لمجايؤؤا  لشؤؤونا هبؤؤؤر  لحسؤؤ   لمحضؤؤار رةمؤؤ    هش سؤؤط سؤؤؤي   شةلكؤؤ  مؤؤا

 1998..) 
 
 :مختصر  ون المواوالت الجسا ية ل ايخ أ امة )ن ال و في اليمن   نبذ أ.
 لشؤؤةر هسؤؤام  بؤؤ  الن  ة  ؤؤ    مؤؤ  هدؤؤل  ميؤؤي جيؤؤربي مؤؤ  ةضؤؤلمرت .. فوؤؤر هةؤؤا هبيؤؤاء محمؤؤا بؤؤ   ويحؤؤار 

 ليبؤ  مؤ   لعحيؤح .. ش سؤترآيوا مكرةؤا هسؤل   الن   لذي ياجل م   لةم  إلى  لسؤعرن   مؤ  با  ؤ  ةكؤظ   لميؤك ييؤا
 ي رذ مالي شسةاسي ش س  فنوا ميذ ذلك  لر ن شىلى  لنرم..هللال سعرن   ش تمتعن ب

  شرؤؤالل  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي ضؤؤا  لؤؤلشس ةؤؤلص  لشؤؤةر هسؤؤام  ييؤؤى ت ؤؤري  مجمريؤؤ  مي مؤؤ  ةرلؤؤ  ركؤؤح فنوؤؤا ييؤؤى
 لعيادؤؤل  لجوان ؤؤؤ  مؤؤ  جحيؤؤؤل   لعؤؤلص شالسؤؤؤةما مؤؤ   لسؤؤؤعرن   ش لؤؤةم  .. شفؤؤؤي  لتسؤؤعنيات كاةؤؤؤن معطةؤؤات  لتحؤؤؤل  

   لشؤؤؤؤمالنن  مؤؤؤؤ  نةمينؤؤؤؤ لجوؤؤؤؤاني ضؤؤؤؤا  لحكؤؤؤؤظ  لشؤؤؤؤنريي فؤؤؤؤي  لؤؤؤؤةم   لجيؤؤؤؤربي  يؤؤؤؤل  لرةؤؤؤؤا  جؤؤؤؤايح .. ف  نؤؤؤؤل مؤؤؤؤ   ل
 إلسؤؤؤالمنن  ش ل با ؤؤؤل وميؤؤؤاش  ذلؤؤؤك  كمؤؤؤا ه  ذلؤؤؤك  ويقؤؤؤى نيمؤؤؤا كينؤؤؤل مؤؤؤ  كبؤؤؤار  لتجار  لحضؤؤؤارم ( ذشي  لقؤؤؤار ت 
 إل تصان    ل ينل  في  لسعرن    شم   لصحر   إلسؤالمة  يمرمؤا  ش لتؤي ت ؤ   لعؤا ء ليشؤنرعة  يامؤ  شفؤي جؤر ريظ 

 ياو   لةمينن  م  هدل جيربي هثياء  لجوان  لعلبي في هفااةستا .. في  لةم  راد .. شم  تر فا يان م   لمجا

   يشؤؤةر هسؤؤام   يؤؤر إةؤؤا   ةلكؤؤ  جوان ؤؤ  فؤؤي  لؤؤةم   لجيؤؤربي.. ش ؤؤا لمشؤؤلشع  لجوؤؤاني  لخؤؤاص ش لل ةسؤؤي  لكؤؤا
( ش سؤؤؤتمل فؤؤؤي محاشلتؤؤؤ  إلؤؤؤى قةؤؤؤام  لرةؤؤؤا  .. شرغؤؤؤظ ه  يؤؤؤان  مؤؤؤ   لجوؤؤؤانون  1990-1989 ابؤؤؤل ذلؤؤؤك فؤؤؤي سؤؤؤي   

 ا ةلض  لشةر هسام  ييى  لشؤلشع فؤي ذلؤك  لجوؤان مبابؤل   -شكين م  بنيوظ -   لشةر هسام  ه اموا لمقلبن  م



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  771  [  

 

.. إال هةؤ  تؤلنن  اةت ؤار إ يؤاع قةؤان ت  لصؤؤحر  فؤي  لؤةم  شالسؤةما  إلرؤر    لمسؤؤيمن  مؤ  هم ؤال  لشؤةر  لالمؤ  فؤؤي 
 ير  .. شضاين فلد  ذيية  فةما هيتقا.ل   فنوا .. شما كا  ألشلئك ه    عخةةنيوا ييا  لمجنا  لحةا ةي  اال

   شميذ قةام  لرةا  كا  مشلشع  لشةر هسؤام   ؤا تحؤرل إلؤى  لمحاشلؤ  ييؤى مسؤتر   لؤةم   لمرةؤا. شبؤكين مشؤكي
     فلدؤؤ  إليؤؤال   لجوؤان ييؤؤى ييؤؤي ييؤؤان لعيمؤاةن  لصؤل ع ييؤؤى نسؤؤترر  لؤةم   لمرةؤؤا  شتيؤؤا ة  إلسؤؤالمنن  ش

تيؤك  ل لدؤ  .. ش ؤام إلةؤ  يؤان  السؤتاالل ليشؤأ  .. ش ؤا تحؤل   لشؤةر هسؤام    او ؤدالم شةكرم   لؤةم   لمرةؤا ة
ييؤؤى كتؤؤاص و يؤؤن ك ؤؤل   سؤؤم سؤؤةا( ش لؤؤذي شضؤؤ   مؤؤ  مشؤؤا ر  لؤؤةم  كؤؤا  فؤؤي آيةعؤؤتوظ  لشؤؤةر  لمعؤؤلشف  يمؤؤل

ة  شبؤؤلع  لاسؤؤترر  كؤؤا   ؤؤا كتبؤؤ   عؤؤة  لمقؤؤلبن  مؤؤ   لشؤؤةر هسؤؤام   شهثيتؤؤر  فةؤؤ  ه ضؤؤا ك ؤؤل  لحكرمؤؤ   لقا مؤؤ  ييةؤؤ 
  جوانيا .

  )شسعى  لشةر هسام  إلى مشا ر  لةم  شكبار نياتوا م   لسيفة  شييؤى رهسؤوظ  لشؤةر  مقيؤل بؤ  يؤاني  لؤر نيي
.. شىلؤؤى  إلرؤؤر   شهيمؤؤا وظ.. شبؤؤذل همؤؤر ال آا يؤؤ  فؤؤي تؤؤألة وظ شتؤؤألةا  عؤؤة  ل با ؤؤل ييؤؤى  لمشؤؤلشع. شل ؤؤ  جمةؤؤ  

ت ش لي ؤؤؤرذ ء إلؤؤنوظ  لميادؤؤب شيمؤؤيحوظ  لعطؤؤا   شيسؤؤيا وظ  دؤؤالم ه   سؤؤؤتمني هشلئؤؤك رؤؤذلره  ش سؤؤتطاع ييؤؤي ييؤؤا
 ش لتسونالت ..

فأمؤؤا  لشؤؤةر  لحةؤؤا ةي  فقؤؤا هجوؤؤة م ؤؤايل   لمينؤؤر  مسؤؤيم  لتؤؤي ترجوؤؤن إلؤؤى بر  ؤؤ   لقصؤؤل  لجموؤؤرري   شكؤؤا  ييؤؤى 
رهسؤؤوظ مؤؤ  هيمؤؤاء  إلرؤؤر   شغنؤؤليظ .. فقؤؤا نرؤؤل  لقصؤؤل مؤؤ   لؤؤبعة م اشضؤؤا ليؤؤل ةس .. شرؤؤلج إلؤؤى  لمت ؤؤايلي  

مسؤؤيحن   لمطؤؤالين   سؤؤقر   لاسؤؤترر ش لحكرمؤؤ  شبتحكؤؤةظ  لشؤؤليع   لةقؤؤرل لوؤؤظ  مؤؤ  كؤؤا  وؤؤمم   ؤؤاهلل ش لنؤؤرم  آلرؤؤل  ل
 لمجنؤا  لحةؤا ةي هةؤا ةؤر ص  فيةعا إلى بنت  ..( ش ة ل   لجم  لةصبحر  في  لنرم  لتالي ش ا دار  لشةر  لومام ييؤا

  دؤؤؤؤالم!!. شيضؤؤؤؤري   سؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤي ييؤؤؤؤا اسؤؤؤؤ  بل ا  لؤؤؤؤل ةس ش ةؤؤؤؤا ةكؤؤؤؤام  لؤؤؤؤةم   لخمسؤؤؤؤ   لؤؤؤؤذو  بؤؤؤؤكير  مجيؤؤؤؤس  لل 
همال ؤؤؤؤ  فؤؤؤي  إلدؤؤؤؤالح مؤؤؤؤا بنؤؤؤن  شهيؤؤؤؤل شةا ؤؤؤؤب كبار  تؤؤؤؤرهع لميحؤؤؤؤاو   حسؤؤؤب مؤؤؤؤذيب  لشؤؤؤؤةر  لقؤؤؤا ظ!! ش   البؤؤؤتل كنن 

 ش لشؤؤليع بللمؤؤا .. تحؤؤن  لاسؤؤترر  لطؤؤاغرتي  لمشؤؤلع مؤؤ  نش    ش لؤؤذي كتؤؤب فؤؤي هيؤؤاله نوؤؤ   لاشلؤؤ  يؤؤر  إلسؤؤالم 
 !مصار  لاسترر ش لقر ةن  (!

شهما  لشؤةر  مقيؤل بؤ  يؤاني  لؤر نيي( ف ؤا  مر  ؤ  هة ؤى شهبؤا ضؤل ش  .. فقؤا كتؤاص كتا ؤا شدؤف فةؤ   لشؤةر هسؤام  
ييؤى هةؤؤ  رهس  ل تيؤ  فؤؤي  لؤةم . شكاةؤؤن هبؤؤلآت   الاؤ   لعؤؤا ء فؤي  لوجؤؤرم ييةؤؤ   شفؤة  ليؤؤاس يؤ  مشؤؤلشي  تبؤؤاع 

 ل تيؤؤ  ..   بتاؤؤاءهمؤؤرال بؤؤاير   لجوؤؤان  ييؤؤى  ألردؤؤ   إثؤؤل رطؤؤب  لجمعؤؤ   ةنؤؤث كؤؤا   قؤؤرل ه  بؤؤ  الن  هرسؤؤل لؤؤ 
 فحشج بوا  لشباص ش بتل  كتبا ليمساجا!! 

كمؤؤا رش  بؤؤباص مجايؤؤاش  مؤؤ   لؤؤةم  ه   لؤؤر نيي بؤؤةر  لسؤؤيفة !! لؤؤظ وتؤؤل  هةؤؤا  مؤؤ  رمؤؤره  لصؤؤحر  مؤؤ  بؤؤله فؤؤي 
   ييؤي ييؤا لجوؤانون  .. فؤي ةؤن  كؤا  و يؤي ييؤى   ن  ش لصؤرفنن  شي لسؤلشر  ةنيوا.. فواجظ قةان ت  إلرر   ش

همؤام همؤل مسؤيظ!!  ش ؤا سؤمعن مؤ   لشؤةر هسؤام   لؤرليدالم( شيص   ن  ما  األخ  لؤل ةس .. شيمكؤا ييؤى آايتؤ  
  شمؤ   عؤلف سؤؤماة   سؤامم كؤل مؤؤ  هللاذ ه فؤي ةةاتؤ   فيؤ   سؤؤامم  لؤر نيي  رلؤ    أةؤؤ  لؤر  عؤة ضؤنرف  ذ ت مؤل  

 . ذلك  لذي هفضى إلى رب  ! ب  الن  ةتى م  م  هللاذ ه   وار  ما  تأذ   م  لشةر ة س 
 قةؤان ت  لشؤباص  لجوؤانون   لؤذو  جيؤايظ   لشؤةر هسؤام  شنربوؤظ فؤي هفااةسؤتا  .. فقؤا  سؤتمالوظ ييؤي ييؤاهك ؤل شهما 

  فلكيؤؤؤر   لماةةؤؤؤ   دؤؤؤالم  ؤؤؤأ  هيطؤؤؤايظ رتبؤؤؤا فؤؤؤي  لجؤؤؤةش  لةميؤؤؤي شهنرؤؤؤل مؤؤؤ  هر ن  لسؤؤؤيك  لعسؤؤؤكلي .. ش لرظؤؤؤا ف 
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ل  ل ضؤؤيي( ش  ليوؤؤاي( ه   عمؤؤال فؤؤي سؤؤيك  إلسؤؤتخبار ت ش لحؤؤلس ام هيؤؤ   ؤؤأبلهيظ  لسؤؤةار ت شترلؤؤر   لميادؤؤب .. شب
  ل الثؤؤؤؤ   إلرر ةةؤؤؤؤ  ش لسؤؤؤؤيفة  ش  ألم يؤؤؤؤ   دؤؤؤالم !!  شتيخؤؤؤؤم يؤؤؤؤذه   لجموؤؤؤرري كؤؤؤؤأ لص  لمقؤؤؤؤلبن  مؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤي ييؤؤؤؤا

ن  دؤؤحرتوا  لجوان ؤ  فؤؤي  لؤؤةم    ةمرذجؤا ليمشؤؤكي   ألساسؤؤة  فؤي  لؤؤةم  ..  لتؤؤي كؤا  يؤؤذ  ةؤؤال هبؤله ييما وؤؤا  ش ؤؤا
 ؤؤالت ري   لعسؤؤكلي   يتمؤؤن لؤؤذو   فتقؤؤلش  إلؤؤى  لتلبةؤؤ   لميوجةؤؤ   لجوان ؤؤ  رؤؤالل فتؤؤل ت إيؤؤا نيظ  لتؤؤي . شمجايؤؤاووا 

 ش فتقلت ألي ف ل هش ميو   حصيوظ م  م ل تيك  إلستار جات ..
  دؤالم   سؤي  لخماسؤي ( ش ليللمؤا  مؤ  هةصؤار ييؤي ييؤا اش امن  لرةؤا  .. شبؤكين  لحكرمؤ   شمجيسؤوا  لل 

شةحبؤؤؤ    لمؤؤؤمتمل  لشؤؤؤعيي(  شمؤؤؤ   إلسؤؤؤالمنن  شييؤؤؤى رهسؤؤؤوظ هيمؤؤؤاء  إلرؤؤؤر   شبعؤؤؤة رؤسؤؤؤاء  ل با ؤؤؤل  لؤؤؤذو  كرةؤؤؤر  
( مؤؤ   لجيؤؤربنن .. ش ؤؤا  البؤؤتل كي لحةؤؤا ةي  شمؤؤ    لحؤؤحص  سؤؤ  ةسؤؤن   ألةمؤؤل ش ا  لتجمؤؤ   لةميؤؤي لإلدؤؤالح ( بل 

  ة ؤؤؤؤرذه ثؤؤؤؤظ تقؤؤؤؤر   اإلسؤؤؤؤالمنن  ييؤؤؤؤى   دؤؤؤؤالم شةجؤؤؤؤم فؤؤؤؤي ضؤؤؤؤلص  لطؤؤؤؤلفن  ببعضؤؤؤؤوما شتقريؤؤؤؤ ةؤؤؤؤاشل ييؤؤؤؤي ييؤؤؤؤا
   لؤذو  رططؤر   البؤتل كنن لؤبعة رؤشس   اغتةؤال لجيربنن  .. ش ام  عؤة  لجوؤانون  فؤي تيؤك  ل تؤل    البتل كنن 
  دؤؤالم ش إلسؤؤالمنن  .. هة ؤؤر  ييؤؤى يؤؤا  فةمؤؤا يؤؤلف  حؤؤلص  لرةؤؤا   ييؤؤى  لرةؤؤا  .. شل ؤؤ  ييؤؤي ييؤؤا لالةقؤالص

. شكؤؤا   لشؤؤةر هسؤؤام   ؤؤا همؤؤؤل هةصؤؤاره شهتبايؤؤ  فؤؤي  لؤؤةم  مؤؤؤ   ؤؤؤالقر ضؤؤر   لرةؤؤا  ... ش ضؤؤر  ييؤؤى محؤؤاشالتوظ شفل 
مؤؤؤ  هفااةسؤؤؤتا   الؤؤؤاررل فؤؤؤي  لمعلكؤؤؤ  إلؤؤؤى جاةؤؤؤب جؤؤؤةش  لؤؤؤةم   لشؤؤؤمالي كمؤؤؤا فعؤؤؤل كافؤؤؤ     لجوؤؤؤانون   لؤؤؤذو  يؤؤؤانش 

 إلسؤؤؤؤالمنن  فؤؤؤؤي  لشؤؤؤؤمال  ييؤؤؤؤى إيتبؤؤؤؤار ه  ذلؤؤؤؤك سؤؤؤؤنمني إلؤؤؤؤى كسؤؤؤؤب ملةيؤؤؤؤ   اإلآاةؤؤؤؤ   الشؤؤؤؤنرعة . شفعؤؤؤؤال لعؤؤؤؤب 
مجايؤؤاش  مؤؤ   لجوؤؤانون  ش إلسؤؤالمنن  نشر  ةاسؤؤما شسؤؤليا  مؤؤا  ةوؤؤارت مقاشمؤؤ   لجيؤؤربنن  فؤؤي يجيؤؤ  لؤؤظ تسؤؤمم  ل

 التؤؤارل  لؤؤاشلي شلؤؤظ تسؤؤتط   لسؤؤعرن   شنشل مجيؤؤس  لتعؤؤاش   لخيةجؤؤي  إةقؤؤاذ  لشؤؤنرينن  فؤؤي  لؤؤةم  !! رغؤؤظ فتؤؤاش  
مالنن  بلهللاس   دؤالم( ش لمسؤيمن    لشؤنرينن (  اه شينئ  كبار  لعيماء بر ف  ل تي  ش لصيم بنن   لمسيمن   لش  ب 

 في  لجيرص!!
  فقؤؤا كؤؤا   لمكؤؤا   إلسؤؤالمنن  ه   عؤؤرنش  إلؤؤى  لتقنؤؤتوظ    لؤؤذو  نشره  ك نؤؤل مؤؤ   لجوؤؤانون   لةمينؤؤ  يتقؤؤانيشبحسؤؤب 

 عحلؤؤر  دؤؤالم شي ةمؤؤر   لاشلؤؤ   إلسؤؤالمة   شل ؤؤ   لؤؤذي ةصؤؤل يؤؤر يؤؤرنتوظ إلؤؤى   لشؤؤمال لة لضؤؤر  ةكؤؤظ  لشؤؤليع  هش
  دؤالم شنسؤترريا  لعيمؤاةي شةكموؤا  لملتؤا .. شبقؤى  لجوؤانور   للما  شكل سي  لره ر ت في ةكرم  ييؤي ييؤا لي

 لسؤؤلشري  !! فؤؤي ةؤؤن  هللاثؤؤل ك نؤؤل  معحشلؤؤر  .. فقؤؤا تبؤؤ  هك ؤؤليظ قةؤؤان ت   لصؤؤحر  !!( مؤؤ   لسؤؤيفة  ش  إلرر ةةؤؤ  ! ش
(  اسؤتمالتوظ دؤالم.... ث ةجؤم   لشؤاشيش ييؤيميوظ  للتب  لعسكلي  ش لميادب  لحكرمة  ش لمياف   لشخصؤة  ةنؤ

 إلى  لاةةا.
  ..  يتقؤاش فةمؤا  ش ال تصؤان    السؤت ماري  لقايا  فؤي هيمالوؤا  ش ةومكنشكا   لشةر هسام   ا إةتقل إلى  لسرن  

 عؤة هيضؤاء  يتقؤان ( ةسؤ   لتل بؤي!!  حسؤب  هةوا نشل  إسؤالمة  تجؤب ةصؤلتوا بحيامؤ   لؤل ةس  لبشؤنل ش  إلمؤام
بؤؤؤار   عؤؤؤة ييادؤؤؤليا فؤؤؤي  لجوؤؤؤان فؤؤؤي  لصؤؤؤرمال إلؤؤؤى جاةؤؤؤب  ل صؤؤؤا ل  كمؤؤؤا!! هللاةؤؤؤذ   جيؤؤؤ   لشؤؤؤلعة  ليقايؤؤؤا  لي

 ةسحاص م  هشةال رمال   لصحل شي  .. إلسالمة  شباركر    ايية  في إ ياع  ألمليكا   اال
ا  يسؤكلي  فؤي كما كا  ألتباع  لشةر هسؤام  شبعؤة  لجوؤانون  يميةؤات محؤاشن   ييؤى بؤا  ات همليكةؤ  إل امؤ   ايؤ
ليقايؤؤؤا    ه يعؤؤؤؤن يؤؤؤا  ةنؤؤؤث ه يعؤؤؤؤن يؤؤؤان مؤؤؤ  دؤؤؤؤر رير  ل اتنربؤؤؤا  لتؤؤؤي هآيقريؤؤؤؤا ييؤؤؤى هيمؤؤؤال  إلةشؤؤؤؤاء  ألشلةؤؤؤ  

 كا   العاشل ي   لمشلشع ..ي ألمل 
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(.. 1994شلؤؤظ تقؤؤظ  عؤؤا ذلؤؤك ليجوؤؤانون  مؤؤ  هتبؤؤاع  لشؤؤةر هسؤؤام  هي محاشلؤؤ  تؤؤذكل ليتحؤؤل   لجوؤؤاني فؤؤي  لؤؤةم  ميؤؤذ 
 وان همليكا.ةنث تحرل فةما  عا لج

   بؤاه  لشؤباص  لمجايؤا مؤ   لؤةم  ويضؤمر  إلؤى  لشؤر   ل ؤاةي 1996شلما يان  لشؤةر إلؤى هفااةسؤتا  هش سؤط ..)
دؤؤلح  لشؤةر هسؤؤام  لجليؤؤا   لقؤؤاس  لعلبؤؤي سؤؤي  لألفاؤا   لعؤؤلص فؤؤي هفااةسؤؤتا  ..  مؤؤ  فؤنوظ هةصؤؤار  لشؤؤةر هسؤؤام  

فؤؤؤي  لؤؤؤةم  شل ؤؤؤ  مؤؤؤ  رؤؤؤالل إسؤؤؤتل تجنت   الةتعؤؤؤاشلشيؤؤؤان مشؤؤؤلشي    ؤؤؤأ  محطتؤؤؤ   لقانمؤؤؤ  جبؤؤؤال  لؤؤؤةم  . . 1997
 أ محارب  رهس  ألفعى همليكا  ش إليل ض ي   لاررل في مر جوات مؤ  هذ الوؤا شمؤ  بنؤيوظ  لؤذول  لصؤانل  لجاوا 

 .   دالم في  لميطق   لوام   لةم  ييا  لقحم

    كؤرل(  يؤى  لمؤامل   ألمليكةؤ   ي  الستشؤواني( فةما هذكل ..  امن رية  م   لقايا   الوجرم 1999شفي سي
 لتؤؤي نريؤؤن فؤؤي   لةميةؤؤ  لتؤؤي كاةؤؤن تتؤؤحشن  ؤؤالرفرن فؤؤي  لمؤؤر ةي  لةميةؤؤ  .. شدؤؤعا يؤؤذ   لمر جوؤؤ  مؤؤ   إلسؤؤتخبار ت 

هةصؤؤار بؤؤ  الن  .  عؤؤة مؤؤ   لجوؤؤانون  شمؤؤ  بنؤؤيوظ   ل  نؤؤل ش يتقؤؤلةؤؤلص مكافحؤؤ   إلريؤؤاص إلؤؤى جاةؤؤب همليكؤؤا .. 
  دؤالم إلؤى  إلفؤل ج يؤ   عؤة هتبؤاع بؤ  الن  فةمؤا  نؤل  ييؤي ييؤا ش بتات  لحلص ضل ش  . ش ضطلت ةكرم 

 لمكاةوؤؤا ه   هةؤؤ  جؤؤاء  عؤؤا رسؤؤال  تواوؤؤا ميؤؤ  إلؤؤى دؤؤالم شتؤؤذكنله  ؤؤأ  معلكؤؤ   لقايؤؤا  لةسؤؤن مؤؤ   لحكرمؤؤ   لةميةؤؤ  ش
 تجعيوا كذلك ..

     وظ ه   ححمؤؤؤر  (  ينؤؤؤل سؤؤؤيتميل  قينؤؤؤل جمؤؤؤ  بؤؤ  الن  كبؤؤؤار هةصؤؤؤاره فؤؤؤي  يؤؤؤايار لنؤؤؤييا2001شفؤؤي هش رؤؤؤل سؤؤؤي
ةقؤؤؤا يوظ.. شهةؤؤؤ   ؤؤؤا هللا   ألش   ليلةنؤؤؤل إلؤؤؤى  لؤؤؤةم  .. شفةمؤؤؤا كاةؤؤؤن  إلبؤؤؤايات ش لايشؤؤؤ  ش ألمؤؤؤل تتؤؤؤا شل فؤؤؤي سؤؤؤاة  

 .. لنتب  ذلك.. 2001سيتميل   ة جار ت ألفاا   لعلص ةرل يذه  ليقي  .. نشت 

 الخ نل ون ق ن هي  ويذهلُ                هي السام ون مقن    يلُ  قرب  
 

كؤل همؤؤ  محمؤؤا دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ .. شكافؤؤ  هيؤؤا ء   ةتمؤؤاءك مطؤؤارن   لجوؤؤانون  فؤي  لؤؤةم  بؤؤاير  شتبؤ  ذلؤؤ
 إلى  لقايا   حسب  إليالم  ألمليكي شبل م  مكافح   إلرياص .. م   لمخير ات همليكا 

بؤؤن   شةؤال  لجوؤؤانون  فؤي  لؤؤةم   سؤؤط كينؤل مؤؤ  يؤؤذه  لمطؤارن   شسؤؤقط  لعاوؤؤا مؤ   إلرؤؤر  مؤؤ   لقايؤا  شغنؤؤليظ
بؤؤونا شهسؤؤنل فؤؤي معؤؤار  مكافحؤؤ   إلريؤؤاص فؤؤي  لؤؤةم    ةؤؤان  همليكؤؤا شتي نؤؤذ يينؤؤايا  لملتؤؤاو  مؤؤ  ييادؤؤل  لجؤؤةش 
ش إلسؤؤؤؤتخبار ت  لةميةؤؤؤؤ .. شتمكيؤؤؤؤن آؤؤؤؤا ل  همليكةؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  تؤؤؤؤامنل سؤؤؤؤةار   صؤؤؤؤارشخ جؤؤؤؤر هرض شبمر فقؤؤؤؤ  شمعاشةؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  

ييؤؤي  لحؤؤارثي شرمسؤؤ  مؤؤ  إرر ةؤؤ  فؤؤي إةؤؤا    إلسؤؤتخبار ت  لةميةؤؤ  شجر سةسؤؤوا  لعمؤؤالء .. فقتيؤؤن  ألخ  لشؤؤونا هبؤؤر
 ؤؤل   لؤؤؤةم  رةمؤؤ    .. ثؤؤؤظ تتا عؤؤن هربؤؤؤار  لمطؤؤارن ت  لتؤؤؤي كؤؤؤا  تصؤؤل لحؤؤؤا  لمعؤؤار   لطاةيؤؤؤ  بؤؤن  ةؤؤؤن  شهللارؤؤؤل 

 هللارل ييا  بحيظ  هةوظ م   لقايا  .. ش يتقالهخ ييا   ستشوانشتحمل ةبأ 
  

 : (1998نذ)م الوسن الموضار رحمه هللا يتجربة جيش ودو أ)نن بايا   أ) ب.
  وتحيؤؤى بؤؤي س جوؤؤاني متقؤؤا   -شيؤؤر مؤؤ  هبؤؤل ف  لؤؤةم  -كؤؤا   لشؤؤونا هبؤؤر  لحسؤؤ   لمحضؤؤار هيؤؤ   لعابؤؤاو

هبؤن ييةؤ  ه  وتحمؤل تيؤك  ألشضؤاع فؤي  لؤةم  رؤالل  لعقؤا  ألرنؤل مؤ   لقؤل   لماضؤي ..   شبشوام  شملشء  يالةؤ
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هسؤام  مؤ  هجؤل إ يايؤ   لبؤعال بؤل ر   لجوؤان  لشؤةر   لتقؤى ات م  هرر   مين  هة  كا   ؤا  ش ا سمعن  عة  للش 
   ت اق ةرل كةفة  شتر نن ذلك .في  لةم  شل ي  لظ وتردل مع  إلى 

ثؤظ آؤؤاف هش سؤؤط  لتسؤعنيات ييؤؤى  عؤؤة  لبؤارهي  مؤؤ  ييمؤؤاء  لصؤحر  فؤؤي   لسؤؤعرن  ( لتحليضؤوظ ييؤؤى نيمؤؤ  فؤؤي 
 لمشؤؤلفن  ييؤؤى تؤؤاريس  لعقنؤؤا  شر اسؤؤ  مشؤلشع ليجوؤؤان فؤؤي  لؤؤةم  شل ؤؤ  هةؤؤا  لؤظ  جبؤؤ  إلؤؤى ذلؤؤك..  بؤؤل ذيؤؤب كبؤار 

ه سؤؤؤاموا فؤؤؤي  لجامعؤؤؤات  لسؤؤؤعرن    ش لؤؤؤذو  ميؤؤؤمش  دؤؤؤ حات  ل تؤؤؤب شهبؤؤؤلآ   لؤؤؤارشس  لعيمةؤؤؤ   خصؤؤؤا م  لعقنؤؤؤا  
 لريؤاص .. ذييؤر  فؤي محاضؤل توظ شمؤر   وظ إلؤى  لتصؤليم  ؤأ  هفضؤل   لصافة  شمؤيو  نيؤر   لشؤةر محمؤا بؤ  ييؤا

 لمسؤار  لؤا مقل آي فؤي تلكةؤا شبؤمال هفلي ةؤا شسؤر يا ..   مقل آي!! كمؤا هوؤاش سيل  لاير  في  لؤةم  يؤر  لخةؤار  لؤا 
 م  ياش في يذه  ألهما  رجبا شره  يجبا..  ة باتشيذ  م  

  شل   يم  ذلك  لمجايا  لومام هبن يية   لسكر  .. ش ا كا  ل  دؤرالت شجؤرالت مؤ   لحكرمؤ   لةميةؤ  شهجوؤح
ورن ييؤؤاما إيتقيؤؤن هجوؤؤح   ألمؤؤ  ةسؤؤاء  لمجايؤؤاو  مؤؤ   ألفاؤؤا   لعؤؤلص هميوؤؤا  شكؤؤا  مؤؤ  ذلؤؤك مر  ؤؤ   لشؤؤونل  لمشؤؤ

ش  إلؤؤى  لؤؤةم  شهبؤؤن إرؤؤل جوظ إال بتلةنؤؤل رجؤؤالوظ  ل ؤؤاري  ن رؤؤل  لؤؤةم  ييوؤؤا  شكؤؤا  لؤؤ  نشر فؤؤي جمؤؤ  م  لؤؤذو   لتجؤؤ
 س  ل با ل   ستح ر  فنوظ  لحمة ش  لعيماء ش لايا  شرؤ 

ا   لسيب  ألساسي في  إلفل ج ييوظ شكشف كؤلبتوظ .. ش ؤا بؤذل فؤي  لاوية  ش ليخر   لقيية  شلظ وواه ل   ال ةتى ك
 ييى ذمت  مبال  كينل  في سينل ةلكت  شنيرت  شةشاآ .. ش ستا  ذلك همر ال 

   باه  شكل مجمري  مسيح  شتي ةما مستقال  اسظ  جؤةش يؤا  هبؤن (  تةميؤا  الحؤاوث 1997شفي هش رل )
 يشؤل هل ؤا يؤظ رنؤل  ثيايية  شسيظ هة   قرل فة    خلج م  يا  هبن   لشليا  لذي رشي ي  رسرل   ديى   

 م  بنيي شبنيوظ(. 
 تي رجل .. ةمل   لسؤالح شمضؤى بلجالؤ  إلؤى ميطقؤ  اشلما تجم  مع  يان م   للجال  نل هةوظ بيار  ةحر  م  م

دؤيتيا هربؤاره إلؤى هفااةسؤتا  جيية  شيل  شهةشأ معسكل  ل  شلجمايت  ليؤاء  لحشؤا لجوؤان  لحكرمؤ   لةميةؤ  ... ش ؤا ش 
( شكيا ةتل ب ه   كر  ذلك با    بل ر   لجوان  لؤذي آالمؤا  ةت لةؤاه فؤي ذلؤك  لؤةم   لؤذي كؤا  سؤعنا  1998ربة   

   دالم شيترلى  لاير  فة  هم ال هيماء  لصحر  فة  يذه  أل ام ..  يل ه   حكم  هم ال ييا
ركؤحش  جوؤرن  كينؤل  ييؤى إ يايؤ   العؤاشل يؤ  رلشجؤ  ذلؤك ششيؤاشه   سؤمى  الصؤحر  شل   كبار  لايا  شمشا ر مؤا

فيعؤؤؤب  لؤؤؤايا  مؤؤؤ  مختيؤؤؤف مؤؤؤا رس  . الميادؤؤؤب ش ألمؤؤؤر ل مؤؤؤ   لحكرمؤؤؤ  إ  يؤؤؤر يؤؤؤان يؤؤؤ  رلشجؤؤؤ  .. شل يؤؤؤ  هبؤؤؤى
مؤؤ  هةصؤؤاره شى يؤؤايوظ  عؤؤام جؤؤاش   لمحاشلؤؤ . شبؤؤاه  لشؤؤباص   سؤؤتطاير ىةؤؤح ل مؤؤ  رذالةؤؤ  ش  لصؤؤحر  نشر  مومؤؤا فؤؤي 

جؤاء مؤ  آؤلف  عؤة  لجوؤانون  شبعؤة  مؤا  . شكا  هكيؤل  لخؤذال   لؤذي هثؤل فؤي إةؤح ل كؤظ مؤيوظ وي ضر  يي  .
بلةؤؤام  لوؤؤا. شبؤؤال ه     بؤؤاير  هةوؤؤا ةلكؤؤ  متعجيؤؤ  شغنؤؤل ةاضؤؤج   شالن ؤؤاماء  ألفاؤؤا   لعؤؤلص مؤؤ   إلرؤؤر   لةمينؤؤ

  كمؤا بيايؤي مؤ   ظ سؤييةا ضظ  ليادحر  ل  م   إلسالمنن  ش  لجوانون  جورنيظ إلة  لتلبؤنا ةلكتؤ   كؤا  مؤر  و
 شل يوا ضاين .لش    شهيتقا ه  رلشج  كا  فلد  لوظ شلقضة   لجوان في  لةم ..م   ليان 
   يؤان  مؤ   لجوؤانون  مؤ  بؤباص  لؤةم   اإلضؤاف  لعؤان مؤ    لةمية (  إيتقين  لحكرم  1998شفي دةا

يؤؤؤان مؤؤؤ   لسؤؤؤةاح  ألجاةؤؤؤب   ارتطؤؤؤاف  لجوؤؤؤانون  مؤؤؤ   إلرؤؤؤر   لعؤؤؤلص  لالجئؤؤؤن  إلنوؤؤؤا فقؤؤؤام هبؤؤؤر  لحسؤؤؤ   لمحضؤؤؤار
ليضاط ييى  لحكرم  لإلفل ج ييوظ شل    لحكرم  ييى يكس يانتوا في  لتل ضي م  رجؤال  ل با ؤل  لؤذو  ك نؤل  
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فلدؤ  ليقضؤاء ييؤى تيؤك  لحلكؤ   لرلنؤا    فحادؤلت   تخؤذتوابواف  لحصرل ييى مطاليوظ ..  سةاجا  رتط ر ما 
مؤؤ   لؤؤايا    سؤؤتطاين  ش ؤؤا نفعؤؤن إلةؤؤ  فؤؤي آيةعؤؤ  شةؤؤا توا مؤؤ  بؤؤتبا لال لميطقؤؤ  شدؤؤعات  لمر ؤؤف ةتؤؤى شدؤؤل 

شةسؤؤؤييا   شةعؤؤؤظ ش لركنؤؤل. شلمؤؤؤا بؤؤؤاهت  لوجؤؤؤرم   االستسؤؤالمش إلرؤؤر  إلةؤؤؤح ل مؤؤؤ   سؤؤتطةعر  مؤؤؤ   لجيؤؤؤل  شى يؤؤؤايوظ 
.. فقتؤل  عضؤوظ ش تؤل  عؤة  لليؤا   .. ةنؤث شدؤين مؤ   للجؤال يينوظ لظ  ك   ا تبقى مع  إال  ضؤع  يشؤل ت 

ه  مؤ  معؤ  رفضؤر  إيؤا م  لليؤا   لمؤا بؤاهت  لحكرمؤ   -و  هييؤظ  صؤحتوا  - ألربؤار إلنيؤا فؤي هفااةسؤتا    عة
مؤؤيوظ  شقؤؤبة ييؤؤى هبؤؤي  لحسؤؤ   لمحضؤؤار.. شترلؤؤن بليطاةةؤؤا شبعؤؤة  لؤؤاشل   ثيؤؤن  لوجؤؤرم فيؤؤظ  قتؤؤل إال ش ةؤؤا هش 

فؤؤي  إيا مؤ ضؤؤار ..  لؤذي هييؤ  يؤ   لالبةؤ   لضؤاط  لشؤاوا ييؤى ةكرمؤ   لؤؤةم  مؤ  هجؤل إيؤا م هبؤي  لحسؤ   لمح
( فةمؤؤا  عؤا .. رةمؤ    تعؤؤالى شرةؤظ إرر ةؤ  شهسؤؤكيوظ فسؤةم جياتؤ   شيؤؤرض  لؤةم  بوؤظ رجؤؤاال 2000دؤةا يؤام  

 دالحن  ولفعر  ر     لجوان فنوا ةتى  خلج ميوظ هشلئك  لذو   شلبوظ رسرل   ديى   يية  شسيظ ..
 و   تجربة الجسا  فنسا:ومالحظاتي  ناليمنننوالوتي بااقو  
 لؤؤذي ( شكيؤؤن ه اموؤؤا  ليبؤؤا مؤؤ   لشؤؤةر هسؤؤام  1989 جؤؤاش   لجوؤؤان فؤؤي  لؤؤةم  ميؤؤذ يؤؤام     تيعؤؤنكمؤؤا  ؤؤامن فقؤؤا 

مشؤؤلشع جوؤؤانه فؤؤي  لؤؤةم   ش ؤؤا بؤؤذلن  عؤؤا ةؤؤلص يادؤؤ    لصؤؤحل ء  لتؤؤي ميؤؤاةي ييؤؤى  عؤؤة فؤؤي ةنيوؤؤا هآيعيؤؤي 
 جؤؤؤاش  شضؤؤؤلشر   لتحؤؤؤل  إلؤؤؤى  لؤؤؤةم   فقؤؤؤا كاةؤؤؤن يلفؤؤن  حؤؤؤلص تحليؤؤؤل  ل ريؤؤؤن شسؤؤؤعنن فؤؤؤي إ يؤؤؤاع  لشؤؤؤةر هسؤؤؤام  

جؤؤا   عؤؤا ةضؤرر  ألمليكؤؤا  إلؤؤى  لجحيؤؤل   ثؤظ مؤؤا كؤؤا  مؤؤ  هةؤا    لاسؤؤترر  شل يؤؤ  تصؤؤرر ه  ذلؤؤك  مياسؤؤب  ألجؤر ء 
 لةس ممكيا  انل معاشة   ا ي رمره  لصحر  ..

 لؤؤى هفااةسؤؤتا  فؤؤي  لشؤؤر    ميؤؤذ ه ؤؤام  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي  ألشل  شلمؤؤا يؤؤات إنش ؤؤا يلفؤؤن  لعاوؤؤا مؤؤ   إلرؤؤر   لةمينؤؤ
 التجارص  لتي ةصين في  لةم   شسعنن في كتا   تاريخوا مؤ  هةؤا هبؤله  لشؤباص  لجوؤانون  مؤ    يتممن ل اةي  
 شل    لشوان   كاةن هسيق إلة  رةم   .  شير  لشونا  مويا( يتش (.  لةم  

     ا ا   يؤ  ةلكؤ   لمحضؤار ش آلمؤال ( شبعؤا رؤلشج هبؤي  لحسؤ   ةؤاثيي هةؤا  إلرؤر  مؤ  هدؤ1998شرالل ربةؤ
  معاشةت   اليصم ش لتأونا ش لايظ.. شهريلةؤي ه   لمحضؤار كؤا   سؤتعن  بؤبعة محاضؤل تي مؤ  تؤل   ر فنوا شضلش 

 عؤؤة  لؤؤارشس  لتلبريؤؤ  ييؤؤى هتبايؤؤ   شه    للقؤؤاءه ؤؤام  لجوؤؤان فؤؤي هفااةسؤؤتا   شبكتؤؤابي  تجلبؤؤ   لجوؤؤان فؤؤي سؤؤرريا( 
ييةؤؤ  .. شفعؤؤال ةميؤن  للجؤؤل رسؤال  شبؤؤليطا مسؤجال وتضؤؤم  رالدؤؤ   إ جابةؤال  م ؤل تيؤؤك  ليصؤةح  سؤؤةكر  لوؤا هثؤؤ

ليمحضؤار . هف ؤاري شةصؤا حي يؤ   لجوؤان فؤي  لؤةم  .. شذيؤب  للجؤل شبيؤ   للسؤال  .. شهريلةؤي ياتفةؤا بردؤرلوا 
اس شبؤؤن هةت ؤؤل ريؤؤل  لعيؤؤ    ؤؤتم ليؤؤا رطؤؤر  جوان ؤؤ  تقلبيؤؤا مؤؤ  ملكؤؤح  لصؤؤل ع فؤؤي  لشؤؤلق  ألشسؤؤط ييؤؤى  لخؤؤط  لمقؤؤ

ه  ةقيؤن  نشل ؤ  شسؤا ل  إليؤالم مؤا لي ؤ شكين هللامل  اليحاق  ؤ  شةصؤلت  .  .  لممتا م   لةم  إلى  لحجاه ش لشام
 . هللاة ا  رالد   صتوا تإلنيا هربار  ل ارث   لتي ذكل 

   ثظ شدل إلى كابل  عة  إلرر  م   لذو  بواش  م  هبؤي  لحسؤ  تيؤك  لمأسؤا  شهرؤذت مؤ   لعاوؤا مؤيوظ رالدؤ
ثظ  لهت فؤي  عؤة  لصؤحف  لسؤعرن   مؤ  هربؤار تيؤك  لتجلبؤ   هةوؤظ دؤانرش  مؤ  معسؤكل هبؤي  لحسؤ   . جل   ما

 عؤؤة  ل تؤؤب ش ألبؤؤلآ   لتؤؤي تحمؤؤل ف لةؤؤا   لوؤؤا م( لطغةؤؤا  لتيؤؤك  لحكرمؤؤات شمؤؤ  شر ءيؤؤا .. شمؤؤ  ذلؤؤك هبؤؤلآ  
ل تي فؤؤؤي تجلبؤؤؤ  فؤؤؤي ةشؤؤؤل هبؤؤؤلآ  محاضؤؤؤ  تخذتؤؤؤ  لؤؤؤذي  لمسؤؤؤتعار   السؤؤؤظ .. شيؤؤؤر (رالؤؤؤا هيؤؤؤ   لعابؤؤؤاو    ليشؤؤؤةر 

شيؤؤؤر تر فؤؤؤق غنؤؤؤل   لشؤؤؤونا هبؤؤؤي  لحسؤؤؤ   لمحضؤؤؤار هيؤؤؤ   لعابؤؤؤاو   شكيةؤؤؤ  السؤؤؤظ  ةنؤؤؤث ربطؤؤؤر  بؤؤؤن  ذلؤؤؤك  هفااةسؤؤؤتا 
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هةوظ ي لش  ييؤا  ييؤى ةسؤر مؤ  كتؤابي   لتجلبؤ   لسؤرري( . فتلةمؤن ييةؤ  شسؤلةي ه   كؤر    . كما ذكلش مقصرن 
  ةيقؤايظ ييؤى ةرضؤ   لشؤليا فؤي آا  ؤ   لالبؤاء معوؤظ شه ذلك. شسؤألن  لمؤرلى جؤل شيؤال ه   شؤلكيي فؤي  ألجؤل

 ..  ل ل ري  باويوظ إة  سمة   ليب كليظ .. 

  شييل تجلبتيا في  لشؤل   ل ؤاةي لألفاؤا   لعؤلص فؤي هفااةسؤتا  ه ؤام آالبؤا   كؤا  ولتؤان  لمعسؤكل  لؤذي هةشؤأت   ؤلص
عؤة  لمجايؤاو  مؤ   لؤةم  .. شةلدؤن  لجواني شتل ثؤ    كابل لإليا ن شبث ف ل  لمقاشم   لعالمة  شميواج  لتةار

شي  م   لعالظ  إلسالمي م  مكاةؤ  ييؤاي شهيمةؤ  فؤي هللامؤالي يؤ   لجوؤان  ييى ه  هشلنوظ ييا   راد  لما لتيك  لح 
( .. شسؤؤجين  أهههل الهيمن ومسههؤولنتسم وههن مقد ههات المسه منن وتههرواتسم  لمقاشمؤ  .. ش ؤا كتيؤؤن  ح ؤا  عيؤؤر    
ان فؤؤي  لؤؤةم  .. ش ؤؤا ييمؤؤن هةوؤؤا شدؤؤين  لسؤؤاة  ييؤؤا  شتؤؤا شلوا  لجوؤؤانور  يؤؤان  مؤؤ   ألبؤؤلآ  فؤؤي مرضؤؤرع  لجوؤؤ

ش إلسؤؤالمنر  .. شفؤؤي هةؤؤا  أل ؤؤام بيايؤؤا ريؤؤل إيؤؤا م  لشؤؤونا هبؤؤي  لحسؤؤ   لمحضؤؤار فتؤؤأثلت لؤؤذلك ك نؤؤل  .. شلؤؤظ  كؤؤ  
  فؤؤي  الرسؤؤ  يلفاةؤؤا لجوؤؤان ذلؤؤك  للجؤؤل  لمجايؤؤا  لشؤؤوظ  لشؤؤجاع ..  لؤؤذي كؤؤا  لؤؤ  فؤؤي ييؤؤق  ل  نؤؤل مؤؤ   لجوؤؤانون

بنيي فؤؤي معسؤؤكلةا  مياسؤؤب  إيا مؤؤ .. ةنؤؤؤث أ لؤؤةم  شغنليؤؤا ةقؤؤا ش جبؤؤا  شلؤؤظ  كؤؤ  فؤؤي  لرسؤؤ  إال ه  ةؤؤاير لح ؤؤل تؤؤ
ذكلت مؤآثله  شتؤلةظ ييةؤ   لجمةؤ . فؤلةظ   رجؤال تحابييؤا معؤ  يؤ   عؤا شلؤظ ةؤله  شهسؤكي  فسؤةم جيات ..شةسؤأل   

رةؤؤار  لؤذو   شؤؤل بوؤظ  لصؤؤانق  لمصؤاشق دؤؤيى   ه  ولسؤل فؤؤي  لؤةم  مؤؤ  ومسؤس فنوؤؤا شيعمؤل لبشؤؤل  رؤلشج  أل
 يية  شسيظ .

 
)الجماوهة ااو هالمية  ( وتجربهة1995مواوالت )ناء تجمعات جسا يهة فهي المغهرب منهذ) .10

 :المجاهد  في المغرب (
 

   كمؤؤا ذكؤؤلت هللاة ؤؤا فقؤؤا كاةؤؤن  لتجلبؤؤ   لجوان ؤؤ   لمسؤؤيح  فؤؤي  لماؤؤلص ضؤؤا  لحسؤؤ   ل ؤؤاةي  لتؤؤي  امؤؤن بوؤؤا مي مؤؤ
 ل ؤؤليظ مطةؤ  .. إةؤؤا   لمحؤاشالت  لمبكؤؤل  جؤا  فؤؤي  لعؤالظ  لعلبةؤؤ . بؤل لقؤؤا   لمالبةؤؤ (، بحيامؤ   لشؤؤةر ييؤا  لشؤينب  

سؤبقن بؤر كنل مؤؤنالن  إلريادؤات  ل  ليؤؤ  ليتةؤار  لجوؤؤاني  لمعادؤل. شكمؤؤا ذكؤلت فؤؤي  عؤة كتا ؤؤاتي  لسؤا ق   فؤؤل  
ن شسؤط هللاسؤةا ش لؤةم  ش لجح  ؤل شتلكةؤا. ةنؤث  لمالص تأتي ضم   لقينل م  بيا    لعالظ  لعلبي ش إلسؤالمي م ؤل بؤال

 تترفل فنوا معطةات ثرر  جوان   م  ةنث  ألسباص ش لمعطةات. 
  شيؤؤؤل  لمسؤؤؤالك  وتؤؤؤرفل ييؤؤؤى يؤؤؤان مؤؤؤ   ألريؤؤؤاف ش لسالسؤؤؤل  لجييةؤؤؤ   بيؤؤؤا متل مؤؤؤي  ألآؤؤؤل ف ى أل صؤؤؤفؤؤؤالمالص  

هح بؤؤعب  تحؤؤن ةالؤؤ  مؤؤ  هبؤؤا ( كؤؤظ  شيؤؤتحكظ  مضؤؤنق جيؤؤل آؤؤارق.  شيؤؤل 3000 لؤريل   شتمتؤؤا سؤؤر ةي  ألك ؤؤل مؤؤ   
ةؤؤاالت  ل قؤؤل ش لعؤؤؤره شجؤؤرر  لسؤؤؤيطا . كمؤؤا ه  لوؤؤؤظ تاريخؤؤا مجنؤؤا  فؤؤؤي  لجوؤؤان ش لقتؤؤؤال ش لتؤؤارير  لح يؤؤؤل فؤؤي  لبؤؤؤأس 
ش لشجاي . شير بعب متاو   صلف  لي ل ي   تسلص  ل سان إلى  عة ماة   ل يؤل  ييؤل سةاسؤ   لحكرمؤ  فؤي 

ه ل لإلسؤؤالم ةضؤؤرره ش ا سؤؤت . شفةؤؤ  دؤؤحر  إسؤؤالمة  تعؤؤرن إلؤؤى مطيؤؤ   إلة تؤؤاح شةشؤؤل  لؤؤايار   اسؤؤظ  لسؤؤةاة .  فمؤؤا
 لستنيةات شتتلكؤب ه ضؤا مؤ  مع ؤظ مكرةؤات  لصؤحر   إلسؤالمة   لمعادؤل   شما رسؤوا  مؤ   لسؤيفة  إلؤى  إلرؤر    

   أس    م  بباص  لماؤلص  لجوؤان فؤي هفااةسؤتا   شيؤانش  إلى  لصرفة   لحلكة   إلى  لجوانون . ش ا بوا يان ال
إلى بيايظ نش  كينل مشاكل  ةنث كاةن سةاس   لا  ة   لوالؤك  لحسؤ   ل ؤاةي  ه   سؤتريب  لصؤحر  شال  سؤت حيا. 
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ش ؤؤؤا هثيتؤؤؤن سةاسؤؤؤت  تيؤؤؤك ةجاةؤؤؤات كينؤؤؤل  فؤؤؤي ت ليؤؤؤ   لصؤؤؤحر  مؤؤؤ  ن ريوؤؤؤا شنفعوؤؤؤا ه ضؤؤؤا فؤؤؤي مجؤؤؤاالت  لا مقل آةؤؤؤ  
 إل امؤات  لجيليؤ  شكل سؤي     لسجر   لتأنويةؤ  ش لمحي    ليابئ  في  لمالص  شجعل كبار  لايا  ييا  وتل شةر  بن

 ل رر   لجوان    لمعادؤل  فؤي  لجح  ؤل  إثؤل إجوؤاض ةجاةؤات  إلةقؤاذ  كؤا   لماؤلص  لمعيؤل   ة جار ليللما . شبعنا 
  ألساسي  لذي ةحل مي  مع ظ  ألفاا   لعلص  لجح  لين  إلى بيايظ.

  الة صؤؤالة تأونؤؤا  لحكرمؤؤ   لجح  ليؤؤ  لجيوؤؤ   ليرلةسؤؤارير ش ؤا غؤؤة  لماؤؤلص با  ؤؤ   لطؤؤلف يؤؤ  ذلؤؤك كؤؤلن فعؤؤل ييؤؤى 
 لصحل ء  لالبة  ي   لمالص. شلذلك فقا ت رةن يؤان مؤ   لخال ؤا بؤلق  لماؤلص شفؤي ميطقؤ    ستقالل لا عة  إلى 

 لليؤؤا ش ؤؤامن  ل  نؤؤل مؤؤ  معرةؤؤات  لعيؤؤرر شةقؤؤل  لسؤؤالح مؤؤ  هشربؤؤا شتقؤؤا ظ  لخؤؤامات  ليرجةسؤؤتة  ليمجايؤؤاو  غؤؤلص 
 . شذلك  يل ه  تستحرذ  ل ةان   لمجلم  في  لجماي   لمسيح  ييى تيك  لقضة  كما رشييا.  لجح  ل

    شيكؤذ  شب عؤؤل تجلبؤؤ   لمجايؤؤاو   ألفاؤؤا   لعؤلص  لمااربؤؤ  مؤؤ  جوؤؤ  شريؤؤاح  لتؤأثنل مؤؤ   لجح  ؤؤل مؤؤ  جوؤؤ  هرؤؤل
سؤتل تةجة   لمتا عؤ  لشؤمش  باهت بر نر تشؤكنل  ليريؤات  لجوان ؤ  فؤي  لماؤلص   لؤذي تر عؤن لؤ  مل كؤح  لار سؤات  إل

 إلسالم في بمال هفلي ةؤا فؤي هشربؤا شالسؤةما فؤي فلةسؤا.. تر عؤن ه  تيطيؤق  ل ؤرر   إلسؤالمة  فؤي بؤمال هفلي ةؤا مؤ  
مؤؤ   لجح  ؤؤل  يؤؤؤل  الةطال وؤؤا لماؤؤلص هشال. ش ؤؤا  ؤؤلهت  عؤؤة  لتقؤؤاريل  لصؤؤانر  فؤؤي فلةسؤؤؤا يؤؤان تعيؤؤل يؤؤ  نيشؤؤتوا 

  لمالص. 
   ش ل ةؤؤام    لاؤلبننلجوان ؤؤ  غنؤل  لياضؤج  مؤ   يؤل  لؤؤبعة   ضؤلص  عؤة  لسؤةاح ش ؤا جؤلت  عؤة  لمحؤاشالت

ييؤؤؤى مل كؤؤؤح  لي ؤؤؤرذ  تسؤؤؤترليبؤؤؤبعة  لعميةؤؤؤات  ليؤؤؤانر  ييؤؤؤى  عؤؤؤة هيضؤؤؤاء  لجالةؤؤؤ   لنورن ؤؤؤ  فؤؤؤي  لماؤؤؤلص ش لتؤؤؤي 
  لسةاسي ش إل تصاني ش إليالمي فة   شتاف     في رطر ت محمرم  ةحر  لتطية  م  إسل  نل. 

   ةريؤؤؤؤات تي ةمؤؤؤؤات ن رؤؤؤؤل  لماؤؤؤؤلص  لتسؤؤؤؤعنيات بؤؤؤؤاهت محؤؤؤؤاشالت جؤؤؤؤان  لتشؤؤؤؤكل رال ؤؤؤؤا جوان ؤؤؤؤ  ششميؤؤؤؤذ ميتصؤؤؤؤف
شرارجوؤؤؤا .. فقؤؤؤا شدؤؤؤين ريؤؤؤاح  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني  قؤؤؤر  إلؤؤؤى  لماؤؤؤلص ييؤؤؤى يؤؤؤامش  لجوؤؤؤان فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل .. كمؤؤؤا ه  

لؤؤي يؤؤب  لصؤؤينيي هرؤؤذت بؤؤكال جؤؤا ا شمكشؤؤرفا مؤؤ  شدؤؤرل  لميؤؤك محمؤؤا  لسؤؤانس ش ال رطؤؤر ت  لتطيةؤؤ   لنوؤؤرني ش لت
 يوا هبة  إلى  لحكظ  عا يال  ش لاه. 

  هش سؤط  لتسؤؤعنيات.. تمكؤؤ  يؤؤان مؤؤ  بؤباص  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لمالبؤؤي مؤؤ  ت ؤري  ةؤؤر   لتي ؤؤةظ جوؤؤاني ليعمؤؤل فؤؤي
 لمالص .. شيياش ه  بر نره  ألشلى  ا تشؤكين فؤي هشسؤا   لموؤاجلي   لمااربؤ  فؤي  عؤة  لؤاشل  ألشربةؤ   ش ؤا كؤا  

 لمااربؤؤ   ش ةتقيؤؤن لعؤؤا  نشل هرؤؤل  ةنؤؤث تشؤؤكل  لجالةؤؤ   لمالبةؤؤ   لموؤؤاجل  فؤؤي هشربؤؤا  فؤؤنوظ  عؤؤة  ألفاؤؤا   لعؤؤلص
بؤؤليح  ضؤؤخم  ربمؤؤا ةؤؤايحت رمسؤؤ  مالوؤؤن  موؤؤاجل  وتخؤؤؤذ هك ؤؤليظ مؤؤ  فلةسؤؤا شبيجةكؤؤا شيرليؤؤا  شنشل شسؤؤط هشربؤؤؤا 

  ميوجؤا شيؤان مؤ  موجل  هساسةا  فةما تتر جا جالةات لةسن  القية  في  ا ي  لؤاشل  ألشربةؤ   ش ؤا هدؤارت  لجمايؤ
 ألنبةات  صرر  ه لص إلؤى  لسؤلي   شةشؤلتوا  فؤي هشسؤا   لجالةؤات  لمالبةؤ  فؤي هشربؤا  ششهيؤن ييؤى ةطؤاق محؤاشن 

ييؤؤى  عؤة تيؤؤك  ألنبةؤؤات  شيؤؤي فؤؤي مجميوؤؤا تسؤنل شفؤؤق ة ؤؤس مؤؤيو   لتةؤؤار  لجوؤؤاني   آيعؤؤنن رؤل  لماؤؤلص. ش ؤؤا 
  لذي سان تيك  ل تل . 

  فؤؤي هفااةسؤؤتا  ه ؤؤام آالبؤؤا   شرةؤؤل ك نؤؤل مؤؤ   لجوؤؤانون  مؤؤ  مؤؤالذ ت هشربؤؤا إلنوؤؤا   شلمؤؤا  امؤؤن  إلمؤؤار   إلسؤؤالمة
معسؤؤكل شيؤؤان مؤؤ   لمضؤؤافات لوؤؤا فؤؤي هفااةسؤؤتا   شبؤؤاهت مشؤؤر ر  إليؤؤا ن  لعسؤؤكلي   افتتؤؤاح امؤؤن يؤؤذه  لمجمريؤؤ  

ةؤؤؤن ةلكؤؤؤ  ش لتلبؤؤؤري  لشؤؤؤامل  شكؤؤؤذلك إيؤؤؤا ن شتؤؤؤاريب  ل ؤؤؤر نر مؤؤؤ   لقؤؤؤانمن  مؤؤؤ  هشربؤؤؤا هش مؤؤؤ   لماؤؤؤلص ذ توؤؤؤا. شكا
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مبشل .. ش ا بار  يمالء  لمجاياش   لماارب  كانؤليظ فؤي نيؤظ  إلمؤار   إلسؤالمة  شمسؤاةاتوا .. شلمؤا جؤاء سؤيتميل 
فؤي معلكؤ   لؤافاع يؤ   لؤي س شيؤ   إلمؤار   إلسؤالمة   ةنؤث هرؤذش  ة وؤظ مؤ   لؤيالء    ةخؤل ضموظ  لجم   لذي 

 لؤؤؤذي ةجؤؤؤا مؤؤؤ  ذلؤؤؤك  ألرؤؤؤاشن. شهسؤؤؤأل   ه  وليؤؤؤايظ فاستشؤؤؤوا  لؤؤؤبعة شهسؤؤؤل هللارؤؤؤلش  شت ؤؤؤلق  لبؤؤؤا ر  مؤؤؤ   لقينؤؤؤل 
 شي قوظ  فقا كا  ميوظ ةماذج ر  ع ...

   عؤة  أليؤا ف  لالبةؤ  فؤي  لؤا ر   سؤتوافنيا يؤ    ة جؤار ت( تيا يؤن شسؤا ل  إليؤالم هةبؤاء 2003شفي هش رؤل 
 للش  ؤ   لرةنؤا      لمالبةؤ  لحكرمةؤ ليةضاء  ش ا ة ذيا إستشوانور   ش ا ذكلت شكاالت  ألةباء ةقال ي   لمصؤانر 

ليحا . شةسيت  إلى مؤا هسؤمت    لسؤيفة   لجوان ؤ ( .. كمؤا شرن ه   لمسؤمشل ييوؤا  عؤة مؤ  شدؤ توظ  ؤالت  نلين   
 ييى ةا هيظ تيك  لرسا ل شلظ  مكييي معلف   لمحيا ي  ذلك.. 

 لتؤي لؤظ وتؤرفل لؤي ييوؤا شل    لموظ  لجاول  الذكل ه  هجوح   ألمؤ   لمالبةؤ   امؤن ييؤى يؤامش تيؤك  ألةؤا    
 لسؤؤيفة   لجوان ؤؤ ( ش ؤؤا هدؤؤارت  مئؤؤات  لشؤؤباص فةمؤؤا يؤؤلف  اسؤؤظ تةار  ايتقؤؤالرش  ؤؤات  مكؤؤ   لرثؤؤرق بوؤؤا ..  امؤؤن 

فؤي تيؤك  لوجمؤ  يؤان مؤ    يتقؤل لمحاكظ  لمالبة  هةكاما ك نل   م  هةكام  إليا م شفتل ت  لسؤج   لطرييؤ .. كمؤا 
  في  لمالص مم  ال يال   لوظ بتيك  ألةا   .. فةمؤا بؤا  هةؤ  يميةؤات إجوؤاض  لجوانون هبله  لايا   لسي نن  ش

مبكؤؤؤل ألي إمكاةةؤؤؤ  م تلضؤؤؤ  لت ؤؤؤرم  ظؤؤؤايل  جوان ؤؤؤ  تتؤؤؤرفل لوؤؤؤا كافؤؤؤ   لمعطةؤؤؤات فؤؤؤي ذلؤؤؤك  لييؤؤؤا  لمي ؤؤؤرص  حكرمؤؤؤ  
نوؤؤؤؤرن آاغرتةؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  هيتؤؤؤؤى ةكرمؤؤؤؤات  لؤؤؤؤيالن  لعلبةؤؤؤؤ  ش إلسؤؤؤؤالمة   طشؤؤؤؤا شجيلشتؤؤؤؤا شيمالؤؤؤؤ  أليؤؤؤؤا ء  إلسؤؤؤؤالم مؤؤؤؤ   ل

 ش لصينين ..

  شييى  لصعنا  لشخصي فقا ربطتيي  ال  نلي  م   إلرر   لماارب  يال ات هرر  دا      ميذ ه ؤام إ ؤامتي فؤي
فلةسا ثظ هسباةةا ثظ بليطاةةا ل  ل  تر جا  لماارب  في تيك  لؤيالن شفؤي هشسؤا   لصؤحر   إلسؤالمة  فؤي  لاؤلص . شلقؤا 

 عؤؤ    إذ منؤؤحيظ  إلرؤؤالص ش لصؤؤ اء ش لحمؤؤاس  لمتقؤؤا   شكاةؤؤن هللاثؤؤار معاةؤؤا  يلفؤؤن مؤؤيوظ  ل  نؤؤلي  مؤؤ   ل ؤؤر نر  لل 
بؤؤؤعيوظ مؤؤؤ  ذلؤؤؤك  ل ليؤؤؤر   لوالؤؤؤك   لميؤؤؤك    لحسؤؤؤ   ل ؤؤؤاةي ( ثؤؤؤظ  بيؤؤؤ   لمؤؤؤاج   لميؤؤؤك  لحؤؤؤالي   محمؤؤؤا  لخؤؤؤامس ( 

 جوان . شهسلتوظ شة اموظ  لجاثظ ييى داشر  لمممين  في  لمالص  ان    آلثار يينوظ شييى رغيتوظ في  لعمل ش ل

   شفؤؤؤي  لشؤؤؤر   ل ؤؤؤاةي لألفاؤؤؤا   لعؤؤؤلص فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا  تعلفؤؤؤن إلؤؤؤى  ل  نؤؤؤلي  ةوؤؤؤظ   شرادؤؤؤ  مؤؤؤ  بؤؤؤباص  لجمايؤؤؤ
 ليابؤؤؤئ     لجمايؤؤؤ   لمجايؤؤؤا  فؤؤؤي  لماؤؤؤلص ( شكؤؤؤاةر  هةمرذجؤؤؤا ليشؤؤؤباص  لصؤؤؤانق  لمتقؤؤؤا ةماسؤؤؤا شرغبؤؤؤ  فؤؤؤي  إلةتؤؤؤاج 

 ؤؤار   كؤؤا  هسؤؤيق إلؤؤنوظ فؤؤي هفااةسؤؤتا    إذ  ش لعطؤؤاء..  شكيؤؤن هؤمؤؤل لتجؤؤلبتوظ  لر يؤؤا  هللامؤؤاال يليضؤؤ    لؤؤ ال ه 
 لتوظ هراشن سؤيتميل  ل  نؤل مؤ  كؤر نريظ لنتشؤلن مؤ  هبؤى فؤي  ألرض الةقؤن   قافيؤ   ل ؤل ري  بؤاويوظ تقيؤل   مؤيوظ 

 شم  إرر ةوظ جمةعا .

    لمااربؤؤ  فؤؤي شال هةسؤؤى ه  هسؤؤجل  كؤؤل  الةتؤؤل م ش لتقؤؤاول  لمسؤؤايم   لل  عؤؤ  ش ألن ء  لمتمنؤؤح لؤؤبعة  لمجايؤؤاو
ه ؤام ةكرمؤ   لحؤحص  – لعمية   لبطرلة   لتؤي هسؤ لت يؤ  إرؤل ج جؤةش نشلؤ  هسؤباةةا  لتؤي بؤكين فؤي ةؤلص  لعؤل ق 

ثالؤؤث هضؤؤالع م يؤؤث  لحي ؤؤاء إضؤؤاف  ألمليكؤؤا شبليطاةةؤؤا . شرغؤؤظ هةؤؤي لؤؤظ هسؤؤتط  ه  هيؤؤلف  - لةمنيؤؤي بحيامؤؤ  هثيؤؤار 
مؤ   إلسؤالم  كاميوؤا ماويؤ  لتيؤك  ل ركبؤ  مؤ   إلستشؤوانون   لتؤي  لجماي   لتي  ةتمى إلنوا هشلئؤك  ألفؤذ ذ   إال ه  ه

 عؤؤرن إلنوؤؤا بؤؤلف با  ؤؤ  تصؤؤاع  لحيؤؤف  ألمليكؤؤي  لصؤؤينيي . ش  لمتأمؤؤل فؤؤي تيؤؤك  لعميةؤؤ  إلؤؤى ةوا اتوؤؤا  لبطرلةؤؤ  . 
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 كتشؤؤف مؤؤا  مؤؤا فؤؤي ذلؤؤك  لشؤؤعب  لمالبؤؤي  لمسؤؤيظ  ل ؤؤليظ   مؤؤ  آا ؤؤات رال ؤؤ  ت يؤؤن جؤؤا رتوظ  أجؤؤا نيظ  لع ؤؤام 
 و  ةمير  موم   لجوان في مالص هم   إلسالم ش لمسيمن  ييى مل  لتارير  إلسالمي  لمجنا. لذ

 

 -رحمههه هللا  –. تجربههة ارفغههاو العههرب ال بنههانننن فههي جبههال النبويههة بايهها   الاههسند أ)ههو وائاههة ال بنههاني 11
(1999): 

ت ميوؤؤؤا هيؤؤا ن  ينيؤؤؤ  إلؤؤؤى كؤؤا   لمجايؤؤؤاش   ليييؤؤاةنر  مؤؤؤ   ألفاؤؤا   لعؤؤؤلص مؤؤ  ضؤؤؤم   لجيسؤؤةات  لتؤؤؤي ةضؤؤل 
هفااةسؤؤتا . ش ؤؤا تمنؤؤحش   اإلضؤؤاف  إلؤؤى مشؤؤاركتوظ  لمنا ةةؤؤ   الاماثؤؤ  ش ألرؤؤالق .. شكؤؤاةر  مؤؤ  بؤؤن   لجيسؤؤةات  لتؤؤي 

ش لتحقنؤؤق   اليتقؤؤالهدؤؤحابوا  لعؤؤرن  إلؤؤى بالنيؤؤظ نشةمؤؤا كينؤؤل مشؤؤاكل .. ش ؤؤا تعؤؤلض  لؤؤبعة مؤؤيوظ إلؤؤى   سؤؤتطاع
هةؤؤا قةؤؤان ت  لحلكؤؤ   لاويةؤؤ   لشؤؤاذ  فؤؤي لييؤؤا  ش لتؤؤي تيسؤؤب   غتةؤؤالييؤؤى ش لسؤؤج  إثؤؤل إ ؤؤا م مجمريؤؤ  دؤؤانل  مؤؤيوظ 

فؤل  تيؤك    ليييؤاةننلممسسوا  ةلك   ألةباش(. شكا   لقتنل ةا ب في  ليللما   ليييؤاةي .. شبحسؤب رش  ؤات  إلرؤر  
 العاش ةةؤؤ     لسؤؤرري  فؤؤي لييؤؤا  شتؤؤمذي  لشؤؤباص  لمسؤؤيظ  كمؤؤا تمنؤؤحت لالسؤؤتخبار ت لحلكؤؤ  كاةؤؤن تقؤؤام رؤؤامات كينؤؤل  

 لجوانون  في مساجايظ شهللاذتوظ. ثظ هلقي  ل بة ييى تيك  لمجمريؤ  شة ؤذ فنوؤا ةكؤظ  شآارنت بباص هيل  لسي  ش
 إليؤؤا م   عؤؤا ه  هبؤؤا  ييادؤؤليا  طرلؤؤ  شثباتؤؤا ةؤؤانر  فؤؤي تصؤؤليحاتوظ فؤؤي  لمحكمؤؤ  شهمؤؤام  لصؤؤحاف  شهثيؤؤاء يميةؤؤ  

فؤؤؤي مركؤؤؤب مونؤؤؤب جسؤؤؤا مشؤؤؤوا  لرةؤؤؤا  دؤؤؤف ةلكاتوؤؤؤا   إليؤؤؤا م.. ةنؤؤؤث بؤؤؤةع  آا  ؤؤؤ   لسؤؤؤي  هجسؤؤؤانيظ  لطؤؤؤايل 
  لمتعان  في لييا ..

   ثؤؤؤظ تؤؤؤا    عؤؤؤة هفؤؤؤل ن تيؤؤؤك  لمجمريؤؤؤ  يميةؤؤؤات  لؤؤؤاير  ألف اريؤؤؤا  لجوان ؤؤؤ   لسؤؤؤيفة  فؤؤؤي مختيؤؤؤف  لميؤؤؤاآق  لييياةةؤؤؤ
شالسؤةما فؤؤي ميطقؤؤ  بؤؤمال لييؤا   ؤؤلص ماويؤؤ  آؤؤل بيس شجبؤال  ليبطةؤؤ   شكؤؤا  يؤؤافوظ  حسؤب تصؤؤرر توظ  لتؤؤي رسؤؤموا 

يا شؤؤ   ليييؤؤاةي( يؤؤي  ل ةؤؤام بتأسؤؤةس ةلكؤؤ  جوان ؤؤ  لشؤؤباص هيؤؤل  لسؤؤي  تعمؤؤل ييؤؤى إ امؤؤ  ثؤؤرر   منؤؤليظ  ألخ  هبؤؤره
 إسالمة  تواف إلى تحكةظ  لشليع  في لييا .. شتسعى ييى  أل ل إلى إ جان برك  أليل  لسي  في لييا ..

  ه ؤؤام  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي .. شكؤؤا  موؤؤاجل  فؤؤي كؤؤا   ألخ هبؤؤر يا شؤؤ   ليييؤؤاةي رةمؤؤ    هةؤؤا  ألفاؤؤا   لعؤؤلص  لقؤؤاماء
 لجوؤان  ألفاؤاةي إلؤى همليكؤا شميوؤا إلؤى لييؤا   حمؤل   ةتوؤاء لرال ات  لمتحا  ش ام ميوا إلى هفااةستا  .. شيان  عا 

 في داره هف ار  شهللاماال ي  تأسةس ةلك  جوان   محية  أليل  لسي   في لييا  ..

  مؤ   لتر دؤل  ءشبعؤة إرر ةؤ  ه ؤام  لجوؤان  ألفاؤاةي  فقؤا  قؤى لؤي بؤي شة ل  لصا    شيال   تعاش  كاةن لؤي  ؤ
 لمتقطؤؤؤ  ببعضؤؤؤوظ فؤؤؤي  ل تؤؤؤل ت  لتالةؤؤؤ   ممؤؤؤا مكييؤؤؤي مؤؤؤ   إلآؤؤؤالع ييؤؤؤى هيؤؤؤا فوظ. ش ؤؤؤا هرسؤؤؤين لؤؤؤ  رسؤؤؤال  مؤؤؤ  هةؤؤؤا 

 ؤ  شمعطةؤات  لر      شةقل إلة   يايتي  أ  ف لتؤ  تمشؤي  عكؤس  لجال فةؤ  ش لسةاسؤ  ش لتؤارير  لتقىهدا ا ي  لذي 
فؤؤؤي ه ؤؤام آالبؤؤؤا  لمتا عؤؤ   لتأسؤؤؤةس   هفااةسؤؤتامؤؤؤيس هجؤؤر ء  لالسؤؤت ان  لعؤؤؤرن   ر ه   حؤؤاشل لوؤؤؤظ    شه  مؤؤ   ألفضؤؤل

تسؤؤمم  ش إليؤؤا ن ييؤؤى موؤؤل. كمؤؤا هشدؤؤين لؤؤ  شجوؤؤ  ة ؤؤلي  ؤؤأ  معطةؤؤات لييؤؤا   لسةاسؤؤة  ش لسؤؤكاةة  ش إل يةمةؤؤ  ال
لشي   لجوؤاني إلؤى ف ؤل  إ يةمةؤ  هشسؤ  تأرؤذ  أف اره  لتي بات لي غنل مرضرعة   شةصحت  ه   حاشل تطؤريل مشؤ

بؤا   -رةمؤ     – لجاوؤا  شل يؤ    لعؤالميمؤا شدؤين إلةؤ   لمرجوؤ   لعالمةؤ  بؤن   لمسؤيمن  ش لي ؤام   اليتبؤار عن  
 رلؤؤؤ : لقؤؤؤا جؤؤؤلبتظ فؤؤؤي سؤؤؤرريا.. شجؤؤؤلص إرر ةيؤؤؤا فؤؤؤي مصؤؤؤل شلنيةؤؤؤا   ارتصؤؤؤارمصؤؤؤل  شمقتيعؤؤؤا بيلةامجؤؤؤ   شهرسؤؤؤل لؤؤؤي 

 ا ةجلص في لييا ..ش لجح  ل .. شنيرة
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   مؤؤ  هةؤؤان إلؤؤى يشؤؤل ت  رفؤؤ  ثقؤؤتوظ  أة سؤؤوظ شنفعوؤؤظ   هن نش  شبعؤؤا مؤؤا   صؤؤنل  ويؤؤاش ه  ك افؤؤ  ةلكؤؤ  هةصؤؤاره  لؤؤذو
  شه   مؤؤؤ   لعييةؤؤؤ   ةنؤؤؤث رش   عؤؤؤة هيؤؤؤالي  لميطقؤؤؤ   ؤؤؤأةوظ كؤؤؤاةر   علفؤؤؤر  بتر جؤؤؤايظ فؤؤؤي  لجبؤؤؤال ءليتحؤؤؤل   شؤؤؤي

ه  آؤرق  لميطقؤ  شةصؤين معؤار  إسؤتملت  ليييؤاةي ةش  عضوظ كا  وتحل   شكل بب  مكشرف .. فمؤا ليؤث  لجؤ
ةحؤؤؤر رمسؤؤن  مؤؤؤ    ستشؤؤوانشهسؤؤ لت يؤؤؤ  . لعؤؤا  ه ؤؤام ..  نؤؤؤل ه   عؤؤة شةؤؤؤا ت  لجؤؤةش  لسؤؤؤرري  ؤؤا بؤؤار  فنوؤؤؤا 

 عؤة مؤ  كؤا   ش يتقليا ش  رةم    شبعة  لبارهي  م  إرر ة  م   اماء  ألفاا   لعلص هبر  إلرر  .. بنيوظ 
بيايؤؤؤي يؤؤؤ   عؤؤؤة  إلرؤؤؤر  ششسؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم فؤؤؤلج    يؤؤؤف  لميؤؤؤاآق  لييياةةؤؤؤ   حسؤؤؤب مؤؤؤالؤؤؤ  يال ؤؤؤ  معوؤؤؤظ مؤؤؤ  مخت

 شرةظ    لشوا ء  ألبل رييوظ...

 
************* 
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 :أ)رز التجارب الجسا ية المعاصر  في و   ف يا
 
 (:2000-1992التجربة الجسا ية في طاجيكستاو ) -12

   هللامؤال  لمسؤيمن  فؤي شسؤؤط هللاسؤةا ليؤتخيم مؤ  ةنؤؤل   ةتعشؤؤن    لجوؤان ضؤؤا  لسؤرفنن فؤي هفااةسؤتا  ةتصؤار تمؤ
 لطاجةكةؤؤ  كمؤؤا   إلةؤؤتالل  لؤؤل شسؤؤي  لؤؤذي  اؤؤى ييؤؤنوظ شمؤؤيعوظ ةتؤؤى مؤؤ  نوؤؤيوظ. ش ؤؤا لعيؤؤن  أل يةؤؤ   ل لسؤؤر ةة  هش

 سؤؤمرةوا فؤؤي بؤؤمال هفااةسؤؤتا  رؤؤالل مر جوتوؤؤا ليسؤؤرفنن نشر  فؤؤي إ صؤؤال بؤؤذشر  ل ؤؤرر  ش بؤؤعي   لجوؤؤان إلؤؤى مؤؤا ر ء 
كمؤؤا سؤؤعن يؤؤان مؤؤ   ألةؤؤح ص  لجوان ؤؤ   ألفااةةؤؤ  شييؤؤى رهسؤؤوا ةؤؤحص  لجمعةؤؤ   إلسؤؤالمة   ش لحؤؤحص  ةوؤؤل جةحؤؤر  

 إلسؤؤالمي  لؤؤذي تحيمؤؤ  ةكمتةؤؤار إلؤؤى  لعمؤؤل ييؤؤى ذلؤؤك  لرسؤؤال ةسؤؤم مؤؤ   لقؤؤلهللا   ل ؤؤليظ  ش ل تؤؤب  لاويةؤؤ   لمتلجمؤؤ   
 جوان. كستا  لةحلضريظ ييى  لةإلى  لخال ا  لسلي  م  بذشر  لحلك   إلسالمة  في آاج

   إلتحؤان  لسؤرفنتي  كؤا   لحيؤظ  ل ينؤل لؤا   لمخيصؤن  مؤ   لمجايؤاو   ألفاؤا  ش ألفاؤا   لعؤلص يؤر   ةوةؤارشم 
 لجؤؤةش  ألةمؤؤل  لؤؤذي   ةسؤؤحاصةوؤؤل جةحؤؤر  لؤؤك ور دؤؤير   لجوؤؤان ضؤؤا مرسؤؤكر  شيؤؤذ  مؤؤا فعيؤؤ   لؤؤبعة إثؤؤل  ييؤؤرر

   عؤا مؤا  الةسؤحاصيؤا فؤي ة ؤ, سؤالمت  هثيؤاء لعب  عة  ان   ألةؤح ص  ألفااةةؤ  شالسؤةما ربؤاةي شمسؤعرن نشر  مخح 
 لطاجةؤؤؤك..  هذ ق  ألفاؤؤا  شيؤؤالت  لقتؤؤل ش لؤؤامار  ل امؤؤل لؤؤيالنيظ. شل ؤؤ  يؤؤان  مؤؤ   لمجايؤؤاو   لعؤؤلص ش ألفاؤؤا  ش

 ليوؤؤل لةكرةؤؤر  آال ؤؤ  تجلبؤؤ  جوان ؤؤ  ه رؤؤل  إسؤؤتملت ميؤؤذ مطيؤؤ   لتسؤؤعنيات شىلؤؤى ةوا ؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤلي . شال   ييؤؤلش 
 يية  م   عة  لموتمن  بوا..   آيعنجلب  كينل ت ادنل إال ما همتيك ي  تيك  لت

   مؤؤ  ةؤؤاشنيا مؤؤ    متؤؤاتميؤؤاآق باسؤؤع  مؤؤ  آاجةكسؤؤتا    ه   حؤؤلرش   سؤؤتطاير شرالدؤؤ  ذلؤؤك ه   لمجايؤؤاو
  ذ توؤا  ةنؤث توؤان ةهفااةستا  إلى ةاشنيا م  هشهبكستا  .. شتمكير  هش رل  لتسعنيات م  تواوؤا  لعادؤم  نشبؤيي

شؤؤؤنريي  لمؤؤؤايرم مؤؤؤ  رشسؤؤؤةا فعيةؤؤؤا  السؤؤؤقر   شبحسؤؤؤب بؤؤؤوان  هشلئؤؤؤك  لمجايؤؤؤاو  مؤؤؤ   لعؤؤؤامين  فؤؤؤي تيؤؤؤك  لي ؤؤؤام  ل
( في  ليح ات  ألرنؤل  شه يعؤن  لقا ؤا  ألفاؤاةي  لشؤونل مسؤعرن KGB لقضة   فقا تارين  إلستخبار ت  للشسة   

يؤؤؤ    الةسؤؤؤحاصشهجيؤؤؤلتوظ ييؤؤؤى شر ؤؤؤةس  للبؤؤؤاةي  لاؤؤؤار  القر يؤؤؤا  لخيفةؤؤؤ  ألشلئؤؤؤك  لمجايؤؤؤاو  فؤؤؤي بؤؤؤمال هفااةسؤؤؤتا  
 لي ؤؤام هة اسؤؤ  .. شجؤؤاءت  لطعيؤؤ   لتالةؤؤ  مؤؤ   لحلكؤؤ   إلسؤؤالمة   لطاجةكةؤؤ  ذ توؤؤا شهعةموؤؤا   سؤؤتلن لعادؤؤم  ةنؤؤث 

. شجؤؤلي  إلت ؤؤاق  حؤل ر  ألسؤتاذ  ةؤؤرري(  لؤذي  لتقى ويتسؤؤ ( فؤي مرسؤؤكر شدؤؤررت  ياسؤات  لتي حيؤؤر  شيؤر  صؤؤافح  
شةلكؤؤ   ليوضؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  بحيامؤؤ  ةؤؤؤرري ييؤؤؤى تسؤؤري   سؤؤؤتيظ  مرجيوؤؤؤا   لبؤؤل ف مرسؤؤؤكر بؤؤن   لحكرمؤؤؤ   لطاجةكةؤؤؤ 

ةؤؤحص  ليوضؤؤ   عؤؤة  لؤؤره ر ت شمقايؤؤا  ليللمؤؤا .. شيكؤؤذ  جمؤؤا ةؤؤحص  ليوضؤؤ  جياةؤؤ   لعسؤؤكلي  لؤؤذي كؤؤا   شؤؤار  
 اإلضؤؤاف    ألشهبؤؤك ش فؤؤي ةصؤؤار  لعادؤؤم . شهشجؤؤا يؤؤذ  بؤؤلرا فؤؤي دؤؤف  لحلكؤؤ   لجوان ؤؤ   لمكرةؤؤ  مؤؤ   لطاجةؤؤك

و  مؤؤ  شسؤؤط هللاسؤؤةا.  لؤؤذي كؤؤا  وتؤؤحيموظ  لمجايؤؤا  ل ينؤؤل جمعؤؤ   ؤؤاي  ألشهبكؤؤي..  لؤؤذي  ةسؤؤب إلؤؤى لؤؤبعة  لمجايؤؤا
إلؤى هفااةسؤتا  ش ليجؤرء   الةسؤحاصإلؤى تر ؤ  تسؤري  تضؤم  لؤ    ضؤطل لجبال  م  معؤ  شش دؤل  لقتؤال .. إلؤى ه  

 ش ةضؤؤظهفااةسؤؤتا  ( ةنؤؤث ةضؤل إلؤؤى 2000إلؤى ة ؤؤام آالبؤؤا   أسؤيحت  شمؤؤ   قؤؤي مؤ  جيؤؤرنه.. شيؤؤذ  مؤؤا تؤظ سؤؤي   
( شهسؤؤمريا   لحؤؤحص  إلسؤؤالمي ألشهبكسؤؤتا (  بحيامؤؤؤ  1998إلؤؤى مجايؤؤاي  ألشهبؤؤك شةؤؤلكتوظ  لتؤؤي هسسؤؤريا سؤؤي   

يا شؤؤريا   محمؤؤا آؤؤايل جؤؤا . لةسؤؤال  لسؤؤتار ييؤؤى ةلكؤؤ  جوان ؤؤ  ةرعةؤؤ  تبقؤؤى كتا ؤؤ  ت ادؤؤنيوا هماةؤؤ  فؤؤي ييؤؤق مؤؤ
 ي   لص تيك  ل تل  ..
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 ( :2001-1998تاو )التجربة الجسا ية في أوزبكس -13
تعتيل هشهبكسؤتا   لقيؤب  ليؤا ة لإلسؤالم فؤي هللاسؤةا  لرسؤطى.. ش ؤا  سؤتطاع  لمسؤيمر  فنوؤا ه   حؤاف ر  ييؤى 
نوؤؤيوظ شنوؤؤ  هللا ؤؤا وظ يؤؤ  آليؤؤق ة ؤؤام  لحجؤؤل ت  لسؤؤلي   لتؤؤي كاةؤؤن تؤؤارس  إلسؤؤالم رفةؤؤ   ةنؤؤث تخؤؤلج ميؤؤ   هللاالف 

 لجمورريؤات  لسؤرفنتة . ش  جؤاشه يؤان سؤكا  هشهبكسؤتا   لح اع شآالص  لعيظ م  هشهبكستا  شما جاشريا م  نشل 
 تلمذ.  سمل يا ش آشقيا ش ( مينر  ةسم . شفنوا هكيل  لحاضل ت  إلسالمة   لتاريخة  م ل  خار  ش25 

  الة تؤؤاح  سؤؤلي  إلؤؤى ه   ةوؤؤار  إلتحؤؤان  لسؤؤرفنتي  شةصؤؤل ماسؤؤمى  عوؤؤا كؤؤ قنؤؤن  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  فنوؤؤا ةل   
لبؤؤاس  لا مقل آةؤؤ  كمؤؤا هيؤؤظ ر ةسؤؤوا كليمؤؤرف يضؤؤر  لحؤؤحص  لشؤؤنريي  لسؤؤابق  لؤؤذي دؤؤار شلؤؤبس  لشؤؤنرينر  فنوؤؤا 

 ر ةسا لييالن شلححص ن مقل آي فنوا  مستياال  لرالء لألمليكا   الرالء ليلشس..
   شنرؤل فؤي دؤل ع معوؤا  ممؤا هن  لوجؤل   آلالف 1990ش ا  م  كليمرف  لصحر   إلسالمة   لتي بين ميذ )

(  مؤؤظ يؤؤان مؤؤ   لشؤؤباص  لموؤؤاجل  لمجايؤؤا شجوؤؤ  بؤؤطل  لشةشؤؤا  ةنؤؤث كؤؤا  1995شبعؤؤا سؤؤي   إلؤؤى نشل  لجؤؤر ر. 
 ألخ  لمجايؤؤؤا  لشؤؤؤؤونا  بؤؤؤؤ   لخطؤؤؤاص  عؤؤؤؤا لمشؤؤؤؤلشع آريؤؤؤؤل  ألمؤؤؤا إلهكؤؤؤؤاء بؤؤؤؤعي   لجوؤؤؤؤان فؤؤؤي  لق قؤؤؤؤاس شسؤؤؤؤط هللاسؤؤؤؤةا 

هللارؤؤلش   ق لتحؤؤ ش لجمورريؤات  لسؤؤرفنتة . فؤؤي ةؤؤن  ةحلؤؤن مجمريؤؤ  كينؤؤل  مؤيوظ إلؤؤى هفااةسؤؤتا  فؤؤي يوؤؤا آالبؤؤا    ش
رؤؤؤل  ن رؤؤؤل همجمريؤؤؤات   سؤؤؤتخ ن المجايؤؤؤاو   لطاجةؤؤؤك ش ا ؤؤؤايظ  ألشهبكؤؤؤي جمعؤؤؤ   ؤؤؤاي رةمؤؤؤ    .. فؤؤؤي ةؤؤؤن   

 جوان  .. الةت اض هشهبكستا  تجوح 

   تؤحيظ  لمجمريؤ   لتؤي ةحلؤؤن إلؤى جؤر ر آالبؤؤا  هةؤا  لؤايا   لشؤؤباص مؤ  جمايؤ   لتييةؤؤ  شكؤا  متحمسؤا لمشؤؤلشع
  ةت ؤؤالكليمؤؤرف شكؤؤا   ؤؤا لمؤؤ  ةجمؤؤ  ةتةجؤؤ  تصؤؤا   ليؤؤل ةس كليمؤؤرف هثيؤؤاء  ييؤؤى ة ؤؤام لالةت اضؤؤ جوؤؤاني ش سؤؤ  

ظونؤؤل   ش يتيؤلهرطؤابي ةابؤا. ثؤؤظ فؤل إلؤؤى هفااةسؤتا   شبؤا   همنؤؤل  لمؤممين  مؤؤال محمؤا يمؤل  لؤؤذي تييؤى مشؤؤلشيوظ 
 ..( مالون  ةسم  5في  لشمال هفااةي ةنث تقط  جالة  هشهبكة  شتلكماةة  كينل  ويي  تعا نيا ةحر   ايام

  لعؤؤلص  لؤذو  تحمسؤؤر  ليمشؤؤلشع  لجوؤاني  ألشهبكؤؤي  شبؤؤايظ سؤخي مؤؤ  آالبؤؤا  ..   ألفاؤؤا شبالتعؤاش  مؤؤ   عؤة 
مئؤات  لمقؤاتين   ألبؤا ء  لشؤباص   ةمى مشلشع  ألشهبك بحيام  محما آايل جؤا   سؤلي   ةنؤث تجمؤ  تحؤن قةانتؤ

شدؤؤؤؤارش  مؤؤؤؤ  هك ؤؤؤؤل  ظإمكاةةؤؤؤؤاتو ييؤؤؤؤى وؤؤؤؤا  عؤؤؤؤة  لمؤؤؤؤاربن  مؤؤؤؤ   ألفاؤؤؤؤا   لعؤؤؤؤلص ثؤؤؤؤظ آؤؤؤؤررش   لؤؤؤؤذو  تخلجؤؤؤؤر  با  ؤؤؤؤ 
 ا شتسيةحا.ب لمجمريات  لا يم  لطالبا  تاري

 جمعؤؤ   ؤؤاي  عؤؤا رلشجؤؤ  مؤؤ  آاجةكسؤؤتا  إلؤؤؤى محمؤؤا آؤؤايل جؤؤا  شبا عؤؤ  ييؤؤى  لجوؤؤان فؤؤي هشهبكسؤؤؤتا    ةضؤؤظ
مسؤؤمشل   لعسؤؤكلي شذر يؤؤ   أل مؤؤ   شيؤؤان  عؤؤا ذلؤؤك لتي ؤؤةظ تر جؤؤا  لمجايؤؤاو   ألشهبؤؤك ييؤؤى ةؤؤاشن  شدؤؤار ةا بؤؤ  ش

سؤؤؤؤتا  شنرؤؤؤؤل آاجةكسؤؤؤؤتا  ثاةةؤؤؤؤ   شل ؤؤؤؤ  محاشلتؤؤؤؤ  كشؤؤؤؤ ن  كؤؤؤؤان  قتؤؤؤؤل مؤؤؤؤ  جمةؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  معؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤى وؤؤؤؤا جؤؤؤؤةش هشهبك
ه   خط ؤؤؤر  مجمريؤؤؤ  مؤؤؤ   لخيؤؤؤل ء  لةا ؤؤؤاةنن  ش ألجاةؤؤؤب شهنت  لم اشضؤؤؤات إلؤؤؤى ه    سؤؤؤتطاير  نلغنحسؤؤؤتا  شل ؤؤؤيوظ 

هسؤوظ  لحلكؤ  ييؤا آالبؤا   ( مالون  نشالر شيعرنش  هنر جوظ إلؤى هفااةسؤتا !! ممؤا رفؤ 5وتحصير  ييى فا   بيحر  
 . 

   ةحل يان م   لمجاياو   ألشهبك م   لشةشا  شبالتعاش  م  مجمريات سؤلي  ييؤا   ؤامر  1999شفي هش رل )
  اليتقؤاالتميشؤآت ةكرمةؤ  فؤي هشهبكسؤتا . شرنت  لحكرمؤ  ييؤى ذلؤك  حميؤ  مؤ    سؤتوافن عؤا  يميةؤات ت جنؤل 
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وؤاجل  إلؤى هفااةسؤتا . شقؤبة ييؤى يؤان مؤ   لجوؤانون   ألشهبؤك فؤي فل ييى هثليا محيا م   لجوانون  ش ألسل  لم
يؤان مؤ  نشل شسؤط هللاسؤةا شتلكةؤا .. شسؤيمر  إلؤى هشهبكسؤؤتا  شةكؤظ ييؤى  عضؤوظ  السؤج  شييؤى  عضؤوظ  اإليؤؤا م. 
شتر فا م  ةجا ميوظ إلى هفااةستا   شتجمؤ  هشلئؤك  ل ؤر نر ةؤرل آؤايل جؤا  ةنؤث بؤكير  محكمؤا  شمي مؤا شةسؤ  

    لححص  إلسالمي ألشهبكستا (.   سظشهآيقر  ييى ةلكتوظ   لتجونح.

  شة ل  لضخام   لجالة   ألشهبكة   لموؤاجل  ميؤذ ه ؤام  إلةؤتالل  لسؤرفنتي فؤي يؤان مؤ   لؤاشل كتلكةؤا شنشل شسؤط
هللاسؤؤةا شهشربؤؤا شباكسؤؤتا  شبعؤؤة  لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  شالسؤؤةما  لسؤؤعرن  . ةنؤؤث  سؤؤتطاع   لعاوؤؤا مؤؤيوظ ه   حتلفؤؤر   لتجؤؤار  
شيترلر   لميادب  عا ه  ةصؤل هجؤا نيظ ييؤى  لجيسؤة   لسؤعرن   ميؤذ ه ؤام  لميؤك فةصؤل. ش ؤا هنت تيؤك  لجالةؤات 

ش لعال ؤؤات  لعامؤؤ  لتؤؤك  لجمايؤؤ   ليابؤؤئ   لتؤؤي جوؤؤحت يؤؤا  مئؤؤات مؤؤ    التصؤؤاالتنيمؤؤا مان ؤؤا شبشؤؤليا ش ؤؤار  ييؤؤى 
  لمقاتين   لماربن .

    حما يمل  بياء ييى مشلشع نر س  كين  ا  امتؤ  لؤ  مؤ  هجؤل (  ل ر همنل  لمممين  مال م2001هش سط سي
تشؤؤكنل لؤؤر ء مؤؤ  جمةؤؤ   لمجايؤؤاو   لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن  مؤؤ  غنؤؤل  ألفاؤؤا   مؤؤ   لباكسؤؤتا  ش لعؤؤلص شمجايؤؤاي شسؤؤط 

ييى  جمع   اي(  لمسمشل  لعسكلي لألشهبك لل اسؤ  شىن ر  ذلؤك  لمشؤلشع  لؤذي هآيقؤر  ييةؤ    رتةارههللاسةا(.. شش   
رنش(. شبطيةعؤؤؤ   لحؤؤؤال  سؤؤؤتعا  جمعؤؤؤ   ؤؤؤاي ش ( شربطؤؤؤره  ال ةؤؤؤان   لعسؤؤؤكلي  لجؤؤؤةش  لطالبؤؤؤا    ؤؤؤرل ه21ر ء  هسؤؤؤظ  ليؤؤؤ

  لتلكستا .   لباكستا  ش  لن رت   لعسكلي   ألشهبكة  إلن ر  ذلك  لير ء م  ةخب  م   ل ةان ت م   لعلص ش

  ةؤؤا لت ؤؤري  جنؤؤل مؤؤ   لؤؤايا  ش ريؤؤن مكاةؤؤ   ألشهبؤؤك جؤؤا  لؤؤا  آالبؤؤا   ششضؤؤ  محمؤؤا آؤؤايل جؤؤا  مشؤؤلشيا آمر
شآؤؤؤالص  لعيؤؤؤظ  ألشهبؤؤؤك لتتحؤؤؤل  ضؤؤؤم   لجالةؤؤؤ   ألشهبكةؤؤؤ  ش لتلكماةةؤؤؤ   ألفااةةؤؤؤ   لضؤؤؤخم   لعؤؤؤان فؤؤؤي بؤؤؤمال غؤؤؤلص 

 هشهبكةؤؤ هفااةسؤتا . شكؤا   ليؤل م  ووؤاف إليؤا ن مئؤات  لؤايا  رؤالل سؤيتن  كؤي وترلؤر   لؤاير  ثؤظ  شؤكير  منيشؤةات 
  شم  ثؤظ  إليؤا ن ليجوؤان فؤي بؤالن مؤا شر ء  ليوؤل. شيؤر ةيؤظ  ألفاؤا   ل ينؤل مجايا  يافوا  لقتال إلى جاةب آالبا

 ميذ رةنل  لجةش  ألةمل ي  هفااةستا  ييل ةول جةحر  إلى ن رل  إلتحان  لسرفنتي. 

   ش ا ييق همنل  لمممين  ييى ذلك  لمشلشع هللاماال كينؤل  شنيمؤ   كؤل مؤا هشتؤي مؤ  إمكاةةؤات. شيكؤذ   شمؤ  با  ؤ
(   ةؤؤؤان   جمعؤؤؤ   ؤؤؤاي(  موؤؤؤام  تالةؤؤؤ  فؤؤؤي بؤؤؤمال 21(. كيؤؤؤف همنؤؤؤل  لمؤؤؤممين   ليؤؤؤر ء  2001دؤؤؤةا   مرسؤؤؤظ  لقتؤؤؤال

تخؤؤؤار. شفةمؤؤؤا كؤؤؤا   ليؤؤؤر ء  لمشؤؤؤتل   لؤؤؤذي ه ن يؤؤؤان مقاتيةؤؤؤ  ييؤؤؤى ثالثؤؤؤ  هللاالف مؤؤؤ   ه شش هفااةسؤؤؤتا  فؤؤؤي شال ؤؤؤ   يؤؤؤا
نؤا    لمعلكؤ   جؤاءت هةؤا   مر  ع  ش لتحل  لم ألرذ لتلكستا   ستعا   ألشهبك ش لعلص ش  لمجاياو   لباكستا  ش

سؤؤيتميل ش بتؤؤاه  لوجؤؤرم  ألمليكؤؤي ييؤؤى هفااةسؤؤتا . ش ؤؤار   ه  تسؤؤقط  ذ  ؤؤ  آنؤؤل   فؤؤي ميطقؤؤ   ؤؤلص مؤؤح ر بؤؤليا 
( مؤؤ   ؤان   ليؤر ء مؤؤ  هبؤله قةان تؤ  مؤؤ  12ييؤى ةقطؤ  تجمؤؤ  ليمجايؤاو  مؤ  ذلؤؤك  ليؤر ء لةستشؤوا جمعؤؤ   ؤاي مؤ   

  ألشهبك  يل سقر  مح ر بليا.   لعلص ش

  شتتا عؤن  ل ؤر ر . فبعؤا سؤقر  مؤح ر بؤليا شيميةؤ   لخةاةؤ  فؤي  يؤاه ش لاؤار  مجمريؤ  مؤ   لمجايؤاو   لعؤؤلص
فؤؤي  يعؤؤ  مؤؤح ر بؤؤليا فؤؤي  لحانثؤؤ   لمشؤؤورر  ..  تؤؤل مئؤؤات مؤؤ   لمجايؤؤاو   ألشهبؤؤك فؤؤي  لشؤؤمال شسؤؤقط   ألشهبؤؤك

هرمؤن( فؤي  شؤونل   ؤلص ماويؤ   هللارلش  في معار   لافاع ي   إلمار  في رط كابؤل ثؤظ فؤي معلكؤ  بؤايي كؤرت  ل
 هةؤؤا كرةؤؤا (. ثؤؤظ تشؤؤلن  لبؤؤا ر  إلؤؤى  اكسؤؤتا   سؤؤظ  كتةؤؤا ةنؤؤث  تؤؤل مئؤؤات  ألمليكؤؤا  فؤؤي  لعميةؤؤ   لتؤؤي هآيؤؤق يينوؤؤا 

 لقر ت  ألمليكة  شهسؤل هللارؤلش . شتؤرهع هللارؤلش   ةنث  تل  لعاوا ميوظ في  لحمالت  لمشتلك  ليجةش  لباكستاةي ش
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  عؤؤؤا سؤؤيتميل  لؤؤذي مؤؤؤا ه ل وتقيؤؤب فةؤؤ  مؤؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ   لتةؤؤؤار ملةيؤؤؤ  هرؤؤاشن مؤؤافؤؤي ملةيؤؤ  جاوؤؤا  مؤؤؤ   لشؤؤتات فؤؤي 
 لجوؤان  إةةؤاء لجواني إلى ه   أذ     ال لج. شيكذ  آرين د ح  جوان   م  هك ل  لص حات إبل  ا شهمؤال فؤي 

 ؤؤات  حمؤل ر فؤي بؤالن مؤا شر ء  ليوؤؤل ةنؤث  شؤل رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  خؤؤلشج  لل  ؤات  لسؤرن مؤؤ  ييؤا  لت
 ذلك يذه  أل ام.  اتجاه لمواي لةمأل  ألرض  سطا شياال  عا ه  ميئن جرر  شظيما كما تسنل  ألةا   

 شربطيؤؤي بوؤؤظ دؤؤا    شىرؤؤر  شيال ؤؤات  شلقؤؤا ش كيؤؤن بخصؤؤةا تجلبؤؤ   ألشهبؤؤك فؤؤي يوؤؤا  لطالبؤؤا  مؤؤ  بر كنليؤؤا .
يؤؤن هتؤؤلنن ييؤؤى ملكؤؤحيظ إللقؤؤاء  عؤؤة يمؤؤل. ش ؤؤا بؤؤاركن فؤؤي بلةؤؤام  إيؤؤا ن  عؤؤة  ل ؤؤر نر لمشؤؤلشيوظ  ل ينؤؤل شك

يةؤؤؤ . ش ؤؤؤا مكييؤؤؤي ذلؤؤؤك مؤؤؤ  ن لمحاضؤؤؤل ت .. شةضؤؤؤل بنتؤؤؤي يؤؤؤان مؤؤؤ  إن رتوؤؤؤظ لحضؤؤؤرر سيسؤؤؤي  مؤؤؤ   لؤؤؤارشس  لتأي
 إلآؤالع ييؤؤى جر ةؤب مشؤؤلشيوظ  ل ينؤل  لمبشؤؤل كمؤا مكييؤؤي مؤ   لتعؤؤلف ييؤى دؤؤيف مؤ  رنؤؤل   لمجايؤاو  عبؤؤان  

ايظ  أسؤؤؤا شثباتؤؤؤا. فؤؤؤلةظ   بؤؤؤوا ءيظ شفؤؤؤك هسؤؤؤل يظ شة ؤؤؤ,  شدؤؤؤ اء شهةسؤؤؤيوظ ريقؤؤؤا شهك ؤؤؤليظ إةضؤؤؤباآا شآايؤؤؤ   شهبؤؤؤ
  شاء  اول..   ات  لجوان  ل افل  إة  ييى ما  لمشلنو  ميوظ شميم  لمجاياو  في هشهبكستا  فلد  لحمل ر 
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 قينل  ةضل هفااةستا  يؤان مؤ   لشؤباص  لتلكسؤتاةي  لمسؤيظ با   ليال  إلمار   إلسالمة  ل عا قةام ةلك  آا

فؤؤلش  مؤؤ   لحكؤؤظ  لصؤؤنيي  لؤؤذي  حتؤؤل بؤؤالن تلكسؤؤتا   لشؤؤلقة  شيطؤؤارن  لشؤؤباص  لميتؤؤحم مسؤؤتمل  فؤؤي   لؤؤذو  كؤؤاةر   ؤؤا
 ري  لمسيظ..ر محاشالت  لصن  يري  ذلك  لشعب  لنرغ

ن فؤؤي جؤؤر ر آالبؤؤا  بؤؤاهش  وتجمعؤؤر  ةنؤؤث شمؤؤ يوظ م ؤؤل غنؤؤليظ مؤؤ   لتجمعؤؤات  لموؤؤاجل  ش لمجايؤؤا   لتؤؤي ةحلؤؤ 
كؤؤؤا   ؤؤؤا رؤؤؤلج  ي لؤؤؤذ -بؤؤله ييؤؤؤى رهسؤؤؤوظ همنؤؤؤليظ  ألخ  لشؤؤؤونا هبؤؤر محمؤؤؤا  لتلكسؤؤؤتاةي  ةسؤؤؤ  معصؤؤؤرم( رةمؤؤ    

 مطارن  م   لصن   عا ه  سج  ييا  رمس هير م .
 نيمؤؤا ش شبعؤؤا ه   ؤؤا    لشؤؤةر هبؤؤر محمؤؤا  لتلكسؤؤتاةي همنؤؤل  لمؤؤممين  مؤؤال محمؤؤا يمؤؤل. ال ؤؤن يؤؤذه  لمجمريؤؤ 

 ؤؤار  إلمكؤؤا  أل   لصؤؤن  كاةؤؤن ييؤؤى هبؤؤر ص با  ؤؤ   ش السؤؤتخ اء  لتمن  فؤؤي ةؤؤلكتوظ اميؤؤ  .. شل يؤؤ  همؤؤليظ  ؤؤ  ةتل مؤؤا
يال ات تر ه  م  آالبا  تؤارس تي نؤذ يؤان مؤ   لمشؤاري  فنوؤا شذلؤك  حؤا  تر هةؤا فؤي  لصؤل ع ييؤى  لمصؤالم فؤي 

ا هشبؤؤكن  لصؤؤن  ييؤؤى إيؤؤان  فؤؤتم سؤؤ ارتوا فؤؤي كابؤؤل فؤؤي هفااةسؤتا  ششسؤؤط هللاسؤؤةا بؤؤن   لصؤؤن  ش لرال ؤؤات  لمتحؤؤا  ش ؤؤ
   لتلكسؤتا   لشؤل نن   لمتيؤاثلي  فؤي نشل شسؤط ييوا آالبا  شةمن تيك  لمجمري   سلي  ل ر  يان م   لموؤاجل 

 هللاسةا  ألرل  شتلكةا ش لسعرن   شباكستا  لةس  القينل ه ضا 
فاؤؤا   لعؤؤلص يؤؤان مؤؤ   ل ؤؤر نر ش لمؤؤاربن  شسؤؤليا  مؤؤا هيؤؤات  لمجمريؤؤ   التعؤؤاش  مؤؤ   عؤؤة  لمؤؤاربن  مؤؤ   أل

  لذو  مالي ر  ه  هةشأش  ألة سوظ معسكل  مستقال شباركر  في  لقتال   عالة  إلى جاةب آالبا ..
كؤؤا  همنؤؤليظ هبؤؤر محمؤؤا رةمؤؤ    بؤؤعي  مؤؤ   ليشؤؤا  ش إلرؤؤالص شةسؤؤ   لخيؤؤق ش ؤؤا  ةعكؤؤس يؤؤذ  ييؤؤى  ليمؤؤر  

 لشؤل ي مؤؤ  هلؤن   لمجايؤؤاو  يليكؤ  شهك ؤليظ إرالدؤؤا شفا  ةؤ  شةةؤؤا   لسؤلي  لؤتجمعوظ كمؤؤا كؤا   لشؤؤباص  لتلكسؤتاةي
 لطيب مختيف هةر ع  لعيرم  لشلعة  ش لعسكلي  

 لمجمريؤ    سؤظةحل  عة  لمجوانو   لتلكسؤتا   لؤذو  تخلجؤر  مؤ  معسؤكل ت يؤذه  لحلكؤ   لتؤي ةميؤن ة ؤس 
لكسؤؤتا   لشؤؤلقة ( ةحلؤؤر  إلؤؤى  لصؤؤن   لتؤؤي  امؤؤن  ؤؤآرل  لمحؤؤاشالت ش ةقؤؤلض مع ؤؤظ هيضؤؤا وا   لحؤؤحص  إلسؤؤالمي لت
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لي ةؤؤام يميةؤؤات  لحشؤؤا ش لايا ؤؤ   لؤؤذو  ال  سؤؤتطةعر   لخؤؤلشج ةتةجؤؤ  رطؤؤل  لسؤؤ ل  لؤؤذي ت لضؤؤ   لحكرمؤؤ   لصؤؤنية  
 ييى  لمسيمن   لتلكستا . 

   لشؤؤل نن  ش يؤؤا  رادؤؤ  فؤؤي ظؤؤل  لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا .. ةنؤؤث كؤؤا   ل ؤؤرةالس نكؤؤا  مشؤؤلشع  لتلكسؤؤتاةن
 ليحيؤات  لعلقةؤ   لاويةؤ  فنوؤا شييؤؤى رهس   اسؤتخا م( شذلؤك 1995تييؤى مشؤلشيا لت  ةؤك  لصؤن  سؤؤي    ألمليكؤي  ؤا

 لنرغؤؤرر  لمسؤؤيمن  فؤؤي بؤؤمال غؤؤلص  لصؤؤن  فؤؤي تلكسؤؤتا   لتؤؤي  ةتيتوؤؤا  لصؤؤن  شهآيقؤؤن يينوؤؤا هسؤؤظ  ذلؤؤك  لتنيؤؤن ش
 لرةنا  لذي كا  لؤ  همؤل  ؤأ   سةاة   اة ( شتعيي  ألرض  لجاوا .. ف ا  مشلشع  لجوان في  لصن  ير  لمشلشع 

مريؤات مؤ   لنرغؤرر  لمسؤيمن   لتةؤار ت  لقرمةؤ  ش لينيل لةؤ  ج جا مقاشم  مؤ  يجمؤ  مكافحؤ   إلريؤاص. كمؤا ه  م ال
 ؤؤا  سؤؤترآ  همليكؤؤا شهشربؤؤا شتلكةؤؤا شبعؤؤة  لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  شر ح  عضؤؤوا  خطؤؤب شن يؤؤذه  لمجمريؤؤ   لمسؤؤيح   ليابؤؤئ  

او   لتلكسؤتا  مؤ   ألفاؤا   لعؤلص شبةعؤتوظ ألمنؤل  لمؤممين  شبؤورنيظ  لقتؤال إلؤى في هفااةستا  شل    ؤلص  لمجايؤ
ظ فؤؤي  ألسؤل لؤؤا   ؤؤر ت  لتحؤؤالف كؤؤان  طؤبعوظ  طؤؤا    لمطؤؤارنو  مؤؤ  همليكؤؤا. شهةضؤؤظ وجاةؤب آالبؤؤا   شش ؤؤرع  عضؤؤ

 لمجايؤؤاو   ( ليمجايؤؤاو  غنؤؤل  ألفاؤؤا  شهرؤؤذش  مؤؤر  عوظ إلؤؤى جاةؤؤب21 سؤؤظ مؤؤ   لمجايؤؤاو   لتلكسؤؤتا  إلؤؤى  ليؤؤر ء  
م   لجيسةات  ألرؤل  فؤي  لجوؤان إلؤى جاةؤب آالبؤا  شفةمؤا كؤا  مشؤلشع  لمجايؤاو   لتلكسؤتا  ه ضؤا  شؤق آليقؤ  

 إلى جاةب إرر ةوظ م   ألفاا  شغنل  ألفاا . ظمر  عوسيتميل شهرذ  لمجاياش   لتلكستا    ة جار تنشت 
ش ألسؤؤل  ش لمشؤؤلنو  تقيؤؤل   مؤؤيوظ شرلجؤؤن شيكؤؤذ  هرؤؤذ  لمجايؤؤاش   لتلكسؤؤتاةنر  ة وؤؤظ ه ضؤؤا مؤؤ   لشؤؤوا ء 

  قا ايظ لتتا   سنليا في  افي   ل ل ري  باويوظ م   لالباء ييى  ألرض  لباكستاةة .
ألمنؤؤؤل شفةؤؤؤا شرغؤؤظ ه  فلدؤؤؤ   لماؤؤانر  كاةؤؤؤن متاةؤؤؤ  همؤؤام  لشؤؤؤةر همنؤؤليظ هبؤؤؤي محمؤؤؤا  لتلكسؤؤتاةي إال هةؤؤؤ   قؤؤى 

 لقؤؤلص ميوؤؤا. شبقؤؤى فؤؤي ميطقؤؤ   ل با ؤؤل فؤؤي سؤؤلةا بؤؤمال غؤؤلص   لمؤؤممين  شهفااةسؤؤتا   شفةؤؤا لتلكسؤؤتا  مصؤؤل  ييؤؤى
 اكسؤؤؤتا  ش يؤؤؤل كتا ؤؤؤ  يؤؤؤذه  لسؤؤؤطرر  شؤؤؤول شفؤؤؤي بؤؤؤول ةرفميل.. ؤؤؤام  لجؤؤؤةش  لباكسؤؤؤتاةي مؤؤؤايرما برةؤؤؤا ت همليكةؤؤؤ  
 حميؤ  تمشؤةط شت تؤةش يؤ   لمجايؤؤاو   لعؤلص ش لطالبؤا  شمؤ  مؤيعوظ معوؤؤظ ش بؤتبكن إةؤا   لمجمريؤات  لمجلمؤؤ  

جاياو  كا  مؤيوظ هبؤر محمؤا شىرر ةؤ  .. لةسؤقط بؤونا  غليبؤا مؤ  مجمريؤ  مؤ  ةل سؤ  شه ؤلص م  مجمري  م   لم
 إرر ة  .. رةموظ   شتقييوظ شهسكيوظ فسةم جيات  ..

كيؤؤؤن بخصؤؤؤةا با  ؤؤؤ  مشؤؤؤلشع  لتلكسؤؤؤتا   لشؤؤؤلقة  ميؤؤؤذ با وتؤؤؤ .. شكؤؤؤا  همنؤؤؤليظ هبؤؤؤر محمؤؤؤا جؤؤؤار  لؤؤؤي فؤؤؤي  ؤؤا ش ش 
ء  عة  لارشس في ملكحيظ مل ر .. شلما يحمن ييؤى با  ؤ  مشؤلشع إةشؤاء  ررسن( رةم    .. ش ا نياةي إللقا

معسكله  لتا   لمعسؤكل  لقا ؤا  لطالبؤا  سؤةا  لؤلةم  ميصؤرر. ةنؤث ( في  لغ     في  ستقييييمعسكل في كابل 
إلؤى جاةؤب معسؤكليظ  أ مسؤتقالباهت مشلشع معسكلي إلى جاةيوظ  يل ه  وتطؤرر معسؤكلةا  معسؤكل  لالبؤاء( شييشؤ

. 
لةا  عؤؤة  لمشؤؤايا ضؤؤ لتلكسؤؤتا  هك ؤؤل مؤؤ  ر  طؤؤ  .. شةالمجايؤؤاو  ش ؤؤا جمعيؤؤي شمجمريؤؤ  معسؤؤكل  لالبؤؤاء  

  هن  وؤؤظ ةقوؤؤظ لمؤؤا تحيؤؤر   ؤؤ  مؤؤ  كؤؤليظ ‘ عجؤؤح  يمؤؤي ة ةقؤؤ هتؤؤذكليظ  لنؤؤرم شيش .  لمنا ةةؤؤ  إلؤؤى جاةؤؤب آالبؤؤا  معؤؤا 
 لقيؤرص  لطؤايل  شهيجؤح ه   فؤنوظ ةقوؤظ مؤ   ييي  أللظ ش لحح  ييى تيك  لرجره  لمينل  ش  لنرم صل ت ع ش  لص ات  

شهلل نر  لشؤؤايل  لؤؤذي  ؤؤال  خاآؤؤب تؤؤل ص  لردؤؤف فقؤؤا كؤؤاةر  هيؤؤال ل ؤؤل رنؤؤل هةسؤؤيوظ كؤؤذلك شال ههكؤؤنوظ ييؤؤى    ..
  يرر  لشوا ء :
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 تهههههههههههون فيهههههههههههك ارحبهههههههههههة يههههههههههها حبنهههههههههههبُ 
 شهههههههههههموس فهههههههههههي الظسنهههههههههههر  أطفأتسههههههههههها
 وجهههههههههههههوه مازجهههههههههههههه و بهههههههههههههي وغا)هههههههههههههه
 أ ُأوغههههههههههههل ق فسهههههههههههها غسهههههههههههه ه )نههههههههههههورو 

 

 ي المهههههههههواء ووهههههههههد يونهههههههههبُ ووهههههههههد  هههههههههؤذ 
  ههههههههههههد  ههههههههههههكرن ولم مسهههههههههههها الغههههههههههههروبُ 
 فيهههههههههك فكيهههههههههل وهههههههههن و بهههههههههي تغنهههههههههبُ 
 وو بهههههههههههههي بعهههههههههههههد تغمهههههههههههههره الهههههههههههههذنوب ُ 

 
لحن  .. شة ؤؤ,  لمشؤؤلنو  ش لبؤؤا ن  مؤؤيوظ شةصؤؤليظ شهيؤؤاةوظ ييؤؤى افؤؤلةظ   مؤؤ  ال ؤؤاه بؤؤونا  شتقؤؤييوظ فؤؤي  لصؤؤ

. رةموؤؤظ    شكافؤؤ  مؤؤا   لتلكسؤؤتا  (كابؤؤال    . لةعؤؤرن  ألذ   ةؤؤا ا ةؤؤل  فؤؤي ربؤؤرع  ةمؤؤل مشؤؤايل  ليؤؤرر ش إلسؤؤالم
. شهة ؤاس هللاالف  لصؤالحن  مؤ  م  ةسمات تحمل يطل ر  ات  تنب  ب  مسيظ  لذي ةمل ةرر  إلسؤالم إلؤى بالنيؤظ 

  لتا عن  شم  تبعوظ  لةسا  م   لذو  ةمير  مشعل  إلسالم إلى تيك  للبرع .
رةميؤا إذ  دؤلةا إلةؤك مؤ يوظ  ؤارص ش ت تيؤا  عؤايظ تحلميا دحيتوظ في  لجيؤ  .. شال تحلميؤا هجؤليظ شال   ليوظ ال

 .  لعالمن 
************* 
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 :(1996) لايخ أ امة وتنظيم القاود  في مواجسة أمريكا منذاتجربة  -15
أيل كتا ؤا مسؤؤتقال. ل  ؤؤل  جح ةاتؤ  شهيمةؤؤ   لتاريخةؤؤ  شلؤةس فؤؤي يؤؤذ   ل صؤؤل تكمؤا ال  خ ؤؤي فؤؤل  يؤذ   لعيؤؤر    سؤؤ

تةؤؤؤار  لجوؤؤاني رؤؤؤالل  ليصؤؤف  ل ؤؤؤاةي مؤؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤؤلي  محؤؤل ذلؤؤؤك .. شل يؤؤي شل ؤؤؤي وؤؤؤتظ  لعؤؤام ةؤؤؤرل  لتجؤؤارص  ل
تؤؤؤتفظ بوؤؤؤا ميؤؤؤف تيؤؤؤك   ل صؤؤؤل شيشؤؤؤمل هيؤؤؤظ تيؤؤؤك  لتجؤؤؤارص  ال بؤؤؤا شه  هيؤؤؤلض شلؤؤؤر مؤؤؤرجح  إلؤؤؤى يؤؤؤذه  لتجلبؤؤؤ   لتؤؤؤي  فر 

ير ش لعؤالظ شغنؤل  لتجارص في  لقل   لعشلي  ش فتتم ميف  لصل ع في  لقل   لحاني ش لعشلي   شكل غنل شجؤ   لتؤار 
ه عان  لمعلك  شمعطةاتوا شهسالنيوا. شسأيلض لوذه  لتجلب  م  رالل فقل ت ر ةسؤة  مختصؤل  و   لمسؤتعا  شيؤر 

 لشؤؤر   ل ؤؤاةي لألفاؤؤا    سؤؤوب فؤؤي  لت ادؤؤنل إ   ؤؤار   لؤؤي  لتؤؤأرير لتجلبؤؤهووؤؤاي  لسؤؤينل: شلعؤؤل   وةسؤؤل لؤؤي ه  
 (.2001 -1996 لعلص م  آالبا   

  هبؤؤؤاه ذلؤؤؤك  هبؤؤؤنل إلؤؤؤى هةؤؤؤي ت  ؤؤؤلت ك نؤؤؤل  فؤؤؤي مسؤؤؤأل  تصؤؤؤيةا تجلبؤؤؤ   لقايؤؤؤا  ضؤؤؤم  تجؤؤؤارص  لتةؤؤؤار ش يؤؤؤل ه
ةتؤؤؤى كؤؤات همنؤؤؤل إلؤؤؤى هةوؤؤؤا .  لجوؤؤاني. هش تصؤؤؤية وا هم ضؤؤؤم  تجؤؤارص  ل ؤؤؤايل   لجوان ؤؤؤ  ضؤؤؤا  لعؤؤاش    لخؤؤؤارجي 

بعؤا آؤرل  لتأمؤل .. ش . ديف ثالث م  هدياف  ل ايل   لجوان   الرتالفوا م  ةنث  لت ري  ش لميو  ش ألسؤيرص 
 :ياوا  م  هيموا  اليتبار ترهون ه  هنرجوا ضم  تجارص  لتةار  لجواني 

 لميو   لذي هللال إلى تيية  شىيالة   لشؤةر هسؤام  بؤ  الن   شمع ؤظ هتبايؤ  فؤي هللارؤل  لمطؤاف . شيؤر مؤيو   -
  مك   يتباره مستيا  إلى هدرل شمبانئ ميو   لتةار  لجواني. 

  هك ؤؤل كؤؤر نر  لقايؤؤا  شممسسؤؤنوا شمؤؤاربنوا شرجالوؤؤا  ألساسؤؤنن  يؤؤظ مؤؤ  كؤؤر نر  لتةؤؤار  آلرؤؤل يؤؤر ه ش ألمؤؤل -
 . لجواني  لذي  لتحقر   القايا  يضريا   هش هةوا  ستيات إلنوظ  في ت ر  ييادليا 

ش ألمؤؤؤل  ل الؤؤؤث يؤؤؤر ه   لشؤؤؤةر هسؤؤؤام  جعؤؤؤل مؤؤؤ  مر جوؤؤؤ  ةكرمؤؤؤ  هللال سؤؤؤعرن هةؤؤؤا بؤؤؤطلي  تجايؤؤؤ  شهيا فؤؤؤ   -
همليكؤؤا شيؤؤذ  مؤؤ  ترجوؤؤات تي ةمؤؤات  لتةؤؤار  لجوؤؤاني فؤؤي مر جوؤؤ   لطاؤؤا  مؤؤ  ةكؤؤام بؤؤالن  لعؤؤالظ   اإلضؤؤاف  لمر جوؤؤ 

 لعلبي  إلسالمي . ةنث  يتيليظ ملتاو  ي  مي   إلسالم   مستيا  في ذلؤك إلؤى هدؤرل يقنؤا   لحاكمةؤ  ش يقا ؤا 
 . لسيفة   لجوان   

جوؤاني  كاميؤؤ  إلؤى  لسؤؤاة   لتؤي  رتاريؤؤا ش ل  ؤؤل   لشؤةر هسؤؤام   ؤا  سؤؤتطاع جؤل  لتةؤؤار  ل لل  ؤؤ  ه  ش ألمؤل   -
 لتي ول يا ليمر جوؤ  شيؤي  لتحؤرل مؤ  مر جؤ   ألة مؤ  ش لحكرمؤات إلؤى مر جوؤ  مؤ   سؤيايا ضؤم   لي ؤام  لعؤالمي 

  لجاوا شيي همليكا شكبار ةي ا وا ..
و ه   افهة ه ..فرقهرههدافسا الخاصهة وهن و هم وومهد و ننها و وارمر ارقنر هو أو أمريكا وهد فرقهه   -

ن مسههم  القاوههد  ووممتههه و ههنسم راقههنن أم نالتيههار الجسهها ي  و منههر مههن مكونههات الظههاهر  الجسا يههة الوههالن
  رها.  ارهنن وجع ته ا ما شامال لكافة مكونات التيار الجسا ي وجرتسم لوربسا  ذلك طووا أو
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 بعد طول تفكر وتااور و ا تخار  ..
 
 لكتاب لمالتة أ باب  , وهي  :رأ ه أو أحذد هذه الفقر  من ا 
 
أو تنظهيم القاوههد  مهها  هه ال يخههوك حربهها مفتوحههة مههة أوههداء اا ههالم , بايهها   أمريكهها ,  مهها  ههل ارفغههاو  أوال :

 العرب والتيار الجسا ي و ل مخ ص في هذه ارمة . 
تقهد ذلهك رو الفقهر  وربما يظن البع  أو في تناول تجربتسا وقصائصسا اآلو ما يفند العدو . ورغهم أنهي ال أو

 را ية نقدية وامة لإلفا   من الدروس والتجارب التي مضه . وال توتوي أي مع ومات تعتبهر أ هرارا , قاصهة 
أو  ما  بنرا من أ رن القاود  هو في مبضة العدو أواننا هللا و   تفريج  ربهاتسم .  وأاهن فهي ورقهسا فائهد  

 ار باب في حذد الفقر  ,  فعا ل خالد حول هذه النقوة . ل مس منن والمجاهد ن .  إال أو هذا  او أحد
********** 

تانيها : أو التجربهة مها ته ال مفتوحههة , وتخت ها )سهذا ومها  هبق مههن التجهارب التنظيميهة التهي تناولتسها , والتههي 
كوو انتسههه وم يهها . وفههي تههأقنر الكتابههة وههن تجربههة مهها تهه ال مسههتمر  فائههد   را ههتسا فيمهها بعههد أو الدرا ههة  ههت

 أشمل وأومق . 
 وأرجو أو نكوو ود حققنا النصر المووو  إل  حننسا بنذو هللا .

************ 
تالما : أو التجربة وا عة وتوتاج  ي أوفنسها حقسها  تابها مفهر ا , ربمها يسهر هللا لهي إقراجهه فيمها بعهد . قاصهة 

ن االوتبهار وبهل ناهره . الهذي أرجهو أني أفضل إطالع  بع   بار ااقواو والانوخ و يه , وأقذ توصياتسم بعهن
  أو يكوو وريبا . وبعد توقق النصر الاامل إو شاء هللا .

************ 
 

شهيتذر ليقل ء  لتر  ن  لإلآالع ييؤى تجلبؤ  فؤذ  أل طؤال هماجؤا   شهةبؤاص ي ؤظ  لمصؤاص   قؤايظ . سؤجل مع موؤظ 
  .هسماءيظ في سجل  لشوا ء  لخالاو    كما هرجر شهيتقا إ  باء  
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 (:2001-1960)  تيار الجسا يلتامنا: قالصة ار ا يات العقدية و الفكرية 

بؤكل  لتةؤؤار  لجوؤؤاني مارسؤؤ  مسؤؤتقي   ا مؤؤ  بؤؤذ توا ضؤؤم  مؤؤا رس  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة   لمعادؤؤل   ش ؤؤا ةميؤؤن 
سؤؤؤأشرن هيؤؤؤظ  مع ؤؤؤظ تي ةماتؤؤؤ  شرجالؤؤؤ   ر سؤؤؤظ مشؤؤؤتلك  مؤؤؤ   ل  ؤؤؤل ش لعقنؤؤؤا   لجوان ؤؤؤ  ش لمؤؤؤيو   لسةاسؤؤؤي  لشؤؤؤليي .

 صلف  لي ل ي  رهوي  لشخصي في  عؤة  لت ادؤنل ش ألف ؤار فوؤي فقؤل  ليعؤلض شلةسؤن  مالمحوا  شكل مرجح
كؤذلك يؤ   عؤؤة  ألف ؤار  ل اةريؤ   لتؤي ةميوؤا  عؤؤة  لجوؤانون  شلؤظ ت ؤ  سؤم  مشؤؤتلك   لييقؤاش  ش  صؤلف  لي ؤل

 ا  لجوانون :ليتةار شتي ةمات  شرجال   ألساسنن . شم  هيظ  لمالمم  ل  لي  يي
 

 :حكم ارنظمة 
إيتيل  لجوانور  جمة   ألة م   لقا م  في بالن  لعالظ  لعلبي ش إلسؤالمي هة مؤ  رن  ل رةوؤا تشؤلع مؤ  نش   

جمةؤؤ   لحكؤؤام فؤؤي  لعؤؤالظ  ش يتيؤؤلش   شتحكؤؤظ  انؤؤل مؤؤا هةؤؤحل    شتؤؤر لي  ل ؤؤافلي  مؤؤ  هيؤؤا ء  إلسؤؤالم ش لمسؤؤيمن  .
 ى ذلك ك ار   ملتاو  رارجن  ي  مي   إلسالم. لعلبي ش إلسالمي بياء  يي

هش مؤؤؤا  قؤؤؤرم مقاموؤؤؤا فؤؤؤي  ألة مؤؤؤ   لا كتاترريؤؤؤ    -إ  شجؤؤؤات  -كمؤؤؤا  يتيؤؤؤلش   لممسسؤؤؤات ش لسؤؤؤيطات  لؤؤؤ ال   
ممسسؤات كؤؤافل . شيؤؤذه  لسؤؤيطات يؤؤي:  لسؤؤيط   لتشؤليعة  ش  لسؤؤيط   لتي نذ ؤؤ  ش  لسؤؤيط   لقضؤؤا ة .  ش يتيؤؤلش  كبؤؤار 

       ملتاو  . لقا من  يينوا ك ار 
شتقؤؤف ةؤؤاشن  لت  نؤؤل  لعنيؤؤي ييؤؤا  لجوؤؤانون  ييؤؤا يؤؤذ   لمسؤؤتر  ةنؤؤث  عتيؤؤلش  مؤؤا سؤؤر  ذلؤؤك مؤؤ   أليؤؤر   ش 
ةؤر ص يؤمالء ش مسؤاياووظ شمؤرظ نوظ هير ةؤا ال  حكؤظ ييؤنوظ  ؤال  ل  لعنيؤي لعميوؤظ بتيؤك  لممسسؤات شيجعيؤرةوظ مؤؤ  

 هيل  أليذ ر.
المة  يامؤ  رؤالل ملةيؤ   لسؤتنيات ش لسؤبعنيات ش ل ماةنيؤات  يؤل شيظ فؤي ذلؤك ويتقؤر  مؤ  ف ؤل  لصؤحر   إلسؤ 

ه  تيحؤر  لتي ةمؤؤات  إلسؤؤالمة   لميحؤؤى  لؤؤا مقل آي شتضؤؤطل ليحكؤظ  اإلسؤؤالم ييؤؤى تيؤؤك  لممسسؤؤات. شمؤؤ   لجؤؤاول 
  كاةؤن يؤي ة ؤس  لمعتقؤا ت  لتؤي ي الذكل ه  يذه  لحقا ق  لتي جول     لجوانور  شتحميؤر  فؤي سؤينل ذلؤك  لمآسؤ

 لسؤؤلشرين  شنيؤؤا   لصؤؤحر  مؤؤ  ييمؤؤاء  لجحيؤؤل   يوؤؤا مع ؤؤظ رجؤؤال  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  مؤؤ   إلرؤؤر   ش لسؤؤي نن  ش حم
 يظ.ل شغن

 :حكم اروواو 
 لجوؤؤؤانون  كؤؤؤأفل ن  لجؤؤؤةش   يتيؤؤؤل  لجوؤؤؤانور  مؤؤؤ   اتؤؤؤل نفايؤؤؤا  يؤؤؤ  تيؤؤؤك  ألة مؤؤؤ    شةؤؤؤارص  إلسؤؤؤالمنن  ش 

ر  ؤ   لؤلن   لعامؤ  إلمؤاموظ ش ا ؤايظ  لؤذي  ؤأتملش   ؤأمله  ش لشلآ  ش ر   ألم .. آا    رن  يام  تقاتل ييى هساس
ر  ييؤؤؤ .  حنؤؤؤث ال  حكؤؤؤظ  لجوؤؤؤانور   ؤؤؤال  ل  لعنيؤؤؤي آلةؤؤؤان يؤؤؤمالء إال ةؤؤؤال دؤؤؤار ةؤؤؤا ة يؤؤؤ  ةؤؤؤر  ة عوؤؤؤا ف ش

  إل ما .
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 مسألة التكفنر: 

ا لؤؤؤظ  ؤؤؤأت يقنؤؤا  هيؤؤؤل  لسؤؤؤي  ش لجمايؤؤ  شيعتيؤؤؤلش  كؤؤؤل مؤؤ  بؤؤؤوا ه  ال إلؤؤؤ  إال   محمؤؤا رسؤؤؤرل   مسؤؤؤيما  مؤؤ
بيؤؤا ة دؤؤليم مؤؤ  ةؤؤر  ة  إلسؤؤالم. شيأرؤؤذش   شؤؤلش  ت  نؤؤل  لمتعؤؤن  مؤؤ  تحقؤؤق  لشؤؤلش  ش ةت ؤؤاء  لمر ةؤؤ . مؤؤؤ  
 لجوؤؤؤل ش إلكؤؤؤؤل ه ش لتأشيؤؤؤل ش ةت ؤؤؤؤاء  لقصؤؤؤؤا. شبوؤؤؤذ    تل ؤؤؤؤر  يؤؤؤ  جمايؤؤؤؤات  لت  نؤؤؤؤل ش لشؤؤؤر ذ مؤؤؤؤ   عؤؤؤة مؤؤؤؤ   لحؤؤؤؤق 

  الجوانون .

 واو: و ماء الس 

اء  لمسؤؤيمن  إلؤؤى جاةؤؤب تيؤك  لحكرمؤؤات مؤؤا فعا  ييوؤؤا مسؤؤباا  ييةؤؤا  عتيؤل  لجوؤؤانور  كؤؤل مؤؤ  ش ؤؤف مؤ  ييمؤؤ  
د    إلسالم معتيل   م  رؤلج ييؤنوظ مؤ  رجؤال شةلكؤات  لصؤحر  شالسؤةما  لجوؤانون  مؤ   لخؤر رج..  عتيلشةؤ  مؤ  

 لجوانور   سما  فؤي تحاوؤا مسؤتر  ة ؤاق ييمؤاء   لميافقن  . ش ا نرل  لجوانور  معوظ في مساجالت آريي    ش
لسؤؤؤيطا  فمؤؤؤيوظ شيؤؤؤظ  لجموؤؤؤرر وؤؤؤذيب إلؤؤؤى إثبؤؤؤات  إلسؤؤؤالم لوؤؤؤظ ش يتبؤؤؤار  ة ؤؤؤا وظ فؤؤؤي ةؤؤؤاشن ة ؤؤؤاق  لعمؤؤؤل. شيؤؤؤذيب  

 لؤبعة مؤيوظ إلؤؤى  يتبؤار  عؤة هشلئؤؤك  لعيمؤاء ك ؤؤار ملتؤاو  م ؤل ةكؤؤاموظ  ألةوؤظ  عتيؤلش  هشلئؤؤك  لعيمؤاء ال يؤؤذر 
 لي ؤاق    لؤذي شدؤل إلؤى ةؤا تأونؤا غؤحش بؤالن لوظ  الجوؤل شال  لتأشيؤل شال  ؤاإلكل ه ألةوؤظ  سؤعر  بلضؤايظ إلؤى ذلؤك 

 لمقاسات  لمسيمن . ش إلى ةا  إلفتاء شيقتل مؤ  رؤلج  السؤالح  ه اس لمسيمن    شىجاه   لصيم م   لنورن ش بة  
 ييى هشلئك  لحكام شم  شالءيظ م   لاح    لصينينن  . .

 : مسألة الديمقراطية 

 ك ليؤؤؤا  وتيؤؤؤا ة مؤؤؤ  نوؤؤؤ   إلسؤؤؤالم جميؤؤؤ  شت صؤؤؤنال  . شيؤؤؤذيب  لجوؤؤؤانور   لا مقل آةؤؤؤ   فيسؤؤؤ   ش ة امؤؤؤا    عتيؤؤؤل
 عضؤؤؤوظ إلؤؤؤؤى  يتباريؤؤؤؤا نويؤؤؤؤا  يصؤؤؤؤليا  م يؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤل كؤؤؤؤل هن ؤؤؤؤا   ل  ؤؤؤؤل  لقا مؤؤؤؤ  ش لحاو ؤؤؤؤ . شيعتيؤؤؤؤل جموؤؤؤؤرر  لجوؤؤؤؤانون  

 لؤؤؤرهر ت ش لحكرمؤؤؤات شيؤؤؤي   لؤؤؤا مقل آنن  مؤؤؤ   إلسؤؤؤالمنن  بؤؤؤاررلوظ  ليللمؤؤؤا  ش لمشؤؤؤارك  فؤؤؤي  لسؤؤؤيط   لتشؤؤؤليعة  هش
 لتي نذ ؤؤؤ  .  عتيؤؤؤلشةوظ متيبسؤؤؤن   عمؤؤؤل مؤؤؤ  هيمؤؤؤال  ل  ؤؤؤل. شل ؤؤؤيوظ ال  حكمؤؤؤر  ييؤؤؤنوظ  ؤؤؤال  ل  لعنيؤؤؤي     لسؤؤؤيطات

شيعتيؤؤؤلشةوظ معؤؤؤذشري   التأشيؤؤؤل هش ةتؤؤؤؤى  الجوؤؤؤل هةةاةؤؤؤا   طيةعؤؤؤؤ  ك ؤؤؤل تيؤؤؤك  لممسسؤؤؤؤات   سؤؤؤيب ةالؤؤؤ   ستضؤؤؤؤعاف 
إلةسؤؤا . شيؤؤذيب  لقينؤؤل مؤؤ   لصؤؤحر  ش لمسؤؤيمن    شةنؤؤتوظ فؤؤي تحقنؤؤق مؤؤا  مكؤؤ  مؤؤ   لعؤؤال ش لتعؤؤاش  ييؤؤى  ليؤؤل ش 

 لجوانون  إلى ت  نل يمالء  ليللماةنن  ش لرهر ء م   إلسالمنن   حكظ ش     ةتما وظ لتيؤك  لممسسؤات . شال  عتيؤلش  
  عا قةام  لحج  شك ل   لحر ر. مستساغاجويوظ ش رن   شيظ ييماء هش نيا  شال تأشييوظ 

 :مسألة الايعة والفر  من غنر أهل السنة 

ل  لجوؤؤانور  كافؤؤ  تيؤؤك  ل ؤؤلق مؤؤ  ضؤؤم   ألمؤؤ   إلسؤؤالمة  هش مؤؤا  سؤؤمي  أيؤؤل  لقييؤؤ  . شيعتيلشةوؤؤا مؤؤ   عتيؤؤ  
 فل ؤ  ش ةؤا  ةاجةؤ  يؤظ هيؤل  لسؤي  ش لجمايؤ  ش 73 ل لق  لتي جاء ذكليا فؤي  لحؤاوث  لشؤليا  ؤافتل ق  ألمؤ  ييؤى 

شكمؤؤا يؤؤر  لمر ؤؤف  لعؤؤام ييؤؤا هيؤؤل  .  لحيؤؤ  ش لوؤؤر  ش الةحؤؤل ف  لبؤؤا ر  فؤؤي  ليؤؤار. فةعتيؤؤلشةوظ مؤؤ  فؤؤلق  لضؤؤالل ش
  لسي   صي رةوظ  ثالث  ه سام:

  ليصنلي  شهببايوا شيعتيلشةوظ ك ار  . ش   إلسماينيةم ل  الايعة الغال : 
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. الاهيعة بةع   لؤةم . شيعتيؤلشةوظ  ؤليين  مؤ  هيؤل  لسؤي  ييؤى رؤالف معوؤظ  : ممل أ مرية الايعة ال يدية 
 ل غالؤب بؤةع  إوؤل     ش أل يةؤات فؤي لييؤا  شباكسؤتا  شهفااةسؤتا  شميطقؤ   لشؤلق شيظ م  مالجعفرية )اامامية(: 

  ألشسط ..
شغالؤؤب  لجوؤؤانون  ييؤؤى  يتبؤؤاريظ ضؤؤالال  مؤؤ  هيؤؤل  ليؤؤاع . فؤؤي ةؤؤن  ذييؤؤن ه يةؤؤ  مؤؤ   لجوؤؤانون  إلؤؤى يؤؤام 

لشؤةع . إال ه  إيطاء يذه  لمسأل  هيمة  ألسؤباص سةاسؤة  . فؤي ةؤن  ذيؤب  عؤة  لجوؤانون  إلؤى  لتصؤليم  ك ؤل  
 ..  لجمورر م   لجوانون  ييى  يتباريظ مسيمن  م  هيل  لقيي  ضالال  ميتاي

ش ؤؤؤا تؤؤؤا رين  لمسؤؤؤا ل  لسةاسؤؤؤة   العقا ؤؤؤ  فؤؤؤي يؤؤؤذه  لمسؤؤؤأل  لؤؤؤا   لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة   لسؤؤؤية  يمرمؤؤؤا  شميوؤؤؤا  
  لجوان   شلةس ييا محل  سط ذلك.

 :مسألة الس فية والمذهبية 
ذ هش رل  ل ماةنيؤات  لمؤذيب  لسؤي ي ةتةجؤ  مؤا هسؤي ن بؤلة  . شجموؤرريظ شسؤط فؤي غيب ييى  لجوانون  مي 

أل م   لمذ يب  ألربع  شييما وا. شيظ شسط فؤي  لتقينؤا فؤال وتعصؤير  لمؤذيب   شال   الةتل ممسأل   لمذيية   كير  
ا هثؤؤؤل  لتةؤؤؤار  لسؤؤؤؤي ي ر  مؤؤؤ  ه ؤؤؤا ر  أل مؤؤؤ  شال مؤؤؤ   ل ةمؤؤؤ   لعيمةؤؤؤ  لتؤؤؤل    لمؤؤؤذ يب. ش ؤؤؤيتقصؤؤؤويتحمؤؤؤر   ؤؤؤ    شال و

 عؤؤة  غؤال  جويؤؤ   لجوؤانون  ( مؤؤ   لمتؤأرلي  ممؤؤ  ذييؤر  مؤؤذيب محاربؤ   لتقينؤؤا ش لمؤؤذ يب    لمتطؤلف فؤؤي ظوؤرر
 لحا  لشطط شل يوظ في  لجوانون   ي .

 الصوفية: مسألة 

   بؤؤؤ  تةمةؤؤؤ  ش لمارسؤؤؤ   لسؤؤؤيفة  فؤؤؤي محاربؤؤؤ   لمؤؤؤا رس  لصؤؤؤرفة   لميحلفؤؤؤ  تؤؤؤأثل جموؤؤؤرر  لجوؤؤؤانون   مؤؤؤيو    
ش يتباريا م  مياي   لياع ش لضالل   شتشؤان  لؤبعة فؤي يؤذه  لمسؤأل    فؤي ةؤن   يتؤالن  أل يةؤ  مؤيوظ فؤي تيؤاشل 

 مارس   لتصرف ش لمتصرفن .

  : المومل من مدارس الصوو  اا المية غنر الجسا ية 

خؤؤالف معوؤؤظ رغؤؤظ  ؤؤأنص  ل ش اللتؤؤح مجموؤؤرر  لقؤؤاماء مؤؤ   لجوؤؤانون  ييؤؤى  ةتؤؤل م مؤؤا رس  لصؤؤحر  شقةان توؤؤا  
سؤؤع   لوؤؤر  فؤؤي  ل  ؤؤل ش لتطينؤؤق. ش جموؤؤرر  لمتؤؤأرلي  مؤؤ   لجوؤؤانون  ييؤؤى ةالؤؤ  يؤؤا ء شرصؤؤرم  شتيؤؤاةل معوؤؤظ   

 ةتةج  ةاالت  لقول ش لخذال  كما سيق إلبار  لذلك.

 :مسألة الع مانية 

مع ؤؤظ قةؤؤان ت كافؤؤ   لجوؤؤانون  ييؤؤى ت  نؤؤل  لمؤؤذ يب  لعيماةةؤؤ  ش يتباريؤؤا مؤؤ  مؤؤذ يب  إللحؤؤان كمؤؤا يؤؤر ةؤؤال  
شييمؤؤؤاء ش جمايؤؤؤات  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة     يؤؤؤل  لمرجؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤ   ألرنؤؤؤل  شمرضؤؤؤ   اليتؤؤؤا ل  لمصؤؤؤطي  . شل ؤؤؤ  
جموؤؤرر  لجوؤؤؤانون  ييؤؤؤى  يتبؤؤؤار هتبؤؤؤاع  ل  ؤؤؤل  لعيمؤؤؤاةي مؤؤ  يامؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  معؤؤؤذشري   جويوؤؤؤظ فؤؤؤي ةؤؤؤن   ك ؤؤؤلش  

 يلشةوظ م  ه م   ل  ل  لطايين  في نو   ..قةان ت  لتةار ت  لعيماةة  في  لعالظ  لعلبي  إلسالمي شيعت
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  :مسألة القومية العربية 

 لجوؤانور  هممنؤر    وؤاير   كاف   لجوانون  ييى  يتبار نير   لقرمة  ش لتعصؤب لوؤا  مؤ  نيؤاش   لجاييةؤ    ش 
مةؤؤ    السؤؤةما إلؤؤى شةؤؤا   لمسؤؤيمن  شة ؤؤاموظ  لشؤؤامل. شبالتؤؤالي وؤؤذيب  ل  نؤؤل مؤؤيوظ إلؤؤى رفؤؤة ميؤؤاي   ألةؤؤح ص  لقر 

  لجوانور   لاير ت  لقرمة  م  هسباص تمحيق  ألم . يلتشه  كيوا هش جيوا  ضظ ف ل   لعيماةة  إلى  لقرمة  . شيع

  :مسألة الوطنية 

كمؤؤا فؤؤي مسؤؤأل   لقرمةؤؤ  وييؤؤذ  لجوؤؤانور  ف ؤؤل    لقطليؤؤ  ش لرآيةؤؤ  ش لعمؤؤل فؤؤي إآؤؤار  لتعصؤؤب ليؤؤرآ  شالسؤؤةما  
 ةة    شلذلك فوظ  عانش  نياتوا شيعتيلشةوا م  مذ يب  ل  ل ش لضالل. هةوا محجن  القرمة  ش لعيما

مؤ   لتيؤا ة فؤؤي ش  ؤ   لجوؤانون  إذ ه  غالؤب تي ةمؤاتوظ يميؤن ييؤى هسؤؤاس  يءشفؤي  ليقطتؤن   لسؤا قن  بؤ 
 طلي محيي ش هتسمن في  عة  ألةةا   الاير في ذلك. رغؤظ ه   ل  ؤل  لؤاووظ  قؤرم ييؤى هممةؤ   إلسؤالم شنيؤر  

 جوان. ل
 :القضية الف سوننية 

وؤؤمم  كافؤؤ   لجوؤؤانون    بؤؤل شيمؤؤرم  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة   ؤؤأ  فيسؤؤطن  جؤؤحء مؤؤ   لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي مؤؤ   ليوؤؤل   
إلؤؤى  لبحؤؤل شمؤؤ   لشؤؤمال ليجيؤؤرص.. شهةوؤؤا ةؤؤق ش جؤؤب فؤؤي ييؤؤق هجةؤؤال  ألمؤؤ  . شه   لجوؤؤان فؤؤلض السؤؤتلجايوا . 

لسؤالم مؤ   لنوؤؤرن  شيعتيؤلش  ه  جموؤرر  إلسؤل  نينن   اسؤؤت ياء شبوؤذ  فوؤظ ولفضؤر  كافؤ  مبؤؤانئ  لصؤيم ش لتطيةؤ  ش 
سؤؤ   ايؤؤا  هللاالف مؤؤ   لنوؤؤرن  ألدؤؤينن  شهة ؤؤانيظ. غلبؤؤاء غؤؤح    جؤؤب ه  ولةيؤؤر .. ش  عتيؤؤلش   لسؤؤيط   ل يسؤؤطنية  بل 

ةؤ   اسل يلفات م يوا م ل  ا ي  لحكرمؤات  لملتؤا  فؤي  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي. شلؤي س  ألسؤباص  اإلضؤاف  ليخةا
. 

 :مسألة ارو يات الد نية في العالم العربي واا المي 
 عتيل  لجوانور  ه  يذه  أل يةات شغاليوا م   ليصار   جب ه  تعامل في ةال قةؤام  لاشلؤ   إلسؤالمة  ييؤى 
هسس هةكام هيل  لذم  شما جاء ميوؤا فؤي كتؤب  ل قؤ  لؤا  هيؤل  لسؤي . شال  عتيؤلش  مؤيو   لمر آيؤ  هساسؤا  ليتعامؤل 

 عوظ شال م  م  في ةكموظ.م

 :مسالة المواجسة مة أمريكا والصراع مة الغرب 
فؤؤؤي  لسؤؤؤتنيةات شىلؤؤؤى تؤؤؤارير بؤؤؤاء ةميتوؤؤؤا  لعسؤؤؤكلي  ييؤؤؤى  لؤؤؤظ ت ؤؤؤ  جمةؤؤؤ   لتي ةمؤؤؤات  لجوان ؤؤؤ   ميؤؤؤذ ةشؤؤؤأتوا

 ؤؤا آلةؤؤؤن هش تييؤؤؤن مسؤؤأل   لمر جوؤؤؤ   لعسؤؤؤكلي  مؤؤ   لرال ؤؤؤات  لمتحؤؤؤا   ألمليكةؤؤؤ .  2001هفااةسؤؤتا  فؤؤؤي  ةؤؤؤرفميل 
 تقليبا ميصلف  أليا فوا  لخاد  في مر جو  ةكرمات بالنيا.  ست ياءكاةن كيوا بال ش 

شالسؤؤةما  عؤؤا ةؤؤؤلص  شرغؤؤظ ه  مع ؤؤظ هنبةؤؤات  لجوؤؤانون   ؤؤا هشلؤؤن مسؤؤأل   لمر جوؤؤؤ  معوؤؤا ةنؤؤح  فؤؤي كتا اتوؤؤا  
 إلريؤاص. شكؤذلك   لخية   ياد    لصحل ء شىآالق  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا   شبؤاء  لحميؤ   لاشلةؤ   ألمليكةؤ  ييؤى

 لجوؤانون    إال ه  ذلؤك لؤظ  عؤاش   ألنبةؤات إلؤى ةنؤح  لترجؤ    سؤيب نيؤظ همليكؤا لألة مؤ   لتؤي تقمؤ   إلسؤالمنن  ش
  لحلكي.
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شلقؤا ةؤاشل  لشؤةر هسؤؤام  بؤ  الن  ك نؤل   رؤالل  لشؤؤر   ل ؤاةي لألفاؤا   لعؤلص  إ يؤؤاع  لجوؤانون   ؤالتحرل فؤؤي 
ما كا   صؤ وا  شل ؤ  نش  جؤاش . فقؤا سؤةطل ييؤنوظ ميوجةؤا ف ؤل   لصؤل ع مؤ   لعمل تجاه همليكا  رهس  ألفعى( ك

  لملتؤؤؤاو   لؤؤؤذو   م يؤؤؤر   لعؤؤؤاش  أل ؤؤؤلص ش ألرطؤؤؤل ش لؤؤؤذي  قؤؤؤف ةؤؤؤا ال نش  هي جوؤؤؤان مؤؤؤ   أليؤؤؤا ء  لخارجنن .كمؤؤؤا
 سةطلت يينوظ ف ل   لجوان إل ام   لحكظ  إلسالمي كم تاح لحل كل  ألهمات.

توا ييى  ألرض ششدظ  ألمليكا  ليتةار  لجواني بلمتؤ   ششضؤع  تحؤن مسؤمى شل   هةا   سيتميل شتا عةا
 لقايؤا . شمطؤؤارن   لجوؤؤانون  مؤؤ  كؤؤل  ألجيؤؤاس فؤؤي سؤؤةاق مؤؤا هسؤؤمت   لحؤؤلص ييؤؤى  إلريؤؤاص   شتؤؤامنل مع ؤؤظ  لييةؤؤ  

ةات شىلؤؤؤى  لنؤؤؤرم    شتتؤؤؤالي تؤؤؤا ع 2001 لتحتةؤؤؤ  ليتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني   شمؤؤؤا كؤؤؤا  مؤؤؤ   ةؤؤؤتالل  لعؤؤؤل ق  عؤؤؤا ذلؤؤؤك ..ميؤؤؤذ
 إلةت اضؤ    شىيؤال  بؤرش ليحمؤالت  لصؤؤينية  ...إلؤر. جعؤل  لترجؤ   لعميؤي  ألشةؤؤا ليجوؤانون  يؤر مر جوؤ  همليكؤؤا 

 شةي اءيا  لالبنن .
شيكؤؤذ  ةجحؤؤن همليكؤؤا فؤؤي ةمؤؤل  لجوؤؤانون  ييؤؤى  إلتجؤؤاه  لصؤؤحةم رؤؤالل ش ؤؤن شجنؤؤح لنيحصؤؤل  تجؤؤاه جمةؤؤ  

 هجيحت  شبقا اه شبل يم   ليابئ  في يذ   إلتجاه.
   ََخْيُر اْلَماِكِرين ُ ُ َوَّللاه ََ َويَْمُكُر َّللاه  . (30 ألة ال:  َويَْمكُُرو

   
 م2000 -1995 ووعر ارزمة في نسايات القرو العارين  الجسا يتا عا: التيار 

كاةؤؤؤن  لصؤؤؤحر   لجوان ؤؤؤ   ؤؤؤا راضؤؤؤن مر جوؤؤؤات ة ة ةؤؤؤ  شش سؤؤؤع  مؤؤؤ   عؤؤؤة  لحكرمؤؤؤات رؤؤؤالل  لسؤؤؤبعنيةات 
ت يات فنوا ضحا ا ك نل  ش تسعن فنوا  ايؤاتوا  لشؤعية  شنريؤن فؤي مطؤارن ت هميةؤ  ذ ت آؤا    ش ل ماةنيةات ةنث

 ( همؤام  لصؤؤحر   إلسؤالمة  يمرمؤؤا ش1984 سؤتخبار تي ... شكاةؤن  لير  ؤؤ   ألفااةةؤ   لتؤؤي فتحؤن ليجوؤؤان ميؤذ سؤؤي   
-1984  فليؤؤا  رؤؤالل  رصردؤؤا  ؤؤا هغؤؤلت مع ؤؤظ قةان توؤؤا ليؤؤذياص إلؤؤى هفااةسؤؤتا  ةنؤؤث راضؤؤن تجلبؤؤ  ؤؤ  لجوان
 لتؤؤي ة متوؤا همليكؤؤا شة ؤؤذتوا  اكسؤتا  شتا عتوؤؤا  لؤؤاشل  لعلبةؤ  ش ألشربةؤؤ   عنؤؤا   ألميةؤؤ ( ش ؤا هسؤؤ لت  لعادؤ   1992

سؤؤقر   إلتحؤؤان  لسؤؤرفننتي ش ةتوؤؤاء ةاجؤؤ  همليكؤؤا لي ونؤؤل  إلسؤؤالمي فؤؤي مر جوؤؤ   لؤؤلشس ... فاةتشؤؤل مع ؤؤظ كؤؤر نر 
يؤؤظ ةتةجؤؤؤ  مصؤؤؤانماتوظ مؤؤ  ةكرمؤؤؤاتوظ فؤؤي مجؤؤؤاالت  ليجؤؤرء  لسةاسؤؤؤي  لتؤؤؤي  لمطيؤؤؤربن  هميةؤؤا فؤؤؤي بالن  لجوؤؤانون  ش

فتحؤؤن فؤؤي هشربؤؤا  لالبةؤؤ  شمؤؤا بؤؤابووا م ؤؤل كيؤؤا  ش سؤؤتل لةا شغنؤؤل..هش فؤؤي بيؤؤا   يلبةؤؤ  هرؤؤل  ال تطؤؤالوظ فنوؤؤا هوؤؤاي 
   عؤا ةؤلص ةكرماتوظ لعام قةام يال ؤات تعؤاش  هميؤي هللاةؤذ   بؤن  تيؤك  لييؤا  ... شل ؤ   إلن ر ت  ألمليكةؤ   لمتر لةؤ

 لخيؤؤؤة   ل اةةؤؤؤ   يادؤؤؤ    لصؤؤؤحل ء( شضؤؤؤعن رطؤؤؤ  مت اميؤؤؤ  لمر جوؤؤؤ   لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني  دؤؤؤطيم يينوؤؤؤا  المر جوؤؤؤ  
لت ر  ةلبا يالمة  ة ة ةؤ  فةمؤا  عؤا سؤيتميل كمؤا سؤيل  إةشؤاء   الب ش لتي هشديوا برش   إلرياص لاشلة  لمكافح  

...  
 لاشلةؤ  رؤالل ذلؤؤك  لعقؤا  معؤال ال  قؤل يؤؤ  مؤمتمل هش هك ؤل كؤؤل ش   إل يةمةؤ   ألميةؤؤ شيكؤذ  تتا عؤن  لمؤمتمل ت 

لمسؤؤأل   إلريؤؤاص شت ؤؤلغ  1991سؤت  هبؤؤول فقؤؤا تطؤؤلق مؤؤمتمل ماريؤؤا ليسؤؤالم  بؤؤن   لعؤؤلص ش لنوؤؤرن مؤؤ  هجؤؤل  لتطيةؤؤ  
لؤؤؤذلك.. شتتا عؤؤؤن مؤؤؤ   عؤؤؤا ذلؤؤؤك يشؤؤؤل ت  لمؤؤؤمتمل ت  لعالمةؤؤؤ  إلؤؤؤى  آل  ش ؤؤؤا ةضؤؤؤلت  1994مؤؤؤمتمل بؤؤؤلم  لشؤؤؤةر 

كل يذه  لممتمل ت  ما فنوؤا  لخادؤ  بؤاشل  لمترسؤط  !( شكؤذلك إسؤل  نل شمع ؤظ  لؤاشل   ألمليكة حا   لرال ات  لمت
 لعلبةؤؤؤ .. شتتا عؤؤؤن مؤؤؤمتمل ت شهر ء  لا ريةؤؤؤ   لعؤؤؤلص فؤؤؤي تؤؤؤرةس شلعيؤؤؤن  لسؤؤؤعرن   ششهيليؤؤؤا ةؤؤؤا ا بؤؤؤ  ييؤؤؤا  لعحيؤؤؤح 
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فحؤؤ   إلريؤؤاص  لعؤؤالمي رؤؤالل يؤؤذ   لمؤؤتحمس  شل سؤؤ  لمكافحؤؤ   إلريؤؤاص نشر   ؤؤاره  ... شيمكؤؤ   رتصؤؤار بلةؤؤام  مكا
  لعقا  اليقا   لتالة :

 
  2000-1990الخووب العريضة ل برامج العالمية لمكافوة االرهاب: 

 تجفيل المنابة المالية: -1
ش ؤؤؤا تضؤؤؤمين يؤؤؤذه  لخطؤؤؤ  فؤؤؤلض ر ا ؤؤؤ  دؤؤؤارم  ييؤؤؤى  لمؤؤؤر رن  لمالةؤؤؤ  ليحلكؤؤؤات  لجوان ؤؤؤ  ش ألدؤؤؤرلة   لتؤؤؤي  

لمل جعؤؤؤ   ألردؤؤؤا  فؤؤؤي  إجؤؤؤل هللات ش (. ش تخؤؤؤذت  ؤؤؤل ر تإريابةؤؤؤ  لمسؤؤؤيمن   أةوؤؤؤا   تصؤؤؤ وا همليكؤؤؤا شهذ الوؤؤؤا مؤؤؤ  ةكؤؤؤام
الت  ليي ة  شمصارف  لحكا  شهيمال  ليجا   لخنلي  ش لممسسؤات  إلةسؤاةة   إلسؤالمة  ش تخؤذت   ليير  شمل قب   لحر 

فؤؤي ةالؤؤ  مؤؤ    ؤؤل ر ت فؤؤي مصؤؤانر  همؤؤر ل شمل قبؤؤ  ةسؤؤا ات شتجمنؤؤا هردؤؤا  ... هنريؤؤن مع ؤؤظ  لحلكؤؤات  لجوان ؤؤ 
  لضا ق   لشاوا  ش يصن مر رنيا لحا كينل...

 ا تسداد الايا ات والكوا ر الجسا ية بالقتل وار ر: -2
  يؤح م رةمؤ     اسؤتخا م  سؤتخبار ت  بيحيؤل/ برتؤر(  فقا  فتتحن همليكا يذه  لسةاس   اغتةؤال  لشؤةر ييؤا 

نثؤؤؤ  شفؤؤؤا   لشؤؤؤةر  تمؤؤؤةظ  لعؤؤؤاةاةي( فؤؤؤي همليكؤؤؤا فؤؤؤي ظؤؤؤلشف ششهيؤؤؤل ن رينتوؤؤؤا   ؤؤؤابل(. شكؤؤؤا   ؤؤؤا سؤؤؤبق   يؤؤؤل  ينؤؤؤل ةا
غامض .. ثظ  غتنل ش رتطف يؤان مؤ  قةؤان ت  لجوؤان  لمصؤلي ش لجمايؤ   إلسؤالمة  مؤ   عؤة  لؤاشل. ثؤظ  غتنؤل 
هةؤؤرر بؤؤعبا  همنؤؤل  لمجايؤؤاو   لعؤؤلص فؤؤي  ليرسؤؤي  ش رتطؤؤف همنؤؤل  لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة   آيعؤؤن فؤؤم ن  اسؤؤظ ( مؤؤ  

فؤؤي  لؤؤا ةمل  شةقيتؤؤ  ملشةةؤؤ  همليكةؤؤ  إلؤؤى سؤؤ ني  فؤؤي  لمترسؤؤط ةنؤؤث  رتطؤؤف إلؤؤى مصؤؤل ثؤؤظ كلش تةؤؤا شكؤؤا  الجئؤؤا 
سؤي  شآالؤؤن  200 لؤلةم  فؤي همليكؤا شل قؤن لؤؤ  توؤظ مضؤحك  لؤةحكظ  السؤج  هك ؤل مؤ   ييؤا يمؤل  يتقؤل  لؤاكترر

نيؤؤرتوظ إلؤؤى  لحميؤ  كؤؤر نر جوان ؤؤ  فؤؤي فلةسؤؤا شى طالةؤا شبليطاةةؤؤا شسؤؤر يا شآؤؤال  لسؤؤج  ةتؤى ييمؤؤاء شرمؤؤره تؤؤمني 
إةةاء  لجوان  صرر  غنل مبابل  في  لاشل  لعلبة  فايتقل ييي  الحاج في  لجح  ل ش يتقؤل  لشؤةر  سؤ ل  لحؤر لي( 

طؤف جوؤؤانور  مؤؤ  نشل ش لشؤةر  سؤؤيما   لعؤؤرن ( شةحؤر يشؤؤل  هللارؤؤلي  مؤ  كبؤؤار ييمؤؤاء  لصؤحر  فؤؤي  لسؤؤعرن   ش رت  
شنيؤؤؤؤر   لسؤؤؤجر  هش ل وؤؤؤؤظ  لمصؤؤؤؤنل      لعلبةؤؤؤ  شباكسؤؤؤؤتا  شتاوييؤؤؤؤا ش ل ييؤؤؤؤن  شبعؤؤؤة  لؤؤؤؤاشل  متعؤؤؤان  مؤؤؤؤ   ذربةجؤؤؤا  ش

  سنل ةحر ياد   همية  ة ة ة .  ألمل لاامة.شبا  ه  

 اتفاميات التس يم وتبا ل اارها)ننن )الجسا  نن( )نن الدول المخت فة:  -3

ر . فقؤا كاةؤن فعيى  يتبار ه   لؤاشل  لعلبةؤ  شمع ؤظ  إلسؤالمة  ال ت ؤ   يتبؤار  لحقؤرق إةسؤا  شال بؤلعة  لقؤاة
 لسؤؤؤؤيل فؤؤؤؤي ت  ةؤؤؤؤك  لجمايؤؤؤؤات  لجوان ؤؤؤؤ  ش سؤؤؤؤتوال  كر نريؤؤؤؤا  هةجؤؤؤؤ رطؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤيةظ كؤؤؤؤل مطيؤؤؤؤرص هميؤؤؤؤي إلؤؤؤؤى بؤؤؤؤالنه 

شييادؤؤليا. شيكؤؤذ  تبانلؤؤن  لؤؤاشل  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  فةمؤؤا بنيوؤؤا ك نؤؤل  مؤؤ   لمعتقيؤؤن   لجوؤؤانون   لؤؤذو  سؤؤيمر  إلؤؤى 
بةؤ   لتؤي تؤحيظ  ةتؤل م تيؤك  لقؤر ةن  ش لحقؤرق م ؤل يؤذه  لمصنل  لمجورل في بالنيؤظ. بؤل  رت يؤن  عؤة  لؤاشل  لال 

  أليمال شسيظ إرر  هبلياء شهسليظ في  عة  ألةةا  إلى بالنيظ.

 :اآلمنةالمالذات  إلغاء -4
... ةنؤث  بتؤاهت ةميؤ  مطؤارن ت 1995سؤي     كينيتؤر كا  هشل م  هيي  يذ   إلجل ء بوؤذه  لصؤةا   لؤل ةس  

يف نشل  لعالظ. شكا  مع ؤظ كؤر نر  ألفاؤا   لعؤلص ش لتةؤار  لجوؤاني  ؤا ترهيؤر  فؤي همية  ليجوانون  في هشربا شمخت
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 عة  ليالن  ألشربةؤ  كالجئؤن  هش  سؤتقلش  فؤي  لسؤرن   هش  لؤةم  هش إوؤل   هش تلكةؤا. ش سؤتقل  عؤة  لجوؤانون  مؤ  
 ... فابتؤؤؤاهت ةميؤؤؤ  بؤؤمال هفلي ةؤؤؤا فؤؤؤي سؤؤؤرريا ش ألرن  فةمؤؤؤا  قؤؤؤي  لؤؤؤبعة فؤؤي  اكسؤؤؤتا  ش لقينؤؤؤل مؤؤؤيوظ فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا

 لجوؤؤانون   لمصؤؤلين   بؤؤ  الن  ش هسؤؤام تحؤؤن يؤؤذ   لعيؤؤر   .. فطؤؤلن  لشؤؤةر    كينيتؤؤر  لضؤؤاط  ألمليكةؤؤ  ميؤؤذ يوؤؤا 
لنينؤن   هرؤر ش لينينن  شمع ظ  لبا ن  م   لسرن   شسيمن  لحكرم   لسرن ةة    إلسالمة (! بحيام   لبشؤنل ش لتل بؤي 

جوانون  تحن تواوؤا  يتقؤال ةسؤا وظ شترسؤطن قةؤان ت إسؤالمة  ش ييةؤ  ش ت قؤر  إلى بيايظ لةعامر  ! شآلنت  لةم   ل
بيسؤؤؤا وظ شهآ ؤؤؤالوظ. شقبضؤؤؤن سؤؤؤرريا ش ألرن  شتلكةؤؤؤا ييؤؤؤى هرؤؤؤر  جوؤؤؤانون    إلرؤؤؤر مؤؤؤ   لحكرمؤؤؤ   لةميةؤؤؤ  ييؤؤؤى آؤؤؤلن 

قؤي مؤؤيوظ شسؤيمتوظ لؤيالنيظ شفؤؤل  لبؤا ر  شتؤرلى  ألمليكؤؤا  إرؤل ج  لمجايؤؤاو   لعؤلص مؤ   ليرسؤؤي  شةؤحع سؤالح مؤؤ   
 عا ه  هر  ر  نماءيظ في سينل إرر   لعقنا  ش لاو . شترلن ةكرم   ليرسي  بي سوا  غتةؤال قةؤان توظ! شيكؤذ  ضؤا ن 

 تاليا م  هير م .. ( شرالل ما1995ييى  لمجاياو   ألرض  ما رةين. ميذ يام  

 :إل  الدولي ااو يمينقل مجاالت التعاوو ارمني من  -5

 ألميةؤؤؤ   لاشلةؤؤؤ  ذ ت  لت ادؤؤؤنل  لعميةؤؤؤ   لمعقؤؤؤا  ششضؤؤؤ  بؤؤؤل م  لمتا عؤؤؤ   التصؤؤؤاالت  ت الت اقةؤؤؤافقؤؤؤا يقؤؤؤات 
  خطط تعاش  يالة   ل  اء . ش التصاالت للشتنية  شربط هجوح   إلستخبار ت ييى مستر   لمعيرمات 

 :اارهابالتو ة في تاريعات مكافوة -6
توا شسؤ   ؤر ةن  هسؤره مؤ   لقؤر ةن   لعلفةؤ   لمعمؤرل فقا  امن  لاشل  لالبة  شهمليكا بتعاول  ل  نل م  تشؤليعا

بوؤؤا فؤؤي  لعؤؤالظ  ل الؤؤث لتصؤؤفة  مجؤؤالت  ليجؤؤرء  لسةاسؤؤي شةقؤؤرق  ألجاةؤؤب شترسؤؤة   ؤؤر ةن  مكافحؤؤ   إلريؤؤاص ةتؤؤى 
بؤمين فؤؤي بليطاةةؤؤا شفلةسؤؤا ش لؤؤاشل  إلسؤؤكياةافة  ةنؤؤث هيؤلق  لؤؤا مقل آةات  لالبةؤؤ  مجؤؤاالت  ل تا ؤؤ  ش ليقؤؤا شرطؤؤب 

ليضؤؤؤة  ضؤؤؤا  لحكؤؤؤام  لؤؤؤا كتاتررين  لتعتيؤؤؤل جل  ظ!فؤؤؤي يؤؤؤر مش شةصؤؤؤرص  اةرةةؤؤؤ  غنؤؤؤل محؤؤؤان   ابيؤؤؤ   لجمعؤؤؤ   لتح
  لتأشيالت  حسب هير ء هجوح   الستخبار ت ش ل ةان ت  لصينية   لحا ا . ليت سنل ت ش

 الورب ااوالمية من أجل تاويه المجاهد ن و لسم : -7

ا هسؤؤمره   إلريؤؤاص(.  ةطيقؤؤن معوؤؤا جيبؤؤا إلؤؤى جيؤؤب ةميؤؤ  ميؤؤذ  ةطيقؤؤن  لحميؤؤ   ألميةؤؤ  ش لعسؤؤكلي  لمكافحؤؤ  مؤؤ
ييؤؤؤى هةوؤؤؤظ مجؤؤؤلن  تيؤؤؤ  متعطشؤؤؤر  ليؤؤؤاماء.   لظوؤؤؤاريظإيالمةؤؤؤ  شنيا ةؤؤؤ  لتشؤؤؤري   لجوؤؤؤانون  شمبؤؤؤان وظ شممارسؤؤؤاتوظ 

شمتشؤانش  نوينؤر  ال  حميؤر  رسؤال   لتسؤامم ش لحؤر ر ... إلؤى هللارؤل  لؤتوظ ... ش ؤا رلجؤن  لحميؤ   إليالمةؤ  بؤؤن  
ش لت  نل لعحلوظ ي  جماينليظ. ش ا لعين  لممسسات  لاوية   للسؤمة   لمتحال ؤ  مؤ   لحكرمؤات فؤي بؤالن  لجوانون  

كمؤؤؤا لعؤؤؤب  لط نينؤؤؤر  مؤؤؤ  هشسؤؤؤا   .هسؤؤؤيحتوا  لعؤؤلص ش لمسؤؤؤيمن  هريؤؤؤث  ألش ر شهشنت يؤؤؤذه  لحميؤؤؤ   لعالمةؤؤؤ   أفتؤؤؤك 
 لمؤأل شةابؤة   لسؤالآن  شبالتؤالي جؤحء   لصحر   إلسالمة    لا مقل آة (  لذو  دارش  رؤالل ذلؤك  لعقؤا جؤحء  مؤ  

م  مكرةات  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا نشر   ؤال   لسؤرء ... كمؤا سؤيأتي ييؤى بؤيء مؤ   لت صؤنل فؤي  ل صؤل  لخؤاص 
  الصحر   لجوان   إةشاء  . 

وهكذا أ هفرت ههذه الوم هة العالميهة لمكافوهة اارههاب بايها   أمريكها وهن توويهل ميها ات و هوا ر ووناصهر 
والخوها وار هر  االغتيهاالت ور ات الجسا ية إل  وناصر ت هيش ههاجا )الخهود والجهوع(... فالموهار ات وال

أفههرا  الصههوو  الجسا يههة فههي هههواجا الخههود والموههار  . وتك فههه قوهه  تجفيههل  أ ق هههالمههالذات...  وإغههال 
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ا ماهتته تكتهوي )ننهراو ومغاربسه ارركقوة أرزاوسم وووت أ رهم وأطفالسم التهي جا)هه معسهم ماهار  بالمنابة 
 هذا ارقدو  المعاصر ل مؤمننن.

تههم جعههل هللا لت ههك الم ههة مههن المههؤمننن فرجهها إلهه  حههنن فههي ميههام اامههار  اا ههالمية فههي أفغانسههتاو فغههدت  
ولههذلك تر هه  )رنههامج  .2001-1996مسجههرا تجمههة فنسهها قالصههة التيههار الجسهها ي ميهها   وواوههد  قههالل الفتههر  

بسا وتدمنرها وتدمنر اررقية التهي فوتسها ممم هة بور هة طالبهاو وأمنهر المهؤمننن )مهال مكافوة اارهاب و   قر 
لتبههدأ المرح ههة التاليههة مههن مسههار الصههوو  فههي وههالم مهها بعههد  2001د ومههر(. وهههذا مهها نفههذوه فههي  ههبتمبر مههمو

  بتمبر  ما  نرن إنااء هللا.
 اإلضؤؤؤاف  ألهماتؤؤؤ   لا ريةؤؤؤ  ييؤؤؤى  وؤؤؤاني لج مؤؤؤن يؤؤؤذه  ألشضؤؤؤاع ش ألهمؤؤؤات  لخارجةؤؤؤ   لمحةطؤؤؤ   لتةؤؤؤار اش ؤؤؤا ف

مستر   لتةار يام  ش لخاد   كل تجلب   حسيوا فؤي  طليؤا.  شبؤاهت تيؤك  ألهمؤات تتضؤم بؤةا  فشؤنئا  ليجمةؤ   عؤا 
ه  كؤؤا  ةؤؤذريا  ؤؤا بؤؤات ليؤؤبعة ميؤؤذ مطيؤؤ   لتسؤؤعنيات شميؤؤذ  ةطؤؤالق  لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا. شيمكؤؤ  إ جؤؤاه تيؤؤك 

  ألهمات  ما ويي:
 ات ارمنية:ارزم -1

فقؤؤا هن   ةتقؤؤال مسؤؤتر  مكافحؤؤ   لجمايؤؤات  لجوان ؤؤ  مؤؤ   لمسؤؤتر   لقطؤؤلي إلؤؤى  إل يةمؤؤي إلؤؤى  لعلبؤؤي إلؤؤى  
فانةؤؤ  بوؤؤا شىجوؤؤاض مع ؤؤظ هسؤؤالنب يميوؤؤا ش تصؤؤاالتوا   لؤؤاشلي. هن  إلؤؤى ةصؤؤار تيؤؤك  لتي ةمؤؤات شىةؤؤح ل رسؤؤا ل

فؤؤي بيؤؤايا إذ  ضؤؤاق بوؤؤا   لحؤؤال هميةؤؤا  فؤؤي بيؤؤايا  شتمرييوؤؤا  فقؤؤا كاةؤؤن مع ؤؤظ قةؤؤان ت  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ   لعاميؤؤ 
ش لتعؤؤذوب شفشؤؤل  لتي ةمؤؤات  لولمةؤؤ  فؤؤي  لصؤؤمرن همؤؤام شسؤؤا ل هجوؤؤح   ألمؤؤ   لرةشؤؤة  فؤؤي   اليتقؤؤالةتةجؤؤ  يميةؤؤات 

ش لتحقنق شىجواض  لعصؤا ات محيةؤا . كاةؤن تخؤلج إلؤى نشل  لجؤر ر مسؤت نا  مؤ  يؤر مش هجؤر ء  لخؤالف   اليتقال
في تيك  لاشل.. ش ا  ستطاين ك ل ميوؤا ه  تحصؤل لي سؤوا شقةان توؤا ييؤى يؤامش مؤالذ هللا  بؤل بن  هة م   لحكظ 

 لجؤؤأت( فقؤا 1995-1975يؤذ  ملةيؤؤ    وا مؤ   يؤؤل  لؤاشل  لمجؤؤاشر .. ش ؤا منؤؤحت ر يؤا ةلكؤ  شنيؤؤظ هةةاةؤا .  لقضؤؤن
, هسا  ليصؤنلي إلؤى  لعؤل ق  لطيةع   لمقاتي  في سرريا شكذلك تي ةظ  إلرر    لمسيمن  رالل مر جوتوظ لي ام ةاف

ميذ ش ن مبكل ثظ ألرن   شال ؤن ييؤا  نيمؤا  كينؤل   مؤ  ةكؤرمتي  لييؤاو   شدؤل إلؤى ةؤا  لتؤاريب ش لتسؤيةم ش لؤايظ 
مؤ  هر ضؤنوا مجؤاال ليحلكؤ   ش تخؤذش  لماني شتسؤونل  لعيؤرر ييؤى  لحؤاشن   كمؤا غضؤن تلكةؤا  لطؤلف يؤيوظ كؤذلك 

شن ه ؤل  ك نؤل  لحصؤؤرل ييؤى مؤرآ   ؤام لوؤؤظ فؤي لييؤا  شى  كؤا   شؤؤكل ش التصؤاالت.. ش سؤتطاع  لؤبعة شلؤؤر  حؤا
محؤؤاشن ةتةجؤؤ  سؤؤةطل  سؤؤرريا يينوؤؤا. بؤؤل شدؤؤل نيؤؤظ  لجوؤؤان فؤؤي سؤؤرريا إلؤؤى ه  تايمؤؤ  مصؤؤل فؤؤي هللارؤؤل يوؤؤا هةؤؤرر 

 .1981 لسان ت شتقام رامات في مجال  لتاريب كاةن ستتطرر لر ال مقتل  لسان ت ييى هواي  لجوانون  سي  
  المقابل تي ةمات يل قة  معارض  مع موا م   لشةع  ييى م ل ذلك في سرريا..كما ةصين  
ش  سؤتطاع  لجوؤؤانور  مؤؤ  مصؤؤل ه  وتحلكؤؤر  فؤؤي مع ؤظ نشل  لميطقؤؤ   حليؤؤ  شه  وتخؤؤذشيا  ايؤؤا   تصؤؤاالت  

 شتحصنل نيظ باء   م  نشل  لخية  شملشر    سرريا ش ألرن  ش لةم  شغنليا. شلظ  جاش  هي مطارن .
ذلؤؤؤك تحؤؤؤل   لمطؤؤؤارنش  مؤؤؤ  لنيةؤؤؤا فؤؤؤي نشل  لجؤؤؤر ر . شتيقؤؤؤى  لجوؤؤؤانور  فؤؤؤي  لماؤؤؤلص نيمؤؤؤا  فؤؤؤي لنيةؤؤؤا  شم ؤؤؤل 

شتحلكؤؤؤر  فؤؤؤي  لميطقؤؤؤ   حليؤؤؤ ..  شييؤؤؤل  لجوؤؤؤانور  فؤؤؤي  لجح  ؤؤؤل مؤؤؤ   لماؤؤؤلص ش تخؤؤؤذشيا معيؤؤؤل   ليسؤؤؤالح ش لمقؤؤؤاتين  
ش تخؤذ لؤ  مؤؤر آ  1997 -1990ش سؤتل ةات  لجلةؤى ش لمقؤاتين . كمؤا تحؤل  تي ؤةظ  لجوؤؤان  لمصؤلي مؤ   لسؤرن   
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 ؤام فؤي  لؤةم  مؤ  تي ةمؤات جوان ؤ  هرؤل ..  شتيقؤى  عؤة ييادؤله  لتؤاريب فؤي لييؤا  فؤي معسؤكل ت ةؤؤحص     
 شمالذ  .. إلى هللارل ما ييالك م   ألم ي  . أش ستطاين قةان ت م   لجماي   إلسالمة  ه  تتخذ م  إول   ميج

سؤالمنن ..فقا  سؤؤت انت مع ؤؤظ  لمعارضؤات  لسةاسؤؤة  فؤؤي تيؤؤك شلؤظ تقتصؤؤل تيؤؤك  لوؤر مش ييؤؤى  لجوؤؤانون  ش إل
 لحقنب  م  يؤذه  لوؤر مش   شكؤذلك  لتي ةمؤات  ل يسؤطنية   لقرمةؤ  ش لرآيةؤ  ش إلسؤالمة .. شل ؤ   عؤا سؤقر   لي ؤام 
 لعؤؤالمي  لقؤؤا ظ شسؤؤقر   إلتحؤؤان  لسؤؤرفنتي شةيؤؤف ش رسؤؤر .. لؤؤظ  عؤؤا ييؤؤا  محؤؤاشر دؤؤل ع شدؤؤار  لسؤؤنا  آلمؤؤل لتيؤؤك 

 م  ش ةا   شير همليكا   شلظ  عا ييا  يامش بؤن  سؤناو  بؤل ي شغلبؤي   شترجوؤن  ألش مؤل مؤ   لسؤنا  لجاوؤا  ألة
ش لقطؤؤؤب  ألشةؤؤؤا لتيؤؤؤك ألة مؤؤؤ   ؤؤؤلغالق تيؤؤؤك  لمؤؤؤالذ ت . فيؤؤؤاهت تايؤؤؤق بؤؤؤنئا  فشؤؤؤنئا    شتؤؤؤرلي كيؤؤؤل  لتيسؤؤؤنق  ألميؤؤؤي 

مؤؤمتمل شهر ء  لا ريةؤؤ   لعؤؤلص . شجعؤؤل مقؤؤله  شهةشؤؤأ لعلبؤؤي  ألمنؤؤل ةؤؤا ا بؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤؤح شهيؤؤل  لا ريةؤؤ   لسؤؤعرن   
ترةس  شدار لرهر ء ةلص   شرسرل  ش لمممين   شهر ء  لا رية ( لقاء كل ست  هبول  شدؤار لمعؤا شيؤيوظ لقؤاء ت 

 رطؤر  ير تؤف ةمؤل ء م ترةؤ   ش رت ؤ  مسؤتر   لتيسؤنق لةصؤل إلؤى مسؤتر  ربؤط  وظت سؤتخبار ن  م  شدار للؤسؤاء 
 ل رمينؤرتل   شدؤارت مطؤارن   لجوؤانون  ييؤى  لمسؤتر   إل يةمؤي بؤن   عؤة  لؤاشل  مؤات ييؤل لمعير  ات (ربؤة   ه

. ثؤظ مؤا لي ؤن ه  تحرلؤن إلؤى  لمسؤتر   لعلبؤي. فابتعؤات  ل ةؤان ت  لجوان ؤ  ش ل ؤر نر  لمطؤارن   مل كؤح يميوؤا  إلؤى 
ختي ؤ  هسؤيربا مطؤرر    ليعمؤل ييؤل  لمستر   لعالمي  عا  ةوةار  لجوؤان فؤي هفااةسؤتا .. ش تخؤذت تيؤك  لتي ةمؤات  لم

 لمؤؤالذ ت  آلميؤؤ   لبعنؤؤا  شالسؤؤةما مؤؤ  ميؤؤاآق  ليجؤؤرء  لسةاسؤؤي فؤؤي  لاؤؤلص شبعؤؤة  لؤؤاشل  ألشرشبةؤؤ   ةنؤؤث كاةؤؤن 
  لجوانون .  ر ةن   لحليات  لشخصة  تشكل سةاج ةما   لييابطن   إلسالمنن  ش

مة  شنرؤرل يمؤرم  لؤاشل  ألشرشبةؤ  شغنليؤا شل    لضؤار   ألمليكةؤ  ش مطالبؤات  لحكرمؤات  لعلبةؤ  ش إلسؤال 
( كيؤل  فؤي ك ؤاح سؤةم رةة في ركاص  لحميؤ   ألمليكةؤ   لتؤي تصؤلفن م ؤل مؤا وتصؤلف  ما سؤتلش( فل ؤ  مرسؤة ة   

 لصحر   إلسالمة    شآيةعتوا  لجوان   جعل تيك  لور مش تياى ش ةا  تير  ألرل  شتارل هجوؤح  همؤ  تيؤك  لؤاشل 
ا    ممؤؤا جعؤؤل ك نؤؤل   مؤؤ   للمؤؤره  سؤؤقطر  هسؤؤل   شمعتقيؤؤن    شسؤؤيظ   عضؤؤوظ لؤؤيالنيظ فؤؤي يجمؤؤ   لمطؤؤارن ت ه ضؤؤ

 .1996شغانر م  ةجى إلى هفااةستا  م  ةوا ات 
شلظ تيت   ألهم   ألمية  أل  هفااةستا   لتي بكين مالذ    دارت مشكي  جاوا  ه ضؤا    شميطقؤ  ةجؤل ييؤى  

كؤؤؤي ال تؤؤؤحن ن  لضؤؤؤار  ييؤؤؤنوظ ش هدؤؤؤبحن مكاةؤؤؤا  لإل امؤؤؤ    لحلكؤؤؤ  ش ليشؤؤؤا   سؤؤؤيب سةاسؤؤؤ  آالبؤؤؤا  مؤؤؤ  ةشؤؤؤاآوظ
 لجيلي . ةنث وتخطف  لياس م  ةرلوا ييا كل محاشل  ليحلك   ش ل م  ةجى مؤ  تيؤك  لمصؤا ا مؤ   لمطؤارنو  

مسأل  إلااء  لور مش في يؤالظ  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا ييؤى  لجوؤانون  شتي ةمؤاتوظ . فقؤا تعؤا  ذلؤك  . شلظ تقتصل
لتي ةمات  لتي تمارس ةلشص يصا ات سلي  في مختيف هةحؤاء  لعؤالظ. شيكؤذ  سؤيظ   ييؤا   هشجؤال ( إلى كاف   

ه سؤؤؤال  لسؤؤؤتار ييؤؤؤى ةؤؤؤلص يصؤؤؤا ات  سؤؤؤتملت هك ؤؤؤل مؤؤؤ   هعؤؤؤةظ ةؤؤؤحص  لعمؤؤؤال  ل لنسؤؤؤتاةي إلؤؤؤى ةكرمؤؤؤ  هةقؤؤؤل  .ش
يؤؤا .. ش ضؤؤطل هعؤؤةموظ يشؤؤلي  سؤؤي  ضؤؤا تلكةؤؤا   أل   لي ؤؤام  لعؤؤالمي هغيؤؤق همؤؤاموظ مؤؤالذ ت  سؤؤرريا  ش لعؤؤل ق شلي

 ليتلةل ثظ  يتقل  جورن نشلة  باركن في ةتى   لنرةا (   ياش تلكةا.
  لسالح. ء ليقا( ة س  مضطل    لتسري  سةاسة  شىلى ي ألوللياكما شجا   لجةش  لجمورري  
 شمي مؤؤؤ   إوتؤؤؤا(    عؤؤؤا ه  هغيقؤؤؤن فلةسؤؤؤا  لمؤؤؤالذ ت  لضؤؤؤةق  ييوؤؤؤا . فطؤؤؤررن(  لباسؤؤؤك   شتقوقؤؤؤلت يصؤؤؤا ات  

  انتوا في هشرشبا شهمليكا  لالتنية  شغنليا.
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شيكذ  بؤاه ذش  لخيؤل  مؤ   لجوؤانون   كتشؤ ر  ه  يؤالظ  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا  لؤذي  بؤاه  عؤا سؤقر   إلتحؤان  
إمكاةةؤؤ   ل ؤرر ت  لقطليؤؤ  ش لعمؤؤل مؤؤ  رؤالل  لوؤؤر مش . فقؤؤا دؤؤار  لعؤالظ  لجاوؤؤا هةؤؤاني  لقطؤؤب  هلاؤؤى لسؤرفنتي  ؤؤا 
  ؤؤؤلض ييؤؤى  لؤؤؤاشل إغؤؤؤالق  لوؤؤؤر مش   شرادؤؤ  فؤؤؤي شجؤؤؤ   ألدؤؤرلنن  مؤؤؤ   لمتطؤؤؤلفن   إلسؤؤؤالمنن  هش سؤؤنا   ش ةؤؤؤا   

 إلريؤؤؤابنن  كمؤؤؤا دؤؤؤار  سؤؤؤموظ فؤؤؤي شسؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم. شهنر   ل ؤؤؤايمر  مؤؤؤيوظ ه  ة ليؤؤؤ   لحلكؤؤؤ   لتؤؤؤي ه ؤؤؤامر  يينوؤؤؤا 
يتؤؤن فشؤؤل  ل ؤؤرر ت هيمؤؤالوظ  ؤؤا تحطمؤؤن مؤؤ  معطةؤؤات يؤؤذ   لعؤؤالظ.. فضؤؤال  يمؤؤا كاةؤؤن  لسؤؤير ت  لعشؤؤل يؤؤذه  ؤؤا هث

 لقطلي   لتي هنولت م   يل قةان ت غنل  منا ةة  تاوليا م   لموجؤل  لعؤام إمكاةةؤ  إن رتوؤا منؤا ةةا  ةتةجؤ  يميةؤات 
  لبطش ش اليتقال ش لتعذوب  لتي فعيتوا  لحكرمات بال ةسنب شال ر نب. 

 : ارزمات المالية -2
كؤؤؤا شة ؤؤؤذتوا كافؤؤؤ  نشل  لعؤؤؤالظ شييؤؤؤى رهسؤؤؤوا  ألة مؤؤؤ  فقؤؤؤات هنت سةاسؤؤؤ  تجفةؤؤؤا  لميؤؤؤا    لتؤؤؤي فلضؤؤؤتوا هملي 

 لقا م  في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي إلى ش ؤف مع ؤظ آؤلق  إلمؤا ن  لمؤالي مؤ   لتيليؤات  لتؤي كاةؤن بؤليا   لحةؤا  
هسؤؤةانيا سةاسؤؤات   لرةنؤؤا السؤؤتمل ر يمؤؤل تيؤؤك  لتي ةمؤؤات. شالسؤؤةما ييؤؤاما  فلضؤؤن نشل  لخيؤؤة  بيؤؤاء   ييؤؤى هش مؤؤل

ى آلق  لحكا  شهمر ل  لصا ات ش لتيليؤات   شهيمؤال  لجمعةؤات  لخنليؤ  . شفلضؤن ييؤى  لييؤر  شهة مؤ   لل ا   يي
تحريل  ألمر ل  ر ا   دارم  كما ييى فعين م   ليير   لعالمة . شآبقن همليكؤا ش لؤاشل  لالبةؤ  سةاسؤات دؤارم   

يظ  لتطؤؤؤؤلف كمؤؤؤؤا هسؤؤؤؤمره   شيكؤؤؤؤذ   لميؤؤؤؤ  شدؤؤؤؤرل هي همؤؤؤؤر ل إلؤؤؤؤى  لتي ةمؤؤؤؤات  لجوان ؤؤؤؤ  هش  لجمعةؤؤؤؤات  لمتومؤؤؤؤ  بؤؤؤؤا
ةصؤؤؤلت  مع ؤؤؤظ قةؤؤؤان ت  لجوؤؤؤانون   فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا . شتلكؤؤؤر  شر ءيؤؤؤظ  مئؤؤؤات هش هللاالف  ألسؤؤؤل مؤؤؤ   لؤؤؤذو   يتقؤؤؤؤل 

 معنيريظ   شلظ وتلكر  لوظ م   قرم  أمليظ..
فقؤط كما شجات  لخال ا  لمتب ة  في تيك  ليالن ة سؤوا فؤي ضؤا ق  مالةؤ  مقطريؤ  يؤ  قةان توؤا  لمشؤلن  لؤةس  

 تي ةمةا  شىن ريا شىةما مالةا  كذلك   فشين ي  إمكاةة   لحلك  ش ليماء..
 : ارزمات التنظيمية الداق ية:3

ةتةجؤ   ألهمؤؤات  ألميةؤؤ  ش لمالةؤؤ  تحرلؤؤن مع ؤؤظ  ل ةؤؤان ت  لجوان ؤؤ  إلؤؤى قةؤؤان ت موؤؤاجل  مشؤؤلن  مقطريؤؤ  يؤؤ   
يل في  إلن ر  شيؤام نويامةكةؤ  فؤي  لحلكؤ  . شهنت ساة  يميوا. ششلا يذ  ههمات تي ةمة  ك نل .. فقا سيب ذلك ب

يذه  لمشكي  م   لمشكي   ألميةؤ  فؤي  لؤا رل ش لخؤارج  اإلضؤاف  ليمشؤكي   لمالةؤ  جؤل ء تجفةؤا  لميؤا    إلؤى تر ؤف 
مع ؤؤظ  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  يؤؤ   ليمؤؤر  لبشؤؤلي فؤؤي ن رؤؤل سؤؤاةات يميوؤؤا. فأدؤؤبم يؤؤانيا محؤؤاشن   شدؤؤارت تي ؤؤق 

. كمؤؤا هنت  ل ؤؤلشف  ألميةؤؤ    الةقؤؤل ضفؤؤي  لؤؤا رل ش لخؤؤارج مؤؤ  مخؤؤحش  محؤؤاشن   فسؤؤارت ةحؤؤر  رسؤؤا ليا  لبشؤؤلي 
لم  تبقى  الا رل شفل ر مع ظ  ل ر نر ش ل ةان ت  لقانر  ييى  لترجةؤ    إلؤى تر ؤف بؤل م   لتلبةؤ    الرت اءشةاالت 

ينؤؤؤا يميةؤؤؤا    شال بؤؤؤل م  تلبةؤؤؤ  شال إيؤؤؤا ء ش لت ؤؤؤري  ليعيادؤؤؤل  لمتب ةؤؤؤ  هش  لقينيؤؤؤ   لميتحقؤؤؤ  بتيؤؤؤك  لتي ةمؤؤؤات . فؤؤؤال تج
 : ليمجياو  . شأل   ألهمات ش لوح  ظ ترلا يان  هةر ل

   ) ُمههوو. ههل. ب.ع ُضههُسم  و. .هه  ب.ع هه و  .ت.الو. إو هههذه ]   كمؤؤا  ؤؤال يمؤؤل رضؤؤي   ييؤؤ  : ش شألةؤؤ   . (30  لقيؤؤظ:ف.أ.و ب.
[ .  بؤاهت تت شؤى ظؤايل   لسها فهي الاهر أومهاالار دي ق قه لتعمهل وإنسها إال تجهد لسها فهي الخنهر ومهال  وجهدت 

 . الةشقا ات 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  799  [  

 

إذ  ةسؤؤب  عؤؤة  لةؤؤافعن  ش  عؤؤة قةؤؤان ت  لارجؤؤ   ألشلؤؤى هش  ل اةةؤؤ  فؤؤي  لتي ؤؤةظ   ه   لسؤؤيب فؤؤي ةؤؤاالت  
 لجمؤرن ش لعجؤح يؤر مؤ  يجؤح  ل ةؤؤان ت  لقا مؤ  فؤي  لتي ؤةظ . شلؤظ وؤاركر  ه  مشؤؤكي   ؤر نيظ يؤر ة وؤظ  لعؤاثل فؤؤي 

ي همؤؤ   لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا   رؤؤارج سؤؤةاق  لتؤؤارير   شرؤؤارج جال فةؤؤ  فؤؤت   طليؤؤ   سؤؤلي   يلمةؤؤ ( قةؤؤان  تي ةمؤؤا
شدؤارت  ألهمؤات هكيؤل مؤ  ه  تحؤل . لقؤا  ةوؤار ة ؤام  لعمؤل  فقا فلض  لي ام  لعالمي  لجاوا معطةاتؤ      ألم .

 صؤؤيم مؤؤا هفسؤؤا  لؤؤايل.  فحصؤؤين  ة سؤؤ    شلؤؤظ  عؤؤا دؤؤالحا .  شل ؤؤ  هشلئؤؤك  لميشؤؤقن  ظيؤؤر  ه   لمكؤؤا  يطؤؤاريظ ه 
 ياوؤؤؤا  شظوؤؤل مؤؤؤا هسؤؤمنت  فؤؤؤي  عؤؤة  لمحاضؤؤؤل ت ظؤؤايل    لتي ةمؤؤؤات  ألمنيةؤؤ (   مؤؤؤ  ك ؤؤل   الةقسؤؤؤام ش  ةشؤؤقا ات

 لتشؤؤ ي . ةتؤؤى لحؤؤق ذلؤؤك تي ةمؤؤات شجمايؤؤات شلنؤؤا   كاةؤؤن تيقسؤؤظ شتيشؤؤق ييؤؤى ة سؤؤوا مؤؤ  مل ةيوؤؤا  ألشلؤؤى !!  
 لمر جوؤؤ   ألدؤؤية  ليتي ةمؤؤؤات شكؤؤذلك فؤؤؤي سؤؤاةات  لخؤؤؤارج . فؤؤي  لؤؤؤا رل فؤؤي سؤؤؤاةات   الةشؤؤؤقا اتشةصؤؤين يؤؤذه 

 1995شيكذ  لظ  عا ألبول تيك  لتي ةمات م  إمكاةةات   ميذ مطي   لتسعنيات شراد  ميذ 
فؤؤؤي كؤؤؤل  تجؤؤؤاه .   الةتشؤؤؤارإال ه  تصؤؤؤار  عؤؤؤة  ليشؤؤؤل ت  لميخ ضؤؤؤ   لمسؤؤؤتر  فؤؤؤي كؤؤؤل ميحؤؤؤى   ش لمحؤؤؤاشن  

ء إيالمةا  في غالب  ألةةا  . شلظ  ك   سؤنل يميةؤا  فؤي سؤاة   لجوؤان   شتحرلن إلى تي ةمات إيالمة  سنئ   ألن 
. ةنؤؤث  دؤؤارت  ةجمؤؤ  حقؤؤن   ليضؤؤ   لجوؤؤان ش لتةؤؤار  لجوؤؤاني هذ  ال  قؤؤارلإال هةؤؤا    لجح  ؤؤل  لملشيؤؤ   لتؤؤي ه

ييؤؤى بؤؤوانتي فؤؤي كتؤؤابي  ذلؤؤك  فصؤؤين  كمؤؤا  تيؤؤك  لتجلبؤؤ  ةقؤؤل تجؤؤارص لالسؤؤتخبار ت  لجح  ليؤؤ  ش لعلبةؤؤ  ش لالبةؤؤ 
 .( 1996-1989 لجوان في  لجح  ل 

 : . ارزمات الفكرية4
كمؤا هسؤؤي يا إلؤى  ميتصؤؤف  لسؤتنيات ةنؤؤث شضؤ  هسسؤؤوا  لشؤؤةر  ي عؤرن شضؤؤ   ألسؤس  ل  ليؤؤ  ليتةؤار  لجوؤؤان 

سؤؤنا  طؤؤب رةمؤؤ    .  شلؤؤظ تضؤؤف مختيؤؤف  إلضؤؤافات  لتؤؤي كتيؤؤن فؤؤي إآؤؤار مكتبؤؤ   إلرؤؤر    لمسؤؤيمن  هي جاوؤؤا 
ن ت ل ر شت اسنل شىيؤان  دؤةاغ  .  شلؤظ ت ؤ  فؤي مع موؤا ذ ت ة ؤس جوؤاني . شيمكؤ  تسؤجنل يميةا   شكاةن مجل 

ما كتب م   لت صنالت  ل قوة   لسيفة    ييا ما آلح فق   إلمام  ب  تةمة  كأساس لي ق   لجوؤاني ييؤى وؤا تي ؤةظ 
كؤؤا   إلضؤؤؤاف   ل ال ؤؤؤ  مؤؤؤا   لجوؤؤان ش لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  فؤؤي مصؤؤؤل   كحيقؤؤؤ  ف ليؤؤؤ  ثاةةؤؤ  فؤؤؤي هش رؤؤؤل  لسؤؤؤبعنيات . ش 

آلةتؤؤ  مكتبؤؤ   ألفاؤؤا   لعؤؤلص هش رؤؤل  ل ماةنيؤؤات . شكؤؤا  يميةؤؤا  ت ؤؤل ر   لي  ؤؤل  لقطيؤؤي  لحلكؤؤي    ش ل قؤؤ   لسؤؤي ي مؤؤ  
تل    لمارس   لريابة   شلظ تحتر تيك  لمكتب  رغؤظ بؤمرلنتوا م ا ةمؤا يامؤ   مكؤ  ه  ت ؤر  تطؤريل   وتياسؤب مؤ  مؤا 

مؤ  إبؤكالةات ف ليؤ  شثقافةؤ  ش جتماعةؤ  شسةاسؤة  فؤي  لعؤالمن   لعؤلص ش إلسؤالمي  عؤا  ستجا م  هةر ل شمؤا آؤلح 
 قةام  لي ام  لعالمي  لجاوا. شباهت مالمم ههم  ف لي  في  لتةار  لجواني . 

كؤؤؤؤا  ييؤؤؤؤى رهس تيؤؤؤؤك  ألهمؤؤؤؤات  ل  ليؤؤؤؤ  أ ه  ه ؤؤؤؤا مؤؤؤؤ   لتي ةمؤؤؤؤات  لجوان ؤؤؤؤ  لؤؤؤؤظ تقؤؤؤؤام فؤؤؤؤي هنبةاتوؤؤؤؤا مشؤؤؤؤلشيا    
  شبؤات ليجمؤاينل شالسؤةما ليقطؤاع  لتاننؤلي ش ل قافة  ليلةامجوؤا  ش الجتماعة تيف  لصعا  لسةاسة  مت امال  ييى مخ

 لم قف م   ألم  شكأةوا تسبم  في  لماضي في معؤحل يؤ  مشؤاكل  ألمؤ   لمعادؤل  . شكؤا  فقؤ   لر  ؤ  مانبؤا  فؤي 
ةتةجؤ   لجمؤرن  لؤذي آبؤ  يمؤرم   كاالت شىبؤشهنوباتوا إلى ةا كينؤل. شلؤظ  حؤ,  لر  ؤ   لعلبؤي ش إلسؤالمي  آلشةاتوا

كجؤؤحء ميؤؤ  . شكؤؤا  ثؤؤاةي هكيؤؤل  ألهمؤؤات  يؤؤر  لتؤؤا عةات غنؤؤل   - لسؤؤيفة    لجوان ؤؤ  - لمارسؤؤ   لسؤؤيفة   لمعادؤؤل  
 لميضؤؤبط  لطليقؤؤ   ل قؤؤ   لسؤؤي ي لؤؤا  آؤؤالص  لعيؤؤظ  لشؤؤباص مؤؤ   لجوؤؤانون  . فقؤؤا سؤؤةطل فؤؤي  لصؤؤيف  ل ؤؤاةي مؤؤ  

شبسيب جول  عة  لمتسؤيقن  ييؤى  لتةؤار  لجوؤاني لغةؤاص  ل تؤاص  ألدؤالء  فةؤ     لتسعنيات فق   لتشان ش لتحمن
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ش لسؤؤي ي   ش سؤؤتاالل هجوؤؤح    لجوؤؤاني    شبسؤؤيب ت شؤؤى  لميشؤؤرر ت  لت  نليؤؤ  ييؤؤى يؤؤامش  لتةؤؤار  فؤؤي تيؤؤك  لملةيؤؤ 
  لجوؤؤانيل  السؤؤتخبار ت ذلؤؤك شتضؤؤخةموا لتيؤؤك  ليتؤؤرء ت . ةنؤؤث بؤؤاه  لوؤؤامش  لر ضؤؤم ش لجؤؤا ر  ل ادؤؤل بؤؤن   ل  ؤؤ

مؤؤام جموؤؤرر  لمسؤؤيمن  فؤؤي تيؤؤك  لملةيؤؤ  .   شيؤؤذه إبؤؤكالة  سؤؤآتي ييؤؤى ت صؤؤنيوا فؤؤي هش ل  ؤؤل  لت  نؤؤلي وتضؤؤاءل  
          .ةوا    ل صل  لسا   ش ألرنل م   لجحء  ألشل إ  باء  ( 

ظ مؤؤؤ  شلؤؤؤظ تؤؤؤتم  ل ؤؤؤلشف  ألميةؤؤؤ   لحلجؤؤؤ  ل بؤؤؤار  لجوؤؤؤانون  شرمؤؤؤرهيظ ه  وتحلكؤؤؤر  فؤؤؤي ظؤؤؤلشف مليحؤؤؤ  تمكؤؤؤيو
 ل تا ؤؤؤ  ش لؤؤؤلنشن ييؤؤؤى تيؤؤؤك  ل ؤؤؤايل   لخطنؤؤؤل    كمؤؤؤا سؤؤؤيب  لتحؤؤؤاق  ل  نؤؤؤل مؤؤؤ   لعيادؤؤؤل  لجاوؤؤؤا   فؤؤؤي بؤؤؤمر تر جؤؤؤا 
 لجوانون    شمع موظ م  بباص  لر     لعلبي  لم قؤل  اإلبؤكالةات ش لضؤارآات  لي سؤة    مؤ  يؤام تؤرفل ظؤلشف 

تطلف ش لجول في هشسا   ل  نؤلي  مؤ  هتبؤاع  لجوؤانون  مر تة  ليتلبة   ل  لي  إبكالة  كينل    ةنث سانت هجر ء  ل
 رالل تيك  ل تل     شالسةما في مختيف  لمالذ ت في هشرشبا شبعة  لييا   كالةم  شباكستا  شغنليا..

هما  إلبكالةات  ل  لي   ألرل  ف اةن في يام تمك   لجوانون  مؤ  تحاوؤا م ؤا ةظ محؤان  شت ادؤنل ش ضؤح  
 م  آلةن  سيب مشلشع  لمر جو   لجوان   م   ألة م   لجايية  شم  ذلك:   لمصطيحات شمسا ل يا

   شيؤل يؤؤي  م ا ؤؤ  جمايؤ   لمسؤؤيمن  ؟! شمسؤؤأل  مشؤؤلشعة  المفسههوم الاههروي ل جماوههة الجسا يههة فههي وورههها
تعؤان  لجمايؤؤات  لجوان ؤؤ  فؤؤي  طؤل ش ةؤؤا ! شى  كؤؤا  ذلؤؤك غنؤل مشؤؤلشع كمؤؤا  يتقؤؤات ك نؤل مؤؤ  تيؤؤك  لجمايؤؤات  !  

 مشلشعة  تعانيا إذ  في بيا   متجؤاشر  هقةمؤن  لحؤاشن بنيوؤا مؤ   يؤل  أليؤا ء هدؤال  ؟!  ش ؤا تطؤلف  لؤبعةفما 
مؤ   لجوؤؤانون  إلؤؤى  لؤؤحيظ  ؤؤالحق فؤي تصؤؤفة  هي محاشلؤؤ  جاوؤؤا  إل جؤؤان جمايؤؤ  جوان ؤ  فؤؤي بيؤؤا ترجؤؤا فةؤؤ  جمايؤؤ  

 جوان      ة اظا  ييى شةا   دف  لجوان !!
شت ادؤنل قةاموؤا شةيوؤا شتبعاتوؤا مؤ   لحقؤرق ش لر جبؤات . فقؤا ذيؤب نظيمهات    ة البيعهة فهي التل ذلك  مسأ

 لؤؤبعة إلؤؤى هةوؤؤا مجؤؤلن يوؤؤا هش ه ؤؤلص ليقسؤؤظ وتحيؤؤل معطنوؤؤا مؤؤ  تبعاتوؤؤا متؤؤى هر ن ذلؤؤك . شيكفةؤؤ  ييؤؤى ه عؤؤا ةؤؤا 
ام  ألي ؤظ درم ثالث  ه ام كم  تعذر يية  شفاء  ليذر. في ةن  ذيب  لبعة إلى ه  بةعؤ   لتي ؤةظ م ؤل بؤن   إلمؤ

 ال  مك  ليعيصل ه   خلج ميوا إال ه  ول  ك ل   بر ةا  يياه فة  م     بليا !!
شةقؤرق  ألمنؤل شآليقؤؤ  تعنيؤ    شمؤا  شالوتؤؤ   شآؤلق تانؤؤله    و هذلك مسههألة الاهورن و اامههار  فهي التنظههيم :

شيال توؤا  صؤال ةةؤات  ألمنؤل      فؤي  لتي ؤةظ   ش جبات  . شكذلك مرضرع  لشرر    شآليق   تخاذ  لقل ر شةقر   ش
  لوةكيةات  لممسساتة  في  لجماي   لجوان   شآلق إن رتوا السةما في ظلشف  لمطارن ت  ألمية  . ش

مؤ  يؤام  شجؤرن  ل ؤر نر  لقؤانر   السيا ية الاهرعية والفكريهة التهي يختارهها التنظهيم:  ذلك إشكالية المناهج
 ذلك م  هف ار تي ةمات مجاشر  .  ييى شضعوا  في مع ظ  أل طار. ش ستنل ن

 اإلضاف  إلبكالة  مت ليؤ  يؤ   لميؤاي    شيؤي إبؤكالة  ميؤاي   لتلبةؤ  شهللالةؤات تطيةقوؤا ييؤى  لعيادؤل  لجؤان 
  نذ هي بل م  ت ري  شتلبة . ي. شما ترجاه  لحال   ألمية  ش  لسلي  م  إبكالةات لت

ةتةجؤ   ل ؤلشف  ألميةؤ  ش  لمطؤارن ت   ش يؤ   ل ؤر نر إلى هللارل ذلك ... ةنث لظ تستط   لتي ةمات  لجوان ؤ  
 لقؤؤانر  ييؤؤى  لتي نؤؤل  شبؤؤب   ةعؤؤا م شجؤؤرن ييمؤؤاء هش ةتؤؤى آؤؤالص ييؤؤظ بؤؤلينن  هك ؤؤاء.. لؤؤظ تسؤؤتط  ه  تحسؤؤظ تيؤؤك 
 إلبؤكاالت ش ألهمؤؤات  ل  ليؤؤ  . ش ةعكسؤؤن   التؤؤالي يؤذه  ألهمؤؤات  ل  ليؤؤ  فؤؤي ك نؤؤل مؤ   ألةةؤؤا  ييؤؤى بؤؤكل ههمؤؤات 

           لسيسي  ههمات  لجوانون  في  لعقا  ألرنل م   لقل   لعشلي .   الرتياقمحيا   م   تي ةمة  هضافن
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 أزمات  يا ية وإشكاليات في العالوات العامة : :5

شسؤط  لصؤؤحر   إلسؤالمة  شكؤؤذلك مؤ  هشسؤؤا   لمعارضؤات  لسةاسؤؤة   لعيماةةؤ    ةنؤؤث ش  ؤن مع ؤؤظ هشسؤؤا     
وؤانون  مؤ   لسؤيطات  لملتؤؤا   لقا مؤ    مر  ؤا  وتؤل شح بؤؤن   لحةؤان ش لر ؤرف مر ؤؤف  لصؤحر   إلسؤالمة  مؤ  دؤؤل ع  لج

 لمت لج   شبن   لسيية  ش لعا ء ليجوانون  شتأونؤا مر  ؤف  لحكؤام  لطاؤا    بؤا ف   لح ؤاع ييؤى مصؤالحوظ  لححبةؤ  هش 
  لشخصة  !!

فعال ييؤى  لحصؤار   تسؤمن رنشن هفعؤال شرنشن  أل  الة عالشةتةج   لعقية   ل رري  لمع ظ  لجوانون  شآيةع   
 لجوؤؤانون  ييؤؤى هشسؤؤا   لصؤؤحر  شقةان توؤؤا شكبؤؤار ييمؤؤاء  لمسؤؤيمن  فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ   ألةؤؤر ل  التشؤؤي  ش لعيؤؤف . ش ؤؤا 

ويلريؤؤؤا  فؤؤؤي مع ؤؤؤظ  ألةؤؤؤر ل   تجؤؤؤاه  ؤؤؤان  دؤؤؤحر  شييمؤؤؤاء    صؤؤؤ قر  لي  ؤؤؤل  لحؤؤؤاكظ   كؤؤؤا  لؤؤؤلنشن  ألفعؤؤؤال يؤؤؤذه مؤؤؤا
  شيجؤرهش   لتطيةؤ  مؤ   لنوؤرن   السؤتعاة  شغؤحش ت  لصؤينينن  بؤاير   لضؤلشر  ش شيمتاةرة    شييؤلرش   إلةؤتالل

 ...  هش  ق ر  م  ذلك  مر ف  ليالن  ش لت لج  ش لالمباال  !!.
شل ؤ  ش  ؤ   لحؤال شبصؤلف  لي ؤل يؤ  تيليؤله هش يؤام ذلؤك    فقؤا كؤا  ش  ؤ   لحؤال يؤر يحلؤ   لجوؤانون  فؤي  

 لجوؤؤؤانون  إال  عضؤؤوظ شفؤؤؤي ةؤؤاالت ةؤؤؤانر   لح ؤؤاع ييؤؤؤى يال ؤؤات سةاسؤؤؤة   هشسؤؤا   لصؤؤؤحر  . شلؤؤظ  سؤؤؤتط  قةؤؤان ت
(    2000-1990شآيةعةؤؤ  مؤؤ  هشسؤؤا   لصؤؤحر  . شنريؤؤن  ألنبةؤؤات  لجوان ؤؤ  فؤؤي ذلؤؤك  لعقؤؤا  لقؤؤاتظ مؤؤ   ألهمؤؤات  

 نرين في معار  إيالمة  شمواتل ت م  مختيف هشسا   لصحر  شهةح بوا شرجاالتوا..
ههمؤؤؤ   لعال ؤؤؤات بؤؤؤن   لجوؤؤؤانون  شبؤؤؤن  هشسؤؤؤا   لمعارضؤؤؤات  لعيماةةؤؤؤ   لرآيةؤؤؤ  ش ؤؤؤل م ؤؤؤل ذلؤؤؤك شهبؤؤؤا ميؤؤؤ  يؤؤؤ  

ش لقرمةؤؤ  ش لةسؤؤاري  فؤؤي  لعؤؤالظ  لعؤؤلص  إلسؤؤالمي   فقؤؤا  امؤؤن يال ؤؤ   لجوؤؤانون   أشلئؤؤك ييؤؤى هسؤؤاس  ايؤؤا   لت  نؤؤل 
لبؤي .  شرغؤظ ش لعؤا ء   كمؤا يؤر ةؤال مع ؤظ هشسؤا   لصؤحر   إلسؤالمة  مؤ   لرسؤط  لعيمؤاةي شالسؤةما فؤي  لعؤالظ  لع

ه  مع ؤؤظ تيؤؤك  لقطايؤؤات  لعيماةةؤؤ  شهةح بوؤؤا شرجالوؤؤا  ؤؤا ياةؤؤن شمؤؤا ه لؤؤن  تعؤؤاةي مؤؤ   مؤؤ   لحكرمؤؤات   شتقؤؤ  مؤؤ  
  شكؤؤا   اإلمكؤا  ه   كسؤؤب  لجوؤانور   مؤؤيوظ  عؤة  لشخصؤؤةات   الضؤطوان لجوؤؤانون  فؤي ريؤؤاق   إلسؤالمنن  ش

لحةؤؤان   إال ه   لتشؤؤي  مؤؤ  جوؤؤ    ش لتؤؤرجس مؤؤ  جوؤؤ     لمعتالؤؤ  تجؤؤاه  ل ؤؤايل    لاويةؤؤ    هش ةتؤؤى جؤؤليظ لمنؤؤا    
شيؤؤام  ل قؤؤ  ش لعؤؤا ء  لتؤؤاريخي مؤؤ  جوؤؤ  هرؤؤل     اإلضؤؤاف  إلؤؤى يؤؤام شجؤؤرن  ل ؤؤر نر  لسةاسؤؤة   لممييؤؤ  فؤؤي قةؤؤان ت 
 لتةار  لجواني إل امؤ  م ؤل ذلؤك  لحؤر ر  شقةؤام  ايؤا   لتر دؤل لؤا   لجوؤانون  ييؤى  لم ادؤي  مطيقؤا نش   يتبؤار 

فؤ   لممكؤ .. شىةمؤا ييؤى  ايؤا   ةمؤل  لسؤيظ  ؤالعلض ( فؤي سؤرق  هنةمؤن فةؤ   لجمايؤات ش لشخصؤةات لوؤر مش 
 ش ليل م  ش لمياي ..
يؤ  ةشؤا هكيؤل كمةؤ  مؤ   أليؤا ء فؤي مر جوؤ   ل ؤايل   لجوان ؤ .  ش ؤا فؤا ظ يؤذ  مؤ   ألهمؤات  كل يذ  هس ل

شيير   شةتةج  كل تيؤك  ألهمؤات يؤر  ألهمؤ    ش لحصار.. لةس ل م  كل ما سيق م   ألهمات ي   ألهم   لشامي  
  لتالة :      

 : أزمة الفال في توقنق السدد وتبوت وقم الو ن ة
كا  ياف جمة   لتي ةمات  لجوان    لتي تحلكن ميذ  لستنيات شىلى  ةصل م  لقؤل   لعشؤلي  يؤر  ارتصؤار: 

 سالمي شتحكةظ  لشليع  ييى هةقاض (. إسقا   لحكرمات  لملتا   لقا م  في بالنيا. شى ام   لي ام  إل
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سؤؤلي   –شهمؤؤا شسؤؤنيتوا فؤؤي ذلؤؤك ف ؤؤا   لعمؤؤل  لمسؤؤيم ضؤؤا تيؤؤك  لحكرمؤؤات ييؤؤل تي ةمؤؤات أ   طليؤؤ   لمجؤؤال  
 يلمة   ليياء(. – ألسيرص 

شبارتصؤؤار هشدؤؤين  لتجؤؤارص  لجوؤؤانون  ييؤؤل ةصؤؤف  ؤؤل  مؤؤ   لمحؤؤاشالت   شالسؤؤةما  عؤؤا ت ؤؤا ظ ههمؤؤات  لعقؤؤا 
  سؤؤباص ك نؤؤل . هسؤؤباص هغييوؤؤا رؤؤارجيفؤؤي تحقنؤؤق تيؤؤك  أليؤؤا ف   شثيؤؤرت يقؤؤظ تيؤؤك  لرسؤؤني  أل  لميصؤؤلم إلؤؤى  ل شؤؤل

ةتةج  ت الب  ر   ل  ل  لعالمة  ش للن   لميةؤ  يينوؤا . شةتةجؤ  ش ؤرف هك ؤل ييمؤاء  ألمؤ  إمؤا فؤي مر جوتوؤا م ؤل مؤا 
ل ع.شكذلك ةتةجؤ  إيؤل ض يامؤ  فعين جيو  ييماء  لسيطا    شهما مر ف  لمت لج  لذي ال يال   لؤ  فؤي ذلؤك  لصؤ

 لشعرص  إلسالمة  يؤ   ل ةؤام بر جيوؤا فؤي مر جوؤ  كؤل همؤر ج  ل يؤظ ش ل يمؤات  لتؤي آاؤن ييؤى ش  ؤ   لمسؤيمن .. 
  اإلضاف  لإلبكاالت ش ألهمات  لا رية   لتي  بتينن بوا  لتجارص  لجوان  .. 

أليظ تيك  لمحؤاشالت . فشؤين جمةعوؤا فؤي  لتاريخي   الستعل ضشيكذ  فشين كاف   لتجارص كما مل معيا في 
تحقنق ذلك  لواف . شكا  هللارليا فشؤال  لتجلبؤ   لجح  ليؤ   لتؤي رتمؤن شبشؤكل مأسؤاشي تيؤك  لتجؤارص.. كمؤا هثيتؤن 
 لرسؤؤني  شيؤؤي   لتي ةمؤؤات  لقطليؤؤ   لسؤؤلي    لولمةؤؤ ( يقموؤؤا    شيؤؤام إمكاةنتوؤؤا فؤؤي تحقنؤؤق ذلؤؤك  لوؤؤاف . شالسؤؤةما 

شجعيوا مؤ  مخي ؤات  لماضؤي   فؤي   لالةوةارعالمي  لجاوا   لذي هشدل هسالنب تيك  لرسا ل  عا ما  ام  لي ام  ل
يؤؤالظ  لعرلمؤؤ     لؤؤذي يؤؤرلظ يميةؤؤ   لمر جوؤؤ  شجعؤؤل تيؤؤك  ألسؤؤالنب ش  لمحؤؤاشالت ش أليؤؤا ف شت تةكاتوؤؤا مؤؤ  هربؤؤةا 

  لتارير .
  

 

 لضائعة:والفرصة ا (2001-1996)المتنفا في رحاب طالباو واامار  اا المية 
يان ال  اس    مؤ  هبؤله كؤر نر  لتةؤار  لجوؤاني مؤ   1997في هفااةستا  في ظل آالبا  ميذ مطي    جتم 

قةان ت  لتي ةمات ش لشخصةات  لتاريخة  شآؤالص  لعيؤظ شهدؤحاص  لخنؤل  ش لؤلهي ش لار  ؤ  فةؤ  مؤ  مختيؤف  أل طؤار 
 ألجؤؤر ء  لمياسؤب   فلدؤؤ  تاريخةؤؤ  شذييةؤؤ  ل ؤؤي  شكؤؤل معطةؤؤات ش السؤؤتلراءرةؤ  حي لب  لعلبةؤ  . شكؤؤا  جؤؤر  ألمؤؤ  ش

. فقؤؤا   الةطؤالقتيؤؤك  ألهمؤات ش لخؤلشج بتصؤرر ت تشؤكل با  ؤؤ  ملةيؤ  جاوؤا  مؤ    وت  ؤل هشلئؤك  للجؤال فؤي ةيحيؤ 
سؤير ت  5 لجمة  برجرن  ألهمات شضلشر   لتطي  إلى ةيوا . شتعتيل  لمؤا   لتؤي  ضؤنيايا إذ   شيؤي هيؤاء   يتلف

 . ا  لتحقنق يمية  إيان   ليياءكاةن كافة  ةسية
شل ؤؤ   لم اجؤؤؤأ  كاةؤؤن فؤؤؤي ه    ل  ؤؤل   لقطليؤؤؤ ( ش  لححبةؤؤ   لتي ةمةؤؤؤ ( بؤؤلهت لتسؤؤؤةطل ييؤؤى  لملةيؤؤؤ   لجاوؤؤؤا  

  يلمؤؤي( مؤؤؤل  ثاةةؤؤؤ -سؤؤؤلي  -اس   طؤؤلي مضؤؤؤافات شجمايؤؤات بيؤؤؤن تصؤؤؤرر توا ييؤؤى هسؤؤؤ ه ضؤؤا ييؤؤؤل معسؤؤكل ت ش
شمؤا  1995شييؤى  أل عؤا ميؤذ  1990لذي هثيتن  أل ؤام ميؤذ ةنث جعين مع ظ  لتي ةمات يافوا ير ة س  لواف  

  لي ام  لعالظ  لعالمي  لجاوا . جل  في  لجح  ل شغنليا  ستحال  تح ةق  في ظل
 لححبةؤؤؤؤ   - لقطليؤؤؤؤ   شلسؤؤؤن ييؤؤؤؤا  صؤؤؤؤان  لت صؤؤؤؤنل يؤؤؤؤ   لملةيؤؤؤؤ    شل ؤؤؤؤ  هبؤؤؤنل ييؤؤؤؤا إلؤؤؤؤى ه  تيؤؤؤؤك  لعقيةؤؤؤؤ    

وؤاني. شلؤظ  سؤتط  نيؤا   ل  ؤل   ألممةؤ  فؤي  لمر جوؤ    ال  لشؤةر  لتي ةمة ( هضاين فلد  ذيية  ييى  لتةار  لج
هسؤام  ش لقايؤا   شال غنؤله إ يؤاع تيؤك  لشؤل  م ش ل ؤر نر  ا تيؤاص  ل لدؤ  شضؤظ  لجمؤ  فؤي ةالؤ  مرةؤا  هش تيسؤؤة ة  

سؤباص ييى  أل ل. شرغظ ه   لشةر هسام  كا   لملبم  ألساسي إل ياع  آلرلي  بذلك إال هة  فشل بؤذلك   شذلؤك أل
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ش فتقؤؤار  لقايؤؤا  ليميوجةؤؤ   لر ضؤؤح   حسؤؤب تصؤؤرر توظ  لقطليؤؤ  ش لتي ةمةؤؤ  مؤؤ  جوؤؤ    ياوؤؤا  كؤؤا  مؤؤ  هيموؤؤا تعؤرن 
. ف ؤا  يؤذو   لعؤامين  هيؤظ  لعر مؤل فؤي ضؤةاع تيؤك فنوؤا  لممسسؤاتة  مقؤاوةس  لجوؤانون  شكؤذلك يؤظ شضؤرح  لييةؤ  

ي  ش ألسؤالنب ش أليؤا ف ش لرسؤا ل فؤي ظؤل فوؤظ  لر  ؤ   ل لد . فقا كا  م   لممك  ه  تقؤرم جوؤرن لمل جعؤ   لميؤا
جمةعؤؤؤا ةؤؤؤرل مشؤؤؤلشعة  همنؤؤؤل  لمؤؤؤممين    لمؤؤؤال محمؤؤؤا يمؤؤؤل( .  ش اللت ؤؤؤاف لجاوؤؤؤا   مسؤؤؤتاين   ل ؤؤؤلشف  لمر تةؤؤؤ    

شل   ذلك لظ  حصل شفشين جمة   لجورن  لساعة  فؤي ذلؤك ش لتؤي  ؤام بوؤا  لؤبعة شرمحي   لشةر هسام   لعالمة  .
ةنث نيرت كبار  لقرم شألك ل مؤ  مؤل  فؤي يؤا  مياسؤبات إل يؤايوظ بؤذلك  – لذو  كين ش ةا   ميوظ م   لمستقين  
 شكا  همل    ار   مقاشر .نش  جاش  .
تميل لةضؤؤؤ  ةؤؤا   لتيؤؤك  ل لدؤؤؤ   لذييةؤؤ  شيطؤؤؤر  فؤؤي كيؤؤف  لانؤؤؤب سؤؤل مؤؤا إذ  كاةؤؤؤن سؤؤتتاح فلدؤؤؤ  يشجؤؤاء سؤؤ

 ييؤى تحقنؤق مؤا يجؤح ييؤ  هشلئؤك  لسؤيف  لمجايؤا  لؤذي هن  نشر   ل  لقؤانم مؤيوظ  ؤانر   جنؤجاوا  ليجوانون   كؤر   ل
ريان ؤؤا  فؤؤي مر جوؤؤ  هيؤؤا ء  إلسؤؤالم شةي ؤؤا وظ مؤؤ   لملتؤؤاو    شل ؤؤ   ألهمؤؤات ش لمصؤؤا ب كاةؤؤن هكيؤؤل مؤؤ  إمكاةةؤؤاتوظ  

 في تحقنق  أليا ف. شلعل في  لقار  لقانم ما وبشل بتحقنق ما فات م   ل لص   شل ل هجل كتاص.
 

 : 2001-1996منذ  ارزمة ارفكار التي طرحه لدن الجسا  نن ل خروج منواشرا : 
 مختيؤؤف تي ةماتؤؤ  شمكرةاتؤؤ   ؤؤا بيؤؤ    لجوؤؤانيمؤؤ   ةتصؤؤاف  لعقؤؤا  ألرنؤؤل مؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤلي    كؤؤا   لتةؤؤار 

يميةؤؤؤا  عؤؤؤل  ألهمؤؤؤ . شه قؤؤؤ  مع ؤؤؤظ قةان تؤؤؤ  ش اما ؤؤؤ  ه   لمسؤؤؤار ت  لجوان ؤؤؤ   ؤؤؤا شدؤؤؤين إلؤؤؤى آليؤؤؤق مسؤؤؤاشن. شه  
 مات  لمتيري   ا شدين  متوا. شه   لسنل ش الستمل ر بذلك  ألسيرص شمعطةات  وياش مستحنال .. أله 

فقؤؤؤؤا تتؤؤؤؤا   فشؤؤؤؤل  لمحؤؤؤؤاشالت  لجوان ؤؤؤؤ   ش ةط ؤؤؤؤأت مع ؤؤؤؤظ بؤؤؤؤعالتوا  لر ةؤؤؤؤا  تيؤؤؤؤر  ألرؤؤؤؤل . شت  كؤؤؤؤن مع ؤؤؤؤظ  
مخؤاب   لعييةؤ  ش لسؤلي    لتي ةمات . شساح م   قى ييى  نا  لحةا  م  قةان توا شكر نريا في مختيؤف  لمؤالذ ت ش ل

 ألةصؤار ش لمؤر لن   لؤذي سؤاياشيظ فؤي  مخي ن  في بالنيؤظ كمةؤات كينؤل  مؤ   ألسؤل  مؤ   لعيادؤل  لمجايؤا    هش
ةلكاتوظ  اإلضاف  إلى كظ كينؤل مؤ  هسؤل   لشؤوا ء   مؤ   ليسؤاء ش ألآ ؤال فؤي هةؤر ل إةسؤاةة   الاؤ   لمأسؤري . كمؤا 

سا قا  في كاف   لمجؤاالت  ل  ليؤ  ش لسةاسؤة  ش لمالةؤ  ش لتي ةمةؤ .. إلؤى هللارؤل  ا مؤ  تح وات  ألهمات  لتي هبلةا إلنوا 
  ألهمات  لخاةق .

شكاةؤؤن راتمؤؤ   لصؤؤامات ش ألهمؤؤات فؤؤي  ل ارثؤؤ   لملشيؤؤ   لتؤؤي هللالؤؤن إلنوؤؤا تجلبؤؤ   لجوؤؤان فؤؤي  لجح  ؤؤل  عؤؤا ه   
مجايؤؤاو   لجح  ؤؤلين    شذلؤؤك تمكيؤؤن هجوؤؤح   السؤؤتخبار ت مؤؤ  ت عنؤؤل بؤؤذشر  لتطؤؤلف ش لجوؤؤل فؤؤي دؤؤ رف  عؤؤة  ل

يمؤؤالء  السؤؤتخبار ت  لنؤؤافعر   القضؤؤة  إلؤؤى متايؤؤات  لت  نؤؤل ش إلجؤؤل م ش لمجؤؤاهر  لامريؤؤ  . شبؤؤكين هرباريؤؤا  بؤؤحرع
  لم حي   لمححة  دام  يا ي  ليجوانون  شهةصاريظ شكل  لمممين     ل   لعمل  لمسيم.

وبح ر  ي   لحيرل ش لمخؤارج.. ش ؤا بؤوات م ؤل يؤذه شيكذ .. باه كبار  لجوانون  شم  تبقى م  تي ةماتوظ  
مؤؤ   لجمايؤؤات   لمل جعؤؤات ش لميا شؤؤات فؤؤي  لمؤؤالذ  آلمؤؤ  ليجوؤؤانون  فؤؤي هفااةسؤؤتا    عؤؤاما يؤؤاجل مع ؤؤظ مؤؤ  تبقؤؤى

  إلى  إلمار   إلسالمة   لتي هةشأيا آالبا .  لجوانيش للمره  لوام  في  لتةار 
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ت  لخؤؤلشج مؤؤ   عؤؤل  ألهمؤؤ  لؤؤا   لجوؤؤانون  إلؤؤى ثالثؤؤ  مؤؤا رس شيمكؤؤ  تقسؤؤةظ  لمطلشةؤؤات ش ألف ؤؤار شمحؤؤاشال
تجيؤن كؤل ش ةؤا  ميوؤؤا فؤي محؤاشالت يميةؤؤ . ششجوؤ  ةلكؤ  جاوؤا  . شكاةؤؤن ييؤى ثالثؤ  ه سؤؤام محلكؤ  سؤمنتوا كمؤؤا 

 ويي:
 وإلقاء السالش والمبدأ. اال تسالممدر ة  -1
 في ار  وب.اال تمرار  مدر ة المبات و   المبدأ و -2
 التجاه ارممي نوو جسا  الصائل الخارجي أمريكا و ح فاؤها.مدر ة ا -3

 
 شليتياشل كل ش ةا  م  تيك  لما رس  شيء م   لت صنل:      

 ل خروج من ارزمة:  اال تسالممدر ة    - 1

شرالدؤؤؤ  ف ؤؤؤل  هدؤؤؤحاص يؤؤؤذه  لمارسؤؤؤ : ه  ههماتيؤؤؤا كجوؤؤؤانون  جؤؤؤاءت ةتةجؤؤؤ  لحمؤؤؤل  لسؤؤؤالح   شال تؤؤؤحشل إال 
 يب . فالحل ير في إلقاء  لسالح ش لبحث ي  آلق يمل هرل ..بحش ل ذلك  لس

ش لح ةقؤؤ  ه  بؤؤر نر يؤؤذه  لمارسؤؤ   لتؤؤي دؤؤلح هدؤؤحابوا   حؤؤر  نيؤؤرتوظ دؤؤل ة  مؤؤ  ميتصؤؤف  لتسؤؤعنيات تؤؤرن 
إلى هش سط  ل ماةنيؤات ميؤذ بؤاهت  لحلكؤات  لجوان ؤ  تتل جؤ  شتر جؤ   ألهمؤات ش لوؤح  ظ . شكاةؤن غالبؤا  مؤا تطؤلح فؤي 

ثؤؤل كؤؤل يحيمؤؤ  يميةؤؤ  لمحاشلؤؤ  مؤؤ  محؤؤاشالت  لجوؤؤانون  .. فقؤؤا كؤؤا  هشل مؤؤ  آلةوؤؤا  قةؤؤان   إلرؤؤؤر   كؤؤل  طؤؤل إ
(. ش ؤا شسؤط   لصؤيم مؤ   لي ؤام . شهسؤمريا فؤي ش توؤاأ نيؤر   1982 لمسيمن  في سرريا إثل  فاجعؤ  ةمؤا ( سؤي  

مردؤؤا  همؤؤام تيؤؤك  لؤؤاير ت   إلرؤؤر    لسؤؤررير   لعاوؤؤا مؤؤ   لرسؤؤطاء لمتا عؤؤ  آؤؤلق هبؤؤر ص  ةؤؤاف, هسؤؤا(  لتؤؤي  قنؤؤن
 يميةا  . شتا    بي   شار م   عاه إغالق  لباص.

شكا  م  تبقى م  ةطؤام تي ؤةظ  لطيةعؤ   لمقاتيؤ  فؤي سؤرريا  ؤا رطؤى رطؤر ت فعيةؤ  ةحؤر  الستسؤالم تحؤن  
مسؤمى  لصؤؤيم . شةؤؤحل  لعاوؤؤا مؤ  ييادؤؤليا تحؤؤن يؤؤلشض  لاشلؤ   اسؤؤظ   ؤؤاةر   لع ؤؤر( شلؤظ  كؤؤ  لتيؤؤك  لعميةؤؤ  هي 

شترب  فلن ؤ  تقليبؤا    ةؤحل فنوؤا  عؤة  لعيادؤل مؤ   لطيةعؤ    ثؤظ مؤ    ستسالمت ادنل سةاسة   فقا كاةن يميةات 
 : إلرر    شكل فلني   شش عر  بةاةات  ترب ( كتب في هياليا 
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 صؤؤةا   ةصؤؤف مشؤؤلف (   فعلضؤؤر  يلشضؤؤا   ليصؤؤيم(    الستسؤؤالمر    لمسؤؤيمن  فؤؤي سؤؤرريا هر نش  شل ؤؤ   إلرؤؤ
 شكل سةاسي   بن  جمايتوظ كححص معارض  سةاسة  ش لاشلؤ  ش لي ؤام . شل ؤ  ةكرمؤ  ةؤاف, هسؤا   ششفؤق مشؤرر  

   بؤؤتلآر  ييؤؤى سؤؤعنا رمضؤؤا   ليؤؤرآي( شغنؤؤله  طا  فنوؤؤا  شييؤؤى رهسؤؤوظ  لشؤؤةر  يبؤؤةطاةة  مؤؤ   عؤؤة ييمؤؤاء  لسؤؤ
 لعييؤؤي  خطؤؤؤئوظ فؤؤي ةمؤؤل  لسؤؤؤالح! شجؤؤل  موظ فؤؤؤي   اليتؤؤؤل ف إلرؤؤر   جميؤؤ  مؤؤؤ   لشؤؤلش   لتعجنحيؤؤؤ  مؤؤ  ضؤؤميوا 

مر جوؤ   لاشلؤ  ! شكتا ؤؤ  ه حؤا  سةاسؤة  بؤؤلعة  وؤالير  فنوؤا  اآل ؤؤات ش ألةانوؤث ييؤى رطؤؤأ مسؤي وظ !! ثؤظ  ليؤؤحشل 
 م ! شلؤظ  كؤ   لرضؤ  ضؤاغطا  ييؤنوظ فؤي مالذ توؤظ تحن  اةر   لع ر  شكل فلني ش لةس  شكل  ح , ةصف  ل ل 

في  لعل ق ش ألرن  ش لسؤعرن   ش لخيؤة  ش لخؤارج كؤي  قييؤر .. ش سؤتملت يلشضؤوظ  الصؤيم شبؤلشآوظ  ؤالتقيم إلؤى 
ييؤى شسؤا ل  إليؤالم شبابؤات   ييؤي دؤار  لؤاو   ليةؤاةرةي (ه  رلج  لمل  ب  لعام لإلرر    لمسيمن  في سرريا 

فؤؤي ظؤؤل   ةؤؤق  لمر آيؤؤ  فقؤؤط  لصؤؤيم شيعؤؤلض آيباتؤؤ   لتؤؤي تقيصؤؤن إلؤؤى مطيؤؤب ش ةؤؤا شيؤؤر   ل ضؤؤا ةات  عؤؤلض 
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(!! ش لعؤؤرن  إلؤؤى  لؤؤرآ  بؤؤال بؤؤلش  شال بؤؤل م  . شمؤؤ  ذلؤؤك مؤؤا ه ل  لي ؤؤام وؤؤلفة  لا مقل آةؤؤ  ش لتعان ؤؤ   لسةاسؤؤة  
 جؤل  ظ فؤي ةؤق شيقرل هة   صان يلض ي ر يام  طال  ألبلياء . م  ضلشر  إجل ء محاكمات لم  و ين تؤررآوظ 

 ألفل ن م   لمطارنو  شمع موظ مم  لظ  قؤظ  ؤأي يمؤل ش فعؤل فؤي  ل ؤرر   لتؤي   لاشل  ش لشعب ش لرآ .  شهما هك ل
ليسؤؤ ار ت  لسؤؤرري  فؤؤي هةحؤؤاء  لعؤؤالظ.   الستسؤؤالممؤؤ  بؤؤار  فنوؤؤا فقؤؤا يؤؤان هك ؤؤليظ برسؤؤاآ   مع ؤؤظ ستشؤؤوا هش هسؤؤل 

 ت ادؤنل ةةاتؤ  ميؤذ رؤلج مؤ  سؤرريا ش لجوؤان إلؤى ه  يؤان. شجؤاءتتحن  اةر   لع ر شكتب كل ش ةؤا مؤيوظ تقليؤل   ب
 ألمؤ  لتقؤا ظ    شباسؤتجر ص هللارؤلي . شمؤيعوظ مؤ   لسؤ ل شىلؤح موظ  مل جعؤ  نش  ؤل ألربار  ايتقال  عضوظ مؤل  هرؤل  

     ما  طيب إلنوظ م  معيرمات ييوظ شي  ه لبا وظ شجنل ةوظ   شتحريل  لضع اء ميوظ إلى مخيلي  ألجوح   ألم !!
  مالةقؤؤن  فؤؤي تؤؤرةس هش سؤؤط  لتسؤؤعنيات ليؤؤب مؤؤ  يؤذ   تحؤؤن مؤؤا  سؤؤمى  مشؤؤلشع  لتربؤ ( لي يءش ؤا ةصؤؤل بؤؤ

رغؤؤظ ه  مع موؤؤظ مؤؤ   لمعارضؤؤات  لسةاسؤؤة   إلسؤؤالمة  . ش ؤؤا شضؤؤعن ةكرمؤؤ  هيؤؤ   لعابؤؤاو  بؤؤلشآا  مونيؤؤ   ييوؤؤا 
 سؤتل تةجة  ت جنؤا  تمكؤا ييؤى  لبعة شتملن يينوؤا هللارؤلش    شرفضؤوا  لشؤةر ر بؤا  لايربؤي شكتؤب فؤي ذلؤك كتا ؤا

 ..شلر سةاسةا ييى  أل ل !  ل بات في مر جو   لي ام  لترةسي شهبباي  م   لحكرمات  لطاغرتة 
 عؤا ه  ف ؤؤك  لمجمريؤات  لمسؤيح  ش رتل وؤا شةؤلف مسؤاريا إلؤؤى  1996شفؤي  لجح  ؤل يؤلض  لي ؤام هش سؤط  

ام يؤؤر بي سؤؤؤ   عؤؤة  لمجؤؤاهر شهلصؤؤؤقوا بوؤؤظ .  فقؤؤؤام  لت  نؤؤل ش إلجؤؤل م ش لمجؤؤؤاهر  ششر   عؤؤة فصؤؤا يوا فنوؤؤؤا   ش ؤؤ
 علض  لع ؤر  لعؤام ييؤل مؤا سؤمي مبؤانر    لر ؤام  لؤرآيي( . ةنؤث تيؤلع  لعاوؤا مؤ  فقوؤاء  لسؤالآن  فؤي  لسؤعرن   
شغنليا لايظ  لمبانر  ش إلفتاء ليمسيمن   االستسالم ش ليحشل مؤ   لجبؤال . ةنؤث ةحلؤن فصؤا ل ك نؤل  شهلقؤن  لسؤالح 

 فلن  . لمبانر ت 
كاةؤؤن ييؤؤل مؤؤا   لجوؤؤانيمؤؤ  ضؤؤم   لتةؤؤار   الستسؤؤالمة  لطلشةؤؤات  شل ؤؤ  هكيؤؤل شهرطؤؤل تيؤؤك  لممارسؤؤات ش

يلف   المبانر (  لتي  امؤن بوؤا  لجمايؤ   إلسؤالمة  فؤي مصؤل  شمؤا يؤلف  مبؤانر  إلقؤاء  لسؤالح شةيؤذ  لعيؤف مؤ  
منن  شىةواء  ألهم  ش ستملت  لمبؤانر  بؤن  آلف ش ةا   نش  آيب مقابل م   لاشل  إال نيرتوا لإلفل ج ي   إلسال

ةنث بات بر نر تجاشص  لحكرمؤ   لمصؤلي  معوؤا. ش ؤا سؤيق هثيؤاء   2003شىلى هش سط  1996ما شجحر م  سي  
 ستعل ض تجلب   لجماي   إلسالمة  في مصل  إلبؤار  لتيؤك  لمبؤانر   لتؤي كؤا  هرطؤل مؤا فنوؤا قةؤام  للمؤره  ل بؤار 

  ليجماي   التأدنل لالستسالم شكتا    لعاوا م   ل تب ش أل حؤا  وؤاوير  فنوؤا مؤيو   لجوؤان م   ل ةان ت  لتاريخة
 ل قوةؤؤ  ش ل  ليؤؤ  لي  ؤؤل  لجوؤؤاني ش لسةاسؤؤي  لشؤؤليي   الةتواكؤؤات لمسؤؤيم ش دؤؤ ني   ؤؤالعيف   شمعييؤؤن   سيسؤؤي  مؤؤ  

هةوؤؤا شدؤؤين اليتبؤؤار  غتةؤؤال  ألدؤؤرل  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  طؤؤرل بؤؤلةوا  ش لتعينؤؤق يينوؤؤا. شيعيؤؤل يمؤؤا فنوؤؤا مؤؤ  تؤؤلني
هةرر  لسان ت رطأ تاريخةا  ششد    أة  كا  بونا  ل تي  . فصار  لطؤاغرت  لملتؤا بؤونا  !! شدؤار جوؤان هسؤةانه 

فنوؤا   لنورن فتي  . شسأةاشل إ  بؤاء    لع ؤرر ييؤى سيسؤي  تيؤك  ل تؤب ش أل حؤا  لار سؤتوا ش لؤلن يينوؤا شت ينؤا مؤا
 ؤؤن شكؤؤا  فؤؤي  لعمؤؤل   ةؤؤ . فسؤؤا يؤذه  لؤؤذر    مؤؤ  هيؤؤظ مؤؤر آ   لؤؤافاع يؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني إ  هيؤا    ثؤؤظ سؤؤيم  لر 

 صلف  لي ل ي   ةتل ميا لتارير  لذي ه ؤامر  يينوؤا شيؤذريظ فؤي ضؤلشر توظ . شل يؤ  رن ف ؤلي ييؤى ف ؤل مطؤلشح 
سؤؤل  صؤؤلف  لي ؤؤل يؤؤ   ؤؤار هدؤؤحا  . ةنؤؤث هةوؤؤظ يلضؤؤر  مؤؤا يلضؤؤر  شيؤؤظ هسؤؤل    رلجؤؤر  مؤؤ   لسؤؤجر  مؤؤ   أل

 ألدال لألسل  ألكيل. شال ييل  آلر ء فا ا  إلر ن . شهياةوظ   في محيتوظ   شتقيل ميوظ ما هةسير  شتجؤاشهش  يمؤا 
  صلش     هش هكلير  يية .
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ش لوجمؤؤؤ   لعالمةؤؤؤ  لمكافحؤؤؤ   2001 سؤؤؤتعي  هدؤؤؤحابوا  عؤؤؤا سؤؤؤيتميل  ثؤؤؤظ  تتا عؤؤؤن آلشةؤؤؤات يؤؤؤذه  لمارسؤؤؤ  ش
 مؤؤؤ  مبؤؤؤانر   لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  شكتا اتوؤؤؤا ةمرذجؤؤؤا   حتؤؤؤذ  فؤؤؤي ةقؤؤؤة  لاؤؤؤحل ش  إلريؤؤؤاص   ةؤؤؤان  همليكؤؤؤا. متخؤؤؤذو  

 إلرتا ن ييى  أليقاص ي  ثر بن  ل  ل  لجواني  ش ألسس  لعقا   ليسةاسؤ   لشؤلعة .تحن ضؤاط  آللؤ   إليالمةؤ  
  للينب  ألمليكا شهذةابوا. 

مريؤؤؤ  مؤؤؤ  فقوؤؤؤاء  لجوؤؤؤانون  ش ؤؤؤا ةصؤؤؤل م ؤؤؤل يؤؤؤذه   لتل جعؤؤؤات ييؤؤؤاما قبضؤؤؤن  لحكرمؤؤؤ   لسؤؤؤعرن   ييؤؤؤى مج
ليقؤؤؤر ت  ألمليكةؤؤؤ  ييؤؤؤى هرض    شهكؤؤؤليتوظ هش ه يعؤؤؤتوظ  ؤؤؤالتل ج  شبؤؤؤاير   لمجايؤؤؤاو  لوؤؤؤا ش شييمؤؤؤا وظ فؤؤؤي  لسؤؤؤعرن  

 لحؤؤؤلمن   للقؤؤؤاء  لسؤؤؤالح . ةنؤؤؤث جيؤؤؤات شسؤؤؤا ل  إليؤؤؤالم  لسؤؤؤعرني يشؤؤؤل ت  لعيمؤؤؤاء شكبؤؤؤار  لؤؤؤايا  ليتؤؤؤلشيم لوؤؤؤذه 
  لطلشةات شيذه  لمارس .

ةنؤث وبحؤؤث هدؤحابوا يؤ   لحؤؤل   الةت اسؤات ه  لطلشةؤؤات ن  مؤا  كمؤا هسؤي ن إثؤؤل  لوؤح  ظ ششيكؤذ  ت وؤل يؤذ 
فؤؤي إه لؤؤ  سؤؤيب  ألهمؤؤ   حسؤؤب تصؤؤرريظ   شيؤؤر  ةمؤؤل  لسؤؤالح(. شمؤؤ   لطيةعؤؤي كمؤؤا يؤؤر نهص  إلةسؤؤا  ن  مؤؤا  فؤؤي 

لصؤؤؤؤؤليم   تلقةؤؤؤؤؤ  هفعالؤؤؤؤؤ  شى جؤؤؤؤؤان  لمعؤؤؤؤؤاذول لعييؤؤؤؤؤ  شتل جعاتؤؤؤؤؤ    فؤؤؤؤؤل  هدؤؤؤؤؤحاص يؤؤؤؤؤذ   لمؤؤؤؤؤيو  ال  سؤؤؤؤؤمرة   اسؤؤؤؤؤم   
شير  الستسؤؤالم( هش   لوحيمؤؤ ( شىةمؤؤا وبح ؤؤر  لؤؤ  يؤؤ  هسؤؤماء شدؤؤة  هلطؤؤف  شيطيقؤؤر  سؤؤنل  لتيليؤؤل ت ش ل قؤؤ   لؤؤذي 
تتا    عؤا ذلؤك لتيليؤل ذلؤك فةسؤمرة  تؤار    ؤاةر   لع ؤر( شتؤار    لصؤيم( شتؤار    لر ؤام  لؤرآيي( شتؤار    لواةؤ ( شتؤار  

ف(.. شيكؤذ  تعؤانت  لعيؤاشي  تحؤن نيؤاش   لحكمؤ  ش لتعقؤل ش لر  عةؤ .    لمصالح   لرآيةؤ ( شتؤار   مبؤانر  ةيؤذ  لعيؤ
 ش ةا .    الستسالمتعانت  ألسماء ش 

شكاةؤؤن  لمصؤؤنب  ينيؤؤ  لؤؤؤر ه  هدؤؤحاص تيؤؤك  ألةؤؤؤر ل هياذةؤؤا   ممؤؤا  سؤؤتعاذ ميؤؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤؤ  
 لؤاو  ش وؤل  للجؤال. كاةؤن  لمصؤؤنب   شسؤيظ أ مؤ   لوؤظ ش لحؤح  شمؤ   لعجؤح ش ل شؤل شمؤ   لجؤي  ش لبخؤل شمؤ  غيبؤ 

ؤ  ؤا  رميؤا بؤذليا شسؤعيا   لقرم  لصل ة  ش لشؤجاي  ش رلجؤر  لييؤاس لةقرلؤر :   متيكيني  لر  ذليا   ش ؤاميا آا تيؤا   شرع
ةتؤى ةعيؤ   الستسؤالم   فقؤا رسؤلةا  ذليا شلظ ةسؤتطة  إال مؤا بيؤ  جوؤاةا   شيؤا ةحؤ  ةؤاير ليواةؤ  هش ليسؤيظ هشم  رع 

 عث   لوذ   لؤاو  مؤ   قؤرم  ؤأمله شييصؤله شلعؤل فةمؤا تسؤتقيل  ألجةؤال مؤ  فؤلص رنؤل ممؤا يؤلض ليؤا لجرل  شسنب
 . فةحير  جمايتوظ هش تي ةماتوظ شييسحير  م  ساة   لمر جو  .(

شل    لمصنب  كاةن هي ؤظ ييؤا مؤا هآيقؤن  ألسؤماء  لجذ  ؤ  ييؤى ة ةقؤ   الستسؤالم ش شجؤات لوؤا  لتيليؤل ت  
مؤؤا يا ييؤؤا مؤؤا بؤؤاه كتؤؤابوظ شفقوؤؤاؤيظ وي ؤؤلش  ش   تؤؤر   مؤؤ  هجؤؤل  لخؤؤذال  ش الستسؤؤالم لأليؤؤا ء.  . شبياؤؤن  لطامؤؤ  

شييقضؤؤر  غؤؤحلوظ شغؤؤحل غنؤؤؤليظ ممؤؤا رسؤؤخ   لمجايؤؤاش  فؤؤؤي سؤؤينل   ش هثيتؤؤره بؤؤاما وظ ييؤؤؤل  لسؤؤين  ييؤؤل مسؤؤؤار 
ييؤؤى بؤؤباص  ألمؤؤ   لقؤؤانم  لعؤؤذ ص ش لعيؤؤاء ييؤؤى نرص  لشؤؤوان  ش  ل بؤؤات. ةنؤؤث تقطؤؤ  يؤؤذه  لجوؤؤرن  لمونيؤؤ    لطليؤؤق 

كؤي ال  سؤؤنل ييؤؤى رطاةؤؤا كؤؤي ال  حؤؤاشل  ل ؤؤل  تيؤؤر  ل ؤؤل  يسؤاه   حقؤؤق مؤؤا لؤؤظ ةرفؤؤق إلؤؤى تح ةقؤؤ . شيؤؤذ   الضؤؤبط مؤؤا 
 صؤا إلةؤؤ   لعؤؤاش  لمؤاكل شهجوؤؤح   سؤؤتخبار ت  شمل كؤح نر سؤؤات   لي سؤؤة  ش ألميةؤ .  وليؤؤاش  ه   قتيؤؤر  بؤذشر  ل ؤؤرر  ييؤؤى 

ل ش الةؤؤؤتالل . شه  وئؤؤؤؤاش  هف ؤؤؤاره فؤؤؤؤي موؤؤؤايا. إةوؤؤؤؤا محؤؤؤاشلتوظ إلآ ؤؤؤؤاء ةؤؤؤؤرر    ل يؤؤؤظ ش الضؤؤؤؤطوان  شمحاربؤؤؤ   ل  ؤؤؤؤ
 تجايين   أ    متظ ةرره شلر كله  ل افلش .         م أمر لوظ جايين  هش 

شكؤظ كيؤن ه ؤف ةؤا ل   ييؤؤاما ه ؤله فؤي هللاثؤار  لسؤنل . ه  ه ؤؤا جوؤل بؤ  يشؤام لعيؤ   . لمؤؤا هثخؤ  فؤي بؤار  شيؤؤال 
لجينل ييا   ب  مسعرن لةحح رهس .. فسأل  هبر جول شير فؤي  ليؤحع  ألرنؤل: لمؤ   لؤا  ل   لنؤرم داره  لصحابي  
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: هلل شرسؤرل  ش ؤا هرؤح     . فقؤال ذلؤك  لجبؤار  لعينؤا:  بيؤ  محمؤا   هةؤي مؤا ةؤامن  ؟  فقال ييا   ب  مسعرن ل 
 ييى يا شت  شال سايتي يذه !! ثظ ييك..

ك  ل ؤافل ش ؤا يحمؤن رهوتؤ  شههيقؤن ة سؤ  شرغؤظ هة ؤ    شيؤر ولتحؤل إلؤى جوؤيظ   ذلؤ  ؤأبىشكين هيجؤب.. كةؤا 
  أبى إال ه  و ين كيلياء  شثباتا    شيح  ة س شىرالص لما كا  يية  رغظ هة   لضالل..

ش هتميى لر هسؤع تيا رجرلتيؤا شةخرتيؤا شكل متيؤا. ش ةتل ميؤا لؤاماء بؤوا ؤةا   شيؤذ  ات هسؤل ةا شمشؤلنويا   شنمؤرع 
مييا شهوتاميا   بل لر تأججؤن  فؤي دؤاشرةا  لحمةؤ  لؤاوييا شر وتيؤا   ش لحؤق  لؤذو  جايؤاةا ألجيؤ  ليقؤرل أليؤا  يا إذ هر 

  ه  ةقؤؤؤرل   فؤؤؤي يؤؤؤذه  لحؤؤؤلص  ألهلةؤؤؤ   لم ترةؤؤؤ رسؤؤؤلةا  عؤؤؤة  لجؤؤؤرالت   ش ةوحميؤؤؤا فؤؤؤي  عؤؤؤة  لمحطؤؤؤات ش لمعؤؤؤار 
 : أليا  يا 

 موهداوتسهم من النسو  والنصهارن : أننها مها نهدمنا و ه  ) غوا فراونتكم وأ يا  م , من الوواغنه , وأ يا 
والتضهويات . وأننها واتقهوو مهن أو نصهر هللا وها م . و هيومل راياتهه الظهافر  مهن  االنهدحاروال في أشد  اوات 

 يسنر و    ربنا , ويستدي  بخوانا  ما اهتد نا بخو  القاف ة السائر  من وب نا , الموصهولة )تتهابة السهائرين 
ونون و   الوق إنااء هللا  هواء  نها منتصهرين  هد ن منذ  وا ها  ند المر  نن ص   هللا و يه و  م .والمجا

 أو مس ومنن في هذه المواجسة العقندية .
ف ةا ال ةجا م ل يذ   ل بات ش إل اء  لؤذو  بذلؤ  كؤافل  سؤتقيل  ليؤار!! كةؤا ال ةجؤاه شةحؤ  سيسؤتقيل  لجيؤ   

   مرالةا شال مرلى لوظ. إ  باء   ؟! ش ةح  ةمم  ه 
لوؤؤؤظ  جؤؤؤاءه  سؤؤؤأل  ه  وؤؤؤايررضؤؤؤي   ييؤؤؤ  ةؤؤؤن  هللاه لؤؤؤر فقؤؤؤ   لخؤؤؤا لش   شؤؤؤارت  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ لخبؤؤؤاص 

..فحاثؤؤ  يؤؤ  تضؤؤحةات مؤؤ  سؤؤيف مؤؤ   لعؤؤذ ص  -رضؤؤي   يؤؤيوظ  -ش ؤؤا هةوكؤؤ  مؤؤا ةؤؤحل  ؤؤ  شبلرر ةؤؤ    اليصؤؤل  
 شبشله   ش ال ل  شل ي ظ تستعجير  .
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 مبات واال تمرار و    رب الجسا  والمواجسة:مدر ة ال -2
ش ؤؤؤؤا تييؤؤؤؤى يؤؤؤؤذه  لطليقؤؤؤؤ  مع ؤؤؤؤظ  لجوؤؤؤؤانون    مؤؤؤؤ   لتي ةمؤؤؤؤات ش لجمايؤؤؤؤات  لجوان ؤؤؤؤ  شكؤؤؤؤر نر شرمؤؤؤؤره  لتةؤؤؤؤار 

شقةان ت  ش ر ياه رغظ مسار  لغباء ش لعذ ص.. ش ا كؤا  يؤذ  مر ؤف مع ؤظ تيؤك  ل تؤل ش للجؤال  لؤذو  فؤاؤش    لجواني
آالبا  . ةنث يانت  لومؤظ  لشؤامخ  ش لي ؤرس  لتر  ؤ  ليعمؤل ش لعطؤاء ييؤل مسؤار  أليؤا ن إلى هفااةستا  في يوا 

ش لحلك   لاؤشب . ش ا ره  يمالء في  ل بات فليض  بلعة  ال  س   لمسيظ  لتخيي ييوا   شرهش  فؤي  الستسؤالم يؤار   
 شفل ر   ال  جره لوظ  لسعي إلة .

 ميوظ ه  ثباتوظ كا  ذ  بقن  : شل يي الة ن م  هشلئك  ل ابتن  تقيل  
 ثبات سييي. -2ثبات إ جابي              -1   

فوؤؤر  ل بؤؤات ييؤؤى  لمبؤؤانئ ش ل ؤؤةظ ش لل  ؤؤ  ش ألماةؤؤ  . مؤؤ  هجؤؤل كؤؤل  لؤؤاش يي  لشؤؤلعة  فأمهها المبههات اايجهها)ي: 
  لا عة  لذلك .شألجل ما ت لض نش يي  ل ل م  ش لعح  ش إل اء ش لحمة  ليمقاسات.

فوؤؤر مؤؤا الة تؤؤ  مؤؤ  ثبؤؤؤات هشلئؤؤك  ألرؤؤر  ييؤؤى آؤؤؤلق يميوؤؤظ  لسؤؤال    شهآؤؤل يميوؤؤؤظ  ت السههه بي:وأمهها المبهها
 لتي ةمة   كل مقرماتوا شآل وا. فقا  ستملت  لتي ةمؤات  العمؤل شفؤق م وؤرم   لقطليؤ  ش لسؤلي  ش لولمةؤ (  شيميؤن 

   فؤؤي بالنيؤؤا   شفؤؤؤق  مؤؤ  تحكؤؤظ بؤؤلع مؤؤ  هجؤؤل ة ؤؤس  لوؤؤاف  لسؤؤابق  شيؤؤر  إلآاةؤؤ   األة مؤؤ   لملتؤؤا  إل امؤؤ  ه
 مع ظ  ألسالنب  لتقينا   في  إليا ن  لميوجي شغنل ذلك م  مجاالت يمل  لتي ةمات ..

شبؤؤؤا  شكؤؤؤأ  كؤؤؤل  لتاننؤؤؤل ت  لوا يؤؤؤ   لتؤؤؤي هةؤؤؤاثوا  ةطؤؤؤالق  لي ؤؤؤام  لعؤؤؤالمي  لجاوؤؤؤا شهة مؤؤؤ  مكافحؤؤؤ   إلريؤؤؤاص  
مؤؤؤ   لؤؤؤارشس ش لعيؤؤؤل لؤؤؤظ تتؤؤؤل  كينؤؤؤل هثؤؤؤل ييؤؤؤى  لمؤؤؤالذ ت بؤؤؤن   لؤؤؤاشل شكؤؤؤل مؤؤؤا هسؤؤؤي يا  ش ةوةؤؤؤار  لوؤؤؤر مش  ألميةؤؤؤ  ش

هسالنب يمل مع ظ  لجوانون !! رغظ ه  ك نل   م  تيك  ألسالنب ش ألف ؤار إمؤا هةوؤا لؤظ تعؤا تياسؤب  لملةيؤ  هش هةوؤا 
 هثيتن يام جاش يا.

 
 مدر ة االتجاه ارممي نوو جسا  الصائل الخارجي أمريكا و ح فاؤها: -3

مؤؤا بنيؤؤن  شؤؤي مؤؤ   لت صؤؤنل.. ه   لمعؤؤار  مؤؤ   ألة مؤؤ  ال آا ؤؤل مؤؤؤ  شكؤؤا  رالدؤؤ  يؤؤذه آؤؤلح  لمارسؤؤ  ك
تيؤؤك رغؤؤظ  لحؤؤق   السؤؤتيح فشر  وؤؤا  شه  همليكؤؤا ش ةي اءيؤؤا مؤؤ   ؤؤر   لصؤؤينية  ش لنوؤؤرن يؤؤظ  لمسؤؤت ناش  مؤؤ  معؤؤار  

 لؤؤذي فنوؤؤا. شه   لحؤؤل فؤؤي جوؤؤان رهس  ألفعؤؤى همليكؤؤا  لتؤؤي سؤؤنمني هش لوؤؤا إلؤؤى  ةوةؤؤار كؤؤل يؤؤذه  ألة مؤؤ    شبا  ؤؤ  
السؤتر ء  ألشضؤاع شسؤنليا ةحؤؤر  لصؤر ص   ةنؤث  سؤؤول  عؤا ذلؤك  لعمؤؤل ييؤى إ امؤ   لحكؤؤظ  إلسؤالمي  عؤا تي ةؤؤا 

  لميطق  لعلبة  ش إلسالمة  م  جيلشتوا شجيلشت هتبايوا..
ش ؤا م ؤؤل  لشؤؤةر هسؤؤام  بؤؤ  الن  شتي ؤؤةظ  لقايؤؤا  هبؤؤله مؤ  رهي  لتحؤؤل  فؤؤي يؤؤذ   التجؤؤاه مؤؤ   لجوؤؤانون  ميؤؤذ  
ذلؤؤك  لدؤؤا ر بةؤؤا  إيؤؤال   لجوؤؤان ضؤؤا همليكؤؤا كمؤؤا ةصؤؤل فؤؤي تجؤؤلبتوظ  لتؤؤي لخصؤؤتوا فؤؤي  ل صؤؤل . ش فتؤؤتم 1996

 لسؤؤؤابق . شهيتقؤؤؤا ه  يؤؤؤذ   لطؤؤؤلح  شؤؤؤكل يؤؤؤام  صؤؤؤلف  لي ؤؤؤل يؤؤؤ  ت ادؤؤؤنل هن ء مؤؤؤ  يمؤؤؤل لؤؤؤ  يؤؤؤر آؤؤؤلح دؤؤؤحةم 
لمي  لجاوؤؤا شدؤا ب شيتياسؤب جؤا   مؤؤ  ةجؤظ  لمتانؤل ت  لتؤي بؤؤوايا  لعؤالظ  اسؤتنالء همليكؤا ييؤؤى قةؤان   لي ؤام  لعؤا

 ش ة ل نيا  حكظ  لعالظ كقطب هشةا ش  ر  ي مى متجيل .. 
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 نظر  في مواوالت الجسا  نن تجاوز أزمة التيار الجسا ن قالل نسايات القرو العارين:

مؤؤ  رؤؤالل تقنؤؤةظ  ألف ؤؤار  لمطلشةؤؤ  شمقارةتوؤؤا  خالدؤؤ  مؤؤا ت ؤؤر  ييؤؤاي مؤؤ  هف ؤؤار   ريصؤؤن إلؤؤى  ليتةجؤؤ  
 ث  هللاة    لذكل شيي ييى  لشكل  لتالي:  لتالة  في  لما رس  ل ال

( شىلقؤؤؤاء  لسؤؤؤالح ش تي ؤؤؤب آليؤؤؤق  لجوؤؤؤان   تم ؤؤؤل  مارسؤؤؤ  سؤؤؤا ط   الستسؤؤؤالمه  آلشةؤؤؤات مارسؤؤؤ      أوال:
 ألف ار بليا  ي ةم   ليتةج  ش  عا  .  مؤا تؤال ييةؤ  ةصؤرص  لشؤليع     شمؤا ت نؤاةا  ؤ  تجؤارص  لماضؤي فؤي بالنةؤا 

 شفي تجارص  ألمظ كيوا .
  ال ييؤؤى مسؤؤتر   أليؤؤا ف شال    الستسؤؤالم ا لؤؤظ ةحصؤؤي   الجوؤؤان ش لسؤؤةا لؤؤ  ةحصؤؤل ييةؤؤ   الوحيمؤؤ  شفمؤؤ 

 ةتى ييى مستر   ليجا   لشخصة . 
ه  مارس   ل بات ييى آليق   لجوانون     شبحسب آليقتوظ  لقا م    ل  تقرن إال إلؤى مؤا  ؤانت إلةؤ   تانيا :

هللاة ؤا رغؤظ ه  ظؤلشف يمييؤا شمعطةؤات ش  عيؤا  يؤل قةؤام  لي ؤام  لعؤالمي في  لماضي م   ل شل  لمت ؤلر  فقؤا فشؤين 
 لجاوؤؤا كاةؤؤن هفضؤؤل شهك ؤؤل مال مؤؤ  . شمؤؤ  ذلؤؤك لؤؤظ ت ؤؤ  تيؤؤك  لطؤؤلق شميؤؤاي   لت  نؤؤل ششسؤؤا ل  لعمؤؤل مؤؤ  تحقنؤؤق 
 أليا ف   فما  الك ش ا تانل  لر     لمحةط شةشين ظلشف يالمة  ال  مك   لعمل م  راللوا بتيؤك  لطؤلق  حؤال 

( يقؤؤظ تيؤؤك  لطؤؤلق شيؤؤام تمكؤؤ   لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ   لقا مؤؤ  هش 2001 -1996. ش ؤؤا هثيتؤؤن  لسؤؤير ت  لخمؤؤس   
إال يؤؤؤؤ  محيؤؤؤؤا مؤؤؤؤ   إلةشؤؤؤؤطار ت   لمحؤؤؤؤاشالت  لجاوؤؤؤؤا  مؤؤؤؤ   لؤؤؤؤبعة مؤؤؤؤ   تحقنؤؤؤؤق هي ةتةجؤؤؤؤ  هش تقؤؤؤؤام   شلؤؤؤؤظ تسؤؤؤؤ ل

ت  لمحؤؤؤاشن   لتؤؤؤي  ؤؤؤامر  بوؤؤؤا   ش الةقسؤؤؤامات ش لخسؤؤؤا ل ش لضؤؤؤحا ا مؤؤؤ   لشؤؤؤوا ء ش لمأسؤؤؤرري    مؤؤؤ  رؤؤؤالل   لمحؤؤؤاشال
 اإلضؤاف  لت ؤؤا ظ هللاثؤؤار ةمؤؤالت تجفةؤؤا  لميؤا   ش لتشؤؤري   إليالمؤؤي ش لمطؤؤارن ت  ألميةؤؤ  فؤي يؤؤحل تيؤؤك  لشؤؤل ذم شمؤؤا 
تبقؤؤى ميوؤؤا يؤؤ  بالنيؤؤا شمجتمعاتوؤؤا  شتحؤؤرل مؤؤ  تبقؤؤى مؤؤيوظ إلؤؤى مجمريؤؤات دؤؤانل  تعؤؤةش ييؤؤى  لؤؤذكليات شهللامؤؤال 

 الة  ورما   عا ورم. لماضي   شهةالم  المستقيل تحن ن رة
: ه   لؤؤاير   لتؤؤي آلةوؤؤا  لشؤؤةر هسؤؤام  شيميؤؤن ييؤؤى هساسؤؤوا  لقايؤؤا   اتخؤؤاذ  لمعلكؤؤ  مؤؤ  همليكؤؤا تم ؤؤل  تالمهها

بر  ؤؤ  إلؤؤى تصؤؤؤحةم مسؤؤار  لجوؤؤان شةشؤؤؤا  ألمؤؤ  ش  لتحؤؤل  مؤؤؤ  رؤؤالل ذلؤؤك إلؤؤؤى مؤؤا ويؤؤي مؤؤؤ  هشلريؤؤات فؤؤي ةيحيؤؤؤ  
ر  عةؤؤ    شمياسؤؤب  مؤؤا  سؤؤتجا مؤؤ  ظؤؤلشف  لي ؤؤام  لعؤؤالمي إبؤؤكالةات ش  ؤؤ   لمسؤؤيمن . شيؤؤي هسؤؤيظ  لطؤؤلق شه لبوؤؤا لي

  لجاوا.
ش ا رهوؤن فنوؤا همؤال  ش فلدؤ  تجاوؤا ش ةطال ؤ   ريؤ  لتصؤحةم مسؤار  لجوؤان ش لتةؤار  لجوؤاني   إ  شفقؤن إلؤى 
إةا   ترج  جاي ةحؤر  لتأدؤنل  لميوجؤي  لؤالهم لؤذلك   ش لتطؤريل فؤي  إلن ر  ش ألسؤيرص  مؤا وتياسؤب مؤ   لملةيؤ  

هميؤؤن ه  ورفقؤؤر  إلؤؤى  لطؤؤلق  لمياسؤؤب   لصؤؤا ب  فؤؤي  لرسؤؤني  إلؤؤى تحقنؤؤق ذلؤؤك كمؤؤا شفقؤؤر  إلؤؤى  لتحاوؤؤا  لصؤؤا ب . ش 
آليقؤؤ   لعمؤؤل  حتؤؤاج إلؤؤى جوؤؤرن كينؤؤل  فؤؤي ش ليوؤؤاف ش لطليقؤؤ  . فقؤؤا كؤؤا  يؤؤذ   لتجاوؤؤا  ل ينؤؤل ش لتحؤؤرل فؤؤي  لوؤؤاف 
ب شضؤ  تيؤك  ألف ؤار ييؤى  ألرض مرضؤ  تطريل ميو   شهساسةات  لت  نل كما  حتاج إلى تطريل كينل في هسالن

  لتي نذ.. شل    ألةا   كاةن هيجل م  ه   مك  تحقنق ذلك شير همل  حتاج لر ن هآرل.
لتسؤؤا جؤؤحء   مؤؤ   ل ؤؤل غ  ل ينؤؤل  لؤؤذي   شمؤؤ  رؤؤالل ذلؤؤك  لر  ؤؤ    تيعؤؤن  ضؤؤلشر  إآؤؤالق ة ليؤؤات يمؤؤل جاوؤؤا  

  قتضة  ذلك  لتحرل في  لمر جو  . 
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كمؤا بنيؤن فؤي سؤير ت يشؤل ت ان  م  مخحش  تسيسل شتطؤرر تيؤك  ألف ؤار ييؤاي ييؤل شبعا ت  نل آريل ش س
با  ؤؤؤ  مارسؤؤؤ  جاوؤؤؤا   فؤؤؤي محؤؤؤاشالت إدؤؤؤالح مسؤؤؤار  لتةؤؤؤار    يتيلتؤؤؤ . آلةؤؤؤن فؤؤؤي سؤؤؤاة  هفااةسؤؤؤتا  مؤؤؤا  لمقامؤؤؤ  

  لجواني ش لعمل ييى إرل ج  م   ألهم  شير ما هسمنت :
 (  لتي تقرم ة لياتوا ييى هسس ثالث :  وو   رايا المقاومة اا المية العالمية   

 .التووير  -ثال ا        االتصويح      -ثاةةا       ،    المبات –هشال  
شيميؤن ييؤى ميا شؤؤ  تيؤك  ألف ؤؤار مؤ  مؤؤ   سؤتطعن ما رسؤت  مؤؤ   ؤاماء  لتةؤؤار  لجوؤاني شكؤؤر نره رؤالل فتؤؤل  

لييؤؤرر  هف ؤؤار يؤؤذه  لؤؤاير  ششضؤؤعوا مرضؤؤ  (  ثؤؤظ   تيؤؤن  ضؤؤلشر  إةشؤؤاء ةؤؤر   تجمؤؤ  جوؤؤاني جاوؤؤا 1999 -1998 
 (.2000 لتي نذ . ش ا  بتاهت م  مطي  يام  

هةا   سيتميل..شريطن جمةؤ   ألشر ق شبع ؤلت تؤا عةاتوا جمةؤ   لجوؤرن ش ييؤن جمةؤ   ألشضؤاع  تثظ جاء  
ةؤات جاوؤا  ششضعن جمة   لجوانون  بل  إلسالمنن  بل جمة   لمسيمن  بؤل كؤل  لعؤالظ   همؤام ملةيؤ  جاوؤا   معط

(  كؤؤل   لحمؤالت  لصؤؤينية   لجاوؤا   سؤمن  لعؤالظ كيؤؤ  إلؤى معسؤؤكلي  ةؤانيما ر ؤؤةس همليكؤا شيؤظ  طيؤؤق مؤا هسؤؤماه  
 (.. وال مكاو ل ويا .. من ليا مة أمريكا في حربسا فسو قدها  دل ة     فقا  ال  ارتصار:  

 لماضؤؤؤي  ي لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤان ثؤؤؤظ   تؤؤؤل فؤؤؤي تؤؤؤا عةات هةؤؤؤا   سؤؤؤيتميل شهسؤؤؤل مع ؤؤؤظ مؤؤؤ  تبقؤؤؤى مؤؤؤ  كؤؤؤر نر جنؤؤؤل
 فتالبن  ل ةاةات شت  كن   شتبع ل م   قى م   ألةةاء ش تياثلش  . 

ثؤؤظ غؤؤحت همليكؤؤؤا  لعؤؤل ق   ششضؤؤؤعن مخططؤؤات الةؤؤؤتالل  لشؤؤلق  ألشسؤؤؤط ش  لسؤؤةطل  ييؤؤؤى  لعؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي  
مليكؤؤؤا شةي ا وؤؤؤا شهشجؤؤؤات هشضؤؤؤايا  جاوؤؤؤا  جعيؤؤؤن  لمارسؤؤؤ   لجوان ؤؤؤ   لرةنؤؤؤا   لممكيؤؤؤ  يميةؤؤؤا   يؤؤؤر  جوؤؤؤان دؤؤؤا ل ه

  مؤؤ  ضؤؤلشر  إةؤؤا   تحؤؤرل فؤؤي  لتةؤؤار  1991كخةؤؤار شةنؤؤا شىجبؤؤاري شه يعتيؤؤي  ؤؤأ  مؤؤا كيؤؤن  ؤؤا تردؤؤل إلةؤؤ  سؤؤي  
 لجواني ةحر  لعرلم    شةصل  لجوان في مشلشع مقاشم  بامي  ألمليكا شهير ةوا   شما تؤا يى لؤاي شلؤا  هم ؤالي 

  لجاوا كلمكاةة  شةنا  شىجباري ..  مم  رهش  ذلك ير  لتصرر  لصحةم ش لذي فلض   لر   
 

************* 
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 اياتهر نظمنطلق ات دعوة المق اومة وآلية استخراج  
 

 عا ه  غطى  لجحء  ألشل  لذي ةشلف ييى هش رل فصرل  ييا  كاف   لمقؤامات  لتاريخةؤ  ش لسةاسؤة  ش ل  ليؤ  
حء  ل ؤاةي مؤ  يؤذ   ل تؤاص إ  بؤاء  . ش لميوجة   لتي تيلر شترضم ميطق مؤا سؤنيي مؤ  هف ؤار سأفصؤيوا فؤي  لجؤ

شيؤؤؤي رالدؤؤؤ  ة ليؤؤؤات  لمقاشمؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   لعالمةؤؤؤ  شنيرتوؤؤؤا شآليقتوؤؤؤا  حسؤؤؤب مؤؤؤا هيتقؤؤؤا هةوؤؤؤا  لرسؤؤؤني   لياجعؤؤؤ  
ييوؤا ة ليؤات يمؤل  لمقاشمؤ    ةي قؤنليمر جو  في تيك  لملةي  إ  باء   .سأبن  في  ل قل   لتالةؤ   ألدؤرل  لتؤي 

   كما هتصرريا إ  باء   و   لمرفق. إلسالمة   لعالمة
 

 المنو قات المالتة لدوو  المقاومة اا المية العالمية ونظرياتسا
 والتووير:,  والتصويح  ,  المبات

 
 تنبمق  افة نظريات  وو  المقاومة من قالل أ ا تالتة قالصتسا ما   ي: 

 أوال  : المبات:
اكل  لمسؤيمن  يؤلبوظ شيجموؤؤظ فؤي بالنةؤؤا شفؤي كؤؤل مكؤا  . ش ؤؤا  ل بؤات ييؤى آليقؤؤ   لجوؤان كحؤؤل هشةؤا لمشؤؤ 

 لشؤلعة  ش لميط ةؤ  ش لر  عةؤ   لتؤي ت يؤن ه   لجوؤان  لمسؤيم يؤر   لميلر تهسي ن في  ل صل  ل اةي م  يذ   ل تاص 
ييؤؤؤا رن   ييؤؤى مؤؤؤ  هيؤؤظ مؤؤؤ    لجوؤؤانون   لمتؤؤل جعن ( شغنؤؤؤليظ مؤؤ   إلسؤؤؤالمنن  ه  شضؤؤ   لسؤؤؤالح   لحؤؤل .. شهكؤؤلر

رن  إلؤؤى  لطؤؤلق  لتؤؤي  سؤؤمرةوا هشر    مشؤؤلشي ( هش   اةرةةؤؤ ( ! يؤؤر تصؤؤرر مؤؤلنشن بؤؤليا   سؤؤا ط يقؤؤال  شميطقؤؤا . ش لعؤؤ
فيؤةس ليؤا  عؤا ه  هثيتؤؤن كؤل  ألنلؤ   لشؤؤلعة   لمسؤتيا  لير  ؤ  ه   لجوؤؤان شنفؤ  يؤذ   لصؤؤا ل ش تؤال  لحمؤالت  لااهيؤؤ  

  لةس هشجب  عا ترةنا   مي    شيؤر هبؤا فلضؤة  شهير ةوا م   لملتاو  ش لميافقن  ير فلض ين  ييى كل مسيظ
مؤ  كافؤؤ  فؤؤل  ة  إلسؤالم  ألرؤؤل   عؤؤا  إل مؤا  أ لؤؤظ  عؤؤا فؤؤي شسؤ  مسؤؤيظ ه  وتمحؤؤك  أليؤذ ر شيبحؤؤث يؤؤ   لحيؤؤرل 

ومهها  ههاو لمههؤمن وال مؤمنههة إذا وضه  هللا ور ههوله أمههرا  أو يكههوو لسههم الخنههر  مههن  ) ألرؤل   إذ  قؤؤرل   تعؤالى 
 (.  أمرهم

هف ؤار حسؤب   ش ؤا تعنيؤن  ل ليضؤ  فال بؤات ييؤى هن  وؤا يؤر فليضؤ  بؤلعة  لةسؤن محؤل  حؤث شهرؤذ شرن فأمؤا
  لعقرل شهير ء  لي رس. 

شةتؤؤى يقؤؤال شميطقؤؤا   ف ةؤؤا  سؤؤرغ رؤيؤؤ   لحؤؤل  للقؤؤاء  لسؤؤالح ش ؤؤا ةشؤؤلت همليكؤؤا هك ؤؤل مؤؤ  مينؤؤر  شةصؤؤف 
  لجمورريؤؤات  إلسؤؤالمة  فؤؤي شسؤؤط هللاسؤؤةا ش جيؤؤاي همليكؤؤي فؤؤي مؤؤا تسؤؤمة   ميطقؤؤ   لعميةؤؤات  لرسؤؤطى (  لممتؤؤا  مؤؤ 

 لق قؤؤاس شهفااةسؤؤتا  بؤؤل ا  إلؤؤى سؤؤر ةل  لمحؤؤةط  ألآيسؤؤي فؤؤي  لماؤؤلص غلبؤؤا    ييؤؤل مؤؤا  قؤؤارص رمسؤؤ  شيشؤؤلي  بيؤؤا   
تشؤؤؤتمل ييؤؤؤى كؤؤؤل  لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي شمع ؤؤؤظ  إلسؤؤؤالمي ؟   شياجمتيؤؤؤا   كؤؤؤل هسؤؤؤيح   لت يرلرجةؤؤؤا  لحلبةؤؤؤ    معييؤؤؤ  ر  ؤؤؤ  

    أيؤؤا فوا دؤؤل ة    تيؤؤك  أليؤؤا ف  لتؤؤي تشؤؤتمل ييؤؤى  ةؤؤتالل  ألرض شةوؤؤب  ل ؤؤلش ت    لحميؤؤ   لصؤؤينية  شمجؤؤايل 
شتقسةظ  لاشل شتياول  ألة م   شفلض تانل  لمياي   ل قافة  ش ل  لي  ش لاويةؤ  ش لتاريخةؤ ..!  وليؤاش  نمؤار بالنةؤا   
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اري  ! كةؤا  سؤرغ مؤ  ذلؤك ه  ال شةوب همر ليا   شس ك نما يا   شمسر مكرةات بخصنتيا  لاويةؤ  ش لقرمةؤ  ش لحضؤ
 كر   ل بات ييى مياه  لجوان شةمل  لسالح ير مقتضى  لاو  ش لعقؤل.. يؤذه ة ةقؤ  تسؤترجب  إلبؤار  ش لتأكنؤا شال 
تسؤتايي  إلثبؤات ش ليليؤؤا   ألةوؤا مؤؤ   لمعيؤرم مؤؤ   لؤاو   الضؤلشر  شمؤؤ   ل ابؤن  العقؤؤل  لجمؤاع كؤؤل  لعقؤالء شهك ؤؤل 

  لمجاةن .. 
 لجوؤؤان يؤؤر  لحؤؤل ش ل بؤؤات يؤؤر مقتضؤؤؤى  لؤؤاو  ؟! ش ؤؤا تسؤؤا قن  ألة مؤؤ   لملتؤؤا   لعمنيؤؤ  إلؤؤؤى  كةؤؤا ال  كؤؤر  

ش إليالمةؤؤؤ  شكؤؤل بؤؤؤ  فؤؤي سؤؤؤينل رامؤؤ   لاؤؤؤح  ..  ش ال تصؤؤان  شضؤؤ  كؤؤؤل إمكاةةاتوؤؤا  لعسؤؤؤكلي  ش ألميةؤؤ  ش لسةاسؤؤؤة  
ييى يؤلشش شال ؤ   لعوؤا فؤي لواف ش ةا فقط ير رضا  لااهي ييوا شى قاء هشلئك  ل ل يي  شهبيا وظ  لذو   صط ر  

  لمي ةات ش لجمورريات ييى ةا سر ء ؟ .
كةؤؤا ال ش ؤؤا  دؤؤط ن  لمعارضؤؤات  لسةاسؤؤة  لتيؤؤك  ألة مؤؤ  تليؤؤا إسؤؤقاآوا   لؤؤةس لمقتضؤؤةات  لؤؤاو  ش لشؤؤلف 
ش إل ؤؤاء  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي.! شل ؤؤ  ل ؤؤي تعؤؤلض ييؤؤى  لمحتؤؤل  لاؤؤاهي رؤؤامات جينيؤؤ  هكيؤؤل مؤؤ  تيؤؤك  لتؤؤي تقؤؤاموا 

إلثبؤات مقرمؤات  ل بؤات شمؤا   لضؤ  بؤليا  شيقؤال  الةتؤاج   السؤتطل نملتا   لعمنيؤ   لقا مؤ ؟ .  شلؤر هرنةؤا  ألة م   ل
  إلبار  شما مضى م  هنل  بلعة  شش  عة .. ت  ي لمقام إلى مئات  لص حات.. شل   

ش لملتؤؤؤاو  فال بؤؤؤات ييؤؤؤى ميؤؤؤاه  لجوؤؤؤان ش لقتؤؤؤال شرفؤؤؤ   لسؤؤؤالح فؤؤؤي شجؤؤؤ   لعؤؤؤاش شهير ةؤؤؤ  شيمال ؤؤؤ  مؤؤؤ   ل  ؤؤؤار 
 ش لميافقن  . ير  ألساس  ألشل لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   لتي ةاير إلنوا.

 
 تانيا :  التصويح:

إ  مؤؤ  هساسؤؤةات معتقؤؤا تيا معشؤؤل هيؤؤل  لسؤؤي  ش لجمايؤؤ  ه  كؤؤل إةسؤؤا  ومرؤؤذ مؤؤ  كالمؤؤ  شيؤؤلن إال دؤؤاةب  
 مؤ  فوؤظ رةؤار  لمسؤيمن   عؤا رسؤرل   دؤيى    لقيل  لشليا ديى   يية  شسيظ. ف ؤل هفعؤال  لبشؤل شه ؤر لوظ 

يية  شسيظ راضع  لوذ   لمنح  . شييا  ثر بن فؤي ميوجيؤا  لجوؤاني يؤي ثر بؤن مؤ  هدؤرل نوييؤا شمعتقؤاةا . شيؤي 
غنؤؤؤل  ابيؤؤؤ  ليتيؤؤؤاول ش لتانؤؤؤل  شلؤؤؤةس ليؤؤؤا شال ألةؤؤؤا ه  ويعؤؤؤب بوؤؤؤا.  ثر بؤؤؤن تسؤؤؤتيا ييؤؤؤى هدؤؤؤرل يقا ؤؤؤاةا كمسؤؤؤيمن    

 كجوانون    مما  ستقل يية  ميواجيا. م  هةكام ترةنا  لحاكمةؤ   شهسؤس يقا ؤا  لؤرالء ش لجواني شهدرل معتقاةا 
  ليل ء.. إلى هللارل ت ادنل ذلك.

شل   كل ما يا  ذلك مؤ   ألف ؤار ش لتصؤرر ت ش آلر ء  لتؤي آلةؤن فؤي  لتةؤار  لجوؤاني ش ألةكؤام  الجتوان ؤ  
 لتؤؤي جلبؤؤن   مؤؤ  شسؤؤا ل ةلكؤؤ  شبؤؤل م  ش سؤؤتل تةجةات   فيجؤؤن  ش لم ؤؤا ةظ  لتؤؤي  ةي قؤؤن ييوؤؤا  شكؤؤل هسؤؤالنب  لعمؤؤل

ةنيا شفشين ةنيا..   كل ذلك  لتل   م   لم ا ةظ ش لتجارص   ير تؤل    جؤب ه   خضؤ  ليتقنؤةظ ش لمل جعؤ   آل    
 ةشلةا في  عل  ألهم  بل  ألهمات  عا ه  تل كمن لاويا معطةات  ل شل   ش 

    هسؤباص  لي بؤات ش لي سؤات ش ل شؤل لتؤي تيؤن  مؤ  رؤالل  لمل جعؤ  هةوؤا مؤفت ل ر  ألسالنب شتييؤي  لم ؤا ةظ  
إمؤؤا لخطئوؤؤا شىمؤؤا ألةوؤؤا  ؤؤا دؤؤيحن فؤؤي هماةوؤؤا   شلؤؤظ تعؤؤا تصؤؤيم لتيؤؤال  لحمؤؤا  ش لمكؤؤا  ش لبشؤؤل  شآبؤؤايوظ ش ؤؤر ةن  

عقيؤي تياؤى    حسؤب مؤا  قؤرم  لؤالنل  لشؤليي هش  ل ةلكتوظ شمسؤتر  تطؤرر ةةؤاتوظأ   جؤب ه  تصؤحم هش تعؤال هش
  لميطقي ييى شجرص ذلك .
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فالمسؤؤؤؤؤار ت م ؤؤؤؤؤل  لخطؤؤؤؤؤر   لمسؤؤؤؤؤت ةم  بؤؤؤؤؤن  ةقطتؤؤؤؤؤن    ال  مكؤؤؤؤؤ  بت ؤؤؤؤؤل ر  لسؤؤؤؤؤنل يينوؤؤؤؤؤا إال  لردؤؤؤؤؤرل لؤؤؤؤؤي س 
 لمحصؤؤالت ش لمحطؤؤات . ش لمقؤؤامات  لمت ؤؤلر   حؤؤذ فنليا   ال  مكؤؤ  إال ه  تؤؤمني إلؤؤى ة ؤؤس  ليتؤؤا  . ش ؤؤا هملةؤؤا   

 كل ةا ب   فقال تعالى:سبحاة  شتعالى  المحاسب  ش لمل جع  هثل 
  تكم مصنبة ود أصبتم(سا و تم أن  هذا؟ ول هم من وند أنفسكممم نأو لما أصا      155هللال يمل . ) 

فأيانةؤؤا إلؤؤى هة سؤؤيا ليت  ؤؤل فؤؤي هرطا يؤؤا شمسؤؤارةا . شيؤؤذ   صؤؤم ييؤؤى كؤؤل سؤؤينل شمسؤؤار  فؤؤلني هش جمؤؤايي.. 
 هة سكظ ! "م  ييا هة سكظ"..!

 ,  وومههل لمههها بعههد المهههوت , الكهههيا مههن  او نفسهههه :"صهه   هللا و يهههه و هه م  مههها روي ونههه شفؤؤي  لسؤؤي  
 . والعاج  من أتبة نفسه هواها وتمن  و   هللا ارماني" (

 ل ةس..  لذكي  ل ط   لعا ؤل مؤ  بؤاه  ليؤان  هسؤباص  لخيؤل ش ل شؤل ش لخطؤأ إلؤى ة سؤ : فؤؤ  ن   ة سؤ ( شت  ؤل 
الخنل  لؤؤؤذي ولضؤؤؤى   ييؤؤؤ . و  ال  قيؤؤؤل مؤؤؤ   لعيؤؤؤا إال مؤؤؤا كؤؤؤا  فؤؤؤي  لعاقبؤؤؤ  ش لمؤؤؤآل.. فعجؤؤؤل لمؤؤؤا  عؤؤؤا  لمؤؤؤرت  ؤؤؤ

لي تؤؤؤؤاص ش لسؤؤؤؤي  . ش ةتؤؤؤؤل م لسؤؤؤؤي    فؤؤؤؤي يؤؤؤؤذه  ألرض شىيؤؤؤؤا ن  إتبؤؤؤؤاع رالصؤؤؤؤا  لرجوؤؤؤؤ  شكؤؤؤؤا  دؤؤؤؤر  ا.. إرؤؤؤؤالص ش
 شيذ  ميو   ل ةس  لعا ل.  لالستطاي 

رف   شتقينؤا  ل يؤل ء   ش لسؤنل ييؤى شهما  لعاجح فم  هتب  ة س  ير يا   شم  هي ؤظ نش يؤي  لوؤر  إتبؤاع  لمؤأل 
محيربوؤؤؤؤا.. شبعؤؤؤا يؤؤؤؤذ   لعجؤؤؤؤح وتميؤؤؤؤى ييؤؤؤؤى    مؤؤؤا  يتؤؤؤؤانت ييةؤؤؤؤ   لي ؤؤؤؤرس   شيؤؤؤؤام ةميوؤؤؤا ييؤؤؤؤى تانؤؤؤؤل مألرفوؤؤؤؤا ش

 ش ليجاةات   شال  جيى م   لشر   لعسل . فالعجح ال  عطى إال  ل شل .   الةتصار ت ألماةي.. هماةي 
  عؤا  ل بؤات . كميطيؤق لؤاير   لمقاشمؤ   إلسؤالمة   لعالمةؤ   لقانمؤ  شيكذ   يتماةا مياه  لتصؤحةم كأسؤاس ثؤا ٍ 

  لذ    . كي تقارع يذ   لعاش   ش لاحش  لقانم . شتقاشم شتسقط يذ   لطغةا  ش ل  ل  لحاكظ.
شم  رالل مياه  لتصحةم شكأشل ةيق  في سيسي  مساره..  أتي  ل صل  لقؤانم كمسؤايم  هشلؤى شآؤلح ليحؤر ر 

 شير   ل صل  لسا  ( :    ش لميا ش  
( إةجؤؤؤاه ت  جؤؤؤب ه  تسؤؤؤت مل  شهرطؤؤؤاء  جؤؤؤب ه  2003-1963فؤؤؤي هربعؤؤؤن  يامؤؤؤا     لجوؤؤؤاني]ةصؤؤؤان  لتةؤؤؤار 

 .  تصحم   شهسالنب  جب ه  تطرر[
 تالما : التووير:

إ  مؤؤؤؤ  معجؤؤؤؤح ت نوييؤؤؤؤا  لحيةؤؤؤؤا   شأل  ةيةؤؤؤؤ  رؤؤؤؤاتظ  ألةيةؤؤؤؤاء دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤيظ  شأل  بؤؤؤؤليعت  راتمؤؤؤؤ   
 شل   .. جاءت  ر يا هةكام  ييى ةرين  : ل

 ال مجال فنوا ليتانل ش لتياول ش لتطريل. تا)تة مفص ة: -
جؤؤؤاءت  خطؤؤؤر  يليضؤؤؤ   ش ر يؤؤؤا يامؤؤ   سؤؤؤ  ضؤؤؤم  إآاريؤؤؤا  الجتوؤؤؤان ش لتطؤؤؤريل ش لتانؤؤؤل وامهههة مجم هههة:  -

  حسب تيال معطةات  لحما  ش لمكا  ش ألبخاص ش ل لشف..
وا ثابتؤ  ال يال ؤ  لوؤا بتانؤل  لحمؤا  شال  لمكؤا  شال  ألبؤخاص.. شم ؤل هةكؤام فم ل هةكؤام  لعبؤان ت شت ادؤني 

 لمر ريث ال تتيال فاألص هص  ش ألم هم  شكذ   ألرر  ش ألبياء شال تتانل  لعال ات وتانل  ألهميؤ   شلؤذ  فصؤين شثيتؤن 
  ش لحؤؤؤا  ةؤؤؤا    هةكؤؤؤام  ل ؤؤؤل  ة ش لمر ريؤؤؤث. شكؤؤؤذ  فصؤؤؤين هةكؤؤؤام  لطوؤؤؤار    فالطؤؤؤايل آؤؤؤايل  ش لؤؤؤيجس ةجؤؤؤس 

شةؤؤةة ةسؤؤاء هللارؤؤل  لحمؤؤا  كحؤؤةة ةسؤؤاء هشلؤؤ .. شال تتيؤؤال  ألةكؤؤام.. إلؤؤى هللارؤؤل ذلؤؤك مؤؤ   ل ر بؤؤن . شلؤؤذلك جؤؤاءت 
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هةكام يذه  ألمرر م صي  جح ة  كامي  تام . شل ؤ  ك نؤل   مؤ  هةكؤام  لعال ؤات  لعامؤ    شمؤا وؤلتبط  حلكؤ   إلةسؤا  
 ر  يليض   شم  ذلك هةكام  لسةاسة   لشلعة . شةشاآ  مما تتانل ظلشف    ا ضبطن هةكاموا  خط

 
 فأحكام السيا ة الارعية :

هةكؤؤؤام مييةؤؤؤ  ييؤؤؤى بؤؤؤليع  شسةاسؤؤؤ    ش لشؤؤؤليع  ثابتؤؤؤ  شةاللوؤؤؤا ةؤؤؤالل   شةل موؤؤؤا ةؤؤؤل م . ش لسةاسؤؤؤ  متحرلؤؤؤ   
 إلن ر ت  متيال  .أل  مييايا ييؤى ةلكؤ   لبشؤل. شبتيؤال هةؤر لوظ تتيؤال  ألةكؤام ش لمر  ؤف مؤيوظ. ش ضؤا ا  لحلكؤ  ش 

ش لتي ؤؤةظ ش لتؤؤابنل  شسةاسؤؤ   ليؤؤاس   شهسؤؤالنب  لسؤؤيظ ش لحؤؤلص.. كيوؤؤا محؤؤل  جتوؤؤان. ش ؤؤا مؤؤأل ييمؤؤاء  إلسؤؤالم ييؤؤل 
 مئات  لسين   لمكتب   إلسالمة  بيفةس  إلةتاج ش الجتوان. شما وح ل  لباص م ترةا  لألك اء.

تههه ونظامههه...,   سهها متغنههرات تر ههه فجسهها  اروههداء   ههن وفريضههة تا)تههة. ولكههن  يفنتههه وأ ههالنبه وأ وا 
 الاهههههههريعة البهههههههاب فنسههههههها مفتوحههههههها  لإل)هههههههداع والعوهههههههاء الباهههههههري وفهههههههق مههههههها يفهههههههتح هللا و ههههههه  عبههههههها ه..
والعب  )مبات الما)ه ال  ؤ ي إال إل   وارا أو سا الفاهل والس يمهة , وأ هوأها البهوار ونهد هللا تعهال  جه اء و ه  

   ال عب بموكمات   نه تبار  وتعال .
 لمتحرل بتعطنل سي    تعالى في ريق   ش لتضؤننق ييؤى عبؤانه   ش  رتؤح ل لتفؤاق  لتؤي شسؤعوا    شت ينن

 سبحاة  ييى عبانه.
 فم ال  ييا ما  ال   سبحاة  شتعالى :  
  َِمَع اْلُمتهِقينَ يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا قَا.ِلُوا الهِذيَن يَلُونَكُْم ِمَن اْلكُفهاِر َوْليَِجدُوا فِيكُْم غ َ َه َّللاه  (123  لترب :  ْلَظةً َواْعلَُموا أَ

تحؤؤل  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  اا ؤؤ   لحلكةؤؤ  ش لسؤؤع    فقاتؤؤل هيؤؤا ء   ؤؤليين  شتجؤؤاشه يؤؤ   عضؤؤوظ إلؤؤى . 
ي . شىةمؤؤؤا  عنؤؤؤاو  . شيكؤؤؤذ  بؤؤؤا  ه   لؤؤؤذو  ويؤؤؤرة ظ لةسؤؤؤن تعيؤؤؤي  الضؤؤؤلشر   أل ؤؤؤلص مسؤؤؤاف   ييؤؤؤى شجؤؤؤ   إللؤؤؤح م  لشؤؤؤلي

 /4فؤي  ألم   قرلؤ  : تشتمل  لص  لحما  ش لص  لضؤلر ش ألذ  . شيؤذ  مؤا فومؤ   ل قوؤاء ش لخصؤ   إلمؤام  لشؤافعي 
177 : ) 

 ةال  لعاش ف ا   عة هة ى مؤ   عؤة هش هرؤرف مؤ   عؤة   فينيؤاه  إلمؤام  العؤاش  ألرؤرف   رتيففل  ]  
إ  بؤؤاء   تعؤؤالى ةتؤؤى مؤؤا  خؤؤاف لمؤؤ  بؤؤاه  ؤؤ  لمؤؤا ال  خؤؤاف ن ره ه عؤؤا  ن ؤؤأس ه    عؤؤل . شى  كاةؤؤ  ألة ؤؤى   شال ش

مؤؤ  غنؤؤله مؤؤ ال . شت ؤؤر  يؤؤذه  ميحلؤؤ   لضؤؤلشر    ألةؤؤ   جؤؤره فؤؤي  لضؤؤلشر  مؤؤاال  جؤؤره فؤؤي غنليؤؤا . ش ؤؤا بيؤؤ   لييؤؤي 
ش لبؤ  ييةؤ    لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ديى   ييةؤ  شسؤيظ  يؤ   لحؤار  بؤ  هبؤي ضؤل ر هةؤ  مجمؤ  لؤ    فأغؤار

 [. لص مي . شبيا  ه  رالا ب  هبي سفةا  ب  بم  جم  ل  فأرسل  ب  هةةس فقتي  ش لب  ياش  ه لصياش  ه 
فتجمنؤايا ييؤى م وؤرم  لمسؤاف  ش لتتؤالي  لمبابؤل ت ينؤؤن لمتحؤرل ال وؤمني إال إلؤى  لضؤنق ش لعيؤن . شيؤذ  مؤؤا  
أل ؤلص شيؤظ  لحكؤام   شجربؤا شةصؤا . شلؤظ    لبعة هة سوظ ش ؤالر  ال ةقاتؤل همليكؤا شهير ةوؤا ةتؤى ةقاتؤل  لعؤاش   هلحم 

  ك   ألمل كذلك . 
ش ل هك ل م  ذلك ييى  ألنش ت ش ألسالنب ش ألسيح  ش لرسا ل شآلق  لمر جو ...إلر. فوؤي لةسؤن نويؤا  ثابتؤا  

   شىةما شسا ل متحرل  متطرر  .
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يؤر  لتطؤريل.. تطؤريل ف ؤل   شم  ييا كا   ألساس  ل الؤث لؤاير   لمقاشمؤ   إلسؤالمة   لعالمةؤ   لتؤي آلةيايؤا 
 لجوؤؤان شهسؤؤالنب  ششسؤؤا ي .. شيؤؤذ   لميطيؤؤق يؤؤر  لؤؤذي شلؤؤا ة ليؤؤات  لمقاشمؤؤ  فؤؤي ميؤؤاةي  لحلكؤؤ  كيوؤؤا ش لتؤؤي تشؤؤتمل 

 :ييى
 . ل  ل      -  

 . لرسني     -ص
  ألسيرص.  -ج

 ش لحلك : شبت صنيوا  بتمين ييى ة ليات مطرر  ليعمل في  لمجاالت  ل ماةة   لتي  قرم يينوا  لعمل
 المنسج والعقند  القتالية.  - 1 
 السيا ة وففاوسا.  - 2
 التربية وأ)وا)سا وأ النبسا.   - 3
 المواجسة العسكرية وأ النبسا.  - 4
 التنظيم والور ة وبناء الكيانات الجسا ية.   - 5
 التدريب وااودا  وطروسا المنا بة.  -6

 تمويل الجسا  وطر  توصن ه.   - 7
 وأ النبه. والم والتوري  وأ واتهاا  - 8
 

 شيي  لي ليات  لتي  سي صيوا في  لجحء  ل اةي م  يذ   ل تاص إ  باء   . 
ش ؤا شلؤات تيؤؤك  لي ليؤات مؤؤ  رؤالل هللالةؤؤ  ترلنؤا مؤا ةعتقؤؤاه دؤر  ا  مؤؤ  رؤالل نرشس شتجؤؤارص  لماضؤي  شييؤؤل  

 ما ثين لاويا رطمه   هش يام دالةة   ستمل ر  لعمل   .
ل ةؤؤؤال شآالمؤؤؤا هةيؤؤؤا هثيتيؤؤؤا ميؤؤؤاه  لتصؤؤؤحةم ش لتطؤؤؤريل لمؤؤؤا سؤؤؤيق مؤؤؤ  تجؤؤؤارص شهسؤؤؤالنب يمؤؤؤل شةلكؤؤؤ  شييؤؤؤى كؤؤؤ

. ف ؤؤار شهسؤؤالنب يمؤؤل شىن ر تشم ؤؤا ةظ شميؤؤاي  شمبؤؤانئ  جتوان ؤؤ    فالميؤؤاه وبقؤؤى سؤؤاريا  ةتؤؤى ييؤؤى مؤؤا ةطؤؤلح مؤؤ  ه
 ( لؤؤلهي ش لحؤؤلص ش لمكنؤؤا ة تؤؤلض دؤؤالةنتوا ليملةيؤؤ   لحالةؤؤ  ش لمقييؤؤ  فؤؤي  لمؤؤا   لتطؤؤرر. شيؤؤي هف ؤؤار مؤؤ   ؤؤاص  

 .ه ضا  ابي  ليتصحةم ش لتصريب 

شييؤؤؤى  لسؤؤؤا لي  ييؤؤؤى نرص  لمقاشمؤؤؤ  ش لمجايؤؤؤا  أليؤؤؤا ء   ه  ول جعؤؤؤر  هيمؤؤؤالوظ فؤؤؤي كؤؤؤل ملةيؤؤؤ  شيحسؤؤؤب  
ظلشف كل بيا هش مكؤا  شيحسؤب همؤا  شتؤارير  لعمؤل شيحسؤب  ألبؤخاص ش أل ؤر م  لعؤامين  شمؤ  ةؤرلوظ شيحسؤب 

مؤؤ  نش  ؤؤل  أليؤؤا ء شهةصؤؤار  أليؤؤا ء ش لمجايؤؤاو  شهةصؤؤار  لجوؤؤان ش لعؤؤامين   لمجايؤؤاو  تحؤؤرل هةؤؤر ل مؤؤ  ةؤؤرلوظ 
 ش لتطريل..  الجتوانشكل يذه متحرالت تقتضي نويامةكة   لحلك  شرةا   
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شيكؤؤذ  شةحؤؤؤ  ةتيسؤؤؤظ  يؤؤذه  لؤؤؤلشح شييؤؤؤل نرشس تجاربيؤؤا  لسؤؤؤا ق  . هرجؤؤؤر ه  تتسؤؤ   لصؤؤؤاشر   شتت ؤؤؤتم  ألفوؤؤؤام 

 ؤؤل إلؤؤى ه  يؤؤذه  لطلشةؤؤات تم ؤؤل نر سؤؤ  ةقا ؤؤ  مؤؤ  ن رؤؤل  لصؤؤف  لجوؤؤاني   فالحمؤؤا هلل فؤؤلةي ليحؤؤر ر . شهل ؤؤن  لي
  ب  يذ   لمسار شهةا جيرنه شهةا  لعامين  فة  شهرجر  هكر  هةا بوا ءه في سينل   إ  باء  ..
تؤحم  إلةصؤاف ش ش ا ةمين يذه  لمحاشل   ليقا   ةيا   لمش ق شير وتياشل  لعيل   مؤ  جا ؤ   لباةؤث  لؤذي وي

مؤؤا كؤؤا  مؤ  ذلؤؤك فوؤؤر مؤؤ    تعؤؤالى ف . لمرضؤرعة  ش لعميةؤؤ  . ش  رجؤؤر  ه  هكؤؤر   ؤا شفقؤؤن لمؤؤا  صؤؤات  مؤ   لخنؤؤل
 شما كا  م   صرر فور م  ة سي  لقادل  ش ل مال هلل..

 لعؤؤام شتجؤؤاشهت يؤؤ  ضؤؤلص  ألم يؤؤ   لمحلجؤؤ   لمبابؤؤل   ؤؤار  إلمكؤؤا . كؤؤي  ظ لتقنؤؤةش ؤؤا ةلدؤؤن ييؤؤى مؤؤيو  
ذ   ل تؤؤاص هكيؤؤل كمةؤؤ  ممكيؤؤ  مؤؤ   لقيؤؤرص شال  حؤؤلج هةؤؤا   شرادؤؤ  هرؤؤر   لجوؤؤان شرفؤؤاق  لسؤؤالح ش  لمسؤؤار وملؤؤف يؤؤ

  لطريل . فلةظ   م  مضى   شثين م   قى شهياةيا ييى ة ا   هيا    ش جمعيا شى ايظ ييى رنل..
  شتتجؤؤؤاشه يمؤؤؤا  لحلؤؤؤ  . شتأرؤؤؤذ  اليصؤؤؤةح شهيتقؤؤؤا ه  يؤؤؤذه  لطلشةؤؤؤات ستصؤؤؤانف دؤؤؤاشر   رةبؤؤؤ  ةاةةؤؤؤ   تا ؤؤؤل

 تعتقاه إساء  غنل متعما  . شهرجر  هال  حمل  ل تاص م  ذلك بنئا ..
 كما هيتقا هة  سةصانف داشر   ضةق  ستتعامل معوا  التشي    إما للفة مياه  ليقؤا . شىمؤا لمر  ؤف مسؤبق  

 سينل  ... فسامحوظ   سي ا  شم  هةل   الما ل  ش لسماح م   إلرر   لمجاياو  في م   لمملف 
 

وأ ههأل هللا تعههال  العههوو و هه  اوتوههام هههذه العابههات الصهه بة فههي ممههل هههذه اربوههاا , وأ ههأله السههدن لمهها 
باههيء مههن هههذه النصههائح  انتفههة رقههيه . ويجعههل منههه زا ا  ل مجاهههد ن فههي  ههبن ه ويكتههب لنهها ممههل أجههور مههن 

 ومض  لجسا  أوداء هللا ,ال  نقص وأجورهم شنكا  .  
 

************* 
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 السابعالفصل 

 حصاد التيار ال هادم في أربعين عاما  

 م (1963-2003 )

 
  ال   تعالى:

  ُآِمنُوا بَِرب ُِكْم فَآَمنها َربهنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُن َْ َ َِ أ يَما اْر َعنهاا َربهنَا إِنهنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدياً يُنَاِدي ِلْلِ وبَنَاا َوَكف ِ

َربهنَا َوآ.ِنَا َما َوَعدْ.َنَا َعلَ  ُرُساِلَك َوال .ُْخِزنَاا يَاْوَم اْلِقيَاَماِة إِنهاَك ال  *.ََوفهنَا َمَع اأْلَْبَرارِ َسي ِئَا.ِنَا وَ 

فَاْسااتََجاَب لَُهااْم َربنُهااْم أَن ِااي ال أُِضاايُع َعَمااَل َعاِمااِل ِمااْنُكْم ِمااْن ذََكااِر أَْو أُْنثَاا    .ُْخِلااُف اْلِميعَااادَ * 

 ِمْن بَْعِض فَالهِذيَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجاوا ِماْن ِديَااِرِهْم َوأُوذُوا فِاي َسابِيِلي َوقَاا.َلُوا َوقُتِلُاوا بَْعُضُكمْ 

 ِ َه َعاْنُهْم َساي ِئَا.ِِهْم َوألُدِْخلَانهُهْم َجنهااِت .َْجاِري ِماْن .َْحتَِهاا اأْلَْنَهااُر ثََوابااً ِماْن ِعْنااِد َّللاه اَر ُ أَلَُكف ِ  َوَّللاه

    ْندَهُ ُحْسُن الثهَوابِ عِ 
  

 ي  يذه  آل   : رش  هبر ن شن ش لتلمذي  م  ةاوث هبي ثعيب   لخشيي رضي   يي   ال رسرل 
 أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم يا . 

إذا رأ ههه شههوا   نكههر. حتهه)ههل ائتمههروا بههالمعرود. وتنههاهوا وههن الم   فقؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :
مواوا. وهون متبعا و نيها مهؤتر . وإوجهاب  هل ذي رأي )رأيهه ... فع يهك بخاصهة نفسهك و ع ونهك أمهر العهوام. 

ر هول هللا  فنو ورائكم " أيام الصبر". الصبر فنسن ممل مب  و   الجمر. ل عامل فهنسن أجهر قمسهنن. و هه يها
 ( :أجر قمسنن منسم. وال: أجر قمسنن منكم
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 الفصل السابع:

 في أربعين عاماا    الجهاديحصاد التيار  
 م(1963-2003)

 
  :مبدأ المراجعة والتقييم ومعوقات حصوله 

آلشةؤؤات  لسؤؤي    شهساسؤؤةات  لؤؤاو  . كمؤؤا هةؤؤ  مسؤؤيك ثابؤؤن  ال بؤؤك ه  يؤؤذ   لميؤؤاه يؤؤر مؤؤ  مؤؤيو   لقؤؤلهللا    ش
ا ةبؤ   لقؤلهللا   ل ؤليظ  لمؤممين  جمايؤات شهفؤل ن  ليصالحن  . شآليق  معتما  لا  كل  لعقالء م  كل مي  ش نو . فق

 يرجاجؤات    في هك ل م  هللا   إلى  تباع يذ   لمؤيو    شالسؤةما  عؤا  ألهمؤات شنالالت  لر  ؤ  ييؤى شجؤرن هرطؤاء ش
هنت ليتا   م   ليالء ش ليؤر هل هش  لعقربؤات . فؤلنيظ إلؤى مل جعؤ  هة سؤوظ .  ؤال تعؤالى  خاآؤب دؤحا   رسؤرل   

 يية  شسيظ   أسيرص دليم.ديى   
  َه ا أََصابَتْكُْم ُمِصيبَة  قَدْ أََصْبتُْم ِمثْلَْيَها قُْلتُْم أَنه  َهذَا قُْل هَُو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم إِ ََْيِء قَِدير   أََولَمه َ َعلَ  كُل ِ  )فل   َّللاه
 .( 165ومراو:

 فَاْسااتَْغفَُروا ِلااذُنُوبِِهْم َوَمااْن يَْغِفااُر الااذننُوَب إِالَوالهااِذيَن إِذَا فَعَلُااوا فَاِحَشااةً أَْو َالَُماا َ ُ َولَااْم  وا أَْنفَُسااُهْم ذََكااُروا َّللاه َّللاه

 ََ وا َعلَ  َما فَعَلُوا َوهُْم يَْعلَُمو  . (135)فل ومراو: يُِصرن

   ِاَمةِ  *  ال أُْقِسُم بِيَْوِم اْلِقيَاَمة   . (2  ل ةام :   َوال أُْقِسُم بِالنهْفِس اللهوه

  ََ َِ .َذَكهُروا فَإِذَا هُْم ُمْبِصُرو َه الهِذيَن ا.هقَْوا إِذَا َمسهُهْم َطائِف  ِمَن الشهْيَطا  . (201أليل ف:    إِ

   ََ ا َرأَْوَها قَالُوا إِنها لََضالنو ََ  *  فَلَمه ََ  قَاَل أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ  *   بَْل نَْحُن َمْحُروُمو  / 28  لقيؤظ:  لَكُْم لَاْوال .َُساب ُِحو

26) . 

 َما َكانُوا يَْعَملُو َُ عُوا َولَِكْن قََسْت قُلُوبُُهْم َوَزيهَن لَُهُم الشهْيَطا  . (43  ألةعام:  ََ فَلَْوال إِذْ َجاَءهُْم بَأْسُنَا .ََضره

 في  لسي   لشلي  :مما ش آل ات ك نل  في يذ   لسةاق . ش  
  لمهها بعههد المههوت والعههاج  مههن أتبههة نفسههه هواههها وتمنهه  و هه  هللا ارمههاني و نفسههه وومههل امههن  الكههيا  

)... 
 "  حا بوا أنفسكم وبل أو توا بوا وزنوا أومالكم وبل أو توزو و يكم رضي   يي  : " ش ا  ال يمل

 لسةاسؤؤة   ش  لشؤؤلكات شيؤؤا ةحؤؤ  ةؤؤل   لنؤؤرم يؤؤذ   لميؤؤاه معتمؤؤا    لؤؤا  جمةؤؤ   لؤؤاشل ش لحكرمؤؤات   ش ألةؤؤح ص  
 إل تصؤؤان    شسؤؤر  ذلؤؤك مؤؤ  مختيؤؤف  لممسسؤؤات . ف ؤؤل يؤؤذه  لممسسؤؤات إثؤؤل كؤؤل ملةيؤؤ  هش رطؤؤ  ملةيةؤؤ    ت ؤؤةظ 
هيمالوؤؤؤا   شةسؤؤؤب  لتقؤؤؤام ش لتل جؤؤؤ    شتجؤؤؤلي ةسؤؤؤا ات  لؤؤؤلبم ش لخسؤؤؤار    شتؤؤؤارس مسؤؤؤتر   ألن ء فؤؤؤي  لمل ةؤؤؤل  لتؤؤؤي 

 لتحسؤؤؤن   شؤؤؤكل نشري شآيةعؤؤؤي   ةتؤؤؤى مؤؤؤ  غنؤؤؤل مؤؤؤلشريظ  ةقضؤؤن . شغالبؤؤؤا  مؤؤؤا   عيؤؤؤر  ذلؤؤؤك مؤؤؤ  هجؤؤؤل  لتطؤؤؤريل ش 
 أهمات هش رسار ت . شهما فؤي ةؤال ذلؤك   فؤل  هجؤل س  لخطؤل تؤاق  ليشؤلشع فؤي  لبحؤث فؤي هسؤباص ذلؤك . فتيؤال 

 لمسؤؤؤمشلر  يؤؤؤ  ذلؤؤؤك  فةسؤؤؤتقنير  هش  قؤؤؤالر    هش   ليؤؤؤل م    ش تانؤؤؤل  إلن ر ت   شتحؤؤؤان همؤؤؤاك   لخيؤؤؤل ش لتقصؤؤؤنل ش
 ال تلتؤؤب ييؤؤى تقصؤؤنليظ مؤؤا  ضؤؤل  ؤؤاآلرلي . بؤؤل إ   لتطؤؤلف  صؤؤل ببعضؤؤوظ إلؤؤى  الةتحؤؤارةتؤؤى  حؤؤاكمر  فؤؤي ةؤؤ
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شمؤ    لتقصنل شتبعاتؤ  ييؤى  لمجمؤرع.. تعينل  ي   لشعرر  المسمشلة   هش ليولشص م  تبعاتوا همام هشسا  ال تا ل
 لمحةطؤؤ  بيلةؤؤام  يمؤؤل هيؤظ مؤؤا وؤؤاير  لعقؤالء إلؤؤى يميةؤؤات  لمحاسؤؤب  ش تقنؤةظ  لمل ةؤؤل  لماضؤؤة     تانؤؤل  ل ؤلشف 

مؤؤا    شؤؤكل ويؤؤؤذر  عؤؤام دؤؤؤالةة   ليؤؤل م  ش لخطؤؤؤط  لتؤؤي شضؤؤؤعن ل ؤؤلشف سؤؤؤا ق  تانؤؤلت معطةاتوؤؤؤا. هش فؤؤي ةؤؤؤال 
ةيرل كر ر  شم اجئؤات تقتضؤي مؤا  سؤمى فؤي ييؤظ  إلن ر   خال ؤا  ألهمؤ  هش إن ر ت  ألهمؤ . ش  قصؤل  لمجؤال ييؤا 

يظ   شيؤي بؤر يا  علفوؤا كؤل مؤ   عؤةش يصؤله شيحتؤك  ؤ  ي  ضلص  ألم ي   ل  نؤل    مؤ  تجؤارص  لمسؤيمن  شغنؤل 
 شيطي  ييى ما واشر م  ةرل  . راد  م   لم ق ن    بل ةتى م  ير م  لياس في يالظ  لنرم . 

 
 الجهاديوَ ومبدأ المراجعة والتقييم : الصحوة و 

رصردؤؤا    ةجؤؤايظ   إذ  مؤا يؤؤاةا لر  ؤؤ   لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  يمرمؤؤا   مختيؤؤف ما رسؤؤوا   شىلؤؤى  لتةؤؤار  لجوؤؤاني
هةوظ م  ه عؤا  ليؤاس يؤ  يؤذ   لمؤيو  . فقؤا بؤاهت مسؤاري فؤي  إلرؤر    لمسؤيمن    شيشؤن فؤي يؤذه  لصؤحر  شفؤي 
تةاريؤؤا  لجوؤؤاني رادؤؤ    ش ةت كؤؤن  ؤؤال  نل مؤؤ  بؤؤل  حوا   ش  آيعؤؤن ييؤؤى ك نؤؤل مؤؤ  نش  ؤؤل  لصؤؤحر    شرادؤؤ  

 م ... شرهوؤؤؤن شلألسؤؤؤف كةؤؤؤا ه  هكيؤؤؤل  ل ؤؤؤر ر  شيميؤؤؤي فؤؤؤي مجؤؤؤال  ل  ؤؤؤل ش ل تا ؤؤؤ  ش إليؤؤؤالك ؤؤؤل  هسؤؤؤ اري ش  سؤؤؤيب 
ش ألرطاء  شرصردا  تيؤك  لتؤي هنت إلؤى فر جؤ  ييؤى دؤعا ك نؤل    كاةؤن  تيؤلر ش  ايؤق مي وؤا  ؤأرب    الةت اسات

( . شيكؤؤذ  تسؤؤتخام يؤؤذه  لجميؤؤ   لمقاسؤؤ    لا لؤؤ  ييؤؤى هةؤؤا هركؤؤا  وههدر هللا ومهها شههاء فعههلكيمؤؤات  كؤؤل بؤؤلنشن :   
 يق  إلآالق كيم  ةق ول ن بوا  لباآل شتيليل  لعجح ش ل شل ش لتخيف. إل ما     أسره آل 

شلسؤؤن ييؤؤا ه ضؤؤؤا  شهةؤؤا  صؤؤان  لتقؤؤؤا ظ لوؤؤذ   ل صؤؤؤل فؤؤي مقؤؤام ضؤؤؤلص  ألم يؤؤ  فؤؤي مسؤؤؤار  لصؤؤحر   إلسؤؤؤالمة   
ةؤ    شيؤي ك نؤل  شمليؤل    شتسؤتأيل نر سؤ   مسؤتقي  يانفؤ . شل ؤ   لؤذي هريؤا ه  هبؤنل إلةؤ  شهؤكؤا يي يش لتةار  لجوان

شيؤؤر مؤؤا فعيتؤؤ  فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ   ل تا ؤؤات ش لمحاضؤؤل ت ش لميا شؤؤات . شالسؤؤةما ميؤؤذ  ةصؤؤل م  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي ش ةطؤؤالق 
 تيعؤن  ؤ  أ هةؤ  إ  كؤا   ؤا همكؤ  تجؤاشه يؤذ   لميؤاه   . ش ا كاةؤن رالدؤ  مؤا 1990 لي ام  لعالمي  لجاوا  سي  

شىلؤؤى  ةصؤؤل م  1930هرؤؤذ يقؤؤرن   مؤؤ   لؤؤحم  ميؤؤذ  لشؤؤليي ش  لؤؤاويي ش لميطقؤؤي  لعقيؤؤي ييؤؤل مسؤؤار  لصؤؤحر   لؤؤذي 
 لقؤؤل   لعشؤؤلي    شييؤؤل مسؤؤار  لصؤؤحر   لجوان ؤؤ  ييؤؤل ةصؤؤف تيؤؤك  لعقؤؤرن ه ضؤؤا    شيؤؤي مؤؤا  غنؤؤل  ينيؤؤ . فؤؤل  مؤؤ  

ل مؤؤر هي   لسةاسؤ  ش لر  ؤ    ش بتؤاه فؤي  لؤؤاةةا غنؤل  لمقيؤرل ه  ةتجؤاشه ذلؤك   ش ؤا  ؤؤام  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا   شغن ؤ
فعؤؤل م ؤؤل تيؤؤك  لمل جعؤؤات  يشل ؤؤ  شلألسؤؤف فؤؤل   لقينؤؤل جؤؤا   مؤؤ  هشسؤؤا   لصؤؤحر    ش  لتةؤؤار  لجوؤؤان  ش  ؤؤ  جاوؤؤا .

  لالهم  .
ثظ جاءت فلد   لشر   ل اةي في هفااةستا  كما هبلت لذلك . شكاةؤن ييؤا  بؤر نر لم ؤل تيؤك  لمل جعؤات لؤظ 

تل ف  الحاج  لإلدؤالح ش لتانؤل ت . شل ؤ  شيي  اليتل ف برجرن ههمات شريل ش الي  وتظ ميوا إال  لمل ةل  ألشلى 
. شما ه ل  لمياه  ا ما   عا ه  باهت ملةيؤ  جاوؤا  مؤ  مل ةؤل  لي ؤام  2001 لقار كا  هيجل م  ذلك في سيتميل 

 لعؤؤؤالمي  لجاوؤؤؤا   شيؤؤؤي  لملةيؤؤؤ   لتؤؤؤي نينؤؤؤن  يؤؤؤالظ مؤؤؤا  عؤؤؤا سؤؤؤيتميل( ةنؤؤؤث  ةطيؤؤؤق   لقؤؤؤل   ألمليكؤؤؤي( كمؤؤؤا هر ن 
 هير ةوظ م   لنورن ش لصينينن  في هشرشبا ش لعالظ.. لمتطلفر   ألمليكا  ش 
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  والحاجة الماسة للتقييم واإلصالح: الجهاديالصحوة والتيار 

فالحاج  جا ماس   لنؤرم  أل   قؤرم  لمعينؤر  مؤ  بؤنرخ  لصؤحر   إلسؤالمة  شقةان توؤا. شرادؤ    لعؤامين  فؤي  
ش تحينؤؤل . ار سؤؤ   ألشضؤؤاع  لمسؤؤتجا  بش  . مل جعؤؤات جواهيؤؤا  لعصؤؤيي مؤؤ   ل تؤؤاص ش لم  ؤؤلي  ش لعيمؤؤاء . بتيؤؤك  ل

 شض   لحيرل  لياجع  لوا  حسب ما   تم   يينوظ. هسباص  ألهمات ش لير هل  لخارجة  ش لا رية    ش
شفؤؤي يؤؤذ   لسؤؤةاق هضؤؤ  يؤؤذ   ل صؤؤل مؤؤ  كتؤؤابي يؤؤذ  مسؤؤايم  مؤؤ   يؤؤب  لتةؤؤار  لجوؤؤاني   لتقنؤؤةظ  يؤؤذ   لر  ؤؤ   

شيؤارله لؤي . ر جةا   م    ه  وتقيي  بلضاه شيواويي فة  لإلرالص ش لصؤر ص ش لقيؤرل . شههمات     ح ا ي   لحل 
 ذرل   شهجل   شيتجاشه ي  تقصنلي شهليي.

فؤؤأظ  ه   ألمؤؤل هشضؤؤم مؤؤ  ه  وؤؤالل  لنؤؤرم ييؤؤى ه   لؤؤاةةا  ؤؤا تانؤؤلت شتيؤؤال كؤؤل بؤؤ   عؤؤا سؤؤيتميل ش ةطؤؤالق 
 لجوان ؤؤ  لؤؤظ  عؤؤا  نب  لتؤؤي آلةؤؤن فؤؤي  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  شمع ؤؤظ  لحيؤؤرل ش ألسؤؤاله   لحمؤالت  ألمليكةؤؤ . شهظؤؤ  

ش  عةؤا  شال دؤالحا  . رغؤؤظ ه   طايؤات كينؤؤل  مؤ  هةصؤؤار  لجمؤرن ش لتخيؤف مؤؤا تؤح ل تعمؤؤل  ؤ  شلألسؤؤف ةتؤى  قضؤؤي 
   همل   كا  م عرال .  

 
 :معوقات عل  طريقة منهج التقييم والمراجعة واإلصالح والتطوير 

رن  إلةسؤا  ييؤى يؤذه  ألرض   فميؤذ ه  بؤاه  لعؤرج شفسؤات  ألةؤر ل شهرسؤل  للسؤل يذه مشكي   ا مؤ   ؤام شجؤ
ش ألةيةاء مبشؤلي  شميؤذري  لةصؤيحر  مؤا هفسؤا  ليؤاس . فؤايريظ إلؤى  نيؤر   لحؤق ش ل ؤالح  لر ضؤح   لصؤليح   لتؤي 

ها ل.ُكهم  ميهن  إيل.ه شوا بوا  لعقل شتيساق م  إلنوا  ل طؤل   قؤرلوظ    . م. ُبهُدوا كَّ هُرهُ او  ن  ( . شجؤاش   لقطؤاع  ألكيؤل مؤ   هو غ.
ن.ا و. .ه  ُأمَّهةو و.إينَّها  (  بيي  لبشل  قرنيظ  لمأل ش ألير   ش  ل وا   لذو   ستخ وظ آااتوظ  جنيرةوظ : ن.ا فب.اء. د  إينَّا و.ج.

ت.ُدوو. (   فؤي آبؤاع هك ؤل  لي ؤرس .  ش لشر يا في نير ت  ألةيةاء ك نل  جا   ييؤى يؤذ   لخيؤل  ل ؤام و. .  فت.اريهيم  ُمس 
  لبشلي   ألمار   السرء إال ما رةظ ربي.

  ش لمعؤؤرق  ألكيؤؤل  يؤؤر إدؤؤل ر  لي ؤرس ييؤؤى  لبقؤؤاء ييؤؤى مؤؤا هل ؤؤن   ش لتمسؤؤك   ؤؤالر     فالمعضهه ة ارولهه   -
  شتل    لماضي رفة  لتانل ش لتطريل. شالسةما ييا ما وتعيق  مررش  معتقا هش ميو  يمل شسير ..

  فور تقا س  للجال شتقينايظ فؤي مؤيو   لؤاو  ش لؤاةةا  ش لتعصؤب ألف ؤاريظ شمسؤاريظ عو  الماني وأما الم  -
.  شكؤؤؤظ  رمؤؤؤا  هش تي ةمؤؤؤا  .ييؤؤؤى ةسؤؤؤاص  لحؤؤؤقشهسؤؤؤالنيوظ.. شتقؤؤؤا س  لوةاكؤؤؤل ش  لممسسؤؤؤات   سؤؤؤر ء  كاةؤؤؤن  ينيؤؤؤ  هش 

يوؤا  لمصؤيحر  فؤي  لؤاير  . شةتى  لجوان   شكظ تشؤكى م. بوات م  يذه  لشر يا في مسار  لصحر   إلسالمة  
إو    فقؤا  ةؤت   ألسؤتاذ  لعيؤظ  لشؤونا سؤؤنا  طؤب ييؤى يؤذه  ل ؤايل  ش  ةؤت  ييةؤؤ   قؤرل  كتؤب  مؤاء  لؤذيب فقؤؤال :

 ( . تبرئة ارشخائ ال تساوي تاويه المنسج
 ش ا دؤاح بؤةر  لجوؤان شممسسؤ  فؤي سؤرريا  لشؤةر مؤلش   ةاوؤا   ةؤان   إلرؤر    لمسؤيمن  فؤي سؤرريا   لؤذو  

( .  لقههد جع ههتم مههن مصهه وة التنظههيم وتنهها  يعبههد مههن  وو هللا  ليصؤؤنلي    فقؤؤال لوؤؤظ :   رفضؤؤر  جوؤؤان  لبع نؤؤن  ش
شك نل   ما كلريا  لشةر ييا   يح م رةمؤ    فؤي شجؤ  قةؤان   إلرؤر    لمسؤيمن   لؤذو  ش  ؤر  يا قؤا  فؤي شجؤ  ترجؤ  

 … لشباص ليجوان في هفااةستا  
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  فوؤؤؤر مماةعؤؤؤ   لمسؤؤؤت ناو   مؤؤؤ   ألشضؤؤؤاع  لقا مؤؤؤ  لميؤؤؤاه  لتانؤؤؤل ش إلدؤؤؤالح  وأمههها المعهههو  المالههه  -
ش لمل جع  . ألة  سةحميوظ ةتا   هيمالوظ . شيانل هةر ال    سؤتذيب ييؤى  أل ؤل  مكاسؤيوظ  شمل كؤحيظ 

إل ؤؤؤ   لي ؤؤؤرس لر  ؤؤؤ   فةسؤؤؤتاير   لمعؤؤؤر ن   لسؤؤؤا قتن  مؤؤؤ  ةؤؤؤب  لبشؤؤؤل لتقؤؤؤا س  لمؤؤؤررش  ش رمؤؤؤرهه   ش
شيحشاشةوظ ليافاع يؤ  مل كؤحيظ  لتؤي ت  ؤل  سؤتمل ر  ل شؤل ش ل ؤر ر  . ين شبابن يية ةالوا  شما ب

. إلؤؤى ه  تاؤؤؤلق  لسؤؤؤ ني   ال ؤؤل   شتامؤؤؤل  ألةؤؤؤح    لجمةؤؤ   إال  ل بطؤؤؤا   لمتشؤؤؤيث بافؤؤ   ل ةؤؤؤان  وؤؤؤاول 
يجيتوؤا فؤؤي هييؤؤى  لمقصؤرر    همؤؤأل  ؤؤأ  تسؤؤيظ  مؤل   ل ةؤؤان   غنؤؤل يؤؤاب   مع ؤظ  لسؤؤ ني   لتؤؤي غملتوؤؤا 

 لمةاه  ما ةمين م  ريق شمتاع . 
 

  2001وإل  أحداث سبتمبر 0619منذ  الجهادي.طبيق  مبدأ التقييم والمراجعة عل  واقع التيار: 

أ لر هةيا شضؤعيا تيؤك  لمعر ؤات جاةبؤا .. ال سؤةما ش ؤا شدؤييا إلؤى  عؤل   كل مرضرعة  شجا   ش رتصار ه رل
 لتسؤيةظ  قضؤؤاء   تعؤالى ش للضؤؤا  قؤاره رنؤؤله شبؤله . ثؤؤظ  لت تيؤؤا   ألهمؤ  ش  ل ؤؤر ر  كجوؤانون   عؤؤا سؤيتميل. شبكامؤؤل

إلى تحينل ش  عيا شهسباص ما جل  ليا شةح  ةعتقا هةيا ةحمل رالد  نير   لحق شر وت   لصؤافة . ش ؤا  ؤام  لمئؤات 
شتضؤحة . جوؤرنيظ  كؤل إرؤالص   م  قةان تيا   ش  آلالف مؤ  كر نرةؤا ش مؤ   ر يؤا يؤذ   لتةؤار  لجوؤاني  لمبؤار  

ها ُو  هُتم   فيما ذ  كاةن  ليتةج  يكذ  ؟!  شما يي ةصتيا م   رل  تعالى :   م  .ن س. ُتم  مي هب  نب.ة  و.د  أ.ص. ا).ت ُكم  ُمصي ا أ.ص. ل.مَّ أ.و.
ُكم  ( ؟   ) أ.نَّ  ه.ذ.ا  ُفسي دي أ.ن  ن   (   ُول  ُهو. مين  وي

 . (165 هللال يمل  :
ةحتمل مسؤمشلة  يؤذه  ليتؤا   ؟! شيؤل  لمكاةيؤا إلقاءيؤا دؤان ن  محقؤن  . شىلى هي ما  م   لميطقي ش لصحةم هال 
  ار   شما باء فعل !!  ييى ير مل رارجة ؟! شةلنن مستليحن  :

 شىلى ه  ما  ةح  مسمشلر  لمخال تيا  لسي  شلعام هرذةا  األسباص  لممكي  ؟!  
 لإةؤؤؤح ظ شمطؤؤؤاليتوظ  ؤؤؤالتيحي هش لؤؤؤةس مؤؤؤ  يؤؤؤذ  مؤؤؤ  هجؤؤؤل تحاوؤؤؤا مسؤؤؤمشلن  يؤؤؤ  ذلؤؤؤك شمحؤؤؤاكمتوظ شمحاسؤؤؤيتو 

 لعقاص بوؤظ هش مطؤاليتوظ   االةتحؤار!!. شىةمؤا مؤ  هجؤل فعؤل إ جؤابي    ح ؤ, ليسؤا قن  ميؤحلتوظ . شليعؤامين  يميوؤظ  
ََ َربهنَاا   متخذو  مؤ  يؤا  ربيؤا سؤينل ربؤا إذ  أملةؤا  ؤأ  ة ؤر  مؤ   لصؤالحن :  َوالهاِذيَن َجااُءوا ِماْن بَْعاِدِهْم يَقُولُاو

َِ َوال .َْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغالً ِللهِذيَن آَمنُوا َربهنَاا اْغفِ  يَما ْخَوانِنَا الهِذيَن َسبَقُونَا بِاأْلِ  (10 لحشؤل     إِنهاَك َرُؤوف  َرِحايم  ْر لَنَا َوإِلِ
 . 

كننا لقد  سبنا معار   منر  ول  ) إةيا ةجا في رالد  مسارةا ييل هربعن  سي  ما  مك  تيخةم  كيمتن :
 ( . قسرنا الورب في  ل الميا  ن

شتي ةمات  يي  ل شل في تحقنق  أليا ف . ش ة سار  لمر جو  . ش   لجوانيلقا كاةن ةتةج  يمل  لتةار  
  ا م  يا ي  م   لخسا ل. شثيرت  ل شل في تحقنق  أليا ف. ش لعقظ في  لرسا ل . شيذ   قرنةا لسم ل كينل..

؟!  شهجنب ي  ذلك  التعلض ل يس    لعال   بن   حيم ؟  شةستسيظ لير   يل  جب يينيا ه  ةعتلف  الو 
  ل شل ش لوحيم  ش ل ارق بنيوما. 
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فلةي هيتقا ه   ل شل ير يام تحقنق  لواف في إةقاق  لحق . شهما  لوحيم  فوي  لتخيي ةتةج   ل شل ي  
ةقاق  لحق   إير تحقنق  أليا ف في  لسعي إلةقاق  لحق . شبالتالي فل   الةتصار ميحلتا .  ةتصار ظايل ش 

  إلى  لحق . ش لاهص في  لسعي إلى ذلك  لسعي لتحقنق يف ش ةتصار  اآ  شجريلي   شير  إلدل ر ش الستمل ر
ه  ور فق م   ختاريظ   م   لسا لي  ييى  لارص  ار     شيجتم  لوظ  إلذ   حصرل  ليصل  ل ايل   أ  

  ش در ص في  لميو    شترفنق في  رتةار سبحا  ريرص  لسل  ل ل  شةاه  شفقوظ إلى  إلرالص ش لصر ص..
 شتطينق  لرسني .

فلذ  ما  جتم   لقار  اليصل إلى در ص  لميو  شترفنق  لرسني . تحقنق  ليصل  ل امل  لتام  لشامل شير  
 ةصرل  ليصل  ل ايل في  لاةةا ش لقيرل ليعمل في  آلرل  :

اْنتَقَمْ   ال تعالى :   ََ َحق اً َعلَْينَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِينَ ََ  .  (47 للشم:      نَا ِمَن الهِذيَن أَْجَرُموا َوَكا

ُ     (  ما كا  رادا  لرجو  كا  در  اإ    ال  قيل م   لعيا إال   جاء في  ألثل : ش ا ولَئَِك الهِذيَن أ

ََ نَتَقَبهُل َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َونَتََجاوَ  دِْق الهِذي َكانُوا يُوَعدُو ةقاف:   أل  ُز َعْن َسي ِئَا.ِِهْم فِي أَْصَحاِب اْلَجنهِة َوْعدَ الص ِ

 . (16 آل  
 ..  نشبوذ  ةجا  آل  ه  هيل  لصحر   إلسالمة  ش ميوظ  لجوانور   ا  ةقسمر   فليق

 لقؤؤل   لحؤؤاني ش لعشؤؤلي  لةجعيؤؤ   فليؤؤق ميتصؤؤل هثخيتؤؤ   لجؤؤل ح شلؤؤظ تؤؤيح   يامتؤؤ  شلؤؤظ تي سؤؤل يمتؤؤ . ويؤؤاآم 
 .كذلك  ل   إلسالم  شسةكر  إ  باء   

شفليق  ميبطم آأآأت يامت    فاة سلت يمت    فاةبطم تاشس  سالسل ن ا ؤات همليكؤا  شهةذ ؤ   جيرنيؤا    
يؤؤ  سؤؤماع دؤؤرت  لحؤؤق تعؤؤالى  صؤؤاح :   هكيؤؤل.. ةؤؤي ييؤؤى  ل ؤؤالح   شيصؤؤظ هذةةؤؤ  يؤؤاول آا ل توؤؤا شدؤؤر ريخوا 

..   ََ َْ كُْنااتُْم ُمااْؤِمنِينَ  باههرب مسههم :   َوال .َِهنُااوا َوال .َْحَزنُااوا َوأَْنااتُُم األَْعلَااْو شل يؤؤ  رؤؤا ل  لقؤؤر  موؤؤاشن  .  إِ
ش ألم يؤؤؤؤؤ   دؤؤؤؤؤارر   لرضؤؤؤؤؤرح ييؤؤؤؤؤى   أةؤؤؤؤؤ   لقؤؤؤؤؤل   ألمليكؤؤؤؤؤي . لقؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤيمر     لعحيمؤؤؤؤؤ  !  شيؤؤؤؤؤمالء  ستسؤؤؤؤؤيمر   آل  

 . ستسالموظ  
ظوؤؤل مستسؤؤيمر  .  شفؤؤي  طؤؤاع  ألمؤؤ   ل ينؤؤل      يكمؤؤا فؤؤي  لتةؤؤار  لجوؤانيامؤؤ     إلسؤؤالمة   ؤي  لصؤؤحر  ف 

 هك ليظ مستسيمر   . 
 شلذلك شلعيمي  ميوجة   لتةار  لجواني شبينت  شمساره    عا إ ماةي  مريرن   ه رل  ارتصار.. 

ارةا  إلؤؤى جاةؤؤب  ا مؤؤ  يوؤؤحم . شى  كؤؤا  فؤؤي محصؤؤي  ةتةجؤؤ  مسؤؤةةعؤؤظ لقؤؤا فشؤؤييا معشؤؤل  لجوؤؤانون    شل ييؤؤا لؤؤظ 
 لشؤوا ء ش ألسؤل  ش لمشؤؤلنو  ش لمعؤذبن     بيؤا هسؤؤرن    ؤا سؤجل فةؤؤ   عؤة  لمستسؤيمن   لموؤؤحشمن  مؤ   لجوؤؤانون  

كمؤؤؤا ةصؤؤؤل مؤؤؤ   عؤؤؤة قةؤؤؤان ت  لجمايؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة  فؤؤؤي مصؤؤؤل . شبعؤؤؤة  لتؤؤؤا ين  مؤؤؤ   لجوؤؤؤان فؤؤؤي  هسؤؤؤماءيظ  .
  لسعرن   ! شم  إرر   سرريا شغنليظ ..

 انل م  محصي    ليتةج   لتي وال يينوا نبنؤب  لحةؤا  فؤي جسؤا  ألمؤ   لتؤي رصؤوا   بريؤا  شل   يذ  ال 
 جينل:
  ُاَهاد َْ فؤذلك  ؤار   كتبؤ  مؤ   ؤال   .(51 غؤافل:إِنها لَنَْنُصُر ُرسُلَنَا َوالهاِذيَن آَمنُاوا فِاي اْلَحيَااةِ الادنْنيَا َويَاْوَم يَقُاوُم األَ

 :تبار  شتعالى
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   َقَِويٌّ َعِزيز   َكتَب َ َه َّللاه ُ ألَْغِلبَنه أَنَا َوُرسُِلي إِ ََ   ...(21  لمجانل :  َّللاه َه ُجْندَنَا لَُهُم اْلغَاِلبُو  . (173  لصافات:  َوإِ

 الهِذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم و ُ ِِ َكَما  ََوَعدَ َّللاه اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنهُهْم فِي اأْلَْر انَنه  وَ  ا اْساتَْخلََف الهاِذيَن ِماْن قَاْبِلِهْم َعِملُوا الصه لَيَُمك ِ

ََ بِ  لَنهُهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً يَْعبُدُونَنِي ال يُْشِركُو ََْيئاً َوَمْن َكفََر بَْعدَ ذَِلاَك فَأُولَئِاَك لَُهْم ِدينَُهُم الهِذي اْر.ََض  لَُهْم َولَيُبَد ِ ي 

 ََ   (55  ليرر:  هُُم اْلفَاِسقُو

  لجينل : شكل ذلك لسيب ي ةظ جينل مقاس   لخص   لشعار 
فيةعؤؤل ييؤؤل.. فؤؤاهلل هييؤؤى   شألةؤؤ  ال إلؤؤ  إال   ..   ال إلؤؤ  إال  ( . شأل    هكيؤؤل ....    هكيؤؤل..  هكيؤؤل 
 شهجل. 

  

  (2000-1960في توقنق أهدافه قالل ) الجسا يأ باب فال التيار : 

 

أ  ثيؤؤؤا  رارجةؤؤؤا  ييؤؤؤ    سؤؤؤأذكليما  فؤؤؤي تحقنؤؤؤق هيا فؤؤؤ   عؤؤؤرن ل الثؤؤؤ  هسؤؤؤباص  لجوؤؤؤانيفشؤؤؤل  لتةؤؤؤار هيتقؤؤؤا ه  
  ل جاه. شثالث متعيق    شير ما سأفصل فة  في  ل قل ت  لتالة  شيذه  ألسباص يي:

 شرا ة هجمة اروداء و   الجسا  نن واقتالل من او القون باكل صارخ: -1
 لا رل ش لخارج كؤل شسؤا ل  لؤبطش ش لتي نؤل  الجوؤانون  شجمايؤاتوظ شقةؤان توظ فقا  ستباح هيا ء  إلسالم في  

اتوظ شه لبؤؤا وظ شةسؤؤا وظ شهآ ؤؤالوظ . ش ؤؤا وؤؤهم شييادؤؤليظ   شتجؤؤاشهش   ذلؤؤك إلؤؤى  لؤؤبطش  أسؤؤليظ   ش لتي نؤؤل  آ ؤؤا وظ ش
 إلسؤؤالمي . ثؤؤظ  ةضؤؤمن  ؤام  القسؤؤط  ألكيؤؤل مؤؤ  يؤؤذ   لجوؤا ش لؤؤيالء هة مؤؤ   لؤؤلن   لحاكمؤؤ  فؤؤي بؤالن  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش 

إلنوا  ر   ل  ل م   لصينينن  ش لنورن شهةر ع  لميحاو   شكل دليم معي     عا ه  نيمتوا ش ؤامن لوؤا  لخؤامات 
ش ألنش ت ش لايظ  لعسكلي ش ألميي ش إليالمي ش لمؤاني . فقؤا ةؤارص هشلئؤك  لحكؤام  ل  ؤل   لملتؤاش  شمؤا ه لؤر    كؤل 

سؤا ل  لقتؤل ش لتعؤؤذوب ش لتصؤفة  .   القتؤل ش  السؤؤجر   شبالتشؤليا ش لمطؤؤارن    مؤ  ش ؤف فؤؤي شجووؤظ مجايؤا    كؤؤل ش 
شبوتؤؤك   أليؤؤل ض   شبأرؤؤذ  أل لبؤؤاء ريؤؤا   ليضؤؤاط ييؤؤى  لمجايؤؤاو    شبؤؤالتجري  ش لحصؤؤار... إلؤؤى هللارؤؤل مؤؤا يؤؤر 

 معلشف .
  الرؤؤتالل ل  ؤؤال  شميؤؤذ  ةطؤؤالق  لمر جوؤؤات بؤؤا  منؤؤح    لقؤؤر  بؤؤن   لجوؤؤانون  شيؤؤمالء  أليؤؤا ء مخؤؤتال   شمؤؤا ه  

يؤؤان  شيؤؤا   ششسؤؤني . شالسؤؤةما فؤؤي ظؤؤل مؤؤا هبؤؤلةا إلةؤؤ  فؤؤي  ل صؤؤل  لسؤؤابق مؤؤ   ةبطؤؤاح مع ؤؤظ  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  
 ش.  ةقمؤايوظ شرؤرريظ فؤي جحؤرر  للرصؤ   شقةان توا ي  ررض  لمر جو  . شفسؤان  لقطؤاع  ألكيؤل مؤ   لعيمؤاء هش

 ش ينؤؤؤل مؤؤؤا يؤؤؤظ . شكؤؤؤذلك فؤؤؤي ظؤؤؤل إيؤؤؤل ض  ألمؤؤؤ  شيمؤؤؤرم  لخؤؤؤذال    إال مؤؤؤ  رةؤؤؤظ  رؤؤؤر ريظ فؤؤؤي هر  ؤؤؤب  لي ؤؤؤاق ش 
 لشؤؤؤعرص  لمسؤؤؤيم  يؤؤؤ   ليؤؤؤذل ش لتضؤؤؤحة  فؤؤؤي يؤؤؤذه  لمعؤؤؤار   لمصؤؤؤنلي . شيكؤؤؤذ  هنت  لحمؤؤؤالت  لعسؤؤؤكلي  ش ألميةؤؤؤ  

إلؤؤى  رؤؤتالل منؤؤح    لقؤؤر  شيؤؤام تمكؤؤ   لجوؤؤانون  مؤؤ  تحقنؤؤق هيؤؤا فوظ هللاة ؤؤا  لطاغةؤؤ  ممؤؤا هبؤؤلةا لطؤؤلف مؤؤ  شسؤؤا يوا 
 سباص  لخارجة ..شكا  يذ  هةا  أل
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 الواوة المنكوس لألمة وحالة الخذالو التي أحاطه بالمواوالت الجسا ية : -2

شيمكؤ  تيخؤؤةم يؤؤذ   لر  ؤؤ   لمي ؤؤرس فؤؤي ثالثؤؤ  ميؤاةي سؤؤايمن  مجمريوؤؤا فؤؤي رسؤؤار   لجوؤؤانون    آيةعؤؤ    
 ل  اتي :يذه  ألم    ل اف   لمر جوات ةتى  آل  . شيذ   لر     لمليل وتجيى في ثالث  ظر ي

  فسا  الاريوة العظم  من و ماء المس منن: -أ 
تؤؤرهع هك ؤؤل ييمؤؤاء  لمسؤؤيمن  فؤؤي يؤؤذ   لحمؤؤا  ييؤؤى  سؤؤمن  أ إمؤؤا ييمؤؤاء سؤؤيطا  شفقوؤؤاء ضؤؤالل . شىمؤؤا ييمؤؤاء 

 في جحرر  لعجح متعذري   اللرص  ش لضعف ش ي   لحني . مي  ئر  
تحصى . ش ؤا هبؤلةا لؤبعة هآؤل ف يؤذه  ل ؤايل  إلنوا  شهك ل م  ه   ش لشر يا ييى ذلك هسرن م  ه   شار 

هبيا وؤا مؤ   لمجايؤاو  . شيشؤواش  ييؤنوظ  ؤأةوظ  هللاة ا . فماذ  هسره م  ه  وترلى ييمؤاء يؤذه  ألمؤ   أة سؤوظ مر جوؤ 
فؤؤي  آلرؤؤل    شهمؤؤا فؤؤي  مجلمؤؤر  إريؤؤابنر  رؤؤر رج . ش  اؤؤا  م سؤؤاش  فؤؤي  ألرض.شي تؤؤر   ؤؤأةوظ   كؤؤالص هيؤؤل  ليؤؤار

 شؤؤواش  ! ةنؤؤث وي ؤؤر  مؤؤ   ألرض .    قتيؤؤر  هش  صؤؤيير  هش تقطؤؤ  هوؤؤاووظ شهرجيوؤؤظ مؤؤ  رؤؤالف هش لؤؤاةةا فحكموؤؤظ ه
ييؤؤى ةكؤؤاموظ  ل ل ييؤؤ   لطاؤؤا     لمشؤؤلير  مؤؤ  نش       لحؤؤاكمر   انؤؤل مؤؤا هةؤؤحل      لم ؤؤايلش  أليؤؤا ء   

جؤؤب آؤؤايتوظ ! شهةوؤؤظ هيؤؤا  مؤؤ   السؤؤيا  ش ليسؤؤا  ش لجيؤؤا  ... ؤؤأةوظ هشلةؤؤاء همؤؤرر بؤؤلينر  ! مسؤؤيمر  ممميؤؤر  ! ت
  لذو  هللامير  شجاياش  سينال ؟!!
هة ؤؤى مؤؤ  ه   سؤؤب  ييمؤؤاء  لمسؤؤيمن   لخرةؤؤ     لشؤؤلعة  ييؤؤى  ؤؤر   الةؤؤتالل  لااهيؤؤ   بؤؤل يؤؤل ييؤؤا  هنيؤؤى ش

شيعطؤرةوظ دؤ    لمسؤؤتأمين  ش لؤذمنن    بؤل  لمؤؤر نين  ش  لميادؤلي  . يؤؤمالء  لؤذو  جؤاؤش   خؤؤنيوظ شرجيوؤظ  حتيؤؤر  
ةتؤؤى  ؤؤال  لعالمؤؤ   لسؤؤعرني  لميؤؤافق  ييويؤؤر   لعبؤؤان شيحؤؤاربر    شرسؤؤرل  شي وؤؤلش  فؤؤي  ألرض  ل سؤؤان.. لؤؤيالن ش 

أو ارمريكاو ال يضربوو إال من يعتدي و نسم في العرا    وأو الكفهار ( فة   فؤاه :  وبد الموسن العبيكاو 
 !!!!!!!!!!!! لو وننوا و   المس منن حا ما , فسم ولي أمر شروي

ش لشؤؤؤر يا  لسؤؤؤرن ء  لمي ؤؤؤؤل  تحتؤؤؤاج إلؤؤؤؤى كتؤؤؤب ك نؤؤؤؤل  ال تسؤؤؤترييوا  لمجيؤؤؤؤا ت. مؤؤؤ  ه ؤؤؤؤر ل شبؤؤؤوان ت شفتؤؤؤؤاش   
  لضالل  لتي  ستعي  بوا ييماء  لسرء   شفقواء  لييتاغر   لنرم في كل بالن شه طار  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي..

لشةاآن   لخؤلس.. هدؤحاص هيؤذ ر  لذلؤ  شهما بليح   لقي   لصالح  م  ييما يا.. فوظ  لساكتر  ي   لحق   
 ش ي   ألير     ش للرص   أ  ال  كيف  لملء ة س  ماال  طنق.

ييؤؤر  بؤؤن  ميؤؤاهل كتمؤؤا   لحؤؤق ش هش تياويؤؤ  شتانؤؤله قشيكؤؤذ  تؤؤل   لعيمؤؤاء ش جؤؤيوظ فؤؤي  ألمؤؤل ش ليوؤؤي ش ليةؤؤا  . شت
 ش لشل ء باو    شيوا   ثميا   ينال ..

ان   لصؤؤحر    ش عؤؤاش  يؤؤ  قةؤؤان   لجوؤؤان . فتايؤؤن  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة   سؤؤييوظ . شيؤؤذ  ة ؤؤم  لعيمؤؤاء يؤؤ  قةؤؤ 
شرلجؤن  ألمؤ  مؤ   لمعلكؤ  تبعؤا  لؤذلك . شكؤا  يؤذ   لسؤيب  لقاتؤل فؤي تعطؤل دؤمام فل ةر   عنيؤر  يينوؤا تنووؤا !  

  لصالح ش ألما  في  ألم  م  هيظ هسباص  ة ل ن  لعاش  الجوانون  شرسارتوظ ليمعلك .
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 ا  معظم ميا ات مدارس الصوو  اا المية:فس -ب

نريؤر  بؤاال يؤ  ذلؤك  لمةؤانو  لقؤا  لاالية   لسؤاةق  مؤ  قةؤان ت  لصؤحر  يؤ   نرؤرل  لمعلكؤ    بؤل  هةجمن 
   إليتؤا ل   لتؤي رسؤموا لوؤظ  لعؤاش ة سؤ . لةصؤبم هكيؤل نيؤا   لصؤحر    نيؤا   ليؤاو   ألمليكؤي  اسؤظ  لا مقل آةؤ  ش

 لصؤؤحر   جؤؤحء   مؤؤ  ممسسؤؤات  يؤؤاي  لتيؤؤافي  لعيؤؤف ش لتطؤؤلف   شلةصؤؤبم  لعاوؤؤا هكيؤؤل رمؤؤرهش لسؤؤعي إلؤؤى تيؤؤاول  لم
شهر ء ش مشؤلين  فؤي  ليللماةؤات   شجيسؤاء مر  ؤا  لسؤالآن  فؤي كؤل   لسيطات  لملتا   لحاكم   ل افل  شلألسؤف ..

 مياسب  . 
 لعؤالمي  لجاوؤؤا.. شرادؤ  ميؤؤذ  شيكؤذ  شميؤذ هش رؤؤل  ل ماةنيؤات شمطيؤؤ   لتسؤعنيات شالسؤؤةما  عؤا  ةطؤالق  لي ؤؤام

مع ظ قةان ت  لصحر   إلسالمة   م  هيظ ملت ؤح ت ذلؤك  لعؤاش   فؤي تحقنؤق   ةطالق يالظ ما  عا سيتميل.. دار
 لاؤؤحش  ل  ؤؤؤلي   شفؤؤؤي ةصؤؤؤل  هشلةا ؤؤؤ  مؤؤؤ   لحكؤؤؤام  لملتؤؤؤاو  شهة مؤؤتوظ    شفؤؤؤي إةجؤؤؤاح رطؤؤؤ  يؤؤؤحل  ألمؤؤؤ  يؤؤؤ  تأونؤؤؤا 

  لمجاياو  لومالء  أليا ء..
 

 الاعوب اا المية في الفسا  وودم نصرتسم ل مجاهد ن : أ مرية  ماسانغ -ج
يؤؤؤث ش ل سؤؤؤرق عفؤؤؤي ةةؤؤؤا   ل  الةامؤؤؤاستتمنؤؤؤح ةةؤؤؤا  يامؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  فؤؤؤي يؤؤؤذ   لحمؤؤؤا   البعؤؤؤا يؤؤؤ       شفؤؤؤي 

ش لعصةا    شفي  لبعا ي  آاي      ش ستحقاق هك ليظ لسخط   شيقا   . ف ةا تيت ؤل ةصؤلتوظ ليمجايؤاو  ش 
 قةاموظ   ليض  جوان هيا ء   ؟!. 

 ش ا هسوين في  ل صل  ألشل في  شدف هةر ل شش     لمسيمن   لنرم  ما  ايي ي   لت ل ر ييا. 
جي  ش لخذال    ش لري  أ ةؤب  لؤاةةا لش لخالد  ه  ش    ةةا  هك ل  لمسيمن  ير ش     ل سرق ش لعصةا   ش 

مؤؤ  وردؤؤ ر    ةؤؤان ت  شفسؤؤان ييمؤؤا وظ     شيجؤؤح شتؤؤلني هةؤؤر ل هك ؤؤل   سؤؤيب ضؤؤالل همؤؤل  وظ     شكل  ةؤؤ   لمؤؤرت
 دحرتوظ.. . فأةى لوظ ه  ولتقر  إلى ذرش  سيام  إلسالم لةجاياش  في سينل   شييصلش    شرسرل ..

كيؤرص ( ش  هكؤان مي سؤتار (   ه  وؤافعر  هيؤا ءيظ ؟ هةؤى لجموؤرر وتلبؤى  ر ل ناوهةى ليسايلي  ييى بل م    
ل م   لقير ت  ل ضا ة    م ل  رشتاةا ( شهبؤبايوا  ه  ويصؤلش  نوؤ    . هةؤى لوؤمالء  لؤذو  ةسؤر    فأةسؤايظ ييى ب

 ويذلر   لتضحةات ؟! هة سوظ ه   ق ر  إلى جاةب  لمجاياو  ش
إ  شدؤؤف ش  ؤؤ   لمسؤؤيمن   لمخؤؤحي  حتؤؤاج ليمجيؤؤا ت  ل  نؤؤل  . شى  شدؤؤف آليؤؤق  إلدؤؤالح ش ليجؤؤاح  حتؤؤاج 

 ان   ال دالح ما فسا م  هةر ل  لمسيمن  في كل مجال..ليل م  ج
 لمعتقا ت فاسؤا . شغالؤب  ألف ؤار ضؤال  . شسؤير   ألك ليؤ  ميحؤلف . ش لعؤان ت ش لتقالنؤا مسؤتررن  مؤ   فأك ل

. ش ا يظ  لحةا ش ل جرر. ش لخالي  ش الرتال  ش لس رر. شتقي  هكؤل  للبؤا   شفشؤا   ل  ار. شهك ل  لمكاسب م   لحل م
 لاؤؤش ش لخؤؤا ع ش للذويؤؤ  ش لتيؤؤلج . شغؤؤا   لتسؤؤابق فؤؤي مةؤؤانو   لمنريؤؤ  ش  لسؤؤ    كؤؤل همؤؤر ل  ليؤؤاس  الباآؤؤل . شظوؤؤله

 لتة  فؤي مةؤانو   للفا ةؤ  ش لعيؤث ش ليؤذخ آؤا   ةةؤا   لمةسؤرري    ش لحسؤا ش لضؤاني  ش لي ؤاق آؤا    مألرفا . شدار
  هك ل  لمعرهي   .
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 لصؤؤا من    طؤؤلش  فؤؤي رمضؤؤا  ييؤؤى مر  ؤؤا  لمؤؤلح ش لسؤؤول ييؤؤى  شدؤؤار  لمصؤؤير  فؤؤي  ليؤؤاس  يؤؤ    شهك ؤؤل
  شهللارؤؤل مختليؤؤاتوظ فةمؤؤا هسؤؤمره  لخةؤؤام  للمضؤؤاةة  . ةنؤؤث ت طؤؤل  لجمؤؤرع   لمعادؤؤي ش ل ؤؤر هيل شبؤؤل م   ل  ؤؤل  ؤؤاهلل

ييى هلحا   الشركستل    شيح  طر   لل  صات   ش لمسا قات  ل ية  ش لجر  ح ..إلى  ؤلص  لسؤحل   ةنؤث  ؤأكير  مؤا 
 شدؤار ذ شآاص ثظ ويقيير  ةا من  جة ؤا     تتحؤر  ةوؤاريظ بتؤل  دؤال   ل جؤل  عؤا مؤا ميؤمش  لؤنيوظ  المربقؤات !! .ل

  شهك ليظ ةحي  شفخل  شتجار  ... إال  ليانر ميوظ  الستطاي ال ومني م   لياس  لحكا  إال ه يوظ . شال  ح  فوظ رغظ 
شهوؤ  يؤظ مؤ   بوان  ه  ال إل  إال   ش هركا   إلسالم ؟!   م  ة ةق  ( مسيمن    فأو   لقرم  لذو   سمر  

. شمؤؤاذ   قؤؤي ممؤؤا وؤؤال ييؤؤى إ مؤؤاةوظ  ؤؤاهلل ش لنؤؤرم ؟!ميؤؤاهل  إل مؤؤا   ؤؤاهلل شهسؤؤما   شدؤؤ ات   شمال  تؤؤ  شكتبؤؤ  شرسؤؤي  
  آلرل ش ضاء   رنله شبله؟! 

 لمسؤؤؤيمن    كؤؤؤال ! شل يؤؤؤ   ء  ل سؤؤؤاق مؤؤؤ يؤؤؤمالهم ؤؤؤال ر  شال   ؤؤؤ  ظؤؤؤا    هش وؤؤؤالس مبطؤؤؤل   هةؤؤؤا ةعتقؤؤؤا كؤؤؤا 
. شلةسؤر  إال ضؤؤالال  فوؤظ  شؤكل يؤؤام  مسؤيمن     و  هييؤظ  حؤال كؤل مؤيوظ  تردؤةا ألةؤر ل هتؤن بوؤذه  ليتؤا   .

  فجار  مياكنا   هديحوظ   هش هر ح ميوظ .
هللارؤل  شيؤر مؤا  هريؤل  حصؤرل  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فؤيهك لي   لمسيمن  م   ألسف   شيذه  ةال  

هة ؤل ش  عتوؤا  شموما ت   يؤذه  لح ةقؤ  مملمؤ  شمومؤا هة ليؤا ش لحما  .   هة ل مسك  لختام   في هللارل  ل تاص ( . 
ش ليحؤؤى  لميترفؤؤ  .. مؤؤ  ييمؤؤاء  لسؤؤرء ش لمشؤؤا ر  لعصؤؤلير  مؤؤ  هدؤؤحاص  ل بؤؤ   ليةضؤؤاء شربطؤؤ   لعيؤؤق  ألشرشبةؤؤ ! 

 ل (  لعالم   لحينق  لمولج  يملش رالا ..  ش لجمورر  لمعجب بؤ  شالشي نيا    إلسالم  ألمليكي
 إال فما ذ  تحتاج يذه  لشعرص  إلسالمة  ةتى تتحل  ؟!  ش

شيؤمالء ال  . يل تحتاج جريا  هك ل مما يي فةؤ  ةتؤى تتحؤل  ؟ فوؤذ  هشل مؤا  حؤل   إلةسؤا  هي إةسؤا  لي ؤرر 
  ييؤؤاما  ؤؤال : يجيؤؤن للجؤؤل وبؤؤات  خلجؤؤر   قؤؤاتير  يؤؤ  جؤؤريوظ شجؤؤرع هبيؤؤا وظ !! شهلل نر هبؤؤي ذر رضؤؤي   ييؤؤ

 !ييى  لياس جا عا شال  خلج  سة   
هم   حتؤؤاجر  ذال  هك ؤؤل ممؤؤا يؤؤظ فةؤؤ    شيؤؤظ فؤؤي ةالؤؤ  مؤؤ   لؤؤذل تأ ايؤؤا ةتؤؤى فطؤؤل  هك ؤؤل  لحنر ةؤؤات   فتجؤؤايا  

 إذ  ما هشذون تا ف  ي  ة سوا . شيمالء ال وتحلكر  م  ذلوظ !!  ! تعة  شهتوبش  شهتلكل شتيطم 
ر   ةتوا  لأليل ض هك ل ممؤا ةصؤل شيحصؤل؟! هم يؤل  حتؤاجر  غؤحش   رارجةؤا  ش ةؤتالال  ؟!  هم شيل  حتاج

 ةتى  تتحل ؟!  يءألم  م  كل يذ  ب يس ا  شظيما  ش ول   ؟! شيل ويقم 
ش لعجنب  لنرم   ه   لم ايل ت شمسنل ت  للفة الةتالل بالن  لمسيمن  م   يل بؤعرص  ل ؤافلي  يؤي هك ؤل 

فوؤظ فؤي هشربؤا  ؤالمالون    شفؤي بالنةؤا  ؤاآلالف   هش الن  لعلص ش لمسيمن   لذو  غح   ل  ل  ن ؤاريظ!  مما رلج في ب
  لمئات ش لعشل ت غالبا !

بل تيايش لما تجا  لمصانمات بن  يشل ت هللاالف  لمت ايلي  فؤي  لةا ؤا  شكرريؤا شغنليؤا مؤ  بؤلآ  بالنيؤظ 
مالء  لجيؤؤرن فؤؤي مطؤؤار ت بالنةؤؤا  لمجؤؤاشر  ليعؤؤل ق شفيسؤؤطن  ةتؤؤى ال وؤؤذيب جيؤؤرنيظ الةتالليؤؤا   فؤؤي ةؤؤن  ويؤؤحل يؤؤ

حسؤب بؤل مؤ  فشغنليا م   ليالن  لمختي   شييعمر   كل  لواشء ش لايؤ   بؤل  التلةنؤب هةةاةؤا  ال ه ؤرل مؤ   لحكؤام  
 بل شةتى  التمت   عايل تيا  لملرصات بيم  لقاةر  ش لاسترر . عة  لشعرص! 
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ء فؤؤي  ألربؤؤار ريؤؤل آليؤؤا   م ؤؤانه ه  مجمريؤؤ  مؤؤ  ر  صؤؤات مصؤؤل شةتؤؤى ال  سؤؤتالص مسؤؤتالص   فقؤؤا جؤؤا
ر  صؤؤؤ    ت ؤؤؤايل   ةتجاجؤؤؤا ييؤؤؤى سؤؤؤماح  لحكرمؤؤؤ   5000 لمسؤؤؤجالت رسؤؤؤمةا   ك ياةؤؤؤات ( شيؤؤؤاني  ولبؤؤؤر ييؤؤؤى 

 لمصؤؤؤؤلي  ليل  صؤؤؤؤات  لمسؤؤؤؤتررن ت مؤؤؤؤ  رشسؤؤؤؤةا شنشل هشربؤؤؤؤا  لشؤؤؤؤلقة     العمؤؤؤؤل فؤؤؤؤي   كباريوؤؤؤؤات (مصؤؤؤؤل. لؤؤؤؤلرم 
 يايل ت كحال تيك  لمت ايل ت .!! هجرري  . شهك لي   الطب  

ش ؤؤا رن شهيؤؤل مصؤؤلي ييؤؤى  ةتجؤؤاج هةؤؤا  إلسؤؤالمنن  ييؤؤى هرؤؤذ ضؤؤليب   لؤؤارل   مؤؤ   لعؤؤايل ت  لمسؤؤجالت 
 .(!!يياةا  بةقرل : في كل كسب ضليب  ما  ة  بت سب ؟ ش لقاةر  رسمةا . فقال  لرهيل  اليوج   لمصلي :   

. غنؤل  ةة   ألجيية  ييى مي   لمسيمات مؤ   لحجؤاص فؤي فلةسؤا شتحت  مي مات ةقرق  إلةسا   ل افل   لعيما
لة تؤي  ؤأ  ميؤ   لمي ؤرس آيطؤاشي شيقرم كينؤل ييمؤاء  لمسؤيمن  بؤةر  ألهيؤل فؤي مصؤل  ييى  لحلي   لشخصة  . 

 لحجؤؤاص بؤؤأ  فلةسؤؤي ن ريؤؤي لاشلؤؤ  ذ ت سؤؤةان  ش ال  جؤؤره  لتؤؤارل  ؤؤ !! شه   لحجؤؤاص ش جؤؤب ييؤؤى  لمسؤؤيمات فؤؤي 
شيطيؤب مؤ   لمسؤيمن      شلةس في  ليالن  ألجيية  !! ثظ  عتما ةسيي مبار  يذه  ل تر  فؤي رطا ؤ  بالن  لمسيمن

  لحمار ..في فلةسا  لمرضرعة  ش لحر ر!. ال  ار    فة  شال في بةخ  
( ب   اه   تي  جؤر ه  ؤالتطية  مؤ   لنوؤرن  ةتؤى  ؤام   بنليؤح إةيا  لنرم م  هم  ش ف كينل ينئ  كبار ييما وا 

 في  ل يةسن  ويره  ايتا ل  شي يي يية    شهيضاء  ل يةسن م   لحارامات ش لمجلمن   ص قر  ل ! 
لي ؤن ه   معؤن   شلؤظ تت ؤلر.  إال  ضؤ  ت ؤايل ت مؤا  شيايي مآسي  إلةت اض  في فيسطن  لظ تقام لوا  ألمؤ

ش غتصؤؤين  سؤؤيمن  شبصؤؤليظ  ثؤؤظ ت ؤؤلر  لمشؤؤوا فؤؤي  ةؤؤتالل  لعؤؤل ق!! شمؤؤ   يؤؤل ذلؤؤك ذ حؤؤن  ليرسؤؤي  همؤؤام سؤؤم   لم
 بؤ  سؤ اح   هرؤذتوظ ممسسؤات  لتيصؤنل ! فؤي ةؤؤن   30000مسؤيم    شضؤعن مؤيو  مؤ   لحةؤا  60000هك ؤل مؤ  

ةؤؤرل جؤؤر ه ه  تضؤؤلص  لماتصؤؤب   طيوؤؤا ةتؤؤى  كؤؤا   لحؤؤر ر ن  ؤؤل  ييؤؤى دؤؤ حات جليؤؤا     لمسؤؤيمر (  لسؤؤعرن   
 ..ش !! شهيلستا   .ش لشةشا  ..شكشمنل . شتسقط جينيوا   شةلم  شةل ذلك !!.  

    حؤؤذ فنليا فؤؤي كؤؤؤل بنؤؤن مؤؤ  بنؤؤرت  لمسؤؤؤيمن  ..فمؤؤاذ  تحتؤؤاج يؤؤؤذه اشيؤؤايي  ل ضؤؤا ةات  لنؤؤرم تضؤؤؤ   ألةؤؤ
  لشعرص ةتى تتحل  ؟!   

  لقا ؤؤؤؤؤل : فوؤؤؤؤؤل ولجؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤذه  لشؤؤؤؤؤعرص  لنؤؤؤؤؤرم ةصؤؤؤؤؤل  لؤؤؤؤؤاو    ةتؤؤؤؤؤى ويصؤؤؤؤؤليا   تعؤؤؤؤؤالى   شيؤؤؤؤؤر
  َ. َْ َ يَْنُصْركُْم َويُثَب ِْت أَْقدَاَمكُمْ يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا إِ   (7)مومد:  ْنُصُروا َّللاه
  ً ََ َحِديثا ََ يَْفقَُهو ََ    فََماِل َهُؤالِء اْلقَْوِم ال يََكادُو ََ اْلقُْرآ و  إ   ؟   أَْم َعلَ  قُلُاوِب أَْقفَالَُهاا ..؟  أَفَال يَتَدَبهُرو

ََ  )سيوا.. لوا شسالاييى هك ل  لقيرص  لنرم ه   ََ َعلَ  قُلُاوبِِهْم َماا َكاانُوا يَْكِسابُو شةعؤرذ  ؤاهلل مؤ  هسؤباص  ( َكال بَْل َرا
 سخط .
ذ ت ورم سألن هةا  ان  جماي   لجوان في مصل  ه ام جمعيا  لجوان ضا  للشس فؤي هفااةسؤتا  أ لؤظ فشؤل  

ات معطةؤات  ألرض شمعطةؤات  لجوان في مصل؟  فقال "  ؤا هرؤي هةؤن تعؤلف ه  مؤ  هيؤظ مقرمؤات ةؤلص  لعصؤا 
 لشؤؤعب . ش لمشؤؤكي  ييؤؤاةا فؤؤي مصؤؤل  ه   ألرض مسؤؤطح  ش لشؤؤعب  لمصؤؤلي ه ضؤؤا  بؤؤعب مسؤؤطم.. ف ةؤؤا تقؤؤرم 

". شم   لعذر م  دؤيحاء  لمسؤيمن  فؤي مصؤل شهرجؤر ه  ال  ححةؤر  لوؤذ   لشؤايا   لقؤا  ةلص يصا ات جوان   ؟!
وا تع يؤؤا ش دؤؤحر وؤؤا ييماءع سؤؤطح    ؤؤا سؤؤطم ةكام  بؤؤعرص م ظغنليؤؤا   هةوؤؤفؤؤي  لشؤؤعرص فؤؤي مصؤؤل كمؤؤا  كؤؤل نهثيتؤؤ
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وا   فيؤؤؤظ ويؤؤؤله فنوؤؤؤا مقاشمؤؤؤا  إال  يؤؤؤ  ممؤؤؤ  هةعؤؤؤظ   بؤؤؤعربع  ش لعيمؤؤؤاء    السؤؤةا ش لسؤؤؤر  ش لؤؤؤذيب    شسؤؤؤطحن  لصؤؤؤحر   
 يينوظ .

شيا يي بياي  لعحيح  سرريا  لمي رب    بالن  لشام   يقؤل ن ر  إلسؤالم    ؤا ةؤرل  ليصؤنلي  يادؤمتوا نمشؤق 
ليحةؤؤا   اسؤؤظ  لسؤؤةاة  . لتؤؤرفل  السؤؤتجمام لعل بنؤؤا  لحةؤؤا   لقؤؤانمن  مؤؤ  هآؤؤل ف  ألرض شالسؤؤةما مؤؤ  نشل  إلؤؤى مؤؤاررر

 لجر ر ..كي ال وت ياش  يياء  لس ل إلؤى  ؤاة ر    شيضؤلبر  لوؤا هكبؤان  لؤؤ   برييؤ  ( . شال ن يؤي لمحيؤا مؤ   إلةؤل ج 
 ! 

ل جؤحر  لمالؤا ا .. شغنليؤا شدؤرال إلؤى جحيؤل  ش ل م ل ذلك ي   لمالص   شتلكةا ..شفيؤانق نبؤي .. شمؤر رن
  الي  ألةاشةةسة  !

 شتبقى  لح ةق  كما  ال تعالى : 
 بِقَْوِم سُوءاً فَال َما ُ َ ال يُغَي ُِر َما بِقَْوِم َحته  يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهْم َوإِذَا أََرادَ َّللاه َه َّللاه ْن َرده لَاهُ َوَماا لَُهاْم ِماْن دُونِاِه ِماإِ

 . (11  لليا: م   آل    َوالِ 

إ   لح ةق   لمل  ت ين كل ورم  هة  لظ  عا ألك ؤل  لمسؤيمن  مؤ   إلسؤالم إال  سؤم  شمؤ   لؤاو  إال رسؤم . شلؤظ 
 عا م   لمسيمن   ييى ما كا  يية  رسرل   ديى   يية  شسؤيظ شهدؤحا     ممؤ  شدؤ وظ  ال ل ؤ   لياجةؤ  إال 

تقاتؤؤؤل ييؤؤؤى يؤؤؤذ   لؤؤؤاو  إال  ينؤؤؤل  آلرؤؤؤلي  مؤؤؤ   للجؤؤؤال  لتؤؤؤي   اى آؤؤؤا  توظ  لميصؤؤؤرر   لمجايؤؤؤ لقيؤؤؤ    شال ويتسؤؤؤب إلؤؤؤ
مؤؤؤن  مطؤؤؤارنو .. فؤؤؤأةى لم ؤؤؤل يؤؤؤذه ومؤؤؤل معؤؤؤحشلن  متجش ليسؤؤؤاء  لمتيؤؤؤاثلي  ييؤؤؤا شييؤؤؤا   عيؤؤؤاش     ا ضؤؤؤن  ييؤؤؤى  ل

  لشعرص ه  تيصل   شرسرل    شه  تجايا م   لمجاياو  ؟!
 ك ؤؤل   لمقوؤؤرري   لل فضؤؤن  لوؤؤذه  ألةؤؤر ل    لمحصؤؤرري  ال  سؤؤتطةعر  ةنيؤؤ  شال  رغؤؤظ هةؤؤي ال هةسؤؤى ه  هةؤؤره 

ووتاش  سينال .. طةعر    في هة سوظ ..شيجأرش  إلى   م  جرر  لحكؤام شةصؤار فتؤاش   لعيمؤاء  لضؤالن  لوؤظ 
 ..ف لج   كلبتوظ . شل   ما شد ن ير ةال  ألك لي   لساةق  ..

 
وهي أو انتصار المجاهد ن و   اروداء . وانتصهار الجسها  نن   ب ااشار  إلنسا فسنا  حايقة مؤلمة يج

قسم أهدافسم بالوكم بما أن ل هللا ,  هو في حايقته انتصهار لألمهة والاهعوب . ونعمهة مهن يفي مااريعسم وتوا
 أحوالسا .ذلك  هللا و نسا لما تستأهل

لهتعمسم   تسهتأهل فهرج هللا )نصهر ط يعهتسم المجاههد فسل أحوال هذه الاعوب المسما  )إ المية( النوم ,  
 النعمة ؟ ال سم  ال.. . هذه 

 وهل أحوال و مائسم ووا   صووتسم , تستأهل ممل فرج هللا هذا ونصره لسذه ارمة؟ ال سم  ال ..  
 وهل واوة حكامسم المرتد ن الظالمنن الكافرين الفا قنن يستأهل الفرج والعوو ؟ ال سم  ال..  

 ( . نون فيه ) وما ربك بظالم ل عبند تقد أو هذا يفسر ماوأو
 . لقهد ا تاهسدوا والوههوا ربسهم شههسداء ) وهكهذا انتصهر معظههم الجسها  نن حنهه  وهام جسها   نصههرا  قاصها  )سههم

ويستباروو بالذ ن لهم   وقهوا )سهم مهن ق فسهم أال قهود و هنسم وال ههم يو نهوو  هفرحنن بما فتسم هللا من فض 
  تعال  .إو شاء هللا (.
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لقد أوو  هللا المقبولنن المخ صنن منسم النصر اروظم . ووربسم إليه. وق صسم مهن ههذا الواوهة المنكهو  
. 

فالنصهههر الظهههاهر الماهههسو , )س يمهههة اروهههداء الكهههافرين , وانسيهههار الوغههها  المرتهههد ن , وانهههدحار الظ مهههة  
 ل مهن هللا و ه  ههذه الاهعوب لمها تسهتأه سا والفا قنن , وتوكيم شرع  رب العالمنن في ارمة   ههو نعمهة تتنه

 وهذا ما تقتضيه السنن , و تدل و يه شواهد التاريخ .
 

 
لقا يظ  لخطب ش لعطؤب . ش ةحؤ  ةسؤنل إلؤى ه   عؤظ  ل يؤظ ش ل سؤان  ألرض شمؤ  يينوؤا ةتؤى   ؤةة   لوؤا 

كؤذ  ش ؤف  لمجايؤاش  فؤي سؤينل   شي  ميميا  سطا  شيؤاال   عؤا ه  سؤارت شتسؤنل  لنؤرم لتمتيؤ  ظيمؤا  شجؤرر .  لذي 
شيذ   لردؤف لؤةس يؤذر    ألةؤا كؤي  قؤرل أ     في ساة   لمر جو  شرسلش  معاركوظ شيحمر  في مر جواتوظ.وشةنا

 إذ  ما  ل ا ا  في  لجوان إذ  كاةن هةر ل  ألم  تستأيل  لوحيم  ؟

 فوذه  ل  ل  ةحغ  بةطا  شة س ضعة  . شيذ  ورضح  همل   : 
لجوؤان فليضؤ  متعنيؤ   لنؤرم   شيؤي عبؤان  بخصؤة    ييؤى  كؤل فؤلن مسؤيظ ه  ومنووؤا   آا عؤ   ه   : أولسما 

ة س  هم كاري  . م يوا م ل  لصال  ش لحكا  ش لصةام شكل عبؤان . فوؤر م ؤاص ييؤى  هن  وؤا. مآرؤذ ييؤى تلكوؤا . هللاثؤظ 
 كافل  جحرنيا .  اإليل ض ييوا. 

م  كؤل  ل ؤل  ة  عؤا ترةنؤا   كمؤا  ت شهير ةوظ  لنرم هللاكا في فلضنبل إ  مر جو  دا ل  ل افلي  ش لملتاو  
 سيق شهسي يا  ليل ين  في  ل صل  ل اةي.. 

ه  هن ء  لمجايؤؤاو  لوؤؤذه  ل ليضؤؤ   حؤؤل  مكؤؤام   لصؤؤالح فؤؤي  طؤؤاع  لصؤؤحر  ش ر يؤؤايا. ثؤؤظ   وارمههر المههاني:
 لتضؤؤحةات  لجسؤؤام   شمسؤؤار  لعؤؤذ ص   فؤؤي   انتوؤؤا شييما وؤؤا . ثؤؤظ ويؤؤاه مسؤؤار  لصؤؤالح ةتؤؤى وتعؤؤا  ييؤؤل آليؤؤق 

  لصالح   شتياه  ألم  رطايا  لصحةح  إلى ه  تستأيل ةصل  .. ي ش ل م   لذي  جب ه  تافع   ألم    فةسل 
وما أان إال أو يااء ربي.. أو تنصر ارمة ويتنه ل )سها الفهرج , وتع هوا رايهة   نسها وتوكهم شهريعة ربسها , 

 تاهسا  نن والمقهاومنن هنها و ارتقوا إل  مستويات الاسا   مهن اال. المجد  إل  وال امن  مو  تضوياتلمجر  
 الذ ن  يقدموو أنفسسم ورا)نن لسذا الد ن حن  وفقسم هللا.من أولكك  .وهنا  
  لمها تتوهر  ارمهة  .. إو هؤالء  نتصهروو نصهرا  شخصهيا  ذاتيها  وهاجال  , ويمسهدوو الوريهق لنصهر ارمهة 

زمنا  طويال , و   مسار مرير تعوره  ماء الاسداء , وترويه  مهوع اريهام  والمها الت  بفعل ومل مترا م  يأقذ
 , وتودوه فهات المعذ)نن المضونن في  بنل   نسم وأمتسم..

ا  ماء مال هنن الاهسداء مهن ههذه ارمهة , حته  نسهتأهل الفهرج مال أوول  ماء فالد , وال مكات فالد.. وإن
 هللا.  والنصر والظفر. ونستأهل مووو 

 لقا  ام هيل  بباص جنييا شسعوظ   ش اميا معوظ شسعيا ..ش لحما هلل شةسأل   لقيرل ..
نت ييؤى مسؤام  هشجتؤؤي   شيؤي تؤرنييي ييؤؤى  هذكؤل  آل  هةيؤي ييؤاما كيؤؤا فؤي كابؤل ه ؤام آالبؤؤا    لطالمؤا رنم

ل  لطؤاة   ؤلص كابؤل  لتؤي كيؤا  اص  لا ر  اكة  ش ؤا هةضؤلتم هآ ؤالي  ألربعؤ  أل ؤيميوظ  يؤل ه  هرؤلج إلؤى رؤط  لقتؤا
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كنيؤرمتل فقؤط  12ةسكيوا شةا ف  ييوا . ةنث   سم   نشي  لقيابل   شههيؤح ردؤاص  لمعؤار  مؤ   لينؤن  لؤذي وبعؤا 
 ي  ساةتوا !  فأ رل لوا : 

إةؤؤ  لةعؤؤح ييؤؤي  كؤؤاؤ   شيقطؤؤ   ييؤؤي يؤؤذه  لي ؤؤل   لحؤؤا ل  فؤؤي ينؤؤر   لصؤؤاار . شل يؤؤي ر ض ملتؤؤاح  لضؤؤمنل 
لشجؤؤؤي شرؤؤؤلشج هم ؤؤؤالي . سؤؤؤةجعل نمريؤؤؤك شنمؤؤؤرع م نالتؤؤؤك تختصؤؤؤل شتؤؤؤرفل يينيؤؤؤا نمؤؤؤرع مالوؤؤؤن  ألةؤؤؤي هييؤؤؤظ ه  ر

 لباكةات  لقانمات . شيؤذه  لحسؤل  فؤي ينؤر  هبيؤا ي سؤترفل ييؤى مالوؤن  هآ ؤال  لمسؤيمن  تجؤلع مؤل ر   لنؤتظ شلريؤ  
  لتشليا إ  باء   . إةيا ةحمل ي   ألم  يي  مصا يوا لعيوا ت ختصل يينوظ .. 

ظ مل   ةسيين م  فل بي  ينل هذ    ل جؤل ألتؤا   هيمؤالي فؤي  لتؤاريب ش إليؤا ن ش للبؤا  .. فتمسؤك هشجتؤي شك
لشةيؤؤا  مي  ا يؤؤ  :  ةت ؤؤل ش دؤؤيل  يؤؤنال فالر ؤن مبكؤؤل جؤؤا   . فؤؤأ رل لوؤؤا : لؤر ييمؤؤن ه  هيؤؤا ءةا ويؤؤامر  ش و ي ف  ً  فؤكف

َوإِذْ  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ مؤؤؤ   ؤؤؤال   لؤؤؤ  :  الةت ؤؤلت . شل ؤؤؤيوظ ن  يؤؤؤر  فؤؤؤي ةلبيؤؤؤا شلسؤؤؤيا ه ؤؤؤل مؤؤؤيوظ . ش ؤؤؤاشتيا

ُ َسِميع  َعِليم   ُئ اْلُمْؤِمنِيَن َمقَاِعدَ ِلْلِقتَاِل َوَّللاه ِ  . (121 هللال يمل  :  َغدَْوَت ِمْن أَْهِلَك .ُبَو 
 لمسؤيمن   فقاتل    للياء   شهيرذ  اهلل م   ل خل . شما هذكؤل يؤذ  مؤ  ك نؤل مؤ   لؤذكليات  لعحيؤح  إال لتح نؤح 

 ؤؤليالموظ  أةر ليؤؤا   شتشؤؤريقوظ إلنوؤؤا . شألةوؤؤا دؤؤرر ر  عؤؤ   لهةؤؤا يؤؤ  م نالتوؤؤا فؤؤي هربؤؤار مؤؤ  سؤؤيف فح حتيؤؤا ..ثؤؤظ 
 فأشن ه  هد وا لم  فاتت  فيعيوظ وتح حش  .  -ش لحما هلل  -يشيايا 

كؤؤؤا   قرلؤؤؤ   شىال فأةؤؤؤا ه ؤؤؤل مؤؤؤ  هيؤؤؤلف مؤؤؤ   لمجايؤؤؤاو   ةؤؤؤاال شسؤؤؤعةا ش ؤؤؤا رؤؤؤاص مؤؤؤ   فتؤؤؤل  . شال ه ؤؤؤرل إال مؤؤؤا
 لحييؤؤي (  لمؤؤا كؤؤا  وؤؤل  رةنؤؤل  لشؤؤوا ء مؤؤ  ةرلؤؤ  فؤؤي جوؤؤان  - لسؤؤيطا    لمجايؤؤا ةؤؤرر  لؤؤاو  هة ؤؤي     لشؤؤامي 

(. شكؤؤظ هةؤؤا ةقنؤؤق بوؤؤذ   لههو  ههاو هلل )ههي حاجههة رقههذني , وإنمهها ارومههال بالنيههات لصؤؤينينن    فنتحسؤؤل شيقؤؤرل :   
 توظ مقايا ليقتال   هش دحيتوظ فة  !  لقرل ش ا مضى جل  م  هيلف شم  هيانتوظ ليجوان شبره

ش ل يؤؤؤي كاتؤؤؤب شييؤؤؤي  هماةؤؤؤ  . شلؤؤؤر كؤؤؤا  مؤؤؤ  هيؤؤؤلف مؤؤؤ   لمجايؤؤؤاو   لمخيصؤؤؤن  كتا ؤؤؤا شهن ؤؤؤاء   شكتيؤؤؤر  يؤؤؤ  
هةر لوظ  ألآارش  هلباص م  كا  ل   يب هش هلقى  لسم  شيؤر بؤونا ..فيؤةس يؤذ  محؤل فخؤل . شهي فخؤل ؟!.. شيؤل 

هسؤا   خؤل   ش ؤؤا رؤلج دؤبا ا  لمسؤيمن  شةسؤاؤيظ   جؤل  هة سؤو   ؤالنورن فؤؤي  مكؤ  للجؤل مؤ  يؤذه  ألمؤ  ه  ولفؤ  ر 
فيسؤؤطن  شبؤؤاللشس فؤؤي  لشةشؤؤا  ..؟!! هال ال ةامؤؤن هيؤؤن   لجييؤؤاء   شال تويؤؤأ  لقايؤؤاش   ييؤؤى فؤؤل ش ..شال متؤؤ    

  لخرة   طعام شال بل ص شال شلا .. 
هةةؤؤاء  ل رفؤؤ  متخفةؤؤا   شكؤؤا   ؤؤا رؤؤلج شهرؤؤره لقؤؤا رؤؤلج  بؤؤل  ةظ ذ ت وؤؤرم مؤؤ  مخيئؤؤ  لؤؤنال وتجؤؤرل فؤؤي  نعههم ..

رلجؤر  ييؤى هبؤي جع ؤل  –ييؤنوظ رضؤر      -محما  لميقب  ؤالي س  لحكةؤ  شيمؤا إمامؤا  جيؤنال  مؤ  هللال  لينؤن  
  لميصرر  قاتير  يمال   ل يم  في  لماوي  ش ل رف  . ثظ تر ريا  رتفةا ي  هة ار يمال  شجر سةس   .  

  فقالؤن ذ ميوا آا ل  منتؤا  . فسؤألوا ييؤ ش ا رلج وتجرل  مله  تيبش في  لمحبي    شتأرفله   بل  ةظ ذ ت لني  
   هةوا ستطعم  هوتاما ييايا . فقال لوا :  ا ييمنف هة  منت  ةل م . فقالن ل  :  ا ةي ن ليا .

 : إو أممالك  يخرجونني غدا لتضرب ونقي    فبكى رضي   يي  ش ال لوا
 ظ  كف رلشج  لحل  لمشكل ! فخلج ش تل بونا  ولةم    .شيذ  ما كا  .. شل

.  ةسؤؤا يا .. شةلمؤؤا  هآ اليؤؤا شم ؤؤل يؤؤذ  بؤؤل هبؤؤي  ميؤؤ  يؤؤر  لؤؤذي هرلجيؤؤا لتضؤؤلص هييا يؤؤا . شليتي ؤؤى  حؤؤل نمؤؤ 
َل اْلِكتَاَب َوهَُو يَتََوله    شلةس يياةا لوظ إال  رل   تعالى : ُ الهِذي نَزه َه َوِلي َِي َّللاه اِلِحينَ إِ   (196 أليل ف:   الصه
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َ َوْليَقُولُاوا  يمال  أمله سبحاة  :  يهاةً ِضاعَافاً َخاافُوا َعلَاْيِهْم فَْليَتهقُاوا َّللاه ََ الهاِذيَن لَاْو .ََركُاوا ِماْن َخْلِفِهاْم ذُر ِ قَاْوالً  َوْلايَْخ

  لياس لم  ةتل  هيييا ؟! .  شلةس يياي  رل هسا  مما هسي ن   يياما  سأليا . (9  ليساء:  َسِديداً 
 شل    يل ك ن جورنةا شجورن هم اليا لحل  لمشكل ؟ بل  لمشاكل  لمتل كم  م   ل  ل ش لم الظ ؟! 

 ال ..لظ ت ف .. لظ ت ف جورن هم اليا.. ش لةسن  كافة  و  هييظ .
 

وئ ومسهار الفسها  فهي هائ ة من تبعات القعو  والنكه فواتنر وو  ندفعومن  يأتي بعدهم , إو جن نا هذا 
حته  وصه نا إله  مها وصه نا إليهه   .وقاصهة فهي ههذا القهرو ارقنهر  . ل منو  وبر مكات السننن التي مضه 

 . من حال أ و  ال  رقي هللا وال  رقي ر وله  ص   هللا و يه و  م وال المؤمننن النوم 
أو وهد ن   مسمها انهوا وزومهوا , ومسما ان الظانوو من المصه ونن الم وهومنن , والع مهاء الهواهمنن القا

أنههه بغنههر الجسهها  والتضههويات يمكههن لألمههة أو حمالتسههم العالميههة الكالميههة لههدحر العههدواو  ههتول الماههكل . و 
تههنس  , فسههم واهمههوو , رنسههم تر ههوا مقتضهه  شههواهد  تههاب هللا و ههنة نبيههه صهه   هللا و يههه و هه م و روس 

 الفكر والف سفات الضالة    التاريخ , وراحوا  بوموو ون الو ول في متاهات 
)ل العجب أنسم  بوموو ون نصر    ن هللا في ميا  ن  خوه والار  به     في أجسه   حكهم السهالطنن   

 وإ ارات الموت نن الغ ا  الكافرين   وبومل أفكارهم و ووتسم . وهلل ارمر من وبل ومن بعد.

 وهللا غالب و   أمره ولكن المنافقنن ال يع موو .

 
 لعيمؤاء ش لؤايا   ذ  تضافلت  ألسباص  لخارجة   ل الث  أ  ر   أس  أليا ء شيجمؤتوظ   شفسؤان هةؤر ل هك ؤلشيك

شةخيتوظ   ثظ  ةت اس هةر ل غالية   لشعرص   لمسيم  . لت ؤر  سؤيبا  ر ةسؤةا  فؤي يؤام ةصؤرل  ليصؤل ش ل ؤلج شيؤام 
  ةتصار مشلشع  لجوانون .  شيام تحقنق هيا فوظ.

رؤؤذل ذلؤؤك    لؤؤليط  لمبؤؤار    شهةؤؤةط  ؤؤ    ش رسؤؤل  لمعؤؤار  ش لحؤؤلشص  لسؤؤال  . شفؤؤي مريؤؤرن   همؤؤل فةمؤؤا لقؤؤا  
 ةستقيل م  ه ام إ  باء  .

شل ؤؤ  يؤؤل ليؤؤا  صؤؤ تيا جوؤؤانون  ه  ةيقؤؤى هسؤؤباص  لخسؤؤار  ش لوؤؤح  ظ ش  ل شؤؤل  لمت ؤؤلر فقؤؤط ييؤؤى تيؤؤك  ألسؤؤباص 
دؤ   التةؤار  لجوؤاني ذ تؤ    سؤيب  لقصؤرر ش لحؤال  لؤذي  لخارجة  هللاة    لذكل..؟!  كال!!  ييا  هسباص ن ريةؤ  را

  يتل ه   سايمن  شكل ر ةسي في  ليتا    لتي ةصين . شير ما سيتياشل  في يذ   ل صل  .. إ  باء  .
ش يؤؤل ه  ةخؤؤرض فؤؤي شجؤؤره  لخيؤؤل شهسؤؤباص  ل شؤؤل  لا ريةؤؤ  فؤؤي  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  جؤؤار بيؤؤا ه  ةؤؤذكل إ جابةؤؤات 

   ييل تيك  لسين   لعامل   اإلةجاه ت ش لتضحةات.ذلك  لتةار شىةجاه ت
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  في أربعين عاماً مضت: الجهاديالحصاد اإليجابي وإنجازات التيار 

ييؤؤؤى مؤؤؤا  هربعؤؤؤن  سؤؤؤي  مؤؤؤ  تؤؤؤل كظ  لجوؤؤؤرن ش ليؤؤؤذل ش لعطؤؤؤاء   لمختيؤؤؤف  لجمايؤؤؤات ش لتي ةمؤؤؤات ش ألفؤؤؤل ن فؤؤؤي 
جؤؤاه ت ي ةمؤؤ . شةققؤؤر   ةتصؤؤار ت ك نؤؤل  تسؤؤجل فؤؤي مختيؤؤف هةحؤؤاء  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي . هةجؤؤح  لجوؤؤانور  إة

سؤؤجيوظ  لمشؤؤلف . شى  كؤؤاةر   ؤؤؤا فشؤؤير  فؤؤي  لردؤؤرل إلؤؤؤى  أليؤؤا ف  ليوا ةؤؤ   لتؤؤي شضؤؤؤعريا ألة سؤؤوظ كمؤؤا هسؤؤؤي يا. 
 شيمك  تصيةا يذه  إلةجاه ت في  لمياةي  لتالة : 

 اانجازات الفكرية والمنسجية: - 1
 ألنبةؤ  ش إليالمةؤ   لمختي ؤ   نش انتؤ  شم  ليؤ   شييؤل مجمؤرع  لجوؤر  فقا  ستطاع  لتةار  لجواني ييل ييما  

  ه   قؤؤؤامر   لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني كمارسؤؤؤ  ر ةسؤؤؤة  شمتمنؤؤؤح  فؤؤؤي  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة   لمعادؤؤؤل  . ش تمكيؤؤؤر  مؤؤؤ  تحاوؤؤؤا 
  معؤالظ  مالمم ميوجوا   ييؤل  ل تؤب ش لممل ؤات ش  لمحاضؤل ت   شه   خطؤر   مؤا ن هشلئؤك  لعيمؤاء ش لم  ؤلي  ش لقؤان

 لطليق ليسا لي  ري وؤظ ييؤى ذلؤك  لؤارص  لمينؤل. ش ؤا هضؤ ن نمؤاء هللاالف  لشؤوا ء ممؤ   ؤامر  هرش ةوؤظ فؤي سؤينل 
  فؤؤي مختيؤؤف  لمةؤؤانو  ييؤؤى تيؤؤك  ألف ؤؤار شذلؤؤك  لمؤؤيو  ةةؤؤا . شجعيؤؤر  لوؤؤا ةمؤؤاذج ش ؤؤاش   سؤؤتيوموا  لسؤؤا لش  إلؤؤى 

 ملضا    ييى آليقتوظ.
 الجمسور:اانجازات الدووية و   - 2

 ضل   هشال    ثظ   ضل تيك  لتجارص  شمؤا  ؤام  لشؤوا ء ش لصؤابلش  فؤي سؤينل   ييؤى ذلؤك  لؤارص . ش بش  
 لايريؤ  ليجوؤانون  ييؤى مختيؤف  ألدؤعا    شييؤى مؤا  تيؤك  لعقؤرن  ما لعب   لتل    ل  ؤلي ش لجوؤرن  إليالمةؤ  ش

ألمؤ  يامؤ  شفؤي  لصؤحر  رادؤ    ش دؤارت يطؤاء توظ  لماضة  . دار ليجوؤانون  جموؤرر متمنؤح  فؤي    ألربع 
 م ال  شةيل سا  ل ل  لمسارين   آلوين  إلى ربوظ م  جمرع يذه  ألم . 

 اانجازات العسكرية: - 3
فقؤؤا  سؤؤتطاع  لمجايؤؤاش  فؤؤي سؤؤينل   فؤؤي يؤؤذ   شيؤؤي  لجاةؤؤب  لبؤؤاره ش لميمؤؤرس مؤؤ  إةجؤؤاه ت  لجوؤؤانون  . 

لتةار  لجواني   هشمؤ  مختيؤف مكرةؤات  ل ؤايل   لجوان ؤ  مؤ   لمجايؤاو  أليؤا ء  لحما  سر ء  م   لجوانون  م   
   لخارجن  ش لمحينن  . شييى مختيف  ألدعا   لجماعة  ش ل لن   .  ستطاير  ه   كتيؤر  بؤاما وظ شبعيؤاء هسؤل يظ 

 .ش لمشلنو  في سينل   ميوظ   ه   قامر  إةجاه ت ال  ستوا  بوا في  لمجال  لعسكلي 
فقؤؤؤا  ؤؤؤامن  عؤؤؤة  لتجؤؤؤارص ةمرذجؤؤؤا   لي ؤؤؤرر ت  لمسؤؤؤتمل   لطرييؤؤؤ   لمؤؤؤا    كتيؤؤؤك  لتؤؤؤي ةصؤؤؤين فؤؤؤي سؤؤؤرريا  

آاجةكسؤؤؤتا  .. ش ؤؤؤامر  ةمؤؤؤاذج لمر جوؤؤؤات ةرعةؤؤؤ  ش  سؤؤؤتطاير  ه   طةحؤؤؤر    العاوؤؤؤا مؤؤؤ  رؤشس  ل  ؤؤؤل  ش لجح  ؤؤؤل ش
 شملت ح ت  أليا ء..

مؤؤ   لطر غنؤؤن . كؤؤا  فوؤؤظ  للؤسؤؤاء ش لؤؤرهر ء شكبؤؤار فقؤؤا تمكؤؤ   لمجايؤؤاش  مؤؤ  إيؤؤا م  ل  نؤؤل مؤؤ  هيؤؤا ء     
 ه  في بيا   ياوا ..ئر هير    لطر غنن شدااريظ   ش ستطاع جيا    لمجاياش  ه  ولنش  داع  لعاش    ما  كاف

كمؤؤا  سؤؤتطاير   لجوؤؤانور  ه  ويعيؤؤر  نشر   يامؤؤا  فؤؤي مر جوؤؤ   لوجمؤؤ   لصؤؤينية   لمعادؤؤل  ييؤؤى  لمسؤؤيمن  فؤؤي 
 ا   كا  م  هيموا  لاشر  لذي لعيؤره فؤي  لجوؤان فؤي كؤل سؤاةات  لمر جوؤات  لم ترةؤ  مؤ   أليؤا ء يان م   لقضا

شكؤا  مؤ  هبلهيؤا  إلى  لعؤل ق ةالةؤا .إلى كشمنل إلى إريتليا إلى  لصرمال... إةاشةةسةا لخارجن  . م   ل يين  إلى 
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ا  ضؤا  لمالةؤا   لؤلشس   ةنؤث مؤا تؤح ل شهيموا مؤا  امؤ   لجوؤانور  مؤ  مشؤاركتوظ  ل ؤافل  فؤي  لجوؤان فؤي  لشةشؤ
 لمعلك  مستمل  . شكؤذلك بالؤيؤظ  لحسؤ  فؤي  ليرسؤي  ضؤا  لصؤينينن   لصؤلص ش ل ؤلش ت  لمؤايرمن   مؤ  مختيؤف 

  لقر   لصينية   لعالمة  ةنث تمكير  م  إجواض مشلشع  إل ان   لذي  ستواف  لمسيمن  ييا  .
جوؤان فؤي سؤاة  هفااةسؤتا  ةنؤث  سؤتطاير  ه   طةحؤر  بي ؤام شل   ةجؤاةوظ  ألكيؤل كؤا  فؤي  لمشؤارك  فؤي  ل

ةكؤؤؤظ بؤؤؤنريي نمؤؤؤري يمنؤؤؤل   ثؤؤؤظ ه   طةحؤؤؤر  تبعؤؤؤا  لؤؤؤذلك  الاشلؤؤؤ   لع مؤؤؤى  ل يؤؤؤل    إلتحؤؤؤان  لسؤؤؤرفنتي ( ش    كؤؤؤر  
تيؤؤك  لجوؤؤرن  يؤؤ  شالن  ةؤؤر   لؤؤا ر  إلسؤؤالم مؤؤ   هسؤؤ لتييموؤؤا   شيجعيريؤؤا هثؤؤل    عؤؤا يؤؤن .. ةنؤؤث  هشدؤؤالوا شيطؤؤرش 

 ةؤؤام  إلمؤؤار   إلسؤؤالمة  فؤؤي هفااةسؤؤتا    شتيصؤؤنب همنؤل ليمؤؤممين    رغؤؤظ كؤؤل محؤؤاشالت  لميؤؤ  ش إلجوؤؤاض . جاوؤا   
سين  ةمرذجا  ليحكظ  الشليع  رغظ هةؤف  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا  شةمرذجؤا   6ةنث  امن  إلمار  شهمنليا ييى ما  

شهش مؤل ربوؤظ.. ثؤظ مؤا كؤا  مؤ   ليمؤرذج  ل ؤذ ليحص   لؤذي  متيؤ   ؤ   لممميؤر  شيعةشؤر  ةةؤاتوظ شفؤق  ر يؤا نوؤيوظ 
 .يقل  لمر جو  إلى يقل  ييوا  ليا ة ب لذي هفتتم     لمجاياش   لقل   لحاني ش لعشلي   ل  همليكا  لمحيرم.. 

ثظ كا   دمرن  لمجايؤاو   أل طؤال مؤ   ألفاؤا   لعؤلص فؤي معؤار  هفااةسؤتا  شسؤاةات  لمر جوؤ   لم ترةؤ   
 بايوا ييل  لعالظ فةما هسمره  الحلص  لعالمة  ييى  إلرياص.م   لقر   لع مى شهت

شيايظ  لمجاياش  ثظ ما تبؤ  ذلؤك  لنؤرم وتؤا عر  فؤي سؤاةات  لمر جوؤ  مؤ   لصؤينين  شهيؤر ةوظ فؤي هك ؤل مؤ   
بؤؤر رق  ألمؤؤل فؤؤي هك ؤؤل مؤؤ  مكؤؤا   انمؤؤ .. شى  غؤؤا   ليؤؤاظل   مجؤؤال.. شيؤؤايي سؤؤاة   لجوؤؤان فؤؤي  لعؤؤل ق مسؤؤتعل   ش

  ليب..

شسةسؤؤتمل  لعطؤؤاء ش إلةجؤؤاه ت  لعسؤؤكلي   لجوان ؤؤ  ةتؤؤى وتحقؤؤق مريؤؤرن   لوؤؤذه  ألمؤؤ   ؤؤال  ل ش لتمكؤؤن  شرفؤؤ  
 ر  ات يذ   لاو  إ  باء   تعالى.

ش ا ة ل ذلك  لمسار  لطريل م   لمر جوؤات ييؤل مؤا وحيؤا ييؤى هربعؤن  سؤي     ؤآالف  لمعؤار  ش لمر جوؤات  
أليؤؤا ء   مؤؤ   لؤؤا رل ش لخؤؤارج هةؤؤ  شرغؤؤظ ملةيؤؤ   الةحطؤؤا   لتؤؤي  عةشؤؤوا يمؤؤرم   طؤؤال   لتؤؤي هثيؤؤن فنوؤؤا هشلئؤؤك  أل

 لمسؤؤيمن   إال ه  معجؤؤح  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شىربؤؤاره  أةؤؤ  مؤؤا تؤؤح ل يصؤؤا   مؤؤ  همتؤؤ  ظؤؤايلي  ييؤؤى 
  شمؤؤا تؤؤح ل  لحؤق   ال  ضؤؤليظ مؤؤ  رؤؤذلوظ شال مؤؤ  رؤؤال وظ ةتؤؤى  ؤؤأتي همؤل   شيؤؤظ ييؤؤى ذلؤؤك .يؤؤي معجؤؤح  مسؤؤتمل  

متحقق  . شلوا رجالوا ةتى في هسرن مل ةل تارير يذه  ألم  . شلر يلف  لجوانور  كمؤا ويباؤي  ؤار تؤل ثوظ شقةمؤ  
تؤؤاريخوظ شتجؤؤاربوظ   شبؤؤمل  لقؤؤانرش   فؤؤنوظ يؤؤ  سؤؤايا  لجؤؤا ل تا ؤؤ  ذلؤؤك  لتؤؤل    لمجنؤؤا  لخي ؤؤر  لوؤؤذه  ألمؤؤ  تل ثؤؤا  

رشس   ش صؤؤؤؤؤم  أل طؤؤؤؤؤال  لمةؤؤؤؤؤامن    شةمؤؤؤؤؤاذج  لشؤؤؤؤؤوا ء  للبؤؤؤؤؤاةنن  مجنؤؤؤؤؤا    ه رؤؤؤؤؤل   بتؤؤؤؤؤارير  لتجؤؤؤؤؤارص   شييؤؤؤؤؤل  لؤؤؤؤؤا
ش لمجايؤاو   لصؤابلي .. شل ؤ  شلألسؤف لقؤا آؤرت  أل ؤام تيؤك  لصؤحف   ش ةؤاثلت ييؤل  أل ؤام ك نؤل مؤ   لقصؤؤم 
 لل  عؤؤ  ش ليمؤؤاذج  ل ليؤؤا  . فؤؤلةظ   هدؤؤحابوا ش هجؤؤحل لوؤؤظ  لم ربؤؤ .. شكمؤؤا  ؤؤال يمؤؤل رضؤؤي   ييؤؤ  ييؤؤاما سؤؤأل 

ا ء  ل ترح فقصر  يية   صم م  يلفر   ثظ  الر  شهللارلي  لظ  علفوظ هةا   فقال رضي   ييؤ  مؤا ضؤليظ ي  بو
 ه  لظ  علفوظ  لياس إذ يلفوظ   تعالى.

 اانجازات السيا ية: -4
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شى امؤؤ   لي ؤؤام  إلسؤؤالمي ييؤؤى   رغؤؤظ ه   لوؤؤاف  ليوؤؤا ي  لؤؤذي رفعؤؤ   لجوؤؤانور  شيؤؤر إسؤؤقا  هة مؤؤ   لجاييةؤؤ  
ضؤؤوا لؤؤظ وتحقؤؤق فؤؤي كافؤؤ   لسؤؤاةات  لتؤؤي يميؤؤر  بوؤؤا كافؤؤ   . شل ؤؤ  شييؤؤى آليؤؤق ذلؤؤك  لوؤؤاف شىلؤؤى جاةؤؤب تيؤؤك هةقا

  لمسار ت. ةقق  لجوانور  إةجاه ت سةاسة  ك نل . م  هيموا :
 .تواوا مشاري  هة م   لحكظ  لجايية    شكشف  طالةوا شةحع  لشلعة  ييوا 
 ي سعن فة    ألة م   لتي يمن بذلك    شالسةما مشاري  فضم  مشاري   لتطية  م   لنورن ش لالص  لذ

  لتاليب شةشل  إلسالم ييى  لطليق   لصينية  .

   ىيالمةا  .ش كذلك  ستطاع  لجوانور  مر جو   ةحل فات  لصحر  ميوجةا  شيميةا 

   ش  ستطاير    ضل   . إلثبات لياح    لمحتين  ه   ألم  رغظ  ةوةاريا لةسن لقم  سا ا . 

يين  م مؤؤ   إلةجؤؤاه ت  لسةاسؤؤة   لتؤؤي تتضؤؤافل ةتا جوؤؤا مؤؤ   لر ؤؤن ةتؤؤى تر فؤؤق  ؤؤار   تعؤؤالى فؤؤي قةؤؤام  لمؤؤ ش
لتحقنق  إلةجاه  ألكيل في إ ام  ةر   ن ر  إلسالم  لح  ي  ش  لؤافاع ييوؤا شترسؤة  رفقتوؤا ةتؤى تقؤرم  لخالفؤ   لل بؤا  

ي ال بؤك شال ريؤب  ا مؤ  ش هللاتةؤ  ش ييؤل  لجوؤان شال بؤك  لمريرن   لتي  شل بوا رسرل   ديى   يية  شسيظ شي
 شال  لمعار   ليللماةة .   إلل تلشةة شلةس ييل  لحر ر ش لميتا ات 

فنو الجد ال  ولد من العب . والوق ال  ولهد مهن الضهالل. والفضهن ة ال تتهأت  وهن طهر  الرذ  هة.  وصهد  
عبهد هللا وحهد. وجعهل رزوهي توهه اهل رموهي. وجعهل بعمهه بالسهيل حته  ي  ر ول هللا ص   هللا و يه و  م : )

 ( .  الذلة و   من قالا أمري. ومن تابه بقوم فسو منسم الصغار و

 
  عبر أربعين عاماً : الجهادياألخطاء والثغرات والحصاد السلبي للتيار 

 

رنت فؤي  ل قؤل   ا  سأل سا ل أ إذ  كيتظ تعتقاش   أ   لتةار  لجواني  ا تمك  م  كل تيؤك  إلةجؤاه ت  لتؤي ش 
  لسال  ؟ فيظ ذكل  ألرطاء إذ  . شه رل: ه  ذلك  قصا  لعافة . شكما  ال  لمتييي :

 ولم أر في ونوب الناس ونبا                 نقص القا رين و   التمام
 

شل ي ةقتلص هك ل م  تحقنق  لواف  لميشرن  لذي  ةطيق  لجوانور  م  هجي . شيؤذ  ال  كؤر  إال  التصؤحةم 
 لتطريل شتحسن   لمسار  عا ترفنق  . ش 

ش ؤا  عتؤلض معتؤلض  ؤأ  فؤي سؤؤلن  لعنؤرص ش ليقؤا م كشؤف لألسؤل ر ش لعؤؤرر ت ممؤا  ؤا   نؤا  لعؤاش . شه ؤؤرل  
 ؤؤأ  يؤؤذه  ل اؤؤل ت معلشفؤؤ  ليعؤؤاش شلألسؤؤف هك ؤؤل ممؤؤا يؤؤي معلشفؤؤ  ألبيؤؤاء  لصؤؤف ذ تؤؤ    شيؤؤظ  لمعينؤؤن   اإلدؤؤالح 

ه  هك ليؤؤا نرشس  ؤؤا مضؤؤن شمضؤؤى هدؤؤحابوا . ش لحمؤؤا هلل  لؤؤذي ال  حمؤؤا السؤؤةما ش  .فةؤؤ . فيؤؤةس فنوؤؤا كشؤؤف سؤؤل
شلؤؤؤظ وتؤؤؤل  ييمؤؤؤاء  لسؤؤؤالآن  شهجوؤؤؤح  إيؤؤؤالم  لطر غنؤؤؤن ش ألجوؤؤؤح   لعالمةؤؤؤ  ة ةصؤؤؤ  ة ة ةؤؤؤ  هش  ييؤؤؤى مكؤؤؤلشه سؤؤؤر ه  

 مختيق    إال شةسيتوا إلنيا لتشري  سمعتيا . 
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النب البالية المستس كة من أجل تبد  سا.  ما ونون نذ ر هذه ارقواء لتفا  سا وإصالحسا.. ونذ ر ار   
 ي  تم تصويوسا. وهي معرفة  واجبة حت   ينذ ر ت ك المفابيم الخاطكة ومعظمسا طار  و   التيار الجسا 

 و   وواود التيار الجسا ي فضال  ون  وا رهم والكبار منسم.. وهذا ال يكوو همسا  وال  را  .
مارس في جو من الورية والصد  و المصدامية والمصارحة. )نن إو وم يه النقد السا د يجب أو ت 

ميا ات واعية ووواود تستأهل الماار ة في المعرفة. رنسم رجال.. رجال في ومة الرجولة, امت كوا القرار 
بالمواجسة في زمن نكصه فيه السمم. فال يجوز أو   ج )سم ويضو  )سم , وفق أ النب بالية جربه وتبه 

 فابيم قاطكة أ ت إل  الفال )ل إل  الكوارا أحيانا ..فا سا , أو م
    عا  لتركل ييى   شآيب  لعافة  ش  لش اء مي . إ   لعالج م   ألمل ض  مل ب ال  مل ةل هساسة 

 هشلوا : اليتل ف  حال   لملض شةة   لعالج. 
ا م ييةؤؤؤ   بؤؤؤال شجؤؤؤل شال  لعيؤؤؤل ش ليقؤؤؤ شثاةنوؤؤؤا: مل جعؤؤؤ   لطينؤؤؤب  ل قؤؤؤ   ألمؤؤؤن   لمؤؤؤمم  . شكشؤؤؤف  لعنؤؤؤرص ش

  ستحةاء ميوا . ةتى شلر كاةن فةما  ستحةا مي  م   لعرر ت.
 شثال وا: تياشل  لاش ء شلر كا  مل    بوم  شداق شيحيم  ييى بيرغ  لعافة .

 ؤؤأمل بؤؤ اء  لعمؤؤل  لجوؤؤاني مؤؤ  يييؤؤ  بوؤؤا . شكؤؤذلك ييؤؤى مسؤؤتر    لمعينؤؤر  إ  يؤؤذه  لمل ةؤؤل  جؤؤب ه   قؤؤرم  
  شييؤؤى مسؤؤتر   لمسؤؤمشلة   ل يةؤؤ  يؤؤ   لصؤؤحر . شبؤؤاش  يؤؤذه  جمايؤؤ  جمايؤؤ    ش رسؤؤ  مارسؤؤ  لصؤؤحر  كيوؤؤا   ما
 ب اء  ألةوا  لسي   لتي ال تحابي هةا  . -و  هييظ   - لمرضرعة  ال وتظ 

لايما  لملية لالستش اء م  ملض يضال  كان  أتي ييؤى باةؤ . ثؤظ لمؤا  فما  ل ا ا  في ه   أرذ  ألبر   ش 
يؤؤ   أسؤؤ    ويؤؤاؤش  بتعؤؤا ن رصؤؤال   لحمنؤؤا   ! شلمؤؤا  سؤؤألوظ يؤؤ  ييتؤؤ    ال وؤؤذكلشةوا هش وؤؤذكلش    سؤؤأل  لطينؤؤب

  عضوا شيخ ر   عضوا  ةبا  شةياةا  شلاش ف  كيوا آنب !
إ  م ؤؤل يؤؤذ   لرلؤؤا ملبؤؤم لي يؤؤاء إ  لؤؤظ تتا ركؤؤ  رةمؤؤ    . أل   لحيؤؤا  ش لحؤؤب  لؤؤذي مؤؤررس ييةؤؤ  يؤؤر مؤؤ   

 شمتخيف..    ليرع  لقاتل. ةيا  جايل 
ش ا  كر  ل ن  لي ل إلى  لعنرص ش ليقا م م  رؤارج  لصؤف محيجؤا    بؤل  ؤا  كؤر  ملفرضؤا  إذ  شلؤا بؤعرر   

تألظ شتتقييوؤا  صؤار رةؤب شتسؤأل  يؤؤ  تبيةؤ  غنؤل دؤالح . فيؤر  ؤال لؤك  لطينؤب ه  شلؤا   ؤؤا هلؤظ  ؤ    لجؤلص(.. سؤ
ر  ألةك متأكا م   لعطف شةس   لقصؤا.. شيؤذ  غنؤل  لعالج شتي ذه. شلر كا   لطينب داوق م   ألسل  ل ا  هي

دؤؤؤ    إلةؤؤ  ه   قؤؤرل لؤؤك جؤؤؤار   لبعنؤؤا ه    بيؤؤؤك جلبؤؤا (! سؤؤؤتجا ة سؤؤك متح ؤؤؤح  لؤؤلفة  لمالة ؤؤؤ .. شربمؤؤا هيؤؤؤات
 ىلى ةصةحت  شلظ تتقييوا مي ..  ش  لجلص 

 إ  يمية  يلض  ليقا م ش ل ال ت  جب ه  تتظ ن ريةا  شييى مستر  كل تجم  شمارس .
مؤؤ    ةؤؤ  مؤؤ  تبقؤؤى مؤؤ  جنؤؤل  ؤؤا   قنؤؤل إلةؤؤ  تعؤؤالى شهلل  لحمؤؤا. ش ةؤؤا مؤؤ  هبيؤؤاء يؤؤذ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني.. شيؤؤرش ل 

تحطظ  ش ضى هك له.. شهسأل   ه   كر  ذلك لخنل هر نه   لمحيا مؤ   لعطؤاء شألن ء  ألماةؤ   شلؤةس ألةؤا سؤقطيا 
 م  يني  تبار  شتعالى فيظ  ختارةا فةم   رتار..

ن شمؤؤا هلؤؤن محامةؤؤا  شمؤؤا فعا  شبكؤؤل ةمؤؤاس بؤؤل ش بل سؤؤ  هةةاةؤؤا  يؤؤ  يؤؤذ   لتةؤؤار شرجالؤؤ  شهيمالؤؤ . شلطالمؤا كيؤؤ 
شذلك في مر جوات غار ت  لخصرم م  هيا ء يذه  لمارسؤ   لمباركؤ    لتةؤار  لجوؤاني( . ش فةمؤا كتيؤن شةاضؤلت 
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قؤام  ليصؤةح   لا ريةؤ    ش ليقؤا هكيل بليا  ييؤى ذلؤك شهلل  لحمؤا. شل يؤي ييؤا لسؤن فؤي ذ    لمقؤام   إةؤي ييؤا فؤي م
 ليياء لمارستيا شيمييا شآليقتيا   بيةؤ   سؤتيبا  آؤلق ه ؤلص ليصؤح  ش لصؤر ص  حسؤب مؤا هيتقؤا. و   لمرفؤق شيؤر 

 ووا   لسينل.
شيؤؤؤر مؤؤؤا سؤؤؤأةاشل  سؤؤؤتخل ج   حسؤؤؤب مؤؤؤا ورفؤؤؤق   تعؤؤؤالى فؤؤؤي  لجؤؤؤحء  ل ؤؤؤاةي مؤؤؤ  يؤؤؤذ   ل تؤؤؤاص . إ  بؤؤؤاء    
 تعالى.

مؤؤا رس  لعمؤؤل غنؤؤل  إلسؤؤالمي  ألرؤؤل    شرفضؤؤيا يؤؤا   شش  يؤؤا ميوؤؤا  -معشؤؤل  لجوؤؤانون   -ةحؤؤ  لقؤؤا  ةتقؤؤاةا 
مر ؤؤؤف  لؤؤؤلفة ش لعؤؤؤا ء. ثؤؤؤظ  ةتقؤؤؤاةا كافؤؤؤ   مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  غنؤؤؤل  لجوان ؤؤؤ    مؤؤؤ  نيريؤؤؤ  شىدؤؤؤالةة    

لي يؤن ه   لجوؤان يؤر شىرر ةة    شسيفة .. شغنليا . با ف   لتيادم شم  رالل ةقيا كأيضاء فؤي يمؤرم  لصؤحر . 
 هش م   اص نف   لاار   لمالض  .  لحل.
  وؤؤا   شةحاسؤؤب هة سؤؤيا  يؤؤل ه  ةحاسؤؤؤبضؤؤ  هة سؤؤيا همؤؤام  لمؤؤلهللا    شةل جؤؤ   هيماليؤؤا شةتا جي آل  جؤؤاء نشرةؤؤا ل 

شليؤؤح  هيماليؤؤا  يؤؤل ه  تؤؤره  يينيؤؤا .  يؤؤل ه    حاسؤؤييا   تعؤؤالى ييؤؤى  لتقصؤؤنل فؤؤي  لمل جعؤؤ  ش لعيؤؤل  مؤؤ  هة سؤؤيا 
شغنلةؤؤا . ش يؤؤل ه  تحاسؤؤييا  ألجةؤؤال ش ألمؤؤ . شالسؤؤةما مؤؤ   ؤؤأتي  عؤؤاةا ألةيؤؤا لؤؤظ ةبصؤؤليظ   أرطؤؤاء ملةيؤؤ  مؤؤلت. شلؤؤظ 

 ةعطوظ نرشس تجارص نفعيا هكي  لاماء ثميا  لوا..
ف ؤل  حسؤب ضؤمنله  - ليوؤظ يرةؤك  -إلرؤالص   شيجب ه  ةح  هيماليا  منح    إلرؤالص ش لصؤر ص.. فأمؤا 

  َولَْو أَْلقَ  َمعَاِذيَرهُ *     نَْفِسِه بَِصيَرة  َعلَ  اإلنساَبَِل  : 15-14  ل ةام).  
شهما  لصر ص فور منؤح   كتؤاص شسؤي . ثؤظ ميطؤق يقؤل شنرشس تجؤارص.. لعؤل   شيسؤى ه  ورفقيؤا لمؤا  حؤب 

     قلبيا م   ليصل ييى هيا   . شيلضى شيتقيل ميا. ثظ
 
 بحساب .صاوري وهللا .عاال   ار و .جارب التيار الجهااديأنواع األخطاء والثغرات التي طرأت خالل مس

 أعلم:

لؤر تخنييؤؤا رجؤال   سؤؤنل فؤؤي نرص ةحؤر يؤؤاف معؤؤن  ششجؤاةاه   سؤؤنل شيتؤلةم. شيسؤؤقط تؤؤار  شيقؤرم هرؤؤل .. شيحنؤؤا 
يؤؤ  يافؤؤ  ةنيؤؤا  شيسؤؤنل فؤؤي نربؤؤ   لصؤؤحةم هةةاةؤؤا . شيضؤؤعف تؤؤار  شيشؤؤتا هرؤؤل . ثؤؤظ ةجؤؤاه ال  صؤؤل إلؤؤى يافؤؤ  فؤؤي 

 نةا مالة ت  لمعلف  هسباص يجحه شسرء هن    إلى هةا ثال  هسباص يام .  ليوا   . ستقر 
  ريل  لت  نل( .رطأ في آليق   لت  نل شتصرره ليمسار   -1
 )ق ل البنية( .رطاء شريل في بية  جسم  ش صرره ي   ألن ء  لصحةم   -2
   وب(.)ق ل اررطاء في هسيرص  لسنل شرسظ  لخطر ت غنل  لمتياسب م   لطليق   -3

ييؤؤا  شتةؤؤاره ييؤل ةصؤؤف  لقؤل   لميصؤؤلم تقليبؤا .. شهبؤؤنل  لجوؤؤانيشيؤذ  مؤؤا ةصؤل غالبؤؤا  لمع ؤظ تجؤؤارص  لعمؤل 
إلى هةي  صان  لتقنةظ  لعام. شلةس  لتعلض لتجلب  جمايؤ  معنيؤ  هش تي ؤةظ معؤن  هش هبؤخاص معنيؤن  هش تجؤارص 

شةؤا   يتباريؤ   صؤ ت  مارسؤ  شتجؤارص . شسؤأذكل هةؤر ع بيا معن .. شل يي هةاشل  لتقنؤةظ   معتيؤل    لتةؤار  لجوؤاني  
 لخيؤل ش ألرطؤاء  لتؤي ةصؤين فؤي مسؤؤار  لتةؤار ككؤل شغيؤي يؤ   لحاجؤؤ  ليشؤلح ه  يؤذ  ال  عيؤي ه  تي ةمؤا  معنيؤؤا  
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هش تجلبؤؤ  معنيؤؤ   ؤؤا تيبسؤؤن  كؤؤل تيؤؤك  ليقؤؤا م هش  عضؤؤوا.. شل ؤؤ   ؤؤا ت ؤؤر   عؤؤة  لتجؤؤارص  ؤؤا ةؤؤاهت ة ةصؤؤ  هش 
  ل مما سأذكل.ثال  هش هك ل هش ه

ش ا وتصرر  لبعة م    لجوانون ( هة  كا  ييى يافة  تامؤ . شلؤظ وتيؤبس  ؤأي مؤ  تيؤك  لعيؤل شل يؤ   لحؤ,  
 لعؤؤاثل. هش كمؤؤا وؤؤلننش  ك نؤؤل      ؤؤار   شمؤؤا بؤؤاء فعؤؤل (. فيةحمؤؤاش    إذ  ييؤؤى  لعافةؤؤ   لتامؤؤ   لتؤؤي كؤؤاةر  يينوؤؤا 

 شلنيعمر   حس   ل    أة سوظ شيستليحر .
فأةا ييا  صان يلض هرطؤاء شىبؤكاالت تيؤبس بوؤا مع ؤظ مؤا رس  لتةؤار  لجوؤاني. شلؤر كيؤن  صؤان ضؤلص  

  ألم ي  لياهت بي سي ش لتجارص  لتي رضتوا ةتى ال  حح  هةا. شل يي  صان  لتعمةظ  لي ا ا .
 ث  هةر ع: ألرطاء ش لخيل في مسار  لتةار  لجواني كاةن ييى ثال فلذ  ما ياةا إلى ةنث كيا هكلر ه   

 أقواء في المنسج والتفكنر. -( 1)
 أقواء في البنية والسيا ل. -( 2)
  أقواء في أ  وب المسنر و طريقة العمل. -(3)

مؤؤ   ليةؤؤا  لتيؤؤك  ألرطؤؤاء  لتؤؤي تيبسؤؤيا بوؤؤا معشؤؤل  مؤؤ   لشؤؤلح مؤؤا وتةسؤؤل يءبؤؤ شليتيؤاشل  التعؤؤا ن ش لت صؤؤنل ش 
هةسؤ  مؤا  ستمل هياء هربع  يقرن شهسؤأل   ه  وتقيؤل مؤ  كؤل ميؤا  لعامين  في  لتةار  لجواني ييل مسنل مبار  

 شيتجاشه ل  يما هساء إ  هيل  لتقر  ش هيل  لما ل .

 
 أخطاء المنهج والتفكير:  -أوال

شلعل يذ  هةا هيظ  لمجاالت  لتي  ل فنوا مجال  لخيل  شكل يام   شذلك   ضؤل   تعؤالى ييؤى  لمجايؤاو  
َ لََمَع اْلُمْحِسنِينَ   :شبلك   رل  تعالى  َه َّللاه  . (69  لعي يرت:  َوالهِذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنهُهْم سُبُلَنَا َوإِ

 ش ا سيق ه  يلضن أليظ  ألساسةات  ل  لي   لميوجة  لا   لتةار  لجواني شجمايات   لمختي  .
ا بؤيء مؤؤ   لخطؤؤأ ش لخيؤل فؤؤي  لجاةؤؤب شل ؤ   عؤؤة  لجمايؤؤات ش لتي ةمؤات ش لتجؤؤارص  لجوان ؤؤ   ؤا يؤؤلض لوؤؤ

 ل  ؤؤلي  لميوجؤؤي    حسؤؤب مؤؤا هيتقؤؤا و  هييؤؤظ. شمؤؤ  هيؤؤظ تيؤؤك  ألرطؤؤاء شجر ةؤؤب  لخيؤؤل  لميوجةؤؤ   لتؤؤي كاةؤؤن مؤؤ  
  لمعر ات  لا رية  ليعمل ما ويي: 

 تسرب أفكار التاد  إل  مناهج بع  الجسا  نن: - 1
  ملةيتن   شكل يام .ف ما سيق شيلضن فل   لتةار  لجواني  مل ف ليا   
  لملةي   ل  لي   لحلكة  .  -ه      
  لسي ي .  لجوانيملةي   ل  ل   -ص      

ش ا ذكلت كةا ه   لملةي   ل اةة   ؤا هكميؤن  ل اؤل ت  لعقا ؤ  ش ل قوةؤ   لتؤي كاةؤن  ا مؤ  فؤي  ل  ؤل  لجوؤاني 
ابةؤات  ؤا دؤاةيوا فؤي  عؤة  ألةةؤا  سؤيية  . شذكلت إ جابةات ذلك  لت امل . شل يي ييا هبنل إلى ه  تيؤك  إل ج

كينؤؤل  مؤؤ  رؤؤالل سؤؤرء  لتطينؤؤق لؤؤا   عؤؤة  لجمايؤؤات هش  ألفؤؤل ن فؤؤي  عؤؤة  لتجؤؤارص. ممؤؤا هن  إلؤؤى جيؤؤرح  عؤؤة 
بؤؤؤل  م  لجوؤؤؤانون  إلؤؤؤى مسؤؤؤتريات مؤؤؤ   لتشؤؤؤان ش لتطؤؤؤلف فؤؤؤي  لطؤؤؤلح  لعقؤؤؤاي ش ل قوؤؤؤي  لسةاسؤؤؤي  لشؤؤؤليي . ش جعؤؤؤل 

ى تعمةمؤؤات ش ر يؤؤا يقا ؤؤ    دؤؤارت مؤؤ  تر فلير مؤؤل  لجوؤؤل ش لحمؤؤاس  عؤؤة هنبةؤؤات ميؤؤاي   لجوؤؤانون  تحتؤؤري ييؤؤ
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ش لضار   لي سة  لا   عة  لجوانون  مت أ  ألف ؤار "ت  نليؤ " تجؤاشهت  لضؤر  ط  لتؤي  ؤام يينوؤا  ل  ؤل  لجوؤاني. 
ة شىةمؤؤا ه ؤؤرل ه  تيؤؤك  لطلشةؤؤات مؤؤ  م ؤؤل  عؤؤ ..ج  ؤؤال  ل  لت  نؤؤلي   الح شال ه ؤؤرل ييؤؤا ه   ل  ؤؤل  لجوؤؤاني  ؤؤا مؤؤ

رجؤؤاالت  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  لسؤؤي ي    هش  لؤؤذو  لحقؤؤر   ؤؤ  مؤؤ   عؤؤة  لعيمؤؤاء هش آؤؤالص  لعيؤؤظ  لملمؤؤر ن  كاةؤؤن إمؤؤا 
يمرمةؤؤات جعيؤؤن  عؤؤة  لمتؤؤأرلي  مؤؤ   لجوؤؤانون   جيحؤؤر  إلؤؤى  لتجؤؤاشه  لشىمؤؤا دؤؤةان  شؤؤك  بؤؤاوا  شمتطلفؤؤ  

 ش لترس  في  لت  نل.
 ستشؤؤؤواش  ش  عتمؤؤؤاش  تيؤؤؤك  ليصؤؤؤرص مت ؤؤؤأ  لوؤؤؤظ     كمؤؤؤا جعيؤؤؤن  عؤؤؤة  لميتمؤؤؤن  إلؤؤؤى   لتةؤؤؤار  لت  نؤؤؤلي(   

 ل  ؤؤل  لجوؤاني( ش   ل  ؤل  لت  نؤؤلي(  . ممؤا جعؤل  لوؤامش فؤؤي تيؤك  لمر ضؤة  بؤن   فؤي كتا ؤؤاتوظ  ؤأ ر ل هدؤحابوا 
رقةقؤؤؤا . شمكؤؤؤ   لخصؤؤؤرم مؤؤؤ  هجوؤؤؤح   السؤؤؤتخبار ت هش ييمؤؤؤاء  لسؤؤؤيطا  هش هجوؤؤؤح  إيؤؤؤالم  ألة مؤؤؤ  مؤؤؤ  جعيوؤؤؤا بؤؤؤر يا 

 الت  نل. شير كما بنين م  هةجم  لرسا ل  لتي  ستخامن لضلص  لجوانون . ف ةا ثظ ذلك ؟! لردظ  لجوانون   
يؤذ   لمؤيو    لمعادؤل شهسؤالنب    لسه في المهنسج( ش العقنهد  السه فيةلقا تؤظ ذلؤك ييؤاما جؤل   لخيؤط  بؤن   

ر   ألشل لألفاؤا   لعؤؤلص .   لؤذي  رتؤاره غاليةؤ   لتةؤار  لجوؤؤاني ميؤذ هش رؤل  ل ماةنيؤات كمؤا هسؤؤي ن  فؤي ملةيؤ   لشؤ
(  شفقوؤ  شهسؤيرص ييما ؤ  شرش نه  لمعادؤلي (. شالسؤةما مؤ  ييمؤاء  لسؤعرن   منسج التيار الس في المعاصرشبن   

شم  تلبي ييى مارستوظ . ثظ ما ت ؤلع يؤ  يؤذه  لمارسؤ   لتؤي تعؤرن  أدؤرلوا فؤي هغيؤب  ألةةؤا  إلؤى تؤل    لجنؤل 
 لريابة  . ل اةي ش ل الث م  ييماء  لاير   

مقارةتوؤؤؤا مؤؤؤ    لسؤؤؤيفة   لمعادؤؤؤل ( . ثؤؤؤظ ش لح ةقؤؤؤ  ه  نر سؤؤؤ     لمارسؤؤؤ   لسؤؤؤيفة   لتقينا ؤؤؤ ( شيقا ؤؤؤايا شفقووؤؤؤا  
 شهدرلوا شما رسوا  ل  لي  ش  لعقا  .  جا فر رق يام  . 

  يرنؤل  لسؤيفة   لمعادؤل   شفلشيوؤا فؤي  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي. ثؤظ تشؤعين فؤي  لعقؤاو   أل فقا تتا   تؤأثنل
إلؤؤى مؤؤا رس شآؤؤلق شمؤؤذ يب   تصؤؤل فؤؤي تيريوؤؤا شتل ثوؤؤا  ل قوؤؤي شهللار ء هدؤؤحابوا إلؤؤى ةؤؤا  لتضؤؤارص ش لتضؤؤان فؤؤي 

 (. ك نل م   ألةةا  . ضم  ما يلف   التةار  لسي ي
شيؤؤذه  مسؤؤأل  بؤؤا    معقؤؤا  شيامؤؤ  . شيجؤؤب نر سؤؤتوا شتمحةصؤؤوا شيؤؤذ   حتؤؤاج كتا ؤؤا  شبح ؤؤا  مسؤؤتقال  لؤؤةس ييؤؤا 

سؤيبا   يا هبؤنل إلؤى مؤمثل ت ذلؤك  لتةؤار  لسؤي ي  لمعادؤل ييؤى  ل  ؤل  لجوؤاني شمسؤار  لتةؤار  لجوؤانمكاة  .  شىةمؤ
 شى جا ا  .
 لحلكؤؤؤي مطيؤؤؤ   ل ماةنيؤؤؤات  ؤؤؤا شجؤؤؤا   لجوؤؤؤانيشذلؤؤؤك ه   لتةؤؤؤار  .فأمؤؤؤا إ جا ؤؤؤا  فقؤؤؤا مؤؤؤل فؤؤؤي  ل صؤؤؤرل  لسؤؤؤا ق   

  لعقنا   لسيفة  . ضالت  في ةل إبكاالت   ل قوة   لحلكة  كما  ين في  ل ق   لسي ي ش 
شهما سيبا  شير مرض   ل قل   لحالة .  فقا هن  إلى لحاق كر نر ييمة  م   لتةار  لسؤي ي مؤ  غنؤل  لجوؤانون  

كي  لذي ةشا ييى  ل  ل  إلرر ةي ش لقطيي . كمؤا هن  إلؤى ةشؤرء آبقؤ  مؤ  آؤالص حل  لحلكنن   التةار  لجواني  ل
ملةيؤؤؤ   لجوؤؤؤان  ألفاؤؤؤاةي فؤؤؤي بؤؤؤرآوا  ألشل   شمؤؤؤا تبؤؤؤ  ذلؤؤؤك مؤؤؤ  ملةيؤؤؤ  ييؤؤؤنوظ  فؤؤؤي   لعيؤؤؤظ فؤؤؤي  لجوؤؤؤانون  تتيمؤؤؤذش 

  لمالذ ت . شهرذش   ميوجوظ م  نش  هيية  في  لبحث ش ل تر  ش  لتصاي لع ا ظ  لمسا ل .
إيؤؤل ض  لعيمؤؤاء  لل سؤؤخن  يؤؤ   لجوؤؤان شيؤؤ  مر  ؤؤف يؤؤي شأل  هةؤؤا هكيؤؤل بؤؤالء هللات  ألمؤؤ  فؤؤي يؤؤذ   لعصؤؤل  

 ليؤؤل ء ش تطيةقوؤؤا  ألمؤؤ   لسةاسؤؤة   لشؤؤلعة   ل يؤؤل  مؤؤ  مسؤؤا ل  لحاكمةؤؤ  ش  لؤؤرالء ش لحؤؤق . شيؤؤ   لتصؤؤاي ليؤؤر هل  
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الةتالل. ممؤا  ةعكؤس ييؤى  لتةؤار ش ل ؤايل   لجوان ؤ   أةؤ   ييى ش    يذه  لحكرمات ش لمجتمعات شظلشف  لاحش ش 
 إال في  ليانر.هش ةتى مترسطن  كا  تةار   خير م  ييماء كبار ر سخن  في  لعيظ 

تسؤؤلص إلؤؤى  لتةؤؤار  لجوؤؤاني ظؤؤايل   اتيؤؤ    شلؤؤات هدؤؤال  فؤؤي  لتةؤؤار  لسؤؤي ي  لمعادؤؤل  لؤؤذي  ؤؤام ييؤؤى شيكؤؤذ  
 يقنا  دحةح  شفق  هدنل .  اإلضاف  لممارسات تطية ة  هنت إلى كر ر  

. شه ن  لطنيؤؤ  بيؤؤ  ه   لجوؤؤانون  هدؤؤال  يؤؤظ فؤؤي  لاالؤؤب مؤؤ   ل ؤؤر ر ش لمتحمسؤؤن   لجوؤؤانيإلؤؤى  لتةؤؤار   ةتقيؤؤن 
 لميضؤبط   يؤ  نوؤ   . فأضؤةا إلؤى ةماسؤوظ شةمؤاس  عؤة آؤالص  لعيؤظ فؤنوظ   إلؤى تيؤك  ألسؤس غنؤلليافاع 

ياتةؤؤ  مؤؤ   ل رضؤؤى  ل قوةؤؤ  فؤؤي  عؤؤة  ألةةؤؤا  . هنت إلؤؤى  ليطليقؤؤ   لسؤؤيفة   لمعادؤؤل  . ف تحؤؤن  لبؤؤاص أليادؤؤنل
ةح  دؤؤةان  شؤؤكل بؤؤلشه ذلؤؤك ييؤؤى بؤؤكل فتؤؤاش  شهللار ء  الاؤؤ   لشؤؤا  ش لتطؤؤلف سؤؤر ء كاةؤؤن راآئؤؤ  هش كاةؤؤن دؤؤح

شيجعيريؤؤا مت ؤؤأ  ليتطؤؤلف ش لتشؤؤان ش لت  نؤؤل بؤؤال    لت  نؤؤلينمعمؤؤظ    فؤؤأمك  ه   سؤؤتخاموا جوؤؤال  لتةؤؤار  لجوؤؤاني هش 
 شجرنه موظ جا   بن   ل  ل  لجواني ش ل  ل  لت  نلي. عتيل ضر  ط . شسايا يذ  ييى يام ةاجح 

تؤؤلمةظ فؤؤي  لتةؤؤار  لجوؤؤاني فؤؤي  لملةيؤؤ   لمقييؤؤ  إ  يؤؤذ   لحؤؤاجح مؤؤ  هيؤؤظ هشلريؤؤات يميةؤؤات  ل شى  إيؤؤان  إبؤؤل ه 
 باء  . 

 غ و بع  الجسا  نن المتأقرين في التعصب المذهبي لمفسومسم ون )الس فية(: -2
 عؤؤة  ألشسؤؤا  ش ألفؤؤل ن مؤؤ   لجوؤؤانون  هش مؤؤ  لحؤؤق  سؤؤاةاتوظ   تسؤؤمنيؤؤذه  لمشؤؤكي  فؤؤلع مؤؤ  سؤؤا قتوا . ش ؤؤا 

 ه  لمشكي .. م   لميتمن  هللاة ا  ليتةار  لسي ي بوذ
ير ةشا  ألم  ليجوان في سينل  .   شنفؤ  مختيؤف هةؤر ع  لصؤا ين    لجوانيفاألدل  لذي  ام يية   لتةار 

ييوا   شم  ه   لر جؤب ييؤى  لمجايؤاو  شقةؤانتوظ شيؤظ  سؤعر  إلؤى ه   كرةؤر  ييؤى مؤيو   لطا  ؤ   لميصؤرر  ييمؤا  
ييةؤؤؤ   لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ شدؤؤؤحابت  ش مؤؤؤ  تؤؤؤبعوظ  شيمؤؤؤال  . شبالتؤؤؤالي ه  ت ؤؤؤر  يقا ؤؤؤايظ ييؤؤؤى مؤؤؤا كؤؤؤا  

 لةسؤؤا . شيؤؤظ سؤؤي يا  لصؤؤالم  لؤؤذو   جؤؤب ه  ةقتؤؤاي  عقنؤؤاتوظ شمؤؤيوجوظ. شه  ت ؤؤر  هدؤؤرليا شةوجيؤؤا مسؤؤتيا  إلؤؤى 
 هدرلوظ شهدرل ميوجوظ . 

مؤ   لحمؤا   إال ه  ييا  ل ت  في غا    أليمة    ش ا هسقطوا غالب  لؤذو  وحيمؤر   ةتمؤاءيظ ليسؤيفة  فؤي يؤذ 
. يؤذه  لي تؤ  يؤي ه  ش  ؤؤ    حت ؤلش  يؤؤذه  لل  ؤ  شيؤذ   لمسؤمى  لشؤؤلياسؤي نن  جوؤانون  شغنؤل جوؤؤانون  مؤ   لؤذو  

 ألمؤ   مئؤؤات مالونيوؤا يؤؤر لؤؤةس كر  ؤ   لصؤؤحا   شمؤا تؤؤال ذلؤؤك مؤ  رنؤؤل  لقؤلش    بؤؤل شال  شؤؤب  ش  ؤ  مع ؤؤظ  لتؤؤارير 
 ون  ش لسي نن  ..فضال ي   عاه ي  مقاوةسيا معشل  لجوان إلسالمي 

لقؤؤا هلؤؤؤظ بيؤؤؤا ش  ؤؤؤ  فؤؤؤي غا ؤؤؤ   لتعقنؤؤؤا  عؤؤؤا سؤؤقر   لخالفؤؤؤ  شمؤؤؤا بؤؤؤواه  لر  ؤؤؤ   لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤؤالمي مؤؤؤ   لتاليؤؤؤب  
 ش ألهمات  لا رية  ش لخارجة  .

جموؤؤرر سؤؤر ن  ألمؤؤ    شتؤؤرجووظ ألن ء فليضؤؤ   لجوؤؤان ش ش ألدؤؤل هةيؤؤا معينؤؤر  كجوؤؤانون    اسؤؤتةعاص  ألمؤؤ     
ن  مؤؤ   أليؤؤا ء  لخؤؤارجن  شهذةؤؤابوظ مؤؤ   لحكرمؤؤات  لطاغرتةؤؤ .. شمعيؤؤرم ه   لميتؤؤحمن  ضؤؤا مختيؤؤف هةؤؤر ع  لصؤؤا ي

باويوظ م  يؤذه  ألمؤ  شغاليةؤ  ييماءيؤا شهشسؤا   لصؤحر  ش لمتؤاوين  فنوؤا ييؤى مسؤتر   ألمؤ  لةسؤر   ؤأغيينتوظ ييؤى 
 رغظ هة  ميوجي شرغظ  يتقاني هة   ألدم يقا ا . لميو   لسي ي. 
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مؤ  هتبؤاع  ل قؤ   لمؤذييي يؤظ غؤالينتوظ  لسؤاةق  يمؤاء  ألمؤ     سؤعتوا كأمؤ  إسؤالمة  (   ش  لميتؤحمن  شي مع ؤظف
شلةسؤؤؤر  مؤؤؤ  هتبؤؤؤاع  ل قؤؤؤ   لسؤؤؤي ي   كمؤؤؤا ه  ك نؤؤؤل   مؤؤؤيوظ يؤؤؤظ ييؤؤؤى غنؤؤؤل  لمؤؤؤيو   لسؤؤؤي ي فؤؤؤي  اليتقؤؤؤان شغؤؤؤاليوظ مؤؤؤ  

ظ مقيؤاش  لتيؤك لألشسؤا  . شيؤذ   ألبايل  يذ  في هشسا   لعيماء شآيب   لعيظ . شهما في هشسا   لعر م  لمتؤاوين  فوؤ
غنؤؤل  لجوؤؤاني    ؤا نرؤؤل فؤؤي  ةؤال هيؤؤل  لسؤي  ميؤؤذ هك ؤؤل مؤ  هلؤؤف سؤي . شمؤؤ   لمعيؤؤرم ه   لتةؤار  لسؤؤي ي  لمعادؤل

 لعقؤرن بؤل  . شدؤين إلؤى ةؤا  لجؤالةات  لينحةطةؤ  ييؤل مساجالت شىبكاالت يقا   شفقوة  ك نؤل  مؤ  يؤذه  ألشسؤا 
 ش لقلش ..

صا ين  بيا شفلضة  نفعوظ تقتضي ميؤا  لسؤنل مؤ  يقنؤا  هيؤل  لسؤي  ش لجمايؤ  فؤي شال بك ه  مشكي  ةحشل  ل
. شه  مصؤؤيح  تؤؤؤألةا  لقيؤؤرص شجمةؤؤؤ    يؤؤالموظ ش جؤؤؤاييوظ فؤؤؤاجليظ   لجوؤؤان مؤؤ  همؤؤؤل ء  لمسؤؤيمن  شيؤؤؤامتوظ بؤؤليظ ش

   لعقا ؤؤ هك ؤؤل تيؤؤك  لجؤؤالةات  ل قوةؤؤ  ش إثؤؤار   لصؤؤ رف ييؤؤى  لجوؤؤان مقامؤؤ  بؤؤال بؤؤك شال جؤؤا ل ييؤؤى  لمصؤؤيح  مؤؤ  
 شيذ  م  دمةظ ميو   لسيف  لذي واعة  يمالء . شبر يا ذلك ك نل  جا  .  راد   آل  شةح  في يا  لحال.

إال ه   عؤؤة  لجوؤؤانون  شرؤشس آؤؤالص  لعيؤؤظ مؤؤيوظ هش مؤؤ   لالةقؤؤن  بوؤؤظ   جؤؤلش   لرسؤؤط  لجوؤؤاني ليؤؤاررل  
. تعجنحيؤ  تعتيل قةاسؤا ألةؤر لوظ أ ر  بلشآا ش  بتلآ إلسالمة  ش لمتاوي    في ةال  م   لشجار م  تيك ألشسا  

لعؤؤؤب يؤؤؤذ  نشر   كينؤؤؤل   فؤؤؤي إفقؤؤؤان  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني   ؤؤؤا معوؤؤؤظ شنيؤؤؤرتوظ ليجوؤؤؤان . ش شغؤؤؤات يا قؤؤؤا ة ة ةؤؤؤا فؤؤؤي  لتعامؤؤؤل 
 ليؤل ء  ك نل   م  بل  ح  شبخصةات  في معار  جاةية  آبقر  فنوؤا  ر يؤا  لؤرالء ش هنرين بعينت . شجعي  ةخيريا . ش

 لمسؤيمن    متيؤؤل ن  مؤيوظ بؤؤال ه   سؤترييوظ  لتةؤار  لجوؤؤاني فؤي دؤؤف ش ةؤا   هش ييؤؤى  أل ؤل فؤؤي مؤؤ  ل ييؤى ك نؤ
 ةيف ش ةا ضا هةر ع  لصا ين  لافعوظ . هش ييى  أل ل جعيوظ في ن  ل   لحةان. 

شل   ك نؤل   مؤ   لجوؤانون   سؤيب يؤذ   لميحؤى  لميوجؤي ضؤا ن دؤاشريظ بؤذلك. شهفسؤا  ل  نؤل مؤيوظ يال ؤات 
 سؤيب يؤام  ستصؤحاص ذلؤك ش . صؤالم كؤا   مكؤ  ه  تؤاف   األمؤ   ؤاما   شؤكل هفضؤل ةحؤر هن ء فليضؤ   لجوؤان شم

 لر  ؤ  شفقؤ   ألشلريؤات ش لمصؤالم ش لم اسؤا فؤي فقؤ  ةؤؤلكتوظ  لؤذي  تسؤظ  ك نؤل مؤ   لجمؤرن مؤ   ليصؤرص شتطيةقوؤؤا 
 في غنل ش  عوا .             

 لمحؤؤاشر ت مؤؤ   عؤؤة  لجوؤانون  مؤؤ   عؤؤة  ل ةؤؤان ت ش لقر يؤؤا شهذكؤل هةؤؤي نريؤؤن فؤؤي ك نؤؤل مؤ   لمسؤؤاجالت ش 
 ن  حتؤاجمكرةيؤا بؤن  ييؤى مؤيو   لسؤيف  لصؤالم   ش مؤ   لسؤيفة   لجوان ؤ    ش  ممكا   لوظ ضؤلشر   لجمؤ  بؤن  كرةيؤا 

ه  ةتلفق  المسيمن  شةجايا معوظ .  شةؤايريظ ليجوؤان معيؤا ييؤى مؤا يؤظ ييةؤ  مؤ   لمؤذ يب  ل قوةؤ  ش لعقا ؤ   لتؤي 
ك نؤؤل   مؤؤا كيؤؤن  كتشؤؤف هةيؤؤا فؤؤي ش ن ش فؤؤلةي ي فنوؤؤا  ليوا ؤؤ  ضؤؤم  ن  ؤؤل  هيؤؤل  لسؤؤي  ش لجمايؤؤ . شل ؤؤ  شلألسؤؤف   يؤؤ

 شال نن ييتا . إررتيا يمالء في ش ن هللارل. بل سمعن في يذه  لمجاالت توما شتجليحا  ش هف ار يجبا ..
 لمشؤؤؤكي  شهدؤؤحابوا شيؤؤر  خيقؤؤؤر   شمؤؤ   قؤؤله كتا ؤؤات  لشؤؤؤةر ييؤؤا   يؤؤح م  قؤؤؤله  ل  نؤؤل يؤؤ  معاةاتؤؤؤ  مؤؤ  يؤؤذه

  ألهمات م   ألفاا   سيب مشكي   لمذيية  ش لعقا ا ةتى م  ير م  لياس .

 ؤؤال لؤؤي ورمؤؤا فؤؤي سؤؤةاق  لجوؤؤانون   لسؤؤي نن  جؤؤا  ! مالء يؤؤشمؤؤ  يجا ؤؤب مؤؤا هذكؤؤله فؤؤي يؤؤذ   لسؤؤةاق   ه  هةؤؤا 
ية التر نهههب , وأحكامهههه  ههه فية و الجسههها  يجهههب أو يكهههوو  ههه في الرايهههة , وأو تكهههوو ميا تهههه  ههه فإ :   لحؤؤر ر 

المنسج , وأو يكوو  هل شهيء بالهدلنل.. ولهو وب نها أو يجاههد معنها مهن لهيا  ه فيا فمهن بهاب الواجهة , ولكهن 
 ( ليا لسم أو يكوو لسم من الايا   شيء و إنما نقو هم ممل البقر ر اء فريضة الجسا   
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قنؤؤا  إذ  كاةؤؤن يال تيؤؤا بوؤؤظ يال ؤؤ    قليؤؤ  تقؤؤرم  لؤؤاو  ش لع إرؤؤر شلؤؤظ هسؤؤتط  ه  هفوؤؤظ ة ةقؤؤ  كةؤؤا سؤؤيجايا مؤؤ  
 ء ش للكل ش ليطم م   آلرلي !! الييى  لجذص م  يم 

ةتؤى ه   عؤة  لجوؤانون  رفؤة  لعمؤل معيؤا ذ ت . شل   يذه  ل ايل  لظ ت   ضم  نش  ؤل ضؤةق  شلألسؤف 
  فؤي  للكؤرع.. شيصؤيى ييؤ   ؤا ال ..كةا ةجايؤا مؤ  رجؤل ال ولفؤ  وا ؤ مسؤمشال ورم في مشلشع جواني ألةيي كين 

كؤل مؤا فؤي  ألمؤل هةؤي شال هنري م   ال لوظ ه  م  ال ولف  لؤالنل ييؤاه يؤر ميتؤاع ! ةا ةؤك يؤ  ه  ييى  لياي ! 
كين هللارذ   تر  م   ال م   لعيماء  مجاميؤ  هيؤل  لمحيؤ  فؤي مؤذييوظ تألة ؤا  ليقيؤرص كمؤا  ؤال  إلمؤام  بؤ  ييؤا  ليؤل 

 للفؤؤ  ميؤؤؤ  وؤؤاي ييؤؤؤا مؤؤا ةصؤؤؤيي مؤؤ   ألفاؤؤؤا    شمعيؤؤرم هةوؤؤؤظ مؤؤ   ألةيؤؤؤاف  شغنؤؤله.. شكيؤؤن ال هرفؤؤؤ  فؤؤي  للكؤؤؤرع ش
شهك ليظ متعصب شجايل. شةح  شى ايظ في ش ام كينل شجوان نف  متعؤن  . شكؤا  كبؤار  ؤان   لمجايؤاو   لعؤلص مؤ  

 ؤا ال ؤر  هم ال  لشونا ييؤا   يؤح م رةمؤ      ش لشؤةر هسؤام  ة  ؤ     طييؤر  ذلؤك شيح ؤر   لمجايؤاو  ييةؤ  ش 
 إال فاألم ي  ك نل ..  م   لعين.. شيذه هم ي  إل ضاح  ل قل  ش في يذ   لمجال  ل  نل

م   لتأشيل هش سر  ذلؤك مؤ  ه مؤ  هيؤل  لسؤي   ل بؤار  يء  م  تيبس  ش ف ظ كا  وتعلض م   أل م   إليالم
بعؤؤة ه متوؤؤا شالسؤؤةما  إلمؤؤام كؤؤاب  ةجؤؤل ش ليؤؤرشي شسؤؤر ه فؤؤي تيؤؤك  ألشسؤؤا . شكؤؤظ  ةتوكؤؤن ةلمؤؤ   لمؤؤذ يب  ألربعؤؤ  ش 

 لجينل هبر ةية   رةم    شغنله باير   الةتصار ليميو   لسؤي ي ش لعقنؤا   لسؤيفة .. شرغؤظ هةؤي فؤي ذ ت  يتقؤاني 
ييؤى مؤؤيو   لسؤيف مؤؤ  نش  تعصؤؤب شتضؤننق شكيؤؤن معلشفؤا بوؤؤذ . إال ه  ك نؤؤل   مؤ  إرر ةيؤؤا يؤمالء كؤؤاةر   ضؤؤةقر  

 ذريا  ةتى بذلك..
ذه  لمشؤاكل مؤ  مشؤاكل  لتةؤار  لسؤي ي شلةسؤن مؤ  مشؤاكل  لتةؤار  لجوؤاني شل يوؤا تعؤات إلةؤ . شمعيرم ه  يؤ 

ةؤي  يؤن  عؤا ألةولةؤي شكؤا  سؤيفةا جؤا    شيؤر سؤلشري سؤابق .  ألفاؤا   لعؤلص مؤ  ةتى ه  هةؤا كبؤار  لمجايؤاو  
  لؤ    فلةؤ  لؤظ  كؤ    ؤل غ ؤل ذكل  إلمام  ليرشي رةم   .. ش ال ال تقؤل رةمؤ    . فقيؤن شمؤاذ  ه ؤرل ؟ فقؤال :

 ييى  لسي !
يؤؤؤاتييي إثؤؤل  عؤؤؤة محاضؤؤؤل تي  عؤؤة يؤؤؤمالء  لمجايؤؤاو  شبعضؤؤؤوظ  ؤؤؤان  فؤؤي جمايؤؤؤاتوظ  ألةؤؤؤي    ذ ت مؤؤل  ش  

  قؤرلي رةمؤ   .. ذكلت في  لسةاق  إلمام ةس   لييا   شكذلك  لشةر سؤعنا ةؤر    ش لشؤةر ييؤا  ل تؤاح هبؤر غؤا  
ش الر  لمؤاذ  تتؤلةظ ييؤى هيؤل  ليؤاع ؟! فقيؤن إ  مؤذيب هيؤل  لسؤي   لتؤلةظ   إلرر   .  شيظ  علفر   ةتقان تي لميو 

: كؤا   إلمؤام سؤفةا  ال وؤل   ؤا ال  ل بؤار ة  ؤ      إلرؤر . فؤلن ييؤى هةؤا  ييى م  مؤات شظؤايل  مؤ   لمسؤيمن 
لؤك . شيجؤب ه  وي ؤل  لتلةظ ييى م  مات ييؤى  ليايؤ !! فقيؤن لؤ  رةمؤ    شكؤا  غنؤله مؤ  ه مؤ   لسؤيف وؤل  ذ

مؤ   لحؤر ر   ل    إةسا   لمخط  ش مقام ذكل  للةمؤ .. شل ؤ  لؤظ  كؤ  ييؤا  هي فا ؤا  ليياي  شةريوا شمستر يا ش
  لذي لر آال فستسجل ييايظ م   لميتاي    بل م   لمحامن  ي   لياع ! شهلل  ألمل .

هبياتك مقتضى نيؤر   لترةنؤا! شهةؤا هنوؤ   : لقا كا  م  ه سط  ألمرر ييى هةايظ ه  ويوي  لحر ر  قرل لقا  
 هة ل كذ  شكذ ..    كذ  شكذ  ش

ك نؤؤؤل مؤؤؤ   لمجايؤؤؤاو  فضؤؤؤال يؤؤؤ  بؤؤؤن  ء ش رصؤؤؤرمات بؤؤؤن  يؤؤؤمالمؤؤؤ  شكؤؤؤظ  ةقطعؤؤؤن مؤؤؤ  يال ؤؤؤات   ش امؤؤؤن 
 سؤيب  لتؤأثل  سؤييةات  ي  لمسيمن   سيب يذ   ليو  . شكا  يذ  مؤ  هكيؤل  لعيؤل  لتؤي آؤلهت ييؤى  لمؤيو   لجوؤان

  لسي ي..  لتةار
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شهكلر  رلي  آلةف  لذكل    ؤأ   ل ر  ؤا  لع ةمؤ   لتؤي جيايؤا  لتةؤار  لجوؤاني ف ليؤا مؤ   لمؤيو   لسؤي ي هك ؤل  
شلؤؤظ هتخنؤؤل ة ةقؤؤ  كةؤؤا  مكؤؤ  شل ؤؤ  لؤؤظ  خؤؤل ذلؤؤك مؤؤ  هللاثؤؤار جاةيةؤؤ  سؤؤيية  كؤؤا  يؤؤذ   عضؤؤوا..  .مؤؤ  ه  تحصؤؤى 

سؤؤالمنن  . كةؤؤا  مكؤؤ  ه   قؤؤرنش  مقاشمؤؤ   جؤؤب ه  لوؤؤمالء  لؤؤذو  لؤؤظ  سؤؤتطةعر   لت ؤؤايظ ةتؤؤى مؤؤ   لجوؤؤانون    ش إل
 ت ر  بعية     كل ما ستحتري  كيم  بعية  م   لتعان ش رتالف ش لمشارص .

البهراء و الوا ميهة  أحا ية الورش في المنسج الجسا ي وودم شمولنته واوتصهاره و ه  مسهائل الهوالء و -3
  ي:وقنق أفق المكتبة واانتاج ار )ي في التيار الجسا 

 ال ةؤؤؤاس إلؤؤؤى يمؤؤؤرم مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة   لمعادؤؤؤل  شبؤؤؤالي ل إلؤؤؤى مكتباتوؤؤؤا  لشؤؤؤامي . ةجؤؤؤا ه  مكتبؤؤؤ  
 لتةؤؤار  لجوؤؤاني  شيؤؤي مجمؤؤرع مؤؤا كتؤؤب فةؤؤ  مؤؤؤ   لميؤؤاي  ش ل تؤؤب ش ألنبةؤؤات . ش ةتؤؤى شلؤؤر هنرييؤؤا فنوؤؤا  ليشؤؤؤل ت 

ةجؤؤا ه   لمكتبؤؤ   لجوان ؤؤ  دؤؤانل   لحجؤؤظ   لخادؤؤ   الجمايؤؤات ش لتي ةمؤؤات  لمختي ؤؤ  ش ليةاةؤؤات  لاشريؤؤ  هش سؤؤر يا..
كما    شهةان    لطؤلح ةريؤا .. فال تؤب معؤاشن . ش ليشؤل ت محؤاشن . شال وتياسؤب ةجؤظ يؤذ   إلةتؤاج مؤ  ي ؤظ  لعطؤاء 
ش ألن ء   شضؤؤخام   لتضؤؤحةات شك ؤؤل   لتجؤؤارص . شمؤؤا كؤؤا   مكؤؤ  ه   كتؤؤب فنوؤؤا   تاريخؤؤا  شنرشسؤؤا  شتحيؤؤنال  شييؤؤل     

شسؤؤؤنل رجؤؤؤال ش بؤؤؤوا ء... شل ؤؤؤ  شلألسؤؤؤف فاإلةتؤؤاج ضؤؤؤئنل جؤؤؤا   شبؤؤؤب  معؤؤؤاشم لؤؤؤا  ك نؤؤؤل مؤؤؤ  ش صؤؤم مشؤؤؤايا   
  لحلكؤات . شىذ  ة لةؤا إلؤى ةؤرع مؤا آؤلح فةؤ  ةريؤا  سؤيجاه مقتصؤل  ييؤى مسؤا ل  لحاكمةؤ  ش هدؤرل  ر يؤا  لؤؤرالء ش

رل ش إليؤان  ل قؤ   إلمؤام  بؤ  تةمةؤ  فاإلبا ع فة   ينل   شهك له إيان  شت ل ر  شهك له   عتمؤا ييؤى  ليقؤ ش لعقا ا .  ليل ء
 شبعة ه م   لمارس   لسيفة  شتل    لمارس  ييماء  لاير   لريابة  رةموظ   تعالى..

شمؤؤ  ه   ليؤؤر هل ك نؤؤل . ش لمجؤؤاالت  لسةاسؤؤة   لشؤؤلعة  ش لسةاسؤؤة   لر  عةؤؤ  ش سؤؤع   ش لحاجؤؤ  إلؤؤى  ل تا ؤؤ  فنوؤؤا  
جوؤؤؤان  لمعادؤؤؤل  شكؤؤؤذلك فؤؤؤي ييؤؤؤرم تا عؤؤؤ  كعيؤؤؤرم  لسةاسؤؤؤ  ش إلن ر  كينؤؤؤل  . شكؤؤؤذلك فؤؤؤي مجؤؤؤاالت  ل قؤؤؤ  ش هةكؤؤؤام  ل
شميا شؤؤ  مسؤؤا ل  ألمؤؤ   لحاضؤؤل  ش لمسؤؤتقيي    شةؤؤر ر  لمسؤؤتجا ت , ش لتلبةؤؤ  ..ش ل قافؤؤ   لعامؤؤ   لتؤؤي تيؤؤحم  لمجايؤؤا 

قيؤؤؤ  ش لمر ضؤؤة   لحر ريؤؤؤ   لمطلشةؤؤ  فؤؤؤي سؤؤؤاة   لر  ؤؤ   لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤؤالمي.. شل ؤؤ   لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني يمرمؤؤا  تمنؤؤؤح  
كتا ؤؤؤ . ش ةشؤؤؤاال  لمؤؤؤميين  مؤؤؤ  قةان تؤؤؤ  شرمؤؤؤرهه ش لقؤؤؤانري  ييؤؤؤى  ل تا ؤؤؤ   العمؤؤؤل  لمنؤؤؤا ةي . ش ؤؤؤا ةالؤؤؤن  لمطؤؤؤارن ت 
 ألميةؤؤ    شظؤؤلشف يؤؤام  السؤؤتقل ر   بنؤؤيوظ شبؤؤن   لعطؤؤاء فؤؤي يؤؤذ   لمجؤؤال. شلؤؤذلك   تصؤؤلت مكتبؤؤ   لجوؤؤانون  إمؤؤا 

 هبؤؤلت إلةؤؤ  مؤؤ  مسؤؤا ل  لحاكمةؤؤ  ش ضؤؤا ا  لؤؤرالء شييؤؤى  ل تؤؤب  لعسؤؤكلي  شميؤؤاي   لتؤؤاريب ش لعمؤؤل شىمؤؤا ييؤؤى مؤؤا 
  ليل ء.

 :الجسا يق ا الما   التربوية في مناهج التيار  -4
 عتيؤل مجؤال  لتلبةؤؤ  لقر يؤا  لتةؤار  لجوؤؤاني مؤ  هكيؤل  لمجؤؤاالت  لتؤي  يتل يؤا  لؤؤيقم ش ةخ ؤاض  لمسؤؤتر  .   

رم بوجؤؤرم لبؤؤاس  لخؤؤرف ش لجؤؤرع   شمسؤؤتوظ رصردؤؤا   عؤؤا  لتسؤؤعنيات. شميؤؤذ  بتؤؤاهت  لمطؤؤارن ت  ألميةؤؤ  بؤؤال  لقؤؤ
  لمالذ ت في ه طار  ألرض  ألربع ..  لبأساء ش  لضل ء ش ليقم في  ألمر ل ش ألة س   شتقاذفتوظ  لمواجل ش

شييؤؤى يكؤؤس  لجنؤؤل  ألشل ش ل ؤؤاةي مؤؤ   لجوؤؤانون   لؤؤذو  تمكيؤؤر   يؤؤل تيؤؤك  لمر جوؤؤات مؤؤ  تحقنؤؤق مسؤؤتر  ال 
لؤؤظ  سؤؤعف  ل ؤؤلشف  لجوؤؤانون   عؤؤا  0تقليبؤؤا . 1985-1965شلؤؤى مؤؤا بؤن   أليؤؤر م  ؤاس  ؤؤ  مؤؤ   لتلبةؤؤ  ل ؤؤر نريظ  أل

ذلك م  تطينق بل م  تلبري  بامي  إال فؤي ةطؤاق محؤاشن . ش  لمالةؤ, ه ضؤا  ه   يتمؤان  لتةؤار  لجوؤان فؤي  لتلبةؤ  
هش ييؤى  عؤة  لظ  ك  ييى مكتب  شمياي  معادل  شضعريا شفق  ةتةاجؤاتوظ  لحالةؤ  . شىةمؤا ييؤى كتؤب  لتؤل    
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ل  نؤؤل   لجوؤؤانيكتؤب مؤؤا رس  لصؤؤحر   ألرؤؤل    ش لتؤي ال تخيؤؤر  فؤؤي ك نؤؤل مؤ   ألةؤؤر ل ممؤؤا وتيؤؤا ة مؤ   لمي ؤؤرر 
 م   لمسا ل.

غيؤؤب ييؤؤى  ألشسؤؤا   لجوان ؤؤ  مؤؤ   لمعسؤؤكل ت ش لتجمعؤؤات شهمؤؤاك   ليشؤؤا  ميؤؤاي  تلبريؤؤ  ذ ت  1985شبعؤؤا  
سؤؤكلي  ش لؤؤاشر ت  لتارييةؤؤ   لقتالةؤؤ . شىمؤؤا  عؤؤة  لمؤؤر ن فؤؤي  عؤؤاو  كمؤؤا هسؤؤي ن . إمؤؤا يسؤؤكلي فؤؤي ةؤؤاشن  لمؤؤر ن  لع

  ليل ء ش لعقنا  ش لميو   لسي ي. مسا ل  لحاكمة  ش لرالء ش
ش ؤؤا الة ؤؤن رؤؤالل  لشؤؤر   ل ؤؤاةي لألفاؤؤا   لعؤؤلص فؤؤي ظؤؤل آالبؤؤا    ه   لجنؤؤل  ل الؤؤث مؤؤ   لجوؤؤانون  بؤؤاه  

 2001-1996ك نؤل مؤ   لجوؤانون  فؤي يؤذه  لملةيؤ  وؤا ب منحه  لجول ش ل ا    لتلبريؤ  فؤي هك ؤل بؤل  ح . ش ؤا هيؤا 
رغظ ترفل  إلمكاةة  ش لمعسكل ت ش لمالذ  آلم    بل ش لملف  جا   في كيؤف آالبؤا  قةاسؤا  مؤالذ ت  لشؤتات شملةيؤ  
  لمطؤؤارن  . إال ه  مع ؤؤظ  لقؤؤرم ةشؤؤطر  فؤؤي  لمؤؤر ن  لعسؤؤكلي  ش  ييؤؤر  يينوؤؤا   شلؤؤظ  عطؤؤر   لجر ةؤؤب  لتلبريؤؤ   ألرؤؤل  

يمة   لتي تستأييوا. شلذلك   ةعكس يذ  ييؤى تيؤك  لملةيؤ   ك نؤل مؤ   لمشؤاكل ش  ألهمؤات  لا ريةؤ   لتؤي هيتقؤا  أل
 ه  ملنيا الةخ اض مستريات  لسير  ش ألرالق  لعام  .

شهن  تافقؤؤؤؤؤ   ل  نؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤ   لشؤؤؤؤؤباص مؤؤؤؤؤ   طؤؤؤؤؤاع يؤؤؤؤؤر م  لمسؤؤؤؤؤيمن   لعؤؤؤؤؤانون     لمعيئؤؤؤؤؤن   ؤؤؤؤؤالعر آف ش لحمؤؤؤؤؤاس 
مسؤؤؤتريات  لعيؤؤؤظ  لشؤؤؤليي   ش اللتؤؤح م  لؤؤؤاويي   شهدؤؤؤرل  ألرؤؤؤالق ش لمعؤؤؤامالت  إلسؤؤؤالمة   ش إلرؤؤالص مؤؤؤ   ةخ ؤؤؤاض

شةتؤؤى مسؤؤؤتر   لعبؤؤؤان ت . شتمنؤؤؤحت ك نؤؤؤل مؤؤؤ   ألشسؤؤؤا   لجوان ؤؤ   مسؤؤؤتر  ضؤؤؤحل جؤؤؤا   مؤؤؤ   لمر دؤؤؤ ات فؤؤؤي يؤؤؤذه 
لمسؤيمن  يمرمؤا    لمجاالت. ش ةعكسن  لضار   لي سة   شهللاثار  لمطارن ت  ألمية    شمشاكل  لر     لعؤام ليعؤلص ش 

ش لمشؤؤؤاكل  لا ريةؤؤؤ  فؤؤؤي هشسؤؤؤا   لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة    شميابؤؤؤذ  قةان توؤؤؤا ليجوؤؤؤانون    ش ةامؤؤؤاس ه ك ؤؤؤليظ فؤؤؤي ركؤؤؤاص 
 ييماء  لسالآن  شهجوح   لطر غنن..

هن  كل ذلك إلى ه  ت ر  ك نل م  هشسا   لجوؤانون  مؤ  غةؤاص مؤيو   لتلبةؤ  متمنؤح   القسؤر  ش لج ؤر  ش يؤ   
ةؤؤاص  ليمؤؤؤاذج  لتؤؤي آالمؤؤؤا تحؤؤاثن ييوؤؤا كتؤؤؤب  لل ؤؤا ق ش صؤؤؤم  لسؤؤيف ش لخيؤؤف مؤؤؤ   لصؤؤالحن  فؤؤؤي  للةمؤؤ    شغ

  ليسك شةس   لخيق   شلن   لجاةب م   لمسيمن  شيذريظ شرةمتوظ ش ألرذ بنايظ. مجاالت  لعبان  ش
بة  ميؤ   لعصؤا فقا كاةن ك نل م   ألجر ء مشحرة  . شتمنح  لعاوؤا مؤ   لجوؤانون   سؤير  ه ؤلص إلؤى  لحالؤ  

 إلى  لسير   لم تلض  المجايا  لمميل  لتلبي ييما  شريقا  شعبان   شسيركا ..
 شكا  يذ   ةعكاسا لضعف ميو   لتلبة  مان   شتطيةقا . شةسييا   شةعظ  لركنل.. 

شظيوؤا   شيقا ؤاه شبؤعا له فؤي فليضؤ   لجوؤانشيكذ  كين هالةؤ, ه  ك نؤل   مؤ   لجوؤانون   ؤا  رتصؤل  إلسؤالم 
 لؤؤؤاو  . ش رتصؤؤؤل  لجوؤؤؤان  أةكامؤؤؤ  شهللان  ؤؤؤ  شسؤؤؤيركةات  شمر دؤؤؤ ات   لتؤؤؤي تقتضؤؤؤنوا ميحلؤؤؤ  ذرش  سؤؤؤيام  إلسؤؤؤالم  كؤؤؤل

مصؤؤابل  شىيؤؤا ن ش هرالقةؤؤات .  شؤؤورن  لمعؤؤار  ذ توؤؤا.    رتصؤؤله  القتؤؤال. ش رتصؤؤل  لقتؤؤال  مؤؤا  قضؤؤة  مؤؤ  دؤؤيل ش
 للبؤا   لطريؤل . فقؤا   رتصؤلش  م وؤرم   لمصؤابل    شتحمؤل شةتى هثياء بورن  لمعار  كين تالة,   يؤ   لصؤيل ش

  لقتال ييى إآالق  ليار..
شكين شك نل م   اماء  ألرر .. ةالةؤ,  ألجؤر ء فؤي  ألشسؤا   لجوان ؤ   ؤا بؤاهت فؤي هش رؤل  لقؤل   لعشؤلي   

شمطيؤ   لحؤؤاني ش لعشؤؤلي  تشؤنل إلؤؤى  ؤؤلص  متحؤا  شبؤؤالء سؤؤنيحل لةعنؤا تيؤؤك  لي ؤؤرس  لطنبؤ   لمخيصؤؤ  إلؤؤى دؤؤ ا وا 
 جتوا إلى ربوا شىلى هرالقةات نويوا شمكرةات   لتلبري . شيذ  ما جاء م  هةا   سيتميل شتا عةاتوا م   عا . شةا
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  َيَْعلَُم و ُ ََرٌّ لَكُْم َوَّللاه ََْيئاً َوهَُو  َْ .ُِحبنوا  ََْيئاً َوهَُو َخْير  لَكُْم َوَعَس  أَ َْ .َْكَرهُوا  ََ َوَعَس  أَ  ( 216 لبقل :    أَْنتُْم ال .َْعلَُمو

. 

 غياب أتر فقه الواوة في المنسج السيا ي الاروي لدن  منر من الجسا  نن : -5
ش ؤؤا سؤؤؤيب يؤؤؤذ  فؤؤؤي ة ؤؤؤلي ضؤؤؤعف  لمؤؤؤر ن  لتلبريؤؤؤ  ش لار سؤؤؤات  لتؤؤؤي تعؤؤؤن  ييؤؤؤى ذلؤؤؤك هش  ةعؤؤؤا موا. شبالتؤؤؤالي  

او  ش لميادؤلي .. شةقؤر وظ  رتالل  لمر هي  فؤي تحاوؤا مؤ  معيؤا شمؤ  يينيؤا . ش لخيؤط بؤن  نش  ؤل  أليؤا ء ش لمحاوؤ
 شآلق  لتعامل معوظ. 

 إل تصؤؤؤان    ف ؤؤؤي رؤؤؤالل  لعقؤؤؤا  ألرنؤؤؤل مؤؤؤ   لقؤؤؤل   لعشؤؤؤلي  تعقؤؤؤات معطةؤؤؤات  لر  ؤؤؤ   كؤؤؤل إ عؤؤؤانه  لسةاسؤؤؤة  ش
ش الجتماعةؤؤؤ  ش ل قافةؤؤؤ  فؤؤؤي  لعؤؤؤالظ  لعلبؤؤؤي ش إلسؤؤؤالمي   بؤؤؤل شفؤؤؤي  لعؤؤؤالظ هجمؤؤؤ  . شبؤؤؤوات يمؤؤؤرم مجؤؤؤاالت  ليشؤؤؤا  

 لظ تعقنا   شتطريل   شتشعبا  يا ال .. لبشلي في كل تيك  لعر 

شتعتيؤؤل  لمجتمعؤؤات فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي شلألسؤؤف مجتمعؤؤات متخي ؤؤ  يمرمؤؤا  يؤؤ  مر كبؤؤ  مسؤؤتريات 
 لى ةاشن ممس   .إ لمعلف   لحضاري     

خيؤف ش ا تمنحت  لصحر   إلسالمة  يمرما   شيؤي ظؤايل  ميي قؤ  يؤ  ذلؤك  لر  ؤ   ؤال  نل مؤ  مؤمثل ت ذلؤك  لت
 لعام  شيام إنر    لعصل  لتي يي فة . شفي  لر ن  لذي تقامن فة   ألةؤح ص ش لجمايؤات  إلسؤالمة  مؤ  مارسؤ  
 لصؤؤحر   لسةاسؤؤة  شك نؤؤل مؤؤ  قةان توؤؤا شكر نريؤؤا  حكؤؤظ  لؤؤريي ش لممارسؤؤ   لسةاسؤؤة . تقؤؤامن فؤؤي مجؤؤاالت  لمعلفؤؤ  

دؤؤؤالةة  شمؤؤؤا  دؤؤؤطيم يينوؤؤؤا  السؤؤؤيفة    شكؤؤؤذلك شىنر    لر  ؤؤ . فؤؤؤل   ؤؤؤا ي مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر   ألرؤؤؤل   لايريؤؤ  ش إل
 لمارس   لجوان     تمنؤحت  اةخ ؤاض مسؤتر   لمعلفؤ  ش لؤريي  لحضؤاري شىنر    لر  ؤ . فأمؤا  لمؤا رس  لالسةاسؤة  

ةعح لوا ي  عةش  لر      شهما  لتةار  لجوؤاني   فؤأل  غالينتؤ  مؤ   طؤاع  لشؤباص  لؤذو  لؤظ  أرؤذش   حكؤظ دؤال فال
لب شيحكؤظ  ل ؤلشف  ألميةؤ   لصؤعب   لؤظ  أرؤذش  ة وؤظ مؤ   لمعلفؤ   لحضؤاري  شىنر    لر  ؤ  إال فؤي  لس  في  لاا

 ةاالت ةانر  في  عة  لجمايات ش ل ر نر ش لشخصةات.. 
شييى  يتبار ه   لمعلك   لنرم هدبحن تا ر لةس فقط في  لمجؤال  لعسؤكلي ش ألميؤي ةنؤث  مكؤ  ليجوؤانون  

ر  بؤؤؤالء  ةسؤؤؤيا . شىةمؤؤؤا فؤؤؤي مجؤؤؤاالت  لسةاسؤؤؤ  ش إليؤؤؤالم ش ال تصؤؤؤان . شةتؤؤؤى فؤؤؤي يؤؤؤالظ ش إلسؤؤؤالمنن  يمرمؤؤؤا  ه  وييؤؤؤ
 لمر جوؤؤؤ   لعسؤؤؤكلي  ش ألميةؤؤؤ  هدؤؤؤم ليمسؤؤؤتر   لمعلفؤؤؤي ش لعيمؤؤؤي فؤؤؤي  لمر جوؤؤؤ   نشر كينؤؤؤل. شلؤؤؤذلك فؤؤؤل   ةخ ؤؤؤاض 

شهنبةؤؤؤاتوظ  لمسؤؤؤتر   لعؤؤؤام ييؤؤؤا غاليةؤؤؤ   لجوؤؤؤانون  فؤؤؤي فقؤؤؤ   لر  ؤؤؤ   كؤؤؤل معطةاتؤؤؤ  شه عؤؤؤانه  ةعكؤؤؤس ييؤؤؤى ميؤؤؤايجوظ 
شىيالموؤظ شفحؤؤر  رطؤؤابوظ شهسؤيرب  شآليقؤؤ  إ صؤؤال . شةؤؤت  يؤ  يؤؤذ   رؤؤتالل فؤؤي مؤر هي   ألشلريؤؤات شفوؤؤظ معطةؤؤات 
 لر  ؤؤ    شريؤؤط بؤؤن  نش  ؤؤل  لموؤؤظ ش أليؤؤظ شمؤؤا تقتضؤؤة   ليصؤؤرص  لعامؤؤ  . شمؤؤا  ضؤؤطل إلةؤؤ   لر  ؤؤ . شكؤؤذلك ةصؤؤل 

 في تحاوا هشلريات  لمعلك . ريط في تصيةا بل  م  لياس   م  معيا شم  يينيا. ش ضطل ص 
 إلسؤؤؤت انه مؤؤؤؤ   شة ؤؤؤل   لوؤؤؤح ل  لييةؤؤؤؤ   لممسسؤؤؤاتة  فؤؤؤي  لتةؤؤؤؤار  لجوؤؤؤاني يمرمؤؤؤؤا    شضؤؤؤنق مجؤؤؤاالت  لشؤؤؤؤرر  ش

يؤذ   لجوؤل لؤذلك  لخيؤل لةخيؤف ةتةجؤ  مأسؤري  تجيؤن فؤي ضؤعف   ةضظ شت ضنل ك نل  ألمل ء لإلمعات   ل ر نر..
 لعمؤؤل  لعسؤؤكلي  لمؤؤيو   ل  ؤؤلي ش مر جوؤؤ   ش لمر ءمؤ  بؤؤن  مجؤؤاالت مسؤتر  إن ر   لمعلكؤؤ   شفشؤؤل فؤؤي تحاوؤؤا سؤؤيل  ل

لي . نش لسةاسؤؤي ش إليالمؤؤي . شغؤؤاص هثؤؤل  لر  ؤؤ  فؤؤي إدؤؤا ر  ألةكؤؤام ش تخؤؤاذ  لقؤؤل ر ت  لسةاسؤؤة  ش لعسؤؤكلي  ش  لمصؤؤ
 شمعيرم ه  دح   ل تر   عتما ييؤى ملت ؤحي  الهمؤن  معؤا شيمؤا: معلفؤ   لشؤلع شفوؤظ  لر  ؤ . شييؤى  فتؤل ض شجؤرن



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  845  [  

 

 ل وؤؤظ  لشؤؤليي  لصؤؤحةم فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ   لحؤؤاالت. فقؤؤا هن  غةؤؤاص فوؤؤظ  لر  ؤؤ  إلؤؤى  ؤؤل ر ت ه ؤؤلص ليعؤؤلج مؤؤ  شدؤؤ وا 
  استقام   لمسار. 

 ودم تبني مفسوم جسا  الصائل الخارجي  والدقول في  وامة مواجسة ارنظمة :  -6
ةجؤ   ل وؤظ  لحلفؤي لقرلؤ  تعؤالى . ثظ ةمؤل ييؤى تييةؤ  هدؤل ميوجؤي ةت م ة ش ا جل لوذ   بتا ء  ست ح ه ت  أل

  :  ِيَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا قَا.ِلُوا الهاِذيَن يَلُاونَكُْم ِماَن اْلكُفهاار   :شةميؤ  ييؤى  ألة مؤ   لملتا ؤ   لحاكمؤ .  ممؤا  (.123)التوبهة
  نش  آا ؤل هن  لياررل في دل يات ةان  لعاش آيةعتوا شمساريا شدارت  لخسا ل فنوا تي ؤق مؤ  مخؤحش   ألمؤ

 .  شال ةتةج  ملجر 
هدال   سيب ههم   لمر جو  م   لجايية   لجاثمؤ  ييؤى دؤاشر  لمسؤيمن  ش لمتم يؤ    لجوانيفقا  ةطيق  لتةار 

  أة م   لحكظ  لملتا . شتطرر  ألمل كما بيةا م   ل  ل  لجواني  لمجلن إلى  لتطينق  لعميي . 
ةات ك نؤؤل  مؤؤ  هة مؤؤ   لحكؤؤظ تيؤؤك. ش ؤؤا هوؤؤا يؤؤذ   إلتجؤؤاه ةكؤؤظ ش امؤؤن  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  ش  بؤؤتبكن فؤؤي سؤؤا

  لي ؤؤال  لر  ؤؤ  ييؤؤى  لمسؤيمن  يامؤؤ  ش إلسؤؤالمنن  رادؤؤ  ش بؤليي شش  ؤؤ   ؤؤا ظ. فأمؤا  لر  ؤؤ   لقؤؤا ظ فوؤؤر ه   لبؤأس ش
 لجوؤؤانون  ييؤؤى شجؤؤ   لخصؤؤرص  يؤؤر مؤؤ   ألة مؤؤ   لحاكمؤؤ  شهجوحتوؤؤا  ألميةؤؤ  . شيؤؤر  قتضؤؤي شيرجؤؤب  لمر جوؤؤ  

 : ضى ةصرص ك نل    ميوا  رل  تعالىميطقا  . شكذلك فل   لحكظ  لشليي ش ألمل  الجوان ير م  مقتيقال  ش 
  ِيَااا أَينَهااا الهااِذيَن آَمنُااوا قَااا.ِلُوا الهااِذيَن يَلُااونَكُْم ِمااَن اْلكُفهااار  . شمؤؤ  رؤالل يؤؤذ   ل قؤؤ  شيؤؤذ   لر  ؤؤ  يميؤؤن مي مؤؤات

 .  1990-1960 لجوان.  ل    ثالثن  سي   
مؤ   ةطؤالق  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا.. شتطؤرر مسؤتر   لاؤحش  لخؤؤارجي  يءشل ؤ  شمؤ  قةؤام  لعرلمؤ  فؤي كؤل بؤ

  اشلةؤؤ   ش ؤؤر   لي ؤؤاق  لملتبطؤؤ  بوؤؤاش لتؤؤل  ط ش لحيؤؤف  لمتؤؤن  بؤؤن   ؤؤر   ل  ؤؤل  لعالمةؤؤ  ش لمحيةؤؤ   لملتؤؤا   لحاكمؤؤ  ش ل
مؤ   لمحيةؤ  إلؤى  إل يةمةؤ  إلؤى  لعالمةؤ  . كؤؤا    شمؤ  تطؤرر مةؤانو   لمر جوؤ    شتطؤرر هسؤالنب مطؤارن   لجوؤؤانون 

  رسؤؤمتوا شال وبقؤر  وؤؤاشرش  فؤي ةيقؤؤات م لغؤ ييؤى  لجوؤانون  ه  وؤؤاركر  ذلؤك شيطؤؤررش  ميؤايجوظ   شهسؤؤيرص يميوؤظ 
 لقؤؤر   لاشلةؤؤؤ   لنورن ؤؤ   لصؤؤؤينية   لعالمةؤؤ  شةي اؤيؤؤؤا.  حنؤؤؤث  دؤؤارت ةؤؤؤلص  سؤؤتيح ف ال آا ؤؤؤل مؤؤ  شر  وؤؤؤا. شل ؤؤؤ  

ش ل وظ   في مع ظ  لتةؤار  لجوؤاني   لؤظ  سؤمم بتيؤك  ليقيؤ   لتؤي ترجؤب إيطؤاء فقؤ  مر جوؤ   لصؤا ل جمرن  لمياي  
ةق   لمترجب . شبقؤي  لمسؤتيا ه   ألمؤل يؤر  قتؤال  لؤذو  ويؤرة ظ  مؤ   ل  ؤار . شكؤأ  يؤذ   عيؤي ه ؤلص رجؤل همؤ    

ألفؤق  مؤا فةؤ    سؤر ء  فؤي فوؤظ شه لص ةكرم  ملتا  جاثم  فؤي ميطقؤ  يمؤل  لجوؤانون . شكؤا  فؤي يؤذ  مؤ  ضؤنق  
 ليم   هش في فوظ  لسي   لحلكة   لتي تينيؤ    مؤ  مقتضؤى ةؤلشص  للسؤرل دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  شترجوؤ   ت سنل

لحؤؤلص  لؤؤلشم شةرلؤؤ  مؤؤ   ل  ؤؤار مؤؤ  يؤؤر ه ؤؤلص مؤؤيوظ. شكؤؤذلك  لجوؤؤل  ؤؤأ ر ل دؤؤليح  ليعيمؤؤاء فؤؤي يؤؤام إلح مةؤؤ  يؤؤذ  
جمؤؤؤرن  لميوجؤؤؤي ييؤؤؤى مماةعؤؤؤ  هك ؤؤؤل  لجوؤؤؤانون  فؤؤؤي  التجؤؤؤاه ةحؤؤؤر  لجوؤؤؤان  ألمؤؤؤل   ومؤؤؤ   لحلفؤؤؤي . ش ةعكؤؤؤس يؤؤؤذ   ل

  ألممي شيرلم   لمر جو  ييا ما آلةن م   طاع محاشن م   لجوانون  هش رل  لقل   لعشلي .
 ودم القدر  و   تود د المضموو الاروي والور ي لعد  من المفابيم ار ا ية : -7

لمصطيحات ش لمسمةات   ألساسة   لتي هيتما يينوا في  ليياء آلح  لمشلشع  لجواني  لمعادل يان  م   
 لتي ةمي ش لسير   لحلكي ليجمايات  لجوان   . شل   يذه هشجا إبكالةات لظ  ستط   لجوانور  ةيوا شتيننيوا   

 شم  ذلك : 
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شمؤا  مؤا يؤي؟ شمؤا يؤر تعلي وؤا ؟ مؤا آيةعؤ  يال توؤا مؤ  مؤا ةرلوؤا مؤ   لجمايؤات ؟ الجماوة المجاهد :** 
مشؤلشعة  تعؤؤان تيؤك  لجمايؤؤات  لمجايؤؤا  شغنؤل  لمجايؤؤا  ؟ شمؤؤا ةسؤب  دؤؤالةةاتوا شفحر يؤؤا إلؤى جمايؤؤ   لمسؤؤيمن  

  لعام ؟  شما مسرغات ش بلعة  شجرنيا؟
فؤي يال اتؤ  مؤ  مؤ  ةرلؤ  مؤ   لقر يؤا ش ل ةؤان ت  ما ةؤاشن دؤالةةات  ألمنؤل اامار  والاورن والقرارات:**

إلح منتوؤؤا ؟ ش يؤؤل يؤؤي  الي آليقؤؤ   تخؤؤاذ  لقؤؤل ر فؤؤي  لجمايؤؤ  ؟ ش لشؤؤرر  شآيةعتوؤؤا  ششممسسؤؤات  لجمايؤؤ  ؟ شبالتؤؤ
 إمار  راد  هم يام  ؟.

مؤؤا يؤؤي آيةعؤؤ  يؤؤذه  ليةعؤؤ  ؟ شمؤؤا فحؤؤر  يقؤؤايا ؟ شبالتؤؤالي  لحقؤؤرق ش لر جبؤؤات  البيعههة والسههمة والواوههة:**
 بياء  ييى ماذ ؟ لمتبانل  بن   ألمنل ش ل لن هش بن   ل لن ش لجماي ؟  شكةا تيحل ؟ ش 

شمؤؤؤا ذ  وتلتؤؤؤب ييؤؤؤى ةقضؤؤؤوا؟ شمتؤؤؤى  كؤؤؤر  مشؤؤؤلشيا  شمتؤؤؤى  حؤؤؤلم ؟ إلؤؤؤى هللارؤؤؤل تيؤؤؤك  لمسؤؤؤا ل..  لتؤؤؤي لؤؤؤظ وؤؤؤتظ  
  فؤي ميؤؤايجوظ ه  ن لجوؤؤانو تحاوؤايا فؤؤي  لتةؤار  لجوؤؤاني با ؤ  ش رتي ؤؤن مؤ  تي ؤؤةظ آلرؤل. شفؤؤي ةؤن   يتيؤؤل هك نؤل

ن. شه   ليةع  محاشن  بتيؤك  لر جبؤات . إال ه  ش  ؤ  جمايتوظ يي جماي  م  جمايات  لمسيمن    شهةوا إمار  جوا
 لحال جعل  عة تيك  لجمايؤات وتصؤلف يميةؤا  كأةوؤا جمايؤ   لمسؤيمن  فؤي  طليؤا. شدؤلح  عؤة هكؤابل  لتةؤار 
 لجوؤؤؤاني  ؤؤؤأ  جمؤؤؤايتوظ يؤؤؤي  لجمايؤؤؤ   لشؤؤؤلعة   لرةنؤؤؤا  فؤؤؤي  لييؤؤؤا  ل الةؤؤؤي   شبالتؤؤؤالي  ؤؤؤاشمر   شؤؤؤتى  لسؤؤؤيل مؤؤؤنالن 

ش  سؤؤؤتمل ر شجؤؤؤرن سؤؤؤا قات يينوؤؤؤا . بؤؤؤل ذيؤؤؤب  لؤؤؤبعة إلؤؤؤى  لسؤؤؤعي  اسؤؤؤتخالص فتؤؤؤاش  تيؤؤؤةم  جمايؤؤؤات هرؤؤؤل    ه
ليجمايؤؤ   لمجايؤؤا  ترةنؤؤا دؤؤف  لجوؤؤان  ؤؤالقر  ش لعيؤؤف لتصؤؤفة  شجؤؤرن جمايؤؤات هرؤؤل ! ششجؤؤا  عؤؤة  لشؤؤر ذ  لؤؤذو  

 اني لجوؤؤ  تؤؤر  بؤؤذلك ضؤؤم  مؤؤا لحؤؤق  التةؤؤار  لجوؤؤاني مؤؤ   عؤؤة آؤؤالص  لعيؤؤظ ممؤؤ  تصؤؤارش  لي تؤؤر  فؤؤي  لتةؤؤار 
نشةمؤؤا تحاوؤؤؤا لتيؤؤؤك  ةؤؤؤ ةتةجؤؤ  غنبؤؤؤ   لعيمؤؤؤاء ييؤؤ . كمؤؤؤا  تخؤؤؤذت  عؤؤة  لجمايؤؤؤات سؤؤؤجرةا  شيقربؤؤات شمحؤؤؤاكظ تي ةم

 لحاشن ش لصالةةات . فقؤا شلؤات إبؤكاالت ش  عةؤ  فؤي  لتي ةمؤات. ش ؤا هضؤافن  لسؤلي  ش ألشضؤاع  ألميةؤ  شضؤعا  
 باذ   يقا م  تيك  لمسا ل.

دال  لتةار  لجواني ة        ي  مشؤلشعة  تؤل   ل ؤلن لجمايؤ  فقا سألن  لبعة م  آالص  لعيظ م  ه 
ما إذ  لظ وياسب   لمسار هش ره  يقم   عا ه  نرل فنوا .  فقال لي ال  جره إال ه  وؤل  ك ؤل   بر ةؤا  ييؤاه فةؤ  مؤ  

ا  بر ةؤؤا . هش ذ  لؤؤر ره  يقمؤؤا  بليؤا  !! شبالتؤؤالي سؤؤحب ييؤى همنؤؤل  لجمايؤؤ  ةقؤؤرق  إلمؤام  ألي ؤؤظ! فيمؤؤا سؤؤألت  مؤ
فرضؤؤى بر ةؤؤؤ . هش إفالسؤؤؤا  بر ةؤؤا  . شتؤؤؤةق   ه  مؤؤؤا تررؤؤؤاه مؤؤ   اللتحؤؤؤاق  الجمايؤؤؤ   ل الةةؤؤؤ  لؤؤ   حقؤؤؤق هيا فؤؤؤ ؟ يؤؤؤل 
 ستمل آرل يمله يكذ  ! شال  حل ل  ه  وتحرل  لجمايؤ  هرؤل  هش  سؤعى فؤي جمايؤ  جاوؤا !؟  فحؤار  للجؤل فؤي 

  لجر ص لما ت  ل  أ عان  لمشكي  .
مايؤؤؤ  تسؤؤؤتطة  فصؤؤؤل ييصؤؤؤل فنوؤؤؤا  شىرل جؤؤؤ  مؤؤؤ   لجمايؤؤؤ . فيؤؤؤظ ال  حؤؤؤق لؤؤؤ  فصؤؤؤل ة سؤؤؤ  فؤؤؤلذ  كاةؤؤؤن  لج 

 ؟ شكةا ةحل في يذه  لحال  مشكي   ألسل ر  لتي يياه؟. إلى هللارل ذلك م   لمسا ل.. ش الةسحاص
 لقا كا  ييا  إبكالةات ة ة ة  في تقين  ذلك ش إلفتاء فة  ؟  شفي  لعمل ييى هسس لظ تتحان..

سؤؤن مرجؤؤرن  فؤؤي جمايؤؤ   لمسؤؤيمن   لعامؤؤ   شؤؤكيوا  لطيةعؤؤي . فؤؤأمنل  لمؤؤممين  ال  سؤؤتطة  شيؤؤي مشؤؤاكل لة 
فصؤل مسؤيظ مؤؤا مؤ  جمايؤ   لمسؤؤيمن  ةتؤى شلؤر لؤؤظ وبا عؤ  مؤا لؤؤظ  خؤلج ييةؤ  . شال  سؤؤتطة   لعيصؤل فؤي  ألمؤؤ  ه  
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بؤات مؤا وتلتؤب ييؤى ويسحب ميوا. شال وتلتب يية   حكؤظ بةعتؤ  شآايتؤ   لعامؤ  ألمنؤل  لمؤممين  مؤ   لحقؤرق ش لر ج
  لعيصل في جماي  ما جوان   هش سر يا.

لقؤؤؤا فتحؤؤؤن إبؤؤؤكالة  غةؤؤؤاص  إلمامؤؤؤ   لع مؤؤؤى شهش ل  لوةكؤؤؤل  لسةاسؤؤؤي لألمؤؤؤ  إبؤؤؤكالةات ك نؤؤؤل . شلمؤؤؤا  امؤؤؤن  
جمايات لحل تيك  إلبكالة  ش ضطلت ليسلي    عل  طش  ألة م     ة تحؤن إبؤكاالت هرؤل  ال ةؤل لوؤا . شكؤا  

فةؤؤؤؤ   ألمؤؤؤ   سؤؤؤؤب غةؤؤؤؤاص ن ر  إلسؤؤؤؤالم  ش إلمامؤؤؤؤ  ش لشؤؤؤليع   شتر  ؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤك. شكاةؤؤؤؤن يؤؤؤؤذه  يؤؤؤذ    عؤؤؤؤة م ؤؤؤؤايل مؤؤؤؤا
 إلبؤؤكالةات  عؤؤة م ؤؤايل ريؤؤل  لميؤؤاي   لتؤؤي آلةؤؤن شيجحيؤؤا   لؤؤةس فؤؤي  لتةؤؤار  لجوؤؤاني شةسؤؤب . شىةمؤؤا ييؤؤى 

         مستر  تي ةمات  لصحر  كيوا.
 

 : الجهاديالتيار أخطاء وخلل في البنية والهياكل التنظيمية في  -) ثانيا ( 

يؤؤي  لخيؤؤل ش لقصؤؤرر فؤؤي   لجوؤؤاني لعيؤؤل  لتؤؤي ظوؤؤلت فؤؤي هسؤؤالنب يمؤؤل  لتةؤؤار   ليؤؤرع  ل ؤؤاةي مؤؤ   ألرطؤؤاء ش
 لييي  لتي ةمة  شآيةع   لوةاكل . شما هفله مؤ  إبؤكالةات شييؤى رهس ذلؤك..  إلبؤكالة   ل يؤل   لتؤي بؤات ه عانيؤا 

حميؤؤ   لعالمةؤؤ  ييؤؤى مكافحؤؤ   إلريؤؤاص. شهثيؤؤن  لر  ؤؤ   سؤؤتحال  فؤؤي  لعقؤؤا  ألرنؤؤل مؤؤ   لقؤؤل   لعشؤؤلي  عؤؤا  ةطؤؤالق  ل
 ستمل ر  لعمل  لجواني م  شجرن تيك  لمشكي   ليينري  شيؤي مشؤكي  ه  كؤل  لتي ةمؤات ش لجمايؤات  لجوان ؤ  بيؤن 

 (.وورية –هرمية  – رية بياءيا ييى هساس هةوا تي ةمات   
 الماا ل التي تأته ون السرية: : 1

يقؤ   لعمؤل  لسؤلي همؤل   إلح مةؤا  شميط ةؤا  لمر جوؤ   ؤر  آاغةؤ   اغةؤ  ظالمؤ  لؤظ ول ؤب فل ييتوؤا كا   رتةؤار آل  
شهير ةوظ في ممم  إال شال ذم . شلسن ييا في معؤلض  ةتقؤان ميؤاه  لسؤلي  فؤي  لعمؤل  إلسؤالمي. فوؤر ميؤاه بؤليي 

ل  ييؤؤل  لتؤؤارير  إلسؤؤالمي. كمؤؤا فؤؤي لسؤؤن لؤؤ  هنلتؤؤ  شسؤؤا قات   لتاريخةؤؤ  بؤؤاء   مؤؤ   لسؤؤنل   لييريؤؤ  شمؤؤلشر   بتجؤؤارص ك نؤؤ
معتلضا يية  ةلكةا    ألة  كؤا  هسؤيربا  إجباريؤا  مارسؤياه رؤالل ة بؤ   ضؤطل ري  كمؤا ال  خ ؤى . شل يؤي ييؤا  صؤان 
ذكؤؤؤل  إلبؤؤؤكالةات  ل يؤؤؤل   لتؤؤؤي تأتؤؤؤن ييؤؤؤ   حكؤؤؤظ آبؤؤؤا    ألبؤؤؤةاء شبحكؤؤؤظ  ةتقؤؤؤال مسؤؤؤتريات  لمر جوؤؤؤ   ألميةؤؤؤ  إلؤؤؤى 

 لعالمةؤ     طليقؤ  جعيؤن تيؤك  إلبؤكالةات تجعؤل   مؤ   لملتؤا  شمؤ  شر  وؤا مؤ   ؤر   ل  ؤلمستر  ترةشن فةؤ   ألة
 الستمل ر في ذلك  ألسؤيرص ضؤلبا  مؤ   إلدؤل ر ييؤى  ل شؤل  لعي ؤي فؤي ةوا ؤ   لمطؤاف . فقؤا هنت تيؤك  ألسؤالنب 

لبةؤؤؤ  ش إليؤؤؤا ن   شفؤؤؤي  لرةشؤؤؤة  إلؤؤؤى إغؤؤؤل ق  لجمايؤؤؤات  لمجايؤؤؤا  فؤؤؤي  لسؤؤؤلي  . فقؤؤؤا شلؤؤؤا يؤؤؤذ  لوؤؤؤا إبؤؤؤكالةات فؤؤؤي  لت
  لتجينا  لتمان   شفي ضعف  لايا    لعام  ش تساع  لجمورر  شفي  محاشن   مجاالت  لحلك   اإلةتاج ش لعطاء .

فمعيرم م  تارير نير   إلسالم ميذ ظورريا شييل تارير  لمسيمن    ه  ميو   لتلبةؤ   ؤام هساسؤا  ييؤى يال ؤ  
تمؤؤؤاس  لمبابؤؤؤل . شيؤؤؤر  لرسؤؤؤني   ألساسؤؤؤة  ليقؤؤؤل  لعيؤؤؤرم ش لمعؤؤؤارف . شبؤؤؤلح  لملبؤؤؤي  األتبؤؤؤاع . ش لتؤؤؤي تقؤؤؤرم ييؤؤؤى  ل

 لسؤؤمن ش  لسؤؤير  . شةقؤؤل مختيؤؤف مجؤؤاالت  لتؤؤأثنل. شيكؤؤذ  كؤؤا   للسؤؤرل دؤؤيى   ييةؤؤ    لمؤؤيو  شتقؤؤا ظ  لقؤؤاش  ش
ذيظ شجموؤرريظ شسيظ ليصحا   . ش لصحا   ليتا عن  . شيمالء لتا عنوظ م   لعيمؤاء ششرثؤ   ألةيةؤاء. ثؤظ لوؤمالء بتالمنؤ

 شدرال  ليعام .
شل ؤؤ  هسؤؤيرص  لعمؤؤل  لسؤؤلي ال  سؤؤمم بوؤؤذ . ف ةؤؤا تؤؤتظ  لتلبةؤؤ ؟! شىذ   سؤؤتحالن  لتلبةؤؤ  ف ةؤؤا  سؤؤتمل  لعمؤؤل  

 قر يا لظ تتلبي ييى  لمؤيو  شال ييؤى بؤل م   إليؤا ن؟! فالخال ؤا  لسؤلي  تعتمؤا فؤي  لتلبةؤ  ييؤى لقؤاء  لمسؤمشل يؤ  
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ختيؤؤف مجؤؤاالت مؤؤا ويؤؤحموظ مؤؤ   لمعؤؤارف  لشؤؤلعة  ش ل  ليؤؤ  ش لميوجةؤؤ  ش لسةاسؤؤة  ريةؤؤ  مؤؤا  أتبايؤؤ  شىيؤؤا نيظ فؤؤي م
ش إليؤؤا ن  لعسؤؤكلي ش ألميؤؤي.. لر. شيؤؤذ   ليقؤؤؤاء  كؤؤر  نشريؤؤا  شغالبؤؤا  مؤؤا  كؤؤؤر  هسؤؤيرعةا    شيقؤؤل مؤؤ  تؤؤرتل  ألشضؤؤؤاع 

ا هيؤؤات  يؤؤل ملةيؤؤ   ألميةؤؤ  إلؤؤى ه  ويقطؤؤ  هةةاةؤؤا . شيكؤؤذ   تؤؤرفلت  لطال ؤؤ   ألشلؤؤى ليجوؤؤان ييؤؤى مسؤؤتر  ر ق ألةوؤؤ
 لسلي . فقا هيؤات فؤي  لمسؤاجا هش فؤي  لجمايؤات  إلسؤالمة   لعييةؤ  هش بؤب   لعييةؤ . ف ؤا  هن ءيؤا  لجوؤاني يالةؤا  
وتياسؤؤب مؤؤ  مسؤؤتريات  لتلبةؤؤ   لتؤؤي تيقايؤؤا هشلئؤؤك  ل ؤؤر نر. شل ؤؤ  مؤؤ   ةقؤؤل ض  لطبقؤؤ   ألشلؤؤى ش لتالةؤؤ  تؤؤظ  لتالةؤؤ  مؤؤ  

ش لوجؤؤل   مؤؤ   لسؤؤاة    تيتحؤؤق  الصؤؤؤف   اليتقؤؤال ش  االستشؤؤوانسؤؤتويك كؤؤر نره  ل ؤؤر نر ةتةجؤؤ  ه  مسؤؤار  لجوؤؤان  
كر نر شرال ا غنل ممييؤ  . شغالبؤا  مؤا كاةؤن مؤ  يؤر م  ليؤاس شمؤ  جنؤل  لشؤباص  لؤذي غالبؤا  لؤظ  سؤيق لؤ  ه  تلبؤي 

 ليحؤاق  في ةلك  إسالمة . راد  شه   لحلكات  إلسؤالمة  مؤ   لمؤا رس  ألرؤل  غالبؤا  مؤا تحصؤ  هيضؤا وا ضؤا
  العمل  لجوان! أل  قةان توا لظ تاري !!

ش ؤا ت ؤلرت يؤذه  لمأسؤؤا  فؤي كؤل  لتجؤؤارص  لجوان ؤ . إذ سؤليا  مؤا  سؤؤتوي ن  ل ؤر نر ش ضؤطلت  لتي ةمؤؤات  
إلى  اليتمان ييى  ل ر نر  لجاوا  غنل  لمميي  تلبريا  . شرادؤ  مؤ   عؤة مؤ  و يتؤر   لشؤجاي  ش ل  ؤاء   لقتالةؤ  

ذ  ت قا  لجماي  مستر يا ثظ يريتوا   لعام  ستمل ر مشلشع  لتلبة . شيك ي فؤي يؤذه  إلبؤكالة  شةتا جوؤا منا ةةا . شيك
  ل ارثة  بالء  إلثبات يقظ  لطليق   كاميوا. شل   لألسف لظ ت   يذه يي  لمشكي   لرةنا !

فمع ؤظ  لجمايؤات  لجوان ؤ   كما ت لض  ألجر ء  ألمية  ش لسلي   إلجباري  هجر ء  ال تسؤمم  اتسؤاع  لتجينؤا.. 
بيؤؤن ة سؤؤوا شكةاةاتوؤؤا  يؤؤل  لصؤؤا م ش بؤؤتعال  لمعلكؤؤ . ف رةؤؤن  ةاكيوؤؤا ش جيؤؤات مع ؤؤظ هفل نيؤؤا. ثؤؤظ  بتؤؤاه  لصؤؤا م 
غالبؤؤؤا   يؤؤؤل  كتمؤؤؤال  إليؤؤؤا ن لؤؤؤ   ةتةجؤؤؤ   كتشؤؤؤاف هجوؤؤؤح   السؤؤؤتخبار ت لمل ةؤؤؤل  إليؤؤؤا ن ألشلؤؤؤى   هش ةتةجؤؤؤ  ت جنؤؤؤل 

 جا  لتي ؤةظ  لجوؤاني ة سؤ  مجيؤل   إمؤا ييؤى نرؤرل  لمعلكؤ  ش السؤتمل ر فؤي   ألشضاع ةتةج  ت ا ظ  ألهمات . ةنث
 إليا ن ش لييؤاء مؤ  راللوؤا . شىمؤا ييؤى ه  تصؤفة   لحمؤالت  ألميةؤ  نش  مقابؤل. فنؤارير   لمعلكؤ . شمؤ  نررلوؤا 

 لجموؤؤؤرر  كمؤؤؤا ويؤؤؤاه  سؤؤؤتوال   ل ؤؤؤر نر ش أليضؤؤؤاء . شيحتؤؤؤاج  لتي ؤؤؤةظ ليتجينؤؤؤا. شيحتؤؤؤاج  لتجينؤؤؤا ليايا ؤؤؤ  ش لحشؤؤؤا ش 
 حتؤؤاج ةتؤؤى  كؤؤر   محكمؤؤا للدؤؤا  لعيادؤؤل  لملبؤؤح  ليتجينؤؤا شنر سؤؤ  هيينتوؤؤا شظلشفوؤؤا. شل ؤؤ   لسؤؤلي  ش لمشؤؤاكل 
 ألميةؤؤ  ال تسؤؤمم بوؤؤذ  فةضؤؤعف  لتجينؤؤا شتقؤؤل  أليؤؤا ن. شيتحؤؤرل  لتي ؤؤةظ  عؤؤا تقطةؤؤ  هشدؤؤال  إلؤؤى رال ؤؤا يصؤؤا ات 

م  لتي ؤؤؤةظ فؤؤي تطؤؤرر ةؤؤلص يصؤؤا ات ويقيوؤؤا مؤؤ  ملةيؤؤ  إلؤؤؤى مت  كؤؤ  تسؤؤتوي وا  لمعلكؤؤ  بؤؤنئا  فشؤؤنئا    إذ  لؤؤظ وؤؤيج
هرؤل  ةتؤؤى وتسؤؤ   لتجينؤؤا. شل ؤؤ   لؤؤذي ةصؤؤل فؤؤي كؤل  لتجؤؤارص  لسؤؤا ق  بؤؤال  سؤؤت ياء   ه  إيؤؤا ن  ل ؤؤر نر  لجوان ؤؤ  
ش أليضؤؤاء كؤؤؤا   يؤؤؤنال . شلؤؤؤظ وتمؤؤؤان ةتةجؤؤؤ  هسؤؤؤباص ك نؤؤل    هيموؤؤؤا  إلبؤؤؤكال  ألميؤؤؤي ش هسؤؤؤيرص  لسؤؤؤلي . شييؤؤؤى سؤؤؤينل 

يان  لمجاياو  في سرريا شيي هآرل  لمحاشالت  ةحر يشل سين ( لؤظ وؤحن فؤي هةسؤ   ألةؤر ل  وتجاشه  لم ال  لظ
مينؤر  ةسؤر  .  12مجايا يامل   يذ  غنل  ألةصار. في بيا ويي  تعا ن سكاة   في ذلؤك  لر ؤن هيؤاء  1500ي  

ف ذلؤؤك مؤؤ   أليضؤؤاء ييصؤؤل. ش لجمايؤؤ   إلسؤؤالمة  ربمؤؤا يؤؤ  ضؤؤع 2000شفؤي مصؤؤل لؤؤظ وؤؤحن تي ؤؤةظ  لجوؤؤان يؤؤ  
مينؤؤر  ةسؤؤم  . شفؤؤي لنيةؤؤا   لؤؤظ وؤؤحن يؤؤان  60مؤؤ  همؤؤ  كاةؤؤن تعؤؤا هك ؤؤل مؤؤ    لعؤؤامين  غنؤؤل جمؤؤاينل  لمسؤؤاجا . يؤؤذ 

مينؤر  ةسؤم  . شفؤي  عؤة   4 لمجاياو  ي  ر ظ متر ض  مؤ  تعؤا ن سؤكاةي يؤر فؤي ةؤا ذ تؤ  محؤاشن لؤظ وييؤ   لؤؤ 
 كذ .. لييا   كترةس . لظ   جاشه  لعان راة   لعشل ت شي
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ما ي  ضعف  لايا   ش ة ماش  لجموؤرر. ش ةعكؤاس ذلؤك ييؤى ضؤعف  لحشؤا ةتةجؤ   لسؤلي  ه ضؤا  فوؤذ  ال ىش 
 حتؤؤؤاج ل  نؤؤؤل بؤؤؤلح إذ  لؤؤؤظ تؤؤؤرفل  ألسؤؤؤالنب  لسؤؤؤلي  مؤؤؤا ويؤؤؤحم ليحشؤؤؤا  لؤؤؤذي  قؤؤؤرم هساسؤؤؤا ييؤؤؤى  إلتصؤؤؤال  الجمؤؤؤاينل 

  الرسا ل  لعيية  .   
 اشكالية ارمنية:الماا ل التي تأته ون البنية السرمية وا : 2

 لجوان ؤؤ  شمؤؤا بؤؤابوا  أسؤؤيرص يلمؤؤي . فاالبؤؤا  مؤؤا تيؤؤاه  لؤؤاير   بينؤؤن جمةؤؤ   لتي ةمؤؤات  إلسؤؤالمة   لسةاسؤؤة  ش
 ؤؤأفل ن  ال ؤؤل.  حؤؤانش  هسؤؤس مؤؤؤيوجوظ شهيؤؤا فوظ   شبلةؤؤام  يميوؤؤظ . شيبؤؤا عر  ش ةؤؤؤا   مؤؤيوظ همنؤؤل   ييؤؤنوظ . فت ؤؤؤر  

  ويؤاه رهس  لوؤلم. تسؤتمل يميةؤات  لتجينؤا ش لحشؤا . شيكؤر  كؤل ش ةؤا  ل ركب   ألشلى قةانت  شمجيس برر ه . شيكذ
يؤؤ  جوؤؤاه هش ريةؤؤ  هش مجمريؤؤ .. ش وتتؤؤا    لي ؤؤام. شيكؤؤذ  وتشؤؤكل  مؤؤ   لمجمؤؤرع مؤؤا  عؤؤلف  مسؤؤمشال مؤؤ  يؤؤمالء 

 .  الولم  لتي ةمي
ش مؤؤل تصؤؤار إ  يؤؤذ   ألسؤؤيرص فؤؤي  لييؤؤاء  لحلكؤؤي  وتمتؤؤ   صؤؤ    لقؤؤر  مؤؤ  ةنؤؤث  إلةكؤؤام ش لسؤؤةطل . أل   أل

ش ليؤؤل م  تقؤؤلر.  شتيؤؤحل مؤؤ   ألييؤؤى لألسؤؤ ل . ثؤؤظ تتؤؤا    عؤؤة  لطليقؤؤ  . شتلجؤؤ   لتقؤؤاريل هش  ليصؤؤا م ش لمقتلةؤؤات 
 شغنل ذلك  العكس  ملشة  شسلي .

شل ؤؤ  م ؤؤل يؤؤذ   لييؤؤاء وتمنؤؤح  الضؤؤعف  ألميؤؤي   شبعؤؤام دؤؤمرنه ليمر جوؤؤات  ألميةؤؤ   السؤؤتخبار تة  رصردؤؤا   
مؤؤ  ش لحكرمؤؤات  لطاغرتةؤؤ    ثؤؤظ  ؤؤر   ل  ؤؤل  لمحاربؤؤ   لي ؤؤايل   لجوان ؤؤ   سؤؤتعا نيا ل ؤؤل  عؤؤا مؤؤا هثيتؤؤن هجوؤؤح   أل

هبؤكال  لؤؤبطش ش لتعؤؤذوب  لجسؤؤاي ش لي سؤؤي . شةتؤؤى السؤؤتخا م  لمخؤؤار ت ش لعقؤؤا نل السؤؤتخل ج  لمعيرمؤؤات.! شيكؤؤذ  
ضؤؤاف  يينوؤؤا إلرضؤؤاء  ؤؤأك ل مؤؤا لؤؤاووظ مؤؤ  معيرمؤؤات هش  كيوؤؤا   هش  اإل  اليتؤؤل فلؤؤظ  صؤؤما مع ؤؤظ  لمعتقيؤؤر  يؤؤ  

 لذ اص  لضاري  م   لجالنون   لمتح حي  الةتؤح ع  ذر ت  لمعيرمؤات مؤ   عؤل ذ كؤل   لمعتقؤل   بؤل مؤ  تحؤن هظؤافله 
 لر  ةتاج  ألمل شبسير جياه إ  لظ  كف ذلك.

شيكذ  كاةن  في كل  لتجارص   يا  سايات فقط كافة  الةتح ع كمة  م   لمعيرمات سؤليا  مؤا  تعمؤظ ييؤى  
. شتعؤؤان  ل ؤؤل  ثؤؤظ تعؤؤان . لتشؤؤتمل  لحميؤؤ   ألميةؤؤ   لجسؤؤا   ألي ؤؤظ مؤؤ   لتي ؤؤةظ  اليتقؤؤالهجوؤؤح   ألمؤؤ  لتتسؤؤ  ن  ؤؤل  
  لسلي رالل مان  صنل .

شيكؤؤذ  دؤؤار  لوؤؤلم  لتي ةمؤؤي هبؤؤب   كؤؤةس مؤؤ   ليالسؤؤتةك  لمي ؤؤرخ    لؤؤذي  حتؤؤري سؤؤا ال  سؤؤنمني ث بؤؤ  مؤؤ  هي 
لقا ةاشلن  لتي ةمات  لجوان ؤ   لتؤي راضؤن مر جوؤات ه  تطؤرر مؤ  جو  ال فل غ محتر ه آال  لر ن هم  صل. ش 

هسؤالنب يميوؤؤا  شؤؤيء ممؤا  سؤؤمى  الييةؤؤ   لخةطةؤؤ  هش  لعيقرن ؤ    ةنؤؤث  سؤؤتقل  لعيادؤل  لعؤؤامير   عيا نؤؤا مي صؤؤي  
  التصؤؤاالتمؤؤ   لخال ؤؤا شل يوؤؤا فؤؤي مجمريوؤؤا تضؤؤطل ليتحؤؤرل إلؤؤى مجمريؤؤ  هيل مؤؤات تي ةمةؤؤ  تشؤؤكل ييؤؤل شسؤؤا ل 

  لولم  لل ةس مل  ثاةة . معالظ
شلظ تيحل  لمشكي  ن رل  لقطل  لر ةؤا. شهن  يؤذ  السؤةما ةنؤث لؤظ تؤرفل مع ؤظ  لييؤا   آيةعؤ  جال فةؤ  شيؤل  
تمكؤؤ  مؤؤ  تحصؤؤ   ل ةؤؤان ت  لتي ةمةؤؤ  فنوؤؤا إلن ر  هيمؤؤالوظ. شةتؤؤى مؤؤ  ترفليؤؤا  ضؤؤطلش  لالتصؤؤال  الخال ؤؤا  لعاميؤؤ  

ضؤؤؤطلت  لتي ةمؤؤؤات  لجوان ؤؤؤ  م يوؤؤؤا م ؤؤؤل كؤؤؤل  لعصؤؤؤا ات ش لجمايؤؤؤات  لتؤؤؤي يميؤؤؤن ه ضؤؤؤا  بؤؤؤي س  ألسؤؤؤيرص.. ثؤؤؤظ  
 لسلي  إلى ه  وواجل قةان توا إلى مياآق همؤا  فؤي نشل مجؤاشر  . ةنؤث شفؤلت لوؤا  حكؤظ  لوؤامش  لقؤا ظ لييح يؤات 

   لمجؤؤال  إل يةمةؤ  بؤؤن   لؤؤاشل مؤؤالذ   هللاميؤؤا  هن رت ميؤؤ  هيمالوؤؤا . شل ؤؤ   لتعؤؤاش   ألميؤؤي كمؤؤا سؤؤيق شبنيؤؤا   ش ةتقالؤؤ  مؤؤ
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 إل يةمؤؤي إلؤؤى  لؤؤاشلي   ضؤؤنق ثؤؤظ  لاؤؤى تيؤؤك  لمؤؤالذ ت. شلؤؤظ تحؤؤل  لمشؤؤكي   لولمةؤؤ  مؤؤ  يميةؤؤات  لؤؤبطش ش لتعؤؤذوب 
 لمجتمعؤ  ممؤا شفؤل فؤي  ليوا ؤ  كؤل ير مؤل  الضؤمحالل  لألسؤباصش لخطف ش لتسيةظ . شهنت إلى تآكؤل  لتي ةمؤات  

 ش  لت  ك..
 ماك ة القورية::  3

ي ةمؤات  لجوان ؤ  ش لجمايؤات  لمكرةؤ  ليتةؤار  لجوؤاني  لتؤي يميؤن رؤالل  لصؤيف مع ؤظ إ  لؤظ  كؤ  كؤل  لت 
 ش الجتماعةؤ  ل اةي م   لقؤل   لماضؤي  طليؤ  فؤي منؤا   يميوؤا شهيؤا ف ةلكتوؤا. شذلؤك ةتةجؤ   ل ؤلشف  لسةاسؤة  
 ان   ذ توا.ش لر  عة   لتي كاةن سا ا   يل ت شي  لعرلم  في كل مياةي  ليشا   لبشلي شميوا  لجمايات  لجو

ش ؤا كاةؤن  ينيؤؤ  تيؤك  لييؤؤا    لتؤي تتؤؤرفل ييؤى مسؤاة  ش سؤؤع  تسؤايايا شيؤؤرر  جال فةؤ  شتيؤؤرع  اإلضؤاف  ل يؤؤل 
يان  لسؤكا  ش تسؤاع  لحؤاشن ش لميافؤذ  حنؤث تتؤرفل لوؤا  لعر مؤل  لمختي ؤ  إل جؤان معطةؤات ةؤلص يصؤا ات جوان ؤ  

ططؤؤات  لتجح ؤؤ   لتؤؤي  ؤؤام بوؤؤا  إلسؤؤتعمار  لالبؤؤي رؤؤالل  مكؤؤ  ه  تيتقؤؤل مل ةيوؤؤا شدؤؤرال إلؤؤى  ليجؤؤاح. فقؤؤا فتؤؤن مخ
 لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية   ل اةةؤؤؤ   لعؤؤؤالظ  إلسؤؤؤالمي ش لعلبؤؤؤي إلؤؤؤى كةاةؤؤؤات مع موؤؤؤا دؤؤؤانل يؤؤؤاجح   تقؤؤؤل إلؤؤؤى معطةؤؤؤات 

 جال فة  هش  شلي  هش   تصان  . 
ةصؤب    شل    لتي ةمات  لجوان   رسمن يميوا في ةاشن مر جو   لطاغرت  لخاص بوؤا ضؤم   لسؤةاح  لؤذي

ش بةكر مطي   لقل   لعشلي . شيكؤذ  شجؤات مع ؤظ  لتي ةمؤات  لجوان ؤ  ة سؤوا همؤام معطةؤات ال تمكؤ  فؤي  سةكس
 لح ةقؤ  مؤ  ةجؤاح ثؤرر  شال  ةطؤالق ةؤلص يصؤا ات مت اميؤؤ  فؤي غالؤب  لييؤا   . فمؤاذ   عمؤل تي ؤةظ جوؤاني ييؤؤى 

  ضؤؤم   لمعطةؤؤات  لقطليؤؤ  ؟! شةتؤؤى تيؤؤك  لؤؤاشل مسؤؤتر   لبحؤؤلي  هش  طؤؤل هش تؤؤرةس هش  ألرن  هش سؤؤرريا هش لنيةؤؤا 
 ل ينؤؤؤل  كمصؤؤؤل ش لسؤؤؤعرن      لؤؤؤظ تؤؤؤرفل لوؤؤؤا  لمعطةؤؤؤات  لقطليؤؤؤ   لعر مؤؤؤل  ل افةؤؤؤ  ليجؤؤؤاح مر جوؤؤؤات سؤؤؤلي  مي مؤؤؤات 
يلمةؤؤ  فؤؤي ةؤؤاشن  لقطؤؤل. شكاةؤؤن  ليتةجؤؤ   ليوا ةؤؤ  ةتةجؤؤ  تضؤؤافل  ألسؤؤباص متياسؤؤب  مؤؤ  يؤؤذه  لمعطةؤؤات . شدؤؤ نن 

 سي  شم  رالل يشل ت  لتجارص. 40ست ياء ييل كل تيك  لمحاشالت بال  
 شبعا يذه  ل الثة   ألساسة  م  مشاكل  ليية  ش لوةاكل. كا  ييا  إبكاالت بينري  هرل  م  هيموا.
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وجؤل   سؤل   تحؤن كما ذكلةا    ضطلت  ل ةان ت  لل ةسة  ليتي ةمات    ألمنل شكبار هير ةؤ  لماؤانر   لؤيالن ش ل 

 لبعنؤؤؤا  يؤؤؤ  مر  ؤؤؤ   ضؤؤؤنتوظ   شتعؤؤؤامير  معوؤؤؤا ييؤؤؤل  ضؤؤؤاط  لحمؤؤؤالت  ألميةؤؤؤ  . ش سؤؤؤتقلش  فؤؤؤي  لمؤؤؤالذ ت  لقليبؤؤؤ  هش
 لمل سؤؤؤين  هش  التصؤؤؤاالت  لخارجةؤؤؤ     لمل سؤؤؤين .. لواتف ..  ل ؤؤؤاكس! شهشجؤؤؤات يؤؤؤذه  لطليقؤؤؤ  مقاتؤؤؤل ليتي ةمؤؤؤات . 

 شةقا   رتل ق م   يل  إلستخبار ت لوا .
هشجؤؤؤا يؤؤؤذ  تيقا ةؤؤؤا  قةؤؤؤان ت منا ةةؤؤؤ  ياميؤؤؤ  يسؤؤؤكلي . شتحرلؤؤؤن  ل ةؤؤؤان ت  لخارجةؤؤؤ  إلؤؤؤى قةؤؤؤان ت سةاسؤؤؤة  كمؤؤؤا  

شىيالمةؤ  شسؤليا  مؤا ريؤؤق يؤذ   لر  ؤ  مشؤؤاكل ال تعؤا شال تحصؤى.. شلقؤؤا بؤوات بي سؤي يؤؤان   مؤ   لتجؤارص كاةؤؤن 
 لجوان ؤ  فؤي سؤرريا(  لتؤي يا شؤتوا يذه  إلبؤكالة  فؤي آيةعؤ  مؤا سؤايظ فؤي نمؤار  لقضؤا ا  لجوان ؤ  شكاةؤن   ل ؤرر  

مؤ   لؤؤا رل ةمرذجؤؤا  ييؤؤى يؤؤذه  لمشؤكي  . فقؤؤا  سؤؤتقلت  ل ةؤؤان   لسةاسؤؤة  لإلرؤر    لمسؤؤيمن  فؤؤي  اؤؤا ن شيمؤؤا  شفؤؤي 
جؤؤر ر سؤؤرريا. شر ةؤؤن تضؤؤ   لخطؤؤط ش ليؤؤل م  لر  ؤؤ  سةاسؤؤي شيسؤؤكلي شهميؤؤي ن رؤؤل سؤؤرريا   شيؤؤي ال تعؤؤلف يؤؤ  

تيؤالن  ألشضؤاع ش يؤن معؤلفتوظ  المسؤتجا ت شدؤارش  ولسؤمر    لخطؤط  فؤي ش  ع  إال  ليحر  لةسنل. شسؤليا  مؤا 
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 ل ؤؤل غ  . ششجؤؤات  ل ةؤؤان ت  لمنا ةةؤؤ  ة سؤؤوا مضؤؤطل  ليحلكؤؤ  ش لتصؤؤلف .شل يوؤؤا كاةؤؤن  مقنؤؤا  بلبؤؤاآن  غية ؤؤن  أ 
  ليةع  ش لسم  ش لطاي  ل ةان   لخارج. ش لحاج   لماس  لما تلسي  م  همر ل م   ألش مل.

ان   م   لقضا ا  لجوان   م  رؤالل  ةت ؤاكي  أدؤحابوا شقةان توؤا فؤي يؤان مؤ   لؤاشل  لعلبةؤ  كما بوات ي 
. ش ؤؤا شجؤؤات لؤؤاووظ ة ؤؤس  لمشؤؤكي . لقؤؤا كؤؤا  ييؤؤى تيؤؤك  ل ةؤؤان ت ه  تتحؤؤرل إلؤؤى رمؤؤره بؤؤعية   تحؤؤل   لجمؤؤاينل 

 ت  لمنا ةةؤؤ . شل يوؤؤا تشؤؤي ن   إيالمةؤؤ    تاركؤؤ   لمجؤؤال ليعمؤؤل  لعسؤؤكلي ش لقؤؤل ر ت  لمنا ةةؤؤ  لي ةؤؤانةشقةؤؤان ت سةاسؤؤ
بت ادنل  لقل ر ت. شلظ ت ق   ةان ت منا ةة  با  . شكا  لاووا  لحق في  عة  لحاالت. شل   يؤذ  لؤظ ويؤ  مشؤاكل 

 لظ تجا ةال  . شكاةن  سيب آبا    ألبةاء لتي ةمات تعمل بتيك  ألسالنب في تيك  ل لشف
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شن   لعان ةخيري  غنل جماينلي  في مع ظ هشكؤل  لحؤاالت.. شبالتؤالي ال تؤرفل كاةن  لتي ةمات  لجوان   محا
لوؤؤؤا  ر يؤؤؤايا هش جماينليؤؤؤؤا مؤؤؤا  ك ؤؤؤؤي مؤؤؤ   لمؤؤؤر رن  لمالةؤؤؤؤ . فاضؤؤؤطلت إلؤؤؤؤى  ليجؤؤؤرء لمصؤؤؤانر رارجةؤؤؤؤ . ششلؤؤؤا يؤؤؤؤذ  
إبؤؤؤؤكالةات كينؤؤؤؤل . شلؤؤؤؤظ تسؤؤؤؤتطة  تيؤؤؤؤك  لمؤؤؤؤر رن فؤؤؤؤي  ليوا ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  جوؤؤؤؤات لةسؤؤؤؤن هدؤؤؤؤني  فؤؤؤؤي تيؤؤؤؤك  لقضؤؤؤؤا ا ه  تسؤؤؤؤا 

الةتةاجؤؤات  لتؤؤي تضؤؤخمن مؤؤ   ةطؤؤالق  لعمؤؤل شتضؤؤخظ فؤؤر تنل  لمصؤؤاريا  لعسؤؤكلي  ش ألميةؤؤ    ش ةتةاجؤؤات هسؤؤل  
  لشوا ء ش لمطارنو  ش ألسل ...إلر.

فقا  يتمات  لتي ةمات  لجوان   إما ييى نيؤظ جمايؤات شتي ةمؤات سةاسؤة  نريؤن  لمر جوؤ  مضؤطل  ةتةجؤ  
ا شآغةاةوا  كمؤا ةصؤل فؤي سؤرريا(   شىمؤا السؤتاالل  ثؤرر  سؤةمرت فنوؤا ترسة   ألة م  لا  ل   لحلص ةتةج  غبا و

 لشباص شيستشؤوا  لمجايؤاش  . شسؤتحتاج ل ةؤان ت جؤايح  السؤتالم  لحكؤظ  حسؤب  ألةؤالم فؤي  ةوةؤار تيؤك  ألة مؤ  
  لتي لظ تيوار في ةوا    لمطاف!

ه طؤؤؤؤار هرؤؤؤؤل  هش  عؤؤؤؤة  شىمؤؤؤؤا  يتمؤؤؤؤات  لتي ةمؤؤؤؤات  لجوان ؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤى نيؤؤؤؤظ  عؤؤؤؤة  لجمايؤؤؤؤات  إلسؤؤؤؤالمة  مؤؤؤؤ 
بخصةات  لمحسين   لممياو  ليجوان في غنل بالنيؤظ غالبؤا  كمؤا كؤا  ةؤال مع ؤظ  لمحسؤين  ليجمايؤات  لجوان ؤ  

 م   لمصار  ألساسي لمع ظ تيك  لحلكات شيي نشل مجيس  لتعاش   لخيةجي شالسةما  لسعرن   ش ل رين !
كرمؤؤات ش ألة مؤؤ  ذ ت  ألغؤؤل ض  لخادؤؤ  فؤؤي لمؤؤا شجؤؤات ة سؤؤوا مضؤؤطل  لتقيؤؤل  لمسؤؤايا ت مؤؤ   عؤؤة  لحف

 ذلك  لايظ .
شال هريا  لت صنل في إبكالةات ك نل  سييوا يذ   لحال شنررل  لجمايؤات  لجوان ؤ  ليعمؤل تحؤن بؤعار هلل  ؤا  

محسين  . شل    لمحصي  ه  بل م  تجفةا  لميا  . شيام  ةت ام تيؤك  لميؤا   ةتؤى  يؤل قةؤام يؤذه  ليؤل م  . سؤار 
 ات  لتي  تسعن مصاري وا إلى  إلفالس يميةا . شكا  يذ  هةا  ألسباص  لل ةسة  لي شل .      التي ةم
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كاةؤن إبؤؤكالة   لشؤؤرر  شآليقؤؤ   تخؤؤاذ  لقؤؤل ر مؤؤ  هكيؤل  إلبؤؤكالةات  لتؤؤي ر فقؤؤن  لعمؤؤل فؤؤي مع ؤؤظ  لتي ةمؤؤات  

ش الةقسؤامات فؤي  لتي ةمؤات شت شؤي  ل ؤايل   لتؤي هسؤؤمنتوا   الةشؤقا اتهنت فؤي ك نؤل مؤ   ألةةؤا  إلؤى  لجوان ؤ . ش 
   لتي ةمات  ألمنية (  لتي تيقسظ ش تيقسظ شما تييث ه  تيقسظ..

فقا  يتمات هك ل  لتي ةمات  لجوان   مياه  لشؤرر  غنؤل  لميحمؤ . ةنؤث تعيؤي ه   ألمنؤل م ؤرض فؤي  رتةؤار 
ييؤى هللار ء قةان تؤ  شمعاشةةؤ  . ش تخؤذ  لقينؤل ميوؤا ميؤاه  لشؤرر   لميحمؤ  ةنؤث ويؤحم   إلآؤالع ر ت  عؤا ما وؤل  مؤ   ؤل 
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 ألمنؤؤل  األرؤؤذ بؤؤلهي هغييةؤؤ  مجيؤؤس  ل ةؤؤان  هش  لشؤؤرر  فؤؤي مسؤؤأل  مؤؤا.. شيؤؤذه مسؤؤأل   طؤؤرل بؤؤلةوا شتيةؤؤا  سؤؤييةات 
ي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  يؤؤذه  إلبؤؤكالةات شى جابةؤؤات كؤؤل آليقؤؤ  شلؤؤةس يؤؤذ  مكؤؤا   لترسؤؤ  ش لبسؤؤط. ش ؤؤا تال ؤؤن  عؤؤة  لت

 جعل  لشرر  ييى ةرين  أ ميحم  في  لقل ر ت  الستل تةجة   لعام  ش لوام  . شغنل ميحمؤ  فؤي ت تةكؤات تي نؤذ تيؤك 
 السؤؤؤؤتل تةجةات. شل ؤؤؤؤ  كؤؤؤؤل يؤؤؤؤذه  لتقسؤؤؤؤةمات ش لجوؤؤؤؤا  إلن ري  مؤؤؤؤ   لعر دؤؤؤؤف  ألميةؤؤؤؤ  شتشؤؤؤؤلن قةؤؤؤؤان ت  لتي ةمؤؤؤؤات 

بالنيؤؤؤا   شىمؤؤؤا فؤؤؤي مختيؤؤؤف  لمؤؤؤالذ ت فؤؤؤي نشل مجؤؤؤاشر  يييؤؤؤا  هش سؤؤؤل   . ةنؤؤؤث هللال   لجوان ؤؤؤ  إمؤؤؤا فؤؤؤي مخؤؤؤاب  ن رؤؤؤل
 لجمة  لالرت اء شك ل   لتيقل شلظ  عؤا  اإلمكؤا  ممارسؤ  هي ةؤرع مؤ  هةؤر ع  لشؤرر  . شدؤار  ألمنؤل  لعؤام ش ألمؤل ء 

ري . شتحطمؤؤؤن  ل لينؤؤؤر   صؤؤؤارش  مؤؤؤا تةسؤؤؤل مؤؤؤ   ألش مؤؤؤل  لالهمؤؤؤ    متؤؤؤركين  ييؤؤؤى   فؤؤؤي ظؤؤؤلشف  الاؤؤؤ   لمأسؤؤؤ
 لممسسؤؤات ش إلن ر ت شتحرلؤؤن إلؤؤى  عؤؤة  لمسؤؤمشلن  يؤؤؤ  همؤؤرر فلعةؤؤ  وتصؤؤلفر   حسؤؤب مقتضؤؤةات  لضؤؤؤلشر ت 

  ألمل  لر   . شتحرل  لعمل لمجمري  م   لنرمةات  شكل إجباري ييى كاف   ألدعا .
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بؤكل يصؤا ات تعمؤل  أسؤيرص هميؤي. يؤر ميؤاه ش ةمؤرذج يمؤل ش فؤا  إ  مياه  لعمل في تي ةمات سلي  تأرذ 
ييؤؤى  لمجتمعؤؤات  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة   لتؤؤي يميؤؤن  سؤؤيب مكرةاتوؤؤا  لتاريخةؤؤ  ش الجتماعةؤؤ   طؤؤلق تقؤؤرم كيوؤؤا ييؤؤى 
هسؤؤس معاكسؤؤ  لميؤؤاه يؤؤذ   ألسؤؤيرص  لؤؤذي  ضؤؤطلرةا إلةؤؤ   ضؤؤطل ر   ةتةجؤؤ   لقمؤؤ . فالمجمعؤؤات  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  

ييؤؤؤى  لخطا ؤؤؤ  ش لجوؤؤؤل  ت م ترةؤؤؤ . تعتمؤؤؤا  لتلبةؤؤؤ  فنوؤؤؤا ييؤؤؤى  لتمؤؤؤاس مؤؤؤ   لجموؤؤؤرر  ش  عتمؤؤؤا  لحشؤؤؤا فنوؤؤؤامجمعؤؤؤا
 الؤؤاير  ش لتؤؤأثنل فؤؤي  ليؤؤاس . ش تتيا ؤؤل  ألربؤؤار فؤؤي مجتمعاتيؤؤا  بي ؤؤام  إلبؤؤاي .  شجؤؤب إبؤؤاي   ألربؤؤار مؤؤررش  

ت كؤذلك مؤررش  تؤاريخي شةضؤاري .  جتمؤايي  ؤا ظ   ش لمر جوؤات  لعييةؤ  ش لمبؤاره ت ش لمقؤابالت شيؤلض  لبطؤرال
شيؤؤؤار  لر ؤؤؤن   شةليؤؤؤ   لحلكؤؤؤ    شةضؤؤؤار   ليؤؤؤا ش  ش لع ريؤؤؤ    مؤؤؤا تؤؤؤح ل تطبؤؤؤ  مجمعاتيؤؤؤا رغؤؤؤظ  لتحؤؤؤرالت  لصؤؤؤياعة  

 ش لماةة .
فأسؤؤيرص  لتخ ؤؤي ش لعصؤؤا ات ش لسؤؤلي    شآليقؤؤ  يمؤؤل  لمافةؤؤات    ش لمر ينؤؤا  لاقةقؤؤ  ش لمقؤؤابالت  لقصؤؤنل  ش  

ح    ش لتي نؤذ  لحلفؤي نش   لترسؤ  فؤي  إلجتوؤان ت. شيقربؤ   لمخطؤ    بؤل شتصؤفة   لم سؤا  ألش مؤل  لصؤارم   لمؤرج
فؤؤي ة ؤؤام يمؤؤل  لعصؤؤا ات... كيوؤؤا هسؤؤالنب لؤؤظ تيؤؤق  سؤؤتجا   مؤؤ   يؤؤل مجمعاتيؤؤا . شلؤؤظ تسؤؤتط   لتي ةمؤؤات ه  تعؤؤا 

لعامؤؤؤؤ  ش  لعيؤؤؤؤل ألن ء يؤؤؤذه  ألسؤؤؤؤالنب إال كؤؤؤؤر نر محؤؤؤاشن  جؤؤؤؤا   ضؤؤؤؤم  تي ةموؤؤؤا.  شآبعؤؤؤؤن  لصؤؤؤؤ ات  الجتماعةؤؤؤ   
 م  يذ   ألسيرص.  الةسجام لمررشث  يمل تيك  لتي ةمات شهنت إلى كر ر  ةتةج  يام 

شكا  ييى رهس تيك  إلبؤكاالت  ةعؤا م  لحسؤ   ألميؤي . شيؤام إمكاةةؤ  تلقةؤ   لعيادؤل ش لقر يؤا  لعاميؤ  فؤي  
لؤؤذو  يلفؤؤن  ل  نؤؤلي  مؤؤيوظ   مع موؤؤا إلؤؤى ضؤؤلشر ت يؤؤذ   ألسؤؤيرص. ش ؤؤا الة ؤؤن ه  مع ؤؤظ  لمجايؤؤاو   أل طؤؤال  

شرهوؤؤن هن ءيؤؤظ  لل  ؤؤ  فؤؤي  لمر جوؤؤات  لمنا ةةؤؤ   لم ترةؤؤ  ش لجيوؤؤات فؤؤي هفااةسؤؤتا  . كؤؤاةر  مؤؤ  هفشؤؤل  لعيادؤؤل هن ء  
 يياما هشكل إلنوظ موام سلي  هش  ضطلش  ليحلك   ألمية   عا رلشجوظ لعالظ  لمطارن ت. 

ن ؤؤ   لحلكؤؤ    شيؤؤام  ةتؤؤل م همؤؤ   التصؤؤاالت  لمختي ؤؤ    مؤؤ   فاإلبؤؤاي  شرش  ؤؤ   ألسؤؤل ر  شك ؤؤل   ل لثؤؤل    شيؤؤام
 لحلكؤؤ  ش لور تؤؤف ش ل اكسؤؤات   ش إلةتلةنؤؤن مؤؤ   عؤؤا   شسؤؤر  ذلؤؤك كاةؤؤن همل ضؤؤا  يضؤؤاال  لؤؤظ  مكؤؤ  ةيوؤؤا ش نمؤؤلت 
ك نل م   لخال ؤا ييؤى مؤل مختيؤف  لتجؤارص. ةتؤى كؤات هجؤحم  ؤأ  يؤذ   ألسؤيرص ال وياسؤب  رميؤا   شه  يينيؤا ه  
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هسؤيربا    جؤؤل آا ؤؤاتوظ  حسؤب إمكاةؤؤاتوظ شآبؤؤايوظ شال  حتؤاج هسؤؤالنب لؤؤظ هر ك نؤلي   سؤؤتطاير  ه   عميؤؤر   ةجؤا  لوؤؤظ
 بوا شيأرذش   أسبابوا.

 

 أخطاء في أسلوب العمل وإدارة المواجهة:  -)ثالثا( 

شسؤؤأيتما فؤؤي ذكؤؤل يؤؤذه  ألرطؤؤاء ييؤؤى  لتعؤؤا ن لالرتصؤؤار شلرضؤؤرةوا شيؤؤام ةاجتوؤؤا ليشؤؤلح ش لت صؤؤنل و  
 تعالى هييظ فم  ذلك:

 لعجؤح يؤؤ  إمكاةةؤؤ  شضؤ   سؤؤتل تةجةات يمؤؤل ةتةجؤؤ  يؤام تؤؤرفل معطةؤؤات ذلؤؤك ألسؤباص إمؤؤا رارجةؤؤ  شىمؤؤا  -1
 ن رية  شتحرل  لعمل لمجمري  م   لنرمةات ش لقل ر ت  لعشر  ة  هةةاةا . 

لشؤؤؤؤعب فؤؤؤتم معؤؤؤار  جاةيةؤؤؤؤ  مؤؤؤ  بؤؤؤل  م مؤؤؤؤ  مؤؤؤا رس  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤؤالمة  هش ؤؤؤ   طايؤؤؤات مختي ؤؤؤؤ  مؤؤؤ    -2
شمكرةاتوؤؤؤا  لسةاسؤؤؤة  هش  الجتماعةؤؤؤ  نش  ضؤؤؤلشر  لؤؤؤذلك   معؤؤؤار  جاةيةؤؤؤ  مؤؤؤ   ينؤؤؤل  إلبؤؤؤكاالت  لمذييةؤؤؤ  ش لعقا ؤؤؤ  
ش لسةاسة  شيام  لتحكظ في شةؤا   تجؤاه  لمعلكؤ  تجؤاه  لعؤاش  ألساسؤي  لمتم ؤل فؤي  لحكرمؤات  لطاغرتةؤ  ش لصؤا ل 

  لخارجي  لمتحالف معوا . 
آريي   لما  م  هجوح   لحكرمات  ألمية  تحرل إلؤى ةؤلص  سؤتيح ف  لقاتؤل   لترر  في هسيرص مر جوات -3

ش لمقتؤرل فةؤ   ش لمحؤق ش لمبطؤل   ش لعؤال ش ل ؤؤالظ   يؤر مؤ  مخؤحش   ألمؤ . شلؤؤظ تعجؤح  لحكرمؤات يؤ   لؤحج  أبيؤؤاء 
. فةمؤؤا   لشؤؤعب مؤؤ   ؤؤر ت  ألمؤؤ  ش لجؤؤةش شمع موؤؤظ إمؤؤا مؤؤ   لجويؤؤ  هش  لمكؤؤلين    فؤؤي يؤؤذه  لمعلكؤؤ   لالمتيا ةؤؤ 

 قنن  ر  شمصالم  لصا ل  لخؤارجي سؤيةم  ال ووؤظ فنوؤا ه  تسؤتويك تيؤك  لمعؤار  هبيا يؤا  لسؤين   لطؤر ل . فضؤار 
 ليعب في ماليب ةؤانيا  لعؤاش  ألكيؤل شبطؤلق رسؤموا يؤر ش ةقؤق فنوؤا هيا فؤ  . ش سؤتيحف  لجوؤانور   ؤر يظ فنوؤا 

 نش  جاش .
ليصؤؤل ع شبؤعار ت ليمر جوؤؤ     مكؤ  ةشؤا  ليؤؤاس يينوؤا ضؤؤا   ل شؤل فؤي هك ؤؤل  ألةةؤا  فؤؤي تحاوؤا م ؤاتةم -4

 لحكرمات  لتي ور جووا  لجوانور . ش  تصل  لمرضرع ييؤى ت ادؤنل  لحاكمةؤ  شبؤعار توا . شكاةؤن معلكؤ  رسؤار  
طا  ل   شةجاةوظ في إسقا  هساسؤ   ألساسؤي شيؤر إثبؤات ك ؤل يةتةج  دعرب  محتر   لطلح   شتصاي ييماء  لس

 لخؤلشج ييؤؤنوظ . ةنؤث  ثيتؤر  ليشؤؤعرص إسؤالموظ ششجؤرص آؤايتوظ . شهةيؤؤا مجمريؤ  رؤر رج   كؤؤالص   لحؤاكظ ششجؤرص
هيؤؤؤل  ليؤؤؤار  شم سؤؤؤاش  فؤؤؤي  ألرض    اؤؤؤا  مجلمؤؤؤر . شلؤؤؤظ وؤؤؤتمك   لجوؤؤؤانور  فؤؤؤي  لاالؤؤؤب مؤؤؤ   رفؤؤؤ  سؤؤؤتار ت تيؤؤؤله 

 لممكؤ  تعيئؤ   لشؤعرص  م اتةم دل ع بعية  سوي   ل وظ ت نل تأونؤا  لعامؤ . فقؤا كؤا  ييؤا  مر ضؤة  يامؤ  جؤا   مؤ 
 ل ل مؤات  ش ةؤتالل  لمقاسؤات   ش ليوؤب  السؤتعماري  بوا ةرل  لجوانون    م   ينل مشاكل  لجرع  ش ل يظ   شيار

  ش الةؤؤؤتالل  لسةاسؤؤؤي ش ال تصؤؤؤاني. إلؤؤؤى هللارؤؤؤل ذلؤؤؤك مؤؤؤ   لشؤؤؤعار ت  لتؤؤؤي هةسؤؤؤ   لرآينؤؤؤر  ش لقرمنؤؤؤر  ش لةسؤؤؤارير  
لوا شتحرلر  لتةار ت بعية . شكيوا مسا ل بؤلعة  فؤي هساسؤوا شيمكؤ  شةتى  عة ما رس  لصحر   لسةاسة   ستاال

آلةوؤؤؤؤا  أسؤؤؤؤيرص إسؤؤؤؤالمي شجوؤؤؤؤاني. شل ؤؤؤؤ   لجوؤؤؤؤانون  شرادؤؤؤؤ   عؤؤؤؤا تؤؤؤؤا رل  لمعطةؤؤؤؤات  ل  ليؤؤؤؤ  ليتةؤؤؤؤار  لمسؤؤؤؤمى 
 سي ي!( في ميوجوظ  رتارش   لطلح  ألةاني لمشاكل  لحاكمة  ش لرالء ش ليؤل ء.  شيؤي مر ضؤة  كمؤا هسؤي ن تحتؤاج 

  ليخب  شيصعب ييى  لعر م يضموا. ل وظ
هسيرص رطاص هك ل  لجوانون  لظ  ك  بعيةا  . فقؤا كاةؤن شسؤا ل  التصؤال محؤاشن  شمتخي ؤ  فؤي  لاالؤب  -5

ةريؤؤا  شكمؤؤا    فقؤؤا  يتمؤؤا  لجوؤؤانور  ييؤؤى  لميشؤؤرر ت ش ليةاةؤؤات شبعؤؤة  ل اسؤؤنتات فؤؤي ةؤؤاالت محؤؤاشن  جؤؤا   . شلؤؤظ 
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رسؤال  إيالمةؤؤ  هدؤال .  بؤؤل إ  ك نؤل   مؤؤ  بؤعرص  عؤؤة  لؤاشل لؤؤظ ت ؤ  تعؤؤلف  كؤ  ل  نؤل مؤؤ   لجمايؤات  لجوان ؤؤ  
 يي هيا فوظ .  ي   لجوانون  فنوا بنئا  شال لما ذ   قاتير  شيستشواش  شما

كما تمنح رطؤاص هك ؤليظ شرادؤ   عؤا  لتمؤاهج مؤ   ل  ؤل  لسؤي ي غنؤل  لجوؤاني    االسؤتعالء ش لقسؤر  ش فتقؤاره 
 يء للةم  ش  لش ق  ش لتعاآف. ش يتماش  ةيؤذ  ليؤاس م شم ؤار توظ فؤي كؤل بؤ فة    شما و نلليل ا ق ش لممثل ت  لعاآ

ممؤؤا يؤؤحل  لجوؤؤانون  شسؤؤايا  لحمؤؤالت  إليالمةؤؤ  ييؤؤى رسؤؤظ دؤؤرر  كاريكاترريؤؤ  مي ؤؤل  ليشخصؤؤة   لجوان ؤؤ  هكؤؤاتوا 
 ممارسات  ل  نلي  ميوظ يميةا ..          

 

 : الجهادياع خلل أخرى في أسلوب عمل التيار أخطاء وإَكاالت ومعوقات وأنو -رابعا 

شيؤؤذه ه ضؤؤا  سؤؤأذكليا كؤؤلؤشس ه ؤؤالم  ل جؤؤاه ه ضؤؤا  شبسؤؤيب تيريوؤؤا سؤؤأذكليا مت ل ؤؤ  ييؤؤى غنؤؤل تلتنؤؤب مقصؤؤرن  
 فم  ذلك:
لعيماء  قرنش  مسنلت  فسناش  ثاؤل   لتلبةؤ  ش ل تؤر  ش  ل تا ؤ  ش لترجةؤ  . شيكرةؤر    لجواني فتقار  لتةار  -1

 سايا ييى ظورر ظايل   لم تي  لشاص مما  دؤطيحر  ييةؤ   اإلسؤظ  ل ضؤ اض :  ية  تحشا  لعام . ممارمره   بع
 إال شيياه ييظ. فما م  مسيظ ..طيم  صاق ةتى ييى هي جايا هش ييظشير مص(!  هخ يياه ييظ

 ةخ ؤؤؤؤاض مسؤؤؤؤتر   لعيؤؤؤؤظ  لشؤؤؤؤليي يمرمؤؤؤؤا  فؤؤؤؤي  لتةؤؤؤؤار  لجوؤؤؤؤاني شييؤؤؤؤى كافؤؤؤؤ   لمسؤؤؤؤتريات . ةتؤؤؤؤى شلؤؤؤؤات  -2
تجمعات جوان   لتعمل في  عة  لييا   فؤي  لمل ةؤل  لمتؤأرل  ييؤى هوؤاي كؤر نر بؤبابة  تتصؤف  مسؤتريات  الاؤ  

 هدرلي إسالمي. جواني لتر ض  في يذ   لمجال  ألساسي  اليسب  لتةار 
 ش لسؤؤيركة  ش ألرالقةؤؤ  فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ   لمتؤؤأرلي  ممؤؤ  لحقؤؤر   الجوؤؤان   لعبؤؤا ن ؤؤ ةخ ؤؤاض مسؤؤتريات  لتلبةؤؤ   -3

مؤؤ   لشؤؤباص . شبسؤؤيب  ةعؤؤا م شجؤؤرن بؤؤل م  ليتلبةؤؤ  ظوؤؤلت ظؤؤر يل ممسؤؤ   فؤؤي  عؤؤة  لتجمعؤؤات  لجوان ؤؤ . شكؤؤا  
 مكؤؤؤ  ه  والةؤؤؤ,  ل ؤؤؤارق  لوا ؤؤؤل مؤؤؤ  يؤؤؤاش جنؤؤؤل  لجوؤؤؤان  ألشل شكتؤؤؤب   ه  وؤؤؤل   تيؤؤؤك  ليرعةؤؤؤات مؤؤؤ  متؤؤؤأرلي 

  لجوانون .
 لبشؤلي ش ةخ ؤاض مسؤتريات  لتلبةؤ  ت شى  لجول يام  في مختيف مستريات  لمعلفؤ  فضؤال  يؤ   لجوؤل  -4

 لسيركة . فقا آب  ك نل م   لالةقن   التجمعات  لجوان ؤ   ةالؤ  مؤ   لسؤطحة  ش لجوؤل  ؤالر     لسةاسؤي ش ألميؤي 
ش لعيمؤؤي... شمع ؤؤظ ميؤؤاةي مسؤؤتجا ت  لر  ؤؤ    بؤؤل إ   لمسؤؤتريات  لمتر ضؤؤع  هش ةتؤؤى  لسؤؤنئ   لتؤؤي منؤؤحت   لعاوؤؤا 

 لشؤؤؤباص.. تجؤؤؤاشهت لت ؤؤؤر  ةالؤؤؤ   عؤؤؤة مؤؤؤ  تصؤؤؤا  لي ةؤؤؤان  ش إلن ر  فؤؤؤي  عؤؤؤة  مؤؤ  يؤؤؤر م مؤؤؤ  لحؤؤؤق  الجوؤؤؤان مؤؤؤ 
  لتجمعات  لجوان    ليابئ  هش رل  لقل   لعشلي .!

  تصؤؤار ميؤؤاي   لتلبةؤؤ  ش إليؤؤا ن فؤؤي  لجيوؤؤات ش لمةؤؤانو   لم ترةؤؤ  م ؤؤل هفااةسؤؤتا  فؤؤي  لمؤؤلةيتن  ييؤؤؤى  -5
يؤؤا ن  لعيمؤؤي  لشؤؤليي ش لترجةؤؤ   لسةاسؤؤي ش لتأينؤؤل ب   لمحؤؤة. ةنؤؤث غابؤؤن بؤؤل م   إلبؤؤبؤؤل م   لتؤؤاريب  لعسؤؤكلي 

 ل  ؤؤلي ش لتلبةؤؤ   لسؤؤيركة  يؤؤ  تيؤؤك  لميؤؤاي  .  رغؤؤظ تؤؤرفل  ل ؤؤلشف مؤؤ   لمؤؤالذ  ش ألمؤؤا  ش إلمكاةةؤؤات  لمان ؤؤ . فقؤؤا 
 يتمؤؤا  لااليةؤؤ    لتلبةؤؤؤ   إلة شؤؤاري ( شثقافؤؤ   لمؤؤؤا ف  ييؤؤى  لطليقؤؤ   لع ماةةؤؤؤ . شسؤؤايمن تيؤؤك  لطليقؤؤؤ  شمؤؤ  هبؤؤؤلف 

بحر يؤؤؤ   لجوؤؤل ش تخؤؤؤلي  ينيؤؤؤات ال تيتمؤؤي إلؤؤؤى  لتةؤؤار  لجوؤؤؤاني  لؤؤؤذي يلفيؤؤاه  يؤؤؤل يقؤؤاو  مؤؤؤ   لؤؤؤحم    إال  يينوؤؤا
  العاآ   ش لحماس ش إلرالص  لذي تذيب تيك  لعيل  مع ظ ةتا   فضا ي  يذه.
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ا بؤلشه ظؤؤايل   لتيطؤؤ  ش لتشؤان فؤؤي  لمل ةؤؤل  ألرنؤؤل  مؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني    عؤا ميتصؤؤف  لتسؤؤعنيات   فقؤؤ  -6
هنت  ل لشف  لعام    م   لمطارن ت ش لقول ش ل ين ش ل يؤظ.. شييؤل  لصؤحر   إلسؤالمة  شبؤالء   ييمؤاء  لسؤيطا  
  شآغةؤؤا   لحكرمؤؤات   شغؤؤحش ت  أليؤؤا ء  لخؤؤارجن    شمؤؤا  جؤؤلي فؤؤي  ألمؤؤ  مؤؤ  ة بؤؤات . مؤؤ  إيؤؤل ض هك ليؤؤا يؤؤ  

 العصؤابة     شةؤب  لتشؤان ش لتيطؤ    ش لتعينؤل نويوظ . هن  إلى رنشن هفعال آبعؤن  ل  نؤلي  مؤ   ر يؤا  لجوؤانون  
يؤؤ   لتؤؤاو   التشؤؤان   شيؤؤ   اللتؤؤح م  ؤؤالعيف ش لتطؤؤلف فؤؤي ه سؤؤط  ألةكؤؤام ش لمسؤؤا ل. شكيؤؤن هر  مؤؤ   عؤؤة  ؤؤاماء 
 لجوانون   عا ه  كتب   ليا ه  ةل   عة يذه  ليمؤاذج  لمتؤأرل    ه   ل جؤر  بؤن  يؤذه  ليمؤاذج شمجمعاتوؤا  لتؤي 

هدبحن مؤ   لوؤر   حنؤث ال  صؤيحر  إال لمحاربتوؤا . شال  مكؤ  لوؤظ ه  ويتقؤر  مؤ  مكرةؤات  لسؤر ن   ةسيخن ييوا 
  ألي ظ م  بعرص بالنةا ييى بيء م   لقر سظ  لمشتلك  .

ش ةخ ؤؤاض مسؤؤتريات  إلبؤؤا ع. شظوؤؤرر ظؤؤايل   إلن ر   ليخيريؤؤ   ليشؤؤط  فؤؤي كؤؤل تجمؤؤ    إلمعؤؤ ت شؤؤى رشح  -7
ش لتأينؤل يؤ   ليخبؤ   لمحؤاشن   الؤا  ل   ألشلؤى فؤي  ت إلمكاةةؤاظ فجؤر  كينؤل  مؤ  ةنؤث شتحرل  لبا ن  ألتباع ت صيو
  عة  لتجمعات  لجوان  .

تؤاةي رشح  ألمؤل  ؤالمعلشف ش ليوؤؤي يؤ   لمي ؤل  ش  يؤؤ  ظؤايل   ليقؤا  لؤذ تي  لوؤؤانف   شتؤاةي  لقؤار  ييؤؤى  -8
. ش ةعؤا م تحقؤؤق  لشؤؤرر  فؤي  ألشسؤؤا   لعامؤؤ   إدؤالح  لخيؤؤل ن رؤؤل  لتجمعؤات  لجوان ؤؤ  إال فؤؤي ن  ؤل  محؤؤاشن  جؤؤا   

 ش ةحصاريا  اليخب  في مع ظ  لتجمعات   ييى يكس ما كاةن يية  في  لسي   لييري  شميو   لسيف  لصالم.
ت شي ظايل    لمجايا ييى كة  ( في  لمتأرلي  مؤ   لجوؤانون . شيؤذ  مؤ  هللاثؤار مؤيو   يؤظ رجؤال شةحؤ   -9

 ةؤل مطيقؤا     ال ضؤر  ط  ال مؤيو   بؤرآنوا.. ال مؤذيب.. ال جمايؤ .. ال همنؤلرجال(. راد  في هفااةستا  فؤي 
 شال ملج  لا   .   مك  ضبط   متملن ال ي  ال ميتم 

ت شؤؤؤى ظؤؤؤايل  جوؤؤؤانون  لؤؤؤظ  جايؤؤؤاش  !! شمؤؤؤ  ذلؤؤؤك  تصؤؤؤارش  كلمؤؤؤره شمؤؤؤرجون  شم تؤؤؤن  ليجوؤؤؤانون ..!  -10
عصؤؤؤين  جؤؤؤؤا   لميوجؤؤؤ  شرمؤؤؤرهه  ؤؤؤال الم   شل ؤؤؤؤ  ال شظوؤؤؤرر ذلؤؤؤك فؤؤؤي هشسؤؤؤا   تبؤؤؤؤاع  شهةصؤؤؤار ليتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني  مت

  جاياش   ال عل   شراد  في هشسا   لصحر  في بالن  لالص   شهشسا  هرل .
ت شؤؤي ظؤؤايل   مؤؤ  هر نش   إليؤؤا ن شلؤؤظ وليؤؤاش   لخؤؤلشج ! ييؤؤى يكؤؤس مؤؤ  لؤؤر هر نش   لخؤؤلشج أليؤؤاش  لؤؤ ..  -11

ا ا   ال  مكؤ  معلفؤ  مصؤنليظ  عؤا ه  تيقؤر   رفؤ   لتؤاريب . شل   يمالء  هياش  شلظ  خلجر .! هللاالف  لمتاربن  بال ف
 شسيب ذلك هةوظ تاربر  شلظ ولبنوظ م  نربوظ شلظ وحرع فنوظ هي يقنا   تالة  .

 لعمؤؤل لحسؤؤاص  آلرؤؤلي  فؤؤي  ضؤؤا ا تقؤؤاآ   لمصؤؤالم  لاشلةؤؤ  ش إل يةمةؤؤ  شيؤؤام  ؤؤار   ل ةؤؤان ت  لملةيةؤؤ   -12
 جلب  هفااةستا   ألشلى. شتجلب   ليرسي .ييى دياي  مشلشع ذ تي. كما ةصل في ت

ةسةا   ألسل  : شيذه م  كر ر   لتةار  لجواني . فقا تل كظ  ألسل   اآلالف فؤي سؤجر   لطر غنؤن .  -13
ش لؤؤايا  شكبؤؤار  إلسؤؤالمنن  ش ؤؤان   لمجايؤؤاو  شرنؤؤل  كؤؤر نريظ . ثؤؤظ تؤؤل كظ مئؤؤات  ألسؤؤل  فؤؤي سؤؤجر    لعيمؤؤاءشفؤؤنوظ 

ذلك ..شلؤظ ويؤا  لتةؤار  لجوؤؤاني هي ةؤل   فؤي  تجؤاه  ل ةؤام  عميةؤات توؤاف إلؤى سؤؤل ةوظ !! همليكؤا ش لؤاشل  لالبةؤ  كؤ
 شكأةوظ ةسةا ميسةا .

فقا    لقار  ييى   للنع(.رنع مختيؤف دؤيرف  أليؤا ء  ةتؤى هللال هملةؤا أل  ة ؤر  مليؤربن  رغؤظ هةوؤظ  -14
  سمرةيا إريابنن !
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 هكذا ..و  
يؤؤظ مؤؤا رس  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  شهك ليؤؤا هثؤؤل  فؤؤي ش  ؤؤ   لمسؤؤيمن  . آريؤؤن ملةيؤؤ  تاريخةؤؤ  يامؤؤ  مؤؤ  مل ةؤؤل ه 

توؤا هيؤاء هربعؤ  يقؤرن مؤ   لؤحم  . ش ؤا ةاشلؤن فؤي ء يطا شيي مارس   لتةار  لجواني    لتي  سؤتال ن تجاربوؤا ش
يؤؤؤؤؤذو   ل صؤؤؤؤؤين   لسؤؤؤؤؤانس ش لسؤؤؤؤؤا   . ه  هسؤؤؤؤؤجل رالدؤؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤؤاريا شرصا صؤؤؤؤؤوا   شنرشس تجاربوؤؤؤؤؤا . شيلضؤؤؤؤؤن 

إل جؤؤابي شىةجاه توؤؤا  لع ةمؤؤ  . شكؤؤذلك يلضؤؤن لألسؤؤباص  لا ريةؤؤ  ش لخارجةؤؤ   لتؤؤي هنت ل شؤؤل لخالدؤؤ  ةصؤؤانيا  
 تيك  لمحاشالت في  لردرل أليا فوا في  ليوا    قار   . 

ةعةشؤؤؤ  مؤؤؤ  هةؤؤؤا     شبارتتؤؤؤام يؤؤؤذ   ل صؤؤؤل ويتوؤؤؤي  لجؤؤؤحء  ألشل مؤؤؤ  يؤؤؤذ   ل تؤؤؤاص  لؤؤؤذي تعؤؤؤلض لجؤؤؤذشر مؤؤؤا
 تجارص  لصل ع م   للشم   بالء يذه  ألم  شمحيتوا  ألهلة  . شرالد  تارير ما مل بوذه  ألم  م 

 لجوان ؤؤ  شمؤؤا ة يؤؤن  ؤؤ  مؤؤ  تجؤؤارص شييؤؤل . تجؤؤب معلفتوؤؤا ش سؤؤتيوام  شرالدؤؤ  مسؤؤار دؤؤحرتوا  إلسؤؤالمة  ش
نرشسوا شةح  ةست تم  لقل   لحاني ش لعشلي    شةي  يؤالظ مؤا  عؤا سؤيتميل.. يؤالظ  لحمؤالت  لصؤينية   لصؤونرةة  

 ى يالميا  إلسالمي  ل ينل..ي ل يل  ي
يذ   لقل   لذي ولياشة  همليكةا دونرةةا ..ةنث تؤا ين يينيؤا  ألمؤظ تؤا يي  ألكيؤ  إلؤى  صؤعتوا   تمامؤا كمؤا 

 هريلةا  لصانق  لمصاشق ..
يؤذ   لقؤل   لؤؤذي يينيؤا ه  ة تتحؤؤ   ؤلآالق  لمقاشمؤؤ   إلسؤالمة   لعالمةؤ  لوؤؤذ   لصؤا ل  ييؤؤى  لؤاو  ش لمقاسؤؤات 

  س ش أليل ض ش ألمر ل..شكل مقرمات شجرنةا كأم  مسيم . ش ألة
  لمقاشم   لتي ال تيطيق ييى يا  شبصنل     انل معلف  جؤذشر يؤذ   لصؤل ع شتاريخؤ  شتجاربؤ   شيؤي مؤا يذه

 كتين  ل صرل  لماضة  لسا  عة ثالت  ..
 يؤ     لتؤي تييؤي ييؤى مؤايذه  لمقاشم   لتي  جب ه  تيطيؤق ييؤى هسؤس مؤ   لوؤا  ش لبصؤنل  ش ألسؤس  لمت ام

مضؤؤى مؤؤ  ييؤؤل شنرشس . شتيطيؤؤؤق شفؤؤق مؤؤا وياسؤؤب  لملةيؤؤؤ  مؤؤ  مؤؤيو  شهسؤؤالنب . فؤؤؤي ضؤؤرء ثر بؤؤن يؤؤذ   لؤؤؤاو  
ش لعقنا   لجوان    لقتالة  لوذه  ألم  . شهسس ميو  ةلكي ميضبط وياسب ما  ستجا بيا مؤ  ةؤر هل شظؤلشف. شيؤر 

يؤؤذ   ل تؤؤاص و   لمرفؤؤق شيؤؤر  لوؤؤاي إلؤؤى  ء  ل ؤؤاةي مؤؤ ةاشل ه  هضؤؤ  ييؤؤى آليقؤؤ   عؤؤة  لمعؤؤالظ فؤؤي  لجؤؤح أمؤؤا سؤؤ
 سر ء  لسينل.

************* 
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 المقاومة اإلسالمية العالمية(

 )ال زء الثاني(

 الطريقة (  -المنهج    -الدعوة ) 

 
 

  اْلُمْؤِمنِيَن ِِ ِ ال .َُكلهُف ِإاله نَْفَسَك َوَحر ِ فَقَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه

 ُ  َعَس  َّللاه

ََدن   ُ أَ َْ يَُكفه بَأَْس الهِذيَن َكفَُروا َوَّللاه ََدن .َْنِكيالً أَ   بَأْساً َوأَ

    (84)النساء:

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  861  [  

 

 
 

  الفهرس   
 
 
 

 

 الطريقة( -المنهج -الجزء الثاني:) الدعوة 
 

 .الفصل المامن : نظريات المقاومة اا المية العالمية 
  لباص  ألشل : ة لي   لمر جو :   لعقنا   لجوان   ش ل  ل ش لميو  . -
    لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  . لباص  ل اةي :  لي لي   لسةاسة -
  لباص  ل الث : ة لي   لتلبة   لمت امي  لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  -
  لباص  لل    :  لي لي   لعسكلي  لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة . -
  لباص  لخامس: ة لي   لتي ةظ شة ام بياء سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة . -
 اص  لسانس: ة لي   إليا ن ش لتاريب في سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة .. لب -
  لباص  لسا  : ة لي  تمريل سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  -
  لباص  ل ام  : ة لي   إليالم ش لتحلية لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  . -

  باائرالفصل التا ة : وصايا و. 
 

 مسك الختام   



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  862  [  

 

 
 هرس التفصيلي للجزء الثانيالف

 
 مقدمة الج ء الماني  .............................................................................  
 الما)ه والمتوول في الفكر الجسا ي  ..............................................................  
 نظريات  وو  المقاومة نظريات وم ية ............................................................  
 تولند نظريات المقاومة و منسج المبات والتصويح والتووير فلية  ..................................  
 قصائص ومالمح نظريات  وو  المقاومة  ........................................................  

 
*********** 

 لمقاومة اإلسالمية العالمية الفصل الثامن : نظريات دعوة ا                                                            

   الباب ارول : نظرية المنسج والعقند  القتالية  ...................................................  
  ................................................................................................  لعقنا   لقتالة  -
  ..........................................................................   ل ارق بن   لمقاتل ش لجياي  لعقا اي -

  .................................................................................  لعقنا   لجوان   ييا  لمسيمن  -

  ...................................................................... هثل غةاص  لعقنا   لجوان   لا   لمسيمن  -

  ............................................. ار الجسا يالعقند  الجسا ية في الصوو  اا المية المعاصر  والتي -
  .......................................................................... ةال   لعقنا   لجوان   في  ألم   لنرم  -

  .......................................................................... من تكتيكات حرب ارفكار ارمريكية  -
   مقومات العقند  الجسا ية والفكر والمنسج في  وو  المقاومة .....................................  

  ........................................................... مرجح في  لمياةي  لعام  لعقنا  هيل  لسي  ش لجماي  -
  ........................................................... م  هللاثار شجرن  لعقنا   إلسالمة  ةة  في  يب  لمسيظ -

  ............................................................... اص  لعقنا   إلسالمة  ييا  لمسيمن م  هللاثار غة  -

  .................................................................  لمياةي  لعام  ليعقنا   لجوان   لاير   لمقاشم  -

     تور  وو  المقاومة اا المية العالمية   .....................................................  
   ار لة الارعية و   النقاب ار ا ية ل عقند  الجسا ية ل مقاومة ..................................  

  ..................................................  لحاكم   انل ما هةحل   هنل  ك ل  لحكرمات   لمر لة  لي  ار  -
  ...................................................................... شةكظ مر ال   ل افلي   نا   لرالء ش ليل ءيق -

  ...............................................................  إلجماع ييى شجرص  لخلشج ييى  لحاكظ  لملتا  -

  ................................................................................................. هةكام  لا ار  -

  ..................................................  بالن  لمسيمن  محتي   لنرم ش لجوان فلض ين  ييى كل مسيظ -

  ..................................................... هنل  رن  كل م  تعاش  م   ل  ار شهياةوظ ييى   لمسيمن   -

  ...................................................................  هيذ ر  لجول ش إلكل ه ش لتأشيل ش ةت اء  لقصا -

  ..............................................................   حث يذر  لجياي  لمقاتل ليمسيمن  م   ل افلي  -



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  863  [  

 

  ...........................................................  شجرص هش جر ه  تال  لصا ل  لمسيظ ييى  لمسيمن  -

  ...............................................................  ةلم  نماء  لمسيمن  شةل نماء  ل  ار  لمعتاو  -

  ....................................................... شجرص ةصل   لمسيمن    ش لاحش م  كل بل شفاجل ميوظ  -

  ...............................................  مسأل   لحكظ  لشليي في  لا مقل آة  . شتجارص  إلسالمنن  فنوا -

  .....................................................   لخالف  لعقاي ش لمذييي ضم  هيل  لسي  ش لجماي مسأل -

  ................................................................................................ مسأل   لت  نل  -

    لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية : أسس النظرية السياسيةالباب الثاني                                        

   مفابيم  ومبا    يا ية وامة  ................................................................  
  ........................................................................................ مكاة   لسةاس   لشلعة  -
  ..................................................................................  لعال   بن   لشليع  ش لسةاس  -

  ............................................................................... هيمال  لمقاشم  شبعايا  لسةاسي -

  ..................................................................... حننا ش لت  ةك جينا ش لتمقاشم  شة لي   لت ل -

  .................................................................... ة لي   لحشا شم تاح  لصل ع ش لمياخ  ل رري  -

  ............................................................................................ ةاشن ن  ل   لصل ع -

  ................................................................ م ورم  لقر سظ  لمشتلك  في  لصل يات  لسةاسة  -

  ................................................................  إلستل تةجة  ش لت تةك شير مش  لمياشر   لسةاسة  -

  .................................................................... في  لتحل   إلستل تةجي ة لي   ليياء ش لوام -

  .............................................................. حل تليقل ر  لسةاسي  لشليي  ل  لمحاكمات  ل الث  -

  ...........................................................................  ستيان هةكام  لجوان لمعطةات  لر    -

   قالصة واوة الومالت ارمريكية والواوة العربي و اا المي إزاءها  ...............................  
  .......................................................... ششسا يوا آيةع   لحمالت  ألمليكة  شمحاشريا شهيا فوا -
  ...................................................ش     ألم   إلسالمة  ش لعلبة  في مر جو   لحمالت  ألمليكة   -

  ............................................................... شم  شمعسكل  لحةان شمعسكل  لعاش معسكل  لمقا -

  .................................................................................... همليكا شةي اؤيا في  لخارج -

  ............................................................................ ح فاء أمريكا في الصا اا المي -
  ............................................................................... شةي اؤيا  ر   لمقاشم  شهةصاريا -

  .............................................................. ابن   لمقاشم  ش لحيف  ألمليكيجوش    معسكل  ل -

   أر او اا تراتيجية السيا ية لدوو  المقاومة اا المية العالمية ..................................  
   التربية المتكاملة لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية   الباب الثالث : نظرية 

    مناحي التربية وند مدارس الصوو .............................................................  
   المجال ارول في التربية : العقند  والع م الاروي ................................................  

  ............................................................................................ ميحل   لعيظ شفضي  -

  .......................................................................................................  لعقنا  -

  .................................................................................................  لعيظ  لشليي -

  ................................................................. ةكام بلعة  شمسا ل يام  لمجاياي  لمقاشم ه -

  ....................................................................................... جوان  لعاش  أل عا  -1 -



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  864  [  

 

  ................................................................................ ستئذ   في  لجوان ةكظ  ال -2 -

  ...........................................................................  لجوان في غةاص  ألمنل  لر ةا  -3 -

  .................................................................................  تال  لر ةا إذ   عا  لياس -4 -

  ................................................................................  لجوان م   ل ساق ش ل جار -5 -

  .....................................................................  تل  لماةنن  م   ل  ار شىفسان همر لوظ -6 -

  ................................................................................ ةكظ  لعميةات  الستشوان   -7 -

    ......................................................................................... ةكظ هسل   لعاش -8 -

  ................................................................ ةكظ  لجاسرس  ل افل ش لذي ظايله  إلسالم -9 -

  .............................................................   بة   لعاش ما وتقر     ييى  لمسيمن ةحم  -10 -

  .............................................. تتلس  ل  ار في  لحلص  انل  لمحاربن  ميوظ هش  المسيمن   -11 -

  ............................................ ل ت  يام  في مسأل   لتواش  في نماء  لمسيمن  باير   لتتلس -12 -
  ......................................................................... ةكظ  لسك  في ن ار  لمشلكن   -13 -

  ................................................. ةكظ مي   لتم نل ش لتشري    ش لتعامل م  جةا  لمشلكن  -14 -

  ........................................................................................ يةع  في  لحلص ل -15 -

  ........................................................................................... هةكام  لشونا -16 -

   المجال الماني في التربية : ار ب وال با   وارقال  والروائق .....................................  
    اآل اب العامة .................................................................................  
    أ ب الصوبة وارقو ...........................................................................  
     من ف اب الجسا ..............................................................................  
    ال با ات والنوافل ..............................................................................  

  ......................................................................................................  لصال   -
  .......................................................................................................  لحكا   -

  ............................................................................................... درم رمضا   -

  ........................................................................................................  لح   -

  .............................................................................. فضا ل  أليمال ش لير فل ش ألذكار -

  ....................................................................................... باح ش لمساء هذكار  لص -

    ارقال  والتربية الس و ية .....................................................................  
  ....................................................................  بةا  فضل ةس   لخيق شمذم  سرء  لخيق -
  ...................................................................................................  إلرالص  -

  ....................................................................................................  إلةسا   -

  ....................................................................................................  الستقام   -

  ...................................................................................................... الصد   -
  ......................................................................................................   لتركل -

  .......................................................................................................  ألماة  -

  .......................................................................................................  لحةاء  -



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  865  [  

 

  ................................................................................................. حفف ال ساو  -
  .......................................................................................................  لةقن   -

  ......................................................................................................  لصيل  -

  ........................................................................................................  ل لم  -

  ......................................................................................................  إلو ار  -

  ................................................................................................ الرفق والو م  -
  ......................................................................................................  للةم   -

  .........................................................................................................  لقر   -

  ................................................................................  لع ر ش إليل ض ي   لجايين   -

  ......................................................................  لذل  ييى  لمممين  ش لعح  ييى  ل افلي   -

  .....................................................................................................  لتر ض   -

  ...............................................................................   لسم  ش لطاي  لألمنل  لشليي -

  ................................................................................... التوذ ر من  وء الخ ق    -
  ...............................................................................................  للياء ش لسمع   -
  ..............................................................................................  لعجب ش لالشر  -

  .......................................................................................................  لبخل  -

  ........................................................................................................  ل يظ  -

  ........................................................................................ حب الس واو واامار   -
  .......................................................................................................  ل ذص  -

  .......................................................................................................  لانب   -

  ......................................................................................................  ليمةم   -

  ..................................................................................................ذش  لرجون   -

  ............................................................................. إشاوة الفاحاة في ال ذ ن فمنوا  -
  .................................................................................................  لحشر بوان   -

  ..............................................................................................   ل حش ش ليذ ء  -

  .......................................................................................... لع   إلةسا  ش لاش ص -

  ......................................................................................... سب  لمسيظ  انل ةق -

  ......................................................................................................  إلوذ ء  -

  .......................................................................................................  لحسا  -

  .....................................................................  لتجسس  ش لتسم  إلى كالم م   كله ذلك  -

  .......................................................................................  وء الظن بالمس منن  -
  .............................................................................................  ةتقار  لمسيمن   -

  ....................................................................................... إظوار  لشمات   المسيظ  -

  ................................................................................................  لاش ش لخا ع  -

  .......................................................................................................  لاار  -

  .................................................................................................  لم   العطة  -



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  866  [  

 

  ..............................................................................................  الفتخار ش لباي  -

  .................................................................... ثال   انل سيب بليي يجل    لمسيظ فرق  -

    الروائق وال هد وأمراك الق وب .................................................................  
  .....................................................................................ذكل  لمرت ش صل  ألمل  -
  ............................................................................................. ذكل  لجي  ش ليار  -

  ...........................................................................................  لمل قب  ش لمحاسب   -

  ......................................................................................................  لخرف  -

  .......................................................................................................  للجاء  -

  .......................................................................................................  لترب   -

  ........................................................................................................  لررع  -

  ....................................................................................................... لخشرع -

  ........................................................................................................  لحيا  -

  ......................................................................................... فضل  لحيا في  لاةةا  -

  ..................................................................................  فضل  لجرع شرشرة   لعةش -

  ..................................................................................... همل ض  لقيرص شيالجوا   -

     صايا ل مجاهد)رنامج تربوي وو ................................................................  
   المجال المال  : الفسم السيا ي وفقه الواوة  ....................................................  
     المجال الرابة : التربية العسكرية وااودا.......................................................  
    المجال الخاما : التربية العم ية بأ اء فريضة الجسا  ..........................................  
   مراتب الجسا : جسا  النفا والايواو والكفار والمنافقنن  ........................................  
    قصائص القاود  الص بة المجاهد  ............................................................  
 الذنوب والمعاصي في ن ول البالء والس يمة بالمس م أتر  ..........................................  

 الباب الرابع : النظرية العسكرية لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية 

 (2001-1960ا تعراك أ النب الجسا  في مسارنا الماقي) م ...................................  
  السرمية ( -السرية –مدر ة التنظيمات ) القورية  ...............................................  
 الجسا  في الجبسات المفتوحة مدر ة  ............................................................  
  الجسا  الفر ي والخاليا الصغنر    ةمدر...........................................................  
  فكر  االنتماء لألمة ..............................................................................  
  النظرية العسكرية لدوو  المقاومة ................................................................  
  مقومات الجسا  في الجبسات المفتوحة ...........................................................  
   جسا  اارهاب الفر ي والخاليا الصغنر ...........................................................  

  ...............................................................................................م ورم  إلرياص  -

  ........................................................ إرياص  أليا ء فليض  بلعة  ش غتةال رؤسوظ سي  ةيري  -

  .................................................  خا م  لمقاشم  ألسيرص  لجوان  ل لني لضلشر ت  لتي تحتظ  ست -



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  867  [  

 

  ..........................................................................   ألسس  لعام  لي لي   لجوان  ل لني -

  .............................................................  ساةات  لعمل  ألساسة  في جوان  إلرياص  ل لني -

  ...............................................................  هيظ  أليا ف  لمعان   في جوان  إلرياص  ل لني -

  ...........................................................................  لبعا  ال تصاني لالةتالل  ألمليكي -

  ................................................................... ضلص ةي اء  لعاش  إلستل تةجنن  في بالنةا  -

 ا  و ماء الضاللة المنافقنن بالوجة وليا بالسالشتنبيه هام : جس.................................  
  قرب الغ ا  في )ال هم وأهم ارهداد في ذلك ....................................................    

  ا تراتيجية الر ع باارهاب .......................................................................  
  فلية ومل  رايا المقاومة ونظريتسا العسكرية ونظام وم سا ........................................  
 قصائص طريقة ومل  رايا  وو  المقاومة........................................................  
 أنواع  رايا المقاومة ومستون وم ياتسا ...........................................................  
 افة اارها)ية والم كة اارها)ية والصفات المكتسبة ل مقاتلالمق.......................................  
 العالوة )نن جسا  الجبسات وجسا  اارهاب الفر ي .................................................  

  الباب الخامس:  نظرية التنظيم ونظام عمل سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية 

  أ ا ومقومات )ناء التنظيمات التق ندية .........................................................  
  أ ا ومقومات )ناء  رايا  وو  المقاومة ........................................................  
 لدوو  المقاومة  الدوائر التنظيمية المالتة .........................................................  
 المقاومة اا المية العالمية  أنواع  رايا ..........................................................  
  إيضاحات و   طريق )ناء  رايا المقاومة ........................................................  

 الباب السادس : نظرية اإلعداد والتدريب في دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية                                    

  ا تعراك طر  التدريب في التجارب الجسا ية الماقية ...........................................  
   يب السري في البنوتالتدر .......................................................................  
  التدريب في المعسكرات السرية الصغنر ...........................................................  
  التدريب في معسكرات  ول المالذات اآلمنة .......................................................  
 التدريب الع ني في معسكرات الجبسات المفتوحة ...................................................  
  التدريب شبه الع ني في مناطق الفوق ..........................................................  
  و ببه وهدفه  مفسوم ااودا .....................................................................  
  ااهر  معاصر  غريبة في  نيا ااودا .............................................................  
 والعصابات الجسا ية  أ  وة المقاومة ............................................................  
 النوم ) ار  وب وار  وة ( تدريب  رايا المقاومة ................................................  
  فكر  مختصر  ون )رنامج تدريب السرية ..........................................................  

 الباب السابع : نظرية .مويل سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية                                                       

 طر  التمويل في التجارب الجسا ية الماقية  .....................................................  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  868  [  

 

  الور  المقترحة لتمويل  رايا المقاومة ..........................................................  
 موال التي يول غنيمتسا ل مجاهد ن ار ............................................................  
   طريقة تقسيم غنائم  رايا المقاومة ..............................................................  

   الباب الثامن : نظرية اإلعالم والتحريض في دعوة المقاومة                                                         

  طر  التوري  و   الجسا  وديما ...............................................................  
 قالصة نظرية التوري  في  وو  المقاومة .......................................................  
  رايا التوري  وااوالم  .........................................................................  
 الجسا  والمقاومةو    أ النب وأفكار إوالمية توريضية ...........................................  
  شواهد مختار  ل توري  .........................................................................  
 فريضة ارمر بالمعرود والنسي ون المنكر  .......................................................   
 في التوري  من تراا اامام الاسند وبد هللا و ام  ...............................................  
  الجسا  بالمال  ..................................................................................  
  القعو  وطما البصنر  ..........................................................................  
  مبررات الجسا  ..................................................................................  
 فضل الاسا   في  بنل هللا ......................................................................  
   فضل السجر ....................................................................................  
 قل ااودا  والرمي  .............................................................................  
 فضل الرباب  .....................................................................................  
  وااودا  والقتال نصوئ في الجسا  ..............................................................  
 رواية أ ر المجاهد ن والاسداء  .................................................................  
  من أنواع الجسا .................................................................................  
 مبررات القتال و وافعه ............................................................................  

 
*********** 

  و مبشرات الفصل التاسع : وصايا                                                                                         

  وصايا ومواذ ر .................................................................................  
   ا تاراد المستقبل وباائر النصر ..............................................................  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  869  [  

 

 
   مسك الختام                                                                                                                    

 فتن جولة مة مختارات من أحا    المالحم وال ....................................................  
  وأحداا فقر ال ماو وأشراب الساوة ..............................................................  

  .................................................... فسان  ألةر ل في هللارل  لحما    شبالء  لمممين  فة    -( 1  -
   ..............................................................................  لعيماء في هللارل  لحما    –( 2  -
   ...................................................................... غلب   لصالحن  في هللارل  لحما    -( 3  -
   ..................................................................................... يالمات  لساي    -( 4  -
   ...............................................  لمواي شيالمات    ش لل  ات  لسرن ش لسفةاةي ش لقحطاةي   –( 5  -
   ....................................................................................  لمالةظ م   للشم   –( 6  -
  .............................................................. رلشج  لاجال شةحشل عةسى يية   لسالم   –( 7  -
  ................................................................................ رلشج  أجرج شمأجرج   –( 8  -

 
*********** 

  وهذه وصيتي                                                                                                                   

 
************* 

 
 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  870  [  

 

  قدمة الجزء الثانيم   
 

ةصؤؤل  لحمؤؤا هلل هيؤؤل  لحمؤؤا ش ل يؤؤاء.  لحمؤؤا هلل  لمحمؤؤرن فؤؤي  ألرض ش لسؤؤماء.  لحمؤؤا هلل  لؤؤذي دؤؤاق شيؤؤاه ش 
ييؤؤاه شهيؤؤح جيؤؤاه شيؤؤحم  ألةؤؤح ص شةؤؤاه.  لحمؤؤا هلل  لؤؤذي همؤؤل رسؤؤرل دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ همؤؤل    عؤؤظ كؤؤل مؤؤمم  مؤؤ  

 : همت  ديى   يية  شسيظ . فقال يح م   ا ل 
  يَكُا َْ ُ أَ ِِ اْلُماْؤِمنِيَن َعَسا  َّللاه ِ ال .َُكلهاُف إِاله نَْفَساَك َوَحار ِ ََادن فَقَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه ُ أَ فه بَاأَْس الهاِذيَن َكفَاُروا َوَّللاه

ََدن .َْنِكيالً   ( 84)النساء:  بَأْساً َوأَ

ش لصؤال  ش لسؤؤالم ييؤؤى ةينبؤؤ  شرنلتؤؤ  مؤ  ريقؤؤ . ةينيؤؤا شسؤؤناةا ش ا ؤؤاةا شةينييؤا  لضؤؤحر   لقتؤؤال ةيؤؤي  لملةمؤؤ  شةيؤؤي 
بالسهيل حته  يعبهد هللا وحهده. وجعهل رزوهي بعمه )هنن  هدي السهاوة  لميحم .  لقا ل دير ت   شسالم  يية  " 

" دؤاق رسؤؤرل    الذلهة و ه  مهن قهالا أمهري ومهن تاهبه بقهوم فسهو مهنسم توهه اهل رموهي وجعهل الصهغار و
 ديى   يية  شسيظ.شبعا:

إال مقؤامات شمت ؤآت     لوام  لذي لظ  ك   لجحء  ألشل ييؤى آرلؤ  ش  كؤل مؤا فةؤ  لجحء قيل ه  هل  إلى يذ  ف
 اريخة  شسةاسة  شف لي  ش ميوجة  لما سةحتري  يذ   ل صل إ  باء  .بلعة  شت

 يؤل ذلؤؤك هةؤب ه  ه ؤؤام ألبؤر ص يؤؤذ   ل صؤؤل  جميؤ  مؤؤ   ليقؤا  تؤؤرآ  لؤؤ  شتسؤايا ييؤؤى محيؤا مؤؤ  فومؤؤ  إ   ش
 باء  .

 
 ونظريات دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية: الجهاديأوالً: الثابت والمتحول في الفكر 

(  لذي  رتصل فة  سؤنل  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   للةنق  لمخترم بارك رري في كتا    ل ةظ  ذكل  لم
 رالد  ذلك  لخيل فقال : 

شتحؤؤؤل  رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  جةشؤؤؤ  لةسؤؤؤيق  لمشؤؤؤلكن  إلؤؤؤى مؤؤؤاء بؤؤؤار. شيحؤؤؤرل بنؤؤؤيوظ شبؤؤؤن    "
يؤؤؤا  ؤؤؤام  لحبؤؤؤاص بؤؤؤ   لميؤؤؤذر  رضؤؤؤي   ييؤؤؤ ( كخينؤؤؤل  السؤؤؤتنالء ييةؤؤؤ . فيؤؤؤحل يشؤؤؤاء  هنةؤؤؤى مؤؤؤاء مؤؤؤ  مةؤؤؤاه بؤؤؤار. شي

 ؤؤا رسؤؤرل  ! هرهوؤؤن يؤؤذ   لميؤؤحل  هميؤؤحال  هةحل ؤؤ    لؤؤةس ليؤؤا ه  ةتقامؤؤ  شال ةتؤؤأرل ييؤؤ ؟ هم يؤؤر  يسؤؤكلي ش ؤؤال:  
 للهي ش لحلص ش لمكنؤا ؟  ؤال: بؤل يؤر  لؤلهي ش لحؤلص ش لمكنؤا  .  ؤال:  ؤا رسؤرل  ! فؤل  يؤذ  لؤةس  ميؤحل  فؤاةوة 

مؤؤا شر ءه مؤؤ   لقيؤؤب  ثؤؤظ ةييؤؤي ييةؤؤ   –هي ةخؤؤلص  –فييحلؤؤ  شةاؤؤرر  – ؤؤليش  –اس ةتؤؤى ةؤؤأتي هنةؤؤى مؤؤاء  لقؤؤرم  اليؤؤ
لقههد أشههرت :    ةرضؤؤا  فؤؤيمأله مؤؤاء . ثؤؤظ ةقاتؤؤل  لقؤؤرم فيشؤؤلص شال  شؤؤلبر . فقؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ

 .( بالرأي
ي ةمؤؤ  شمؤؤ    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فر  ؤؤاش ؤؤا ةؤؤر  يؤؤذ   ألثؤؤل  لع ؤؤةظ ةكمؤؤا  ي ةمؤؤ   عيميؤؤا بوؤؤا رسؤؤرل  

 ذلك.. 
 . أ ب المس م مة   ن هللا فما  او وحيا  فال نتقدم وال نتأقر . 1

 ( . الرأي والورب والمكند  فيما  او من مسائل ) االجتسا . قرور  2
 . أ ب الجندي مة وائده في العرك .3
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 ت واا)داوات .. أ ب القائد مة أووانه وندما تعرك و يه االجتسا ا4
. وجوب ورك اآلراء  وو وجل مسمها و هه من لهة وو هم القائهد, وأمامنها ممهال وهرك فيهه الهرأي و ه  المع هم 5

 ار بر ر ول هللا ص   هللا و يه و  م .                             
 (.) ليا هذا بمن ل : .الوقوش والج م في ورك الرأي بعد أو تأ د أنه من مجاالت االجتسا 6
 . أقذ الايا   بما تبنن صوابه , وودم التجاوز و   حق اسر , بصرد النظر ون صغر  ميمة وائ ة.7

شةؤؤذكل ميوؤؤا إبؤؤار  توميؤؤا فؤؤي يؤؤذه  لمقامؤؤ  إلؤؤى هةؤؤ  شضؤؤ   ايؤؤا  ذييةؤؤ  لي ابؤؤن ش لمتحؤؤرل  لتؤؤي  جؤؤب ه   قؤؤرم 
ا.  بؤل هيتقؤا  أةؤ  ييؤى هسؤاس يؤذه يية   ل  ل  لجواني  لحلكي  شفق   لعمؤل ش لحلكؤ  فؤي  لصؤحر   إلسؤالمة  كيوؤ

  لقايا  ما ر كاف  شجره ةشا  شةلك   لمسيظ في ةةات  كيوا .
 :شيذه  إلبار  تقسظ  لقر يا  ش لقر ةن  محط  لت  نل ش لعمل إلى  سمن 

  " م  هساسةات  لاو  ش لمعتقا ش ر يؤا  لمؤيو   لل سؤخ  . شيؤذه فلضؤة   لتعامؤل معوؤا ييؤى هسؤاس : تا)ه  -
 ". هةحل     تعالى  لةس ليا ه  ةتقام  شال ةتأرل يي ميحل 

 ألفوؤؤؤام ش  لخيؤؤؤل ت ش لتجؤؤؤارص  شمجؤؤؤال   حسؤؤؤب  ألةؤؤؤر ل ش لر ؤؤؤا     شيؤؤؤر منؤؤؤا   تسؤؤؤابق  لعقؤؤؤرل شمتوهههول  -
  إلبا ع فنوا   شير :ما كا  م   ضا ا   للهي ش لحلص ش لمكنا ( .

تعيةظ  لقا ا ش لمقؤرن ش كؤل مؤ  جؤاء  عؤا رسؤرل   دؤيى  لحكم   ل اةة   لوام  م  فق  يذ   ألثل  لع ةظ يي 
ش لعمؤؤل   اليتقؤؤان  ييةؤؤ  شسؤؤيظ شدؤؤحابت   ل ؤؤل م. كةؤؤا  كؤؤر   لتعامؤؤل مؤؤ  مسؤؤا ل  ل ابؤؤن ش لمتحؤؤرل مؤؤ   ضؤؤا ا 

 سؤتقيي     ش لتطينق فعيى كل إةسا  ه    عمل يذ   لعقل  لذي هةعؤظ    ؤ  ييةؤ  شجعيؤ  ميؤا   لت يةؤا فؤي كؤل همؤل
  اليتقؤؤؤان سؤؤؤأل شيتيؤؤؤن  إ  لؤؤؤظ  كؤؤؤ   عيؤؤؤظ .  سؤؤؤأل هيؤؤؤل  لؤؤؤذكل يمؤؤؤا  عتلضؤؤؤ  مؤؤؤ  مسؤؤؤا ل يؤؤؤل يؤؤؤر مؤؤؤ  ثر بؤؤؤن  شه 

ش ألةكؤام  لشؤلعة   ل ابتؤ  ؟ فةكؤؤر  ةالؤ  معؤ   لتسؤيةظ ش الة ةؤؤان  فؤال وتقؤام شال وتؤأرل(. هم هةؤؤ  مؤ  مسؤا ل  الجتوؤؤان 
؟ .  فؤؤل  تيؤؤن  لؤؤ  هةوؤؤا مؤؤ  يؤؤذه   فيةقؤؤام ره ؤؤ  فؤؤي  لؤؤلهي ش لحؤؤلص ش لمكنؤؤا  شمؤؤا بؤؤابوا مؤؤ  شجؤؤره  ليشؤؤا   إلةسؤؤاةي 

شريلتؤؤ  ش جتوؤؤانه  كؤؤل رجرلؤؤ  شهنص شمسؤؤمشلة . كمؤؤا فعؤؤل ذلؤؤك  لصؤؤحابي  لجينؤؤل رضؤؤي   ييؤؤ . شييؤؤى كؤؤل  ا ؤؤا  
 بتاله    حسظ  لقل ر.. ه    سم  لمجال شيستم  . شيشج   لمقرن ييى تحمل مسمشلة   لت  نؤل ش ال تؤل ح ش إلبؤا ع 

رسرل   ديى   يية  شسيظ   شير  لمستايي  الرةي نش  م   عؤاه يؤ  كؤل ذلؤك. بؤل شيتعؤا  ذلؤك . كما فعل 
 لقؤؤا هبؤؤلت   لييؤؤحشل ييؤؤى رهي  لمجتوؤؤا  لخينؤؤل  إ  هدؤؤاص . شه   قؤؤرل إه ء ذلؤؤك مؤؤا  الؤؤ  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :

 . بل شييقان لذلك  للهي (  اللهي
شتشؤجة   لميؤاين    لمقتلةؤات فؤي منؤا    لؤلهي ش لحؤلص ش لمكنؤا .. شيما مارستا  في  ل ةان  ! مارس  تقيؤل 

 (. لقد أشرت بالرأيييى  لشرر  أ   
َُ َماا أُِريكُااْم إِاله َماا أََرى َوَماا أَْهاِديكُْم إِاله َساابِيَل  : لتؤي هريؤل ييوؤا تبؤار  شتعؤؤالىشمارسؤ   ل ليؤر   قَااَل فِْرَعاْو

ََادِ  قَاَل يَا قَْوِم أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَْنَهاُر .َْجِري ِماْن .َْحتِاي   :هة  ه في ذلكشكا  كل مستيا، (29 غافل:( الره

 ََ  (51  لحرلف أَفَال .ُْبِصُرو
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 . (24  لياهيؤات:  فَقَاَل أَنَا َربنكُُم األَْعلَ   :ليحيظ  ل اجل يياما ة خ   لشةطا مما هشدي   

   مؤؤا تجؤؤةش  ؤؤ   لؤؤي س شيسؤؤتطلن  لقيؤؤظ فؤؤي كيؤؤره تيؤؤك  ليصؤؤرص  إللوةؤؤ   لع ةمؤؤ  . شلؤؤةس ييؤؤا مجؤؤال  الست اضؤؤ 
 ش آلثار  لييري   ل ليم  . شفةما مل م   إلبار  ك ا   لما ةح   صانه.

شما ه ام  فةما سنتير م  ة ليات هضعوا كخطر    ضم  رطر ت هشلى  جؤب ه  تحصؤل  لنؤرم    يؤل فؤر ت 
منؤؤا    ل  ؤؤل  لعميؤؤي فؤؤي  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة   لمجنؤؤا .. كؤؤي ة ؤؤتم  ؤؤاص  لتصؤؤحةم  ألش   فؤؤي  لتةؤؤار  لجوؤؤاني   ش 

 ش لتطريل م  رالل  ل رةا  الستل تةجي  لعقاي  ال بات..  ل بات ييى نرص  لجوان.. 
( . شالسؤةما مؤا  خؤتم ميوؤا  قطؤاع   للهي ش لحؤلص ش لمكنؤا  م  ةرع  ضا ا   ما ه ام  ير في مع م  هف ار

 ليجوان في يالظ ما  عا سيتميل كما هتصرريا.   لعمل  لتطيةقي
ييؤؤؤا  لحيةؤؤؤا شمعتقؤؤؤا تيا  لاويةؤؤؤ  شييؤؤؤا  جاةؤؤؤب ميوؤؤؤا يؤؤؤر مؤؤؤ   طؤؤؤاع  ل ابؤؤؤن   مقتضؤؤؤى  يتقانةؤؤؤا  أساسؤؤؤةات نو

هةكاموا  لشؤلعة   ل ابتؤ  . شيؤي ثر بؤن ميوجةؤ  لؤاويا تر رثيايؤا فؤي يؤذه  لصؤحر   إلسؤالمة   لمباركؤ    شفؤي  لتةؤار ش 
.    ييؤؤل يقؤؤرن متتالةؤؤ    يؤؤ   ل قؤؤا   ألثبؤؤات مؤؤ   انتيؤؤا شييما يؤؤا شمشؤؤا خيا  لمجايؤؤاو   لعؤؤامين   لجوؤؤاني  لمجنؤؤا

شمع ظ يذه  ل ر بن  لتؤي هةقيوؤا   مي رثؤ  فؤي يؤذ   ل تؤاص فؤي  ألبؤر ص  لتؤي ييؤن  ؤال  ل ش لمؤيو  ش لعقنؤا   لقتالةؤ   
 لسةاسؤؤؤة  ليمقاشمؤؤؤ  .  اإلضؤؤؤاف  ليميؤؤؤاةي  ش  ألساسؤؤؤةات  ل ابتؤؤؤ  فؤؤؤي  لسةاسؤؤؤ   لشؤؤؤلعة  ييؤؤؤا مؤؤؤا ةتطؤؤؤلق  ليي ليؤؤؤ 

  لتلبري   لاوية  ه ضا . 

ذلؤؤك  سؤؤورل  . شسأبؤؤنل إلنوؤؤا فؤؤي مكاةوؤؤا لتمنؤؤح مؤؤا يؤؤر معتقؤؤا نوؤؤ  ثابؤؤن . هش ةكؤؤظ  شيسؤؤتطة   لقؤؤارئ تمنؤؤح
  معنا وأطعنا..أ  بليي مر  يا مع  ه  ال ةتقام يي  شال ةتأرل شىةما 

ا   شيؤؤذه راضؤؤع  ليقايؤؤا   لذييةؤؤ   لتؤؤي لخصؤؤوا  إلمؤؤام  ل  ةؤؤ   لجينؤؤل كمؤؤا ه  ييؤؤا   رتةؤؤار ت فقوةؤؤ  هرؤؤذةا بوؤؤ
 ههل إنسههاو  ؤقههذ مههن  المههه ويههر  إال صههاحب القبههر  إلمؤؤام مالؤؤك رةمؤؤ    فؤؤي  ألثؤؤل  لع ؤؤةظ ييؤؤا مؤؤا  ؤؤال :   

( فوؤؤي ة ليؤؤات مطلشةؤؤ  ليحؤؤر ر ش ليقؤؤاش ش لتجلبؤؤ  ش لتطينؤؤق   مؤؤ  هجؤؤل إآؤؤالق  الاههريل صهه   هللا و يههه و هه م
   شآليق  يمل شمقاشم  هر  ساة   لعمل  إلسالمي ش لصحر   لمبارك   أمس  لحاج  لم يوا.نير 

(.. ششضعن إلآال وا هسسا فؤي مختيؤف ميؤاةي شمقرمؤات  وو  المقاومة اا المية العالميةش ا هسمنتوا   
ء  ل ؤؤاةي مؤؤ  يؤؤؤذ   لحلكؤؤ    ييؤؤل ة لياتوؤؤا  ل ماةةؤؤ   لتؤؤي ت ؤؤر   ل صؤؤل  ل ؤؤؤام   ش لؤؤذي  شؤؤال مع ؤؤظ مسؤؤاة   لجؤؤح 

  ل تاص   شير لب  ش لاا   مي  . 
ه ام يذه  لي ليات  عا ه  شدين  حسب ما  يتقا  لنرم إلى مستر  كاف في ةضؤجوا   شه يعتيؤي تؤا عةات يؤالظ  

 لحمالت  لصينية   لنورن    ألمليكةؤ   لالبةؤ   لجاوؤا    شهيؤا فوا  لشؤامي  ل ؤل  لصؤعا  ما  عا سيتميل  شش ا   سنل
ه نتيؤي إ ماةؤا   صؤر ص مع ؤظ مؤا كيؤن  ؤا ذييؤن إلةؤ  فؤي تطؤريل يؤذه  لي ليؤات  عتيي شيمجاالت  لحضاري .. ه ش ل

 شىلى  لنرم .  1990ييل هربع  يشل ياما  . ميذ 
ليحق. شه  ويوميي  إلرالص   شيواويي ليصر ص   شيم  ييي  القيرل .  فما كا  م    شهرجر  م     لوا

م  ة سي  لقادل    شم   لشةطا  . ش لقصرر آا      تعالى . شما كا  م  هلل فور ترفنق ليصر ص فور م 
 يمل  ب  هللانم . ش ستا ل    لع ةظ شهترص إلة .
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 ثانياً: نظريات دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية, نظريات عملية :

  ذكؤلت فؤي  ل صؤل  1987تاجي سؤي  (  لذي كا   اكرر  إة  ل رر   إلسالمة   لجوان   في سرريا في كتابي  
(.. شكيؤؤن هتميؤؤى لؤؤر كؤؤا  النظريههة العم يههة ل الؤؤث مؤؤ   لجؤؤحء  ألشل  عؤؤة  لتعليؤؤا  لموؤؤظ لمؤؤا  دؤؤطيحن ييةؤؤ  بؤؤؤ  

  ل تاص  متياشلي   ألةقل مي  تيك  ل قل  ييا. 
عميةؤؤؤؤ ( .  لي ليؤؤؤؤات  ل  لي ليؤؤؤؤات  لي ليؤؤؤؤ (   ش  فقؤؤؤؤا كتيؤؤؤؤن فةؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا فحؤؤؤؤر ه أ ه  ييؤؤؤؤا  فل ؤؤؤؤا جريليؤؤؤؤا بؤؤؤؤن   

سؤبحاتوظ  ل  ليؤ  ش ل يسؤفة   فالي ليات  لي لي  أ يي تصرر ت ف ليؤ   ضؤعوا هدؤحابوا مؤ  رؤالل بيؤات هف ؤاريظ ش
  لن يؤؤن  لر  ؤؤ   عؤؤا ذلؤؤك رطأيؤؤا مؤؤ  دؤؤر بوا. شك نؤؤل   مؤؤا تتسؤؤظ تيؤؤك  لي ليؤؤات ببعؤؤايا يؤؤ   لر  ؤؤ    شبقا وؤؤا متصؤؤ   

   مجؤؤاالت  عنؤؤا  يؤؤ   ا ييؤؤا مؤؤا وتيؤؤاشلر  فؤؤي ة ليؤؤاتوظاجةؤؤ  ةنؤؤث  جيؤؤس هدؤؤحابوا. شالسؤؤةمع صؤؤ ات  ألبؤؤل ج  ل
 مجاالت تجاربوظ  لعمية   شريل توظ  لر  عة .

همؤؤؤا  لي ليؤؤؤات  لعميةؤؤؤ . فوؤؤؤي ة ليؤؤؤات يمؤؤؤل ترلؤؤؤا فؤؤؤي مجؤؤؤال  لحلكؤؤؤ  ش لتطينؤؤؤق مؤؤؤ   يؤؤؤل هدؤؤؤحابوا   لؤؤؤذو   
لتحقنؤق  أليؤا ف. شفؤي  شم  هجؤل تصؤحةح  ش لسؤنل  ؤ  ةحؤر  ألفضؤل شدؤرال  . ورلاشةوا م  رالل  لمسار  لعميي 

 مجال  لجوان ش لمعلك . 
ة ليؤات ترلؤا فؤي منؤا    لمعلكؤ  ش لمر جوؤ  .  صؤرغوا  لم  ؤلش  :  يمكن تعريل النظريات العم ية بأنساو 

 لمجايؤؤؤاش   لمتحلكؤؤؤر  فؤؤؤي هرض  لر  ؤؤؤ  . ش لعيمؤؤؤاء  لعؤؤؤامير  فؤؤؤي منؤؤؤا    لمعلكؤؤؤ  . شتسؤؤؤطليا  أل ؤؤؤالم  لمجايؤؤؤا  
سؤؤن  م ادؤؤيوظ  لمكة ؤؤات   فؤؤي ل ييؤؤنوظ مؤؤ  فؤؤرق   مؤؤ  قةؤؤان ت  ايؤؤا    شال مؤؤ  ييمؤؤاء  ؤؤا وبم  لمنا ةةؤؤ  . شال تيؤؤح 

 جيسات  لتلف  ل  لي ييى  لطاشالت  ل اري     عا يشاء نسظ  ا ة ل  الميذ ت.
ه   كتيؤر  فؤي فقؤ   لجوؤان شهةكامؤ  .  وظ  مكؤي –إ  شجؤا فوؤظ مخيصؤر   -أل   لمخيم م  هشلئؤك  ل تؤاص  

ولشيؤؤؤؤا  أسؤؤؤؤما وظ  لمسؤؤؤؤير    ألقؤؤؤؤاص  لشؤؤؤؤةر ش ألسؤؤؤؤتاذ مق  ليصؤؤؤؤرص  لقا مؤؤؤؤ    شيعنؤؤؤؤاش  كتابتوؤؤؤؤا   شيلةعنؤؤؤؤاش  تيصؤؤؤؤن
ؤؤؤر ريا فؤؤؤي آبقؤؤات هةةقؤؤؤ    ييؤؤى شرق ثمؤؤؤن  . لةقلهيؤؤؤا جموؤؤرر ال  قؤؤؤل يؤؤيوظ تلفؤؤؤا  . ش ؤؤؤا  ش لؤؤاكترر ش لم  ؤؤؤل.. ثؤؤظ  سم

 ةانو   لقتال. ست نا مما فنوا م  ةكم  مممير  تحلكر  بوا شبانليا م  هللافاق  لحكم  في م
إ  ة ليؤؤات  لجوؤؤان  لعميةؤؤ    ورلؤؤايا هدؤؤحابوا فؤؤي منؤؤا    لجوؤؤان ش لمر جوؤؤ  شسؤؤاةات  لمعلكؤؤ . تؤؤأتي شترلؤؤا 

باي ؤؤ  لسيسؤؤي  تجؤؤارص  ل شؤؤل سؤؤعةا  إلؤؤى  لتصؤؤحةم ش لتطؤؤريل  ل عؤؤا يضؤؤظ تجؤؤارص  لماضؤؤي   ش سؤؤتعل ض  ألثمؤؤا   
 لعؤالمر   عالمر  في  لياس  ينل. ش لعؤامير  فؤنوظ ه ؤل . شم  رالل  ستل تةجة   ل بات ش رتةاريا كما هسي ن .  فال

  لعؤؤؤامير  مؤؤؤؤيوظ هةؤؤؤؤذر مؤؤؤؤ   لحجؤؤؤؤار  ل ليمؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي يؤؤؤؤذه  لسالسؤؤؤؤل  لمتل مةؤؤؤؤ   ألآؤؤؤؤل ف مؤؤؤؤ  ركؤؤؤؤام  لحجؤؤؤؤار  ش لتؤؤؤؤل ص.
 ش لمخيصر  في يمالء.. ثي  م   ألشلنن  ش ينل م   آلرلي  .ةسأل    جمنل كلم  ه   جعييا ميوظ.

عميةؤؤ  مومؤؤ  مؤؤ  ةميؤؤر  ييؤؤى يؤؤاةقتوظ هماةؤؤ   لسؤؤةا ش لقيؤؤظ . ششفقوؤؤظ   ل وؤؤظ ةكمؤؤ   لتجؤؤارص إإ   لي ليؤات  ل
 ش لارشس.

 :  ين في ذلك  ل تاص  يل سبع  يشل ياما  إ  لظ تيحيي  لذ كل  ما فحر ه ش  
في تجارب المواجسات و ن ة , إذا ما ميسه بالتجهارب الفاشه ة. ولكهن  روس الفاهل أ مهر  االنتصاراتإو  

 أفدش منسا تمنا . وهي بفوائدها تسنر بالعامل نوو النصر والنجاش. إغناء من  روس االنتصارات . و
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إو  روس الفاهل م  وجهة الفائهد  , رنسها تع منهها العبهر  مهن التجربهة . وتوجهد لنهها المجهرب. فهنذا مها وههدر  
 .انتصارت  برن بنذو هللاال مجربنن المبات , فننسم  تأه وو بموجب ت ك الدروس 

 شفي يذ   لسةاق ه رل..  
إ  ة ليات نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمةؤ   لتؤي هضؤميوا يؤذ   ل تؤاص   يؤي شلنؤا  همؤلي   ثيؤن   عؤا ترفنؤق 

   تعالى..
 لتجلبؤؤ   لمنا ةةؤ   لمبابؤؤل  ييؤى مؤؤل ةحؤر ربؤؤ   ؤل  مؤؤ  مر كبؤ  تجؤؤارص  لصؤحر   إلسؤؤالمة  تماسؤؤا   : اأولوهمه 

ل  لمنا ةي شسؤط  لتةؤار  لجوؤاني ميخلآؤا  فؤي  لعاوؤا   ميوؤا   شمحت ؤا  مؤ   ل  نؤل مؤ  رش نيؤا . شم   لعم شىآاليا
 ش انتوا شييادليا.. 

ترلنايا م  رؤالل نر سؤ  فاةصؤ    شمل جعؤ  متأةةؤ  لتجؤارص  لصؤحر   إلسؤالمة   لماضؤة  يامؤ   : تاننسما و
  ةنؤث لؤؤظ رر توا . شرش  ؤؤات هدؤحابوا مبابؤل شميشؤ   ش لمحؤاشالت  لجوان ؤ  رادؤ  . مطيعؤا  ييؤؤى هنبةاتوؤا شتاريخوؤا

تتؤرفل كتا ؤ . ثؤظ  يتمؤان ميؤاه  لتصؤحةم ش لتطؤريل لتيؤؤك  لتجؤارص    عؤا تييؤي  رةؤار  ل بؤات . كملت ؤح بؤليي نويؤؤي 
 شيقاي   شهساس  ستل تةجي ةلكي..

 . شبوذ  تأتي يذه  لي ليات في  لتةار  لجواني ش لصحر   إلسالمة   ص توا ة ليات يمية 
هللاالف  لسؤايات   مؤ   لمطالعؤ  ش لتأمؤل ش لت  نؤل ش لمقارةؤ    شمتا عؤ   - عر     -لقا هرذت يذه  لي ليات 

نقةقؤؤ  شيرمةؤؤ  لمختيؤؤف شسؤؤا ل  إليؤؤالم لير ؤؤرف ييؤؤى مسؤؤتجا ت ش  ؤؤ   لمسؤؤيمن  شمخططؤؤات هيؤؤا  وظ . شم ؤؤل ذلؤؤك 
ات فؤؤي شسؤؤط  لتةؤؤار  لجوؤؤاني   شغنؤؤليظ مؤؤ  ش لما رسؤؤ  ش ليقؤؤاش   مؤؤ  مختيؤؤف  لمسؤؤتري  لجوؤؤا ش لر ؤؤن مؤؤ   لحؤؤر ر

 رجال  لصحر  . شالسةما في  طاع  لم  لي  ش لايا  ش لقان   لمجاياو  هدحاص  لتجارص.
   لتؤؤي   إلبؤؤل  اتش ؤؤا  سؤؤل     عؤؤا تيؤؤك  لسؤؤايات  ل  نؤؤل  مؤؤ   لار سؤؤ  ش لمحؤؤاشر    شالن  ك نؤؤل مؤؤ   ألف ؤؤار  

. هش مؤ  ء مؤ  رش وؤتوظ شهللار  وؤظ يؤ  تجؤاربوظلمجايؤاو   لعؤانون   لبسؤطاربما  لتقطن  عضوا م  هفر ه  عؤة هفؤل ن  
ييؤؤى  ل تا ؤؤ . فصؤؤاتوا  أسؤؤيربي ششضؤؤعتوا فؤؤي   قةؤؤان ت مجلبؤؤ  ياميؤؤ    مؤؤ   غنؤؤل  لموتمؤؤن   التؤؤألةا هش  لقؤؤانري

 سةا وا. شجمعتوا كما   عل  لصا    حبات  لجريل  ل من  .
آلةؤؤؤن لتتطؤؤرر ييؤؤؤاي شتتؤؤؤا يى  شربمؤؤا سؤؤؤيب لؤؤي ةؤؤؤر ر مؤؤؤ   لؤؤبعة   ه  تيقؤؤؤاح فؤؤي  ذييؤؤؤي تؤؤؤا عةات ف ؤؤل   

تبعاتوؤا  ل  ليؤؤ  لتأرؤؤذ مكاةوؤؤا فؤي  لسؤؤةاق. شيعؤؤرن ك نؤؤل مؤ   ل ضؤؤل فةمؤؤا ويؤؤاش إبؤا عةا  شميت ؤؤل  فؤؤي يؤؤذه  لي ليؤؤات   
 أةوؤؤا ة ليؤؤات يميةؤؤ  .   النيؤؤاءلعشؤل ت مؤؤ  ةؤؤاشرتوظ مؤؤ   للجؤؤال ش لؤؤايا  ش لمجايؤؤاو   لعؤامين  . شبؤؤذلك هسؤؤتطة  

ذلؤؤك.  شمؤؤ  ييؤؤا  يتقؤؤا ه  يؤؤذه  لي ليؤؤات تأرؤؤذ قةمتوؤؤا. شلوؤؤذ  هذكؤؤل يؤؤذه  لمل ةؤؤل فؤؤي ترلنؤؤايا   شهسؤؤال    شىثبؤؤات
  إلرالص .
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 ثالثاً: آلية .وليد النظريات من خالل منهج الثبات والتصحيح والتطوير:

   ل  ا ؤ  يؤ  لقا ت يمن ييؤى يؤذ   لمؤيو  فؤي هللارؤل  ل صؤل  لسؤانس شمطيؤ   لسؤا   مؤ   لجؤحء  ألشل   مؤا فةؤ
 سؤؤتل تةجة  شرةؤؤار  ل بؤؤات. شيؤؤؤ  هيمةؤؤ   لتصؤؤحةم . ش سؤؤتيانه لميؤؤؤاه يؤؤلض  لعيؤؤ  بؤؤال ةؤؤؤلج شنر سؤؤتوا. شيؤؤ  ميؤؤؤاه 

  هش  سؤؤتحا   مؤؤا  إلااؤيؤؤا سؤؤتعل ض هسؤؤالنب  لعمؤؤل شتياشلوؤؤا  عنؤؤا   يؤؤ   لتقؤؤا س ألةوؤؤا هللالؤؤ  ششسؤؤني  . شتطريليؤؤا هش 
 وياسب  لر ن مما لظ  سيق تجلبت  كأسيرص.

هن  بي ذلؤك إلؤى  سؤتعل ض ةصؤان تجؤارص  لتةؤار  لجوؤاني  كؤل  ة تؤاح شةليؤ     شب قؤ  مؤيو  ةقؤا ذ تؤي ش ا 
ووؤؤاف إلؤؤى هيؤؤا ف سؤؤامة  . شيؤؤؤل ييؤؤا  هسؤؤمى مؤؤ   لجؤؤؤا فؤؤي  لبحؤؤث يؤؤ  سؤؤؤينل ليجوؤؤان ةلجؤؤر ه   حقؤؤق  ليصؤؤؤل 

 شييوة بوذه  ألم  م  ضحضاح  لوحيم ؟.
     عؤؤؤا ه  مؤؤؤل مختصؤؤل تؤؤؤارير  لتجؤؤؤارص فؤؤؤي  ل صؤؤؤل ش ؤؤا تياشلؤؤؤن ميؤؤؤاةي ذلؤؤؤك  لحصؤؤؤان فؤؤي  ل صؤؤؤل  لسؤؤؤا  

اص . شل يي ييا هبؤنل إلؤى هللالةؤ  ترلنؤا  لي ليؤات  عؤا إجؤل ء يميةؤ   سؤتعل ض  ت لسانس . شير م  هآرل فصرل  ل
  سؤتوي ن شتجاشهيؤا  لؤحم  . اييل شهرطاء تيك  لتجارص ش ألسؤالنب    لتؤي لؤظ  كؤ  غاليوؤا رطؤأ  شىةمؤا كاةؤن هسؤالنب

ظ ت   رطأ  شلظ تعؤا دؤر  ا . شلقؤا كؤا  مؤ  هيؤظ  ل قؤل ت إفؤان  ليبحؤث يؤ  ة ليؤات  لصؤر ص  لم تؤلض  معيى هةوا ل
. فقؤؤل   لبحؤؤث فؤؤي  ألسؤؤباص  لا ريةؤؤ   لذ تةؤؤ  ل شؤؤل مشؤؤاري   لجوؤؤانون    شهرطؤؤاء  لمؤؤيو  ش لييةؤؤ  ش لمسؤؤار  شهرطؤؤاء 

 آليق   ألن ء  لتي يلضتوا في  ل صل  لسا   .   
 لبحؤث يؤ   لصؤر ص هش يؤ   لمياسؤب  لمقابؤل لمؤا  يتقؤات هةؤ  رطؤأ . هش هةؤ  لؤظ  عؤا  شبعا ذلؤك  مؤن  عميةؤ 

 مياسبا .
هيؤؤظ هسؤؤباص  ل شؤؤل. بؤؤكين مجمريؤؤ   شؤؤكل هش . فشؤؤال  فؤؤي  لمحصؤؤي   سؤؤاشي ش كمؤؤا كؤؤا  مجمؤؤرع  ألرطؤؤاء  

لجؤؤؤاشل (.. بوؤؤؤذ   لشؤؤؤكل  لؤؤؤذي ورضؤؤؤح  يؤؤؤذ   نظريهههات  وهههو  المقاومهههة اا هههالمية العالميهههةفلضؤؤؤةات  لصؤؤؤر ص   
  لتم نيي.

 
 قوأ مفترك.. صواب مفترك النظرية الجد د 

 أقواء منسجية تصورات منسجية صويوة نظرية الفكر والمنسج في  وو  المقاومة

 أقواء تربوية تصورات منسجية صويوة نظرية التربية في  وو  المقاومة

 ة توبيقهأقواء  يا ي تصورات  يا ية صويوة نظرية السيا ية في  وو  المقاومة

 تصورات وسكرية منا بة النظرية العسكرية لدوو   المقاومة
أقواء في ار النب العسكرية 
 أوأ النب ا تس كه

 

شيكؤؤذ .. فؤؤي  ؤؤا ي مجؤؤاالت ة ليؤؤات  لؤؤاير     لتؤؤي سؤؤعنن ه  ت ؤؤر  بؤؤام  شمت اميؤؤ . بؤؤاء   مؤؤ   ألساسؤؤةات 
. شمؤا ألسؤالنب  لتطية ةؤ  ليعمؤل  لعسؤكلي مياسب   ش ةتوؤاء   ا لعقا   ش ل  لي  ش لسةاسة    شملشر    الميو   لتلبري  ل

ويحمؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ   إليؤؤؤؤؤا ن ش لتؤؤؤؤؤاريب ش لتي ؤؤؤؤؤةظ ش لتمريؤؤؤؤؤل . مؤؤؤؤؤ  نش  ه  ةيسؤؤؤؤؤى  ألسؤؤؤؤؤالنب  لمياسؤؤؤؤؤب  ليؤؤؤؤؤاير  ش إليؤؤؤؤؤالم 
 ش لتحلية.
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 منهج حشد األمة من أجل المقاومة دوَ المساس بثوابت المنهج: اعتماد رابعاً:

مؤؤؤا ويا ضؤؤؤوا فؤؤؤي مجالوؤؤؤا. شيؤؤؤر مؤؤؤا هسؤؤؤمنت  فؤؤؤي  عؤؤؤة  أإال  لثبؤؤؤات رطؤؤؤمؤؤؤا     ال  مكؤؤؤ  إثبؤؤؤات دؤؤؤح  ة ليؤؤؤ
 ( . شير مياه معتما في  لاير ت كيوا. مبدأ السدم والبناءمحاضل تي  لقا م  بؤ   

 :فأساس نير   إلسالم  قرم ييى ذلك 
ِ فَقَاِد اْستَْمَساَك بِااْلعُ   )  . فؤال  مكؤ  ه  وييؤي  (256 لبقؤل :    ( ْرَوةِ اْلاُوثْقَ فََمْن يَْكفُاْر بِالطهااغُوِت َويُاْؤِمْن بِااله

ه ؤؤل مسؤؤتر  فؤؤي   إل مؤؤا   ؤؤاهلل   إال ييؤؤى يؤؤام  إل مؤؤا   الطؤؤاغرت ش ل  ؤؤل  ؤؤ . شييسؤؤحب يؤؤذ   لميؤؤاه ييؤؤى مؤؤا يؤؤر
 لتيؤا ة . مؤ  مجؤاالت  لحؤق ش لباآؤل . إلؤى مجؤاالت  لخطؤأ ش لصؤر ص . شيؤي  فتل ضؤات  جتوان ؤ  فؤي مجؤؤاالت 

 لك  راد . لعمل ش لح
فؤؤال  مكؤؤ  إثبؤؤات ه   لجوؤؤان يؤؤر  لحؤؤل ليخؤؤلشج مؤؤ  ههماتيؤؤا . إال  لثبؤؤات ه   ليللمؤؤا  لؤؤةس  لحؤؤل. ش ؤؤل م ؤؤل  

  لمطلشة  في سرق  لصحر   إلسالمة  .   لمتعان  ذلك ي   ألسالنب 
وونهههد مههها  تع هههق ارمهههر با هههتعراك التجهههارب وتقنيمسههها تاهههتد حسا هههية المسهههألة . فالتجهههارب  وهههوات . 

ووات أفكار ومناهج . ونقهدها  منهر حسا هية أصهوا)سا . وأ مهر مهن ههذا حسا هية , أو الهدووات أشهخائ والد
  بالعدواو , ويستف  ل ر . ورموز, وأومال وام نن . وانتقا ها  منر حسا ية أ بر . )ل  منر الاعور

 وهو  المقاومهة    شييا ال بؤا مؤ   لعؤرن  إلؤى هدؤرل  لخؤالف شهنص  لخؤالف شفؤق  ر يؤا  إلسؤالم . في ليؤات
( تقؤؤف مؤؤ  مختيؤؤف بؤؤل  م مكرةؤؤات رؤؤط  لحؤؤلص  لم تؤؤلض ةشؤؤاه فؤؤي يؤؤذه  ألمؤؤ  فؤؤي مر جوؤؤ  اا ههالمية العالميههة

 .  مستون قالد   ش مستون إقتالد   :هيا  وا همام مسترين  م   لتعارض 
ظ  عؤة مكرةؤات تيا  لعقا   ش لميوجة   ل  لي  فيح  شمؤ  وؤل  غنؤل ذلؤك  مؤ  فؤنوبف ي  لتعلض لما  مس ثر 

شةلكؤات  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  شميايجوؤا شما رسؤؤوا شىيالموؤؤا فؤؤي مجؤال رؤؤالف. رؤؤالف تضؤان . فال ؤؤارق مؤؤ ال بنييؤؤا 
 شبن   إلسالمنن    ليللماةنن  ش لا مقل آنن  ( ير مجال رالف تضان شلةس  رتالف تيرع مقيرل . 

  لميوجة  . شهظ  ه  يذ   لم ال  لصارخ  إلبكالة  ورضم ة ا له م   لمشاكل
شهما ما  مس هسالنب  لعمل   شهللالةات  لمر جو    ضم   لتةار  لجواني شما رس  لعمل  إلسالمي   فيح   

 شربما م نا . فور  رتالف في شسا ل  لعالج . في مجاالت  رتالف تيرع ممك   
 شييا ربما ت ر   لحساسة  ه ل . هش يذ  ما  جب ييى  أل ل. 

ف مؤ  كافؤ  تبعؤات  لمطلشةؤ  فؤي يؤذ   ل تؤاص . ه  هلطمؤ  رري  لم ل يؤذه  ألف ؤارش ا ةلدن رغظ  لطيةع   ل
يؤؤذ   لخؤؤالف ش الرؤؤؤتالف. ل رةيؤؤا فؤؤؤي ةالؤؤ  مر جوؤؤ  دؤؤؤا ل لؤؤةس هشجؤؤؤب  عؤؤا ترةنؤؤا   مؤؤؤ  نفعؤؤ  . شيجؤؤؤب رص 
 لصؤؤف شتؤؤألةا  لقيؤؤرص . رغؤؤظ دؤؤعرب   لمسؤؤأل  . فؤؤالي رس جييؤؤن ييؤؤى تقؤؤا س  ألف ؤؤار ش ألبؤؤخاص . شيؤؤي  كيؤؤل 

 . نير توظششرث   هتبايوظمعضالت  لتي  امن في آليق  ألةيةاء فم   عايظ   م   ل
 لتجاوا ؤ    ييؤؤى مؤا ه صؤؤاه  هشل يؤي جوؤؤات شسؤأجوا فؤؤي ه  ال تؤمثل جا ؤؤ   لطؤلح   شيمؤؤق  ةقالبنتؤ   شه عؤؤان

ويؤؤافس مؤؤ   لحشؤؤا ليمقاشمؤؤ  .فؤؤلةي ييؤؤا  صؤؤان إةشؤؤاء ة ليؤؤات نيؤؤر  . شلؤؤةس إرسؤؤاء  ر يؤؤا تي ؤؤةظ هش تجمؤؤ  ةلكؤؤي 
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 آلرؤؤلي  فؤؤي منؤؤا    لعمؤؤل . شيصؤؤاريوظ ييؤؤى تجؤؤاذص مقرمؤؤات  لعمؤؤل    لبشؤؤلي  ش لمان ؤؤ  . كمؤؤا ةصؤؤل ش  حصؤؤل 
 شلألسف في منا    لصحر   إلسالمة  ش لتةار  لجواني..

ذييؤؤن فؤؤي يؤؤذ   لطؤؤلح لمؤؤا يؤؤر ه عؤؤا مؤؤ  ذلؤؤك فؤؤي رص  لصؤؤ رف شمحاشلؤؤ  جمؤؤ   ألمؤؤ  . شذلؤؤك ه  لقؤؤا  بؤؤل  
  تصؤبم مجؤاالت تيؤا ة شيؤا ء   ييؤاما ةخؤلج مؤ  ن  ؤل   لصؤحر   إلسؤالمة    إلؤى  تالفش الرؤمجاالت  لخؤالف 

تلكنيوؤؤا  ل قؤؤافي  مختيؤؤف  لشؤؤل  م ش لمكرةؤؤات  ل  ليؤؤ  ش ل قافةؤؤ  ش لسةاسؤؤة  لألمؤؤ   إلسؤؤالمة     مجمريوؤؤا  لبشؤؤلي   ش
ةؤ    ش لرآيةؤ   لعيماةةؤ     شغنليؤا ش لحضاري  لمعقا. م  م ل  لتةار ت ذ ت  ألف ار  لمستررن  م ل  لتةؤار ت   لقرم

.. فلةوؤؤؤا  رغؤؤؤظ تيا ضؤؤؤيا مؤؤؤ  هف اريؤؤؤا   شيؤؤؤا  يا لمؤؤؤا تحتريؤؤؤ  مؤؤؤ   إلةحؤؤؤل ف ش لضؤؤؤالل -لإلةصؤؤؤاف  - لتؤؤؤي تشؤؤؤتمل 
 -تشتمل ييى  طاع يلية م   لشلفاء  لذو  ولياش   لرالص  البؤتل   فؤي  لمقاشمؤ  لؤذ ت هيؤا  يا. شيقصؤاش  

رؤؤالص يؤؤذه  ألمؤؤ    شيلجؤؤر   ةتصؤؤاريا شرفعتوؤؤا.. ش ؤؤا بؤؤاركرةا كلسؤؤالمنن  إلؤؤى  -مؤؤ  ةنؤؤث لؤؤظ ورفقؤؤر  ليصؤؤر ص 
 .   الستعماري  ل  نل م  ضل  ب  لعياء م   ألة م   لطاغة  شم  شر ءيا م   لقر  

فحتؤؤى يؤؤؤذ   لقطؤؤؤاع   ةلدؤؤؤن فؤؤؤي ة ليؤؤؤات  لمقاشمؤؤؤ    نش  ه  هجؤؤؤاشه مؤؤؤا  سؤؤؤمم  ؤؤؤ   لمعتقؤؤؤا شثر بؤؤؤن  لؤؤؤاو  
هنرل م  بر  ات مجؤاالت  إلت ؤاق معوؤا   معتمؤا   ييؤى مؤا لؤاووظ   لقيرص ما همك  . شه لمقاس    ه   هتألف تيك  

م   ليخر  ش لشلف ش لحمة    ش لعاآ    إلسالمة  ييا م  تترفل ييايظ . شدؤرال  إلؤى كسؤيوظ إلؤى ه   كرةؤر  ييؤى 
ظ  كؤ  ةي ؤا  ييؤى ةصؤل   لحؤق    من  رط ةلص  لمقاشم  ألمليكا شىسل  نل شةي ا وا م   لملتاو  ش لميؤافقن  . إ  لؤ

 فحةان   تجاييا ييى  أل ل.
شيذ  م  هيظ ش جبات م  وتصارش  لعمية   لحشا. ةشا  ألم  ييؤى  لمقاشمؤ .. شيؤذ  مؤا سؤعنن إلةؤ  كر ةؤا  

 مم   ولجر   لر رف في يذ   لصف.
ارمهور . أو  وأرجوا أو تتسة الصدور جميعسا ,  وهي تستعرك ما لم أ توة أو أتجاوزه من نقهد بعه  

ما لم يوهالفني ار ه وب المنا هب فهي تناولسها .  وقاصهة مهن وبهل  إقهو  العقنهد  والسهالش مهن الجسها  نن. أو 
أقههو  طريههق الصههوو  وقدمههة اا ههالم مههن اا ههالمننن . أو مههن يجمعنهها )سههم السههدد النبنههل والاههرد والنخههو  

 ل سعي نوو توايقه.
 

 المقاومة اإلسالمية العالمية: خامسا : خصائص و مالمح في نظريات دعوة

 . الور ي ل صوو  اا المية تعتمد الدوو  منسج التجد د في أ النب العمل الجسا ي و الفكر  -( 1  
شمؤؤلن ذلؤؤك إلؤؤى  لتانؤؤل ت  لجذريؤؤ  ل لشفيؤؤا  لمحةطؤؤ    ميؤؤذ قةؤؤام  لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا   ش ةطؤؤالق  لحمؤؤالت  

يؤؤلف  لف هة مؤؤ   لؤؤلن  ش ؤؤر   لي ؤؤاق فؤؤي بالنةؤؤا معوؤؤا . شالسؤؤةما  عؤؤا مؤؤا لصؤؤينية   لصؤؤونرةة  ش يتمانيؤؤا ييؤؤى تحؤؤا
 عؤالظ مؤا  عؤا  لحؤاني يشؤل مؤ  سؤيتميل.  ثؤؤظ ت شؤف بؤل م   لحمؤالت  لصؤونرةة   لصؤينية   ألمليكةؤ  ييؤى يالميؤؤا 

سؤكليا  شمشاريعوا  لحضاري   لشامي  لعالميا  لذي هسمت     لشلق  ألشسؤط  ل ينؤل( . شيجمؤن ييةؤ  ي  . إلسالمي 
تلكنبؤؤؤ   شسةاسؤؤؤةا  شثقافةؤؤؤا  شييؤؤؤى كؤؤؤل دؤؤؤعنا. فجذريؤؤؤ   لتجاوؤؤؤا   تضؤؤؤتوا جذريؤؤؤ   لتحؤؤؤرالت  ليابؤؤؤئ  يؤؤؤ   لحمؤؤؤالت ش

  . لصف  لمعاني
 . أنسا  وو  مقاومة جسا ية ل عدو الخارجي أ ا ا   -رغم شمولية المنسج -السمة ار ا ية ل دوو   -( 2 
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السؤةما  لسةاسؤة  ميوؤا   شرادؤ   لجوان ؤ  مؤ  هجؤل  إلآاةؤ  فقا  امن مع ظ مؤا رس  لصؤحر   إلسؤالمة    ش 
سةاسةا  هش جوان ا   أة م   لحكؤظ    لقا مؤ  ييؤى غنؤل بؤلع  . شمؤ  هجؤل إ امؤ   لحكؤظ  إلسؤالمي ييؤى هةقاضؤوا .  

يذ  ير ياف  لصحر   كل ما رسؤوا . شبسؤيب يؤذه  لوؤاف تحؤانت رصؤا م  لميؤاي    شهسؤالنب  لحلكؤ      شكا 
 كما كاةن . شكاةن 

شيؤؤر تحاوؤؤا  نفؤؤ  دؤؤا ل  لعؤؤاش  لخؤؤارجي .  .شل ؤ   لوؤؤاف  لؤؤذي تقؤؤرم مؤؤ  هجيؤؤ  نيؤؤر   لمقاشمؤ  مختيؤؤف  آل  
 لجوان ؤؤ  .  يؤؤا فؤؤي تحقنؤؤق يؤؤذ   لوؤؤاف   سؤؤنمني تيقا ةؤؤا  لؤؤي س  لوؤؤاف  لشؤؤامل ليصؤؤحر   إلسؤؤالمة  شةشى  كؤؤا  ةجا

 السؤتل تةجي  لملةيؤي  لؤذي فلضؤ   لر  ؤ   آل  . لؤةس  شير إ ام  نشل   إلسؤالم ش تحكؤةظ بؤليع   . شل ؤ   لوؤاف
إ ام  تي ةظ هش تي ةمات تطةم  حكرمات محية  . سر ء  ييل تي ةمات سلي    هش هةؤح ص سةاسؤة    اةرةةؤ ( . أل  

 هللاكا.  كيل. ش لتصاي لوا هيجل شه لا  ة   آل  
 

  :فسدد   وو  المقاومة  هو 
نبية الغازيهة بقها   أمريكها وح فائسها النسهو  والصه نبنن مهن وهون مقاومة صهائل الومهالت الصهسنونية الصه 

 هتراتيجي القهديم , وههو الكفر الخارجية . ومن وون الر   والنفا  المو يهة المتعهاوو معسها . وبتغنهر السهدد اا
 وار النب الور ية المنا بة. ةمواجسة الوكومات , تتغنر معويات المناهج المو وب

مؤؤ  يؤؤذ    هةؤؤ  لؤؤةس مؤؤ  هيؤؤا ف نيؤؤر   لمقاشمؤؤ    إ امؤؤ  ةكؤؤظ بؤؤلع  (   معؤؤاذ   . شيجؤؤب ه  ال   وؤؤظ هةؤؤا 
شيل  كر  ممميا  م  ال  كر  يذ  ياف ؟.  شل ييا ةعتيؤل يؤذ   لوؤاف  ليوؤا ي ةتةجؤ  ليجؤاح  لمقاشمؤ  فؤي نةؤل يؤذه 

  لحمالت.. شىسقا   لقر   لع مى همليكا. 
ةؤؤ   ل  ا ؤؤ  . مؤؤا هنت إلةؤؤ   ألسؤؤالنب  لقا مؤؤ  .  لجوان ؤؤ  ميوؤؤا   هش لقؤؤا بنيؤؤا فةمؤؤا مؤؤل فؤؤي  لجؤؤحء  ألشل .  مؤؤا ف

 لسةاسؤة  ييؤى آليؤق  لصؤؤل ع مؤ   لحكرمؤات  لقا مؤؤ  . شتؤل   لقؤر   لخفةؤؤ   لتؤي نيمتوؤا . شمؤؤا هن  إلةؤ  ذلؤك مؤؤ  
تيؤؤا ت ؤؤر   لمعلكؤ  ييؤؤى بنيؤ  . جاء ؤي شمؤؤ  ةسؤ   لحؤؤ,    شل .  لؤا ريي   ش لؤؤاشر   فؤي ةيقؤؤات م لغؤ    الةتؤل ص

تيؤؤؤك  لقؤؤؤؤر   لنؤؤؤؤرم دؤؤؤؤل ة   خنيوؤؤؤؤا شرجيوؤؤؤؤا شهلل  لحمؤؤؤؤا. شى  نةليؤؤؤا سؤؤؤؤنمني تيقا ةؤؤؤؤا  إلؤؤؤؤى سؤؤؤؤقر  ةي ا وؤؤؤؤا  لملتؤؤؤؤاو  
ش لميؤؤؤافقن  . شمؤؤؤ   صؤؤؤل ييؤؤؤى  لؤؤؤؤلن  مؤؤؤيوظ بتحال ؤؤؤ  مؤؤؤ   أليؤؤؤا ء  لاؤؤؤؤح   . شال ويعطؤؤؤف لنيضؤؤؤظ إلؤؤؤى جمؤؤؤرع  ألمؤؤؤؤ  

  لمقاشم .
 لجوان ؤؤؤ   لميتصؤؤؤل  فؤؤؤي  لمقاشمؤؤؤ  إ  بؤؤؤاء   يؤؤؤي   حكؤؤؤظ آبؤؤؤا    ألبؤؤؤةاء    سؤؤؤت ر   لقؤؤؤر   لسةاسؤؤؤة  شش  

 لملبح  تيقا ةا  لملء ذلك  ل ل غ . شيل ستميمه  عا كل ذلؤك  لمسؤار  لجوؤاني مؤ   لتضؤحةات إال بتحكؤةظ بؤلع    
شى ام  نشل   إلسالم ؟. شيل ستجلؤ  ر  محيةؤ  ظالمةؤ  جاوؤا    ييؤى  لر ؤرف فؤي شجؤ  ذلؤك  لوؤاف ةنيئؤذ   مؤ  

ش سؤؤتل ة   لبشؤؤلي  مؤؤ   - لتؤؤي هريؤؤن هةؤؤح ص  ل  ؤؤل شجمؤؤرع  لعمؤؤالء فؤؤي بالنةؤؤا  -   لاشلةؤؤ   لع مؤؤى غةؤؤاص  لقؤؤر 
 بلشريا.
إ   ةتصؤؤؤؤار مشؤؤؤؤلشع  لمقاشمؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤقر  همليكؤؤؤؤا    ؤؤؤؤلذ    . سؤؤؤؤنيال مؤؤؤؤر هي   لقؤؤؤؤر . شيجعؤؤؤؤل  ألرض غنؤؤؤؤل  

  ألرض. شل   حكميا ييايا إال بلع  . شلوذ   لواف  جب ه  ةعمل  آل .
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سدد اال تراتيجي ل مقاومة ههو صهد الومهالت . وجمهة ارمهة و ه  ذلهك . توهه شهعار الجسها  ومهنسج فال 
. فؤؤي نيؤؤر  تلبريؤؤ  بؤؤامي  مت اميؤؤ  . سؤؤترلا  ؤؤلذ    جؤؤنال    بؤؤل هجةؤؤاال ال تلضؤؤى  انؤؤل   ربؤؤا   شبانؤؤل اا ههالم 

   يية  شسيظ ةيةا  شرسرال  ش ا ا   شىماما ..  لقلهللا  كتا ا   شنسترر    ش  انل ةينيا محما ديى  إلسالم نويا   شبانل
 نظريات  وو  المقاومة اا المية العالمية تومل في  منر من جوانبسا أبعا ا   يا ية شرعية.  -( 3 

 :ش لسةاس   لشلعة    كما ير ظايل م  تلكنب يذ    لمصطيم( يي شلنا   
يضؤؤ  تحؤؤا مجؤؤاالت  لسةاسؤؤ  . لتسؤؤنل شفؤؤق  لوؤؤا   بؤؤليع  + سةاسؤؤ (.  ش لشؤؤليع  هةكؤؤام ثابتؤؤ    شرطؤؤر  يل 

  للباةي لسةاس  ش   . 
ش لر  ؤ  متحؤرل  قؤؤرم ييؤى ةلكؤؤ   شؤل   شسؤير  متحؤؤرل  عتمؤا فؤؤ   لممكؤ      ش يؤرص متقيبؤؤ  ضؤم  هدؤؤا    

  للةم  جل شيال  قييوا كةا  شاء . 
   ضؤؤر  ط  لسةاسؤؤة   لشؤؤلعة .. شلؤذلك  جؤؤب ه  تتحؤؤل  نيؤؤر   لمقاشمؤ   إلسؤؤالمة   لعالمةؤؤ  ضؤؤم  يؤذه  آلفؤؤاق

ب بات ثابتوا   شتحرل متحرلوا.  اةسؤةابة  ةلكةؤ  تياسؤب  لتجؤان ش لتقيؤب  لوا ؤل فؤي  ل ؤلف ش لمعطةؤات . فؤل  مؤ  
رصا م  لي ليات  لعمية  .  لقؤار  ييؤى  لتجاوؤا شمر كبؤ   لمتانؤل ت . مؤ   يؤل  لعؤامين  ذ توؤظ . ش تصؤال سيسؤي  

 .  عا  رتةار  ستل تةجة   ل بات ش الستمل ر  عر   . لسا لي  ييى  صنل  م  نويوظ 
  .إو  وو  المقاومة اا المية العالمية.  وو  لتنظيم جسد المجموع من قالل إ)راز  ور الفر  -( 4 

 فوي مسترةا  م   رل  تعالى:
 اْلُمْؤِمنِي ِِ ِ ال .َُكلهُف إِاله نَْفَسَك َوَحر ِ ََدن بَأْساً فَقَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه ُ أَ َْ يَكُفه بَأَْس الهِذيَن َكفَُروا َوَّللاه ُ أَ َن َعَس  َّللاه

ََدن .َْنِكيالً    .  (84  ليساء:  َوأَ

فاير   لمقاشمؤ  يؤي نيؤر   امؤن كؤي  سؤتطة   ل ؤلن ك ؤلن    ش لمجمريؤ   لصؤانل  مومؤا  يؤن إمكاةةاتوؤا    ه  
 مؤا وياسؤب ةالوؤا ش يايتوؤا ش ؤارتوا ييؤى  لتجمؤ  ش لتي ؤةظ . كمؤا  ؤال تمن  فليض   لجوؤان  لعنيؤي لؤاف   لصؤا ل   

. فتطيق  ل لن ليعمل   إذ  لظ  جا مؤ  ال  ضؤظ جوؤاه إلةؤ . فؤل  شجؤا مؤ   ال تك ا إال نفسك   فقاتل تعالى :
  عني    شييضظ إلة  . فيوا شةعمن .

 - ارتصؤؤؤار –.. شسؤؤينل   ميضؤؤبط  فقاتههل فههي  ههبنل هللا شيؤؤر لؤؤةس  تؤؤال ييؤؤى هي ميؤؤاه كؤؤا  ! شىةمؤؤا 
 شميوجا  .  شلع   . شير معتقا نو  . شهةكام بليع  . ويت  سيركا  

شلؤةس هيؤذ ر  -شيي إذ ت يف  ل لن   كل فلن موما  ل بأة  شىمكاةةات    ما رال هدحاص  أليؤذ ر  لشؤلعة   
  فؤتخم وحهرك المهؤمننن :ب  ارتؤ  يامؤ ت ي    القتال . شتضؤةا ت ية ؤا  هللارؤل ل ؤل  حسؤ - لقعا   ش لميافقن  

هيؤؤل  لؤؤذكل   شهيؤؤل  لعيؤؤظ   شرجؤؤال  ل  ؤؤل   شهدؤؤحاص  لؤؤلهي . تضؤؤةا إلؤؤنوظ فليضؤؤ  هرؤؤل  شيؤؤي  ل ةؤؤام  ؤؤالتحلية 
  فضال ي  ش جب   لقتالي .ه   حلض شياير ليمقاشم  .  . فعية شةلض  لمممين ييى  لمقاشم    

  هللاميؤؤر    كؤؤل  لؤؤا رين  تحؤؤن مسؤؤمى ال إلؤؤ  إال   محمؤؤا رسؤؤرل يؤؤظ  لؤؤذو  ش يمؤؤممين  يؤؤر لشمجؤؤال  لتحؤؤلية 
  . شيظ ن  ل   لتحلية  لعام  .
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كل ذلك م  هجل ياف تحقق  ير بنا   تعالى تر نتا  شكة ا  . شةح  مكي ر   السؤعي إلةؤ . ف ؤل ذلؤك  لجوؤا  
  اش ةوظ . ثؤظ لنؤمم  كؤل مجايؤا تح ةقؤ كؤف  أسؤوظ شيؤ  عس  هللا أَ يكف بأس الذين كفارواش لمقاشم  ش لقتال أ 

 .  وهللا أَد بأساً وأَد .نكيال يقا   م  هساسةات  إل ما    شيي  رل  : 
 فوظ سنوحمر  ببأس   شسنمشلر  في  لاةةا ش آلرل  إلى ة ال  .  

َ قَِويٌّ  ش لعاقب  ليمتقن .  َه َّللاه ُ أَلَْغِلبَنه أَنَا َوُرسُِلي إِ ََ   . (21  لمجانل :  َعِزيز  َكتََب َّللاه َه ُجْندَنَا لَُهاُم اْلغَااِلبُو   َوإِ
 ( 173  لصافات:

لنههب غن هههذا الههد ن مهها ) ههغ ال نههل   شكمؤؤا  ؤؤال ييةؤؤ   لصؤؤال  ش لسؤؤالم. شك ؤؤى بوؤؤا  بؤؤحي  معيريؤؤ  ن فعؤؤ  :  
   إال  اهلل  لعيي  لع ةظ. . فال إل  إال   محما رسرل   و  هكيل شهلل  لحما. شال ةرل شال  ر (والنسار

ملت حيؤؤا كمؤؤا يؤؤر مسؤؤتيا كؤؤل  شىلؤؤى  لي ليؤؤات  ل ماةةؤؤ  لؤؤاير   لمقاشمؤؤ   إلسؤؤالمة   لعالمةؤؤ  ةيؤؤاؤيا..  أيموؤؤا ش
 نير  شآليق .. ة لي   لمر جو       لميو  ش لعقنا   لقتالة (.

 
 

************* 
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 الباب األول  الفصل الثامن
 

    المنهج والعقيدة الجهادية 
 .لدعوة المق اومة اإلسالمية العالمية

 

 :العقيدة القتالية 

هي مجمووهة ارفكهار والمعتقهدات التهي يوم سها المقاتهل فهي وق هه وو بهه ونفسهه , ويتوهر  )هدافعسا ل قتهال 
القتال , الذي يك فهه  هل مها يم هك  وأوه  مها يم هك . نفسهه ومالهه  مبات و   تكاليل هذافتورته ال  ,من أج سا 

والقواوهد وارحكهام التهي ت  مهه أتنهاء مسهنرته والسه و يات  ما تاتمل و   ارقالميهات  وولده وأه ه و ل  يانه.
 القتالية .

ر . شبسؤييوا شيذه  لعقنا   لقتالة  يؤي  لتؤي ةلكؤن  لجنؤرش   شههكؤن  لصؤل يات   شه امؤن  لؤاشل ييؤل  لتؤاري 
ةوؤؤة  للجؤؤال   شثيؤؤن  أل طؤؤال فؤؤي مةؤؤانو   ليؤؤح ل. شبير ي وؤؤا دؤؤيل  لمصؤؤابلش  ييؤؤى ت ؤؤالةا  لمسؤؤار كؤؤي ويياؤؤر  

 هيا فوظ في كل هما  شمكا    شفي كل هم  شمي  شةحي .  شبوا سار كل إةاء  الذي فة  ويضم ميذ  ا ظ  لحما .
ش لتي ةمؤؤؤات  لعقا ا ؤؤؤ    ش ل ؤؤؤرر ت ش لحلكؤؤؤات  ش فؤؤؤي  لعصؤؤؤرر  لحاو ؤؤؤ  ةلدؤؤؤن  لؤؤؤاشل شقةؤؤؤان ت  لجنؤؤؤرش   

ش ألةؤؤح ص  لتؤؤي ةميؤؤن  لمبؤؤانئ   كمؤؤا ةؤؤلص  لقؤؤان  ش لحيمؤؤاء ييؤؤى تعيئؤؤ  جيؤؤرنيظ  عقنؤؤا   تالةؤؤ  تؤؤافعوظ إلؤؤى  ليؤؤذل 
ش لعطاء   شتقا ظ  لجوا ش لصؤيل فؤي مةؤانو   لقتؤال . لتقؤيعوظ  ؤالحق هش  الباآؤل  عا لؤ   ضؤنتوظ . شبسؤمر  لمبؤانئ 

 ير  م  هجيوا . سر ء  كاةن نويا  هش معتقا     هش ةبا  ليرآ  شىرالدا  لألم . لتي  قات
 لقؤر ت  لمسؤيح  تسؤمى  ن  ؤل   ف ي كل جةش م  جنرش  لعالظ  لنرم ن  ل  يام  م  نش  ل قةؤان ت  لجؤةش ش 

عيمؤؤؤاء  عمؤؤؤل بوؤؤؤا  لمتخصصؤؤؤر  مؤؤؤ   لةنؤؤؤث  هش مؤؤؤا وؤؤؤر هي ذلؤؤؤك مؤؤؤ   لمسؤؤؤمةات ..  لتؤؤؤاريب ش لترجةؤؤؤ   لمعيؤؤؤري( 
. لؤؤؤحرع   ش لميؤؤؤاي  مؤؤؤ   لمحاضؤؤل ت ش لؤؤؤارشس قرمؤؤؤر   ليؤؤؤا ن  ليؤؤل مش ش ألن ؤؤاء ش لم  ؤؤؤلي  ش ألآبؤؤؤاء  لي سؤؤاةنن  . 

   شرشةوظ  لمعيري  . ناتوظ  لقتالة  ش ةت اظوظ   ةموظ ألف ار ش لح اع ييى مستر   ياي   لجيا  عق
ت  لتؤؤاريب  لعؤؤام شبؤؤل م   إليؤؤا ن . ش ؤؤا شتأرؤؤذ يؤؤذه  لمؤؤر ن ةنؤؤح    جؤؤاشه فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ   ألةةؤؤا  ةصؤؤف سؤؤايا

% مؤؤؤ   لر ؤؤؤؤن  لمخصؤؤؤم ليعمؤؤؤؤل 80 لحلكؤؤؤات  ل رريؤؤؤ  ش لتي ةمؤؤؤؤات  لعقا ا ؤؤؤ    إلؤؤؤؤى هك ؤؤؤل مؤؤؤؤ    صل في  عة
 ش إليا ن لا   ألتباع ش لجيرن.

نل   ش ا كاةن  ألن ا  ش لمعتقا ت  لاوية  شما ه لن ميذ  ا ظ  لحما  شىلى  لنرم    لبايث  ألساسؤي ش ألك ؤل تؤأث 
في إ جان يذه  لعقنا   لقتالةؤ  ش لؤلشح  لمعيريؤ  لؤاي  لمقؤاتين  . شةتؤى فؤي  لتجمعؤات ش لؤاشل  لتؤي  يتمؤات  إللحؤان 

 ةحؤؤؤؤؤؤؤر  لتؤؤؤؤؤؤؤاو  ش لتعصؤؤؤؤؤؤؤب  لؤؤؤؤؤؤؤاويي .   شؤؤؤؤؤؤؤوا  لعؤؤؤؤؤؤؤالظ يؤؤؤؤؤؤؤرن  -شمع موؤؤؤؤؤؤؤا وتوؤؤؤؤؤؤؤاش   لنؤؤؤؤؤؤؤرم  -شمؤؤؤؤؤؤؤذ يب  لعيماةةؤؤؤؤؤؤؤ  
ألن ؤؤا   عقا ؤؤا مؤؤ  شضؤؤ   لبشؤؤل لوؤؤا ينبؤؤ   لؤؤاو  هةوؤؤا ةاشلؤؤن ه  تعؤؤرض بتيؤؤك  لمؤؤذ يب  لمان ؤؤ   لعيماةةؤؤ  يؤؤ    هش

 . ش ا س   لمعتقا لا  هدحابوا
 

  الجندي العقائدي:  و الفارق بين المقا.ل المحارب   والمجاهد 
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 هش هسوين  لار سات  لتي ييؤن  العقنؤا   لقتالةؤ  شهيمنتوؤا فؤي  لجنؤرش  لحاو ؤ   ل ضؤاح يؤذ   ل ؤارق. فالمقاتؤل
ل معتقا   شلانل ياف مقاس سام يياه . م ؤل  ليصؤرص ش طؤاع  لطؤلق   ش لجيؤرن  لمحارص لانل  ضة    م  غن

 لملتح ؤؤؤ .  شؤؤؤتلكر  مؤؤؤ  هي جيؤؤؤاي شمقاتؤؤؤل يقا ؤؤؤاي  قاتؤؤؤل لوؤؤؤاف بؤؤؤليا شيقنؤؤؤا  مقاسؤؤؤ  ييؤؤؤاه    كؤؤؤل رصؤؤؤا م 
 يا ن . شفي كل ةلكات  لقتال ش أليمال  لعسكلي .  لمقاتل إال  لعقنا  . فوظ  شتلكر  في كل شجره  إل

وتاربر  شيتقير   ستخا م  لسالح . شت تةكات  لقتؤال . ش ل يؤر   لميحقؤ   لالهمؤ  لؤذلك . شربمؤا فؤاق رجؤال  فوظ
سؤتخبار ت  فؤي إتقؤا   لعصا ات ش  لمافةات ش لمجلمر  ش ليصرص ش طاع  لطلق   ه ار  لجيرن شرجال  ألم  ش إل

. شربمؤؤؤا فؤؤؤأ ريظ بؤؤؤجاي  شى ؤؤؤا ما  شمل سؤؤؤا  فؤؤؤي  لقتؤؤؤال  لتقيةؤؤؤات  لقتالةؤؤؤ  ش لمعيؤؤؤرم  ل يةؤؤؤ   لالهمؤؤؤ  ليقتؤؤؤال  كؤؤؤل هبؤؤؤكال 
 لمقاتؤؤل  لعقا ؤؤاي . فؤر رق سؤؤليا  مؤؤا ويؤاش هثليؤؤا جيةؤؤا  مؤؤ  بؤؤن  ش إلدؤل ر. شل ؤؤ  ييؤؤا  فؤر رق جريليؤؤ  بؤؤن  يؤمالء ش 

  ل لشف . شالسةما في ةاالت  لوحيم  شتتالي  لتضحةات .  سر  ستمل ر  لمر جو  ش 
ال  صؤؤؤيل ييؤؤؤى  لوؤؤؤح  ظ . شال  صؤؤؤيل ييؤؤؤى  سؤؤؤتمل ر شآؤؤؤرل فتؤؤؤل   لمعاةؤؤؤا  .  فالؤؤؤذي ال  قاتؤؤؤل لعقنؤؤؤا  شميؤؤؤاه   

شسؤؤليا  مؤؤا  كؤؤر  يلضؤؤ  أل  ويةؤؤ  ذمتؤؤ  شضؤؤمنله لعؤؤاشه . شربمؤؤا  عمؤؤل لحسؤؤاص يؤؤاشه إذ  شفؤؤل لؤؤ  ة ؤؤس غا اتؤؤ  
سؤؤؤمع   لاةنريؤؤؤ    هش ه ن ييؤؤؤى مؤؤؤ  شفليؤؤؤا لؤؤؤ    مؤؤؤ   ينؤؤؤل هةؤؤؤر ع متؤؤؤاع  لحةؤؤؤا   لؤؤؤاةةا   مؤؤؤ   لمؤؤؤال ش ليسؤؤؤاء ش لجؤؤؤاه ش ل

ش للياس  شغنليا. فنيقيؤب شيخؤر  . هش ييؤى  أل ؤل  ستسؤيظ شييسؤحب إلؤى ةةاتؤ   لخادؤ  مؤمثل    لسؤالم  مكتفةؤا   مؤا 
 شجياه . فلةا   اليجا  إ  لظ    ل  سر يا. ةصي 

ل ؤ   لمقاتؤل  لعقا ؤاي و يؤن   شال  خؤر  شال ويقيؤب   شال  كؤؤر  يمؤنال لعؤاشه . شال  ستسؤيظ إال مكليؤا  ؤا هةؤؤةط 
  . شيحاشل  ل  ا  مؤ  يؤاشه شمتا عؤ   لعطؤاء. شيصؤيل شيحتسؤب ييؤاءه ييؤا   . شيكؤر  لؤ  مؤ  ر ةؤ  ضؤمنله    

 لصؤؤمرن. شلؤؤر فتؤؤل شسؤؤك  ل تؤؤل  مضؤؤطل  . تبقؤؤى ة سؤؤ  تر  ؤؤ  شضؤؤمنله  ش هش تصؤؤرر ت  يؤؤ  مآلؤؤ  ش هيؤؤا  لؤؤذلك  لصؤؤيل
 بتا  بن   لمحارص شبن   لمقاتل  لعقا اي.  عذ   شيافع  لمعاشن   لجوان م  هجل هيا ف  شقةم   لعيةا . شبتا 

ش ؤؤؤا هنر   لملبؤؤؤر  مؤؤؤ  كؤؤؤل ميؤؤؤ  شةحيؤؤؤ  هثؤؤؤل ذلؤؤؤؤك . فؤؤؤأشلر   لعقنؤؤؤا   لقتالةؤؤؤ  مكاةتوؤؤؤا فؤؤؤي ميؤؤؤاي   إليؤؤؤؤا ن ش 
 بات  المر ن  لتعيةمة  ش لميوجة  ش لار سات  لمتخصص  في يذ   لمجال.ت لتاريب. ةنث تحرل  لمك
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  وأثرها ومكانتها:العقيدة الجهادية لدى المسلمين 

 كؤؤر   لمصؤؤطيم  لمياسؤؤب  لمؤؤل نف  ةحؤؤ   لمسؤؤيمر  ةسؤؤمي  تؤؤال هيؤؤا  يا   جوؤؤان   فؤؤي سؤؤينل  ( . شبالتؤؤالي
ليعقنا   لقتالة ( ييا غنلةا ير مصؤطيم   لعقنؤا   لجوان ؤ (.. شمكاةؤ   لعقنؤا   لجوان ؤ  ييؤاةا ظؤايل  بنيؤ    تط ؤم  

طوؤؤل . شتؤؤل   لؤؤ  هشل شلؤؤةس لؤؤ  هللارؤؤل مؤؤ  ه ؤؤر ل  لعيمؤؤاء   شةكؤؤظ بوؤؤا ةصؤؤرص  لقؤؤلهللا   ل ؤؤليظ شةصؤؤرص  لسؤؤي   لم
 م  تاريخيا  لمجنا.   لمتتالة  لحكماء   شهنص  ألن اء بعل   ش ة ل   ييى ما   لقلش  

شتتمنؤح يقنؤاتيا  لجوان ؤ  يؤ  غنليؤا مؤ   لعقا ؤا  لقتالةؤ    هةوؤا تحتؤري فؤرق مؤا تحتريؤ  كؤل تيؤك  لعقا ؤا   مؤ  
ليؤؤرآ  ش ألرض ش لعؤؤلض   شمكؤؤام   للجرلؤؤ  ش لشؤؤلف ش إل ؤؤاء   شهللافؤؤاق  لخيؤؤق  لحمنؤؤا ش لمح  ؤؤا إثؤؤار  بر يؤؤث  لحمةؤؤ  

 للفةع . فقا ربطن  لمجايا في سينل    ما شيات  م   لتمكن  ش لعؤح فؤي  لؤاةةا لؤ  هشلمؤ   ؤأتي مؤ  إرر ةؤ  شهيؤل 
 لمصؤابل  ش لمل  طؤ    لجوؤان ش لصؤيل  ش ميتؤ  مؤ   عؤاه شيؤا   هكنؤا   لوؤظ مؤ       ؤالتمكن  إ  يؤظ ثؤابلش  ييؤى نرص

ييى جؤالن هيؤا ء   . ششياتؤ   مؤا يؤر هسؤمى شهيؤح مؤ  ذلؤك شهةبؤ  لي سؤ  . شيؤر مؤا شيؤاه    ؤ  مؤ   لجؤح ء فؤي 
 آلرؤؤل  مؤؤ   ل ؤؤر ص ش لجيؤؤ  شرضؤؤر      لقؤؤاء جوؤؤاه شدؤؤيله شفتيؤؤ   ار ؤؤ   لسؤؤنرف فؤؤرق رهسؤؤ  . فأشجيؤؤن  لؤؤ   لجيؤؤ  

  شير  لما  ما بن  ةيؤب  ليا ؤ  شيؤرن   لحينؤب إلؤى  -فر ق ةا   -ف مجايا   لا ا ق معاشن  لقاء  قةام   في  لص
)مههن واتههل فههي  ههبنل هللا فههوا  ناوههة فقههد وجبههه لههه فعؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  ضؤليوا ( .

أجهر  شهسند , ومهن جهرش الجنة , ومن  أل هللا القتل فهي  هبنل هللا مهن نفسهه صها وا تهم مهات أو وتهل فهنو لهه 
جرحا في  بنل هللا أو نكهب نكبهة فننسها تجهيء  هوم الايامهة  هأغ ر مها  نهه , لونسها لهو ال وفهراو وريوسها ريهح 

  .  رش ه هبر ن ششن ((  بنل هللا  او و يه طابة الاسداءاج في المسك , ومن قرج به قرن 
مؤا ال يؤن  رهت شال هذ  سؤمعن شال رطؤل ييؤى شهما لر  تل في سينل    فقا شيات   أجل  لشونا  لصؤابل.  

  يب  شل.
ش ا ة ين ةصرص  لقلهللا  ش لسي   ما  جعل  لقيرص تق ؤح مؤ  بؤن   لضؤيرع بؤر ا    شتؤل م  ألةاسؤةس آلبؤا   

م  ت ادؤنل ذلؤك  ليعؤةظ . شمؤا هيؤا   لؤ  مؤ  ذلؤك   شفر ؤ  دؤحب  ه مريرن   شتطنل  ألرش ح رغب   إلى لقاء   ش
 ى ديى   يية  شسيظ   م  م  هةعظ   ييؤنوظ مؤ   ليينؤن  ش لصؤا قن  ش لشؤوا ء ش لصؤالحن  . ثؤظ ةينب   لمصط

 رص  لعح    شرؤيت    شه   ضحك ل  شيسقط ييا  لحساص.. رضى  ليعةظ  ألي ظ  
. يؤ  ريقؤ  شةشؤؤأت   يءش ؤا هشنت  لعقنؤا   لجوان ؤ  لؤا   لمسؤؤيمن   لمجايؤا  بت ادؤنل  م صؤي  يؤ  كؤؤل بؤ 
 اره في  لاةةا . شي  معانه في  آلرل  . فيظ تتل  ل  سم ال  بال جر ص في ةيا ا ة س . شمس

فسؤؤبحا  مؤؤ  لؤؤظ  خيقيؤؤا يي ؤؤا  شلؤؤظ  سؤؤبحات رشةاةةؤؤ  ... يقا ؤؤا م صؤؤي  . شبؤؤل    مقييؤؤ . ش ؤؤر ةن  متياسؤؤق    ش
 .  وتلكيا سا  
فقؤؤا هةجؤؤى    لمؤؤمم  ش لمجايؤؤا ألي مخيؤؤرق ه   حتؤؤار فؤؤي همؤؤله . شه  تضؤؤنق ييةؤؤ  ه طؤؤار ة سؤؤ  .  فيؤؤر  ؤؤار

 ليصؤؤل ةي مؤؤ  يؤؤذ   لعؤؤذ ص فؤؤي  لؤؤاةةا ش آلرؤؤل  . فؤؤلذ  تايؤؤن ة ؤؤس  لميحؤؤا ةنؤؤل  شتيجيؤؤ   قؤؤرل مقالؤؤ   لشؤؤايل  لعلبؤؤي 
 لبا سؤؤر   لتؤؤا ور  مؤ   لضؤؤا عن  فؤؤي يؤؤذه  ألمؤؤ   هلحاةؤؤ  ؤؤا س م يؤؤ  شتماوؤؤل ييؤى مطؤلص  لبؤا س  لؤؤذي غيؤؤى بؤؤعله 

 ييا ما  ال..
 أ ن لكني أتنه                 ولقد أبصرت ودامي طريقا  فمانهجكه ال أو م من 
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  يل جكه أ ن أمضي لسه أ ري..
 فل   لممم  ش لمجايا راد  واري شيعيظ  . فسبحا     لذي ييميا  رل  : 

  الهااِذي أَْنااَزَل َعلَاا  َعْبااِدِه اْلِكتَاااَب َولَااْم يَْجعَااْل لَااهُ ِعَوَجااا ِ ااَر قَي ِ *  اْلَحْماادُ ِله ََااِديداً ِمااْن لَدُْنااهُ َويُبَش ِ ماااً ِليُْنااِذَر بَأْساااً 

 ً َه لَُهْم أَْجراً َحَسنا اِلَحاِت أَ ََ الصه ْلنَاا َعلَْياَك   :لىف تؤاص ربيؤا كمؤا شدؤ   تعؤا .(2-1  ل وؤف: اْلُمْؤِمنِيَن الهِذيَن يَْعَملُو َونَزه

ََْيءِ    (89  ليحل:  اْلِكتَاَب .ِْبيَاناً ِلكُل ِ 
 شهما في منا    لجوان ش لعقنا   لجوان  ..

مع  جايؤؤا؟ شمؤؤ   جايؤؤا؟ شكةؤؤا  جايؤؤا؟  شألي غا ؤؤ   جايؤؤا؟  شكةؤؤا  كؤؤر   ًع ًع ًع ًع ًع ًع لع فقؤؤا بؤؤن  لؤؤ   إلسؤؤالم ف
سؤؤير   لمجايؤؤا شهللان ص  لجوؤؤان. شبؤؤن  لؤؤ  بؤؤل    ذلؤؤك شهةكامؤؤ  فؤؤي  لؤؤاماء ش ألمؤؤر ل ش أليؤؤل ض.. شت ادؤؤنل هةكؤؤام 

نه  مؤؤا  عؤؤن  ييؤؤى  لتقؤؤر  شمؤؤا  حيةؤؤ   الصؤؤيل ش ل بؤؤات   شمؤؤا وحكؤؤي فؤؤي ة سؤؤ  مكؤؤام   لقتؤؤل ش ألسؤؤل  ش لايؤؤا ظ . شهش 
ان  ل  ؤؤؤار ش لميؤؤؤافقن  شه  وؤؤؤج  لشؤؤؤجاي  ش إل ؤؤؤا م . شييمؤؤؤ  هللان ص  لذلؤؤؤ  ييؤؤؤى  لمؤؤؤممين  ش لعؤؤؤح  ييؤؤؤى  ل ؤؤؤافلي  شهمؤؤؤله 

تؤؤب   شة يؤؤن  ؤؤؤ   ؤؤ   ل   مؤؤتألت جؤؤاش  ميؤؤ  غي ؤؤ . شييمؤؤ  هةؤؤ  جيؤؤؤاي لؤؤاو   للةمؤؤ  شةيؤؤي  للةمؤؤ . إلؤؤى هللارؤؤؤل مؤؤا 
  لمكتب   إلسالمة    لوذ   لاو   لع ةظ .

مؤؤ م يينيؤؤا تسيشلؤؤر جئيؤؤا ل  قصؤؤي بؤؤنئا  مؤؤ  ذلؤؤك ييؤؤا لطؤؤال بيؤؤا  لمقؤؤام شرؤؤلج بيؤؤا يؤؤ   لمقصؤؤرن . فسؤؤبحا  مؤؤ م ع
ْسال  قرل  : ً اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَ.َْمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَكُُم اأْلِ  .    َم ِدينا

 لتؤؤارير ةمؤؤاذج  فؤؤذ  تحتؤؤذ    فؤؤي شبسؤؤيب يؤؤذه  لعقنؤؤا   إلسؤؤالمة  يامؤؤ . ش لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ  رادؤؤ . كؤؤا  ليؤؤا 
 شهرلج ليا  افي  م   ليماذج ش للجال  لقاش   لذو  كا  في آيةعتوظ م   ال فة  رب  سبحاة  :

  َأُْسَوة  َحَسن ِ ََ لَكُْم فِي َرسُوِل َّللاه َ َكثِيراً لَقَدْ َكا َ َواْليَْوَم الِخَر َوذََكَر َّللاه ََ يَْرُجو َّللاه  . (21  ألةح ص:  ة  ِلَمْن َكا
كمؤؤا ة ؤؤؤ, ليؤؤا  لتؤؤؤارير  صصؤؤا  مجنؤؤؤا  ييؤؤا مؤؤؤا ةضؤؤلت تيؤؤؤك  لعقنؤؤا   لقتالةؤؤؤ  فؤؤي ة ؤؤؤرس هدؤؤحابوا  لمؤؤؤممين  مؤؤؤ   

 ظ تيك  لعقنا . ةتصار  لليط  لقينل م   لمممين  ييى جمرع هيا  وظ ييا ما  ستعين فنو
ش  صصؤؤؤا  مليؤؤؤل  ش هربؤؤؤار   مملمؤؤؤ  ممؤؤؤا ةؤؤؤل بوؤؤؤظ . لمؤؤؤا جؤؤؤاءت هجةؤؤؤال ريؤؤؤن فؤؤؤي ة رسؤؤؤوا جؤؤؤذش  تيؤؤؤك  لعقنؤؤؤا   

ف اةؤن دؤ حات ملشيؤ  هش سةطل ةب يلض  لاةةا يينوظ رالل هش ات  لمر جوؤ  ..  إلسالمة  ش للشح  لجوان  . 
شةويؤن  صؤرريظ ش تؤل هبؤل فوظ شسؤينن م  يكس ذلك ييا ما يحمن جمؤريوظ شنكؤن ةصؤرةوظ شسؤقطن  اليوؤظ 

 لتؤارير . شدؤرال   ةساءيظ في مشايا غحش ت  لتتؤار  ش لحمؤالت  لصؤينية    شسؤقر   ألةؤالس  ... شغنليؤا ييؤى مؤل
لم ل ذلك م  تاريخيا  لمعادل  لمييء  ؤاآلالم ش لمآسؤي . ةنؤث تيؤحر فةؤ  ه ضؤا   عؤة  لبقؤ   لمضؤنئ  مؤ  ةمؤاذج 

 او   لمستعيين   عقناتوظ  لجوان    لسامة .ديل  لصابلي  شجوان  لمجاي
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  :آفاق من العقيدة الجهادية عند المسلمين 

    ال إلؤؤ  إال   محمؤؤا رسؤؤرل  (.  إ  هشل مؤؤا تعيميؤؤا إ ؤؤاه  لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ  لؤؤاويا معشؤؤل  لمسؤؤيمن    يؤؤر ة ةقؤؤ  ه
عيؤؤا إال   شال ةطةؤؤ  إال مؤؤا همؤؤل   . شمؤؤا وت ؤؤلع يؤؤ  ذلؤؤك مؤؤ  يقا ؤؤا يؤؤذ   لؤؤاو  شهةكامؤؤ  شمقتضؤؤةات . فؤؤيح  ال ة

   ال ةفة   لتي ةحلن ييى رسرل  شةينب   ا اةا شةينييا محما رسرل   ديى   يية  شسيظ..
  شممؤؤا تأملةؤؤا  ؤؤ  يقنؤؤاتيا  لقتالةؤؤ   رلؤؤ  تعؤؤالى  ؤؤأ  ةقاتؤؤل هيؤؤا ءةا شمؤؤ   ةتوؤؤك ةلمؤؤات نوييؤؤا هش  لمؤؤممين   ؤؤ    ةتؤؤى

 : كر   لاو  كي  هلل 

   َإِاله َعلَ  الظهاِلِميو ََ َِ اْنتََهْوا فَال عُدَْوا ِ ِ فَإ يُن ِله ََ الد ِ ََ فِتْنَة  َويَكُو   .(193  لبقل :  نَ قَا.ِلُوهُْم َحته  ال .َكُو

 شةاه :شتعيميا شتميمةا إ ماةا ه   لحكظ هلل 

  ِأََمااَر أاَل .َْعبُاادُوا إِال إِيهاااهُ إ ِ يُن اْلقَااي ِمُ  َِ اْلُحْكااُم إِاله ِله . شه  بؤؤليع    جؤؤاءت لؤؤتحكظ شتسؤؤرن.  (40  ورسؤؤف:  ذَِلااَك الااد ِ
ُ َوال .َكُْن ِلْلَخائِنِينَ    :شلتضبط ةةا   لمسيمن   ِ ِلتَْحكَُم بَْيَن النهاِس بَِما أََراَك َّللاه ً  إِنها أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق   َخِصايما

 :105  ليساء).  
 عيميا ه   إليل ض ي  ذلك  سيب ليا رحي  لاةةا شتا يي  أليا ء   شيذ ص  آلرل  شسخط  .شت

  شتيؤؤؤن  ليؤؤؤا يقنؤؤؤاتيا  لجوان ؤؤؤ   مؤؤؤ  يؤؤؤظ هشلةاءةؤؤؤا  لممميؤؤؤر  شتأملةؤؤؤا  مؤؤؤر التوظ . شمؤؤؤ  يؤؤؤظ هيؤؤؤا ؤةا  ل ؤؤؤافلش  شتأملةؤؤؤا
  اليل ء  ميوظ شجوانيظ  ما  ستطعيا.

   مؤ  وؤر لي هيؤا ءةا  ل ؤافلي  فوؤر مؤيوظ . شمؤ يوظ ةكمؤا  فؤي  لؤاةةا ه  لمؤمم  . ش شتعيميؤا  ؤأ  مؤ  ش لؤى  لمؤمم  فوؤر
 ش آلرل    شتأملةا  قتالوظ . 

 .شتين  ليا يقناتيا  لجوان   شجرص  لعمل ييى تحكةظ بلع   شةصب  إلمام  لمسيظ شى ام  نشل   إلسالم 

  ت صؤؤل ليؤؤا ت ادؤؤنل هةكؤؤام هدؤؤيافوظ شهبؤؤكالوظ مؤؤ  شتأملةؤؤا يقنؤؤاتيا  قتؤؤال مؤؤ  تؤؤرلى هيؤؤا ءةا ش اتؤؤل تحؤؤن رهوؤؤتوظ . ش
  لمر لن  ش لجايين  ش لمكلين .

     شتحشنةؤؤا يقنؤؤاتيا  لقتالةؤؤ   مؤؤا  عؤؤن  ييؤؤى ذلؤؤك مؤؤ   لخصؤؤال ش ألرؤؤالق . مؤؤ   إل مؤؤا  ش لصؤؤيل  ش ل ؤؤلم ش لشؤؤجاي
  ليسك   شبذل  لي س ش لمال ش لر لا ش لرلا في سينل  . ش ل بات ش للةم    ش لعبان  ش

  . شتأنص  لمجايا في سينل هلل  أرالق  للةم  ش لعال ش إلةصاف شكل هللافاق  ألرالق ش آلن ص  لحمنا 

   . شتعيميؤا كؤذلك هللان ص معاميؤ   لعؤاش ذ تؤ  . شهةكؤام ذلؤك فؤؤي منؤا    لمعلكؤ  . هش فؤي ةالؤ   لعوؤا ش لواةؤ  ش لصؤؤيم
 م كوا   لسالآن  هشلةاء  ل افلي  .فتعيميا هةكام  لذم  ش الستئما  كما همل     ال كما ولشج  لنر 

   شتعيميؤؤا  لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ   آايؤؤ  هشلةؤؤاء همؤؤرر  لمسؤؤيمن  . كمؤؤا تعيميؤؤا ه  ال آايؤؤ  لمؤؤ  يصؤؤى   . شه   لطايؤؤ
ةؤؤؤر هريظ ش ةعنؤؤؤيوظ ييؤؤؤى  ليؤؤؤل ش لتقؤؤؤر  . ال ييؤؤؤى  إلثؤؤؤظ ش لعؤؤؤاش   . شه   فؤؤؤي  لمعؤؤؤلشف . شتعيميؤؤؤا ه  ةيادؤؤؤحوظ ش

  شةتى ظيموظ شلر جيؤاش   ل وؤل شسؤيير   لمؤال . شه  ةتجؤاشه يؤ  كؤل ذلؤك مؤا لؤظ وييؤ  ةصيل ييى هليوظ شرطئوظ 
َ َوأَِطيعُااوا   مييؤؤ  هفسؤؤا  ل سؤؤان شهفسؤؤق  ل سؤؤق. شتعيميؤؤا ذلؤؤك بؤؤيم  لهللاةؤؤي محكؤؤظ : يَااا أَينَهااا الهااِذيَن آَمنُااوا أَِطيعُااوا َّللاه

سُوَل َوأُوِلي اأْلَْمِر  َْ .َنَاَزْعتُمْ ِمْنكُْم الره ِ ِ َواْليَاْوِم الِخاِر ذَِلاَك فَإ ََ بِاله َْ كُْنتُْم .ُْؤِمنُو سُوِل إِ ِ َوالره ََْيِء فَُردنوهُ إِلَ  َّللاه  فِي 

 . (59  ليساء:  َخْير  َوأَْحَسُن .َأِْويالً 
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  ه  (   مؤؤا ه ؤؤامر  بؤؤل     إلسؤؤالم . شتيؤؤن  ليؤؤا بؤؤيم محكؤؤظ ه ضؤؤا منههاشتيؤؤن  ليؤؤا مؤؤ  يؤؤظ هشلةؤؤاء  ألمؤؤل  لؤؤذو  يؤؤظ   
 ةكاميا إ  ترلر  هيا ءةا لظ  عرنش  ميا.  ال تعالى :

  َال ِماْنُهْم لهُهْم ِمْنكُْم فَإِنههُ يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا اْليَُهودَ َوالنهَصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعِض َوَمْن يَتَو َ َه َّللاه إِ

 [..   أي  فار مم سم أ ] )منسم(:  ء  إلسالم ال ييما ( 51  لما ا :لظهاِلِمينَ يَْهِدي اْلقَْوَم ا

شييايا تعيميا يقناتيا ه   ل ليض  يي  لخؤلشج ييؤى ه مؤ   ل  ؤل  هشلةؤاء هيؤا ء     شميابؤذتوظ  مؤا رهويؤا مؤ   ل  ؤل 
  لير ح  لصل ح  لذي لاويا مع  م     ليل ين  .

   ان   فلضة  نف   لصا ل ي   لاو  ش لعؤلض ش لؤي س ش لمؤال ش ألرض.. شى  كؤا  مسؤيما  فمؤا شتعيميا يقناتيا  لجو
  الك لر كا  كافل   غاهيا .

    شتعيميؤؤا ه   لمسؤؤيظ هرؤؤر   لمسؤؤيظ ششلةؤؤ  شةادؤؤله شمعنيؤؤ    شلؤؤ  ييةؤؤ  ةؤؤق  ليصؤؤل ش لمعاشةؤؤ    ةتؤؤى  شلؤؤر كؤؤا  فؤؤاجل
فوؤؤر م يؤؤ    مؤؤ  ش اله شةصؤؤله ييؤؤى  لمسؤؤيمن  شظؤؤايله فؤؤي  لعؤؤاش  فاسؤؤقا  مقصؤؤل  .شه   ل ؤؤافل هرؤؤر   ل ؤؤافل ششلةؤؤ  شه  

 شلر هنيى  إل ما  ش إلسالم شدام شديى.

   شتعيميا يقنؤاتيا  لجوان ؤ   للةمؤ  ش لشؤ ق  ش لتعؤاش  ييؤى  ليؤل ش لتقؤر  . شةلمؤ   لتعؤاش  ييؤى  إلثؤظ ش لعؤاش   . شه
  تعالى . شتعيميا : ةتظ ل ل ذي يوا يواه . شهة  ال تحر ش هر  شهر هرل  . همل  

 قَاْوِم َعلَا  أاَله َُ ََانَآ ِ َُاَهدَاَء بِاْلِقْساِط َوال يَْجاِرَمنهكُْم  اِميَن ِله ا أَينَها الهاِذيَن آَمنُاوا كُونُاوا قَاوه  .َْعاِدلُوا اْعاِدلُوا هُاَو أَْقاَرُب ََ

َ َخبِير  بَِما .َْعَملُو َه َّللاه َ إِ  .  ( 8  لما ا :  ََ ِللتهْقَوى َوا.هقُوا َّللاه
فاجرههها وال  تواشه  مههن مؤمنسهها ف ههيا  مههن قههرج و هه  أمتهي يضههرب )رههها و شتعيميؤا  ؤرل ةينييؤؤا  لمصؤط ى :  

 (. مني ولسه منه

  شتعيميؤؤؤا كؤؤؤل مؤؤؤا ويؤؤؤارج  تحؤؤؤن مكؤؤؤارم  ألرؤؤؤالق . شتيوؤؤؤى يؤؤؤ  ضؤؤؤا ذلؤؤؤك ...إلؤؤؤى هللارؤؤؤل مؤؤؤا تعيميؤؤؤا إ ؤؤؤاه تيؤؤؤك  لعقا ؤؤؤا
 ي . لمت امي  ش ألةكام  لشلعة   لم ص

    ي   ب  هيا ب  هسيظ   ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال :  شتعيميا ما رشي يي  في  ألثل 

 : ال  ه ال الجسها  ح هوا أقضههر مها ووهر القوههر مهن السهماء و هيأتي و هه  النهاس زمهاو يقههول فيهه وهراء مههنسم       
 : فقهال؟   يها ر هول هللا وأحهد يقهول ذلهك وهالوا  , ليا هذا زماو جسا  فمن أ ر  ذلك ال ماو فنعم زماو الجسها 

 (.371 -   لسي   لر رن  في  ل ت   (  نعم من و يه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعنن

 ش داق رسرل   ..فعينوظ لعي    ش لمال    ش لياس هجمعن  !!
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  :أثر غياب العقيدة الجهادية عند المسلمين 

الةؤؤؤ  شتيؤؤؤذرةا ميؤؤؤ  مؤؤؤا جؤؤؤاءت  أل ؤؤؤام بتصؤؤؤا ق  شىثباتؤؤؤ  معجؤؤؤح  ضؤؤؤم  سيسؤؤؤي  إ  ممؤؤؤا تعيميؤؤؤا إ ؤؤؤاه يقنؤؤؤاتيا  لقت
 متيا ة  . معجح ت ةيري  ال

تم  وشك ارمهم أو تهداو  و هيكم     هبر ن شن ي  ثربا  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ   ال : فقا رش   
 ومكهذ  منهر ولكهنكم غمهاء  غمهاء  ما تداو  ار  هة إله  وصهعتسا فقهال وائهل ومهن و هة نوهن  ومكهذ وهال )هل أنهتم 

السنل ولنن ون هللا من صدور ودو م المسابة منكم وليقذفن هللا في و هوبكم الهوهن فقهال وائهل يها ر هول هللا ومها 
 (. حب الدنيا و رابية الموت: الوهن وال 

 شير ما ةعةش  لنرم  صرر  ش ضح  .

ا   لجوان ؤؤ  ييؤؤى  لمسؤؤيمن  شهسؤؤباص ذلؤؤك ممؤؤا فقؤؤا بؤؤن  يؤؤذ   لحؤؤاوث  لشؤؤليا ش ألثؤؤل  لع ؤؤةظ هثؤؤل غةؤؤاص  لعقنؤؤ
 ةل في  يربوظ    ل جاه معجح م   يل م  ال ويطق  لور  شىةما كالم  شةي ورةى..

مؤل ت ياوؤا .. كاةؤن ةتةجتوؤا ن  مؤا  كمؤا ةصؤل فلذ  ما رين جذش   لعقنؤا  ييؤا  لمسؤيمن  ييؤى مؤل  ألهمؤا   
 لضؤؤاري   لجا عؤؤ  إلؤؤى فليسؤؤتوا.. فتقطؤؤ  هشدؤؤالوا . شتؤؤاشس  ش ةؤؤا .. ه  تتؤؤا يى ييؤؤنوظ  ألمؤؤظ كمؤؤا تتؤؤا يى  لؤؤذ اص

مقاسؤؤاتوا . شتحيؤؤق ة رسؤؤوا . شتيتوؤؤك هيل ضؤؤوا . شتحتؤؤل هرضؤؤوا شتيوؤؤب ثلش توؤؤا ش مقؤؤار توا. شكؤؤا   لسؤؤيب ن  مؤؤا  
 ش ةا.

فؤؤلذ  مؤؤا ضؤؤع ن جؤؤذش   إل مؤؤا  فؤؤي ة رسؤؤوظ .  بتعؤؤاش  يؤؤ  عؤؤةش ة ةقؤؤ  هةكؤؤام نوؤؤيوظ شبؤؤل  ع . شتيافسؤؤر  فؤؤي 
مالذ توؤؤا  لتؤؤي تجؤؤليظ إلؤؤى  لتيؤؤافس فنوؤؤا  ش لتبؤؤاغة ش لتحاسؤؤا ش لتقاتؤؤل يينوؤؤا شييؤؤى  لسؤؤةان  فنوؤؤا . شتؤؤاف   ش  لؤؤاةةا

 كيل ء مجلمنوظ إلى شال   هيا  وظ ألجيوا شرةاة  همتوظ في سينيوا.. 
يؤؤايا فؤؤلذ  مؤؤا ش ؤؤ  ذلؤؤك   شنص   ل سؤؤان فؤؤي دؤؤيحا وظ   ش ةتؤؤل ف  لعيؤؤظ ش لؤؤاو  مؤؤ   شؤؤتلش   ؤؤ  ثميؤؤا  يؤؤنال   ي

 بوظ  لري  .  لذي هريل    ديى   يية  شسيظ أ  ةب  لاةةا شكل  ة   لمرت(..ر  مأل  ي
. ظ . شيحؤل بوؤظ  لليؤب مؤيوظييا ذلؤك تحصؤل  ليتةجؤ   لطيةعؤ   لتيقا ةؤ . فنيؤحع   موؤابتوظ مؤ   يؤرص هيؤا  و

 شت ر   ليتةج  ما رهويا ييى مل  لعصرر ش ألجةال. مما ة  ت  كتب  لتارير .
ش  لؤش  إ  بؤئتظ يؤ  ةؤال  ألمؤ  ه ؤام غؤحش  لتتؤار   شكؤذلك ه ؤام  لحمؤالت  لصؤينية    شمؤا ييميؤا يؤ  سؤقر   

  ألةالس.
شلماذ  ةذيب  عنا   شتاريخيا  لحاوث ةافل ماثل  شر يا غةاص  لعقنا   لجوان ؤ  يؤ   يؤرص مع ؤظ يؤذه  ألمؤ . 

 فوذ  تاريخيا  لحاوث  حاثيا:
. ثؤؤظ  طمعؤؤؤن معايؤؤؤا ت  1924ية   للشمةؤؤؤ   لجاوؤؤؤا  . فأسؤؤقطن  لخالفؤؤؤ  سؤؤؤي  فقؤؤا   ةطيقؤؤؤن  لحمؤؤؤالت  لصؤؤين

  شممالؤؤؤك متياهيؤؤؤ  مت ل ؤؤؤ  . ش ةتيؤؤؤن  إمؤؤؤار تبةكؤؤؤر  ألمؤؤؤ  شهر ضؤؤؤنوا شبؤؤؤعربوا إربؤؤؤا  إربؤؤؤا    شجعيؤؤؤتوظ نشال  ش  سؤؤؤةكس
ل صؤرل  لسؤا ق . مقاساتوظ شةوين ثلش توظ . ششآين  لنورن في يقل ن ريظ . شكا  ما رشييا آلفا  مؤرجح   ييؤ  فؤي  

  . فوؤذ  ةاضؤلةا  لماثؤل مؤ   لحمؤالت  لصؤينية   لنورن ؤ  تشلم  ال  علف  لتارير . شيقصل ييم  شفوم  ي  نر سؤ
 لجاوؤا      ةؤان  همليكؤا شةي ا وؤا فؤي  ليؤاتر مؤ   لؤاشل  لالبةؤ    . شمخططاتوؤا ليشؤلق  ألشسؤط  ل ينؤل. لتحتيؤ  مؤ  
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ر  ةخبؤؤ  بؤؤباص بؤؤعربوظ . شتسؤؤتعمل يسؤؤاكل  لمسؤؤيمن  فؤؤي ذ ؤؤم  إلسؤؤالم ه صؤؤاه إلؤؤى ه صؤؤاه . شلتجيؤؤا ةكامؤؤ  لةقتيؤؤ
ش لمسؤؤيمن . ثؤؤظ لتصؤؤي  بؤؤل م   ةؤؤلص  ألف ؤؤار.  فت ؤؤلض يينيؤؤا تانؤؤل ميؤؤاي   لت  نؤؤل ش لتلبةؤؤ  ش لتعيؤؤةظ فؤؤي ما رسؤؤيا 

وا شةتؤى رطؤؤب  لجمعؤؤ  شنرشس  لؤؤاو  فؤؤي مسؤؤاجاةا شتحؤؤان ليؤؤا  آل ؤؤات  لقلهللاةةؤؤ   لتؤؤي  جؤؤب ه  ال ةطبعوؤؤا شال ةارسؤؤ
 شال ةيشليا.

فوذ   عة هللاثار ةتا   غةاص  لعقنا   لجوان  . شكل ذلك مما ةشايا م  ك ل  لحكام  . شفسان هك ل  لعيماء . 
 شضالل غالية   لعام  . شتميك  لجمة   لري  أ ةب  لاةةا شكل  ة   لمرت!

ا . شتاير  ألف اره شة ظ بل ه   ألمرر تبشل  األسره    شير رلشج هجةال تقاس يقا ا  لمحتل  لااهي  لجاو
. شيا يي  ألرض تسنل شكأةوا تتوةأ الست بال  لاجال.  جمرع يا م   يءفي كل ب شهتباي ةكم  شةةات  شثقافت  

 ييى شجريوا ال  علفر  معلشفا  شال وي لش  مي ل  ..
لقضاء ييى يقا ا لقا يلف  لعاش  لعي  شهرذ في هريوا شرياوتوا . ةلص  ألف ار شتجفةا  مرلا ت  لمقاشم  ش 

. شىيان   لاش ء. ال با م   لتمسك  الاو   إلسالم . شهيظ ذلك جر ةب  لعقنا   لقتالة  لاووا. شيذ  ير  لا ء شبعكس 
 هرع  لعقنا   لجوان   في بباص يذه  ألم .

 
  الصحوة اإلسالمية المعاصرة: الجهاديالعقيدة الجهادية في التيار 

رل ه اموا شد  وا شلات بؤر كنل  لصؤحر   إلسؤالمة .. شكاةؤن نيؤر ت إدؤالح  عا سقر   لخالف .. شى ا  هش 
بامل.. شكا  جاةب  لعقنا   لجوان   ةاضل   فؤي مع موؤا شال هشل ييؤى ذلؤك مؤ   لشؤعار  لشؤونل فؤي هم  لحلكؤات 

فقؤؤا  ؤؤال   إلسؤؤالمة  ش ييوؤؤا أ نيؤؤر   إلرؤؤر    لمسؤؤيمن  شمؤؤا ترلؤؤا ييوؤؤا مؤؤ  ةلكؤؤات فؤؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي ش إلسؤؤالمي..
  لشعار في ةنيوا .

 ..( هللا غا تنا.. الر ول ودوتنا.. القرفو   تورنا.. الجسا   بن نا.. والموت في  بنل هللا أ م  أمانننا )
شال هجؤؤا فؤؤي هنص هنوؤؤب شال بةؤؤا  كاتؤؤب فؤؤي يؤؤذه  ألمؤؤ   لمعادؤؤل هجمؤؤ  لمقرمؤؤات  لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ  مؤؤ  يؤؤذ  

 فلعةات . سةات  ش لاو  ش هسا  لشعار  لذي  جم  ةذ فنل
ش ؤا سؤارت  لصؤحر  ييؤى ذلؤك  لسؤتار دؤاريا  ألشل . شل ؤؤ  مؤا  لؤذي ةصؤل  عؤا ذلؤك ييؤى هرض  لر  ؤؤ ..  

 لاؤلص    ؤاشتوا     ش لقا نص  ل سان في تيك  لعقنا   لجوان   .  شهللالن ك نل م   لحلكؤات    لةكؤر   ليللمؤا  غاوتوؤا 
يمشؤارك  مؤؤ   لطر غنؤن فؤي ةكرمؤؤاتوظ هسؤمى هماةنوؤا. يؤؤذه للردؤرل ش لا مقل آةؤ  نسؤترريا ش الةتخا ؤات سؤؤينيوا.. ش 

 ي  موما ت   مملم  شموما  شكل كش وا د ع  ييى شجره هدحابوا. ثيي  لح ةق   لما
لش   لنؤرم لت ةؤا يقا ؤؤا نييمؤاء  إلسؤالم ش ؤؤانتوظ شرمؤره دؤحرتوظ  سؤؤ هك ؤؤل. فؤل   ألسؤره لحؤال إلؤؤى  بؤل سؤار

 تحن نياش   إليتا ل ش ةتل م  آلرل. إلسالم ييى مح ج  لاح    لجان 
إ  مؤ  هشل هشلريؤاتوظ  لنؤرم  لتجؤاشص مؤ  ةؤلص  ألف ؤار فؤؤي  طؤ  جؤذشر  لعقنؤا   لقتالةؤ . لقؤا دؤارت  لعقنؤؤا   

 لجوان   إريا ا . شف ل   إريابةا   جب ةلبؤ . شيجؤب ه  تيسؤاه  ألجةؤال  لقانمؤ . شلؤر  ؤار لوؤظ ه  ويجحؤر   ال  ؤار   
 ذ    . ألةوظ ولياش  لةط ئر  ةرر    أفر يوظ و  متظ ةرره شلر كله  ل افلش .. شل  ويجحر   ل
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  هللا ؤؤا وظ اؤه ؤرل لؤر  ؤار لوؤظ ه  ويجحؤر  فسؤترلا هجةؤال ال  عؤؤلف هك ليؤا نوؤ   ربوؤظ شال تؤارير همؤتوظ . بؤل شال ل
 ي   قا وا شمقرمات شجرنيا . بال يقنا  جوان   تح , يذه  ألم  م   لحش ل شتا ف   شهجا نيظ . شست ر  هجةاال

 لقا تماشتن  لعقنا   لجوان    لقتالة   في ما رس    -شموما ت    لح ةق  مملم  -ه رل  كل  ساآ  
  لصحر   إلسالمة  بنئا  فشنئا  ميؤذ مطيؤ   لسؤتنيات . شلؤظ  حؤاف, يينوؤا شيحكنوؤا إال مؤا  دؤطيم ييةؤ   اسؤظ  

 ييا . لتةار  لجواني( . جمايات شهفل ن ييا ش 
ش لقؤا ذكلةؤا آلفؤا  مؤ  تؤارير ذلؤك فؤي  ل صؤين   لخؤامس ش لسؤانس ش لسؤا   مؤ   لجؤحء  ألشل . شبنيؤا كةؤؤا ه  
مع ؤؤؤظ مؤؤؤا رس  لصؤؤؤؤحر  شالسؤؤؤةما  لمتسةسؤؤؤ  ميوؤؤؤؤا   شمؤؤؤ  هجؤؤؤل نفؤؤؤؤ  ثمؤؤؤ  نررلوؤؤؤا مجؤؤؤؤال   لمشؤؤؤلشعة   لقاةرةةؤؤؤؤ ( 

 ؤ   لقتالةؤ  تؤاريجةا  . بؤؤل هلت ؤن ك نؤل مؤؤ  ليممارسؤ   لسةاسؤة  لؤا   لحكرمؤؤات .  امؤن  ؤالتخيي يؤ  يقنؤؤاتوا  لجوان
اتوظ . شضؤةقر  ييؤنوظ مؤرمرهيا ش انتوا   لمحارب  هشلئك  لذو  تمسكر  بتيك  لعقنؤا  مؤ  هبيؤا وظ. شفصؤيريظ مؤ  تي ة

. فضؤؤال  يؤؤ  محاربؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني نيريؤؤا  شف ليؤؤا  شىيالمةؤؤا  . بؤؤل شهميةؤؤا  فؤؤي  عؤؤة  ألةةؤؤا  ةنؤؤث تؤؤرلى  عؤؤة 
  ألم  ي  ةر  ا  لجوانون  !!  لايا  إبالغ

لقا ةمل  لتةار  لجوؤاني ييؤل تي ةماتؤ  شهنبةؤات م  ليؤ  شكتا ؤ  شىيالمؤ  تيؤك  لعقنؤا   مقتضؤى  لشؤعار  ألشل 
ليصحر      رال  شيمؤال  . ش امؤن  لجمايؤات ش  لتي ةمؤات  لجوان ؤ   لمختي ؤ  ييؤى تيؤك  ألسؤس شت ؤاشت يطا وؤا ش 

 عقنا  في ميايجوا . تجذر ت ادنل تيك  ل ما  شضرح ش
شبشؤؤكل إجمؤؤالي  مكؤؤ   لقؤؤرل ه  مع ؤؤظ  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  تييؤؤن  لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ  شكؤؤا  لوؤؤا ف ؤؤل   شميوجؤؤا  
جوان ا  مكتربؤا  شتبعؤا  لؤذلك كؤا  لوؤا بلةامجوؤا  لتلبؤري  لؤذي رسؤر تيؤك  لعقنؤا   لجوان ؤ  فؤي يقؤرل ييادؤليا . ش ؤا 

  لياةة   لميوجة  ش لتلبري  شتلبة   أليضاء ييى ذلك. ملت كاف  تيك  لتي ةمات  ملةيتن  م  
ملةيؤؤؤ  مؤؤؤا  يؤؤؤل  لصؤؤؤا م مؤؤؤ   لسؤؤؤيطات فؤؤؤي بالنيؤؤؤا. شملةيؤؤؤ  مؤؤؤا  عؤؤؤا  لصؤؤؤا م . شباإلجمؤؤؤال  سؤؤؤتطاين تيؤؤؤك  

يؤا ن  يؤل  لصؤا م كؤانر   آنبؤا  كمؤا  شةريؤا  ييؤى تيؤك  لعقنؤا  ش لميؤاي   لتي ةمات ش لجمايات ه  تلبي في ملةيؤ   إل
شيؤظ  للينؤل  ألشل .   ةمرذجة  كمجاياو  يقا اون   حمير  يقنؤا  جوان ؤ  ر سؤخ  ش ضؤح  جج ةاضشرلجن ةماذ

ش ل ؤؤؤاةي فؤؤؤي كؤؤؤل ةلكؤؤؤ  شتي ؤؤؤةظ جوؤؤؤاني تقليبؤؤؤا . شل ؤؤؤ  مع ؤؤؤظ تيؤؤؤك  لجمايؤؤؤات  عؤؤؤا فؤؤؤتم  لصؤؤؤا م  لمسؤؤؤيم يجؤؤؤحت 
فؤ  شماشةؤ  إال ه  ةرعةؤ  . شرغؤظ ه   لميؤاي  معلش  لألسباص  لتي مل ذكليؤا يؤ  تلبةؤ   لطبقؤات  لتالةؤ  مؤ   ألتبؤاع

 فةما  عا.. ةشمستر   لتلبة   ةخ 
شلما ياجلت تيك  لتي ةمات. ةاشلن  ستئياف  لمسنل  ش ستطاين ه  تييي بؤنئا  مؤ  ذلؤك شالسؤةما مؤ  رؤالل 

 ملةي   لجوان  ألفااةي في برآن   ألشل ش ل اةي .
ايؤؤؤا  لعقا ؤؤؤاي  لؤؤؤذي  حمؤؤؤل يقنؤؤؤا  شباإلجمؤؤؤال  شؤؤؤكل ييادؤؤؤل  لتي ةمؤؤؤات  لجوان ؤؤؤ   ليمؤؤؤرذج  ألفضؤؤؤل ليمج 

 جوان   في ظايل   لصحر   إلسالمة   لمعادل  . 
شفي تجلب   لجوان  ألفااةي  شر   ألشل . كا  تجم   ألفاا   لعلص تجمعا  غنؤل متجؤاةس. شكاةؤن  لشؤليح  

  تقتصؤؤؤل  ألكيؤؤؤل ميؤؤؤ  ال تيضؤؤؤري تحؤؤؤن تي ؤؤؤةظ شال جمايؤؤؤ  شال همنؤؤؤل.. شكاةؤؤؤن معسؤؤؤكل ت  لتؤؤؤاريب  لعامؤؤؤ   لم ترةؤؤؤ
 لقينيؤؤ   لبسؤؤةط  فنوؤؤا مؤؤا  مكؤؤ  شدؤؤ    أةؤؤ  مؤؤيو   ميوجةؤؤ تقليبؤؤا  ييؤؤى  لتؤؤاريب  لعسؤؤكلي.. شلؤؤظ تؤؤل مؤؤ   لؤؤارشس  ل

تلبري ولسر يقنا   تالة     است ياء  عة  لارشس  ل ةم  ش  لقينيؤ   لتؤي هلقايؤا  لشؤةر ييؤا   يؤح م رةمؤ    فؤي 
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  تعؤالى رةمؤؤ    ل ه  تشؤاي   لمشؤاغل ثؤظ تختط ؤؤ  وؤا  لؤلن  رةمؤ لطبقؤ   ألشلؤى مؤ  تجمؤ   لمجايؤاو   لعؤؤلص  يؤ
ش ا تل   لشةر ييا   رةمؤ    تل ثؤا  يؤا ال   حتؤري  ل  نؤل مؤ  ميؤاةي  لعقنؤا   لجوان ؤ  . شمؤا ه ل تل ثؤ  . ش سع  

 م يرما مومال   حتاج م   خلج ما فة  م  نرر .
فؤؤي  لشؤؤر   ألشل لألفاؤؤا   لعلص..ممؤؤا  بؤؤكل فلدؤؤ  هلؤؤف مجايؤؤا يلبؤؤي شمسؤؤيظ  40شرغؤؤظ تجمؤؤ  هك ؤؤل مؤؤ   

ةؤؤؤانر   لحصؤؤؤرل لتلبةؤؤؤ  تيؤؤؤك  لمجمؤؤؤرع هش آال عوؤؤؤا ييؤؤؤى يقنؤؤؤا   تالةؤؤؤ  جوان ؤؤؤ  .  لمر كبؤؤؤ  مؤؤؤا وتؤؤؤلبم  األمؤؤؤ  مؤؤؤ  
 هةا   شةمالت دينية  شبةك . إال ه  تيك  ل لد  ضاين.

وؤاني  لعلبؤي هللاةؤذ   أليمةؤ  تيؤك  لعقنؤا  شكا   لسيب  ألشل في  يتقاني يام إنر    ل ةان   لعيةا ليتجم   لج 
فؤي تيؤك  لملةيؤ    لؤظ  كرةؤر   مي ؤر  تيؤك  لعقنؤا   لجوان ؤ  هدؤال  شال   ةمؤر  لوؤا  وظ لجوان  .. شهيتقا ه  ك نل  مؤي

 يايؤؤات جوان ؤؤ  محؤؤاشن  شمحؤؤان  . بؤؤل كؤؤا   عضؤؤوظ  حمؤؤل هف ؤؤار    شهةؤؤا .. بؤؤل كؤؤاةر   عميؤؤر  بؤؤا ف  ياآ ؤؤ  نويةؤؤ  ش
مقتضؤؤةات  لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ  هدؤؤال  تحمؤؤل  صؤؤمات مؤؤا تلبؤؤر  ييةؤؤ  مؤؤ  ميؤؤاي  غنؤؤل جوان ؤؤ . شلؤؤر ال متيا ضؤؤ  مؤؤ  

فضؤؤل   ششجؤؤرن نيؤؤا  جوؤؤانون  شبعؤؤة  لعيمؤؤاء ش لم  ؤؤلي  ششجؤؤرن  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  مؤؤ   لؤؤذو   حميؤؤر  تيؤؤك 
نشر ت  لتؤؤؤاريب  لتؤؤؤي يؤؤؤف شر ءه إال دؤؤؤا  آيقؤؤؤات  لمعؤؤؤار  ش  خ لعقنؤؤؤا   لجوان ؤؤؤ . الجتمؤؤؤ   لجمؤؤؤ  ش ةصؤؤؤلم شلؤؤؤظ 

سؤؤؤليا  مؤؤؤا تالبؤؤؤن.  عؤؤؤا ه   ضؤؤؤى ألمليكؤؤؤا ةاجتوؤؤؤا ششآليؤؤؤا مؤؤؤ  ذلؤؤؤك  لجمؤؤؤ  نش  ه  وؤؤؤاري شنش  ه   كؤؤؤر   ؤؤؤا 
  ست ان لصالم مسار  لجوان بنئا  لحسابيا  لخاص لمسيمن  شمجاياو ..

مضؤؤافات  شل ؤؤ  تيؤؤك  ل ركبؤؤ   لر عةؤؤ   ل ايمؤؤ  بؤؤذرت بؤؤذشر  ل  ؤؤل  لجوؤؤاني ش  سؤؤتطايتوا ييؤؤل معسؤؤكل ت ش 
 لتي ةمؤؤؤات  لجوان ؤؤؤ  . شييؤؤؤل  عؤؤؤة  لؤؤؤارشس ش لمحاضؤؤؤل ت  لتؤؤؤي يقؤؤؤايا  عؤؤؤة  لم  ؤؤؤلي  شآؤؤؤالص  لعيؤؤؤظ  لؤؤؤر ين  

 لعقناتوظ  لجوان   شهيمنتوا فضال  ي   ةتشار  ألنبةات  لتي تحمل  ل  ل  لجواني .
ال .  شش جؤؤ  شل ؤؤ   ليجؤؤاح فؤؤي منؤؤا   هرع  لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ  ييؤؤى مسؤؤتر  يشؤؤل ت  آلالف هشلئؤؤك كؤؤا  ضؤؤح 

مقاشم  بلس  م   يؤل  ألشسؤا   لسؤعرن    لتؤي كاةؤن مسؤةطل  ييؤى مع ؤظ ذلؤك  لجمؤ  ييؤل ممسسؤات ك نؤل  .  ش 
ن  لمؤؤلنشن  لؤؤر يي لتيؤؤك  لمجمؤؤرع شيؤؤام مسؤؤايمتوا فةمؤؤا تؤؤال مؤؤ  هةؤؤا     ذلؤؤك  ل شؤؤل  لؤؤذري  لمشؤؤلشع تلبةؤؤ  ثيؤؤ ؤؤا ه

 ضرح..ت ين ذلك  كل ش تقليية   هشلئك  لمجاياو  . شىةصا ة  
هلؤؤف مجايؤا    رتؤؤانش  بةشؤؤاشر شمعسؤكل ت  لتؤؤاريب شجيوؤات  لقتؤؤال مؤؤا  40لقؤا ت ؤؤر   لجمؤ   لعلبؤؤي مؤؤ  هيؤاء 

ممؤ  ةصؤ وظ نرؤل  هك ؤل( . شال بك ه  هك ل م  ثي نوظ   ا تيقى تاريبا  يسكليا  معقرال . شه  1992-1985بن   
 شؤكل فايؤل جعؤل ميؤ  مقؤاتال  محتلفؤا  ييؤى ةحؤر جيوات  لقتال . شه  ربعوظ ييى  أل ؤل بؤار  فؤي معؤار  ة ة ةؤ  

 آنب.
 ش ا تل شةن  ليسب  لتقليية  لجيسةات تيك  لمجمرع  حسب ما تقصنتوا  ار ما  ستطعن..  
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 مجايا 20000 ةحر         لسعرن    
 مجايا  5000 ةحر    لةم       
 مجايا 4000 ةحر                  مصل     

 مجايا 2000              ةحر       لجح  ل     
 يا  مئات  لمجاياو      ةحر           لمالص  مل كش( 

 يا  مئات  لمجاياو      ةحر                 لنيةا          
 يا  مئات  لمجاياو      ةحر               فيسطن     

 يا  مئات  لمجاياو        ةحر               إمار ت  لخية   لعلبي
يشل ت فقا جاء م  كل ميوا   هر ام تتل شح بن   لمئات ش ترةس   لعل ق شسرريا شلييا  شمرريتاةةا ش لصرمال  هما 

 .  ا ي نشل  لعالظ . شكذلك  لمجاياو  
 

يذ   اإلضاف  لعشل ت هللاالف  لمجاياو   لباكستاةنن   لؤذو  ةضؤلش  شبؤاركر  مؤ  رؤالل تجمعؤات شمعسؤكل ت 
  .مستقي  هش م   ألفاا  مبابل 

شلييق فؤي إآؤار  لمجايؤاو   لعؤلص. فباسؤت ياء يؤا  مئؤات مؤ   لمطؤارنو  هدؤال  فؤي بالنيؤظ . يؤانت مع ؤظ  
 لعؤؤؤؤل ق  نمؤؤؤؤل تيؤؤؤؤك  آلالف  لممل ؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤى بالنيؤؤؤؤا   ش ؤؤؤؤا  ةطيؤؤؤؤق  لي ؤؤؤؤام  لعؤؤؤؤالمي  لجاوؤؤؤؤا ش ةتؤؤؤؤل جحيؤؤؤؤل   لعؤؤؤؤلص.. ش

ذ  م  لصؤؤؤؤلص فؤؤؤؤي  ليرسؤؤؤؤي  . مؤؤؤؤشةادؤؤؤؤليا . ش  بؤؤؤؤتعين  إلةت اضؤؤؤؤ  .. شهة ؤؤؤؤن رشسؤؤؤؤةا إلؤؤؤؤى  لشةشؤؤؤؤا  . شش عؤؤؤؤن 
ش ستملت مآسي  لمسيمن   شكل ف ة  م    تل ص  لقل   لعشلي  مؤ  ةواوتؤ  شةميؤن شسؤا ل  إليؤالم إلؤى كؤل بنؤن 

  لقول ش لغة, في ضمنل هي مسيظ..    ما   جل
نيؤؤؤ  فمؤؤؤا ذ  كؤؤؤا  نشر تيؤؤؤك  آلالف مؤؤؤ   لمجايؤؤؤاو   لؤؤؤذو  هيؤؤؤاش  شتؤؤؤاربر  شهتقيؤؤؤر   سؤؤؤتخا م  لسؤؤؤالح رفة ؤؤؤ  شثق 

شتعيمؤر   سؤتخا م  لمت جؤؤل ت شكؤل دؤؤيف  ألسؤيح  ؟!  مؤؤاذ  كؤا  هثؤليظ ييؤؤى تيؤك  لمعلكؤؤ   لمشؤتعي  فؤؤي كؤل مكؤؤا  
 يام    شفي  لشلق  ألشسط  لجحيل  ش لعل ق ش لشام راد ! 

تقليبا  البؤيء.. فباسؤت ياء  عؤة  لعميةؤات  لجوان ؤ   ل لن ؤ   لتؤي  ؤام  ع موؤا مؤ  ال يال ؤ  لوؤظ هدؤال  بؤذلك 
 لشةشؤؤا  ييؤؤى ة ؤؤس  لطليقؤؤ   ألفااةةؤؤ .. لؤؤظ تسؤؤايظ تيؤؤك  جمؤؤ  . شباسؤؤت ياء  عؤؤة  لؤؤذو   لتحقؤؤر   جيوؤؤ   ليرسؤؤي  ش ل

  لحشرن في  لمعلك  . 
لقا تل شةن في مسي وا بن   عة ةؤاالت  الةقؤالص ييؤى  لجوؤان ش لصؤحر  هدؤال  كمؤا ةصؤل فؤي  لؤةم  مؤ  

كؤؤا  مؤؤ  بنؤؤيوظ مقلبؤؤر  شمعؤؤاشةر  ليشؤؤةر هسؤؤام  بؤؤ  لةميؤؤي . لتحؤؤاق كؤؤر نر جوان ؤؤ   ؤؤأجوح   إلسؤؤتخبار ت ش لجؤؤةش  
شبن  ةاالت  لعرن   لتام  لياةةا  لتؤي رلجؤر  ميوؤا ليجوؤان ثؤظ يؤانش   لالةامؤاس فنوؤا تمامؤا  شكأةؤ  ال  الن  ذ ت  !! 

 كا  جوان شال إيا ن!!!
لت  نؤؤؤل ش إلةبؤؤؤا  يؤؤذ  فضؤؤؤال  يؤؤ   عؤؤؤة ةؤؤؤاالت  لشؤؤذشذ ش الةحؤؤؤل ف  ل  ؤؤؤلي ش لسؤؤقر  فؤؤؤي متايؤؤؤات  لايؤؤر ش  

 ةتةج   لحماس شيام شجرن يقنا  جوان   دحةح  !
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 فيظ كا  ذلك ؟! 
 لسؤؤؤيب ش ضؤؤؤم جؤؤؤا  ..كا  ذلؤؤؤك أل   تيؤؤؤك  لجمؤؤؤرع لؤؤؤظ تتيؤؤؤق هي ترجةؤؤؤ  شتؤؤؤاريب فؤؤؤي مجؤؤؤال  لعقنؤؤؤا   لقتالةؤؤؤ   

شال فؤؤي ةطؤؤاق  لجوان ؤؤ . شلؤؤظ تتيؤؤق بؤؤنئا  مؤؤ   لمحاضؤؤل ت  لشؤؤلعة   لعقا ؤؤ  . ال فؤؤي مجؤؤال  لسةاسؤؤ  شفقؤؤ   لر  ؤؤ  . 
  ل  ل  لحلكي ش لريي  لسةاسي  لشليي .

.. رياضؤؤؤ .. سؤؤؤالح . جيسؤؤؤات ةشؤؤؤنا ..  تؤؤؤال ..معؤؤؤار    فقؤؤؤط . لقؤؤؤا يسؤؤؤكلي  .. تؤؤؤاريبيسؤؤؤكلي  تؤؤؤاريب 
  اشمن  عة قةان ت  لجم   لعلبي  لمجايا هي آلح لي  ل  لجواني ش لترعة   لسةاسة .

 ن ي  تارير تيك  لملةي .. شلةس مكا  يذ  ييا.لقا كا  لذلك هسبا    لتي  ا هيلض لوا إ  كتي 
شل يؤي  هبؤنل إلؤؤى ةتؤا   غةؤاص  لتلبةؤؤ  ش لترعةؤ  فؤي مجؤؤال  ل  ؤل ش لعقنؤا   لجوان ؤؤ   شؤكل دؤحةم شكؤؤاف. ش 

 هضلص م اال  دارخ  لرضرح.. 
عؤاش  فقا كا    لتجم   ألكيل ليمجاياو   لعلص . يظ مجاياش  جحيل   لعؤلص  لؤذو   ؤامر  مؤ  نشل مجيؤس  لت

هلؤؤف مجايؤؤا شربمؤؤا هك ؤؤل.  شه ن ييؤؤنوظ يؤؤا  هللاالف ممؤؤ   25 لخيةجؤؤي ش لؤؤةم  شييؤؤى رهسؤؤوا  لسؤؤعرن  . شكؤؤاةر  هيؤؤاء 
  لشةشا  شغنليا م   لجيوات  لم ترة . همر   ليرسي  ش

لقا يانش  لؤيالنيظ رؤالل  ليصؤف  ل ؤاةي مؤ   لتسؤعنيات لةعةشؤر  ةالؤ   الةؤتالل بؤب   لعييؤي مؤ   يؤل همليكؤا  
 وا  شةي ا وا م  نشل  لياتر م  هر ضؤنوظ لقتؤل  لمسؤيمن  فؤي  لعؤل ق . شنيؤظ ش  تؤل  لنوؤرن  فؤي فيسؤطن .. ش ةطال

فضؤؤال  يمؤؤا ال ؤؤره مؤؤ   الضؤؤطوان ش لسؤؤج  ش لتح ةقؤؤات ييؤؤى وؤؤا هجوؤؤح   السؤؤتخبار ت فؤؤي بالنيؤؤظ شالسؤؤةما  لسؤؤعرن   
 ببساآ  البيء!! فماذ  كا  رن فعل ييى كل ذلك؟

    لخطباء؟ هو   لايا   لذو  ميمش   لاةةا ةماسا  ليجوان ش الستشوان؟ لظ  ك  لذلك هي هثل!! هو   لعيماء؟ هو 
جحيؤؤل  ييؤؤى هرض شييؤؤى مؤؤل يقؤؤا مؤؤ   لؤؤحم  . لؤؤظ تتعؤؤلض  لقؤؤر ت  ألمليكةؤؤ   2001شىلؤؤي 1991فميؤؤذ يؤؤام 

فعؤل مؤ  ةؤ   لخيؤل كاةؤن  لعلص إال إلى يمينتن  وتةمتن  في  للياض ش لخيؤل.. شىذ   يييؤا مع ؤظ  إلبؤار ت  ؤأ  يمي
م  ةحص    لشةعي . ال وبقى إال يمية  ش ةؤا  . شيؤي ت جنؤل مقؤل سؤك  لألمليكؤا  ش هتباع  الستخبار ت  إلول ةة  

يؤذ  فؤي يشؤل سؤين  !! شيؤذ   خجؤل هي همؤ  تحتؤل هرضؤوا  مئؤؤات فؤي  لليؤاض فؤي  لعيةؤا  تؤل فةؤ  هربعؤ  همليكؤا ! 
 ا !! إة  همل فخٍح !هللاالف  لجيرن ثظ  كر  يذ  ةجظ مقاشمتو

يذ  في بيا تحنل فة   لعاش يقل ن ر  إلسالم  لذي  حتؤري كعيؤتوظ شمسؤجا ةيؤنوظ دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ . بؤل 
 شبنن ما لوظ  لذي  ضر في رح ة  همليكا كل ورم هك ل م  ميةار نشالر كيما هبل ن  لشمس شغلبن! 

ر  رةموؤؤظ   فؤؤي ذلؤؤك  لحؤؤان  . يؤؤظ مؤؤ   لؤؤذو  بؤؤذش  يؤؤامه   شهثيؤاء  لتحقنؤؤق ثيؤؤن ه   لمجايؤؤاو   ألربعؤؤ   لؤؤذو 
يؤ   ايؤؤا   لتجمؤؤ  . شتيقؤؤر  ف ؤؤل   شيقنؤا  جوان ؤؤ  . ييؤؤى  عؤؤة  لجوؤؤانون  مؤ   لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  . ش ضؤؤر  ش تؤؤا 

ييؤؤنوظ مؤؤ  رؤؤالل  يتل فؤؤاتوظ ش مؤؤا ةقؤؤل  لتي حيؤؤر   ش ضؤؤحامعوؤؤظ فؤؤي هفااةسؤؤتا  .شبؤؤا  هثؤؤل  ل  ؤؤل ش لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ  
 م  مقابالت معوظ..   لسعرني

شفؤؤي هللارؤؤل ه ؤؤام  لشؤؤر   ل ؤؤاةي لألفاؤؤا   لعؤؤلص . بؤؤاهت  لصؤؤرر   لعامؤؤ  تتضؤؤم هك ؤؤل فؤؤأك ل ليجمةؤؤ  . شبؤؤاهت 
عؤب نشر  تيد ا   همليكا شيجمتوؤا   ش لر ؤرف  لصؤليم لحكؤام  لعؤلص ش لمسؤيمن  معوؤا . شمؤ   لمشؤلشع  لصؤونرةي 

م شة ؤاق ييمؤاء  لسؤالآن  تؤارل ملةيؤ  محريؤ  لؤظ  عؤا  لمكؤا  هساسةا فؤي  ةتشؤار  لعقنؤا   لجوان ؤ  . شبؤاهت فضؤا 
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هسؤس  لعقنؤا   لجوان ؤ  تطؤلح ة سؤوا بتيقا ةؤ  فؤي هشسؤا   بؤاهت محينوظ تلقةعوا . شبؤاهت معؤالظ  لصؤرر  تتضؤم . ش
  ألم  يمرما.  شتوةأت  ألجر ء ل  ل جواني ثرري مبشل . 

مؤؤا تبعؤؤ  . شهةؤؤا    إلةت اضؤؤ  شمؤؤا  جؤؤلي فنوؤؤؤا .  شجؤؤاءت هةؤؤا   سؤؤيتميل شمؤؤا تاليؤؤا . ثؤؤظ  ةؤؤتالل  لعؤؤؤل ق ش 
لتجعؤل رةؤار  لجوؤان   شآؤؤلح  لجوؤانون  يؤر  لطؤلح  ألك ؤؤل جماينليؤ  شميط ةؤ  فؤي هشسؤؤا   لصؤحر   إلسؤالمة  بؤؤل 

  لجوان ؤؤ هشسؤؤط مختيؤؤف بؤؤل  م  ألمؤؤ   كافؤؤ  ت ريياتوؤؤا . شييؤؤا تيؤؤاش  لحاجؤؤ  ماسؤؤ  جؤؤا  إليؤؤان  آؤؤلح هسؤؤس  لعقنؤؤا  
 جماينلي وياسب  لملةي . شت ادنيوا  أسيرص

 
 :حالة العقيدة الجهادية في األمة والصحوة والتيار الجهادى اليوم 

رغؤظ  لعر آؤف  لجةابؤ    فؤي ههمؤ  ة ة ةؤ   إ  ةال   لعقنا   لجوان   لا  مختيف بل  م  ألم  شآبقاتوا تمؤل
 ال  مك   ليورض  األم   لمر جو  ش لمقاشم  إال  الياء  لدالةوا..    

شيشؤؤتا   منؤا   شجوؤ  مؤؤ  هيؤظ مةؤانو  شهرطؤؤل رطؤر   لمر جوؤ  فؤؤي  لحؤلص  لتؤي تخرضؤؤوا  ألمؤ   لنؤرم شيؤذ  
شيؤؤؤذ  منؤؤا   يؤؤؤر مسؤؤمشلة   لعيمؤؤؤاء ش لم  ؤؤلي  ش ل تؤؤؤاص ش ألن ؤؤاء ش لم ق ؤؤؤن  شرجؤؤال  لسةاسؤؤؤ  . هش ريؤؤا ورمؤؤا   عؤؤؤا وؤؤرم 

ة . شبشؤؤكل هرؤؤم هشلئؤؤك  لؤؤذو  ش إليؤؤالم فؤؤي يؤؤذه  ألمؤؤ . شالسؤؤةما شييؤؤى شجؤؤ   لخصؤؤرص رجؤؤال  لصؤؤحر   إلسؤؤالم
 ش    لمقييؤؤؤ   لخطنؤؤؤل   لل ييؤؤؤ :  لملةيؤؤؤ  سؤؤؤةحمير  هماةؤؤؤ   لجوؤؤؤان شترجةؤؤؤ   لمقاشمؤؤؤ  ش لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني فؤؤؤي مؤؤؤلةيتن  

  لقانم .  لملةي  

 
 مفاروة قونر  وحايقة وهامة:

يؤؤا فؤؤي كؤؤل  ؤؤر  يينر لقؤؤا هنر   لعؤؤاش ه  رؤؤط  لحؤؤلص يؤؤذ  يؤؤر هيؤؤظ شهرطؤؤل رطؤؤر   لمر جوؤؤ . شهنر  هةوؤؤظ  وت 
رطؤؤر   لحؤؤلص  ألرؤؤل  . يسؤؤكليا  شت يرلرجةؤؤا  شييمةؤؤا  شةضؤؤاريا   شىيالمةؤؤا  شسةاسؤؤةا  شهميةؤؤا  ش  تصؤؤان ا .. إ   لعؤؤاش 
 لصينيي  لنورني   ةان  همليكا شةي ا وا  لنرم م   ل  ؤار ش لملتؤاو  ش لميؤافقن .. وت ر ؤر  يينيؤا  شؤكل سؤاةق غنؤل 

ممؤؤؤا وؤؤؤرفل لوؤؤؤظ هسؤؤؤباص  ليصؤؤؤل  لمان ؤؤؤ   فؤؤؤي كؤؤؤل رطؤؤؤر  يؤؤؤذه .  لميؤؤؤاةي   ابؤؤؤل ليمقارةؤؤؤ  فؤؤؤي كؤؤؤل تيؤؤؤك  لمةؤؤؤانو  ش 
 لمر جوؤات . شلؤؤذلك غحشةؤؤا فؤي يؤؤذ   لر ؤؤن. شل ؤيوظ هنركؤؤر  ه ضؤؤا  هةيؤؤا ةت ؤرق ييؤؤنوظ فؤؤي رؤط  لمر جوؤؤ  ييؤؤى جيوؤؤ  

 شلؤؤؤؤذلك هييؤؤؤؤ  ر مسؤؤؤؤ نيا  لصؤؤؤؤينيي   لعقنؤؤؤؤا   لجوان ؤؤؤؤ  ش ل ؤؤؤؤةظ  لمعيريؤؤؤؤ .  شؤؤؤؤكل سؤؤؤؤاةق غنؤؤؤؤل  ابؤؤؤؤل ليمقارةؤؤؤؤ  ه ضؤؤؤؤا .
 لمتصؤؤون    شهيؤؤل نفؤؤاع همليكؤؤا   ه   لمر جوؤؤ  مؤؤ    إلريؤؤاص( كمؤؤا وؤؤايرةوا    نريؤؤن فؤؤي ملةيؤؤ  ةؤؤلص  ألف ؤؤار. 

لقؤؤا مؤؤلت ةؤؤلص همليكؤؤا  لمعييؤؤ  ييؤؤى  لمسؤؤيمن  ميؤؤذ يوؤؤا ش  شهةوؤؤا مؤؤ  هيؤؤظ مل ةؤؤل   سؤؤتل تةجة   لحؤؤلص  إلسؤؤتباقة (.
 هدياف يينوا مياٍح جاوا .ش  ستل تةجنتوا  كينيتر  هش سط  لتسعنيات  عا  مل ةل . ثظ ةاف, برش  ليعن  ييى

 ش  تحؤن سؤؤتار مؤا  سؤؤمي مكافحؤ   إلريؤؤاص   قصؤؤا  لقؤا  امؤؤن ةؤلص همليكؤؤا مؤ   لمسؤؤيمن  ش ةميتوؤا  لصؤؤينية
  لمسيمن ( ييى  ألسس  لتي فصيتوا في  ل صل  لسانس شيي :

 
 تجفيل المنابة المالية والما ية لإلرهاب .  - 1
 أو أ رهم و جنسم . ةمالمقاو  اغتيال الرؤوس و -2
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 تصفية العناصر ون طريق الخوا والتس يم لب دانسم أو ل معتقالت الدولية. - 3
التاههويه  -5إلغههاء المههالذات اآلمنههة لإلرهههاب بنجبههار الههدول و هه  ترحنههل المجاهههد ن أو تصههفنتسم  - 4

 ااوالمي.
 الموار ات ارمنية بالتعاوو مة حكومات )ال  المس منن . - 6
 إل  ذلك مصرحا  ومع نا  ود  مواور وهي : اال)ند )وش تم  أقا
 

ال حهههها العسههههكري المباشههههر )رايههههات صهههه نبية  سو يههههة صههههريوة و هههه  )ههههال  المسهههه منن. وبههههر مهههها  - 7
 أ ماه)ا تراتيجية الورب اا تبامية(.  

 وقد ح ا  ولي وسكري ل ماار ة في هذا ال حا بايا   أمريكا. - 8
  مجال الدولي بنشراد أمريكي مباشر.نقل الموار ات ارمنية ل - 9
توبنق مبدأ الورب اال تبامية و   قاليا الصوو  اا المية و الجسا ية وههو مها أ هموه )إجسهاك  - 10

 .  المواوالت اارها)ية وبل ناوئسا(
وتتهول  .  وأقنرا  ما  سمنا في هذا الفصهل الهذي وههو  مها أو نهه رامسهفن د وأ هماه : )حهرب ارفكهار( -11

امواء  وند  يسا رايا مستاار  ارمن القومي فهي اا ار  ارمريكيهة الماهار ة فهي التنظنهر لسهذه ال
 الورب التي ياار  فنسا حت  شيخ ارزهر وأئمة الورمنن  

 

 : من .كتيكات ) حرب األفكار ( األمريكية 

حطؤؤات إذ عةؤؤ  لقؤؤا  بؤؤتمين  يؤؤذه  لحؤؤلص ييؤؤى  هرؤؤظ إيالمؤؤي شف ؤؤلي يا ؤؤل. ف ؤؤا  مؤؤ  ذلؤؤك  فتتؤؤاح يؤؤا  م 
  اليا   لعلبة  شلاات  لمسيمن  . مرجو  شممرل  م   يل  لحكرم   ألمليكة  مبابل .

ثؤؤؤظ نريؤؤؤن همليكؤؤؤا مجؤؤؤال  لقيؤؤؤر ت  ل ضؤؤؤا ة   الياؤؤؤ   لعلبةؤؤؤ  شبطؤؤؤا ظ إيالمؤؤؤي يلبؤؤؤي محتؤؤؤلف مؤؤؤ   لميؤؤؤافقن   
 ( .  الور فافتتحن  يا     ش لملتاو  ش لعمالء.

شفؤؤؤلض ر ا ؤؤؤ  دؤؤؤارم    لعلبةؤؤؤ  ش إلسؤؤؤالمة  بتانؤؤؤل ميؤؤؤاي   لتلبةؤؤؤ  ش لتعيؤؤؤةظ كمؤؤؤا هلحمؤؤؤن همليكؤؤؤا   لحكرمؤؤؤات   
لحذف كل ما م  بأة  ه  وحكي رشح  لمقاشم  في  ألمؤ   . كمؤا دؤارت هش مؤل همليكةؤ  لحكرماتيؤا    ؤالتح م ال حؤ  

ضؤؤننق ترجنوؤؤات تشؤؤمل  ةصؤؤار  لمسؤؤاجا ش لؤؤارشس ش لخطؤؤب ش لتعيؤؤةظ  لؤؤاويي . شتتضؤؤم  ت ادؤؤنل مؤؤ   إللاؤؤاء ش لت
 ش لتشري  ش لتحليا..

سؤؤتعمل ك نؤؤل   مؤؤ   طايؤؤات  لعيمؤؤاء شرمؤؤره  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة    عؤؤل ضؤؤار  تشمصؤؤنب   لمصؤؤا ب ه  همليكؤؤا 
 لحكرمات . شتستعمل يذ   لقطاع  إلسالمي  لمحتلف في معلك   ألف ار لتشري   لؤاو  شىتؤالف مقرمؤات  لمقاشمؤ  

ي  تحن مسؤمى مكافحؤ   إلريؤاص ش لتطؤلف . شيؤ  آليقؤ  بؤث هف ؤار ش لجوان فة  ي  آليق  ل تاش   لعمني   لمشر 
ش لتعؤؤاش    ش لرسؤؤطة     إليتؤؤا ل  وؤؤا : لخيؤرع ش لؤؤذشبا  فؤؤي  ل  ؤؤل ش لحضؤؤار   ألمليكةؤؤ    تحؤؤن مسؤؤمةات ك نؤؤل  . مي

مؤ   . شغنل ذلك م  نياشي  لؤايا  ييؤى هبؤر ص جوؤيظ  لؤذو  ويبسؤر  لباسؤيا شيت يمؤر   ألسؤيتيا..م   آلرل ش لحر ر
 هةباء جياتيا.
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 مكؤؤؤ  تيخؤؤؤةم ةالؤؤؤ   لعقنؤؤؤا   لقتالةؤؤؤ  لؤؤؤا   لمسؤؤؤيمن  مؤؤؤ  رؤؤؤالل   شفؤؤؤي شسؤؤؤط يؤؤؤذه  ل ؤؤؤت   لطامؤؤؤ   لطاغةؤؤؤ   
 ردايا لا  ثالث  بل  م يي:

  لعقنا   لقتالة   لجوان   لا  يام   لمسيمن . -
  لعقنا   لجوان   لا  ما رس ش طايات  لصحر   إلسالمة . -
ا   لجوان ون   لنرم  عا هةا   سيتميل ش لعل ق شما  ستجا م  ظلشف . شةتياشل ذلك  لعقنا   لجوان   ل -

  ارتصار . ثظ هةتقل إلى لب  لباص  ألشل شير:
 نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة .نيرتيا : ة لي    لعقنا   لجوان   ش لميو  في 

 
 واا المية النوم :أوال : أما ون العقند  القتالية لدن وواوات الاعوب العربية 

فلةؤؤؤ  لؤؤؤظ ويؤؤؤق لؤؤؤا  مع ؤؤؤظ بؤؤؤل  م  ألمؤؤؤ     سؤؤؤيب تتؤؤؤالي  لعقؤؤؤرن ييؤؤؤى سةاسؤؤؤات  لقمؤؤؤ  ش لخؤؤؤرف ش لتجونؤؤؤل .  
شسؤؤا ل  إليؤؤالم   شميؤؤاي   لتلبةؤؤ   لتؤؤي تعتمؤؤا  شمحاربؤؤ   إلسؤؤالم ش تانؤؤب بؤؤل  ع  . ش لتؤؤي مارسؤؤتوا  لحكرمؤؤات ييؤؤل

ت  لؤؤاو  ش لعقنؤؤا  لؤؤا  بؤؤعربوا فؤؤي  لااليةؤؤ   لسؤؤاةق  لؤؤيالن  إلفسؤؤان ش لعيميؤؤ    ش لقضؤؤاء ييؤؤى مؤؤا تبقؤؤى مؤؤ  مكرةؤؤا
  لمسيمن .

شبسؤيب مؤؤا ر   ييؤؤى  يؤؤرص  ألك ليؤؤ  مؤؤ   لؤؤري   ةؤؤب  لؤؤاةةا شكل  ةؤؤ   لمؤؤرت(. لؤؤظ ويؤؤق مؤؤ   لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ   
  لا  مختيف آبقات  ألم    إال  لعر آف شبعة هللاثار ما تبقى م  يقنا   لجوان لا   ليذر  لةسنل م   ألم ..

تؤؤالي  سؤؤت ح ه توا شمؤؤا فعيتؤؤ  فؤؤي  لعؤؤل ق ثؤؤظ هفااةسؤؤتا  ثؤؤظ تشل ؤؤ  ةمؤؤالت همليكؤؤا يينيؤؤا ميؤؤذ يقؤؤا مؤؤ   لؤؤحم  ش 
 لعؤؤؤل ق ثاةةؤؤؤ .. شمؤؤؤا تطلةؤؤؤ   لنؤؤؤرم مؤؤؤ  بؤؤؤل م   إلةؤؤؤتالل ش لعؤؤؤاش   ييؤؤؤى كافؤؤؤ   لصؤؤؤعا. مسؤؤؤتواف   لجمةؤؤؤ  ةكامؤؤؤا  

المتيؤؤؤؤايي إلسؤؤؤؤل  نل شمؤؤؤؤا ت نؤؤؤؤله  لقضؤؤؤؤة  شمحكؤؤؤؤرمن    نشال  شجمايؤؤؤؤات   هةح  ؤؤؤؤا  ةاكمؤؤؤؤ  هش معارضؤؤؤؤات. شنيموؤؤؤؤا  ل
  ل يسطنية  شمجلياتوا ميذ الةت اض  راد .

جعؤؤل هساسؤؤةات  لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ  تعؤؤرن لألمؤؤ . ةنؤؤث  شؤؤوا رجؤؤل  لشؤؤارع  لعؤؤاني دؤؤحر  فطليؤؤ  آيةعةؤؤ  ال  
  ميعوا م  ترلنا  أليمال ش ألفعال   إال سةاسات  لقم  ش لخرف ش ألة م   ليرلةسة  في كل مكا . 

  ضؤؤل     ثؤؤظ   ضؤؤل ةمؤؤق همليكؤؤا شةي ا وؤؤا  لصؤؤينينن    شمؤؤ  شر  وؤؤا  ؤؤر  بيؤؤي هكيؤؤل شل ؤؤ   لمبشؤؤل ت تيؤؤاش 
 دونر . إ  تيك  لمبشل ت تيمس  لنرم في كل مكا .

شييؤى  لعكؤؤس ممؤا ت يؤؤ  همليكؤؤا. فؤل  ةمالتوؤؤا لتانؤل  لميؤؤاي  شهدؤؤرل  لتلبةؤ  ش لتعيؤؤةظ شمحاربؤ   لتؤؤاو  .  ؤؤا  
ال  جؤؤاش  لوؤؤظ  لنؤؤرم مؤؤان  شيريؤؤ  ليمر جوؤؤ    شهشسؤؤا   لعيمؤؤاةنن     لؤؤذو  يؤؤ  ةتؤؤى فؤؤي دؤؤ رف جييؤؤن رن   ل عؤؤل يا

 باش ف   ليخر  ش لشلف   إال  إلسالم شر وت  شيريت  . إة  مكل   . 
  و   ارمل . )ل و   االوتقا  بقهرب التوهر  نوهو بعإو روش العقند  الجسا ية تتسرب إل  ارمة باكل  

 الجماهنر تتم مل .  اانتصار. فنو
لقد   به أمريكا  نياهم التهي ا)ت هوا بوبسها , وحببهه إلهنسم المهوت  والهة أفضهل مهن اهرود الويها  التهي 

 تعدهم إياها. وهكذا تول لنا أمريكا وقد  حب الدنيا و رابية الموت   
 ويجب أو ناكرهم : إو أمريكا تساودنا النوم و   بغ  الدنيا وحب الموت. 
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 هللا قنرا . و  ونا و نسم موتا زؤاما . فال ج اهم 
ووندما  يصل هذا ااحساس ليكوو جماهنريها  . هت ق  الجمهاهنر وهن  اه سها الهوهن . و تسهنر ارمهور  

باكل وكسي. ووندها تعو  المسابة منها إله  صهدور أوهدائنا . وال نعهو  غمهاء  غمهاء السهنل ال ميمهة لنها. وإنمها 
 افعة ال إله إال هللا مومد ر ول هللا.جماهنر مؤمنة تتور  بالقو  الد

 

 تانيا : وأما ون حالة العقند  القتالية الجسا ية في أو اب الصوو  اا المية:
لقؤؤؤا ريعؤؤؤن مختيؤؤؤف هشسؤؤؤا   لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  غنؤؤؤل  لجوان ؤؤؤ  ييؤؤؤى  رؤؤؤتالف ما رسؤؤؤوا شييؤؤؤى مؤؤؤا  يقؤؤؤرن 

ةا . شل   شميؤذ قةؤام  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا متالةق ييى آليق  لتسةس   ريعن كل مقرمات  لعقنا   لجوان   يمي
. شالسةما  عا سيتميل شىيال   لحمالت  لصينية   عا  ةتالل  لعل ق ييى  لشلق  ألشسط  ل ينؤل شيؤر يميةؤا   لعؤالظ 

  إلسالمي. ميذ ذلك  لر ن تشوا  لصحر   إلسالمة  غنل  لجوان   ةال  فله ش ةقسام ةان .
هةةؤؤا فؤؤؤنوظ مكؤؤؤا   خنؤؤل مؤؤؤ  ييمؤؤاء ش ؤؤؤان  شرمؤؤره دؤؤؤحر     سؤؤت حيظ  لوجؤؤؤرم شفاأل يةؤؤ   لصؤؤؤالح  مؤؤ  هيؤؤؤل  ل 

 لافاع ش لانل  .  فمالر  لي  ل  لمقاشم   شى  كا  ييى  ستحةاء . شل يوؤا دؤحر  ن رؤل  لصؤحر  تبشؤل  خنؤل. شل ؤ  
حؤؤؤلص هك ليؤؤؤ  شلألسؤؤؤف تتحؤؤؤرل ليعمؤؤؤل كيةؤؤؤانق ميافقؤؤؤ  مؤؤؤ  ةنؤؤؤث تؤؤؤاري هشال تؤؤؤاري . فؤؤؤي رامؤؤؤ  بلةؤؤؤام  ر مسؤؤؤ نيا ل

  ألف ار.
االلؤؤ  ييؤؤى ذلؤؤك شلمعلفؤؤ   ألسؤؤماء ش لونئؤؤات ش ألبؤؤخاص  لتؤؤي تشؤؤ   لاؤؤار  ييؤؤى  إلسؤؤالم مؤؤ  ن رؤؤل لي شيك ؤؤي 

دؤؤ    ه  ةقت ؤؤي هثؤؤل شسؤؤا ل  إليؤؤالم  لمختي ؤؤ  مؤؤ  إةتلةنؤؤن شفضؤؤا ةات شدؤؤحف شمجؤؤالت شممل ؤؤات . لتتؤؤا   سؤؤنل 
. تحؤؤن نيؤؤاش   لحؤر ر ش اليتؤؤا ل ش لرسؤؤطة  شةيؤؤذ  يمؤل كتنبؤؤ  ةؤؤلص   شرسؤرل  ش لطيةعؤؤ   لمقاشمؤؤ  فؤؤي يؤذه  ألمؤؤ 

  إلرياص.
لقؤؤا شدؤؤل  لوجؤؤرم ش لسؤؤمرم ل ؤؤؤل ميؤؤاةي شمبؤؤانئ يؤؤذ   لؤؤاو  . تحيؤؤؤنال  ليحؤؤل م . شتحليمؤؤا  ليحؤؤالل شةلبؤؤؤا    
 شيكذ  تييى مساجا  لضل ر بتخطةط ر مس نيا ش كرةاويةسا .   شرسرل 
 

 ههد . وترفههة ملذنسهها مههن جد ههد. إرصهها ا  لمههن حههارب هللا النفهها  تبنههي مواريبسهها مههن جدالضههرار إو مسههاجد 
 ور وله. لتوارب أصواب مسجد مباء , الذ ن أ سوا )نيانسم و   تقون من هللا ورقواو من أول  وم..

إو رح  المعر ة الداق ية تدور النوم. و تكوو قارية مة طالئة رامسفن د المعممهة مهن أصهواب ال وه   
 تي مألها  وه الدوالرات رغبا  , ورووتسا  ياب الوكام و ووندهم رببا ..المنمقة والبووو المكور  ال

فههأفرزت لنهها أممههال شههيواو الع مههاء ) وبههد الموسههن العبيكههاو ( , وإمههام الوههرم المنفههوخ , الوبههر السههمنن  
 )وبد الرحمن السديا( ..وشيخ ارزهر صاحب الونواويات . وأممالسم في  ل ) د إ المي . 

 
 بعد  بتمبر: الجسا يالتيار في العقند  الجسا ية وأما ون حالة 

 فالحال وبشل  الخنل  ل  نل . شل   ييا  إبكالةات تحتاج لي  نل م   لجوا ش لعمل . 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  898  [  

 

 لخنؤؤلأ فؤؤل   لعؤؤاش    ألمليكؤؤي جعؤؤل ك ؤؤ   لطلشةؤؤات  لجوان ؤؤ  تؤؤلجم . شجعؤؤل  لجمؤؤاينل  لمميؤؤا   همؤؤا  شؤؤا ل
 جوان قةاموا  الحشا. ليمقاشم  هشس  . شيذ   سول ييى نير   ل

 شهما  إلبكاالت فعا  همرر:
 ؤؤا كيؤؤات  لتةؤؤار  لجوؤؤاني  بلمتؤؤ  يهشلوؤؤا شهرطليؤؤا ه  ةؤؤلص همليكؤؤا ييؤؤى هفااةسؤؤتا  ثؤؤظ ييؤؤى  لتةؤؤار  لجوؤؤان

ش ؤا سؤبقن  إلبؤار    رسا ل  شلي  فانة    تال  هش هسل  . فؤل  مع ؤظ  ل ؤانر  ألساسؤي ميؤ   ؤا  ضؤى فؤي سؤينل   
إال  ليؤحر  أل ؤل مؤ   لقينؤل. ةنؤث تقؤ  ييؤى   شمؤ  كتا ؤ  شمي ليؤ  رادؤ  مؤ  ةميؤ  ر وتؤ  شنيرتؤ  لذلك. شلظ ويق 

 موم  إةةاء نير   لجوان . شةشل مبانئ  لعقنا   لجوان   . شىيان  ةشل ميايجوا. اكاييو
ملجعؤا   كما ه   لتل    لجواني  لمكترص ييى  يت   اإلضاف  ليتؤل    ل  ؤلي ليصؤحر   إلسؤالمة   لؤذي  شؤكل 

ف ليؤؤا  شفقوةؤؤا  لي  ؤؤل  لجوؤؤان مؤؤ  هم ؤؤال ممل ؤؤات سؤؤنا  طؤؤب رةمؤؤ    .شغنؤؤله كممل ؤؤات هرةؤؤ   ألسؤؤتاذ محمؤؤا  طؤؤب 
شبعؤؤة ممل ؤؤات هللارؤؤؤلي   ممؤؤا كتؤؤؤب فؤؤي  لسؤؤؤتنيات ش لسؤؤبعنيات . وتعؤؤلض  لنؤؤؤرم ليوجؤؤرم شليمصؤؤؤانر  مؤؤ   لمكتبؤؤؤات 

 ششسا ل  ليشل. كما وتعلض ليطع  ش لتشري  . 
 لشؤؤؤةر محمؤؤؤا بؤؤؤ  ييؤؤؤا  لريؤؤؤاص شييمؤؤؤاء  لمارسؤؤؤ   ليجا ؤؤؤ    شمؤؤؤا بيؤؤؤي يينوؤؤؤا  مؤؤؤ  تؤؤؤل    شكؤؤؤذلك ف ؤؤؤل نيؤؤؤر 

 .  لمخيصن  م  نيا  بالن  لحلمن .. كل ذلك وتعلض  لنرم ليمصانر  ش لتاننب . ش لطع  ش لتشري  
م . )ل إو ارمهر  هذهب بعنهدا  . فهد طهال السجهوم النهوم تهراا أممهال اامهام ا)هن تيميهه وا)هن الاهيم ومدر هتس

 وغنر ذلك و   مستون  ل ما من شأنه إو  وفر ما   ل عقند  الجسا ية . 
إنسههم يوههار وو حتهه  بعهه  النصههوئ القرفنيههة فههي  تههب المههدارس اال)تدائيههة. إنسههم صههرحوا فههي بعهه  

رنسا تقول فهي نسا تسها ( ول يا أ سا الكافروو ال أوبد ما تعبدوو..)  را اتسم بأنسم لن يسمووا )تدريا  ور  
النوم لهيا هنها  إال   هن واحهد , الجهواب بسهي  : فه.  يهل ؟   . وههذا ياهجة اارههاب(  لكم   نكم ولهي   هن) 

 معه شريكا .. و قسل الك ب . واحدا   أحدا  ال يقبل و   العالم ربا  يفرك نفسه  ريد أو   ن )وش الذي 
 هكذا ورر المجرم . و يه. إال معه أووو   الناس القرار : 

 غةؤؤؤاص رش نيؤؤؤا مؤؤؤ  جوؤؤؤ  ش بتانؤؤؤب هنبةاتوؤؤؤا شمؤؤؤا وؤؤؤايموا مؤؤؤ    لجوؤؤؤانيلجوان ؤؤؤ  موؤؤؤان  فؤؤؤي  لتةؤؤؤار فالعقنؤؤؤا   
  لمكتب   إلسالمة  م  جو  هرل .

 لم ادؤؤؤي  مؤؤؤ  كؤؤؤل هركؤؤؤؤا  شيؤؤؤي ه   ل  ؤؤؤل  لجوؤؤؤاني   بيؤؤؤي ييؤؤؤى  لحاكمةؤؤؤ  شمبؤؤؤانئ  شييؤؤؤا  مشؤؤؤكي  ثال ؤؤؤ . 
شيؤؤؤر تؤؤؤل    جؤؤؤب مؤؤؤ .شكا  لؤؤؤ  فقوؤؤؤ  شهنبةاتؤؤؤ  .ارص هة حؤؤؤ. مؤؤؤ  هجؤؤؤل إآؤؤؤالق تي ةمؤؤؤات جوان ؤؤؤ  ةخيريؤؤؤ  ت لجاييةؤؤؤ 

  لح اع يية    شل   م   الةتباه ألمل يام : 
معلكتيا  لنرم مختي     فوي معلك  نف  دا ل  أليا ء  ل  ؤار مؤ  هشلةؤا وظ  طليقؤ  هممةؤ  شمقاشمؤ  بؤعية   إ 

 شفقو  شهةكام  شهنبةات . ف له شة ليات  لنرم ل  إال  لقينل ش  حتاج  بإسالمة  يالمة . شيذ  مجال لظ  كت
فم   قرم بوذ  ش ا يضن  لسنرف رجؤال  لتةؤار  لجوؤاني شمضؤر  إلؤى ربوؤظ بؤوا ء . شسؤحين  لسالسؤل إلؤى 

 لمجايؤؤاو   فؤؤي  لؤؤيالن  ألشرشبةؤؤ    بؤؤل ش لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة   (  لار ةتاةامريؤؤات   غر ةتاةؤامر  ألمليكةؤؤ  ش ل  نؤؤل مؤؤ  
 .شبعشل ت  آلالف ! اآلالف 
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 اؤؤل  بؤؤاغل .. شةسؤؤأل   ه    ؤؤبة لوؤؤا فلسؤؤاةوا. فمؤؤ  ييؤؤا  ليا  ؤؤ .  جؤؤب آؤؤلح يقنؤؤا  جوان ؤؤ  تياسؤؤب إ   ل 
 ملةي   لمقاشم . 

 .شبعا يذه  لمقامات ش لترضةحات ةارل في ديب  لمرضرع
 

************* 
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 مقومات العقيدة الجهادية والفكر والمنهج في  
 دعوة المق اومة اإلسالمية العالمية:

 
 لتقسؤؤةظ  لار سؤؤي إال لتسؤؤونل  ل وؤؤظ   ش لتمنؤؤح بؤؤن  ه سؤؤام  يؤؤذ ء  ةقؤؤرل  ؤؤأ   لعقنؤؤا  يؤؤي كؤؤل ال وتجؤؤحه. شمؤؤا  بتؤؤا 

  لعقنا    شتيةا  تل  ط تيك  أل سام.
( . ش لتؤؤي تشؤتمل  ل جؤؤاه ييؤؤى كؤؤل   لعقنؤؤا   إلسؤؤالمة   فالعقنؤا   لجوان ؤؤ   لقتالةؤؤ (   يؤي فؤؤلع مؤؤ  كؤؤل يؤر   

يؤ   أش لتسيةظ  قر يا  لشليع  ش لاو  . ش لطاي  ش الة ةان لحكظ   شرسرل  . شكؤل مؤا ةشؤهركا   إلسالم ش إل ما  . 
ش لتسؤؤيةظ . مؤؤ   إل مؤؤا   القيؤؤب  ش إل ؤؤل ر  اليسؤا    ش لعمؤؤل  ؤؤالجر رح . ش مؤؤا وتبؤؤ  ذلؤؤك مؤؤ   لتصؤؤلفات   الة ةؤؤانيؤذ  

 لسؤؤؤعي فؤؤؤي فعؤؤؤل  لمؤؤؤأمرر. شتؤؤؤل  ش ألف ؤؤؤار ش ألةاسؤؤؤةس . ف ؤؤؤل ذلؤؤؤك مؤؤؤ   لعقنؤؤؤا  . شكؤؤؤذلك مؤؤؤا وتلتؤؤؤب يينوؤؤؤا مؤؤؤ  
  لمح رر بلضى شتسيةظ . 

شلمؤا يممؤؤن ه  ه ؤؤام ليعقنؤا   لجوان ؤؤ    بييؤؤذ  يؤؤ   لعقنؤا   شؤؤمرلوا . رهوؤؤن ه    تطؤؤف ممؤا كتبؤؤ   لشؤؤةر ييؤؤا 
رهوؤن لمؤ  سؤيف إ جؤاه   ةسؤيا    هش كتيؤن بؤنئا   ثؤظ   يح م. فل  م  ميوجي في  ل تا ؤ  هةؤي إذ  تردؤين لم وؤرم 

 ستايي يي     ( .   ه  
شيخنا وأ تاذنا الج نل أ)و مومد وبد هللا و ام غفهر هللا لهه و رحمهه هللا تعهال  رحمهة وا هعة ف  فقا يل    
 فقال في كتنب   لمرجح  ل ةظ   لعقنا  شهثليا في بياء  لجنل( :  .

ا   ةضؤؤباآوا يؤؤي  لضؤؤا ط  ألمؤؤن   لؤؤذي  حكؤؤظ  لتصؤؤلفات   شيرجؤؤ   لسؤؤير    شيتر ؤؤف ييؤؤى مؤؤ  العقنههد :] 
شىةكاموؤؤا كؤؤل مؤؤا  صؤؤار يؤؤ   لؤؤي س مؤؤ  كيمؤؤات هش ةلكؤؤات . بؤؤل ةتؤؤى  لخيجؤؤات  لتؤؤي تسؤؤاشر  لقيؤؤب   ش لمشؤؤايل 

  لتي تعمل في جيبات  لي س   ش لور جس  لتي تمل في رةال. يذه كيوا تتر ف ييى يذ   لجواه  لحساس.
فسؤان   كينؤل   فؤي  لتصؤلفات. ش ة ل جؤا   شبارتصار فالعقنا  يي نماغ  لتصؤلفات  فؤلذ  تعطؤل جؤحء ميوؤا هةؤا  

  لصل   ....[ ي يا ال  ي  سر 
شييى يذ  فؤل  كؤل  إلةحل فؤات  لتؤي  ةعاةنوؤا فؤي سؤيركيا   هفؤل ن   شجمايؤات   ر جعؤ   كينتوؤا  إلؤى  ثظ  ال: ] 

ةم  لتصؤرر  إلةحل ف في  لتصرر  لعقاي . فالياس في يذه  أل ام  حاج  إلى بياء  لعقنؤا  مؤ  جاوؤا . شىلؤى تصؤح
 إليتقاني . فال با م  إفل ن   سبحاة  شتعالى  األلر ة . شال با م  ه  تستقل ي مؤ    يؤح شجؤل فؤي  أليمؤاق 

 . شه   عمل  لي رس ةب . شال مياص م  ه  تحةا  لقيرص شيي تستشعل ينيت  شجالل . شيقرم يذ   لاو  ييى: 
 ة ةق   أللر ة  . -1  
 ة ةق   لعيرن   . -2  
  لصي  بن   لعيا شرب  . -3  

 شيذه همرر ثالث  ال با م   ستقل ريا في  لي رس:
 معلف    ش اره  .  -
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 معلف   لعيا شةاه .  -
 ش لصي  بن   لخالق ش لمخيرق .  -

شييؤى يؤذ  فلةؤ  مؤ   لعيؤث تتبؤ  فؤلشع  لشؤلع   شآييوؤا مؤ  بؤخم ال تلسؤر فؤي  يبؤ  ة ةقؤ  يؤذ   لؤؤاو .  شال 
ةأمؤ  شةلكؤ  فؤي يؤذ   ل ؤر  . ش لحؤق ه   ليؤاس غابؤن  اة  ي مؤ     لتؤي توؤةم  ييؤى كؤل سؤكي  شتستقل  في كة

كم ؤل  أليمؤى  لؤذي  -ةتؤى  لؤذو    ةمؤر   لشؤعا ل  لتعيا ؤ   -ييوظ ة ةق  يذ   لاو   لع ؤةظ . شم ؤل ك نؤل مؤيوظ 
 همسك بذةب  ل نل   شيحسب هة  همسك بن  وا   جسظ  ل نل ...[.

ش ا هدبم  لنرم لاويا بؤنئا مألرفؤا   ه  ةؤل  بخصؤا  وؤا شم ييؤى  لعبؤان ت شيؤر فؤي ة ؤس  لر ؤن  ثظ  ال(: ]  
هش وؤؤؤح شل هيمؤؤؤاال  تخلجؤؤؤ  مؤؤؤ  إآؤؤؤار يؤؤؤذ   لؤؤؤاو  . كاالسؤؤؤتوح ء  سؤؤؤي  ثابتؤؤؤ  يؤؤؤ  رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ . 

هش مؤل   شيسؤخل ميوؤا. شيؤذ   لؤذي  ت ؤق   لضة  شرنت في محكظ  لتيحيل. شيرال  عيظ هة   االستوح ء إةما ووحه مؤ  
هيؤؤل  لؤؤذكل مؤؤ  يؤؤذه  ألمؤؤ  أ هةؤؤ   عيؤؤي رن   لمسؤؤتوحئ . شرلشجؤؤ  مؤؤ   إلسؤؤالم . شمؤؤ  يؤؤذ   لقينؤؤل سؤؤب  لؤؤاو    هش 

 ...[. سب   هش رسرل   فم  فعيوا ةكظ يية   اللن 
 لؤؤاو  شيخيطؤؤر  بؤؤن  ميؤؤؤاي  هيؤؤرن أل ؤؤلر  لح ةقؤؤؤ   ل يؤؤل  . ه   ليؤؤاس ال  علفؤؤر  ة ةقؤؤ  يؤؤؤذ   ثؤؤظ  ؤؤال(: ]  

فوؤر مؤ    متعان  في ةةاتوظ    سظ ضئنل م  ميواج ةةاتوظ م  نو     شهما مع ظ  لميواج  لذي ورج  ةةؤاتوظ 
َُ َعلَْياِه َوِكايالً  .دي  ير ه هش ير  غنله م   لبشؤل َه *  أََرأَْيَت َمِن ا.هَخذَ إِلََههُ َهاَواهُ أَفَأَْناَت .َكُاو  أَْكثَاَرهُْم أَْم .َْحَساُب أَ

َْ هُْم إِال َكاألَْنعَاِم بَْل هُْم أََضلن َسبِيالً  ََ إِ ََ أَْو يَْعِقلُو  . (44-43/  ل ل ا  .   يَْسَمعُو
  بؤؤؤل  شييؤؤى يؤؤؤذ  فؤؤلةي هر  ه   لتلكنؤؤؤح ييؤؤى مسؤؤؤا ل فلعةؤؤ  مؤؤؤ   لشؤؤليع   اليسؤؤؤب  لييؤؤاس همؤؤؤل غنؤؤل ميطقؤؤؤي 

  مكؤؤ  هبؤؤا   بتجمةؤؤ  هغصؤؤا  ةضؤؤل  مؤؤ   عضؤؤوا فؤؤي  لوؤؤر ء . ه  محاشلؤؤ  ياب ؤؤ  السؤؤتيبات  ليؤؤذشر فؤؤي  لوؤؤر ء . شال
 وت ر  ميوا بجل  ذ ت جذشر ضارب  في هيماق  ألرض.

ال بؤؤا مؤؤ  سؤؤير   لميوؤؤاج  للبؤؤاةي  لؤؤذي رسؤؤم    لوؤؤذ   لخيؤؤق. فالبؤؤا مؤؤ  هرع  ليؤؤذر  فؤؤي  لتلبؤؤ   ثؤؤظ تعوؤؤايا  
شيكؤؤذ   اليسؤؤب  لب ةؤؤ  يؤؤذ   لؤؤاو   لع ؤؤةظ  البؤؤا مؤؤ  ةتؤؤى تسؤؤتري  ا مؤؤ  ييؤؤى هدؤؤرلوا. ثؤؤظ تمتؤؤا   لشيوؤؤا شهفياةوؤؤا . 

  ت اء  لسينل  لذي رسم    لوذ   ل ا   ةتى  حمل يذ   لؤاو  . ال بؤا مؤ  بيؤاء  ألسؤاس  اؤلس  ليؤذر  فؤي هيمؤاق 
  ألرض . هي غلس  لعقنا  في هيماق  لقيب.

 لعيؤث محاشلؤ  إبؤان  بيؤاء ضؤخظ ش لعقنا  يي  ألساس  لمكن   لذي تلت ؤح ييةؤ  فؤلشع يؤذ   لؤاو  كيؤ . شمؤ   
بؤؤال هسؤؤاس . شمؤؤ  ييؤؤا: فؤؤل  محاشلؤؤ  تتبؤؤ  فؤؤلشع  لشؤؤليع   الت صؤؤنل ش لتعينؤؤل   يؤؤر  بؤؤتاال  ؤؤالموظ يؤؤ   أليؤؤظ. شال 
 مكؤؤ  ه  تؤؤمتي  لمحاشلؤؤ  هكيوؤؤا  لتؤؤي ةلجؤؤر    ش ل مؤؤار  لتؤؤي ةأمؤؤل . شمؤؤ   ألشلؤؤى ه  ةتبؤؤ   لميوؤؤاج  للبؤؤاةي فؤؤي بيؤؤاء 

شذلؤك بتلسؤةر  لعقنؤا  هشال  فؤي  أليمؤاق. ثؤظ مطالبؤ   لؤي س  عؤايا  ؤأش مل  لشؤليع  كيوؤا.  يذ   لؤاو  ليؤي س  لبشؤلي .
 إذ ه   لميواج  للباةي في تلبة   لي س جحء م   لعقنا  ذ توا . 

شال ةيسؤؤى ه   لا عةؤؤ  إلؤؤى رص  لعؤؤالمن   البؤؤا ه  وتم ؤؤل فةؤؤ   لميوؤؤاج  إللوؤؤي كؤؤامال   شال بؤؤا ه   كؤؤر  مصؤؤح ا  
ض  وتحل  فنتحل   حلكت   لقلهللا  . فالا عة   طالب  الشليع  كاميؤ . شل يؤ  فؤي  لر ؤن ة سؤ    ال  مشي ييى  ألر 

 طالؤؤؤب  ليؤؤؤاس   ؤؤؤلشع  لشؤؤؤليع   يؤؤؤل ه   عيموؤؤؤظ يؤؤؤذ   لؤؤؤاو   شيشؤؤؤا هة ؤؤؤاريظ إلؤؤؤى إآؤؤؤاره  ل امؤؤؤل  لشؤؤؤامل   شبعؤؤؤا ه  
. شيكؤذ   ؤام  ل يؤذ   لؤاو  شت ليعاتؤ ولسمر  في هذياةوظ  لصرر   ل امي  . وارل معوظ ن رل  إلآار لةعيموظ ت ادؤن
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 إلسالم هشل مل  فؤي  لي ؤرس  لبشؤلي   شيكؤذ   قؤرم فؤي كؤل مؤل   حؤاشل فنوؤا بيؤاء يؤذه  لي ؤرس  اإلسؤالم. شال ميؤاص 
م    ت اء يؤذ   لسؤينل شال م ؤل مؤ   ةتواجؤ . ف مؤا ه  يؤذه  ألش مؤل ش ليؤر يي فليضؤ  مؤ  ييؤا     ش تبايوؤا فؤلض 

ف ذلك   ت اء  لميو   للباةي في بياء  لؤي س فؤلض كؤذلك . شكؤل محاشلؤ  إل امؤ  يؤذ   لؤاو   انؤل الهص في ر ابيا   
إال  ىيذ   لميو   للباةي البا ه  تيرء  ال شل . شذلك أل  يذ   لؤاو  ال  كؤر  شلؤ   كؤر  إال كمؤا هر ن  . شلؤ  وييؤ

ال ة ةق  يذ   لؤاو  إلؤى  ليؤاس يؤر فابؤل بي س  لميو   لذي رسم  رص  لعالمن . شكل ميو   شلي ةستعمي  إل ص
 ال محال . شير ييث ش ميوا  شلعب. 

 لمؤؤيو   للبؤؤاةي  ل ؤؤةظ  لؤؤذي رسؤؤم  رص  لعؤؤالمن . شسؤؤي   سؤؤنا  لبشؤؤلي  محمؤؤا دؤؤيى   ييةؤؤ   إتبؤؤاعالبؤؤا مؤؤ  
ح ةقؤ  شجؤرنيظ شسيظ إل صال نو    إلى  يرص  لبشل شالبا م   لياء  العقنا . م  تعليا  لياس  للووظ  لحؤق  شب

بوؤؤؤظ إ ؤؤؤا  مؤؤؤلشريظ بوؤؤؤذه  لؤؤؤاةةا. مؤؤؤ   لمسؤؤؤمشل يؤؤؤيوظ؟ هي مؤؤؤيو   جؤؤؤب ه    لميةطؤؤؤ ييؤؤؤى يؤؤؤذه  ألرض   ش لمومؤؤؤ  
 حكموؤؤظ؟ دؤؤي  يؤؤذ   إلةسؤؤا   ؤؤال ر  مؤؤ  ةرلؤؤ    مكاةؤؤ  يؤؤذ   ل ؤؤا   مؤؤ   ل ؤؤر    شبعبؤؤار  ه صؤؤل إ ؤؤل ر جؤؤالل   

 ى رضاه. شرييت  شيمنيت  في هيماق  يب  إلةسا  شآليق   لردرل إل
شمؤؤ  ثؤؤظ شفؤؤي يؤؤذ   لر ؤؤن   فؤؤلةي ال هر  تتبؤؤ   لجح ةؤؤات مؤؤ  يؤؤذ   لؤؤاو  فؤؤي سؤؤير   ليؤؤاس. كالشؤؤلص  ؤؤالةمن   

  ش لشؤؤؤلص جالسؤؤا   إلؤؤؤى غنؤؤل ذلؤؤك مؤؤؤ  يؤؤذه  لت ادؤؤؤنل  لتؤؤي ال تحتميوؤؤا شال تطنؤؤؤق  لؤؤاش م يينوؤؤؤا إال  شتؤؤل   لتؤؤارن 
   حنؤؤؤث  ةيؤؤؤاه مؤؤؤ   لؤؤؤي س  لبشؤؤؤلي  مؤؤؤ  ةنؤؤؤث يؤؤؤية ؤؤؤرس بينؤؤؤن ييؤؤؤى  لعقنؤؤؤا   شجييؤؤؤن  ع مؤؤؤ   إل مؤؤؤا  . ال بؤؤؤا ه  

ةيتقطوؤؤا مؤؤ  يؤؤذ   لحضؤؤةة  لؤؤذي  بطؤؤن إلةؤؤ . ثؤؤظ ةسؤؤنل معوؤؤا دؤؤعا  ةعطنوؤؤا  إل مؤؤا  جليؤؤ  جليؤؤ . ةر كيوؤؤا فؤؤي 
ةمريا شةقنل ي ل توا. شةلنيا م  ييا شةوذ بوا م  ييا   ةتى تشب  ا مؤ  ييؤى يمرنيؤا   دؤيب  ال توحيؤا  لؤحالهل 

يب ميوا كل ما ولياه   ميوؤا  فتي ؤذ شيؤي ر ضؤة  مستسؤيم  مطمئيؤ  ه   لخنؤل كيؤ  فةمؤا ش أليادنل. شييا فقط ةط
 ة ذت . أل   لخنل كي  ميحصل في ميو    ش لشل كي   لشل في  لخلشج ي  ميواج   .

   َا يَأْ.ِيَنهكُْم ِمن ِي هُدًى فََماِن ا.هبَاَع هُادَاَي فَاال يَِضالن َوال يَْشاق َه لَاهُ َمِعيَشاةً وَ  *  فَإِمه َِ َعاْن ِذْكاِري فَاإِ َماْن أَْعاَر

 . (126/124 آ     َضْنكاً َونَْحشُُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَم 
شهيؤرن فؤأذكل ه   لي ؤؤرس  لتؤي تقؤؤام  إلسؤالم لييؤؤاس   ال ميؤاص لوؤا مؤؤ  ه  ت ؤر  بؤؤليع  تؤاص ييؤؤى  ألرض  

 لصافة   لتي تعكؤس ة ةقؤ  يؤذ   لؤاو  هدؤرل  شفلشيؤ   إذ البؤا لوؤا شتأرذ  العح  ظ . شال با لوا م  ه  ت ر   لملهللا  
َهاذَا بَاال     .م  ه   كر  لحموا ش نموا ير يذ   لاو   لذي إلة  تاير   ش لميوؤاج  لؤذي توتؤف  اليؤاس ه  ويوجؤر 

 ُ  ...[ . (52  بل  ةظ:  ولُو اأْلَْلبَابِ ِللنهاِس َوِليُْنذَُروا بِِه َوِليَْعلَُموا أَنهَما هَُو إِلَه  َواِحد  َوِليَذهكهَر أ
   ثظ  قرل( :

فالعقنؤؤا  تم ؤؤل  ألسؤؤاس ليييؤؤاء  ش لعمؤؤار   لضؤؤخم  البؤؤا لوؤؤا مؤؤ  هسؤؤاس مكؤؤن  ش ايؤؤا  دؤؤيب  ةتؤؤى   سؤؤتقل  ]  
فر وؤؤا  لييؤؤاء. شييؤؤا ويؤؤله يامؤؤل هللارؤؤل ويي ؤؤق يؤؤ  يؤؤذه  لح ةقؤؤ   شيؤؤي هةؤؤ  البؤؤا مؤؤ  بيؤؤاء  ألسؤؤاس  يؤؤل  لشؤؤلشع بلفؤؤ  

إال فسنيوار  ليياء كي . البا م   ليا    م  هي ة س ةايريا إلؤى يؤذ   لؤاو  هش ةليؤا تلبنتوؤا ييؤى هسؤاس  ش ليياء   
 إلسالم م   إل ما  هشال   ش يل كل بؤيء  رادؤ  فؤي يؤذ   لعصؤل  لؤذي بوؤن فةؤ  م وؤرم  لعقنؤا  فؤي ة ؤرس هبيؤاء 

ذي  ةتوجؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مؤ    البا م   ةتواج ة س  لطليق  لؤ يذ   لجنل  لميتسب إلى  إلسالم
تؤؤ  ييؤؤى  ل ؤؤر   فوؤؤر ميالبؤؤا ه  ةعؤؤلف  ليؤؤاس بؤؤلبوظ شي متؤؤ  ش  ة. ت ينؤؤن  لعقنؤؤا  فؤؤي  لؤؤي س ثؤؤظ مطاليتوؤؤا  ؤؤال لشع
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مالؤؤك  لميؤؤك  شيؤؤر  لؤؤذي بنؤؤاه مي ؤؤرت كؤؤل بؤؤيء. شيؤؤر  لقؤؤايل فؤؤرق عبؤؤانه  شيؤؤر  لؤؤذي إلةؤؤ  ولجؤؤ   ألمؤؤل كيؤؤ   شيؤؤر 
بؤؤا مؤ  يؤؤذه  ليا  ؤ . همؤؤا ه  ةيؤاه فيطؤؤاليوظ بتطينؤق فؤؤلشع  لشؤليع  شيؤؤظ لؤظ  علفؤؤر  دؤاةب  لخيؤؤق  لخؤالق  لؤل هق.. ال

 ش ألمل  فوذ  ييث شمحاشل  الستيبات  ليذشر في  لور ء.[ .هيؤ.  ةتوى  ليقل م  كالم  رةم    تعالى.
تؤي ييؤل بوؤا بؤةخيا  لشؤونا ش آل  شبعا ه  هسوين في  ليقل أل ؤام لمرضؤرع  لعقنؤا   لجوان ؤ  بوؤذه  ل يمؤات  ل

 -رةمؤؤ     -يمؤؤا هرنت  لتعينؤؤل ييؤؤ   أفضؤؤل بةؤؤا   حمؤؤل فؤؤي آةاتؤؤ  هة ؤؤاس شهسؤؤيرص  لشؤؤونا  لمعيؤؤظ سؤؤنا  طؤؤب 
هريؤا ه  هيقؤب  ؤ  ييؤا.. لؤلبط  ل ؤلع  األدؤل . هي ربؤط مؤا .. ش ش  الدؤطالةات   لذي تمتي  كتا ات  بوذه  لمعاةي

(  شؤمرلوا     صؤانيا فؤي يؤذ   لبؤاص    العقنؤا   ل يةؤ    شيؤي  يقنؤا   إلسؤالم لعقنا   لجوان    لقتالةؤ (  لتؤي ةحؤ  
 شكمالوا.
ه ؤؤرل ه  يؤؤذ   لؤؤلبط بؤؤن   ألدؤؤل ش ل ؤؤؤلشع . هنركؤؤ   لعؤؤاش فؤؤي يؤؤذ   لحمؤؤؤا  هك ؤؤل مؤؤ  إنر   هك ؤؤل هيؤؤل  لميؤؤؤ   

ييؤؤظ ه  هيؤؤظ جوؤؤات  إلسؤؤالمة  لؤؤ . فقؤؤا ييؤؤظ شيؤؤر  شؤؤلع  ؤؤالاحش ش الةؤؤتالل هةؤؤ  سؤؤت ر   مقاشمؤؤ (   شيؤؤذ  بؤؤايي.. ش 
( لؤؤؤؤا   العقنهههد  الجسا يههههة القتاليهههة  لمقاشمؤؤؤ  شهبؤؤؤايا شهيصؤؤؤايا ييؤؤؤؤى  لمر جوؤؤؤ    يؤؤؤي  لمقاشمؤؤؤ   ليا عؤؤؤؤ  مؤؤؤ    

  لجوانون  ييى شج   لخصرص .  لمسيمن  يام    ش إلسالمنن  راد   ش
الؤ  ييؤى  لار سؤات شأل  يذ   لعاش  لمعادل ذكي محتلف ليعاش   ييى مل  لعقرن ش لقلش    شألةؤ    ؤةظ هيم 

 الستل تةجة  شهللار ء  ألرصؤا نن  أ فقؤا ييؤظ يؤذه  لمعانلؤ  شفوموؤا  عمؤق ييؤى  سؤاآتوا   فومؤا هيجؤظ شلألسؤف ييؤى 
 هك ل  لمسيمن    بل ةتى ييى هك ل  ر ن  لصحر  شييماء يذ   لحما  م   لمسيمن  . 

 شيذه  لمعانل   لتي فوموا  لعاش يي ببساآ :
يقنؤؤؤا  جوان ؤؤؤ    ش لعقنؤؤؤا   لجوان ؤؤؤ   لقتالةؤؤؤ  يؤؤؤي فؤؤؤلع مؤؤؤ  بؤؤؤجل   لعقنؤؤؤا   إلسؤؤؤالمة    لمقاشمؤؤؤ  يؤؤؤي شلنؤؤؤا    

 .(  لشامي  
شلؤؤذلك   عمؤؤل  لعؤؤاش  لنؤؤرم مؤؤ  هجؤؤل ه  ال تيضؤؤم ثمؤؤل   لمقاشمؤؤ    ييؤؤى ه   ج ؤؤف غصؤؤ   لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ   

لؤؤا  هيؤل ميؤؤ   إلسؤؤالم شذلؤك  قطؤؤ  جؤذشر  لعقنؤؤا   لشؤؤامي    كمؤيو   يتقؤؤان شيمؤؤل شىةسؤاس  كمؤؤيو  ف ؤل ش ةلكؤؤ  
  لمعادلي  .

(   عؤؤؤا  لحؤؤؤلص الوهههرب اال هههتبامية الفكريهههة( ش حهههرب ارفكهههارفؤؤؤأيي  بؤؤؤرش  ش شهيؤؤؤل نفايؤؤؤ   مؤؤؤا هسؤؤؤمره   
(   شتعؤاول هسؤالنب  لتلبةؤ  ش لتعيؤةظ    لعؤام ش لؤاويي   شضؤبط تغنهر المنهاهج إلستباقة   لعسكلي . شجاءةا  مشؤاري   

ا . ثؤؤؤظ هتبؤؤؤ   ذلؤؤؤك  مشؤؤؤلشع  لخصؤؤؤ   إلسؤؤؤتل تةجنر   ألمليكؤؤؤا  فؤؤؤي هك ؤؤؤل مؤؤؤ  رطؤؤؤاص  لمسؤؤؤاجا شآؤؤؤلق  لتلبةؤؤؤ  فنوؤؤؤ
مل  فؤؤي  لعؤؤالمن  اشر ؤ    شييرةؤؤره  اسؤؤظ   مشؤلشع  لشؤؤلق  ألشسؤؤط  ل ينؤؤل . ش لؤذي  ضؤؤ   ر يؤؤا  لتاننؤل  لشؤؤ 1000

ريؤؤؤؤؤؤ     لعلبؤؤؤؤؤؤي ش إلسؤؤؤؤؤؤالمي ييؤؤؤؤؤؤى كؤؤؤؤؤؤل  لصؤؤؤؤؤؤعا    لسةاسؤؤؤؤؤؤة  ش ال تصؤؤؤؤؤؤان     ش ل قافةؤؤؤؤؤؤ  ش لاويةؤؤؤؤؤؤ    ش لتاريخةؤؤؤؤؤؤ  ش ليا
 ش  ل ية  ... ش مكرةاتيا  لحضاري  كأم     بعربا ش ةكاما  شمحكرمن  .  ش الجتماعة 

شمؤ  ييؤا  جؤؤب ه  ةؤار  شيؤذ  مؤؤا هبؤلت إلةؤؤ   مقامؤ  يؤذ   لجؤؤحء  ل ؤاةي مؤؤ   ل تؤاص شكؤذلك فؤؤي مقامؤ   لجؤؤحء 
 : ر  رلي( . شهينا ييا ما ل  يال    ال قل  شيمواور المقاومة ومستويات المقاومة ألشل ي  

البا ل ي تحصل  لمقاشم   لتي ةطمم إلنوا   مؤ  ةمؤر  لعقنؤا   لجوان ؤ   لقتالةؤ  . شال  مكؤ  لوؤذه ه  تييؤن إال 
في ة رس  ا  متألت إ ماةا   المياةي  لشامي  ليعقنا   إلسالمة  . ش لتؤي هساسؤوا  الة ةؤان  لتؤام لمعيؤي ال إلؤ  إال   
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 ى للضؤؤ ل   . فاسؤؤتعات كؤؤي تييؤؤي مؤؤيو  ةةاتوؤا    كؤؤل  لتسؤؤيةظ ش الة ةؤؤان ش   ؤالم ورم  لمحؤؤان لمعيؤؤى محمؤؤا رسؤر 
َْ  : لمعيي يذه  لشوان  . مارك  تماما  معيي  رل  تعؤالى ُ َوَرسُولُهُ أَْماراً أَ ََ ِلُمْؤِمِن َوال ُمْؤِمنَِة إِذَا قََض  َّللاه َوَما َكا

ََ لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْماِرِهْم َوَماْن يَ  ً يَكُو َ َوَرسُاولَهُ فَقَادْ َضاله َضاالالً ُمبِيناا فَاال   ش رلؤ  تعؤالى :  .(36  ألةؤح ص:  ْعاِص َّللاه

اا قََضايْ  ََاَجَر بَْيانَُهْم ثُامه ال يَِجادُوا فِاي أَْنفُِساِهْم َحَرجااً ِممه ُماوَك فِيَماا  ََ َحتها  يَُحك ِ ً َوَرب َِك ال يُْؤِمنُاو   َت َويَُسال ُِموا .َْساِليما
إ  ييؤؤى ييمؤؤاء  ألمؤؤ  شقةؤؤان ت  لصؤؤحر    ه   عميؤؤر  ييؤؤى تلسؤؤةر هسؤؤس  لعقنؤؤا   لشؤؤامي   ل اميؤؤ  لؤؤاف    . (65ء:  ليسؤا

  لمسيمن  إلى  لتمسك  أدرل نويوظ   يقنا  شسيركا  . شىبل ه مالمم يقناتوظ  لجوان   شىهكا وا.
يؤاةي  لعقنؤا   هشال . ثؤظ هركؤح شم  هجل  لت امل  لذي ةشنل إلة  بن   ألدؤل ش ل ؤلع   سأبؤنل إلؤى مختيؤف م 

ييؤؤى  لجاةؤؤب  لؤؤؤذي ةحؤؤ   صؤؤانه   شيؤؤؤر   لعقنؤؤا   لجوان ؤؤؤ   لقتالةؤؤ ( شمؤؤا وتعيؤؤؤق بوؤؤا مؤؤ  مسؤؤؤا ل يقا ؤؤ  شسةاسؤؤؤة  
 بلعة  ش مبانئ تلبري  هرل . شسأتياشل ذلك  عر    ييى  لشكل  لتالي:

  . مرجح في  لمياةي  لعام  ليعقنا   إلسالمة  أليل  لسي  ش لجماي  - (1 
  لمياةي  لعام  ليعقنا   لجوان    لقتالة  لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة . - (2 
 .  لعالمة   عة  لت صنل في ةقا  هساسة  م   لعقنا   لجوان   لاير   لمقاشم   إلسالمة   - (3 
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  (1)أوال:  موجز في األساسيات والمناحي العامة لعقيدة أهل السنة والجماعة: 

يؤؤ  يمؤل رضؤي   ييؤ    ه  رسؤؤرل    –رةمؤ     - لشؤليا  لصؤؤحةم ممؤا رش ه مسؤيظ جؤاء فؤي  لحؤاوث 
 ديى   يية  شسيظ    ال يياما جاءه جيليل يية   لسالم  سأل  :

اا ههالم أو تاههسد أو ال إلههه إال هللا , وأو مومههدا ر ههول هللا . وتاههيم الصههال  . وتههؤتي ال  هها  . وتصههوم   
( .  ؤال فؤأريلةي يؤ   إل مؤا  . فقؤال دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :    و ا هتوعه إليهه  هبنالرمضاو , وتوهج البنهه إ

( . ؤال فؤأريلةي يؤؤ   ن بها  , ومالئكتههه , و تبهه , ور ه ه , والنههوم اآلقهر , وتههؤمن بالقهدر قنهره وشههرهمأو تهؤ 
 (. فننه  را  أو تعبد هللا  أنك تراه , فنو لم تكن تراه , إلةسا  . فقال ديى   يية  شسيظ :   

 ش ا جم  يذ   لحاوث رالد  هركا   إلسالم . شهساسةات  إل ما  . شمل تب  إلةسا  ش لمعلف .

ش ؤؤا فصؤؤل ييمؤؤؤاء  إلسؤؤالم  ؤؤؤا ما  شةؤؤاو ا    فؤؤؤي هبؤؤر ص ييؤؤؤرم  لعقا ؤؤا ش لترةنؤؤؤا مؤؤا  شؤؤؤ ي ش  ك ؤؤي . ش سؤؤؤتقلت 
 شيي : ي .يقنات رتصل   هيقنا  هيل  لسي  ش لجماي  ييى هساسةات ةيقل ييا ميوا ما 

 وقند  أهل السنة والجماوة والفروة الناجية بنذو هللا: 
 فيح  ةشوا ه  ال إل  إال   شةاه ال بليك ل  شه  محما   يياه شرسرل .  -( 1 
شةؤؤمم   ؤؤاهلل شمال  تؤؤ  شكتبؤؤ  شرسؤؤي    ش لنؤؤرم  آلرؤؤل ش لبعؤؤث مؤؤ   عؤؤا  لمؤؤرت فةؤؤ    شةؤؤمم   القؤؤار رنؤؤله   -( 2 

 شبله.
 ةرةا   بلبربنت  شةمم  هة   لخالق  لل هق  لميائ  لمعنا مالك  لميك ال رص لي ر  سر ه.  -( 3 
 شةرةا    ألرينت  شةمم  هة   إلل   لمعيرن ةقا  ال معيرن سر ه جل جالل .  -( 4 
ليظ   شمؤؤا شةرةؤا    أسؤؤما    لحسؤؤيى شدؤ ات   لعؤؤال . شةؤؤمم   مؤا شدؤؤف  ؤؤ  سؤبحاة  ذ تؤؤ  فؤؤي كتا ؤ   ل ؤؤ  -( 5 

جاء ييى لسا  رسؤرل   ألمؤن    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ . مؤ  غنؤل تحليؤا شال تعطنؤل شال ت نةؤا شال تم نؤل 
 شير  لسمة   لبصنل". يء. فور سبحاة  كما شدف ة س  : "  لةس كم ي  ب

  . شيؤظ شةعتقا مذيب  لصحا   شم  جاء  عؤايظ مؤ   لسؤيف  لصؤالم  اإل مؤا   أسؤماء   تعؤالى شدؤ ات  -( 6 
 لؤذو  ييمؤؤر  تيؤؤك  ألسؤؤماء ش لصؤؤ ات   شفرضؤؤر   ل ةفةؤؤ  ش ل يؤ  إلؤؤى   يؤؤح ش جؤؤل . شهللاميؤؤر   ؤؤاهلل ييؤؤى مؤؤل ن 
 . ش يتقاش  هة  سبحاة  شتعالى مردؤرف بوؤذه  لصؤ ات ةقؤا  ال مجؤاه   . ييؤى  ليحؤر ش  ل ةؤا  لؤذي وينؤق 

 إلمؤؤام مالؤؤك رةمؤؤ    تعؤؤالى مؤؤيو   هشجؤؤحبؤؤذلك كمؤؤا . شةؤؤمم   يء جؤؤالل   تعؤؤالى .  لؤؤذي لؤؤةس كم يؤؤ  بؤؤ
هيل  لسي  ش لجماي  ش ل ل    لياجةؤ    ييؤاما  ؤال لمؤا سؤأل  سؤا ل يؤ  معيؤى  سؤتر ء   تعؤالى ييؤى يلبؤ  

 ل ةؤؤا مجوؤؤرل. ش إل مؤؤؤا   ؤؤ  ش جؤؤب  ش لسؤؤؤم ل ييؤؤ  بايؤؤ (. فؤؤؤيح   شكة نتؤؤ    فقؤؤال :   السؤؤتر ء معيؤؤؤرم. ش
س    وا   شبصل   شسمعا  وينق  جاللؤ  . لؤةس كأوؤاويا شه صؤارةا . شةؤمم  ه  ةمم   أ  هلل تعالى كما هثين لي 

  تعالى ويحل إلى لسماء  لاةةا ةحشال  وينق  جالل    نش  معلفتيا ل ةؤا ذلؤك . شهةؤ  تبؤار  شتعؤالى  ضؤحك 

                                                
بلح  لعقنا   لطحاشي  الب  هبي  لعح  كتاص  ش  يح م ا ييا  نكتاص  لعقنا  شهثليا في بياء  لجنل ليشةر  لشو ]  يتماةا في دةاغ  يذ   لمرجح ييى   (1 

 [. شلح  ب  ي ةمن    لعقنا   لر سطة  لإلمام  ب  تةمة    لحي ي   شكتاص بلح
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ت. شةؤؤمم  كمؤؤا وينؤؤق  جاللؤؤ  .  شهةؤؤ  تبؤؤار  شتعؤؤالى ميؤؤحه يؤؤ   لحؤؤاشن ش لاا ؤؤات ش ألركؤؤا  ش أليضؤؤاء ش ألنش 
 شفر  . يء العلش ش ل لسي ش ستاياء   يي . شهة  تعالى محةط  كل ب

شةؤؤمم   أةؤؤ  تعؤؤالى مسؤؤتر  ييؤؤى يلبؤؤ .   ؤؤا   يؤؤ  ريقؤؤ  . فؤؤرق  لسؤؤماء  لسؤؤا ع . مؤؤ  تيحيوؤؤ  سؤؤبحاة    -( 7 
 شتعالى ي  ه   حاه هما   هش مكا . شةمم  هة  م  ريق   سمع  شبصله شييم .

   . شهةوظ ريق م  ريق   . مركير   أيمؤالوظ  لتؤي كي وؤظ   سؤبحاة  بوؤا . شميوؤا ة ؤ, شةمم   المال  -( 8 
 لبشل شةماوتوظ شىةصاء هيمؤالوظ . ش ةؤمم   مؤا جؤاء فؤي  لسؤي   ل ابتؤ  مؤ  هيمؤالوظ   ت صؤنال  لمؤا شرن فؤي 

القطل. ش لمركؤؤؤل  لقؤؤؤلهللا  . فمؤؤؤيوظ  لمركؤؤؤل  ؤؤؤالرةي . شمؤؤؤيوظ  لمركؤؤؤل   ؤؤؤبة هرش ح  لبشؤؤؤل. شمؤؤؤيوظ  لمركؤؤؤل  ؤؤؤ
 ... الجبال . شيظ  حضلش  مجالس  لذكل شيلفعر   أليمال . شميوظ  لح     لمرجرنش  م   إلةسا  

شةؤؤمم   كتؤؤب    لتؤؤي جؤؤاء ذكليؤؤا فؤؤي  لقؤؤلهللا  ش لسؤؤي   ل ابتؤؤ  . فيؤؤمم   صؤؤحف إبؤؤل  ةظ . شبؤؤالترر    لميحلؤؤ   -( 9 
 لؤؤؤذي ةؤؤؤحل ييؤؤؤى عةسؤؤؤى   شبؤؤؤالقلهللا   لؤؤؤذي ةؤؤؤحل  ييؤؤؤى مرسؤؤؤى  شبؤؤؤالحبرر  لؤؤؤذي ةؤؤؤحل ييؤؤؤى ن ششن   شباإلةجنؤؤؤل

 خاتمؤؤ   للسؤؤؤاالت ييؤؤؤى رؤؤؤاتظ  ألةيةؤؤاء ةينيؤؤؤا محمؤؤؤا ييةؤؤؤ  شييؤؤؤى هةيةؤؤاء   هجمعؤؤؤن   لصؤؤؤال  ش لسؤؤؤالم . مؤؤؤ  
  إل ما   أملي  يامن :

ه   ل تؤب  لسؤا ق  ليقؤلهللا  ةحلؤن مؤ  ييؤا   ثؤظ ةالوؤا  لتحليؤا ش لتعؤاول ييؤى هوؤاي  لبشؤل.م    ألةبؤار  -ه
ْكَر َوإِنهاااا لَاااهُ   بؤؤا  . إال  لقؤؤؤلهللا   لؤؤؤذي ة  ؤؤؤ    تعؤؤؤالى راتمؤؤؤ   ل تؤؤؤب ش لشؤؤؤل    . ش لل  ْلنَاااا الاااذ ِ إِنهاااا نَْحاااُن نَزه

 ََ  .( 9  لحجل:  لََحافِظُو
ه   لقؤؤلهللا  جؤؤاء ةاسؤؤخا  لمؤؤا  ييؤؤ  شموةميؤؤا  ييةؤؤ  . شه  بؤؤليع   إلسؤؤالم جؤؤاءت  عقنؤؤا   لترةنؤؤا . شيؤؤي  -ص 

 شبالشليع   لخاتم   لياسخ  لما  ييوا .يقنا  جمة   ألةيةاء . 
  ْقاً ِلَما بَْيَن يَدَْيِه ِماَن اْلِكتَااِب َوُمَهْيِمنااً َعلَْياِه فَااْحكُم ِ ُمَصد ِ ُ َوال َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق   بَْيانَُهْم بَِماا أَْناَزَل َّللاه

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحق ِ  هبِْع أَْهَواَءهُْم َعمه اةً َواِحادَةً َولَِكاْن .َت ُ لََجعَلَكُاْم أُمه ََااَء َّللاه ْرَعةً َوِمْنَهاجااً َولَاْو  َِ  ِلكُل ِ َجعَْلنَا ِمْنكُْم 

ِ َمْرِجعُكُْم َجِميعاً فَيُنَب ِئُكُْم بَِما كُْنتُمْ    . (48/  لما ا   ََ فِيِه .َْختَِلفُو ِليَْبلَُوكُْم فِي َما آ.َاكُْم فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت إِلَ  َّللاه

   ََوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اأِلْسالِم ِديناً فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو فِي اْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرين    85 هللال يمل) .  
سُاوُل بَِمااا  شةؤمم   أةيةؤاء   شرسؤي  هجمعؤن  . شهةؤؤ  ال  صؤم إ مؤا  مؤ  جحؤؤا رسؤال  هةؤايظ :  -( 10  آَمااَن الره

ُق بَْيَن أَ أُنْ  ِ َوَمالئَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه ال نُفَر ِ ََ كُلٌّ آَمَن بِاله َحِد ِمْن ُرسُِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا ِزَل إِلَْيِه ِمْن َرب ِِه َواْلُمْؤِمنُو

 . (285  لبقل :  َوأََطْعنَا غُْفَرانََك َربهنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ 

 
 ظ شةصيي يينوظ هجمعن .فيح  ةمم  بوظ شةحو 

شةؤؤمم   ؤؤؤالنرم  آلرؤؤل وؤؤؤرم  ل ةامؤؤ . وؤؤؤرم وبعؤؤث    ألشلؤؤؤن  ش آلرؤؤلي  مؤؤؤ   عؤؤا مؤؤؤرتوظ ليحسؤؤاص . فنؤؤؤمشل  -( 11 
   لممميؤؤؤر  إلؤؤؤى  لجيؤؤؤ    ش ل ؤؤؤافلش  إلؤؤؤى  ليؤؤؤار. شةؤؤؤؤمم   ؤؤؤأ    ةؤؤؤلم  لجيؤؤؤ  ييؤؤؤى  لمشؤؤؤلكن . شه  يصؤؤؤؤا

عؤذبر  بؤذةربوظ مؤا بؤاء      ثؤظ ومشلؤر  إلؤى  لجيؤ  بلةمؤ   لمممين  إما  ا ل   لوظ بلةمت  شي ؤره . هش  
 .  

شةمم   قؤار   رنؤل شبؤله . شةؤمم   ؤأ     ؤا  ؤار كؤل بؤيء  شكتؤب كؤل بؤ  . شه  ة سؤا  لؤ  تمؤرت  -( 12  
ةتؤؤؤى تسؤؤؤت مل ره وؤؤؤا شهجيوؤؤؤا  لمحتؤؤؤرم  لمقسؤؤؤرم. شةؤؤؤمم   ؤؤؤأ   ألمؤؤؤ  لؤؤؤر  جتمعؤؤؤن   إةسؤؤؤوا شجيوؤؤؤا فؤؤؤلةوظ ال 
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ر  هةؤؤؤا   إال  مؤؤؤؤا كتؤؤؤؤب      فقؤؤؤا رفعؤؤؤؤن  أل ؤؤؤالم شج ؤؤؤؤن  لصؤؤؤؤحف . كمؤؤؤا جؤؤؤؤاءت بؤؤؤؤذلك عؤؤؤؤوي   ضؤؤؤلش  هش
ةصؤؤرص  لقؤؤلهللا  شدؤؤؤحةم  لسؤؤي  . شه  ييؤؤى  لمؤؤؤمم   للضؤؤى  قؤؤار   رنؤؤؤل شبؤؤله . شهةؤؤ  مؤؤؤ  رضؤؤي فيؤؤؤ  

  للضى . شم  سخط  في   لسخط . كما جاء ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ. 
يؤا شريؤق هفعاليؤا   مؤ  ه   لعيؤا مختؤار ألفعالؤ   حاسؤب يينوؤا. شةؤمم  ه     ؤانر ييؤى شةؤمم  بؤذلك  ؤأ    ريق

يقنؤؤا  هيؤؤل  -ال  كؤؤر  بؤؤيء فؤؤي يؤؤذ   ل ؤؤر  إال  ؤؤأمله ش ؤؤاره . فعقنؤؤاتيا ,   ؤؤاول. فعؤؤال لمؤؤا وليؤؤا يءكؤؤل بؤؤ
لمخيؤرق رالقؤا شسؤط بؤن   لقاريؤ   لؤذو  هسؤياش   ألفعؤال إلؤى  لعبؤان شة ؤن  لقؤار شجعيؤن   - لسي  ش لجمايؤ  

يؤؤ   لعيؤؤا شجعيؤؤره مجيؤؤل  ييؤؤى فعيؤؤ  رنؤؤله شبؤؤله   الرتةؤؤارألفعالؤؤ  مؤؤ  رنؤؤل شبؤؤل. شبؤؤن   لجيليؤؤ   لؤؤذو  ة ؤؤر  
  ار  .

شةعتقا يقنا  سي يا  لصالم    أ   إل ما   ؤرل  اليسؤا  ش يتقؤان  القيؤب شيمؤل  ؤالجر رح ش ألركؤا  . شهةؤ    –( 13 
 وحيا  الطاي  شييقم  المعصة  .

هدؤحاص  لمعادؤي ش ل بؤا ل كمؤا فعيؤن  شةعتقا في ذةرص  لمؤممين  شمعادؤنوظ يقنؤا  شسؤطا . فؤال ة  ؤل –( 14 
 لخر رج  شال ةقرل  أة  ال ضل م   إل ما  معصة  كمؤا  الؤن  لملجئؤ  . شال ةجعؤل ذلؤك كمؤا  الؤن  لمعتحلؤ  

يمحسؤ    شةعتقؤا ه   لمسؤيء ش ل ضؤل مؤ    ل في ميحل  بن   لميحلتن  بن   إل ما  ش ل  ل. فيلجؤر   للةمؤ 
ء غ ؤل لؤ  بلةمؤ  ا   لمممين    مآل  إمؤا إلؤى ي ؤر     شىمؤا إلؤى يقا ؤ  . فؤل  بؤاء يذ ؤ  بذةبؤ    شى  بؤم

    لا رر  للةةظ .  
ةاير  فؤي هةؤا مؤيوظ . شةتؤراليظ جمةعؤا . شةسؤتا ل لوؤظ شةحؤيوظ شةؤذكل  شةعتقا   ضل  لصحا   كيوظ   شال –( 15 

مساش وظ شما بجل بنؤيوظ . شةقؤل   ضؤيوظ شهةوؤظ جمةعؤا ثقؤا  يؤاشل رضؤي   يؤيوظ .  ف ي محاسيوظ شة 
 شةعتقا ه  هفضل  لصحا   ه ا  كل ثظ يمل   ثظ ي مؤا  ثؤظ ييؤي. ثؤظ  ؤا ي  لعشؤل   لمبشؤلي   الجيؤ    سؤعا

 ؤؤؤا ي  شه ؤؤا يينؤؤا  شييؤؤؤا  لؤؤلةم  بؤؤي يؤؤرف(. ثؤؤظ هيؤؤل بؤؤؤار ثؤؤظ بةعؤؤ   للضؤؤر     ثؤؤظ شآيحؤؤ  ش لحبنؤؤل شسؤؤعنا
. شةحؤؤب هللال بنؤن رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ شةتؤراليظ   شال ةاؤؤالي هجمعؤن    لصؤحا   رضؤي   يؤؤيوظ

فؤؤنوظ شةعؤؤلف فضؤؤيوظ ش ؤؤل بتوظ . شةحؤؤب هموؤؤات  لمؤؤممين  ههش ج رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شةتؤؤرالي  
 جمةعو  رضي   ييو  جمةعا .

بؤؤذةب مؤؤا لؤؤظ  سؤؤتحي    هش  عمؤؤل يمؤؤال  ال  حتمؤؤل إال  ل  ؤؤل. كمؤؤ  هة ؤؤل شال ة  ؤؤل هةؤؤا   مؤؤ  هيؤؤل  لقييؤؤ   -( 16 
معيرما  م   لاو   الضلشر    هش  سؤتحل ةل مؤا  مجمعؤا  ييؤى ةلمتؤ    هش ةؤلم ةؤالال  مجمعؤا  ييؤى ةيؤ . هش 

 لؤبس  لصؤينب   هش رسؤرل  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ    هش فعل فعال  ال  حتمل إال  ل  ل. كسب   تعالى   هش
إياة   لقلهللا  . شةذيب مذيب هيل  لسي  ش لجماي  في ك ؤل مؤ  تحققؤن فةؤ   لشؤلش  ش ةت ؤن ييؤ   لمر ةؤ  . 

 كما جاء ت صنل ذلك ي   ألثبات م  سيف  ألم  شييما وا   لصالحن .
شةؤؤؤمم   كل مؤؤؤؤات  ألشلةؤؤؤؤاء . شه  كؤؤؤؤل  لمؤؤؤؤممين  هشلةؤؤؤؤاء   . شه ؤؤؤلبوظ إلةؤؤؤؤ  شهكؤؤؤؤلموظ ييؤؤؤؤاه هتقؤؤؤؤايظ لؤؤؤؤ      -( 17 

فؤؤي  تبايؤ  لي تؤؤاص ش لسؤي  . فؤؤل  كؤا  يينوؤؤا  ةؤا شهتؤبعوظ لي تؤاص ش لسؤؤي  . شهةؤ  مؤؤ  ةصؤين لؤؤ   ل ل مؤ  ة ل 
ار ش لمشؤؤعرذو  فتيؤؤ  لوؤؤظ إال فوؤؤي  سؤؤتار ج لؤؤ  مؤؤ    تعؤؤالى . كمؤؤا  حصؤؤل لؤؤبعة  لسؤؤحم  كاةؤؤن كل مؤؤ    ش
 شلم  فت  بوظ.
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يؤؤ  هةيةؤؤاءه دؤؤير ت   شسؤؤالم  ييؤؤنوظ برةةؤؤ  ييؤؤى شةؤؤمم  هةؤؤ  ال  عيؤؤظ  لانؤؤب إال   تعؤؤالى .  لؤؤذي هآ -( 18 
كاييؤؤا  شال ةؤؤأتي شال .  عؤؤة غنبؤؤ . شمؤؤ  هنيؤؤى ييؤؤظ  لانؤؤب مؤؤ   إلةؤؤس ش لجؤؤ  فقؤؤا  فتؤؤل  ييؤؤى    ل ؤؤذص 

 وظ .ةصا شال  يل فا  شال ساةل  .
شيؤظ فؤي مشؤنئ  شةمم  ه  هيل  ل با ل ش لذةرص م   لمرةؤاو  ال  خيؤاش  فؤي  ليؤار مؤا لؤظ  شؤلكر   ؤاهلل .  -( 19 

   شةكم  إ  باء غ ل لوظ بلةمت  شى  باء يذبوظ  عال . 
شةعتقا دح   لصال  ريف كل بل ش فاجل م  همل ء  لمسيمن  شيامتوظ . شةصيي ييى مؤ  مؤات مؤيوظ  -( 20 

 . شةأكل ذبةحتوظ . فيمم  هة  م  ديى دالتيا ش ستقيل  ييتيا شهكل ذبةحتيا   فؤذلك  لمسؤيظ شال ةشؤوا ييؤى
مسيظ  ك ل شال ة اق شال بل    ما لظ   ول مؤيوظ  لييؤ  ذلؤك شةؤاع سؤل  ليظ إلؤى   تعؤالى. شة ؤله هدؤحاص 

  لياع شةيل هم  بايوظ ش ضالالتوظ . 
شةؤؤمم    تيؤؤ   لقيؤؤل شةعةمؤؤ  شيذ  ؤؤ . شببعؤؤث  ليؤؤاس ليحسؤؤاص وؤؤرم  ل ةامؤؤ  . شةؤؤمم   مؤؤا جؤؤاء فؤؤي  لقؤؤلهللا   -( 21 

ر هي  شةشل  لؤاش شي  وؤرم  ل ةامؤ . شةؤمم   الصؤل    لؤذي ويصؤب ييؤى بؤ نل ش لسي   ل ابت    م  ةصب  لم
 جويظ   ةنث  مل  لياس فر    سليات ييى  ار إ ماةوظ شهيمالوظ .

 شؤ ايت . شةؤمم   ؤأ   لجيؤ  ش ليؤار ةؤق. مرجرنتؤا  شال ت يةؤا   شةمم   حرض رسرل   ديى   يية  شسؤيظ ش 
 م  ل ةام  ال  ضارش  في رؤيت . . شةمم  بلؤي   لمممين  للبوظ ور 

شةؤؤمم   ؤؤأ   لقؤؤلهللا  ميؤؤحل مؤؤ  ييؤؤؤا    كؤؤالم   غنؤؤل مخيؤؤرق ميؤؤ  بؤؤؤاه شىلةؤؤ   عؤؤرن هةحلؤؤ  ييؤؤى ييؤؤؤاه ش  -( 22 
   ديى   يية  شسيظ   بر سط  همن  شةنا جيليل.محما رسرل  

قؤؤان  لي ؤؤ  ش لضؤؤل مؤؤيوظ بؤؤل  . شه   العينؤؤا ش لمخير ؤؤات ش ألمؤؤر ت ش لقيؤؤرر  ش يت  السؤؤتااث شةؤؤمم   ؤؤأ    -( 23 
 لترسل  شيء م  مخير ات   ال  جره. شةل  ه  بيؤاء  لقيؤرر ييؤى غنؤل يؤاي  لسؤي  شبيؤاء  ل بؤاص يينوؤا 
شرفؤ   إليؤؤالم ش تخؤؤاذ  لمؤؤح ر ت بايؤؤ  ةوؤؤى  لشؤؤلع ييوؤا . تجؤؤب إه لؤؤ  م ايليؤؤا .  ؤؤاألمل  ؤؤالمعلشف ش ليوؤؤي 

   لا   لقار  ييى ذلك. ي   لمي ل ما لظ ومن ذلك لمي ل هكيل مي
شةؤؤؤمم  ه   لجوؤؤؤؤان مؤؤؤاض إلؤؤؤؤى وؤؤؤرم  ل ةامؤؤؤؤ  ال  ميعؤؤؤ  جؤؤؤؤرر جؤؤؤا ل شال يؤؤؤؤال يؤؤؤانل . شيؤؤؤؤر مؤؤؤ  يامؤؤؤؤ    -( 24 

فاجليظ . شهة  فلض ك ا   يمرما  إذ   ؤام  ؤ   لؤبعة سؤقط يؤ   آلرؤلي  إال فؤي   لمسيمن  شهمل  وظ بليظ ش
 مر آ  ثالث  ةنث  صبم فلض ين  :

 العدو بصا المؤمننن وجب الجسا  و حرم االنصراد. إذا التق  صا    -أ
إذا ا ههتنفر اامههام الاههروي الوهها م بمهها أنهه ل هللا الههذي  ههوالي المههؤمننن ويعهها ي الكههافرين , وجههب   -ب

 اال تجابة والنفنر ل جسا  في  بنل هللا معه.
قهسم أو أمهوالسم إذا  قل العدو الصائل أرك المس منن , أو هد هم فهي   هنسم أو أنفسهسم أو أورا -ج

 . وجب الجسا  وصار فرك ونن  ما هو هذه اريام.
شةمم  ه  ةصل   لمممين  ش جب  في  لاو  ييى ما كا  ميوظ م   لمعادؤي ش  ليقصؤا  فؤي  لؤاو  لحؤق  -( 25 

 إلسالم . فل   ستيصلشكظ  في  لاو  فعيؤةكظ  ليصؤل. شةؤمم  ه   لمؤمم  شلؤي  لمؤمم    شه   شىرر  لعقنا  
ي  ش لميؤافقن   عضؤؤوظ هشلةؤاء  عؤؤة . فؤأ  مؤؤ  تؤرلى  ل  ؤؤار ش لملتؤاو  ش لميؤؤافقن  فوؤر مؤؤيوظ كمؤا  ؤؤال  ل ؤافل 
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. شه  م ؤؤايل   ل  ؤؤار ييؤؤى  لمسؤؤيمن  ك ؤؤل بؤؤاو    . شه  مؤؤ  ( ومههن  تههولسم مههنكم فننههه مههنسم تعؤؤالى :  
 ى   يية  شسيظ.ه ام بن   لمشلكن   انل إكل ه شال ضلشر  فقا هثظ   ش ا بلئ مي  رسرل   دي

شةمم   أ  ترةنا  لحاكمة  جحء هساسي   شرك  ركؤن  مؤ  ترةنؤا  أللر ةؤ  شش جبؤات  لعيرن ؤ . شه  مؤ    -( 26 
ؤلع مؤؤ  نش     انؤؤل مؤؤا هةؤؤحل   ك ؤؤل ش  رتؤؤا شرؤلج يؤؤ  ميؤؤ   إلسؤؤالم . شه   لحكؤؤام  لحؤؤاكمن   انؤؤل مؤؤا  بم

يؤظ  ل ؤافلش ( ش   ل ؤالمر ( ش   ل اسؤقر ( .  ؤا  جتمعؤن هةحل   جمةعوظ   كما شدؤ وظ تعؤالى : فأشلئؤك 
متلتباتوا . شيظ ملتؤاش  شى  هيمؤر  هةوؤظ مسؤيمن   سؤيب تيبسؤوظ  التشؤلي  مؤ  نش   لوظ كل يذه  لص ات ش

   ش لحكظ  انل ما هةحل  . 
شكؤؤذلك  لملتؤؤاو    لؤؤذو   اؤؤحش  بؤؤالن  إلسؤؤالم شيعتؤؤاش  ييؤؤى  لمسؤؤيمن   شةؤؤمم   ؤؤأ  نفؤؤ  دؤؤا ل  ل  ؤؤار  -( 27 

 لذو   شلير  م  نش    شيحكمر   لمسيمن   انؤل مؤا هةؤحل   . ش نفعوؤظ يؤ   لمسؤيمن   لنؤرم   فؤلض 
ين  ييى كل مسيظ . شه  ييى كل مسيظ جوانيظ  ال  كيؤف   ة سؤا  إال شسؤعوا . فمؤ  جايؤايظ بنؤاه فوؤر 

. شهةؤ  شذلؤك هضؤعف  إل مؤا  فوؤر مؤمم    ممم    شم  جايايظ بيسؤاة  فوؤر مؤمم    شمؤ  جايؤايظ  قيبؤ  
ال يذر ألةا في  لقعؤرن يؤ   لجوؤان   إال مؤ  يؤذر   مؤ  هدؤحاص  أليؤذ ر  لشؤلعة  كؤاأليمى ش أليؤلج 
ش لملية   ش لذو  ال  جاش  ما وي قر    ش  لمستضع ن   لذو  ال  ستطةعر  ةني  شال ووتؤاش  سؤينال    إذ  

 ين  م  سينل . شكل  ملئ ةسنب ة س  و  ر نب يية . ةصحر    شرسرل  ما ييى  لمحس
 شةمم   كل ما جاء في كتاص   شدم ي  رسرل   جمي  شت صنال .  -( 28 

رقننا با  تعال  ربا  وباا الم   نا  وبالقرفو إماما  وبسهندنا مومهد صه   هللا و يهه و ه م نبيها  ور هوال.  
 توب إليه.أ تغفر هللا العظيم و أ و
 يل ه  هغانر يذه  ل قل   لتي لحضن فنوا رالد  يقنا  هيل  لسي  ش لجماي . شيي يقناتي  لتي هنو  ش 

 شةاه  لمي  ش ل ضل شهسأل   ل بات ييى ما ولضة .    تعالى بوا شل
هةب ه  هةره إلى مسأل  ةلج  آالمؤا هريقؤن  لمسؤيمن  فؤي تؤارير  إلسؤالم شيؤي إةؤا   إلبؤكاالت  ل ينؤل   

وا  ال   ألثل ييى مسأل  شةا   لمسيمن  في شج  هيا  وظ   كمؤا لوؤا  ؤال   ألثؤل ييؤى مسؤأل    لعقنؤا   لتي ل
  لجوان    لقتالة (   شمبان وا  ألساسة   لتي سيعلض لوا الةقا  إ  باء  . 

ى شييؤؤ(  لعقنؤؤا    يؤؤذه  لمسؤؤأل   لشؤؤا    يؤؤي  فتؤؤل ق هيؤؤل  لسؤؤي  ش لجمايؤؤ  ييؤؤى مؤؤذيين  فؤؤي  عؤؤة مسؤؤا ل 
رهوؤؤن  فؤؤي مسؤؤأل    لمؤؤذ يب  ل قوةؤؤ ( شت صؤؤنل ذلؤؤك  لمؤؤرجح شرالدؤؤ  رهوؤؤي فةؤؤ  هسؤؤأل    لوؤؤا  ش لترفنؤؤق 

 ش للبان لما ولضة  سأشرنه في  ل قل   لتالة  إ  باء   .
 

  :من آثار وجود العقيدة اإلسالمية حية في قلب المسلم و.طبيقها في واقع الحياة 

ةتؤؤى ال  خؤؤلج بيؤؤا  لبحؤؤث يؤؤ  غلضؤؤ  هبؤؤنل إلؤؤى  عؤؤة ش  تؤؤب  ل  نؤؤل  . يؤؤذ  مرضؤؤرع كينؤؤل.. كتيؤؤن فةؤؤ   ل 
 ذلك ييى سينل  لذكل ش إلبار    آلثار هركا   إلسالم ش إل ما  في ة س شسير   لمسيظ .
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     ش  مؤؤتأل   يبؤؤ  بوؤؤا   شسؤؤلت  ال إلههه إال هللا و أو مومههد ر ههول هللافؤؤل   لمؤؤمم  إذ  بؤؤوا ةقؤؤا  شدؤؤا ا  ه .
شكةاة  . ش ةعكسن ييى معتقا ت  شهف اره شهرال   شسيرك  . تحرل إةسؤاةا  يجنبؤا  فؤي سؤمره شرقةؤ  هةر ريا  في يقي  

 . شدار رنل   في ذ ت  مشعا  ليخنل ييى م  ةرل .
  ال رؤؤالق لوؤؤذ   ل ؤؤر  شال رص لؤؤ  إال   شال معيؤؤرن  حؤؤق إال   .  ةعكؤؤس فومؤؤ   ال إلههه إال هللافوؤؤر  ايتقؤؤانه  ؤؤأ   

 يءال بؤةؤ  . شه يءكؤل بؤ تصؤليا لحسيى شد ات   لعيةا ييةؤ . فعيؤظ ه    يؤر مالؤك  لميؤك . شبنؤاه  ألسماء  
فؤؤي يؤؤذ   ل ؤؤر  وي ؤؤ  شيضؤؤل إال  لذةؤؤ  . شهةؤؤ   لخؤؤالق  لؤؤله ق    لمحؤؤي  لممنؤؤن    لحكؤؤظ  لعؤؤال    لا ؤؤرر  لؤؤلةةظ   

لمذل    لقري  لقوؤار  لقنؤرم..  لؤذي ال تأرؤذه  لعحيح  لجبار  لمت يل... شهللام  هة  ير شةاه  لخافة  لل ف     لمعح  
سؤؤؤي  شال ةؤؤؤرم . شال  انؤؤؤب ييؤؤؤ  م قؤؤؤال ةبؤؤؤ  مؤؤؤ  رؤؤؤلنل   فؤؤؤي ظيمؤؤؤات  ألرض شال رآؤؤؤب شال  ؤؤؤا س. شهةؤؤؤ  لؤؤؤ   ألمؤؤؤل 
ش لخيق . شهة  مطي  مابل لخيق  سمة   صنل.. إلى هللارل هةر ر هسماء    لحسؤيى شدؤ ات   لعؤال أ  آمأةؤن ة سؤ  

غؤا  إةسؤا  يحيؤح   كليمؤا  سؤريا  . ال تسؤتوري  ش عؤا ولجؤر   لي ؤ  شيخشؤى  لضؤل إال ميؤ  شةؤاه . شسكين رشة  . شلظ  
 لشور ت شال  ستحل   لشةطا  . فلذ  ما  ةحلقن   ام   شؤيء مؤ  ذلؤك لضؤعف  شؤلي   ييؤظ هةؤ  لؤ  ربؤا  تر  ؤا  رةةمؤا  

 ر   ةيةما  كليما  فاستح ن شسعى . غ رر    فتاص شهةاص م   ليب . شىذ  هةس  في يمي    ييظ ه  ل  ربا  بكر 

 ألمؤن  . هةؤحل ييةؤ   لقؤلهللا  مؤ  ربؤ  يؤا   لييؤاس  .. ييؤظ هةؤ  رسؤرل   مومد ر هول هللاشىذ   متألت رشة   ؤأةر ر 
 شرةم  شةرر  .. شهة   لصانق  لمصاشق    لذي ال ويطق ي   لور    إ  ير إال شةي ورةى .

ا   كتؤؤاص     شسؤؤعى ويؤؤتمس ييؤؤى يؤؤا يا رطؤؤاه .  حؤؤل ةاللؤؤ  ش  حؤؤلم لذ  ةصؤؤل لؤؤ  ذلؤؤك أ  مؤؤتألت ة سؤؤ  إ ماةؤؤفؤؤ 
ةل م   شيوتاي بوا ه. شيتخذ م  سنا  لملسين  محما رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ  اشتؤ  شهسؤرت  فةسؤت   سؤيت  

مؤؤ   ل يمؤؤات  شيقت ؤي هثؤؤله شيتصؤؤيل  صؤؤيله.. شك ؤى بوؤؤا هسؤؤر  شةمرذجؤؤا  رفةعؤا    لييؤؤي هةقؤؤذ    ؤؤ   لبشؤلي  ش هرلجوؤؤا
 إلى  ليرر  لذة  شيا يا دل آا  مست ةما.

    ق فؤؤؤي سؤؤبحاتوا . شهن يؤؤا ييؤؤؤى شجووؤؤا . فيوتؤؤ  يؤؤؤ  فحشؤؤا   شمي ؤؤؤله.  لصؤؤال  . شةيمؤؤإلؤؤؤى شى   لمؤؤمم  إذ  ه ؤؤام
شكاةن ل  مريا   مت لر   ييى ما ا    رمس مل ت في  لنرم ش ليني    يؤا  مؤا وتي ؤل  ؤ  هلل سؤبحاة . رمؤس مر ينؤا 

ف فنوؤؤا بؤؤن  وؤؤاي   شيستشؤؤعل ي متؤؤ . شيكؤؤلر فؤؤي كؤؤل ركعؤؤ  أ  فةحمؤؤا   رص  لعؤؤالمن  . شيعيؤؤظ هةؤؤ   لؤؤلةم   قؤؤ
اههدنا الصهراب (    إيها  نعبهد وإيها  نسهتعنن للةةظ   مالك ورم  لاو  . شيترج  إلة   العبان  شيسأل   لوا     ؤا ال   

صههراب الههذ ن أنعمههه لم شه   جعيؤؤ  معوؤؤظ شمؤؤيوظ ر غبؤؤا   (.. شيطيؤؤب مؤؤ     لسؤؤنل ييؤؤى هثؤؤل سؤؤي    لصؤؤاالمسههتايم
(.. سؤؤا ال   لمؤؤرلى ه   جيبؤؤ  نرشص هيؤؤل  لشؤؤقاء مؤؤ   لماضؤؤرص ييؤؤنوظ ش لضؤؤالن  .  لماضؤؤرص ييؤؤنوظ مؤؤ  و ههنسم

 لؤذو  يلفؤؤر   لحؤؤق شيجؤؤلشه كمؤؤا كؤؤا  ةؤؤال  لنوؤؤرن. ش لضؤؤالن   لؤؤذو  ه غؤؤن  يؤؤربوظ فيؤؤظ ووتؤؤاش  ليحؤؤق هدؤؤال  كمؤؤا يؤؤر 
فؤؤلذ  مؤؤا  ستلسؤؤل وتيؤؤر  هللا ؤؤات   . شبؤؤعن هةر ريؤؤا فؤؤي  يبؤؤ  .شركؤؤ  شكيمؤؤل شييمؤؤل شسؤؤبم شةمؤؤا. ثؤؤظ ةؤؤال  ليصؤؤار  . 

إلؤؤنوظ   ش لسؤؤعي فؤؤي   االةتمؤاءجيؤس   فقؤؤله  لتحةؤؤات هلل   شدؤيى شسؤؤيظ ييؤؤى ةيةؤؤ    شييؤى دؤؤحب   ل ؤؤل م .  شهةؤؤس 
ثؤؤظ شتشؤؤوا  شؤؤوان   لترةنؤؤا مر يؤؤا (.  السههالم و ننهها وو هه  عبهها  هللا الصههالوننهللاثؤؤاريظ   ش لقؤؤلص مؤؤيوظ فحةؤؤايظ    

 شييى هللال  شدحب   لطنين   لطايلي . ش آلرلي ممميا  ثظ شديى ييى ةينب  سنا  ألشلن  
ف اةؤؤؤن لؤؤؤ   لصؤؤؤال  بؤؤؤذلك مريؤؤؤا   متجؤؤؤان   بؤؤؤن  وؤؤؤاي   . وؤؤؤذكله ه   جؤؤؤا فؤؤؤي سؤؤؤيرك   لحسؤؤؤ  . ش ريقؤؤؤ   لطنؤؤؤب . 

 ين  لصال  هنر ة  .  مما   تلف م   لمعادي ش آلثام . شي لح  ما غس يفةستحن
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  شكمؤؤا  لصؤؤال  . فييحكؤؤا   هللاثاريؤؤا فؤؤي تحكةؤؤ   لؤؤي س   شآوؤؤار   لؤؤلشح   ش وؤؤل  لشؤؤم ش لبخؤؤل   . ش إلةسؤؤاس  الت افؤؤل
 ش  لمسمشلة  تجاه ر  ط   ألرر  في   معوظ .  ش لتضام  م  عبان    لمحتاجن  

  ى  ؤؤؤر   إلر ن  شآوؤؤؤار   لؤؤؤي س ش لؤؤؤلشح .  شدؤؤؤ اء  لؤؤؤذي   لياةةؤؤؤ  . ش ةعكاسؤؤؤات  ييؤؤؤ شليصؤؤؤةام هللا اتؤؤؤ  شهللاثؤؤؤاره  لي سؤؤؤة  ش
 ساس   أةاسةس  آلرلي  م   لجةاع في يذه  لاةةا .ةش إل

    شليحؤ  شهللا اتؤ  شمعاةةؤؤ  هللاثاريؤا فؤي ت ؤؤري   لمؤمم  .  ستشؤعل بوؤؤا هرؤر   إل مؤا  مؤؤ  يؤمالء  لؤذو  جؤؤاؤش  مؤ  كؤل فؤؤ
ر   لؤؤحي  لر ةؤؤا  لبسؤؤةط  لؤؤذي  حمؤؤل كؤؤل معؤؤاةي يمنؤؤق . مؤؤ  كؤؤل جؤؤيس شلؤؤر  . شآلةؤؤر  يؤؤيوظ هييؤؤ   لؤؤاةةا   شلحمؤؤ

 لمساش   ش  لاي  ش لسالم . شش  ر  بن  وؤاي  لؤلةم    فؤي مجمؤ   وؤذكليظ بنؤرم  لحشؤل  ألكيؤل . فةكؤر  يؤذ  ن فعؤا  
 ليالم ييى با    آليق  لخنل م  جاوا .

 اتوؤا . مؤأل  إل مؤا   ؤاهلل شهسؤما   ش إ   لقيب إذ   متأل  أةر ر هركا   إل ما  . شيابن  للشح ش لؤي س فنرضؤوا شرةم
بوؤؤا إلؤؤى سؤؤير   لخؤؤرف ش للجؤؤاء هلل شةؤؤاه . ش ةخيؤؤ       ةعكؤؤس يينوؤؤا  طنؤؤب  ألرؤؤالق . شةؤؤا شدؤؤ ات   لؤؤي س   ش

 بذلك  إلةسا  ي  كل ما سر ه. شهشجا ل  يذ  بخصة  متر هة  كليم  جان  رةةم .

   ت   شسؤؤالم  ييؤؤنوظ.. شمعلفؤؤ   لمسؤؤيظ ألآؤؤل ف مؤؤ  رسؤؤاالت  شهةيةا ؤؤ  هجمعؤؤن  دؤؤير  ش إ   إل مؤؤا   كتؤؤب   ش 
سؤؤنلتوظ   شيؤؤذ بوظ شييؤؤا وظ فؤؤي سؤؤينل     شدؤؤيليظ ييؤؤى إبؤؤالغ  نيؤؤر       جعؤؤل  لمؤؤمم   حؤؤس  االةتمؤؤاء لوؤؤذه 
 ألمؤ   لر ةؤؤا  . شيؤؤذه  لقافيؤؤ   لمجنؤؤا   لسؤا ل   ؤؤاما  ميؤؤذ شجؤؤرن  لبشؤؤل ييؤؤى يؤذه  لبسؤؤةط  . مؤؤ  هللانم إلؤؤى ةؤؤرح ..إلؤؤى 

شمؤؤا كؤؤا  بنؤؤيوظ مؤؤ  نيؤؤر ت   لصؤؤال  ش لسؤؤالم .ظ جمةعؤؤا   ةظ شمرسؤؤى شعةسؤؤى   إلؤؤى رؤؤاتظ  ألةيةؤؤاء محمؤؤا ييؤؤنوإبؤؤل 
 شةير ت شهمظ مجايا  دابل  ييى مل  لتارير..

  . شهمؤا  إل مؤا   ؤؤالنرم  ألرؤل.. فوؤؤر ةعمؤ  مؤؤ  هكيؤل ةعؤظ    ييؤؤى  لمؤمم  . تشؤؤعل  إلةسؤا  بتمؤؤام  لعؤال  إللوؤؤي
ر ش م الظ لظ  سترفى فنوا  لحساص ش لعقاص فؤي  لؤاةةا   سؤنتظ  ل صؤل ش لعؤال فنوؤا وؤرم  ضؤ  شه  ما تعيق م  همر 

  فة   لمر هي   لقسط لنرم  ل ةام . فةميؤمه يؤذ  رشؤة  مؤ    ه    يؤظ هش وتجؤاشه هش  خطؤ  فؤي ةؤق ربؤ  هش فؤي 
يالؤؤ  . فةميؤؤمه يؤؤذ  رغبؤؤ  فؤؤي ةؤؤق ة سؤؤ  هش فؤؤي ةؤؤق  آلرؤؤلي  . كمؤؤا  ميؤؤمه آمعؤؤا  فؤؤي رةمؤؤ    شجحيؤؤل يطا ؤؤ  ش 

 الستح ن  م   لخنؤل  شرجؤاء  ألجؤل ش ل ؤر ص . فؤنوظ  العمؤل عبؤان  شةسؤكا  شدؤال  شدؤةاما  شهكؤا  شةجؤا     ش جوؤان   
شهمل    المعلشف   شةوةا  ي   لمي ل  شفعال  ليخنل ش جتيا ا  لشؤل. إ   إل مؤا   ؤالنرم  آلرؤل آمأةنيؤ  شسؤعان  شرةمؤ  

 لضا. شتاف  ييى  ليذل ش لتضحة  ش لعطاء.ترر   لسكني  ش ل

   شهمؤؤا  إل مؤؤا   القضؤؤاء ش لقؤؤار . شه  مؤؤا بؤؤاء   كؤؤا  . شمؤؤا لؤؤظ  شؤؤأ لؤؤظ  كؤؤ  . شه  ال ةؤؤرل شال  ؤؤر  إال  ؤؤاهلل  لعيؤؤي
 ييما . يء اول. شه     ا هةا   كل ب يء لع ةظ . شه    ييى كل ب

 لسؤؤكني  ش لتسؤؤيةظ . شيؤؤرر   لقؤؤر    لمؤؤمم  . ألةؤؤ  وؤؤرر   للضؤؤا ش  مؤؤا   القؤؤار  مؤؤ  ي ؤؤةظ ةعؤؤظ   ييؤؤى ة ؤؤسفاإل 
ش لشجاي . ش ل ؤلم ش ل بؤات . شيؤام رشؤة   ليؤاس .شيؤام  للغبؤ  إلؤنوظ شىلؤى مؤا فؤي هوؤاووظ. ييؤايا تيبعؤث فؤي ة سؤ  

 هةر ر سي  رسرل   ديى   يية  شسيظ   ش لتي جاء في  عضوا :
هللا تجههده تجاهههك . إذا  ههأله فا ههأل هللا . وإذا ا ههتعنه فا ههتعن بهها .  يهها غههالم.. احفههف هللا يوفظههك. احفههف"  

وأو م أو ارمة لو اجتمعه و   أو  نفعو  بايء لم  نفعهو  إال باهيء وهد  تبهه هللا لهك . وأو هم أو ارمهة لهو 
 ".  اجتمعه و   أو يضرو  بايء لم يضرو  إال بايء  تبه هللا و يك. رفعه اروالم. وجفه الصوا
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ي و .. رفعؤؤؤؤن  أل ؤؤؤؤالم شج ؤؤؤؤن  لصؤؤؤؤحف. شلؤؤؤؤ   صؤؤؤؤنييا إال مؤؤؤؤا كتؤؤؤؤب   ليؤؤؤؤا يؤؤؤؤر مرالةؤؤؤؤا شييؤؤؤؤى   فينتركؤؤؤؤل ه 
  لمممير ..

فؤؤأي  ؤؤر  تررثوؤؤا يؤؤذه  ألةؤؤر ر فؤؤي  لؤؤي س  لبشؤؤلي   لضؤؤعة   . شهي رجؤؤاء شهي همؤؤل  ؤؤاهلل . شهي  ةقطؤؤاع يؤؤ   لسؤؤعي  
 لذلك لاي غنله م   لضع اء  لمخير ن .

م  عبان ت  إلسالم شةقا ق  إل ما  متى بؤعن هةر ريؤا فؤي كتؤاص   شسؤي  ةيةؤ  دؤيى   ييةؤ   إ  يذه  ألركا  
 شسيظ . ترر  كل رنل شتصلف ي  كل بل.

 ش ل الم في يذ   طرل  أل   لمجال رةب ش س  آنب. شةذكل آلفا م  ذلك ييى سينل  إل جاه: 
عي فنوؤؤا . تؤؤرر   لطوؤار  ش لي افؤؤ  آوؤؤار   لؤؤلشح   شة افؤؤ  ر إ مؤا   لمؤؤلء بوؤؤا ش ارتؤؤ  ييؤى  لسؤؤفؤل  ممؤؤا تررثؤؤ  شبقؤؤام 

 لجؤؤؤر رح ظؤؤؤايل  شباآيؤؤؤا. ش تؤؤؤرر   السؤؤؤتعا ن ليتضؤؤؤحة  فؤؤؤي سؤؤؤينل     ش فؤؤؤي سؤؤؤينل نفؤؤؤ   لضؤؤؤل يؤؤؤ   لمؤؤؤممين  . 
 شترر   لسعان  في  لحةا ..

حشجؤ   شرةمؤ   ألشالن  ترر  بل  لر لاو  . شدي   ألرةام شةب  ألسل . ش لعطف ييى  لضع اء. ش لرفاء ليحشج ش ل 
 ش لسعي في رنليظ شتلبنتوظ ييى مكارم  ألرالق .

 ترر   لرفاء ش إلرالص لألدحاص. شةب  لرآ  شةب  ألم  . شباة  أليا ء ش ل يم  ش لمجلمن  ش لم ساو . 
ي  ش لتسؤؤيةظ . شتؤؤرر   لشؤؤجا  للضؤؤاإةوؤؤا تؤؤرر   لسؤؤير   لسؤؤري ش لخيؤؤق  للفةؤؤ  . شتؤؤرر   لصؤؤيل ش لةقؤؤن  . شتؤؤرر  

ش ل لم . شترر   لتأسي  القاش   لحسي  . ش لسعي أل   كر   لممم   اش  لم  ةرل  شم   عؤاه . شتؤرر   إلةسؤاس 
 معةؤؤؤؤ    ش الةتمؤؤؤؤاء لقافيؤؤؤؤ   لخنؤؤؤؤل  لمختؤؤؤؤار  شدؤؤؤؤ ر   لبشؤؤؤؤل  لؤؤؤؤذي رضؤؤؤؤي   يؤؤؤؤيوظ شرضؤؤؤؤر  ييؤؤؤؤ . شتؤؤؤؤرر   لقؤؤؤؤر  

ش إلةسؤؤؤا  شةسؤؤؤ   لخيؤؤؤق . ش لحيؤؤؤظ ش ألةؤؤؤا  ش للفؤؤؤق ش السؤؤؤتعالء ييؤؤؤى  لباآؤؤؤل . شتؤؤؤرر   لسؤؤؤكني  ش لخشؤؤؤة  ش ليؤؤؤن  . 
 ش للةم .

تسؤؤؤظ  لمسؤؤؤيظ بل ؤؤ   لقيؤؤؤب شنمعؤؤؤ   لخشؤؤة  ش للةمؤؤؤ  ش لتربؤؤؤ .. ش كمؤؤا تؤؤؤرر   لذلؤؤؤ  ييؤؤى  لمؤؤؤممين    ش لعطؤؤؤف ييؤؤنوظ. 
شتررثؤؤؤ   لشؤؤؤا  ييؤؤؤى  ل  ؤؤؤل شهييؤؤؤ  ش لاي ؤؤؤ  ييؤؤؤى  ل  ؤؤؤار ش لميؤؤؤافقن  . مؤؤؤ  آيؤؤؤب  لوا  ؤؤؤ  ش للةمؤؤؤ  لوؤؤؤظ ش لعؤؤؤال فؤؤؤي 

 ش لاضب..   للضاظ . ش لقسط م   لخيق في معاميتو
ترر   لصاق ش لع اف يمؤا فؤي هوؤاي  ليؤاس . شتؤرر  ةؤب   شةؤب ريقؤ  شعةالؤ    ش لسؤعي فؤي بؤليظ شة عوؤظ . ش 

 ش ترر  يقنا   لرالء ليمممين     ش ليل ء  م   ل افلي  .
 شترر  ةب لقاء  . شترر   لتر ض  لخيق .  

شتبعا  لملء ي  كل هضؤا ن ذلؤك مؤ  مسؤاشي  لخؤالق ش ألفعؤال ش لسؤيركةات ش لعؤان ت.  ش ترر  كل مكارم  ألرالق
 ش لبحث رةب ش س  شت  نيا مي   إلبار .  

   ثظ إ   إل ما   صؤاق مريؤرن   شةصؤل  شتمكنيؤ  شمم هرتؤ  لعبؤان   لمؤممين  . ذلؤك  لريؤا  لحؤق  لؤذي جؤاءت  ؤ
ةقؤؤن  .  لةقؤؤن   اليصؤؤل ش ل  ؤؤل فؤؤي  لؤؤاةةا ش آلرؤؤل  . شبؤؤالتمكن   ل  نؤؤل مؤؤ  ةصؤؤرص  لقؤؤلهللا  شثابؤؤن  لسؤؤي ..  عطؤؤي  ل

لوذ   لاو  شبحشغ بمس  لتمأل  لعالظ   شتصل ما بي   لينؤل ش ليوؤار   شبيصؤل هدؤحا   شهشلةا ؤ  وؤرم  ل ةامؤ  شفؤرهيظ 
 بلضر    . شيذ   لةقن  ورلا  لصيل ش لعحم ييى  لمسار. أل   لصيل  ب   لةقن  .
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   ل  لشؤوا ء  لصؤابلي   لمقييؤن  ن حس  هجل  لعامين  . شبع ظ هجل  لمجاياو   لمخيصن  . شمص شيأتي  إل ما
غنؤل  لمؤابلي  . لتجعؤؤل مؤ  يؤؤذ   لمؤمم   لمؤؤر    ل ابؤن جؤؤيال  ال توؤحه  لليؤؤاح   شال تحلكؤ   لعر دؤؤف شذلؤك بت ينؤؤن 

ميةك مقتار. شهةؤ   سؤعى إلؤى رفقؤ   م    . فور  عيظ هة  إ  ال ي رب  بونا   فلة  ةي ولهق في مقعا داق ييا
 للفنق  ألييؤى مؤ   ليينؤن  ش لصؤا قن  ش لشؤوا ء ش لصؤالحن  شةسؤ  هشلئؤك رفةقؤا  . فتوؤر  ييةؤ   لمشؤاق . شال تومؤ  

  لصعاص . شيمضي ش ثقا  ةحر إةا   لحسينن  إما ةصل شىما بوان .

 : العقند  والنماذج 
لن ةصؤؤرص جمنيؤؤ  . شم الةؤؤات مسؤؤطرر  فؤؤي  لقؤؤلهللا   ل ؤؤليظ  ش لسؤؤي  إ  يؤؤذه  لعقنؤؤا  لؤؤظ ت ؤؤ  فؤؤي تؤؤارير  إلسؤؤالم مجؤؤ

ب  لعيماء شةسب. لقا تحققن ةماذجوؤا ييؤى  ألرض ميؤذ  ليح ؤ   ألشلؤى شتحلكؤن ةةؤ  ييؤى  ألرض ت لمطول  شك
 ؤاش  فؤي كؤل بؤيء . شةمرذجؤا  فؤي كؤل بؤيء . شك ؤى  ؤ  هسؤر  ش ؤاش . ديى   يية  شسؤيظ   . ف ا  سنا شلا هللانم 

 ك  لنرم   شم   للينل  ألشل   باهت تتر لي  ليماذج .شميذ ذل
ف اةن را ج  رضي   ييوا  ثظ هموات  لمؤممين  رضؤي   يؤيو  . شكؤا   لصؤحا   تالمنؤذ  لمارسؤ   لمحما ؤ   

ييؤؤى دؤؤاةيوا  لصؤؤال  ش لسؤؤالم . ف ؤؤا  ةمؤؤرذج هبؤؤي  كؤؤل شيمؤؤل ش ي مؤؤا  شييؤؤي رضؤؤي   يؤؤيوظ . شكاةؤؤن ةمؤؤاذج 
ر  . شكا   لموؤاجلش  ش ألةصؤار. شمؤ  مارسؤت  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مارسؤ  يؤذه  لعقنؤا    تخؤلج هيل بار ش للض

 أل طؤؤال  ل ؤؤاتحر  رالؤؤا شهبؤؤر يينؤؤا  شيمؤؤلش بؤؤلةينل شهسؤؤام  بؤؤ  هيؤؤا.. شمؤؤ  تيؤؤك  لمارسؤؤ  تخؤؤلج ييمؤؤاء  لصؤؤحا   
 رل   هجمعن ..معاذ ش ب  عباس شييا   ب  مسعرن شهبي ب  كعب.. رضي   ييوظ شي  دحا   رس

رلجن ةماذج شةجباء رضي   ييوظ م  آيةع  رنؤل  لقؤلش .. ثؤظ كؤا   لتؤا عر ..    لقا كاةن يقنا  ش مارس   
ف ؤا  فوؤظ  لقؤان   ل ؤاتحر  ش لعيمؤاء  ألفؤذ ذ ش لؤايا   لقؤاش   لؤذو  ةشؤلش  يؤذ   لؤاو  شسؤارش  ييؤى نرص هسؤالفوظ.. ثؤؤظ 

سؤؤالم إلؤؤى تخؤؤرم  لصؤؤن  ش لسؤؤيا ش لويؤؤا شرل سؤؤا  شمؤؤا شر ء  ليوؤؤل بؤؤل ا .. جؤؤاء تؤؤا عريظ  لةسؤؤا .. ششدؤؤل معوؤؤظ  إل
شىلؤؤى  لق قؤؤاس شهسؤؤر ر  لقسؤؤطيطنية  بؤؤماال  شىلؤؤى بؤؤمال هفلي ةؤؤا ش ألةؤؤالس شسؤؤر ةل  لمحؤؤةط  ألآيسؤؤي غلبؤؤا . ف ؤؤا  

ى هموؤؤات  لقؤؤان  ش لعيمؤؤاء ش ليمؤؤاذج  ل ؤؤذ .. شكاةؤؤن ةسؤؤاء  لمؤؤممين   لصؤؤابل ت  لمحتسؤؤبات  ليؤؤر تي سؤؤل  ييؤؤى رطؤؤ
  لمممين  ش لصحابةات  ل ليمات  لل  ا ت.. شتتا عن  ليماذج ييل  لتارير في كل هما  شمكا  . 

فحن ما  لتحمن  لي رس يذه  لعقنا    فيشأت ييى هةر ريا شسارت ييى ياي سي وا أ رهوؤن  ليمؤاذج  اهغؤ  سؤاآع . 
ش ألمؤؤل ء  لصؤؤالحر  مؤؤ  يؤؤلص شيجؤؤظ  . ف ؤؤا   ش ة ؤؤل بوؤؤا  لتؤؤارير  إلسؤؤالمي   ف ؤؤا   لخي ؤؤاء ش لسؤؤالآن  ش لميؤؤر 

  شمحمؤرن  ل ؤلني   شدؤالح  لؤاو   ألوؤربي  لتلكمؤاةي يمل ب  ييا  لعحيح  شيارش   للبؤنا   ش ةؤرر  لؤاو  هة ؤي 
شآؤؤؤارق بؤؤؤ  هيؤؤؤان  ليلبؤؤؤلي      شهلؤؤؤب هرسؤؤؤال   لسؤؤؤيجر ي   ومحمؤؤؤا  ل ؤؤؤاتم  لتلكؤؤؤي .. لخل سؤؤؤاةي سؤؤؤبكت ن   لاحةؤؤؤري 

 شسر يظ ك نل.  مالبي .. شيرسف ب  تاب ن    ل
 ألشه يؤؤي ش لشؤؤعيي   ش سؤؤعنا  شكؤا  مؤؤ   لعيمؤؤاء هبؤؤر ةية ؤؤ  شمالؤؤك ش لشؤؤافعي شهةمؤؤا بؤؤ  ةييؤؤل . شسؤؤفةا   ل ؤؤرري ش

  ش  لجؤرييي   ش هبؤر  ش بؤ   لمبؤار  لطرسؤي   ش محمؤا بؤ  هسؤيظ    سش آؤاشش ب  جينل ش ب   لمسنب شهبر ةؤاهم   
 . رةموظ    ...شسر يظ شغنليظ ك نلةاما  لاح لي 

شةؤؤاتظ   ش   لجينؤؤا ش  شؤؤل  لحؤؤافي    أليؤؤالم.. ف ؤؤا   لحسؤؤ   لبصؤؤلي   ش بؤؤ  هنيؤؤظ ش ل قوؤؤاء شكؤؤا   لحيؤؤان  لعبؤؤان 
 شغنليظ شسر يظ ك نل.   لسقطي   ش  لبسطامي   ش  لولشي ..
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 . ه ضا سنليظ  ل تب  هن ةنشكا  م   ليساء  لصالحات  لعابا ت ما  
مجاييوؤؤا   ألميؤؤاء  لؤؤذو  كؤؤاةر  نيؤؤا  لوؤؤذ   لؤؤاو    فأشدؤؤيره إلؤؤى  يؤؤب هفلي ةؤؤا ش ج ليتجؤؤارش ؤؤامن يؤؤذه  لمارسؤؤ  ةمؤؤاذ

شىةاشةةسؤؤؤةا   شجيؤؤؤرص بؤؤؤلق هللاسؤؤؤةا شسؤؤؤر ةل هفلي ةؤؤؤا    ل نينيؤؤؤنشجؤؤؤحر  لبحؤؤؤار  لبعنؤؤؤا  .. فردؤؤؤل  إلسؤؤؤالم معوؤؤؤظ إلؤؤؤى 
 .  لشلقة  كيوا.. شيكذ  لر رةيا ةستقصي  صصوظ شةماذجوظ شييليظ لما ك تيا  لمجيا ت 

ش لحما هلل فقا ة  ؤن  لمكتبؤ   إلسؤالمة  تل ثؤا  ذ رؤل  . مؤ  ةمؤاذج  لعيؤظ ش لعمؤل ش لجوؤان ش لخيؤق ش لسؤير  ش لصؤالح 
ش السؤؤتقام  مؤؤا لؤؤظ تؤؤأتي  ؤؤ  همؤؤ  مؤؤ   ألمؤؤظ  ؤؤييوظ شال  عؤؤايظ . شمؤؤا كؤؤا  ذلؤؤك إال هثؤؤل   لتيؤؤك  لعقنؤؤا   لشؤؤامي   ل اميؤؤ  

 ن في ةةا   لياس.ا للباةة  يياما دب
 

 ثار غياب العقيدة اإلسالمية عن البشر أو ضعفها في قلوب المسلمين: من آ 

همؤا هللاثؤؤار يؤام شجؤؤرن م ؤؤل يؤذه  لعقنؤؤا  ييؤؤا بيؤي  لبشؤؤل.. فيؤؤك ه  تقؤله سؤؤنل  ألمؤؤظ ش لحضؤار ت غنؤؤل  لمسؤؤيم   
ل ؤل ين  شما فعيت  م   ل يظ ش الستعبان ش لقول ش لعسف لألمظ ش لشعرص مم  كاةر  تحن ةكظ  ألكاسؤل  ش أل ؤاآل  ش 

 شهببايوظ. 
شلؤك ه  تقؤله فؤي كتؤؤب مؤمرري تيؤك  ألمؤؤظ فؤي تاريخوؤا شةاضؤؤليا إلؤى  لنؤرم . يؤؤ  ت سؤر مجمعؤاتوظ ش يتاللوؤؤا 

شأل  جوؤؤل تؤؤاريخوظ جايؤؤل . فيؤؤ   خطؤؤ   لبصؤؤل  ؤؤأةر لوظ . بلذ  ؤؤل  لحةؤؤا ش ل جؤؤرر ش لخمؤؤرر ش للبؤؤا ش لقيؤؤق ش لضؤؤةاع 
  ش لقيؤؤق  الةتحؤؤار  ظ ش ألمؤؤل ض  الجتماعةؤؤ    شةسؤؤب  لطؤؤالق ش لنؤؤرم يا ؤؤل . شيك ؤؤي  لتجؤؤرل فؤؤي إةصؤؤا ةات  لجؤؤل 

 ش لم الظ ش لحلشص.   ش ل ر ر   لتي هةيتوا تيك  لحضار ت  ل افل   شعربوا شبشعرص  لعالظ هجم   ا ما  شةاو ا .
بل ش ةتى  لعلص هة سوظ يذه  ألم   لتي دارت  اإلسالم بتيك  لعقنؤا  رنؤل همؤ  هرلجؤن لييؤاس. مؤاذ  كؤا   

 ةالوا  يل  إلسالم ؟ شىلى ماذ  دار ورم يجلت   عا ه  رفعوا إلى  مظ  لمجا ؟!
 لحةؤؤا .  يؤؤل كؤؤا   لعؤؤلص إال بؤؤل ذم متيؤؤاةل   أكؤؤل  ؤؤريوظ ضؤؤعة وظ .  عؤؤا لش   لخمؤؤرر  شيمارسؤؤر   للذ  ؤؤل ش 

  ألرةام . ش شيسجاش  لألةجار ش لميحرتات . شيئاش   لييات   شيقطعر   لسينل 
ال شه  لوظ بن   ألمظ . م ل غنليظ م   ألمظ  ل افل  في  لضةاع بنا هة   لظ  كؤ  لوؤظ مؤا كؤا  ال بأ  لوظ   ش 

لتيك  ألمظ م   لحضار  ش لمجا ش لسيطا  ش لقر  . ثظ شلم  هرطؤأ فوؤظ  لتؤارير شهةاآؤن  ؤ   لجوالؤ   ؤ . لني ؤل فؤي 
 عؤا ه  يؤحت  ؤ  شسؤانت شييؤن  مؤظ  لمجؤا ش  ش     ألم   لعلبة  ش إلسالمة  شبعايا ي  نو      شما هشرثوا إ ؤاه

 هللافاق  لعح ش لحضار  بل ا  شغلبا  .
ك ؤل ييما يؤا ههلسيا  لنرم هير   ألمظ شهك ليا تخي ا  ؟ هلةس ةكاميا م اال  لي يم   ل  ل   ل جؤل   لخرةؤ  ؟ هلؤةس  

مؤر ل  ليؤاس  الباآؤل شيكتمؤر  مؤا هةؤحل  لذو   بتلش   آ ات   ثميا   يؤنال    ةمؤاذج لألةبؤار ش لل بؤا   لؤذو   ؤأكير  ه
  مؤؤ   لينيؤؤؤات ش لوؤؤؤا  ؟ هلؤؤؤةس كيؤؤل ء  ليؤؤؤاس شهغيةؤؤؤاءيظ ةمؤؤؤاذج لي سؤؤؤان ش للذويؤؤ  ش إلةحؤؤؤالل إال ةؤؤؤانر  ليؤؤؤانر ممؤؤؤ  

 لعيؤؤؤل  الجتماعةؤؤؤ    لمؤؤؤا سؤؤؤارت شر ء  لاؤؤؤلص   ش يتيؤؤؤن  يصؤؤؤظ   ؟ هلؤؤؤظ تيخؤؤؤل فؤؤؤي يؤؤؤذه  ألمؤؤؤ  همؤؤؤل ض  ل جؤؤؤرر ش
  يما  يتير  شهك ل. أسباص ييي  فايتين  م

ذ    لذي هسي يا  ؤيال كؤا  ةمؤرذج ةةؤا   لعقنؤا . شيؤذ   لحاضؤل  لؤذي ةعةشؤ  ةمؤرذج لغةابوؤا. شت  ؤي  إلبؤار   
 ي   ليماذج ش لت ادنل  ش إلآال . 
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ش يؤؤؤل ه   ةتقؤؤؤل إلؤؤؤى  ل قؤؤؤل   لتالةؤؤؤ  شيؤؤؤي لؤؤؤب  لبؤؤؤاص   لعقنؤؤؤا   لجوان ؤؤؤ   لقتالةؤؤؤ  لؤؤؤاير   لمقاشمؤؤؤ  (. هبؤؤؤنل إلؤؤؤى 
آالمؤؤؤا كلرتوؤؤؤا فؤؤؤي  عؤؤؤة نرشسؤؤؤي شمحاضؤؤؤل تي ش محؤؤؤاشر تي فؤؤؤي هشسؤؤؤا   لمجايؤؤؤاو .. مالة ؤؤؤ  آالمؤؤؤا  مالة ؤؤؤ 

هتعييؤؤي ه  تسؤؤترلي ييؤؤى ش  ؤؤ   لتةؤؤار  لجوؤؤاني شمؤؤا هللالؤؤن إلةؤؤ . شيؤؤي  لتؤؤي نيتيؤؤي ه  ه ؤؤام ليعقنؤؤا   لجوان ؤؤ   لقتالةؤؤ  
  األسس  لشامي   لعام  لعقنا   إلسالم.. شيذه  لمالة   يي: 

آؤؤؤرل  ةت ؤؤؤاكي  المجايؤؤؤاو  شدؤؤؤحيتي شيضؤؤؤريتي فؤؤؤي  لتةؤؤؤار  لجوؤؤؤاني .هةؤؤؤ  غيؤؤؤب ييؤؤؤى  لقؤؤؤا الة ؤؤؤن مؤؤؤ 
 لمتؤؤأرلي  مؤؤيوظ    شالسؤؤةما فؤؤي تجؤؤارص  لحشؤؤا  للكؤؤؤامي   كمؤؤا ةصؤؤل فؤؤي سؤؤاةات  لجوؤؤان  لم ترةؤؤ  كأفااةسؤؤؤتا  

 شغنليا. ةنث لظ تعل قةان توا شلألسف هيمة  ليتلبة   لعقا    لشامي  شال  لجوان   كما هبلت.. 
قههد  ههيور و هه  أ مههر المجاهههد ن الاههباب شههعور بههأو القتههال هههو الجسهها  . وأو الجسهها  هههو اا ههالم   . ل

وأورتسم ااحساس بهأنسم يمار هوو شهعنر  ذرو   هنام اا هالم , بهأنسم فهي غنه  وهن بهاوي ذلهك الجسهد الكامهل 
التهي أشهرت إشهار  وامهة أ ها العقنهد  )تمامسها وشهمولسا من المجاهد ن الكمنرين  نفه لدقعالمتكامل . لقد 

 .  لمناجنسا في هذه الفقر 
 شك نل   ما ضلبن  لم ال إلرر ةي ش هيناه ييا.. 

( مؤؤ   يؤل ك نؤؤل مؤؤ   الجسهها  ذرو   ههنام اا هالم لقؤا هسؤؤيء فوؤظ  ؤؤرل رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤأ   
   مي  ديى   يية  شسيظ .. لمجاياو  . شيجب ه  ةعرن لتمام  لحاوث  لذي شرنت فة  يذه  لجمي   لشلي 

 دق ني الجنة ويباوهدني وهن النهار وهال  : ) و ه يا ر ول هللا أقبرني بعملي  معاذ رضي   يي   ؤال  ]
بههه شههنكا وتاههيم الصههال   لقههد  ههأله وههن وظههيم وإنههه ليسههنر و هه  مههن يسههره هللا تعههال  و يههه تعبههد هللا ال تاههر  

الخنهر الصهوم  و ا توعه إليهه  هبنال تهم وهال أال أ لهك و ه  أ)هواب وتؤتي ال  ا  وتصوم رمضاو وتوج البنه إ
المهاء النهار وصهال  الرجهل مهن جهود ال نهل تهم تهال تتجهاف  جنهوبسم وهن  لالخونكة  ما يوف لجنة الصدوة توف
ومو ه وذرو   نامه و هه ) ه   تم وال أال أقبر  )رأس ارمر و (  السجد . )  حت  ) غ يعم وو ... المضاجة 
ومو ه الصال  وذرو   نامه الجسا  تهم وهال أال أقبهر  بمهال  ذلهك   هه  وال رأس ارمر اا الم و ول هللا يا ر 

فأقذ ) سهانه وهال  هل و يهك ههذا و هه يها ر هول هللا وإنها لمؤاقهذوو بمها نهتك م بهه فقهال  و ه )   يا ر ول هللا 
[ رش ه  لتلمؤؤذي ش ؤؤال ةؤؤاوث ةسؤؤ  م و هه  وجههوهسم إال حصههائد ألسههنتس تك تههك أمههك وهههل يكههب النههاس فههي النههار 

 دحةم.
 ش لحاوث هشضم م  ه    سل.

يمؤؤؤرنه   لصؤؤؤال ( .  بتمؤؤؤام  فأدؤؤؤل  ألمؤؤؤل  إلسؤؤؤالم . كؤؤؤل  إلسؤؤؤالم .  أركؤؤؤا   إلسؤؤؤالم شهركؤؤؤا   إل مؤؤؤا  .  ش
ثؤؤؤظ ال دؤؤال  لمؤؤ  لؤؤظ تيوؤؤ  دؤؤالت  يؤؤ  فحشؤؤا   شمي ؤؤله (   كمؤؤا  ؤؤال دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ . إ امتوؤؤا شهللافا وؤؤا . ش

يمؤرنه شمؤؤا  ثؤؤظ ذرش  سؤيام   لجوؤان فؤي سؤينل   .  مؤؤ   لجمؤل فؤرق جسؤاه ش  ا     ثؤظ  لير فؤل شقةؤام  لينؤل    لصؤ
 حميؤؤ  .  ثؤؤظ جمؤؤؤاع ذلؤؤك :   ة ؤؤ,  ليسؤؤؤا ( . شيؤؤذ  رمؤؤح لحسؤؤؤ   لخيؤؤق . أل    ليسؤؤا (  ؤؤؤاص إلؤؤى  لخنؤؤل هش إلؤؤؤى 

  لشل.
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. فول  ستطة   لل ةل ييى  لل ةي   لس ل   فشب   لجسا  الجمل  ذرو   نام ين شهينا  لذكل  ييا :   
ييى مجلن سيام ةتى شلر  رتقى ذرشت  ؟! ؟! شكةا ولتحل ييى  طع  بحظ   إذ  لظ  ك   لسيام مستريا  ييى 

 جسا مت امل    ا ظ  ييى هيما  ر سخ  ؟!.
  ألمل بن .. شييا هدل إلى  لخالد  : 

لية.. وال وقند  جسا ية وتالية صويوة   يمة , ما لم ال جسا   ما أمر هللا تعال  )ال وقند  جسا ية وتا
  و   أ ا العقند  اا المية الاام ة الكام ة . بوريقة  تربوية شام ة  ام ة صويوة . تبن. 

 م   لمكرةات  لتي ةمة  ليتةار  لجواني   شالسةما في هبر آ   ألرنل  . شيذ  ما غاص ي  ك نل 
م   لجوانون  فلةيا  أمس  لحاج  إلى إيان   ليياء  لجواني في ش آل  ش ا مضى مع ظ  للينل  ألشل  

 لملةي   لمقيي  ييى هسس سيةم  . شير بياء  لعقنا   إلسالمة   شمرلوا شكمالوا في  لي رس شجعيوا ر سخ   ري . 
 م    .    إال فلةوا و   ل ر ر  ما لظ تتا ركيا رة شبياء  لعقنا   لجوان    لقتالة  ك لع ميوا يينوا . ش

تتياييوا  لذ اص  .  صع    إ  غةاص  لعقنا   لجوان    لقتالة  ي   ألم  سةجعيوا  ايا    را ل    غ اء  
م  ييا شييا  .  عا ه  تا ين  ألمظ إلى  صعتوا   أل  سر نيا  ألي ظ   ةكاما    لضر ري ش ل الص  لعر ني

 ل .  ا ضلبوظ  لري  أ شمحكرمن    ييماء شجوالء.. دارش  غ اء كا اء  لسن
  ةب  لاةةا شكل  ة   لمرت ( . شل  تحةا يذه  ألم  شتقاشم   إال  عقنا  جوان    تالة   حميوا  لعيماء 
ش لايا  ش لمشا ر  ش ل تاص ش ألن اء   ش لم  لش  ش لم ق ر   لمسيمر    شيحريرةوا في يذه  ألم   لتر    لييورض 

 باص ييى ييظ شبصنل    شبقاش  ةسي  .. لةقرن يمالء  ليخب  مسنل   لش
ووواطا ور و  أفعال نتيجة  وسكرية , وإو وجو  مقاومة وممار ات جسا ية , أو بارحرن تقافة وتالية 

 الكرامة والارد والنخو  والوماس لدي شباب ارمة ...
 , ن وتمامهإو وجو  تقافة ومبا   وتالية جسا ية , لم تبن و   أ ا صويوة من شمول العقند  والد

   لننذر بكارتة أشد من  وارا القعو  ون الجسا  أحيانا .. واالحتاللفي ال ارود القسر 
إو وجو  السالش في أ دي مقات نن يضربوو العدو , ويرتكبوو في مسارهم أفظة المصائب., نتيجة  

والجسا  والمقاومة و ل ما  الجسل بالعقند  وغياب التربية المتكام ة .  من الممكن أو يعو  بالضرر و   ارمة
 نصبو إليه. 

وود تسنر ارمور إل  السرج والفتن , واقتالب الوا)ل والنا)ل . وود يسبب حصول الخيانات والتراجعات. 
يا أ سا الذ ن فمنوا إذا قربتم في  بنل هللا    تعالى :   ا  هملش  والضرب غنر الواوي و   غنر )ياو .

 .  .فتبننوا.
ف دعب  . ش لعاش  ق, ش لصف  إلسالمي ميخرر. شيمالء  لعاش في كل  طاع  . م  ةكام ش إ   ل لش 

 ييماء شم ق ن   شهدحاص  ألغل ض ك ل.. هك ل م  ه   شار إلنوظ . 
شىذ  نبن  ل رضى فستقرم  ل ار ت   شتق  رنشن  ألفعال   شيتعصب  لياس شيجلش  شر ء كل ةايق . شل  

 جوان . تست ةظ م  ذلك مقاشم  شال
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فال  تال بال يقنا  جوان   دحةح    بينن ييى هسس متني  م  يقنا  إسالمة  بامي  .  ت ين  لةقن  ش  
تضبط  ألةكام   شتح ,  ألرالق   هرالق  لقتال شهةكام شهللان ص شبل  ع  م   لعاش ش لصاوق . إة  نو  كامل.. 

 ا   ميوا .فلما جوان ييى هسس نو  . شىما  تال يلج  شمالةظ فت  هياذة
شييا تأتي مسمشلة   لعيماء   ش ان   لصحر   إلسالمة     اليحشل لساة  قةان   لجوان ش لمقاشم  . شكل  

  ملئ ةسنب ة س ..
 ليوظ  ا بيايا فابوا..  ليوظ هييا ييى  ليالغ ش لاير  ييى  صنل  . ش لعمل ييى  صنل  . ش لجوان ييى  

 صنل . صنل  . ش لشوان  في سينيك ييى  
شرغظ ةلدي ييى يام  ستطال  ه حا   ل تاص   هللاثلت ه  ه ام ليعقنا   لجوان    أسس  لعقنا   لشامي  . 

باشةوا ال ت ر  . شهرجر ه  ت  ي  ليينب  إلبار  ش الرتصار. شه    ةة    فور  ألساس  لذي تييي يية  . ش
.   ليةا  شبياء  لعقنا  شهسس  لاو ك ر   ألم  ممشة  لحمي   أل الم م   لعيماء  لعامين  ش لايا   لصان ن  ه   

 ليت لغ لقتال هيا ء   . شلنلش  ميا شم   لمجاياو  في سينل    لذ    ما كاةر   حذرش .. و   لمرفق.
 

 :ثانياً: المناحي العامة للعقيدة الجهادية القتالية لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية 

 تعالى يذه  لمياةي في يذه  ل قل  ييى سينل  لعياشي  ش إلبار  نش   لتطلق لألنل  سأتياشل  عر   
 لشلعة  ييى تيك  لمبانئ  لسةاسة   لشلعة  هش  ل  لي   لميوجة  هش  لجوان    لحلكة . شسأرتار م  بنيوا  عة 

هللافا وا في  ل قل   لتالة  إ  باء    ألساسةات  ألساسة     لتي وييي يينوا ما تبقى   شهفصل في هنلتوا  لشلعة  ش 
 تعالى. 

,  وما  أحاول بكل فصوله ور ائ ههذا الكتاب  يووي وا)تداء  أوول بأو  منرا من المناحي المنسجية مما 
من العقند  الجسا ية القتالية.  واء  هو هللا وأواو و يه .  , إو شاء أو الوق به من ر ائل  وو  المقاومة 

, أو أحكاما  شرعية , أو وواود  يا ية شرعية , أو أفكار منسجية ,أو مع ومات تاريخية ,   او وقائد   نية
فكل ذلك منسج تفكنر متكامل . و وو  مترابوة ارر او . و ل ذلك من أو موامل  يا ية . أو أفكار حر ية. 

را إيمانا  وفكرا  ومعتقدا  , العقند  الجسا ية القتالية , التي تكوو تقافة متكام ة , ومع ومات متعاقد  , تو 
وق قا  و  و ا  ,  وجد المجاهد المقاتل العقائدي , الذي أرجو وجو ه ل ايام بأ اء مسمة المقاومة وجسا  

  أوداء هللا
فمن العقند  الجسا ية القتالية , التي إو و ة المجاهد العا ي أو يع مسا بعمومسا فق   .فنو و    وا ر 

 سا  أو تعرفسا و   وجه التفصنل والفسم .منسا ما   ي:المقاومة وميا ات الج
يجب أو  در  المجاهد العقائهدي الهذي  نتصهدن لفعهل المقاومهة جسها ا  فهي  هبنل هللا . واوهة المسه منن  -(1 

ش ال تصؤؤؤاني ش ل قؤؤؤافي . شكؤؤؤل ميؤؤؤاةي ش  ؤؤؤ   ش الجتمؤؤؤايي  فؤؤؤي كؤؤؤل ش  عوؤؤؤظ  لؤؤؤاويي ش لسةاسؤؤؤي  ومههها وصههه وا إليهههه
  شمؤؤؤا  عةشؤؤرة  تحؤؤؤن ظؤؤلشف يؤؤؤذ   لعؤؤاش   ش لاؤؤؤحش  لصؤؤينيي  لنوؤؤؤرني  لؤؤا يظ.. شيؤؤؤذ  مؤؤا تؤؤؤراله  لمسؤؤيمن   لحاضؤؤل

  ل صل  ألشل في يذ   ل تاص.
 :  . شييى رهس ذلك شرالدت  همل    ثيا  يجب أو يع م المجاهد أحكام شريعة هللا في هذا الواوة -(2 
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 لوذه  إلبكاالت.ه   لجوان  لمسيم ش لمقاشم   لمسيح  يي  لحل  ألشةا  -ه 
ه  يؤؤذ   لحؤؤل يؤؤر فؤؤلض يؤؤن  ييةؤؤ  تجؤؤب ييةؤؤ  ممارسؤؤت  مؤؤا لؤؤظ  كؤؤ  مؤؤ  ذشي  أليؤؤذ ر  لشؤؤلعة  كؤؤاأليمى  -ص  

 ش أليلج ش لملية ش لعاجح ش لمحصرر  لذي ةنل بن  شبن  يذه  ل ليض .
 فؤي  ل قؤل   لتالةؤ  مؤ  شيذ  ما تراله  ل صل  ل اةي في يذ   ل تاص  اإلجمال  شيأتي تمام ذلؤك شت صؤني  إ  بؤاء   

 يذ   لباص  عر   . 
ميؤذ فجؤل  لتؤارير شىلؤى  لنؤرم  أو  در  المجاهد جذور ههذا الصهراع الهذي نوهن فيهه, ومسهار تاريخهه يجب  -(3 

ييؤؤى سؤؤينل  إلجمؤؤال . شذلؤؤك مؤؤ  هجؤؤل ل وؤؤظ تؤؤارير يؤؤذ   لصؤؤل ع   شة ةقتؤؤ    شهآل فؤؤ  إلؤؤى ه  هللال دؤؤل يا  بنيؤؤا ةحؤؤ  
كا شةي اءيا م   للشم  لمعادلي  . كما كؤا  دؤل يا  بؤن  هجؤا نةا  لع مؤاء   شهجؤا نيظ مؤ  بيؤي  لمسيمن  م  هملي

 ألدؤؤؤ ل  ؤؤؤاماء  لؤؤؤلشم ش ؤؤؤلشةوظ  لمتتالةؤؤؤ    شمل ةؤؤؤل ذلؤؤؤك . شكؤؤؤذلك بؤؤؤكل  لي ؤؤؤام  لؤؤؤاشلي  لحؤؤؤالي شهآل فؤؤؤ   شجؤؤؤذشره 
  ل الث م  يذ   ل تاص.   ش لمل ةل  لتاريخة   لتي هنت إلى شدرل  لوذه  لصرر  .شيذ  ما تراله  ل صل 

يجههب أو بفسههم المجاهههد العقائههدي و هه  وجههه التفصههنل تههاريخ هههذا الصههراع مراح ههه  مههة الههروم وحمالتسههم  -(4 
 عؤا ه   آيؤ  ييؤى شجؤ   إلجمؤال  لمسؤار الرئيسية و ننا ومعا الت ت ك الومالت وارطراد التهي اشهتبكه فنسها . 

 ةطؤؤؤالق  إلسؤؤؤالم .فةجؤؤؤب ه   عؤؤؤلف كةؤؤؤا كؤؤؤا  هن ء  لمسؤؤؤيمن  فؤؤؤي   لتؤؤاريخي لصؤؤؤل ع  لحؤؤؤق ش لباآؤؤؤل شالسؤؤؤةما ميؤؤؤذ
مل ةل  ليصل ش لوحيم  في  لصل ع م   للشم   م  ةنث  ألسباص .  مؤا هسؤباص  ةتصؤارةا لمؤا  ةتصؤلةا شمؤا هسؤباص 

هآل فوؤا.    في ذلك  لمسار إلؤى فوؤظ  لمعانلؤ   ليوا ةؤ   لنؤرم ش   يحيمتيا لما  ةوحميا . لةصل ييل  ل وظ  لا نق لسي
 شيستيت  كةفة  مر جو  كل آلف ميوظ ششسا ل ذلك. شيذ  ما ترلى  ل صل  لل    ت صني  . 

شيذ   ل صل م  هيظ ملت ح ت  لعقنا   لجوان   شهسسوا  ألساسة  . شير معلف  م  ةح  شمؤ  هيؤا ؤةا . شمؤ  معيؤا 
ظ  منؤؤح يؤؤاش  مؤؤ  دؤؤاوق . شلؤؤظ  عؤؤلف إال  رتيطؤؤن  لمؤؤر هي  ييؤؤى  لمجايؤؤا فيؤؤ شمؤؤ  يينيؤؤا فؤؤي يؤؤذه  لمر جوؤؤ  . ش

شسؤؤني  جوؤؤان كؤؤل يؤؤاش. شمؤؤ  ةجايؤؤا  السؤؤيا  مؤؤ   ل  ؤؤار ش لملتؤؤاو  هيؤؤر ةوظ . شمؤؤ  ةجايؤؤا  اليةؤؤا  مؤؤ   لميؤؤافقن  
 ش لميحلفن  ش لضالل شهبةايوظ . شكةا  كر  ذلك .

  مطيؤؤ   لقؤؤل   قؤاشم هيؤؤا ء بعههد ذلههك يجههب و هه  المجاهههد العقائههدي أو يعههرد جههذوره التاريخيههة  مجاهههد  -(5)
 لحؤؤؤاني ش لعشؤؤؤلي  . ش  قؤؤؤاشم آال ؤؤؤ   لحمؤؤؤالت  لصؤؤؤينية   لنورن ؤؤؤ   ل ال ؤؤؤ   لتؤؤؤي نفعؤؤؤن إلنيؤؤؤا بوؤؤؤا  لحضؤؤؤار   لالبةؤؤؤ  
 لي ا  .  شيعيظ ه  ل  سي ا  هشدير  إلة  ر    يذ   لجوان ش لمقاشم  شه   لحيق   ألرنل  . شلةسؤن  ليوا ةؤ  فؤي سيسؤي  

  .  لتؤؤي يؤؤي شلنؤؤا  دؤؤحر  إسؤؤالمة  بؤؤامي  ويؤؤايح يمليؤؤا  لةؤؤا  مؤؤ   لؤؤحم  تقليبؤؤا . مؤؤ  ةيقؤؤات يؤؤذه  لصؤؤحر   لجوان ؤؤ
 صلف  لي ل ي   در ص ش رطأ  لسا لي   لعامين   لمخيصن   لذو  بذلر  شسعوظ ش جتوؤاش  فؤأرطمش  شهدؤابر .. 

ََ َربهنَاا اْغِفاْر لَنَاا َوالهِذيَن َجاُءوا ِماْن بَ  فةعلف ل ل هشلئك فضيوظ  يية .  فنتعامل معوظ  قرل تعالى :  ْعاِدِهْم يَقُولُاو

ً ِللهِذيَن آَمنُوا َربهنَا إِنهَك رَ  َِ َوال .َْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغال  يَما ْخَوانِنَا الهِذيَن َسبَقُونَا بِاأْلِ   (10  لحشل:  ُؤوف  َرِحيم  َوإِلِ
شرطؤئوظ شدؤر بوظ. شيؤذ  مؤا تياشلؤ   ل صؤل  يذ  م  جو    شم  جو  هرؤل  لؤة وظ تؤارير تجؤاربوظ شفشؤيوظ ةجؤاةوظ

 لخؤؤؤامس يؤؤؤ  مسؤؤؤار  لصؤؤؤحر   إلسؤؤؤالمة  ميؤؤؤذ ثالثؤؤؤ  هربؤؤؤاع  ؤؤؤل  مؤؤؤ   لؤؤؤحم  . فؤؤؤذلك مؤؤؤ  هيؤؤؤظ شجؤؤؤره ثقافؤؤؤ   لمقؤؤؤاشم 
 لمجايؤا  لعقا ؤؤاي شالسؤؤةما  ل ةؤؤان ت ش ل ؤؤر نر  لتؤؤي هرجؤؤر ه  ورلؤؤا فنوؤؤا ةخبؤؤ  مؤؤ   لم  ؤؤلي  ش ل تؤؤاص  لؤؤذو   ؤؤأآلش  

                 لتي هظيوا ستأرذ معيا دار يذ   لقل   لحاني ش لعشلي  ييى  أل ل و  هييظ.                                                  شيي لش  لوذه  لمقاشم
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شلؤر مؤرجح      عؤا  إلآؤالع  لعؤام  يجب أو يو ة المجاهد العقائدي و   تاريخ التجارب الجسا ية المعاصر  -(6 
شما رسؤؤؤوا. فةعؤؤؤلف هسؤؤؤباص ةجؤؤؤاح تيؤؤؤك  لتجؤؤؤارص  لجوان ؤؤؤ   شفشؤؤؤيوا   كؤؤؤي   قتيؤؤؤ   أسؤؤؤيرص  ييؤؤؤى تؤؤؤارير  لصؤؤؤحر 

 لمقاشمؤ   لؤذي تردؤؤييا إلةؤ  . شيكؤؤر  لؤاي  لقؤار  ييؤؤى  لتطؤريل ش رتةؤؤار  ألسؤيرص  لؤذي وياسؤؤب ملةيتؤ  . شل ؤؤي ال 
لشؤوا ء . شيؤاةي  كلر نرشس  ل شل شهسباص  ل شل . شل ي  علف هة  سا ل ييى آليق سؤقط فةؤ  يشؤل ت هللاالف  

فةؤؤ  يشؤؤل ت هللاالف  ألسؤؤل  ش لمعؤؤذبن  ش لمشؤؤلنو . شلةعؤؤلف  ؤؤار مؤؤ  هشدؤؤل إلةؤؤ   لل  ؤؤ  . شف ؤؤليظ شتؤؤل ثوظ شميؤؤاي  
يميوظ شلةسنل ييؤى  صؤنل  شريؤل .  ؤا تؤرلي  ل صؤل  لسؤانس ش لسؤا   مؤ  يؤذ   ل تؤاص يؤذ   ألمؤل ش  ؤ  رؤتظ  لجؤحء 

  ألشل . 
.  عؤؤا ه   ومههنسج وم ههه الور ههي عقنههد  الجسا يههة القتاليههة الخاصههةيجههب أو  تسهه ح المجاهههد العقائههدي ب -(7 

هنر  ما سيق ييى سينل  لمعارف  لحلكة  ش لتاريخة   لسةاسؤة   لشؤلعة   لعامؤ . شكمؤا هسؤي ن  جؤب ه  وييؤى ذلؤك 
لى ييى هساس متن  م   لعقنا   إلسالمة   شمرلوا    لقا م  ييى هسؤاس هركؤا   إلسؤالم ش إل مؤا  . شيجؤب ه  وتؤر 

 غلس ذلك ميو  تلبري مت امل هبلت إلى شج  مياةة  في هشل يذ   لباص شسنتترلى  لباص  ل الث .
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وسههكري   .   يا ههي الوههابة .     نههي الوايقههة ) : يجههب أو يفسههم المجاهههد العقائههدي أو صههراوه هههذا - (8 

 ( .أمني ار  وب.   الو ن ة
وؤؤ  شيؤؤذ  سؤؤبقن  إلبؤؤار  إلةؤؤ . شييةؤؤ  ه    وؤؤظ شيؤؤار   لؤؤل  ط بؤؤن   شبالتؤؤالي فعيةؤؤ  ه  وتسؤؤيم  عقناتؤؤ  فؤؤي يؤؤذه  لمر ج

 ثر بن هدرلة   لمبانئ . ش ش  عة   لحلك   لسةاسة  شمعطةاتوا. 
شيؤؤؤذه مومؤؤؤ   ل ةؤؤؤان ت  لجوان ؤؤؤ  .  لتؤؤؤي  جؤؤؤب ه  تؤؤؤار  ة ليتوؤؤؤا  لسةاسؤؤؤة . شت وموؤؤؤا مؤؤؤا همكؤؤؤ  لمقاتينوؤؤؤا. شييؤؤؤى 

ذه  ليعبؤؤؤ   لسةاسؤؤؤة   لمتشؤؤؤا ك  لوؤؤؤذه  لمر جوؤؤؤ  . شيؤؤؤي هدؤؤؤعب مةانويوؤؤؤا  لمقؤؤؤاتين  ه   سؤؤؤيمر  ل ةؤؤؤان توظ فؤؤؤي إن ر  يؤؤؤ
في يذ   لعصؤل تحسؤظ سةاسؤةا  . شمؤا  لرسؤا ل  لعسؤكلي   لنؤرم إال  لالةتصار تشهك ليا تعتقا  . فل   لاالية   لع مى 

 لنؤرم . شتضؤ   لتاعةظ بؤل م   لسةاسؤةات شتؤاعةظ  لمر  ؤف . فعيؤى قةؤان ت  لمقاشمؤ  ه  تؤار  ش  ؤ   ألمؤ   لضؤعةا
لؤ  سةاسؤات مؤؤ  رؤالل فقؤؤ   لر  ؤ  ش لضؤؤلشر ت شمؤر هي   لمصؤالم ش لم اسؤؤا.. شيؤذ  مؤؤا سؤنترلى  لبؤؤاص  ل ؤاةي شضؤؤ  

  عة  لخطر  يليض  فة  . شرسظ معالظ ة ليتيا  لسةاسة  .  عر    ش يا   إ  باء  .
  ألبؤؤؤنل  ؤؤؤأ  نيؤؤؤر  أ هههالنبسا المنا هههبةتهههم يجهههب أو يعهههرد المجاههههد  ور التربيهههة, وففاوسههها المتكام هههة, و  -(9)

شسنيعب  لمجايا  لعقا اي  لاشر  ألساسي في بؤذل  لجوؤا فؤي تلبةؤ  .  لمقاشم  نير  لألن ء  ل لني ش لجوا  ل لني 
 ة س  شم  مع    ييى يذه  لمياي  ش لمعارف ش لعيرم  لشلعة  ش لسةاسة  ش لعسكلي  ش ألمية   لحلكة .

 

جه المجاهد إل  النسك وال با   والقرفو والذ ر وميام ال نهل و يضهة لهه المهنسج إو الموجه يستوية أو  و  
التربوي . ولكن و   المجاههد ااشهراد و ه  ت  يهة نفسهه وبهذل الجسهد. إذ يسهتوية المرشهد أو  رشهده ل مراجهة 

 والكتب وييسر له تناول اربواا . ولكن و يه أو يو ة ويتع م )نفسه . 
 .)نفسه  يعده ويدربه , ولكن و يه أو يوور إمكانيات القتالية ما يستوية المدرب أو 

ويسههتوية الكتههاب أو  رشههده ل جسهها  و يوبههب إليههه الاههسا   و  ههذ ره بمهها أوههداء هللا لههه. ولكههن و يههه أو  
  تقدم ويعمل متو ال و   هللا .

ه ووههن ارمههة إو  وههو  المقاومههة  وههو  تع ههم  الفههر  المجاهههد المسههؤولية ارولهه  وههن نفسههه  وومههن معهه 
 بكام سا .. 

 شستترلى  ا ي  ل صرل مسايات  ييى ذلك و   لمرفق .
شييؤؤا هةتقؤؤل إلؤؤى تحاوؤؤا  لمحؤؤاشر  ألساسؤؤة  فؤؤي  لعقنؤؤا   لجوان ؤؤ   لقتالةؤؤ  لؤؤاير   لمقاشمؤؤ   إلسؤؤالمة   لعالمةؤؤ  .  

 شهلخصوا في ةقا  مرجح :
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 العقيدة الجهادية      
 و

   ة العالميةالمق اومة اإلسالميدعوة  دستور   
 

 رتكهه    ههتور  وههو  المقاومههة اا ههالمية العالميههة , وينو ههق مههن أ ا ههيات العقنههد  اا ههالمية , وأحكههام 
السيا ة الارعية , المنو قة من قالل فسم الواوهة السيا هي الواقهر لألمهة , ومهن قهالل واوهد   رء المفا هد 

. )نهاء و ه  فسهم  االوتبهار. وأقهذ المترتبهات بعهنن ارولويهات  واوتباروا تجالب المصالح , وفقه الضرورات , 
  ونق لواوة المس منن وواوة العالم من حولسم. 

و نور  هنا مختصهرا  وهن أ ها العقنهد  الجسا يهة القتاليهة لهدوو  المقاومهة حنه   تاهتمل الفقهر  التاليهة 
 و   التفصنل وار لة الارعية رهم هذه ر ا إو شاء هللا.

 
    1الما:   

. فوؤي نيؤر  م ترةؤ   محؤان   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  لةسؤن ةحبؤا   شال تي ةمؤا    شال جمايؤ  محؤاشن نير  
. يؤافوا يؤر نفؤؤ  دؤا ل  لقؤؤر   السؤتعماري   لصؤؤينية   لصؤونرةة   لواجمؤؤ  ييؤى  إلسؤؤالم ش لمسؤيمن . ش  مكؤؤ  ألي 

 شؤكل مبابؤل هش  شؤكل غنؤل مبابؤل  رل فنوؤا . لؤار   آليقتوؤا  شجماي  هش فلن   تي   ميوجوؤا شهيؤا فوا تي ةظ هش 
. 
 

    2الما: 
يقنا  نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة . يي يقنا  هيل  لسؤي  ش لجمايؤ   كافؤ  ما رسؤوظ شمؤذ ييوظ  ل قوةؤ .  

  شيي نير  ليتعؤاش  مؤ  كؤل  لمسؤيمن   لؤذو   شؤواش  ه  ال إلؤ  إال   شه  محمؤا   رسؤرل  . شيعتيؤلش  ه   لقؤلهللا
 ش ل عب   ييتوظ . شهم   إلسالم همتوظ .  كتابوظ

فؤي  تجاهد مة أهل السنة . وتتعهاوو مهة أههل القب هة . وتسهتعنن بكهل مخ هص فهي نصهرته ل مسه مننفوي 
 م  رالل ضر  ط  لسةاس   لشلعة  .  يينوظ . نف  يذ   لعاش  لصا ل

 
    3الما:  

 لجوؤان مؤ  كؤل بؤل ش فؤاجل مؤ  همؤل ء  لمسؤيمن  شيؤامتوظ   مؤ   تعتقا نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   مشلشعة 
 هجل نف  دا ل  ل  ار ييى  لمسيمن  شيذ  م  هسس  لعقنا  ييا هيل  لسي   لجماي .
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    4الما :  
تعتقا نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  ه   لحمالت  لصينية   لصونرةة   لواجم  ييى  لمسؤيمن  تت ؤر  مؤ  

 كرةات  لتالة :تحالف  ضظ  لم

  لنورن ش  ر   لصونرةة   لعالمة  ش هيمتوا إسل  نل.  -( 1 
نشل ةيؤؤف  ليؤؤاتر شمؤؤ  تحؤؤالف معوؤؤظ مؤؤ  ثؤؤظ رشسؤؤةا ش متوؤؤا همليكؤؤا . ةهع  ؤؤر   لصؤؤينية   لاشلةؤؤ . ش  -( 2 

  لاشل  لصينية .
 مي. ر   للن   شييى رهسوا  لحكام ش ألة م   لقا م  في  لعالظ  لعلبي ش إلسال  -( 3 
 لميافقن : شييى رهسوظ  لممسسات  لاوية   للسمة  شييماء  لسيطا  . شمؤ  تؤبعوظ مؤ  فقوؤاء  لي ؤاق  -( 4 

 . شهجوح   إليالم ش ألشسا   ل قافة   لا يم  لأليا ء في ةميتوظ ييى  لمسيمن .
 شه  مختصل شمعانل   لصل ع  لنرم ير: 

 ة العالمية بايا   أمريكا و )ريوانيا و  ول الناتو ورو ياالنسو  والصسنونية  وزعيمتسا إ رائنل ي الص نبي
الفكهر  وأصهوابي  ارنظمة المرتد   و وون الع مانيهة المواربهة  لإل هالم  ي  المنهافقوو مهن و مهاء السه واو 

 وون المقاومة المس وة المجاهد  . ×  .  الموارب لإل الم
 

    5الما: 
لمةؤؤؤؤ  جوؤؤؤؤان يؤؤؤؤذ   لحيؤؤؤؤف  لؤؤؤؤاشلي مؤؤؤؤ   لنوؤؤؤؤرن ش لصؤؤؤؤينين  ش لملتؤؤؤؤاو  تعتيؤؤؤؤل نيؤؤؤؤر   لمقاشمؤؤؤؤ   إلسؤؤؤؤالمة   لعا  

  شوا ه  ال إل  إال    شه  محما رسرل   . و اص  أن    شيأثظ بتلك . . فرك ونن و    ل مس مش لميافقن  
  

    6الما: 
 ألساسؤة  لمر جوؤ   (  لرسؤني جسها  السهناوتعتيل نير   لمقاشم   إلسؤالمة   لعالمةؤ   لجوؤان  لمسؤيم ش لقتؤال   

 ) جسها  البيهاو ( ألآل ف  ل الث   ألشلى م   لحيف   لنورن ش لصينينر  ش لملتاش ( شم   اتل معوظ . شتعتيؤل ه  
 ش لحج  ش ل يم  ير شسني  مر جو   ر   لي اق م  ييماء  الستعمار شفقواء  لسالآن  ششسا ل إيالموظ.

 
    7الما: 

فقاتل في  بنل هللا ال تك ا إال نفسك    لعالمة  م   رل   تعالى: تتخذ نير   لمقاشم   إلسالمة   
  وحرك المؤمننن

ل مياه ثابتا يبعار  لوا . شتعتيل ه  مقاتي   لاح   شةي ا وظ ش لاير  إلى ذلك فليض  في ييق كل مسيظ . شتعت
  في ةلكتوا شير ه  :

 . س مة وليسه صراع النخبة المجاهد  فق  وو  المقاومة اا المية العالمية هي معر ة ارمة الم
 

    8الما: 
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تعتيل نير   لمقاشم  كاف  هبكال تر جا همليكا شةي ا وا  لمحاربن  ليا   في كاف  بالن  لمسيمن   لنرم   
 أي هش   تصان ا  هش هميةا  هش ثقافةا  هش ماةةا  هش  نبيرماسةاهيا ف مشلشي  ليجوان . سر ء  كاةن تر جا  يسكليا  هش 

 شتطاليوظ  الماانر  شتيذر م   قي  لقتل ش لتصفة  . بكل  كا  .
  

    9الما: 
كاف  ةكام بالن  لمسيمن    لذو  ور لر  هيا ء  لمسيمن  م   ألمليكا  شةي ا وظ م   لنورن تعتيل نيرتيا 

  ك ار  يظ تعتيل  . ش لصينين  . شيحكمر  بالن  لمسيمن   انل ما هةحل   . شيشلير  لوظ هةكاما  م  نش   
سقطن شالوتوظ  لشلعة  .  ال تعالى: ] شم  لظ  حكظ  ما هةحل   فأشلئك يظ(   ل افلش (  ا    وملتا

يا أ سا الذ ن فمنوا أطيعوا هللا ور وله وأولي ارمر   ل المر (   ل اسقر ( شلظ  عا لوظ ة, م   رل  تعالى :  
( من أودائنا( .  بل دارش   منا( شيمالء ما يانش    منكم  هشلي  ألمل   ( . فقا هملةا   تعالى  طاي  منكم

هثبات  لعيماء.  الر  :  (  ال كاف  هيل  لت سنل شومن  تولسم منكم فننه منسمش ا بن  تعالى ذلك فقال :  
 [ ..  فار مم سم( هي: ] منسم 

  يي   ال:  يشكما في  لحاوث  لصحةم  لمت ق يية   ي  عبان  ب   لصامن رض
]نياةا رسرل ديى   يية  شسيظ فبا عياه ف ا  مما هرذ يينيا: ه   ا عيا ييى  لسم  ش لطاي  فى ميشطيا 

)إال أو تروا  فرا )واحا وند م شمكلييا شيسلةا شيسلةا شهثل  يينيا شهال ةياهع  ألمل هيي    ال ديى   يية  شسيظ 
ل هبا بر ةا  في  ل  ل م  مر ال   أليا ء . شم ايلتوظ ييى  لمسيمن  . شي  مسيظ.  ه ش ر [  فيه من هللا )رهاو(

 شتمكنيوظ م  ثارر  لمسيمن  . شىما نيظ  العان  لمان لقتال  إلرر   ي  لاو  ؟! .
شيل هظول في  لخلشج م  مي   إلسالم م  ةكظ  لمسيمن   شل     ل  ار  ش تياول هن ا   ألم  شميايجوا  

شسي  رسرل   ديى   يية  شسيظ ش ضم في ةكظ ريعوظ   ش رل   تعالى  لوظ . شكل مقرماتوا آاي   
سيسعى إلة   عر  شير ما( . من )دل   نه فاوت وهش لخلشج يينوظ . بل ش تيوظ كما همل ديى   يية  شسيظ :  

.   

  
    10الما: 

هما  هش معايا   هش ذم   اموا ةكام بالن  تسقط نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة    مشلشعة  هي يوا هش
 لمسيمن   لي  ار . شذلك  سيب رنتوظ ي  مي   إلسالم شسقر  شالوتوظ . شألةوظ هشلةاء لوظ  شميادلش  لوظ ييى 

ومميرةوظ شفق مر ثنق . عورنيظ شهماةوظ شمعايا توظ . إلى ه   قرم ه م  بلينر  ل لمسيمن  . فال بلعة  لوظ شال 
 في إآار بليعتيا  إلسالمة .   متبانل لعة  شيال ات شمعايا ت ب
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    11الما: 
كل م  ظايل هيا ء  لمسيمن   لاح   م   ألمليكا  شةي ا وظ ييى  لمسيمن  . فقاتل معوظ شهياةوظ ييى   

   لمسيمن   قتال هش نالل  هش مسايا  هش مشرر  هش رهي ويصليظ    ييى  لمسيمن   فور ملتا كافل رارج م  مي
  إلسالم    جب  تال  هش  عرن ي  ذلك شيترص إلى   مي .

هش ج     ش ةقطاع  لمنل   بني  شبن  ذشي  م   يقا  شما ن م في فعي  في  كل هةكام  لملتاو  م    ة ساخ 
 لمسيمن  . شيام  لصال  يية    شيام نف  في مقابل  لمسيمن ... شكل ما فصي  فقواء م  هةكام  لملتا . شةكظ 
 تال يمالء بن   لرجرص ش لجر ه . شهما ممارس  ذلك فخاض  لقر يا  لمصالم ش لم اسا. شلةعيظ كل مسيظ هة  ولتا 

 بوذ   ل عل سر ء  اتي   لمجاياش  هم تلكره. 
 

    12الما: 
بلآتوظ شرجال هميوظ  كل م  ظايل  لحكام  لملتاو  ش اتل  لمسيمن  ش لمجاياو  معوظ   م  جيرنيظ ش

ظ  لذو  وا فعر  ييوظ شيأتملش   أمليظ في  تل  لمجاياو  ش مطارنتوظ   ال ةحكظ  ك ل كل هةا ميوظ شهير ةو
متأشلوظ . السةما ش ا هنر   ينيا  . ش  قاتير  ييى هةوظ آا    رن  يام   صلف  لي ل ي  جاييوظ شمكليوظ ش

شةي ا وا شمحاربتوظ لشباص  لمسيمن    لقادي ش لا ةي ش لعالظ ش لجايل   ش رف هشلئك  لحكام في رياق همليكا
  لمجايا تحن ر وتوا ش همليا.

 

    13الما: 
 وو  جسا  ل غ ا  المستعمرين وأووانسم . وليسه  وو  تكفنر نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة .   
. ا   ييى  شمال  إال  حقوا شةسه  ال إل  إال   محما رسرل  ( فقا يصظ نم    . ف ل م  بوا ل مس منن

الل ش لميحلفن  شت  نليظ ش تيا عوظ شت سةقوظ  شلةس م  موام نير   لمقاشم   لتصاي ألعةا   لمسيمن  م   لض 
.فوذه موم  م  تأيل لذلك ش ةصلف لوا م   لايا  ش لعيماء . شلةسن م  هيمال  لمقاشم   لمتجو  لحلص 

  لصا ل.
  

    14الما: 
 لاشل  لمحارب   ة   لعالمة   ستل تةجة   تال جيرن  إلةتالل شكاف  هبكال تر جاتتييى نير   لمقاشم   إلسالم 

 ليمسيمن   شمصالحوظ في بالن  لمسيمن  يجرما  شنفايا   شبكل هبكال  لمقاشم   لمسيح .
حنن تتبن  ا تراتيجية  وتال رجال أمن حكومات )ال  المس منن وجنو ها وأووانسا  فاوا  ون النفا في 
  شبكل شسني  مشلشي  نفعا  شآيبا . شذلك م  هجل مصالم ال تخ ى شتواف إلى     تالوظ  يجرماظ ةيم رغ. فق 

ترةنا دف  ألم  في شج   لاح    ل  ار   ش للفق م  جمة  هبيا وا   ةتى وتين  لوظ  لحق   شل ي   نمش  إلى 
نش  آا ل . شلقط   لطليق ييى   لا ريي ش الةتل صدف همتوظ ش  قاشمر  ياشيا . شم  هجل سا  اص  ل ت  

 .   لضالل  شهجوح  إيالم  لطر غننم    ةظ  لحر جح بن   لمجاياو  شيام   ألم  م  نيا
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شلؤؤؤذلك تؤؤؤاير نيؤؤؤر   لمقاشمؤؤؤ   إلسؤؤؤالمة   لعالمةؤؤؤ   ؤؤؤر   لجوؤؤؤان ش لمقاشمؤؤؤ  إلؤؤؤى تحابؤؤؤي  صؤؤؤا رجؤؤؤال  لجؤؤؤةش 
شتؤايريظ لعؤام  تؤل . يؤى يميةؤ   لؤافاع يؤ   لؤي س.ش لشلآ  ش ر   ألم  في بالنةا  القتل . ش ال تصار فؤي ذلؤك ي

هسل يظ شجلةايظ . ش إلةسا  إلنوظ شنيرتوظ  الحسيى لالةضمام إلى د رف  ألم  في  تال هيا  وا... كمؤا تؤاير  
رجال  ألم  ش لجةش ش لشلآ  إلى يام آاي  قةؤان توظ فؤي  لعؤاش   ييؤى  لمسؤيمن  شميادؤل  هيؤا ء  لمسؤيمن  مؤ  

 هيا  وظ  ل  ار شرؤسا وظ م  كبار  لملتاو  شلةس إلى  لمسيمن   ألبلياء..   تالظ إلى  ل  ار شتايري
وهذا اجتسا  قائ )دووتنا  )ناء  و   وواود ا تجالب المصهالح و فهة المفا هد , وا هتفا   مهن تجاربنها  

مبهدأ جسها  الموت هنن الماقية . وهذا من المبها   الور يهة ار ا هية لهدوو  المقاومهة اا هالمية العالميهة بعهد 
  الغ ا  بالسالش ومقاومتسم  بكل و ن ة مارووة ممكنة بكافة أشكالسم .

  ةش ش لشؤؤلآ  فؤؤي  لعؤؤل ق شمؤؤا بؤؤابووا  همؤؤا  هشلئؤؤك  لجيؤؤرن  لعؤؤامير  مؤؤ   ؤؤر ت  إلةؤؤتالل  ل ؤؤافل    م ؤؤل  لجؤؤ
 لمحتين  . (كالمحاربن  ليمسيمن  في جةش  لويا في كشمنل . .. فومالء ملتاش   قاتير   تال  

 

    15الما: 
تتييؤؤى نيؤؤر   لمقاشمؤؤ   إلسؤؤالمة   لعالمةؤؤ  ميؤؤاه نفؤؤ   لصؤؤا ل ييؤؤى  لؤؤاو  ش لؤؤي س ش لعؤؤلض ش لمؤؤال. شلؤؤر كؤؤا  

مههن وتههل  وو مالههه فسههو شههسند, ومههن وتههل  وو  مههه مسؤيما  لقرلؤؤ  دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ فؤؤي  لحؤاوث  لصؤؤحةم : 
.  شرش  ييؤ  رش ه هةمؤا شهبؤر ن شن(  تل  وو أه ه فسو شسندفسو شسند, ومن وتل  وو   نه فسو شسند, ومن و

. شبوؤذ  فوؤي تؤاير  لمجايؤاو  ش لمقؤاشمن  رش ه  ليسؤا ي( من وتل  وو مظ مته فسهو شهسندديى   يية  شسيظ:  
إلؤى يؤؤام تسؤؤيةظ هة سؤوظ إلؤؤى مؤؤ   صؤايظ مؤؤ  يسؤؤاكل  لطر غنؤن شيمؤؤالء  إلسؤؤتعمار  القتؤال ش ألذ  . بؤؤل تؤؤايريظ 

يظ يجرمؤا  كمؤا هبؤلةا إلؤى نش لتؤح م سةاسؤ   لؤافاع يؤذه نش    لتحؤرل إلؤى جوؤا. لوظ ش تيوظ نفايا  ي   لي س إلى  تا
  ذلك  هللاة ا .

 
    16الما: 

تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  كل ةكرم    ةموا  الستعمار ش ر   الةتالل ]م   ينل ما ةصل 
 اآي   جب جوانيا شىسقاآوا .  ةتالل    لمعني ([ . تعتيليا ةكرم  في  لعل ق  م ل مجيس  لحكظ ( هش   لحكرم

ر ت في ذلك م   ينل ما  ذتي  شه ل ما  جب ةحريا    يتقان يام مشلشينتوا   شيام  لتعاش  معوا. شال تقيل هي 
فال  أتي   وحيظ م  مصيح   ليالن ش لعبان شتسننل همرر  لياس. شتعتيليا هيذ ر   اآي  بليا    شملفرض  يقال .

 : إلستعمار إال  الشل شال ولضى إال يم  تبعر  ميت  كما  ال تعالى 
  الميَُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى ؤَتَّبَِع ِملَّتَُهمم ََ َضى َعنم  . (120  لبقل :   َولَنم ؤَرم
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    17الما:  

 انؤل مؤا هةؤحل      لمؤر لن  أليؤا ء  لما كاةن نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  تعتقا ك ل  لحكام  لحاكمن  
إلؤؤى ممسسؤؤات   الةتسؤؤاص لمسؤؤيمن  شرنتوؤؤظ . م ؤؤل جمةؤؤ   لحكؤؤام  لقؤؤا من  فؤؤي بؤؤالن  لمسؤؤيمن   لنؤؤرم. فلةوؤؤا تعتيؤؤل 

 ةكرمتوظ شسيطاتوا  ل الث :
  لتي نذ      :    لحكرم  ش لره ر ت. - 
 . لتشليعة   :    ليللما  هش مجيس  لشعب هش مجيس  لشرر   - 
  لقضا ة    :    لمحاكظ  لحاكم   انل ما هةحل  . - 

م  هفعال  ل  ل    أثظ داةب  ييى  أل ل هش  ك ل. شذلك   حسب مسمشلنت  شجلم       شفعال امحلم يمال
شةصنب  م   لعذر ش لتأشيل . شسةأتي بةا  ذلك في  لشلح   في  ل قل   لتالة  إ  باء   . شتاير  كاف   لمسيمن  
 يام    ش لعيماء ش إلسالمنن  راد  . إلى  جتياص  لطاغرت م  هجوح   لمستعملي  ش لملتاو . شتايريظ ه  ال

   تير   لمسيمن  برجرنيظ في تيك  ألجوح   لطاغرتة  . 
  

    18الما: 
 ضا  لمقتضةات تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  مبانئ  لا مقل آة  ك ل    اهلل تعالى . شمعتقا   ميا   

بوان  ه  ال إل  إال   . شتعتيل  لاير  إلنوا شممارستوا يمال  م  هيمال  ل  ل.  أثظ داةب  . إثما  ا  صل 
يذ ر  لجول ه إلى رلشج  م  مي   إلسالم . شذلك  حسب آيةع   يتقانه بوا . شةرع ممارست  لوا . شةصنب  م  

 هش  لتأشل .
لى يام  لسعي إلى  لمشارك  فنوا ش  لاير  إلنوا . سر ء   التعاش  م  شيي تاير  كاف   إلسالمنن  إ 

سيطات  إلةتالل   هش سيطات  لحكام  لملتاو  . كما تاير   لمسيمن  إلى يام  لمشارك  فنوا   شمقاآعتوا شيام 
 لتصرين م  راللوا لمصيم هش لم سا .  شتاير   إلسالمنن  ش نيا   إلدالح إلى  ليشا  م  رالل 
 لممسسات  أليية  غنل  لحكرمة  . شمي مات  لمجتم   لماةي . في مختيف شجره  ليشا   لسةاسي ش الجتمايي 

ش لالض م  شم  غنل  لر رع  الاةاس  باررل هجوح   ل  ل . ش  ل قافي شغنله . مما ووافر  إلة  م   إلدالح . 
 ا  شسةاسةا  شييى كل دعنا.ذلك  جتياص  لطاغرت . شيحل بليح   ل سان ش  لعمال     جتماعة

  
    19الما: 

تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  جورن كل  لمخيصن  في  لصحر   إلسالمة  أ  لايري    
ش إلدالةة  ش لعيمة  ش لاوية  ... شغنليا . م   لممارسات  لمشلشي  بليا   ش لتي تقرم بوا كاف  ما رس 

يفة    ش إلرر    لمسيمن    شةحص  لتحليل... شغنل ذلك م  ما رس  لصحر   لصحر  م   لاير  ش لتيية    ش لس
 إلسالمة  . شكذلك جورن  لعيماء ش لايا  ش لمصيحن   لمستقين  . ييى  متا ن شمساة  آةا  لصحر  . جورن   

نيظ  لمقاشم  مشكرر  لح , نو   لمسيمن    شىدالح هةر لوظ . شتايريظ جمةعا  إلى  لتعاش  ييى  ليل ش لتقر  ش 
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. شتعتيل جورنيظ في  لاير  لاو     نيما  شتقري  لجذشر  لمقاشم  في  ألم    شة  ا  لمكرةاتوا . شتاير  
 لجمة  إلى تجاشه ةقا   لخالف في يذه  لملةي   لتي وتعلض فنوا شجرن  لمسيمن  كي  إلى  لخطل ييى كاف  

  لصعا  لحضاري .
مجايا   لقر   لصينية  ش لنورن   شم  ش اليا شهياةوا ش اتل معوا  الجوان  شتعنا  لتذكنل  قيايتوا    أ 

 لمسيم   فليض  بلعة  متعني   ييى كل مسيظ   انر م  غنل ذشي  أليذ ر  لشلعة    ال  سقط يي  فلض 
  لعن  يذ  ما  قرم    م  هيمال  ليل ش لخنل   م يما ال تايي  لحكا  ي   لصال  . 

 
    20الما:  

تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  كل مسيظ  قرل  ال إل  إال   محما رسرل   ( ييى  رتالف   
مذ ييوظ شآر   وظ   ضم  ن  ل   إلسالم  لعام   لتي نيايا  ل قواء  هيل  لقيي ( . شتعتيل  لخالفات  لعقا   

ت ذلك يي  لحر ر  الحق   ش ليةا   الحكم  ش لمذيية  ش لطا فة  ملنيا أليل  لعيظ لي صل فنوا. شه  مجاال
ش لمري    لحسي  . كما  ال تعالى :   فل  تياهيتظ في بيء فلنشه إلى   شىلى  للسرل( . شتيوى ي   ل ت  

شتاير  كل  لمسيمن  م  هيل  لقيي  أ مذ يب شجمايات  شهفل ن . إلى  لتعاش  ييى نف  . بن   لمسيمن   ش ال تتال
 لا ريي .  لذي   الةتل صان  لعاش  ل افل  لذي وايظ بالن  لمسيمن . شتاير   لجمة  إلى ةيذ نش يي  لصا ل ش جو

 ال  ست نا مي  في م ل يذه  ألةر ل إال  لعاش  ل افل  لااهي ليالن  لمسيمن . 
  

    21الما: 
  ش  بتل كة  شن مقل آة  تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  كاف  مبانئ  لمذ يب  لعيماةة  م  بنرعة

ش رمة  ... شغنل ذلك م  هشج   إلةتماء  ل  لي ش لعقاي لانل مي   إلسالم شيري   إلسالم أ  تعتيليا نير ت ك ل 
شضالل    كال   حسيوا شفق مر هي   لشليع  . شل يوا تعتيل ه  هك ل هتباع يذه  لمذ يب م  هبياء يذه  ألم  يظ 

 لمالر بوظ ف ليا   تبعا  ل لشف  لتاليب  ل  لي ش لاحش  لحضاري    لذي تعلضن  م   لمسيمن   لجوي  باويوظ
لمكرةات    كما  ك  يا ء  لقر   الستعمار    االةتل مميوظ  ك   لعاآ   لوذ   لاو    شيشعل  ل   ألم  . شك نل

    شبل  م  لمقاشم  شىر ن  يالة  لمقاشم   لاحش  لخارجي . ش تاير نيرتيا كاف  ما رس  لصحر   إلسالمة
 إلسالمة   لمختي     إلى ةس   لحر ر ش لاير  في هشسا  يذه  لشل  م. كما تاير كاف   لقر   لقرمة  ش لرآية  
شكل  لشلفاء في يذه  ألم  إلى نر س  نويوظ شفوم  ييى ة ةقت .  لتعاش  ييى جوان  لقر   لااهي   ل افل  شم  

  إلسالم ليافاع ي   لمسيمن  شنويوظ شةضارتوظ. تحن بعارجمةعا   ش اللت افوتعاش  معوا . 
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    22الما: 
(   معصرم  لام  ال إله إال هللا مومد ر ول تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  كل مسيظ  ال    

 ألش مل ش لمال إال  حقوا شةسا   ييى   . شتعتيل نم  لمسيظ م  ه اس  لمقاسات . شة    م  هي ظ  ل ل  ة ش 
  لتي بانت  فنوا  لشليع   إلسالمة . 

فاو  ماء م وأموالكم وأوراقكم   شتعتيل ه  ما جاء في رطب   لرن ع م   رل  ديى   يية  شسيظ :
 و يكم حرام  ورمة  ومكم هذا, في ) د م هذا في شسر م هذا. و ت قوو ربكم فيسألكم ون أومالكم, أال فال

  رر   إلوةا  شةصا  ةيريا   طعةا  نست. ( ضكم رواب بع . أال ف نب غ الااهد الغائبترجعوا بعدي  فارا يضرب بع
 واير  كل مسيظ يام    شكل مجايا راد  إلى ة , نم شيلض شمال كل مسيظ .

شتاير  كل مجايا في سينل   ويذل جواه شة س  شمال  في سينل   شيجايا  ل  ار  لاح   م   ر   
 :   حي ا وا. إلى  رل   تعالى  لصينية  ش لصونرةة

 ي ف.ت.ب.نَُّنوا بينلي كَّ ُتم  فيي  . ب  ر. ُنوا إيذ.ا ق. ا الَّذي ن. فم. شتايريظ ه  وتحابر  هذ  كل مسيظ  . ( 94  ليساء:   ي.ا أ. ُّس.
منت  جايية .  .شلنتقر    شيتأمير   رل  ديى   يية  شسيظ :   م  رلج م   لطاي  شفارق  لجماي  فمات مات

ومن قرج . ش ويصل يصية  فقتل فقتيت  جايية شم   اتل تحن ر    يمة   اضب لعصية  شياير لعصية  ه
رش ه  .(فاجرها وال  تواش  من مؤمنسا وال يفي لذي وسد وسده ف يا مني ولسه منه و   أمتي يضرب )رها و

 . مسيظ
 

    23الما: 
   لطر  ف  لاوية  م  غنل  لمسيمن  م   لمر آين  في بالنةا تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة 

كالمسةحنن  شغنليظ . مر آين  ك ين  لشليع   إلسالمة   ةتل م ةقرق مر آيتوظ شسكيوظ بن   لمسيمن  في إآار 
  ر يا بلعة  معلشف  م صي    و تعامل بوا معوظ يياما  حكظ بلع   . شييصب  إلمام  لمسيظ .

ما لظ وتعاشةر  م   لاح   . شىةما  لجوان    تعتيليظ نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  يافا  ليجوان فالهما  آل  
 ليقر   لااهي  م   لقر   لصينية   لصونرةة  شم  وتحالف معوا. 

شتاير نير   لمقاشم  تيك  لطر  ف م   لمر آين   ألدينن  إلى  لتعينل ي  ةتى شلر  نيى  إلسالم . 
لالستعمار ش لقر   لااهي    ش نير  هبياءيا لعام  لتعاش  معوظ . كما تاير   لمجاياو  إلى يام فتم  رفضوظ 

 معار  جاةية  في م ل يذه  لمسا ل  لتي تحرل نش   لتلكنح ييى  لميحي  لعام ليمقاشم  شنف   لصا ل .
 

    24الما: 
ساسة  ضا همليكا ش ةي ا وا م   لصينينن  تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  ساة   لجوان  أل  

ش لصواوي  يي بالن  لمسيمن  .  لتي  حتيوا يمالء  لمستعملش   لاح    شكل مبابل هش غنل مبابل . شفنوا 
 الستعمار  بل  شبحل  شجر  . شفنوا تتظ يميةات  ليوب ش تتملكح  ر توظ ش ر يايظ  لعسكلي    هش ميوا تعيل

. شيي شغنل ذلك .. لمختي   م  همية  شسةاسة  شثقافة   الستعماري شل مختيف  لممسسات شفنوا تيت . ال تصاني
  لتي  جب ه   ستوافوا  لمجاياش  في آرل  لعالظ  إلسالمي شيلض  .   الستعماري  أليا ف 
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    25الما: 

نرين في ةيف  تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  ه  ةلبوا هساسا يي م  ةكرمات  ليالن  لتي  
 لعاش    لصينيي  لنورني  لذي تقرنه همليكا . شتعتيل كل  نشل  تشاركوظ  في  لمجورن  لحلبي شتعنيوظ ييى 

ةيف  لياتر  لذو  ولتبطر   التح مات نفاعة  معوا . شكذلك ضا كل شفي مقامتوا  لمسيمن  يافا  ليمقاشم  . 
هما  ليالن  ل افل   لتي لظ تترر   في  لعاش   ييى  إلسالم نشل  تعتاي ييى  لمسيمن  في هي بيا هش مكا  . ش 

 ش لمسيمن    فوي لةسن مجال ةلص ش صا م   ر   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  . 
  

    26الما: 
 إلسالمة   لعالمة  ةلبوا م  ةكرمات  لاشل  لمحارب  هساسا شلةس م  بعربوا. شيي  تعتيل نير   لمقاشم 

سيمن   ساة   لجوان ش لافاع  ألساسة    تاير   لمجاياو  إلى ممارس   لجوان ضا  لحكرمات إذ تعتيل بالن  لم
  شهةكام  لجوان اسة  بلعة  تقتضنوا هدرل  لشليع ش لاشل  الستعماري   لااهي  شةي اءيا في بالنيا  ضر  ط سة

 سيمن  . شم  تيك  لضر  ط:   شبياء  ييى ةتا   متلتبات  أليمال م   لمصالم ش لم اسا ييى  إلسالم  لم
فؤؤؤي بؤؤؤالن  لؤؤاشل  لمحاربؤؤؤ  إال فؤؤي ةؤؤؤاشن  لؤؤلنع ش لمعاميؤؤؤ   الم ؤؤؤل .  لعؤؤام يؤؤام ممارسؤؤؤ   لقتؤؤال ش السؤؤؤتوا ف  -(1 

 . شلةس  يافا  هساسةا  شساة   تال ر ةسة ( فساة   لجوان  ألساسة  يي  لاف  في بالن   لمسيمن 
ك مؤؤؤ  جؤؤاءت ةصؤؤرص  لشؤؤليع  بتحابؤؤؤي  صؤؤايظ  القتؤؤل . م ؤؤؤل تحابؤؤى  تؤؤل ةسؤؤاء شهآ ؤؤؤال  ل  ؤؤار  شكؤؤذل  -(2 

 ما همك .إذ   ة لنش    لل با    شنشر  لعبان    شتحابى  تل غنل  لمحاربن  م   لماةنن  
ش لتلكنح في ةال يميةات  للنع ش  لمعامي   الم ل في بالنيظ ييؤى  أليؤا ف  لعسؤكلي  ش لسةاسؤة  ش ال تصؤان   .  

 ما همك  . قام  إلبار  إلى تحابنوظ م  مل يا  تحابى م  ت
 

    27الما: 
تاير نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  إلى تلكنح جوا  لمجاياو  ش لتي ةمات  لجوان   ش ر   لمقاشم  
لمر جو   لصا ل  لعاش    لخارجي . شيام فتم مر جوات م  هة م   للن  ش لعمال   لقا م  في بالن  لمسيمن  في 

 ييى  ستوا ف كبار  ال تصار شرغظ  يايتيا بلنتوظ .  شفق  لتصرر ت  لقا م  ليتةار  لجواني  .  ثرر ت بامي 
 لملتاو  م  ه م   ل  ل لتعاشةوظ م   ر   إلةتالل ش لاحش  لخارجي . ش لالض م  ذلك جم   لجورن ييى نةل 

 ي   لتا ع  ل  في بالنةا إ  باء  . لعاش  لصا ل    لذي ستيوار  عا  ليصل يية   لذ    كاف   لقر   لعمن
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    28الما: 

في  لتصاي  القتال   الةشاالتاير نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   لمجاياو  ش لمقاشمن  إلى يام    
لم ايل  ل سان ش ل سرق ش لعصةا  ش لياع  شم ايل  إلةحل ف  لاوية  ... إلر   في هشسا   لمسيمن   أيمال 

 ش الةتباهفوذه م ايل لا ء ةكظ  لطاغرت  لذي ت لض  شت يت   ر   ل  ل  لااهي   لخارجة   لصا ي . جوان  .. 
 ألمرر ثالث  يام  : 

 ةلم  نم  لمسيظ شلر كا  فاسقا  يادةا  موما تيبس    م  ذلك ما لظ  ك ل. -(1 
يؤر لإلمؤام  لشؤليي  لممكؤ  . ش  ه  تي نذ  لحاشن ش ألةكؤام  لشؤلعة  ييؤى ملت ينوؤا مؤ  هفؤل ن  لمسؤيمن   -( 2 

 ير لةس مرجرن  آل  . شىةما ياف  لمقاشم    عا نف   لصا ل ير إ امت .
  لشلعة   ألشلى   ير نف   لصا ل  ل افل ي  ن ار  لمسيمن . ه   لواف  آل  ش ش ل ليض  -( 3 

  
    29الما: 

 لعسكلي   لا يم  لوا  لمقاتي  معوا ييى تعتما  لحمالت  لصينية   لااهي  في بالنةا  اإلضاف  إلى  لقر   
 نيامتن  يامتن  :

 ولةير  بوا ش واير  ألف اريا شةضارتوا   شييانش   اإلسالم شنيات  . لالةتاللنيا    -(1  
 لحةا ش ل ر ةش باير   لحليؤ   لشخصؤة   ش  الرتال ش للذوي  ش ل سق ش لمجر    شةشل  لالةحاللنيا    -(2  

 يمرذج  ألمليكي .    ش لعةش ييى  ل
ورجال ,  وأ مر هؤالء هم من وواع الممقفنن و الكتاب والمفكرين والفناننن والصوفننن والاعراء وار باء

 ااوالم ...
  الستعمارين رؤشس يمالء  لايا   كبار ة إلى تصف لمجاياو    شتاير نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  

  عمير  ييى ه  تشة   ل اةش  في  ليذو  هللامير  .   ش إلةحالل  لذو شرؤشسوظ. شكذلك كبار نيا   للذوي
ةَ الُْكفْرِ   ال تعالى :   َْ نََكثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن بَعِْد َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فِي ِدينُِكْم فَقَا.ِلُوا أَئِمه   (12  لترب :   َوإِ

َْ .َِشيعَ  عالى: تش ال  ََ أَ َه الهِذيَن يُِحبنو   .(19  ليرر:   آَمنُوا لَُهْم َعذَاب  أَِليم    اْلفَاِحَشةُ فِي الهِذينَ إِ
ََ فِي اْلَمِدينَِة لَنُغِْريَنهَك  ش ال يح م   ا ل :  ِ  َوالُْمْرِجفُو ََ َوالهِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَر لَئِْن لَْم يَْنتَِه اْلُمنَافِقُو

 . (60/61  ألةح ص:   َمْلعُونِيَن أَْينََما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُت ِلُوا .َْقتِيالً  * قَِليالً  الإِ بِِهْم ثُمه ال يَُجاِوُرونََك فِيَها 
 إلستعمار في بالنةا . شم  هيظ  لعامين   يظ م  هيظ ركا ح  لخينث  لميافق  لمجايل  ال  ل فوذ   لطابرر
(  بار أئمة الكفر والفسا ( :  لمطيرص  غتةال ةم لوذه  ألم  .  شةعنا  لترض ش الةتماء لمقاشم   ييى  ط  جذشر

 هعةا  فساق  لمسيمن  .راموظ ش لعامير   لملتح    ال جرر معوظ شال شلةس . شتصفة  ممسساتوظ . 
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    30الما:  

تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   لرجرن  إلسل  نيي  لصونرةي   في كل بيل شذر  تل ص م  هرض 
ما جاشريا م  هر ضي  لمسيمن   اآال  شغنل بليي . شم ل ذلك كل  ةتالل ألر ضي  لمسيمن  هويما فيسطن    ش 

كا  . شتعتيل نشل  إسل  نل نشل  غنل بلعة    شكةا  مستعمل نرنل  جب إه لت  ش تطونل شج   ألرض م  
 شجرنه.
.   ليشعب  ل يسطنيي  لمسيظ لشلعة شال تعتلف  أي معايا  سالم . هش  ت اقة  ت ل   أي ةق م   لحقرق  

 شتعتيل  لمسأل   ل يسطنية     ضة  إسالمة  شلةسن يلبة  شال فيسطنية  فقط .
شال تعتلف  مشلشعة   لسيط   لرآية   ل يسطنية    شتعتيليا سيط  مار   ةكموا ةكظ كاف   ألة م   لعلبة   

شتجار نماء   شيمالء لينورن شيينا لشور توظ  مجمري  ررة  ش إلسالمة  في  للن . شتعتيل مع ظ هركاةوا  ل بار
 شمصالحوظ .

شتعتيل ه   لجوان  لمسيم ير  لحل  لرةنا لتحليل فيسطن  . ش تشا ييى هواي  لمجاياو   لمسيمن  م   
 لمي مات  لمجايا  . شتاير  كاف   لمياضين  ش لمقاشمن  في  لمي مات  ل يسطنية   لمسيح  م   لقرمنن  

 إلسالم شةيذ مبانئ  ل  ل ش لضالل   لتي هنت ن  ما شما ه لن  ةسارين  إلى  لجوان تحن بعارش لرآينن  ش ل
من واتل لتكوو   مة هللا  تمني إلى يحيم   ألم    شىلى يام  يرل  لشوان  ييا   .  ال ديى   يية  شسيظ  

ية وميه  دوو ل عصبة وينصر العصبة فمات ومن واتل توه را      هرلج   لخمس  (.(  هي الع يا فسو في  بنل هللا
ش تاير  بباص فيسطن  ه  ال   لآر  باما وظ  العمل تحن تيك  لل  ات  لجايية    شىةما م   .(  فمنتته جاه ية

شتاير   . وبار    في يمي  أل  م  مات منت  جايية  فور في  ليار . شال . م  رف  بعار  إلسالم ش لجوان
 كا  إلى جوان  لصواوي  شهير ةوظ شهبةايوظ في فيسطن  شفي كل مكا . لمسيمن  في كل م

 
    31الما:  

تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  نير   لتطية  م   لنورن ش ل ةا   لسلآاةي  إسل  نل(   نير ت  
م  ييماء  لمسيمن    اآي  . شتعتيل م  واير  إلنوا را يا  كافل   ملتا   يمنال  لالستعمار. شراد  إذ  كا 

 هش ةكاموظ  لعمالء .  لمحيرمن  .
شتاير  لمجاياو  في كل مكا  إلى جوان كاف  هبكال  لتطية    شممسسات    شرجال  شنيات  ش ستوا ف كل 

لعام هذ   ش الةتباهميشآت   لسةاسة  ش ل قافة  ش ال تصان   ... شغنليا . شتامنليا ش غتةال  لقا من  يينوا . 
   رطأ  هثياء ذلك. لمسيمن
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    32الما:  

تعتيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  كاف  ممسسات  لتيصنل ش لتبشنل  لصينيي في بالن  لمسيمن  م    
إلى  هرطل ملت ح ت  الستعمار ش هرطل مكام   ل تي  ليمسيمن . شتعتيليا هيا فا  مشلشي  شتاير  لمجاياو 

شهماةا  . اآال اعتيل كل هما  شتلرةم لوذه  لممسسات في بالن  لمسيمن  تلرةص ستوا فوا شتامنل ميشآتوا . شت
 غنل بليي .

شتاير  لمجاياو  ش لمقاشمن  إلى يام  لخيط بن  يذه  لممسسات   شبن   ل يا س شنشر عبان   ليصار   
ش لتبشنل  ألجاةب . ش لمسةحنن  م   لمر آين   لم ةمن  بن   لمسيمن  . شكذلك  لتمنح بن  ممسسات  لتيصنل 

شبن  رجال  لاو  ش لل با   لمحينن   لمشلفن  ييى إن ر  بمش  آر   وظ  لاوية    شال  عمير  في فتي   لمسيمن  
 ي  نويوظ   شمعاشة   لاح    لمستعملي  .

  
    33الما:   

)ال إله إال هللا مومد  وو  المقاومة اا المية العالمية  وو  أممية ال تعتبر هوية وال انتسابا  إال إل  
 أي فار .. ال غة ..أو ال وو والوطن , أو ر ول هللا ( . بصرد النظر ون الجنا و القوم , أو

 م ويتور  , و حن  يكوو أ اؤه أجدن وأنفة ير  احة ومل  ل مجاهد ومقاوم حن  هو, وحن  يابوتعت 
 أنك  روداء هللا. و

 
    43الما: 

تطية  شير تعملي   ألمليكا   في بالن  لمسيمن  . سة  م   لصينينن  ش لم جلي  آل  إآالق يمية  تطي  
هبا رطل    ك نل م  مسأل   لتطية  م  إسل  نل ش لصونرةة  . ةنث تتشعب مكرةات يذه  ل ايل   لنرم في كاف  

مشاري  معيي  مجاالت  لحةا  ش ليشاآات  لسةاسة  ش الجتماعة  ش ل قافة  ش لعيمة  ش للياضة ..  شغنل ذلك.. 
 ك نل  شهرل   أغطة  بتى شم  ذلك : 

 لعمؤل ييؤى إةشؤاء مل كؤح شممسسؤات  لبؤل فوظ مبابؤل    فؤي بالنةؤا شفؤي همليكؤا   مؤ     في المجال السيا هي:  -
هجؤؤل تخؤؤلي   ليخؤؤب  لسةاسؤؤؤة  ش ل  ليؤؤ   لتؤؤي تحمؤؤل مشؤؤؤلشيوظ   لتقؤؤرم ييؤؤى تيؤؤك  لمشؤؤؤاري  فؤؤي غضؤؤر   لسؤؤؤير ت 

 رل لمل كح  لقل ر ش ل ةان  .  لعشل  لقانم  ليرد
محيةؤ (  قؤرم يينوؤا رجؤال هيمؤال همليكؤا  شممسسؤات   -مشؤاري  مشؤتلك    همليكةؤ     في مجهال االوتصها ي:  -

 يمال   شيشاركوظ فنوا رجال هيمال محينر  ش تجار شسماسل ..
ه  يؤل فتؤل   فؤي  ش ني ش م إةشاء جامعؤات شمعايؤا شمل كؤح  حؤث ييمؤي  مؤ   ينؤل مؤا هةشؤ   في المجال الع مي:  -

 يلب (     التعاش  م   لحكرم   ألرنةة  ش لممسسات  لعيمة  فنوا شير مشلشع بن  همليكا شىسل  نل ش ألرن  .
إةشؤاء  ل  نؤل مؤ   لمل كؤح  ل قافةؤ  ش ل يةؤ  ش للياضؤة  شغنليؤا مؤ  شجؤره  ليشؤا   ل قؤافي    في المجهال المقهافي:   -

 .   لبل ف همليكي شمشارك  محية 
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ةشؤل  ل  نؤل مؤ   لممسسؤات تحؤن غطؤاء شمسؤايا ت  جتماعةؤ  شمل كؤح ترعةؤ  تحؤن   في المجال االجتماوي:  -
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح يظ  لحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات ..ش أل يةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات ..شةليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لمله ..شريا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لط رلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  .. شةشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  لا مقل آةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ .. ش لممسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

  لصحة ..... لر..
ةك مكرةاتوا   م  ةمالت   بر رهكرف   شيذ   لاحش  لخطنل  لوا ل هبا رطل   في تامنل  ألم  شت  

 شفل ة س   شجر  هبي هيا..(    شهساآنيوظ  لعسكلي . 
وو   المجاهد ن والمقاومنن ا تسداد هذه ارهداد   سا ونسفسا وتصفية إ اراتسا ارجنبية , و بار 

العام نن فنسا حت  و  جدا  إل  تواشي  فك  ماء المس منن من روا ها , االنتباه العام نن و نسا مو يا  . و
 رو أ مريتسم من المس منن الجسال بأهدافسا ومقاصدها.

ويجب أو  رافق المجسو  الوربي في مواجسة مرا   التوبية الصسنوني و الص نبي , مجسو  في  
 .التوعية يقوم به الع ماء والدوا  باكل مرا د لعمل  قاليا المقاومة في تدمنر هذه ارهداد

 
    35الما:  

تيل نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  ه   ألةكام  لشلعة  ليا ار  يي  كما بنيوا  ل قواء   ييى ثالث  تع
 ه سام:
 شيي  ليالن  لتي تحكموا  لشليع   إلسالمة .    يار اا الم:  -أ
 شيي  ليالن  لتي تحكموا بل     ل  ل شال تحكظ  ما هةحل  .      يار الكفر:  -ب
شيي ن ار  إلسالم  لتؤي غيؤب يينوؤا ةكؤظ  ل  ؤار.  عؤا ه  كاةؤن ن ر إسؤالم . شمؤاه ل هييوؤا   الخاصة:الوالة  -ج

 مسيمر  . 
 

 شيية  فل   لا ار تيقسظ في ش     لعالظ  لنرم إلى هربع  ه سام بياء  ذلك:
  يار إ الم أه سا مس منن: -1
شيؤذ   لصؤؤيف غنؤؤل مرجؤؤرن  لنؤؤرم شسؤؤةقرم  ليبؤؤا   ؤؤلذ  شيؤي  لؤؤيالن  لتؤؤي تحكموؤؤا بؤؤليع    شهك ؤؤل هييوؤؤا مسؤؤيمر  .  

 .  
   يار إ الم أه سا  افروو: -2
شيي  لؤيالن  لتؤي تحكموؤا بؤليع    شهك ؤل هييوؤا غنؤل مسؤيمن  . شيؤي كؤاليالن  لتؤي فتحوؤا  لمسؤيمر   ألش  ؤل شلؤظ  

 وارل هييوا في  إلسالم . 
   يار  فر أه سا مس موو: -3
 ن  لمسيمن   لتي تحكموا  ألة م   لملتا   لنرم  قر ةن   ل  ل . ش لمسيمر  هك لي  بعربوا. م ل ةال جمة  بال  
  يار  فر أه سا  افروو :  

 م ل يمرم بالن  لاةةا غنل بالن  لعالظ  إلسالمي  لنرم .
شيؤؤام شيتلتؤؤب ييؤؤى يؤؤذ   لنؤؤرم هةكؤؤام بؤؤلعة  ك نؤؤل  تجؤؤب معلفتوؤؤا   ة ؤؤل   لغةؤؤاص  ل ةؤؤا   لسةاسؤؤي ليمسؤؤيمن  

 شجرن  إلمام  لمسيظ . شم  هيظ تيك  ألةكام :
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  إلهه ال شؤوانت  ه    ل مس م في أي من ت ك الديار,  في  ل مكهاو   حصهانة الهدم والمهال والعهرك  -ه
 ( . ال تح ح ذمت  شال  عتاي يية . إال هللا مومد ر ول هللا

  في  لمعلشف ةنث شجا. شآايت   يجب العمل و   نصب اامام المس م في  يار المس منن  -ص 
  همؤا . شهي ذمؤ  هش  ليا ل وكام بغنر ما أن ل هللا في  يار المس منن النوم أي شرعية وأي طاوة  -ج

شيحؤؤلم  لتعؤؤاش  معوؤؤظ شجبا ؤؤ   ألمؤؤر ل إلؤؤنوظ آريؤؤا  . شيجؤؤب  لتقؤؤلص إلؤؤى    عصؤؤةاةوظ .  ش لعمؤؤل ييؤؤى 
 فلت  لقار  يية .ريعوظ . ش ستيا لوظ  اإلمام  لمسيظ ةنث همك  ذلك . شتر 

 

    36الما: 
تعتبر  وو  المقاومة اا المية العالمية إوامة المس م في )ال  الكفار, وبنن اسراني المار نن مورمة إال 

 . ش ا جاءت ةصرص  لسي   لصحةح   لصليح   لم صي   اليوي ي  ذلك .لضرور 
". شفي المار  و كن معه فننه مم ه من جامةف ي  لحاوث  لحس   لذي رش ه هبر ن ششن ي  سمل  ملفريا "

 . " ال يقبل هللا من مار  ومال بعدما أ  م أو يفار  المار نن لحاوث  لحس   لذي رش ه  ليسا ي : " 
 (. مة المار نن في  يارهم أوامرئه الذمة ممن ) )شي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال : 

 لحلص تشتعل   ا ي ةم  يينوظ في نويوظ شنو  ذر ريوظ. ش لنرمم اسإ ام   لمسيمن  ييا   ش ا تلتب ييى  
سل  ا  لمقاشمن   لمجاياو  في سينل   جنرش  لصينينن  في بالنةا   شتصل يميةاتوا  تجايا  ش    لصينية  

بالنيظ . ش ا تلتب ييى يذ  رنشن فعل م  تيك  لمجمعات هنت إلى ظيظ  لمسيمن  شتعلضوظ لي تي  في إلى 
دار  عة  لمسيمن   منير  إلى تل  هساسةات م  نويوظ ررفا  م   ا . ش .ظ  شم ايله شةجاص ةسا وظ نويو

  ل  ار. شي ولش  مر التوظ لوظ . ش ليل ء  م   لمجاياو  في سينل   . شبياء ييى ذلك  :
والكافرين إل  تدوو  وو  المقاومة اا المية العالمية المس منن المايمنن في )ال  الغرب و يار الكفر 

 أمرين اتننن:
  لك إلى رسار  في  ألمرر  لاةنري   شلر هن  ذ السجر  من )ال  الكفر والار  إل  )ال  المس منن  أوال :

 ش لتعلض ل يظ ةكرمات  للن  .  فل  مصيح  ة ,  لاو  شنو   ألبياء   مقام  ييى ة ,  لاةةا شرفاه  لعةش .
  لم  لظ  ك  مضطل  هميةا لذلك .

   أ  فليض  جوان وحت  من أه سا ارص ننن تذكل نير   لمقاشم  كل مسيظ م ةظ في ن ار  لالص   انيا :ت
  م ي  م ل كل  فرك ونن و يهةكرمات تيك  لاشل  ل افل   لااهي   لا ري  في ةيف  ألمليكا  ش لنورن   ير 

ذو   قصاش  تيك  ليالن للنع ةكرماتوا هسول يية  م   لمجاياو  غنل  لم ةمن   لهن ؤه  مسيظ في كل مكا .  ش
فعينوظ مقاشم  تيك  لحكرمات شجوانيا شضلص مصالحوا ش ستوا ف ةكاموا ش ر يا   ي   لعاش   ي   لمسيمن .

  ستحق . شم  ال  الستوا ف.  ضر  ط هةكام  لشليع  ش لتمنح بن  م   ستحق ش ال تصان   لسةاسة  
ل همام رب  ي  نوي  شنو  عةال    شة , هة سوظ شهيل ضوظ لوظ   ليذول.. إ  كل مسيظ مسمش  شة لر

 فال تررنش  هة سكظ مر رن  لوال .   فالسالم   لسالم .. ش ليجا   ليجا  .
  ُاْلم َُ َه اْلَخاِسِريَن الهِذيَن َخِسُروا أَْنفُسَُهْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة أاَل ذَِلَك ُهَو اْلُخْسَرا   .(15  لحمل:   بِينُ قُْل إِ
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  ثالثاااً:   .فاصاايل وأدلااة َاارعية فااي بعااض النقاااط األساسااية للعقياادة الجهاديااة لاادعوة المقاومااة اإلسااالمية

 العالمية 

 
 وجسها هم فهرك وهنن و ه  . من وبهل اروهداء مباشر أو غنر مباشر في حالة احتالل النوم : )ال  اا الم  أوال

 . ااجماعالمس منن ب
  

 :ووالئسا ل كفهار و  حكومات )ال  المس منن النوم مرتد   افر  لتبد  سا الارائة وحكمسا بغنر ما أن ل هللا تانيا  .
 قيانتسا هلل ور وله والمؤمننن.

  
 :الخروج و   الوا م إو ارتد ون اا الم أو  او  افرا فرك و   المس منن بااجماع تالما . 

  
 :تقههرر بااجمههاع  فههر ور   مههن تعههاوو مههة الكفههار وأوههانسم و هه  المسهه منن اا ههالمية يعة أحكههام الاههر  رابعهها

 وتوجب وتاله.
  

 :أحكههام الاههريعة تقههرر وجههوب أو جههواز وتههال الصههائل و هه    ههن المسهه منن أو أنفسههسم أو أوراقههسم أو  قامسهها
 لو  او مس ما.و . حت   أموالسم

******** 
 :تواجهد المعتههد ن   وأمهوال وأوهراك المسهه منن.وتقرر أو جميهة أشهكال أحكام الاهريعة تقهرر حرمههة  مهاء ا  ها

 الكفار ) ماءهم وأموالسم ( في  ل مكاو حالل هدر ل مس منن.
  

  :وجوب نصر  المس منن في الد ن إو اوتدن الكفار و نسم بصهرد النظهر ومها ت بسهوا بهه مهن المعاصهي  ابعا
  . من أئمة المس منن ووامتسم والنقائص. والجسا  الماروع وائم مة  ل )ر وفاجر

  
 فنسا  اا الميةمسألة الديمقراطية و تجارب حر ات الصوو   :تامنا. 

  
  : قمن أهل السنة يمسألة الخالد العقدي والمذهبتا عا . 
  

  : مسالة ) التكفنر ( , أحكام التكفنر العامة , ووضية تكفنر المعنن.واشرا 
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 ت صنل في هنلتوا :شليتياشل يذه  ألةكام  شيء م   ل 
 

وجهاااد الغاازاة اليااوم فاارِ عااين علاا  , بااالد اإلسااالم فااي حالااة احااتالل وعاادواَ وغاازو ماان قباال األعااداءأوال: 

 المسلمين باإلجماع :

( فلة   ا دار م   لمسيظ     لنرم لا  كل  ش     لمسيمن   لنرم كما هثيتيا في  ل صل  ألشل تحن يير    
شىما  اليةا   م   يل    ه صايا إلى ه صايا محتي  إما مبابل  م   يل  أليا ء.يا ل مبصل ه  بالنةا كيوا م

   تصانيةتشار  ر يايظ في جمة  هرجا وا.م   ةتالل اةر بوظ  لملتاو  م  تر جا يسكلي ك ةا ليصينينن   
  إل تصان   .شباةتشار ببكات  ستخبار توظ شمل كحيظ  ألمية .  الةت ار تكامل ييل سةطل  

 فقا  ةتين هفااةستا  مبابل  . يي همليكا  لنرم تعنا  ةتالل  لعالظ  إلسالمي م  جاوا جوار  ةوار .شيا
مئات هللاالف  لجيرن في جحيل   ن ششهي   لعل ق   ا  ةتينشيايي  شبسطن سةطلتوا ييى  اكستا  ششسط هللاسةا .

مال هفلي ةا شما ةرل يذه  لمياآق  لعلص شتلكةا شجيرص  لشام فضال ي  ما تيشله في مصل ش لقل   إلفليقي شب
م   حار.شياير برش  عي  هة   قرن ييى بالن  لمسيمن  ةمي  دينية  شمع  ةي ا   في ةيف  لياتر م   ليالن 

شتستعا لوام  لمسجا  أل صى شآلن م    ألشرشبة   اإلضاف  ليحيةا  لل ةسي  إسل  نل(  لتي تحتل فيسطن  
 تبقى فنوا م   لمسيمن .

 شماذ  ت لض هةكام  لاو  ييى كل مسيظ تجايوا؟  لشليع  في م ل يذه  ألةر ل؟ فما ةكظ
 لجوان عبان  شفليض   فلضوا   ييى  لمسيمن . شيي ثابت  بتر تل  آل ات في كتاص   ش ألةانوث في 

ل م  ه  سي  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ما  ايي ي  إول ن  لشر يا ييا  فوي هبول م  ه  تذكل شهك 
 تحصل.

  يح م  ( ليشةر  لمجايا  لشونا ييا  لافاع ي  هر ضي  لمسيمن  هيظ فلشض  ألعةا  جاء في كتاص  
 ما ةقتطف مي  ما ويي: –رةم     –ه ام جوان  للشس  هفااةستا بةر  لمجاياو   لعلص في 

 شجوان  ل  ار ةريا :  
 ل  ؤؤار  ال  حتشؤؤاش  لقتؤؤال  لمسؤؤيمن . فالقتؤؤال  جوؤؤان  لطيؤؤب  آيؤؤب  ل  ؤؤار فؤؤي بالنيؤؤظ(  حنؤؤث  كؤؤر   -1

 ... لؤؤر.( ثؤؤظ  ؤؤال رةمؤؤ     فؤؤلض ك ا ؤؤ .شه ل فؤؤلض  ل  ا ؤؤ  سؤؤا  ل اؤؤرر  ؤؤالمممين  إلريؤؤاص هيؤؤا ء
 شير مكا   لشايا: 

جوؤؤان  لؤؤاف   نفؤؤ   ل  ؤؤار مؤؤ  بالنةؤؤا( شيؤؤذ   كؤؤر  فؤؤلض يؤؤن   بؤؤل هيؤؤظ فؤؤلشض  ألعةؤؤا   شيتعؤؤن  فؤؤي  -2
 ةاالت: 
 رل  ل  ار بيا  م  بالن  لمسيمن .إذ  ن أوال :

  لص ا  شتقابل  لحة ا .  لتقىإذ   تانيا :
 إذ  ستي ل  إلمام هفل ن  هش  رما شجب يينوظ  لي نل. تالما :
 إذ  هسل  ل  ار مجمري  م   لمسيمن (. رابعا :
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ي  لمسيمن    رةم    ي   لحال   ألشلى شيي ةحشل  ل  ار في هرض م  هر ض ثظ تحا   لشةر ييا
 : فقال
الس ا والخ ا وفقساء المذاهب ارربعة, والمودتوو والمفسروو في جمية  اتفقففي هذه الوالة  )
إطالوا. أو الجسا  في هذه الوالة يصبح فرك ونن و   أهل هذه الب د  التي هاجمسا  اا الميةالعصور 

ال وجة  وو إذو زوجسا, والمد ن  وو إذو الكفار, وو   من ورب منسم. بون  يخرج الولد  وو إذو والده, و 
 ائنه. فنو لم يكا أهل ت ك الب د  أو وصروا, أو تكا  وا, أو وعدوا.  تو ة فرك العنن و   شكل  وائر, 

 . فنو لم يكفوا أو وصروا, فع   من   نسم تم من   نسم. حت  يعم فرك العنن اررك   سا(.بارورب فارور 
   ختصل  ألنل  ييى ذلك ييا مذ يب هيل  لسي  شييما وظ فقال:ثظ هشجح  لشةر رةم    م

 أوال : فقساء الونفية:
وفرك ونن إذا هجم العدو و   تغر من تغور اا الم,   :]238ص 3 ال  ب  ياباو  في ةابنت  ج

فيصنر فرك ونن و   من ورب منه. فأما من ورائسم )بعد من العدو فسو فرك  فاية إذا لم يوتج إلنسم. 
نو احتيج إلنسم بأو وج  من  او بقرب العدو ون المقاومة مة العدو. أو لم يعج وا ولكنسم تكا  وا, ولم ف

, إل  أو  يجاهدوا, فننه يفترك و   من   نسم, فرك ونن  الصال  والصوم, ال يسعسم تر ه, وتم وتم
 إيؤ. [يفترك و   جمية أهل اا الم شروا وغربا و   هذا التدريج

. 191ص 5. شكذلك  ب  ةجةظ في  لبحل  لل  ق ج72ص 7هفتى  ل اساةي في با     لصيا   ج .شبم ل يذ 
 شكذلك  ب   لومام في فتم  لقاول. م  ه م   ألةياف.

 تانيا : وند المالكية:
العدو: أي توجه الدفة بفجل  بفجلويتعنن الجسا   ]:ٍ 174 ل اةي ص   لجحءجاء في ةابة   لاسر ي.  

 .[وال وج ورب الد ن الوليأو وبدا أو صبيا, ويخرجوو ولو منعسم  امرأ  ل واحد وإو  )أي مفاجأ ( و  
 تالما : وند الااف ية:

فنو  ق وا ) د  لنا, وصار )ننسم وبنننا ] : 58جاء في ةوا    لمحتاج ليلميي. في  لجحء  ل ام   لص ح  
 .[فقنر وولد ووبد ومد ن وامرأ   وو مسافة القصر, فن  م أه سا الدفة, حت  من ال جسا  و يه, من

 رابعا : وند الونا) ة:
 ويتعنن الجسا  في تالا مواقة: ] :  345جاء في  لمايي الب   ا م  في  لجحء  ل ام   لص ح  

 إذا التق  ال حفاو وتقا)ل الصفاو.  -1
 إذا ن ل الكفار )ب د  تعنن و   أه ه وتالسم و فعسم.  -2
 .[ ل مسم النفنر إذا ا تنفر اامام ووما  -3
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 :يقول شيخ اا الم ا)ن تيمية
وأما وتال الدفة فسو أشد أنواع  فة الصائل ون الورمة والد ن واجب إجماوا فالعدو الصائل الذي   

(, )ل  دفة   ال ا  والراح ة يفسد الد ن والدنيا ال شيء أوجب بعد اايماو من  فعه, فال ياترب له شرب )
 (. ذلك الع ماء أصوا)نا وغنرهمبوسب اامكاو ونص و   

إذا  قل العدو )ال  اا الم فال ريب أنه  : 608شيقرل  ب  تةمة  في  لجحء  لل    م   ل تاش   لص ح  
يجب  فعه و   ارورب فارورب, إذ )ال  اا الم   سا بمن لة الب د  الواحد , وأنه يجب النفنر أليه )ال إذو والد 

 .( ة )سذاوال غريم ونصوئ أحمد صريو
   يح م إثل يذه  ألنل   رل : ثظ هضاف  لشةر ييا

  شيذ   علف  الي نل  لعام ثظ  ال شهنل   لي نل  لعام: ]
َْ   : وجهل . وهال هللا وهه 1  ِ ذَِلكُاْم َخْياار  لَكُااْم إِ  كُْنااتُْم اْنِفااُروا ِخفَافاااً َوثِقَااالً َوَجاِهاادُوا بِااأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِساكُْم فِااي َساابِيِل َّللاه

 ََ   (41  لترب :  .َْعلَُمو

جح ء  لتل   لي نل  شال يذ ص إال ييؤى تؤل  ش جؤب هش فعؤل ةؤل م   ش الستيا لش ا جاءت  آل    ييوا تلتب  لعذ ص   
ْبكُْم َعذَاباً أَِليماً َويَْساتَْبِدْل قَْومااً َغْيارَ  : 39 ال تعالى في سرر   لترب   آل    ُ إِال  .َْنِفُروا يُعَذ ِ ََاْيئاً َوَّللاه وهُ  كُْم َوال .َُضارن

ََْيِء قَِدير     .   َعلَ  كُل ِ 
 ال  ب  ك نل رةم    : همؤل   تعؤالى  ؤالي نل  لعؤام مؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يؤام غؤحش  تيؤر  لقتؤال  

 لي نؤل شمؤا  جؤب مؤ   لجوؤان  هيا ء   م   للشم  ل  ل  م  هيؤل  ل تؤاص ش ؤا بؤرص  لبخؤاري رةمؤ   :  ؤاص شجؤرص
ش ليةؤؤ ( شهشرن يؤؤذه  آل ؤؤ   شكؤؤا   لي نؤؤل  لعؤؤام  سؤؤيب هةؤؤ  تل مؤؤى إلؤؤى هسؤؤماع  لمسؤؤيمن  ه   لؤؤلشم  عؤؤاش  ييؤؤى تخؤؤرم 
 لجحيؤؤل  لاؤؤحش  لماويؤؤ . ف ةؤؤا إذ  نرؤؤل  ل  ؤؤار بؤؤالن  لمسؤؤيمن   هفؤؤال  كؤؤر   لي نؤؤل هشلؤؤى؟  ؤؤال هبؤؤر آيحؤؤ  رضؤؤي   

. مؤؤؤ  144ا شثقؤؤؤاال{  كوؤؤؤرال شبؤؤؤباص مؤؤؤا سؤؤؤم    يؤؤؤذر هةؤؤؤا(  لجؤؤؤحء  ل ؤؤؤاةي ص رلؤؤؤ  تعالى}ر افؤؤؤ ييؤؤؤ  فؤؤؤي معيؤؤؤى
 مختصل ت سنل  ب  ك نل  ش ال  لحس   لبصلي: في  لعسل ش لةسل.

فأما إذا أرا  العدو السجوم و ه  المسه منن, فننهه يصهنر  فعهه واجبها    358ص  28شيقرل  ب  تةمة  في  لجؤحء 
 :و   المقصو  ن  ما وال تعال  

  َيِن فَعَلَااْيكُُم النهْصاارُ و َِ اْستَْنَصااُروكُْم فِااي الااد ِ  مهها أمههر النبههي صهه   هللا و يههه و هه م )نصههر المسهه م  .(72ألة ؤؤال:     إِ
, ههذا يجهب بوسهب اامكهاو و ه   هل أحهد )نفسهه ومالهه مهة   واء  هاو الرجهل مهن المرت وهة ل قتهال أو لهم يكهن

مسه موو لمها وصهدهم العهدو وهام الخنهد . لهم يهأذو هللا فهي تر هه ,  ما  او ال الر وب و الماي الق ة والكمر  و
 ( ش ؤؤال  لحيؤؤلي: رؤؤلج سؤؤعنا بؤؤ   لمسؤؤنب إلؤؤى  لاؤؤحش ش ؤؤا ذييؤؤن إةؤؤا  ينيةؤؤ   فقنؤؤل لؤؤ  إةؤؤك لعينؤؤل  فقؤؤال   رحههد

 8 لقؤؤلهللا  جرش ه  لقلآيؤؤي فؤؤي  لجؤؤام  ألةكؤؤام (     لخفةؤؤا ش ل قنؤؤل  فؤؤل  لؤؤظ  مكيؤؤي  لحؤؤلص ك ؤؤلت  لسؤؤر ن شة  ؤؤن  لمتؤؤاع إسؤؤتي ل

 .[150ص

   يح م رةم    هنل   لي نل  لعام فةقرل: ثظ وتا    لشةر ييا
َ َمَع اْلُمتهِقينَ   وجل ويقول هللا و  -2] َه َّللاه  ال  .(36  لترب :  َوقَا.ِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافهةً َكَما يُقَا.ِلُونَكُْم َكافهةً َواْعلَُموا أَ

 .150 – 8رش ه  لقلآيي في  لجام .عيى محةطن  بوظ م  كل جاةب شةال .  ب   لعلبي : كاف   
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ِ   :وجل  ويقول و  -3 يُن كُلناهُ ِله ََ الاد ِ ََ فِتْنَة  َويَكُاو ش ل تيؤ  يؤي  لشؤل . كمؤا  .( 39ألة ؤال:     َوقَا.ِلُوهُْم َحته  ال .َكُو
رم  ل  ؤار  ش سؤتنال وظ ييؤى  لؤا ار فاألمؤ  موؤان  .شييا يج2-253 لساي. ذكله  لقلآيي  لجحء   ال  ب  عباس ش

 في نويوا. شيلض  ليشك في يقناتوا  فةجب  لقتال لحما    لاو  ش لي س ش لعلض ش لمال. 
  فةجؤؤب رش ه  لبخؤؤاري  وههال صهه   هللا و يههه و هه م )ال هجههر  بعههد الفههتح ولكههن جسهها  ونيههة وإذا ا ههتنفرتم فههانفروا( -4

ي ةالؤؤؤ  يجؤؤؤرم  ل  ؤؤؤار فاألمؤؤؤ  مسؤؤؤتي ل  لحما ؤؤؤ  نويوؤؤؤا. شمؤؤؤا ر  لر جؤؤؤب ييؤؤؤى ةاجؤؤؤ   لي نؤؤؤل إذ   سؤؤؤتي لت  ألمؤؤؤ .شف
(  20ص -6 سؤتي ار  إلمؤام. كمؤؤا  ؤال  بؤ  ةجؤؤل فؤي بؤلح يؤؤذ   لحؤاوث  جؤاء فؤؤي فؤتم  لبؤاري  لجؤؤحء   لمسؤيمن  ش

ج كؤؤل مؤؤ  ييؤؤظ  ضؤؤعف  لمسؤؤيمن  يؤؤ  يؤؤاشيظ شييؤؤظ هةؤؤ  وؤؤاركوظ شيمكيؤؤ  غةؤؤاثوظ لحمؤؤ  ه ضؤؤا  لخؤؤلش  ؤؤال  لقلآيؤؤي  
  ....(.إلنوظ(.

ال ةعيؤؤظ رالفؤؤا ه  رجؤؤال لؤؤر بؤؤول سؤؤة   ييؤؤى رجؤؤل لةقتيؤؤ  :  242ص 1 ؤؤال  إلمؤؤام  لجصؤؤاص فؤؤي هةكؤؤام  لقؤؤلهللا  ج
إذ   تل  لصا ل فور في  ليار شلؤر كؤا  مسؤيما   – لصةال  –(. شفي يذه  لحال   انل ةق. ه  ييى  لمسيمن   تي 

ا إذ  دؤال  ل  ؤار ييؤى هرض  لمسؤيمن   ةنؤث وتعؤلض  لؤاو  شىذ   تل  لعانل فور بونا. يذ  ةكظ  لصا ل. ف ة
ش لعؤؤلض ش لؤؤي س ش لمؤؤال ليؤؤذياص ش لؤؤحش ل؟! هال  جؤؤب فؤؤي يؤؤذه  لحالؤؤ  ييؤؤى  لمسؤؤيمن  نفؤؤ   لصؤؤا ل  ل ؤؤافل ش لاشلؤؤ  

  ل افل . ....(
َِ ِمااَن اْلُمااْؤِمنِيَن اْقتَتَلُاا شجؤؤل   قؤؤرل   يؤؤح وتههال الفكههة الباغيههة: -7 َْ َطائِفَتَااا َْ بَغَااْت   وا فَأَْصااِلُحوا بَْينَُهَماااَوإِ فَااإِ

َْ فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَيْ  ِ ِ فَإ َ إِْحدَاهَُما َعلَ  اأْلُْخَرى فَقَا.ِلُوا الهتِي .َْبِغي َحته  .َِفيَء إِلَ  أَْمِر َّللاه َه َّللاه نَُهَما بِاْلعَادِْل َوأَْقِساطُوا إِ

  (9  لحجل ت:  يُِحبن اْلُمْقِسِطينَ 
ذ  فؤؤؤلض   يينيؤؤؤا  تؤؤؤال  ل ئؤؤؤ   لباغةؤؤؤ   لمسؤؤؤيم  ة اظؤؤؤا ييؤؤؤى شةؤؤؤا  كيمؤؤؤ   لمسؤؤؤيمن  شةما ؤؤؤ  نويوؤؤؤا شهيل ضؤؤؤوا فؤؤؤل

 شهمر لوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا. ف ةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   لحكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاشل  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافل   لباغةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؟ هلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةس يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ  هشلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى شهجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار.
َ َوَرسُا  ؤال تعؤالى: حد الورابهة:  -8 ََ َّللاه هلُاوا أَْو إِنهَماا َجاَزاُء الهاِذيَن يَُحااِربُو َْ يُقَت ِِ فََسااداً أَ ََ فِاي اأْلَْر ولَهُ َويَْساعَْو

ِِ ذَِلَك لَُهْم ِخْزي  فِي الادن  ْنيَا َولَُهاْم فِاي اْلِخاَرةِ َعاذَاب  يَُصلهبُوا أَْو .ُقَطهَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالِف أَْو يُْنفَْوا ِمَن اأْلَْر

  (33  لما ا :  َعِظيم  

ةكؤؤظ  لمحؤؤاربن  مؤؤ   لمسؤؤيمن   لؤؤذو   خة ؤؤر  يامؤؤ   لمسؤؤيمن  شي سؤؤاش  فؤؤى  ألرض شيعي ؤؤر   ؤؤأمر ل  ليؤؤاس  يؤؤذ  
ت سا ييى  لياس نويوظ شمالوظ شيلضوظ  هلةس  تالوا هشجؤب ييؤى  لمسؤيمن    لتيشهيل ضوظ  ف ةا  الاشل  ل افل  

 شهةل ؟!.
هرض  لمسيمن   ه  نف   لعاش  ل افل ير هشجب يذه  عة  ألنل  ش لميلر ت ليي نل  لعام  إذ  نرل  ل  ار 

 طفيل. باقتصارالنقل ون  تاب الدفاع ون أراقي المس منن.  انتس  لر جبات  عا  إل ما .[ 
فلذ  تأمييا هةر ل  لمسيمن   لنرم. لرجاةا ه   لجوان  ا تعن  يينوظ م   لرجره  ألربع . في كل شه رل : 

  ألشل   شير ةحشل  أليا ء في هك ل بالن  لمسيمن (. . شهشضم شجره فلضنت  ير  لباص ألرض
فما م  بيا م  بالن  لمسيمن   لنرم  إال شير محتل م   يل هةر ع  ل  ار  م   لنورن كيالن فيسطن  شهجح ء 

  ش لجمورريات  إلسالمة    لق قاس  لشةشا  ش ين   كيالن  ليرسي  ش لييقا   شنم  بالن  لشام  هش م   يل  لصي
 حتيوا  لوياشس شتلكستا   لشلقة    لتيسط هللاسةا ش ل يين ... شغنليا . هش م   يل  لرثينن  م ل كشمنل في ش 

 شهجح ء م  جيرص بلق هللاسةا  لتي تحتيوا  لصن ...شغنل ذلك.
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شكل يذه  ليالن  ا يجح هييوا شم  جاشريظ  ثظ م  جاشريظ. ثظ جمة  م  تاليظ شجاشريظ  يجحش  هش 
 .  إلسالم لعنية   الجوان كل هيل   ل ليض فعمن ت اسير  هش فلآر . 

  شمسجا ةينوظ ديى   يية   كعيتوظ شهما  ا ي  ليالن  إلسالمة  ش لعلبة .  ما فنوا يقل ن ر  إلسالم ش
شسيظ. فمحتي   صرر  غنل مبابل  م   يل  لصينينن  ش لنورن  بيةا    لحكام  لملتاو   شهير ةوظ  لميافقن   لذو  

جنربوظ في رام   ل  ار. بحيام  همليكا شسناتوا إسل  نل شةي ا وظ  لصينينن    لذو  ميمش   ليالن  القر يا شضعر  
 لعسكلي   ليلي  ش لبحلي  ش لجري . ش ةتير   ليالن بوذه  لطليق   لحاو    بتجمة   ر توظ فنوا في  ر يا ملكح   بال 

 لجوال ش لمكلين  ش لضا عن ...  لذو   قرمر  باشر  فقن  شةشليا  ش كت ر  بيشل  لملتاو  لجنربوظ م   لميا
 لمحتل  اليةا    ةنث  خلج  لصينينر   ر توظ م  مل كحيا ش ن  لحاج . شيك ى ه  ةعيظ ه  ألمليكا شةي ا وظ 

هلف جياي.شسالةا شيتان  مخحةا  ك ي لمينر  جياي   مك   يما ت لصينينن  فرق هرض جحيل   لعلص هك ل م  
ييى  ش اليتمانرالل هسابة  ش ن  لحاج  ... شبوذه  لطليق   لخين  . بتجمة   لقر ت في  ر يا ملكحي    ةقيوظ

 لمسيمن  ليجوان. شيسمحر  ليحكام   ست ح ه ر ت  لملتاو  في  لخامات  لت صنية . وت ان   لمحتير   لجان 
ان شنيرتوظ لطاي  هشلةاء  ألمرر  لملتاو   انياء  إلستقالل. شلعيماء  لسالآن   صلف  لياس ي   لجو

  لملتاو !
 هوايفالمآل ش ةا  فاليالن محتي   ش ل لش ت ميورب   ش ل افلش   سرمر   لمممين  هلر    لذل ش لور   ييى 

هير    لملتاو   شبليع    معطي   شكيم   ل  ار يي  لعيةا  ش لصالحر  ةحالء  لسجر  شه ية   لتعذوب. ش لياظل 
ول  ذلك  أشضم  شهسبابوا لباكستا  شهفلي ةا  الن  لحلمن  ش لشام شمصل شبمال هفلي ةا شتلكةا شفي هةر ل ب

 درره.
دف  لمممين   صف  ل افلي (.   لتقاءم  فليض   لجوان  لعنيي. شيي    ل اةيشهما إذ  جئيا ليييا  

  فقا ةشل  ل افلش  لرجاةايا متحقق  في كل بالن  لمسيمن   أبلس درريا  شل    صرر  رين   ه ضا
 لصينينر   ش ل  ار  لملتاش    ر توظ شردر  د رفوظ شهكاش  ةضرريظ في كل بيل م  بالن  لمسيمن . ييل 
مئات  آلالف م   لجةش ش لشلآ  ش إلستخبار ت شرجال  ألم  ش لجر سةس ش لمخيلي ...ةا ةك يم  ذكلةا م  

ايظ  لعسكلي  في كل بيا.  حنث هة  ما م  مسيظ  قف هللاالف  لجيرن  لصينينن   لمجمعن  في مل كحيظ ش ر ي
تلدات  ينر      ش لافاع ي   ضا ا همت   إال شتخط ت  هواي تيك  لعساكل ش ش اللتح ممر ف  لافاع ي  نوي  

هشلئك  لجر سةس!! فول  لتقى دف  ل افلي   صف  لمممين  هم لةس  عا؟ هم  حتاج مشا خيا ةتى وبصلش  ذلك 
وتجم  كل هشلئك  لعساكل ش لمخابل ت ش لجر سةس في دف ش ةا همام  لمساجا شهمام هبرص  شي تر      ه 

 بنرتوظ؟!
شل   لحما ييى كل ةال. فيةس  ى لمشت  إلمام( هللف   ستي ار شهما إذ  جئيا إلى  لييا  ل الث شير  

شرسرل  ساع في  ألرض ليمسيمن  ييى شج   ألرض  لنرم إمام بليي ش ةا  شما فنوظ  لنرم إال محارص هلل 
ذمتوظ م   لميافقن . فيةس   بتل   ل سان. ف يوظ معتما ييى هلر    ل  ار م   لنورن  لصينينن  ش لرثينن   شم  

ييا  إمام بليي  ستي ل ليجوان. بل ييا  ه م   ل  ل ش للن   ستي لش   ألر ذل ييى  لمممين !! فول سقط 
  لصا ل  ذ ؟  لجوان لغةاص  إلمام  لشليي؟! فم  واف 
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ش لح ةق  ه  ةج     ا  امن ييى عبانه  لمسيمن  في هك ل بالن  لاةةا. فما م  بيا م  بالن  لمسيمن  إال 
ش ام فة  نيا  ليوا . م  ييماء يامين   هش نيا  دان ن  هش همل ء جوان مخيصن . نير   لياس ليجوان ش ألمل 

ى لر رال بيا م   ليالن ي  م ل يمالء  أل م   شهمل ء  لجوان  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل  ش ستي لشيظ. شةت
رسموا   لتي لصالحن . ييى فلض ذلك. فأم   إلسالم ش ةا . شال إيتبار م  شجو  ة ل  إلسالم ليحاشن 

 لصينينر  بن  بالنةا  شما  رتليره م  جيسةات شتا عةات شهيالم شجر ه ت س ل... فأم   إلسالم ش ةا  شتبقى 
شلظ تخل ي  همل ء جوان نير   لمسيمن  ش ستي لشيظ. شييى  لمسيمن  إجابتوظ ش لي نل معوظ لاف   لصا ل.  ش ةا .

 لاير  ليي نل  في للشس ألفااةستا   لشةر ييا   يح م رةم   . شم  ش ف مع   شم  هم ال يمالء ش ن غحش
اف  بنرخ شهمل ء  لجمايات ش  لاير ت  لجوان   شميوظ كاةستا  شغنليظ. اهف  لعام  الجوان م  ييماء  اكستا  ش

 ستي ل  لمسيمن  لجوان   لذيشم  يمالء  لنرم  لشةر هسام  ب  الن  ة       في مختيف  ليالن  إلسالمة  .. 
 في  لعل ق ش  شم ي   لعاوا م   لعيماء شنيا   لجوان ضايظ م  بالن  لعلص ش لعجظ   ألمليكا  ش لنورن  لنرم

 شغنليا. شييى  لمسيمن  إجابتوظ ليي نل. شىةاشةةسةاشفيسطن  ش ل يين   لشةشا  
شهما إذ  جئيا ليرج   لل    م  فليض   لجوان  لعنية  شير  إذ  هسل  لعاش  عة  لمسيمن (  فماذ  ةقرل؟ 

 شماذ  ةعنا؟ شهو  ةعا؟ شماذ  ةحيا؟
  ؤا جؤاشه  لنؤرم   لمخؤحي  ةتاةؤامر  ألمليكؤي فأسل   لشباص  لمسؤيظ  لمخطؤرف مؤ  مختيؤف بؤالن  لؤاةةا إلؤى سؤج  غر 

 لسؤؤجر   ألمليكةؤؤ  فؤؤي  فؤؤيهسؤؤنل مؤؤ  مختيؤؤف  لجيسؤؤةات  حسؤؤب  لمصؤؤانر  ألمليكةؤؤ  ذ توا.شم ؤؤل يؤؤذ   لعؤؤان  700
 هفااةستا  شباكستا .

 هلماةةؤؤا -هسؤؤباةةا -فلةسؤا-شهك ؤل مؤؤ  يؤؤذ   لعؤان مجمؤؤرع هسؤؤل   لشؤباص  لمسؤؤيظ فؤؤي سؤجر  هشرشبؤؤا  لالبةؤؤ  بليطاةةا- 
 ...(.-إ طالةا-جةكابي

 شبؤؤؤالن إفلي ةؤؤؤا. شبؤؤؤالن شسؤؤؤط  هللاسؤؤؤةا شبؤؤؤالن  إرتليؤؤؤا  شهمؤؤؤا فؤؤؤي رشسؤؤؤةا فبؤؤؤاآلالف. ش ؤؤؤل م يوؤؤؤا فؤؤؤي كشؤؤؤمنل ش ل ييؤؤؤن  ش
  لتلكستا ..(.

 شهمؤا سؤجر  آاؤا  بؤؤالن  لعؤلص ش لمسؤيمن  مؤ  هم ؤؤال ةكؤام  لسؤعرن   شمصؤل شبؤؤالن  لشؤام شبؤمال هفلي ةؤا شتلكةؤؤا ش 
شؤؤرر  ييؤؤل مي مؤؤات ةقؤؤرق  إلةسؤؤا   شتقؤؤاريل مي مؤؤ   لع ؤؤر  لاشلةؤؤ  تؤؤذيب إلؤؤى يشؤؤل ت  لباكسؤؤتا .. فاألر ؤؤام  لمي

 آلالف فؤؤؤى  لييؤؤؤا  لر ةؤؤؤا هةةاةؤؤؤا!! فؤؤؤال بؤؤؤك ه   ألر ؤؤؤام يؤؤؤ  هسؤؤؤل   لشؤؤؤباص  لمسؤؤؤيظ فؤؤؤي تيؤؤؤك  لؤؤؤيالن  جؤؤؤاشه مئؤؤؤات 
  آلالف!! شيذه ة ةق  مرثق  شلةسن مبالاات مريرم .

 يؤا فؤي كؤل وؤرم يؤ   تؤل  لمئؤات شهسؤل  آلالف. فقؤا هسؤل  لنوؤرن فؤي وؤرم شهما ي  فيسؤطن  فاألربؤار  لعالمةؤ  تطالع
 هك ل م  هلف هسنل.!  إلةت اض ش ةا م  ه ام 

 ش ا آال  ألسل في يمرم تيك  ليالن  ليساء ش ل تةات شةتى  ألآ ال.

!! فول شيتك هيل ض  للجال ش ليساء. فال ت ان تخير  بيا ميوا ش الغتصاصشهما ي  ةر ن   لقتل ش لتعذوب 
 لمشلق شجب ييى هيل  فيمسيم    مله  شجب  لجوان هم لظ  جب  عا؟! شييماء  لمسيمن   ا هفتر   أة  إذ  سينن 

 في ذلك جمة  همر لوظ.  ستي ذش  لمالص تخيةصوا. شه  ييى  لمسيمن  إةقاذ هسل يظ شلر 
سه منن , ويوهرم مقات هة ولعل بع  المنافقنن أو بع  الجسال ,  نفي حالهة ااحهتالل وهن بعه  )هال  الم
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الغ ا  )دوون أنسم ودموا بموجب اتفاوات مهة حكهام )هال  المسه منن . فننبغهي أو نمبهه لسهؤالء أو ههذا ال يجهوز 
لوا م مس م لو  او مس ما . وأو نبنن لسم أو هؤالء الوكام وهد فقهدوا شهرونتسم بكفهرهم ور تسهم وقهروجسم مهن 

 م تنا .
 

 : وهو ما  تبننه الفقر  التالية 

 
ووالئهاا للكفاار و    : حكومات بالد المسلمين الياوم مر.ادة كاافرة لتباديلها الشارائع وحكمهاا بغيار ماا أنازل هللا ثانيا

 خيانتها ه ورسوله والمؤمنين:

  ييؤؤاما  شؤؤوا كؤؤل مسؤؤيظ بيسؤؤاة   معتقؤؤا   قيبؤؤ   ؤؤا ال   هبؤؤوا ه  ال إلؤؤ  إال   شه  محمؤؤا  رسؤؤرل  ((  فوؤؤر  عتؤؤلف
 أةؤؤ   عتقؤؤا ه  ال إلؤؤ   عيؤؤا  حؤؤق إال    شهةؤؤ   عيؤؤا يؤؤذ   إللؤؤ   ألشةؤؤا  مقتضؤؤى مؤؤا هةؤؤحل   ييؤؤى ةيةؤؤ   ارتصؤؤار: 

 محما رسرل   ديى   يية  شسيظ.
شلوؤؤؤذه  لشؤؤؤوان   لخطنؤؤؤل  مقتضؤؤؤةات  عتيؤؤؤل جحرنيؤؤؤا  ؤؤؤرال هش يمؤؤؤال مؤؤؤ  مقتضؤؤؤةات  ل  ؤؤؤل  ؤؤؤاهلل  ش لخؤؤؤلشج مؤؤؤ  ميؤؤؤ  

يؤؤن ك نؤؤل مؤؤ  يؤؤذه  لمقتضؤؤةات يؤؤ   ليؤؤاس ةتؤؤى جويوؤؤا  ل  نؤؤلش   فالح ةقؤؤ  ه  ك نؤؤل   إلسؤؤالم ش لعةؤؤاذ  ؤؤاهلل. ش ؤؤا غ ن
مؤ   ليؤؤاس  عيمؤؤر  ه  لوؤظ ربؤؤا  شيعتقؤؤاش   ؤؤ  فؤي  ؤؤل ر   يؤؤربوظ  ةتؤى شلؤؤر هة ؤؤلشه هةةاةؤؤا بيسؤاةوظ. شل ؤؤ   أل ؤؤل مؤؤيوظ 

 لت صؤنل ه   عؤرن لي تؤب   عيا يذ   إلل . شفي يذه  ل قل  ةتياشل بؤنئا مؤ  محتؤر  يؤذه  لشؤوان   ل جؤاه. شلمؤ  بؤاء
  لتي فصين في يقا ا  لترةنا: 

  لقا هريلةا سبحاة  ه  هك ل  لمممين     إلوا مشلكر   ؤ  ربؤا. شه  هك ؤل  ل ؤافلي   ؤ  إلوؤا ال وي ؤلش  ربربنتؤ .. ش ؤا
سؤبحاة  ييؤى إلوا ال وي ؤلش  ربربنتؤ .. ش ؤا نليؤا   نليا سبحاة  ييى ه   إل ما     ربا  ال وي   داةب  إ  لظ  عياش 

 إلوا شال  شل     بنئا . ال تعالى:  وي   داةب  إ  لظ  عياش  ه   إل ما     ربا  ال

  ََ ِ إِاله َوهُْم ُمْشِركُو  .  (106 ورسف:  َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرهُْم بِاله
 يؤ  مؤؤ   لميحؤؤاو   ة . شباسؤؤت ياءلقؤا هللامؤؤ  مع ؤظ  لبشؤؤل  ؤأ  لوؤؤظ شلوؤذ   ل ؤؤر  ربؤؤا  ؤا ريؤؤق شرهق شيؤر وؤؤابل شيؤيعظ 

 لشؤؤاكمفن   للحؤؤانيظ شالسؤؤةما فؤؤى ش ؤؤن  لضؤؤنق . فؤؤل  مع ؤؤظ بيؤؤي هللانم ييؤؤى مؤؤل  لعصؤؤرر هللاميؤؤر  بوؤؤذ   لؤؤلص . شل ؤؤ  
 رتي ن مذ يب بلكوظ شك ليظ    إلوؤا  عيؤا  فاليصؤار  ش لمجؤرس ش  لويؤاشس ش  لنوؤرن شسؤر يظ هللاميؤر   ؤاهلل ربؤا  ثؤظ 

نشةؤ  هش معؤؤ   ش ؤا هثيؤؤن  لقؤل   لي  ؤار يؤؤذ   إل مؤا   ؤ  ربؤؤا ش لشؤل   ؤؤ  ك ؤلش   ؤ  عبؤؤان    شهبؤلكر  شييؤاش  غنؤؤله مؤ  
اْن يَْمِلاُك السهاْمَع َواأْلَْبَصااَر َوَماْن يُْخاِرُج اْلَحايه ِماَن   إلوا فخاآيوظ  ؤا ال: ِِ أَمه قُاْل َماْن يَاْرُزقُكُْم ِماَن السهاَماِء َواأْلَْر

 ِ ََ  اْلَمي ِِت َويُْخِرُج اْلَمي َِت ِمَن اْلَحي  ُ فَقُْل أَفَال .َتهقُو ََ َّللاه  . (31 ورةس:   َوَمْن يُدَب ُِر اأْلَْمَر فََسيَقُولُو
 :شت لر يذ   لسم ل ش إلة ار في  رل     كما ت عير ؟!.   فتعياشة  شال تشلكر كظ سبحاة  هي هفال تتقر  رب

    ََ َْ كُْناتُْم .َْعلَُماو ُِ َوَمْن فِيَها إِ ََ  *   قُْل ِلَمِن األَْر ِ قُاْل أَفَاال .َاذَكهُرو ََ ِله قُاْل َماْن َربن السهاَماَواِت السهاْبعِ  *َسايَقُولُو

ََ * َوَربن اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  ِ قُْل أَفَاال .َتهقُاو ََ ِله َْ *َسيَقُولُو ََاْيِء َوهُاَو يُِجياُر َوال يَُجااُر َعلَْياِه إِ قُاْل َماْن بِيَاِدِه َملَكُاوُت كُال ِ 

ََ كُْنتُ  ََ *  ْم .َْعلَُمو ِ قُْل فَأَنه  .ُْسَحُرو ََ ِله  . (89- 84 لمممير     َسيَقُولُو

 تذ روو  أفال ؟ تتقوو  فاله ؟  فأن  تسوروو !؟ هي كةا تممير  ثظ تشلكر  ؟ 
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إلى  إلى معتقا ت  ل  نل م   لمسيمن  م  تتالي  ألهما  ةتى شدييا  لشل   اهلل لقا تسلص  لعاوا م  هةر ع
 .   لتعةس   لمتأرل   ألهمي يذه 

عبان  غنله م  نشة   شمعصنت  شىة ار هةكام  م  آاي  غنله شم  ذلك ما ةصل م   ل  نلي  م   
 شال   هيا    م  نش  هشلةا   .ششال   هشلةا     ثظ  شآاي  هةكاموظ  شتل  شالوت 

شهة     شهة  ير  لمحني   شهة  ير  لله ق   شيايى  إل ما   أ    ير  لخالق  ف ل مسيظ  عتقا ش  عتلف
  إلى هللارل هسماء   شد ات . ..  شهة   لحكظ  لعال     شهة   لخافة  لل ف  شهة   لضار  لياف    ير  لممنن

شآيب  للهق  ش لخرف ش للجاء   شل   ك نل  م   لمسيمن  في ش  عوظ وترجور  في جيب  لي   شنف   لضل
. شراد  م   لحكام  ييى غنل ما همل       إلى  لبشل م  هم الوظ .. لتحينل ش لتحليظش لتحاكظ ش لتشلي   ش 

     ش ألةبار ش لل با  ش لعيماء ش لمشا ر  شم   عتقاش  فنوظ م   للجال ش ل يل ء
.  للص  ر  اي إل ما   اللص  لخالق كما وهيموظ    لتي تيقة  شيذه يي ة ةق   لعبان  شة ةق   لطاي 

 إل ما  في هةكام    تماما كما  جب ال وتظ  إل ما     إال  مالهم  عبانت  إلوا  شآايت  شةاه ال بليك ل   لذي 
 ...      ربا رالقا ر ه ا

م  هي ظ شجره عبان    شآايت    لتح م هةكام  شهش مله شةر  ة  شبل  ع  شيذ  باووي... فول ثم  إ  
يي يام دالةنتوا ليعصل! ! شيا   وتيقصوا ثظ وي ل تشليعات  ش   هللت ذوب هكيل م  ه  وايي رجل  إل ما   ا

شهةوا سيب تخيف  لمسيمن !! شيقام غنليا م  بل     لبشل يينوا يميةا! شيحكظ  لياس بوا شيقوليظ ييى  ر ةنيوا 
  القر !

فول  قيل رص  لينن  ؤ إ  يذه  لطاي  ال وتقييوا هةايظ م  هشجت   شال شلاه  شال رانم  ؤ شهلل  لم ل  ألييى  
م  هشجت   نياء ةب  شيي تطة  غنله شتي ذ هش مل غنله في بنت ؟! شيل  قيل م  شلاه  نياء آايت  ثظ  طة  

  ثظ وتحل  شفق    ه  وايي سةانت  شيل  قيل م  رانم  شيامي   لذي  أكل م  ره    ؟  عصة  جاره ش
؟! هفال  . شلوذ  جاءيظ  لخطاص هفال تتقر     لم ل  ألييى! فوظ ال  قيير  ذلك ييى هة سوظ شهلل ترجنوات غنله

 ؟! فوذ   نياء  اآل شيمل مي ل. تذكلش  

إ  كر   لحاكمة  هلل شةاه. شه   لتشلي  مي  شةاه. شه   لطاي  ل  شةاه  شه   لحالل ما هةي     شه  
  دمةظ ترةنا  أللر ة  شعبان     لحل م ما ةلم   شه  ما همل    ةافذ  شه  ما ةوى يي  و تل . يي همرر م

شةاه. ش ا هثين  لقلهللا  يذ   شهثين  ل  ل لمي له. كما هثيتت   لسي  ش ستقل يية  إجماع يذه  ألم   شسان  ييما وا 
شفقوا وا ييل  ألهما  ش لعصرر. شال  كر   لاو  كي  هلل في  لح ةق  إال يكذ   ش آل ات متر تل  ييى يذه  لمعاةي 

 شم  ذلك  رل  تعالى:متعاضا . 
    يُن اْلقَي ُِم َولَِكنه أَْكثََر النهاِس ِ أََمَر أاَله .َْعبُدُوا إاِله إِيهاهُ ذَِلَك الد ِ َِ اْلُحْكُم إاِله ِله ََ  إِ  .( 40 ورسف:   ال يَْعلَُمو

    َيَقُصن اْلَحقه َوهَُو َخْيُر اْلفَاِصِلين ِ َِ اْلُحْكُم إاِله ِله  .( 57  ألةعام:  إِ

    ََوال .َكُْن ِلْلَخائِنِين ُ ِ ِلتَْحكَُم بَْيَن النهاِس بَِما أََراَك َّللاه ً   إِنها أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق   .105 ليساء    َخِصيما

    ِيَْحكُُم ال ُمعَق َِب ِلُحْكِمِه َوهَُو َسِريُع اْلِحَساب ُ  .41 لليا     َوَّللاه

    ََ هبِْع أَْهَواَء الهِذيَن ال يَْعلَُمو ََِريعَِة ِمَن اأْلَْمِر فَا.هبِْعَها َوال .َت  .18 لجاثة    ثُمه َجعَْلنَاَك َعلَ  
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    ُ َْ بِِه َّللاه يِن َما لَْم يَأْذَ َََرعُوا لَُهْم ِمَن الد ِ  .21 لشرر  [  أَْم لَُهْم ََُرَكاُء 

    ُاْحكُْم بَْينَه َِ ُ إِلَيْ َوأَ َْ يَْفتِنُوَك َعْن بَْعِض َما أَْنَزَل َّللاه هبِْع أَْهَواَءهُْم َواْحذَْرهُْم أَ ُ َوال .َت َْ .ََولهْوا ْم بَِما أَْنَزَل َّللاه ِ َك فَإ

َه َكثِيراً ِمَن النهاِس لَفَا َْ يُِصيبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم َوإِ ُ أَ ََ فَاْعلَْم أَنهَما يُِريدُ َّللاه ََ َوَمْن أَْحَسُن *  ِسقُو أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليهِة يَْبغُو

 ََ ِ ُحْكماً ِلقَْوِم يُوقِنُو  . 50ؤ  49 لما ا    ِمَن َّللاه

(. هي فاةكظ  ا  وأو احكم )ننسم بما أن ل هللا وال تتبة أهواءهم  ] :في ت سنله   ال  ب  ك نل رةم    
   ]: [ ثظ  ال شهمنوظ  شكتابنوظ   ما هةحل   إلةك في يذ   ل تاص  لع ةظ     بن   لياس يلبوظ  شيجموظ محما

   : (: هي هللار ءيظ  لتي  دطيحر  يينوا شتلكر   سييوا ما هةحل   ييى رسي . شلوذ   ال تعالى وال تتبة أهواءهم
[. ثظ  ال ؤ     ألب ةاء أير ء يمالء  لجوي  (. هي ال تيصلف ي   لحق  لذي همل       وال تتبة أهواءهم

أفوكم الجاه ية  بغوو ومن أحسن  ش رل  تعالى ش ةتب  إلى يذ   ألثل  لع ةظ  لوام ؤ  ال  ب  ك نل رةم   :] 
: وي ل تعالى ييى م  رلج ي  ةكظ    لمحكظ   لمشتمل ييى كل رنل   ليايي   من هللا حكما لقوم  وونوو 

 لتي شضعوا  للجال بال مستيا م  بليع   ش الدطالةات آلر ء ش ألير ء  ي  كل بل  شيال إلى ما سر ه م  
 لجواالت  مما  ضعرةوا  آر  وظ شهير  وظ شكما  حكظ   . كما كا  هيل  لجايية   حكمر     م   لضالالت ش

ر  ي  بوا  لتتار م   لسةاسات  لمي ة   لمأررذ  م  مي وظ  جي نح را (  لذي شض  لوظ   لةاسق( شير عبا
كتاص مجمرع م  هةكام  ا   تبسوا م  بل    بتى م   لنورن   ش ليصل ةة  ش لمي   إلسالمة  شغنليا. شميوا ك نل 
م   ألةكام هرذيا م  مجلن ة له شير ه  فصارت في بية  بليا متبعا  قامرة  ييى  لحكظ  كتاص   شسي  

 افر يجب وتاله حت   رجة إل  حكم هللا ور وله فال فمن فعل ذلك منسم فسو رسرل   ديى   يية  شسيظ. 
  شي  ةكظ    ( هي ويتار  شيلياش   هفحكظ  لجايية  وبار    ال تعالى:  يوكم بسواه في و نل وال  منر.

 عالر ؟ ش رل  تعالى: شم  هةس  م    ةكما لقرم ور ير ( هي: شم  هيال م    في ةكم  لم  يقل ي  
ير  لعالظ  كل     شه ق  شييظ ه    هةكظ  لحاكمن  شهرةظ  خيق  م   لر لا  برلايا  فلة  تعالى  بلي  شهللام  

  [  يؤ.يء .  لعانل في كل بيء لقانر ييى كل ب يءب

في تاريخ    ليا    ش ليوا  (   ال:] ثظ ذكل  لجرييي ةت ا م    لةاسا(  م   شمما  ال   ب  ك نل ي    لةاسق(
هةى  تل  محصيا كا  هش غنل محص   شكذلك م  ال .  تل شم  تعما  ل ذص  تل  شم  تجسس ذلك: هة  مي  

  شم   ةامس فة   تل  ...( شفي ذلك كي  مخال   لشل       لميحل  ييى    شم   ال في  لماء  لر  ف  تل  تل
  ييا   راتظ  ألةيةاء  فم  تل   لشلع  لمحكظ  لميحل ييى محما بعبانه  ألةيةاء يينوظ  لصال  ش لسالم 

شتحاكظ إلى غنله م   لشل     لميسرر  ك ل. ف ةا  م  تحاكظ إلى  لةاسا ش اموا يية . م  فعل ذلك ك ل 
 [ اهه.  لجماع  لمسيمن 

 و ه:
  لميك  لتتلي( لما  جتاح  لمشلق  شره   ير نسترر شمجمري   ر ةن   شضعوا جي نح را  و)اليا ا(: 

 يس ات   فرض   مشاشر   لمشلين  يياه يذ   لاسترر  مما  ستحسيره  عقرلوظ شم  شةي  ألن ا  ش ل تعان
 شهن اةوظ  لرثية .    ليصل ةة تجاربوظ  شريطريا  أةكام م   إلسالم ش
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شير ة س  ل عل  لذي  قرم     لنرم ةكام  لمسيمن   مسايا  مشلينوظ شبللماةاتوظ  ةنث بيريا هساسا ييى 
  ش إلةجينحي   ذ ت  ألدل  للشماةي  شريطر  فنوا بنئا م   لشليع   إلسالمة   شما هميت  يينوظ  لقر ةن   ل لةسة

هير ؤيظ ! ثظ كتير  في هياليا كما في  عة  ليالن  إلسالمة :  لشليع   إلسالمة  يي  لمصار  ألساسي ليتشلي  
   .ش لتقينن !!( شفي  عة  ليالن  خير  ةتى بوذه  لعبار   لشلكة   ل اذ

فلذ  كا   ب  ك نل  ا ةقل إجماع  لمسيمن  ييى ك ل م  ةكظ  الةاسا هش سر ه م  جواالت  لبشل  ف ةا 
  م  ةكظ بوذه  لشل     لرضعة  في  لمسيمن  شهجيليظ يينوا  قر  ش ول  لسالح!!

 يحش   ه  شيك ي ل ل م  هر ن ه   طي  ييى ةجظ  ل  ل ش ل سق ش ل يظ  شتياول  لشل     ش تخاذ هللا ات  
 طي  ييى ةسخ  م  نسترر بالنه  ش لقر ةن   لمعمرل بوا في  لمحاكظ  ش لمل سةظ  لتشليعة   لتي تصار ي  
ةكرم  بالنه كل ورم. شيذه يي  لحال  في  اكستا  شكاف  بالن  لمسيمن . تماما كما هريل ديى   يية  شسيظ 

يلش  ف يما  ةتقضن يلش  يلش  تشيث  لياس  التي تينوا.  لنيقض  يل    إلسالم فةما رش  يي   ألمام هةما: 
ظ يذه  لقر ةن  كافل  جب  تال   لجماع  لمسيمن . شهشلو  ةقضا  لحكظ شهللارلي   لصال    (. فال بك ه  م  ةكم

ََ أَنهُهْم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما شفي  رل  تعالى: َْ  أَلَْم .ََر إِلَ  الهِذيَن يَْزعُُمو ََ أَ أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك يُِريدُو

َْ يُِضلهُهْم َضالالً بَِعيداً  َُ أَ َْ يَْكفُُروا بِِه َويُِريدُ الشهْيَطا  . (60  ليساء:  يَتََحاَكُموا إِلَ  الطهاغُوِت َوقَدْ أُِمُروا أَ
  قرل  ب  ك نل رةم   : 

 ما هةحل   ييى رسرل  شييى  ألةيةاء  أل امن . ] يذ  إة ار م    يح شجل  ييى م  وايي  إل ما  
 –هي  آل   -فاةوا [ ثظ  ال:] شير م  ذلك وليا ه  وتحاكظ في فصل  لخصرمات إلى غنل كتاص   شسي  رسرل 

ذ م  ل ل م  يالر  ي   ل تاص ش لسي  شتحاكمر  إلى ما سر يما م   لباآل شير  لمل ن ييا  الطاغرت. شلوذ   ال 
 :  ُيَتََحاَكُموا إِلَ  الطهاغُوتِ ي َْ ََ أَ  :هي كما  ال في ة س سرر   ليساء  عا  ض  هللا ات في  رل  تعالى  :   ِريدُو
  ا َََجَر َبْينَُهْم ثُمه ال يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرجاً ِممه ُموَك فِيَما  ََ َحته  يَُحك ِ   وا .َْسِليماً قََضْيَت َويَُسل ِمُ فَال َوَرب َِك ال يُْؤِمنُو

هي إذ  ةكمر   طةعرةك في بر آيوظ فال  جاش  في هة سوظ ةلجا مما ةكمن    شييقانش  ل  في  ل ايل  : ]
والذي نفسي  ش لباآ  فةسيمر  لذلك تسيةما كيةا م  غنل مماةع  شال ما فع  شال مياهي . كما شرن في  لحاوث: 

 ([ يؤ.كه به)نده ال  ؤمن أحد م حت  يكوو هواه تبعا لما ج
َْ  : 36شفي  رل  تعالى م  سرر   ألةح ص  آل    ُ َوَرسُولُهُ أَْمراً أَ ََ ِلُمْؤِمِن َوال ُمْؤِمنَِة إِذَا قََض  َّللاه َوَما َكا

 ً َ َوَرسُولَهُ فَقَدْ َضله َضالالً ُمبِينا ََ لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن يَْعِص َّللاه  .  يَكُو
:] فوذه  آل   يام  في جمة   ألمرر. شذلك هة  إذ  ةكظ   شرسرل   شيء فيةس ألةا ب  ك نل رةم    ال   

ان في رالف ذلك فقال:] شم   عم   شرسرل    مخال ت  شال  رتةار ألةا ييا شال رهي شال  رل  .....( شلوذ  بع
ي  همله ه  تصنيوظ فتي  هش  صنيوظ يذ ص هلةظ[ [ شكقرل  تعالى ] فيةحذر  لذو   خال ر   فقا ضل ضالال مينيا

 . يؤ
 :شفؤي يؤؤذه  آل ؤؤ   ] فؤال شربؤؤك ال ومميؤؤر ...[  آل ؤ   لسؤؤا ق :  ؤال  إلمؤؤام هبؤر  كؤؤل  لجصؤاص فؤؤي ت سؤؤنل  رلؤ  تعؤؤالى

نالل  ييى ه  م  رن بنئا م  هش مل   تعالى هش رسرل  ديى   يية  شسيظ  فور رارج مؤ  ميؤ   إلسؤالم  سؤر ء 
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يؤ   لتسؤيةظ. شذلؤك ورجؤب دؤح  مؤا ذيؤب   المتيؤاع ش  الة ةؤان م  جو   لشك فة   هش م  جو  تل   لقيؤرل ش رنه
 . 212ؤ ص 2هةكام  لقلهللا  ج إلة   لصحا   في ةكموظ  ارتا ن م   متي  ي  هن ء  لحكا (

 ش ال  إلمام  ب  تةمة  رةم    تعالى: 
  َقَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذ ََ ََ إِنهَما َكا َْ يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوأُولَئِاَك هُاُم اْلُمْفِلُحاو ِ َوَرسُوِلِه ِليَْحكَُم بَْينَُهْم أَ     ا دُعُوا إِلَ  َّللاه

  .(  51 ليرر 
فيؤؤن  سؤؤبحاة  ه  مؤؤ  تؤؤرلى يؤؤ  آايؤؤ   للسؤؤرل شهيؤؤلض يؤؤ  ةكمؤؤ  فوؤؤر مؤؤ   لميؤؤافقن  شلؤؤةس  مؤؤمم . شه    ؤؤال:]

معيا شهآعيؤؤا. فؤلذ  كؤؤا   لي ؤاق و يؤؤن شيؤحشل  إل مؤؤا   مجؤلن  إليؤؤل ض يؤ  ةكؤؤظ  للسؤؤرل  لمؤمم  يؤؤر  لؤذي  قؤؤرل سؤ
  لصؤارم . [  يؤؤ شىر ن   لتحؤاكظ إلؤى غنؤله مؤ  ه  يؤذ  تؤل  محؤة  ش ؤا  كؤر  سؤيب   ؤر   لشؤور  ف ةؤا  ؤالتيقم شةحؤره

  (.38 لمسيرل  ص 

 حؤل م ؤ  لمجمؤ  ييةؤ  ؤ هش ةؤلم  لحؤالل  لمجمؤ   ش إلةسؤا  متؤى ةيؤل  ل :كذلك ةقل بةر  إلسالم  ت ؤاق  ل قوؤاء فقؤال
 .267ص 3 ل تاش  جيية  ؤ هش بال  لشلع ؤ  لمجم  يية  ؤ كا  كافل  ملتا   ات اق  ل قواء( 

 شم  ةكؤظ  مؤا  خؤالف بؤلع   شرسؤرل  شيؤر  عيؤظ ذلؤك فوؤر مؤ  جؤيس : 406ص 35ش ال رةم    في  ل تاش  ج
 ةكظ   شرسرل (. لتتار  لذو   قامر  ةكظ  لةاسق ييى 

 لمؤؤا  إتبؤؤاعفمؤؤ   سؤؤتحل ه   حكؤؤظ بؤؤن   ليؤؤاس  مؤؤا وؤؤل ه يؤؤاال مؤؤ  غنؤؤل  : 22ص 3شيقؤؤرل ه ضؤؤا فؤؤي ميوؤؤاج  لسؤؤي  ج
 هةحل   فور كافل(.

 شمعيؤؤرم  اإلضؤؤطل ر مؤؤ  نوؤ   لمسؤؤيمن  شبات ؤؤاق جمةؤؤ   لمسؤؤيمن  ه  مؤؤ  سؤؤرغ 515ص 4شفؤي  ل تؤؤاش   ل يؤؤل  ج :
 غنل بليع  محما ديى   يية  شسيظ فور كافل(.   إتباعغنل نو   إلسالم هش  إتباع

 شيقرل  إلمام  ب   ل ةظ رةم   : ييا  رل  تعالى : 

   َنَاااَزْعتُْم فِااي. َْ سُااوَل َوأُوِلااي اأْلَْمااِر ِمااْنكُْم فَااإِ َ َوأَِطيعُااوا الره ِ يَااا أَينَهااا الهااِذيَن آَمنُااوا أَِطيعُااوا َّللاه  ََااْيِء فَااُردنوهُ إِلَاا  َّللاه

ِ َواْليَْوِم اْلِخِر ذَِلَك َخْير  َوأَْحَسُن .َأِْويالً  ََ بِاله َْ كُْنتُْم .ُْؤِمنُو سُوِل إِ  . 59 ليساء    َوالره

:] شيذ  نلنل  اآ  ييى هة   جب رن مر رن  ليح ع في كل ما تيؤاهع فةؤ   ليؤاس  مؤ   لؤاو  كيؤ ، إلؤى   شرسؤرل   ال
هةؤا غنؤل   شرسؤرل  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فمؤ  هةؤال  لؤلن إلؤى غنليمؤا  فقؤا ضؤؤان دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ. ال إلؤى 

  شم  نيا ييا  ليح ع إلى ةكؤظ غنؤل   شرسؤرل   فقؤا نيؤا بؤاير   لجاييةؤ ، فؤال وؤارل  لعيؤا فؤي  إل مؤا   همل  
تممير   اهلل ش لنؤرم  آلرؤل[ شيؤذ   ةتى ولن كل ما تياهع فة   لمتياهير  إلى   شرسرل   شلوذ   ال تعالى:] إ  كيتظ

ؤؤظ غنؤؤل   شرسؤؤرل  فؤؤي مؤؤر رن  ليؤؤح ع كؤؤا   ممؤؤا ذكؤؤل هللاة ؤؤا  هةؤؤ  بؤؤل  وي ؤؤي  لمشؤؤلش   اةت ا ؤؤ   فؤؤال ييؤؤى ه  مؤؤ  ةكم
رارجؤؤا يؤؤ  مقتضؤؤى  إل مؤؤا   ؤؤاهلل ش لنؤؤرم  آلرل.شةسؤؤبك بوؤؤذه  آل ؤؤ   لعادؤؤم   لقادؤؤم  بةاةؤؤا شبؤؤ اء.فلةوا  ادؤؤم  

   للسال   لتيركة (. يؤ  م  ليمستمسكن  بوا   لمتم ين  ما هملت   [ل ورر  لمخال ن  لوا، ياد

  فؤؤال ييؤؤى ه  مؤؤ  لؤؤظ وتحؤؤاكظ فؤؤي محؤؤل  ليؤؤح ع إلؤؤى (  ؤؤال  بؤؤ  ك نؤؤل رةمؤؤ   59شفؤؤي ة ؤؤس يؤؤذه  آل ؤؤ    ليسؤؤاء [:
  يؤ  ت سنل  ب  ك نل(. ل تاص ش لسي  شلظ ولج  إلنوما في ذلك فيةس ممميا  اهلل شال  النرم  آلرل[ 

    ثؤؤظ هريؤؤل سؤؤبحاة  ه  مؤؤ  تحؤؤاكظ إلؤؤى غنؤؤل مؤؤا جؤؤاء  ؤؤ   للسؤؤرل فقؤؤا ةكؤؤظ  لطؤؤاغرت  : شيقؤؤرل  بؤؤ   ل ؤؤةظ رةمؤؤ
شتحؤؤؤاكظ إلةؤؤؤ .ش لطاغرت كؤؤؤل مؤؤؤا وتجؤؤؤاشه  ؤؤؤ   لعيؤؤؤا ةؤؤؤاه مؤؤؤ  معيؤؤؤرن هش متيؤؤؤرع هش مطؤؤؤاع  فطؤؤؤاغرت كؤؤؤل  ؤؤؤرم مؤؤؤ  
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إيؤؤالم  لمؤؤر عن   نؤؤل  صؤؤنل  مؤؤ   (.وتحؤؤاكمر  إلةؤؤ  غنؤؤل   شرسؤؤرل  هش  عياشةؤؤ  مؤؤ  نش    هش وتبعرةؤؤ  ييؤؤى غ
 . 5ص 1ج

 إ   يتقا ه   لحكظ  ما هةحل   غنل ش جب شهةؤ  مخنؤل فةؤ  مؤ   337ص 1 ن  لش ال رةم    في ما رج  لسا :)
 تةقي  ةكظ   فوذ  ك ل هكيل(.

  يم  هش مؤؤ  ةؤؤلم    ؤؤاليم  لصؤؤل  شمؤؤ   يتقؤؤا تحينؤؤل مؤؤا : 271 قؤؤرل  لقاضؤؤي هبؤؤر   عيؤؤي فؤؤي هدؤؤرل  لؤؤاو  ص
رسرل  هش هجم   لمسيمر  ييى تحليم   فور كافل كم  ه ؤاح بؤلص  لخمؤل شميؤ   لصؤال  ش لصؤةام ش لحكؤا . شكؤذلك 
مؤ   يتقؤؤا تحؤؤليظ بؤ  ةييؤؤ    ه اةؤؤ   ؤاليم  لصؤؤليم هش ه اةؤؤ    يؤح شجؤؤل. ش لرجؤؤ  فةؤ  ه  فؤؤي ذلؤؤك ت ؤؤذوب هلل 

  (. شم  فعل ذلك ك ل  لجماع  لمسيمن  تعالى شللسرل  في ريله  شت ذوب ليمسيمن  في ريليظ.

 شى  ة  ؤر  ه مؤاةوظ مؤ   عؤا يوؤايظ شآعيؤر  فؤي نوؤي ظ فقؤاتير  ه مؤ   ال  إلمام  لقلآيي في ت سنله ييا  رل  تعؤالى [:
 سؤتال  عؤؤة  لعيمؤاء بوؤذه  آل ؤؤ  ييؤى شجؤؤرص  تؤل مؤؤ   .  ؤؤال: 12 ل  ؤل إةوؤظ ال ه مؤؤا  لوؤظ لعيوؤؤظ ويتوؤر [  لتربؤ  

ييؤؤى مؤؤا يؤؤر مؤؤ    االسؤؤتخ افإذ يؤؤر كؤؤافل  ش لطعؤؤ  ه  ويسؤؤب إلةؤؤ  مؤؤا ال وينؤؤق  ؤؤ   هش  عتؤؤلض آعؤؤ  فؤؤي  لؤؤاو  
 .82ص 8ج (  لاو  لما ثين م   لالنل  لقطعي ييى دح  هدرل  ش ستقام  فلشي 

 فاة لش   لنرم في رطا ات شتصليحات يمالء  للؤساء شهير ةوظ شما فنوا م  آع   الاو  ش ستخ اف  شعا له.  

 .191ص 6ج ( إ  ةكظ  ما يياه ييى م  هة  م  ييا   فور تياول ل  ورجب  ل  ل : م   ش ال رة

 ت سنل  لقلآيي. ( إ  آيب غنل ةكظ   م  ةنث لظ ولض    فور كافل : ش ال
 

 شة ت ي بوذه  آلثار. ش لشر يا ك نل  جا   م  ه ر ل  أل م  ش لعيماء شةصرص  ل تاص ش لسي . 

 جا   م  ه ر ل  أل م  ش لعيماء شةصرص  ل تاص ش لسي . ش لشر يا ك نل 
 تال  كل ةصاي  ييى ه   لقضة  تعم س  آبقتن  م   لياس يما: فوذه  آل ات  لينيات ش آلثار  لر ضحات  

 ه الموكوم. 2ه الوا م.  1
 

 فأما الموكوم:
هم يية . شه  ال  جا في ة س  هي  بيتةجت  سر ء ل   للضا لشلع  . ش رتةار  لحكظ   .ش  الة ةانفر جب   

غضاض . شه   سيظ تسيةما مطيقا لحكظ  .. شه  إ ما   لمسيظ ويقم شيجلح  م   قاء ةكظ  إلسالم في  ل ايل 
يية (  قار ما  جا في يذ   لحكظ م  كل ي  هش غضاض   شه  يذ   ليقم في  إل ما   ا  كيل  قار يام تسيةم  

ى إذ  ما بي  في  لمحكرم ه  ولفة ةكظ   لعام  إل ما      هش  ةتقادا ل   هش يام لشلع   شةرع رفض  ل  ةت
 يايت   صالةنت   شتقا ظ شت ضنل هةكام  لبشل يية   فوذ  ويقة  إل ما   ال ية   شي ضي إلى  ل  ل  صاةب  

 ش لعةاذ  اهلل. 
 وأما الوا م: 

بخم   تلض فة   لعيظ شيام  لجول. إما بذ ت  شىما   لذي ترلى ر اص  لياس  شهبلك    في ةكم . فلة 
برجرن  ألمل ش ليوي ش إلربان م  هيل  لعيظ ش لاو . كما   تلض فة   لقار  ألة  داةب  لسيطا . فور لةس 
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مكلياكما  ا  كر  ةال هللاةان  للعة . شيذ   لحاكظ ليمسيمن   ستما مشلشينت  هدال م  كرة   ألمن  ييى 
 لمسيمن . ش آل ات ش لسي  ش آلثار متر تل  ييى ه   لمستيال لشلع    أةكام  لبشل ش لل غب  تطينق بلع   في

ييوا  مستعةضا بوا غنليا فلة  كافل  جب  تال  ةتى ولج  إلى بلع   فال  حكظ سر ه في  ينل شال ك نل. كما 
   كل د ات  ل  ل    فقال تعالى في مل معيا في  رل  ب  ك نل رةم   . ش ا جم    ل ايل ذلك في  لقل 

 سرر   لما ا :
   ََ ُ فَأُولَئَِك هُُم اْلَكافُِرو  . (44/  لما ا    َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاه
   ََ ُ فَأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُو  .(45/  لما ا   َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاه

   َُوَمْن لَْم يَْحك ََ ُ فَأُولَئَِك هُُم الظهاِلُمو  . (47/  لما ا   ْم بَِما أَْنَزَل َّللاه

ش ؤؤا ةالؤؤن يؤؤؤذه  لح ةقؤؤ   لعقا ؤؤؤ   لوامؤؤ  شيؤؤؤي  ك ؤؤل  لحؤؤاكظ  انؤؤؤل مؤؤا هةؤؤؤحل    لميؤؤال لشؤؤؤلع   مؤؤ   لتييؤؤؤةس 
كين  يؤ  بؤلع    ش لجحرن ش لتاليب  آ ات    شىرل جوا ي  مضمرةوا  إرضاء للغبؤات  لسؤالآن  ش لميؤر   ليؤا

ما لظ تيي  غنليا م   آل ات ش ألةكام. شذلك ميذ بؤاه  طؤله  لؤيقة ش لؤيقم ييؤى بؤعنل   لحكؤظ  مؤا هةؤحل  . تمامؤا 
 شؤلع   وتولبؤر  مؤ  تطينؤق  عؤة  ألةكؤام    لحؤاكمر    نكما هريل ديى   يية  شسؤيظ. فيؤاه  لميؤر  ش لسؤالآ

ر ء ة سؤة   هش محا ؤا  بخصؤة . شبؤاه يؤذ   لؤيقم  كيؤل شيكيؤل إلؤى ه  شدؤل ييى هة سوظ شييى  لمقلبن  ميوظ ألي
كيى لشلع  . ششدل  لعاش   ييى سيطا     لع ؤةظ. إلؤى  سؤتالص ةؤق   ستيا ل  سقر   لخالف   إلسالمة  إلى

تقينيؤؤؤا   لتشؤؤلي  شىيطا ؤؤؤ  ليبشؤؤؤل. فصؤؤؤار ةكؤؤؤام  لمسؤؤؤيمن   شؤؤلير  مؤؤؤ  نش    هدؤؤؤال   شييؤؤؤالر   لشؤؤؤلع شيحلفرةؤؤؤ 
 شتشليعا  شيأرذش  ما  شاؤش  شياير  ما  شاؤش .

شيؤؤذه   ؤؤؤح  جاوؤؤؤا  إلؤؤؤى  ل  ؤؤؤل م  ذلؤؤؤك  لجؤؤؤرر ش لضؤؤالل  لؤؤؤذي  رت بؤؤؤ   لميؤؤؤر   ألش  ؤؤؤل  مؤؤؤ  ةكموؤؤؤظ  الشؤؤؤليع  
يمرما. شيذ   لمرضرع آريل. ش ؤا تياشلؤ   لعيمؤاء  لمعادؤلش  ش ل تؤاص  لمسؤيمر  شفصؤير  فةؤ  شرنش  يؤ   لح ةقؤ  

 لسؤؤالآن  شهجوؤؤح   لي ؤؤاق ش لممسسؤؤات  لاويةؤؤ   تييةسؤؤات  لمبطيؤؤن  مؤؤ   عؤؤة ييمؤؤاء اةكؤؤات  لجوؤؤال  ش لشؤؤلعة  مم
 سريظ هشر  شبوتاةا سلبال  إلسالم. ه  ويبهر نش  ه  ول عر  ك ل ةكاموظ  لمعادلي  ش   للسمة    لذو 

هل ؤن ة ؤل  لقؤارئ  لمسؤيظ  شال  سمم  إل جاه  لذي  حكظ يؤذ   ل تؤاص   محيؤا مؤ   لشؤر يا ش لت ادؤنل  إال هةؤي 
 إلى ةقا  موم  ل وظ ة ةق  ك ل ةكام بالن  لمسيمن   لنرم:

فيمؤؤؤاذ  هآيؤؤؤق  لقؤؤؤلهللا   ل ؤؤؤليظ ل  ؤؤؤ    ؤؤؤا  سؤؤؤأل سؤؤؤا ل  فةقؤؤؤرل: إذ  كؤؤؤا   لحؤؤؤاكظ  انؤؤؤل مؤؤؤا هةؤؤؤحل   كؤؤؤافل  أوال: 
 حكظ  مؤا هةؤحل   فأشلئؤك شم  لظ       ل اسقر ( ش  ل المر ( يية  شلظ  قتصل ييى  رل    ل افلش ( ييا  رل :

 ؟ شجر ص يذ  م  شجون  و  تبار  شتعالى هييظ:يظ...
 

ه   لحكؤظ  انؤؤل مؤؤا هةؤؤحل     ؤؤا  كؤؤر  فسؤقا  ش ؤؤا  كؤؤر  ظيمؤؤا  غنؤؤل مخؤؤلجن  مؤ  ميؤؤ   إلسؤؤالم إلؤؤى  ل  ؤؤل ش ؤؤا  .1
شذلؤك إذ  كاةؤن ش  عؤ   ال يذ   عة  لسيف في ةكاموظ  ألش  ل م  هم ؤال  عؤة ري ؤاء بيؤي همةؤ  شبيؤي  لعبؤاس. 

 لحكؤؤؤظ  انؤؤؤل مؤؤؤا هةؤؤؤحل    يؤؤؤي فؤؤؤي ةؤؤؤاالت محؤؤؤاشن   هسؤؤؤبابوا  لوؤؤؤر  هش  لمحا ؤؤؤا  مؤؤؤ   لتسؤؤؤيةظ  حكؤؤؤظ   شمعلفتؤؤؤ   
ش يتقان هفضينت  ششجرب   ش يتقان ذلؤك  ل ايؤل  أةؤ  مؤذةب  مقصؤل  مؤ  نش  ه   صؤلح هةؤا مؤيوظ  ؤالحكظ  انؤل مؤا 

شؤؤلي   فوؤؤذ   لؤؤذي  حصؤؤل  لنؤؤرم لؤؤةس لؤؤ  سؤؤا ق  فؤؤي تؤؤارير  لمسؤؤيمن  كيؤؤ   إال هةؤؤحل    هش  اسؤؤتيا ل  ييؤؤى سؤؤينل  لت
 لحةؤا ش لقتؤل سؤر يا مؤ  هةكؤام  في يذه  ألهمي   لتي ةصؤن فنوؤا نسؤاتنل  لحكؤام ش ؤر ةنيوظ ييؤى ه  هةكؤام  لسؤل   ش
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سؤؤن  لميصؤؤؤرص  لؤؤاماء ش ألمؤؤر ل ش أليؤؤؤل ض  ش ؤؤر ةن   إلن ر  فؤؤي  لسؤؤؤيظ ش لحؤؤلص ش لقضؤؤاء ش لسةاسؤؤؤات... إلؤؤر. لة
سؤريا مؤ   ؤر ةن   ل  ار.فوؤذ   لحؤال يؤر تيؤاول لشؤلع ب  ت يية  في  لشليع   إلسؤالمة . شىةمؤا هةكؤام شضؤعريا يؤظ ش

   شتشؤلي  مؤؤ  نش     شلؤؤةس فقؤؤط ةكؤؤظ  انؤل مؤؤا هةؤؤحل   فؤؤي ش  عؤؤ  محؤاشن . فقؤؤا كؤؤا  ذ   ييؤؤا  لسؤؤيف فسؤؤق 
ل  اإلجمؤؤؤاع. كمؤؤا ةقؤؤل  بؤؤ  ك نؤؤل شغنؤؤؤله ممؤؤ  ذكلةؤؤا. ك ؤؤل ويقؤؤؤل شظيؤؤظ شهمؤؤا يؤؤذ   لتيؤؤاول ش لتشؤؤؤلي  فوؤؤر ييؤؤايظ ك ؤؤ

ش لت سؤنل شهيؤل  لحؤاوث.. شيؤر ةالؤ    داةب  ي   لميؤ  شيرجؤب  تالؤ  بؤال رؤالف  ييؤا  لسؤيف ش لخيؤف شه مؤ   ل قؤ
ه   ةكام بالنةا  لنؤرم. أل  نسؤاتنليظ ش ؤر ةنيوظ مصؤلة  بؤال مر ربؤ  بتيؤاول بؤلع   ش سؤتبعانه. شمؤ   لمعيؤرم  لنؤرم

مع ظ  لحاشن  لشلعة   ا  ستيالن  أةكام م   لسج  ش لال مؤات  لمالةؤ  فؤي  لقؤاةر   لرضؤعي فؤي بؤالن  لمسؤيمن   
يؤؤذ  غنؤؤل مؤؤا هةؤؤل مؤؤ   لمحلمؤؤات  كالحةؤؤا ش للبؤؤا ش لخمؤؤل   لجؤؤاه ت شتؤؤل رةم ةكرمةؤؤ   اإلضؤؤاف  إلؤؤى بيؤؤاء  لسةاسؤؤ  

ء  لسؤؤؤيط   لقضؤؤا ة  ييؤؤؤى نسؤؤاتنل مسؤؤؤتما  مؤؤ  فيسؤؤؤ ات  لا ريةؤؤ  ش لخارجةؤؤ  ييؤؤؤى هةكؤؤام تضؤؤؤان مؤؤا هةؤؤؤحل    شبيؤؤا
 لسؤؤيط   لتشؤؤليعة  ييؤؤى هسؤؤاس ةؤؤق  لتشؤؤلي  مؤؤ  نش     شيؤؤذ  يؤؤر ةؤؤال نسؤؤاتنل  لؤؤاشل  هشرشبؤؤا  للشماةةؤؤ   شبيؤؤاء

  إلسالمة .
يمؤر  شيذ  لةس ل  سا ق  في  لتؤارير  لقؤا ظ إال مؤا فعيؤ  جي نؤح رؤا  شهة ؤانه  لماؤرل لمؤا ةكمؤر  بؤالن  لمسؤيمن   شه 

  إلسالم  شدير  شهذةر . شل يوظ ةكمر   الةاسا ف  ليظ ييماء  لمسيمن  ش اتيريظ.

*ش ا ت يظ في يذه  لمسأل  جم  م  ييماء  لمسيمن   لمعادلي   لذو  يابر  ش    ك ؤل ةكاميؤا فؤي يؤذ   لعصؤل  
 ؤل هكيؤل. شةيقؤل يويؤا آا  ؤ  شبنيؤر  ه  مؤا  صؤار يؤيوظ مؤ  تشؤلي  شتيؤاول لشؤلع   شةكؤظ  انؤل مؤا هةؤحل   يؤر ك

 م  ه ر لوظ:
سُاوِل  * قرل  لشةر محما رضا رةم    ييا ت سنل  رلؤ  تعؤالى: ُ َوإِلَا  الره َوإِذَا قِياَل لَُهاْم .َعَاالَْوا إِلَا  َماا أَْناَزَل َّللاه

ََ َعْنَك ُصدُوداً   : 69 ليساء  َرأَْيَت اْلُمنَافِِقيَن يَُصدنو

دؤا شهيؤلض يؤ  ةكؤظ   شرسؤؤرل  يمؤا  شالسؤةما  عؤا نيرتؤ  إلةؤ  شتؤذكنله  ؤ  فلةؤ   كؤؤر   ةاآقؤ   ؤأ  مؤ   آل ؤ   ش
 .227ص 5 ج  لميار ت سنل ميافقا. ال  عتا فةما وحيم  م   إل ما  شما واعة  م   إلسالم(

ل  ش ا ت يظ في يذه  لمسأل  جمؤ  مؤ  ييمؤاء  لمسؤيمن   لمعادؤلي   لؤذو  يابؤر  ش  ؤ  ك ؤل ةكاميؤا فؤي يؤذ   لعصؤ
شبنيؤر  ه  مؤا  صؤار يؤيوظ مؤ  تشؤلي  شتيؤاول لشؤلع   شةكؤظ  انؤل مؤا هةؤحل   يؤر ك ؤل هكيؤل. شةيقؤل يويؤا آا  ؤ  

 م  ه ر لوظ:
سؤ   لقؤاةر  شي ضؤي  ييؤى  لشؤلع  شيقؤرل حال بؤك فؤي ك ؤل مؤ   ست   :  ال  لشةر محمرن  آللرسي في ت سؤنله  *

. كمؤا بؤواةا  شيتعصب غضبا إذ   نؤل لؤ  فؤي همؤل  لشؤلع فةؤ  كؤذ ير هشفق  الحكم   شهديم لألم   شيتمنح غة ا  
ذلك فؤي  عؤة مؤ  رؤذلوظ   فأدؤموظ شهيمؤى ه صؤاريظ. فؤال ويباؤي  لتر ؤف فؤي ت  نؤل مؤ   ستحسؤ  مؤا يؤر بؤن  

 . [20 ص 28 رشح  لمعاةي ج]  (  لمخال   ليشلع ميوا  شيقام  ييى  ألةكام  لشلعة  ميتقصا ليحق

شم  لؤظ  حكؤظ  مؤا هةؤحل   معارضؤ  ليلسؤل شى طؤاال ألةكؤام    :    همن   لشي ةطي رةم ش ال  لشةر محما  *
 [.104ص2 ليةا  ج هضر ء]  ( ف يم  شفسق  شك له كي  مخلج م   لمي 

ألهم يورمهوا و هيكم مها أحهل هللا  *ش ال في تعيةق  ييؤى ةؤاوث يؤاي بؤ  ةؤاتظ ش ؤرل  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ: 
 شيؤذ   لت سؤنل  لييؤري:ه  كؤل (. ؤال رةمؤ    : وال )  , وهال فت هك عبها تسم ما حرم هللا فتبعتموهم ؟ ويو وا لكم
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 ؤؤا لتشؤؤؤلي    هةؤؤؤ  يابؤؤؤا لؤؤؤ   متخؤؤؤذه ربا مشؤؤل   ؤؤؤ  كؤؤؤافل  ؤؤؤاهلل. يؤؤؤر ت سؤؤؤنل لمؤؤ  وتبؤؤؤ  مشؤؤؤليا  مؤؤؤا  هةؤؤؤل شةؤؤؤلم مخا
كم   ش إلبؤل    ؤ  فؤي عبانتؤ  كيوؤا  معيؤى دحةم ال بك في دحت   ش ييمر  هووا  ألرر   ه   إلبل    اهلل في ة

  فالذي وتب  ة اما غنل ة ام    شتشليعا غنل تشلي     ش اةرةؤا مخال ؤا لشؤلع    مؤ   ش ةا شال فلق بنيوما  ليت
دي   لبشل. معلضا يؤ  ةؤرر  لسؤماء  لؤذي هةحلؤ    ييؤى لسؤا  رسؤرل  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مؤ  كؤا    عؤل يؤذ  

برج  مؤ   لرجؤره فومؤا ش ةؤا  كاليمؤا مشؤل   ؤاهلل  يؤذ       عيا  لصيظ شيسجا ليرث   ال فلق بنيوظ  ليتير شم  كا
 هضر ء  ليةا . هبل  في عبانت   شيذ  هبل  في ةكم (

شبوذه  ليصؤرص  لسؤماشي   لتؤؤي ذكلةؤا   وؤل غا ؤ   ل وؤرر ه   لؤذو  وتبعؤر   لقؤؤر ةن  شيقؤرل فؤي ة ؤس  لت سؤنل:  *
ليوا  لشةطا  ييى لسؤا  هشلةا ؤ  مخال ؤ  لمؤا بؤلي    جؤل شيؤال ييؤى هلسؤي  رسؤي   هةؤ  ال  شؤك  لرضعة   لتي ب

 في ك ليظ إال م  آمس   ييى  صنلت  شهيماه ي  ةرر  لرةي م يوظ(. 
شهما  لي ام  لرضعي  لمخالف لتشلي  رالق  لسؤمر ت ش ألرض فتحكةمؤ  ك ؤل  خؤالق  لسؤمر ت    *شيقرل رةم   

هةومؤؤؤؤا ويؤؤؤؤحم إسؤؤؤؤتر ؤيما فؤؤؤؤى  ييؤؤؤؤى  ألة ؤؤؤؤى فؤؤؤؤي  لمنؤؤؤؤل   لؤؤؤؤةس  لةصؤؤؤؤاف  ش . كؤؤؤؤاير  ه  ت ضؤؤؤؤنل  لؤؤؤؤذكلش ألرض
شه   لؤؤؤلجظ ش لقطؤؤؤ  شةحريما هيمؤؤؤال شةشؤؤؤة  ال     لمنل   شنيؤؤؤر  ه  تعؤؤؤان  لحشجؤؤؤات ظيؤؤؤظ شه   لطؤؤؤالق ظيؤؤؤظ ليمؤؤؤله  

مؤؤر لوظ شهةسؤؤابوظ شيقؤؤرنيظ  سؤؤرغ فعيوؤؤا  اإلةسؤؤا  شةحؤؤر ذلؤؤك  فتحكؤؤةظ يؤؤذ   ليؤؤرع مؤؤ   لي ؤؤام فؤؤي هة ؤؤس  لمجتمؤؤ  شه
 . 84ص4هضر ء  ليةا  ج ( شهن اةوظ  ك ل  خالق  لسمر ت ش ألرض

  شكؤؤا   ؤؤا يمؤؤل فؤؤي مجؤؤال 1958شيؤؤر إمؤؤام محؤؤا  معادؤؤل تؤؤرفى سؤؤي      ؤؤال  لشؤؤةر هةمؤؤا بؤؤاكل رةمؤؤ    *
: شمؤ  7747ظ  لقضاء  لشليي في مصل ثظ  يتحلؤ    ؤال فؤي تعيةقؤ  شتح ةقؤ  لمسؤيا  إلمؤام هةمؤا ييؤا  لحؤاوث ر ؤ

شم  رضي ي  ذلك شه له فور كافل  سر ء هةكؤظ  مؤا  سؤمة  بؤليع   ةكظ  انل ما هةحل   ياما  يارفا فور كافل.
  هيل  ل تاص هم  ما  سمة  تشليعا شضعةا. ف ي  ك ل شرلشج م   لمي   هياذةا   م  ذلك(.

 لمسؤؤؤيمر  فؤؤؤي بالنيؤؤظ بتشؤؤؤلي  مقتؤؤؤبس يؤؤؤ   :  هفةجؤؤره مؤؤؤ  يؤؤؤذ  فؤؤؤي بؤؤلع   ه   حكؤؤؤظشممؤؤا جؤؤؤاء ييؤؤؤ  رةمؤؤؤ   
شال وبؤالي  . ش أليؤر ء  لباآي . انلشةؤ  شيييرةؤ  كمؤا  شؤاؤش    آلر ءبا  لرثية   لميحا   بؤل بتشؤلي  تاريؤ  ر تشليعات هش 

مؤؤا هظؤؤ  إلؤؤى ه   ؤؤال   ش ضؤع  هش فؤؤق بؤؤلع  إلسؤؤالم هم رال ؤؤ   إ   لمسؤؤيمن  لؤؤظ ويتيؤؤر  بوؤذ   ؤؤط إال فؤؤي يوؤؤا  لتتؤؤار(
   ؤأ  شال ؤ   ف نوي  شيمم   ؤ  جميؤ  شت صؤنال ...( مؤا هظيؤ   سؤتطة  إال ه   جؤحم غنؤل متؤلنن شال متؤأشلرجال  عل 

 لقضؤؤاء فؤؤي يؤؤذه  لحالؤؤ   اآيؤؤ   طالةؤؤا هدؤؤيةا ال ويحقؤؤ   لتصؤؤحةم شال  إلجؤؤاه .إ   ألمؤؤل فؤؤي يؤؤذه  لقؤؤر ةن   لرضؤؤعة  
ةؤا ويتسؤب أليؤؤل  إلسؤالم كا يؤؤا مؤ  كؤؤا  ش ضؤم شضؤرح  لشؤؤمس يؤي ك ؤؤل بؤر ح ال ر ؤاء فةؤؤ  شال مؤا ر   شال يؤؤذر أل

 .171ص4يما   لت اسنل ج في  لعمل بوا هش إ ل ريا(
 

   عيؤؤؤل بوؤؤؤا فؤؤؤي ك نؤؤؤل مؤؤؤ   لمر ضؤؤؤ  يؤؤؤ   ل  ؤؤؤل  لصؤؤؤليم  ش  ل يؤؤؤظ( فؤؤؤي لاؤؤؤ   لقؤؤؤلهللا   ل ؤؤؤليظ ل  ؤؤؤ    ل سؤؤؤق( إ  .2
 . شبر يا يذ  في  لقلهللا  ك نل   شم  ذلك:لإل ما  لميا ة 

  28يم  ل  ؤل  م ؤل  رلؤؤ  تعؤالى فؤي سؤؤرر   ل وؤف   آل ؤ إآؤالق ل ؤ,  ل سؤق ييؤؤى دؤل:   َوإِذْ قُْلنَااا ِلْلَمالئَِكاِة اْسااُجدُوا

ََ ِمااَن اْلِجاان ِ فَفََسااَق َعااْن أَْمااِر َرب ِااهِ  شمعيؤؤرم ه  إبيؤؤةس ك ؤؤل   سؤؤق  يؤؤذ  ش سؤؤتحق  ليعيؤؤ    ِلدََم فََسااَجدُوا إِاله إِْبِلاايَس َكااا
 ش لطلن فسمى ك له  فسقا(.
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ااِريَن َوُمْنااِذِريَن فََمااْن آَمااَن َوأَْصاالََح فَااال َخااْوف  َعلَااْيِهْم َوال هُااْم    تعؤؤالى: شم يؤؤ   رلؤؤ َوَمااا نُْرِسااُل اْلُمْرَسااِليَن إِاله ُمبَش ِ

 ََ ََ * يَْحَزنُو  . 49 -48  ألةعام  َوالهِذيَن َكذهبُوا بِآيَا.ِنَا يََمسنُهُم اْلعَذَاُب بَِما َكانُوا يَْفسُقُو
  لذي كذص  آ ات    ا ك ل  فقال ييوظ    سقر ( شش ضم ه 

ََ   :99  آل  شفي سرر   لبقل    . شيذ  ال  حتاج  لى بلح.  َولَقَدْ أَْنَزْلنَا إِلَْيَك آيَاِت بَي ِنَاِت َوَما يَْكفُُر بَِها إِال اْلفَاِسقُو
 : إآالق ل ,  ل يظ ييى  لشل  ش ل  ل:  ال تعالى في سرر  لقمؤا  ُْرَك لَظُْلام  َعِظايم  يَا ب َه الش ِ ِ إِ   نَيه ال .ُْشِرْك بِاله

اً   ش رل  تعؤالى:   فسمى  لشل  ظيما. شيذ  ش ضم 13لقما   .14- ليمؤل  َوَجَحادُوا بَِهاا َواْساتَْيقَنَتَْها أَْنفُسُاُهْم اُْلمااً َوعُلُاو 
 ش لجحرن ك ل فسماه ظيما.

 ل ش لي اق في هك ل م  مرض  ميوؤا:كما جم    د ات  ل يظ ش ل سق م   ل     َه الهِذيَن َكفَُروا َوَالَُموا لَْم يَكُاِن إِ

 ً ُ ِليَْغِفَر لَُهْم َوال ِليَْهِديَُهْم َطِريقا ََ   .168/ ليساء  َّللاه  .99- لبقل   َولَقَدْ أَْنَزْلنَا إِلَْيَك آيَاِت بَي ِنَاِت َوَما يَْكفُُر بَِها إِاله اْلفَاِسقُو

 فَبَدهَل الهِذيَن َالَُموا قَْوالً َغْيَر الهِذي قِيَل لَُهْم فَأَْنَزْلنَا َعلَ  الهِذيَن َالَُموا ِرْجزاً ِمَن السهَما ََ - لبقؤل    ِء بَِماا َكاانُوا يَْفسُاقُو

59. 

    67آل    ال في   66شفي سرر   لترب   عا ةكم   ال  ل ييى  لميافقن   لمستوح ن   الاو  في  آل: 

 * ََ َه اْلُمنَااافِِقيَن هُااُم اْلفَاِسااقُو َ فَنَِساايَُهْم إِ ُ اْلُمنَااافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاااِت َواْلكُفهاااَر نَاااَر َجَهاانهَم َخاِلااِديَن فِيَهااا نَسُااوا َّللاه   َوَعاادَ َّللاه
ظ مؤؤلنشن. ش لصؤؤر ص هةوؤؤظ: هيمؤؤره مؤؤ  ه  ك ؤؤل  لحكؤؤام  لحؤؤالنن  يؤؤر مجؤؤلن فسؤؤق هش ظيؤؤ شبؤؤر يا  لقؤؤلهللا  ك نؤؤل   شمؤؤا 

 كافلش  ظالمر  فاسقر  في هللا  ش ةا. و  تعالى هييظ.

شمؤؤ   ألنلؤؤ   ليادؤؤع  فؤؤي  لقؤؤلهللا  ش لسؤؤي   ييؤؤى ك ؤؤل مؤؤ  هيطؤؤى ة سؤؤ  ةؤؤق  لتشؤؤلي  مؤؤ   لتحينؤؤل ش لتحؤؤليظ   تانيهها:
  ك ؤؤؤل  لنوؤؤؤرن شتيؤؤؤاول  لشؤؤؤل    ش لعؤؤؤاش   ييؤؤؤى ةاكمةؤؤؤ     شجعؤؤؤل ة سؤؤؤ  بؤؤؤذلك ربؤؤؤا  عيؤؤؤا  مؤؤؤا هريؤؤؤل  ؤؤؤ  سؤؤؤبحاة  يؤؤؤ

ِ   ش ليصؤار   فؤؤي  رلؤؤ : َِ َّللاه هةمؤؤا ش لتلمؤؤذي   إلمؤامفقؤؤا رش  . 31 لتربؤؤ    ا.هَخااذُوا أَْحبَاااَرهُْم َوُرْهبَااانَُهْم أَْربَاباااً ِمااْن دُو
 سؤنله  ه  يؤا ا لمؤا جؤاء رسؤرل تش ب  جليل ي  آليق ياي  ب  ةاتظ رضي   يي   كما ةقل ذلك  ب  ك نل فؤي 

 يية  شسيظ  لةسيظ شكا  ةصل ةةا  شجاه  قله يذه  آل  .فقال للسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ: إةوؤظ لؤظ   ديى  
) هه  إنسههم حرمههوا و ههنسم الوههالل وأح ههوا لسههم الوههرام. فههاتبعوهم. فههذلك     عيؤؤاشيظ. فقؤؤال دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ:

دؤؤم  لت اسؤؤنل. شناللؤؤ   آل ؤؤ  ش لحؤؤاوث ش ضؤؤح  شمعيؤؤرم ه  ت سؤؤنل  لقؤؤلهللا   السؤؤي   ل ابتؤؤ  يؤؤر مؤؤ  ه (عبهها تسم إيههاهم
تماما تال ييى ه  م  بلع فحيل شةلم  فقا جعل ة س  ربا. شييى ه  م  هآاي  فقا ييؤاه  شيؤذه يؤي عبؤان   ؤرم 

 – لياهيؤات  لَا فَقَااَل أَنَاا َربنكُاُم األَعْ  .38 – لقصؤم   َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلَِه َغْيِري  :فلير  ل لير . فور لما  ال لوظ 

24. 
لؤؤظ  طيؤؤب مؤؤيوظ ه   عتقؤؤاش  هةؤؤ  يؤؤر  لؤؤذي ريقوؤؤظ شره وؤؤظ شريؤؤق  ل ؤؤر  شنبؤؤله  فقؤؤا كؤؤا  ليمصؤؤلين  فؤؤي يوؤؤاه هللالوؤؤ  
 عيؤؤاشةوا بوؤؤذه  لصؤؤ    شىةمؤؤا ييؤؤاشه إلوؤؤا مشؤؤليا  الطايؤؤ . شيؤؤر ة ؤؤس  لؤؤاشر  لؤؤذي  قؤؤرم  ؤؤ  ةكؤؤام  لمسؤؤيمن   لنؤؤرم 

 فَاْستََخفه قَْوَمهُ فَأََطاعُوهُ إِنهُهاْم َكاانُوا قَْومااً فَاِساِقينَ   ل اسق . ش ا  ال تعؤالى:شمشليريظ  شبللماةاتوا  ل افل   ل الم  
 54- لحرلف. 

وهههم فههي مرا ههيمسم وبرلمانههاتسم يو ههوو الخمههور, تصههنيعا وبيعهها وترقيصهها, يوكههم بكفههرهم ؟   كيههل ال ف
ويسهههاووو فهههي حهههق التصهههويه و ههه   ويابضهههوو و نسههها الر هههوم والمكهههوس, و هههذلك  ور ال نههها وبنهههو  الربههها,
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المههرأ , وبههنن العههالم والجاهههل... ويعقههدوو  التاههرية,)نن المههؤمن والكههافر, وبههنن البههر والفههاجر, وبههنن الرجههل و
ارحههالد المورمههة, ويبرمههوو المعاهههدات الباط ههة, ويمنعههوو مسههاجد هللا أو  ههذ ر فنسهها ا ههمه, ويسههعوو فههي 

. ارمههر بههالمعرود, والنسههي وههن المنكههر, والجسهها , واالحتسههاب, قرا)سهها, ويورمههوو فههي مقا)ههل ذلههك ممهها أح ههوا
وأنواوهها مههن البيههة الوههالل... نابيههك وههن القههواننن التههي تبههيح المكههوس الظالمههة, وتقههنن لقتههل و ههجن وتاههريد 

 الناس ا ما وودوانا...ال  فقر ما شرووا ووننوا وأح وا وحرموا, وات سم هللا أنا  ؤفكوو.
 

 لي ل  لى همل يام. شير ه   قاء رسرم م  هثار  لشليع . شةت ا م  هةكاموا آي  جار بيا ل ن  تالما:
سجالت  لقر ةن   لرضعة   كبعة هةكام  ألةر ل  لشخصة   ش لحش ج ش لطالق ش لمنل    في  عة  ليالن 

ة   إلسالمة   ال  جعل  لحكظ وردف  أة  ةكظ  لشليع . كما ه   لتحشيل ش لضحك ييى يقرل  لبسطاء  عير 
  لشليع   إلسالمة  يي مصار  لتشلي  ش لتقينن ( هش   لشليع    لاسترر  ال يم   ل ارغ   لخاني   شيي  رلوظ

 إلسالمة  يي  لمصار  ألساسي ليتشلي ( كما في  عة  ليالن  هش ةتى  المبالا   الاجل  القرل   لشليع  
  ش لتقينن  م  نش    تحن يذ   لعير  .كما في  إلسالمة  يي  لمصار  لرةنا ليتشلي  ش لتقينن (. ثظ  لتشلي

 عة  ليالن كالسعرن   ش لسرن   ش لةم ...فوذ  ال  جعل  لحكظ بلعةا  شهلل  لمشت ى كظ  ستخ ر   عقرل 
بعربوظ   استخا م  عة  لعيماء م  يمالء  لسيطا . فم   قيل ه   شتلي  ارشر  رمل  كتب يينوا  ةينب( 

ن!!! شيل  طول  لخمل  ال تا   يية ؟!. يذ  م  جو . شم  جو  هرل   فل  م   لمعيرم ييى هةوا ةينب  هش هي
في نوييا ه   ليجاس  تياى  لطوار   و  هغيى  ألغيةاء ي   لشل   كما هريل ي  ة س  جل جالل   ش ال في 

قيل إال ه   كر     لحاوث  لقاسي: م  يمل يمال هبل  فة  معي غنلي تلكت  شبلك ( رش ه مسيظ. و  ال
ِ    لاو  كي  هلل   ال تعالى: يُن كُلنهُ ِله ََ الد ِ ََ فِتْنَة  َويَكُو إِنها أَْنَزْلَنا   ش ال تعالى: (.39/ ألة ال   َوقَا.ِلُوهُْم َحته  ال .َكُو

 ِ يَن * أاَل ِله َ ُمْخِلصاً لَهُ الد ِ ِ فَاْعبُِد َّللاه يُن اْلَخاِلصُ إِلَْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحق   .3- لحمل   الد ِ
ش لعيل  لةسن في كيل شي ظ يذ   لشل   التشلي   هش  حجظ ما ريط  الحكظ  انل ما هةحل  . شىةما 

ِ أََمَر أاَله .َْعبُدُوا إاِل   استحالل يذ   ل عل ش إل ا م يية   ش لعاش   ييى ةاكمة     لذي  ال : َِ اْلُحْكُم إِاله ِله  إِيهاهُ  إِ
 ش ل تي   لتي ةح  فنوا يي ه   لاو  في بالنةا لظ  عا كي  هلل.  ال  ب  ك نل في  رل  تعالى:67-ورسف . 

  ِ يُن كُلنهُ ِله ََ الد ِ ََ فِتْنَة  َويَكُو :]ي   ب  عباس:  عيي ال  كر  بل [  ]شي   39- ألة ال  َوقَا.ِلُوهُْم َحته  ال .َكُو
ما يا ]ةتى ال ت ر  فتي [: ةتى ال   ت  مسيظ ي  نوي [ ]شي  محما ب   سحق: شيكر  يلش  شغنله م  يي

  لترةنا رالصا هلل لةس فة  بل . شيخي  ما نشة  م   ألةا ن[.
نل لألدل  لصحةم  كل انكل باي  شى   ين بتشلي  ه  ا هش ةا م هش ت ):وال اامام الااطبي رحمه هللا
شع  فةكر   انةا في  لمشلشع. لر فعل هةا م ل يذ  في ة س  لشليع  ياما  ذلك  ا  كر  ميحقا  ما ير مشل 

 . اليتصام(  ليقصا  فنوا هش  لتانل  ل هش ك ل ك ل فال فلق بن  ما  ل هش ك ل ل  ل. إذ  لحيان  ش
 ووال اامام ا)ن تيمية:

. شلوذ   ال تعالى ] ا هووا فلذ  كا   عة  لاو  هلل شبعض  لانل   شجب  لقتال ةتى  كر   لاو  كي  هلل )
 لذو  هللامير   تقر    شذرش  ما  قي م   للبا إ  كيتظ مممين  فل  لظ ت عير  فأذةر   حلص م    شرسرل [شيذه  آل   
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ةحلن في هيل  لطا ف لما نرير  في  إلسالم  ش لتحمر   لصال  ش لصةام  شل يوظ إمتيعر  ي  تل   للبا شبن    
حاربر  ل  شللسرل . فلذ  كا  يمالء محاربن  هلل شرسرل   جب جوانيظ  ف ةا  م  وتل  ك نل  م  تعالى هةوظ م

شهك ليا كالتتار؟! ش ا إت ق ييماء  إلسالم ييى ه   لطا     لممتيع   إذ   متيعن ي   عة   إلسالمبل    
 لصال  ش لحكا   هش دةام رمضا  هش   لر جبات  إلسالمة   فلة   جب  تالوظ  إذ  ت يمر   الشوانتن  ش متيعر  ي 

ة   لينن  لعتنق هش ي   لحكظ بنيوظ  ال تاص ش لسي  هش ي  تحليظ  ل ر ةش هش  لخمل هش ة اح ذش ت  لمحارم  
ذش ت  لي رس ش ألمر ل  انل  لحق  هش  للبا هش  لمةسل  هش  لجوان لي  ار  هش ي  ضلبوظ  لجحي    ستحاللهش 

 .217مسأل   28ج  . ( قاتير  يينوا ةتى  كر   لاو  كي  هلل  أةوظذلك م  بل     إلسالم  ييى هيل  ل تاص...شةحر 
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 : فالخالصة

 
أنه اذا ما اقت     ن هللا )د ن غنره, وتاريعه )تارية غنره, وحكمه  بوكم غنره,  انه الفتنة ون   ن 

اه حكامنا و ننا من فسا  في الداقل. هللا, ووجب القتال حت  ال تكوو فتنة. وهذا هو الواصل النوم وما جن
 اروداء. وودواو من الخارج وقنك في الويا  العامة. وذل و    د
)الكافروو, الفا قوو, الظالموو(, فجاء من ومالء  ولقد  م  ربنا  بوانه وتعال  أممال هؤالء الوكام

و أو وندهم ورفنا قاصا )سم ن. نن, وأولياء أمور شروننن صالونمس م  السالطنن من يسم  هؤالء الوكام 
  تبوا فيه: ومن لم يوكم بما أن ل هللا فأولكك هم المس موو المؤمنوو الصالووو    .

ُتُمون.ُه [. فننه يجب و ننا  فبصراحة ووقوش, وبوق الاسا   هلل الذي أمرنا بقوله:] ل.ُتب.ننيُننَُّه لي نَّاسي و.ال ت.ك 
 أو نقول:
 ماء مقولة بع  الس ا ون  الطنن المس منن اروائل الذ ن  انوا إو من الخوأ, إن ال بع  الع 

يوكموو بما أن ل هللا, ويجاهدوو في  بنل هللا, ويأمروو بالمعرود, وينسوو ون المنكر و او فنسم جور 
وا م,  بع  م و  )ني أمية و )ني ال باس, فقالوا ون بع  حاالت حكمسم بغنر ما أن ل هللا, أنسا ) فر 

أو ) فر أصغر(. إو من أوظم الغ   إن ال هذا القول و   حكام المس منن النوم, الذ ن وصفنا فيما   وو  فر(
  بق حالسم وحال ووانننسم, و  واتسم التاري ية  

 بواو هللا    يل وود أوجدوا مختصنن بالقانوو الوقعي,  ر وا في )ال  الص نب الكافر  في الغرب, 
 بال فف الصريح..  ( هكذا عمارني  وأ موا واحدهم)

نابيك ون ما يفع ه هؤالء الم و  والرؤ اء وارمراء من  ن القواننن وتارية المرا يم, بما في ذلك حل 
 أجس   التارية ذاتسا )البرلماو( اذا قور لسم ذلك .

او و يقت ه وت ه     ما  أفالوا م تار  يعبد المارع ويو ب من الناس عبا ته, وتار  يسجنه, وإذا أرا   
 عبا  ارصنام يصنة واحدهم إلسا من تمر تم يأ  ه  أو إلسا من قاب تم يوروه ليوبخ و يه 

نابيك ون وجوه الكفر ارقرن التي ت بسوا )سا من والء الكافرين, ووتل المؤمننن , وأوجه نواو   
 اايماو من ارووال وارفعال.

 
 

  ةتى ك لش   لمسيمن . شفل   هللارلش  ةتى هسيمر  تطلح يينيا مسأل  يام   بتط فنوا  رم شهفلآر  ش آل 
  ل افلي  شبواش  ييى  لملتاو   اإلسالم.يذه  لمسأل  يي:
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 من هم المرتدوو الكفار في حكومة الوا م الكافر أو المرتد؟

[. ش كما ير معيرم م  لا   لعلص  فل  :]ومن لم يوكم بما أن ل هللا فأولكك هم الكافروو  قرل   تعالى
(  شيي م  دة   لعمرم ش لشمرل. فقرل   م  لظ  حكظ( تعيي  لذي لظ الذيمردرل   معيى    سظ( من     ل

  حكظ  شتشمل كل م  لظ  حكظ.
فلذ  كا   لي ام  ا ما ييى ةكظ فلن مطيقا  باش  ممسسات ةاكم  مع   كما كا  ةكظ  ل لير   شكما ير 

ه شل     م ( هي   لذي( تخص  شةاه. شهما هير ة   لمي ذش  فوظ ةكظ  لحكام  لمستياو . فال افل ير  لحاكظ شةا
 (  شكل يام.  أثمر   قار مشاركتوظ  لتي  ا تصل لي  ل ش ا ت ر  إثما.طائفة  فر أو ر   

شهما إذ  كا   لحكظ ييل ممسسات  تبابل  لحكظ  شكل جمايي  كما ير ةال مع ظ ةكرمات  لعالظ  لنرم  
   يينوا ك ار.ن لقا م كظ شكبارفالممسسات  لمبابل  ليح

 شفي  لحال   لمعلشف   لنرم  فالحكرمات  لاسترري   تقرم ييى سيطات ثالث : 
 : وهم الرئيا ونوابه. والوزراء ونوا)سم. الس وة التنفنذية.1
 : وهم نواب البرلماو, أو من يعا لسم من المختصنن )تارية المرا يم و ن القواننن.الس وة التاري ية. 2
العههام أو النيابههة العامههة, وأنههواع القضهها , والموهها م المخت فههة: العامههة,  اال وههاء: وهههم . السهه وة القضههائية3

 .الخ, التمنن  الموكمة الع يا...اال تكناد
شهمؤؤا إذ  كاةؤؤن  لحكرمؤؤ   نكتاترري  يسؤؤكلي   هش هسؤؤلي   هش ةحبةؤؤ ....( فالحكرمؤؤ  تقؤؤرم ييؤؤى ممسسؤؤ  ش ةؤؤا  ممل ؤؤ  

 اترر شهير ة   لمبابلي  ليحكظ ش لسيط  ش لتشلي  ش لقضاء.تم   لحاكظ  لا ك
 ومن لم يوكم بما أن ل هللا فأولكك هم الكافروو[. :]شفي كيتا  لحالتن . فالقايا  يي ذ توا

 
 وو يه :
 فالكفار المرتدوو هم:    ()من   شبحكظ يمرم  لي ,  لاسترري  كرماتف ي  لح

 الوزراء ونوا)سم.و ونوابه, الم ك ( ) أو الس وة التنفنذية: الرئيا -1. 1
الذ ن يارووو موا  الد اتنر, أو من الس وة التاري ية: نواب البرلماو, وأوضاء مج ا الاورن, ) -2 .1

 .( . أو يقب ونسا نصوئ القواننن, و   غنر ما أن ل هللا. أو يقرونسا. أو يصا ووو و نسا

 أن ل هللا.  الس وة القضائية: القضا  الذ ن يوكموو بغنر ما -3 .2

 فالكفار المرتدوو هم:     شبحسب ة س  لقايا  شفي  لحال   لاكتاترري 

 الوا م الد تاتور ونوابه. -1 .1
حكم وتارية أووانه المباشرين وأوضاء حكومته أو إ ارته أو وزرائه المباشرين ل س وة, من  بار  -2 .2

 . ووضاء
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سترري . هة م  ةكظ جاوا    مك  تسمنتوا:  لعسكلي  ييى ةكرمات ن  الةقال اتش ا ةشأت  سيب 

ةطيق  لةس ييى سينل  ل  اي (. فوي نكتاترري  ييى شج   لح ةق . شنسترري    سظ نكتاترريات نسترري !!(  شيذ  
 ش لضحك ييى يقرل  لشعرص  شيذه يي  لحال  في بيا    لعالظ  لعلبي ش إلسالمي(.  النياءم  ةنث 

 :   يي ذ تواشفي يذه  لحال  تبقى  لقايا
]من لم يوكم بما أن ل هللا فأولكك هم الكافروو[. فالكفار المرتدوو هم: الوا م الد تاتور, وأووانه  

 المباشروو ل س وة والوكم بالكفر ول تارية ول قضاء بغنر ما أن ل هللا. 
 

ش لتحليظ  شتياول  شم   ألنل   ليادع  في  لقلهللا  ش لسي   ييى ك ل م  هيطى ة س  ةق  لتشلي  م   لتحينل
 لشل    ش لعاش   ييى ةاكمة     شجعل ة س  بذلك ربا  عيا  ما هريل    سبحاة  ي  ك ل  لنورن ش ليصار   في 

  رل :
  ََواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُروا إاِله ِلي ِ َِ َّللاه بُدُوا إِلَهاً َواِحداً ال إِلَهَ إاِله عْ ا.هَخذُوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً ِمْن دُو

 ََ ا يُْشِركُو  . (31)التوبة:  هَُو سُْبَحانَهُ َعمه
هةما ش لتلمذي ش ب  جليل ي  آليق ياي  ب  ةاتظ رضي   يي   كما ةقل ذلك  ب  ك نل في   إلمامفقا رش   
  ةصل ةةا  شجاه  قله يذه  آل  .فقال للسرل  سنله  ه  يا ا لما جاء رسرل   ديى   يية  شسيظ  لةسيظ شكات

)   إنسم حرموا و نسم الوالل وأح وا    ديى   يية  شسيظ: إةوظ لظ  عياشيظ. فقال ديى   يية  شسيظ: 
 (لسم الورام. فاتبعوهم. فذلك عبا تسم إياهم

  ش لحاوث ش ضح  تماما تال شمعيرم ه  ت سنل  لقلهللا   السي   ل ابت  ير م  هدم  لت اسنل. شنالل   آل 
ييى ه  م  بلع فحيل شةلم  فقا جعل ة س  ربا. شييى ه  م  هآاي  فقا يياه  شيذه يي عبان   رم فلير  

 –[  لياهيات فقال أنا ربكم ارو  . ]38 –[  لقصم ما و مه لكم من إله غنري ل لير . فور لما  ال لوظ ]
يقوظ شره وظ شريق  ل ر  شنبله  فقا كا  ليمصلين  في يواه هللالو  .لظ  طيب ميوظ ه   عتقاش  هة  ير  لذي ر24

 عياشةوا بوذه  لص    شىةما يياشه إلوا مشليا  الطاي . شير ة س  لاشر  لذي  قرم    ةكام  لمسيمن   لنرم 
ا فا تخا وومه فأطاووه إنسم  انوا وومشمشليريظ  شبللماةاتوا  ل افل   ل الم   ل اسق . ش ا  ال تعالى:]

 .54-[  لحرلففا قنن
 يل ال وهم في مرا يمسم وبرلماناتسم يو وو الخمور, تصنيعا وبيعا وترقيصا, ويابضوو و نسا الر وم 
والمكوس, و ذلك  ور ال نا وبنو  الربا, ويساووو في حق التصويه و   التارية,)نن المؤمن والكافر, وبنن 

والجاهل... ويعقدوو ارحالد المورمة, ويبرموو المعاهدات  المرأ , وبنن العالم البر والفاجر, وبنن الرجل و
الباط ة, ويمنعوو مساجد هللا أو  ذ ر فنسا ا مه, ويسعوو في قرا)سا, ويورموو في مقا)ل ذلك مما أح وا. 

واالحتساب, وأنواوا من البية الوالل... نابيك ون  والج ية ,  ارمر بالمعرود, والنسي ون المنكر, والجسا ,
فقر ما شرووا  إل واننن التي تبيح المكوس الظالمة, وتقنن لقتل و جن وتاريد الناس ا ما وودوانا...الق

 ووننوا وأح وا وحرموا, وات سم هللا أنا  ؤفكوو.
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همل يام. شير ه   قاء رسرم م  هثار  لشليع . شةت ا م  هةكاموا آي سجالت  إلىيجار بيا ل ن  لي ل ش 
ةكام  ألةر ل  لشخصة   ش لحش ج ش لطالق ش لمنل    في  عة  ليالن  إلسالمة   ال  لقر ةن   لرضعة   كبعة ه

 جعل  لحكظ وردف  أة  ةكظ  لشليع . كما ه   لتحشيل ش لضحك ييى يقرل  لبسطاء  عيرة   لاسترر  ال يم  
 إلسالمة  يي  ل ارغ   لخاني   شيي  رلوظ  لشليع   إلسالمة  يي مصار  لتشلي  ش لتقينن ( هش   لشليع  

 لمصار  ألساسي ليتشلي ( كما في  عة  ليالن  هش ةتى  المبالا   الاجل  القرل   لشليع   إلسالمة  يي 
 لمصار  لرةنا ليتشلي  ش لتقينن (. ثظ  لتشلي  ش لتقينن  م  نش    تحن يذ   لعير  .كما في  عة  ليالن 

بلعةا  شهلل  لمشت ى كظ  ستخ ر   عقرل بعربوظ   استخا م  كالسعرن   ش لسرن   ش لةم ...فوذ  ال  جعل  لحكظ
 عة  لعيماء م  يمالء  لسيطا . فم   قيل ه   شتلي  ارشر  رمل  كتب يينوا  ةينب( ييى هةوا ةينب  هش 
هين!!! شيل  طول  لخمل  ال تا   يية ؟!. يذ  م  جو . شم  جو  هرل   فل  م   لمعيرم في نوييا ه  

لطوار   و  هغيى  ألغيةاء ي   لشل   كما هريل ي  ة س  جل جالل   ش ال في  لحاوث  ليجاس  تياى  
 قيل إال ه   كر   لاو  كي    لقاسي: م  يمل يمال هبل  فة  معي غنلي تلكت  شبلك ( رش ه مسيظ. و  ال

إنا أنزلنا إليك   ال تعالى:](. ش 39/ ألة ال[ وقا.لوهم حت  ال .كوَ فتنة ويكوَ الدين كله ههلل   ال تعالى: ]

 .3-[  لحمل الكتاب بالحق فاعبد هللا مخلصا له الدين* أال ه الدين الخالص
ش لعيل  لةسن في كيل شي ظ يذ   لشل   التشلي   هش  حجظ ما ريط  الحكظ  انل ما هةحل  . شىةما 

إَ الحكم إال ه أمر أال .عبدوا إال  ال :] استحالل يذ   ل عل ش إل ا م يية   ش لعاش   ييى ةاكمة     لذي 

 . ش ل تي   لتي ةح  فنوا يي ه   لاو  في بالنةا لظ  عا كي  هلل.  ال  ب  ك نل في  رل  تعالى:]67-[ورسفإياه
.:]ي   ب  عباس:  عيي ال  كر  بل [  ]شي  39- ألة ال [ وقا.لوهم حت  ال .كوَ فتنة ويكوَ الدين كله ه

ييما يا ]ةتى ال ت ر  فتي [: ةتى ال   ت  مسيظ ي  نوي [ ]شي  محما ب   سحق: شيكر   يلش  شغنله م 
  لترةنا رالصا هلل لةس فة  بل . شيخي  ما نشة  م   ألةا ن[.

كل باي  شى   ين بتشلي  ه  ا هش ةا م هش ت نل لألدل  لصحةم  كل  :  ال  إلمام  لشاآيي رةم   
شلشع  فةكر   انةا في  لمشلشع. لر فعل هةا م ل يذ  في ة س  لشليع  ياما  ذلك  ا  كر  ميحقا  ما ير م

 ل  ل.
 .  إليتصام  ليقصا  فنوا هش  لتانل  ل هش ك ل ك ل فال فلق بن  ما  ل هش ك ل( إذ  لحيان  ش 

هلل.  فلذ  كا   عة  لاو  هلل شبعض  لانل   شجب  لقتال ةتى  كر   لاو  كي  : ش ال  إلمام  ب  تةمة 
َْ كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  :شلوذ   ال تعالى  با إِ َ َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الر ِ َْ لَْم .َْفعَلُوا  يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ا.هقُوا َّللاه ِ فإَ لم (فَإ

ِ َوَرسُوِلهِ   . (279  لبقل : فَأْذَنُوا بَِحْرِب ِمَن َّللاه

ةحلن في هيل  لطا ف لما نرير  في  إلسالم  ش لتحمر   لصال  ش لصةام   شيذه  آل    حلص م    شرسرل [ 
شل يوظ إمتيعر  ي  تل   للبا شبن    تعالى هةوظ محاربر  ل  شللسرل . فلذ  كا  يمالء محاربن  هلل شرسرل  

الم ييى ه  ييماء  إلس  ت قشهك ليا كالتتار؟! ش ا   إلسالم جب جوانيظ  ف ةا  م  وتل  ك نل  م  بل    
 لطا     لممتيع   إذ   متيعن ي   عة  لر جبات  إلسالمة   فلة   جب  تالوظ  إذ  ت يمر   الشوانتن  ش متيعر  
ي   لصال  ش لحكا   هش دةام رمضا  هش ة   لينن  لعتنق هش ي   لحكظ بنيوظ  ال تاص ش لسي  هش ي  تحليظ 
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ذش ت  لي رس ش ألمر ل  انل  لحق  هش  للبا هش  لمةسل   تحالل س ل ر ةش هش  لخمل هش ة اح ذش ت  لمحارم  هش 
 قاتير  يينوا   أةوظهش  لجوان لي  ار  هش ي  ضلبوظ  لجحي  ييى هيل  ل تاص...شةحر ذلك م  بل     إلسالم  

 .217مسأل   28ج ةتى  كر   لاو  كي  هلل(

 
 : فالخالصة

تشلي  غنله  شةكم    حكظ غنله  كاةن  ل تي  ي  نو     هة   ذ  ما  رتيط نو    باو  غنله  شتشليع  ب
ششجب  لقتال ةتى ال ت ر  فتي . شيذ  ير  لحادل  لنرم شما جياه ةكاميا يينيا م  فسان في  لا رل. شياش   

  أليا ء. م   لخارج شضيك في  لحةا   لعام . شذل ييى وا
ل افلش    ل اسقر    ل المر (  فجاء م  يمالء    شلقا سمى ربيا سبحاة  شتعالى هم ال يمالء  لحكام

 لسالآن  م   سمى يمالء  لحكام مسيمر  دالحر   شهشلةاء همرر بلينر . شكأ  ييايظ  لهللاةا رادا بوظ كتير  
 فة : شم  لظ  حكظ  ما هةحل   فأشلئك يظ  لمسيمر   لمممير   لصالحر  !!!.

ر   لرضعي  نرسر  في بالن  لصينب  ل افل  في  لالص  سبحا   !! كةا ش ا هشجاش  مختصن   القاة
شهسمر  ش ةايظ مشلع( يكذ   الي ,  لصليم.. ةا ةك ي  ما   عي  يمالء  لمير  ش للؤساء ش ألمل ء م  س  
 لقر ةن  شتشلي   لمل سةظ   ما في ذلك ةل هجوح   لتشلي  ذ توا   ليللما (  ذ  رطل لوظ ذلك!. فالحاكظ تار   عيا 

 قتي   تي !!! كما كا  عبان  ألديام  صي  ش ةايظ  ه شلع شيطيب م   لياس عبانت   شتار   سجي   شىذ  هر ن  لم
إلوا م  تمل ثظ  أكي ! هش إلوا م  رشب ثظ  حل   لةطبر يية ! ةا ةك ي  شجره  ل  ل  ألرل   لتي تيبسر  بوا 

    أل ر ل ش ألفعال.م  شالء  ل افلي   ش تل  لمممين    شهشج  ةر  ة  إل ما  م
 

 .و هللا والوكم بغنر ما أن ل هللاهذا ون  فر حكام )ال  اا الم في هذا ال ماو من باب التارية من  و
ه , فأقههافوا إليههه  فههرا أشههد وقههوحا, ولكههن هههؤالء الموههاربنن هلل ور ههوله لههم يكتفههوا بكفههرهم مههن هههذا الوجهه

نتسم ل كفار ومظاهرتسم و   شهعوبسم وأههل م هتسم . ف نتأمهل . وهو والؤهم روداء المس منن ومعاو وأ سل إتباتا
 في بع  التفصنل الموج  في الوكم الاروي في جريمتسم ارقرن هذه .
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 البراء  وحكم مواالة الكافرين وأنواعها  وحكم قتال المسلمين إل  جانب الكفرة والمر.دين عقيدة الوالء و 

  هش هي  يتبؤؤؤار    شغيؤؤؤايظ شفقؤؤؤليظ ش رؤؤؤتالف لاؤؤؤاتوظ شبؤؤؤعربوظ    صؤؤؤلف  لي ؤؤؤل يؤؤؤ  هجيؤؤؤاس  لبشؤؤؤل شهلؤؤؤر ةوظ
 هللارل. فقا  يتيلت  لشليع  لوظ ةسيتا  فقط يما:

  ه  هيؤل  إل مؤا  إرؤر   شيشؤكير  همؤ    ممم ( ش  كافل(. ش لرت  اليصرص  لر ضحات م   ل تاص ش لسؤي 
 .10ش ةا . فقا  ال تعالى:]إةما  لمممير  إرر [  لحجل ت 

 ل  ؤؤؤار ييؤؤؤى  رؤؤؤتالف مؤؤؤذ يب ك ؤؤؤليظ  شهجياسؤؤؤوظ  شبؤؤؤعربوظ  شلاؤؤؤاتوظ  ميؤؤؤ  ش ةؤؤؤا (. شبوؤؤؤذ   كمؤؤؤا  ؤؤؤلرت ه  
  لرضرح تقلر ه  هيل  لت يةا إةسوظ شجيوظ في يذه  ألرض همتا   هيل  إل ما ( ش  هيل  ل  ل(.

. ش ؤلرت ش جباتوؤا ش ؤلرت بنؤيوظ ر  طؤ   لؤرالء ش .52 – لممميؤر    وإو ههذه أمهتكم أمهة واحهد   شجل: ش ال يح
 – لبقؤل   هللا ولي الذ ن فمنوا يخرجسم من الظ مات إله  النهور ه   لت اضل بنيوظ ييى هساس  لتقر . ش لرت ه :

(. شبوؤؤؤذ  م هههة واحهههد كمؤؤؤا  ؤؤؤلرت ه   ل  ؤؤؤار ييؤؤؤى  رؤؤؤتالف مؤؤؤذ يب ك ؤؤؤليظ  شهجياسؤؤؤوظ  شبؤؤؤعربوظ  شلاؤؤؤاتوظ   .257
 (.أهل الكفر( ش  أهل اايماوض همتا    لرضرح تقلر ه  هيل  لت يةا إةسوظ شجيوظ في يذه  ألر 

ش ؤا همؤل   سؤؤبحاة  شتعؤالى  كؤؤل شضؤرح  لمؤممين   مؤؤر ال   عضؤوظ  عضؤؤا  ش ليؤل ء  مؤ   ل ؤؤافلي   شييؤى يؤؤذ  
(. شلةسؤؤن يؤؤذه  لقضؤؤة    ضؤؤة  فلعةؤؤ  مؤؤ   ضؤؤا ا  إل مؤؤا . بؤؤل يؤؤي  ضؤؤة  هساسؤؤة   البههراء وقنههد  الههوالء وبينؤؤن  

 يى يينوا  إل ما  هش  ل  ل  شةسب   إلةسا  إلةا  ياتن   ألمتن .ملتبط   أساس  لترةنا  إذ وي
 ليؤؤل ء شلؤؤظ تعتيؤؤل هي ر  طؤ  هرؤؤل .. ةتؤؤى شال هبؤؤا هش دؤؤل  لقلبؤؤى. فقؤؤا  طؤؤ     شلؤظ تقؤؤظ همؤؤام يقنؤؤا   لؤؤرالء ش

اا .َبَايهَن   تيك  ألش دل م  هدحابوا  ل  ل . فقط   للبط  بؤن  سؤناةا إبؤل  ةظ ييةؤ   لسؤالم شهبةؤ   ل ؤافل فتيؤله ميؤ فَلَمه

اه  َحِليم   َه إِْبَراِهيَم أَلَوه أَ ِمْنهُ إِ ِ .َبَره . ش ط   لل  طؤ  بؤن  سؤناةا ةؤرح دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ش بيؤ  114- لترب  لَهُ أَنههُ َعدُوٌّ ِله
كما  طعوا بن  هللاسؤة   لممميؤ  شهشجوؤا فليؤر  . 46-رني  قَاَل يَا نُوُح إِنههُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنههُ َعَمل  َغْيُر َصاِلحِ  فقال 
ِ اْبااِن ِلااي ِعْناادََك بَْيتاااً فِااي اْلَجنهااةِ   : ل ؤافل ََ إِذْ قَالَااْت َرب  ُ َمااثاَلً ِللهااِذيَن آَمنُااوا اْمااَرأََت فِْرَعااْو نِااي ِمااْن  َوَضااَرَب َّللاه َونَج ِ

نِاااي ِماااَن اْلقَاااْوِم الظهااااِلمِ  ََ َوَعَمِلاااِه َونَج ِ كمؤؤؤا  طعوؤؤؤا بؤؤؤن  سؤؤؤناةا ةؤؤؤرح ش لؤؤؤر  يينومؤؤؤا  لسؤؤؤالم  .11- لتحؤؤؤليظ   ينَ فِْرَعاااْو
ُ َمااثاَلً ِللهااِذيَن َكفَااُروا اْمااَرأََت نُااوحِ َواْمااَرأََت لُااوِط َكانَتَااا .َْحااَت َعْباادَْيِن ِمااْن ِعبَاِدنَااا شهشجتنومؤؤا  ل ؤؤافلتن   َضااَرَب َّللاه

ََْيئاً َوقِيَل ادُْخال النهاَر َمَع الدهاِخِلينَ َصاِلَحْيِن فََخانَتَاهَُما فَلَْم يُْغنِيَا َعْنهُ   ِ  .10 – لتحليظ   َما ِمَن َّللاه

ش ؤا همؤل   سؤؤبحاة  شتعؤالى  كؤؤل شضؤرح  لمؤممين   مؤؤر ال   عضؤوظ  عضؤؤا  ش ليؤل ء  مؤ   ل ؤؤافلي   شييؤى يؤؤذ  
. بؤؤل يؤؤي  ضؤؤة  هساسؤؤة    ليؤؤل ء(. شلةسؤؤن يؤؤذه  لقضؤؤة    ضؤؤة  فلعةؤؤ  مؤؤ   ضؤؤا ا  إل مؤؤا  بينؤؤن  يقنؤؤا   لؤؤرالء ش

 ملتبط   أساس  لترةنا  إذ وييى يينوا  إل ما  هش  ل  ل  شةسب   إلةسا  إلةا  ياتن   ألمتن .
ِ َواْليَْوِم اْلِخِر يُوَ    ش ا  ال تعالى : ََ بِاله َ َوَرسُولَهُ َولَْو َكاانُوا آبَااَءهُ اال .َِجدُ قَْوماً يُْؤِمنُو ََ َمْن َحاده َّللاه ْم أَْو دنو

ََ َوأَيهدَهُْم بُِروحِ ِمْنهُ َويُدِْخلُُهْم َجنهاِت .َْجِري ِماْن .َْحتَِهاا إلأَْبنَاَءهُْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَر.َُهْم أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم ا يَما

ُ َعااْنُهْم َوَرُضااوا َعْنااهُ أُولَئِاألَ ا ََ ْنَهااُر َخاِلااِديَن فِيَهااا َرِضاَي َّللاه ِ هُاُم اْلُمْفِلُحااو َه ِحااْزَب َّللاه ِ أاَل إِ   (22  لمجانلؤؤ :  َك ِحااْزُب َّللاه

 ألة ؤال  والذين كفروا بعضهم أولياء بعاض .81 – لتربؤ   والمؤمنوَ والمؤمنات بعضهم أولياء بعض شهريل  قرل :

– 73.  والمنافقوَ والمنافقات بعضهم من بعض    67 – لترب. 
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ُ َوِلاين اْلُمتهِقاينَ   ش ال تعؤالى: َه الظهاِلِميَن بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعِض َوَّللاه  فومؤا ةسؤيتا  شجيسؤنتا   ش .19 لجاثؤؤة :   َوإِ
 هللادلتا  شر  طتا  فقط   مسيظ ور لي مسيما(...ش كافل شميافق ور لر   عضوظ  عضا(.

 .73 : ألة ؤؤال  ت ؤؤ  فتيؤؤ  فؤؤي  ألرض شفسؤؤان كينؤؤل  عيوؤؤا   ايتقؤؤان يؤؤذه  لعقنؤؤا   شهريؤؤل هةيؤؤا إ  لؤؤظ ة  ش ؤؤا همؤؤل
ش لياظل في هللا ات  لقلهللا   ل ليظ   جا هةوا غطن مسأل   ألمؤل برال ؤ   لمؤممين  شمؤا وتلتؤب يينوؤا  ش ليوؤي يؤ  شال ؤ  

اه  ل ؤافلي  ش ألمؤل  ؤاليل ء  مؤيوظ شمؤا وتلتؤؤب يينوؤا   كؤل  لتلكنؤح ش لرضؤرح. شيمكؤؤ  ه  ةؤررن آلفؤا مؤ  ذلؤك  اإل جؤؤ
 ل ت  لقلهللاةة  كما ويي:ي لتقل  م  رالل  ستخالص  ألةكام ش

 المؤمن ولي المؤمن:  .1
ََ َعااِن اْلُمْنَكااِر َويُ   : ؤؤال تعؤؤالى ََ بِاااْلَمْعُروِف َويَْنَهااْو ََ َواْلُمْؤِمنَاااُت بَْعُضااُهْم أَْوِليَاااُء بَْعااِض يَااأُْمُرو ََ َواْلُمْؤِمنُااو ِقيُمااو

َكاةَ  ََ الزه َ َوَرسُولَهُ  الصهالةَ َويُْؤ.ُو ََ َّللاه  . (71  لترب :   َويُِطيعُو

 الكافر ولي الكافر: .2

المنافقوَ والمنافقاات بعضاهم مان بعاض ياأمروَ  .72 – ألة ؤال   والذين كفروا بعضهم أولياء بعض  ال تعالى: 

 .67 – لترب   بالمنكر وينهوَ عن المعروف

 النسي ون والية الكافرين: .3

هللال  المؤمناوَ الكاافرين أوليااء مان دوَ الماؤمنين ومان يفعال ذلاك فلايس مان هللا فاي َايء ال يتخاذ  ال تعؤالى :

 .144- ليساء أيها الذين آمنوا ال .تخذوا الكافرين أولياء من دوَ المؤمنين يا  ش ال تعالى :   28:يمل  

 والية المؤمن ل مؤمن هي والية هلل ور وله وهي نصر وغ بة: .4

ومان يتاول هللا ورساوله والاذين آمناوا فاإَ حازب  .55 – لما ؤا    كم هللا ورسوله والذين آمنواإنما ولي   ال تعالى:

 .56 – لما ا   هللا هم الغالبوَ

 والية المس م ل كافرين هي والية ل ايواو,و قول في ح به: .5
ُ  أَلَْم .ََر إِلَ   شيي رسار  شسخط م    تعالى ورجب  لخيرن في  ليار :  ال تعالى : الهِذيَن .ََولهْوا قَْومااً َغِضاَب َّللاه

 ََ ََ َعلَ  اْلَكِذِب َوهُْم يَْعلَُمو   (14  لمجانل :  َعلَْيِهْم َما هُْم ِمْنكُْم َوال ِمْنُهْم َويَْحِلفُو

ِ أُولَئِااَك ِحااْزُب ال  إلؤؤى  رلؤؤ  تعؤؤالى: َُ فَأَْنَساااهُْم ِذْكااَر َّللاه َِ هُااُم اْسااتَْحَوذَ َعلَااْيِهُم الشهااْيَطا َه ِحااْزَب الشهااْيَطا َِ أاَل إِ شهااْيَطا

 ََ َْ   كما  ال تعالى:  (19  لمجانل :  اْلَخاِسُرو ََ الهاِذيَن َكفَاُروا لَبِائَْس َماا قَادهَمْت لَُهاْم أَْنفُسُاُهْم أَ .ََرى َكثِياراً ِماْنُهْم يَتََولهاْو

ُ َعلَْيِهْم َوفِي اْلعَذَاِب هُْم َخاِلدُو ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيِه َما ا.هَخذُوهُْم أَْوِليَااَء َولَِكانه *    ََ َسِخَط َّللاه ِ َوالنهبِي  ََ بِاله َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُو

 ََ ِ فَقَادْ َخِساَر ُخْسا  ش ال تعالى : .(80  لما ا :  َكثِيراً ِمْنُهْم فَاِسقُو َِ َّللاه ََ َوِلي ااً ِماْن دُو هِخاِذ الشهاْيَطا ً َوَماْن يَت   َراناً ُمبِيناا
 :119  ليساء)  
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 والية المس م ل كافرين وابية و نتبرأ الايواو من وال تسم بعد أو ورطسم في الكفر: .6

َه أَْوَهاَن اْلبُيُا  : ال تعالى ِ أَْوِليَاَء َكَمثَِل اْلعَْنَكبُوِت ا.هَخذَْت بَْيتااً َوإِ َِ َّللاه لَبَْياُت اْلعَْنَكبُاوِت  وتِ َمثَُل الهِذيَن ا.هَخذُوا ِمْن دُو

 ََ ِ أَْوثَاناً َمَودهةَ بَْيانِكُْم فِاي اْلَحيَااةِ الادنْنيَا ثُامه   :ش ال تعؤالى  (41  لعي يرت:  لَْو َكانُوا يَْعلَُمو َِ َّللاه َوقَاَل إِنهَما ا.هَخذْ.ُْم ِمْن دُو

ش ؤال   (25  لعي يؤرت:  ْعُضاكُْم بَْعضااً َوَماأَْواكُُم النهااُر َوَماا لَكُاْم ِماْن نَاِصاِرينَ يَْوَم اْلِقيَاَماِة يَْكفُاُر بَْعُضاكُْم بِابَْعِض َويَْلعَاُن بَ 
َِ إِذْ قَاَل لِ  :تعؤالى َ َربه اْلعَاالَِمينَ لِ َكَمثَِل الشهْيَطا ا َكفََر قَاَل إِن ِي بَِريء  ِمْنَك إِن ِي أََخااُف َّللاه َِ اْكفُْر فَلَمه  (16  لحشؤل:  ْنَسا

. 
 

 والية المس م ل كافرين تجع ه منسم وتوب  وم ه وتفضي به إل  الر  :. 7
يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا اْليَُهودَ َوالنهَصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعِض َوَماْن   :  ال تعالى: في سرر   لما ا  

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظهاِلِمينَ يَتََولهُهْم ِمْنكُْم فَإِنههُ ِمنْ  َه َّللاه  .( 51  لما ا :  ُهْم إِ
ِ َجْهدَ أَْيَمانِِهْم إِنهُهاْم لََمعَكُاْم َحبَِطاْت أَعْ   تم وال بعدها:  َماالُُهْم فَأَْصابَُحوا َويَقُوُل الهِذيَن آَمنُوا أََهُؤالِء الهِذيَن أَْقَسُموا بِاله

ُ بِقَاْوِم يُِحابنُهْم َويُِحبنونَاهُ أَذِ يَا أَين *  َخاِسِرينَ  لهاِة َعلَا  اْلُماْؤِمنِيَن َها الهِذيَن آَمنُوا َمْن يَْر.َده ِمْنكُْم َعاْن ِدينِاِه فََساْوَف يَاأْ.ِي َّللاه

ََ لَْوَمةَ الئِِم ذَِلَك فَ  ِ َوال يََخافُو ََ فِي َسبِيِل َّللاه ةِ َعلَ  اْلَكافِِريَن يَُجاِهدُو ُ َواِساع  َعِلايم  أَِعزه ِ يُْؤ.ِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاه   ْضُل َّللاه
  .51-54 – لما ا  

َْ .َْجعَلُااو  شبعؤا ه   ؤؤال: ََ أَ َِ اْلُمااْؤِمنِيَن أَ.ُِرياادُو هِخااذُوا اْلَكااافِِريَن أَْوِليَاااَء ِمااْن دُو ِ َعلَااْيكُْم يَاا أَينَهااا الهااِذيَن آَمنُااوا ال .َت ا ِله

ً سُْلَطاناً مُ  َه اْلُمنَافِِقيَن فِي الدهْرِك اأْلَْسفَِل ِمَن النهاِر َولَْن .َِجدَ لَُهْم نَِصيرا: ال  عايا (144  ليساء:  بِينا  .145 –ليساء   إِ
 

 والقوم والعانر  أولياء إو  انوا  افرين: ارورباء اتخاذالنسي ون .8
يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا آبَاَءكُْم َوإِْخَوانَكُْم :تعالى شه  شنيظ م  ك ليظ  سيب  لقل    ميا ة لإل ما :  ال

* ( ) ََ َِ َوَمْن يَتََولهُهْم ِمْنكُْم فَأُولَئَِك هُُم الظهاِلُمو يَما َِ اْستََحبنوا اْلكُْفَر َعلَ  اأْلِ ََ آبَاُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم   أَْوِليَاَء إِ َْ َكا (قُْل إِ

ََ َكَسادََها َوَمَساِكُن .َْرَضوْ َوإِخْ  ِ َوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَعِشيَر.ُكُْم َوأَْمَوال  اْقتََرْفتُُموَها َو.َِجاَرة  .َْخَشْو نََها أََحبه إِلَْيكُْم ِمَن َّللاه

 ُ ُ بِأَْمِرِه َوَّللاه  .( 23-24 – لترب     ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ َوَرسُوِلِه َوِجَهاِد فِي َسبِيِلِه فَتََربهُصوا َحته  يَأِْ.َي َّللاه
َ َوَرسُاولَهُ َولَاْو َكاانُوا آبَااءَ   :ش ال تعالى  ََ َمْن َحااده َّللاه ِ َواْليَْوِم اْلِخِر يَُوادنو ََ بِاله هُْم أَْو أَْبنَااَءهُْم ال .َِجدُ قَْوماً يُْؤِمنُو

ََ َوأَيهدَهُْم بُِروحِ ِمْنهُ َويُدِْخلُُهْم َجنهاِت .َْجِري ِمْن .َْحتَِهااأَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَر.َ  يَما اأْلَْنَهااُر  ُهْم أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اأْلِ

ِ هُُم الْ  َه ِحْزَب َّللاه ِ أاَل إِ ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ أُولَئَِك ِحْزُب َّللاه ََ َخاِلِديَن فِيَها َرِضَي َّللاه   .(22  لمجانل :  ُمْفِلُحو
 

 النسي ون اتخاذ الكفر  بوانة وأووانا وود )دت البغضاء من أفواهسم:. 9 
ِماْن دَِت اْلبَْغَضااُء يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا بَِطانَةً ِمْن دُونِكُاْم ال يَاأْلُونَكُْم َخبَااالً َودنوا َماا َعنِاتنْم قَادْ بَا : ال تعؤالى 

 ََ َْ كُْنتُْم .َْعِقلُو   (118 هللال يمل  :  أَْفَواِهِهْم َوَما .ُْخِفي ُصدُوُرهُْم أَْكبَُر قَدْ بَيهنها لَكُُم اْلياِت إِ
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 .النسي ون والية من وات نا وأقرجنا من  يارنا:10
ُ َعااِن الهااِذيَن قَااا.َلُوكُْم فِااي الااد ِ   ؤؤال تعؤؤالى: َْ إِنهَمااا يَْنَهاااكُُم َّللاه يِن َوأَْخَرُجااوكُْم ِمااْن ِديَاااِركُْم َوَااااَهُروا َعلَاا  إِْخااَراِجكُْم أَ

 ََ  . (9  لممتحي :  .ََولهْوهُْم َوَمْن يَتََولهُهْم فَأُولَئَِك هُُم الظهاِلُمو
 

 . النسي ون والية من اتخذ   ننا ه وا ول با:11 
ذُوا الهِذيَن ا.هَخذُوا ِدينَكُْم هُُزواً َولَِعباً ِمَن الهِذيَن أُو.ُوا اْلِكتَاَب ِماْن قَاْبِلكُْم َواْلكُفهااَر يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهخِ   ال تعالى:

َْ كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  َ إِ  . (57  لما ا :  أَْوِليَاَء َوا.هقُوا َّللاه
 

 افرين:. التاد د في النسي ون والية النسو  والنصارن قاصة من )نن الك12 
 ليوي ي  شال    ل افلي    جا هةوا ةحلن في  ليوي ي  شال    لنورن ش  هللا اتإ   لياظل في هسباص ةحشل مع ظ 

يا  :] ليصار . شم  ذلك فقا سمتوظ هللا ات  لقلهللا  دل ة  م  بن   ل افلي   لميوي ي  شالوتوظ جمةعا  ال تعالى
أيها الذين آمنوا ال .تخذوا  يا ش ال تعالى:].  51 – لما ا  [  أيها الذين آمنوا ال .تخذوا اليهود والنصارى أولياء

 .57- لما ا  [ الذين ا.خذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أو.وا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
  ارمر بارقذ بم ة إ)رابيم بالبراء  الكام ة من الكافرين وبغضسم ومعا اتسم:. 13

ا .َْعبُادُ قَدْ َكانَْت لَ   ال تعالى: َِ كُْم أُْسَوة  َحَسنَة  فِي إِْبَراِهيَم َوالهِذيَن َمعَهُ إِذْ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم إِنها بَُرآُء ِمْنكُْم َوِممه ََ ِماْن دُو و

 ِ ِ َكفَْرنَا بِكُْم َوبَدَا بَْينَنَا َوبَْينَكُُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَداً َحته  .ُْؤِمنُوا بِااله َه لَاَك أل َوْحادَهُ إِاله قَاْوَل إِْباَراِهيَم أِلَبِياِه َّللاه ْساتَْغِفَر

ََْيِء َربهنَا َعلَْيَك .ََوكهْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ  ِ ِمْن    (4  لممتحي :  َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن َّللاه
 

من المس منن ويقعوو في النفا  أنسا إما من أجل ط ب . حد ت اآليات القرفنية أوذار من  تول  الكفار 14 
 والدوائر:  ارذنالع   أو ل خود من 

ش ؤؤا رن  لقؤؤلهللا  ييؤؤى يؤؤذه  أليؤؤذ ر شه طيوؤؤا  شةكؤؤظ ييؤؤى هدؤؤحابوا  الي ؤؤاق ش لؤؤلن  ش الةتسؤؤاص لي  ؤؤار  شذلؤؤك  سؤؤيب 
بشاار المناافقين باأَ لهاام  :تعؤالىمؤلض  يؤربوظ شه  يؤا يتوظ  ليؤام فؤي  لؤاةةا ش آلرؤؤل  شه  مصؤنليظ إلؤى  ليؤار.  ؤال 

- ليسؤاء  الذين يتخذوَ الكافرين أولياء من دوَ المؤمنين أيبتغوَ عنادهم العازة فاإَ العازة ه جميعاا * عذابا أليما

 :ش ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالى .138-139
   يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا اْليَُهودَ َوالنهَصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم َ َه َّللاه أَْوِليَاُء بَْعِض َوَماْن يَتَاَولهُهْم ِماْنكُْم فَإِنهاهُ ِماْنُهْم إِ

ُ  ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظهاِلِميَن * َْ .ُِصيبَنَا دَائَِرة  فَعََسا  َّللاه ََ نَْخَش  أَ ََ فِيِهْم يَقُولُو ِ  يَُساِرعُو فَتََرى الهِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَر

َْ يَأْ.َِي  وا فِي أَْنفُِسِهْم نَاِدِمينَ أَ  . 52-51 - لما ا  بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمِر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَ  َما أََسرن
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   ومن أقور مظاهر مواال  الكافرين : 

  
  واال توساووجاب التابه )سم في الم با والس و  والعا ات وار ماء و    بنل اا -1
هللا ال شريك له وجعل رزوي توه  )بعمه بالسيل حت  يعبد ش ا رشي يي  ديى   يية  شسيظوالتب ية. 

 (.رش ه هةما.ال رموي وجعل الصغار والذلة و   من قالا أمري ومن تابه بقوم فسو منسم
 
ال يية  شسيظ.   ال ديى  السكن مة المار نن في  يارهم ومسا نسم من غنر قرور . -2

 رش ه  لتلمذي. تسا نوا المار نن وال تجامعوهم فمن  ا نسم أو جامعسم فسو مم سم(
 
بأعيا هم ومنا باتسم, وتسنكتسم )سا, وتبا ل السدايا معسم: وود شد  و ماء اا الم  االحتفال -3

 في وضايا الوالء والموبة ل كافرين.

مساكيتوظ  انل ضلشر  بلعة  معتيل   ش إلةت ال  أعةان  افلي  ششيذه  ألمرر  لسال    لذكل م   لتشب   ال 
ال وتلتب  شكأة  لمجرس ش لنورن  ش ليصار    ا هدبحن مت شة  في  لمسيمن  ةتى شكأةوا م  يان توظ شنويوظ  

  ا يينوا  إلثظ ش لاضب م    تعالى: فأك ل  لمسيمن   لنرم   يوا م  م ايل  لتما  ش لحضار   شهةوا م  مح 
يية   لقرم شهكابليظ. فاليباس  ألجييي ش لصليات  لالبة  في  ألهياء  شمرنوالت  م  لشعل  شيان ت  لطعام 
ش لشل ص  ش ةآت  ل لش  ش ل ةام ش لقعرن  ش لمرسةقي ش لل م  ش لسير   ألشرشبي ش ألمليكي   ا دارت محل 

 سباق شتيافس بن  مختيف آبقات  لمسيمن  إال م  رةظ  .
ما  لسك  ش إل ام  في بالن  ل افلي   فالياظل في هيا ن  لمواجلي  ليالن  ل  ار. ش لم ةمن  معوظ  شه

ش لمتحشجن  ميوظ  ش لقاضن  ةةاتوظ شمماتوظ شةةا  ذريتوظ في بالن  ل افلي   وايش م  ك لتوظ. بل لقا هدبم 
م. فالياس وتسا قر  شالسةما  لشباص   لياس في بالنةا وي لش   لنوظ ييى هةوظ م  هدحاص  لح, ش ل ره  لنر 

شيصط ر  ييى هبر ص س ار ت  ل  ار شالسةما هشرشبا شهمليكا شهستل لةا  لةح ى ش ةايظ بؤ فنح ( يمل هش يجل . 
ش لياظل في ةةا  يشل ت  لمالون  م   لمسيمن  في  لالص  ول   لعجب  لعجاص  شالسةما في هشالنيظ شهة انيظ  

فقا فشا فنوظ  لحش ج  ال افل ت بل لقا فشا هش ج بياتوظ بلجال  ل افلي   ششجاش  م  ييماء مما وت طل  لقيب ل   
  لمسيمن  م    تى لوظ بوذ   لس اح.!  

كما ولبى  ألشالن تلبة   ل افلي  في ما رسوظ  شال  علفر  لاات هللا ا وظ  لمسيمن   بل دار  عضوظ وارل 
في همليكا شهستل لةا   جا  ةص وظ مينر  مسيظ في هشرشبا  شةحر  40جنرش  ل  ار شهةح بوظ! ش لياظل في هةر ل 

ه   لاالية  ميوظ لظ وذيير  إلى ييا  لضلشر  سةاسة  هش همية  هش إكل ه  شىةما ل سب  لعةش شتحسن  مستر  
روظ هش  لحةا . فيما إةقضن ةاجتوظ   ستطابر   لعةش  شرضر   الحةا   لاةةا  ش آمأةر  بوا. شما  يتمر  إلةسال

 ةت ال  لمسيمن  في بالنةا  أعةان  ل  ار  شالسةما  شهماهك ليظ في يا ن  ل افلي   الةخل  ذر ريوظ م  نويوظ  شال 
 عنا  لمنالن  ليصل ةي   فاالةت ال ليصل ةة  ش لالبة   فقا دارت يان  ر  ج  ييا هك ل  لمسيمن  في بالنةا. 
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  ألص  شينا  رتليريا  م ل ينا منالن  لشخم شينا  ألم  شينا شينا رهس  لسي   لمسةحة   ش ألعةان  لتي
بوا م   يل  لمسيمن  شةكرماتوظ ششسا ل   الةت ال لعمال.. فقا هدبم   لحش ج  شينا  لعشاق  شينا  لشجل   شينا

شالنيظ إيالموظ همل  يان ا  شبي  ببعة  لمسيمن  ه  ويصير  في بنرتوظ بجل  ينا  لمنالن  لمحيي   شيقامر  أل
  لوا  ا لنيتوا  شيحت ير  بوا م ل هعةانةا  ل طل ش ألضحى شهك ل...

شكل ما سيق محلم في  لشليع    أثظ فايي  شير م  م ايل  ل سرق ش لعصةا . ش ا جاءةا ةتةج  ليوحيم  
 همام  لالص  ل افل.  ش ال تصان   لي سة   للشةة  ش لعقا   ش لسةاسة  ش لعسكلي  

   آ ات   شبعا ل نوية  شعبانه  لمممين :  ال  ر   ل  ش لملتاو  ش لميافقن  شيظ  ستوح  لجيرس م   ل -4
ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فَال .َْقعُ   تعالى: َْ إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاه َل َعلَْيكُْم فِي اْلِكتَاِب أَ دُوا َمعَُهْم َحته  يَُخوُضوا فِي َوقَدْ نَزه

ً َحدِ  َ َجاِمُع اْلُمنَافِِقيَن َواْلَكافِِريَن فِي َجَهنهَم َجِميعا َه َّللاه  .( 140  ليساء:  يِث َغْيِرِه إِنهكُْم إِذاً ِمثْلُُهْم إِ
َه الهِذيَن اْر.َدنوا    ينل:  ال تعالى في سرر  محما ديى   يية  شسيظ: يءآاي   ل  ار فةما ةوى   يي  شلر  ش إِ

َل لَُهْم َوأَْملَ  لَُهمْ َعلَ  َُ َسوه ُ  *   أَدْبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما .َبَيهَن لَُهمُ اْلُهدَى الشهْيَطا َل َّللاه ذَِلَك بِأَنهُهْم قَالُوا ِللهِذيَن َكِرهُوا َما نَزه

ُ يَْعلَمُ إِْسَراَرهُمْ   . ( 26/25 محما:  َسنُِطيعُكُْم فِي بَْعِض اأْلَْمِر َوَّللاه

  ينل آليق ليلن . يءفطاي   لذو  كلير  بليع     في همليظ شلر  ش 
معاشةن   ششض   لمسيمن  تحن همليظ شةونوظ  فوذ  بكل م   مستشاري   شةادحن  ش  ل  ل   طاة  ش  تخاذ-5

 هبكال شالوتوظ  لتي ةوى   ييوا.

  لمسيمن .  ليصةح  لي  ار شناللتوظ ييى ما  قريوظ شةصلتوظ  اللهي ييى-6

 لتحاكظ إلى  ر ةنيوظ شبل  عوظ  ير م  هكيل هبكال شالوتوظ   ال  إلمام  ب  تةمة  رةم    في مجمرع -7
هم  ومن جنا مواال  الكفار  التي ذم هللا )سا أهل الكتاب والمنافقنن, اايماو )بع  ما :]28/199ج ل تاش  

ََ   ما وال تعال : و يه من الكفر, أو التوا م إلنسم  وو  تاب هللا. أَلَْم .ََر إِلَ  الهِذيَن أُو.ُوا نَِصيباً ِمَن اْلِكتَاِب يُْؤِمنُو

ََ ِللهِذيَن َكفَُروا َهُؤالِء أَْهدَى ِمَن الهِذيَن آَمنُوا َسبِيالً    .51  – ليساء    بِاْلِجْبِت َوالطهاغُوِت َوَيقُولُو

   
 إال أو أقور ذلك وأوقوه ر   هو :     

 لقتال معوظ شتحن ر وتوظ شفي رام  مصالحوظ  شيذه هي ظ هبكال  لرال    ةنث  ضحي  لملء بلشة  في  -8
 سينل  ل  ار  شير ك ل مخلج م  مي   إلسالم  ش ةتماء إلنوظ بيم  لقلهللا :

ومن يتولهم منكم فإنه منهم   ش ا بلئ   مي  .51- لما ا : فليس من هللا في َيء ا  ال تعالى:ش  .28- لبقل 
أَلَْم .ََر إِلَ    ش ال تعالى: .76- لبقل    الذين آمنوا يقا.لوَ في سبيل هللا والذين كفروا يقا.لوَ في سبيل الطاغوت

ْخَوانِِهُم الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَئِْن أُْخِرْجتُْم لَنَْخُرَجنه مَ  ََ إِلِ َْ عَ الهِذيَن نَافَقُوا يَقُولُو كُْم َوال نُِطيُع فِيكُْم أََحداً أَبَداً َوإِ

ََ   قُو.ِْلتُْم لَنَْنُصَرنهكُمْ  ُ يَْشَهدُ إِنهُهْم لََكاِذبُو  . (11  لحشل:  َوَّللاه
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 ومن اآلتار التي ور ت في تفسنر بع  النصوئ القرفنية السابقة:

     ى: دؤؤم ه   ؤؤرل   تعؤؤالويقؤؤل  إلجمؤؤاع  ؤؤال  بؤؤ  ةؤؤحم رةمؤؤ وماان يتااولهم ماانكم فإنااه ماانهم   إةمؤؤا يؤؤر ييؤؤى
 .52ص 13 لمحيى ج ( من المس منن اتناووهذا حق ال يخت ا فيه ,  بأنه  افر من جم ة الكفارظايله  

 مههن أهههل  أي,  مؤؤ  تؤؤرلى  لنوؤؤرن ش ليصؤؤار  مؤؤ  نش   لمؤؤممين  فلةؤؤ  مؤؤيوظ :277ص 1 ؤؤال  لطيؤؤلي فؤؤي ت سؤؤنله ج
نويؤؤ  فقؤؤا  شرضؤؤيتؤؤرل هةؤؤا إال شيؤؤر  ؤؤ  شباويؤؤ  شمؤؤا يؤؤر ييةؤؤ  ر ض شىذ  رضؤؤة    فلةؤؤ  ال وتؤؤرلى م   ههنسم وم ههتسم

 (. وصار حكمه حكمهيان  ما رال   شسخط 

   ل  ؤؤار هير ةؤؤا شهةصؤؤار  شظوؤؤرر  وؤؤر لنوظ ييؤؤى نوؤؤيوظ شي ؤؤايليظ ييؤؤى  لمسؤؤيمن    تخؤؤذش ؤؤال  بؤؤ  جليؤؤل فؤؤي ت سؤؤنل}م 
 .228ص 3جل(. ل   في  شنررل  ي  نة  ارتا نه  مي    ا بلء هي يءفيةس م    في ب

   إ    ةكؤظ شال هةسؤ  مؤ  ةكمؤ  هةؤ  مؤ  تؤرلى  لنوؤرن :67ص1جش ال  ب   ل ؤةظ فؤي كتا ؤ  هةكؤام هيؤل  لذمؤ  
 (. فنذا  او أولياؤهم منسم )نص القرفو  او لسم حكمسم{  ش ليصار  فور ميوظ}شم  وترلوظ مي ظ فلة  ميوظ

   50-53 آل    ال  ب  ك نل في ت سنل سرر   لما ا. : 
ويوؤؤي تبؤؤار  شتعؤؤالى عبؤؤانه  لمؤؤممين  يؤؤ  مؤؤر ال   لنوؤؤرن ش ليصؤؤار   لؤؤذو  يؤؤظ هيؤؤا ء  إلسؤؤالم شهييؤؤ   ؤؤاتيوظ  . ثؤؤظ ]

   .51- لما ؤا   ومان يتاولهم مانكم فإناه مانهم  :ذلك فقؤال وتعاآىهريل ه   عضوظ هشلةاء  عة. ثظ توان شتريا م  
ه ؤؤا مرسؤى  ألبؤؤعلي ه  ولفؤ  إلةؤؤ  مؤا هرؤؤذ شهيطؤى فؤؤي هن ؤظ ش ةؤؤا  شكؤا  لؤؤ    ؤال  بؤ  هبؤؤي ةؤاتظ] ...(إ  يمؤؤل همؤل

كاتؤب ةصؤل ةي فلفؤؤ  إلةؤ  ذلؤك  فعجؤؤب يمؤل ش ؤال: إ  يؤؤذ  لحفؤة,  يؤؤل هةؤن  ؤارئ ليؤؤا كتا ؤا فؤي  لمسؤؤجا جؤاء مؤؤ  
 :تولةي  شضؤؤلص فخؤؤذي ش ؤؤال لشؤام؟ فقؤؤال: إةؤؤ  ال  سؤتطة   فقؤؤال يمؤؤل هجيؤب يؤؤر؟  ؤؤال ال  بؤل ةصؤؤل ةي:  ؤؤال: فؤاة

 . أيها الذين آمنوا ال .تخذوا اليهود والنصارى أولياء يا  هرلجره ثظ  له:
ياهعر,  لنتهق أحهد م أو يكهوو  سو يها أو نصهرانيا وههو ال هللا )هن وتبهة:] حدتنا مومد )ن الوسن)...( وال وبد

 [. وال: فظنناه  ريد هذه اآلية
هي   سؤؤارير  فؤؤنوظ. هي بؤؤك شريؤؤب شة ؤؤاق. فتههرن الههذ ن فههي و ههوبسم مههركش رلؤؤ  تعؤؤالى:  ؤؤال  بؤؤ  ك نؤؤل :]

هي: وتؤؤؤأشلر  مؤؤؤرنتوظ   قرلؤؤؤر  ةخشؤؤؤى ه  تصؤؤؤنييا ن  ؤؤؤل  وبؤؤؤانرش  إلؤؤؤى مؤؤؤر التوظ  شمؤؤؤرنتوظ فؤؤؤي  لبؤؤؤاآ  ش ل ؤؤؤايل
شمر التوظ  ألةوظ  خشر  ه   ق  همل مؤ  ظ ؤل  ل ؤافلي   المسؤيمن   فت ؤر  لؤ  ه ؤان ييؤا  لنوؤرن ش ليصؤار  فنؤي عوظ 

 ؤؤال  لسؤؤاي:  عيؤؤي فؤؤتم مكؤؤ .  ؤؤال غنؤؤله  عيؤؤى  لقضؤؤاء  فعسهه  هللا أو يههأتي بههالفتحعؤؤالى ذلؤؤك. ييؤؤا ذلؤؤك  ؤؤال ت
هي  لؤؤذو   فةصؤبحر  ؤال:  لسؤاي:  عيؤى ضؤلص  لجحيؤؤ  ييؤى  لنوؤرن ش ليصؤار    أو  أمهر مهن ونههده  ش ل صؤل

ي ييؤى مؤا كؤا  مؤيوظ ه ةؤانمن مؤ   لمؤر ال    و   ما أ روا في أنفسسم ش لر   لنورن ش ليصار  م   لميافقن .
 لؤاةةا  فؤيمما لؤظ  جؤا يؤيوظ بؤنئا  شال نفؤ  يؤيوظ محؤذشر . بؤل كؤا  يؤن   لم سؤا . فؤلةوظ فضؤحر  شهظوؤل   همؤليظ 

لعبانه  لمممين    عا ه  كاةر  مسترري  ال وار كةا ةالوظ. فيما  ةعقات  ألسباص  ل اضح  لوؤظ تيؤن  همؤليظ لعبؤان 
 -[    لمممين 

مشؤؤؤلف شةكرمتؤؤؤ  ةكؤؤؤام بؤؤؤالن  لمسؤؤؤيمن   لؤؤؤذو   عاشةرةوؤؤؤا كأةمؤؤؤا تحكؤؤؤى يؤؤؤذه  آل ؤؤؤ  شت سؤؤؤنليا ةالؤؤؤ  سؤؤؤبحا    ك  
  يتؤؤذ ريظش   لباكسؤتاةة  فؤي مؤر التوظ ألمليكؤا ألةوؤؤظ   يؤر  هةوؤا ستيتصؤل ييؤى  لمسؤؤيمن  فةكؤر  لوؤظ ييؤايظ مكاةؤ .
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همؤؤليظ   فتضؤؤاح  ييةؤؤ  مؤؤ  يؤؤ  ذلؤؤك  خؤؤرف  لؤؤا  ل  ش لمصؤؤنب  ميوؤؤا  ش للغبؤؤ  فؤؤي آيؤؤب  لعؤؤح ميوؤؤا  شمؤؤا سؤؤنيامر 
 (.  لمممين  لما  أتي ةصل   هوايشرسارتوظ شيقربتوظ ييى 

  المؤمنوَ الكافرين أولياء من دوَ المؤمنين ومن يفعال ذلاك فلايس مان هللا فاي َايء يتخذال شفي  رل  تعالى :
  .28-هللال يمل  

ه  ور لؤر   ل ؤافلي   شه  وتخؤذشيظ هشلةؤاء  سؤلش    ال  ب  ك نل رةم    تعالى:]ةوى تبار  شتعالى عبؤانه  لمؤممين 
هي:  ومن يفعل ذلهك ف هيا مهن هللا فهي شهيء إلنوظ  المرن  م  نش   لمممين . ثظ تريا ييى ذلك فقال تعؤالى:

هي:  حؤؤذركظ ةقمتؤؤ  فؤؤي مخال تؤؤ  شسؤؤطرت   ويوههذر م هللا نفسههه شمؤؤ  ولت ؤؤب ةوؤؤي   يؤؤذ  فقؤؤا بؤؤلئ   ميؤؤ  ...(
  لى هيا    شيان  هشلةا  [.شيذ    لم  ش 

أَينَهاا الهاِذيَن آَمنُاوا ال .َتهِخاذُوا بَِطانَاةً ِماْن دُونِكُاْم ال يَاأْلُونَكُْم َخبَااالً َودنوا َماا   عؤا  شفي  رل  تعؤالى مؤ  سؤرر  هللال يمؤل  

نْم قَدْ بَدَِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما .ُْخِفي ُصدُوُرهُْم أَْكبَ  ََ َعنِت َْ كُْنتُْم .َْعِقلُو  .  (118 :آل عمراَ   ُر قَدْ بَيهنها لَكُُم اْلياِت إِ
 لميؤافقن   طاةؤ   هي  طيؤرةوظ ييؤى سؤل  ليظ.   تخاذ قرل تبار  شتعالى ةا ةا عبانه  لمممين  ي    ال  ب  ك نل: 

 هي  سؤؤؤعر  فؤؤؤي مخؤؤؤال توظ شمؤؤؤا  لمؤؤؤممين  ربؤؤؤاال شمؤؤؤا  ضؤؤؤملشة  أليؤؤؤا  وظ ش لميؤؤؤافقر .  جوؤؤؤايظ شآؤؤؤا توظ ال  ؤؤؤألر  
  . ضليظ  كل ممك  شبما  ستطةعر  م   لمكل ش لخا ع . شيرنش  ما  عين  لمممين  شيحلجوظ شيشق يينوظ

 .شكما ذكلةا فاآل ات ش ألةانوث ش آلثار شه ر ل  لعيماء متضافل  بوذه  لمعاةي 

وا  كؤؤل إ جؤؤاه ششضؤؤرح  رطؤؤاص  لقؤؤؤلهللا  شيؤؤذه  لحقؤؤا ق يؤؤي مؤؤ  هشلريؤؤؤات  إلسؤؤالم شهساسؤؤةات  لعقنؤؤا    لتؤؤي ويخصؤؤؤ
 :  لصليم ل ل مسيظ

شيؤذ  ش ضؤم. فمؤ  وتؤرلى  ل  ؤار فوؤر كؤافل  }م  وترلوظ مؤي ظ فلةؤ  مؤيوظ{}شم    عؤل ذلؤك فيؤةس مؤ    فؤي بؤيء{
 ملتا م يوظ  ا بلئ   مي .

  اهر  التهي ذ رهها العنهواو  اا هالم  مظاهرو الكفهار و ه  المسه منن فهي الوهاب  الايخ مومد )ن وبدوود ود
 وهي : 

  لشل   اهلل    لذ م لانل   شليقيل. -1
 م  جعل بني  شبن    شسا ط وايريظ شيسألوظ  لش اي  شيتركل يينوظ. -2
 ك ل...  م  لظ  ك ل  لمشلكن  هش  شك في ك ليظ هش دحم  مذييوظ  -3

  نؤله هةسؤ  مؤ  ةكمؤ     هش ه  ةكؤظ غم   يتقا ه  غنل ياي  لييي ديى   يية  شسيظ هكمل مؤ  يا ؤ -4
 كالذي   ضل ةكظ  لطر غنن ييى ةكم  فور كافل.

 فور كافل. –شلر يمل     –م  ه اة بنئا مما جاء     للسرل ديى   يية  شسيظ  -5

وههل أبهها  وفياتههه ور ههوله  نههه  مؤؤ   سؤؤتوحه  شؤؤيء مؤؤ  نوؤؤ   للسؤؤرل هش ثر  ؤؤ  هش ياقبؤؤ  ك ؤؤل   ش لؤؤالنل:  -6
 (.65  لترب :  تستس ئوو 

  ومهها يع مههاو مههن أحههد حتهه  يقههوال إنمهها نوههن فتنههة فههال تكفههرل  فمؤؤ  فعيؤؤ  هش رضؤؤي  ؤؤ  ك ؤؤل.  لسؤؤح -7
 .(102  لبقل :



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  968  [  

 

وهههي موههل  (51  لما ؤؤا :  وماان يتااولهم ماانكم فإنااه ماانهم : مظههاهر  الماههر نن ومعههاونتسم و هه  المسهه منن -8
 .الااهد

شسؤيظ  كمؤا رؤلج  لخضؤل يؤ  ه   عة  لياس  سع   لخلشج ي  بؤليع  محمؤا دؤيى   ييةؤ    يتقام   -9
 بليع  مرسى يية   لسالم فور كافل.

 .(3:  ألةقاف   والذين كفروا عما أنذروا معرضوَ  -ال وتعيم  شال  عمل   –   م  هيلض ي  نو  -10

 ييؤظ رةمؤك   ه   إلةسؤا  إذ  هظوؤل ليمشؤلكن    : الوههاب هللا )هن الاهيخ مومهد )هن وبهد وال   يماو )ن وبد 
كافل م يوظ   شى  كا   كله نوؤيوظ وباضؤوظ  فلة  –ييى نويوظ ررفا ميوظ شما ر   لوظ شما يي  لاف  بليظ  لمر فق  

 إال ذلك.   حب  إلسالم ش لمسيمن    يذ  إذ  لظ  ق  ميش 

ف ةؤا إذ  كؤا  فؤي ن ر ميعؤ  ش سؤتايى بوؤظ   شنرؤل فؤي آؤايتوظ   شهظوؤل  لمر فقؤ  ييؤى نوؤيوظ  لباآؤل . شهيؤؤاةوظ 
يصؤؤل    شش اليؤؤظ   ش طؤؤ   لمؤؤر ال  بنيؤؤ  شبؤؤن   لمسؤؤيمن    فؤؤل  يؤؤذ  ال بؤؤك مسؤؤيظ هةؤؤ  كؤؤافل مؤؤ  هبؤؤا  ليؤؤاس ييةؤؤ   ال

يؤؤا ش  هلل شرسؤؤرل  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شال  سؤؤت يى مؤؤ  ذلؤؤك إال  لمكؤؤله . ش  ؤؤا هجمؤؤ   لعيمؤؤاء ييؤؤى ه  مؤؤ  ت يؤؤظ 
 .(  ال  ل ياهال فلة   ك ل   ف ةا  م  هظول  ل  ل ررفا شآمعا

  (120  لبقؤل :  ولن .رض  عنك اليهود وال النصارى حتا  .تباع ملاتهم   لشةر يشلي  نلنال ييى  رل  ميوا: شساق
وال يزالوَ يقا.لونكم  : وقد نزل )( 28 هللال يمل  :( ال يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دوَ المؤمنين) (.217 لبقل

ويستهزأ بها فاال .قعادو ا معهام حتا  يخوضاوا فاي حاديث غياره عليكم في الكتاب أَ إذا سمعتم آيات هللا يكفر بها 

ُ )( 140  ليسؤاء:(  إنكم إذا مثلهم َْ َساِخَط َّللاه ََ الهاِذيَن َكفَاُروا لَبِائَْس َماا قَادهَمْت لَُهاْم أَْنفُسُاُهْم أَ (.ََرى َكثِيراً ِماْنُهْم يَتََولهاْو

 ََ ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيِه َما ا.هَخذُوهُْم أَْوِليَاَء َولَِكنه َكثِيراً ِمْنهُ َولَ  *  َعلَْيِهْم َوفِي اْلعَذَاِب هُْم َخاِلدُو ِ َوالنهبِي  ََ بِاله ْم ْو َكانُوا يُْؤِمنُو

 ََ  من جامة المار  و كن معه فسو مم ه(. ) لحاوث  . (81-80  لما ا :   فَاِسقُو
لؤذي وؤايي  إلسؤالم شيكؤر  مؤ   لمشؤلكن  فؤي  الجتمؤاع  لرياص إ      ب  محما ب  ييا  ال  لشةر سيةما  ييا

 ش ليصل  ش لميحل معوظ  عاه  لمشلكن  ميوظ فور كافل م يوظ   إ   نيى  إلسالم   كالياس  لؤذو  ه ؤامر  فؤي مكؤ  ش
  فؤأةحل    اإرر ةيؤ إلسالم  عؤا  لوجؤل    شرلجؤر  فؤي بؤار ف ؤ   عؤة  لصؤحا   إةوؤظ مسؤيمر  ش ؤالر :  تييؤا    نير 

 (.67  ليساء:  إَ الذين .وفاهم المالئكة االمي أنفسهم : عالىت
شرؤذالةوظ ييؤا  جتمؤاع  لعؤاش  ن  م  ظولت مي  يالمات  لي اق  لا ل  يية  كارتا نه ييا  لتححيؤب ييؤى  لمؤممي  

 (.    جره إآالق  سظ ميافق يية 
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 إذو, ول اسا   هلل نقول:

يى    ل ذص.. شم  هي ظ تياول هللا ات   ش تخاذيا يحش . شم  بة  إ  م  هي ظ  لتييةس ش ل يظ ش الفتل ء ي
 لاو   الاةةا ش لشل ء  آ ات   ثميا  ينال  ه   حاشل  لمالسر  ه   صررش  يذ   لرالء  ل امل  لحادل م  ةكام 

سر يظ م   ل  ار   ش نرشبنش ه  لمسيمن   شيذ   لحيف  لمتن   لقا ظ بنيوظ شبن   لنورن ش ليصار   م  همليكا  ش
ييى هة   ضة  ضلشر ت شمصالم مشلشي . هش ةاالت إكل ه   عا ه  تيا   لي اق ميوظ  شتيرين هبكال شال وظ 
لي  ار. بل بيان هياليا  م   لقتال معوظ ش لافاع ييوظ. شبيصلتوظ ييى  لمسيمن  موما كيف ذلك م  رل ص 

نوظ شةوب ثلش توظ. مما ال  مك  تسمنت  إال هة  رةاة  ن ار  لمسيمن   شهيق هة سوظ شس ك نما وظ شبة  هر ض
 شيمال  لوظ ششالء لي افلي  شبل ء م   لمممين .

غباش فنوا  يي ه   للن   لمتأتة  ي  يذ   لرالء لي  ار   لتي تيبس بوا هك ل ةكام  ش لح ةق   لتي ال
شرجال هميوظ ش لعامين  في ةكرماتوظ. يي   لمسيمن   لنرم  شجلش  إلنوا هة متوظ شةكرماتوظ  شجلش  إلنوا  جرنيظ

 م  هشضم شجره ك ليظ شة ا وظ.
شيي  اإلضاف  لما تيبسر     م   ل  ل  لصليم لتياويوظ بل     إلسالم ش ستيا لوا  شل     ل  ل ش لطاغرت  

ل  ل ش لخلشج م  فيس ات شبل    هيا ء يذ   لاو    لذو  ش لريظ. ت ر  باياو  واماا  يمالء  لحكام  اللن  ش 
 م  مي   إلسالم.

شال واف  يذ   لحكظ ييوظ تالةس  لمالسن   لذو  ةصير  م  هة سوظ رصماء ي  يمالء  لخرة  رغظ  رل  
 تعالى:}شال ت   ليخا ين  رصةما{.

 إلى ( الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك هللا وال .كن للخائنين خصيما إليكإنا أنزلنا  :فقا  ال تعالى
  ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل هللا عنهم يوم القيامة أم من يكوَ عليهم كفيال}:  رل  تعالى

 (.109-105  ليساء 

معا..  يرص مق ي  شال   الثيتن ؟ شما هظيوا إال   أفال يتدبروَ القرآَ أم عل  قلوب أقفالها  !فسبحا   
ييى تيك  لقيرص م   لسحن شهكل همر ل  لسالآن . مصا  ا لقرل  ديى   يية  .  سيب ما ر    تتابل  لقلهللا 

  ) من أت  أ)واب السالطنن افتتن. وما زا  وبد من الس واو وربا إال از ا  من هللا بعدا( شسيظ:
 أبعدهم هللا ..
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 باإلجماع:خروج عل  الحاكم إَ ار.د عن اإلسالم أو كاَ كافرا واجب عل  المسلمين ال:  لثاثا 

 ماذا  ترتب شروا و    فر الوا م ل مس منن أو ر ته ون اا الم..؟ :
 لح ةق  إلى غةاص  فيكما ذكلةا هللاة ا  فا  كاف  مصا ب  لمسيمن  شما ةحل بوظ م  كر ر  ن رية  ملنيا 

ي  ( بلع   ييوظ  شةكموظ  انل ما هةحل    شك ل ةكاموظ  ششال وظ لي  ار. فاألدل فى  لشليع   ه    إلمام ج 
 قاتل م  شر    شياف      لعاش    شيقرم     لعال ش لقسط  شتقضى     لحقرق  فتتر ه   ألم  ن ريةا  شتاف  
ياشيا رارجةا. شبقار فسان  لحاكظ ت سا هةر ل  للعة   ش لعيماء يظ ضا ط  لحكام. شبقار فسانيظ   سا  لحكام. 

(. س إذا ص وا ص ح الناس, وإذا فسدا فسد الناس, الع ماء وارمراءصنفاو من النا  جاء في  ألثل : ما ف
ش لح ةق  ه   حث مسأل  إسالم ةكاميا هش ك ليظ شرنتوظ   عاما هللالن  ألةر ل إلى ما ةل ه  لنرم  يي مسأل  فى 
. غا    لع م  ش لخطرر .ألةوا بر     لبحث ي  مخلج لمشاكل  لمسيمن   لنرم. فوي مسأل  نوييا شنةةاةا

. فل   لحكظ  لشليي  لسالم  لحاكظ  هش ك ل  لحاكظ  وتلتب يية  م   لير هم ش ليتا    هةا فقون  شباالرتصار
. ًٍ ًٍ  متيا ضن  تمامٍا

يذه  فيش يل  لخرض في متلتبات إسالم  لحاكظ هش ك له  ةذكل  أمل يام جا   شير م صل  لوا  ش لضالل 
 ك له ملتبط تماما  قضة  ةكم   الشليع   لتي  حكظ بوا   معيى:   لمسأل   يذ   ألمل ير: ه  إسالم  لحاكظ هش

 . إذ  كا   لحكظ هلل  ش لشليع   ا م   فالحاكظ مسيظ  ما لظ ويقة إسالم 
 .  شىذ  كا   لحاكظ مسيما  فم  لر هم ذلك ه   حكظ  ما هةحل 

يما إذ  ةكظ  انل ما هةحل  . فوما فيةس ييا  ةكظ  ما هةحل   إ  كا   لحاكظ كافل   شال  كر   لحاكظ مس
 متل نفتا :

 .  ةاكظ مسيظ = ةكظ  ما هةحل   
  :  ووكسسا بعكسسا 

 ةكظ  انل ما هةحل   = ةاكظ كافل.
 

  ل قل   لسال    يياما ت يميا ي   لحاكمة  ش لرالء. فيشيذ  هشضحياه 
 

  الي المؤمننن ويعا ي الكافرينمن لوازم ونتائج  وو الوا م مس ما يوكم باريعة هللا ويو: 
 لميشؤط ش لمكؤله  ش لصؤيل ييؤؤى  فؤؤيلؤظ  كؤ  معصؤة    كؤل مؤا  ؤأمل  ؤؤ   مؤا فؤؤيشجؤرص  لسؤم  ش لطايؤ  لؤ   -1

يااا أيهااا الااذين آمنااوا أطيعااوا هللا وأطيعااوا الرسااول وأولااي األماار   ؤال تعؤؤالى: وياهيؤؤ  همؤؤله  ألثؤل   شه  ال

 .منكم
 ه شمعايا ت  ش ت ا ات  شهماة  شذمت   مان من فى ةاشن  لشليع .  لمسيمن  لعورنه  شيقرن  ةتل مشجرص  -2

ل  ؤؤؤؤار  ش  لملتؤؤؤؤاو   هش  لباؤؤؤؤا  شجؤؤؤؤرص  لي نؤؤؤؤل معؤؤؤؤ  إ   سؤؤؤؤتي ل  لمسؤؤؤؤيمن  ليجوؤؤؤؤان فؤؤؤؤى سؤؤؤؤينل    ضؤؤؤؤا   -3
  لم ساو  فى  ألرض.هش 
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مؤا لؤظ  ييةؤ   الفتئؤات  شيام  الستطاي شجرص ةصةحت   ش لتعاش  مع  ييى  ليل ش لتقر  ش لمعلشف  ار  -4
   ل   األمل  المعلشف ش ليوى ي   لمي ل.

 فؤؤيشجؤؤرص  لصؤؤيل ييةؤؤ   شآايتؤؤ   شى  هرؤؤذ مالؤؤك  شجيؤؤا ظوؤؤل   شى  تيؤؤبس  ال سؤؤق فؤؤى ة سؤؤ   ش لجؤؤرر  -5
 ةكم . ما لظ وتيبس  ك ل فة  م    بليا . ش ألةانوث  لا ل  ييى يذه  ألمرر ك نل .

ةر  ة  إل ما   هش ك ل فة  م    بليا  كما في  يذ  كي  مان م  لحاكظ مسيما لظ وتيبس بيا ة م 
نياةا رسرل ديى   يية  شسيظ    يي   ال:] رضي لحاوث  لصحةم  لمت ق يية   ي  عبان  ب   لصامن 

فبا عياه ف ا  مما هرذ يينيا: ه   ا عيا ييى  لسم  ش لطاي  فى ميشطيا شمكلييا شيسلةا شيسلةا شهثل  يينيا شهال 
 شيذه رش    مسيظ. [)إال أو تروا  فرا )واحا وند م فيه من هللا )رهاوألمل هيي    ال ديى   يية  شسيظ ةياهع  
 

 وجوب جهاد الحاكم الكافر أو المر.د: 

   عةؤؤاض  إلجمؤؤاع ييؤؤى  لخؤؤلشج   لقاضؤؤيةقؤل  إلمؤؤام  ليؤؤرشي فؤؤي بؤؤلة  لصؤؤحةم مسؤؤيظ ييؤؤا بؤؤلح يؤؤذ   لحؤؤاوث يؤؤ
هجمؤ   لعيمؤاء ييؤى ه   إلمامؤ  ال تيعقؤا ل ؤافل. شييؤى هةؤ  لؤر عةؤاض:   لقاضؤيييى  لحؤاكظ إ  ك ؤل. فقؤال :] ؤال 

آله يية   ل  ل  ةعحل. ش ال شكذ  لر تل  إ ام   لصير ت ش لاياء إلنوا.  ال  لقاضؤي عةؤاض: فيؤر آؤله ييةؤ  ك ؤل 
يعؤ  شةصؤب شتاننل ليشلع هش باي   رلج يؤ  ةكؤظ  لرال ؤ  شسؤقطن آايتؤ  ششجؤب ييؤى  لمسؤيمن   ل ةؤام ييةؤ  شر

إمام يانل إ  همكيوظ ذلؤك. فؤل  لؤظ  قؤ  ذلؤك إال لطا  ؤ  شجؤب ييؤنوظ  ل ةؤام  خيؤ   ل ؤافل شال  جؤب فؤى  لميتؤاع إال 
 دؤحةم مسؤيظ  شؤلح  [باويؤ  إذ  ظير   لقار  يية  فل  تحقق  لعجح لظ  جب  ل ةام شيواجل  لمسيظ ي  هرضؤ  شي ؤل

 .(229ص-12 ليرشي ج
  لباري بلح دحةم  لبخاري فتم  في ال  لحاف,  ب  ةجل   : 

ذلؤؤك فمؤؤ   ؤؤري ييؤؤى ذلؤؤك فيؤؤ   فؤؤيويعؤؤحل  ؤؤال  ل إجمايؤؤا فةجؤؤب ييؤؤى كؤؤل مسؤؤيظ  ل ةؤؤام - إلمؤؤام هي- إةؤؤ 
 .154ص13ج ل ر ص  شم  ن ي  فعية   إلثظ  شم  يجح شجين يية   لوجل  م  تيك  ألرض(

  :قؤا رؤلج يؤ   إلمامؤ  شيؤذ  ال إبؤكال نويؤ  ة ؤلت فؤل  ك ؤل  عؤا إ ماةؤ  ف فؤيإ  ةا  ميؤ  مؤا  قؤاح  ال هبر  عيى
 فة  ألة  رلج ي   لمي  ششجب  تي (.

 شه  إ اةؤؤ   لمجمؤؤ    كتا    إلسؤؤالم بؤؤن  جوؤؤل هبيا ؤؤ  شيجؤؤح ييما ؤؤ (: فؤؤي لقؤؤانر يؤؤرن  رةمؤؤ      ؤؤال  ألسؤؤتاذ ييؤؤا
 إةمؤا يؤر ك ؤل لؤظ  ؤأذ   ؤ    ييى تحليم  كالحةا ش لسكل ش ستباة  إ طال  لحاشن شتعطنل هةكام  لشليع  شبلع مؤا

شرن  شه   لخؤؤلشج ييؤؤى  لحؤؤاكظ  لمسؤؤيظ إذ   رتؤؤا ش جؤؤب ييؤؤى  لمسؤؤيمن  شه ؤؤل نرجؤؤات  لخؤؤلشج ييؤؤى هشلؤؤي  ألمؤؤل يؤؤر 
 .(  يصةا  هش مليظ شةر ينوظ  لمخال   ليشليع 

ْبااَراِهيَم َربنااهُ َوإِِذ اْبتَلَاا  إِ  :  بط  لعيمؤؤاء ش لم سؤؤلش  مؤؤ   رلؤؤ  تعؤؤالى لسؤؤناةا إبؤؤل  ةظ دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظيش ؤؤا  سؤؤت

يهتِي قَاَل ال يَنَاُل َعْهِدي الظهاا ُهنه قَاَل إِن ِي َجاِعلَُك ِللنهاِس إَِماماً قَاَل َوِمْن ذُر ِ ه   إلمامؤ  ال  . (124  لبقؤل :ِلِمينَ بَِكِلَماِت فَأَ.َمه
ن يجعاال هللا للكااافرين علاا  ولاا  تيعقؤؤا ل ؤؤافل بؤؤل شال ل اسؤؤق هش ظؤؤالظ  بتؤؤا ء. شكؤؤذلك  سؤؤتيبطر  مؤؤ   رلؤؤ  تعؤؤالى:

. هي ال  جعؤؤؤل   لي ؤؤؤافلي  ييؤؤؤى  لمؤؤؤممين  سؤؤؤيط  ش وؤؤؤل  شتحكمؤؤؤا. شمؤؤؤ  هي ؤؤؤظ  لسؤؤؤيط  شال ؤؤؤ   الماااؤمنين سااابيال
 لع مى  شهي ؤظ سؤينل ليطايؤ  ش لقوؤل بؤل لقؤا ميؤ   لعيمؤاء بةؤ   لل نؤق  لمسؤيظ ل ؤافل  شكؤذلك   إلمام  لحاكظ  فوي 
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ر  فنوؤا  لمسؤيظ تحؤن  ل ؤافل  شمؤ  يؤذ   لرجؤ  ةؤلم هش ج  لمسؤيم   ال ؤافل  أل  ميعر   لميادؤب ش لرال ؤات  لتؤي  كؤ
شال    لينؤن ليؤحشج. شسؤت ر   لمسؤيم  فؤي همؤل كؤافل. فؤي ةؤن  ه ؤاح  لعكؤس. فالخالدؤ  كمؤا ةقؤل  ليؤرشي  إلجمؤاع 

 ييى  طال  شال    لحاكظ  ل افل هش م   رتا شآله يية   ل  ل ششجرص  لخلشج يية  شريع .

 ل صؤل  ل الؤث تحؤن ييؤر    يؤحل  فؤي   لؤامةجي(  ي كتاص  إلمامؤ   لع مؤى ييؤا هيؤل  لسؤي   تؤألةا ييؤاجاء ف
 ماويي:  ارتصارما ةيقل مي   465ص   إلمام ش لخلشج ييى  أل م (

 ]مؤ   لمت ؤؤق ييةؤ  بؤؤن   لعيمؤاء ه   إلمؤؤام مؤا ن م  ا مؤؤا بر جباتؤ   لميقؤؤا  ييؤى ياتقؤؤ  فؤي تؤؤابنل بؤمش  رينتؤؤ   يؤؤانال
بنيوظ فال  جره يحل  شال  لخلشج يية   بل ذلك مما ةذر مي   إلسالم شتريا  لاانر  عؤذ ص هلؤةظ. ل ؤ  ييؤا  همؤرر   

وؤمني إلؤى ضؤلشر  يؤحل  إلمؤام  لملت ؤب لوؤا. شيؤذه  ي ةم  لوا تأثنل ييى ةةا   لمسيمن   لاوية  ش لاةنري  ميوا ما
مؤؤا يؤؤر مختيؤؤف فةؤؤ . ش آل  ةسؤؤتعلض يؤؤذه  ألسؤؤباص ليؤؤل  هللار ء  ألمؤرر ميوؤؤا مؤؤا يؤؤر مت ؤؤق ييةؤؤ  بؤؤن   لعيمؤؤاء شميوؤؤا 

  لعيماء فنوا:
 
 ارول : الكفر والر   بعد اا الم:  

 إل ما   فلذ  ما  رت ب  إلمام جلما   هشل  ألمرر شهي ظ  ألسباص  لمرجب  لعحل  لر لي ير  للن  ش ل  ل  عا
 بذلك شال  كر  ل  شال   ييى مسيظ  حال.   إلرتا ن ي   لاو  فلة  ويعحل ي ةما  ومني إلى  ل  ل ش

سينل هي ظ م  سينل  إلمام ؟  شهي. 141{  ليساء ولن يجعل هللا ل كافرين و   المؤمننن  بنال ال تعالى}
رسرل   ديى   يية  شسيظ  هي –  يي    ال   ا عيا  رضيرش ه عبان  ب   لصامن   لذيشفى  لحاوث 

شطيا شمكلييا شيسلةا شيسلةا شهثله يينيا شهال ةياهع  ألمل هيي  إال ه  تلش  ك ل  بر ةا ييى  لسم  ش لطاي  في مي
وليا ظايل    ان ا(  شيياكظ م     –بر ةا  –يياكظ م    فة  بليا ( مت ق يية .  ال  لخطابي:  معيى 

.(  لتأشيل( ش ال  ليرشي بليا (  ال  لحاف, ب  ةجل في بلح  لبخاري  هي ةقم هللا   شريل دحةم ال  حتمل..
شالوتوظ شال تعتلضر   فيبلة  لمسيظ :  لمل ن  ال  ل ييا  لمعصة   شمعيى  لحاوث ال تياهير  شال   ألمرر  في

يينوظ إال ه  تلش  ميوظ مي ل  محققا تعيمرة  م   ر يا  إلسالم(. شم  م ورم يذ   لحاوث هة  ال  شتل  ه   عي  
م هش  ل  ل  بل  ك ى إظواره لبعة  لم ايل  لمرجب  لي  ل.  ال  لشةر هةرر باه يذ   لحاكظ  للن  ي   إلسال

-يذ   لحاوث هي –(: شنل  يكل تش في  لعيميةسخ    لمجيس  في 22كتاص  إك ار  لميحاو (ص فيكشمنلي 
شباش  ه  وليا   لتح مه ضا ييى ه  هيل  لقيي   جره ت  نليظ شى  لظ  خلجر  ي   لقيي   شهة   ا ويحم  ل  ل بال 

 إلى بليا (.  لل  يإال لظ  حت   تياول  لمي   ش
 لر جؤب ه   ف ايل  لحا  ه  م  آله يية   ل  ل فلة   جب يحل  شيؤذ  هيؤر  مؤا  جؤب ييؤى  ألمؤ  ةحؤره  إذ

ثؤظ ةقؤل  لؤامةجي كؤالم  لقاضؤي  - قاتل شيباح نم   سؤيب رنتؤ  لقرلؤ  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  مؤ  بؤال نويؤ  فقتيؤره(.
ثؤؤظ  ؤال:  ؤؤال  لس ا سؤي: هجمعر  ييؤؤى ه   لخية ؤؤ  إذ   -اض شكؤؤالم  بؤ  ةجؤؤل ش لقاضؤؤي هبؤر  عيؤؤى  لؤذي هسؤؤي ياهعةؤ

 .217ص  10ج .  لبخاري إربان  لساري  شلح دحةم إلى ك ل هش باي  و ار يية (  نيي
 الماني: تر  الصال  والدوو  إلنسا. )...(.
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يؤؤى ه  يؤؤذ   لسؤؤيب مرجؤؤب لعؤؤحل  إلمؤؤام  جمةؤؤ  دؤؤرره  لمك ؤؤل  ش لؤؤذي وؤؤال ي المالهه : تههر  الوكههم بمهها أنهه ل هللا:
 : آلتة ش لم سق  ير شرشنيا مطيق  فى  ألةانوث  لييري   لصحةح  

 

)إ همعوا وأطيعهوا وإو ا هتعمل    ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال: رضؤيي  هةس بؤ  مالؤك  -1
 رش ه  لبخاري. (و يكم وبد حباي  أو رأ ه زبنبة ما أوام فيكم  تاب هللا

 ةججؤؤؤن مؤؤؤ  رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ ةجؤؤؤ     ييوؤؤؤا  الؤؤؤن: رضؤؤؤييؤؤؤ  هم  لحصؤؤؤن   ألةمسؤؤؤة   -2
يقهو  م بكتههاب هللا  –حسهبتسا والهه أ هو   –)إو أمهر و هيكم وبهد مجهدع  لؤرن ع...إلى ه   الؤن ثؤظ سؤمعت   قؤرل 

)يها أ سها النههاس اتقهوا هللا وإو أمههر و هيكم وبههد  شفؤى رش  ؤ   لتلمؤؤذي ش ليسؤا ي سؤمعت   قؤؤرل فا همعوا لهه وأطيعههوا(
 .حباي مجدع فا معوا له وأطيعوا ما أوام فيكم  تاب هللا(

فوذه  ألةانوث ش ضح   لاالل  ييى هة   شتل  ليسؤم  ش لطايؤ  ه   قؤرن  إلمؤام رينتؤ   كتؤاص    همؤا إذ  لؤظ  حكؤظ 
 لحكؤظ  انؤل مؤا هةؤحل    لم سؤق   همؤا  دؤرر في   شيذ  فنوظ بلع   فوذ  ال سم  ل  شال آاي  شيذ   قتضي يحل

 .هيؤ.[  لسيب  ألشل. و  هييظ في لمك ل  فوي ترجب يحل  شلر  المقاتي  كما سيق بةاة  
  فقا    في موقوونا هذامعاصر وود ووفه و    الم في غاية ارهمية  ااهد 

ؤظ  مومهد تقهي    لشؤةر  لشؤةر  إلسؤالم فؤي  اكسؤتا   فؤي بؤلح دؤحةم مسؤيظ ( –جاء في كتؤاص   ت ميؤ  فؤتم  لميوف
  لحاوث  لشليا :  ييا بلح يذ : (  العمماني
يؤ  جيؤؤان  بؤ  هبؤؤي همةؤ     ؤؤال: نرييؤؤا ييؤى عبؤؤان  بؤ   لصؤؤامن شيؤؤر مؤلية فقييؤؤا : ةؤاثيا هدؤؤيحك    حؤؤاوث ] 

ص   هللا و يهه و ه م فبايعنهاه ,   وانا ر ول هللا:  وي        سمعت  م  رسرل   ديى   يية  شسيظ   فقال
فكاو فيما أقذ و ننا أو بايعنا و   السمة والواوة في مناونا ومكرهنا , ووسرنا ويسهرنا , وأتهر  و ننها , وأو 

 :    إال أو تروا  فرا )واحا وند م من هللا فيه )رهاو.  .  ال ننازع ارمر أه ه ال
    ال  لشةر تقي ي ماةي (:

ةيؤاهع  ألمنؤؤل فؤؤي إمارتؤؤ    شه ن هةمؤؤا مؤؤ  آليؤؤق يمنؤؤل بؤؤ  يؤؤاة  يؤؤ   ةيؤؤاهع  ألمؤؤل هييؤؤ " هي ال " شه  الوولههه:  ] 
جيان :  شى  رهون ه  لك في  ألمل ةقا فال تعمل بذلك  ل     بؤل  سؤم  شهآؤ    إلؤى ه   صؤل إلةؤك  انؤل رؤلشج 

الؤك شضؤلبر  ظوؤل ( كمؤا فؤي ي   لطاي  ( شه ن في رش    ةبا  هبي  ليضل ييا  ب  ةبؤا  شهةمؤا:   شى  هكيؤر  م
 (.13/8فتم  لباري  
 ويؤرح  ؤ  برةؤؤا ش ء"   ؤتم  لبؤؤاء  لؤر ش    عيؤي ظؤايل   ان ؤؤا   مؤ   ؤرلوظ:  ؤاح  الشؤؤي إال أو تهروا  فههرا )واحها"  وولهه:

بر ةؤؤا: إذ  هذيؤؤ  شهظوؤؤله   ش ش ؤؤ  فؤؤي  عؤؤة  للش  ؤؤات: " بل ةؤؤا"  ؤؤالل ء بؤؤال  لؤؤر ش   شيؤؤر  ليؤؤب مؤؤ  يؤؤذ   لمعيؤؤى   
بيؤؤاء   ش نؤؤل :  ليؤؤل ح:  ليةؤؤا     قؤؤال بؤؤلح  لخ ؤؤاء إذ  ظوؤؤل .   ليؤؤل ح:  ألرض  لق ؤؤل ء  لتؤؤي ال هةؤؤةس فنوؤؤا شالشهدؤؤل 

شش ؤؤؤ  ييؤؤؤا  لطيل ةؤؤؤي  فؤؤؤي  لحؤؤؤاوث: " ك ؤؤؤل  دؤؤؤل ةا "  صؤؤؤان مضؤؤؤمرم  ثؤؤؤظ ر ء . يؤؤؤذ  ميخؤؤؤم مؤؤؤا فؤؤؤي فؤؤؤتم  لبؤؤؤاري 
 13/8.) 
 

 مسألة الخروج و   أئمة الجور:
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 جره  لخلشج ييى  لسيطا   لجا ل هش  ل اسق إال ه    لعيماء ييى هة  الشبوذ   لحاوث  ستال جمورر 
   ال  ب   طال:  في  لحاوث ةج  في تل   لخلشج ( 13/7  ول مي  ك ل دليم .  ال  لحاف, في  ل تم  

 جار . ش ا هجم   ل قواء ييى شجرص آاي   لسيطا   لمتايب ش لجوان مع    شه  آايت  رنل ييى  لسيطا  شلر
ولم م   لخلشج يية  لما في ذلك م  ةق   لاماء شتسكن   لايماء   شةجتوظ  يذ   لخيل شغنله مما  ساياه   

يستمنوا من ذلك إال إذا ووة من الس واو الكفر الصريح , فال تجوز طاوته في ذلك , )ل تجب مجاهدته لمن 
 (. ودر و نسا

 لخلشج يية  في ةال م   ألةر ل مان م متسمةا  شربما   وظ مي   عة  لياس ه   إلمام  لجا ل ال  جره
 .  اسظ  إلسالم . شلةس  ألمل ييى يذ   إلآالق   شالسةما ييى مذيب  إلمام هبي ةية   رةم    تعالى

 نال وسدي  ) وال( تحن  رل  تعالى : 1/70 كل  لجصاص رةم    في هةكام  لقلهللا     قرل  إلمام هبر 
(  مشورر  في  تال  ل يم    شه م   لجرر   شلذلك  ال  ألشه يي: "  يعني أبا حنيفة    " شكا  مذ بالظالمنن(: 

 ةتمييا ه ا ةية   ييى كل بيء ةتى جاءةا  السةا "  عيي  تال  ل يم    فيظ ةحتمي  .... ش ضنت  في همل هيا 
تال مع    شكذلك همله م  ب  ييى مشورر    شفي ةمي   لمال إلة    شفتةاه  لياس سل  في شجرص ةصلت  ش لق

 محما شىبل  ةظ  بيي ييا   ب  ةس  (.
هيا ب  ييي لما  ه هما  لذي هبار إلة   لجصاص م   ضة  هيا ب  ييي   فما ذكله هدحاص  لتر رير 

رلج ييى بيي همة  هواه  إلمام هبر ةية    مال    ش ا هرلج  لمرفق  سياه:   كا  هيا ب  ييي هرسل إلى هبي 
وايره إلى ة س    فقال هبر ةية   للسرل : لر يلفن ه   لياس ال  خذلرة  شيقرمر  مع  قةام داق    ةية  

ل ين هتبع   شهجايا مع  م  رال     ألة  إمام ةق    شل يي هراف ه   خذلره كما رذلر  ه اه   ل يي هيني  
بعث إلة   عشل  هللاالف نريظ ( . ثظ  ال  مالي فنتقر     ييى م  رال     ش ال للسرل  :     سط يذري يياه   ش 

سئل ي   لمرفق   شفي غنل يذه  للش     يتذر  ملض  عتلي  في  أل ام ةتى تخيف يي    شفي رش    هرل  : 
  فقنل ل : فيظ تخي ن  يي   قروجه يضاهي قروج ر ول هللا ص   هللا و يه و  م  وم )در لجوان مع    فقال: 

اي ليياس يلضتوا ييى  ب  هبي لنيى   فما  ييوا   فخ ن  ه  ه تل مجوال ليرن    ؟  ال: ألجل شن    كاةن يي
 (.261ش 1/260  شكا  وبكي كيما ذكل مقتي  ( ر ج  ميا ب  إلمام  ألي ظ ليمرفق  لمكي 

شهما  صت  م  محما  لي س  لحكة  شهرة  إبل  ةظ ب  ييا     فلةوما رلجا ييى  لميصرر   شذكل   لمكي 
أنه  او   شذكل  يل ذلك   لتباي ( ه  ه ا ةية   كا   حة  لياس ييى إبل  ةظ شيأمليظ 2/84لميا ب  في  

( ه   إلمام ه ا ةية   مي   لحس  ب  2/22  شذكل  ل لني في مياقب    يفضل الغ و  معه و   قمسنن حجة
لميصرر سظ ه ا ةية   م  هجل يذ    شيقال: إ    حطب  هةا  ر ن  لميصرر م   لخلشج إلى إبل  ةظ ب  ييا     

 ةتى ترفى رةم    .
شكذلك  ص  سناةا  لحسن  ب  ييي رضي   يي  م  وحيا ب  معاشي  معلشف    شرلجن جماي  م  

  لمتقن  ييى  لحجاج ب  ورسف .
تنن فالذي يظسر لسذا العبد الض يل وفا هللا ونه بعد مراجعة النصوئ الارعية و الم الفقساء والمود

أو فسق اامام و   وسمنن: ارول ما  او مقتصرا و   نفسه , فسذا ال  بيح  –وهللا أو م  –في هذا الباب 
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الخروج و يه , وو يه يومل وول من وال : إو اامام الفا ق أو الجائر ال يجوز الخروج و يه . والماني: ما 
وكيم ووانننه , وا تخفاد أحكام الد ن ,  او متعديا وذلك )ترويج مظاهر الكفر , و إوامة شعائره , وت

واالمتناع من توكيم شرع هللا مة القدر  و   ذلك ال تاباحه , وتفضنل شرع غنرهللا و يه . فسذا ما   وق 
 بالكفر البواش . ويجوز حننكذ الخروج باروطه.

رةم     وي أشرد و ي التسانشهةس  ما رهون في يذ   لمرضرع كالم ةفةس لشةر مشا خيا ةكةظ  ألم  
إلى  119رسالت  " جحل  ل الم في يحل  إلمام " شىةما مطيري  في  لمجيا  لخامس م  إما ن  ل تاش   ص

131.) 
 

 ذكله رةم    في تيك  للسال  ه   ألمرر  لمخي   اإلمام  ييى سبع  ه سام: شى  رالد  ما
 

 (.2/282  كما في بلح  لمقادا  سيب   شيذ  فة  رالف  ه   عحل  إلمام ة س  بال  لقسظ  ألشل:
 

ه   طله يية  ما  ميع  م  هن ء شظا ف  إلمام    كالجير    هش  لعمى   هش   لصمظ هش  ش لقسظ  ل اةي:
 لبكظ   هي دنلشرت  هسنل  ال ولجى رالد    شيذ  ما ويحل    يقا  إلمام    فنيعحل   إلمام في يذه  لصرر 

 جمةعا.
 

 و يه الكفر ,  واء  او  فر تكذ ب وجوو  , أو  فر ونا  ومخالفة , أو  فرأو يورأ ش لقسظ  ل الث: 
ا تخفاد أو ا تاباش رمور الد ن . وفي هذه الصور   نع ل اامام , وينول وقد اامامة , فنو أصر و   

بالنل    بقائه إماما , وجب و   المس منن و له بارب القدر  ولكن ياترب في ذلك أو يكوو الكفر متفقا و يه
 رل  يية   لسالم   في ةاوث  لباص( : " إال ه  تلش  ك ل  بر ةا يياكظ م    فة  بليا  " شكما  شتل   طعة  
 ل  ل    شتل  ه ضا ه   كر  داشره مي   طعةا كلؤي   لعن    شال  كت ى في ذلك  اللش  ات  ل ية    بالنل  رل  

 ي   لعن  بالنل تعاوت  إلى م عرل ش ةا.يية   لسالم: " إال ه  تلش  "  لمل ن    رؤ 
ثظ  ا تختيف  آلر ء في كر   لصانر م   لسيطا  ك ل    هش في ناللت  ييى  ل  ل   هش في ثيرت   القل    

 لمقالة   هش في  طعة   ل  ل  لصانر مي  . ف ل م  يمل ييا ش رع م ل يذ   لخالف بله    لذي ول ه   لحالة  ش
 . عتيل مجتوا  معذشر    فال  جره ت ريق سوام  لمالم  إلة  فةما بني  شبن   

تحا     مضل  هكيل م  مضل   ييى ه  شجرص  لخلشج في يذه  لصرر  مشلش   شل   لقار    شبأ  ال
 ( :8/353 قاء م ل يذ   إلمام .  قرل  لشليا  لجلجاةي في بلح  لمر  ف  

و  وجد منه ما  وجب اقتالل أحوال المس منن , ولألمة ق ة اامام وو له بسبب  وجبه , ممل أ  
 (. وانتكاس أمور الد ن , .... وإو أ ن ق عه إل  فتنة احتمل أ ن  المضرتنن

فةمك  ه ضا ه   ق   لخالف في تعنن  هنةى  لمضلتن    ف ل  عمل  ما ول ه فةما بني  شبن    . فال  جره 
الجتوان    حمل  رتالف  لصحا   ش لتا عن  شم   عايظ في لر ةا ه  ويرم  آلرل . شييى م ل يذه  ألمرر  

  لخلشج ييى  عة  أل م  في هميوظ .
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ه  ولت ب  لسيطا  فسقا مقتصل  ييى ة س    كالحةا   شبلص  لخمل شما إلى ذلك . شةكم  هة    لقسظ ر   :
.  ال في  لار  ييى  لعحل فتي ال ويعحل    بي س    شل ي   ستحق  لعحل   فعيى  ألم  ه  تعحل  إال ه  تتلتب 

ش ال  ب  ياباو  تحت :    رل : شيعحل      هي     كله تقينا  ل اسق شيعحل    إال ل تي  ( لمختار    اص  إلمام  
 ال سق لر آله ييى    لمل ن هة   ستحق  لعحل كما ييمن هللاة ا   شلذ  لظ  قل ويعحل ( . ش ال  ب   لومام  في 

 ا ياال ثظ جار شفسق ال ويعحل   شى  لظ  ستيحم   شل    ستحق  لعحل   شى  لظ  ستيحم فتي  (. لمساول :   شىذ   ي
 ةادي  هة  ال  جره  لخلشج يية  في يذه  لصرر   ما فة  س ك  لاماء شىثار   ل تي   ...( ش
 

ولكن  تأول   ه  ولت ب فسقا وتعا  هثله إلى همر ل غنله    أ    يظ  لياس في همر لوظ  ش لقسظ  لخامس:
  م ل ه   حمل  لياس  لجبا ات متأشال فنوا  مصالم  لعام  . شةكم  هة  ال  في ذلك بما فيه شبسة الجواز

 ويعحل      شتجب إآايت    شال  جره     لخلشج يية  . كما سةأتي في عبار   ب  ياباو .
 

وال شبسة جواز . وحكمه أنه والقسم  السا س: أو يظ م الناس أموالسم , وليا له في ذلك تأويل , 
يجوز ل مظ وم أو  دفة ونه الظ م , ولو بقتال ويجوز الصبر أيضا )ل  ؤجر و يه , وأو هذا القتال ليا 

  ياباو  ب.  ال   ل خروج و يه , )ل ل دفاع ون المال , ف و أمسك اامام ون الظ م وجب اامسا  ون القتال
  هباش  ما  جره لوظ  لقتال   إهآاق  لاف  ه   قاتل م   إلمام إال  ةا ال ي  فتم  لقاول:   شيجب ييى كل م 

كأ  ظيموظ   هش ظيظ غنليظ ظيما ال بيو  فة   ....  خالف ما إذ  كا   لحال مشتيوا هة  ظيظ   م ل تحمنل 
  عة  لجبا ات  لتي لإلمام هرذيا شىلحاق  لضلر بوا لاف  ضلر هيظ مي (.

ل  فعا ل ظ م ون نفسه . أما غنره فسل يجوز له أو  نصر هذا المظ وم قد وهذا حكم المظ وم الذي يقات
اامام ؟ اقت فه فيه عبارات القوم , فذ ر في فتح القد ر أنه يجب و   غنر الظ وم أو يعنن هذا المظ م و 
ي المقاتل حت   نصفه اامام ويرجة ون جوره , وذ ر في جامة الفصولنن والمبتغي والسراج أنه ال  نبغ
ل ناس معاونة الس واو وال معاونتسم . ووفق ا)ن وا)د ن )نن القولنن بأو وجوب إوانتسم إذا أمكن امتناوه 

 (.3/341. ر ج  رن  لمحتار    اص  لباا    إال فال ون بايه , و
شهما كر   لصيل هشلى في يذه  لحال    فيما سةأتي ييا  لمصيف م  ةاوث ةذ     ب   لةما  رضي   

   إ  هنركن ذلك؟  ال: تسم  شتطة ا هريل فة  ي  ه م   لجرر   شفة :    ين: كةا هدي   ا رسرل  ييوم
 شى  ضلص ظول   شهرذ مالك   فاسم  شهآ ( فالمل ن م   رل  يية   لسالم:  فاسم  شهآ ( ةوة  ي   لخلشج . 
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قتال ون النفا وون المال , وبما وأما القتال لدفة الظ م فجوازه مبني و   ارحا    التي تبيح ون ال
 ل د ن.ا ا تبراء أو هذا القتال ياابه الخروج صور  , فتر ه أول  

 

والقسم السابة: أو  رتكب فسقا متعديا إله    هن النهاس , فيكهرهسم و ه  المعاصهي , وحكمهه حكهم اا هراه  
حكمها , وذلهك بهأو يصهر و ه  المبسوب في مو ه , ويدقل هذا اا هراه فهي بعه  ارحهوال فهي الكفهر حايقهة أو 

توبنق القواننن المصا مة ل اريعة اا المية , إما تفضنال لسا و   شرع هللا , وذلك  فر صريح , أو توانيها , 
وتكا ال ون توبنق شريعة هللا   بما يغ ب منه الظن أو العمل المستمر و   قالد الاريعة يوهدا ا هتخفاد 

, ولكنهه فهي  فهرا صهريوا يونه  يكفهر بهه مرتكبهه والتكا ل , وإو لم يكهن لسا في الق وب , فنو ممل هذا التواني
حكم الكفر . )دلنل ما ذ ره الفقساء من أنه لو تر  أهل ) هد  ارذاو حهل وتهالسم , رنهه مهن أوهالم الهد ن , وفهي 

 (.384 1تر ه ا تخفاد ااهر به , راجة باب ارذاو من ر  الموتار)
, وهو الكفر البهواش , فيجهوز الخهروج و ه  التفصهنل الهذي  بالقسم المال وحننكذ   وق هذا القسم السابة 

  بق في حكمه. 
ثؤظ إ  شجؤرص  لخؤلشج فؤي  لقسؤظ  ل الؤث ش لسؤا   مشؤلش   القؤار  ش لميعؤ    شجؤر ه  لخؤلشج فنومؤا مشؤلش   ؤأ  

جؤا ل إلؤى جؤا ل    ولجى يقا  إلمام  للجل دالم فة  بلش  تر جا فة  بلش   إلمام    شهما إذ  دار  ألمل م 
 هش  ستيحم   م ل  ستنالء  ل  ار ييى  لمسيمن    فال  جره  لخلشج في ياتن   لصررتن  ه ضا. 

شما رش  م  رلشج سناةا  لحسن  ب  ييي رضي   ييوما ييى وحيا ب  معاشي    شتأونؤا  إلمؤام هبؤي ةية ؤ  
رلشجوظ ييؤى ه مؤ  همؤيوظ محمؤرل ييؤى  لقسؤظ  ل الؤث هيا ب  ييي   ومحما  لي س  لحكة  شىبل  ةظ ب  ييا   في 

هش  لسؤؤانس هش  لسؤؤا   . ش ؤؤا ذكلةؤؤا ه   آلر ء  مكؤؤ  ه  تختيؤؤف فؤؤي تعنؤؤن  مؤؤا ويؤؤةم  لخؤؤلشج   و  سؤؤبحاة  شتعؤؤالى 
 (1 هيؤ.[ هييظ.

  
 ف ما هسي يا فلةيا  همام ةال  ك ل ةكاميا بر ةا م   ابن  ي ةمن  م  هبر ص  للن  شيما:

   نش    ش ستيا ل بلع    شل     لبشل ش لحكظ بوا  انل ما هةحل  . لتشلي  م -1
 شال    ل  ار م   لنورن ش ليصار  شغنليظ ش تال  لمسيمن  معوظ شفى سينل مصالحوظ. -2

يذ  غنل ما تيبسر     م  هبكال مك ل ت  أل ر ل ش ألفعال شما هتر     م  هسباص  لخلشج م  مي  
  لخلشج يينوظ شمقاتيتوظ ش تيوظ إجمايا كما تقام م   ألنل .  لمسيمن . مما ورجب

 
 مترتبات  فر الوا م. أصال أو ر  : من لوازم و

 سقر  شالوت  شبطال  إمامت . -1
 شجرص  لخلشج يية   السالح شريع . -2
 . رش ه هةما.)من )دل   نه فاوت وه(شجرص  تي  للنت .  ال ديى   يية  شسيظ: -3

                                                
 ( .331-326ص  /3  ت مي  فتم  لميوظ ج (1 
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 إ  ميعره  السالح.  آا  تشجرص هش جر ه مقاتي   -4

 شجرص يام  لسم  ش لطاي  شجبا    ألمر ل ل . -5

 ؤؤأ  ميصؤؤب هش هي  شجؤؤرص يؤؤام معاشةتؤؤ   شال  لعمؤؤل لا ؤؤ  شال مشؤؤاركت  جليمؤؤ   لحكؤؤظ  انؤؤل مؤؤا هةؤؤحل    -6
 بكل.

  طال  جمة  يورنه شمر ثةق   شمعايا ت  شهماة ... ألة  ال  م ل  لمسيمن . -7

 صب إمام مسيظ باال يي  شآايت   ما تقام م   لحقرق ش لر جبات.شجرص  لعمل فرر    ييى ة -8

  

 لحاكظ شما وتلتب ييى ذلك م  ضةاع  لحقرق شفسان هة م   لحكظ في  لاماء ش ألمر ل   رتا نفمسأل  
سقن . شتسيط ا ل المن  شسةان   لم ساو  ش ل  ش ستعالءش إليل ض شما وتلتب ييى ذلك م  آغةا   ل افلي  

وتلتب ييى ذلك م  ضةاع  ليالن ش لعبان.   لخارجن  م   ل  ار ش لميحاو  شتعاش   لميافقن  معوظ. شما أليا ء 
ونزلنا  لةسن مسأل  فلعة  ثاةري  لةس ليشليع  فنوا هةكام شش جبات شهش مل شةر يي؟ كةا و  تعالى  قرل:}

 .89-{. ليحل يءعليك الكتاب .بيانا لكل َ

 رادتوظ.  ميوا هك ل  لياس  لنرم يامتوظ شفوي مسأل  ر ةسة  شى  هي
كما  جب ل ن  لي ل إلى ةال  رطنل  مت شة  بن  ك نل م  هيل  لعيظ شهتبايوظ. شيي هةوظ لر  يتاش  شفق 
 ألنل   لشلعة  إلى ك ل  لحاكظ  لنرم. شير ةال هدبم  لعمةا  وبصلشة   حر سوظ شجريوظ شهةر لوظ. فل  يمالء 

 ر  المتلتبات  لسال   ييى ك ل  لحاكظ. فتل يظ  قلش   ك ل  لحاكظ  شل يوظ  عمير  يياه  ال ويتقير  إلى  إل ل 
شيتسيمر   لميادب  شيارير  ممسسات   ل افل    لتشليعة  ش لقضا ة  ش لتي نذ  . بل  ا  قاتير  في د   شتحن 

 ر وت  شلر ذ م  لمسيمن  ش تل  لذو   أملش   القسط م   لياس!.
  ليوا   لا  يام   لمسيمن  ش فيآظ في هك ل بالن  لمسيمن . شألسباص ملنيا  ء  لذي يظ ششيذ  م   ليال

رادتوظ إلى  لجول هش  لعجح. فوظ ال  خلجر  ييى يمالء  لحكام  ل  ل   لميادلي  أليا ء   شال  قاتيرةوظ  
 فوظ إما جوي  برجرص يذ   لقتال  شىما هةوظ  قلش   الرجرص شياير   لعجح.

فى  لتحقنق في هسباص ذلك شما وايرة  م   لعجح تجا ه   لح ةق  يكس ذلك  شه   لسيب  لذي   ول ش 
 كل جالء ير ما هشجحه ديى   يية  شسيظ في كيمتن   لقا هداص  ألم :  لري (  لذي هريل يي  ديى   

داو  و يكم  ما تداو  ار  ة تم  وشك ارمم أو ت ): رش ه هبر ن ششن في سيي    لذييية  شسيظ ف ي  لحاوث 
إل  وصعتسا فقال وائل ومن و ة نون  ومكذ وال )ل أنتم  ومكذ  منر ولكنكم  غماء السنل ولنن ون هللا من 

و وبكم الوهن فقال وائل يا ر ول هللا وما الوهن وال حب الدنيا  فيصدور ودو م المسابة منكم وليقذفن هللا 
رادتوظ إال م  رةظ  . شكلير   لمرت فتا ين يينوظ  لاةةا يامتوظ ش. لقا هةب  لياس  و رابية الموت(

ومن أعرِ عن  ةكاموظ  عةش  لمرت هرةظ مي  كما  ال تعالى: هواي ألمظ.. شهيقيوظ ذلك عةشا ضي ا ييى 

 . ذكري فإَ له معيشة ضنكا
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 مسألة أحكام الديار. هل هي  ار إ الم؟ أم أنسا  ار  فر؟

ى همل رطنل وتلتب ييى ك ل  لحاكظ شغةاص  لحظ  شليع     شير همل هجم  يية  هيل تجار  إلبار  إل
 إلسالم ش ت قن يية   لمذ يب  ألربع  أليل  لسي . شير ه   ليالن  لتي  حكموا كافل  انل بلع   تحشل ييوا 

رةموظ    خلج بيتةج  د   ن ر  إلسالم. شى  كا  يمرم هييوا مسيمن   ش لياظل في تصيةا فقواء  إلسالم 
 ش ضح  مرجح   شيي ه  ةكظ  لا ار  يل يي ن ار إسالم هم ن ار ك ل  ير تب  لألةكام  لتي تعيريا.

 فل  ييتوا هةكام  إلسالم كاةن ن ار إسالم شى  ييتوا هةكام  ل  ل كاةن ن ار ك ل.
  صلف  لي ل ي  نو  هييوا  شمما  ال  فقواء  إلسالم في ذلك:

 ال4375ص/9اةي  لحي ي  في با     لصيا   ج  ال  ل اس : 

)إو  ل  ار مضافة إما إل  اا الم وإمها إله  الكفهر. وإنمها تضهاد الهدار إله  ار هالم إذا طبقهه فنسها أحكامهه, 
 وتضاد إل  الكفر إذا طبقه فنسا أحكامه(.

 ش ال  لقاضي هبر  عيى  لحيييي: 

.  لمعتمؤؤا فؤؤى هدؤؤرل  لؤؤؤاو   كههام اا ههالم فسههي  ار الكفههر () ههل  ار  انههه الغ بههة فنسهها رحكههام الكفههر  وو أح
 (.276ص

 166ص1ش ال  إلمام  ب   ل ةظ رةم    تعالى  في كتا   هةكام هيل  لذم  ج: 
)وال الجمسور:  ار اا الم هي التي ن لسا المس موو, وجرت و نسا أحكام اا هالم, ومها لهم تجهر و نسها أحكهام 

 إو الصقسا(.اا الم لم تكن  ار إ الم و 

 فالا ار م  شجو  ة ل  إلسالم ةريا   شكل ةرع  سما .

 ن ار إسالم     هك ل هييوا مسيمر  تحكظ  شلع  . -1
 ن ار إسالم     هك ل هييوا كافلش  تحكظ  شلع  . -2
 ن ار ك ل      هك ل هييوا مسيمر  ال تحكظ  شلع  . -3
  تحكظ  شلع  .ن ار ك ل      هك ل هييوا كافلش  ال -4

   فاليرع  ألشل : كيالن  إلسالم ه ام كاةن تحؤن  لحكؤظ  لشؤليي  شم ؤل مؤا ةصؤل فؤي هفااةسؤتا  تحؤن ةكؤظ  لشؤليع
 ه ام ةكرم  آالبا .

    ش ليرع  ل اةي: كاليالن  لتؤي  فتتحوؤا  لمسؤيمر   شةكمريؤا  اإلسؤالم  شبقؤي هييوؤا ييؤى نوؤيوظ  ل ؤافل وؤافعر   لجحيؤ
    شيذ  لةس ل  م ال  لنرم.  شيحكظ بوظ  شلع

  ليؤؤؤرع  ل الؤؤؤؤث: يؤؤؤر كسؤؤؤؤا ل بؤؤؤؤالن  لمسؤؤؤيمن   لنؤؤؤؤرم. هك ؤؤؤل هييوؤؤؤؤا مسؤؤؤؤيمر  شةكؤؤؤاموظ ك ؤؤؤؤل  ملتؤؤؤاش   حكمؤؤؤؤر   شؤؤؤؤلع 
  لطر غنن شير لر  هيا ء  . 

  م ؤؤل  ليؤرع  لل  ؤؤ : كعمؤرم بؤؤالن  ل  ؤار  ألدؤؤينن   لنؤرم  بؤؤالن هييوؤا ك ؤؤار شيحكمؤر  هة سؤؤوظ  شؤل     ل  ؤؤل  لمختي ؤ .
 هشرشبا شهمليكا ش لويا ش لصن   شغنليا..
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 لحاكظ شما وتلتب ييى ذلك م  ضةاع  لحقرق شفسان هة م   لحكظ في  لاماء ش ألمر ل   رتا نفمسأل  
سقن . شتسيط ا ل المن  شسةان   لم ساو  ش ل  ش ستعالءش إليل ض شما وتلتب ييى ذلك م  آغةا   ل افلي  

وتلتب ييى ذلك م  ضةاع  ليالن ش لعبان.  ار ش لميحاو  شتعاش   لميافقن  معوظ. شما أليا ء  لخارجن  م   ل  
ْلَنا  لةسن مسأل  فلعة  ثاةري  لةس ليشليع  فنوا هةكام شش جبات شهش مل شةر يي؟ كةا و  تعالى  قرل:} َونَزه

ََْيِء َوهُدًى َوَرْحَمةً َوبُْشرَ   .89- ليحل{. ى ِلْلُمْسِلِمينَ َعلَْيَك اْلِكتَاَب .ِْبَياناً ِلكُل ِ 

رادتوظ. كما  جب ل ن  لي ل إلى ةال  رطنل   فوي مسأل  ر ةسة  شى  هيميوا هك ل  لياس  لنرم يامتوظ ش
مت شة  بن  ك نل م  هيل  لعيظ شهتبايوظ. شيي هةوظ لر  يتاش  شفق  ألنل   لشلعة  إلى ك ل  لحاكظ  لنرم. شير 

ر سوظ شجريوظ شهةر لوظ. فل  يمالء ال ويتقير  إلى  إل ل ر  المتلتبات  لسال   ةال هدبم  لعمةا  وبصلشة   ح
ييى ك ل  لحاكظ. فتل يظ  قلش   ك ل  لحاكظ  شل يوظ  عمير  يياه  شيتسيمر   لميادب  شيارير  ممسسات  

يمن  ش تل  لذو   ل افل    لتشليعة  ش لقضا ة  ش لتي نذ  . بل  ا  قاتير  في د   شتحن ر وت  شلر ذ م  لمس
  أملش   القسط م   لياس!.

 آظ في هك ل بالن  لمسيمن . شألسباص ملنيا فى  ليوا   لا  يام   لمسيمن  ش شيذ  م   ليالء  لذي يظ ش
رادتوظ إلى  لجول هش  لعجح. فوظ ال  خلجر  ييى يمالء  لحكام  ل  ل   لميادلي  أليا ء   شال  قاتيرةوظ  

 ص يذ   لقتال  شىما هةوظ  قلش   الرجرص شياير   لعجح.فوظ إما جوي  برجر 
شفى  لتحقنق في هسباص ذلك شما وايرة  م   لعجح تجا ه   لح ةق  يكس ذلك  شه   لسيب  لذي   ول 
 كل جالء ير ما هشجحه ديى   يية  شسيظ في كيمتن   لقا هداص  ألم :  لري (  لذي هريل يي  ديى   

 :رش ه هبر ن ششن في سيي    لذيوث يية  شسيظ ف ي  لحا
)تم  وشك ارمم أو تداو  و يكم  ما تداو  ار  ة إل  وصعتسا فقال وائل ومن و ة نون  ومكذ وال )ل 
أنتم  ومكذ  منر ولكنكم  غماء السنل ولنن ون هللا من صدور ودو م المسابة منكم وليقذفن هللا ف  و وبكم 

 . الوهن وال حب الدنيا و رابية الموت( الوهن فقال وائل يا ر ول هللا وما
رادتوظ إال م  رةظ  . شكلير   لمرت فتا ين يينوظ  ألمظ.. شهيقيوظ  لقا هةب  لياس  لاةةا يامتوظ ش

شم  هيلض ي  ذكلي فل  ل   ةكاموظ  عةش  لمرت هرةظ مي  كما  ال تعالى: هوايذلك عةشا ضي ا ييى 
 .معةش  ضي ا
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 وأعااانهم علاا   عة .قاارر باإلجماااع كفاار وردة ماان .عاااوَ ماان المساالمين مااع الكفاااررابعا:أحكااام الشااري

 المسلمين,و.وجب قتاله :

ل ل جم  شر  ط  تقرم بن  فئ  م   لياس مقرمات تلبط بنيوظ م  هيموا. ف ل   عتقاشةوا شد    جتمعر  
رش  ي  مشررت . شر     قاتير  يينوا شمصيح  ترةا بنيوظ. شقةان  هش رهس  جتمعر  يية   أتملش   أمله. شيصا

  سظتحتوا. شياف مشتل   سعر  لتح ةق .. فلذ  ما ترفلت م ل يذه  لمر د ات لجم  م   لياس هآيق يينوظ 
 آا   (. فل  كا  لوظ ميع  شبرك  ش ر  وا فعر  بوا سمر   آا      اسظجماي . هش  دطيم يينوظ بليا 

  ييى  إلسالم ش إل ما  سمنن  آا    إ ما  شىسالم(. شى   لتقر  ممتيع  ذ ت برك (. فل   جتمعن يذه  لطا  
ى  . ش ييى ةا ة م  ةر  ة  إلسالم  سمر   آا    رن ( كما كا  ةال  لملتاو  ه ام هبي  كل رضي   يي  

ا    كاةر  ك ار   هدال سمر   آا    ك ل(. شى  رلجر  ييى إمام بليي م  تمسكوظ  اإلسالم  شبار  يية  سمر   آ
  اغة (. شى  رلجر  ليسيب ش ليوب ش لقتل سمر   آا    فسان( شيكذ ..

شم   لياووي ه  يذه  لطا    تسمى  ص    لاالب يينوا. م  شجرن م  ال تيطيق يية  د اتوا معوظ.كأ  
ل ظ مصيح  ذ تة  هش يصية   ل    هش غنو كر  هةايظ جايال بوظ  هش مكليا ييى  لرجرن معوظ  هش جمعت  إلن

ذلك...فال بك هة  ورجا ميافقر  في آا     إلسالم لةسر  ميوظ. ش ا ةصل يذ  في غالب تارير  لمسيمن  شلظ 
 عر  ش لميتسير  يت سيظ مي  ةتى جةش رسرل   ديى   يية  شسيظ. شكذلك  ا ورجا في دف  لمسيمن    لم

ه ييى  لرجرن معوظ. هش جايل  حالوظ تيبس همله لإلسالم ألجل  لاةةا..شكذلك  ا ورجا في آا     ل  ل مسيظ هكل 
في شجرن م  لةس م   لطا    فنوا ييى آر  ف  لباا  ش لم ساو  ش لملتاو    الست ياءيينوظ. شييطيق يذ  
  جتمعنء  لشر ذ ي   لطا    ال  كر  ل  ةكظ  لاالب  هش ةكظ  لل    هش  لل  ط   لتي الش ل افلي ..ششجرن يم 

شال ةكموا  لشليي  سيب يمالء  لشر ذ. شفي ةكظ  لشليع   في ل آا    م  يذه  لطر  ف   سموال يينوا. شال وتان
ةكموا  لشليي. فالر جب تجاه آر  ف هيل  إل ما   لرالء ش ليصل . شتجاه آر  ف  للن  ش ل  ل  ليل ء  

هش مال هش ة س أليل  ش لمعان  .شتجاه هيل  لشل ش ل سان  لاف  ش لقتال ضايظ إ  دالر  ييى نو  هش يلض
  إلسالم..شيكذ ..

إلى  لحاوث ي    ةتقييافلذ  ما  تضم ليا م ورم  لطا     شةكموا  لاالب ييى م  فنوا م   لشر ذ ييوا  
مشكي  هير    ل افلي  ش لملتاو  م   لميتسين  لإلسالم  ش لذو   قاتير   لمسيمن  م  آر  ف  ل  ل هش  للن  هش 

ك  لعامين  في مجال  لسيط  ش لافاع ييوا.  قاتير   لمسيمن   أش مل  لحكام  لملتاو   سر  ذلك.. راد  هشلئ
سكلي  ش ألمية  كالجةش ش لار  ش لشلآ  شهجوح   ألم  شما وتبعوا م   لقر ت عم ل  لعامين  في هجوحتوظ  ل

  لمسيح  شبب   لمسيح  شما  خاموا م  هجوح  تا ع ..
في هؤالء المنتسبنن أصال لم ة اا الم؟ ويد نوو )د نسم ويتسموو  ا هاوتقجب افما الوكم الاروي الو 

اربسم, تنفنذا والمس منن فيقات سم ويوار هم وي يأتيبأ مائسم وود  ؤ ي بعضسم بع  شعائر اا الم, تم 
أولكك روامر أ يا ه من الوكام المرتد ن. وال يمنعه إ المه أو يقاتل حت  إل  جانب الكفار ارص ننن بأوامر 

 أوامرهم؟  وبول الوكام الذ ن أو نوا مواالتسم ونصرتسم ل كفار, والدفاع ون مصالوسم و
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 فيقرل و   لمستعا  شير وواي  لسينل:
إ  يؤؤذ   لجيؤؤاي هش رجؤؤل  ألمؤؤ  هش  لشؤؤلآ    لمؤؤا ف  يؤؤ   لطؤؤاغرت   لعامؤؤل ييؤؤاه   لمحؤؤارص ليمسؤؤيمن  معؤؤ  

 شم  هشلةا    ل  ار  ل  إةا  ةاالت:
ه   كر  يذ   لتا   مر فقا لسناه  لحاكظ  ل افل  فةمؤا ذيؤب إلةؤ  مؤ  يؤا ء  إلسؤالم شمؤر ال   ل ؤافلي  ش لعؤاش   : أوال  

 ييى بليع     يارفا  أةر ل ر ةس  مت قا مع  مقتيعا  ما ير يية  م  ةلص  إلسالم ش لمسيمن .
شيؤذ  لؤ   . لسناه فؤي محاربؤ   إلسؤالم ش لمسؤيمن  ه   كر  يذ   لتا    عمل شيقاتل م  سناه شير غنل مر فق تانيا :

 إةا  ثال  ةاالت:
ه   كر  جايال  األمل كي  ال وار  ما  قرم    شال   وظ هة  ةلص ليؤاو  شليمسؤيمن   جؤايال بؤلن  سؤناه  -1

 (.جاهلشك له شة ا   لي افلي   فور  
لقتؤل  إ  يؤر لؤظ وي ؤذ  ألش مؤل  ه   كر  مكليؤا ييؤى تي نؤذ هش مؤل سؤناه  بتواوؤاه  العقؤاص هش  لسؤج  هش   -2

 (.مكرهتواوا  فعيةا ال  ستطة   ل  ا  هش  لولص مي . فور  

مر عؤ  معوؤظ لمصؤيح  نةنريؤ    تخؤذه   كر  يارفا  أةر ل سناه  شلةس جؤايال شال مجيؤل  مكليؤا  شىةمؤا  -3
مرته   ر  سؤيب نةنؤري فوؤ هيم   ل سب ش لرظة    هش لعصؤية   ل  ؤ  يا يةؤ  هش ةحبةؤ  هش مذييةؤ   هش 

 (.أو متعصب

 أما من الناحية العم ية:

 :  فل  يمالء  ألدياف  ألربع 
  المرت   بالباطل. -4. الجاهل  -.  3المكره  -2. العارد القاصد -1 

ال  ختي ؤؤؤر  يميةؤؤؤا فةمؤؤؤا  قرمؤؤؤر   ؤؤؤ  مؤؤؤ  محاربؤؤؤ    شرسؤؤؤرل  ش لمؤؤؤممين  ش تؤؤؤل شسؤؤؤج  شمطؤؤؤارن  شهذ   لؤؤؤذو  
 غنليا.وظ شرؤسا وظ  شيحاربر  بعربوظ هش فوظ  عقت ي ر  شيقتعير   أش مل هسةانيظ شهمل    أملش   القسط م   لياس...

شرالد   لحكظ  لشليي في يمالء ةؤرجحه فؤي ةقؤا  مختصؤل  ال تخؤلج يؤ  إ جؤاه يؤذ   ل تؤاص  شييقسؤظ  لحكؤظ 
  لشليي إلى مسألتن  شيما:

 لجر  م  مي   إلسالم؟ ألشل: يل ما ه ل يمالء ييى ةكظ  إلسالم؟ هم هةوظ ك لش  شر
 ش ل اةي: يل  جره  تالوظ ش تيوظ هم ال  جره؟

فأمؤؤا  ألشل: شيؤؤر  لمقتيؤؤ   مؤؤا ييةؤؤ  هسؤؤةانه مؤؤ  محاربؤؤ   إلسؤؤالم ش لمسؤؤيمن  ششال وؤؤظ لي ؤؤافلي . فوؤؤر مؤؤ يوظ فؤؤي 
ذكل فؤؤي  لحكؤؤظ  لشؤؤليي. ميؤؤافق ملتؤؤا كؤؤافل  هدؤؤال  ش يايؤؤ   ؤؤال  ل شلؤؤةس تبعؤؤا ألسؤؤةانه. شلؤؤي س  ألنلؤؤ   لسؤؤال    لؤؤ

ةقوظ. هما  ليرع  ل ؤاةي: شيؤظ  لؤذو  ال ور فقؤر  هسؤةانيظ  شل ؤ   قؤاتير  معوؤظ  شيؤظ  لجايؤل  ش لمكؤله ش لمقاتؤل ليؤاةةا 
شمكاسؤيوا شرش  طوؤا. فوؤمالء ولت يؤر    عيوؤظ يؤذ   يمؤال مؤؤ  هيمؤال  ل  ؤل. شيؤر  تؤال  لمسؤيمن  مؤ   ل ؤافلي   فوؤؤظ 

  ةؤؤان  ملتؤؤا  شىلؤؤى آا  ؤؤ   ل  ؤؤل  إ   ؤؤاتير  تحؤؤن ر  ؤؤ  كؤؤافل هدؤؤيي. شيؤؤذ   بوؤؤذ  ويتمؤؤر  إلؤؤى آا  ؤؤ   لؤؤلن   إ   ؤؤاتير 
ََ فِاي َسابِيِل الطهااغُوِت فَقَاا.ِلُوا أَوْ   : ثابن لقرل  تعؤالى ِ َوالهاِذيَن َكفَاُروا يُقَاا.ِلُو ََ فِاي َسابِيِل َّللاه ِليَااَء الهِذيَن آَمنُاوا يُقَاا.ِلُو

َه َكْيدَ الشهْيطَ  َِ إِ ً الشهْيَطا ََ َضِعيفا َِ َكا شيذه  آل ات ت يؤن ه   لمؤمم   قاتؤل فؤي سؤينل    ش لقتؤال فؤي ،  ( 76  ليسؤاء:  ا
لطا  ؤؤ   إل مؤؤا . شه   ل ؤؤافل  قاتؤؤؤل فؤؤي سؤؤينل  لطؤؤاغرت شه   لقتؤؤال فؤؤي سؤؤينل  لطؤؤؤاغرت   ةتمؤؤاءسؤؤينل   يالمؤؤ  
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 قتالؤ  شبشؤل  اليصؤل ييةؤ   ش آل ؤ  دؤليح  لطا     لطاغرت. شه  فايؤل يؤذ  شلؤي ليشؤةطا  همؤل     ةتماءيالم  
 ش ضح .

 شفؤؤؤي هللا ؤؤؤ  هرؤؤؤؤل  هريؤؤؤل سؤؤؤؤبحاة  يؤؤؤ  فليؤؤؤؤر  شآا  تؤؤؤ   شمؤؤؤا يؤؤؤؤظ ييةؤؤؤ  مؤؤؤؤ   ل  ؤؤؤل شةؤؤؤؤلص  لمؤؤؤممين . فقؤؤؤؤال:
  َو ََ ََ َوَهاَما َه فِْرَعْو  فجم  ل لير  ششهيله شمعاشة  شةا ب  يامؤا  شلجيؤرنه .(8  لقصم:   ُجنُودَهَُما َكانُوا َخاِطئِينَ  إِ

فليؤؤر   جعؤؤل  هيرؤؤاآئن (. شمعيؤؤرم ه  رطنئؤؤ  فليؤؤر  يؤؤي  ل  ؤؤل  ؤؤاهلل شةؤؤلص  لمؤؤممين . فوؤؤر   ة ؤؤس  لصؤؤ  :  
 ة س  ربا  شلع شيعيا ش ستخف  رم  فأآايره إةوظ كاةر   رما فاسقن   فشميتظ  لص  :

ويي . فوؤر مؤا/يؤ  ييؤظ لمقاتؤل ليؤاةةا / لمكله/شهما  لحكظ  لت صنيي لوؤمالء  لجيؤرن  لؤذو   قؤاتير   لنؤرم:  لجايل
 و  تعالى هييظ:

  فتؤل ض]يؤذ  ييؤى وما و يهه حهال رؤ هائه  الجاهل جسال حايايا يمنعه من إ را  ما هو و يه من الوال -1
شجؤؤرن م ؤؤؤل يؤؤؤذ   لجوؤؤؤل[. شكؤؤؤذلك  لمكؤؤؤله إكل يؤؤؤا ة ة ةؤؤؤا فعيةؤؤؤا  موؤؤؤان   القتؤؤؤل ش ألذ   ال  سؤؤؤتطة  فؤؤؤل ر  مؤؤؤ  

 الء  ؤا ةؤؤم ييمؤاء هيؤؤل  لسؤي  ش لجمايؤ   ييؤؤى ه  جويوؤظ شىكؤؤل يوظيميؤ   شال يجؤل  مؤؤ  مكؤا  إجبؤؤاره. فوؤم 
ش فنبقؤؤى لوؤؤظ ةكؤؤظ  إلسؤؤالم ييؤؤى ظؤؤايله مؤؤ   قؤؤاء ةكموؤؤظ  لعؤؤام    عتيؤؤل لوؤؤظ يؤؤذر  بؤؤلعةا  إ  كؤؤا  ة ة ةؤؤا(

  هةوظ م  آا     ل  ل( ألةوظ معوظ. شال  عيى يذ  ك ل  ينيةا ل ل ش ةا م  آا     ل  ل.
, أو لعصهبية ل قهوم أو الهوطن أو الوه ب أو القبن هة أو االرته ا  سهب والوايفهة أو وأما المقاتل ل دنيا ل ك -2

. شيؤؤر  عؤؤلف هةؤؤ   قاتؤؤل  لمسؤؤيمن   مؤؤ  ةؤؤاكظ كؤؤافل ظؤؤالظ وؤؤر لي  ل  ؤؤار شيعؤؤاشةوظ. فوؤؤذ  أي رابوههة وصههبية
يؤام  لجياي لةس جايال  ؤاألمل شال مكليؤا  التواوؤا  بؤل يؤر مختؤار  سؤتطة  تؤل  يميؤ   هش  ل ؤل ر ميؤ   هش 

  ش اتؤل  لمسؤيمن   ؤاآلرل  لؤاةةا   بؤتل   لاررل فة  هدال لر هر ن. ش ا نري  لألسباص  لاةنريؤ   فوؤذ  ميؤافق 
 م  هجل  لاةةا  فور كافل  قاتل تحن ر     ل افلي . ال يذر ل  م  جول هش إكل ه.

 

معلشفؤ  ييؤا هيؤل  لسؤي   شهما  صا  لاةةا ش لمكاسب فيةس م   أليذ ر  لشلعة  في فعل  ل  ل. فوذه  أليذ ر
 بلةوا إ  باء  .  سةأتي  شيام  لقصا لي عل(  شيذه لش لتأشي  ش إلكل ه ش لجماي  شيي   لجول  

ََ ِدَمااااَءكُْم َوال    قؤؤؤرل تعؤؤؤالى:  ؤؤؤاآلرل ف ؤؤؤي هم ؤؤؤال يؤؤؤمالء  لؤؤؤذو   بؤؤؤتلش   لؤؤؤاةةا  َوإِذْ أََخاااذْنَا ِميثَااااقَكُْم ال .َْساااِفكُو

ََ أَْنفَُسكُمْ  ََ .ُْخِرُجو ََ فَِريقااً ِماْنكُْم ِماْن  *  ِمْن ِديَاِركُْم ثُمه أَْقَرْر.ُْم َوأَْنتُْم .َْشَهدُو ََ أَْنفَُساكُْم َو.ُْخِرُجاو ثُامه أَْناتُْم َهاُؤالِء .َْقتُلُاو

ََ َعلَْيِهْم بِا َْ يَأْ.ُوكُْم أَُساَرى .ُفَادُوهُْم َوهُ إلِ ِديَاِرِهْم .ََظاَهُرو َِ َوإِ ََ بِابَْعِض ثِْم َواْلعُدَْوا م  َعلَْيكُْم إِْخَراُجُهْم أَفَتُْؤِمنُو َو ُمَحره

ََ بِبَْعِض فََماا َجاَزاُء َماْن يَْفعَاُل ذَِلاَك ِماْنكُْم  ََاد ِ  إالاْلِكتَاِب َو.َْكفُُرو ََ إِلَا  أَ ِخاْزي  فِاي اْلَحيَااةِ الادنْنيَا َويَاْوَم اْلِقيَاَماِة يُاَردنو

ُ بِغَافِا ََ اْلعَذَاِب َوَما َّللاه اا .َْعَملُاو اتََرُوا اْلَحيَااةَ الادنْنيَا بِااْلِخَرةِ فَاال يَُخفهاُف َعاْنُهُم اْلعَاذَاُب َوال هُاْم  * ِل َعمه َْ أُولَئِاَك الهاِذيَن ا

 ََ  .84-86/ لبقل  . يُْنَصُرو
 

ةؤؤ  ش ؤؤا رش   إلمؤؤام مسؤؤيظ رةمؤؤ    مؤؤ  ةؤؤاوث هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ه
)مههن قههرج مههن الواوههة وفههار  الجماوههة فمههات, مههات منتههة جاه يههة. ومههن قههرج و هه  أمتههي يضههرب )رههها   ؤؤال:

 .وسد وسده ف يا مني ولسه منه( لذيوفاجرها وال  تواش  من مؤمنسا وال يفي 
 يذ  م  ةنث ةكموظ  لشليي  لي لي  يل  حكظ لوظ  ال  ل هم  اإلسالم.
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تؤال يؤمالء  لميتسؤين  لإلسؤالم  لمقؤاتين  ليمسؤيمن  مؤ   ل ؤافلي   فوؤر إ جؤاه  : شيي ةكظ  وأما المسألة المانية
 و  تعالى هييظ: وييكما 
  ل من واتل المس منن مة الكافرين فقتاله واجب و   المس منن, وال يجب و ه  المسه م, ولهم يك فهه هللا  

 ما ال يستوية, من تمنن  الجاهل من القاصد, وال المكره من العامد.
ش ؤؤا  سؤؤتال  لعيمؤؤاء  حؤؤاوث  .190 – لبقؤؤل    وقااا.لوا فااي ساابيل هللا الااذين يقااا.لونكم وال .عتاادوا  ل  ؤؤال تعؤؤالى:بؤؤ
  ييوا  لذي جاء فةؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هريؤل يؤ  جؤةش  اؤحش  ل عبؤ   ةتؤى إذ   رضييا ش  

هللارؤليظ شفؤنوظ   ؤا رسؤرل   كةؤا  خسؤف  ؤأشلوظ شهللارليظ  فقالؤن يا شؤ :  كاةر  بينا ء م   ألرض رسف  أشلوظ ش
هللارؤليظ شيحشؤلش   يينايظ شهسر  وظ شم  لةس ميوظ  فأريليا رسرل   ديى   يية  شسيظ  أةؤ   خسؤف  ؤأشلوظ ش

دؤحةم مسؤيظ   ؤال رسؤرل   دؤيى    فؤيورم  ل ةام  ييى ةةاتوظ. شفي رش    هم سيم  رضي   ييوا كمؤا جؤاء 
فقيؤن: ف ةؤا  مؤ   يعوذ وائذ بالبنه فنبع  إليه بع  فنذا  هانوا )بنهداء مهن اررك قسها )سهم( ) يية  شسيظ :

. فاسؤتال )يخسا به معسم ولكنه  بع   وم الايامة و ه  ننتهه( كا  كاريا؟  ال رسرل   ديى   يية  شسؤيظ:
   ؤالحلص مؤ   ل ؤافلي   شيبع ؤ   لعيماء بوذ   لحؤاوث ييؤى  تؤل  لجايؤل ش لمكؤله شغنؤل  لقادؤا  ممؤ   صؤا  لمسؤيمن

   ييى ةنت  معذشر  إ  كا  ل  يذر.
لؤؤظ  منؤؤحه مؤؤ   لخسؤؤف  ف ةؤؤا  –شيؤؤر  لقؤؤانر لؤؤر بؤؤاء ييؤؤى تمننؤؤح  لمكؤؤله ش لجايؤؤل -فقؤؤال  لعيمؤؤاء: إذ  كؤؤا   

 لعينا   ه   منحشه م   ل افلي  شير  قاتل معوظ؟!
اريؤؤ  ييؤؤى شجؤؤرن  لمسؤؤيظ فؤؤي سؤؤر ن  ل ؤؤافلي  هش  ل يمؤؤ   فوؤؤذ   لخسؤؤف  ؤؤ  هش  تيؤؤ  معوؤؤظ  يؤؤر مؤؤ   لعقربؤؤ   لق

 فةأرذه  لعقاص معوظ  شال   يم    فنبعث ييى ةنت   إ  كاةن دالح  ة عت  في  آلرل .
شييؤؤى كؤؤل ةؤؤال  فالوؤؤاجظ ييؤؤى  لمسؤؤيمن  وليؤؤا بوؤؤظ  ألذ   يؤؤر فؤؤى هةسؤؤ  هةر لؤؤ   مسؤؤيظ دؤؤا ل( ش ؤؤا ت يؤؤظ 

 رل يذه  ل قل . لعيماء في ةكم   لذي سيشنل إلة  في هللا
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 فالخالصة:
شسؤليلت  إلؤى     نون لنا الظاهر وهللا  تول  السرائر. فظاهره مقاتل مة الكافرين, فيجب وتالهه أو يجهوز.

إ  كاةؤؤن دؤؤالح  ة عتؤؤ  وؤؤرم  ل ةامؤؤ . فقؤؤا رش   لبخؤؤاري رةمؤؤ    تعؤؤالى فؤؤى كتؤؤاص  لشؤؤوان ت مؤؤ  دؤؤحةح  يؤؤ  
   يي  هة   ال: رضييمل ب   لخطاص 

  شىةمؤؤا  ةقطؤؤ يوؤؤا رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ. شى   لؤؤرةي  ؤؤا  فؤؤيإ  هةاسؤؤا كؤؤاةر  ومرؤؤذش   ؤؤالرةي    
    يءةأرؤؤذكظ  آل   مؤؤا ظوؤؤل ليؤؤا مؤؤ  هيمؤؤال ظ  فمؤؤ  هظوؤؤل ليؤؤا رنؤؤل   هميؤؤاه ش لبيؤؤاه. شلؤؤةس إلنيؤؤا مؤؤ  سؤؤليلت  بؤؤ

  ال ه  سليلت  ةسي (.سليلت . شم  هظول ليا سرء  لظ ةأمي  شلظ ةصا    شى   في حاسب 
فالحكظ  لعام ل  هة  م   آا     ل  ل( إ  كا  م   ل  ار. شهة  م   آا     للن ( إ  كا  مؤ   لملتؤاو . شهةؤ  

 ل قؤل   لتالةؤ  إ  بؤاء  فؤيم   آا     لباا (إ  كا  معوظ شيكذ . شسةأتي  لت صنل ي  هيذ ر  لمكؤلين  ش لجؤايين  
 .  

 :وهللا المستعاو  ولم يد من الوقوش نقول
إو هؤالء الهذ ن   ومهوو أنسهم مسه منن, ويتسهموو بأ همائسم وي بسهوو لبا هسم, وربمها صه وا أو صهاموا, 

أمهر صهدر إلهنسم مهن  أيمن الذ ن يعم وو في جنوش حكام المس منن أو شرطتسم أو ا تخباراتسم..تم  نفذوو 
و إ راه , ووهد ربهاهم أ هيا هم و ه  ذلهك وأقهذوا رؤ ائسم, حالال  او أم حراما, ويويعونسم ون وناوة أو جسل أ

و هنسم العسهو  والمواتنهق. فهننسم  مها ههو مع هوم,   هدافعوو وهن حكهام  فهر  ا مهة فسهقة, ويقهات وو إله  جانهب 
جنوش الكافرين,  ما هو حاصل النوم من جنوش تر يا وبا سهتاو وبعه  الهبال  العربيهة واا هالمية, ويعم هوو 

ن وغنهرهم مهن الكفهار, ويور هوو ناروروبن تخبارات النسو  والنصارن من ارمريكاو وإل  جانب أجس   أمن وا 
ة, والتجاريههة, )ههل ومرا هه  تنصههنر المسهه منن, ومرا هه  ناههر الههدوار  يوواوههدهم العسههكرية. ومرا هه هم الد) وما هه

ؤمنها, أو شهر وا والفسا  والمجوو...وال  بهالوو فهي  هبنل تنفنهذ أوامهر أ هيا هم, ههل وت هوا مسه ما, أو رووهوا م
 مس مة, أو  تموا طفال, أو انتسكوا حرمات )نوت وأوراك المستضعفنن.. امرأ 

الداق يهة,  االنقالبهات فهي)ل تراهم مستعد ن رو يوارب بعضسم بعضا, وأو يضهرب بعضهسم روهاب بعه , 
تتوههارب  ول  الب ههداو المتجههاور   حنهه   منههرا مهها فههيالوههروب اره يههة الناشههبة )ههنن حكههامسم الوواغنههه  فههيأو 

 هفك  مهاء بعضهسم, وفه  أ هر  فهيإ المية أو وربية مة بعضسا. فترن ههؤالء الجنهو  )المسه منن ( يخ صهوو 
ووو اا الم  ووموم وتهالسم ههو و ه   ه واو م هو سم, أو و ه  الصهراع و ه  ارراقهي وإفناء بعضسم  وهم  دن 

باطههل. رنسههم تربههوا و هه   انههدحارحههق, أو  ال ههتعالءواقههتالد السيا ههات, لتكههوو العهه   لفههالو أو فههالو. ولههيا 
 طاوة الم و  والرؤ اء والوالء ل وطن أو القوم أو الو ب.

أو هؤالء المقات نن إجمهاال لسهم حكهم رايهاتسم وطهائفتسم.  –وهللا تعال  أو م  –فالوايقة الارعية الناصعة 
ارمريكههاو  رايهةومههن وات نها توههه  حهها م مرتهد, نقهات سم بصههفتسم طائفهة ر  , رايهة مها أ ه فنا, فمههن وات نها توههه 

 والكفار نقات سم بصفتسم طائفة  فر..
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 وو   هذا فال يجوز أو يص   و   وتالهم, وال  دفنوو مة المس منن, مة التنبيه المسهم جهدا  و ه  أننها ال
نمها وامهد نوكم بالكفر العنني و    ل فر  منسم,  ما تقدم إال إذا و مه منه )ننة بأنه ليا جاهال وال مكرها وإ

ومهن و هم منههه أنهه موافهق ر ههيا ه المرتهد ن, مهوال ر ههيا هم الكفهار مهن أمريكههاو وغنهرهم فسهذا نوكههم  . واصهد
بكفره ور تهه حيها ومنتها, ويأقهذ أحكهام ذلهك, ف واجهه مهن مسه مة باطهل, وال  هرا مسه ما وال  ورتهه... إله  فقهر 

 أحكام المرتد ن.
 

.فؤؤؤي فتؤؤؤر ه  لشؤؤؤونل   قتؤؤؤال  إلةجينؤؤؤح 1958   لمتؤؤؤرفى سؤؤؤي   لي قؤؤؤرل  لشؤؤؤةر هةمؤؤؤا بؤؤؤاكل محؤؤؤا   لؤؤؤا ار  لمصؤؤؤ
مجيؤ   فؤيش ل لةسنن  شم  بابووظ مم   يتا  ييى بؤالن  لمسؤيمن   شةكؤظ مؤ  هيؤاةوظ مؤ   لمسؤيمن  ش لتؤي ةشؤليا 

   لواي  لييري:
لصهراش. نوع من أنهواع التعهاوو, وهل أو  مر.فسهو الهر   الجاموهة, والكفهر ا بأي]أما التعاوو مة اانج ن , 

, وال  نفة معهه تهأول, وال  نجهي مهن حكمهه وصهبية حمقهاء, وال  يا هة قروهاء, وال مجام هة اوتذارال يقبل فيه 
الكفهر والهر    هواء.إال مهن جسهل أو  فهيالنفها .  هواء أ هاو ذلهك مهن أفهرا , أو حكومهات أو زومهاء.   سهم  ههي

هللا أو  تهوب و هنسم, إو أق صهوا مهن و هوبسم أقوأ تم ا تدر  أمره وتاب, وأقذ  بنل المؤمننن, فأولكهك وسه  
بقعههة مههن بقههاع اررك إذا تعههاوو مههة أوهههداء  أي فههيهلل ال ل سيا ههة وال ل نههاس )...( أال ف ههيع م  ههل مسهه م, 

اا الم, مستعبدي المس منن, مهن اانج نه  والفرنسهننن وأحالفسهم وأشهباهسم, بهأي نهوع مهن أنهواع التعهاوو, أو 
الههد ن إو فعههل  فههيا ههتواع, فضههال وههن أو  نصههرهم بههالقول أو العمههل و هه  إقههوانسم  ههالمسم ف ههم يوههاربسم بمهها 

شنكا من ذلهك تهم صه   فصهالته باط هة, أو توسهر )وقهوء أو غسهل أو تهيمم فوسهوره باطهل, أو صهام فرقها أو 
نفههال فصههومه باطههل, أو حههج فوجههه باطههل, أو أ ن ال  هها  المفروقههة, أو أقههرج صههدوة توووهها, ف  اتههه باط ههة 

  و يه, أو تعبد لربه بأي عبا   ف با ته باط ة مر و   و يه, ليا له ف  شيء من ذلهك أجهر, )هل و يهه مر و 
ااتم والوزر. أال ف يع م  هل مسه م أنهه إذا ر هب ههذا المر هب الهدنيء فقهد حهب  وم هه, مهن  هل عبها   تعبهد )سها 

)سها مسه م حقنهق )سهذا الوصها  حمهأ  ههذه الهر   رقهي لنفسهه. ومعهاذ هللا أو  رقه  فهي, ا هرتكلربه وبل أو 
صوة  ل عبا  . وف  وبولسها  مها ههو )هد سي, مع هوم مهن الهد ن بالضهرور ,  فيالعظيم. ذلك بأو اايماو شرب 

 ال يخالا فيه أحد من المس منن. وذلك بأو هللا  بوانه يقول :
 فَقَدْ َحبَِط َعَملُهُ َوهَُو فِي اْلِخَرةِ مِ إلَوَمْن يَْكفُْر بِا َِ )...( أال ف يع م  ل مس م  ل  (5  لما ا :   َن اْلَخاِسِرينَ يَما

مسهه مة, أو هههؤالء الههذ ن يخرجههوو و هه    ههنسم ويناصههروو أوههداءهم. مههن تهه وج مههنسم ف واجههه باطههل بوالنهها 
أص يا, ال   وقه تصهويح, وال  ترتهب و يهه أي أتهر مهن فتهار النكهاش, مهن تبهوت نسهب ومنهراا وغنهر ذلهك. وأو 

ت وجا بوهل زواجهه  هذلك, وأو مهن تهاب مهنسم ورجهة إله  ربهه وإله    نهه, وحهارب وهدوه ونصهر من  او منسم م
ارتد وهي ف  وقد نكاحهه زوجها لهه, وال ههي  التيت وج )سا حال الر  , ولم تكن المرأ   التيأمته, لم تكن المرأ  

يوا شهرعيا  مها ههو في وصمته. وأنه يجب و يهه بعهد التوبهة أو يسهتأنا زواجهه )سها. فيعقهد و نسها وقهدا صهو
حمأ  هذه الر   أو وهد بوهل  فيرتكسوا اهللا بأزواج  ا)تالهن)د سي واقح. أال ف يوت  النساء المس مات الالتي 

و   هؤالء الرجال,ليسوا لسن بأزواج حت   توبوا توبهة صهويوة وم يهة,تم  ت وجهوهن  نكاحسن,وصرو مورمات
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رقنه منسن بال واج من رجل هذا حالهه وههي تع هم حالهه,أو  زواجا صويوا.أال ف يع م النساء المس مات أو من
هللا أو ترقهه  النسههاء  رقههنه بالبقههاء مههة زوج تعههرد فيههه الههر   فههنو حكمسهها وحكمههه فههي الههر    ههواء. ومعههاذ

 المس مات رنفسسن وروراقسن, ورنساب أوال هن شنكا من هذا.
 ا لد نه من وب  العا)منن وقيانهة الخهائننن.[لنفسه , وليكن  ياج   ف ننظر  ل امر  أال إو ارمر جد )...(

 هةما باكل(. – ةتوى  لشايا م  كالم  إلمام  لمحا  رةم   . ةقال  ي  كتا    كيم   لحق 
ذ ت  فؤؤي ليؤؤل ء  فوؤؤذه  ألةكؤؤام  لشؤؤلعة   ذ ت  لصؤؤي   العقنؤؤا  شهدؤؤرل  لؤؤاو .م   ر يؤؤا  لحاكمةؤؤ  هلل ش لؤؤرالء ش

ماةؤؤ  كمؤؤا كلرةؤؤا متعيقؤؤ  فؤؤى هييؤؤاق ييمؤؤاء كؤؤل بيؤؤا ه  وينيريؤؤا لييؤؤاس شال  كتمرةوؤؤا     لةسؤؤن مسؤؤا ل فلعةؤؤ .شى   أل
رغبؤ  فؤؤى مؤا ييؤؤا  لسؤالآن  هش ر بؤؤ  ممؤا لؤؤاووظ. ذلؤؤك هةوؤا مسؤؤأل  إ مؤا  شك ؤؤل  ؤا تطؤؤال مئؤات  آلالف مؤؤ   لبشؤؤل 

  لذو   قاتير  فى سينل  لطاغرت شيحسير  هةوظ مسيمن .
 صاق شدل ة  شرجرل . راد  م   يل كل يالظ ش ا ا شن عة  مسيظ: شيجب  إلجا   ييى هسئي  يام . شب

  يؤؤل ةليؤؤا ه  ةؤؤؤيوة  أمتيؤؤا؟ يؤؤل ةليؤؤؤا ه  ةتحؤؤلر مؤؤ  مسؤؤؤتعملييا؟ يؤؤل ةليؤؤا ه  ةل ؤؤؤى  ا تصؤؤانةا شةسؤؤت مل ثلش تيؤؤؤا
 شةستلن ةقر يا؟ يل ةليا ه  ةا ف  ي  هة سيا ضا مختيف هةر ع  ل افلي ؟

    تحكميا؟  لتي ر ةن   ل  ار  ؟ شةتخيم م  بل     ليصار  شش يل ذلك يل ةليا ه  ةحكظ  شليع 

   فلذ  كا  جر ص هةايظ ييى يذه  ألسئي   ؤالي ي! فوؤر لؤةس معيؤي  مؤا ووؤظ  لمسؤيمن  مؤ  مسؤا ل يؤذ   ل تؤاص. بؤل
 ال  كر  مارجا ييى  ا م   لمسيمن .

 ا ق  شييؤؤى رهسؤؤوا مسؤؤأل  ك ؤؤل شرن  شهمؤؤا إذ  كؤؤا   لجؤؤر ص كمؤؤا يؤؤر م تؤؤلض مؤؤ  كؤؤل مسؤؤيظ بؤؤيعظ  فؤؤل   لمسؤؤا ل  لسؤؤ
 لحكؤؤام  لمؤؤر لنن  لي  ؤؤار  شمسؤؤأل   تؤؤالوظ مؤؤ  هشلةؤؤا وظ  شبالتؤؤالي  تؤؤال جيؤؤرنيظ تؤؤأتى ييؤؤى رهس تيؤؤك  لمسؤؤا ل شفؤؤى 

 مقامتوا  شال بك بليا شيقال شميطقا فى ذلك.

يواربوننها  نهوم الوإو من ناف ة القول, ومن المع وم من العقل والبصر بالضهرور , أو نع هم أو ارمريكهاو ال
وهم  دفعوو باآلالد من المنتسبنن لإل هالم مهن ههؤالء    وال  واجسوننا و   اررك بجنو هم إال و نال مباشر ,
الجسههال والمكهرهنن والمرت وههة والمنهافقنن, يقههات وو مههن )هنن أ ههد سم ومهن ق فسههم, وهن أيمههانسم ووههن  الضهالل و

با سهتاو.  فهي, ويوصل النوم معنا أيضا أفغانستاو  فيمعنا  شمائ سم, بأمر من أ يا هم المرتد ن,  ما حصل
تفعههل حهرب الكويهه, حنه   ق هه الجنههوش العربيهة واا هالمية تفهتح الوريهق لألمريكهاو. و مها  فهيو مها حصهل 
 وننن, وبخهدمات جنهوش  ول الخ هيج العربهي, وارر و وبا سهتاواالعهرا  بهالجيش والعمهالء العهر  فيأمريكا النوم 
أما و   صعند موار   ارمريكاو, ل ع ماء والاباب المس م, فيعرد  ل والم, و اعية إل  هللا, و هل و  .و واها 

)نتهه وأه هه, لهيا  شاب مجاهد, أو الذي يضرب و يه الباب لنال ويجره )مياب النوم إل  السجن, ويكاا  وأ 
 الهذيالسهجن؟وهل القاقهي  فهياتم أمريكيا وإنما من )ني ج دته  فسل الجال  الذي يستقب ه بالضرب والر ل وال

يوكههم و يههه بغنههر مهها أنهه ل هللا, بااوههدام أو السههجن؟وهل الههذ ن  نفههذوو هههذه ارحكههام؟؟ هههل  ههل مههن  ههبق مههن 
هؤالء هم من النسو  وارمريكاو؟؟ أم من الذ ن   وموو أنسم مسه منن؟  إنسهم مهن المرتهد ن والضهالل مهن )نهي 

  ننهها وأوراقههنا, ونبههيح لسههم أموالنها و مائنهها؟ وبالتههالي يضههرب النسههو  وومنها. فسههل  ههنقات سم, أم  نسهه م إلهنسم 
 و.و)ال نا ويفع وو )نا ما يااؤ  فيوارمريكاو والص نبنوو جذورهم 
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  جب ه  ةقاتيوظ نفايا ي  نو    ش لمستضع ن . شهمل   ش ضم:
*  سبيل هللا الذين يقا.لونكم وال .عتدوا فيوقا.لوا   190 – لبقل. 
*   َالهاِذيَن ي َِ َجاِل َوالن َِسااِء َواْلِوْلادَا ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ ََ فِي َسبِيِل َّللاه ََ َربهنَاا أَْخِرْجنَاا ِماْن َوَما لَكُْم ال .ُقَا.ِلُو قُولُاو

ِ *  ا ِماْن لَادُْنَك نَِصايراً َهِذِه اْلقَْريَِة الظهاِلِم أَْهلَُها َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَدُْنَك َوِلي اً َواْجعَاْل لَنَا ََ فِاي َسابِيِل َّللاه الهاِذيَن آَمنُاوا يُقَاا.ِلُو

 ََ َِ َكاا َه َكْيادَ الشهاْيَطا َِ إِ ََ فِاي َسابِيِل الطهااغُوِت فَقَاا.ِلُوا أَْوِليَااَء الشهاْيَطا ً َوالهِذيَن َكفَاُروا يُقَاا.ِلُو  .(75 /76  ليسؤاء:    َضاِعيفا

يا  صان معلف   لحكظ  لشؤليي لقتؤال يؤمالء   شلسؤيا  صؤان  ضؤا ا  لؤلهي ش لحؤلص ش لمكنؤا   شةي ن  لي ل إلى هةيا ي
مؤ   تؤؤالوظ يجرمؤؤا هم نفايؤؤا  شتقؤؤا ظ ذلؤؤك هش تؤؤأرنله يؤؤ   تؤال  ألمليكؤؤا  ش ل  ؤؤار فؤؤذلك متؤؤلش  لقؤؤان   لجوؤؤان شهمؤؤل ء 

  لحلص م   لمسيمن    حسب مقتضةات  لضلشر  ش لمصيح .
 

 والتأويال وعادم قصاد الفعال  للمسالم الواقاع فا  عمال مان أعماال الكفار  عناد أهال  أعذار الجهل واإلكاراه

 السنة والجماعة  هل هي عذر لمن يعاوَ العدو من جنود المسلمين ! وأعيانهم!؟

غا ؤؤ  فؤؤي  أليمةؤؤ   شيؤؤي ه   لمسؤؤيظ  ؤؤا  قؤؤ  فؤؤي يمؤؤل مؤؤ   مسؤؤأل لقؤؤا فصؤؤل ييمؤؤاء هيؤؤل  لسؤؤي  ش لجمايؤؤ  فؤؤي 
 مؤؤا   شيكؤؤر  لؤؤ  يؤؤذر مقيؤؤرل بؤؤليا   ح  ؤؤ  مؤؤ   لحكؤؤظ ييةؤؤ   ؤؤال  ل ش لخؤؤلشج مؤؤ  ميؤؤ  هيمؤؤال  ل  ؤؤل  ليا ضؤؤ  لإل

هشجؤؤح إجمؤؤاال  ؤؤأ   لعيمؤؤاء  ؤؤا  شل يؤؤي لمسؤؤيمن . شكمؤؤا  يؤؤن فيسؤؤيا فؤؤى يؤؤذ   ل تؤؤاص  صؤؤان ةقؤؤل  لمطؤؤرالت  ل قوةؤؤ   
 جعير  يذه  أليذ ر  لشلعة  هربع  ه سام  شيي:

 ؤل  خلجؤ  مؤ   لميؤ   إلسؤالمة   شيؤر يؤذر بؤليا مؤا لؤظ  كؤ  شير جول فايل فعل  ل  ؤل  ؤأ  فعيؤ  ك الجسل: .1
  لجول فى همل معيرم م   لاو   الضلشر .

شيؤؤر ه   قؤؤام  لمسؤيظ ييؤؤى فعؤؤل مؤؤ  هفعؤؤال  ل  ؤؤل  شيؤؤر  عيؤظ  أةؤؤ  ك ؤؤل  شل ؤؤ    عيؤؤ  مجيؤؤل  تحؤؤن  ؤؤر   اا ههراه: .2
  لتواوا.

ي ييؤؤاه    ؤؤ  ه   لشؤؤليع  تحتميؤؤ . ه   قؤؤام ييؤؤى يمؤؤل ك ؤؤلي  متؤؤأشال جؤؤر ه ذلؤؤك بؤؤليا لؤؤالنل بؤؤلي التأويههل: .3
 فالتأشيل ير ظ  غنل  لالنل نلنال.

شيؤؤر ه   قؤؤ  ميؤؤ   لعمؤؤل  لمك ؤؤل مؤؤ  نش   صؤؤا شال معلفؤؤ . كمؤؤ   طؤؤأ  لمصؤؤحف  وههدم وصههد الفعههل المكفههر: .4
  لشليا شير ال  علف  شي   هة  بيء هللارل. فور لظ  قصا ش ء  لمصحف.

 عرن  إلنوا فى كتب  ل ق  ش لعقا ا.شليعيماء ت صنالت موم    لمكا   لموتظ بوا  ل

 شل   م   لموظ ه  ةذكل:
  . ه  يذر  لجول وحشل  العيظ ش ليةا   فم  كا  جايال فعيظ شبن  ل  فيظ  قيل  لحق  لظ  عا جوي  يذر 
  ه. ه  يذر  إلكل ه  إ  كا  إكل ي  ة ة ةا(  وحشل بحش ل  إلكل ه  هش  قار   لمكله ييى  ل  ا  هش  لولشص م   إلكل  

   ه  يذر  لتأشيل وحشل   ةام  لحج   لشلعة  ييى  لمتأشل   سان نلني   فل   امن  لحجؤ  ييةؤ  لؤظ  عؤا  لتأشيؤل يؤذر
 ل . 

 . ه  يذر يام  لقصا وحشل  اليةا   فل  يان  ل ايل ل عي   لمك ل   عا  ليةا  دار ياما 

 

 وبالخالصة:
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ه ل يؤذره  ةكؤظ  ك ؤله  شمؤ   لموؤظ جؤا  ه  ةعيؤظ  هشفؤل  مؤ   رت ؤب فعؤل  ل  ؤل شلؤظ  كؤ  ييؤاه يؤذر بؤليي   
ه   لحكظ  ال  ل ييى معن   كر  م   يل ك م لا    أليية   لشؤلعة  ييؤى  لقضؤاء شتيؤن   ألةكؤام  شت وؤظ  أليؤذ ر 

 شهش لوا  شه   كر  ل   ار  ييى إ ام   لحج  ش ليني  ييى  لمعن   لمحكرم يية .
مههن وبهههل ههههؤالء الجنهههو   اا هههراهبوههه   وهههون العههذر بالجسهههل أو ومهها  سمنههها هنههها توههه ههههذا العنهههواو هههو 

المنتسبنن لإل الم وهم يقات وو المس منن مهة الكفهار والمرتهد ن وتوهه ميها تسم ورا هتسم.وال حاجهة لبوه  وهذر 
 ف  هذه الوالة. مال يخصسالتأويل وال ودم القصد رنه 

وهذرهم. ولههيا مهن أجههل وهدم وتههالسم,  وننبهه و هه  أو بوه  وههذرهم ههو مههن أجهل معرفههة الوكهم بكفههرهم أو
 .الكافرين حت  ولو  انوا مس منن فقتالسم واجب  ما )ننا الدلنل الاروي بمجر  وصدهم لقتال المس منن مة

 

 بو  وذر الجندي المقاتل ل مس منن مة الكافرين بالجسل:  -1

عؤل محلمؤا وتلتؤب ييةؤ   ل  ؤل. هما  لعذر  الجول  فور كما  ييا ه   قام  لمسيظ ييى فعل  ل  ل  جايال  أةؤ  ف
ةال  م اليا ه   قام يذ   لجياي  لمسيظ ييؤى  تؤال  لمسؤيمن   معتقؤا  ه  ر ةسؤ  شلؤي همؤل مسؤيظ  شهةؤ   قاتؤل  فيهي 

ةاسا غنل مسيمن   هش مسيمن  مستحقن  ليقتال   اا    م ساو (.  حنث  كر  جوي  يذ  ة ة ةا. شكؤأ   جوؤل هةؤ  
 هةوظ ك ار جاؤش  لمسايا  ر ةس   لمسيظ ضا م   جره  تالوظ بليا.  قاتل م   ل  ار   هش     

فؤؤا  تؤؤرفل م ؤؤل يؤؤذ   لجوؤؤل  لم تؤؤلض لوؤؤذ   لجيؤؤاي   فقاتؤؤل  لمسؤؤيمن  مؤؤ   ل ؤؤافلي  شيؤؤر ال وؤؤاري ةؤؤال ر ةسؤؤ  
لؤر .  شم  مع  شال ةال  لمسيمن   لم يرمن   لذو   قؤاتيوظ ... فوؤذ   ؤا  عؤذر  جويؤ  ييؤا    ال ةحكؤظ  ك ؤله ينيؤا

 ثين لاويا ل  م ل يذ   لجول.
فوؤؤؤل وتؤؤؤؤرفل م ؤؤؤؤل يؤؤؤؤذ   لجوؤؤؤؤل  لنؤؤؤؤرم  لوؤؤؤمالء  لجيؤؤؤؤرن ش لضؤؤؤؤبا  ش لشؤؤؤؤلآ  ش إلسؤؤؤؤتخبار ت  لمقؤؤؤؤاتين  ليمسؤؤؤؤيمن  

شسؤا ل   ةتشؤارش لمجاياو    أش مل يمالء  لملتاو  إلى جاةب شب ةان  جنرش  لنورن ش ليصار ؟! يل  عقل يؤذ  مؤ  
 لابرش   ش لصؤحف ش لمجؤالت؟!  اإلضؤاف  إلؤى قةؤام  لمسؤيمن   ات   ش لتي حيرةات  ش إليالم  لمختي    م   إلذ ي

كؤؤل مكؤؤا  يؤؤ  يؤؤذه  لقضؤؤا ا! ةتؤؤى  مكؤؤ   فؤؤي لمسؤؤاجا   شةؤؤاوث  ليؤؤاس  فؤؤي لشؤؤر رع  ش لخطبؤؤاء  فؤؤي الم ؤؤايل ت 
ةسؤا وظ شفضؤا م   لقرل  لنرم  أ  آيةع   لمعلك  بن   لمسيمن  ش ل ؤافلي   شفسؤان  لحكؤام شك ؤليظ شفجؤرريظ  شسؤ رر

هبيؤا وظ شه لبؤا وظ   شةكموؤظ  انؤؤل بؤليع   إلسؤالم ششال وؤؤظ لي  ؤار  شمحؤاربتوظ ليمسؤؤاجا ش لعيمؤاء ش لشؤباص  لمسؤؤيمن  
كل بالن  لمسيمن  شميوا  اكستا . فؤل  كؤا  فؤى يؤمالء  لجيؤرن  في لمجاياو ... لر.  ا دارت معيرم  ل ل هةا  

!! فوؤؤر معؤؤذشر  جويؤؤ  و  تعؤؤالى هييؤؤظ. ةقاتيؤؤ  شجربؤؤا هش جؤؤر ه    ش ؤؤا رر ألمؤؤمؤؤ  بياؤؤن  ؤؤ   لياليؤؤ  ه   جوؤؤل يؤؤذه 
   شيبعث ييى ةنت .    وي ع  يذره ييا
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 بو  وذر الجندي المقاتل ل مس منن مة الكافرين باا راه: -2

 :؟  عذر  لجياي  لمقاتل ليمسيمن  م   ل افلي   اإلكل ه يل  

ألةؤؤؤ   أليؤؤؤظ  شألةؤؤؤ   لعؤؤؤذر  لشؤؤؤا  .  –رغؤؤؤظ رغيتيؤؤؤا  اإل جؤؤؤاه  -مؤؤؤ   لت صؤؤؤنل يءسؤؤؤيتر ف مؤؤؤ  يؤؤؤذ   لعؤؤؤذر   شؤؤؤ
فمع ظ يمالء  لجيرن ش لضبا   لعامين  في  لجةش ش لشلآ  ش ر   ألم    عتلفر   لنر كوظ لير   . شل    عتؤذرش  
هش  عتؤؤؤذر مؤؤؤ  وؤؤؤاف  يؤؤؤيوظ دؤؤؤ    لؤؤؤلن  ش ل  ؤؤؤل   ؤؤؤأةوظ مكليؤؤؤر  شمجيؤؤؤلش  ييؤؤؤى  تؤؤؤال  لمسؤؤؤيمن   ؤؤؤأش مل هسؤؤؤةانيظ 

 عؤة  لؤاشل  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة   ةنؤث سؤا ن  في. كما ةصل  تاو  هش  ل المن   إلى جاةب شب ةان   ل افلي  لمل 
 همليكا يينايا  لحكام لقتال  لمسيمن   فسا ر  يينايظ  لجيرن لذلك.

 فول  مك   يرل يذر يمالء  اإلكل ه ؟! فييل ذلك: 
 

 اا راه شروا:
 .ةال هش ل  إلكل ه يي  فيى فعل هش  رل بيء ال ولياه شال   عي  ير  إلجبار  ش لم  له ير  لمجيرر يي

ص  12بؤلح دؤحةم  لبخؤاري  فؤى  ؤاص  إلكؤل ه  ج فؤيكتا ؤ   لجينؤل  فؤتم  لبؤاري  فؤي قرل  إلمؤام  بؤ  ةجؤل 
 : ] إلكل ه: ير إلح م  لانل  ما ال ولياه. شبلش   إلكل ه هربع : 385

 ا ووان   . ش لمأمرر ياجح  ي   لاف  شلر  ال ل ر. ألشل: ه   كر  فايي   انر  ييى إ قاع م
 : ه   ايب ييى ظي  هة  إذ   متي  هش      ذلك.ي ل اة

 ل الث: ه   كر  ما يانه    فرريا  فير  ال ل : إ  لظ ت عل كذ  ضلبتك غا   ال  عا مكليا. شيست يى ما إذ  ذكل 
 هميا  ليبا جا   هش جلت  لعان   أة  ال  خيف.

     شيقرل: هةحلن . كم  هكله ييى  لحةا فأشل  شهمكي  ه  ويحع رتةارههال   ول م   لمأمرر ما وال ييى  لل   : 
   يؤ. فنتمان  ةتى ويحل.[

 
 فالمستخيم م  كالم  رةم     ه   لمكله ير : م  هجيل ييى فعل ماال وليا   حنث:

 ح ةقي.شىةما  اإلجبار  ل ه ارتةار هشال : هة  ال وليا يذ   ل عل 
   ياجح ي  نف   إلكل ه. الستجا  ثاةةا : هة  ال  ستطة  يام 

 ثال ا : هة  ال  ستطة   لتخيم مم  هكلي    ل ر هش بوجل  هش ةحريا. 
 ر  عا : هة  وتةق  ش رع  لتواوا  ليبا شبالتأكنا..

 رامسا : ه  ال وتمان   ال عل إ  ه ل يي   إلكل ه  لمصيح  هش بور .
 لشؤلش  ييؤى يؤؤذ   لؤذي وؤحيظ هةؤ  مسؤيظ  ثؤظ  قصؤؤا  تؤال  لمسؤيمن   فةسؤ ك نمؤاءيظ  شيوتؤؤك  فوؤل تيطيؤق يؤذه

 لشؤلآي ب ه   سؤأل يؤذ   لجيؤاي هش هيل ضوظ  شييوب همر لوظ   أش مل  لملتاو  شدؤحب   ألمليكؤا  ش ل ؤافلي ؟!  جؤ
 فؤؤييلهتؤؤ  إ  كؤؤا  معؤؤذشر  هش رجؤؤل  ألمؤؤ    ضؤؤ  هسؤؤئي . لؤؤةعيظ يؤؤل يؤؤر مكؤؤله هم غنؤؤل مكؤؤله  هسؤؤئي  تحؤؤان إجا اتوؤؤا  ت

  لحكظ يية   عام  لعذر. هشفعيت   لمك ل  يذه 
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 لجؤؤؤةش هش  لشؤؤؤلآ  هش  السؤؤؤتخبار ت   ارتةؤؤاره هم مجيؤؤؤل ؟ شيؤؤؤذ   ختيؤؤف مؤؤؤ  نشلؤؤؤ  إلؤؤؤى   لجيؤؤاييؤؤل نرؤؤؤل يؤؤؤذ   .1
ج   بؤؤل  حتؤؤا رتةؤار يؤؤذه  لقؤؤر ت  شييؤا  نشل  كؤؤر  نرؤرل يؤؤذه  لقؤؤر ت  فؤيفويؤؤا  نشل تجيؤا  لشؤؤباص إجباريؤؤا  هرؤل  

 إلى  لر سط  ش للبر ! لما فنوا م   لمكاسب شفلص  للبر  ش ليوب ش لاصب ألمر ل  لياس. 
  كله يية   هم ال  ستطة ؟ م  يمي  يذ    عا ه  ره  ما  الةسحاص ش  الستقال يل  ستطة  يذ   لجياي  .2

ييوؤا إ  لؤؤحم  ألمؤؤل هم ال بيؤاه  هش  لوجؤؤل   فؤؤي  االرت ؤؤاء   السؤتقال يؤل  سؤؤتطة   ل ؤل ر مؤؤ  يميؤؤ  إذ  لؤظ تمكيؤؤ   .3
  ستطة  ؟

 يل ير موان فعال  إ  لظ وي ذ  ألش مل  شمتةق  بر رع  لعقاص    هم ال ؟ .4

 يل وتمان   القتل ش ليوب شيتك  أليل ض! تح ةقا للغبات  شمصالح  هم لإلكل ه. .5

 

  وضية اا راه: فيأمور أقرن يجب )يانسا 

شلؤؤؤةس ييؤؤؤل  - ارتةؤؤؤارهنرؤؤؤل  لجؤؤؤةش ش لشؤؤؤلآ   هي -تؤؤؤار  متطريؤؤؤاييؤؤؤاما  ؤؤؤام مؤؤؤايي  إلكؤؤؤل ه بوؤؤؤذ   لعمؤؤؤل مخ أوال :
يؤؤل كؤؤا   عيؤؤظ ه  يميؤؤ   قتضؤؤي إكل يؤؤ  ييؤؤى فعؤؤل مؤؤا ةؤؤلم   هم ال؟ فؤؤلذ  كؤؤا   عيؤؤظ هةؤؤ  سؤؤةكله - لتجينؤؤا  إلجبؤؤاري 

   ييى تي نذ  ألش مل! ةاللوا شةل موا  حكظ ة ام  لجةش ش لشلآ  ش ألم . ثظ هكله م   عا  لظ  كؤ  إكل يؤ  يؤذر  لؤ
ةؤؤال يؤؤذه   بؤؤتوارألةؤؤ  ه ؤؤام مختؤؤار  ييؤؤى مؤؤا  عيؤؤظ هةؤؤ  سؤؤةكله فةؤؤ  ييؤؤى  ل  ؤؤل هش  ل يؤؤظ هش مؤؤا ةؤؤلم    شذلؤؤك مؤؤ  

 لممسسات شهيمالوا! ش ا ضلص  لعيماء مؤ ال لوؤذه  لحالؤ    مؤ  نرؤل هرض  ؤرم  كليؤر  مؤ  سؤاكيوظ ييؤى  ل  ؤل  
يؤذه  لقؤر ت  فؤيفوؤل  عيؤظ مؤ  وتطؤرع . ل ه يؤذر  لؤ  شير  عيظ  يل ه  وؤارل بؤذلك  ثؤظ نرؤل فؤأكليره.. لؤظ  كؤ   إلكؤ

مختار   هة  سةقام ييى يذه  أليمال هم ال  عيظ؟ فلذ  كا   عيظ ما سةكيف  ؤ    يؤل ه   كؤله  لؤظ  كؤ  يؤذره  ؤاإلكل ه 
 مقيرال  شلر هكله فعال ييى يمل  كلي . 

 
 تانيا : المكره نوواو:

    غنله م   لمسيمن : : م   كله ييى  رل هش يمل ك لي ال ومذيارول
شىةمؤؤا  قؤؤام ييؤؤى مؤؤا ويؤؤتقة  لؤؤاو    عيؤؤ  هش  رلؤؤ   شيؤؤر كؤؤاره كمؤؤا هكؤؤله سؤؤناةا يمؤؤار بؤؤ   اسؤؤل تحؤؤن  لتعؤؤذوب 

 ليئل ةتؤى كؤان وويؤك مؤ   فيييى  لينل م  رسرل   ديى   يية  شسيظ مجيل    عا ه   تير  ه اه شهم  ش غطره 
إ   شجعيوؤؤا ررصؤؤ  ليمسؤؤيمن   فقؤؤال:    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شهجؤؤاهه.  لتعؤؤذوب. فقؤؤال كيمؤؤ   ل  ؤؤل  فعؤؤذره رسؤؤرل

ةال   إلكل ه شهك ل هجؤل   شه   إلكؤل ه يؤذر لمؤ  فعيؤ  ش يبؤ  مطمؤئ   فييانش  فعا(. شبن  ه   لعحيم  ش لصيل هشلى 
 إلمؤام هةمؤؤا بؤؤ   ةؤن  لؤؤظ  قيؤؤل  لعيمؤاء  لعؤؤذر ممؤؤ  يؤان  العؤؤذ ص  شلؤظ وتؤؤةق  ش ريؤؤ . شيكؤذ  لؤؤظ  قيؤؤل فؤؤي اإل مؤا . 

إِال َمااْن أُْكااِرهَ   قؤؤرل   تعؤؤالى: ةييؤل يؤؤذر  لعيمؤؤاء  لؤؤذو  هجؤؤابر   لحؤؤاكظ ليقؤؤرل  خيؤؤق  لقؤؤلهللا  لمؤؤا يؤؤانيظ ش يتؤؤذرش  

 َِ   شبحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوث يمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار رضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  إلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام هةمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا :  (106)النوههههههههههل:   َوقَْلبُااااااااااهُ ُمْطَماااااااااائِنٌّ بِاأِليَمااااااااااا
سيضؤؤلبكظ(شلما  ةؤؤت   حنؤؤى بؤؤ  معؤؤن   شيؤؤر إمؤؤام جينؤؤل مؤؤ   لمحؤؤاثن   كؤؤا   ؤؤا إ  يمؤار  ضؤؤلبره شهةؤؤتظ  نؤؤل ل ؤؤظ   

  قؤرل لؤي هكؤله شلؤظ  ضؤلص سؤرآا  ضعف ليتواوا  ش ستجاص ش يتذر بوذ   لعذر.. رفة  إلمام هةما ةجت  ش ؤال:
 لمؤرت!!    شلؤظ وؤلن ييةؤ   لسؤالم لمؤا سؤيظ ييةؤ   بؤ  معؤن   ش إلمؤام هةمؤا ييؤى فؤل ش ش ةا (. شلظ  كيم    ةؤ  ةةاتؤ
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همتيؤا مؤ  هم الؤ ! ش ؤا رشي:ييؤ   رلؤ   ال إكؤل ه إال  السؤةا( شيؤ  غنؤله مؤ   لعيمؤاء ه   إلكؤل ه  فيرةم    شهك ل 
 ير  التواوا  القتل  هش بيتل يضر  شذيب  عضوظ  أة  مطيق  لعذ ص  لذي ال  طةق   شال  ستطة   ل ل ر مي . 

 معاشةؤؤؤؤ  هش  ل ريؤؤؤؤن ش لسؤؤؤؤعرن   ش ألرن  ..مؤؤؤؤ ال تا  ش ؤؤؤؤا  قؤؤؤؤرل  لؤؤؤؤبعة شيعتؤؤؤؤذر يؤؤؤؤ  فعؤؤؤؤل ةكرمؤؤؤؤ   لباكسؤؤؤؤ
. فوؤذ  بالنةؤا لشؤليظ يينيؤا شييؤى   تقؤاءةحؤ  ةقاتؤل معوؤظ يقرلؤر  :  ألمليكا    أ     ا ه ؤاح  لت ةؤ  مؤ   ل ؤافل  ش 

ََ اْلَكااافِِرينَ   (:28هيؤظ مؤؤلنشن. فؤا    تعؤؤالى  ؤال فؤؤي سؤرر  هللال يمؤؤل    آل ؤؤ    هِخااِذ اْلُمْؤِمنُااو َِ ال يَت  أَْوِليَاااَء ِمااْن دُو

ُركُمُ  َْ .َتهقُوا ِمْنُهْم .ُقَاةً َويَُحذ ِ ََْيِء إِاله أَ ِ فِي  ِ اْلَمِصيرُ  اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن َّللاه ُ نَْفَسهُ َوإِلَ  َّللاه  .  َّللاه
ش ات م  بليظ في  ه  وتقنوظ   ايله ال  عة  لييا   ش أل فيت سنليا ]هي إال م  راف  في ال  ب  ك نل 

 بباآي  شةنت . 
 ال  : ( ش ال  ل رري  شجره ه ر م ش يربيا تيعيوظ فيإةا لي شل  إة   ال:  ء لارن كما  ال  لبخاري ي  هبى 

 .[   يؤ.  ب  عباس: لةس  لت ة   العمل  إةما  لت ة   اليسا 
 

 مس منن :الماني: هو المكره و   فعل  ؤذي به غنره من ال
كم   أمل  قتل مسيظ هش يتك يلض  هش ةوب مال   هش هذوتؤ   ش ؤا ةؤم  لعيمؤاء ييؤى ه   لمسؤيظ ال  عؤذر ه  
ور    انله  ألذ  إ  يان ير  ؤ   فؤال  جؤره لؤ  إ  يؤان  أرؤذ مالؤ  إ  لؤظ ويوؤب غنؤله مؤ   لمسؤيمن   ه  وؤاف  يؤ  

 مال  بيوب مال مسيظ هللارل  ثظ  قرل هةا مكله.
ك   ال  جؤؤره لؤؤ  ه   قتؤؤل مسؤؤيما  إ  يؤؤان  القتؤؤل إذ  لؤؤظ  قتيؤؤ   فقؤؤال  لعيمؤؤاء: لؤؤةس ة ؤؤ, ة سؤؤ  شهرطؤؤل مؤؤ  ذلؤؤ

مقؤام ييؤؤى إهيؤؤاق ة ؤؤس مسؤؤيظ  بؤؤل  جؤؤب ييةؤؤ  هال  قتؤؤل مسؤؤيما شلؤؤر  تيؤؤره  فةقتؤؤل دؤؤابل  محتسؤؤبا  شبوؤؤذه  ليةؤؤ   كؤؤر  
 بونا  إ  باء  .

فة يذ   لجياي  تل  لمسيمن    قتؤل؟ هم  سؤج ؟ يموظ( يذ ؟! يل لر ر ح فول   عل يمالء  لجيا   لمكلير  ب
  لجةش هش  لشلآ  فقط؟. فيهم  قط  ملتب  شمعاب ؟ هم  طلن م  شظة ت  

مسؤيظ! كمؤا هريؤل دؤيى     مؤلئ فةقؤام ييؤى  تؤل  لمسؤيمن   ش ؤا جعؤل   هش ل  ل عبؤ  هيؤر  ييؤاه مؤ   تؤل 
ُ َعلَْياِه َولَعَنَاهُ َوأََعاده َوَمْن يَْقتُْل ُمؤْ   يية  شسيظ. ش ا  ال   تعالى: داً فََجَزاُؤهُ َجَهنهُم َخاِلداً فِيَها َوَغِضاَب َّللاه ِمناً ُمتَعَم ِ

 ً بؤؤجار ييؤؤى  لؤؤاةةا  هش ةحغؤؤ  بؤؤةطا   ف ةؤؤا  مؤؤ   تيؤؤ  ألةؤؤ  مؤؤمم   فؤؤي. يؤؤذ  إ   تيؤؤ  (93  ليسؤؤاء:  لَااهُ َعااذَاباً َعِظيمااا
 ؟!. سينل    إرضاء ألمليكا فيمواجل مجايا 

فوؤمالء  لجيؤرن  لؤذو    يؤر  هة سؤؤوظ مكؤلين    قتيؤر   لمسؤيمن   ةتؤى ال  طؤؤلن ش ةؤايظ مؤ  شظة تؤ   هش ويالؤؤ  
ذلك بأنسم ا توبوا الويا  الدنيا وهن  عة  لعذ ص. فوذ  لةس ةال  ةال  لمكله  شىةما كم   ال   تعالى يؤيوظ:}

مؤؤ  هكؤؤله فيطؤؤق  كيمؤؤ   ل  ؤؤل ش يبؤؤ  مطمؤؤئ   اإل مؤؤا .  {. فويؤؤا  فؤؤلق بؤؤن اآلقههر  وأو هللا ال  سههدي القههوم الكههافرين
شبؤؤن  مؤؤ  بؤؤلح  ؤؤال  ل دؤؤار   فقؤؤال كيمؤؤ   ل  ؤؤل  شفعؤؤل فعؤؤل  ل  ؤؤل  ة اظؤؤا ييؤؤى ة ؤؤ  مؤؤ   لؤؤاةةا. ش ؤؤا بؤؤن   لقؤؤلهللا  

ََ بِآ  سرر   ليحؤل: في ل ليظ يذ  دل ة : إذ  ال   تعالى  ِ َوأُولَئِاَك هُاُم إِنهَما يَْفتَِري اْلَكِذَب الهِذيَن ال يُْؤِمنُو يااِت َّللاه

 ََ ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه إِ  *اْلَكاِذبُو ََاَرَح بِااْلكُْفِر َصادْراً فَعَلَاْيِهْم إلِ َماْن أُْكاِرهَ َوقَْلبُاهُ ُمْطَمائِنٌّ بِا الَمْن َكفََر بِاله َِ َولَِكاْن َماْن  يَماا

ِ َولَُهْم َعذَاب  َعِظيم   َ   *َغَضب  ِمَن َّللاه َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكاافِِريَن * لنهُهُم اْستََحبنوا اْلَحيَاةَ الدنْنيَا َعلَ  اذَِلَك بِأ َه َّللاه ِخَرةِ َوأَ

 ََ ُ َعلَاا  قُلُااوبِِهْم َوَسااْمِعِهْم َوأَْبَصاااِرِهْم َوأُولَئِااَك هُااُم اْلغَااافِلُو َرةِ هُااُم ِخاالال َجااَرَم أَنهُهااْم فِااي ا * أُولَئِااَك الهااِذيَن َطبَااَع َّللاه
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 ََ َه َربهاَك ِماْن بَْعاِدَها لَغَ *  اْلَخاِسُرو َه َربهَك ِللهِذيَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُاوا ثُامه َجاَهادُوا َوَصابَُروا إِ   فُاور  َرِحايم  ثُمه إِ
 . (105/110  ليحل:

جالنوؤؤ   لؤؤذو   عؤؤذبر   ليؤؤاس ةتؤؤى  لجؤؤةش ش لشؤؤلآ  ش ألمؤؤ  ش إلسؤؤتخبار ت  ش لسؤؤجاةن  ش ل فؤؤيفوؤؤل يؤؤمالء  لجيؤؤرن 
ةؤالوظ  فؤيهة ؤل  !   مكلير ؟ لمجلمر   لمرت.. مكلير ؟! ةعرذ  اهلل م   رل  لحشر شبوان   لحشر!! يل يمالء 

 فؤؤيهة ؤؤل ثؤؤظ شؤؤعا ل  إلسؤؤالم؟ لدؤؤالتوظ  شدؤؤةاموظ  شهن  وؤؤظ  فؤؤيم ةؤؤاس  إلسؤؤالم   هة ؤؤل ش ةكؤؤظ ييةؤؤ   شسؤؤيركوظ 
  شي بضؤر   لمكؤرس ييؤى  لطل ؤات   شفؤى  ألسؤر ق شييؤى هبؤر ص  مر   ليؤاسكسيوظ  لسحن م   للباش  شما   ي

يذه  لممسسؤات  ل المؤ   ليجسؤ  مؤ   لشؤلآ  ش إلسؤتخبار ت ش ل ةؤام  فيتسا قوظ ييى  لرظة    فية ل   لينرت! ثظ 
 ييى  لسجر  ش لمعتقالت!!.

الن ش تؤؤال هيؤؤا ءيا شلؤؤظ  كؤؤ   لتحؤؤق  ؤؤالجةش ليؤؤافاع يؤؤ   لؤؤيال وتيؤؤبس بؤؤذلك ممؤؤ   ؤؤا  كؤؤر  ييؤؤا  مؤؤ   ةعؤؤظ..
 تؤال  لمسؤيمن  إلؤى جاةؤب  ل ؤافلي   شل ؤ  يؤل  عؤذر يؤذ   القتؤال تحؤن  في عيم  شلظ وار  خياه ه  وحج    هسةانه 

 قةان  شر     ل افلي   ش ألمليكا  ش إلةجينح  لس ك نم  لمممين . ثظ  قرل: هةا مجيرر مكله! 
سؤؤت  شمؤؤا يؤؤظ ييةؤؤ  مؤؤ   لؤؤلن   بتيؤؤاول  لشؤؤل    ش لعمالؤؤ  لي  ؤؤار وؤؤل تطؤؤرع  ؤؤالجةش شيؤؤر  عيؤؤظ ةؤؤال قةانتؤؤ  شر اف

 ش ل يظ  هش ال.؟؟  ي لبا ش ل سان ش للبر  ش
شيؤؤل نرؤؤل  لجؤؤةش نفايؤؤا يؤؤ   لؤؤرآ  ش ألرض ش لقؤؤرم؟ يؤؤذه كيوؤؤا لةسؤؤن مؤؤ  سؤؤينل   فؤؤى بؤؤيء مؤؤا لؤؤظ ت ؤؤ  

  لعيةا بل يي ةر  ا يصية  جايية !  ييلت ر  كيم    
 لمالسؤن    ؤأ  يؤذه  لحكرمؤ   لعيمؤاء سؤينل    ألةؤ   ؤا نلؤس ييةؤ   عؤة  فؤيية   لجوؤان فل  كا   ا نرل ب

شرؤسؤؤاءيا مسؤؤيمر  شهشلةؤؤاء همؤؤرر بؤؤلينر . شه  م اسؤؤايظ ال تخؤؤلجوظ يؤؤ   إلسؤؤالم!. ش ةطيؤؤن ييةؤؤ  يؤؤذه  لخا عؤؤ  
جؤةش  ش تالؤ  تحؤن ر وتؤ  م ؤل يؤذ   ل فؤي لضال   ثظ شجا ة س  همام  لحال  لجاوؤا .. فوؤذ   ؤا  عؤذر  جويؤ  لرجؤرنه 

 قصؤا  لؤؤافاع يؤ   لمسؤؤيمن   شل ؤؤ  يؤل  عؤؤذر  جويؤؤ   شبؤاإلكل ه فؤؤى  تؤل  لمسؤؤيمن  إرضؤؤاء لي ؤافلي   شتحؤؤن ر وؤؤتوظ 
 شقةانتوظ؟!  ليوظ ال. 

مؤؤ  يؤؤذ   لجؤؤةش  هش ييؤؤى  أل ؤؤل رفؤؤة  ألش مؤؤل مؤؤ  يؤؤذ   ليؤؤرع  ش ل ؤؤل ر مؤؤ   لقتؤؤال شلؤؤر   السؤؤتقال يؤؤذ  ش جبؤؤ  
ةق  ةعم  م     خلج  م   لضؤالل  شمؤ  غضؤب   ييةؤ   فيم  شظة  . شيذ   لعقاص سج  هش يذص هش آلن 

نمفؤل ش ه جيؤل ييؤى  تؤل مسؤيظ هش  قتؤل  فر جبؤ  ه   ختؤار  لقتؤل دؤابل  محتسؤبا ييؤى ه   قتؤل مسؤيما  شلؤةس  – فل  ر 
   قؤام ييؤؤى  تؤل  لمسؤؤيمن   قتؤل مسؤؤيما ثؤظ  قؤؤرل هةؤا مكؤله  يؤؤذ  لؤةس  عؤؤذر إكؤل ه بؤؤليي  فيؤةس مؤ   إلكؤؤل ه ه ه لؤ  

شيتؤؤك ةلمؤؤؤاتوظ ثؤؤؤظ  قؤؤؤرل : إذ  لؤؤؤظ هفعؤؤل آؤؤؤلنت مؤؤؤ  يميؤؤؤي  هش  طؤؤؤ  ر تيؤؤي هش شضؤؤؤعن ييؤؤؤى يقربؤؤؤات مالةؤؤؤ ! إ  
ش جؤؤب يؤؤذ   لجيؤؤاي إ  شجؤؤا ة سؤؤ  مكليؤؤا ييؤؤى  تؤؤال  لمسؤؤيمن  مؤؤ   يؤؤل هسؤؤةانه  لملتؤؤاو   هش هسؤؤةانيظ  ألمليكؤؤا  

م   كلي  ييى فعؤل  ل  ؤل  شيجايؤاه  سؤالة  شيقتؤل بؤونا  دؤابل   ش إلةجينح ش ل افلي ...ه   ستاول  سالة  لقتال
مجايؤؤا  شلؤؤةس ه  وؤؤتيطر بؤؤام  لمسؤؤيمن  شهيل ضؤؤوظ شي ؤؤ  ة سؤؤ  مكليؤؤا.. فؤؤل  لؤؤظ  مكيؤؤ   لخؤؤالص إال  ؤؤال ل ر مؤؤ  
 لجةش شيجح ي   تالوظ لضع   هش لقي  م  مع   شجب ييةؤ   ل ؤل ر ش لوجؤل  يؤ  بيؤاه. شهرض   ش سؤع  شييؤايا 

 اكسؤؤتا    فؤؤيسؤؤينل   دؤؤابل  فؤؤار  مؤؤ   ل تيؤؤ  باويؤؤ . ش لوجؤؤل  ش ل ؤؤل ر مؤؤ  ةكرمؤؤ  كوؤؤذه  لقا مؤؤ   فؤؤي  موؤؤاجل    كؤؤر 
ل عؤؤل  ل  ؤؤل  القتؤؤال تحؤؤن قةؤؤان  شر  ؤؤ   ألمليكؤؤا  إ   ش الضؤؤطل رنويؤؤ   فؤؤيفؤؤلض ييؤؤى مؤؤ  شجؤؤا ة سؤؤ  همؤؤام  ل تيؤؤ  
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نل   لييريؤؤ   لشؤؤلي    شةصؤؤرص  لسؤؤي  يؤؤ   ؤؤرم يجؤؤح يؤؤ   تؤؤال يؤؤذه  لحكرمؤؤ  ش ؤؤا هريؤؤل  لقؤؤلهللا   ل ؤؤليظ  شبنيؤؤن  لسؤؤ
مكؤؤ   فؤؤيشلؤؤظ ووؤؤاجلش  أل  لوؤؤظ   مكؤؤ   عؤؤا ه  يؤؤاجل رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ إلؤؤى  لماويؤؤ فؤؤيمسؤؤيمن   قؤؤر  

هكليؤر  ييؤى  لخؤلشج مؤ    مصالم  م  هيؤل شمسؤاك  شتجؤار . فيمؤا كاةؤن غؤحش  بؤار بؤن   لمسؤيمن  شمشؤلكي مكؤ  
م   رموظ. فقتل  عضوظ فؤى  لمعلكؤ  فتأسؤف  لمسؤيمر  ييؤى  ؤتيوظ ش ؤالر   تييؤا إرر ةيؤا!  ك ار مك  إجبار هش ةةاء

َه الهااِذيَن .ََوفهاااهُُم اْلَمالئَِكااةُ َااااِلِمي أَْنفُِسااِهْم قَااالُوا فِاايَم كُْنااتُْم قَااالُوا كُنهااا ُمْستَْضااعَِفيَن فِااي   فؤأةحل   تعؤؤالى فؤنوظ  رلؤؤ : إِ

ِِ قَالُوا أَلَمْ  ِ َواِسعَةً فَتَُهااِجُروا فِيَهاا فَأُولَئِاَك َماأَْواهُْم َجَهانهُم َوَسااَءْت َمِصايراً اأْلَْر ُِ َّللاه إِاله اْلُمْستَْضاعَِفيَن  *   .َكُْن أَْر

ََ َسابِيالً  ََ ِحيلَاةً َوال يَْهتَادُو َِ ال يَْساتَِطيعُو َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلادَا ُ *  ِمَن الر ِ ُ فَأُولَئِاَك َعَسا  َّللاه ََ َّللاه َْ يَْعفُاَو َعاْنُهْم َوَكاا  أَ

اً َغفُوراً  ِِ ُمَراَغماً َكثِيراً َوَسعَةً َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَْيتِِه ُمَهاِجر*  َعفُو  ِ يَِجدْ فِي اأْلَْر ِ َوَمْن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل َّللاه اً إِلَ  َّللاه

ً َوَرسُوِلِه ثُمه يُدِْرْكهُ اْلَمْوُت فَقَدْ َوقَ  ُ َغفُوراً َرِحيما ََ َّللاه ِ َوَكا  . (100-97 ليساء  .   َع أَْجُرهُ َعلَ  َّللاه
 ش ا بنين يذه  آل ات  صل ة  كما بلةوا  لم سلش  هةكاما يام  ميوا:

 شجرص  لوجل  م  ن ار  ل  ل ش ل ل ر م  فتيوا. راد  لم  وتعلض لي تي  إلى ةنث ال   ت  فى نوي . .1
تؤؤال مؤؤ   ل ؤؤافلي . لؤؤظ وتقيؤؤل يؤؤذره ألةؤؤ  كؤؤا  ييةؤؤ  ه  ووؤؤاجل بؤؤال  لبقؤؤاء ةتؤؤى  كؤؤله ه  مؤؤ  هكؤؤله شرؤؤلج ليق .2

 ليخلشج لقتال  لمسيمن  م   ل افلي . شه  م   تل ميوظ كا  مصنله إلى جويظ شلظ  قيل يذره.

ةنيؤؤ  لوؤظ  شال ووتؤؤاش  إلؤؤى آليؤق ليوجؤؤل   شال سؤؤينل  ه    يؤذر  لمستضؤؤع ن   لؤذو  لؤؤظ ووؤؤاجلش  ألةؤ  ال .3
ووظ إلنوا. فومالء معذشرش   عام  لوجل   شلةس  لعذر ليقتال م   ل  ؤار( ششيؤاتوظ  آل ؤ   ؤالع ر ش لما ؤل  لا

 ي  تقصنليظ  عام  لوجل .

ثظ  شل  لقلهللا   لموؤاجل فؤى سؤينل    ك الؤ    لؤ   سؤع   لؤلهق فؤى  لؤاةةا  شهةؤ  إ  مؤا  فؤل    ضؤام   .4
 ألجله في  آلرل .

   يمالء  لميتسين  لوذه  لجنرش  ل الم . فأو  يذه  ألةر ل  م

يؤؤل يؤؤظ مكليؤؤر  موؤؤانش   القتؤؤل إ  لؤؤظ  قتيؤؤر   لمسؤؤيمن ؟ ال. شةتؤؤى لؤؤر كؤؤا  ذلؤؤك  فيؤؤةس يؤؤذ   عؤؤذر شييؤؤنوظ 
 مم  هكليوظ. ةنيوا  لوجل  ش ل ل ر

مؤؤا  شل ؤ   لح ةقؤ   لمؤؤل   يؤي ه  هك ؤليظ  قؤؤام ييؤى فعؤل  ل  ؤؤل يؤذ   قتؤال  لمسؤؤيمن  مؤ   ل ؤافلي  ةلدؤؤا ييؤى
ترفله ل   لرظة   فى  لجةش هش  لشلآ  هش  الستخبار ت  مؤ   لينؤرت  ل اريؤ   ش لسؤةار ت  ل خمؤ   ش لملتبؤات  لعالةؤ  
 لميوربؤؤؤ  مؤؤؤ  ثؤؤؤلش ت  لمسؤؤؤيمن   ش لمكؤؤؤرس  لمرضؤؤؤري  ييؤؤؤى ضؤؤؤع ا وظ..ثظ  عتؤؤؤذرش   ؤؤؤأةوظ فؤؤؤى  لجؤؤؤةش ش لشؤؤؤلآ  

  لرظة  .ليافاع ي   لرآ   شهةوظ مكلير  ييى  تال  لمسيمن   حكظ 
فوؤؤؤذ  لؤؤؤةس  ؤؤؤلكل ه ال بؤؤؤليا شال يقال..ه قيؤؤؤل يؤؤؤذر ش ةؤؤؤايظ  ؤؤؤاإلكل ه ييؤؤؤى  تؤؤؤل مسؤؤؤيظ؟ شال  قيؤؤؤل يؤؤؤذر  لمسؤؤؤيظ 

شه  صؤحب   لجيؤرن ءجؤا  لمواجل  لمجايا فى سينل    قتل يمالء نفايا يؤ  ة سؤ ؟ شيؤظ  لؤذو   صؤاشه  العؤاش   ش
  ألمليكا  شنيمر  بنت  يية  شييى هشجت  شهشالنه.

ذلههك بههأنسم ا ههتوبوا الويهها  يؤؤر ةؤؤال شدؤؤ     سؤؤبحاة  شتعؤؤالى  قرلؤؤ : هسؤؤي يا يؤؤذ  لؤؤةس  ؤؤلكل ه شىةمؤؤاف مؤؤا 
 .الدنيا و   اآلقر  وأو هللا ال  سدي القوم الكافرين

 شهما ةال  لمكله  لمعذشر بليا م   لذو   قاتير   لمسيمن  فور كما ويي:
 سيمن  شلةس  ارتةاره. هة  هكله ييى  لتجينا إجباريا فى جةش  قاتل  لم .1
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 هة  يجح فعال ي   ل ل ر هش  لوجل . .2

 جب يية  ه  ورر  فى  لقتال شال  ما سالة  ألذ   لمسيمن  بل  عطل سؤالة  شلؤر  تؤل بنؤا  ل  ؤار  .3
ممؤؤ   ظبؤؤلآتو ش لطر غنؤؤن ش  ر هش  لمسؤؤيمن   شيؤؤر بوؤؤذه  ليةؤؤ  بؤؤونا.إ  بؤؤاء  . فؤؤل  كؤؤا  فؤؤى جنؤؤ

إال  تيطيؤق ييةؤ  مر دؤ ات يؤذ   لمكؤله فوؤر معؤذشر. ش جيؤايل فعيؤتوظ   اتير   لمسيمن   هش فةم  فع
 فال يذر ل .
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 أو أنفساهم أو أعراضاهم   خامسا : أحكام الشريعة .قرر وجوب أو جواز قتال الصائل عل  ديان المسالمين

 أو أموالهم ولو كاَ مسلما 

 
يمسؤؤيمن  مؤؤ   ل ؤؤافلي  ش لملتؤؤاو   يؤؤظ  ؤؤا  صؤؤل مكؤؤابل  رغؤؤظ  ألنلؤؤ   لر ضؤؤح    ؤؤأ  يؤؤمالء  لجيؤؤرن  لمقؤؤاتين  ل

مسؤؤيمر    صؤؤير  شيصؤؤرمر   شيشؤؤواش  هال إلؤؤ  إال    محمؤؤا  رسؤؤرل    شال  ك ؤؤلش   قتؤؤالوظ ليمسؤؤيمن . فيم ؤؤل 
يؤذ  ةتؤى ة ؤر  يمينؤن  شةسؤما لجؤال فؤارغ ال  قؤؤرم  األنلؤ  شىةمؤا  ؤالعر آف ش أليؤر ء ةقؤرل: يؤب ذلك فؤل  ليمسؤؤيظ 

) فهة الصهائل  لمسؤيمن    غةؤا  هش فسؤان  فؤى  ألرض  هةكامؤا بنيوؤا  لعيمؤاء تحؤن ييؤر    لذي  حمل  لسالح ييؤى 
 – لؤي س  –فقا بن   لعيماء ه  كل نو  ةحل م  ييا    جاء ليح اع ييى  لضؤلشر ت  لخمسؤ    لؤاو   . المس م(
  ييؤا بؤلع  إلسؤالم  لمال( شلذ  فةجب  لمحاف   ييى يذه  لضؤلشر ت  ؤأي شسؤني  مشؤلشي   شمؤ - لعقل - لعلض

 نف   لصا ل.
كمؤؤا يلفؤؤ   لعيمؤاء يؤؤر  لرثؤؤرص ييؤى  لشؤؤيء  لمعصؤرم  انؤؤل ةؤؤق  ش لمعصؤرم يؤؤر  لؤؤي س هش  :والصهيال شههروا

  لعلض هش  لمال.
يؤؤر كؤؤل معتؤؤا ييؤؤى مؤؤا كؤؤا  معصؤؤرما بؤؤليا سؤؤر ء كؤؤا  مسؤؤيما يصؤؤظ  حؤؤق  :والصههائل  مهها ورفههه الع مههاء

لاف  يذ   لمعتاي مشلشع بؤليا  الؤاف  يؤ   لحلمؤات بؤل  صؤنل ش جبؤا   إلسالم هش يصمت  ذم   لمسيمن . فالقتال
 .  فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم  : فى ك نل م   لحاالت.  ال تعالى 
 : أما الصائل و   الد ن

)وأمها وتهال :.  ؤال  بؤ  تةمةؤ  رةمؤ    )من وتهل  وو   نهه فسهو شهسند.(فر جب  قرل  ديى   يية  شسيظ 
الدفة فسو أشد أنواع  فة الصائل ون الورمهة والهد ن واجهب إجماوها فالعهدو الصهائل الهذي يفسهد الهد ن والهدنيا 

 .530ص5 ل تاش   ل يل  ج الشيء أوجب بعد اايماو من  فعه(.
 أما الصائل و   العرك:و 

: شهمؤا  لما فعؤ  يؤ   لحؤليظ فر جبؤ   ل قواء شلر هن  إلى  تي  شى  كؤا  مسؤيما.  ؤال  ليرشي   ات اقفةجب نفع  
  يؤح م رةمؤ   :  ؤا  سؤأل سؤا ل : هش  جؤره ليؤا ه  ةقتؤل بؤلآةا  صؤيي شيصؤرم   بال رالف(. ش ال  لشؤةر ييؤا

مؤ  هجؤل هةؤ  وليؤؤا ه   أرؤذةي إلؤى  سؤظ  ليؤؤرلةس؟ فقال: شهمؤا رهي  ل قوؤاء  اإلجمؤاع هةؤؤ  ال  جؤره ألةؤا ه   ستسؤؤيظ 
يلض  ...( إت ق  ل قوؤاء جمةعؤا ييؤى ه  نفؤ   لصؤا ل يؤ   لعؤلض ش جؤب  اإلجمؤاع. فؤلذ  إلةسا  وليا ه  ويتوك 

هةؤؤن تلكؤؤن  لشؤؤلآ   قتحمؤؤر  بنتؤؤك فؤؤى شيؤؤ  مؤؤ   لينؤؤل  شهشجتؤؤك ياريؤؤ  فؤؤى ثةؤؤاص  ليؤؤرم  كشؤؤ ر  ييوؤؤا غطا وؤؤا 
مؤؤ  م ؤؤل يؤؤذ  لنبح ؤؤر  هةؤؤك ةؤؤا ظ ييؤؤايا فعلضؤؤك ميتوؤؤك شهةؤؤن هللاثؤؤظ ييؤؤا رص  لعؤؤالمن  فويؤؤا  ل يؤؤظ. ش لصؤؤال  ش لصؤؤةام 

 .139ص 3 لشلآي ال تمي  يي   ضة   لقتل(  لجوان فق  شىجتوانج
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 أما الصائل و   النفا:و 

فةجؤؤب نفعؤؤ  ييؤؤا جموؤؤرر  لعيمؤؤاء. ش ؤؤا ذيؤؤب  لؤؤبعة ليجؤؤر ه نش   لرجؤؤرص  شلؤؤر كؤؤا  مسؤؤيما شفؤؤى  لحؤؤاوث 
فوؤؤر بؤؤونا شم   تؤؤل   لصؤؤحةم : مؤؤ   تؤؤل نش  مالؤؤ  فوؤؤر بؤؤونا شم   تؤؤل نش  نمؤؤ  فوؤؤر بؤؤونا شم   تؤؤل نش  نويؤؤ 

نش  هييؤؤ  فوؤؤر بؤؤونا( رش ه هةمؤؤا شهبؤؤر ن شن. شرش  ييؤؤ  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ: م   تؤؤل نش  م يمتؤؤ  فوؤؤر بؤؤونا( 
 رش ه  ليسا ي.

)ال نع هم قالفها أو رجهال لهو شهسر : 242  ص 1 ال  إلمام  لجصاص  عا يذ   لحؤاوث فؤى هةكؤام  لقؤلهللا  ج
 مس منن وت ه(. ه بغنر حق أو و   ال  يفه و   رجل ليقت

إذ   تؤل  لصؤا ل فوؤر فؤى  ليؤار شلؤر  – لصؤةال  –  يؤح م رةمؤ   : شفؤى يؤذه  لحالؤ   ال  لشةر  لشونا ييا
 كا  مسيما شىذ   تل  لعانل فور بونا.

 وأما الصائل و   المال:
يؤ  ه  رجؤال فقا ذيب جمورر ييماء  لمسيمن  إلى جؤر هه ش يتيؤله  لؤبعة ش جبؤا. يؤ  هبؤي يليؤل  رضؤي   ي

 ؤال هرهوؤن إ   ؤاتييي   )ال تعوهه( ال:  ا رسرل  : هرهون إ  جاء رجل وليا هرذ مالي.  ال ديى   يية  شسيظ 
 ؤؤال هرهوؤؤن إ   )فأنههه شههسند( ؤؤال: هرهوؤؤن إ   تييؤي.  ؤؤال دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  )فقات ههه( ؤال دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ

 . رش ه مسيظ. ر()هو ف  النا تيت    ال ديى   يية  شسيظ
:] ش لسؤي  ش إلجمؤاع مت قؤا  ييؤى ه   لصؤا ل  لمسؤيظ 45ص 28شيقرل  إلمام  ب  تةمة  فى مجمرع  ل تاش  ج

 لصؤحةم  مؤ   تؤل نش  مالؤ   ف ؤيإذ  لظ وياف  درل  إال  القتل  تل شى  كا   لمال  لذي  أرذه  نل آؤا مؤ  نويؤار. 
 فور بونا([.

 للجؤؤل ميؤحل  للجؤؤل لؤنال هش ةوؤؤار   سؤالح فؤؤأمله  ؤالخلشج فيؤؤظ  خؤلج  فيؤؤ  ه    ؤال  لشؤافعي رةمؤؤ   : إذ  نرؤل
 .33ص 6إذ   تل  لمافرع(  ألم ج هي ضلب  شى  هتى ييى ة س    

 ؤؤال  بؤؤ  تةمةؤؤ  رةمؤؤ       لسؤؤي  ش إلجمؤؤاع مت قؤؤن  ييؤؤى ه   لصؤؤا ل  لمسؤؤيظ إذ  لؤؤظ ويؤؤاف  دؤؤرل  إال  القتؤؤل 
 .28 ل تاش   ل يل  ج  تل(. 

مختصؤؤل هةكؤؤام نفؤؤ   لصؤؤا ل  لمسؤؤيظ ييؤؤى هةؤؤان  لمسؤؤيمن . ف ةؤؤا  ؤؤ  لؤؤر جؤؤاء وليؤؤا  لؤؤاو  هش  لؤؤي س هش يؤؤذ  
 شقةان   ألمليكا  ش لملتاو .؟! ر    لعلض هش  لمال.. هش كل ذلك تحن 
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 واجااد   سادسااا:أحكام الشااريعة .قاارر حرمااة دماااء وأمااوال وأعااراِ المساالمين و.قرر أَ جميااع أَااكال.

 )دماءهم وأموالهم ( في كل مكاَ حالل هدر للمسلمين  المعتدين الكفار

)أي شهسر هههذا؟ و نها: هللا ور ههوله رطؤب رسؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ فؤى ةجؤؤ   لؤرن ع. ف ؤا  ممؤا  الؤؤ :
أو م. فسكه حت  اننا أنه  يسميه بغنر ا مه, وهال:]أليا ههذا ذا الوجهة[؟ و نها ) ه , وهال: ]فهأي ) هد ههذا[؟ 

أو م, فسكه حت  اننا أنهه  يسهميه بغنهر ا همه, فقهال:]أليا الب هد  الوهرام[؟ و نها ) ه . وهال  و نا هللا ور وله
فأي  وم هذا؟و نا هللا ور وله أو م, فسكه حت  اننا أنه  يسميه بغنهر ا همه, فقهال:]أليا  هوم النوهر؟[ و نها 

 م هههذا فههي شههسر م هههذا. ) هه , وال:]فههاو  مههاء م وأمههوالكم وأوراقههكم و ههيكم حههرام  ورمههة  ههومكم هههذا, فههي ) ههد
ترجعوا بعدي  فارا يضرب بعضهكم روهاب بعه . أال ف نب هغ الاهاهد  و ت قوو ربكم فيسألكم ون أومالكم, أال فال

تهم وهال: أال ههل ) غهه؟ أال ههل ) غهه؟  الغائب, ف عل بع  من  ب غه أو يكوو أوو  لهه مهن بعه  مهن  همعه[
 ( مت ق يية .و نا نعم وال: ال سم اشسد

يذ   لحاوث  لشليا  لمت ق ييى دحت  لا  يمرم  لمسؤيمن   ايؤا  ةلمؤ   لمسؤيظ. نمؤ   شمالؤ   ش ا لخم 
جاء فى  لحاوث  لصحةم   لمجم  ييى دحت  لؤا  يمؤرم  لمسؤيمن  ه ضؤا   شيلض . ةلم  كية  ال  حيوا إال ما

ي ر ههول هللا إال بنحههدن ) ال يوههل  م امههرء مسهه م, ياههسد أو ال إلههه إال هللا وأنههشيؤؤر  رلؤؤ  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ:
 مت ق يية .والنفا بالنفا, والتار  لد نه المفار  ل جماوة( ال انيتالا: المنب 

ي   لعاش   يينوظ   شةوى ي  ظيموظ شهة  سةقتم مؤ   ل ؤالظ  ةوى ش ا ي ظ  إلسالم ةلمات  لمسيمن   ش
 فى كل كينل  شدانل .

 إو رجهاال  تخوقهوو فه  مهال هللا بغنهر حهق ف سهم النهار : ش ا رشي ي  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال(
 رش ه  لبخاري.   وم الايامة(

 :مت ق يية .  )المس م أقو المس م ال يظ مه, وال يس مه(ش ا رشي ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال 

 :ل المسهه م و هه  المسهه م )المسهه م أقههو المسهه م, ال يخونههه, وال يكذبههه, وال يخذلههه,  ههش ؤؤال دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 رش ه  لتلمذي.حرام, ورقه, وماله, و مه(

 الظ م فهنو الظ هم ا مهات  هوم الايامهة( اتقوا )  يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال : يشي  جابل رض 
 رش ه مسيظ.

 : مت ق يية . )اتق  وو  المظ وم, فننه ليا )ننسا وبنن هللا حجاب(ش ال ديى   يية  شسيظ 

 : مهن اوتوهة حهق شي  هبي همام  إ اس ب  ثعيب   لحارثي رضي   يي  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال(
امهر  مسه م )يمننهه فقهد أوجهب هللا لههه النهار وحهرم و يهه الجنهة( فقهال رجههل :وإو  هاو شهنكا يسهنرا يها ر ههول هللا 

  ألر   ير:  لسر  .رش ه مسيظ. ش  فقال ص   هللا و يه و  م :)وإو وضنبا من أرا (

ش ا بان  إلسالم في ةلم   لمسيمن  شنما وظ شهمر لوظ شهيل ضوظ.  لتي ال تحل إال  اللن   لتي تحيؤل يؤ  دؤاةيوا 
 إل مؤؤا  شييؤؤا ذلؤؤك فؤؤال ةلمؤؤ  لؤؤ   شيؤؤر موؤؤاشر  لؤؤام مبؤؤاح  لمؤؤال. شيؤؤذ  يؤؤر  لحكؤؤظ  ألدؤؤيي لؤؤام  ل ؤؤافل شمالؤؤ   فقؤؤا 

فل شمال   لحل. كما ه   ألدؤل فؤي نم  لمسؤيظ شمالؤ   لحلمؤ ... شكمؤا ه  ةم  لعيماء ييى ه   ألدل فى نم  ل ا
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يذه  لحلم  تحشل ي  نم  لممم  شمال   ؤال  ل فؤل   لعيمؤاء ةصؤر  ييؤى ه  نم  ل ؤافل شيلضؤ  ةؤالل  ال  حؤلم إال 
 ةالتن   صبم فنوما معصرم  لام ش لمال  شيما:  لةا 

ليمسؤيمن  شييةؤ  مؤا ييؤنوظ. إذ هةؤ  دؤار مؤيوظ فةحؤلم مالؤ  شنمؤ   شييؤا ذلؤك  كؤر  لؤ  مؤاإما الدقول في اا الم.  .1
 شيلض   كما ةصن ييى ذلك هللا ات  لقلهللا  شسي   لييي ديى   يية  شسيظ.

ةنؤؤؤث  كؤؤؤر   مؤؤؤ  هيؤؤؤل  لذمؤؤؤ ( شترضؤؤؤ  ييةؤؤؤ   لجحيؤؤؤ  وإمههها بارمهههاو الهههذي يعوههه  لهههه مهههن وبهههل الوههها م الاهههروي. .2
هظول  لمسؤيمن .كأيل  ل تؤاص شمؤ  فؤي ةكموؤظ ممؤ   عةشؤر    لميصرص يينوا بليا. إذ  كا  م   لم ةمن  بن 

فؤي ن ؤؤار  إلسؤالم. شىمؤؤا  األمؤا   لمم ؤؤن  لؤذي  عطؤؤى لي  ؤار  لؤؤذو   عيؤلش  هر ضؤؤي  لمسؤيمن  نش  ه    ةمؤؤر  بوؤؤا  
  شييؤؤا ذلؤك وؤؤمنش  ضؤؤليب  ييؤؤى مؤؤا  حميؤؤر  مؤ  تجؤؤار   شيكؤؤر  لوؤؤظ همؤؤا  مم ؤؤن  لمم تؤؤ  قصؤا  لتجؤؤار  هش  إل امؤؤ  

 ة  نماءيظ شهمر لوظ. تعصظ ف

وما ودا حالتي الذمة وارماو فنو الكافر يكوو  مه وماله حالل ل مس منن.ومن البد سي القهول بهأو حهق  
يكوو ل وا م الكافر المبهدل ل اهريعة, الوها م بغنهر مها أنه ل هللا, المهوالي روهداء هللا.  إوواء الذمة وارماو, ال

مسه منن. إذ أو الوها م الكهافر ال أمهاو لهه )نفسهه. فسهو مسهدور الهدم )ل هي من حقو  الوها م الاهروي إمهام ال
والمال, يجب وتاله ووت ه,والخروج و يه,ومواربهة طائفتهه فهي حهال القهدر .أو السجهر  وهن  يهاره فه  حهال العجه  
وههن ذلهههك. أو التهههربص بههه وااوهههدا  لخ عهههه ووتالههه. فكيهههل  هههؤمن غنههره, وههههو غنهههر مههؤمن فهههي   هههن اا هههالم 

. وهذه هي حالهة حكهام )هال  المسه منن النهوم, فقهد فقهدوا حقهو  الوها م المسه م لهر تسم. ومنسها حهق والمس منن
 إوواء الذمة وارماو فال أماو )ذلك ل كفار الذ ن  دق وو )ال نا النوم بأي شكل من ارشكال.

ص  ش إلفسؤان فوؤظ محؤاربر  ويتمؤر  ألمؤظ محاربؤ  تتؤل شح هيؤا ف شجؤرنيظ فؤى بالنةؤا بؤن   لحؤلص شمقادؤا  لحؤل 
 أماةوظ م   يؤل ةكرماتيؤا فؤاير  سؤا ط . لسؤقر   بؤلعة  ةكرماتيؤا   لانؤل   النياءش لضالل شةشل  للذ  ل.. شهما 

بلعة  هدال .. شرصردا م  كا  تر جايظ أليا ف يسكلي  هش هميةؤ  هش سةاسؤة  هش تيصؤنلي . هش هي شجؤ  مؤ  
 شجره  إلفسان في بالن  لمسيمن .

 
 في أحكام  ماء وأموال المس منن والكافرين ف  )ال نا النوم: فالخالصة باقتصار

ه  جمةؤ  مؤؤ  فؤي بالنةؤؤا  إلسؤالمة   لنؤؤرم مؤ   لمسؤؤيمن  ممؤ  بؤؤواش  ه  ال إلؤ  إال   شه  محمؤؤا  رسؤؤرل  .1
  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ. شلؤؤؤظ ويقضؤؤؤريا  محاربؤؤؤ   إلسؤؤؤالم ش لمسؤؤؤيمن   ش لم ؤؤؤايل  ييؤؤؤنوظ شلؤؤؤظ ويقضؤؤؤره 

تيل لإلسالم  يظ معصرمر  لام ش لمؤال ش لعؤلض.  قؤرلوظ ال إلؤ  إال   شةسؤابوظ ييؤى دل ة  بيا ة مع
يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ     تعؤؤالى. شى  تيبسؤؤر   مؤؤا تيبسؤؤر   ؤؤ  مؤؤ   لمعادؤؤي فحسؤؤابوظ ييؤؤى  .

, فمن وهال أمرت أو أواتل الناس,حت  يقولوا ال إله إال هللا )  ال   ال رسرل   ديى   يية  شسؤيظ :
 رش ه  لبخاري.. إله إال هللا فقد وصم مني ماله ونفسه إال بوقسا, وحسابه و   هللا( ال

ه  جمةؤؤؤ  هبؤؤؤكال تر جؤؤؤا  ل  ؤؤؤار فؤؤؤي بالنةؤؤؤا  ةؤؤؤالل  لؤؤؤام ش لمؤؤؤال. ال تعصؤؤؤموظ  ألماةؤؤؤات  لمؤؤؤحشر . ش لذمؤؤؤ   -2
 لؤؤام ش لمؤؤال هدؤؤال  كمؤؤا بنيؤؤا  لباآيؤؤ   لتؤؤي هيطؤؤايظ إ ايؤؤا هشلةؤؤاؤيظ مؤؤ  ةكاميؤؤا  لملتؤؤاو   لؤؤذو  يؤؤظ ةؤؤالل 

 هللاة ا.
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ه   ل  ار في بالنيظ  ن ار  لحلص(   ةالل  لمال ش لام كما ير معلشف  شلةس ييا  هي إيتبار لما  -3
  ليمسيمن   فضال يما فنوا م  ن لاشلة   ألةوا لظ تيلم هدال م  هشلةاء همرر بلين  االت ا ات سمى 

ينل    شتعطي  لحقرق لي  ار  لمعتاو   باير  مكافح   لييرن  لباآي    لتي تعطل  لجوان في س
 إلرياص  بل شتجعل نفاع  لمسيظ ي  نوي  شة س  شيلض  شمال   جليم  شىريا ا  شتجعل ياش    ل  ار 

 يينيا ياال شة اما نشلةا.
  

 وصمة  م المس م, وحرمته وند هللا:
 اليعي   شيي  لطلن مؤ  رةمؤ     شبؤالخيرن فؤي  بان  إلسالم في يصم  نم  لمسيظ  شيان شتريا  اتي  يما 

 ليؤؤار ش لعؤؤذ ص  أللؤؤةظ. فقؤؤا رش   لبخؤؤاري رةمؤؤ    مؤؤ  ةؤؤاوث  بؤؤ  يمؤؤل رضؤؤي   ييؤؤ   ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   
. هي ما وح ل لا ؤ   ألمؤل  ؤالما ل  مؤا لؤظ لن   ال المؤمن في فسوة من   نه ما لم يصب  ما حراما( )يية  شسيظ:
)مههن حمهههل و ننههها ما يامؤؤؤا  متعمؤؤا .. شرش   لبخؤؤاري ه ضؤؤؤا ييؤؤ  ه   لييؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤال : قتؤؤل مسؤؤي

 السالش ف يا منا(
شيك ي في ةلم  نم  لمسيظ شسرء مصنل  اتي  يما  ما  ال    تعالى مما ووح  لقيرص. شيلنع كل م  كا  

  (:93شير  رل  تعالى في سرر   ليساء  آل     في  يب  لاو    ةلم   ي   إل ا م ييى يذ   لجلم  لشية  
. شمما  ال  ومن يقتل مؤمنا متعمدا فج اؤه جسنم قالدا فنسا وغضب هللا و يه ولعنه وأود له وذابا وظيما

 إلمام  ب  ك نل رةم    تعالى في ت سنليا:]شيذ  تواوا باوا  ششينا هكنا. لم  تعاآى يذ   لذةب  لع ةظ  لذي 
  الشل   اهلل تعالى. في غنل ما هللا   في كتاص   ةنث  قرل تعالى في سرر   ل ل ا : ير مقلش  

والذ ن ال  دووو مة هللا إلسا فقر وال يقت وو النفا التي حرم هللا إال بالوق ش آل ات ش ألةانوث)... 
رل   ديى   يية  ثين في  لصحةحن  ي   ب  مسعرن   ال:  ال رس في تحليظ  لقتل ك نل  جا . فم  ذلك ما

شفي  لحاوث  آلرل  لذي رش ه هبر ن شن... ي  عبان   )أول ما يقض  )نن الناس  وم الايامة في الدماء( شسيظ:
ال   ال المؤمن معنقا صالوا ما لم يصب  ما حراما.  )ب   لصامن  ال   ال رسرل   ديى   يية  شسيظ:

شفي  لحاوث  هللا من وتل رجل مس م( ل وال الدنيا أهوو وند )هللارل:. شفي ةاوث ( فنذا أصاب  ما حراما ) ح
شفي  لحاوث  آلرل  )لو أو أهل السماء وأهل اررك اشتر وا في  م مؤمن ر بسم هللا تعال  في النار( آلرل 

. ش ا )من أواو و   وتل المس م ولو باور   مة جاء  وم الايامة مكتوبا )نن وننيه فيا من رحمة هللا(
   ب  عباس رضي   يي  ول  ه  ال ترب  لقاتل  لممم  يما    ال  لبخاري: ةاثيا هللانم ... ال   ب  كا

يي هللارل ما ةحل شما ةسخوا بيء  ...( ي   ومن يقتل مؤمنا متعمدا فج اؤه جسنم عباس(:ةحلن يذه  آل  
 ال: إ   للجل إذ    ؤه جسنمومن يقتل مؤمنا متعمدا فج ا سعنا ب  جينل  ال : سألن  ب  عباس ي   رل  

يلف  إلسالم شبل     إلسالم  ثظ  تل ممميا متعما  فجح ؤه جويظ. شال ترب  ل  فذكلت ذلك لمجايا فقال إال م  
   ب   ةام  ...( ي  سالظ ب  هبي  لجعا  ال: كيا ييا  ب  عباس  عا ما كا  صله فأتاه رجل فيان ه.  ا ييا

ممميا متعما  فقال: جح ؤه جويظ رالا  فنوا شغضب   يية  شلعي  شهيا ل  يذ  ا عباس  ما تل  فى رجل  تل 
ش لوا ؟ ش لذي   لترب ي ةما.  ال هفلهون إ  تاص شيمل دالحا ثظ  يتا ؟  ال  ب  عباس ث يت  هم : شهةى ل  
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 وم الايامة فقذه  تك ته أمه واتل مؤمن متعمدا جاء )بناه لقا سمعن ةيةكظ ديى   يية  شسيظ  قرل  ة سي
)يمننه أو باماله تاخب أو اجه من وبل ورش الرحمن.    م وات ه باماله وبنده ارقرن رأ ه يقول يا رب 

)...(    بناه  لقا هةحلن يذه  آل   فما ةسختوا ه   ةتى قبة ةيةكظ ة س ييا  لذيشه ظ   ل هذا فيما وت ني؟(
:) يجيء المقتول متع قا بقات ه  وم الايامة فقذا يية  شسيظ  الديى     لييي  ب  مسعرن ي   ي  ييا

 رأ ه )نده ارقرن, فيقول:يا رب  ل هذا فيما وت ني؟ وال فيقول:وت ته لتكوو الع   لك.فيقول فننسا لي.وال و
ليسه  وت ته لتكوو الع   لفالو,وال فننسا:متع قا بقات ه .فيقول:رب  ل هذا فيما وت ني.وال فيقول  يجنل فقر

 ...(ةاوث هللارل  ال  إلمام هةما: ةاثيا .....  رش ه  ليسا يله, )ؤ بنتمه. وال: فنسوي في النار  بعنن قريفا(
) ل ذنب وس  هللا أو يغفره إال رضي   يي   قرل: سمعن  لييي ديى   يية  شسيظ  قرل: معاشي سمعن 

 .[  يؤ.الرجل يموت  افرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا(
ةحغ   يذ  كي  في  لمسيظ  قتل مسيما متعما  في بجار هش ةح ع ييى بيء م   لاةةا هش في غضب  ش

 قتل  لمسيظ ألة   قرل ربي    شيقتل  لمجاياو  في سينل    أمل رؤسا     لذيبةطا  شجايية .. شهما ذلك 
  هللارل. ألة  ترلى  ل افلي  ش اتل في  لملتاو   هش  قتيوظ تحن قةان   ألمليكا  هش  ل افلي   فذلك بأة  بأ

بلآتوا شرجال هميوا   م  يمالء  لقتي    لذو   قتير   ش  إلسالمة سينيوظ. فماذ   قرل جيرن جنرش  ليالن 
 لمممين   إذ  تعيق  لمقترلر  ظيما م   لمممين  بوظ ورم  ل ةام   شهشن جوظ تشخب نما  شجأرش  إلى    ا ين  

ةما  تييي؟( يل سةقرلر :  تييايظ لت ر   لعح  لجررج برش؟! هم  قرلر   تييايظ لت ر   لعح  لوظ  ربي سل يذ  ف
 ألمليكا  هم ألي آاغرت م  آر غنن  لمسيمن ؟. 

هال ث يتوظ هموظ. شقبحوظ  . لر كاةر  واركر   هش  عقير   في هي ش ن م  شن ا   ل  ل ش للن  ووةمر .  ال 
َه اله    :  تعالى ََ بِاْلِقْسطِ إِ ََ الهِذيَن يَأُْمُرو ِ َويَْقتُلُو ََ النهبِي ِيَن بِغَْيِر َحق  ِ َويَْقتُلُو ََ بآيَاِت َّللاه ِمَن النهاِس  ِذيَن يَْكفُُرو

ْرهُْم بِعَذَاِب أَِليمِ    .21-22هللال يمل     فَبَش ِ
لجراش رقي هللا ونه: وال: و ه: وال ا)ن  منر ف  تفسنرها:]وال ا)ن أ)  حاتم:)...(ون أ)ي وبند  )ن ا 

يا ر ول هللا. أي الناس أشد وذابا  وم الايامة؟ وال:)رجل وتل نبيا, أو من أمر بالمعرود ونس  ون المنكر( 
 [.تم ورأ ر ول هللا ص   هللا و يه و  م}إو الذ ن يكفروو بليات هللا

إال  خلشج  م   لمي . شه   ل افل  شكما بنيا  أ   ألدل في  لمسيظ يصم   لام ش لمال ال  حل مي  ذلك
ةالل  لام ش لمال ال  عصظ ذلك مي  إال  لاررل في مي   إلسالم هش  ألما   لذي  عطى إلة  م   يل ةاكظ 

 بليي مسيظ.. يذ  م  نش  ه   كر   ل افل محاربا ليمسيمن . ف ةا    شير محارص لوظ معتا يينوظ؟!.
 إلةجينح شةي ا وظ  ألشرشبنن   م  نشل  لياتر  شم  معوظ م ل شكما ير معلشف  لنرم  فل   ألمليكا  ش 

   ليلتاال  بيجةكا  هلماةةا  إ طالةا  كيا   هستل لةا .. يظ في ةال  ةلص معيي  م   يل هسباةةارشسةا  فلةسا   
   لمجاهر همليكا شهسةانيا  لنورن  ييى  لمسيمن . شيظ  قتير  بباص  إلسالم. شيطارنشةوظ في كل مكا  شيلت ير 

في ةقوظ  نش  ت ليق بن  ماةي شال يسكلي شال بةر شال آ ل شال  مله .. كما  حصل  لنرم في فيسطن  ش لعل ق 
شهفااةستا .. شةن ما باءت همليكا. يذ  م  جو   شم  جو  هرل  فل  هبكال ياش ةوظ  ا تعانت هسالنيوا 

(  ألمليكة   شما  عانلوا م  FBI)(CIAبل توظ م ل شهنش توا. فجنربوظ تأتي  شكل سافل بل  شبحل  شجر   شمخا
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مخابل ت  لاشل  لالبة   تأتي يييا تار   شتار  تأتي تحن غطاء  لممسسات  لتجاري   شتار  تحن غطاء  لمشاري  
 لسةاةة  هش  ل قافة ...  هما ممسساتوظ  لتيصنلي  فمستعيي  ةنيا  شمتستل  هةةاةا. شهما ممسساتوظ  لمالة  

ان   فوي ممسسات ةوب ال تصان  لمسيمن . شهما م  جاء ميوظ ليسةاة  ش ليحي   فوظ ه ل هبكال  لعاش    ال تص
  ةماذج ليس رر ش للذوي   ال  حتلمر  هيل ف  لمسيمن  شال نويوظ شال تقالنايظ شيسعر  لي سان شنمار  ألرالق 

 لمسيمن . شلذلك ف اف  هبكال شجرنيظ ةساء ةن ما ةير . ف ل هبكال  لتر جا  لالبي ير شجرن محارص لإلسالم ش 
شرجال في بالنةا ةالل  لام ش لمال ليمسيمن  شير يار. ش ا هفتى ييماء  لمسيمن   م ل يذ  في ةق  لمستعملي  
 إلةجينح ش ل لةسنن  ه ام  إلستعمار  لقا ظ ليالنةا  كذلك ه ام  إلةتالل  للشسي ألفااةستا  شم  ذلك ما  ال  

 ا   لشةر هةما باكل ه ام  ةتالل  إلةجينح لمصل ش لسرن   شباكستا  ش لويا.  ال: إلمام  لمح
) فنو الواجب أو يعرد المس موو القواود الصويوة في شريعة هللا في أحكام القتال وما  تع ق به 
معرفة واقوة. إو اانج ن  أو نوها و   المس منن في مصر حربا  افر  غا ر  حرب ودواو وا تعالء. 

أو نوها و   المس منن في السو او حرب مقنعة مغ فة بغالد المص وة ل سو او وأه ه, م ووة بو ية الوكم و 
الذاتي.... وود رأ نا ما يصنة اانج ن  في منوقة ونا  السويا وما يقاربسا من البال , من وتل المدنننن 

 وا, ال لبا فيه وال مجام ة وال مداور .اآلمننن والغدر بالنساء وارطفال...فأو نوا )ذلك وداءهم صريوا واق
فصارت )ذلك  ماؤهم وأموالسم حالال ل مس منن. يجب و    ل مس م في أي بقعة من بقاع اررك أو 

فك سم ودو, و  سم موارب )واوت وهم حن   –مدنننن  انوا أو وسكرينن  –يواربسم وأو يقت سم حنمما وجدوا 
ود نسانا ر ول هللا ص   هللا و يه و  م ون وتل النساء في الورب تقفتموهم وأقرجوهم من حن  أقرجو م( و 

وهو نسي مع ل بع ة واقوة: أنسن غنر مقاتالت. أما اآلو ونسائسم مجندات يواربن مة الرجال جنبا إل  
جنب, وغنر المجندات منسن مسترجالت , يو قن النار و   المس منن  وو زاجر أو را ع فنو وت سن حالل 

النفا والد ن والب د إال أو تكوو امرأ  ق يفة ال تستوية شنكا. وود و نا:)يجب و    ل مس م في ل دفاع ون 
أي بقعة من بقاع اررك أو يواربسم وأو يقت سم حنمما وجدا مدنننن أو وسكرينن( ونون نقصد إل   ل 

جب و يه ما يجب حرد من معن  هذه الجم ة فأ نما  او المس م ومن أي جنا  او من ارجناس وارمم, و 
و ننا في مصر والسو او. حت  المس منن من اانج ن  في )ال هم إو  انوا مس منن حقا يجب و نسم ما يجب 
و   المس منن من غنرهم ما ا تواووا فنو لم يستويعوا, وجبه و نسم السجر  من )ال  اروداء أو من البال  

فنو اا الم جنسية واحد , وهو   غ  الفوار  الجنسية التي ال يستويعوو فنسا حرب العدو بما أمرهم هللا. 
البا ستاو,  والقومية )نن متبعنن.ف يسمة هذا وليضعه نصب وننيه  ل مس م في مصر والسو او والسند و

و ل ) د يوكمه اانج ن  اروداء أو  دقل في نوا  نفوذهم من  ائر أووار اررك. وأما التعاوو مة 
نواع التعاوو ول أو  مر, فسو الر   الجامعة والكفر الصراش ال يقبل فيه اوتذار. وال اانج ن  في أي نوع من أ

  نفة معه تأول..  واءا أ او ذلك من أفرا  أو حكومات أو زوماء   سم في الكفر والر    واء.
سبة وأان  ل وار  ال ياك اآلو, أنه من البد سي إو شأو الفرنسننن في هذا المعن  شأو اانج ن . بالن

لكل مس م و   وجه اررك. فنو وداء الفرنسننن ل مس منن ووصبنتسم الجاموة في العمل و   موو اا الم 
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أقعاد اانج ن  فسم واانج ن  في الوكم  واء:  مائسم وأموالسم حالل في  ل مكاو..وإو التعاوو معسم 
 .    كل  ارتصار آفةاةقل كالم  لعالم  هةما با  ةتوىحكمه حكم التعاوو مة اانج ن ....( 

شال بك ه  يي   لحكظ شميا   ل ةاس بن   ألمليكا  ش للشس ش لنورن شكل هيا ء  لمسيمن   لنرم م  ما كا  
يية  يا ء  ل لةسنن  ش إلةجينح ير ش ةا  بل إ  يمالء  اإلضاف  لإلةجينح ش ل لةسنن  دارش  ةي اء يينيا فال بك 

 الل يار في كل مكا  شراد  في بالنةا.ه  نما وظ شهمر لوظ ةساء شرجاال  ة
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  سااابعا: وجااوب نصاارة المساالمين فااي الاادين إَ اعتاادى الكفااار علاايهم بصاارف النظاار عمااا .لبسااوا بااه ماان

 المعاصي والنقائص  والجهاد المشروع قائم مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين وعامتهم:

 
 الكريم: القرفو ففي 

 ش ل ال   ش لسبعن   ل اةة   آل    ألة ال سرر  في تعالى  رل  ميوا ةذكل ظ لمسي ةصل  شجرص ييى ياوا  بر يا 

َه   :  للجةظ  لشةطا  م   اهلل هيرذ  عا ش لسبعن  ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنفُِسِهمْ  بِأَْمَواِلِهمْ  َوَجاَهدُوا َوَهاَجُروا آَمنُوا الهِذينَ  إِ  َّللاه

 َحته  ََْيءِ  ِمنْ  َواَليَتِِهمْ  ِمنْ  لَكُمْ  َما يَُهاِجُروا َولَمْ  آَمنُوا َوالهِذينَ  بَْعِض  أَْوِليَاءُ  بَْعُضُهمْ  أُوَلئِكَ  َونََصُروا آَوْوا َوالهِذينَ 

َِ  يَُهاِجُروا ينِ  فِي اْستَْنَصُروكُمْ  َوإِ ُ  ِميثَاق   َوبَْينَُهمْ  بَْينَكُمْ  قَْومِ  َعلَ  إِاله  النهْصرُ  فَعَلَْيكُمُ  الد ِ ََ  ابِمَ  َوَّللاه   (72 ألة ال:  بَِصير   .َْعَملُو
 فعيةكظ  لاو  في  ستيصلشكظ شى    516 ص  ل اةي  لجحء في ت سنليا معلض في   رةم  ك نل  ب   ال      

 فاةصلشيظ لوظ ياش ييى نويي  تال في وواجلش  لظ  لذو   أليل ص يمالء  ستيصلكظ شى  تعالى  قرل .  آل    ليصل(

    آل   ة س هللارل في  ال ه  إلى عباس  ب  ي  ملشي  شيذ  ..  لاو  في إرر ة ظ ألةوظ ةصليظ ةكظيي ش جب فلةوا .
  لياس في فتي  ش عن شىال  لمممين  شتر لر   لمشلكن  تجاةير  لظ إ  هي ( كينل شفسان  ألرض في فتي  ت   ت عيره إال

 ك نل  ب  كالم . ةتوى " آريل يلية ميتشل فسان  لياس بن  فةق   ال افلي   لمممين  ش رتال   ألمل  لتباس شير

 .   رةم 
 شى  " تعالى  رل  : 36 ص  ل ام   لجحء .  لقلهللا  ألةكام  لجام  ت سنله في   رةم   لقلآيي ش ال

 مال هش بي نل يرة ظ  لحلص هرض م  وواجلش  لظ  لذو   لمممير   يمالء نير  إ  وليا "  لاو  في  ستيصلشكظ

 فال من اق شبنيوظ بني ظ  رم ييى  ستيصلشكظ ه  إال . تخذلريظ فال ييةكظ فلض فذلك . فأينيريظ ظالستيقاذي

  لرال   فل  مستضع ن  هسل ء  كرةر  ه  إال :  لعلبي  ب   ال . مات  تتظ ةتى  لعوا تيقضر  شال يينوظ تيصلشيظ

 هش . ذلك  حتمل يانةا كا  إ  الستيقاذيظ ةخلج ةتى تطلف ين  ميا تبقى ال ةتى ش جب  لوظ ش ليصل   ا م  معوظ

 ر جعر   إلة  شىةا هلل فلةا  لعيماء شجمة  مالك  ال كذلك . نريظ ألةا وبقى ال ةتى  ستخل جوظ في همر ليا جمة  ةيذل

 ش لقر  ش لعان ش لقار   ألةر ل شفضرل .  ألمر ل رح    شبأواووظ  لعاش هسل في إرر ةوظ تلكوظ في  الخيق ةل ما ييى

  . ش لجيا
  لذو   لمسيمن   قصا    ألفل ن فومالء  ]: 1558 ص  ل الث  لجحء  ل الل في   رةم   طب سنا  لشةر ش ال

 ييا  شل   شال   شبني  بنيوظ ت ر   ال ثظ شم   لمسيظ  لمجتم  في هيضاء لةسر   إلسالم( ن ر إلى معكظ وواجلش  لظ

 نويوظ ييى  عتاي ه  إال  ليوظ  ألفل ن يمالء تجاه تبعات  لمسيظ  لمجتم  ييى شةايا تلتب ال شيذه .  لعقنا  ر  ط 

 ه   لمسيمن  ييى كا  يذ  م ل في -  إلسالم ن ر في -  لمسيمن   ستيصلش  فلذ  يقناتوظ ي  م ال   فة تتير 

 . ه.يؤ [.. شةايا يذه في ويصلشيظ
 م   المسيمن  شييتحقر  وواجلش  لظ شيظ  لاو  يف  لمسيمن  يمالء ةصل  في  ألمل جاء :  لمرفق و  فأ رل 

 م  يجلتوظ لعام  ليار مأش يظ  أ  باوا شينا فة  ةحل م  فنوظ شربما شيذر ضعف  عضوظ في شربما نشلتوظ قةام

َه   :  ليساء سرر  في تعالى  رل  في يينوا  ارتوظ  كُنها قَالُوا كُْنتُمْ  فِيمَ  قَالُوا أَْنفُِسِهمْ  َااِلِمي اْلَمالئَِكةُ  .ََوفهاهُمُ  الهِذينَ  إِ
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ِِ  فِي ُمْستَْضعَِفينَ  ُِ  .َكُنْ  أَلَمْ  قَالُوا اأْلَْر ِ  أَْر   َمِصيراً  َوَساَءتْ  َجَهنهمُ  َمأَْواهُمْ  فَأُولَئِكَ  فِيَها فَتَُهاِجُروا َواِسعَةً  َّللاه
 . (97  ليساء:

 شى  .   إال إل  ال هيل م  كرةوظ ةقوظ  سقط لظ  ليار في ل  يذر ال م  تارل  لتي معصنتوظ رغظ فومالء

   إ  بل .   إال إل  ال هيل م  كرةوظ  لحق يذ  لوظ فوظ .  لمسيمر   ويصليظ ه  فةجب  لاو  في  ستيصلشكظ
 ي   لمسيمن  لقعرن يذ  ه اميا في ةشواه ما شيذ  . كينل شفسان  ألرض في فتي  إلى تمني  لمسيظ ةصل  يام جعل

 ه  ييما   . ريل فة  نويوظ ه  ميوا بتى باياش   فنوظ  لمستضع ن  ةصل  شي   عضا    عضوظ شةصل  نويوظ ل ةص

 م   خلج لظ هة  كما مسيظ هي شبن  بني  ت لق  شلظ ،  إل ما  كما مسيما   تخصم لظ  لمسيظ ةقرق  شهةانوث هللا ات كل

  لقلهللا . في يذ   إلسالم مي 
 

 السنة: وفي 
 ل مؤمن المؤمن " شسيظ يية    ديى   رسرل  ال :  ال . يي    رضي لي  ألبع مرسى هبي ي  

  لمممين  تعاش   فصل  ألنص كتاص في  لبخاري  رش ه  . " أصابعه )نن وشبك بعضا   بعضه ياد المرصوئ  البنياو

  . شتعاآ وظ  لمممين  تل ةظ  اص  ليل كتاص في مسيظ شرش ه 

 في المؤمننن ممل " شسيظ يية    ديى   رسرل  ال :  ال ييوما   رضي  شنل ب   ليعما  شي    
 ." والوم  بالسسر الجسد  ائر له تداو  وضو منه اشتك  إذا الواحد الجسد ممل وتعاطفسم وتراحمسم توا هم

 في اوث لح يذ  ييى معيقا     رةم   ليرشي   إلمام ذكل .  لسابق  لحاوث هبر ص في جاء يية  مت ق ةاوث شير

  لعر   وا  ماش  شه   عضا    عضوظ  لمممير   ولةظ ه  :  التل ةظ  لمل ن :  لصالحن  رياض بلح  لمتقن  ةحي  كتاص

  . (246ص  (1ج  " ش لير هل  لشا  ا ييا لبعضوظ ش لمسايا 
 وال يظ مه ال المس م أقو المس م " :  ال شسيظ يية    ديى   رسرل ه  ييوما   رضي يمل  ب  شي    
 ورم كلص م  كلب  بوا يي    فلج كلب  مسيظ ي  فلج شم  ةاجت  في   كا  هرة  ةاج  في كا  م  .. " يس مه

  . يية  مت ق . "  ل ةام  ورم   ستله مسيما   ستل شم   ل ةام 
 يذ  ييى يقا  مع 255  لص ح   لل     لجحء في  لبخاري  دحةم بلح  لساري  إربان في  لقسطالةي ذكل ش ا

 بل ومذ   م  م  وتلك  ال هي  سيم  شال ةل م ليمسيظ  لمسيظ ظيظ أل   ليوي  معيى ريل   يم ( ال   " فقال  لحاوث

  . 255 ص 4 جحء " .    ةحلن مصنب  في  سيم  شال  لطيل ةي شه ن  حمة 
 تل   لخذل  لعيماء فقال خذل   ال شهما " فقال مسيظ لصحةم بلة  في  ليرشي   إلمام  لحاوث يذ  بلح ش ا   

 إربان   بليي يذر ل   ك  شلظ همكي  إ  إياةت  لحم  شةحره ظالظ نف  في     ستعا  إذ  شمعياه ش ليصل  إلياة 

  (.457 ص 9 جحء  لبخاري  بلح ةابة  ييى مسيظ بلح  لساري 
 دا ل كافل م  جاءت إذ  ف ةا ظيما   يية  دال مسيظ م  جاءت شلر  لمسيظ ي   لم يم  نف  في شيذ  ةقرل

  .  لمسيظ هرة  ييى  ل  ار  ستيصل ضال مسيظ هش ملتا م  هش
 يي  ش لافاع رذالة  شيام  لمسيظ ةصل  شجرص في ش لسالم  لصال  يية   للسرل هةانوث ه   لقرل ي  شغيي   

 بيصل  ش لسي   ل تاص في  ألمل جاء بل هما  كل م   لمسيمن  رةار هش فقط،  لقلش   رنل مسيمي تخصم لظ
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 " : ش لسالم  لصال  يية  ش ال  لحما  هللارل في ولق   لاو   أ  شسيظ يية    ديى رسرل  شىربار   ييظ م   لمسيظ
 ش لتا عن   لصحا   نهص ماه ل بل .  لبخاري  رش ه  " ربكم ت قوا حت  منه شر بعده والذي إال زماو و يكم يأتي ال

  ليصم نهبوظ كا  ذلك شم   ألسره، إلى  ألةر ل شتانل  لياس في  لاو   ي  م   شت ر    عايظ م  ش لسيف

  ضة  كاةن شلر  لحلمات ش ش لعلض ش ألرض  لاو  ييى  لصا ل غا ي  نف  شالسةما ييوظ  ألذ  شنف  ليمسيمن ،

 ي  شنف   شةصل  جوان  ام لما  ألك ل، ييى سي  ما   شيي  لقلش   رنل شةال نو  ييى يظ لم  إال ت ر   ال  ليصل 

 تلشي  ه لن ما  لتارير كتب يي فوا . ذلك تين  لةا   يشل ثالث  م  هك ل شير  إلسالمي،  لتارير مل ييى  لمسيمن 

 ذلك غنل إلى ش لم الظ ش ل ةا  ش لخمرر  لمعادي فشر ش  لسي  ي  ش لبعا  لياع،  ةتشار م   لمسيمن ، ةال فسان

 ي   لصا ل شيافعر   شفاجل بل كل م  لياحش شييوضر   واير   يماءش لع  لسيف كبار سيين  كما شجاةا ذلك شم 

  لخر رج لميو  رالفا   ش لجماي   لسي  هيل يقنا  شيي ل لباتوظ، شياتمر   ل لةوظ، شي لةر   ش لمسيمن   إلسالم

  .  لمار ن   لياع هيل في شغنليظ
 كما بنئا   معيايا م  واركر   ال شيظ  لحما  هللارل في  أتر     ييا ه ر ما   تيجي   إال إل  ال كيم  كاةن شىذ    

ش   فةما  لتلمذي دحةم في  إرر ةوظ شةح  ةقرق  يينيا لوظ ت ر   ال ف ةا شسيظ يية    ديى   رسرل ي  ر 

 ه  شلك .   إال إل  ال هيل مي  م   خلجوظ ال  لذي  ليقم م     تيبسر  يما  لي ل  صلف  ل يم  يذه  سيب

  عة م   إلسالمي  لعالظ هآل ف في يمالء هم ال رهويا ش ا بنئا     إال إل  ال معيى م  وار  ال م  ةال تتصرر

 ةق  كر   ف ةا ..  لعاني  لمسيظ ةق يذ  كا  فلذ  . شغنليا ش ليرسي   لق قاس ش هللاسةا ششسط  لتلكستا  بالن سكا 

 :  قرل شتعالى سبحاة  و  .  لحما  يذ  في  لحق ييى  ل ايلي   قا ا م   إلسالم هيل م   لعاش شياف   جايا م 
 ديى   شرسرل "  فروا الذ ن بأس يكا أو هللا وس  المؤمننن وحرك نفسك إال تك ا ال هللا  بنل في فقاتل "

 ف ن في  لشونل  شفتر ه    رةم  تةمة   ب   كالم سم  شكييا " بونا فور نوي  نش    تل م  " :  قرل شسيظ يية   

  لصا ل فالعاش إجمايا   ش جب ش لاو   لحلم  ي   لصا ل نف  هةر ع هبا فور  لاف   تال شهما "  رل  شيي  لصا ل

 ةم ش ا .  إلمكا   حسب  شياف  بل  ل   شتل  فال نفع  م   إل ما   عا هشجب بيء ال ش لاةةا  لاو    سا  لذي

 . 530ص  لخامس  لجحء  ل يل   اش   ل ت في ذكليا . ( شغنليظ هدحابيا  لعيماء ذلك ييى
 بالن  قاع م  شك نل  ش ييوا ممرل   لعل ق في ةصل كما  لنرم  لمسيمن  بالن  صا  لذي  لصا ل شيذ     

  مه  وو  وتل من   :  قرل شسيظ يية    ديى   شرسرل ش أليل ض ش ألمر ل ش ألة س  لاو   صا  ا  لمسيمن 
 ش ا .  ألربع   لسي  هدحاص رش ه  ( شسند فسو ماله  وو  وتل ومن شسند. فسو ورقه  وو  وتل ومن . شسند فسو

 .  ليسا ي هرلج  ( شسند فسو مظ مة  وو  وتل من    رل  ش لسالم  لصال  يية  يي  رش  
 مسيما   كا  لر ةتى  لصا ل نف  في هبر  ا    لسي  بل ح ش  لت سنل شه م   ألربع   لمذ يب ييماء ديف ش ا   

  الك فما مسيما   كا  شلر  لصا ل في شكي   الرتصار  غة  ييا ةيقي  ال ةفةس كالم شلوظ  ليصرص بوذه ش ش ستشوا

  ..  ل سق  ش  لملتاو  شهةالفوظ رش فة ش شهمليكا  شرشس وورن م   لنرم  لصا ل م   ليجس  لمحي  بوذ 
 م  ذكلةا مما شفنوظ فنوظ  لنرم يمالء شل    لصالحن   لمسيمن  ي   لافاع في يذ  ةعظ  قرل م  ييا  شربما   

 إال إل  ال هيل .م  مسيمن  شييا  يياي ماه لر  هةوظ ييى  إلت اق ش  ليليا  سيق  ألخ لوذ  ليقرل ةعرن .  لسييةات

  لسي  هيل مذيب إلى إذ  معي فاة ل دالم ميوظ شك نل يا لتوظ، م  ويقم شما ذلك شغنل باع ميوظ ك نل في  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1007  [  

 

 ال  لذي  لصا ل شنف   لاف  جوان ي  فضال    لطيب جوان في  ألةر ل يذه في تيبسر  شلر  لمسيمن  م   لقتال في
  .  لعيماء إجماع ميخصا   تةمة   ب   ال كما  إلمكا   حسب واف  بل بل  ل   شتل 

 ليمل ج  هش  ألربع  ليمذ يب  ل قوة  ش لمجمريات  لحاوث شبلشح  لت سنل كتب م  ليمل ج  يرنتيا شييا   

 كما ش لسنل  لجوان هش  لجوان هبر ص مختيف في ةجا . شغنليا  ألةالسي ةحم  ب  ش إلمام تةمة   ب  ك تاش    لمعتما 

  لجوان  عير   شهةةاةا   شفاجل بل كل م   لجوان ةرل تاشر فصرال    لسي ، هيل ييا  لعقنا  متر   شفي بل هةةاةا   تلن

 فلق  م  شغنليظ ش لل فض  ليخر رج رالفا    لسي  هيل إجماع ةرل واشر كالم ألمل ء،  م   لجوان شهةةاةا   همنل، كل م 

  ل تاص في ة لت هةي    سل ثظ ياوا . شبر يا ةصردا   يذه  لمل ج  م  لي تةسل مما جمعن ش ا  لضالل

 شفك    شة    خنل   ذكله .   لعحيح ييا ب   لقانر ييا لاكترر  شةخيال "  لعا  إيا ن في  لعما  كتاص "  ليفةس

 إآال  ي   لياف   إل جاه بوذ  فاستاينن جمني  مرجح   طليق   لمل ج  يذه مع ظ في شرن ما لخم  ا فرجات  . هسله

 في بوا ولن لظ مما يية  ي لت ما  عة  عايا هذكل ثظ فنوا جاء ما شرنأفس شك ا    لحبا  فنوا أل     لشر يا ةقل

  إليا ن شهيل ش لمسيمن   إلسالم ي   لجح ء رنل داةب    جح    لعما  في جاء ما ينب لح هري شىلةك ،  لمرضرع

 : (10-9   لص ح  في جاء ش لجوان ش لوجل 
 رالق ال شه ر ما    لية  شفاسا ش ل اجل  لميافق تجم   ا  لجوان ساة  ه  ميوا  لعيل م  ك نل    يذ  م  شةأرذ   

 لةس  لجوان  ساة  يمالء شجرن ه  ه ضا    لعيل شم  . شسيظ يية    ديى لييي  يوا ييى كاةر  يمالء شكل . لوظ

 م  شسيظ يية    ديى  لييي يوا ييى  لجوان  ام فقا . مجلشةن   الصف ه   حج   لجوان ي  ليقعرن  ميلر

 ديى  لييي ةةا  في  ةا  ا يذ  كا  شىذ     ال ثظ . ( فة  تةمة   ب  شفتر   لوذ  بةا  محيا شسةأتي يمالء، شجرن

 ش لذي إال هما  ييةكظ  أتي ال " : شسيظ يية    ديى  ال ش ا ؟  آل   الحال  الك فما . مع  شم  شسيظ يية   

   لبخاري. رش ه  ( ربكظ تيقر  ةتى مي  هبل  عاه
  ألمنل م  حش لا مسأل  "  عير   فصال   فنوا يقا ش لتي (63-58   لص حات في ةفةسا   ت صنال   فصل ثظ   

 مصانريا في رنل      جح ه  بوا هتى  لتي  لشر يا لوظ همك  إ  شيل جعر  كامي  ول جعريا ه   إلرر   شهةصم  ل اجل

 ياشل غنل كاةر  شلر شهمل ءيظ،  لمسيمن  م   لجوان مرضرع إلثبات ييا ويحم ما مرجح    شسأةقل ت صنل فة  فبعضوا

 .  إلسالم مي  م  تخلجوظ لظ هةوا آالما  لعا ل  ةر  ة م  ذلك شغنل  لايرل ش ش ل سرق  ش ل جرر  الياع متيبسن 
  .  لةا   يشل هربع  مل ييى  إلسالمي تاريخيا م  %90 م  هك ل في شهمل  وظ  لمسيمن  مع ظ ةال كا  كما

 م  ش نل نوي  يف هةر ل   ستر ء : يي ش لعا ل  .  لعال غنل ير :  ل اجل   :  لعما  م   ل صل يذ  في جاء   

 : بنئا  لوا شيعتيل . ريب  مي    ول لظ
 دانل . ييى وام  شال كينل   أتي ال  لمحلم ش جتياص بلش تيوا  ل ل  ة هن ء شير  لاو  في  لصالح

 .488-487 د ح   لسينل ميار (. شيشني  واةس  ما شتل  . شيحيي   جمي  ما   عل :  لملشء   ستعمال  
 إما غنله م   لعمل وتةسل لظ هش . غنله ورجا شلظ . فاجل     ألمنل كا  فل  : ثال ا   : 58 د ح  هس ل  ال ثظ   

   رت  ل اجل م   لعمل تل  فل  شبالتالي  األديم  اللتحاق في  لشاوا   لمشق  هش  ألديم برجرن  لعيظ يام  سيب

 هش ة س  في فجرره يل شير سم ل ييى شييييي : شجون  م  ييا فال الم  لجوان هش  لتاريب في  لشلعة   لمصيح 

  . ؟ ش لمسيمن   إلسالم  مصالم وتعيق فةما
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 هش فسق    هش  لايةم  م   ال هش  لمخار ت هش  لخمل  شل كم  . ة س  في فجرره كا  إذ  شير :  ألشل  لرج 

  ضة  شال  ليعاش تال  ق  خل ال يذ  فجرره كا  آالما . مع   اح   فوذ  ( - باي  هش فسق    – جنا     الة, باي 

 ( م ي  ةال وياسب  ما : الة,   م ي  ةال وياسب  ما شتعيةم  ششي   ةصح  في  الستمل ر م  .  لجوان  ضة 
  لرج  شيذ   لجوان فق  في شمذكرر ش لجماي   لسي  هيل  يتقان في مقلر هدل ذكلت   لذي شيذ  ةال   صيم   لعل

  : ويي ما ة س  في  ل اجل م   لاحش م  ذكلةا ما شنلنل  …( ش ل اجل  ليل م   الاحش  لمقصرن ير  ألشل
     ييا هبر  ال إمام كل م   عيي . شفاجل بل كل م  شياح    ال : مسأل     ال  لحيييي  ا م   ب  ذكله ما 
  ل يء ورفل إةما . س لعبا شلا شيأرذه . هغحش ال هةا .  قرل  للجل ي  شسئل (   رةم  ةييل  ب  هةما  إلمام  عيي

 كما  عاش  كيوظ  لياس ه  لر هرهوتظ فةقال . جوال م بطر    لقعا  يمالء . سرء  رم يمالء   سبحا  فقال . يينوظ

 هبي ي   لسيانه ن شن هبر رش   ش ا .  للشم تصي  كاةن ماذ  ؟  إلسالم ذيب  ا كا  هلةس ؟  احش كا  م   عاتظ

 ي  شبلسيانه " فاجل    هش كا  بل    همنل كل م  ييةكظ ش جب  لجوان " شسيظ يية    ىدي   رسرل  ال  ال : يليل 

 ال   إال إل  ال  ال يم   ل ف : (  إل ما  هدل م  ثال    شسيظ يية    ديى   رسرل  ال  ال .  ال هةس
 ش إل ما  .  لاجال همتي هللارل  قاتل ه  إال    ع يي ميذ ماض ش لجوان  عمل  إلسالم م  تخلج  شال بذةب ت  له

 شظورر ش ستئصالوظ  لمسيمن ، ييى  ل  ار شظورر  لجوان  ط  إلى   ضي  ل اجل م   لجوان تل  شأل  "  األ ا ر

ِ  دَْفعُ  َولَْوال  :تعالى    ال . ي ةظ فسان شفة   ل  ل كيم  ُِ  َلفََسدَتِ  بِبَْعِض  بَْعَضُهمْ  النهاسَ  َّللاه  يذ  . (251   لبقل : اأْلَْر

 . 365 د ح  في يياي شجات  ش ا .  ةتوى 371 ص 10  لجحء  ل ينل ش لشلح ايي لم ي 
 هةما ي  تةمة   ب  ذكل  ا بل :  ين : (  لمجلمن   لخرة  شلع    هسله   فك )  العمد  صاحب أقاد تم 

  لقر   جتماع " تةمة   ب  فقال .  لضعةا ش لصالم  لقري   ل اجل  ألمنل بن   لم اضي  في يذ  م  هبا كالما  

 شيجح  ل اجل جيا إلةك هبكر  ليوظ :  قرل يي    رضي  لخطاص ب  يمل كا  شلوذ  .  ينل  لياس في ش ألماة 

 هة عوما  ام .  ر  هي ظ ش آلرل هماة  هي ظ هةايما رجال  تعن  فلذ  .  حسيوا  ألديم شال   كل في فالر جب .  ل ق 

 همنلي   كرةا  للجين  ي  هةما  ألمام سئل كما . همنيا   كا  شى   لعاجح  لضعةا  للجل ييى فجرر فة  كا  لتيك

 شفجرره ليمسيمن  فقرت  .  لقري   ل اجل فقال ؟   اح   هووما م  ضعةا دالم ش آلرل فاجل  ري  شهةايما   لاحش في

  لييي  ال ش ا .  ل اجل  لقري  م   اح     لمسيمن ييى شضع   لي س  فصالة   لضعةا  لصالم شهما ة س  ييى

 هشلى كا  فاجل     ك  لظ شى  لوظ رالق ال  أ ر م شرشي  "  ل اجل  اللجل  لاو  يذ  وميا   إ  " شسيظ يية    ديى

 ثظ . 254 ص 28  لجحء  ل تاش   مجمرع في يذ  مساه  سا لظ إذ   لاو  في مي  هديم ير مم   لحلص  لمار 

  . لعما   داةب هضاف
 الوجه و   يقات سم أو اتفق فنو  " :فقال  ل اجل  ألمنل م   لاحش ذكل .  لتتار  قتال فتر ه  في تةمة  ش ب    

 بأو نية وفسا  فجور فنسم  او وإو . ر وله وطاوة   نه وإوامة   مته وإو از . هللا رقواو من الغاية فسو الكامل
 من الد ن و   أوظم وتالسم تر  مفسد  و انه ارمور بع  في و نسم  تعدن أو الريا ة و   يقاتل يكوو 
 من هذا فنو . أ ناهما بالت ام المفسدتنن روظم  فعا   وتالسم أيضا   الواجب  او الوجه هذا و   وتالسم مفسد 
  . مراواتسا  نبغي التي اا الم أصول
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 الفاجر بالرجل الد ن هذا  ؤيد هللا وفن وفاجر )ر  ل مة الغ و والجماوة السنة أهل أصول من  او ولسذا   

 أو الفجار ارمراء مة إال الغ و  تفق لم إذا رنه و  م و يه هللا ص   النبي )ذلك أقبر  ما . لسم قال  ال وبأووام
  أمرين: أحد من ال)د فننه الفجور  منر وسكر مة

  والدنيا الد ن في ا  قرر  أوظم هم الذ ن اآلقرين ا تنالء ذلك من فن  م معسم الغ و تر  إما .  
  إوامتسها يمكهن لهم وإو . اا هالم شهرائة أ مهر وإوامهة . ارفجهرين  فهة )هذلك فيوصهل الفهاجر ارمنر مة الغ و وإما 

 لهم الراشهد ن الخ فهاء بعهد الواصهل الغ و من  منر )ل . أشبسسا ما و ل الصور  هذه في الواجب هو فسذا . اجميع
 الايامهة  وم إل  الخنر نواصنسا في معقو  الخنل " و  م و يه هللا ص   النبي ون وتبه . الوجه هذا و   إال يقة

 و يهه هللا صه   وولهه مهن  هننه فهي  اوو  أ)هو رواه مها معنه  و ه   هدل الصهويح الوهد   فسهذا . والمغهنم ارجهر "
 ومها " وها ل وهدل الو  جهائر جهور  بو هه ال . الهدجال أمتهي فقهر يقاتهل أو إله  هللا بعمنهي منهذ ماقي الغ و " و  م
 قهالفسم مهن يضهرهم ال الوهق و ه  اهاهرين أمتهي مهن طائفهة ته ال ال " وال أنه و  م و يه هللا ص   ونه ا تفاك

 )سها العمهل و   الووائا جمية مة والجماوة السنة أهل اتفق التي النصوئ من ذلك غنر إل  " الايامة  وم إل 
 والجماوة السنة ون الخارجنن والخوارج الرافضة بخالد وفجارهم أ)رارهم ارمراء مة الجسا  يستوق من جسا  في

.  
 وأوانسم بكذ)سم صدوسم فمن فجر  قونة ا مة أمراء  ن ي ) بأنه و  م و يه هللا ص   إقباره مة هذا

 منه وأنا مني فسو ا مسم و   يعنسم ولم بكذ)سم يصدوسم لم ومن الووك.  ر  وال منه ولسه مني ف يا
  . الووك( و نر 
  وم إل  ارمراء به يقوم الذي الجسا  من و  م و يه هللا ص   النبي به أمر بما و ما   المرء أحاب فنذا   
 جسا  المو  اا الم   ن هي التي الو و  الوريقة أو ا مسم و   الظ مة إوانة من ونه نس  وبما الايامة.
 يمكن لم إذا . منسم باا الم أول  هي وطائفة أمنر  ل مة . ونسم المسكول القوم  سؤالء الجسا  يستوق من

 .هللا طاوة في يويعسم )ل هللا. يمعاص من شيء و   معسا يغ و التي الوائفة إوانة واجتناب  ذلك إال جسا هم
  . الخالق معصية في لمخ و   طاوة ال إذ . هللا معصية في يويعسم وال

جبة و    ل مك ا وهي متو وة )نن طريقة وهذه طريقة قيار هذه ارمة وديما  وحد ما  . وهي وا
ون و ة الع م وبنن طريقة المرجكة وأممالسم ممن  لالورورية وأممالسم ممن يس ك مس ك الورع الفا د الناش

يس ك مس ك طاوة ارمراء مو قا  وإو لم يكونوا أ)رارا  . ونسأل هللا أو  وفقنا وإقواننا المس منن لما يوبه 
 .  506ص  28مجمرع  ل تاش  ج  .مل وهللا أو م وص   هللا و   نبننا مومد وفله وصوبه و  مويرقاه من القول والع

  .  ل تاش   مجمرع في 28  لجحء م  212 د ح  هللارل في   رةم  تةمة   ب  كالم شر ج 
 م  ل ألم هشلي م  ماضةا  ش لجوان ش لح  " :  رل   لطحاشي   لعقنا  بارح ش ال :  لعما  داةب  ال ثظ   

  للن إلى   رةم   لشةر  شنل :  لشلح . ( ويقضوما شال بيء وبطيوما ال  لساي  قةام إلى فاجليظ ش بليظ  لمسيمن 

 شيياني ، شسيظ يية    ديى محما هللال م  ى للض  خلج ةتى   سينل في جوان ال :  الر  ةنث  للش فة ييى

  : فةقرل  لعما  داةب وتا   ثظ . يية   ستال ه  م  هظول  لقرل يذ  شبطال  !  تبعره :  لسماء م  ميانٍ 
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  لاحش ييى ةصن  لتي  ألةانوث كاةن شلما . مستقال    ا ا    لمسأل  لوذه   رةم   لبخاري   إلمام هفلن ش ا   

 ظ لحك يذ    رةم   ستيبط فقا .  لصح  في بلش  ييى ت ر   ه  ي  فضال   مقال م  تخير ال ش ل اجل  ليل م 
  لجوان كتاص في   رةم  فقال .  لخنل ةر دنوا في معقرن  لخنل ةاوث م  –  الستيبا  ن   في يانت  ييى جليا  

  . ش ل اجل  ليل م  ةتى ماض  لجوان  اص   . دحةح  م 
 معقرن  لخنل شسيظ يية    ديى  لييي لقرل   :  ال ه  إلى  لشلح في ةجل  ب  بلح  لعما  داةب ةقل ثظ

 إلى  لخنل ةر دي في  لخنل  قاء ذكل شسيظ يية    ديى ألة  . هةما  إلمام بوذ   إلستاالل إلى سبق  ( إلر ..

 إذ   ما ذلك  عتيل شلظ ،  الجوان  لخنل م   كر   إةما  األجل  لمقتل   ش لمايظ ، ش لمايظ  األجل شفسله .  ل ةام  ورم

 .  لجا ل هش  لعانل  إلمام م   لاحش  كر   ه  بن   ل ضل يذ  صرلة في فلق  ال ه  ييى فال . يانال    إلمام كا 
 الهم م  أل  .  ل ةام  ورم إلى شهيي   إلسالم ببقاء  شل   ه ضا   شفة   لخنل ييى  لاحش في  لتلغنب  لحاوث شفي

 "  لحق ييى ير   قات همتي م  آا    تح ل ال "  آلرل  لحاوث م ل شير ’  لمسيمر   شيظ  لمجاياو   قاء  لجوان  قاء
  . 56ص6ج (  لباري  فتم   .  لحاوث
 
  : و ه : العمد  صاحب وال تم

  ييظ " :  لطحاشي   لعقنا  بارح  ال يذ  شفي ري    لصال  كذلك تجب مع   لجوان  جب كما  ل اجل ش ألمنل

 تعتقا ماذ  : فةقرل  متحي  ه  شال ، فسقا   شال باي  مي   عيظ لظ م  ريف  صيى ه  ليلجل  جره هة  ، شى اةا   رةمك

  إلمام شير  ل سق ظايل فاسق هش بايت  إلى واير ميتاع ريف ديى شلر .  لحال  لمسترر ريف  صيي بل ؟

 فل  ، ذلك شةحر  علف   لح  دال  في ش إلمام ، ش لعناو   لجمع  كلمام ري   إال  لصال   مكي  ال  لذي  لل تب

 ييا ميتاع فور  ل اجل  إلمام ريف ش لجماي   لجمع  تل  شم  ، ش لخيف يف لس يام  ييا ري    صيي  لمأمرم

 ش لجماي   لجمع   صير   كاةر  ييوظ   رضي  لصحا   فل  ،  عنايا شال  صينوا هة  ش لصحةم .  لعيماء هك ل

 ةصل لما يي    رضي ي ا  ب  ي ما  ه   لصحةم شفي ..  ال ه  إلى  …(  عناش   شال  ل جار  أل م  ريف

 إ  هري ب   ا فقال ؟ فتي  إمام  الياس ديى  لذي شيذ  يام  إمام إةك . ي ما  سا ل فسأل بخم  الياس ديى

 :  رل  إلى إساءتوظ فاجتيب هساءش  شىذ  معوظ فأةس  هةسير  فلذ   لياس.  عمل ما هةس  م   لصال 
ميتاع  إالاي  فوذ  ال وتل   لصال  ري   "شهما إذ  كا  تل   لصال  ري     رت  لمأمرم  لجمع  ش  لجم  

 ال فال  جره نف   ل سان  لقينل  ال سان  ل  نل شال نف   رف  ه إلى  …( مخالف ليصحا   رضي   ييوظ 
ي موما . فا   لشل    جاءت بتحصنل  لمصالم شت منيوا شتعطنل  لم اسا شتقينيوا  حسب ه  لضلري   حصرل 

 ل اجل ، السةما إذ  كا   لتخيف   اإلمامفنوا   إل تا ءفسان   م   هي ظجمايات . فت رين  لجم  ش ل  إلمكا 
 ييوا ال واف  فجرر .

  إلسالميبلح  لطحاشي  آبع   لمكتب  .  نبغي تعونل المص وة الارعية )دوو  فة لت ك المفسد  ال ف 
 . 423-422د ح  
: مما سيق تار     يذه  لمسال  ميية  ييى ثظ رتظ داةب  لعما  جح ه   رنل  ميخصا فقال :    ين  

 يان م   ليصرص ش  لقر يا  لشلعة  ميوا :
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يكؤؤذ  فالعؤؤاش  ل ؤؤافل شيؤؤؤر  إال( شمعيؤؤرم با يؤؤ   ةؤؤ  إذ  لؤؤؤظ وتةسؤؤل   ألرؤؤفوؤؤح ل  الضؤؤؤلر   ألبؤؤا ايؤؤا     لضؤؤلر   1
 هيؤر  بي ؤ,    ختؤار  اهةةاةؤ، شتصؤاغ يؤذه  لقايؤا    ألرؤف لمسيظ  ل اجل شيؤر  لضؤلر   األمنلواف    ألبا لضلر 

 . 212ص  28ج   ل تاش   ة ل مجمرع .  لشلي  ( 
فؤلذ  كاةؤن ةنتؤك دؤالح  شيؤي  ةؤك تجايؤا . ما ةر  ( مت ق يية   ئ ل ل  مل  شىةما اليةات   أليمال إةماةاوث     2

  ألمنؤلكؤر   حسؤيوا ، كؤأ    شهجؤلهفاسا  ، في ل ةنت    ألمنلت ر  ةة   ه لت ر  كيم    يي  لعيةا ، فال  ضل  
 م   جل  لمال ش ةحر ذلك . هشم   جل  للياس  ،  هش قاتل ليصل  يصب  

 ش رل  تعالى " شتعاشةر  ييى  ليل ش  لتقر  شال تعاشةر  ييى  إلثظ ش  لعاش   "  لما ا  .  3
  ل ؤؤاجل فؤؤؤي  لطايؤؤؤ  ، شال تطةعؤؤ  شال تعاشةؤؤؤ  فؤؤؤي  لمعصؤؤة  شفعيؤؤؤ   لمعادؤؤؤي ، كمؤؤا سؤؤؤيق لؤؤؤةس  ألمنؤؤؤلفتعؤؤاش     

شيؤر إذ  لؤظ  كؤ   لجوؤان مؤ    ألشل يؤن : شيؤذ  كيؤ  فؤي  لرجؤ   }،  ميلر لتلكك معاشةت  ييى  لطاي   الجوؤان معؤ 
.  ثؤظ تؤا   دؤاةب {كا  فجرره وتعا  إلى  ألضؤل ر  اإلسؤالم ش  لمسؤيمن  فوؤر  لرجؤ   ل ؤاةي إ  هما ألمنل  ل اجل 

  كؤؤا  فجؤؤرره  سؤؤيب ضؤؤلر  ليمسؤؤيمن   ش رةاةؤؤ  لإلسؤؤالم ،   لعمؤؤا  جؤؤح ه   رنؤؤل  مينيؤؤا  أةؤؤ  ال  جؤؤره  لجوؤؤان مؤؤ  مؤؤ
  ةتوى.

ةية ؤؤؤ   هبؤؤؤيه ؤؤؤرل ش ؤؤؤا شجؤؤؤات م ؤؤؤل ذلؤؤؤك فؤؤؤي كتؤؤؤاص  لسؤؤؤنل  ل ينؤؤؤل لإلمؤؤؤام محمؤؤؤا بؤؤؤ   لحسؤؤؤ   لشؤؤؤنباةي تيمنؤؤؤذ 
فؤؤي  ؤؤاص   ألشل لجوؤؤان جؤؤاء فؤؤي  لجؤؤحء  هةكؤؤام لمجمريؤؤات  ل قوةؤؤ  فؤؤي  هشسؤؤ رةمومؤؤا   تعؤؤالى ، شكتا ؤؤ  يؤؤذ  مؤؤ  

 هشة ؤس مسؤأل   لقتؤال مؤ   ألمؤل ء بؤلر   إثبؤاتش ا ريم إلى   ألنل  ألمل ء ، ما وميا ما سيق ذكله م   لجوان م  
-159 لشؤؤل  ش ؤؤا جؤؤاء يؤؤذ  فؤؤي  ل قؤؤل ت  شهيؤؤلفجؤؤل  ش لجوؤؤان مؤؤ  كؤؤل بؤؤل شفؤؤاجل شالسؤؤةما فؤؤي جوؤؤان هيؤؤل  لضؤؤالل  

لبحؤؤث  سؤؤتطال بيؤؤا رشؤؤة  ميؤؤل ، شال هةقيوؤؤا ييؤؤا أل     ألشل( مؤؤ   لجؤؤحء 160-156( فؤؤي  لصؤؤ ح    161– 160
 هشمسؤؤأل   لجوؤؤان مؤؤ  كؤؤل همنؤؤل شجمايؤؤ  مؤؤ   لمسؤؤيمن  بؤؤل  كؤؤا   ه  لؤؤبعة ، شةؤؤذكل فؤؤي رتؤؤام هنلؤؤ  يؤؤذه  لمسؤؤأل  

فؤلض يؤن  شل ؤ  ةؤذكل  ةؤ   هشفاجل يي في جوان  لطيب ، شجوان  لاف  سر ء كؤا   لجوؤان فؤي ذلؤك فؤلض ك ا ؤ  
شيمؤرم ه مؤ   إلسؤالم شهيؤل  لت سؤنل ش   ألربعؤ ش لمذ يب   ألم اء في جوان نف   لصا ل  رم شهللاكا، فقا  جم  فقو

شهللاكؤايا إذ  ةؤؤحل  لعؤاش بيؤؤا   هيموؤا لجوؤؤان وتعؤن  شيصؤنل فؤؤلض يؤن  ييؤى كؤؤل مسؤيظ فؤي مر ضؤؤ   ه  لحؤاوث ييؤى 
سؤنا شال ش لؤا  إذ  لعيؤا ش  للجؤل ش لمؤله  بؤال فعؤ  شفؤلض  لجوؤان ينيؤا ييؤى  لحؤل ش م  بيا    لمسيمن  فقؤا ترجؤب ن

توؤاشةر  شجيؤؤن  ل ليضؤؤ  ييؤؤى مؤ  جؤؤاشريظ ثؤؤظ مؤؤ   هشكسؤؤير   هششال دؤاةب نوؤؤ  شال هشج شىذ  يجؤؤح هيؤل ذلؤؤك  لييؤؤا 
لؤؤظ تحصؤؤل ك ا ؤؤ  يمؤؤرم هيؤؤل  إلسؤؤالم  أل ؤؤلص فؤؤاأل لص ، فالجوؤؤان ييؤؤا ذلؤؤك مؤؤ   لمسؤؤيمن   إ جؤؤاشريظ ةتؤؤى تعؤؤظ 

 لعيمؤؤاء  لسؤؤا ق  ،  ه ؤر لجؤاءت فةؤؤ  مؤ  جوؤؤان  لطيؤب  لؤؤذي  هللاكؤؤالؤاف  ذلؤؤك  لصؤا ل   يؤؤاشل شغنؤل يؤؤاشل  شهمؤل  وظ
 و   ييظ ..

م   ليصرص  لشلعة  ليعيماء نلنال تاريخةا  عتيل  ما تر تل م    ألشلىشةذكل رتاما  عا هنل  يذه  لمسأل  
مر  ف ييماء  لمسيمن  شمجاياووظ ييى مل  لعصرر نلنال بلعةا ير  ألرل بل نلنال ش  عةا شبلعةا م   ةص  

 لسم  شير بونا ، ف ما  ال  إلمام  ب  تةمة  رةم    فعال ش ا ياش في  لقل   هلقى هش  ل   يب  ألنل  لم  كا
ييى يذ   لرج  شلر بئيا  ستخل ج  لقصم ش  إال لسا   فل  ك نل  م   لاحش  عا  لخي اء  لل باو  لظ  ق  

شتارير  ب  رياش  . سر ء م  كتب  شتارير  لطيلي   ألثنل لشر يا م  كتب  لتارير كاليا    ش  ليوا   ش ب  
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ما تياثل م   صم مر  ف  لعيماء في مااهي  لمسيمن  شةر هلوظ في كتب  لتل جظ ش  لسنل، لرجاةا  هش لتارير 
 عرنش  لتيك  ل تب لمطالعتوا  ه مئات  ألنل   ليادع  . شسأذكل  عضوا ييى سينل  لذكل شهةصم  إلرر  

 ص سنل  سي وا.شكتا  ألم فالتارير ير ةةا  يذه 
فميذ ذيين  لخالف   لل با  شجاء ميك بيي همة  باهت  لياع شم ايل  ل سان شنررل  لاةةا شما تاري     

كما  شل رسرل   ديى   يية  شسيظ ةتى شجات  عة  ش ألثل معوا م   ل سان ش لمعادي ش ل جرر ش لتيافس 
محما ديى   يية  شسيظ ألة لش  مي ظ كل  هدحاصفةكظ ، لر  ام   ألشل لتا عن   قرل ليياس شيظ في  لقل  
تعاشةوا م   لصاا ل كيا ةعايا في هم   لييي يية   لصال   هبةاءلتاتر   إة ظبيء إال  لقيي . شكاةر   قرلر  لوظ 

 عاه  ش  لسالم م   لي اق ، شك نل  ما تجا ييى  لسي   لسيف شفي كتيوظ م  تتالي  لقلش   ل اةي ش  ل الث إلى ما
كالما وذكل تعلية  ةا  لتا عن  بذياص  لاو  شفشر  لياع فقال  ال  إلمام  ةما ، ف ةا   لشاآييةتى  لهت 

! رةموظ  . ش ة ل في كتاص  لشاآيي رةم  لر كا  في هماةيا ؟!  ال  لشاآيي ف ةا لر كا   ةما في هماةيا؟
وا شظورر  ل سرق ش  لعصةا  ش  الةحل فات السةما    اليتصام وتحا  ي   لياع شفشريا، شبكر   لسيف مي

 لحاكم  شم  ذلك  ة ل في سنلتوظ رةموظ   في  لاحش ش لجوان ، شسأذكل  رتصار   عضا    ألسلفي  ألمل ء ش 
 مما  حضلةي م   لذ كل .

.  همة   لجيا ش  لحلص في بيي همل ءم   شهم ال  جما لحجا هنر  فوايظ  لسيف غحش  م   لحجاج شما    
 ا ا  إالمل ت شلظ  جا هيل  لسي   ةا  وافعر  إلة  ر وتوظ ذ ت مل   إفلي ةا رتا بلبل بمال   ألشلشفي  لقل  

ذ    ةقاتل م  هيل  إذم  هيل  لسي   هفلي ةامعلشفا م   لخر رج شتساءل  عة  لياس ف ا  بعار ييماء بمال 
تيك  لضلشر  ثظ جاء بير  لعباس ش امن فتي  ريق  لقلهللا  ،  لاف  إال لقيي  م  لةس م  هيل  لقيي  (، شما ذلك 

شم  تاله  لمعتصظ ثظ  لر ثق فالمتركل ةتى  ةتون  ل تي  شم  معوظ م   لحكرم  ش  لحابة    لمأمر  فيظ  ك  
فحسب  إلنواكاةن بايتوظ يي  ضة  ريق  لقلهللا  شلظ  كرةر  واير  ! لقا ةذ   مجلن ميتاي  هللام  بيي  لعباس 

هيل  لسي   لصال   إمامسوظ هةر   متحير   لعيماء يينوا ش  عذبرةوظ شيقتيرةوظ ، فول تل   لسيف شييى ر بل كا
م   قرل بذلك  عا  م بطر  جوي  لر فعل كل ش ةا يذ   ه شر ءيظ ش لقتال معوظ ؟! كال! بل شرن ةص   قرل : 

 . شبك    وذيب هيل  إلسالم شأل ؟!ماذ    عل  للشم
لص  ةما رةم    بن  وا   ض  فقا ا مل ةل محي   ب  ةييل كاةن في يوا  لمعتصظ ،  ب إ بل  لعجب 

  إلمام  لسةاف  ال  ين جاء  ل لج !  ره شل ره  الحصنل شن سره ةتى لما   شيذ   بي س  
تيك  لر    شش ف فيما رلج  لمعتصظ ل تم يمرري  في  لقص   لمشورر  الستااث   لمله   قرلوا ش معتصماه 

 تمام في  لقصنا   لمشورر   لتي مطيعوا : هبر لشايل  هرروال افل   لتي  
 في حده الود )نن الجد و ال عب .  من الكتب  أنباءالسيل اصد  

 لذو  وظ فطيب   ة لش  لةس جوان نف (  لجوان في ةقل ي   إلمام  ةما  لتحلية ييى  لقتال معوظ 
ضلبي لما  إثظم   هةييت ةقل ي   إلمام  ةما  ة   ال :  ليوظ  ،  ألةاضرل للشم في يمرري  م  بالن    صاش 

 فتم   يية  شييى م  مع  م   لمسيمن  فتأمل .
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ش   ألفاا يمالء  هجا ن عا  لعباسنن  إلى  لسالجق  شماذ  كا   لسالجق  يظ م   لتل  شم   هرل  ثظ   ح  
 لقا م  ش لتصرف شكا  آا عوظ   ألن ا  هللاثارعة  لرسطى ، جوال باو     ةتشل فنوظ   هللاسةاشهيل   ألشهبك

رةموما   ةاما  لاح لي ش  إلمام  لجرييي  هبي لجول ، ف تم لوظ  لعيماء  لما رس م ل ما كا  هما   إلمام 
ش ة ل في غحش ت  لسالجق  . فعيمريظ شةصحريظ ش ةتسير  يينوظ  شا ، شديمر  ري وظ شغحش  معوظ تعالى . 

شكا  ( . مر ع  مالذ كلن  شمر عت   لشونل   لتي ت بكي م   ل ء  تاريخوا  هرسال  هلب  م ل شميركوظ  لصالحن
بايا شتصرفا شجوال ، شم  ذلك ة ,   بوظ ةره   شهك ليظ لتي ةكمن بالن  إلسالم   ألسلجول م  ه لسالجق  

 هيل  إلسالم .
شلوما هه م   إلسالم  هي ظجينين  م   إمامن   لتتار ش ا ش ف فةم  ش ف في ملةيتوا ه امإلى  هرل  ثظ   ح  

مل ء  لممالةك م  جةش مصل ه، شم  م ؟ م   لممالةك ش   ب  تةمة  ، ةلض  لياس ييى  تالوظ ش اتل بي س 
ش لشام ، شما  لممالةك؟  ة ل تاريخوظ ش ة ل  ةتشار  لجول ، ش لياع ش لتصرف شةجوظ ليقيرر شتع ةموظ لقيل 

ذلك م   ةتشار  لقتل ش ل يظ شس ك  لاماء شظيظ همر ل  لياس ش ل سرق ش ل ةا   شسر     لياشي في مصل 
 لقتال م  ةكظ  إلمام  ب  تةمة  ي   ر لأشس لياس ةالوظ ش لطيابنل ش لخمرر في هماةوظ ، ةتى لقا هة ل  عة 

هيل  إلسالم إذ  تل  فقال ال وي ل  لقتال م  يمالء إال جايل . ف ةا  صي  ما فنوظ . همل ء مصل ش لشام شفنوظ 
 لتي  ح , بوا   !   لجوان معوظ؟ بل ذيب في فتاشي  إلى  يتبار جيا  لشام شجيا مصل يظ  لطا     لميصرر  

نوي  في ذلك  لحما   ، شم  ذلك كا  ك نل  الةتساص ييى همل ء  لممالةك شييما وظ. ش صم همله  المعلشف 
 رةم    . بل ير مات في سجرةوظ   شةوة  ي   لمي ل شسجي  في ذلك مشورر  

شفي نشل  لطر  ف لما  امن نشل   ألتا ك  في  لشام شجيرص تلكةا شم  ميركوظ شهمل ءيظ  لمجاياو  يمان 
 ماذ  كا  ةالوظ م   لتصرف ش ةتشار  لياع في ذلك  لحما ف  لاو  هة ي ش بي  ةرر  لاو   لشونل  الميك  لصالم 

يطل   ، شجاياش  معوظ ، ثظ جاء  ء  في كتب  لتارير. ش ا هثيى  لعيماء كيوظ يينوظ ثيا. ش لم اسا مذكرر  مرجرن ؟
م   عايظ  ألوربنر  . ش ام  لميك  لصالم دالح  لاو  رةم     جوان  لصينينن  شكا  كما مع ظ مير  يواه 

 لميتسير    وتيقص ال مي   لنرم ششلظ وي ل سي نر ذلك  لحما   لجوان مع  شلظ ويالر  مي  كما وي. بافعةا  هبعليا  
شلما مات رةم      تسظ هبياؤه  لميك ش اتير   عضوظ ش ستيصل  عضوظ  . هشر   لمذيب  لسيف  لصالم

 اليصار  ةتى جاء هرره  لميك  لعانل شيحلوظ شهرذ  لميك ، ثظ جاء  عاه  بي   لصالم  سماينل فميك  لشام، 
تصاريا ييى  لميك شةالف ميك  لشام إسماينل  ليصار  شهيطايظ ةجظ  لاو  هورص فميك مصل ، ش  يم ش 

ةصر   لمسيمن  ش صت  م  سيطا   لعيماء  لعح ب  ييا  لسالم مشورر  شلةس ييا مكا  ذكليا رشة   إلآال  
ييى  لعح ب  ييا  لسالم . شةحل  لشةر  لسيب ، شرلج م  يياه  عا ه  هفتى  ما   نا ريع  شيام بلينت  لذلك 

ييى  لاو  في مصل ، فول كا  ةجظ  لاو  ييى ةال رنل  لقلش  ؟ كال ، كا  ل  فضني   تال  لصينينن   ةجظ
فر ف  لعح ب  ييا  لسالم مع  شي من ميحل   لشةر يياه شل   ةجظ  لاو  كا   ب  هرة   لخا   ميك  لشام . 

. ر مع  مر  ف ي ةم  م   الةتساص جبار   آاغرتا   ةتشلت في يواه  لم الظ ش لخمرر ش ل سرق ، شكا  ليشة
ثظ ذيب  ألوربنر  ش امن نشل   لممالةك ،  .هما جوان  لعاش معوظ ف ا  كما كا  ةال ييماء هيل  لسي  ن  ما  

فاةتسب يينوظ  لعح ب  ييا  لسالم ةتى بي     ه  ويةعوظ في  لقص   لمشورر  م  هجل تحليليظ م   للق، 
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ةلض  لجةش شةاص  لياس ليقتال معوظ شكاةن لقا .. ؟  كا  مي  رةم    شل   لما ةضل  تال  لتتار ماذ
مر ع  ين  جالرت ، ش صت  في تحلية جةش مصل ييى مر جو   لتتار  لتي هللالن إلى مر ع  ين  جالرت 

ةتى  ك نيا هة  لظ ت ا ين   .شةال  لممالةك معلشف .  ل افل  مشورر  تحن ر     طح شبنيلس م   لممالةك 
 طح لة  ل  ميك  لممالةك شيأرذ  سظ ةصل  لمعلك  ، همنله ت تيجيي ي  ةصل  لمسيمن  ةتى  تل بنيلس جالر 

ش صم  لعيماء في  الةتساص يية  كما  ص   إلمام  .غح   لتتار ش لصينينن   - اتل همنله  -ثظ غح  بنيلس يذ  
  ليرشي م  بنيلس مشورر  لةس محل ذكليا  آل  ..

شلقا ة ,   بوظ ش ل يظ ش لبطش .  لجول لقا آبعوظ ؟   لع ماةنر . شما  لع ماةنر   شذيب  لممالةك شجاء
فنوا  فلفعر  إلسالم ، شفتم ييى هواووظ يادم   للشم  سطيطنية  كما  شل رسرل   ديى   يية  شسيظ 

. فقط ! ميذ سبعن  سي  إلى ه  ه لن رالفتيا ألذ   فصارت يقل ن ر  إلسالم شيادم   لخالف  إلى ه ام هللا ا يا 
 ؟!آيبا  شنفعا  ..معوظ فول تل  ه م   إلسالم  لجوان معوظ ألةوظ هةياف درفة ؟! يل تلكر  جوان  أليا ء 

 ك ي  لع ماةنن  ه  م  هةا م ارليظ هةوظ كاةر  ال  سمحر  لس    ليصار  ه  تعيل مضنق  اص    
 حل جا  شير م   لحلم ، ف ا   لبحل  ألةمل كي    لمياص م   لةم  إلى رية   لسريس ألةوظ سةملش   لص

ييايظ ةلم ال واري   ليصار ! شكاةن س    لع ماةنن  تتسيظ  ضا    لتجار  ليصار  ييا  لةم  شتيقيوا لوظ إلى 
، شم  هللارل ميركوظ  لسيطا  ييا  لمجنا في  لقل   لسا   يشل ،  رية   لسريس شتسيموظ إ ايا في  لمترسط

ل  لمترسط  لبحنل   لع ماةة  ، فسأل  دحافي إةجينحي إذ  كا   لمترسط شباآئ   لشمالي كي  كا   سمى  لبح
أليل  لصينب  حنل  ي ماةة ؟ فما  لبحل  ألسرن  لذي  حةط    ميك  إلسالم شجنرش  لخالف   لع ماةة  فعال  ؟ ، 

ظ مجا  إلسالم ، ش ا جايا فقال  لسيطا   لع ماةي:  لبحل  ألسرن ير مسبم  صلي! يكذ  كا  ييى هواوو
  لمسيمر  معوظ ش صصوظ مشورر . 

ةتى ه لن نشل   لخالف  ، شجاءت جنرش  للشم في  لمرج   لصينية   ل اةة  في كذلك شبقي  ألمل كي     
نشل هشربا شرشسةا في شسط هللاسةا . فم  جايايظ ش فلةسا  ش إة يتل  لقل   لتاس  يشل ش لعشلي  . شييى رهسوظ 

 لباكستا  م   جايا ييماء  لويا شلقا صف  ل  شم  هرلجوظ م  مشلق  لعالظ  إلسالمي ؟ ييى مل ة
سي  شهرلجريظ ، شكذلك فعل  ألةياف  لصرفة  في  130جاياش   إلةجينح .  لاوربيا   ش لصرفة  ش ألةياف 

ل ش نل ثالثن  هلف هفااةستا  ، شهش عر  في  لحشا  إلةجينحي مذ ح  ذ ت مل  هتن ييى ةمي  م  يشل  هللاالف رج
تلكره ةتى  قم  لقص  لمي   بليطاةةا ، هما  ألةياف  لصرفة  في ش ني ! ش ةا   رجل رجل، لظ ويجر ميوظ إال 

كذلك  إلمام بامل  لشافعي  يظجايافقا فلغاة    في شسط هللاسةا م  بالن هشهبكستا  ( فقا هذ  ر   للشس  لريل ، 
 ، ش صت  بونل  تلش  رةم    .  قاس ألبعلي  لصرفي  للشس ستن  سي  في  لق

ام  لمشا ر  لصرفة   ألبايل  شييماء  لمذيب  لحي ي ش لشافعي فجاياش  ا  شهما في بالن  لشام فق     
شهما في لنيةا فقا  امن ثرر ت ييى وا  لمشا ر  لمال ة   لصرفة   ألبعلي  شم  هبوليظ  . ل لةسنن  ثظ  إلةجينح

، شكذلك بنرخ  لطليق   لسيرسة   يي  شبعاه ، شفي  لسرن    امن  لصرفة   ال رر  يمل  لمختار رةم   
 لموا    لتي هرلجن  إلةجينح ، شفي  لجح  ل  امن ثرر ت ك نل  ييى وا  لصرفة   لمال ة   ألبعلي  هبوليا ، 

يترة  شيظ مال ة  هبعلي   ام ييماء  لح   فقا شفي ترةس م ل ذلك  .ثرر  هبر يمام  شثرر  ييا  لقانر  لجح  لي 
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 ل ام    ةتونمال ي درفي هبعلي ب رر  شير  امر  ييى  ل لةسنن . شفي  لمالص  ام ييا  ل ليظ  لخطابي 
يذ  ؟! ش ا  ةتصل في معارك   ألك لش  علفر   شلألسف فلبما ال  1963جمورري  إسالمة   ستملت ةتى يام 

هسل في ش ةا  ميوا شتسمى معلك  هةر ل  لشونل  هك ل م   ش ،  لشونل  ييى جنرش رمس نشل هشربة  مجتمع 
يشل  هللاالف هسنل فنوظ ما   جيل ل شماربال م  جنرش  ألشربنن  ةتى تارين همليكا ش الر  يان  إلسالم لة تم 
هشربا .. شيذ   للجل  ا ظيظ تاريخ  ش ا  لهت م   لعجا ب مل   رال  لماشتسي ترة    لذي  عتيل م  هبول مي لي 

ي   لخطابي : هة  م  هي ظ هساتذت   لعسكلين  في في كتا     ست  مقاالت يسكلي  ( لص  لعصا ات(  قرل ة
  شل يوظ  مع ظ هبيا يا  لنرم الخطابيفي ةن  ال  سم   شير لظ وله شل ي  نرس تجارب  . ةلص  لعصا ات !! 

 ! اامل ت مانشةا شف ايات فة ي يياه  علفر  غر ر  لطرب  شةجرم هكان مي ستار   ش ص  ةةا  مار نشةا   شم
ش ا نرل  إلسالم هفلي ةا م  لنيةا ش لجح  ل . فلي ةا  لسرن ء  صم ي ةم  لظ تصييا لجوييا بتاريخيا إشفي 

 ارير   الستعمار هماةا  ، شيذ  ير  لحال في نشل بلق هللاسةا  لذو  ش لمالص ش لسرن   ي  آليق  لصرفة  
ثظ كا  م  هللارل جوان  لمسيمن  ما كا  في هفااةستا  ييى هواي .  ةاشةةسةاإ ل يين  ةتى شم  شمالنحيا، 

في  لجحيل  شغنلياأ ةنث هيجيوظ  !  ألةياف  لصرفة   لذو  لظ  عجير  ك نل  م  إرر ةيا شييماء  لعقنا   لسمحاء
  لتطية  م   لنورن ش ةتالل  ألمليكا  ليحلم شةكظ  لملتاو !

 سا  :ةتى  ال لوظ  لشايل  صف  لمأ
 وفننههههههههههههها مهههههههههههههن يقهههههههههههههول لسهههههههههههههم
 معههههههههههههههههههاذ هللا هههههههههههههههههههذا اافههههههههههههههههههك
 فيهههههههههههههههههها أحبا)نهههههههههههههههههها ارفغههههههههههههههههههاو
 رنههههههههههههتم فههههههههههههي الويهههههههههههها  شههههههههههههذا
 ونوههههههههههن وههههههههههن الجسهههههههههها  الوههههههههههق

 

 وقنهههههههههههههههههههههههدتكم )سههههههههههههههههههههههها ق هههههههههههههههههههههههل 
 ممههههههههههههههههههههههها لهههههههههههههههههههههههيا يوتمهههههههههههههههههههههههل
 مههههههههههههههن قههههههههههههههووا ومههههههههههههههن )ههههههههههههههذلوا
 ونوههههههههههههههههههههن المههههههههههههههههههههوم والبصههههههههههههههههههههل
 ذا  العههههههههههههههههههههههههههههههههههاذل النكههههههههههههههههههههههههههههههههههل
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ي   فجال  محارب  هيل يذه  لمي  ، شفي  ليصف  ل اةي م   لقل   لعشلي  ره   الستعمار هة  ال جاش  م

شريف شر ءه آر  ف  لملتاو  م   لمير  ش ألمل ء ش للؤساء ش ألةح ص  لعيماةة  ، فسةطل يينيا ميذ   بالنةا 
 لحمي   لصينية   ل ال   بحيام  همليكا . ةنث  ال هةا  1990 لستنيات إلى  لتسعنيات ، ةتى جاءتيا في سي  

 -هي  للص سبحاة  -أ  للص ه  جعل  لي ط في بالن ال تحتاج  شال تقاره شكا  يية كباريظ :  جئيا ليصيم رط
 ( تعالى   يما  ال يذ   لخيحيل يير   كينل   .. ه   جعي  في  لييا    لصياعة 

. فاةصلف ييماؤةا لةمألش   ل ضا ةات ي  ةقرق  ليصار  شغنل  لمسيمن  في بالن  إلسالم ش ر ةن  
شيايظ بباص  إلسالم  حمير   لسالح  شيايظ مقامتوظ  لمجاياش   ألفاا  ال يذ   لخيحيل !  لسماة  م  هم 

 لعلص شم   قى ميوظ مم  ويت ل شما بالر  تياوال . شيا يي  لجمايات  لمجايا   لعلبة  شغنل  لعلبة  تقرم 
ن إلنيا.. شم  هيموا يذه شلعل م  هرطليا  عة  لم ا ةظ  لعرجاء  لتي تسيي .في هك ل م  مكا   ء حمل  لعب

،   لمصنب   لتي ةح   صانيا ..  ستي ار  لبعة كةا ةجايا م  هدحاص باع شمذ يب شيقا ا مجلشة 
 !شهدحاص تصرف شما هنري ماذ  ؟ 

فول  ك ي إرر ةيا  لصالحن  يمالء غ ل   ليا شلوظ ما هشرنةا م  هنل  يقنا  هيل  لسي  ؟ شيل  ك نوظ ما 
نف  ش ر يا ؟   إلسالم ش لمسيمن  م  كل بل شفاجل م  همل ء  لمسيمن  شيامتوظ آيبا  شنفعا   هشجحةا م  تارير

 لصا ل  الممك  ال  شتل  ل  بل  إجمايا  شير هشجب  لر جبات  عا  إل ما   اهلل .. هرجر ه   كر  فةما سلنت 
 ال بير  ..ك ا   شة عا  لطالب ةق ، شهرجر ه   كر  ليا فة   ألجل ورم ال وي   مال ش 

شلر ر ج  إرر ةيا يمالء ما كتب  لشةر  لشونا إمام  لمجاياو   ألفاا   لعلص ييا   يح م رةم    في  
، شل يوا  لذكل  ميي  يذه  ألمرر م   لتل    ليفةس  لذي لظ  قار ةق  اره إلى  لنرم، لما  ةتاجر  لوذ   لت ل ر

 رص ةامل فق  إلى م  ير هفق  مي  ..  لتي تي   إ  باء   إرر ةيا  لمممين  ش 
 
 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1017  [  

 

 

 فيها : اإلسالميةمسألة الديمقراطية و .جارب حركات الصحوة  -ثامنا 

 

كما  ين فةما سيق فل   لصحر   ا هللالن ميذ  لعقا  ألرنل في  لقل   لعشلي  أل  ت ر  في مع موا م  
 لمارشس لممارس   إلسالمنن  ليا مقل آة   ةنث  لعامين  بوا شجمورر ممياووا سةاسة . ف ما  ين فقا هن   ل تم

سةاسة . شم  انل في  لالص إلى تسنةس  لقطاع  ألكيل م  ما رس  لصحر   ل شهسةانيام   يل  لحكرمات 
كانت شلظ تجا لوا جذشر  في  ألم  شال في  لصحر . كما   لر ن  ةاثلت  لمارس   لشاذ  ل ايل   لت  نل هش

تشلذم  لتةار  لجواني شهنرين جمايات  شهفل نه في هراشن معادل . شلظ  عا  ةردلت ظايل   لجوان  لمسيم ش
م  مجال ليتيفةس ي  م ايل  لصحر   لجامح  كلن فعل م   يل  لشعرص  لمسيم  ييى ما  جلي م  ش ا   إال 

ا بكال في مجال  لصحر   لسيمة  ييل ما وتاح م  بر  ات  لا مقل آة  رغظ ه   لحكرمات ش لالص  ا رسمر  لو
 رادا يياما رفعر  بعار  ن مقل آة  بال إسالمنن  في بالن  لعلص ش لمسيمن (.

شة ل  التساع ظايل   لممارسات   لا مقل آة ( لإلسالمنن   جب ه  ةي ن  لي ل ييا في يذ   ل صل 
هللالن إلة .  لت ةمي  لمرجح ليصحر  إلى يذه  لمسأل . هشال م  مي رر ةكموا  لشليي  الشكل  لذي مررسن    ش 

شثاةةا م  مي رر ما ةققت  م  ةتا   شما نفعن فة  م  ثم  شما هللالن إلة  م  مر   ةانه لوا  لي ام  لعالمي 
  لجاوا  كل ن   شسةطل .

ش لح ةق  ه  يذ  مرضرع م   أليمة  ش لع م   مكا   حنث  جب ه  ت تب فة   ل تب  ل  نل  شتخصم ل  
كبار  ل قا  م   إلنوا لميتا ات  لر سع  ييى هييى  لمستريات لنايى   لمستفةض . بل شه  تعقا ل   أل حا 

 لعيماء ش لم  لي   إلسالمنن  شقةان ت  لصحر  شهدحاص  لتجلب  ش لسا ق  في يذ   لمنا  . لةعان تقنةظ تجارص 
ةصرص  ييل ةحر ثماةة  يقرن م   لمحاشالت  لا مقل آة  لإلسالمنن  . لتقنةظ في ضرء هةكام  لشليع  شفق

 ل تاص ش لسي  ش إلجتوان ت  ليحيو   عنا  ي   لتعصب لألةح ص ش لي ل ليمصالم  لشخصة  هش  ل ئري  شبعنا  
ي  تأثنل ت  لحكرمات ش ر   إلستعمار.شال بك ه  مرضريا بوذه  لضخام  لةس محل  لت ادنل    ييا شلةس 

  هجل ذلك إلى كٍظ ضخظ م   لرثا ق ي  سةاق  ل تاص ش  لالض مي . ةا ةك ي   لحاج  م هرل جلي ه  
 .  آل ش إلةصا ةات ش لمعيرمات  لاقةق  ي  تيك  لتجارص شال وتةسل لي يذ  

  : شفي ةاشن ما تسمم    يذه  لي ت  هشجح في ةقا  ر ةسة  مستعنيا  اهلل
ا   شم  يياما ةقرل  ن مقل آة (. فلةيا ةستخام مصطيحا هجييةا وال ييى م ورم محان ييا هدح إبتا ء 

كما   عل  عة  –شد ره. شةح  ميحمر  بوذ   لم ورم. شال  حق ليا م  ةنث  لميطق ش ألماة  ه  ةحيظ 
ه  ةحيظ معيى هللارل كقرلوظ ةح  ةقصا  لشرر . هش ةريا م   لا مقل آة  شفق  لضر  ط  لشلعة   - إلسالمنن 
   لشلعة  شةاشنيا شهييوا شآليق  ممارساتوا ! ألةيا لر ة لةا لح ةق    لشرر ( شفق م ا ةظ  لسةاسة  إلسالمة 

 إسالميلرجاةايا ة اما هللارل ال يال   ل   الا مقل آة  بل وتيا ة مع  في كل  لمجاالت شهما تخصةم معيى 
لوا فةخلج ي  ةاشن  لميطق ألة   خلج  لمصطيم ي  مالرل   لمعلشف ييمةا كمصطيم  اةرةي نسترري 

 سةاسي ل  فحر ه.
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 لمصطيحات لوا ما لنل محان  شال  جره ه  تضاف إلى معيى ال وتحمي   لمصطيم  فم   لياووي ه 
. فعياما ةقرل  ةينب(   وظ  لسام   لاالل  ييى مان  معني  شيحتمل ه  ةخصم مي  ماال  خلج ي   ألديي

ينب ج  الماء( ..شل   ال ةستطة  ه  ةقرل   ةش جيس  كقرليا   ةينب نسظ( هش  ةينب رالم( هش  ةينب ممح 
 هةمل( هش ةينب غاهي( هش ةينب مسكل( شيحيا يذ   لضبط يياما  كر  ليمعيى  عا بليي محان.. 

فعياما ةقرل  رمل( ةستطة  ه  ةقرل  رمل ملكح( هش  رفةا( شل   ال ةستطة  ه  ةقرل  رمل آايل( 
م  يمل  لشةطا    ألهالم رجس ش  ألةصاص (! أل    تعالى  ال  إةما  لخمل ش لمةسل شإسالميهش  رمل 

فاجتييره( شكذلك ربا فال ورجا   ربا إسالمي( ش  ال ربا مشلشع( ش ال ربا ةالل( .. شيمك  ه  ورجا  ربا ملكب 
 ( هش  ربا  سةط( هش  ربا ةسنئ (... أل    تعالى  قرل  شهةل    لية  شةلم  للبا..(   

 مقل آة   إلسالمة !( هش   إسالمنر  فول  س  بليا شميطقا  لقيرل  ما  شاع م  مصطيم    لا
 ن مقل آنر ..(؟! لعل  ليقا   لقانم  تساياةا ييى فوظ  لجر ص م  رالل  لبحث في مجاالت محان ..

ما يي  لا مقل آة  ييا م   رتليوا؟ شكةا تمارسوا  لحضار   لالبة   لمعادل ؟ ما يي  لا مقل آة  
لعلبي ش إلسالمي؟. ما يي هبكال ممارس   إلسالمنن  م  ما رس يياةا؟ شكةا تمارسوا  لحكرمات في  لعالظ  

 لصحر   إلسالمة  شم ا ةموظ  لا مقل آة  في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي؟ شما ش ا   يذه  لممارسات شبلشآوا 
 شةتا جوا؟.

هلل ش لشرر    لقا ظ ييى مياه  لحاكمة   إلسالميما يي شجره  لتر فق ش لتيا ة بن   لا مقل آة  شبن   لي ام 
 بن   لحاكظ ش لمحكرم؟. 

ما ير  لحكظ  لشليي لممارس   إلسالمنن  ليا مقل آة   شكيوا  لمطلشح شما ما  جر ه ذلك ... يذ  ما 
 سيحاشل ه  ةعلض ل   ل جاه في  ليقا   لتالة  إةشاء  .

 
 أوال: ناأ  الديمقراطية المعاصر  ومفسومسا و يل تمار سا الوضار  الغربية:

كما ير معلشف فل   لجذشر  لقا م  ليي ام  لا مقل آي تعرن إلى مئات  لسينن   يل  لمنالن يياما ةشأت 
 لحاو   فتعرن إلى تجاربوا  لتي  في ةضار   لنرةا  ثظ شرثوا  للشما  ييوظ. هما  لا مقل آة   لالبة  في  لعصرر

سةان   لييالء ميذ  لقل   لخامس يشل. هما   متحجن  الطب ة  إلى بليطاةةا ةنث آيق ةمرذج فنوا  قرم ييى
في  لالص فتعرن بيرر  هف اريا يميةا إلى  ل رر   ل لةسة  شما تاليا   آل  لا مقل آة   لمعادل   لمعمرل بوا  ئمبان

م  تحرالت سةاسة  ش جتماعة  هي ميذ مطي   لقل   ل ام  يشل.ةنث باه فقواء  لتشلي  ش لقاةر  في  لالص 
 لشعيي   ال تل عنئ شم ا ةظ م ل   سةان   ألم ( ش سةان   لشعب( ش   لشعب مصار  لسيطات( ش   طلةر  مبا

( ..ش   لشلعة   لاسترري (..شكاةن  إلةسا  لعام( ش  لي ام  ليةابي( ش   لحليات  لعام ( ش   لمساش  ( ش  ةقرق 
ا  لسيط   لاوية ( ش لميك   لسيط  با     لمسأل  ميذ هش رل  لقلش   لرسطى ةنث  ستعل  لصل ع بن   لبا 

 لحمية (هي بن   لبا ا في  ل اتةكا  شمختيف مير  هشربا  لذو  ضا ر  ذريا  عاش    ل يةس  ييى سيطاتوظ  لمطيق  
لةس م  هجل تخفةا ذلك لصالم  لعال  اللعة  شىةما م  هجل  ستالص ةق  لطغةا  لةقرم    رجال  لاو   لذو  

لوا ي  شةاهش   ل يره  لع ةم  ششضعر  ضل  ب مكرس ش ل بن  ييى  ألةةاء ش ألمر ت   ت إل طاعةا متي ر  
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ه طعريظ هر ضي جيات  آلرل   أثما   اي  ! ش ا  ش متي ر  ةر ةي  ليالن ش لعبان شبايريظ ةتى دكر   لا ل   ش
 لقاةر   لمر لر  هن  يذ   لصل ع إلى آلح م ورم  لسةان  شلم  ت ر  هش رل  لعصرر  لرسطى. شكتب فقواء 

ليمير   ليصرص  لاسترري   ألشلى لم ورم   لسةان (  لتي جعيريا ليذ ت  لمي ة  شهض ر  يينوا م   لص ات 
ش لحقرق ما يلف  الحق  إللوي  لمقاس ليمير  ةنث ش جور  بوذه  لم ا ةظ  لتي ظولت هشل ما ظولت في 

ش لا رية   لتي تعلض لوا  لمير  م   لبابري  في  لخارج فلةسا ليافاع ي  سةان   لميك ضا  لمياهيات  لخارجة  
 شم  ةيالء  إل طاع في  لا رل.

 :  لسةان   أةوا ل لةسنر  ش ألشربنر  فعلف فقواء  لقاةر  
)الوق في إصدار اروامر إل   ل ارفرا  المايمنن و   أراقي الدولة( وود ورفسا ))و او( بأنسا: )  وة 

روايا ال يودها القانوو( ووالوا : ) السيا   إرا   و يا تتمن  بخصائص ال توجد في و يا و   المواطننن وال
غنرها من اارا ات( . و) وجماع هذه الخصائص هي أنسا اارا   التي تود  نفسسا )نفسسا. فصاحب السيا   

 ال يمكن أ و ت  مه أي إرا   أجنبية ونه ل تصرد و   نوو معنن. فسي   وة مو قة(.
  مل فقساء التارية والقانوو قصائص هذه السيا   في  تة قصائص:أج وود

 . العصمة من الخوأ[.6. ودم القا) ية ل تم ك 5. ارصالة 4. الوحدانية والتفر  3. السمو 2. ااطال  1]
 شرالد  يذه  لم ا ةظ كما ويي:

 لتعينؤل يؤؤ  إر نتؤ  شلؤؤةس ألي : فصؤؤاةب  لسؤةان  سؤؤةانت  مطيقؤ . ال   ؤلض ييةؤؤ   ؤاةر  بؤؤل  لقؤاةر  يؤؤر  ااطهال  .1
إر ن  رارجةؤؤ  ييؤؤ  ه  تيحمؤؤ   التصؤؤلف ييؤؤى ةحؤؤر معؤؤن  ألةؤؤ  ال ترجؤؤا إر ن  تسؤؤاشي  هش تسؤؤامة . إر نتؤؤ  هللامؤؤل  ن  مؤؤا 
شلؤؤةس ألةؤؤا  ييؤؤ  ةقؤؤرق شيال تؤؤ   انؤؤله يال ؤؤ   لسؤؤنا  اللعةؤؤ  هش  لمتيؤؤرع  التؤؤا   . شييؤؤى  للعةؤؤ  هش  لتؤؤا   تي نؤؤذ مؤؤا 

 سؤؤيب مضؤؤمرةوا هش فحر يؤؤا شل ؤؤ  ألةوؤؤا دؤؤانر  يؤؤ  إر ن  يؤؤي  طيةعتوؤؤا هييؤؤى مؤؤ    صؤؤار ييؤؤ  مؤؤ  هش مؤؤل لؤؤةس
 إر نتوظ!.

: فوؤؤي مجالوؤؤا إر ن  تعيؤؤر جمةؤؤ   إلر ن ت شسؤؤيط  تعيؤؤر كافؤؤ   لسؤؤيطات ال ترجؤؤا فةمؤؤا تي مؤؤ  مؤؤ  يال ؤؤات السههمو .2
 سيط  هييى ميوا شال سيط  مساشي  لوا .

ةؤؤا إال سؤؤةان  ش ةؤؤا  إذ لؤؤر شجؤؤات فؤؤي إ يؤؤةظ ش ةؤؤا سؤؤةانتا  ل سؤؤات : فؤؤال ورجؤؤا فؤؤي  إل يؤؤةظ  لر الوحدانيههة والتفههر  .3
 .  شم  ييا تلسر م ورم  لاشل   لقرمة  في هشربا(. هةر لوما شيذ  بايي

: هي هةوؤؤا  ا مؤؤ  بؤؤذ توا لؤؤظ تتيؤؤق يؤؤذ   لعيؤؤر مؤؤ  إر ن   سؤؤا ق  يينوؤؤا هش إر ن  هييؤؤى ميوؤؤا شل يوؤؤا ةا عؤؤ  ميوؤؤا ارصههالة .4
 هدال .

: فؤؤلذ   غتصؤؤيوا مؤؤ  لؤؤةس هيؤؤال لوؤؤا شفؤؤلض ييؤؤى  ليؤؤاس سؤؤيطاة  مؤؤا  مؤؤ   لؤؤحم  آالؤؤن هش  ههكوههدم القا) يههة ل تم .5
 صؤلت فلةؤؤ  ال  سؤؤتطة  ه  وؤؤايي بؤؤلعة  سؤؤيطت  هش سؤؤةانت  مومؤا آؤؤال  ألمؤؤل. فاصؤؤب  لسؤؤةان  ال و يؤؤن  الحةؤؤاه  

 شال ويلره  لتقانم.

ةر  شمطا قؤؤؤ  لقر يؤؤؤا  لحؤؤؤق ش لعؤؤؤال. : تعتيؤؤؤل يؤؤؤذه  لي ليؤؤؤ  إر ن  دؤؤؤاةب  لسؤؤةان  معانلؤؤؤ  ليقؤؤؤاالخوهههأالعصهههمة مهههن  .6
فنيسؤؤير  إلؤؤى  لقؤؤاةر   لميي ؤؤق يؤؤ   لسؤؤةان   لعصؤؤم  مؤؤ   لخطؤؤأ ش  ل رقةؤؤ  ةتؤؤى ييؤؤى  لميطؤؤق ش لضؤؤمنل كمؤؤا  ؤؤال 

 ) حننما  تك م القانوو يجب أو يصمه الضمنر(.  اذلي(: 
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 ل يس    ل لةسة  شمشلينوا.ييى يذ   ستقل م ورم  لسةان  لا  فقواء  لقاةر   لالبنر   لذو   يتماش  هساسا  

ف ما  امن  ل رر   ل لةسة  ش ةتشلت مبان وا شكتا ات فالس توا  ألش  ل تحرلن يذه  لسةان   كامل مر د اتوا 
م   لميك إلى  ألم . فصارت  لسةان  لألم  شدارت  ألم  مصار  لسيطات. شدارت يي  لسيط   لعيةا  لتي 

. هش يي  لسيط   لعيةا  ألفعاللميحم  لمتعيق  الحكظ ييى  ألبةاء هش ت لنت شةايا  الحق في إةشاء  لخطاص  
 لخطاص  لمتعيق  أفعال  لمر آين  ييى سينل  لت يةا هش  لرض .  إةشاء لمطيق   لتي تميك شةايا  لحق في 

يك جعل  لت يةا  ال عل هش  لتل  هش  لتخننل بنيوما. فوي  لتي تميك جعل  ل عل ش جبا هش محلما هش مباةا شتم
 لشيء سيبا هش بلآا هش ماةعا. ثظ  ةبع ن كيم  ن مقل آة  شتعيي  ةكظ  لشعب( ي  م ورم سةان   ألم  لتعيل 
ي  فحر يا. فالسةان  يي  لتعينل  لقاةرةي ش لا مقل آة  يي  لتعينل  لسةاسي: شييى يذ  فسةان   ألم  يي  لتعينل 

ا  سا ا   يل  ل رر   ل لةسة   أ  ذ ت  لميك تعيل ي   ألم   لقاةرةي ي   لا مقل آة . شه ل  لم ورم  لذي ك
ش لاشل  ةتى ييل ي  ذلك لريس  لل    يشل يياما  ال   هةا  لاشل ( هش  هةا فلةسا( فصارت  لسةان  مي ا لألم  

 آليقوا ليقاةر   لعام  ل لةسي شمي  ت لين لتارل مع ظ نساتنل  لعالظ.  ألم شهرذت ف ل  سةان  
 ليم ييى ه   لسةان   1879/هغسطس /26 ل ال   م  إيال  ةقرق  إلةسا   لصانر  في   لمان  فجاء في

 لألم  شه   لقاةر  ير تعينل ي  إر ن   ألم .
 وبعد المور  الفرنسية صار لسذه النظرية جانباو .   بي وإيجا)ي.

ة مو قة وال تعتمد و   أما الس بي: فسو أو الم ك لم يعد صاحب الوق بالسيا  . فصارت إرا   ارم
 –إرا ات أقرن. وأما اايجا)ي: فسو ممار ة ارمة هذه السيا   من قالل تالا   وات هي: اانتخابات 

 التنفنذ. –التارية 
  ال تؤؤل عشسؤؤةانتوا تسؤؤتقل كمؤؤا تقؤؤلر لاؤؤ   ألنص  لسةاسؤؤة   طليقؤؤ    ألمؤؤ : شيؤؤر هشلؤؤى  لسؤؤيطات. أل  إر ن  االنتخههاب .1

    لتشليعة . لعام الرتةار  لسيط
: شير هللاكا م ايل  لسةان  شهبله يالماتوا. فسيط   لتشلي  يي مطيق  ال تحايا ةؤاشن شال تقنؤايا  نؤرن شإل التارية .2

 تيتحم  التصلف ييى ةحر معن  إال إذ  هر نت  لجو   داةب   لحق   التشلي   اسظ  ألم  ذلك هدال  ي  ة سوا.
  .: شيذه سيط  تتعيق  الحكظ ش إلر نالتنفنذ .3

شلما  ستقلت  لي لي  ييى يؤذ   لشؤكل شجؤا لوؤا  ةتقؤان ت ياوؤا مؤ  فقوؤاء  لقؤاةر  ش لمؤا فعر  يؤ   لحقؤرق  لماةةؤ  
 شهيظ ذلك  أةوا:

  لعام.  ال تل ع. تضنق ن  ل  2تضنق ن  ل   لحلي .                .1
  ألرذ. فأن  ذلك إلى  ت الةتقانفطررت ة لي  سةان    ألم ( لةعيل ييوا   سةان   لشعب( م  يالج تيك 

( م  شظة   ليمر آ  إلى  ةق ل ( شثظ ترسة   الةتخاص لعام( شييا ةرل فقواء  لقاةر   لالبي     ال تل ع مياه  
 . الست تاء ايا   لمشارك   لشعية . شهتاةن  ل لد  ليمشارك   لمبابل  ليحلي   لسةاسة  ي  آليق 

 تالي: فخالد  تيك  لمل ةل إذ  يي ييى  لشكل  ل
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المقدس لسم )سا  االسيولد نظرية السيا   ل م و  والوق  ←الصراع )نن الم و  والكنيسة و   الس وة 
)البابا(  االسيةنتيجة االقوسا  إل  رف  الس وتنن معا  اروربيةالصراع )نن الم و  والاعوب  أ ن ←

 .السيا   لألمة  إوواءوأ ن هذا إل   ←وال منية )الم ك( 
 

ر ذلك    ل  سةان   لشعب  لذي دار مصار  لسيطات م  تشلي  شتي نذ شتحاكظ. شييا شلا  ل عل ثظ تيير 
شجحرن  ش اليتقان لشية  ليمير  ش لبا اش ت فعل هبي  مي  شير شالن   لعيماةة   لتي  امن ييى رفة  لاو  

 الم ورم  لالبي  لتي ةقين كما ةقين  إل ما   اهلل شبياء  لحةا  ش ر ةنيوا  عنا  ي  كل ذلك. شير جريل  لعيماةة  
 كل  لمتايات  لسا ق  إلى  لمسيمن  فةما  عا.

 هي: أ ا يةولد النظام السيا ي الديمقراطي الذي وام و   أر او شيكذ  إذ  
 صؤلف  لي ؤل يؤ   لؤاو  ش لمعتقؤا هش  ش الةتخؤاص لمساش   بن  هفل ن  لمجتم  م  ةنث  لحقؤرق  لسةاسؤة  كالتلبؤةم  .1

  لير  هش  ليا  هش  لعيظ هش  لجول هش  لجيس م  ذكل هش هة ى هش هي فارق. لعلق ش 
ش لتعينؤؤؤل ش ليشؤؤؤا  فؤؤؤي ةؤؤؤاشن  لاسؤؤؤترر ش لقؤؤؤاةر   لؤؤؤذي ك ؤؤؤل يؤؤؤذه   اليتقؤؤؤان لحليؤؤؤ   لشخصؤؤؤة   لمطيقؤؤؤ  مؤؤؤ  ةنؤؤؤث  .2

  لحليات.
قؤؤؤر ةن  شتشؤؤؤكنل فؤؤؤي إ ؤؤؤل ر  لتشؤؤؤليعات ش ل لألغييةؤؤؤ  ش الةت ؤؤؤامممارسؤؤؤ   ألمؤؤؤ  لسؤؤؤةان   لشؤؤؤعب مؤؤؤ  رؤؤؤالل  الةتخؤؤؤاص  .3

  لسيطات  ل الث .

 ش سةان   ألغيية  ه ضا.  ال تل عاسة  ش ألةح ص م  رالل ةمياه تا شل  لسيط  بن   ل تل  لس .4

 شدارت  لصرر    لسةاسة  لسةان   لشعب يي ممارس   لاشل  ليحكظ م  رالل  لسيطات  ل الث  شيي:

 لمخرلؤؤ  برضؤؤؤ   لاسؤؤؤترر شىدؤؤا ر  لتشؤؤؤليعات شسؤؤؤ  : شيؤؤي  لجوؤؤؤ   لميتخبؤؤؤ  مؤؤ   يؤؤؤل  ألمؤؤؤ  ش السههه وة التاهههري ية 
 لقؤؤؤر ةن  فؤؤؤي ضؤؤؤؤر وا. شيمارسؤؤؤوا ةؤؤؤؤر ص ميتخيؤؤؤر  مؤؤؤ   يؤؤؤؤل  لشؤؤؤعب  م يؤؤؤؤر   ليللمؤؤؤا  هش مؤؤؤا  عانلؤؤؤؤ  مؤؤؤ   ألسؤؤؤؤماء 

( هش  مجيؤؤس  لشؤعب(. شيؤؤذه  لسؤؤيط  يؤي  لتؤؤي تميؤؤك تعؤؤاول  ألمؤؤ  لمصؤطيم يينوؤؤا  كمجيؤؤس  ليؤر ص( هش  مجيؤؤس 
 لة . شس   لقر ةن  هش  لمصان   ييى ما ولف  ميوا م   يل  لحكرم  لت ر  ةافذ . لاسترر هش إضافات تشليعات إ

 شيي  لحكرم   لتي ولهسوا ر ةس  لاشلؤ  هش ر ؤةس  لؤرهر ء  لمكيؤف شتشؤلف شه ر توؤا ييؤى تسؤننل الس وة التنفنذية :
 بمش   لاشل   إلن ري  ش لتي نذ  . 

 لخصؤرمات ش لمياهيؤات  لقا مؤ  بؤن  مختيؤف آبقؤات  لشؤعب : شيي  لجوؤ   لمخرلؤ   مومؤ  فؤة  الس وة القضائية
هش بؤؤن  جوؤؤات  لسؤؤيطات ذ توؤؤا  مرجؤؤب  لقؤؤر ةن  ش لتشؤؤليعات  لتؤؤي دؤؤارت  اسؤؤظ  لشؤؤعب شباسؤؤظ سؤؤةان   ألمؤؤ  مؤؤ  

  لعام.   الست تاءرالل ةر ص  ألم  هش غالية  ةر ص  ألم  هش ي  آليق 

  ة موا لوذه  ألدرل مؤ  رالفؤات فؤي تطينؤق  لا مقل آةؤ  شيكذ  تعارف  لالص ييى يذه  ألة م   لتي تعرن جمة
 م  مارس  ألرل   حسب  ليالن شترجواتوا شيكذ   رتضى هشلئك  لقرم ألة سوظ يذه  لمبانئ...

فما  رتأت   ألم  م  رالل ةر بوا شمشلينوا ةالال شسريا دار كذلك  عا  لتصرين يية  م  رؤالل  ألغييةؤ . شلؤر 
 لر ؤؤن فؤؤلهت مؤؤا كؤؤا  ةؤؤالال سؤؤريا ال  صؤؤم شهةؤؤ  يؤؤرج شرطؤؤأ  دؤؤار  مرجؤؤب  ألغييةؤؤ  دؤؤعات هغييةؤؤ  هرؤؤل  مؤؤ  

 ضالال شيرجا  عا ب يية   لقاةر ...شتترلى  لسيط   لقضا ة  شم   عايا  لتي نذ   إة اذ يذه  إلر ن ت...
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ية  يل يمارس الغرب فع يا وم ية  يا   ارمة وحكم الاعب أو ما يسمونه )الديمقراطية(. من الناح

 :العم ية
شفحر   لا مقل آة  م  ةاةة  هدرلوا  لي لي . شل    لتطينق   ألم كا  ما سيق ير رالد  ة لي  سةان  

 لعميي في  لر    ليا مقل آة   ختيف ي  يذه  لصرر . في كل مكا  آبقن فة  كما وت اشت م  بيا آلرل في 
 هللارل.  لالص ذ ت . هما ن مقل آةات  لعالظ  ل الث فمواهل م  ةرع

 قرم  لي ام  لا مقل آي في  لعالظ  لالبي  لنرم يمرما ييى ة ام  ألةح ص  لسةاسة . ةنث ترجا في كل بيا 
تةار ت سةاسة  تيتمي في مجمريوا إلى  ل يس ات  لتي سانت هشرشبا رالل  لقل   لماضي م   لينيل لة  

ر  سمم بتشكنل  ألةح ص شيجعل م  ةق  لتلبةم ش للهسمالة  ش لشنرعة  شغنل ذلك .. شم  ه   لاستر  ش البتل كة 
 ال وتجاشه  ألةح صةقا بخصةا ل ل هةا إال ه   لر    جعل في كل نشل  م  تيك  لاشل يان  محاشن  م  

تتا شلوا فةما بنيوا. شغالبا ما ومشل  لصل ع إلى  يانيا هدا    ل ف تترلى يمية   لميافس  ييى  لسيط  ش
( هش  ليصف +   أليضاءلر ةاه هةايما  ألغيية   لمطيق   حسب ما ةانه  م ال ثي ي ن   حنث سن لححبن   لل ة

( تمك  ةر    في  ليللما  م  تشكنل  لحكرم    لسيط   لتي نذ  ( مي لنو  شتحرل  لححص  لذي رسل  لسباق 1
ين  في  ليللما  إلى  لمعارض   لتي تتشكل مي  هش م   ا ي  ألةح ص  لصانل  هش  أليضاء  لمستق  الةتخابي

مع . شفي هغالب  ألةةا  شةتةج  تقارص  ليل م  ش ألآلشةات  ليللماةة  شةب  لياس ليتيرع. غالبا ما  ح ى هةا 
 عة  إليطا وا سةط  ت طله ليتحالف م  هةح ص دانل  لترفنل  ألغيية   ليللماةة  مما  ضطله   أغيية  لححبن  

 ت  لمحية . شيكذ  تعان يذه  ليعب   لتي تقرم بوا  ليخب  لسةاسة  في  لمكاسب في  لسيط   لتي نذ   هش  إلن ر 
رل  ف ي هش رمس سير ت . شتت لر  صرر  متشابو  م  نشل  أل هربع  لمجتمعات  لالبة   صرر  نشري  كل 

 بليطاةةا وتسابق   لمحاف ر  ش لعمال( شفي فلةسا   لا ارلنر   لذو   م ير   من   لرسط( ش  البتل كنر (
ش هةح ص  لةسار  لشنريي(.ش  لجيو   لرآية   لذو   م ير   لةمن   لمتطلف( شفي همليكا   لجموررير  

ةحص  لشعب  لةمنيي( شيكذ  في  ا ي  لاشل كألماةةا  -ش لا مقل آنر ( شفي هسباةةا   البتل كنر ( ش  للهسمالنر  
 ات الةتخاص ملبحي  ألةح ص. ثظ تياه  إلةتخا ات شكيا  ش ستل لةا...فتياه  إلةتخا ات  ألشلة  ييى مستر   لييا

 ليللماةة .ثظ  شكل  لححص  ل ا ح لرةاه هش ي  آليق  ال تالف  لسيط   لتي نذ  . في ةن  تت ر   لسيط  
 لقضا ة  م  ممسس  مستقي   عن  كباريا م   يل  ليللما  هش ر ةس  لسيط   لتي نذ  .شفي  عة  لييا   كأمليكا 

الرتةار  لل ةس في معحل ي   ليللما    ل رةالس( .. شلوظ ة ام هللارل ال ووظ  سط  ييا... شال  قتلع  لياس 
ومثل ييى يذ   لسةاق سر ء كا   لي ام جمورريا نسترريا رهسةا كما في فلةسا هش هلماةةا هش كا  مي ةا نسترريا 

شير رمح هم  هك ل مي  رجل سيط  ةنث كما في هسباةةا شبليطاةةا شبيجةكا شغنليا... أل   لميك  ميك شال  حكظ 
 وترلى ر ةس  لرهر ء ر اس   لسيط   لتي نذ  ....شل    لموظ  لذي ةي ن  لي ل إلة  :

  ه  يمية   لا مقل آة  في  لالص يمية  ةسية  ه ضا شمسلةة  إلى ةا كينل.فالسةاسات  لح ة ة  تلسموا
ةطل  لنورن هش هيضاء  لمي مات  لنورن   م ل   لماسر (  ليربةات  لضاغط  في  ليللما  ش ألةح ص شغالبا ما  س

هش هيضاء  لمي مات  لمسةحة   لمتطلف  كمي م   ثالثي  ألضالع( ش غنليا م  هجوح   لضاط م  كبار رجال 
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مافةات  لجليم  في  عة  ألةةا   لذو   حرلر   لحمالت   لسةاس  ش إليالم شرجال  لمال شكبار  للهسمالنن  ش
  ييى  لسةاسات  لعام  في ةن  تبقى يمية   إلةتخا ات يمية  ضلشري  إلى ةا كينل... شتيعب  الةتخابة

نشر  ي ةما في بل ء  لذمظ ش لضما ل ش لتحكظ في سنل   الةتخابة  للباش  ش ألمر ل  لتي تمرل  لحمالت 
 لحل ش لمجتم  في   تصان ال الةتخا ات شىبل ه  لملبحن  فالي ام في يمرم  رهسمالي  عتما   تصان  لسرق هش 

يمرم  وتييى  لوري   ليصل ةة  ييى  ايا  بعية  يليض  م   إللحان. شلظ ويق لوظ م   ليصل ةة  إال  لتعصب 
 لاويي ش لخمل ش لخيحيل شبيء م   لطقرس ش لعان ت ش ا تومش نشر  ل يةس  ةتى دارت هبب   ممسس  

  البتح هليشباص. شم  فتل  ألرل  ت شف  لصحاف  ي  فضا م  جتماعة  هش ةاني ثقافي ال هك ل راد   اليسب  
   شةستر ش للباش  لت شف ما  هيا يذ   لي ام  لذي شد   هةا كبار ساست  ر ةس شهر ء بليطاةةا  لمشورر 

تشلبل( يياما  ال:    لا مقل آة  هفضل  لطلق  لسنئ  ليحكظ(! شال بك هة   المقارة  م   ألة م   لا كتاترري  
ف ل  ة لي  أل عا  لحاشن ...   ألم بة  فلة   حق ل  ه   قرل ما  ال .. شل   ف ل   سةان   لشعب( شسةان  ش ل ا

ش لح ةق  يي سةان   ليخب  لسةاسة   للهسمالة   لمتحكم   مصا ل بعرص ةاهت  ار  ي ةما م  ةلي   لعيث 
رطاموا ألشلئك  لاليين   مصنليا  ضحكر  ملفو  قةاسا  انليا ... شتلكن   ستوالكة ش إل اةة  شتمتعن  حةا  

  اسظ  لا مقل آة  ... ايينو
همؤؤل يؤؤام ه ضؤؤا آاؤؤى فؤؤي  ل تؤؤل   ألرنؤؤل  ييؤؤى  لسؤؤطم شيؤؤر تحكؤؤظ  لؤؤاشل  ألكيؤؤل  سةاسؤؤات  لؤؤاشل  ألدؤؤال شنيموؤؤا  -

هعةمؤؤ   ليربةؤؤات  لا ريةؤؤ  ش ألةؤؤح ص  لمميؤؤا  لسةاسؤؤاتوا لتؤؤيجم فؤؤي  إلةتخا ؤؤات ش إلمسؤؤا  بحمؤؤام  لسؤؤيط  فأمليكؤؤا ..
  لياتر( تتحكظ إلى ةا كينل في سةاسؤات  لؤاشل  لالبةؤ  شهشربؤا ش سؤتل لةا شكيؤا  ش ؤا  هن ن يؤذ   لضؤاط ش لتؤأثنل جؤا  
فؤي يؤؤالظ مؤؤا  عؤؤا سؤؤيتميل ش ةؤتالل  لعؤؤل ق .. شتيعؤؤب بليطاةةؤؤا  ؤؤار  كينؤؤل  مؤ   لتؤؤأثنل ن رؤؤل  لعا يؤؤ   ألشربةؤؤ  لصؤؤالم 

ضؤؤارآا شتؤؤأثنل  ييؤؤى سةاسؤؤات  شهلماةةؤؤا ل يؤؤل  شييؤؤى رهسؤؤوا فلةسؤؤا  شربةؤؤ  أل لسةاسؤؤ   ألمليكةؤؤ .كما تمؤؤارس  لؤؤاشل 
شييؤى تيؤؤك  لل غبؤؤ   اليحؤاق  ؤؤ  . شتتقؤاآ  سةاسؤؤات نشل هشربؤؤا  لالبةؤ  مؤؤ  هيضؤاء  ليؤؤاتر مؤؤ    ألشربؤؤي  التحؤاننشل 

اتوا همليكؤؤا فؤؤؤي مجؤؤؤاالت شتختيؤؤف فؤؤؤي هرؤؤؤل  لتيقؤؤؤي   اللوؤؤا ييؤؤؤى  لؤؤؤاشل  ألشربةؤؤؤ   لصؤؤانل  شبؤؤؤعربوا لتتؤؤؤل   صؤؤؤم
 لم تؤلض لي تؤل    إل جؤاهيؤ   إول نيؤا لر ضح  في تشري  ش     لا مقل آةات .. ش ألم يؤ  ييؤى ذلؤك ك نؤل   خؤلج بيؤا 

فعيؤؤاما تؤؤرن تيؤؤك  ليربةؤؤات  لا ريةؤؤ  هش  لخارجةؤؤ  ريؤؤق ميؤؤاخ معؤؤن  لإلةتخا ؤؤات تي ؤؤق  ألمؤؤر ل شتلكؤؤح هجوؤؤح   إليؤؤالم 
 ألكيؤؤؤؤل فؤؤؤؤي  لمجتمعؤؤؤؤات  لالبةؤؤؤؤ  شيؤؤؤؤظ   الةتخؤؤؤؤابي لجموؤؤؤؤرر ةمالتوؤؤؤؤا فؤؤؤؤي  أل ؤؤؤؤام ش لسؤؤؤؤايات  ألرنؤؤؤؤل  ييؤؤؤؤى  طؤؤؤؤاع 

  لالميتمؤؤر ( ذلؤؤك  لقطؤؤؤاع  لؤؤذي ت وؤؤل هك ؤؤؤل ينياتؤؤ   لحنؤؤل  هوؤؤؤ  تضؤؤ  هدؤؤر توا ةتؤؤؤى  لؤؤا ا ق  ألرنؤؤل . شت شؤؤؤف 
فؤي  لشؤر رع مؤ   ليؤاس فؤي ك نؤل مؤ   ألةةؤا  يؤ   ألمةؤ   لسةاسؤة   لع ةمؤ    لتي حيرةةؤ شسا ل  إليالم ش لمقابالت 

 لمجتمعات  لتي تخاع  لجايل بوا. شلقا  آيعن رالل يجلتي شى امتي في هشربا  لالبةؤ  ألك ؤل مؤ  هربعؤ  في تيك 
فؤؤي هسؤؤباةةا ييؤؤى ةمؤؤاذج ك نؤؤل   هك ؤؤلهيشؤؤل سؤؤي  يشؤؤن فنوؤؤا ثؤؤال  سؤؤير ت فؤؤي فلةسؤؤا شثؤؤال  فؤؤي بليطاةةؤؤا ش لبؤؤا ي 

  ألم يؤؤؤ  إوؤؤؤل نضؤؤؤنق  لمجؤؤؤال ييؤؤؤى شهم يؤؤؤ  ةةؤؤؤ  تيؤؤؤن هيؤؤؤا  لؤؤؤاياش   لا مقل آةؤؤؤ  فؤؤؤي يقؤؤؤل ن ريؤؤؤا . شكمؤؤؤا هسؤؤؤي ن  
 ش لشر يا ييا.

همؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤا  جؤؤؤؤؤلي فؤؤؤؤؤي ن مقل آةؤؤؤؤؤات  لعؤؤؤؤؤالظ  ل الؤؤؤؤؤث فؤؤؤؤي هللاسؤؤؤؤؤةا شهفلي ةؤؤؤؤؤا شهمليكؤؤؤؤؤا  لالتنيةؤؤؤؤؤ  ةاو ؤؤؤؤؤ   لعوؤؤؤؤؤا  االسؤؤؤؤؤتقالل 
شبالاكتاترريات فمواهل بؤينو  إلؤى ةؤا كينؤل  اليمؤاذج  لا مقل آةؤ   لحادؤل  عضؤوا فؤي  لعؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤالمي. 
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يؤام  لردؤرل  ا تؤأتي  ييوؤا فؤي سؤيظ  لموحلؤ  ةنؤث لؤظ  شؤتل   لاؤلص ييؤى  عؤة  لشؤل  م  لسةاسؤة م  فارق  جعيوؤ
إلى  لسيط  كما في ةال    إلسالمنن ( في بالنةا. شىةمؤا ويحصؤل تؤأثنله  لؤذي  صؤل لحؤا  لتؤارل  لسؤافل شممارسؤ  

 سؤؤؤتيح ف  مؤؤؤ  رنؤؤؤل ت  لعؤؤؤالظ لؤؤؤ  ت  ؤؤؤل  سؤؤؤتمل ر ةحيؤؤؤا مؤؤا  مكؤؤؤ    سؤؤتعماري ش للبؤؤؤاش  فؤؤؤي إ صؤؤؤال دؤؤؤيا     البتؤؤح ه
  ل الث لصالم  لاشل  الستعماري  تحن مسمى  الستقالل ش لحلي  ش لا مقل آة  ش ال تصان  لحل.

هما هس ل ةماذج  لا مقل آة  في تيك  لتي تؤظ  ستيسؤاخ هجيؤ  مشؤري  ميوؤا فؤي مل كؤح نر سؤات  إلسؤتخبار ت  لالبةؤ  
  لمليقؤؤ عربيا  لمايربؤؤ  ييؤؤى همليؤؤا كخةؤؤار  ضؤؤحك ييؤؤى يقرلوؤؤا شدؤؤيا عوا  السؤؤتعماري  فؤؤي بالنةؤؤا لتطيؤؤق ييؤؤى بؤؤ

  لعلبة   لموتل  .  ألة م  لا كتاترري  ش لمي ةات  لمستيا  ش لجمورريات  لرر ثة  هللارل  بت ار ت   ألة م  قم  
ف ش يؤل ه  ةعؤؤلج ييؤى  سؤؤتعل ض سؤلي  فؤؤي  لتجؤارص  لا مقل آةؤؤ  فؤي  لعؤؤالظ  لعلبؤي ش إلسؤؤالمي  جؤار بيؤؤا ه  ةتر ؤؤ

مؤؤؤ  فقؤؤؤل  مومؤؤؤ  ةؤؤؤرل م وؤؤؤرم  لسؤؤؤةان  ش لحاكمةؤؤؤ  فؤؤؤي  لشؤؤؤليع   إلسؤؤؤالمة  شتيا ضؤؤؤوا  لتؤؤؤام مؤؤؤ  م وؤؤؤرم  لا مقل آةؤؤؤ  
ل وؤؤؤرر   اإلضؤؤؤاف ش لعيماةةؤؤؤ  كؤؤؤي   وؤؤؤل ليؤؤؤا  ليؤؤؤر   لشاسؤؤؤ  بؤؤؤن  نوييؤؤؤا  لحيةؤؤؤا شبؤؤؤن   ل  ؤؤؤل  لؤؤؤا مقل آي  جميتؤؤؤ . 

 آة  ذ توا.   لا مقل  ألدرلليا مقل آة   ش إلسالميميا ض   ليمرذج  لعلبي 
 

 :اا الميمبدأ السيا   والوا مية في الد ن 
في  لح ةق  ال يجب م  ه  ت افم  لشعرص  ألشربة  شه   عمل فالس توا شفقواء  لقاةر  فنوا يقرلوظ  منيا 

ةاتوظ م   لمي ة  ش لبابري  ش ل يةس  شم  اشبماال كي  ستيبطر  تشليعات تقلبوظ م   لحق ش لعال  عا آرل مع
   لسةاسات  لمعادلي  ... إلى ه  تردير  إلى ما  عتقاش  هة  هفضل  لطلق  لسنئ  ليحكظ كما  ال آاا

يية   لصال  ش لسالم   ألةيةاء تشلبل(. شل    لعجب في ه   قرم في  ألم   لمحما    لتي هةعظ   يينوا  خاتظ 
 شبآرل  لشل    شهر ايا ششد وا  ال مال ش لتمام  قرل  تعالى:

 اإلسالمْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَ.َْمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلكُُم ا  ً ه   قرم م  هبيا وا م  ويال  ...  ِدينا
 ةعم    ك ل  شيحل  رم  ن ر  لير ر شيذيب لني ش في هباالت ما ت تقن يي  هذيا   لبشل لنبحث ي  نساتنل ش

لمسيمن   لذو  جعيوظ    رنل هم  هرلجن ليياس( شةان لوظ  لسةان  شلم  ت ر  ش لحاكمة   ر ةنن  لةحكظ بوا  
 شلم  ت ر  ش للبربة  ش أللر ة  شلم  ت ر  شةق  لتشلي  شلم   كر  ... بل شت ادنل كل بيء. 

في  ألنص  هما  لسةان   لمطيق  في نو   إلسالم فبارتصار شبكل  ساآ  هلل سبحاة  شتعالى:  رش   لبخاري 
انو قه في   ب   لشخنل  ال:  ن ششن شغنليظ شدحح  غنل ش ةا ي  مطلف ب  ييا  لم لن شكذلك هةما شهبر

وفد )ني وامر إل  النبي ص   هللا و يه و  م فقالوا : أنه  ندنا. وال : السند هللا. والوا: وأفض نا فضال 
 (. م الايواووأوظمنا ووال. وال: فقال: فقولوا بقولكم وال يستجرنك

 ال  لحيةمي في ت سنل   لسنا( م  هسماء    لحسيى  ال]  لسنا: ير  لمحتاج  لة   اإلآالق. فل  سنا 
ير رهسوظ  لذي ولجعر  إلة  شبأمله  عمير  شي  ره    صارش . شم   رل   ستواش . فلذ  كاةن  إةما لياس 

بوظ غية  يي  في باء همليظ إذ لر لظ ورجايظ لظ ورجاش .  لمال    ش ألةس ش لج  ريقا ليباري جل ثياؤه. لظ  ك  
شال في  إل قاء  عا  إل جان شال في  لعر رض  لمعارض  هثياء  لبقاء. كا  ةقا ل  ثياؤه ه   كر  سنا  شكا  ةقا 

 .[ يينوظ ه  وايره بوذ   السظ
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رلر :  ير  لسنا  لذي ش لم سلش  يياما  صير  إلى ت سنل  سم  تبار  شتعالى.   سلش    لسنا( شيق 
 صما إلة   الير هل ش لحر   . شيذ  ما رجح   لقلآيي  يتمان  ييى  ليارين . ش ا شرن في معاةي  لسنا ] ير 
 لذي  ةتوى سمننه في هةر ع  لشلف ش لسمنن[ ش نل ]ير  لمستايي ي  كل هةا ش لمحتاج إلة  كل هةا[. ش نل 

  نل ]ير  ل امل  لذي الينب فة [. ]ير  لذي   عل ما  شاء شيحكظ ما وليا[ ش 
 ال  لقاري في بلح يذ   لحاوث في ير   لمعيرن : ] لسنا  : هي  لذي  ميك ةر دي  لخيق. هي  لذي 
وتراليظ سبحاة  شتعالى. شيذ  ال وتيافى م  سةانتوظ  لمجاهي [ فور ال ويافي سةان  رسرل   ديى   يية  شسيظ 

فقال] إةما  لسنا  [. شيذ    لآالقلفت  بذلك ديى   يية  شسيظ ةان م  ير  لسنا سنا شلا هللانم. شل   م  مع
 لسنا  . م   لميشرر ت  إةمامرضرع م  هرم مر ضة   لعقنا  ييا  لمسيمن .   يؤ. بتصليا. ي  محاضل : 

 (1989 لصرتة  لجماي   لجوان في مصل 
قاةر   لالبي كما ةجايا في ة ةقتوا ال تيصلف إال هلل فلذ  ياةا لص ات  لسةان   لتي شضعوا فقواء  ل

 لسنا  ل لن  لصما شفق مر هي   لعقنا   إلسالمة . شدلفوا لانله ير  لشل   لمحة  اهلل ال هك ل   ألةا لر ةا 
هش ألي مخيرق م   لبشل هش سر ه م    هش ليمير هش ألك لي   ليللما   لألم شال ه ل سر ء دلفن ليشعب هش 

  ن . لمخير 
و في صدور   اتنر معظم البال  العربية : هل ولذلك أوول  من  واا الميةيوق لمس م أو يعتقد ما  ون

 ؟ وولسم )الاعب مصدر السيا  ( و)ارمة مصدر الس وات التاري ية والتنفنذية والقضائية(.
لم و سم ورؤ ائسم اوتقد أو ل اعب أو لألمة أو لنوا)سم في )رلماناتسم أو إو مقتض    ن هللا أو من 

بون  يارووو و   قالد ما جاء به هدي مومد ص   هللا و يه و  م مما شروه هللا , شيء من السيا   
وبد و  اروتاومن ونقه ولوق بعبد   اا الممار  با  ود ق ة ربقة  تعال  في  تابه و نة نبيه. فسو  افر

 الواغوت.
قالصة هو أي  وون من  الدووات.. هذا باطية أو أو با م الديمقر   واء  او ذلك با م الد تور 

 .  اا الممفسوم السيا   في 
هكذا بكل صراحة وحسم فالموقوع يما ص ب  .فسي هلل. ومن جع سا بمفسومسا المو ق لغنره فسو  افر

 ..فيه العقند  والتوحند. وال يسة اا)سام والتمتمة
. ش ا هشرنةا في  ل صل ما  ايي ي   إليان  ييا شهما  لحاكمة  في بليع    فوي هلل شةاه وأقيل:

شرالد  ذلك  إ   لحكظ إال هلل همل هال تعياش  إال إ اه ذلك  لاو   ل ةظ( ... شم   يتقا ه  ليشعب هش لألم  هش 
ةر بوظ هش بللماةاتوظ هش لميركوظ هش رؤسا وظ هش  ضاتوظ ه   حكظ في  لاماء ش ألمر ل ش أليل ض ش لمياهيات شفق 

بلع بةاآن   لبشل شهير ء  لعقرل ييى غنل ما هةحل   ت ضنال لوذ   لحكظ يما بلع   هش هيان   شلع    ما
ش لحضار  هش  يتقا هة  مخنل  الحكظ  شلع   هش   إلةسا هش  يتقان   عام دالةنت  ليعصل هش ميافات  لحقرق 

ييى ذلك ةنث  بلةا. فلذ  ما شضم يذ    ألنل ن  انله م  تشليعات  لبشل. فور كافل فاسق ظالظ. ش ا سبق
 ةعرن لمرضرييا.
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 :واا الميالديمقراطية في العالم العربي 
م  آال    لحمي   ل لةسة    ةان  ةابينر  إلى مصل   إلسالميشدين آال    لاحش  ل  لي  لالبي ليعالظ 

 يب  ل  لي   لالبة  تيتشل في هشسا   عة مطي   لقل   لتاس  يشل ش ةتشلت  لمطا   شباهت بذشر  لتأثل  المذ
ةنث   ألف ار لم ق ن  في  لعالظ  لعلبي. كما سايمن نشل  الستعمار  الرل  شالسةما بليطاةةا في ةشل تيك 

ذيين الستعمار  لمسيمن  ششسط دام   الةيوار  الحضار   لالبة  في هشسا   لعلص ش لمسيمن  ةتى لا  
بنئا م   للش ج. كما تصا  لوا  عة   ألف اري ذلك  لعصل ... ال ن يذه  عة  لميتسين  للجال  لاو  ف

شالسةما   ألشربة ييماء  لاو  ش لمصيحن  في ذلك  لر ن ..شل   م   ةوةار  لخالف   لع ماةة  شتقاسظ  لاشل 
عماري  بالن كما مل معيا ةكمن  لاشل  الست ش إلسالميبليطاةةا شفلةسا إلرثوا  لمكر  م  بالن  لعالظ  لعلبي 

م   لمستعملي  ف ليا  هجةاال لمسيمن  باساتنليا شتشليعاتوا. شم   ةصل م فتل   الةتالل. كا   لالص  ا ربى 
في بالنةا. فترلن ةكرمات   ألف ارشة سةا مم  نرسر  في بالنه هش فةما ه ام م   لجامعات شما هري  م  

ش لقاةر    ألشربة  لتشليعات  هسسلتييي نساتنليا ييى  ة  إلسالم الستقالل م   عاه  ستبعان  لحكظ  الشليع  
شسيط    ألم  ل لةسي هش  ليليطاةي. ششجات م ا ةظ  لسةان  ش لا مقل آة  شما  ةي ق ييوا م  م ا ةظ سةان  

لةحل   إلسالمة  لشليع   شه صنن لشعب ش لسيطات  ل الث  ..  لر آليقوا إلى نساتنل بالن  لمسيمن  ش ر ةنيوظ. 
 شيء م   لت صنل ةنث   ألشلمحيوا بل     للشما   لمعادلي  شما ه ل  لحال ييى ذلك كما مل في  ل صل 

 لشخصة  كالحش ج ش لطالق   ألةر للظ ويق في بالن  لمسيمن  م  هللاثار  لشليع  إال ةت ا م   عة  ر ةن  
ش ا هرذت نشل  يني  هرل  كالسعرن    ش لمر ريث م  تشري  شىلااء ما ه ل  عتليوا م   لحم  إلى ورميا يذ  ...

إال ه  ك نل  م   لتشلي   لرضعي شجا آليقوا ل  نل   إلسالمة ش لسرن   ش لةم  م ال بيصنب هكيل م   لشليع  
م   لقر ةن  ش لير  م ش لتي ةمات  حنث  مك   لقرل  كل  ساآ  ششضرح هة  لظ  عا  لنرم ييى شج  يذه  لبسةط  

 .  إلآالقع   كما همل   ييى نشل  ش ةا  تحكظ  شل 
 إ ام شيذه يي  لح ةق  موما بات  اسة  لبعة م   جويوا هش وليا ليياس ه   جويريا شيذ  ثابن  سول 

 لالنل يية  م  رالل مل جع   سةط  ليمرسري   لاسترري   لعلبة  م ال  لتي تضظ ةسخ  يان نساتنل  ليالن 
  الرل . يذ  م  ةنث  لتشلي  ش لتقين  ش ر يا  لحكظ ة ليا.  إلسالمة اشل  لعلبة  هش مل جع  هي م  نساتنل  ل

هما م  ةنث  لتطينق ف ما في  لالص  خالف ش     لحال ما نشة  في  لاساتنل ش  لقر ةن  شل    ما وتياسب 
تنل ييى ةصن  لاسا ش إلسالمة م  ةجظ  لتخيف شسةطل   لاكتاترريات  لبشلي  .. ف ي سا ل  ليالن  لعلبة  

م  فصل  لسيطات  لتشليعة  ش لتي نذ   ش لقضا ة . ةنث هيطن تيك  لتشليعات  لمير  ش للؤساء   ألدلرالف 
  ألة م  لحاكمن  شيظ رهس  لسيط   لتي نذ   ةصنبا م   لسيط   لتشليعة  إ   شكل دليم كما في  ش ألمل ء
 تيا   لسيط    ألرن  لقر ةن ( هش  إدا رةق  م  م ل ما جاء في نسترر  لمالص  ليميك ش ألمنلي  لمي ة  

( .  ألمنل: ال  صار  اةر  إال إذ  ه له  لمجيس  لرآيي شش فق يية   هش  لبحليش لميك(.   ألم  لتشليعة   مجيس 
هش  شكل مبط  كما في  لجمورريات  لا كتاترري  كمصل شسرريا شترةس ش لجح  ل شلنيةا شما با   ةنث ةصن 

ه   لل ةس ير رهس  لسيط   لتي نذ   شيشار  هش  شلف ييى  لسيط   لتشليعة  كما جاء في  لمان   لاساتنل ييى 
م   لاسترر  لمصلي ييى سينل  لم ال  لل ةس  لجمورري   ذ   ام رطل ووان  لرةا   لرآية  هش سالم   74
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ع  لمر جو  يذ   لخطل  لرآ  هش  عرق ممسسات  لاشل  ي  هن ء نشريا  لاسترري ه  وتخذ  الجل هللات  لسلي
 ورما م   تخاذه...(  60رالل إجل هللاتشيرج  بةاةا ليشعب شيجلي  ست تاء ييى ما  تخذه م  

ييى ةق  لل ةس هش  لميك في ةل  ليللما   ش إلسالمة كما ه   لاساتنل ةصن في مع ظ  ليالن  لعلبة  
ن  لذي  حير ل . يذ  ةا ةك ي   الةقال ات شتعينق  لحةا   لاسترري  ش ليةابة  . شىيان  فتحوا  الشكل ش لر 

 لعلفة  كما في  ش ألةكام لعسكلي   لتي تعيق  لاساتنل شتخض  ك نل  م  بالن  لعلص ش لمسيمن  لقر ةن   لطر رئ 
 لعلفة  ميذ هك ل م  هربعن  ياما شكذلك في مصل ما ه ل  ش ألةكامسرريا ةنث ال ه ل  عمل  قاةر   لطر رئ 

 سي  !! 25شميذ   آل إلى 
هما ةق  للؤساء ش لمير  في  لتشلي  فةما بن  نشر ت  ليللما  هش ةق  ال تل ح هش  لتعاول هش رن  لتشليعات 

  لتي بليتوا  لسيط   لتشليعة  شىةالتوا إلى  ليللما  لةصرت يينوا م  جاوا... 
جيا ت فمما  حضلةي شمواهل ةكام  لعلص ش لمسيمن  هك ل م  ه   أتي يينوا ةصل شلر هفلنت لوا  لم

( سي  كما ير في  لاسترر 40ليل ةس م     ألنةى لسليع   تعاول  لاسترر  لسرري لتخفةة  لعمل   ألم ي م  
( سي  ةنث  ستالق تصرين 36يياما هر ن هبره ه   ستخي   شير    ألساإلى يمل  شار  -هةشأشه ميذ  -

( في نمشق تيت ل نهشليل وشكاةن    اإلجماعه  ليللما   لسرري ييى يذ   لتعاول ةصف ساي  ةنث ه لش 
شت ينن  لسيط  لبشار ش م  معارضة  ةتى م    ألساةنث دلةن  عا يال  ةاف,   ألمرر ليتةج  شتلتب 

 لطامعن   العلش م   ليصنلي  فقالن ليصح نن  شيي تاانر:   إ  همليكا ر ضة  ي   ةتقال  لسيط  في 
   لحالي يياما  ستخي    ةرل مر د ات شلي  لعوا لتياسب  لميك ييا نةي ألر سرريا(. شكذلك تعاول  لاسترر 

 . ه ضام  همليكا   أمل لألرن  لحس  شلي  لعوا  لتاريخي   ألمنل هراه شه صىهبره شير ييى فل ش  لمرت 
وا ش ةاكي ش إلسالمة شيي  لحاكظ  ل عيي في  ليالن  لعلبة    ألمية هما إذ  جئيا ليستقصي  لممسسات 

 : شسيطاتوا  ل الث 
( ش لممسسات  لتا ع  لوا كأجوح     شسيط   لمقابل  لجماعة  يا مة  إل    لسيط   لتعذوية    ش لسيط  

ةا ةك ي  سةطلتوا ييى  لره ر ت  لمستقي  ييوا    شممسسات  اليتقال  ش م   لم ايل ت  بعمكافح   لش
ش لطيل ش لحمل ليلؤساء ش لمير  ...  فيذلك  صم   إليالمكره ر  تحليا بلع   ش لشمش   لاوية  ششه ر  

  ألم مشر   هرل  في  لتطينق  لعميي ليتصرر  لاسترري ش لعيماةي لم ورم سةان   لشعب  لمقورر شسةان  
 لنرم  ايي ي    إليالمةتى ييل شسا ل  ةتشاريا   ةر ل أل هربار آة    ل لباج(! شهظ  ه  ل  لمقمري  شن مق

 في تيك  ليالن.  ألكبانلمضحك   لمبكة   لتي ت طل    ألم ي 
يي   إلسالمي لحاكم  في  لعالظ  لعلبي ش   ألة م  قي ه  ةشنل إلى ه  هغيب  لمعارضات  لسةاسة  في 

  شل   إلى ه   حصل لوا  ن مقل آة  في ميوجوا شييماةة  في معتقا توا شةحيو  في تصرر توا شفق م ا ةظ  لالص
شير ت ل ر  ليمرذج لتترلى  لسيطات  لبا ا  هش  لمعارضات  لجاوا  نشر   ألدللتعرن إلى  ستالم  لسيط  

 ش إلسالمة  لمطالب   اليح ي   لمقيي . شهما  لتطينق  لعميي ليا مقل آة  شة ام  الةتخا ات في  ليالن  لعلبة  
ا  شمشاري   لرال    ل اةة  ت ييى  لاساتنل ش لتشليعات شمشاري   لرةء % في كاف   الست تا99 99هدحاص 

ششال ات  لعوا في  لجمورريات  لمي ة  كما في سرريا شبر نر ذلك في مصل   ألبياءش ل ال   شمشاري   ستخالف 
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ش لةم  شلنيةا... فم ايل ال تحتاج ليقاش .. ش ا بوات بي سي  عة  الةتخا ات  لييا   ش ليللماةة  في سرريا 
 ل قنل  في  لما   حمل كل  ش ألةةاءكةا  شح   للجال في  لسةار ت م   لقل   شباكستا  شرهون  عنيي ش ألرن 

ش ةا ميوظ  طا ت   لشخصة  شبطا    عة ةسا    لير تي  حق لو   الةتخاص .. شيشحير  إلى  لمل كح  الةتخابة  
ة ! ثم   لتي ة من يذه  لم ايل  لا مقل آ ش ألةح صييل شسطاء شسماسل  وافعر  ةةا   ي   لملبحن  

( نشالر همليكي. شكأسا م   لشاي! ش ا وت لم  عة  لمل كح فنيحل 1 0سين( هي   10 لصرت ما  عانل  
لطالير   عرن   في  ل رر   ل لةسة  فقواء  لقاةر   رهللايا لخل ف شتقام مياسف  لله ش ليحظ في مر سظ  ةتخابة  لر 

دكر   لا ل    ل يسة  لت  نل رطا ايظ في  لتي نل لعاشنش   لبحث ي  بل ء    ش  لمقاس ليمير   إللوي لحق 
 ليا مقل آة . 

 لمسيح  ش الغتةاالت شةر ن   لعيف  لتي تل فق  للشح  لا مقل آة  في يالميا   إلبتباكاتيذ  ةا ةك ي  
فضال ي   لطعرةات شفضا م  لتحشيل ش لاش .. ألم  ةصل لوا ما ةصل ليال ص  لذي هر ن  ش إلسالمي لعلبي 

قيا مشة   ليييل فيظ ويجم فيما هر ن ه   عرن لمشنت  ةسنوا ... فصار  علج شييط ال ير غل ص شال  شب  ه   
  ليالبل فصار مضحك  ليطنرر...  شم  وو    فما ل  م  مكلم(.

ةأتي إلى مرضرييا  –ش لحق  قال  –شبعا يذه  لييذ  ي   لا مقل آة  ييا هييوا شيياةا شلسيا م  هييوا 
 شير:
الديمقراطننن( وتجارب الصوو  في ممار ة الديمقراطية ومسارها قالل  اا المنننفسوم الديمقراطية وند )م

 :ارقنرالربة ورو 
 م   لم نا  حث يذه  ل ايل  م  ه شيتن :

 م  ةنث  ل  ل ش لميو  ش لمعتقا في  لا مقل آة . .1
 م  ةنث   لتطينق ش لتجارص. .2

 الديمقراطننن: اا المنننيمقراطي وند أوال: الفكر والمنسج والمعتقد الد

م  رالل  يتمامي بوذه  ل ايل  شنررلي معتل   لتصاي لوا ييل  ل تا   ش لمحاضل  ميذ مطي  
 لتمننح بن   هستطة   إلسالمنن م   هدحابوا لتسعنيةات شىلى  لنرم. ةنث  لحميي ذلك  متا ع  تجاربوا شكتا ات 

 يتمات   هسيرصشير  ش ألبخاص لجمايات  هسماءشبصلف  لي ل ي   منن  إلساليا  هةر ع م   لا مقل آنن  
لوذ   لبحث شيي ةشا  لص رف م  هجل   ألساسة ما همك  في يذ   ل تاص ييى غنل يانتي م  هجل  لاا   

 ييى  لشكل  لتالي:  إلسالمنن مشلشع  لمقاشم  شجات ه  هةر ع  لا مقل آنن  
. شذيؤب هةؤا  إلسؤالمه   لا مقل آةؤ  ال تيؤا ة  -حسؤب تصؤليحاتوظ شكتا ؤاتوظ  –ن مقل آنر   عتقاش   إسالمنر   .1

ه طؤؤؤاص يؤؤؤذه  لمارسؤؤؤ  ليقؤؤؤرل    لا مقل آةؤؤؤ   ضؤؤؤايتيا رنت إلنيؤؤؤا(. شذيؤؤؤب هللارؤؤؤل ليقؤؤؤرل    لا مقل آةؤؤؤ  يؤؤؤي  لشؤؤؤرر  
مؤيوجوظ   إلسؤالمنر  هفضؤى إلؤى مؤا  ؤام مؤ   ليؤب ه  وؤاير  لجح  لي (  لؤذي  -   ليحياح  لميحم (. ش  تلح ثالث 

هثياء جيسؤ  يشؤاء جمعتيؤي  ؤ  هةا مي لي يذه  لمارس  في كيم  ل     لايربي (  ش ا ييل.    لشرر ل آة ( !  بؤ
 قرلؤ   ةحؤؤ   رتضؤؤنيا  الا مقل آةؤؤ  ش لصؤيانوق ةكمؤؤا بنييؤؤا كلسؤالمنن  شبؤؤن  رصؤؤرميا مؤؤ      ماريؤؤا (بخصؤةا فؤؤي 

. شسؤمحيا لي  ؤؤل  ؤؤأ  ت ؤر  لؤؤ  هةح  ؤؤ  شدؤؤح    اإلسؤؤالميؤؤا  لعيماةةؤؤ  فؤؤي تؤرةس. فؤؤلذ   لشؤؤعب  رتارةؤا ةكم  ألةؤح ص
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  رضؤنيا  حكؤظ  ل  ؤل أل    تعؤالى   لعيماةة   ألةح صال  خشى يية  م   لحلي . شىذ   لشعب  رتار   إلسالمأل  
 ( هبؤا إلسؤالم.. شكتا ؤ    لحليؤات  لسةاسؤة  فؤي ! شسؤولتيا تيؤك مسؤجي  ييؤى كاسؤنن ! (.  ال: ال إكؤل ه فؤي  لؤاو 

 دل ة  م  يذ . شل  مقاالت ك نل  في يذ   لمضمار. 

 لصؤحر   فؤي هشسؤا شالسؤةما فؤي  لسؤرن   شبؤمال هفلي ةؤا ش   إلسؤالميش ا  ةتشل يذ   لمذيب في هك ل بيا    لعؤالظ 
  لمواجل .  إلسالمة ش لصحاف    إلسالمة شهمليكا ش لعالظ  لالبي ييل  لمل كح  هشربافي  لموجل في   إلسالمة 

ليا مقل آة  شيقرلر  ةأرذ ميوا شةمارس مؤا ال وتعؤارض مؤ  هدؤرل  إسالمةان مقل آنر   طلةر  تصرر   منر  إسال .2
فؤؤي هللا  ش ةؤؤا. شهةؤؤؤ  (  إسؤؤالمة  -ن مقل آةؤؤؤ    ة ليؤؤات إلةتؤؤاج لسةاسؤؤ   لشؤؤلعة  شييوجؤؤر  ميوجؤؤا ترفة ةؤؤؤا تلقةعةؤؤا 

تجعيوؤؤؤظ  حسؤؤؤب .  ضؤؤؤر  ط معنيؤؤؤ   المة إسؤؤؤ فقؤؤؤ  بللمؤؤؤاةي(  شؤؤؤكل ة ليؤؤؤ  لا مقل آةؤؤؤ   هسؤؤؤمره مكؤؤؤ   لخؤؤؤلشج  مؤؤؤا 
لحؤؤان شبؤؤل  شك ؤؤل هكيؤؤل. شال إتصؤؤرريظ فؤؤي ةؤؤل ممؤؤا تحميؤؤ   لي ليؤؤ   لسةاسؤؤة  ش لاسؤؤترري  ليا مقل آةؤؤ   لالبةؤؤ  مؤؤ  

 ولش   أسا م   الةتماء ليسيط   لتشليعة  ييل  لا مقل آة  كمعارض   حنث ال ور فقر  إال ييؤى مؤا تجنؤحه  لشؤليع 
 أسؤا مؤ  تسؤيظ  لؤره ر ت    ال وؤل  ييؤا    يؤمالء مؤ . ش يللمؤاةنن   إلسؤالمنن  فؤي  ألرن   (   كما ير رهي  عة  ل

  كمؤا فؤي في  لسيط   لتي نذ   ييى ما وحيمر  م  نلنل في مذيب ورسف يية   لسؤالم ششه رتؤ  لؤا   ل ليؤر  !!.
  ألرن  ش ل رين ش  لباكستا  شتلكةا شك نل م   ليالن غنليا ( !

فؤؤي   بؤؤلعة   لؤؤةس ييؤؤا  إبؤؤكالة شهةؤؤ  إلسؤؤالمتيؤؤا ة   ألساسؤؤيلةر   ؤؤأ   لا مقل آةؤؤ   م ورموؤؤا  ليؤؤرع  ل الؤؤث  صؤؤ .3
أل    . شال  جنؤحش  ألة سؤؤوظ ه  ويتقيؤر   الشؤر  آلرؤؤله بؤاررل  لسؤيط   لتي نذ ؤؤ   ممارسؤ   لمعارضؤ  فؤؤي   ليللمؤا (

فؤي يمؤرم بؤالن  لمسؤيمن  ! شيعتقؤاش   ناريوظ في ن  ل   لحكظ  انل مؤا  ةؤحل    حسؤب  لقؤر ةن   لمعؤرل بوؤاسذلك 
تسؤؤمم  مح شلؤؤ   لا مقل آةؤؤ  فؤؤي ةؤؤاشن  لمعارضؤؤ  شةةا ؤؤ   ليللمؤؤا  !  حنؤؤث ور فقؤؤر  ييؤؤى مؤؤا   إلسؤؤالمة ه   لشؤؤليع  

شتمكيؤؤؤر  مؤؤؤ   هغييةؤؤؤ ش فؤؤق  لشؤؤؤليع  شال  جنؤؤؤحش  مؤؤؤا ال ور فقوؤؤا شهةوؤؤؤظ ال ويتقيؤؤؤر  إلؤؤؤى ممارسؤؤؤ   لسؤؤيط  إال إذ  كؤؤؤاةر  
شهةوؤؤظ فؤؤؤي  ليللمؤؤؤا  إل امؤؤ   لحجؤؤؤ  شى صؤؤؤال دؤؤرت  لحؤؤؤق   شتحقنؤؤؤق  عؤؤة  لمصؤؤؤالم  لشؤؤؤلعة   .  لحكؤؤظ  الشؤؤؤليع 

 . شيذ   ليرع  ي   لنرم في  لصحر ليمسيمن  . 

 هلرينتؤؤؤ فؤؤي  ش إللحؤؤؤان ل ليؤؤق  لل  ؤؤ   صؤؤؤلح دؤؤل ة   ؤؤأ   لا مقل آةؤؤؤ  ك ؤؤل  ؤؤؤاهلل شه  مبان وؤؤا تقؤؤرم ييؤؤؤى  لشؤؤل   ؤؤ   .4
الت  الستضؤؤعاف  لتؤؤي تمؤؤل بوؤؤا  لصؤؤحر . شهةوؤؤظ ال وؤؤارير   ليللمؤؤا  إال سؤؤبحاة . شهةوؤؤظ  مارسؤؤرةوا فؤؤي ةؤؤاشن ةؤؤا

لاؤاء  لعمؤل  الا مقل آةؤ   م ورموؤا  لالبؤي. ىتشؤكنل ةكرمؤ  تحكؤظ  الشؤليع . ش  هيمؤالوظكأك لي  ةنث سؤنترلر  هشل 
فؤلج  حؤاجيفي  لجح  ؤل السؤةما مؤ  رؤالل تصؤليحات بؤةخوا ييؤي ب  إلةقاذشلعل هشضم شهدلح يذ   ليمرذج جيو  

 شجرن . شهةاريا ةحل فا   ألةر عشيذ   ليرع م   لا مقل آة    ل .   يي  شهةس  رالد  

ييا  ةرع هرنل ال  طمم  الردرل ليسيط  شال همل ل  فنوؤا  حكؤظ ظؤلشف بؤالنه شيعتيؤل  لمشؤارك   ليةابةؤ  ةؤرع مؤ   .5
ع  شه   لا مقل آةؤ  م وؤرم غنؤؤل دؤرت  لحؤؤق لييؤاس ييؤل يؤؤذ   لمييؤل. شيعتيؤل  لسؤؤيطات رارجؤ  يؤ   لشؤؤلي إ صؤال
هك ؤل ممؤا كؤا    اإلمكؤا . شهة  معوظ في  ليللما  ييا  لتحقنق ما  مك  م   لمصالم ليمسيمن  شه  لؤةس إسالمي

  الستضعاف يذه.  في م ل ةال
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والجد ر بالذ ر أو موامل )اا المننن الديمقراطننن( تتنوع تجاه مفسوم السيا   والوا مية والمبا   
و وات الد تورية والموامل من  فر الوا م وإ المه و ذلك الوكم و   النظام ومؤ ساته وهنا  الكمنر والمص

من الضبا)ية والت وو والباطنية والموامل ااوالمية والكالم في الج سات الخاصة. والتذ)ذب في الموامل من 
الاخصية... الخ ولكن هنا   المسألة )نن حوار وفقر وتصريح وفقر بوسب ارجواء والظرود أو الاجاوة

وهم  دق وو في هذا المجال يقروو إما  ا تمناءواوعا يجدر ذ ره وهو أو جمية اا المننن الديمقراطننن )ال 
وي  مسم )ذلك النظام الد توري النيا)ي ووواننن االنتخابات ومن  ارشياءاوتقا ا أو موافقة ل وال بجم ة من 

 ذلك :

 بلعة   لحاكظ سر ء كا  ر ةسا هش مي ا هش همنل . شلعة   لي ام ش   اليتل ف .1
  الاسترر  لمعمرل    في  ليالن ش لقسظ  الشلف ش لمعتقا ييى دةاةت  ش ةتل م  ش لعمل   .  اليتل ف .2
 ت ريي   حسب ةالت . هسس  المبانئ  ألساسة  لياشل  ش لي ام  لقا ظ ش  اليتل ف .3

ش لتصؤؤؤرين ن رؤؤؤل  لمجيؤؤؤس  ش الةتخؤؤؤاصمؤؤؤ  ةنؤؤؤث ةؤؤؤق  لتلبؤؤؤةم  ميؤؤؤاه  لمسؤؤؤاش   فؤؤؤي  لحقؤؤؤرق  لسةاسؤؤؤة    اليتؤؤؤل ف .4
  صلف  لي ل ي   لاو  هش  لجيس هش  لمعتقا هش هي  يتبار هللارل.

  مياه تا شل  لسيط  شةق  لجمة  في  لميافس  ش لتم نل  ليةابي.  اليتل ف .5

 لمر ؤؤؤف  لخؤؤؤاص هثيؤؤؤاء نسؤؤؤترريا ش اةرةةؤؤؤا  صؤؤؤلف  لي ؤؤؤل يؤؤؤ   شة اذيؤؤؤا ميؤؤؤاه  اللتؤؤؤح م  قؤؤؤل ر ت  ألغييةؤؤؤ    اليتؤؤؤل ف .6
 .  األغيية  لتصرين ميوا ش يتباريا ةافذ  في  ألم   مجلن داشريا 

ش لترقة  ييى  اةر   إلةتخا ات  لمعمرل     حسب كؤل ةالؤ  ش لتؤي ت صؤل فنوؤا  لسؤيطات ن  مؤا  لقؤر ةن    اليتل ف .7
  حنث ت ر   ليتا   كما تشتوي.

بؤن   لسؤيطات  لتشؤليعة   إبؤكال لمعمرل بوا ةال  لمياهيؤات فؤي هي  ش لمحاكظ  للسمة  ش لقر ةن   الةت ام لياسترر .8
ش لتي نذ ؤؤؤ  ش لقضؤؤؤا ة  هش ن رؤؤؤل مكرةؤؤؤات هي مؤؤؤ  تيؤؤؤك  لسؤؤؤؤيطات.م   لعيؤؤؤظ  لمسؤؤؤيق  حؤؤؤق  لؤؤؤل ةس هش  لميؤؤؤك  حؤؤؤؤل 
 ليللما  شتعينق  لحةا   لاسترري  م   جيوا كما في مع ظ  لحؤاالت. شييؤا  بؤلش  هرؤل  ويؤحم بوؤا  لمشؤاركر  فؤي 

ييؤى هسؤاس نويؤي مؤ ال كمؤا   ألةؤح صفي  عة  لحاالت  لخاد  بؤبعة  لييؤا    كميؤ  تشؤكنل   الةتخابة  لعمية  
فؤؤي مع ؤؤظ  لؤؤيالن  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  كالحالؤؤ  فؤؤي مصؤؤل. شكؤؤااليتل ف  عيماةةؤؤ   لاشلؤؤ  هساسؤؤا شبيةؤؤ  كمؤؤا فؤؤي تلكةؤؤا 

 يسطن  ش لعل ق  لنرم.بر     الةتالل  لمبابل كما في ةاالت م ل ف شكااليتل فم ال 

 
 تانيا: الوصا  العم ي لتجارب اا المننن الديمقراطننن وبر مسار الصوو :

لةس ليتجارص  ليللماةة   لا مقل آة  لإلسالمنن  ما  يل  للب   ل   ألرنل هيمة  كينل . فوي محاشن  في 
ي ةكرمات  إلستقالل  لرلنا  شلما   عة  لييا   فقط ةنث مارس  إلسالمنر   عنا  إلستقالل ةشاآا ن مقل آةا ف

شلظ ت   تجارص  لحكرمات . شلظ ت    لاساتنل  ا شضعن بت صنالتوا . شجنح  شلظ ت    ألمرر  ا تييررت  عا 
 خا ات معقا  لشل ةلكتوظ. تة  لرلنا   ا ةضجن  عا لحصار  إلسالمنن  شت ينيوظ  قر ةن  

 لمسيمن  شبعة  لعيماء ش إلسالمنن  في  إلةتخا ات   إلرر  شلعل هيظ ما في يذ   لميف ير مشارك  
شرالل  لخمسنيةات م   لقل   ألربعنيةات.  هللارل لباكستا  هش  ش لمجالس  ليةابة  في كل م  مصل شسرريا ش
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 لعسكلي  في يذه  ليالن ه  يص ن  التجلب  شآرت د ح   لا مقل آة   لتي   الةقال اتإذ ما لي ن  لماضي . 
ما  لر  لالص ةصار  لما  لجواني هش ما سماه   إلسالم  لمتطلف(  الما  إلسالمي  لا مقل آي لظ تعا إال ييا

 هش ما سماه   اإلسالم  لمعتال(  ميذ هش سط  ل ماةنيةات شرالل  لتسعنيةات.
نر ستوا ليحكظ ييى  لعمية  ش  عةا  عا معلف  ةكموا م    ةنث  امن تجارص تستأيل  لعيل  ميوا ش 

يخلج  عيل  م انيا  أ   لحكظ م  مي رره  لشليي شمي رر  لر     لتجلييي لممارس   إلسالمنن   لشليي. ل
تأكنا لقايا  ه  مقتضى دليم  لعقل ال وتعارض م  مقتضى دليم  يشي. ليا مقل آة    نا   ة س  ليتةج  

  ليقل. شسبحا   لعيةظ  لقاول  لذي  عيظ م  ريق شير  ليطةا  لخينل.
ش لتي   جارص  لموم  رالل يذه  ل تل  في  لعالظ  لعلبي تجلب   إلرر    لمسيمن  في مصل شلعل م   لت

 فتتحن  لمسار تقليبا ميذ هش رل يوا  لسان ت هش رل  لسبعنيةات شمطي   ل ماةنيةات. ثظ تجلب   لحلك   إلسالمة  
رر    لمسيمن  في  ألرن  هش رل  لقرمة  في  لسرن    التحالف م  ةمنلي هش سط  ل ماةنيةات. ثظ تجلب   إل

في ترةس  لذي تحرل إلى ةحص  ليوض  في ة س  ل تل . ثظ تجلب    إلسالمي ل ماةنيةات. شكذلك تجلب   إلتجاه 
 لجيو   إلسالمة  لإلةقاذ هش رل  ل ماةنيةات شمطي   لتسعنيةات. شتجلب   عة  لاشل  لخيةجة  شالسةما  ل رين 

ليتجارص  لوام  ليجماي    اإلضاف إلرر    لمسيمن  في  لةم  مطي   لتسعنيةات. مطي   لتسعنيةات. شتجلب   
. شكذلك  لتجلب   ( شىلى  لنرم1947 إلسالمة  ش إلسالمنن  شجمايات  لعيماء في  اكستا  ميذ  الستقالل  

ظلشفي  لحالة   لوام  لححص  لسالم  بحيام  هربكا  في تلكةا ميذ مطي   لستنيات شىلى  لنرم. شال هميك في 
شال . بنئا ك نل   ا جمعن ميوا ش لتر رير ش لر ا    لخاد   كل تجلب  م  تيك  لتجارص ش ا كين  ش ألر ام لرثا ق 

ش كت ي بذكل يمرمةات ما يلفت  ي  تيك  لتجارص  لتي ت نا . مجال ليت صنل في يذ   لبحث  طيةع   لحال 
شاء  . شةيتاه  التجارص  أل ل هيمة  ليختظ  أيموا شهشضحوا نالل  جمةعوا ممن  ش ةا م   ليتا   كما سيذكله إة

لوا في  لعالظ  لعلبي    إلسالمننش ةا.  لتجلبتا   لجح  لي  ش لتلكة . كأفضل ةمرذجن  ييى  لا مقل آة  شتطينق 
 ش إلسالمي فوما تم ال  سقف ما شدل إلة  شةيظ     إلسالمنر  ييل يذ   لمسار. 

 
  المس منن في مصر منذ وسد السا ات قواواامن تجربة: 

 52مقايا ضم   8نرل  إلرر    لمسيمر   ليللما  ييى يوا  لسان ت. شكا  ه صى ما ةصير  يية  
  مقعا   لححص  لسان ت  لحاكظ. شلظ وتجاشه  460مقعا ليمعارض  فةما كاةن   ة  مقايا  ليللما   لبالا  هك ل م  

 ية  معارض  غنل فايي . شفي يوا مبار  ة ل نررلوظ  ص   مستقي  ييى هةوظ ةجظ  أل ية   لمسحر   ضم  ه
ةحص نويي  فارير  م  رالل  لتحالف م   ألةح ص  لعيماةة  شةمل يريتوا مل  م  ةحص  لرفا شمل  م  ةحص 
 لعمل. شرلج فليق م  بباص  إلرر   فشكل ةحص   لرسط( ييى هة  ةحص غنل نويي ش هنرل فة   عة 

شما بن   ليللما  ش لمعتقالت   إلرر  شتا عن  لاشل   لعين ششض   لخطر   لحمل ء شتيقل .   ش ليساء !!  ليصار 
مله  م   إلرر   ييى  ر  ظ تحال اتوظ في  شتا عر   لتياهالت ش للضرخ ةتى ربحر  . إلى ورميا يذ  ه لر  كذلك 

 لتحمر   كل  اليتل فات   إلرر  شرغظ ه  ا ذلك بنئا. شلظ     ةحل فااتوظ يحفي تصل  هن ش  ش ..  إلسكياري  ممرل  
 لمطيرب  م   لي ام إلى  لاسترر إلى  ر ةن   الةتخا ات  لتي فلضتوا  لحكرم  .. شل   نش  هي فا ا  هش جاش . 
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كما ييل يي  هةا قةان توظ رةم    في كتا    لذي جعل يير ة   م   لسج  إلى   إلرر  شما وح ل مسيك 
 لت تمل  لحيق   لم لغ   شآبع  في ممسس    شيكذ  نش لةك ( ياش ألضافا إلة  شم   لاير  ليسج   ( شلر لاير 

.. 
 

  ارر والمس منن في  ااقواومن تجربة: 
معيي  في يما  شكاف   لما   ألرنةة  شيعمل  صرر   ل إلرر    لمسيمر  ةحص رسمي ملرم ل  مكاتب  

نررل  إلةتخا ات شررض  لتجلب  ميذ هش رل  ل ماةنيةات. شكاةن سةاس  مشلشي  رسمة . ش ا  لر  إلرر   
ذرش  ههم   1990. ف ا  يام إلى ه  مات !     لميمات هةاآن لمجال لوظ كيما  إفساح لميك ةسن  يي 

 لمجال. شهيي   لميك ي  هة  بكل لوظ  فافسر اليسب  ل   سيب ةلص ياد    لصحل ء شمر     لمميا ليعل ق 
ل تا     لمن اق  لرآيي  ألرنةي( شه   ألرن  تجاشه ملةي  ..! يكذ   الي , ( !  ش اةرةي  مشلع   65م  لجي  

 ! !  شبن  مح شل   لا مقل آة   ألرن  لضار   لتي ةال بوا  لعاش  لصونرةي بن  
ر  إلرر   شراض  إلرر    إلةتخا ات  ليللماةة  شةاهش  كتي  بللماةة  كينل  شهدبم ر ةس  ليللما  يض

لقا هثين هةك ..  لمسيمن   ييا  ليطةا يلبةات( ش فتتم هشلى جيسات   قرل   مرالي  لميك ةسن   لمع ظ 
يابمةا هدنال كما كين ن  ما  علبةا هدنال( .... شبكل  لميك ةكرم  م   إلرر    لمسيمن  فنوا رمس شهر ء. 

. شتسيظ  لاكترر  الجتماعة ف  لع ظ شهيل  ليشمش  هذكل هة  كا  م  بنيوظ  ألستاذ بايل  لاير   ل ينل ورس
ماجا ةجل  ألستاذ ييا  للةم  رية    لمل  ب  لعام لإلرر    لمسيمن  شه ر   لعال !  هي شه ر   لحكظ  القاةر  

 غيق  لمجال شيان  إلرر   لحجموظ  لمعورن .. أ انل ما هةحل  !..(.. ش ةجين ههم   لميك ف ش إلةجينحي  ل لةسي 
يليض  شبكير  م  إسالمنن  هللارلي  جيو   لعمل  إلسالمي( شميذ ذلك  لحن   إسالمة شنرير  في تحال ات 

ةنث بلين  2003ماه لن  لجيو  تارل  لمحاشالت  ليللماةة  شكا  هللارليا  إلةتخا ات  لتي ةصين هش سط 
م   لممياو  ليميك شلظ تحصل   لاشل  لإلةتخا ات آليق   لصرت  لر ةا ليا  ل   إلةتخابة  فخلجن  ألغيية 

 !  لمطعر    ف   مقعا ... شآعين في مشلشعة   إلةتخا ات شل    قنن في  لمجيس 15 لجيو  إال ييى 
يان  م   ل تب ش لبحر   لتي تمآل   ألرن شرالل يذه  لتجارص كتب يان م  نكاتل   لشليع  شييماء  

 ه نررل  ليللما    لونئ   لتشليعة ( شةلم  نررل  لتي نذ   ! فذيب  لبعة لجر  شتي ل لي ق   ليللماةي  لمعادل
شذيب  لبعة لحل نررل  لره ر   ألةوا شظة   شةلم   ليللما  ألة  تشلي  م  . ألةوا ةكظ  انل ما هةحل   

شهفتى فليق ر     حلم   ألملي   شل ي  ييى رهي  لجماي  !  نش    ! شذيب فليق ثالث لحل  لرجون  .. 
 ! و   سلايى بباص  لصحر  ه   صيلش  فم  وتصيل  صيله  ! ش لشي

 
 تجربة ااقواو المس منن وح ب التجمة اليمني لإلصالش: 

 عا مصانمات كينل  شم ايل ت م   1993سي  هةوظ راضر  هشل  ةتخا ات  امن  عا  لرةا    ه ما هذكل 
!  مقام   لاسترر  لعيماةي ش لقاةر   لرضعي( في  الاريعة هي المصدر ار ا ي ل تارية هجل شض  كيم   

رلج  لفةا . سي  اشبعا ه  رلج هك ل م  مينر  مسيم في ت ايل ت تحت  ييى  لاسترر شسارش  إلى  لقصل  لل 
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شكاةن  ! (. ل فتنة )شهيانش   لياس إلى بنرتوظ نرء  شييى رهسوظ  لشةر  لحةا ةي  ش لعيماء   إلرر  م  قةان ت 
 دالم تقليب  إلسالمنن  م  هجل كسل برك   البتل كنن   لشنرينن   لقانمن  م   لجيرص   سةاس  ييي ييا

م   لرةا . ف تم  لباص لإلسالمنن  شدار  لتجم   لةميي لإلدالح ثاةي ةحص  في  ليالن م  ةنث  لقر . شكا  
 دالم شبعضري  هيضاء. ولهسوظ ييي ييا   5 ا شض  ة ام! لحكظ  لةم   لمرةا ييل مجيس ر اسي م  

 !(   لشةر ييا  لمجنا  لحةا ةي   ر ةس  لةم   لجيربي  ييي سالظ  ليةة( شيضري  
بايظ م  نشل مجيس  لالة صالشهنت سةطل   إلدالح لحصار  لجيربنن  في  ليللما . فياؤش   عاش   

   لةم   لشمالي ييى  لتعاش   لخيةجي ش لسعرن   مما هن  ليحلص  لتي هنت إلى رلشج  البتل كنن  شسةطل 
 لجيربي ةنث  ام  إلرر   ش إلسالمنر  يمرما  الاشر  ألساسي ليمجورن  لحلبي. فيما تمك   لل ةس دالم  عا 

 لسةاس  إلى تقيةم نشر  إلسالمنن  فعانش  كتي  بللماةة  ش ضى  لل ةس ميوظ شآل  .. يانت  لحلص يانت 
% 70ذي ولهس  ييي ييا   دالم  أغيية  ساةق  هك ل م  . فاه ةحص  لممتمل  ل1996. شفي نشر   محاشن 

 .  ت لر  لسنيارير 2003شتقيم ةجظ  إلدالح ك نل . شفي  لاشر   ألرنل  
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 أما في تونا : 

إلى ةل هش رل  ل ماةنيةات . % م  مقايا  الةتخا ات  لتمونا   86فقا هن  ةجاح ةحص  ليوض   أك ل م  
شيرن  ييي هي   لعاباو  ليي ام  لا كتاترري بايظ همليكي شتحرل  إلسالمنر    لححص شمطارن  بةخ   لايربي

شيا ير هي   لعاباو   رم في إجل ء  ةتخا ات ر اسة  رالل بول هشكتربل  إلى مجمري  مطارنو  في  لموجل.
شيا ير  % . فقا غلم     لشعب إثل شالوتن  مضتا 95,96  فاه فنوا  طليق  ن مقل آة  رالص  بيسب   2004

  عشق  ةتى  لمرت  !
 

 وفي الكويه: 
مجيس  ألم  شنرير  في دل يات   ةتخا اتش لسي نر  شبعة  لمستقين  م   إلسالمنن    إلرر  نرل  

ةنث ال  صل ة رذ  لمجيس إلى  ألمرر  لسةان   م   لسةاسات ..   مسا ل  ل سان شبعة  ألمرر  لا رية  
قن في شهذكل ه   لحةا   ليللماةة  ييمف   لتا ع  لألمليكا  ش... ر ن   ألمنلي  لا رية  ش لخارجة   لتي تيحصل  اإل

ةصل  إلسالمنر  م   2003 هغسطس... شفي هللارل نشر   ةتخابة  في شةل  ليللما   ل رين هك ل م  مل  
 عا سيتميل في يالظ ما   المتحا ش لتجلب   نا .. ييى هك لي  في  ليللما    ش لسيفة كاإلرر  مختيف  ل صا ل 

 . ما  ن  ت ش ةتالل  لعل ق .لت ين ما هثيت
 

 با ستاو في  أما : 

في  لصل ع بن   لححبن   لعيماةنن   ل ينلي  في  إكماليييى لعب نشر   إلسالمة فقا نهبن  لجماي  
سالمة  ش ةحص  لل  ط   إل.  ل اجل   بيحيل برتر(    لشنرعة   اكستا .. ةحص  لشعب  لذي كاةن تلهس   لعيماةة

 عا مقتل ضةاء  لحق  لذي كا   ا يطل  لحةا   لاسترري . ش ا تبانل  لححبا  ( ةر ه بليا    لذي هسس  
 لسيط  يا  مل ت كا  هللارليا ةكظ ةر ه بليا ليباكستا  ةنث بلمجن همليكا  ةقالص  بلشيح مشلف( يام 

 لحةا   ليللماةة  شتجم   إلسالمنر  م   لتعطنل  لحةا   ليللماةة  ثاةة  ثظ هيان مشلف بكال م  هبكال 2000
 لصرفة  ش لجماي   إلسالمة  شبعة ييماء  لاوربيا شبعة  لشةع  شغنليظ في  مجيس  لعمل 

(. شةاهش   لمل كح  ل الث في  لحجظ ةنث فاه هةا هجي  ةحص  لل  ط   األغيية  شفاه  عاه ةحص MMA لمتحا
إال هة  ةاه  لملكح  ألشل في شال   سلةا ةنث تت ر   اكستا  م  برتر شجاء مجيس  لعمل في  لملتب   ل ال   

ه ان شتتمت  ةكرمات  لرال ات  استقاللة  ن رية .. شما وح ل  لما ش لجحر بن    لسالمهرب  شال ات تلتبط فار لةا 
مجيس  لعمل م  جو  شمشلف م  جو  هرل  ش ةنث رص ن ل   لحكرم   لسةاسة . شسليا  ما نرين في 

مشلف ش لسةاس   ألمليكة  ش  تصل نشر  إلسالمنن  ييى  إلدالح  لجح ي في  عة  لقر ةن   إلسالمة  فيك 
 لبسةط  في ن  ل  سلةا. شييى  الةتجاج ش لت ايل ش لصةاح في  لمسنل ت  لااضب  ييى سةاسات مشلف  لتي 

مشكي  ش لحل ش ل ليض   ل -  ر ج  كتاص  اكستا  مشلف  جعين م   اكستا  مستعمل  همليكة   ال امل.
 ليمملف ( .  – لمتعني  
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إال أو أ) غ العبر  انه في الممال التر ي والج ائري الذي  او يجب أو ياكل نساية لآلمال الديمقراطية 
في جدون الوريق البرلماني  سبنل اوا    اا الميةلدن اا المننن ونقوة اوا   تفكنر ميا ات الصوو  

وود واياه هاتنن التجربتنن ون ورب وون  مب  ارمةهللا ولوقة ح ول لماار ة  حكم الارعية بما أن ل
 . شىلةك  لخالد :وال يما في الج ائرية

 

 التجربة الديمقراطية لإل المننن في تر يا: 
ربكا  م   ل ره ييل  الةتخا ات هتمك  ةحص  لسالم   إلسالمي  لتلكي بحيام   ليلفسرر ةجظ  لاو  

إلى  ةقالص   إلسالمنن فةما  ذكل.. ش ا هن  تمان  1969ب ةا ب ر ةس ةكرم  سي  ش لردرل إلى ميص
يسكلي هآاح  التجلب   لا مقل آة  في تلكةا شيان  اليالن إلى ةكظ  لعسكل. شبعا ما شجحر يان  لسةاسنر  

حص  لسالم  لتسيظ همام  ألمرر في  لسيط  م   اليتل ف بوةمي   لعسكل ييى  لسةاسات  لعام . شل   ة ل ة
 لذي غنل  سم  شيان إلى معاشن   لمحاشل  تحن  سظ  ةحص  للفاه( .. شييى ما  يقا م   لجورن تمك   ةحص 

% م  مجمرع 21 ليللماةة  ةنث ةاه لرةاه ييى ةسب   1996 للفاه( م  إةل ه  ألك لي   ليسية  في  ةتخا ات 
%. ش امن  لاةةا شما  عات ش يتيلت يذه 18م   لهك  ألدر ت ةنث لظ  حله  كيل  ألةح ص  لعيماةة   عاه 

ربكا  شه ر    تالفة  بلهللاس  لظ تعمل إال سي  ش ةا  .. شرغظ هة   ستجاص ه ليتةج  في  لالص ةا رس رطل. شبكل 
إال   ل ل  لضار  شةصين في يواه تياهالت رينب  م ل  لترقة  ييى  لتعاش   لعسكلي م  إسل  نل شسر  ذلك 

ل م   ليتةج  فقا تمك   لعيماةنر  م  يمل  ةقالص سةاسي نبل ألربكا  ش للفاه راللوا توما مي ق  ه  ذلك لظ  ان
ي   لسيط  شةل  ةحص  للفاه( شمي  هكيل قةان ت  م  بنيوظ هربكا  م  مح شل   لعمل   ل عانهةكظ  مرجيوا يية  
 ةحص  ل ضني (  لذي راض   اسظوا   ل ل  شبكل فيرل  ةحص  للفاه( ةحبا جا  إلسالمنر   لسةاسي.. شياشن 

 إلةتخا ات مل  ثال   شتحرل إلى ه ية  ثظ تعلض ليح ل ش لمضا قات ليمل   ل ال  .. لةشكل  رجب آنب 
ربكا   ةحص  لعا ل  ليتيمة ( ييى هسس  ييماةة  إسالمة ( شلةخرض  إلةتخا ات مل  ثال   ه هير  هرنشغا ( هةا 

% م  مقايا  ليللما  ةنث تمك  م  تشكنل ةكرم  ما تح ل تعي  دباح 36كيل    أغيية  2002شي ره يام 
مساء ي  ييماةنتوا شتارل في ما شجحر م   لسةاسات  ألمليكة   لتي رسخن ه ا موا في  لميطق  ةنث تحاشل 

كة  (  لترفنق بن  جذشر يريتوا شمطالب  لشارع  إلسالمي شبن   لضار   ألمليسالميةنالع ما لحكرم   لتلكة   
 م   لخارج شتواوا ت  لعسكل شضار   لعيماةنن  م   لا رل.

 
 التجربة الديمقراطية لإل المننن في الج ائر: 

 لإلدالحهيي   لل ةس  لجح  لي  لشاذلي و  جاوا  عا  م ايل ت  لخيح(  لشونل  سةاس   1989في سي  
شسارع  إلسالمنر  م  مختيف  لتةار ت   لر ةا ..  لححصجعل م  هشلةاتوا إآالق ةلي   ألةح ص شىلااء سةاس  

إلى تشكنل ما يلف  اسظ   لجيو   إلسالمة  لإلةقاذ(  لتي ضمن كامل  لطةا  إلسالمي تقليبا في ةن   قي 
تجمعا  م   إلرر    لمسيمن   عمال   ص   مستقي  يما  جماي   إلرر  ( شجماي    ليوض   إلسالمة ( 

 جيو   لتحليل  لرآية ( ير  لقر   لل ةسة  في  ليالن إلى ذلك  لر ن ميذ  لمحية  في ةن  كا   لححص  لحاكظ 
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% ش ستطاين 85 لمجالس  لييا   بيسب  هك ل م    إلةقاذ إلستقالل .. شرالل  إلةتخا ات  لييا    كتسحن جيو  
يللماةة   قر  مينر  ةارب ه  تارل  إلةتخا ات  ل 5 3ييل تماسوا  الجماينل ش اياتوا  لشعية   لتي تجاشهت 

شت تسم  ألغيية   لساةق  في  لاشر  ألشل. مما هكا فرهيا  لساةق  الاشر  ل اةي  لذي سنتظ  1990هش رل سي  
شبالتالي تأييوا أل  تشكل  لحكرم   شكل مستقل شهيي  هعةما  لجيو   عباسي ماةي شييي بيحاج(  1991مطي  

 ستي ل  لالص يمرما شفلةسا رصردا شيان  لل ةس  يحموا ييى إ ام  ةكرم  إسالمة  تحكظ  لشليع  ..
 التارل  لعسكلي إ  لحم  ألمل ليحنيرل  نش  شدرل  إلسالمنن  ليسيط  .. شييى يجل رتب  منتل   ل لةسي 

شسج  هيماءيا ش  تان يشل ت  آلالف م    إلسالمة  ضى ييى  لجيو   1991 لالص  ةقال ا يسكليا مطي  
شنررل هآل ف ك نل  ييى رط  لصل ع   الةتشار شي . مما فجل ةلك  جوان ش سع  هةصاريا ليمعتقالت  لصحل 

 .إةسا هلف  150م   هك لشتحرل  لمر جوات إلى هيمال ييف شةلص هيية  ن مة  ر ح ضحنتوا إلى  لنرم 
ي ش ةا ..  ةليا تطينق  لا مقل آة  في  لعالظ  لعلب مياهعي  هيماء  لالص في تصليحات مختي    م ر  لنش 

 ير إسالميكل  ش إلسالمي شل   بال إسالمنن  شال هدرلنن ( شتحرل يذ   لطلح  عا سيتميل إلى  رلوظ:  
هدرلي متطلف شلةس ييا  معتالر ( ش هن نت بلش   لعين ةتى هرلجن ما  سمى با مقل آة  شةةا  نسترري  

  لرةنا لتقا ظ ما  مك  تقا م .ول يا  لمجال   إلسالمنن ةةابة  ي  فحر يا م  ةنث  لر    شما ه ل  عة 
شكتاص : بوانتي ييى  لجوان في  لجح  ل  –  ر ج  كتاص : ةاش  رشما في ظالل دينب  ل اتةكا  

 ليمملف ( . – 1996 -1989
 

  :قالصة ما يستفا  من التجارب العم ية لإل المننن في الديمقراطية
يل  ل سان ش إلةحالل شهلر    ل سرق  لتي ت لضوا ة ة ة  رغظ م ا إسالمة تعةش دحر    إلسالمة ه   لشعرص  .1

هش تسويوا  لسيطات لمحر معالظ  لاو  م  ةةا   لمسيمن . ش ا هثيتن  لتجارص ه  هي بيا يلبي هش إسالمي 
  خرض فة   إلسالمنر   ةتخا ات ن مقل آة  ة ة ة  فلةوظ سة رهش   األغيية .

 لمسيمن  هةوظ مصممر  ييى شض   لعل  نل ش لخطر   لحمل ء هثين  لالص شةر    م   لحكام في بالن  لعلص ش  .2
ييى آليق مشارك   إلسالمنن  شمي  شدرلوظ لتحقنق كتل فايي  في  لسيطات  ل الث . كما ثين هةوظ مستعاش  

تومةش شجرنيظ إلى  ليجرء إلى  الةقال ات  لسةاسة  هش  لظ تمن يذه  لمر ة  إلى تحجظ نشر  إلسالمنن  ش فةما لر
لعسكلي  هش  لمم مل ت ليحنيرل  نش  ذلك. شيكذ  ةالر  بن   إلسالمنن  ش  لسيط  في  لجح  ل  ينل شدرلوظ  

 في تضنة  جورنيظ في  ا ي  لتجارص.  قينل شهآاةر  بوظ  عا شدرلوظ  قينل في تلكةا شةجحر 
ال مؤ  . ل  بال ةاشن شال ضؤر  ط هثين مع ظ   إلسالمنر   لا مقل آنر ( هةوظ مستعاش  لتقا ظ  لتياهالت تير  ألر .3

تالعباتوؤؤا. مقابؤؤل ممارسؤؤ  مؤؤا  إه ء ييؤؤن  لسؤؤيط  ش    شال مؤؤ   ل ل مؤؤ   لسةاسؤؤة   لمعقرلؤؤ.  لشؤؤلع شال مؤؤ   لميطؤؤق 
 (..  لمون    مك  ممارست  م  يذ    لعيث  لا مقل آي

ألجوحتوؤؤؤؤا   ةتمؤؤؤؤا وظيؤؤؤؤل هثيؤؤؤؤن ك نؤؤؤؤل مؤؤؤؤ   لؤؤؤؤا مقل آنن   إلسؤؤؤؤالمنن   سؤؤؤؤتعا نيظ أل   كرةؤؤؤؤر  جؤؤؤؤحء  مؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤيط  ي .4
 لتشؤليعة  شجؤؤحء  مؤؤ  جوؤؤاه  لحكؤؤظ ييؤل تسؤؤيموظ  لؤؤره ر ت  صؤؤلف  لي ؤؤل يؤ  ميا ضؤؤت  ذلؤؤك لصؤؤليم  لؤؤاو  شلؤؤر هم 

 . ذلك مما ال  سرغ  نلنل شال  قرم يية  بليا  
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توا هثيؤن ك نؤؤل مؤ    إلسؤؤالمنن   لؤا مقل آنن (  بؤؤتل كوظ إلؤى جاةؤؤب ةكرمؤاتوظ  لتؤؤي دؤارش  جؤؤحء  ميوؤا شمؤؤ  سؤؤيطا .5
 ل الثؤؤ  هش  عضؤؤوا هةوؤؤظ مسؤؤتعاش  تحؤؤن بؤؤعار   مصؤؤيح   لؤؤاير ( إلؤؤى محاربؤؤ   لتةؤؤار  لمجايؤؤا ش ليخبؤؤ   لمقاشمؤؤ  
ليحكؤؤام شهيؤؤر ةوظ  لمسؤؤتعملي  فؤؤي  ألمؤؤ . شذيؤؤب  عضؤؤوظ إلؤؤى هم يؤؤ  مخحيؤؤ  ةعؤؤلض يؤؤ  ذكليؤؤا ييؤؤا ليح ؤؤاع ييؤؤى 

 لي تاص..  رتلةاه لميو   لذي 

ن إلؤؤى ذلؤؤؤك شهيييتؤؤ  فؤؤي محاضؤؤل  لؤؤؤي  عيؤؤر     لمعانلؤؤ   لسةاسؤؤة  ليي ؤؤؤام ة ةقؤؤ   ألمؤؤل هةؤؤ  شكمؤؤا كيؤؤؤن  ؤؤا تردؤؤي .6
..فقؤؤا هثيؤؤن  1990 لعؤؤالمي  لجاوؤؤا( هلقنتوؤؤا فؤؤي بةشؤؤاشر فؤؤي ملكؤؤح  ليؤؤرر فؤؤي جمؤؤ  مؤؤ   لمجايؤؤاو   لعؤؤلص دؤؤةا 

اص  إلسؤالمنر   لؤا مقل آنر  هةوؤظ مسؤتعاش  أل   كرةؤؤر  جؤحء  مؤ   ؤر   لي ؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤا شه   سؤنلش  فؤي ركؤؤ
مخططاتؤؤ  مؤؤؤ  ةنؤؤؤث بؤؤعلش  شهر نش  هش جويؤؤؤر  شلؤؤؤظ وؤؤاركر  مؤؤؤا   عيؤؤؤر   سؤؤيب  ةخؤؤؤل آوظ فؤؤؤي يؤؤذ   ل ؤؤؤر  لؤؤؤا مقل آي 

  لخطنل.

شفي  لختام ييؤا  جؤار بيؤا ه  ةعؤلض لؤبعة  لي تؤات  لسةاسؤة   لشؤلعة  فؤي مرضؤرع ممارسؤ   لا مقل آةؤ  مؤ   يؤل 
 ع:ش لتي تشكل رالد  شجو  ة لةا في يذ   لمرضر   إلسالمنن 

  
 .اا الميةل ديمقراطية في من او السيا ة الارعية  اا المنننممار ة 

ومن قالل ما  بق يمكن القول بأو )الديمقراطية( بصفتسا ف سفة ومعتقدات فكرية وبصفسا  باقتصار
نظام حكم له تفاصن ه وووانننه, تتناو  تناوضا  امال مة وقند  اا الم. وتصا م باكل واقح جوهر وقند  

وحند ارلوبية  ما  بق )يانه. حن  أو وقند  اا الم تجعل حق التارية والتو نل والتوريم وااباحة والمنة ت
هلل  بوانه وتعال . وتجعل له وحده حق الوكم النافذ الم  م الذي تستوجب طاوته المواب ومخالفته العقاب 

نافذ   أحكامسمهذا الوق ل بار. وتجعل في الدنيا واآلقر . في حنن أو الديمقراطية تنص صراحة و   جعل 
التي تعبر ون إرا   الاعب وممار ة ارمة لوق السيا   المو قة  ما  ارغ بيةواجبة التوبنق بمقتض  إرا   

فمبا   الديمقراطية من هذه الوجسة هي إما  فر با  أو شر   . )ننا فنفا.  واء وافق هذا شرع هللا أم قالفه
وهي التي تفروه ونسا من بعد  ل مناحي  اا الممصا متسا لد ن  أ اس حرمتسا وبه. وهذه النقوة هي 

 تناوضاتسا مة وقند  التوحند.

 شجره تيا ة  لا مقل آة  م  نو   إلسالم. فم  ذلك: ي شهما 
. ف ه أو يعتقد بما شاء ويكفر بما شاء..  تعوي الديمقراطية لكل مواطن حرية االوتقا  والتفكنر :أوال
 .وناواته بوسب هواه وفرائه الاخصية بدل معتقده ووأو  

لةس ةل  في ه   ك ل  اهلل في نو   إلسالم    شيذ  ميا ة تماما لم ورم  لحلي  في بليع   . فاإلةسا  
في بليع     لقتل كما رشي يي  ديى   يية  شسيظ في   إلسالمشيشل    .. فالمسيظ ةكم  إ   رتا ي  

(. شلظ  قيل رسرل   ديى   يية  شسيظ شري اؤه  لل باش  م   عاه من )دل   نه فاوت وه  لحاوث  لصحةم 
هش  لسةا. شهمل   تعالى رسرل  ش لمممير  ه   قاتير   لذو  هشتر   ل تاص ةتى  عطر    إلسالمم   لعلص إال 

 ش  لحلص(.. فقال تعالى:شه   خنلشيظ بن  ثال    إلسالم هش  لجحي  ه.  لجحي  ي  وا شيظ داغلش  
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 َوَرسُولُهُ َوال ُ َم َّللاه ََ َما َحره ُمو ِ َوال بِاْليَْوِم اْلِخِر َوال يَُحر ِ ََ بِاله ِ ِمَن الهِذيَن  قَا.ِلُوا الهِذيَن ال يُْؤِمنُو ََ ِديَن اْلَحق  يَِدينُو

ََ أُو.ُوا اْلِكتَاَب َحته  يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يَِد َوهُْم    .29 لترب /  َصاِغُرو
ََ فَإِ   ش ال: ََِديِد .ُقَا.ِلُونَُهْم أَْو يُْسِلُمو ََ إِلَ  قَْوِم أُولِي بَأِْس  ُ قُْل ِلْلُمَخلهِفيَن ِمَن اأْلَْعَراِب َستُدَْعْو َْ .ُِطيعُوا يُْؤ.ِكُُم َّللاه

َْ .َتََولهْوا َكَما .ََولهْيتُْم ِمْن قَبْ  ً أَْجراً َحَسناً َوإِ ْبكُْم َعذَاباً أَلِيما   .16 ل تم/(  ُل يُعَذ ِ
 ش لشر يا ك نل  في ةصرص  لقل   ش لسي  ش لسنل  شتارير دار  إلسالم.  الستطل نشلةس ييا محل 

 
شهاء ومته  شهاء  .. وبهر  افهة و هائل  ماتعوي الديمقراطية لإلنساو حق التعبنر وما شاء بما شاء  يف: تانيا

 ة وإشار  وصوافة وغنر ذلك..التعبنر من  تابة وقواب
شبا ؤ  شت صؤنل كينؤل ةؤق  لتعينؤل. يؤذ  فيؤةس لإلةسؤا  ه   سؤتعي   ؤال  ل شلؤةس   إلسؤالمة في ةن  تقي   لشليع  

لؤؤ  مسؤؤيما هش ذمةؤؤا ه   سؤؤتعي   االيتؤؤا ء ييؤؤى  لؤؤاو  شبؤؤعا له شمقاسؤؤات .. ش لت ادؤؤنل ك نؤؤل  جؤؤا  جؤؤا . ف ؤؤي نشلؤؤ  
شمؤ  بؤتظ رسؤرل   دؤيى   ييةؤ   مؤ   لمسؤيمن   رتؤا فةسؤتتاص هش  قتؤل.. سؤالم إلي  م   سؤتوحه  شؤعا ل  إلسالم

كمؤؤا وؤؤحيظ  عؤؤة هةان ؤؤ    إلسؤؤالمشسؤؤيظ  تؤؤل بؤؤال  سؤؤتتا   شمؤؤ  فعؤؤل ذلؤؤك شكؤؤا  ذمةؤؤا ةقضؤؤن ذمتؤؤ  ش تؤؤل. شال ويؤؤةم 
ل دؤؤح   ( كمؤؤا  سؤؤمرةوظ! تحؤؤن نيؤؤاش   لحليؤؤات  لسةاسؤؤة  فؤؤي  إلسؤؤالم ه  ت ؤؤر  لي  ؤؤ إلسؤؤالمنن    لؤؤايا  مؤؤ   

  شنيات  في نشل   إلسالم
 الايؤؤؤاء   تسؤؤؤتعينشلؤؤةس لإل ؤؤؤاةنن  ه   كؤؤؤر  لوؤؤظ دؤؤؤحف يؤؤؤلي شنيؤؤار .. شلؤؤؤةس لمحطؤؤؤات  لتي ؤؤاه ش لصؤؤؤحف ه   

 ش.....ش..ش  ألهياءشيلشض  ش الرتال ش لطلص ش لمجر  
 شلؤؤ   إلسؤؤالم . كمؤؤا كؤؤل دؤؤانل  شكينؤؤل  فؤؤي نفؤؤي ةؤؤاشن  لشؤؤليع  شمؤؤا هةؤؤل   شمؤؤا ةؤؤلم ..  ةاحليؤؤ   لتعينؤؤل مصؤؤف 

ال  مكؤؤ   ستقصؤؤاؤه فؤؤي يؤؤذه  ليمحؤؤات  لمؤؤرجح    إلسؤؤالمششجؤؤ   لتيؤؤا ة بؤؤن  مؤؤا تتةحؤؤ   لا مقل آةؤؤ  شمؤؤا  سؤؤمم  ؤؤ  
 شل ي  هشضم م  بةاة  ييا.. 

العهر  )نن البار بصرد النظر ون  : تستند الديمقراطية في أ اس مبا ئسا إل  مبدأ )المساوا  المو قة (تالما
 .. و أو الد ن أو الع م أو غنرها من الفوار  الجنا أو ال وأو 
فؤي  لتقؤر  ش لعيؤظ شمؤا رؤم    ؤ  فؤي  لؤاو    ثؤظ  شل ؤ   لمسؤاش   فؤي م وؤرم  إلسؤالم يؤي ييؤى هسؤاس  لت اضؤل  

  للجال ييى  ليساء م  ةقرق شش جبات. شغنل ذلك.. 
ي تشلي  بن   لياس .. بن  فالا مقل آة  تسري في ةقرق  لتلبةم ليميادب هش  لتصرين يينوا هش ييى ه

 لخيرق ش ل اسق ش لعالظ ش لجايل ش للجل ش لمله   ش لعال   ل افل ش لمسيظ .. ش لممم  ش لميحا ش ليل ش ل اجل ش
 شسا ط  لعا ل .. إلر شل   لإلسالم مي رر  هللارل..  ال تعالى :

 ََما لَكُْم َكْيَف .َحْ *  أَفَنَْجعَُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجِرِمين ََ ََ   ش ال تعالى: . (36-35  لقيظ:  كُُمو قُْل َهْل يَْستَِوي الهِذيَن يَْعلَُمو

ََ إِنهَما يَتَذَكهُر أُولُو األَ   ( 36 هللال يمل  :   ْنثَ األُ َولَْيَس الذهَكُر َكا  ش ال تعالى :  (   9  لحمل:   ْلبَابِ َوالهِذيَن ال يَْعلَُمو
 يح م   ا ل:..ش ال 
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  ِ بَْعَضُهْم َعلَ  بَْعِض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالالر ُ َل َّللاه ََ َعلَ  الن َِساِء بَِما فَضه اُمو اِلَحاُت قَانِتَات  َجاُل قَوه صه

 ُ ما  ( .وت وهمن )دل   نه فا  شرشي يي  ديى   يية  شسيظ  رل : .(34  ليساء:   َحافَِظات  ِلْلغَْيِب بَِما َحِفَظ َّللاه
 . ( امرأ وا أمرهم أف ح ووم ولَّ 

ل افل هش ملتا    بل شال ل الظ  –هي بكل م   إلمام  ييى  لمسيمن   –ال تيةم  إلمام  شةصرص  لشليع  
ُهنه قَاَل إِن ِ   ميتاع م   لمسيمن  إبتا ء  .  ال تعالى : ي َجاِعلَُك ِللنهاِس إَِماماً َوإِِذ اْبتَلَ  إِْبَراِهيَم َربنهُ بَِكِلَماِت فَأَ.َمه

يهتِي قَاَل ال يَنَاُل َعْهِدي الظهاِلِمينَ  . كما تيقة إمامت  لر آله يية   ل  ل ش للن   إجمايا . ( 124  لبقل :  قَاَل َوِمْن ذُر ِ
 شبال سق ش ل يظ  حسب  ييى رالف بن   لعيماء .

صة  . شهال   عتا  ييى نم  شمال  شيلض  شذمت    ما كما ت  ل  لشليع  ليذمي  ل افل ةقر    لاوية  ش لشخ
 لظ ويقضوا  عاش   .

شل    لشليع  ال تجنح  ستعمال  ل افل في هي م  همرر  لاشل    شال تيةم ه   كر  في مكا   كر  ل  فة   
ُ ِلْلَكافِِريَن َعلَ  اْلُمْؤِمنِيَن َسبِ   وا ييى مسيظ .  ال تعالى : تجلن بل إ   لشليع   .( 141  ليساء:  يالً َولَْن يَْجعََل َّللاه

 ةتى ةق  لشوان  ..  ت    شتيحع مي م  يا ل المعصة    ل اسق  لمجايل لمسيظ 
ش ألمل ء  لمسيمن   لمممين  شال ةق أليل  لحل ش لعقا م  هشلي  ألمل م   لعيماء   إلسالمشىن ر   لاشل  في 

لن نني منكم أولي :   رل   رشي يي  ديى   يية  شسيظ ا ش . فنوا ل افل شال مجايل   جرر م   لمسيمن  
فالمسمشلةات لةسن ةتى لعر م  لمسيمن  فضال ي   ل اسقن  غنل  لعاشل ميوظ بي   ل افلي   (..  والنس  ارحالم

. 
  فةما كا   شلما ره  يمل رضي   يي   جتماع  لياس م   ل با ل ش أليل ص ييى  اص س ة   بيي سايا  

. رلج إلنوظ رضي     لصحا   مجتمعن  لبحث رالفت  ديى   يية  شسيظ  ت  لمواجلي  ش ألةصار م انس
  همل  لرال    عاه ديى    يما جاء بوظ  فأجابره  أةوظ جاؤش  لةشاركر  في  ألملفةظ  جتمايوظ ش سألوظ  يي  ش

ب  لعمل إلى يمي . إةما  ألمل ليمواجلي  لةعا داةب  لمصي  إلى ديايت  شداة:   . فقال لوظيية  شسيظ 
 ( ... م  هيل  لماوي  ش لياس  عا ذلك لوظ تب  ش ألةصار

  يذ   عة شجره تيا ة  إلسالم ش لا مقل آة  في  لمساش   ..
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: تعوي الديمقراطية لنواب ارمة في البرلماو حقا زائهدا مهن الوصهانة فهي التعبنهر واا الء بهلرائسم وتعفهنسم رابعا
 ن المتابعة والمقاقا  تبعا لما يصرحوو به من فراء.م

شةتى  لومجة   لا كتاترري   لتي تحيظ  لا مقل آة  في . شييى يذ  ةصن مع ظ نساتنل  لاشل  لا مقل آة   
 بالن  لمسيمن  ..

ر  ما ن م يضر  في  ليللما  ه  وت ره  ما وليا.. شياي   شم  ييا  حق ل ل ميحا شييماةي شدينيي شمارق 
شليتحينل ش لتحليظ بله  .. شفي يذ  ما ال  خ ى   شياير لقا س  ما وليا .. شيجحا ما وليا .. ليتشلي  لما وليا 

شتحينل ما ةلم   ش لاير  لتحليظ ما هةل     بوا  صرر  مبابل  هش غنل مبابل   ش الستوح ءم  جحرن  لشليع  
 ا إلى ذلك .. فضال ي   لوحء  شعا ل  لاو  شمقاسات  شم    

َل َعلَْيكُْم فِي اْلِكتَاِب   ف ةا  المسيظ يضر  ليللما  ه   جيس في يذه  لمجالس و  تعالى  قرل: َوقَدْ نَزه

ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فَال .َْقعُدُوا َمعَُهْم َحته  يَُخوُضوا فِي َحِديثِ  َْ إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاه َ  َغْيرِ أَ َه َّللاه ِه إِنهكُْم إِذاً ِمثْلُُهْم إِ

 ً سبحا  م  هةا  ييما  األشلن  ش ال إل  إال   ..   . (140  ليساء:  َجاِمُع اْلُمنَافِِقيَن َواْلَكاِفِريَن فِي َجَهنهَم َجِميعا
 ش آلرلي  شما كا  شما سةكر ..

 
ق منسها و ه  أو التاهرية يأقهذ ماهروونته مهن وجهو  تنص مبا   الديمقراطية والفقه الد توري المنبم: قامسا

 أغ بية مؤيد  وأو ية معارقة.. وينصوو و   أو ال   تورية لقانوو بغنر حق معارقة..
شم  ييا  أرذ  لتشلي  قةمت   لا مقل آة . إذ لر  متي  ةق  لمعارض  لصار تشليعا ن كتاترريا شم لشضا ال  

( شفق يذه  ل يس   لظ  سترف هفل نيا  داةب   لسةان  ش لجالل    م  أل ستحق ه   أرذ د ت   لاسترري  أل  
شييى يذ  فالتشلي   ةي ق ي  تأونا شمعارض .. هي  معيى هة   ا بار  في  لتشلي  م  . ةقوظ في  لمعارض  

آليق    معارضت . فيما غيين هك لي   لممياو  ه ية   لمعارضن  هرذ  لتشلي بار  فة  م  يارض ش . هوا بتأوناه 
 لإل ل ر شمشلشينت  م  رالل شجرن ه ية  معارض .

رفعن   فالمعارض بليك  لمميا في دياي   لتشلي .. شيذ  ما  ال  ر ةس  ليللما   لمصلي  لوالك  
لمياشص ي   الرر    لمسيمن  في  ليللما   لمصلي يياما داح  ألرنل معارضا هةا  لتشليعات (  لمحجرص 

  شهفوم  هة   وظ بذ    لتشلي   لمخالف لشليع    .. فص ع  ر ةس  لمجيس بوذه  لقايا  أة  شةحب  ال يال   ل
شةجب   أآاح بلهسيلف  ليا   لتي  جب محاشر   لمحجرص بوا فشرةظ   م   –بليك  معارضت  في  لتشلي  

 إلسالمنر  إلى نشريظ  فيني ل  -  في مصلش قتي   لمجايايي   لحةا  . إذ تجله ه   حجب ةكظ   تعالى . ف
 في إ ل ر ما رالف بلع   رغظ معارضتوظ ل .
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  وهذه النقوة من أوظم مظاهر حرمة الماار ة في المؤ سات الديمقراطية وو   رأ سا البرلماو.:  ا  ا

فهي المؤ سهات الديمقراطيهة وو ه  رأ هسا البرلمهاو و ه  مبهدأ  اروضهاءإذ تنص الديمقراطية و   الته ام جميهة 
 ... ولكنرية تأ ند أو معارقة أي تارية أو وانوو أو ورار موروش ل تصويه. ح
 : ) لكن( الهوقة ما شكه من الخووب الومراء توه هذه  

يقر الجمية   فا بمبدأ   تورية أو ماروعية أي ورار وأقذه ودا ة التارية حال التصويه و يه 
) .. )دءا من رأس الدولة  ارمةاذ و   جمية أفرا  قاان ل ام ارمة به بصفته حالال صوابا واجبإبارغ بية. و 
مرورا بأوضاء البرلماو أنفسسم بمن فنسم من أ ده ) فع يا ( وانتساء بأصغر فر  في ارمة نظريا ( . 
 أووارقه.

فير آلح مشلشع لتقين   للبا هش هي محلم م   لمحلمات  لصليح .. هش  لسةاسات  لمحلم  هش  لخةاةة  
 إلسالمنر   ذ  م ال  ا ت لر ك نل  في جمة  بللماةات  ليالن  لعلبة  ش إلسالمة  .. فقا ش ف  م ال. شي

(  الطب  مر ف  لمعارض .. شفاهت كل تيك  لتشليعات  لمحلم  بليا  األغيية  ة ل   سيب   لا مقل آنر  
غيية   لمميا     لاسترري  م   ألألغيية   لعيماةة  كما ير ش     لحال ن  ما ةتى  آل . شييا  أرذ  لتشلي  د ت

. ش ا سيظ   إلسالمنر (! كما كاةر   ا ه لش  سي ا  حكظ  ر ةن   ليعب   لا مقل آة   هسي يا لمعارض  كما  ش أل ية 
 في  ألم  ش لحكظ     انل ما هةحل  .. إة اذ   ش لعمل ييى  شبااللتح مم  بوذ   لتشلي . شباللضا     للح م  أل
 إسالمنر ( يذ !. شل ي وحن ن  ألمل شضرةا ةأتي  م ال  بية ( ةتى  هة سوظ ستباح م   سمر   فم  هو  

  حصل  ل وظ  الصام !
ييى ه  وحةي كل ش ةا بحشج   آلرل شه   جعير  ذلك  -ن مقل آةا  -فير  جتم  ة ل م   للجال. لةصرتر  

ر(. ش ت قر  ييى ةلي   لتصرين ش الرتةار ش لتعينل. رةار( ش فجاهتشليعا ويةم هش ويحم  ألم  بذلك!! شكا  فنوظ  
 شل   ييى ه  ويتحم  لجمة    عل ذلك إ  رلجن ةتةج   لتصرين  األك لي  شبميع  إ  غيب  لمعارضر .. 

فما ةكظ ه  ويتسب بليا لم ل يذه  لجيس . م  ييم   لمسيق  أ  هك لي   لحاضلي  م    لاش شيث(؟!. 
هر  ه  مصيح   لاير  ش لمسايم  في إرل ج تشليعات لعمار   لمساجا ش ألمل شيل  كفة  ه   قرل: هةا 

 !   المعلشف م  يذ   لمجيس  تقتضي ه  هبوا  لتصرين ييى يذ   لقل ر
فول  مك  ه   سمى م   قيل م ل يذ  شييتحم  ليار   هشجت ( شتقين  يذه  لمربق  شىلح م  لمسيمن  بوا كي 

  فول    شلف( ةق  للفة هثياء  لتصرين  الةت اع  م     شفقا للهي  ألغيية تشة   ل اةش  في  لذو  هللامير 
 ! لمعمظ   سمى م   قيل يذ   إال نورثا.. بل بةر  لاش شيث

هش    ول ف اي  ش  ع   غتصاص ةق  لتشلي  م    سبحاة هرجر م   لقارئ هال  ستالص  لم ال ! فش 
 لتي تصار ييل  ليللما  م  تحينل ما ةلم   شتحليظ  تش لقل ر ش ل مئات  لتشليعات شهللاالف  لقر ةن   تيشل 

 لسةاسات  لخين   ش لقل ر ت  لخةاةة   لا رية  ش لخارجة ؟! ه ل ف اي  ييا ش ةايظ م  ف اي   شى ل رما هةل   
 انل  .هما لاو    شيلض  ألم  ةلم  تستأيل  ل؟!  لاش شيث  تقا ظ يلض ! ييى ما ا   لتصرين ألغيية 
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يياما تلبحر  شيياما فاهش   عضري   إلةتماء إلى   شربما ييى  لقلهللا  فقا ه سظ  لجمة   شلفوظ شمعتقا توظ 
 ة اذيا.إ يذه ش  ألغيية  ليللما  هش  لحكرم  ييى  ةتل م  لاسترر. ش ر ةن  

َم  األَْبَصاُر َولَِكْن .َْعَم  فَإِنهَها ال .َعْ   :مل ش ضم. بل  ال   لرضرح. شل يوا كما  ال تعالى شهظ  ه   أل

دُورِ   . 46 لح /  اْلقُلُوُب الهِتي فِي الصن
 لا مقل آنن   إلسالمنن  ييماء شفقواء  لاالية   لع مى م   ه   -إ  باء     - شباهلل ه سظ غنل ةاةث
ظ  إلسالمة   يل يقاو  لما  لتحقيا  صحرتوشيظ  لذو  ييمرةا إ اه  لذي هسي ن . يمالء ..  عيمر  يذ   لحق 

َوَجَحدُوا بَِها َواْستَْيَقنَتَْها أَْنفُسُُهْم اُْلماً   :كما  ال تعالى . ليور   لنرم   شل يوظ  خال رة  شةصف م   لحم  

ََ َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِدينَ  اً فَاْنظُْر َكْيَف َكا  . (14  ليمل: َوعُلُو 
 

 : وهذه قاتمتسا .. وقتامسا )زفه(    ابعا
ل. الا. )تنص الديمقراطية البرلمانية. ومبا    يا   ارمة وحكم الاعب والمؤ سة الد تورية ذات  ( اتو. ً.

 المالا. التاري ية والتنفنذية والقضائية. 
تنص و   االحتكام ل د تور. ول س وة القضائية ومؤ ساتسا, من الموا م المتنووة وو   رأ سا 

 .الس وات المتعد   تالد )نن أوضاء الس وة الواحد  أوالموكمة الد تورية الع يا. حال االق
من أجل ف  المنازوات والخصومات والوعوو المقدمة من النواب )نن بعضسم أو )نن البرلماو  

  مستون المواطننن والمؤ سات ..  و  فقر والوزارات أو )نن أي مستون و
اةة  ال نوية . شسةكر   لتحاكظ بن  شم   لر ضم ش لمعلشف ه   لاساتنل كيوا شضعة  ش لقر ةن  ييم

ش لخصرم   أليا ءتيك  لقر ةن   لتي فصين ييى هواي  لاسترر إلى  إلسالمنن  ش لسيطات ةال  إلرتالف إلى 
 ييل محاكظ  لسيطات ذ توا ششفق  ر ةنيوا!!.. شال هديم لر دف يذ   لحال م   رل  لمتييي  لمشورر جا .. 

 فيك الخصام وأنه الخصم والوكمُ           يا أودل الناس إال في معام تي
 مل  ليالء  أةوا محاكم  ليخصظ شىلة ت! لةك ! شبانل ما هةحل   فال  ك ي هةوظ  ا تحاكمر  إلى  لطاغرت

م  . شنسترره شمحاكم .. ثظ  ةت ار إةقاق  لعا ل  ش لردرل كما  حيمر  إلى تحكةظ  لشليع    !.. شىلى  ضا 
 .  كظ هةف م  كا  ل  هنةى فطل  سيةم ح !  لتي ت  لمتل كم رالل يذه  ليجاسات 

 :شم  ييا وتيا  ليباةث  لميصف يام مشلشعة  شال ميط ة  مصطيم
 )إ المننن  يمقراطننن(. هش  يمقراطية إ المية(  

فالا مقل آة  يقنا  مت امي  مستقي .  ا دار لوا ييل  لعصرر  لقا م  ش لحاو   ت ادنيوا  لاسترري  
  ن معاصر ش ل قافة  ش لاوية  شغنل ذلك شيي بال بك   ش الجتماعة قاةرةة  في كل مياةي  لحةا   لسةاسة  ش ل

( وتضم  ت ادنال شهركاةا هشضم  ك نل شهبمل م   نو   ليصل ةة ( فضال ي  سا ل  ألن ا   لرثية  ونظام حيا 
 شغنليا..
 :  هللارل .. فقرلوظ شيعا معتقاشيا في  لعالظ  لنرم هك ل م  تعا ن هي نو 
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( هش  سو ية إ المية ( هش   نصرانية إ المية ير م  ةنث  لميطق كالقرل   (  يمقراطية إ المية )
 ( كمصطيم.)وذية إ المية 

ويا ة هشل  هللارله شهللارله هشل . شير ال ال معيى ل    ( ف الم  يمقراطننن إ المنننشهما إآالق مصطيم   
( هش سر  ذلك م   لخيط غنل إ المننن مسيوننن ة ييى  رليا   يا ختيف م  ةنث ميطق  لاالل  ش لت

  لممك  ال ميطقا شال بليا..
( تعيي إذ  فوميا  لمالرل  حسب نالل  شمحتر  كل كيم  تعيي إ المننن  يمقراطنننبل إ  كيم   

رل   ... ثظ  شل  شوان  ال إل  إال   محما رس  إلسالم( أل  مايي يذه  لص   ويتمي إلى مس منن مار نن 
  شييتمي م  ةنث نالل   لشطل  ل اةي م   لمصطيم إلى م   شل   لبشل م    في ةق  لتشلي  ش لتحينل 

 ش لتحليظ  حسب ما مل معيا م  ت ادنل. 
سبحاة  شتعالى ي   -أل  مقتضى  لا مقل آة   حسب فحر يا ير  ةتح ع ةق  لسةان  ش لتشلي  م    

 .. إللويمع  في يذ   لحق  إبل كوظليبشل هش  شىيطا   -جحرن  لجاةاو  
 فل  معتقاي يذه  لعقنا    لا مقل آة ( دارش  ييا  لطر غنن  لبشل شيياش   لياس لوظ آريا هش كليا.

 
 جدا وهي: ةوهنا  مالحظة هام

مها إ هقاب أو  . يقننا وأومالسم هي من أووال الكفر و أومال الكفرإو بع  أووال اا المننن الديمقراطننن 
إوامهة وبنهل مهن معتبهر  لهدن أههل السهنة والجماوهة . ف هه قهواب  مرتكبهي ذلهك ,  حها فحكم الكفهر العننهي و ه  

 الموانة ... انتفاءوتوقق الاروب و , نتفاء الجسل ا الوجة و
. ولههيا مهن وبهل وههوام النهاس ولهو  ههانوا مهن المجاهههد ن أو وههذا يكهوو مههن وبهل مهن لههه أه يهة القضهاء  
 . دوا  اا المننن , فضال ون الجاه نن والمتخوقنن بغنر و م ال
 

 . العام ال يعني  فر  ل  يمقراطي إ المي  فرا وننيا يوهذا الوكم الارو
شمعتقا  لا مقل آة  ييى ة ةقتوا. موما تياش  يذه   إلسالمحكظ مالرل نو   يذه يي  لح ةق  بليا شميطقا 
 صانمن م  هير ء  لبشل ش لياس شما تعرن تقا س   لنرم. لح ةق  ش لصل ة  م جع . شموما ت

م  بن  مصطيحات  لسةاس    إليالمفيعل كيم   ن مقل آة ( م  هك ل  ل يمات تا شال  لنرم في شسا ل  
 مبانئ  ا س  ش ةتل ما..هك ل  ل يمات ش لشييى كاف  مر  ا  لحر ر ت شم  

ر  هة سوظ  إسالمنر  معتالر ( شييا  تمحكات ك نل . شبب  متعان  شرنشن و نليا يمالء  لذو   سم
  ن مقل آنر ( .. شال هريا  الست اض   استقصا وا ش للن يينوا ييا .. هش

ة (  لتي تياهع رص  لعح  شل   هيموا  ثيتا  ش ةا  وتخذش  ميوا ةج  لإلةتماء لييللما  هي   لسيط   لتشليع
جل جالل  في ةق  لتشلي . ش ألرل   جعير  فنوا نلنال لإلةتماء إلى   لسيط   لتي نذ  ( شتسيظ  لره ر ت 

 ش لميادب  للسمة . فنيتمر  بوا إلى  ل ةا   لحاكظ  انل ما هةحل  .
 :ارول أما 
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( شسي  وأمرهم شورن )ننسم   تعالى : ( ش رلارمروشاورهم في  فوي هةوظ  جعير  م   رل  تعالى :  
. نلنال ييى جر ه ه   ضظ  ليللما  م  يب شنص م   لمسيمن  الاورن رسرل   ديى   يية  شسيظ   عل 

ش لعيماء ش لعاشل ش لسا طن .. لةكرةر  محل برر    لجوال ش ش لعيماةنن  ش لميحاو  ش لمممين  ش للجال ش ليساء
    األغيية !! شرن يذه  لشب   لسخة   هشضم م  ه  وتجشظ بةاة . لرلي  ألمل..بل محل تشلي

  شهلل نر  لعالم   لمحا  هةما باكل يياما بلح في كتا   يما   لت اسنل  عة ما وتعيق  قرل  تعالى :
ََاِوْرهُْم فِي األَْمرِ    ش رل  تعالى:  ( 38  لشرر :    بينهم  َوأَْمُرهُْم َُوَرى   . (59 : هللال يمل     َو

  ال ما هست نا مي  كشايا ييا شهبلة  مرضحا  ما ويي :
 ال  أ   لضالن  ش  لجوال   في يذ   لحما   ا  تخذش  م  ياتن   آلوتن  يحش  لن يتر  ما وذيير  إلة  م  
ضاللوظ   فايتيلشيا نلنال ييى مشارك  كل بل شفاجل. شكافل شهةاوق  في يمية   لشرر  شةق  لسيط  باير  

(  هم(   ش لؤضمنل :   هم(     بنيؤ هملا مقل آة  . شهشضم رةم     أ   آلوتن  دليحتن   قرل  تعالى   شهمل 
يا ا ييى  لمسيمن   لمممين     ألملي   المعلشف  لياين  ي   لمي ل   شيي ميني   قرل  ديى   يية  شسيظ : 

او  ش لخيق ش لعقل ش للهي  لساوا  لل جم م  شجره  لقرم . ( . هي هدحاص  ل لن نني منكم أولو ارحالم والنس   
شيي ال تشمل  حال أ  لعصا  ش  ل ساق م   لمسيمن  ةا ةك ي   ل  ار ش لميحاو  ش لحةان   م  ييماةنن  
شبنرينن      شال ةتى  ليساء ةتى  لممميات  لمأمرر ت  ما رصو       م   لقار ش للفع  ش لع اف ش يتح ل 

  للجال ( . ةا ةك ي  ميحا ت  ليساء م   لمستلجالت  لمتحةا ات . مجام 
فأما  لذمنر  م   ل  ار فوظ رعة  ميصلفر  إلى بمشةوظ تحن ر ا    لاشل  محل  لعال معوظ لذمتوظ    

 شمحل  لذل  ش لصاار ل  ليظ . 
هش  لسةا . هي لتأنويوظ  محيوظ تحن  لسر  –كما  ال  لشةر رةم     –شهما مالةا   لمسيمن  فمكاةوظ 

 السر  كي تش ى هنماتوظ م  ةحغات بةاآن   إلةس ش لج  . هش لقتيوظ ش إر ة   لبشلي  م  بلشريظ شنةسوظ . 
 شلةس محيوظ  لمشاشر  في مصالم  لمسيمن  ..

فوذ   لذي بني   لشةر شبلةت   المحيا لة وظ م  يضل فوم  ..ير م  باووةات نو   إلسالم شبليع  
 لعيةكاةي  لسا سي ..(  لتعةس    -م  ..ش ا دار في يذ   لحما     ليربي  لل مس نياي  ل رةاويةسي  للة

 دار م  غل  ب  لقرل .. 
يذ  ةا ةك ي  ه   لمشرر  يي في مر ض   ل  ل ش الجتوان شلةس فةما هثيتت  ةصرص  لشليع  ش ألةكام. 

 لذي واشر في رنيات  ليللماةات في بالن   إللحان.. شهما يذ  ( . فوذه محيوا  الة ةان لوا ش لقرل  سمعيا شهآعيا
شيي جيسات ه ل مما وترجب ييى  لمسيظ       ش إلبل  . فيةس م   لشرر  شىةما ير م   ل  ل  اهلل   لمسيمن 

ِ فَقَِد اسْ  ه  ويتعا ييوا شيك ل هييوا شيعانووظ..    لبقل :   تَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَ فََمْن يَْكفُْر بِالطهاغُوِت َويُْؤِمْن بِاله

256) . 
 :وأما المانية

ش لطر غنن بالنل ه  سناةا شةينيا  ورسف(   ل ل يي فور هيموظ ةل تسيظ  لره ر ت ش لميادب في ةكرمات  
ِِ إِن ِي َحِفيظ   قَاَل اْجعَْلنِي َعلَ  َخَزائِنِ  يية   لسالم آيب يذه  لره ر  شتسيموا م   ل لير  يياما  ال ل    األَْر
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م  هش  ل م  هآيق يذه  ل لي  في  –غ ل   ل   –. شلألسف فقا كا  بةخيا سعنا ةر   (55(  ورسف: َعِليم  
  كتا     نرشس في  لعمل  إلسالمي (   مطي   ل ماةنيات . ثظ تتا   رله  لمسبح  لما  ة لآن ..! 

 ستاالل   ةتل فلبطال  لر سيمن  لي رس م   ألير ء. شم  شيذ  هيظ  اآل م  شجره ك نل . شهشضم هنل   
 وتين  م  شجره ياوا  شم  ذلك : ةصرص  لقل   في غنل مر ضعوا..

هل تس موو بأو  لنرم.   إلسالمة  ( في ةكرمات  ليالن  لعلبة  ش  لرهر ء  إلسالمنن  : ةسأل يمالء  أوال
رم   لحاكظ كير  ييى جر ه  ستالم  لره ر  في ةشهيمكظ ظ أل  نلني  . حكامكم هؤالء فراونة.  فار؟ مرتدوو؟

. أل  تسيظ  لره ر  ييا  بوذه  لحج  لالستشوان؟( ... فل   الر  ال. شةكاميا مسيمر  فال ن يي   ل افل  ل لير  
 ير  لمأمرر    بليا. ميوظ  لمسيظ جا ح م  ةنث  لمياه. شى  كا   لبعا ي   ل جار ش ل يم    ألملشلي 

بةا  شجو  ثظ . ثظ بل ءتوظ ميوا  شجره ك ل ةكاموظ شرنتوظ شىيال .  ذلك  ليال  الر  ةعظ : فيطاليوظ شى  
   عا ذلك .ذلك  ة ليظ في  لمصيح  في يميوظ ييايظ  شهنل  جر ه

يَا َصاِحبَيِ  فقا  ال ورسف :  ك ار.. فل يي ه  ةكاميا  -يية   لسالم –شلةعيير  كما ه يي  ةينيا ورسف 

ارُ ال ُ اْلَواِحدُ اْلقَهه ََ َخْير  أَِم َّللاه قُو ْجِن أَأَْربَاب  ُمتَفَر ِ ََ ِمْن دُونِِه إِ *  س ِ ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤكُْم َما أَْنَزَل  الَما .َْعبُدُو أَْسَماًء َسمه

َِ اْلُحْكمُ إِ  َِ إِ ُ بَِها ِمْن سُْلَطا ِ أََمَر أَ  الَّللاه ََ  ال.َْعبُدُوا إِ  الِله يُن اْلقَي ُِم َولَِكنه أَْكثََر النهاِس ال يَْعلَُمو -39   ورسف:  إِيهاهُ ذَِلَك الد ِ

40 )  . 

فأو   رل ورسف يية   لسالم  شىيالة  هس  لترةنا شهساس    م  ةعنق  لا مقل آنن   إلسالمنن   ما م 
  !شهمنل  ليالن  لمع ظ   شسةان   لل ةس  ل ل يي  ش لطبطب  يينوظ   ششد وظ  الميك داةب  لجالل  ش لع م

 ..ش لسان   لرهر ء هدحاص  لمعالي!  شتالةس هةر لوظ شهةر ل نساتنليظ  ل افل   ش الةت ام إلنوا . !
إلسقا  ةجتوظ يذه م  شجره    ةيتقل : فل   الر . ةعظ شه لش   ك ل ةكاموظ شهةوظ فل يي  ملتاش  تانيا

 ..ياوا 
ل بؤليع  ليؤا إذ  ةسؤختوا عتيؤورسف ه    عؤل يؤذ  فوؤر مؤ  هةكؤام بؤليع  مؤ   يييؤا.  لتؤي ال ت لسناةا إة  لر جاه  -1

ََ   بليعتيا.. شبليعتيا ةاسخ  لوذ  .. فاهلل تعالى  قؤرل: ُ فَأُولَئِاَك هُاُم اْلَكاافُِرو   لما ؤا :   َوَماْن لَاْم يَْحكُاْم بَِماا أَْناَزَل َّللاه

َِ اْلُماْؤِمنِيَن َوَماْن   :لقرل  تعؤالى ص    لعمرم  م ( هي كل م .. ش   (44 ََ اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن دُو ال يَتهِخِذ اْلُمْؤِمنُو

ََاْيءِ  ِ فِاي  َ ال يَْهاِدي ا : ش رلؤ   . (28هللال يمؤل  :     يَْفعَْل ذَِلاَك فَلَاْيَس ِماَن َّللاه َه َّللاه ْلقَاْوَم َوَماْن يَتَاَولهُهْم ِماْنكُْم فَإِنهاهُ ِماْنُهْم إِ

 ...(51  لما ا :  الظهاِلِمينَ 
 ةكظ  أة  ميوظ لذي  ل  ار  صليم  لي , جمي   لم سلش  ه  فايل ذلك كافل مشل  م  ييماؤةا ش ا بن  

ي ل إلى ت ادنل  ستالم سؤناةا ورسؤف ييةؤ   لسؤالم ييى فلض جر ه ذلك  شلشآ  ششجره قةاس   لصحةح . فين   -2
 ثار شه ر ل  لسيف م   لم سلي  في ذلك : ل لير  في كتب  آل لتيك  لره ر   لمحيرم  ييا

ةقل  عة  لسيف ه  فلير  مصل  لذي كا  في هم  ورسف يية   لسالم  ا هم  باير  ةيي   **  
هسيظ  لميك  لذي كا    ال مجايا:   8/11ورسف ليترةنا لما كيم . ةقل ذلك ي  مجايا في ت سنل  لطيلي ج

 م  سرر  ورسف( 56  آل   ب  ك نل ت سنل  ي   ب  ك نل ي  مجايا ه ضا   هة ل(. كما ةق مع  ورسف
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َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي بِِه أَْستَْخِلْصهُ ِلنَْفِسي   :ه    سبحاة  شتعالى ذكل دل ة  ه   لميك  ال لنرسف **  

ا َكلهَمهُ قَاَل إِنهَك اْليَْوَم لَدَْينَا َمِكين  أَِمين    . (54 ورسف:   فَلَمه
أُ ِمْنَها َحْيُث يََشاُء نُِصيُب ِبَرْحَمتَِنا َمْن نََشاُء   ششدف   ةال   قرل :  ِِ يَتَبَوه َوَكذَِلَك َمكهنها ِليُوسَُف فِي األَْر

يياما  لشهبار  لقل   إلى ه  ورسف  ستطاع تطينق بلع   في مص .( 56 ورسف:  َوال نُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِينَ 
ََ ِليَأُْخذَ أََخاهُ فِي ِديِن اْلَمِلكِ  ةكظ  أرذ هرة  فقال تعالى   .(76 ورسف:   َكذَِلَك ِكدْنَا ِليُوسَُف َما َكا

بل  ةظ  إ سحاق شىهي  حسب بليع   لميك شة ام . شل   ورسف آيق بليع  نوي  شنو  هللا ا    عقرص ش 
 يينوظ  لسالم شيي نو   لترةنا.

 ل ةاس بن  فل يي  ةكام بالن  لمسيمن   لذو   سترهر ييايظ يمالء  لايا   ألنعةاء شييماء فأو  إذ  شج  
 :   شبن  ميك مصل  لذي  لسالآن 

 .إما هة  هسيظ كما نالل  ظايل  ليصرص شرش  ات  عة  لسيف  -
 .ةنث  شاء.  ألرضم   ه. ةتى دار مكنيا همنيا وتير  هة  مك  لنرسف شهسيم  مقالنا  لحكظ شىما -

! شييحيوظ هرل    فنتلكوظ  لطاغرت تار  ! فول يذ  ةال  لايا   لذو  وتيقير  بن   ليللما  ش لسجر   
وتيرؤش  م   لسجر  ةنث  شاء  لطاغرت ش ن ما باء. شلةس كحال  ! وتةم لوظ  لتلبةم هرل   شيسجيوظ تار  ش

 ورسف يية   لسالم وتيره م   ألرض ةنث  شاء..

ةتى  جعل فعي  يية   لسالم   ألرضا  شه ر  هش ةكما ممكيا تمكن  ورسف في فول ترلى هةا م   لاي
 ؟!  بايا  لوظ

 ش ا  ا  سقرآوا.م  نياتيا شييما يا شلألسف ن  ايذه هيظ  ستاالالت يمالء  لح  
شهما غنل ذلك م   الةتجاجات ش لمح يظ فم  ذلك:  ةتجاجوظ برال    ليجابي ليحبش  م  غنل  ار  ييى  
 كظ  شلع  .ه   ح
ةة    سل  ( ! ش ميوا  نيا وظ هةوظ يياما  قسمر   اهلل ييى  ةتل م  لاساتنل ش لقر ةن   ل  لي  إةما وينتر   

  ست ياء  لباآل ش لقسظ ييى  لحق فقط! 
 شميوا هةوظ لظ وارير  بية   لتشلي  شىةما بية   إلدالح! 
بليي شال ت سنل ميطقي شال تحتميوا ما لنل  ليا   شغنل ذلك ف يوا مت آت متوافت  ال ت ين همام نلنل

 ..  لعلبة  شال لا   لويرلرلر ! 
شهيتقا ه  مما هشرنةا في يذ   .ى تيك  لخحييالت   شلةس محي  ييا شيضنق  لمجال ي  سلن  للنشن يي

 ضوظ م  مبان وا  لبحث  لمرجح م  بةا  ة ةق   لا مقل آة  شجريل مبان وا. شي  ة ةق  تطيةقوا لا  هييوا شتيا
ش لعلبي في بالنةا .. شفي بةا    إلسالميذ توا ثظ ة ةق  شدرر تطيةقاتوا  لمضحك  في  لعالظ  ل الث شمي  

ة ةق  م ورم  لسةان  في  لا مقل آة  ش لعيماةة  شتيا ض  م  مبانئ  لحاكمة  في  لشليع   إلسالمة .. شفي ةقييا 
لا مقل آة . شفةما رتميا    م  بةا  تصانم ة ةق   لا مقل آة   م  م     إلسالمنن ا   تجارص تلبعة درر ة

هل ن  لي ل إلى ةقطتن  يامتن  ش .  ألمل. ششجره ةلم  ممارستوا.. في يذ  ك ا   إل ضاح  إلسالمجريل نو  
 :شهكلر
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 نن( أوال: ال يعني اوتقا ي ووولي بأو مدلول مصو ح )إ المننن  يمقراطننن( يعني وولنا )مس منن مار 

ال يعني ذلك أني أوتقد بكفر  ل من  دووو رنفسسم  .من حن   اللة  ل   مة في المصو ح و   فوواها
هذا المس ك والمنسج من اا المننن الذ ن يمار وو الديمقراطية .. فأما المصو ح فسذه  اللته بوسب فوواه 

وأما )ممار تسا( فأمر  .ديمقراطية( فأمر فقر)اوتقا  ال وأما..  ت المعانيوليا لرأ نا أو   يد أو  نقص )دالال
وأما الوكم العنني و   أصوا)سا فأمر رابة. وأنا و   اوتقا  من أ ر ه من   فنا وماايخنا ووا تنا . تال  

بفوون مبا   الديمقراطية   االوتقا بأو . وفي التيار الجسا ي المبار  . في الصوو  اا المية ارصولية 
وال , وأو الديمقراطية هي الاورن , ودم مصا مته له  اوتقا أو ,    النظام اا المي وتتقب ه وتقديمه و
تصريح بنوواء حق السيا   لألمة والتارية ل اعب والوكم لألغ بية مسما ارتأت الو .   اوتقاالتناو  معسا و 

الاعائر. فقد نق  ... إل  فقر ما مر معنا تفاصن ه. فسو  افر مار  مرتد. وإو زوم أنه مس م وأ ن بع  
شسا ته أال إله إال هللا مومد ر ول هللا ص   هللا و يه ومقتضيات حقائق  بالديمقراطية أبس . وإيماُنه  هاوتقا ُ 
 تم  نظر بعد ذلك بانتفاء الموانة لألعياو ... و  م

 
 وبالتالي تخت ا أحكامسم ... وأما من يمارس الديمقراطية فسم أشكال وأنواع 

ومناوضة فوون ف سفتسا , أنا و   مذهب من يعتقد بأو من يعتقد  فر الديمقراطية  ولكن بالعموم 
وأنسا السبنل , يمار سا من باب تأول حال اال تضعاد من وتاريعاتسا لمعتقد اا الم و  ن التوحند. ولكن 

وصول إل  توكيم . وأنسا السبنل الممكن ل  الوحند المتاش لتوقنق مصالح  رجوها ل دوو  واا الم والمس منن
مر , تم إبوال ما  تناو  معسا. أو أنسا السبنل الممكن ل جسر بالوق وار الاريعة في ممل هذه الظرود

روو و عذمهؤالء المخ صوو من بالمعرود والنسي ون المنكر وإيصال صوت الوق لألمة .. إل  فقر ذلك ف
تقد أنسم مخوكوو  وفتموو . وهللا تعال  وإو  نه أو في ممار ة الديمقراطية و قول مؤ ساتسا. لبالتأوي
  أو م .
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م  يظ ييى يذ   للهي م   لعيماء لطال بيا  لمقام .. شيظ هعةا  شمشا ر ش ان  هسماء شلر ذيين ألسلن  
جمورر  لم سلي   لمعادلي  م    :     شييما وا في يذ   لعصل .. شميوظ ذكل  ال ةصل   إلسالمة  لصحر  

 ش آللرسي ... ن   لشي ةطي ش لشةر هةما باكل ش لقاسمي هم ال  لشةر هم
ش ةتواء   كاف  ييماء  لاير  في بالن ةجا ش لحجاه باء  م   لشةر محما ب  ييا  لرياص  : شم   لعيماء

 . فوظ في يذه  لمسأل  سر ء  -ميوظ ةتى ييماء  لسيطا   – المتأرلي  
لحلمن  م  هم ال  لشةر  لطليلي ش لشةر س ل  لحر لي شكذلك ييماء شنيا   لصحر   لمعادلش  في بالن  

 . شهبلآت في كتب  .  لعرن   -ره      –شكذلك  لشةر سيما   – لعيماةة   – لذي بن  ذلك في كتا    لشونل 
شم   ألرن   لشةر محما ش لتريجلي ....   ل ةوظ م ل ةادل  لعمل ش لاشيشهش . ش لشةر محما سعنا  لقحطاةي 

 .شغنليظ ن  ..ةعةظ  اس
  يرن  م  مصل م ل  لشونا ييا  لقانر: كاف  ييماء  إلرر    لمسيمن   يل ملةي   الةحل ف كذلك 

ش لاكترر محما   م  سرريا رةم    . ش لشةر سعنا ةر  ش لشةر ييا  ل تاح هبر غا  ش لشةر ييا   يير   
محما هةما  لل با شغنله    ش ألستاذ  ألرن سن  م  فارس ش لاكترر هةما ةرفل ش لشةر محما ةعةظ  ا هبريانل 

ش لشةر ييي  الحاج . فتحي  ك  م  لييا .. ش لشةر  لحةا ةي شييماء  إلرر   في  لةم     ش ألستاذم   لعل ق 
 ..ش إلسالميم   لجح  ل..شكاف  ييماء شنيا   لسيفة  في  لعالظ  لعلبي 

شكذلك ييماء شنيا   .   يح م ش لشونا ييا. نا  طب شم  ييماء شنيا   لتةار  لجواني  لشونا س 
شييى رهسوظ  لاكترر يمل ييا  للةم  ش لشةر رفايي   - يل ةقة  لاحل هة اثا  -في مصل  إلسالمة  لجماي  

 لذي هسلت   لةم  شغارت . ] في مصل شبةخوظ  لجينل ييا  لقانر ب  ييا  لعحيح شكذلك جماي   لجوان  آ  
شم  سرريا  لشونا ملش   .  لشةر  لمجايا ه م   ل ر يلي  ش لاكترر[. ( 2004ى مصل في مارس    شسيمت  إل

 محما  لمقاسي.. هبراء ش لايا  . شم   ألرن   لشةر مةاوا شتالمذت  شغنليظ م   لعي
 .شكتب شميشرر ت  لتةار  لجواني  كاف  تي ةمات  شجمايات  آافح  بوذ   لمعتقا ...( 

 . يتقان      لذ كل  ش لقا م  تطرل. فةم   عتقا ك ل  لا مقل آة  شك ل معتقاووايذ  ما ةضلةي م
 لمعتيل  بليا   ألربع فل   لتيبس بذلك فعل م  هفعال  ل  ل وي ل في ةال فايي  شة   م  هةا  أليذ ر 

 . , والتأويل, وانتفاء القصدواا راهالجسل, ييا هيل  لسي  ش لجماي  شيي: 
 أ   كر  لوظ بؤ  لتأشيل( هش بؤ  لجول( يذر فةما تيبسر      خلجوظ م  مغب   لر رع  شلعل لومالء ة,

  ال  ل.
ش إةما يظ  شهيتقا هةوظ بوذ   لمسيك لةسر  في مر    لمجتوا  لمأجرر  أجلي  إ  هداص شهجل إ  هرطأ.. 

ء ةصل  نو     ما ةلم ش بتاا -إ  ديحن ةنتوظ – لحق  إةقاقسينل  لباآل م  هجل  إلتبايوظيصا  هللاثمر  
 لشلعة . يذ   العمرم .. شلوذ  ت ادنل ك نل  لةس   األيا ف . فقا تعياةا    الرسا ل  لمشلشي  كما تعياةا 

  محيوا ييا.
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فل  دحن ةة  م  وايي رام  نو     طليق   لا مقل آة . شسيظ م   ألير ء ش لمصالم  لشخصة  في ه  
فعال. شلظ وتحرل إلى ه   كر  ش أل  أل ر لم    إل ما  لميحلق. شلظ  ق  في مح لق ةر  ة  ت ر  سيبا لاررل  يذ 

ضم  ن  ل   لسيط   لحاكم   انل ماهةحل    استالم  شه ر  هش ميصبا  كر  فنوا جحء  م   لجواه  لحاكظ  انل 
 دل ة . فعيا ذلك  كر  ل  و  ما هةحل  .. يذ  إ  سعى إلى ه   عارض كل تقين  هش تشلي   خالف بلع  

 لمعصة  لمخال ت  ما ش   إلثظضم  ن  ل   يياي هة  هييظ يذر  التأشيل واف  يي   ةكظ  ل  ل. شل ي  شال بك 
 و  تعالى هييظ .بلي    م  سينل  لوا  شنو   لحق.

 فبارتصار ذلك  كيمات  يني  ه رل: 
 الكفر والوزر مخول )ننهو ن ليا مجتسدا مأجورا , وإنما اا المننبأو من يمارس الديمقراطية من  
 .  . وهللا أو مأو العذر 

 
شيمكا ذلك ما تلتب ييل تجاربوظ رالل هك ل م  ةصف  ل  م   ل شل ش لتقوقل شتلسةر ه ا م ةكظ  ل  ل 

فا ا  هش ةتةج   لمستعملي . نش  تحقنق هي  شهسةانيظش ل افلي  ش لملتاو  ش ل المن  شتمليل سةاسات  لطاا  
معتيل  بل ييى  لعكس كا  شجرنيظ ضم  ن  ل    لمأل( في ممسسات  ل لير  بوان  هشر ةة  متحلك  ييى 

يام   لمسيمن   لذو   كير  لإلسالم ش لمسيمن  ش لعيماء ش لايا   . دالح  ل لير  شميئ   الشلعة  همام  لعام 
 الح.شرجال  لصحر   لتقاول شيعتقاش  فنوظ  لقاش  ش لص

 
متبة لمذهب من  رن ذلك من الع ماء والدوا  ولسه صاحب  أ  فهوألفه النظر أني في  ل ما ] 

 [..الفتون في ذلك وود فص ته ونق ته وحسب
 

هما غنل  إلسالمنن    م   لا مقل آنن   لعيماةنن    فما  ييمياه مم  هنركيايظ م  جمة  مشا خيا  
لجوان      إلرر ةة  ثظ  لسيفة  .. هةوظ ك ار مالةا  ملتاش  .  شلنتأكا شهساتذتيا في  لصحر   إلسالمة  ثظ  

تحن قب   ليللما     (1 م  هساتذتيا  لذو   جامعرةوظ  -إ  ال  صا رةي  - لعيماةنر   لمذكررش  يمالء 
 لةسألريظ ي  رهووظ فنوظ رالل جيسات  الستل ة    ييى يامش  جتمايات  لتشلي  م  نش    . فلبما

  صا رةوظ   شربما   اعي ريظ   مر  لم ( :   لفس  م فاكلم ؟ كا  هما  ! ( ..
 فألساتذتيا يمالء فق  جاوا  صيم ل  يذ   لشايا  لطليا . 

يمرم  يل : ه  يذ   ل الم  لصليم  لمبابل  أتي مم   قرل  كأم الي  لنرم مستالبا شمي ل  م  ارمر الماني
ة ل  ليمكاة   لتي ةققتوا  لا مقل آة  ييا . ا  سمى دحر  إسالمة  معتال   لنرم بل ةتى في هشسا  م   لياس 

جماينل  لمسيمن  ةتةج  جورن شسا ل  إليالم ش لساس  م  هيا  يا  لخارجنن  شهير ةوظ  لميافقن  فنيا. شالسةما 
رياص لتشان ش  التالي  إلدرلة  ش  عا ما دار هيظ  اليتا ل في هشسا   لصحر  هسول  لسيل لي ل ر م  توم   أل

                                                
( .رش ه هبر ن ششن . ة ل بلح  معه فننه مم همن جامة المار  و كن  جام   معيى  جتم  شجالس هش ساك  هش لحم شداةب ..   جاء في  لحاوث     (1 

  لحاوث في ير   لمعيرن . ففة   لعيل  لومالء .
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غنليا م   لجوانون    إلريابنن (  حسب شد وظ شبحسب  لتصيةا  هش ربما ةمل شبظ  الةتماء ليقايا  هش
  ألمليكي.. 

شل يي هريا ه  هذكل  أةي هنركن يمرم ييماء  لصحر  ش انتوا شهيماءيا شيمرم نيا   إلسالم ورم  ةتسين  
 لجوان   راد  هش رل  لسبعنيةات شمطي   ل ماةنيةات  يام  ش  إلسالمة ر  شه ل ةي م  جنل  لشباص لوذه  لصح

م   لقل   لماضي شىلى ةوا ات  لتسعنيةات  لماضة .. شيظ ييى يذ   لمعتقا ... ش لهةا شنرسيا يينوظ ذلك في 
  جا  إلى ةوا   رةموظ   ميذ  ل الثنيةات شىلى سير ت  ليب هسالفياكل هنبةات  لصحر   إلسالمة   لتي رطوا 

 ش  إلسالمة شكا  مقتضى كل ذلك شمعتقا  لجمة  في  لصحر   شما تح ل تمأل  لمكتبات !  .  لقل   لعشلي 
 لجوان   في  لا مقل آة  ير ما ذكلت. شلم  باء ه  ول ج  كتا ات شهنبةات إيالم نير   إلرر    لمسيمن  

ةحص ش  لسلشري   يماء شنيا   لاير   لسيفة  شهيل  لحاوث ششكذلك كاف  ي. ش لحلكات  لميي ق  ييوا   شفلشيوا 
شراد  في يقل ن ر   إلسالميالم ييماء ه شكذلك فتاش   لمعتيلي  م  . شسر يظ م  ما رس  لصحر   ..ش لتحليل
بالن   لحلمن ( ةجا شبالن  لحجاه شبالن  لشام شمصل ش لعل ق بل شيمرم بالن  لعلص ش لمسيمن  ..   إلسالم
  يايا ببا ا سم ا جمةعا مطبق  ييى يذ   لمعتقا.. بل هذكل تماما  أ  يقنا   لحاكمة  هلل شهدرلوا  لتي نرع فستجاي

شفي  لتةار  لجواني ييى ةا سر ء.. كاةن آافح  بوذه  لمعاةي.. بل   إلسالمة يايا كورال في  لصحر  سم شنر  
إال   إلسالمشكتب هيل  لعيظ شنيا    إلسالمة حر  ( كاةن ال تلن في هنبةات  لصالديمقراطيةإةي هذكل ه  كيم   

بارج  ال تقل  شاي  ي  كيم   بنرعة ( هش إلحان( . ش إللحان بلبربنت    ن ل  ييى  ل  ل  اهلل ش لشل     
 هش شجرن  ( هش ييماةة ( هش  هةا  ( .. 
ر جو  م   لي ام  ليصنلي في  لمسيمن  في سرريا  ه ام إن رتوا ليم  إلرر  كما هذكل هة  لما ه امن قةان  

.. عيماةة  شكتين من ا ا شآيةا بذلكسرريا( ييى رطرتوا  لتعةس  في إيال   لتحالف  لرآيي م   ألةح ص  ل
تحابى  لجمة  إول ن كيم   ن مقل آة ( م  هجل نف   لحلج ي   إلرر    لمسيمن  همام  ر يايظ شهمام  لمسيمن  

 ل ر  م  تحمل تبعات  لردم   ك ل مالرلوا..رغظ  إلت اق ش ليم ييى فحر يا  ف
شبنئا فشنئا شميذ هش سط  ل ماةنيةات... باهت يذه  لمصطيحات  لا مقل آة  شم ا ةموا تتسيل ييى  

كحل إجباري   في يذ   لسينل  لضال   ألشلىلتيلر  عة ممارسات  إلسالمنن   لذو  رطر  رطر توظ .  ستحةاء 
إال ش ا كسل  لقرم  2000شلظ ويصلم  لقل   لعشلش  سي   . م   يل  لسيطات ش لقم   الستضعاففلضت  ةال  

ششجا مصطيم  ن مقل آنن  إسالمنن ( آليق  . لا مقل آة  إسالمة (    ولشجر   ش شباؤ .   الستحةاءةاجح 
شيوظ يذ   إلةحل ف ييى  إلرر    لمسيمن  شفل  ش هة ل  ا  لسي نر  شهدحاص مارس  هيل  لحاوث شكا  ليعي .. 

شهسيمر   لايري  فيحقر  بوظ  ثظ ما لي ر  ه  ةساشيظ ييى ما ةالر  م  مجاالت  لممارسات  لسةاسة  ش. في ةنيوا 
سةس تم   لصرفة  ش لتيية  شسر يظ ه  نرير  يذ    لمرلا( لت   لانل سةاسنن.. ثظ ما ليث  إلسالمنر  آليقتوظ 

ييما يا شنياتيا شمشا خيا رغظ  رتالفاتوظ  لتي هةوكن  ألم  ..  . شلنل م هك ل  لصحر   إلسالمة   كاميوا تقليبا
لنل صر  معا في   ة ي  ه ر ( جماعة  ..فسبحا  م  هلف  لقيرص ييى  ليللما  ةنث لظ ت ا تتآلف ييى بيء 

!! 
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ذلك شبعة  لمستقين  م   لعيماء  لذو  ش ايظ    شلظ ويق رارج يذ   لمولجا   لا مقل آي إال   لجوانور (
 .. لشل 
ثظ جاءت هةا   سيتميل .. شسقطن إمار   إلسالم في هفااةستا  ش بتاهت  لمعلك   لعالمة  ييى  إلرياص  

شهشربا  لياتر شةي اءيظ  لملتاو  كما مل معيا .. لتشتعل معار   إليالم ييل  شىسل  نلكما هسمريا   ةان  همليكا 
 ل تب شسر يا.. م   إلسالم ش لمسيمن  لةطال  لوجرم  لنرم ش لصحف ش  ش إلةتلةن ل ضا ةات ششسا ل  إلتصال 

شسقط  لايا  ش إلسالمنر  في فر  إلرياص  ل  لي  لمعاني   صةم بوظ . جذشر  لمعتقا .. شجذشر نير   إلسالم 
ش  ةح  معتالر (!! ثظ لظ  جا  هةتظ إريابنر (.. ف ا  رن  ل عل  لمعاكس تحن آا ي   لقول ش لتصفة    رل : ال  

  اليتا ل  إال هيظ  لا مقل آة .. ر غين  ساين  هش كارين  ملغمن  ..  ستار  ليحلك  ش لاطاء شنير  
 بنئا.   ألملشل   ما كا  ل ل يذ  ه   انل م  ة ةق  

 فباقتصار وصراحة..
 لنا.. ا و وا  الصوو  أو يود و  اا المإو و   و ماء  

؟ , والذي أوتض  اوتقا   فر الديمقراطية   ة  بعنن واماطن هل  نا و   قاللة في معتقدنا بالوا مية
جسا ا و انوا و   ذلك  أبوالناوحرمة االنتماء لمؤ ساتسا .. وهل وض  من مات من   فنا أو ا تاسد من 

 و   قاللة وانوراد؟  
أم أو من انبه ون أصولنته وانس خ ون جذوره وانق ب و   مبا ئه  ي  رقي النسو  والنصارن ومن 

 و   قاللة النوم؟  االهم, هوو 
فنذا  انه ارول  ف نبرروا لنا لم ق  ونا ؟  لم  ذ)وا و ننا أربعنن  نة أو أ مر ؟  وإذا  انه المانية , 

 ف يقولوا لنا , لماذا يض  وو الناس النوم ؟ وليجنبونا ..
تقدناه بأ لته هي ار لة الارعية و   قالل ما او ؟ .. ما ما الذي حصل حت  نرتد و   أوقا)نا

  ناه؟ ..و ر ناه و رَّ فنذا  ,  ةالارعي
 

  إليالم لنرم ييل بابات  ل ضا ةات شببكات  التصال  لاشلة  شكاف  شسا ل  إ  ييا  كالما رطنل  واشر
.. ان  دحر  .. بل قةان ت جوان   مي  ئ  مستسيم  ..تاير  لمل جع   لمياي   إسالم .. ييماء كبار .. نيا  

 ..ش لمعتقا 
ييا   لنرم ةلص ييى ميايجيا شمعتقا تيا ال تقل ضلش   ي   لحلص  ألمية   لعسكلي  ييى  إلسالم  

 ش لمسيمن  تحن نير  مكافح   إلرياص. شةلص  ألف ار . شمل جع   لمياي  شهنش ت  لتلبة ..
شيجا ل    بانئ فلذ  كا  م   ة  أ ش ةقيب ييى ي ب   جا لمر    ميلر  شي يسف ليوحيم  ش للن  ييى  لم

شباشر ت تأينل  أل م  ش لخطباء  !  ةا بتصحةم  لمياي اءمر عا في  افي   لمص قن  لإلسالم  ألمليكي  لذي ج
فال با ه   كر  ييا  مر     !.. !.. شبحمالت  لمل جعات  ل  لي   لتي تطال كل رمرهةا شثر بتيا في مساجاةا

 عتقا.   شتحمل ر     لم ن  ل ر بنيف  ع ت    ليمر جو
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 ذو هللا .. نقة الرا خة بموبقو  هللا وفض ه  يجدوننا هنا . و   هذه القمة السا
  من أوالي ومم المبات , حن  اجتمة )ر  اليقنن بورار  اايماو , واتكأ المجاهدوو و   ومن هنا

 ؤ د و   ما أ  فه.ن  نوفسم الماروة ..
ا ووننا و   الدنيا  وأ ر نا و يه   فنا الصالح من وو   م. و   ما اوتقدناه من   ننا تا)توو إننا  

وو    .  إنااء هللاهللا إل  ربسم فرحنن بما فتاهم  ار)رارنا و يه شسداؤنا ر. وإننا و   ما غا . . الع ماء والدوا  
 السجوو والمعتقالت.. الرازحوو النوم في ما  او و يه الصالووو من و مائنا ووا تنا في 

ما تنووي و يه النوم صدور المؤمننن المستضعفنن من أهل الوق.. إننا و   مقتض   و  تا)توو إننا 
 وما يقتضياو من توحند الوا مية..  ارلوبيةتوحند الربوبية وتوحند 
 :نجسر بالقول  وبناء و   ذلك

 وهال   يهل ال يكفهروو ووهد ..ةزنا وه معتقهدوها   فهر  م وهدوو أو مرتهدوو  الديمقراطيهة  فهر وشهر  بها .. و
َ ثَاِلاُث ثاَلثَاِة َوَماا ِماْن إِلَاِه إِال   تعال  :  َه َّللاه  - هبوانه  –. فكيهل بمهن يقولهوو أنهه    إِلَاه  لَقَدْ َكفَاَر الهاِذيَن قَاالُوا إِ

 .. أو شريك مكات البرلمانننن   واشر وار 
  ههل صههنا مههنسم بوسههب وحكههم .. فسههم أنههواع وأشههكال  اا ههالمنننالمتههأولوو مههن الههوالغنن فنسهها مههن  وأمهها 

 , وممار اته ووال وومال, واروفه المو ية  . مستون وناوته وطبيعة ننته

 شيذ  ما بيايا يم  بيارةا  ألماة .. شيذ  ما ةييا  لم  ةرليا شلم   صيوظ يذ   ليالغ. 

  ليوظ فابوا.  ليوظ فابوا.  ليوظ فابوا. 
   م   إلسالمنن  ششي وظ   لا مقل آننال شال هجمل في شدف ة. شهظ  ه   ألمل ش ضم شضرح  لشمس 

شيي . مل  لذي ةح   صانه م ل يذ   ألغا   في  لاالل  لتشمل إبار ت . م  هللا ات في غا    للشةق ش للشي  
شم  سرر  محما يية  ههكى  لصال  شهتظ  لتسيةظ.. شبوا ةختظ يذه  لييذ  إةشاء .  ات  لتالة  م  سرر   ليساء  آل

ُ ِليَْغِفَر لَ   عالى:  شيي  رل  ت َه الهِذيَن آَمنُوا ثُمه َكفَُروا ثُمه آَمنُوا ثُمه َكفَُروا ثُمه اْزدَادُوا كُْفراً لَْم يَكُِن َّللاه ُهْم َوال إِ

ََ اْلكَ  ِليَْهِديَُهْم َسبِيالً * ً * الهِذيَن يَتهِخذُو ً أَِليما َه لَُهْم َعذَابا َ ِر اْلُمَنافِِقيَن بِأ ََ بَش ِ َِ اْلُمْؤِمنِيَن أَيَْبتَغُو افِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن دُو

ِ َجِميعاً * ةَ ِله َه اْلِعزه ِ ةَ فَإ ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فَال    ِعْندَهُُم اْلِعزه َْ إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاه َل َعلَْيكُْم فِي اْلِكتَاِب أَ َوقَدْ نَزه

َ َجاِمُع اْلُمنَافِِقيَن َواْلَكافِِرينَ .َْقعُدُوا مَ  َه َّللاه ً  عَُهْم َحته  يَُخوُضوا فِي َحِديِث َغْيِرِه إِنهكُْم إِذاً ِمثْلُُهْم إِ   * فِي َجَهنهَم َجِميعا

ِ قَالُوا أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم وَ  ََ لَكُْم فَتْح  ِمَن َّللاه َْ َكا ِ ََ بِكُْم فَإ ََ ِلْلَكافِِريَن نَِصيب  قَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوذْ َعلَْيكُْم الهِذيَن يَتََربهُصو َْ َكا إِ

ُ ِلْلَكافِِريَن عَ  ُ يَْحكُُم بَْينَكُْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َولَْن َيْجعََل َّللاه َه اْلُمَنافِِقيَن  لَ  اْلُمْؤِمِنيَن َسبِيالً َونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن فَاله * إِ

َ يُخَ  ََ َّللاه ََ النهاَس َوال يَذْكُُرو َ َوهَُو َخاِدعُُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَ  الصهالةِ قَاُموا كَُسالَ  يَُراُؤو ََ َّللاه * ُمذَْبذَبِيَن  قَِليالً   إاِلاِدعُو

ُ فَلَْن .َِجدَ لَهُ سَ  * َيا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا اْلَكافِِريَن  بِيالً بَْيَن ذَِلَك ال إِلَ  َهُؤالِء َوال إِلَ  َهُؤالِء َوَمْن يُْضِلِل َّللاه

 ً ِ َعلَْيكُْم سُْلَطاناً ُمبِينا َْ .َْجعَلُوا ِله ََ أَ َِ اْلُمْؤِمنِيَن أَ.ُِريدُو َه اْلُمنَافِِقيَن فِي الدهْرِك األَْسفَِل ِمَن النهاِر َولَْن  أَْوِليَاَء ِمْن دُو * إِ

ِ فَأُولَئَِك َمَع اْلُمْؤِمنِيَن وَ  ْم نَِصيرا*.َِجدَ لَهُ  ِ َوأَْخلَُصوا ِدينَُهْم ِله َسْوَف يُْؤِت إِال الهِذيَن .َابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِاله

 ً ُ اْلُمْؤِمنِيَن أَْجراً َعِظيما   .( 146-137 ليساء/     َّللاه
ُ يَْعلَُم ُمتَقَلهبَكُْم َوَمثَْواكُْم *فَاْعلَْم أَنههُ ال إِلَهَ   وقال .عال : ُ َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَّللاه   إِال َّللاه

لَْت سُوَرة  فَإِذَا أُْنِزلَْت سُوَرة  ُمْحَكَمة  َوذُِكَر فِيَها اْلِقتَاُل َرأَْيتَ  ِ   اله َويَقُوُل الهِذيَن آَمنُوا لَْوال نُز ِ ِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَر

ِ َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَأَْولَ  لَُهْم * ََ إِلَْيَك نََظَر اْلَمْغِشي  َ  يَْنظُُرو َطاَعة  َوقَْول  َمْعُروف  فَإِذَا َعَزَم األَْمُر فَلَْو َصدَقُوا َّللاه

ََ َخْيراً لَُهْم * َْ  لََكا َْ .ََولهْيتُْم أَ ُهْم فََهْل َعَسْيتُْم إِ ُ فَأََصمه عُوا أَْرَحاَمكُْم * أُولَئَِك الهِذيَن لَعَنَُهُم َّللاه ِِ َو.ُقَط ِ .ُْفِسدُوا فِي األَْر

ََ أَْم َعلَ *  َوأَْعَم  أَْبَصاَرهُْم  ََ اْلقُْرآ ُهْم َوأَْعَم  أَْبَصاَرهُْم * أَفَال يَتَدَبهُرو ُ فَأََصمه  قُلُوِب أَْقفَالَُها أُولَئَِك الهِذيَن لَعَنَُهمُ َّللاه
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َل لَُهْم َوأَْملَ  * َُ َسوه َه الهِذيَن اْر.َدنوا َعلَ  أَدْبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما .َبَيهَن لَُهُم اْلُهدَى الشهْيَطا ذَِلَك بِأَنهُهْم قَالُوا ِللهِذيَن  *   لَُهمْ إِ

ُ َسنُِطيعُكُْم فِي بَْعِض األَ  َل َّللاه ُ يَْعلَمُ إِْسَراَرهُمْ َكِرهُوا َما نَزه ََ ُوُجوَهُهْم   * ْمِر َوَّللاه فََكْيَف إِذَا .ََوفهتُْهُم اْلَمالئَِكةُ يَْضِربُو

َ َوَكِرهُوا ِرْضَوانَهُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهْم * *  َوأَدْبَاَرهُمْ  ِ  أَْم َحِسَب الهِذيَن فِي قُ  ذَِلَك بِأَنهُهُم ا.هبَعُوا َما أَْسَخَط َّللاه لُوبِِهْم َمَر

ُ أَْضغَانَُهْم * َولَْو نََشاُء ألََرْينَاَكُهْم فَلَعََرْفتَُهْم بِِسيَماهُْم َولَتَْعِرفَنهُهْم  َْ لَْن يُْخِرَج َّللاه ُ يَْعلَُم أَْعَمالَكُمْ أَ * فِي لَْحِن اْلقَْوِل َوَّللاه

ََاقنوا َولَنَْبلَُونهكُْم َحته  نَْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنكُمْ  ِ َو َه الهِذيَن َكفَُروا َوَصدنوا َعْن َسبِيِل َّللاه اِبِريَن َوَنْبلَُو أَْخبَاَركُْم * إِ  َوالصه

ََْيئاً َوَسيُْحبِطُ أَْعَمالَُهْم * يَا أَينَها  َ وا َّللاه سُوَل ِمْن بَْعِد َما .َبَيهَن لَُهمُ اْلُهدَى لَْن يَُضرن َ َوأَِطيعُوا الهِذيَن آَمنُوا  الره أَِطيعُوا َّللاه

سُوَل َوال .ُْبِطلُوا أَْعَمالَكُمْ  ُ لَُهْم * فَال   الره ِ ثُمه َما.ُوا َوهُْم كُفهار  فَلَْن يَْغِفَر َّللاه َه الهِذيَن َكفَُروا َوَصدنوا َعْن َسبِيِل َّللاه *إِ

 ََ ُ َمعَكُْم َولَْن يَتَِركُْم أَْعَمالَكُمْ  .َِهنُوا َو.َدْعُوا إِلَ  السهْلِم َوأَْنتُُم األَْعلَْو  [.( 25-19سرر  محما  آل ات  ] (.َوَّللاه

فول  عا  إلسالمنر   لا مقل آنر  في مجالس  سمعر  فنوا هللا ات    ك ل بوا شيستوحه بوا ؟  ليوظ ةشوا 
  قرليا : ةعظ !

  ما ةحل   في  عة  ألمل ؟  ليوظ شيل  قتضي  لتحاكظ للهي  ألك لي  في  ليللما    آاي   لذو  كلير 
 ةشوا : ةعظ ! بل في كل  ألمل   هش هك ل  ألمل !

 
 واليات .حكي كل ِحَكِم المسألة , وال يتسع المقام لالستطراد , رغم أَ روعتها .غري بذلك   

 ولعلي أعود إليها في بحث مفرد لهذا الموضوع إَ يسر هللا وأعاَ  
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 ضمن أهل السنة يلعقدي والمذهب.اسعا : مسألة الخالف ا 

 
 :مسألة وقند  الس ا ووقند  الخ ا  

 ةساةن جنرش  لمسيمن  في  ألرض شفتحن بالن  لحضار ت  لسا ق  م ل بالن  يياما  ةتشل  إلسالم ش
 لنرةا  ش للشما  ش ل لس ش لتل  ش لصن  ش لويا ش لسيا..  ةتك  لمسيمر   حضار ت شن اةات شفيس ات هشلئك 

م ش ا كا  هك ل ذلك في  لعصل  ألمري شدار  لعصل  لعباسي.. شهن  ذلك إلى ةشا  ةلك  تلجم  تل    أل ر 
تيك  لحضار ت ش إلآالع يينوا. شبقار ما كا  يضظ فير  تيك  ألمظ شييرموا  لطيةعة  ش لعيمة  م نا   . ةنث 

داغت   أسيرص إسالمي   شةقيت  محجن هم   إلسالم تيك  لعيرم ش آلن ص   شة  ن إةتاج تيك  لحضار ت   ش 
ليبشلي  ةضار  شييرما   عا ه  آررت  شهضافن يية . فبقار ما كا  ذلك ةضار  فذ  شمجا   ه رل     كا  لجاةب 
هللارل م   لتعامل م  تيك  ل يس ات ش لمعتقا ت   هثل سييي  ال   لخطرر  ييى  لحضار   إلسالمة  شنو  

رتال  بتيك  ل يس ات ش لمعتقا ت لا   عة  لعيماء   شالسةما مم  كا  م   لمسيمن  شمعتقا توظ . فقا هن   ال
م   لخيط ش لمحج بن   لعقنا   إلسالمة   لصافة    شبن   يءهدرل تيك  لحضار ت  لبا ا    إلى ةصرل ب

فوام    لتي راضن برسني   لعقل  لقادل   لمحاشن    في يالظ  لانب  ل سةم فيس ات  لعقرل شتليات  أل
 لالمحاشن . فيشأ ي  ذلك ييا  لمسيمن     مذ يب يقا    متحج فنوا  لاو   ال يس     ش لحق  الباآل   شةشأ 
ي  ذلك يقا ا ميحلف  مح ن  ألم    شكارت د اء يقناتوا   شبربن ييى هجةالوا  لالةق  معتقا توظ  لصافة  

 إال ييا م  رةظ   شة , .   
ث  لوجلي . يياما باف  لخية    لعباسي  لمأمر   العيرم ش لحضار  ش ل تب شكا  هبا ذلك في  لقل   ل ال

ش لتلجم  شهةشأ  بنن  لحكم (  شمكتيتوا  لضخم  . شهرسل  جم  كتب  لنرةا  شفيس اتوظ .  شةضار   للشما  
ما فيس ات شهللان بوظ . ش ةشط  عة  لعيماء في تلجمتوا ش إلآالع يينوا. ششل   سظ م   لياس  ال يس     شالسة

 لنرةا  شت سنل توظ  لاوية  شضالالتوظ  لرثية   لعقا  . شه يير  يينوا. شةشأ م  ذلك ييظ سمي بؤ  ييظ  ل الم(   
شير ييظ شلا ةتةج  إيان  كتا   شدةاغ  ييرم   لميطق ش ل يس    لنرةاةة  م   يل  عة ييماء  لمسيمن  . 

ا  أسيرص  ل الس   شهسالنب  لعقرل  لقادل . فيشأت  سيب شراض  لياس في هدرلةات  لعقنا  شجريل  لترةن
ذلك مسا ل يقا   كالمة  يريص    ال كاةن م  ميو   لسيف شال  لصحا     شال م  آليق   رسرل   ديى 

شةشأت فلق يقا   ه نت  لشلذم   لتي كاةن  ا ةصين ألسباص سةاسة   .  يية  شسيظ . فضلم بذلك ه ر م 
   ش لتي كاةن  ا سيين منالن فلق  لخر رج شفلق  لشةع   يل ذلك. لا   لمسيمن 

  الرتةار لقار . ش لجيلي   لذو  ة ر    فيشأت مذ يب جاوا   يتمات  ل يس   شييظ  ل الم كالقاري   لذو  ة ر  
ما ي   لبشل. ش لمعتحل   لذو  هلور   لعقل شجعيره ةج  ييى دحةم  ليقل شةصرص  لشلع... إلى هللارل ذلك م

ال ذلك  عايا م  ت هرلت     لحةا   لعيمة  ش لاوية  ش ألنبة  رالل  لقلش   ل الث ش لل    ش لخامس  لوجلي . شما
يصرر  الةحطا  شتمحق  ل ةا   لسةاسي لألم . شكلن فعل ييى تيك  ل يس ات   يما  عة ييماء  لمسيمن  

(   إلى   تحام منا    ل يس       ييماء  ل الم لمخيصن  م  هجل  للن ييى  ل لق ش لمذ يب  لضال  شم  سمر 
. فارل ييظ  ل يس   ش لميطق ضم   لعيرم  إلسالمة   ميذ ذلك  لر ن..  ليلن ييى بيوات هشلئك  أسيربوظ
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شتياشل هشلئك  لعيماء  ألفذ ذ  لمخيصر   للن ييى  لشيوات في تيك  لمر ضة   لحساس   لتي هثاريا  لميحلفر    
س  . شتياشل ذلك هرم رصردةات  لعقنا  ش لترةنا في نو   إلسالم   شير ترةنا   بلبربنت   أسالنب  ل ال

ش  م  ةنث هر نش   إلةسا  . غ ل   لوظ ؤ شهلرينت  شهسما   شد ات  . فأرطأش  م  ةنث هر نش   لصر ص . ش هسا
 لعقنا   إلسالمة   لصافة   ل كتبنسعنوظ شتجاشه ي  هالتوظ . فقا هن  ذلك إلى ه  فقات ك  ي شتقيل سر 

 للباةة     لميي ق  ي   لرةي  لخالم  لذي لظ تمحج  فيس ات  لعقرل شضعف  ألفوام . فقات ذلك  لص اء 
شةشأت ما رس يقا   في هشسا  هيل  لسي  ش لجماي   يتمات  لتأشيل ش ل يس   في تياشل  لترةنا شرصا م 

 اة ل ج ش  تساع م   لر ن . تطررت تيك  لمذ يب  لعقا    لاليب    للبربة    شكما ال با ل ل  ةحل ف ه   سنل
 لارني   لرلنا . لتسةطل في مع ظ مل ةل  لتارير  إلسالمي  ييى ك نل م  هسالنب  لعيماء في مجاالت  لترةنا 

 ش لعقنا .
 الستيبا   شفي  لر ن  لذي هفانت فة  ييرم  لميطق ش لمحاكمات  لعقية  في تطريل هبر ص  ل ق  شتل   

ييرم  لترةنا كينل . شكا  هشضم ذلك شهيم  في مجال ما يلف في  ل قوي لاي مذ يب هيل  لسي    كا  ضلريا 
شت سنليا ش لتعينل ييوا  المعاةي ش ل يا ات .إما لتبسةط فوموا ليعام  شىما  -هسماء   شد ات  تأشيل  –تأشيل ال 

 ات  م   لتجسةظ ش لت نةا ش لتشية  ش لتحليا. شرغظ  لية   لسيةم  بية  نف  بب   ل الس   ي  هسماء   ش د
لاي هشلئك  لعيماء   إال هة  ما م  بك م  ه  ضلر ذلك كا  هك ل م  ة ع  . شكا  رطمه شرطله هك ل م  

 در   .
يالم ش ا سمي يذ   لمذ يب  لعقاي شتيك  لطليق   ل يسفة  في  لترةنا  مذيب   ألبايل ( ةسب  إلى هةا ه  

كما ثين ذلك  لمذيب   إلمام هبي  لحس   ألبعلي( رةم       لذي هشغل في  لمذيب ثظ تل ج  يي  شتاص مي  
ش لل هي ش لشولستاةي شهبر  م  هم ال  أل م  :   لجرييييالم ذلك  لمذيب ه كما كا  نهص هك ل يي  ولةم    . 

 لوظ شكتا اتوظ  قنن ةسأل   ه  وتقيل ياشلوظ ي  رطئوا. شل   هيماشغنليظ ةاما  لاح لي رةموظ   تعالى 
 .شيا ل لوظ ما هلر  فة  

شميذ  لقل   ل الث ش لل     لوجلي دار مذيب   ألبايل ( ير مذيب ييماء هيل  لسي   ألفذ ذ شمذيب  
ةكام شمير   هك لمير   لمسيمن   لصالحن . شكا  ضاه  عيي فلق  لخر رج ش  لشةع  . ش ا هرسى يذ   لمذيب 

 لمسيمن  ميذ ه ام  لاشل   لعباسة  ثظ ما تاليا م  نشل  لطر  ف شىلى قةام  لاشل   لع ماةة . ثظ تا   ييى ذلك 
 لميو  مير  شسالآن   لاشل   لع ماةة    شبقي يذ   لميو  ير  لسا ا في بالن  لمسيمن  ييى  رتالف مذ ييوظ 

   قاء  ي  م  ييماء  إلسالم  لذو  ة  ر  ةقاء مذيب هيل  لسي   ل قوة   لتي سانتوا  لمذ يب  ألربع  . م
ش لجماي    فح  ن  لعقنا  بذلك  ص ا وا شرشةقوا بال ريط شال محج . شيلف مذييوظ ييى مل  لتارير  مذيب 
  لسيف( . شهةةاةا  مذيب  هيل  لحاوث( . فةما يلف مذيب  ل ليق  آلرل م  هيل  لسي  ش لجماي   مذيب 

آن  ييرم  لاو  لا  اايل (    لذي هرذ ببعة هدرل  شآليقت    ييماء كبار م   ل قواء ش لم سلي  شهس  ألب
هيل  لسي  . كما يلف في مذيب  لسيف ه ضا هيالم كبار ييى مل  لتارير كاب  تةمة  ش لشاآيي ش ب   ل ةظ 

ي جمورر ييماء هيل  لسي  ييى مل ش ب   ط  شهةما شسفةا  شغنليظ رةموظ   تعالى. شل يوظ كاةر  ه ية  ف
  لتارير . 
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ش ا ة ل  لتارير  إلسالمي  معار  يقا   آاةي    شمياظل ت ك نل  ساري  . شهرذ شرن بن  يذو   ل ليقن  
  لقال شك ل   لسم ل . ضم  هيل  لسي  ش لجماي . ف تين  للنشن ش للنشن يينوا   شك ل  لقنل ش

 لحكام إلى  لمساجالت   فميتصل لوذ    ش مستقٍر بذ  .  شكاةن  اص شنرين  ألشسا   لسةاسة  شهرش    
 فت  شىة  في تارير  لمسيمن   طرل ذكليا.

شم ل كل هجر ء  ل ت   لتي ترلا  لتعصب ش لتححص . جلمت يذه  لمشاكل هةةاةا   اإلضاف  إلى مشاكل  
رل  لمير  لر  وا  مي   لحاوث بتيك  ألمرر  لتعصب  لمذييي   إلى  لشلشر ش لقتال ش ل ت     لتي ك نل   ما تا

 لنحياش   لطن  بي .
ش ا هشر  يذ   إلبكال ياتن   لمارستن    ألبعلي ( شما ت لع ييوا. ش   لسيفة ( هش  هيل  لحاوث( شما  

ت لع ييوا . إلى ه  بطين كل ميوما  ألرل  م  آا     هيل  لسي  ش لجماي (. ش يتيل كل فليق ة س   هيل 
  ش لجماي ( شه  يقنات  يي يقنا    ل ل    لياجة ( . شه   ل ئ   ألرل  يي م    ل لق  الثين  شسبعن (  لسي

فل    73 لتي في  ليار . ليحاوث  لصحةم  لذي  خيل    رسرل   ديى   ييي شسيظ  أ   ألم  ت تلق ييى  
 ش ةا  ةاجة  ش لبا ي في  ليار(.

  ييى ه  يذ  ال  عيي  لخيرن في  ليار ل ل يذه  ل لق شكل  لميتسين  شرغظ  ت اق هيل  لحاوث شبل ة 
 إلنوا م   هيل  لقيي  شهم   إلسالم . إال ه  يذو   ل ليقن   ةصل كل ميوما  الةتماء إلى  هيل  لسي  ش لجماي (

    شمي ة  يذ   ليقب بوظ شبطب  ي   ل ليق  آلرل.
رر  لمتأرل  الةشاال  ألم   االستعمار شبال    ثظ  حكرمات . ش ا ياهت يذه  إلبكاالت كانليا في  لعص

  الستقالل  الستعماري(   شما سييت  م  يجم   لمذ يب  لعيماةة   ل  لي  ش لسةاسة   لمعادل   م  ضعف 
 لتاو  في  ألم   شكل يام رالل يقرن هش سط  لقل   لعشلي  . شيكذ   ةامن يذه  لمشكي  فتل  شجنح    لتستةق, 

  هرل  م  ةشرء ما رس  لصحر   إلسالمة   لمعادل  . شيانت م  ةشرء ما رس   لتةار  لسي ي(  لمعادل مل 
شةميت  ييى  لمذيية  ش ألبعلي . شبقاء مع ظ هشسا  ما رس  لصحر   ألرل   عقا ا  ألبعلي    شالسةما 

ك هك ل  لعيماء  للسمنن  شه م   لما رس  إلدالةة    شجمايات  لتيية  ش لاير    ش لمتصرف  شسر يظ   شكذل
 ييماء  لمذ يب  ألربع  .هك ل  لمساجا شكذلك 

شم   رتةار مع ظ  لجوانون  ليعقنا   لسيفة  شفق   لالنل ش رتةار ت  لميو   لسي ي   شدين  لمشكي  إلنيا  
اتيا في نير   لمقاشم  هرنل  . مما جعيوا هةا  ل قل ت  لوام   لتي  يتممن  ال تا   فنوا شهةا هيلض لمالمم يقن

 إلسالمة   لعالمة  . ل رةوا إةا   إلبكاالت  لعريص  ييى آليق  لجوان ش لمقاشم  شنف   لصا ل . ألةوا 
  شهسباص  ةتل ص ن ريي   ن رل   صررتوا  ليوا ة  تشكل  اص  فل   شتححص شتعصب فقوي ثظ ف لي ثظ ةلكي

ا فة  رنرل مارل  لعصل  ألمليكا  ش لصواوي   سالسل د رف  لمسيمن  شهشسا   لمقاشم  في ش ن تجتاةي
ياول آا ل توظ . شتلدا ه ماريظ  لصياعة  يمساتيا  لعقا   شةلكاتيا  لنرمة  . شتيصب  ذ   وظ  ن ا اتوظ ش

 شلرال ذلك لمل تعلضن لوذه  لقص  . شةمموظ ييى رؤشسيا م   لسماء ش ألرض ش لبحل.
   ه ام  لجوان  لعلبي في هفااةستا  . ةنث ةضل في  لساة   لعاوا ش ا كا  هشل  يتمامي بوذه  لمشكي 

 شكا  ييماء  ألفاا  ش م   لعيماء  لجوانون   لسي نن  . شم  هةا نيظ م   لمارس   ألرل     ألبعلي (.
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ضا  لباكستا  ش بب   لقار   لويا   ششسط هللاسةا شيمرم  لمسيمن   لمقياو  لوظ في يذه  لميطق  م   ألبايل  ه 
 .ش ا كا  يذ  سيب ير  كينل  بن   لمجاياو   لعلص شكل يمالء . ير  سيين مشكي  ة ة ة  في تيك  لساة  .

تلشج لمشكي   لريابة  في هفااةستا    شيي ا  ش ا  لتقطن  إلستخبار ت تيك  ل لد  شدارت  لؤ  بي بي سي (
 شلةس ييا محل ت صنل ذلك .مل ... ةاشل  لشةر ييا   شهم ال  إ ياع  إلرر  بتأجنل م ل يذ   أل

(  لذي  انت   لجماي   إلسالمة  1997-1994ثظ  عا ذلك  شييا  ةخل آي في تأونا  لجوان في  لجح  ل   
جحء  ألشل .  ةومك  عة آالص  لعيظ  لسي نن  في تأونا  لجماي  ل لمسيح   يل  ةحل ف قةانتوا كما بنين في  

 تخذش   م  ميابل إيالميا  لمميا لقضة   لجوان في  لجح  ل رطر   ةلص شمعار   لمسيح    لسيفة   لميو  (   ش 
 ليسي نن  م   ألبايل  ش لمذيينن  ! شكا  ذلك مأسا  هرل  رهون هللاثاريا بي سي .

ثظ ت لرت  لمشكي  رالل  لشر   ل اةي لألفاا   لعلص ه ام آالبا    شبكين ةجل  ي ل  كيل  بن   
   لعلص ش إلمار   لشلعة  في هفااةستا  شهمنليا شقةانتوا م   لطالبا  شييما وظ شكيوظ  لجوانون   لسي نن  م

ذيير  إلة  م  ك نل م  إرر ةيا  لمتعصين  باشريظ لمذيب  لسيفة    قير  تعصبا لما هبايل  هةياف مذيينر    ال
 ش توا   لشا  ما ةعةش  م  مة  يذه  لمعضي   لتي تأتي في غنلي. شكاةن تجلب  ثال   يشتوا بي سي ألر  ه 

 يجم   أليا ء .
  يام    ش لعقنا   لجوان   اش  ا هرنت نر س  يذه  لمشكي  ييا في يذ   لباص  لخاص  مسأل   لعقن 

محاشل  ش ف ضلريا ييى د يا  لجواني . شألةوا مشكي  يقنا  شنو   لمسايم  في ليمقاشم  راد  . م  هجل 
. 

لي سي ي   اليتقان  لصحةم  لذي هبتاي    معتقا  ولضي  ربي هشال . ثظ  ارستوا  لةصاف شةةان أل حثف
 أل ام ما هريم إلة  ةصةح  إلى إرر ةي  لمجاياو  شم  بي  م   لمسيمن  . 

شل يي   . ش ا ريصن إلى رهوي سأرتصله ييا في  ض  ةقا   عا ه   ستخلت   يية  سا ال  إ اه  لوا   
   إيال  رهي يذ   لسيين :هيتلف  أةي تخرفن ك نل   م

 منا   دا مات شىبكاالت. تاريخةا ه   ألمل ةساس شيمس هرم رصردةات  لاو    شكا   هشلوما 
بلس متعصب في شفة  م  ير ه   لرسط  لجواني  لذي هةتمي إلة  سي ي  لمذيب في مع م     ش ل اةي

 ا.. تياشل  ل ل م   خالف ره   في يذه  لمسأل  كما في مع ظ ما سر ي
 شل   بجعيي ييى ذلك همل   ه ضا :

ضلشر  ترةنا دف هيل  لسي  ش لجماي  في  لجوان ش لمقاشم  . شضلشر  ه  تض  يذه  لمشكي   أولسما 
 .بن   لمجاياو  ش لمقاشمن  ييى  أل ل  هشه ريا
دين إلة  هةا هكابل  لعيماء  لمجاياو   ا تردل م   يل إلى ما تر ه  هةي شجات شتعجين م   تاننسما و

  شكتب ذلك  صل ة  ششضرح . شال بك ه  ل  ه ل ةا  م  ييماء يذ   لحما  مم  لظ مي لن   جواي  لضعةا 
 هآي  ييى هللار  وظ . ذلك  للجل ير  لشةر ييا   يح م رةم    شتقيي  في  لشوا ء. 

.  يتل فا    ضي  شسبق    ش يل ه  هريم إلى  ذكل رالد  رهي في ةقا  مرجح    هةقل ما كتب  رةم   
 شهسال   هة  ويوميي  لصر ص شيتقيل ميي ةس   صاي    اللةم  ش لما ل    إة  سمة   ليب كليظ مجنب.
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 و قالصة رأي الايخ وبد هللا و ام رحمه هللا في هذه المسألة يمكن إيجازه في نقوتنن:
ش لصؤؤ ات شهةانو وؤا ييؤؤى ظايليؤا مؤؤ   فؤؤي إجؤل ء هللا ؤؤات  آل ؤات.  الصههواب هههو مهذهب السهه االوهق و أو  -( 1 

ة ؤؤؤي  ل ةفةؤؤؤ  ش لتشؤؤؤية  ش لت ؤؤؤرية . ششدؤؤؤف  لؤؤؤلص تبؤؤؤار  شتعؤؤؤالى  مؤؤؤا شدؤؤؤف  ؤؤؤ  ة سؤؤؤ  نش  تأشيؤؤؤل هش شدؤؤؤف هش 
ش ؤؤؤا ت سؤؤنل . بؤؤؤل  ل تؤؤر   مؤؤؤا فؤؤي  ل تؤؤؤاص ش لسؤؤي  ش لسؤؤؤكرت يمؤؤا شر ء ذلؤؤؤك . شيؤؤذ  يؤؤؤر مؤؤذيب  لصؤؤؤحا   ش لسؤؤيف 

 هشضم  لشةر ييا   هة  يقنات  . 
أو أصههواب المههذهب المههاني الههذي  وههي مههذهب )الخ هها( , أو )ارشههعرية( , والههذي ذهههب إلهه  تأويههل  -( 2 

شه  مؤؤذييوظ فةمؤؤا  ذييؤؤر  إلةؤؤ  مؤؤ  ي ؤؤر  يؤؤ   الةتمؤؤاء أليؤؤل  لسؤؤي     شال و  هههم مههن أهههل السههنةار ههماء والصههفات. 
 . ش ا رال ر  فة   ميو  هيل  لسي (  في يذه  ألمرر  لمحان .  لتأشيل رطأ

 خونؤوو في هذه النقاب المود   .يُ  فسم من أهل السنة . و 
( في يا   لعقنا  شهثليا في بياء  لجنلش ا فصل ذلك شيان  م   لمسا ل  لعقا    ألرل    في كتا    ل ةظ   

همكي . شرالد  ذلك كما جاء في  لمجيا  ألشل  لمرسري   لجامع  لتل ث  ش لمسما   مرسري   لذرا ل  لع ام 
 هثل ي   لشةر ييا   يح م( كما ويي:  فةما

( . هشضم تحن يير    بقاء  لبشلي   لنرم  سيب تحليا  لعقنا ( 13-12-11في  لص حات     -
  ل ارق بن   لتصرر  لعقاي ش ل يس   شبن  هثل تخرض  لعيماء في يذ   ألمل شيرن  هكابليظ يي .

شجل. هشضم ه سام  لمذ يب  لعقا   . شبنم   ( ش تحن يير   د ات   يح22-21في  لص حتن    -
 لجومة  شرفض  شةقاه . ثظ بن  مذيب  لسيف ش رتار  رهي  لمشيو  ش لمجسم  شرفض  . كما بن  رهي  لمعطي  ش

لألسماء ش لص ات   شبن   در    شدحت . ثظ بن  مذيب  لخيف ش  ألبايل  . شبن  رطأيظ في  لتأشيل ش لت سنل
 هة  رطاء.

( هة   ألبايل  شهدحاص مذيب  لخيف يظ م  هيل  لسي   إال في يذه  ألمرر(. شلظ 23ص  ش لر في -
  ثظ  ستا ل لوظ شتلةظ يينوظ شبن  تل ج    خلجوظ بذلك ي  هيل  لسي . ش يتذر لوظ . شبن   هسباص رطئوظ

 ل هكابليظ يي  رةموظ   . نك 
  شبحث  لشةر مرجح قةظ هةصم  اإلآالع يية (..

ارتصار رالد  ما رلجن    م  رالل نر ستي لعان م  كتب  لعقا ا   ش إلآالع ييى   عة شيذ    
 ةج  يذو   ل ليقن  . 
 في مسأل   لعقنا   شمسأل   لمذيية  في  ليقا   لتالة  :ما  يتاون إلة  شهرتصل رالد  
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 ففي موقوع العقند  :
شتعالى   لمذيب  لصحةم شب  هنو  هلل سبحاة  ه  مذيب  لسيف في  اليتقان  لذي هشضحياه هللاة ا  ير -( 1 

 . شيظ هيل  لسي  ش لجماي  ش ل ل    لياجة  إ  باء  .
ه  مذيب   ألبايل ( هش  مذيب  لخيف(     ا جاةب  لصر ص  اتخاذه م   لتأشيل ش لت سنل ميوجا  -( 2 

 لألسماء ش لص ات . شبعام إمل ريا كما همليا سيف  ألم .
. ىةما  خطمش  فةما هرطمش     شةسبش . جر  بذلك ي  كرةوظ م  هيل  لسي  ش لجماي  شل يوظ ال  خل  

   لنرم   شمالر  إلى مذيب  لملجئ تماما كما هرطأ ك نل م  ييماء م  ويتسير  إلى  مذيب  لسيف( م  ييماء 
ع هةا رلشجوظ م  هيل  لسي    كما   عل ش وارير   لياس   م  لنر  عضوظ  شالسةما في مسا ل  لحاكمة . شلظ وام

 شيخلجرةوظ م  هيل  لسي  .
ه  م  رلج ي  معتقا ت   هيل  لسي  ش لجماي  ( م   ل لق  ل  نل  ..ك لق  لشةع  ش لملجئ   -( 3 

تي ي  ش لخر رج ... شغنليظ م  هيل ال إل  إال   . يظ  هم   إلسالم(   ش هيل  لقيي (  ال  ك لش   العمرم . شال  
الم   شال د   هيل  لقيي  إال شفق مر هي  شضر  ط محان  ييا هيل  لسي   لتي بنيوا ييماؤيظ م  ييوظ د    إلس

تحقق بلش   ل  ل ش ةت اء مر ةع  . شير يمل جوابذ   لعيماء  لذو  بيار  ملتب   لقضاء في  لعقا ا ش ألن ا  . 
 ليوظ إال   ت لغ ليجوان شنف   لصا ل ير موظ . كما هة  لةس يمل م   شلةس يمل هللاةان  لمسيمن  بي  جوالوظ ش

 ه   كر  م  هيل  لعيظ  لذو  ترفلت فنوظ بلش   ل تر  ش  لقضاء.
ش لصحةم   ش لعيظ  لميضبط   ش لجوان ش لقتال أليا ء   اليتقانه   لطا     لميصرر  يظ هيل   -( 4 

لتي يي د ر  هيل  لسي  ش لجماي     لصحةم      اليتقان إلسالم ش لمسيمن  . شيظ د ر   ل ل    لياجة  هيل 
  لتي يي د ر  هيل  إلسالم  لذو  يظ يام  هيل  لقيي  .

شييى يذ  فوي  لا  ل   لملكحي   لخاد  . م  تيك  لاش  ل  لمتسع   لشامي    شدرال  لجم  هيل  لقيي . شيظ 
 .كل م  هيتقا ه  ال إل  إال   محما   رسرل   ش ستقيل  ييتيا 

 مسأل   لعقا ا.. يذ  في
 

 أما في مسألة المذهبية قمن أهل السنة والجماوة:

 فخالد  ما ريصن إلة  كما ويي: 
  ةقسظ مع ظ  لياس  لنرم ةتى في هشسا   لصحر   إلسالمة  إلى  ثالث  فل اء:

 الفريق ارول: 
لاو  ! شيتارج  لتعصب شيل  يمالء   ه  يام  لتح م  لمذيب م يب  في    : شيظ  لمتعصير  ل  ل   لمذيية 

لا   عة يمالء إلى ةاشن  لاير. ةنث ال  حير  للجل ه   عال ي  رهي م  فلشع هللار ء مذ ب  إلى رهي هللارل 
في هي مسأل  م   لمسا ل..!  بل شدل  لاير ةاشن   يجنب  هةةاةا    ت   معوا ه   لقرم وتعامير  كما لر كاةن 

 حا ذ توا . فردل  لحا لعام  لصال  في جماي  هربع  ( هن اةا   لمذ يب  ألربع   ضم  هيل  لسي  ش لجماي 
ةاالت  لخصرم  ش لشجار ش لتقاتل..!  ش ا  ةا ةك ي ش ةا    شمي   لتح شج بن  رجل ش مله  م  مذيين    
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سجين كتب  لتارير ه  يذ   ليالء ما ه ل ميذ  ا ظ  لحما  . ش ا باهت ةا  يذ   لتعصب تخف   م   قاءيا في 
رهون م  ذلك سمعن ي  بيء م  يذ  في بالنةا ه. شل يي ة  قاع بالن  لمسيمن  . ةسأل    لعافة  ش ا  ع

  ..يجا ا  في هفااةستا  شباكستا  يجبا  
 الفريق الماني: 

يتسير  ليتةار  لسي ي  لمعادل  هش م   سمر  هة سوظ و: م   عة  لذو   شيظ  لمتعصير  ضا  لمذيية  
حاوث( .شيمالء ولش  يام  لمذيية  مطيقا  شيتارج ييايظ  لتعصب ه ضا  لةصل إلى ةاشن يجنب  هةةاةا   هيل  ل

م  ةقا  لمذ يب . بل شةتى كبار ه م   لمذ يب شة ل    فضيوظ . ش لتعاي ييى ةلمات  عضوظ   شغنيتوظ  
 لمتأرلي  م   ش ةتقادوظ .  في ةن  وي لش  إلى مشا خوظ  لمعادلي   عن   لتع ةظ   شيلش  فضل  عة

ه متوظ م   عة ييماء    لسيفة (  لمعادلي  . هش هيل  لحاوث   هي ظ م  فضل ه م   لمذ يب ش لعيماء ييل 
ييظ هفضل يمالء شتقر يظ شسيركوظ   إلى يشل معشار  في ةن   ا ال  صل في ة ةق   ألمل !تارير  إلسالم 

  تعالى.فضل ه ل هشلئك  أل م   أليالم م   أل امن  رةموظ  
شييى سينل  لم ال فقا سمعن ي  هةايظ  قرل :   إ   إلمام  لشافعي لنبكي في  يله ييى ما فات  م   

 نرشس  ب   اه ش ب  ي ةمن  ( !! فيك ه  تتأمل !!
  لعرن  ت   م ل  رلوظ بؤ  فق   لالنل( شش ا شدين  لعي  في يذه  لمارس  ه   تخذش  م   عة  لشعار  

ش  يظ رجال شةح  رجال(.. إلى ةا م   لاير ش لعرج هدبم  شكل رطل   ييى  لاو  ذ ت  . لي تاص ش لسي ( 
جعل  لملء وتحنل شيتلةظ ييى  لمتعصين  ليمذ يب    لذو  غالر  في يصينتوظ شل   كا  لوظ سيف شىمام يش 

 لايريظ ه ضا . إ ل رةا. رغظ يام   عتا    ييى  أل ل   شبالتالي منح   ويحم   لحج 
 فريق المال :ال

شيظ  لمعتالر  م   ل ليقن   ألشلن . هييي  لمعتالن  م   لمذيينن  ش لسي نن  . شيظ  كير   الةتل م أل م   
 لمذ يب  ألربع  شه ل ةوظ م   أل م   لمجتواو  . شهك ل يمالء م   لعيماء شآالص  لعيظ شغاليتوظ  أرذش   مذيب 

  تين  لوظ فة  رجحا   لالنل .  فوظ ال وتعصير  لمذيب م  م   لمذ يب   م  هرذيظ  بلهي مذيب هللارل إ
جو  . شال   تحر   لباص ل ل م  يب شنص لةعتاي ييى  لشليع  باير   لعمل بالنل  ل تاص ش لسي . شيعتقاش  

 ش لتلجةم .  الجتوانيظ  إلتباع   شفي  لل سخن  في  لعيظ عه   ألدل في  لعر م  لتقينا   شفي آالص  ل
أو هذا هو المنسج الو   . وأقيل إل  ذلك ود ا  من النقاب لإليضاش , ولبياو وجسة نظري  وأوتقد 

 في المسألة وهللا المستعاو وهو  سدن السبنل:
إ  تل    لمذ يب  ألربع   لتي تيقتوا  ألم   لقلش  تير  لقلش   اللضا ش لقيرل   تل   يا ل شىر   أوال:

  إلسالم ه  تتة     ييى غنليا م   ألمظ فخل   شيح  . شيذ  ال وي له شةضاري ييمي بليي مت امل  حق ألم  
شمقاموظ ش سع  ييرموظ   إال مالض وليا  ط   ألم  شكبار تالمنذيظ شه م  مذ ييوظ وي ل فضل  أل م   ألربع  

 ي  جذشريا . هش جايل وولف  ما ال  علف ولنن ه اشيل  لمالضن  .
حصنل هشلئك  أل م  م  ييرم  لشليع   ألساسة    شفقووظ شثا ب شمجلن  عة  إلآالع ييى مستر  ت

يق ش لا اة  ش لصةاة  .  ة ليظ   شتقر يظ في تحلي  ل تر  . ش الجتوان في تحصنل  لحق شما كاةر  يية  م   لخ 
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 طي  ش لبعا ي   لاةةا   شي  هبر ص  لحكام .  علف بنئا  م  فضل   يينوظ ش متياة  ييى  ألم  بوظ . شم  
ييى  لشلش   لصارم   لتي كاةن مرضري  لي تر  في ذلك  لحما     م ل  عة ما شرن في كتاص  إيالم 

ه م   لمذ يب لي تر    م  ة , كتاص    .  لذي هشرن فة  بلش  كبارالب   ل ةظ  لمر عن  ي  رص  لعالمن ( 
ذلك  غنل شميسرر  شةاسخ  ش متشابو   كم  شبلش  ات  شىتقا  ييرم  م   لت سنل  شهسباص  ليحشل   ش لعيظ  مح

ح , مئات هللاالف  ألةانوث  أساةنايا. شيعيظ رش  اتوا ةم  ييرم  . شكذلك ه   عيظ م  ييرم  لحاوث م ل ذلك   ف
 لمااهي شبتارير  أل م  ش لخي اء ش لعيماء . شه   شيييوا شفقووا شبلشةوا شرش توا .. شكذلك ه  ويظ   السنل   ش

 ل قواء شمر آ   لخالف بن   لمذ يب نر س  شمقارة    شه   عيظ لا   لعلص شيح , م  تل ثوا بعل    حةط  آر ء 
قوظ . ثظ ه   كر  مشورن   الررع بشة ل  .. شه   كر  مطيعا ش ماركا لعيرم يصله   شىبكالةات هيل هماة  شم  س

 ش لحيا في  لاةةا شآيب  آلرل   عيم  شيمي .. ش لتقر    ش لحيظ ش لعيظ   ش لخيق ش لملشء    ش لليان  ش لسةان   
إلى هللارل تيك  لص ات . فم   طي    لسالآن  شمحا اتوظ   هبر ص كر  م   لمتومن   التلنن ييى  شه  ال

ييى م ل ذلك  عيظ ه   ألم  لظ تقام هشلئك  أل م  لميحل   إلتباع   شلظ تر ل تالمذتوظ ش ةمي  مذييوظ م   عايظ 
  مجلن هشلئك ش  عة  أل م  م   لمتأرلي ث.. شيار  إ  هي محاشل  ليمقارة  بن  ميحل  م  فل غ شي  يي

مقارة  سخة   ال تستيا لعيمة  شال ش  عة    م   الةت اع  االةتل م ش لتقاول لعيظ كل داةب ييظ   شجوا كل 
 . داةب جوا
 ألشه يي   ش ب  مبار       ش ييا  م   أل م   ل بار  لمجتواو   أليالم   م ل سفةا   ل رري  تانيا:

ش لشعيي  شسعنا ب  جينل ... شسر يظ رةموظ   . مم  يابر  في ذلك  لحما  رالل  لقل   ل اةي ش ل الث . م  
كا  لوظ تيك  لميحل  كمجتواو  هدحاص مذ يب فقوة  شما رس في  الجتوان . شل   مذ ييوظ لظ تح , كتا     

ا ةصل ليمذ يب  ألربع  . فما شدل إلنيا م  ه ر لوظ ش جتوان توظ شهنلتوظ ييى شلظ تتطرر لملةي   لمارس   كم
 ما ذيير  إلة    فل  ل  ة س  لميحل   لعيمة  لا  م  لا    أليية  م  هيل  لعيظ ليبحث ش الستيبا . 

 لوجلي   جاء جاء م   عا هشلئك  أل م   أليالم رالل  لعصرر  لعيمة   لذيية    شىلى  لقل   ل ام   تالما :
ييماء هفذ ذ بيار  مل تب  الجتوان . شل   غالينتوظ  لساةق   جتوات ييى هدرل مذيب  م   لمذ يب  ألربع (   
رغظ هة  كا  لوظ  عة  رتةار توظ  ل قوة   لتي رال ر  بوا  لمذ يب  ألرل  هش ةتى مذييوظ  لخاص . شكل تيك 

ل  ي  غنله .  شيعيظ هيل  لعيظ في كل هما  شمكا  مكاة  يذ   آلر ء ش ل تاش  ه ضا تل   ييمي  ال  قل ميح 
 . لتل   .  شيظ هنر   اإلفان  مي  ش للجرع إلة  ش لصاشر يي  

إلى جاةب ما  سرق  لبعة م   -يام   لمسيمن   المذ يب  ألربع  ييل  لعصرر  كا  ل    لتح مإ   :رابعا
بة  ي ةم   علف قةمتوا م   طي  ييى ةال    ل يتا  كا  ل  إ جا -شىغالق  ا     الجتوانسييةات ةصل 

 ل قوي(    لتي ةصين رالل  لقل   ألرنل ةتةج   لمطالب  غنل  لميضبط      تم  اص  الجتوان( ش  ةيذ  اللتح م 
 المذ يب  ألربع ( ش لعرن   ال ق  ش ل تر   بحيظ مارس   لالنل( إلى   يتمان  ل تاص ش لسي  مبابل ( ش لتشاق 

 ييى مصل عة ( .   الجتوان لمستجا ت تقتضي فتم  اص   أ   لقرل  عار  يظ رجال شةح  رجال( ش  ش
 فقا م ل  لتح م  ألم   المذ يب  ألربع  يمرما  . شبسةان  هةا يذه  لمذ يب في كل ممي   م   لممالك   هش

ر  وا  لاوية  . ش ةعكاس ذلك ييى  قع  م   لبقاع ييى مستر   أل الةظ   هةا ير مل تماسك  ألم  شترةايا في هللا
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 لتجاةس ش لرةا  في  ا ي همرريا   ييى دعنا  لحكظ ش لقضاء شفتاش   لاو  ش لاةةا . ةنث تقاسمن  لمذ يب 
  ألربع   لسةطل  ييى ر ع   لعالظ  إلسالمي . 

. شهفااةستا اكستا  فمشلق  لمسيمن  م  شسط  لصن  إلى تلكستا  ششسط هللاسةا إلى بب   لقار   لويا   شب
 اإلضاف  إلى هك لي   لمسيمن  في  إلتحان  لسرفنتي . شكذلك تلكةا ش لعل ق ش لشام شهغيية  هيل  لسي  في إول   
 سرنيظ مذيب  إلمام هبي ةية    ليعما  رةم   . شفي  لق قاس غلص  لبحل  ألسرن شفي جيرص  لشام ش ألرن  

  إنريس  لشافعي حيل   لعلص    سرن مذيب  إلمام  لجينل محما بشفيسطن  شلييا  شىلى مصل شهآل ف  لةم  شج
 . كما ويتشل  لمذيب  لشافعي في جيرص شبلق هللاسةا شجحر إةاشةةسةا . رةم    تعالى

شيسرن مذيب  إلمام مالك رةم    تعالى   ش لذي يلف  مذيب  هيل  لماوي (   شييتشل في بمال هفلي ةا 
  ل فالمالص فمرريتاةةا. شميوا ةحل إلى هش سط هفلي ةا شكذلك ويتشل في يمرم بالن م  لنيةا إلى ترةس ش لجح 

  لسرن   .
في ةن   ةتشل مذيب  إلمام هةما ب  ةييل رةم    تعالى في بالن ةجا ش لحجاه شيمرم بالن  لحلمن .  

 هدحاص مذيب هيل  لحاوث ةنث شجاش  . شتبع  هك ل
 ظ  م   لمذيب  لسا ا في كل ميطق   كل  سل ش ةسجام إجماال . شكا  لوش ا ياش هتباع  لمذ يب  ل الث 
سن  لمذ يب  ألربع  في مختيف  لما رس  ل يل  ش لحر ضل رمف ن   ا  . شظشمل جعو ظشمساجاي ظشييماؤي ظه متو

كاالت  لتارير في مختيف ير دظ  إلسالم . شسارت  ألمرر  طيةعة  شى جابة    رغظ ما تخيل م  إب  لعيمة  ييل
ةحغات  لشةطا   البشل بن  ةن  شهللارل  شنررل  لسةاس  ييى نةةا  لعيظ ش لعيماء. شةحشع  عة   لتعصب   ش

 لعيماء إلى هبر ص  لسالآن  لةستقر  بوظ ييى  لتعصب ليمذ يب ش ألبخاص ش آلر ء. شل    ألمرر  قنن 
 ميضبط  ش ةعكسن رنل   ييى نو   لمسيمن  شنةةايظ..

اش   لمعادل    لييذ  لمذيية ( شالسةما في  لقل   ألرنل.  عا سقر   لخالف  شهش ل إ   لاي قامسا:
ملجعة   ألم   لسةاسة  بوذه  لطليق   لتي تييايا ك نل م  هشسا  هيل  لحاوث شما  سمي بؤ   لتةار  لسي ي ( 

   . شم  ذلك: بوذه  لطليق   لتي ةصين شتحصل  لنرم    ا جيب م   ألضل ر هضعاف ما جيب م   لمياف
  إ  فؤؤل ر يؤؤؤمالء  لمحيؤؤؤرم مؤؤ  ت ليؤؤؤق  ألمؤؤؤ  ييؤؤؤى مؤؤذ يب هربعؤؤؤ    ش لسؤؤؤعي إلؤؤؤى ترةنؤؤايا ييؤؤؤى مؤؤؤذيب   لحؤؤؤق

يتةجؤؤ  يكسؤؤؤة  رغؤؤؤظ  لحؤؤق  لي ؤؤلي  لؤؤذي  سؤؤتيا إلةؤؤ    ب ش لؤؤالنل(   شمصؤؤاري  يمؤؤا   ل تؤؤاص ش لسؤؤي ( . جؤؤاء 
 .ش لر    هكيل بايا..  ملعب  

  ب يؤذه  لمارسؤ  ييمؤاء ك نؤؤلش  . شةتؤى لؤر تجاشهةؤا يؤ   لمقارةؤ  غنؤل  لممكيؤ  بؤؤن  فقؤا تصؤار لي تؤر   حسؤ
 لمتؤأرلي  مؤ  فطاةؤل ه مؤ   لمؤذ يب   ش يييؤا هييةؤ  مؤ  مستر يظ  لعيمؤي شمسؤتر   أل مؤ   ألش  ؤل . بؤل  ةتؤى 

ة ؤؤس  ألنلؤؤ  يؤؤمالء . لرجؤؤاةا ه   لخؤؤلق   ؤؤا هتسؤؤ  ييؤؤى  لل  ؤؤ  . فوؤؤظ   تحمؤؤر  مجؤؤال  السؤؤتيبا  ش الجتوؤؤان مؤؤ  
 لتؤي يالجوؤؤا ه مؤؤ   لمؤؤذ يب . شرلجؤر  إمؤؤا بتلجةحؤؤات بؤؤن  تيؤك  آلر ء هش  ؤؤآر ء جاوؤؤا  شفتؤؤاش  مختي ؤؤ . ش أل  

فوؤام ش لعقؤرل ش رتالفوؤا.. بؤله  لنؤرم ك نؤلش  ييؤا شييؤا    كأ مؤ  لمارسؤ  فقؤ  تعان  ل تاش  ةؤات  يؤ  تعؤان  أل
مؤؤ  يؤؤمالء  لمشؤؤاينل  لنؤؤرم فؤؤي كؤؤل  طؤؤل شممي ؤؤ .. ..   ش بؤؤ  فؤؤال    شهبؤؤر يؤؤال   لؤؤالنل   فؤؤال   هشيؤؤال   
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شيكذ   تعان  أل م  هك ؤل. شدؤار ل ؤل إمؤام جاوؤا تالمنؤذ شهتبؤاع شمتعصؤير  . ششجؤاةا هة سؤيا همؤام متعصؤين  
 .ييى مذ يب هربع   الةقسامجان لعشل ت  أل م    بال ه  كيا همام 

   يمية   لتلجةم بن   لمذ يب ذ توا  فتقؤلت إلؤى  لعيمةؤ  . فمؤ   لمعيؤرم ه   لحكؤظ  جؤب ه  يذ  ةا ةك ي  ه
 كؤؤر   مسؤؤتر  مؤؤ   حكؤؤظ بنؤؤيوظ ييمةؤؤا    هش ه   وؤؤلجم ييؤؤنوظ ييمؤؤا  شفومؤؤا  ةتؤؤى  حكؤؤظ  ؤؤالعيظ ش لحؤؤق للجحؤؤا  

ء يؤذ   لحمؤا  .  لؤذي  قيؤر  يؤ  يذ  هش ذ  . شل    لجمة  مسيظ  أ  يذ  غنل متؤرفل ليااليةؤ   لسؤاةق  لعيمؤا
 ل ر  ؤا  لتؤي  رتجنؤن مؤ  ةؤل إبؤكال  لتمؤذيب ييؤى هربعؤ   التمؤذيب فؤأو      هشلئك ييما  شتقؤي  شفومؤا  شنويؤا .

 ييى  لعشل ت ش لمئات.

  أل مؤؤ   لمعادؤؤلي  شما رسؤؤوظ إ  فؤؤتم  ؤؤاص  لعؤؤرن  لؤؤالنل  ل تؤؤاص ش لسؤؤي  لؤؤظ تقؤؤف مصؤؤنيت  ييؤؤا شالن  يشؤؤل ت 
ييؤؤؤى  ؤؤؤار كينؤؤؤل مؤؤؤ   لعيؤؤؤظ  شهتبؤؤؤايوظ  لمتعصؤؤؤين  لوؤؤؤظ فالمصؤؤؤنب  ييؤؤؤا ينيؤؤؤ  . إذ هةوؤؤؤظ فؤؤؤي  لاالؤؤؤب ييمؤؤؤاء هش

شل ؤؤ  مؤؤيو    لتةؤؤار  لسؤؤي ي  لمعادؤؤل فؤؤتم ليجمةؤؤ                                ش لمعلفؤؤ  شضؤؤر  ط  ل تؤؤر .
ارس يؤؤذه  لمومؤؤ  . ش لمعؤؤلشف  لسؤؤا ا فؤؤي مع ؤؤظ هشسؤا   لتةؤؤار  لسؤؤي ي . ه ؤؤرل  مع ؤؤظ( شلؤؤةس  كؤؤل(   ه   مؤ

ير تجله  ل ينل ش لصانل م  آالص  لعيؤظ ييؤى ذلؤك شييؤى  لتصؤحةم ش لتضؤعةا ش لجؤلح ش لتعؤاول  ممؤا شلؤا 
 إةيؤؤا بوؤؤذ  إمؤؤام ةالؤؤ   . اةؤؤا  ريؤؤق هةة شال ل تؤؤر  بؤؤال يقؤؤل شال نوؤؤ ..ييؤؤى    ش(   لجؤؤلء ء ييؤؤى  ليؤؤار  ظؤؤايل  

( كمؤؤا سؤؤمنتوا ش تشؤؤلذم ييمؤؤي ش جتمؤؤايي شنويؤؤي. شال هظؤؤ  ه  دؤؤاةب نوؤؤ  هش يقؤؤل  قؤؤل يؤؤذ   فيتؤؤا  فقوؤؤي
ص  لعيؤؤؤظ  لمحيؤؤرمن . شالسؤؤةما فؤؤي مؤؤؤا رس إةيؤؤا  لنؤؤرم همؤؤام مئؤؤؤات ش ؤؤل هللاالف ش ؤؤل يشؤؤل ت هللاالف آؤؤال  لمؤؤآل.

 لصحر   إلسالمة  شرادؤ   لعلبةؤ   ةنؤث مؤا ه ل غيؤب  أليؤاجظ  قؤلش   ؤاالةتل م لعيمؤا وظ شمؤذ ييوظ إال فؤي 
شمؤؤا هسؤؤمي  السؤؤيفة   لمعادؤؤل   ييؤؤايظ . فقؤؤا ةقؤؤل  لعؤؤلص إلؤؤنوظ ن ءيؤؤظ يؤؤذ    -هيؤؤل  لحؤؤاوث-هشسؤؤا  ظؤؤايل  

 . ش لعجنؤؤب هةيؤؤا فؤؤي  لقؤؤل   لعشؤؤلي  ش لحؤؤاني ش لعشؤؤلي  ةقؤؤرل هةيؤؤا فؤؤي  ؤؤاجتل ء  ل ينؤؤل ش لصؤؤانل ييؤؤى  ل تؤؤر 
. شىرجاع  لمسا ل ألدحابوا ش لعيرم ألربابوؤا. شل ؤ  يؤذ   لمؤذيب  الرتصاصهما   لعيمة  ش لر  عة  ش ةتل م 

 لجاوؤا متعؤؤان  لمؤؤا رس ش لمل جؤؤ   شؤؤكل غنؤل ميضؤؤبط ش لؤؤذي سؤؤمى هدؤؤحا   هة سؤوظ  فؤؤي ك نؤؤل مؤؤ   لحؤؤاالت 
إ  يؤذ   . ( . شمعاذ   ه  تصم ةسيت  لسيف يذه  ألم  شييرموظ شهرال وظ  شتاويوظ شتقر يظ ششريوؤظ  سيفة

مؤ  كؤا  ييؤى فؤتم  لمذيب  ل قوي  لمعادل ه ل شتعارف رش نه م  آالص ييظ شجوالء ييى ه  وتجله كا يؤا  
سؤؤتخلج  ألةكؤام . شو  لؤؤاي  صؤؤم شبؤر يا تصؤؤل لحؤا  ل ارثؤؤ  مؤ  رؤؤالل مؤؤر كيتي لة طؤر  كتؤؤب  لشؤليع  

 ألةؤؤا   مؤؤ  هتبؤؤاع  لسؤؤيفة   لجوان ؤؤ  . اييؤؤا  عؤؤة هتبلوؤؤذه  لصؤؤحر   إلسؤؤالمة  ييؤؤى مؤؤل ربؤؤ   ؤؤل  شالسؤؤةما 
شى   إلآالؤؤ . يؤؤ   صصؤؤوا شرشؤؤة  اشل يؤؤي هيؤؤلض يؤؤ  ذكليؤؤا لت   ذش  مارسؤؤتيا شة عؤؤر   لعؤؤاش  جويوؤؤظ لؤؤذو  هللا

  لجايل لةصنب  جوي  هي ظ م  فجرر  ل اجل .
بل ش ليابل في نةةا شل يي هؤكا ييى ةقط   الا   لخطرر  ش أليمة  شيي ه  يذ   ليالء  لمين   لآالق وا  لحا

 لاو  ش ل تر  بحيظ يام  لتمذيب شفق   لالنل   ش لعرن  لي تاص ش لسي    شبعار  يظ رجال شةح  رجال(   شغنل 
كا  ل  هثل   سنئا  ييى مختيف شجره  لتاو  شمل فق ةةا   ا ذلك مما ولننه هغل ر يذ   لتةار شم  غلر بوظ   

لصحر   إلسالمة    ش لتةار  لجواني  لذي هرذ   السيفة   لجوان  ( . لما شدل إلى هشسا    شل ي   ألم    
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إلى ةا لا   عضوظ شهكمل ميايج  ييى وا  ان  هفذ ذ شييماء ملمر ن  فنوا في  ليا   . شدل  لنرم  ال ايل  
 ويذر  ال ارث  . 

ت شمعامالت شمر ريث فيئ   جتله  لم تر   ألغل ر م   لصاار يمالء ييى همرر  لاو   لعان   م  عبان  
شسر يا   فقصار   لضلر  لعا ا ييى  لياس ير  عة  ألرطاء في  لعبان  هش ضةاع لبعة  لحقرق في 

  لمعامالت .  شل   منا    ل تر  في  لجوان ير هرطل  ألمرر  لخطنل  . إة   لحكظ في رمس  همرر:
 لن  هش  لي اق   هش  لياي  ش ل سرق.. لر  هن ا   لياس شيقا ايظ   ش ةتماءيظ لإلسالم هش  ل  ل   هش  ل - (1 
   لحكظ في  لاماء   ش ستباة   تل م  تجره هش ترجب  لشليع   تي  . - (2 
   لحكظ في  ألمر ل   شما  حل هرذه شما ال  حل .  - (3 

  لحكظ في  أليل ض   شما  حل ميوا شما  حلم . - (4 

 ق إه لت    رال شفعال . لحكظ في  ضا ا  ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل شآل  -( 5 
 اهبل  آوشلك ه  تتخنل  ل ارث  إذ  . لما شسا  ألمل لانل هيي  . شتيت ل  لساي   لتي ظولت مع ظ  

 . شميوا ما ةح   صانه   شما ةشواه ش ةعاةة  . ش  لرسطى لصال  
وون ارمر وال أشك وند أنم ة في أو الجرم ار بر في هذا , هو بسبب إوراك الع ماء ون الجسا  .  

بالمعرود والنسي ون المنكر . وتر   احته ل مخ صنن من الاباب , الذ ن  برز فنسم من هو أهل ومن 
 ليا أهال   , ل خوك فيما  او يجب أو يكوو ومل ومسؤولية وقالء ارمة وو مائسا و ووا   صووتسا ..

ن ميا ات الصوو  اا المية هذا نابيك ون الدور القبيح الذي يقوم به و ماء الس واو والفا دوو م
ارمريكي الجد د النوم . مما له أ بر ارتر في الصد ون  لال تعمار الذ ن احترفوا اارت ا  نفاوا ل وكام , )ل و

 تجرئة ارحداا و    د تغر  ومل الع ماء )ال أه ية . وهللا المستعاو و   هذه النوازل .  بنل هللا . و
الفتون والجسد في ط ب الع م والدلنل رنه غنر أهل , إذا وال لك من  فبماذا تجنب شابا  تمنعه من 

فالصالووو . يفتنني إذو ؟ ..  ؤال صويح مخ  رولكك )الذ ن )دلوا نعمة هللا  فرا  وأح وا وومسم  ار البوار( 
ئد حوارات بو  ونسم في أ)واب السالطنن . ومواامن الع ماء النوم هم السا توو المعت لوو . وأما شرارهم ف

   وإل  هللا الماتك .. مكافوة اارهاب والجسا  و   فضائيات ومقاهي ندوات اانترننه
إننا نسنر إل  والم السرج والفتن التي تضاهي بسوا ها ,  وا  ال نل  ا مة .  ويتبة بعضسا بعضا   

  قوة ال نل المظ م.. وهذه إحدن مظاهرها.
ر  لجواني في يذ   لمجال هياجنب   بيان في  عة  لتجارص ش لشوان  هلل .فيقا بوات  صحب  ليتةا

سمعن    مم  بواه مما  كتجلب   لجوان في  لجح  ل ه  ت ر  هير ال  . مما بوات  عض  بي سي في ليا    هش
 ةصل في  لجح  ل.فللى    لمشت ى .

 مع   لحكةظ  لعا ل. تار ح شيا ير يالظ ما  عا سيتميل ش ةتالل  لعل ق   تتم  ما  شنب ل   لرلا   ش
ةعظ لقا  ستجات هللاالف  لمسا ل  لمعادل  في يذه  لعصرر   مما لظ  ك  في هما  م   يييا .   ا  ا :

شيي تحتاج إلى  جتوان  لمجتواو  . شل   م   ال هة  ويحم م  ذلك ةسف تل    لمذ يب . شكةا سةجتواش  إذ  
 لعجاص م  يذ   لتةار  لسي ي  لمعادل  لمحيرم   هة  لظ  لظ ويير  ييى هدرل ما رسوا  لشامخ . ثظ  لعجب 
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وتصا لوذه  ل ال   لشاغل  م   الجتوان في فق   لمستجا ت ش لير هل . شىةما  عرن لالجتوان في مسا ل  لعبان ت 
 لمعامالت  لتي رد ن فنوا رفرف  لمكتب   إلسالمة   آالف  لمجيا ت ش لبحر . ش ة ل في تل   بعة ش 

 م   لسيفة   لمعادلي    شهو  يي م  هيظ  لير هل مسا ل  لسةاس  ش لحكظ ش ألة م   لقا م    شفتاش  شفتاش  ه
نف   لصا ل .  شمسا ل  إل تصان  لسةاسي  لمعادل  ش لمسا ل  لعيمة   لجاوا  ... لر . ييالك ال تحس ميوظ 

 م  هةا هش تسم  لوظ ركح  .
شير م  بالن  لحلمن  شهظي   ستشوا في  -رةم     -اياو  شهذكل ذ ت مل  ه  هةا آالص  لعيظ  لمج 

مل  همامي . ش ال لي : لقا   ة جل مذ ح   يع  جاةاي( في مح ر بليا في معار  سقر  إمار  هفااةستا .. 
جلين آيب  لعيظ في  لماوي  شسر يا مل ت   شةصين في ذلك ييما  . شل يي رهون ه  هك ل ييما يا  ا نرل في 

 ام شما رلج ميوا..( .  لحم  نرشس  
لم   ستي ل   ه    قصا  إليان  ش لت ل ر في فق   لطوار  شهةكاموا ش إليان  ش لحيان  فنوا شةرلوا( . شف

وتا   بل م   ل تاش  ش لارشس  لشلعة  ييى  ل ضا ةات  في بالن  لحلمن      حصي  لارشس  لعيمة  ييا    ش
 تبا  ش هبلآ  شفي مر ضةعوا..  شفي سر يا م   لييا   شيي ل فنوا ك

؟ شفي ماذ  ؟  يل م م ةعظ إةيا  حاج  لالجتوان  لمعادل  شبحاج  ل تم  اص  الجتوان. شل   مم   ف 
 !  .. فيةجنييا هرباص  لعيظ ش لسماة  ش لشعا ل  لاوية  في يذ   لحما  ي  ذلكشكةا؟
 نر  موج  .والخالصة التي قرجه فنسا من هذه المسألة ألخصسا في نقاب صغ 
 ثالث  هدياف:  الجتوان لمذ يب هش  هتباعفالياس كما ذكل ذلك هيل  لعيظ   في مسأل   

شهيية   لعيظ ش ل وظ . فيوذ  هة   جتوا ش  ستيبط شي تي  الالنل.. شما هر يظ   الجتوان ست مل بلش   مجتسد:
 في هماةيا يذ  رغظ م  وحيظ غنل ذلك إال هةار م   ليانر.

توا  انر ييى تمنح  ألنل . شلوذ  ه   سعى   وم  هة  وتب  ما تين  ل  فة   نلنل ميسرص إلمام لمج  متبة:
 ذي  ار معلشف.

ير ييى رهي م تة  مجتوا   إ  كا  مجتوا   هش متبعا  ويقل ل  فتر  ش جتوان   وامي جاهل بقواود الد ن :
 مجتوا.
لس ا في المعتقد . وأو ت ت م فقه المذاهب في أو تعو  لمنسج ا -بوسب ما أوتقد  -فالخنر لألمة  

ارربعة , وفقه و ماء هذه ارمة السابقنن الذ ن شسدت لسم ارمة بالر وخ في الع م والتق  والصالش . 
ووم يا .. أنصح الاباب وطالب الع م بعد نصيوتسم باوتقا  مذهب أهل السنة والجماوة في االوتقا  . وهو 

 ب الصوابة والتابعنن وارئمة ارربعة و واهم من أوالم هذه ارمة.اوتقا  الفر  الناجية ومذه
 ما أنصوسم بأو  تفقسوا و   مذهب من المذاهب يختارونه . وأنصوسم وال  يما شباب الصوو   

والجسا  بأو  تفقسوا و   أحد المذاهب السائد  في مكاو إوامتسم و ووتسم ووم سم وجسا هم . حت  ال يوول 
لا الناس من الفقه وارحكام )ننسم وبنن الناس. فنو اقتاروا مذببا  غنر المذهب السائد في شذوذهم وما أ

مكاو عياسم . فال أول من الدرا ة والتفقه ل مذهب السائد أيضا  ليعام وا الناس بما ألفوه .  ويأقذوا بأ د سم 
  بالوسن  و الرحمة والمووظة الوسنة.
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وظ ش فتم يية   العيظ . فينياه  التخصم كطالب ييظ .  فنتل ى في فلذ  ما قةة  لترفنق ش ليجاح لبعض
سنل دعا   لعل   ويعظ ييى يذه  ألم   المجتواو   ألثبات في هما   ل ت  يذ .  نر س   لمذ يب  ألربع  . ثظ 

 شيذ   لقصا أ  آيب  لعيظ .  حتاج  لسين   لطر ل ش لاهص ش ل لشف  لمياسب .
 هوي كيصةح  لم  هرذ بوا في كيمتن  :شهينا  رتصار رالد  ر 

 
احترام من أقذ بمنسج الخ ا , والتأ ب بأ ب الخالد  و را وذإأنا مة  وو  ارمة لعقند  الس ا , و 

 .  معسم  واوتبارهم من أهل السنة , وأو أقواءهم مر و   وال تخرجسم من أهل السنة
بية المعتدلة التي ال تتعصب ل مذهب . وتتبة ما أحد المذاهب ارربعة . فأنا مة المذه أتباع و انا مة  

من مذاهب أئمة أهل السنة  باية الوق , وال يما  تبنن رهل الع م  فيه الدلنل الما)ه ولو من مذهب فقر
 ل ضرور  والمص وة الظاهر  .  ال باية الترقص والتساهل. وهللا الموفق.
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 لعامة , وقضية .كفير المعين:عاَرا : مسالة ) التكفير ( , أحكام التكفير ا 

 لح ةق  هةي ت  لت ميةا  يل ه  هضم  يذه  لمسأل  ضم  مسا ل  لميو    شذلك ألةوا مسأل  با    شال 
 مك  تاطنتوا  لةكام إال  الت صنل ش إلفاض    شير ماال  حتمي   ل تاص . شل   لخطرر  ما ت شى في هشسا   

 ألةةا  في يذه  لمسأل    ةنث ترس   لبعة في  لت  نل .   عة  لجوانون  م  إبكاالت شبطط في  عة
شلخطرر   ل ايل   لمعاكس   لتي ت شن في هشسا   لصحر   إلسالمة  شهشسا  ييماء  لمسيمن  شير  إلرجاء 
 لم ل  شالسةما  إلرجاء  لسةاسي   فل ر  م   لت  نل ..  لواتن   لمصنيتن  رهون ه  هيلض ليمسأل  . ألةوا مسأل  

  دمةظ مسا ل  لعقنا   لقالة    شم  مسا ل ن  ل   لصل ع يياما وتعيق  ألمل  قطعا  كينل  م   لبشل تايي م
 إلسالم ثظ تحمل يينيا  لسالح شتقاتييا م   لجنرش  ل افل    شتايي  إلسالم ثظ تحارص  كل شسني  م  وليا ه  

 تحةا  ألم  شفق مقتضاه ..
إ جاه  كافةا ش ضحا  شتمل ييى  لقر يا  –رةم     –ا   لطحاشي  شلقا شجات فةما فصي  بارح  لعقن

 ألساسة  في يذه  لمسأل   لخطنل  . شكتا   رةم    ميتشل مشورر شير م   ل تب  لتي كتب   لوا  لقيرل في 
 جمورر  ألم  ييل  لقلش  شالسةما في ه اميا يذه شفي مختيف هشسا   لصحر  .

ووله ونسم  أهل وب تنا مس منن مؤمننن ]   لعح  لحي ي في  بلح  لعقنا   لطحاشي  : ال  إلمام  ب  هبي 
 .[النبي ص   هللا و يه و  م معترفنن وله بكل ما واله وأقبر مصدونن  ما اموا بما جاء به

يظ م  ديى دالتيا ش ستقيل  ييتيا ش كل ذبةحتيا فور  لمسديى   يية  شسيظ :    ال رسرل    بلح (  
شه   لمسيظ ال . شيشنل  لشةر رةم    بوذ   ل الم  لى     إلسالم ش إل ما  ش ةا ( ل  ما ليا شيية  ما يينيا 

  ش لمل ن  قرل  هيل  ييتيا م  وايي  إلسالم شيستقيل  ل عب  .  خلج م   إلسالم  ارت اص  لذةب ما لظ  ستحي  
 . ديى   يية  شسيظلظ  كذص  شيء مما جاء     للسرل ما شى  كا  م  هيل  ألير ء هش م  هيل  لمعادي 

شييا . شسةأتي  ل الم ييى يذو   لمعينن  ييا  رل  لشةر شال ة  ل هةا  م  هيل  لقيي  بذةب ما لظ  ستحي  
 . رل  ش إلسالم ش إل ما  ش ةا شهيي  في هدي  سر ء 

 .  [ وال نخوك في هللا وال نماري في   ن هللا:  ] ووله   
 شنل  لشةر رةم     لى  ل ف ي  كالم  لمت يمن   لباآل شذم ييموظ فلةوظ وت يمر  في  إلل  ( ش   

شي      . إ  وتبعر  إال  ل   شما تور   ألة س شلقا جاءيظ م  ربوظ  لوا .  انل ييظ شغنل سيطا  هتايظ 
 ..  ...(ء بل  ص    ما شدف    ة س   شيويطق في ذ ت   ه هبي ةية   رةم    هة   ال ال ويباي ألةا 

 ند المر  نن و    ارمننوال نجا ل في القرفو وناسد انه  الم رب العالمنن ن ل به الروش : ]  ووله 
  [ مومد وهو  الم هللا تعال  ال يساويه شيء من  الم المخ وونن وال نقول بخ قه وال نخالا جماوة المس منن

 . 
 حتمل هة  هر ن هةا ال ةقرل فة  كما  ال هيل  لحي  ش رتي ر  شجانلر  :  لقلهللا  فقرل  شال ةجانل في ( ش   

  ...( . .  الباآل لناةضر      لحق بل ةقرل إة  كالم رص  لعالمن  ةحل     للشح  ألمن   لى هللارل كالم  
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ف ةا  مياظل   و  تعالى  ا هملةا ه  ال ةجانل هيل  ل تاص إال  التي يي هةس  إال  لذو  ظيمر  ميوظ 
هيل  لقيي  فل  هيل  لقيي  م  ةنث  لجمي  رنل م  هيل  ل تاص فال  جره ه  وياظل م  لظ   يظ ميوظ إال  التي 

ل ه  تقام يية   لحج   لتي ةكظ  للسرل  ك ل م  تلكوا و  تعالى بكافل   يي  ةس  شلةس إذ   رطأ  قال إة 
 . ذ  ذم  لسيف هيل  ألير ء شذكلش  ه  هللارل  مليظ  لسةا  ا ي ا لوذه  ألم  ي   لخطأ ش ليسةا  شلو

شسةأتي لوذ   لمعيى هيان  بةا  إ  باء   تعالى ييا  رل  لشةر شةل   لجماي  ةقا شدر  ا ش ل ل   هياا 
 .  ...( .شيذ  ا 
 [  وم ه وال نكفر أحدا من أهل القب ة )ذنب ما لم يستو ه وال نقول ال يضر مة اايماو ذنب لمن:] ووله

هر ن  أيل  لقيي   لذو  تقام ذكليظ في  رل  شةسمي هيل  ييتيا مسيمن  مممين  ما ن مر   ما جاء (  لح :ب  
 شنل  لشةر رةم    بوذ   ل الم  لى  للن ييى  لخر رج .     لييي معتلفن  شل   كل ما  ال شهريل مصا ن  

 .  لقا ين   الت  نل  كل ذةب 
ةا ه   اص  لت  نل شيام  لت  نل  اص ي من  ل تي  ش لمحي  فة  شك ل فة   الفتل ق اشى ش ييظ رةمك    

فالياس فة  في جيس ت  نل هيل  لمقاالت ش لعقا ا  ل اسا  . شتشتتن فة   ألير ء ش آلر ء شتعارضن فة  نال يوظ 
تقانيظ ييى آلفن  ششسط م   لمخال   ليحق  لذي  عث      رسرل  في ة س  ألمل هش  لمخال   لذلك في  ي

فطا    تقرل ال ة  ل م  هيل  لقيي   ةا  فتي ي  لت  نل ةفةا . جيس  الرتالف في ت  نل هيل  ل با ل  لعمية  
م   لعيظ  أ  في هيل  لقيي   لميافقن   لذو  فنوظ م  ير هك ل م   لنورن ش ليصار   ال تاص ش لسي  . ياما 

شه ضا فال رالف بن  . عة ذلك ةنث  مكيوظ شيظ وت ايلش   الشوانتن  شفنوظ م   ا   ول  . ش إلجماع 
 لمسيمن  ه   للجل لر هظول إة ار  لر جبات  ل ايل   لمتر تل  ش لمحلمات  ل ايل   لمتر تل  شةحر ذلك فلة  

في كتاص  لسي   لش لي اق ش للن  م يتوا  لياع ش ل جرر كما ذكله  لخالم . فل  تاص شىال  تل كافل  ملتا     ستتاص 
و.إيذ.ا  :  شكا  ول  يذه  آل   ةحلن فنوظ( هيل  ألير ء   إ  هسلع  لياس رن:   سياه  لى محما ب  سنلي  هة   ال

) ن ريهي دي  و غ. تَّ  ي.ُخوُقوا فيي ح. ُسم  ح. ن  شلوذ   متي  ك نل م   أل م  . ر.أ.  ه. الَّذي ن. ي.ُخوُقوو. فيي في.اتين.ا ف.أ.و ريك  و.
شفلق بن  . ت عي   لخر رج   كما  ال ة  ليظ  كل ذةب  :  آالق  لقرل  أةا ال ة  ل  ةا  بذةب بل  قالي  إ

شلوذ  . ميا ض  لقرل  لخر رج  لذو   ك لش   كل ذةب . ش لر جب إةما ير ة ي  لعمرم  .  لي ي  لعام شة ي  لعمرم
في  رل  ما لظ  ستحي  إبار   لى ه  مل نه م  يذ  ش  ( ما لظ  ستحي :  ييظ  ناه  لشةر رةم     قرل  ه و  

شفة  إبكال فل   لشارع لظ  كتف م   لمكيف في  لعميةات    لي ي  لعام ل ل ذةب م   لذةرص  لعمية  ال  لعيمة  
شلةس  لعمل مقصرر  ييى يمل  لجر رح بل .  مجلن  لعمل نش   لعيظ شال في  لعيمةات  مجلن  لعيظ نش   لعمل 

 . لقيرص هدل لعمل  لجر رح شهيمال  لجر رح تب  إال ه   ضم   رل   ستحي   معيى  عتقاه هش ةحر ذلك هيمال  
فلةوظ  قرلر  ال أ رن ييى  لملجئ  ... ش رل  شال ةقرل ال  ضل م   إل ما  ذةب لم  يمي  إلى هللارل كالم 

فلةوظ  قرلر  ة  ل . رج في آلف فومالء في آلف ش لخر .  ضل م   إل ما  ذةب كما ال وي   م   ل  ل آاي  
شكذلك  لمعتحل   لذو   قرلر   حبط إ ماة  كي   ال ينل  فال وبقى مع  بيء .  لمسيظ  كل ذةب هش  كل ذةب كينل

ش لمعتحل   قرلر   خلج م   ال ما  شال  .ل    لخر رج  قرلر   خلج م   إل ما  شيارل في  ل  ل. م   إل ما 
شآر  ف  .شبقرلوظ  خلشج  م   إل ما  هشجير  ل   لخيرن في  ليار. حل  بن   لميحلتن  شيذه  لمي  وارل في  ل  ل
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 لياعة  شى  كا  داةيوا متأشال   اليتقان ت ل الم ش ل ق  ش لحاوث ال  قرلر  ذلك في  أليمال ل   في  هيلم  
 قرلر   ك ل كل ميتاع شيمالء  هش   شغنله  فةقرلر   ك ل كل م   ال يذ   لقرل ال   ل ر  بن   لمجتوا  لمخط. 

فل   ليصرص  لمتر تل   ا نلن ييى هة   خلج م   ليار م  . وارل يينوظ في يذ   إلثبات  لعام همرر ي ةم  
 لتي  حت  بوا يمالء تعارض ةصرص  لرينا  لتي  حت  بوا  شةصرص  لريا. في  يب  م قال ذر  م  إ ما  

 . هشلئك
رضع  شسةأتي  عض  ييا  ل الم ييى  رل  لشةر شهيل  ل با ل في  ليار ال ش ل الم في  لرينا مبسر  في م

ش لمقصرن ييا ه   لياع يي م  يذ   لجيس فل   للجل  كر  ممميا  اآيا .  خياش  إذ  ماتر  شيظ مرةاش  
إال ه    لك فال  قال إ  إ ماة  ةبط لمجلن ذ. إما مجتوا  شىما م لآا مذةبا   شظايل  ل   تأشل تأشيال  رطأ فة  

 . بل يذ  م  جيس  رل  لخر رج ش لمعتحل   . وال ييى ذلك نلنل بليي
بل  لعال ير  لرسط شير ه   أل ر ل  لباآي   لميتاي   لمحلم   لمتضمي  ة ي ما هثيت     وال نقول ال يكفر

 ين لوا  لرينا  لذي  للسرل هش إثبات ما ة اه هش  ألمل  ما ةوى يي  هش  ليوي يما همل     قال فنوا  لحق شي
شةحر ذلك كما وذكل م   لرينا في  ل يظ في  .شيقال م   الوا فور كافل .نلن يية   ليصرص شيين  هةوا ك ل

ل  في شه    ال و    م   ال  خيق  لقلهللا   شكما  ا  ال ك نل م  هيل  لسي   لمشاينل بت  نل.  لي س ش ألمر ل 
ورسف رةم    هة   ال ةاظلت ه ا ةية   رةم    ما   هبيشي  .. . ا شال  عيظ  ألبةاء  يل ش ريو   آلرل  

 .ةتى  ت ق رهوي شره   ه  م   ال  خيق  لقلهللا  فور كافل
 

وأما الاخص المعنن إذا ونل هل تاسدوو انه من أهل الووند وانه  افر فسذا ال ناسد و يه إال بأمر   
اسد و   معنن أو هللا ال يغفر له وال  رحمه )ل يخ ده في فننه من أوظم البغي أو ي. تجوز معه الاسا   

 .  النار فنو هذا حكم الكافر بعد الموت
 

شلوذ  ذكل هبر ن شن في سيي  في كتاص  ألنص  اص  ليوي ي   لباي شذكل فة  ي  هبي يليل  رضي    
ةايما وذةب ش آلرل مجتوا في سمعن رسرل    قرل كا  رجال  في بيي إسل  نل متر رن  ف ا  ه:   يي   ال 

فقال . ييى ذةب فقال ل  ه صل    لعبان  ف ا  ال وح ل  لمجتوا ول   آلرل ييى  لذةب فةقرل ه صل فرجاه ورما
ف بة هرش ةوما فاجتمعا ييا . واريك    لجي   ال فقال و  ال  ا ل   لك هش  رييي شربي ه ع ن ييي ر نبا 

ش ال ليمذةب  ذيب فانرل   لمجتوا هكين بي يالما هش كين ييى ما في واي  انر  رص  لعالمن  فقال لوذ   
ت يظ  كيم  هش  قن نةةاه قا  ال هبر يليل  ش لذي ة سي بناه ل .ش ال لترل  ذيير      لى  ليار   لجي  بلةمتي 

 . شير ةاوث ةس  ( شهللارلت  
 

ويمكن أو يكوو ممن لم  ب غه ما وراء . ه ورو الاخص المعنن يمكن أو يكوو مجتسدا مخوكا مغفورا ل
 ما غفر ل ذي وال إذا , ويمكن أو يكوو له إيماو وظيم وحسنات أوجبه له رحمة هللا .   ذلك من النصوئ

مه فا وقوني تم اذروني تم غفر هللا له لخانته و او يظن أو هللا ال يقدر و   جمعه وإوا ته أو شك في 
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اآلقر  ال يمنعنا أو نعامبه في الدنيا لمنة )دوته وأو نستتنبه فنو تاب وإال لكن هذا التومل في أمر . ذلك 
 . وت ناه 

تم إذا  او القول في نفسه  فرا ونل إنه  فر والقائل له يكفر باروب وانتفاء موانة وال يكوو ذلك إال إذا 
 . صار منافقا زنديقا

  
و تاب هللا  بنن . إال من يكوو منافقا زنديقا  القب ة المظسرين اا الم أهلفال  تصور أو يكفر أحد من 

وهم الذ ن ال , ذلك فنو هللا صنا الخ ق فيه تالتة أصناد صنا  فار من المار نن ومن أهل الكتاب 
وهذه اروسام المالتة . وصنا أوروا به ااهرا ال باطنا . وصنا المؤمنوو باطنا وااهرا . يقروو بالاسا تنن 

بقر  و ل من تبه انه  افر في نفا ارمر و او مقرا بالاسا تنن فننه ال يكوو إال مذ ور  في أول  ور  ال
 . زنديقا وال ند ق هو المنافق 

ويحم  ه   ك ل ه ر ما    لباآ    فلة  م  ك ل كل م   ال  لقرل  لميتاع في. شييا   ول غيط  لطلفن  
شى  كاةر  مذةين  كما . رل  شيممير   اهلل شرسرل  بل يظ في  لباآ   حير    شرس  لةسر  في  لباآ  ميافقن  

ه  رجال كا  ييى يوا  لييي كا   :  ثين في دحةم  لبخاري ي  هسيظ مرلى يمل رضي   يي  ي  يمل
 سم  ييا   شكا  ويقب ةمار  شكا   ضحك رسرل   شكا  رسرل    ا جياه في  لشل ص فأتى    ورما فأمل 

م   لقرم  ليوظ  لعي  ما هك ل ما ومتى    فقال رسرل   ال تيعي  فو  ما ييمن إة   حب      فجيا فقال رجل 
 ( .شرسرل  
شيذ  همل متةق     في آر  ف ك نل  شه م  في  لعيظ ش لاو  شفنوظ  عة مقاالت  لجومة  هش  لملجئ  هش  

.    جمي  تيك  لياي  بل   لع ميوا  كرةر   ا من لقاري  هش  لشةع  هش  لخر رج شل    أل م  في  لعيظ ش لاو  ال
البدع تكفنر بعضسم بعضا ومن  أهلفمن ونوب  . شلوذ   ةتحل هيل يذه  ألير ء لطر  ف م   لسيف  لمشاينل

  . مما ش أهل الع م أنسم يخوكوو وال يكفروو 
 

 ال   . ة  لذةرص ك ل  شل    قي ييا إبكال ولن ييى كالم  لشةر رةم    شير ه   لشارع  ا سمى  ع
 رسرل   ديى    يية  شسيظ :ش ال  . ومن لم يوكم بما ان ل هللا فأولكك هم الكافروو  تعالى : 

 : ش ال . م  ةاوث  ب  مسعرن رضي   يي  . مت ق يية  (  باب المس م فسو  ووتاله  فر  
هةايما(  ال  للجل ألرة   ا كافل فقا  اء بوا  إذ  ش. (ترجعوا بعدي  فارا يضرب بعضكم رواب بع    ال  

أربة من  ن فيه  او منافقا قالصا ومن  انه  :    ش ال. مت ق يينوما م  ةاوث  ب  يملش رضي   يي  
فيه قص ة منسن  او فيه قص ة من النفا  حت   دوسا إذا حدا  ذب وإذا وود أق ا وإذا واهد غدر وإذا 

ال   ني ال اني حنن   ني وهو :    ش ال .  ةاوث ييا   ب  يمل رضي   يي مت ق يية  م   ( قاصم فجر
ش لترب  معلشض  (  مؤمن وال يسر  السار  حنن يسر  وهو مؤمن وال يارب الخمر حنن ياربسا وهو مؤمن

من     :   ش ال. رش ه مسيظ ي  جابل رضي   يي  (  )نن المس م وبنن الكفر تر  الصال :   ش ال .  عا 
من ح ا بغنر هللا فقد :   ش ال ( .  أت   اهنا فصدوه أو أت  امرأ  في  )رها فقد  فر بما أن ل و   مومد
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(  النياحة و   المنه تنتاو في أمتي )سم  فر الوعن في ارنساب و:   ش ال . رش ه  لحاكظ بوذ   لي , (   فر
 .شة ا ل ذلك ك نل  . 
 

  سم و   أو مرتكب الكبنر  ال يكفر  فرا  نقل ون الم ة بالك ية  ما  أهل السنة متفقوو  أووالجواب  
 نقل ون الم ة لكاو مرتدا يقتل و    ل حال وال يقبل وفو ولي القصائ وال  اذ لو  فر  فر إواله الخوارج 

 .  متجري الودو  في ال نا والسروة وشرب الخمر وهذا القول مع وم بوالنه وفسا ه بالضرور  من   ن اا ال
كما   شمت قر  ييى هة  ال  خلج م   إل ما  ش إلسالم شال وارل في  ل  ل شال  ستحق  لخيرن م   ل افلي  

يا أ سا الذ ن ) : إذ  ا جعل   ملت ب  ل ينل  م   لمممين   ال تعالى . فل   رلوظ  اآل ه ضا    الن  لمعتحل  
 ( .  فمن وفي له من أقيه شيء فاتباع بالمعرود:    لى ه   ال .( .فمنوا  تب و يكم القصائ في القت  

وإو :   ش ال تعالى . ش لمل ن هرر   لاو  بال ريب . فيظ  خلج  لقاتل م   لذو  هللامير  شجعي  هرا لرلي  لقصاص 
( إنما المؤمنوو إقو  فأص ووا )نن أقويكم :    لى ه   ال     ( طائفتاو من المؤمننن اوتت وا فأص ووا )ننسما

شةصرص  ل تاص ش لسي  ش إلجماع تال ييى ه   لح ةي ش لسارق ش لقاذف ال  قتل بل  قام يية   لحا فال ييى  .
من  انه ونده رقيه النوم مظ مة من ورك أو :   ش ا ثين في  لصحةم ي   لييي هة   ال   هة  لةس  ملتا 

ومل صالح أقذ منه بقدر مظ مته وإو لم شيء ف نتو  ه منه النوم وبل أو ال يكوو  رهم وال   نار إو  او له 
هرلجاه في  لصحةحن  ف ين ه   ( يكن له حسنات أقذ من  نكات صاحبه فورحه و يه تم ألقي في النار

ما تعدوو :    شكذلك ثين في  لصحةم ي   لييي هة   ال.  ل الظ  كر  ل  ةسيات  سترفي  لم يرم ميوا ةق  
 له  رهم وال   نار وال المف ا من يأتي  وم الايامة وله حسنات أممال المف ا فيكم والوا المف ا فننا من ال

من حسناته وهذا  الجبال فيأتي وود شتم هذا وأقذ مال هذا و فك  م هذا ووذد هذا وقرب هذا فيقتص هذا
 ( من حسناته فنذا فننه حسناته وبل أو يقضي ما و يه أقذ من قواياهم فورحه و يه تم طرش في النار

ساء   عمل  إلفال ذلك ييى هة  في ةال  ( .إو الوسنات  ذهبن السنكات :   ش ا  ال تعالى . مسيظ رش ه 
ش لمعتحل  مر فقر  ليخر رج ييا في ةكظ  آلرل  فلةوظ ش فقريظ  . ةسيات تمحر سنئات  شيذ  مبسر  في مرضع 

لن  لمعتحل  ةسمة  فاسقا فالخالف ل    الن  لخر رج ةسمة  كافل  ش ا  ييى ه  ملت ب  ل ينل  مخيا في  ليار
شهيل  لسي  ه ضا مت قر  ييى هة   ستحق  لرينا  لملتب ييى ذلك  لذةب كما شرنت    . بنيوظ ل  ي فقط 

شىذ   جتمعن . ال كما  قرل   لملجئ  م   ة  ال  ضل م   إل ما  ذةب شال وي   م   ل  ل آاي     ليصرص 
شةصرص  لرينا  لتي  ستالن بوا  لخر رج ش لمعتحل  تين  لك فسان  ةصرص  لريا  لتي  ستالن بوا  لملجئ 

 .شال فا ا  في كالم يمالء سر  هةك تست نا م  كالم كل آا    فسان مذيب  لطا     ألرل  .  لقرلن  
شير هة  يل  كر   ل  ل   ثظ  عا يذ   الت اق تين  ه  هيل  لسي   رتي ر  رالفا ل  ةا ال وتلتب يية  فسان  

شيذ   الرتالف ةشا م    يى مل تب ك ل  نش  ك ل كما  رتي ر  يل  كر   إل ما  ييى مل تب إ ماةا نش  إ ما  ي
 رتالفوظ في مسمى  إل ما  يل ير  رل شيمل وحيا شييقم هم ال  عا  ت ا وظ ييى ه  م  سماه   تعالى 

شيسمي رسرل  م    حاكظ  انل ما هةحل   كافل   سمي   سبحاة   ل ه شرسرل  كافل  ةسمة  كافل  إذ م   لممتي  
ير ك ل  :  شل   م   ال إ   إل ما   رل شيمل وحيا شييقم  ال  تقام ذكله كافل  شال ةطيق يينوما  سظ  ل  ل 
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شم   ال إ   إل ما  ير  لتصاوق . كاإل ما  يياه    ش ل  ل يياه ييى مل تب ك ل نش  ك ل. يميي ال  يتقاني 
 ال ير ك ل مجاهي غنل . ش ل  ل ير  لجحرن شال وحيا   شال ويقصا     لعمل في مسمى  إل ما  شال وارل 

إذ  ل  ل  لح ةقي ير  لذي ويقل ي   لمي  شكذلك  قرل في تسمة   عة  أليمال  اإل ما  كقرل  تعالى  . ة ةقي
 ماةا مجاه  لتر ف دحتوا ي  سمنن إ هةواي دالت ظ  لى بنن  لمقاس ( .ه وما  او هللا ليضية إيمانكم :  

شلوذ   حكظ  لسالم  ل افل إذ  ديى . ش لااللتوا ييى  إل ما  إذ يي ن ل  ييى كر  ممنووا ممميا ه إل ما  
فيةس بن  فقواء  ألم  ةح ع في هدحاص  لذةرص إذ  كاةر  مقلي   اآيا شظايل   ما جاء     للسرل شما . دالتيا 

. شل    أل ر ل  لميحلف   رل م   قرل بتخينايظ في  ليار كالخر رج ش لمعتحل  . ا تر تل ييوظ هةوظ م  هيل  لرين
 .شل   هرنه ما في ذلك  لتعصب ييى م   ضانيظ شىلح م  لم   خالف  رل   ما ال ويحم  ش لتشية  يية  

ا ييى كيا مأمرري   العال في مجانل   ل افلي  شه   جانلر   التي يي هةس  ف ةا ال  عال  عضي شىذ 
يا أ سا الذ ن فمنوا  ونوا ووامنن هلل شسداء بالقس  وال يجرمنكم  :   ال تعالى .  عة في م ل يذ   لخالف 

 ( . شنلو ووم و   أو ال تعدلوا اودلوا هو أورب ل تقون 
 تفون له وهو أو الوكم بغنر ما أن ل هللا ود يكوو  فرا  نقل ون الم ة وود يكوو  أووهنا أمر يجب  
 بنر  أو صغنر  ويكوو  فرا إما مجازيا وإما  فرا أصغر و   القولنن المذ ورين وذلك بوسب حال  معصية

الوكم بما أن ل هللا غنر واجب وأنه مخنر فيه أو ا تساو به مة تيقنه أنه حكم هللا  أوالوا م فننه إو اوتقد 
الواوعة وودل ونه مة اوترافه بأنه وإو اوتقد وجوب الوكم بما أن ل هللا وو مه في هذه .  فر أ بر   فسذا

فسذا وائ ويسم   افرا  فرا مجازيا او  فرا أصغر وإو جسل حكم هللا فنسا مة )ذل جسده . مستوق ل عقوبة 
  . ا تفرا  و عه في معرفة الوكم وأقوأه فسذا مخو ء له أجر و   اجتسا ه وقوؤه مغفور و

   إل ما  ذةب لم  يمي  مخال    لملجئ  شبيوتوظ كاةن  ا شهر ن  لشةر رةم     قرل  شال ةقرل ال  ضل م
ش عن لبعة  ألشلن  فات ق  لصحا   ييى  تيوظ إ  لظ وتربر  م  ذلك فل   ا م  ب  ييا   بلص  لخمل  عا 

ليا و   الذ ن فمنوا ووم وا الصالوات جناش فيما طعموا إذا ما  : تحليموا ير شآا    شتأشلر   رل  تعالى
 ت ق ير شييي ب  هبي   فيما ذكلش  ذلك لعمل ب   لخطاص رضي   يي  .   وفمنوا ووم وا الصالوات اتقوا

ش ال يمل . ييى  ستحاللوا  تير   هدلش شى    آالب شسا ل  لصحا   ييى هةوظ إ   يتلفر   التحليظ جياش  
ل شذلك ه  يذه  آل   متشلص  لخ لح ل  هما إةك لر  تقنن شهللامين شيمين  لصالحات لظ  إستك هرطأتلقا م  

  سبحاة  لما ةلم  لخمل شكا  تحليموا  عا ش ع  هةا  ال  عة  لصحا   ف ةا  أدحابيا  ه ةحلن  سيب 
فأةحل   يذه  آل   وين  فنوا ه  م  آعظ  لشيء في  لحال  لتي لظ  حلم فنوا    لذو  ماتر  شيظ  شلبر   لخمل
 ست بال بنن  لمقاس ثظ إ  هشلئك  هملممين   لمتقن   لمصيحن  كما كا  م  فال جياح يية  إذ  كا  م   لم

حم تن يل الكتاب  :   سر  م   لترب  ف تب يمل  لى  ا م   قرل ل  هللا  لذو  فعير  ذلك وذمر  ييى هةوظ هرطر  ش
ك  لمحلم هشال هم ما هنري هي ذةيةك هي ظ  ستحالل ( . من الع ي  الع يم غافر الذنب ووا)ل التوب شد د العقاب

 [ هيؤ. شيذ   لذي  ت ق يية   لصحا   ير مت ق يية  بن  ه م   إلسالم.  أسك م  رةم    ثاةةا 
 . و فيه من البياو ما يغني ون الارش والتوقيح.  انتس   المه رحمه هللا  
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  لت ل   بن   إل ما  شهرتظ  ل قل   ما  ال  ةج   إلسالم  إلمام هبر ةاما  لاح لي رةم    في كتا    
الذي  نبغي   االحتراز ون التكفنر ما وجد إل  ذلك  بنال , فنو ا تباحة  ماء المص نن    ش لحةا   (  ال :

( .  المقرين بالتوحند قوأ , والخوأ في تر  ألا  افر في الويا  أهوو من الخوأ في  فك  م لمس م واحد
 و  تعالى هييظ .

اياش  شآالص  لعيظ ميوظ في يذ   ألمل ةةط  لاويوظ ش هلسيتوظ   في  لحكظ ييى هةقل يذ  لةستحيا  لمج
هن ا   لياس شالسةما ير م  لمسيمن  .ال لت ر  ةج  ليملجئ  شغال  هذةابوظ في هماةيا    اتيوظ   .  ف ي رسا ل 

بالسيل   شجيرنيظ شهير ةوظ كتابي يذ  ما  ك ي لياالل  ييى ةضي ييى جوان  ل  ار  لاح   شهذةابوظ م   لملتاو
شييى ت  نل م  بلع شةكظ  انل ما هةحل     شكذلك ت  نل م  هيا   ل افلي  شظايليظ ييى  لمسيمن   والسناو

م   لحكام  لملتاو  هش م  فعل ذلك م  جيرنيظ شيساكليظ . شم يوظ ه ضا ه م   ل  ل م   لعيماةنن   لطايين  
ام  لا ي  ي  جوان ييما وظ ششسا ل إيالموظ شبل م  ةلص  ألف ار  لتي في نو    . شكذلك ةضي ييى ي

 . بالوجة والبياو رتليريا 
شهةصم  لمجاياو  رتاما  أ  وتلكر   لخرض في يذه  لمسا ل ليعيماء شآالص  لعيظ  لقانري  ييى  لخرض  

ه  ل ليض   لمتعني  ييى كل مسيظ في رضموا  لصعب   شييصلفر  إلى  تال هيا ء   تطيةقا لما  ستةقيره م  يذ
  لنرم .
 

أ اس , وما  تفرع ونسا من العقند  الجسا ية ..  اا المية  وفي قتام هذا الباب أؤ د و   أو العقند 
. وبقدر وقوحسا في و ب المؤمن ووق ه يكوو مستون   و ه في لدن المؤمن المجاهد  ل حر ة و  و  

 ا .هذه الويا  ومواوفه مما يعترقه فنس
إو فتار وقوش هذه العقند  ووجو ها ور وقسا ال تخف  . ولسا بالغ ارتر في إيجا  المؤمن الصالح 
الخ و . والمجاهد العقائدي الما)ه بفضل هللا .  ما أو فتار زوالسا  وتاوهسا ال تخف . ولسا بالغ ارتر في 

ن مسه النوم بكل وقوش . ومن هنا تدرج الناس في  ر ات الفسو  والضالل والض ا والسواو  ما ن ياه و 
 لن يص ح فقر ارمة إال بما ص ح به أولسا .رحم هللا من وال : البداية . و 

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1074  [  

 

 الباب الثاني                                                                          الفصل الثامن

 

 مية()أسس النظرية السياسية لدعوة المق اومة اإلسالمية العال
 

إذ  هرنةا ه  ة ةظ ة ليتيا  لسةاسة  بياء  ييى نر س  هشج   لقصرر هش  ل شل   في  لطلشةات  لسةاسة  
وان    لسا ق  . سيجا لألسف ه  مع ظ  لتجارص  لجوان   لظ  ك  لاووا ة ليات سةاسة  م صي    جليتجارص  ل

 ل ارق بن    اليتبار   جب ه  ةأرذ  عن  شال مرجح  في  عة  لتجارص شلألسف. يذ  م  جو    شم  جو  هرل 
ة ام إسالمي ( شبن   لواف    لواف  لسةاسي  لل ةسي ليتي ةمات  لجوان     شير إسقا   ألة م   لقا م  شى ام

م  نير   لمقاشم  شير   نف  دا ل  لمحتل  لااهي شم   عاشة  (. شلذلك ةارل في تحاوا معالظ ة ليتيا 
 و   لمرفق . لتعلض ألشج   صرر  لتجارص  لسا ق  . نش   لسةاسة  مبابل    

 
 أوالً: مدخل ومبادئ عامة 

ةعلض    م   لم نا ه  ررل في  لحاوث ي   لي لي   لسةاسة  لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة ا يل  ل
 نوا .  ةظ  لسةاسة    مما  سايا ييى فوظ ة ليتيا ش ألسس  لتي بينن ييالجمي  م   لتعلي ات ش لم 

 مكانة السياسية الشرعية:  -( 1)

 لسةاس  ييظ شف  شجا ميذ شجا  لبشل.  ش ا تطررت ميذ  ا ظ  لحما    إلى ه  شدييا إلى يذه  لعصرر 
ش لسةاس  لاي غنل  لمسيمن  تختيف   لحاو    لتي هدبم ما ر ةلك   لبشل شمصالحوظ يينوا شييى تعيقاتوا .

 لتي شجاتوا تعيق ييى ة ةقتوا ييايظ   ما  ال    مرةتاملي(   لقا ا   لتعينلييوا كما يي يياةا . شم  هشجح 
 يياما  ال :  ل اةة    في  لحلص  لعالمة   لشونل  لعسكلي  إلة ينحي 

 ( .. شيك ي هةوظ ه امريا ييى  رلوظ.. الورب ومل وذر.. وأما السيا ة فيا هللا   
  لسيا ة مبا    ائمة.. في السيا ة مصالح  ائمة..(.ليا في السيا ة والوات  ائمة.. ليا في ا )
ش ا هدبم ما ر  لسةاس   لنرم   م  سةطل   ر   ل  ل ش ل يظ ش لطغةا  في  لعالظ  ل افل  شكذلك في  

(    لتي توام همام  لمصالم الميكافن يةيالميا   لمسمى مجاه    إسالمي( ييى ةا سر ء   ييى  ألسس  
نو  شريق شمياه. ةنث ال  عتيل ة ث  لعورن   شتانل  لمر  ف شةقة  لمبانئ   شيتك  ش ألغل ض ش ألير ء كل

 هساسةات  ألرالق ينبا  . ألة  دار يلفا  متعارفا  يية  .
هللارل. م يوا م ل كاف  هشج  ةشا   إلةسا  ييى يذه  لبسةط  .  يءشل    لسةاس  لاويا ةح   لمسيمن  ب

:    سبحاة   ( ش رل . يءما فرطنا في الكتاب من ش   : في  رل  تعالى فوي محكرم   أةكام بلعة  . شن ري 
( .  شم  ييا  دطيم ييى هدرلوا شييرموا شما وتعيق بوا ييا  لمسيمن  أ ون لنا و يك الكتاب تبيانا لكل شيء

 (.السيا ة الارعيةمصطيم  
تب ميذ دار  إلسالم . ش ا تياشل ش ا  ةتل يذ   لعيظ بن  ييرم  لشليع  مكاة  ملمر   . شهل ن فة   ل  

 بن  ييرم هرل  كما ير نهص  أل امن  . ثظ باه    مي رث    في مختيف كتيوظ م ل  أ ر ل تجايا  ر ياه   لعيماء 
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م   ستقل ر  لخالف   إلسالمة  شتطرريا   شتحرلوا إلى  لحجظ  إلميل آرري في  لعصل  ألمري ثظ وتياشل مي صال 
تعامل  لسالآن  ش لعيماء م  مختيف  لمسا ل    لتي آلهت بتعان  لشعرص  إلسالمة     لعباسي شما  عاه   ش 

شةاش   لمسا ل ش لحاج  ليتقين    شسةاس    لاو  ش لاةةا( كما هسمريا لاي  لمسيمن    شكذلك  لحاج  ليتعامل 
ياه  لعيماء  صي ر   ف   باهت ييرم  لسةاس   لشلعة  تتطرر . م   لخالفات ش  إلبكاالت  لسةاسة ..  لر ذلك

مستقي  شميرب  .  حنث غطن كاف  مجاالت يال ات  لحاكظ  المحكرم   شما ويجظ  ييظ  لسةاس   لشلعة  كتبا في
ي  ذلك م  هشج   ت اق شرالف . شكذلك يال ات  لمسيمن   انل  لمسيمن    م   لم ةمن  بنيوظ.  شيال اتوظ 

  لعوا ش ألما  شسر  ذلك .   ش  م   ل  ار في ةاالت  لحلص ش لسيظ
فتلكر  ليا تل ثا  يا ال  شمل ج  في غا    للشي  ش لمرسرعة  تشكل ملجعا  في غا    التساع   شميطيقا  وت    

 ش الستيبا يية   لمجتواش   لنرم ألرذ  ألةكام  لتي تت لر معطةاتوا شهسبابوا   شلإلت اء يينوا في  الجتوان 
  لمسا ل .  ش ل ةاس فةما جات فة  هشج 

 أحكام السيا ة الارعية هي  :  أحكام شريعة  ي   فقه واوة و معويات  يا ة
 

 عالقة الثابت بالمتحول: هي  العالقة بين الشريعة والسياسة  -( 2) 

م  معلف  هةكام   ش ل تر  ش لحكظ في مسا ل  لسةاس   لشلعة    م يوا م ل كل ميطيقات كل فتر    ملكب
  شهدرلوا ش ر يايا    ثظ معلف  ت ادنل  لر  ع   لمطيرص  لحكظ فنوا   ثظ تطينق تيك  ألةكام  عا  لشليع   ل ابت

 لصحةم هش  لذي  كر  ييى  أل ل فة  بن  هجل   الجتوان لعيظ ييى تيك  لر  ع   عا  ل وظ   فةصل  لم تي إلى 
  لمخط  شهجلي  لمصنب. 

اول فة  ل بات  ألسباص شمياآات  ألةكام   م ل مسا ل هةكام ش  ألةكام  لشلعة   ةريا  أ ةرع ثابن ال تي
 لعبان ت ش لمر ريث   شك نل م  هةكام  لمعامالت ش لينرع ... إلر . فال تتيال فنوا  ألةكام  ا ما  شال ةاو ا  . 

 ل شةرع وتعيق بتطرر هشج  ةشا   لبشل شةاش   لمسا ل . م ل ك نل م  هةكام  لمعامالت ش لتجار ت ش لمسا
  لمالة   لمستحاث  ييى سينل  لم ال .

شتأتي  لسةاس  في آيةع    ألمرر  لتي ضبطن فنوا  لشليع   ألةكام  ضم  رطر  يليض  . شييقن  
فنوا ك نل م   ألمرر ييى متلتبات ةتا    لمصالم ش لم اسا. شتقاول ت هيل  للهي ش لتجلب  ش لخيل  .  حنث  كر  

هسباص معني   قاريا هيل  لمعلف  فنوا   ش ا  كر  ةل ما  إذ  هةت ن تيك  لشلش      لعمل ةالال  مشلشيا   شلش 
بياء  ييى ة س  لقر يا  لشلعة . شكذلك فوي م   ألبر ص  لتي وتس  فنوا  ل ةاس   ش ستصحاص  ل لشف 

شلذلك فلةوا  ش ألةر ل   ش الستحسا  ش لعلف . كما وتس  فنوا  اص  لمصالم  لملسي    شهةكام  لضلشر ت ...
 :تحتاج م   لمتصاري  لوا إلى ه   جمعر  ثالث  همرر مجتمع  

شليضلص هم ي   أولسا و م بالاريعة . وتاننسا فقه في الواوة . وتالمسا تقون والية تن هسم ون السون . 
 مما  ألف  لياس هةايما م   ألةكام  ل ابت  شثاةنوما م   لمتحرل .. 

كيوا ثابت  ف ل ةا  ويقة  لطوار   حصل م   إلةسا   لنرم كما  حصل م  فأةكام  لطوار  ش لعبان ت 
 كل إةسا  ميذ ريق   .  ف يتن  ألةكام . شهةكام  لعبان ت كيوا ترقةفة  شت صنية . 
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قايا   لخلشج ييى  لحاكظ  ل افل  لذي با  مي   ل  ل  لير ح ش ليم دليم    شليضلص م ال  ي   لمتحرل .
ص ش لسي  . شل    ل قواء  الر  في  ل تر   لشول   لميقرل  ي   لقاضي عةاض . إذ  ك ل  لحاكظ دحةم في  ل تا

 ش رتا  خلشج  لمسيمن  يية  شريع  إ  ظير   لقار  ييى ذلك! 
! . شيل تستري فنوا هفوام  لياس ؟ شكظ م   لعر مل تتشا ك في ذلك  شتيال  فم   لذي  قار ظ   لقار 

تاج يذ  لي وظ ش لضبط ش لتقر  ش لسالم  م   لور  . ش ل م ل ذلك ي  مسا ل  ألمل تقاول توظ ؟ شكظ  ح
 المعلشف ش ليوي ي   لمي ل   لذي ير فليض  . ش ا بلآوا  لعيماء لذلك  أ  ويت  ييوا معلشف شال ويت  ي  

ش ليوي هش  حلم   ألمل مي ل هكيل  فتصنل ةل ما .. فم   لذي  قار  ليتا   ةتى  حل بكال م  هبكال  ألمل 
؟!.  شيكذ   الستعاة   انل  لمسيظ في نف   لصا ل ييى  لمسيمن  .  ةنث  ت ق  لعيماء كيوظ ةتى م  ةلم 
 إلستعاة   انل  لمسيظ في  لجوان م ل  ل ايلي  شغنليظ    ت قر  ييى هة  إذ  هبف هيل  إلسالم ييى  لوي   أ  

ييا  لبعة ش رتيف هللارلش ..   فما مياآات  لحكظ في تيك  جاه  االت اق . شفي غنل يذه  لحال      جاه
 لعاشل  ألت ةاء   هدحاص  لخيل  ش لتجلب  م  هشلي  ألةالم ش ليوى شرؤشس  لياس   ت. إةوا تقاول ؟  ألةكام 

 شييماؤيظ  ألت ةاء!.. 
وا متحرل . فت ر  فالشليع  شهةكاموا ثابت  . تطينق ييى ش    ةلك   لبشل شةر  ايظ ش يربوظ شسيركوظ   شكي

 ليتةج  ه  هةكام  لسةاس   لشلعة  ملة  متحرل    ضم  إآار ثبات يمرم هساسةات هدرل  لشليع  . شلذلك 
 كا   لقرل فنوا م  هنق شهدعب  ألمرر. شربما كا  يذ  هدعب هبر ص  ل ق  ش ل تر  شهرطليا  ييى  إلآالق.

  
 أحكام َرعية وحقيقة سياسية :فريضة َرعية و :أعمال المقاومة ومجاال.ها -( 3)

يي  لسةاس   أسالنب يية  . شيذ  : أ  أةوا (  لحلص   يلف  لمعادلش  م  ييماء  الجتماع ش لسةاس  
دحةم . ف ل  لحلشص ش لصل يات   يي  لرج   لعيةا ليعال ات  لسةاسة   يياما تيقط  سيل  لت ايظ  الرسا ل 

 ش لسةاسة .  لابيرماسة 
شص يي شسا ل  لسةاس    شيذ  دحةم ه ضا . شىذ  ة لةا إلى ة نل ذلك لاويا معشل ش الر   أ   لحل 

 لمسيمن  شم  مي رر هةكام بليعتيا لرجاةا ذلك دحةحا  . فالجوان فليض  بلعة    شهةكام نوية  شل    ر ياه 
 العاش ش لصاوق . شهدرل  شما ويجظ يي     سر ء  كا  جوان آيب هم جوان نف    ير مجال ليعال ات  لسةاسة  

 شتيجظ يي  هشج  ةشا  شيال ات كيوا ذ ت آيةع  سةاسة .
 لصا ل يينيا    لواجظ يينيا   المقاومة.. مقاومة وون اا تعمارفلذ  ما جئيا لمرضرييا . شير  

 مخططات بامي  ل ل هشج   ليشا   لبشلي ش لمكرةات  لحضاري  . لرجاةا ه   لمقاشم   يمل سةاسي(     كل 
لوذ   لتعليا  لمرجح جا   م  معيي شه عان. شال  مك  أليمال  لمقاشم   م ورموا  لشامل ه  تحقق يافا    شه   ما

 كر  لوا ةتةج  باش  بلةام   ست مار سةاسي   ليتضحةات  لجوان   ش  أليمال  لعسكلي     لتي  جب ه  تيلم  
 كيوا  حنث ت ر  شسني  لواف .

هجل نةل  لاح     شىرل جوظ م  بالنةا   شدلف كنايظ ييا   شىسقا  هة م  فالرسني   لعسكلي  يي م   
 ةي ا وظ   شى ام  هة متيا  لشلعة   لمستقي .. فوي شسني  أليا ف كيوا سةاسة ! 
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 شألةوا محكرم  ب ر بن بليعتيا   فلةا ةعلف  لمقاشم   أةوا :
ئل العدو واوالء   مة هللا ورفة را ته ) أومال الجسا  المس ح لتوقق أهداد  يا ية شرعية.لدفة صا 

. مقيرل  تحن ر وتوا بوان  في سينل   ( . شبذلك ت ر   لمقاشم  جوان   في سينل   . ش لقتل وتوكيم شروه
 لاي   سبحاة  ش تعالى بلةمت  شفضي .

  
 أعمال المقاومة نوع من حروب العصابات  وهي عمل سياسي:  -(4)

ات   ف   ستل تةجي مكر  م  ت تةكات يسكلي  هدبحن معلشف  ش مارشس  . هسيرص ةلشص  لعصا 
شدارت ييما   ل  هدرل  . ةنث ورظف  لضعةا هيمال  ضم  إمكاةةات   لقيني    م  هجل إجوان  لخصظ ييل 

 هش  الةوةار م  ن ري .  الةسحاص لحلص  لطريي   لما  إلنرال في هشضاع سةاسة  تضع  همام رةار 
ةلشص  لعصا ات هبا   في تاريخوا كي    ةلشص تامنل بامل لقر   لخصظ شجنرب  م  هجل  شلظ ت   

كسب  لحلص . بل لظ تعا مع ظ  لحلشص في  لعصرر  لحاو     تيوي  لصل ع   الامار  لماني ليخصظ إال في 
ش جتماعة  تضع  ةاالت ةانر  جا  . شىةما دارت  لحلشص شسني  إلنرال  لعاش في هشضاع سةاسة  ش   تصان   

 .ش الةاةارفي ةال  لوحيم  
في بلح يذ   ل    . شهةنل  لقارئ إلى يان م   لمحاضل ت  لتي سجيتوا   الستطل نشلسن ييا في مجال 

( شيي شرش  تاب حرب المستضعفننفي يذ   لباص   شيي ميشرر  . شهشسعوا مجمري  محاضل ت  عير    
ل  لشايا م  يذ  ييا أ يي ه  ةلص  لعصا ات تقرم ييى  إلست مار بليطا  . ش لخالد  مح / 31/مسجي  في 

 لمتق  برسا ل  لسةاس  ش إليالم   ليجورن  لعسكلي   لتي تقرم بوا  لعصا ات هش  لمقاشمر   لضع اء   تجاه  ر ت 
ي   ضخم  ت ر وظ يان  ش ار  شىمكاةةات .  حنث ومني  لتيسنق في هيمال  لمقاشم    بن   لمجورن  لعسكل 

ش إليالمي   ش لت تةكات  لسةاسة    ييل ةلص إةوا  آريي   لما    تمني إلى إنرال  لعاش في ةال  الةوةار 
ةتةج   لضار  يية  م   للهي  لعام  لا ريي هش  للهي  لعام  لخارجي .  حنث   ستحنل مع   ستمل ره  في 

 رجة  . لمر جو  ش لح اع ييى مقرمات شجرنه شيال ات   لا رية  ش لخا
 لعسكلي  في هيمال  لمقاشم   ذش آا   سةاسي . شال  مك  ه   حقق باش  شسني   ش لخالد  ه   ليصل

يسكلي  فايي  . شمقاشم  تحقق ضلبات شرسا ل ة ة ة  ييى  ألرض . شبحث يذ   طرل شت  ي يذه  إلبار  
 ييا ك قل  في مقام .
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 التفكيك :المقاومة ونظرية التجنيد ,  والتحييد و و -(5) 

 :يا  وا م   لطةا  لمتارج  لتاليتت ر  ساة   لصل ع بن  كل آلفن  متخادمن  شكذلك بن   لمقاشم  شه 
 هيضاء  لمقاشم  .  -1
 هةصار  لمقاشم  شممياووا.  -2
  لحةانور  بن   لمقاشم  شمعسكل  لخصظ .  -3
 هةصار هيا ء  لمقاشم  شممياووظ .  -4
 قاشم . أليا ء  لمحاربر  ليم  -5

شتيصب جورن  لاير  ش لعمل  لسةاسي ل ل مقاشم    شل ل آلف في هي دل ع كا     ييل  لرسا ل 
 إليالمة  ش لسةاسة . شةتى  لعسكلي  هةةاةا  ييى جعل مسار  لتحرل  كر  ييى بكل سوظ تتيقل فة  يذه 

  لمكرةات م   ليوا   ةحر  ليا   ..
ل تحريل ما همك  م   لمكرةات ش لعيادهي  ل ش ل تل م   لصف  لخامس شير معسكل  لعاش  لمبابف

ليمر جو . إلى  لصف  لل    لةكر  ميادل   ليعاش فقط  نش  مبابل   لقتال ش لعر  . شتحريل يذه  لطبق  م  
 لصف  لل    إلى  ل الث لةكر  محاوا   في يذ   لصل ع  لا  ل. شتحريل يذ  إلى  لصف  ل اةي في لةكر  ميادل   

شم    نش  مشارك  لوا في  لاف  ش لعمل . شتحريل يمالء ما همك  لةكرةر  هيضاء  في  لمقاشم .. بوذه ليمقا
  آللة :
 

  ←موا د في الصراع        - 3    ←مناصر ل عدو      - 4   ←معسكر العدو    -5
 ماار   في  مقاومة .  - 1         ←مناصر ل مقاومة     -2 

 

ارومال العسكرية أو السيا ية أو ااوالمية أو  ون ذلك من الممار ات ,  إل  ووندما تؤ ي مجمووة 
وكا هذا المسار . ويالحف وا   المقاومة , أو أي فريق يخوك صراوا  من أي شكل , حت  ولو  او شر ة 
تجارية تخوك منافسة في السو  , إذا الحف أو المعا لة تسنر باكل معكوس بون ..  تخ   اروضاء , 

يقل المناصروو ويصبووا موا د ن , وينتقل الموا دوو إل  نصر  العدو وتأ نده , وينضم بع  المناصرين و 
 ل عدو ون بعد إل  معسكر العدو..   

ف يع م هذا الفريق أو هللا ود ا)تالهم بايا   تسووسم إل  ودر الفال والس يمة . وأو )رنامج وم سم وأ  وب  
  حر تسم مبني و   أ ا قاطكة .
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 لسةاس  ش لصل يات. فةجب ه    لحشا في يالظ  يذه يي  لقايا   لعام   لتي  ل لوا بذشذ   في مسا ل

تةسنل  لعمية   لسةاسة   حنث ترفل  لتجينا م  د رف  ألةصار.  ش لتحننا في د رف هةصاره . ش لت  ةك بن  
يا. شتتقيم ن  ل   لحةان  لقليب م   لعاش   د رف  لعاش . شيكذ  تتس  ن  ل   لمقاشم  شهيضاؤيا شن  ل  هةصار 

شتيقل ما همك  إلى ن  ل   لحةان  إل جابي لصالم  لمقاشم  . شتت  ك ن  ل  هةصار  لعاش شتسنل ليحةان شييسحب 
 م  د رف  لعاش هكيل  ار م    ل تل ش ألفل ن.

 
 :الجهادي, والمناخ صراعنظرية الحشد , ومفتاح ال   -( 6) 

يين  الحاوث ي  مقرمات  ل رر ت شهدرل  لمقاشم  شةلشص  لعصا ات تجا يذه  في  ل تب  لتي
  لمصطيحات.. 

 :نظرية الواد 
شيقصاش  بوا مجمري   أليمال  لسةاسة  ش لايا ة   لتي ترفل ليمقاشمن   تساع ن  ل   ألةصار ش لممياو   

ش لتحشن  الير هم    الرت اءتة    شىمكاةة   لتي ترفل لوظ تجينا  لعيادل  لجان . كما ترفل لوظ  لخامات  ليرجةس
  لمان   ش لمعيرمات... 

 :مفتاش الصراع 
تأييوظ ش شير مجمري   لشعار ت ش أليا ف ش لقضا ا  لتي تطلةوا  لمقاشم  إل ياع  لياس  قضنتوا شيا لتوا 

 لةكرةر  ضم  ةشا  ألةصار هش  أليضاء.  ش ةح  ةطيق يية  مصطيم :
 ( لنتياسب م  ميوجيا شآلةيا  لشليي  إلسالمي.قاومةمفتاش الجسا  والم  

 :المناخ الموري 
شيقصاش      لجر  لعام ششدرل  للهي  لعام إلى  لقياي     أ   إلبكال م   لعاش سر ء كا  مستعمل     هش  

ةكرم  آاغرتة  ظالم    ا شدل لحا  إلةسا ن .  حنث لظ  عا م  ةل ممك  لإلبكال إال  لعمل  لمسيم . 
ور  ييى  لياس ييا ذلك  لتضحةات   ة ل   لما يظ فة  م  سرء  لحال شما  عاةرة  يميةا    سر ء  كا  تةنث 

  هش  تل  ألة س   هش تواوا  أليل ض     الجتماعة ذلك  سيب  ةتوا   لمقاسات  لاوية    هش  أليل ف ش لتقالنا 
  ألجييي   هش  ل يظ هش  ل قل ش ل ا   إلى هللارل ذلك..  هش ةوب  ألمر ل   هش يار  ل ل م   لرآية    هش  الةتالل

 ( لنياسب ف لةا شآلةيا. يلمناخ الجسا ا شةح  ةسمي يذ   
شير  لجر  لعام  لذي  صل فة   لمسيمر  إلى  لقياي   التضحة  ش لسنل في آليق  لجوان  لمسيم في  

 سينل   .
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 بين مسائل الحق والباطل:حدود دائرة الصراع ونظرية الخط الفاصل   -( 7)

 لمسيمر  هدحاص ن اة  رباةة    شةضار  بامي    شة ام ةةا  مت امل  شيذ  معلشف . شبسيب هةوظ ةمي  
 لحق شنيات  شمم يره   فل   ر   لباآل ش لضالل   شهدحاص  لور  شهيل  ل سان كاةر  ييى آرل  ألهما  هيا ء  

ليو  ش لمبانئ   ييى مل تب م   لخالف متارج  . شيذ  م  آبا   لوذ   لاو  شهيي    هش مخال ر  لوظ في  
 ألبةاء . ش م  سي   لخيةق  أ فما  مان م  ه  ييا  ةق   فويا   اآل   شييا  دل ع بن  ةمي  يذ  شذ   . 

 شما ن م ه  ييا  در ٌص فويا  رطأ . شييا  تيا ة بنيوما شتباو  بن  هدحابوما. 
سالم  لحق   شما وت لع ييوا م   ر يا  لوا  ششجره  لصر ص شسر ء  لصل   شلر ذيييا ةعان مبانئ  إل

لعجحةا ي   لحصل. فور معتقا مت امل شبليع  م صي    فيةس م  همل م  همرر  لعةش ييى يذه  لبسةط    
ي  أةوا هش مح رر هش مباح . شلياو  فنوا ره ششج  م  شجره ةشا   إلةسا    إال شليشليع  فنوا ةكظ . م  مأمررٍ 

 رطأ  هش در ص. ةق هم  اآل   هش
ييا   اآل هش رطأ ميا ة مضان ل . شلر   شفي مقابل كل ةق شدر ص تشتمل يية  هدرل يذ   لاو   

جئيا ةم ل يذ  بلسظ يياسي ورض   لمقصرن   شم ييا مجاالت  لحق ش لصر ص   ش لباآل ش لخطأ   ش ل ادل 
 :ط فادل ييى  لشكل  لتاليبنيوما . لرجاةاه مجالن    صل بنيوما ر

 

 
 
 

شيذ  ويطيق ييى كل مسأل  م  مجاالت  رتالف  لمسيمن  شهيل  لحق   م  رصرموظ شهيل  لباآل . 
أليل  لسي  ش لجماي    اليتقانشيكذ  لر ذيين تضلص  ألم ي  شم ين ل ل  ضة  ةقط  في  لشكل لرجات مسا ل 

( . شلرجات يقا ا هيل  ل  ل . شكذلك هيل  لور  1توظ شسيركةاتوظ تم يوا ةقا  في  لمجال    شكذلك كل تصلفا
( . ةنث  جب ه  ة تلض ه   لخط  ل ادل 2ش لضالل م   لمسيمن    شكل سيركةاتوظ تم يوا ةقا  في  لمجال  

رل ه   كر  ةقا  شباآال  بن   لحق ش لباآل .ال  سمم برجرن مسأل  فر   . ألة   مك  ألي مسأل  هش رهي هش  
 في هللا  ش ةا . شال ه   كر  رطأ شدر  ا  في ة س  لر ن . فوذ  ال  حتمي   لعقل شال  لميطق شيذ  بايي .

ن   لاح    ل  ار شم  ش اليظ   شبن   لمجاياو   لمقاشمن  شم  ش اليظ .  أي بفلذ  جئيا لصل ييا  لنرم    
لمسا ل  لصل ع بنييا شبن  هيا  يا ن  ل  محان  ضم   لمجال  لمطيق  فعل هش  رل هش مر ف  لنرم . لرجاةا ه 

 الخ  الفاصل )نن الوق والباطل

 مسائل الوق والصواب

(1) 
 

 مسائل الباطل والخوأ

(2) 
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 لم ترح لمسا ل  لحق ش لباآل . فحاشن ن  ل  دل ييا كاير  مقاشم  إسالمة  يالمة  شم  هياةيا   ضا   لحمالت 
ل ةضارتيا  لصينية   لنورن    لتي تقرنيا همليكا شةي اؤيا شم  ش ف معوا. يي هةوظ دا ل يينيا ولياش  تامن

شىه ل  كةاةيا ششجرنةا شيم ير  آلفا  مت امال .. شةح  ةليا ه  ةاف  يذ   لصا ل شةح , نوييا شهة سيا شهيل ضيا 
 شمقار تيا . 

شل ي ال تتشعب بيا مسا ل  لصل ع ش لخالف في كل مسا ل  لحق ش لباآل ش  لخطأ ش لصر ص   ةم ل لحاشن 
ةم يوا با  ل  محاشن  ضم  مجال  لحق ش لباآل   ن  ل  لوا ةاشن تحا  مسا ل دل ييا كمقاشم    ضا هيا  يا  

مسا يوا كيوا  لعقا   ش ل  لي  ش لسةاسة  ش إليالمة ...  لر . شةسمنوا ةاشن ن  ل   لصل ع . فةصبم  لشكل 
  لمم ل لعمرم مسا ل  لحق ش لباآل   شلمسا ل مسأل   لصل ع ييى  لشكل  لتالي:

  
 

  لمجال  لمطيق  لحق ش لباآل ش لخطأ ش لصر ص . 
( 3 ع إلى     ةصطيم يينوما :  شلجاةا ه   لخط  ل ادل بن   لحق ش لباآل  قسظ مسا ل ن  ل   لصل 

(.. شم  ييا ةستطة  ه  ةصيف كل ف ل  هش معتقا   هش  رل هش رهي هش فعل هش هنص هش  صنا  هش فتر  هش 4 ش
 . لتجا لوا مر عا  في يذ   لشكل شمجاالت   ألربع  شست ر  ييى هةا هربع  تصاةةا: سير ...  لر

 (1مسا ل  لحق ش لصر ص فةما ال وارل ضم  ن  ل   لصل ع شةاشنيا شمجالوا  :     -
 (2مسا ل  لباآل ش لخطأ فةما ال وارل ضم  ن  ل   لصل ع شةاشنيا شمجالوا   :      -
 (3ةما وتعيق  قضا ا دل ع  لمقاشم  م  هيا  وا شمجالوا:   مسا ل  لحق ش لصر ص ف  -
 (4مسا ل  لحق ش لصر ص فةما وتعيق  قضا ا دل ع  لمقاشم  م  هيا  وا شمجالوا :    -

 :شةح  ةرضم يذ   لشكل ليقرل
أنه ولكي توقق المقاومة أهدافسا ومن باب ترتنب ارولويات وتقديم المسم و   ارهم , وا تجالب  
الح و فة المفا د , واقتيار أوظم المص وتنن بأ ناهما , و فة أوظم المفسدتنن بأ ناهما إو  او المص

 الخيار اقوراريا .
التفر  النوم لالناغال في مواجساتنا , بما  تع ق بقضايا ) وو  المقاومة(  االقتصائفع ننا ومن باب  

ة أو فكرية أو أ )ية أو  ل ما ياغ نا و يأقذ ,  واء   انه مواجسات وسكرية جسا ية أو  يا ية أو إوالمي
منا أي شكل من أشكال الجسد , أو يعرقنا ري شكل من أشكال التكاليل. و ننا أو نناغل بالمسائل 

 المودو   قمن إطار حدو   ائر  الصراع . و ل ميسر لما ق ق له.

الخ  الفاصل )نن  حدو   ائر  الصراع.
 الباطلالوق و 

 مجال الوق والصواب العام

(1) (2) 
 مجال الباطل و الخوأ العام

(3) 
 مة
 المقاومة

(4) 
 مة 
 العدو



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1082  [  

 

إلنسا من المس منن . أوانسم ولباوي أ)واب الخنر والوق والسعي فيه أه سا , ومن أهتم )سا وانصرد  
 هللا و   ما صرفوا أنفسسم إليه وتقبل منسم.

ف ل ف ل  هش رهي هش سير  هش  رل هش فعل  سايا ييى إآالق  لمقاشم    هش تيمة  جذشريا  شكل مبابل 
فور مقصا م  مقادا  لمقاشم  لوا في رهي ش رل شير  . شكل ة ةة لذلك مما  عطل  لمقاشم  شيج ف جذشريا 
شيعن  هيا ءيا. فياير   لمقاشم  فة  مر ف تتصا  ل   ما وياسب   األسيرص  لعسكلي هش  لسةاسي هش  إليالمي 
هش هي شسني  مشلشي  . شكما  جب ه  ال ةتشعب شةضة  جورنةا فةما ال آا ل م  شر    م   أل ر ل ش أليمال   

ي    جب ه  ةوتظ  كل مسأل  ن ري  ضم  ش لاررل في دل يات  لحق ش لباآل ش لخطأ ش لصر ص  لتي ال تيو
 ةاشن ن  ل   لصل ع.

  ش لقيرريات   ش لضالالت  شم ايل  ش الةحل فاتفأبكال  لياع  ل  نل   لمت شة   لنرم في  لمسيمن  . 
 ل سرق   ش لمعادي ...إلر . ال تيوي شكيوا م  م ايل غةاص  إلمام  لشليي   شيام  لحكظ  الشليع  . ظولت 

   شتحشل   ورريا .بحش لوا 
( شكل هبكال 1(.. شلوا م  وتصا  لوا م   لايا  ش لعيماء في  لمجال  2فوذه  لمسا ل تق  في  لمجال   

ش الةحل ف  لسيركي ش لخيقي ش للباش  ش ل سان... لر   يي كذلك م ايل م  ضيك  لعةش إليل ض هك ل  لياس 
( 2لع     شتحشل بتح ةق .. شيي مسا ل م   لمجال  ةاكموظ شمحكرموظ ي  ذكل   . شيي م ايل لغةاص ب

 ( . 1  ه ضا   ش لوا م  تصا  لوا م   لمجال  
شهما لر  ام م تي   تي  أ  جنرش  ألمليكا  شممسساتوظ يظ مستأمير  معاياش    ال  جره  لعاش   

وا م  جوان  لحج  ش ليةا  (   شيجب ه  ةتصا  لوا  ما وياسي4يينوظ..!!  فوي مسأل  لوا مر   في  لمجال  
(..   شلر  امن ممسست  ليتطية  م   لحمالت  ل  لي   ألمليكة  تضل  لياس شتيسف 3 جوا م   لمجال  

هدرل نويوظ  كوذه  لتي ه امريا في ش ني يلب    ييى  لحاشن  ألرنةة   إلسل  نية    شغنليا ك نل ..  فور فعل 
ش  جب ه  ةتعامل مع   جوانه شةس   شىه لت    ش غتةال  لقا من  يية   .(4ضم  ن  ل   لصل ع في  لمجال   ش   

 (.. شيكذ .. 3م   ل  ار هش م   لميافقن  م  مر آينيا . شذلك   عل م  هفعال  لقتال ش لمقاشم  م  مجاليا  
 شبذلك ةيخم يذ   لشلح  لذي هشضحيا  الشكل لةسول فوم  :

ة تتصدن ل مسائل المتع قة  بودو   ائر  الصراع مة العدو الصائل بأو  وو  المقاومة اا المية العالمي 
بما وراء ذلك.. ال زهدا   االناغالوح فائه  واء   انه من مسائل جسا  البياو أو جسا  السناو . وتعرك ون 

وتقديم ارولويات وجمة جسو  ارمة  االقتصائفي الوق والصواب , فكل حق مقدس )ذاته . وإنما من باب 
تكا  تكفي مجمعته و    فة هذا البالء العظيم النازل )نا وقابا  من هللا رووام , وامتوانا  آلقرين .  ي الالت

 ونسأل هللا الفوز والسالمة.
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 المشتركة في مسائل الصراعات السياسية بين األطراف المختلفة:  مالقواسمفهوم   -( 8)

 لنرم لطالص  لملةي   البتا  ة  ما  صطيحر  يية   م  مبانئ  للياضةات  لحاو    لبسةط   لتي تارس 
(. ةسب  ليعالظ  للياضي  لذي  بت ل  لتعينل ي   لمجمريات شييادليا   ش لمعانالت ven اسظ  هبكال 

 للياضة  ش لقر سظ  لمشتلك  بن  مختيف  لمجمريات  اللسرم . شيي ف ل   سةط  تسايا جا   في فوظ مسأل  
يالظ  لسةاس  بن   لمجمري   لمي صي    ش لمختي   ش  لمتيا ض  شةتى  لمتخادم . ش لم ال  لقر سظ  لمشتلك  في 

  لبسةط  لتالي ورضم مياه ذلك:
 ( { . شمجمري  هرل  :10,9,4,3,1لر كا  لاويا مجمري  هيا ن :}س =  

مشتلك  بن   ( {. سيجا  المالة   ه   ألر ام  ل45,15,9,4( { . شثال  : } ص =  10,9,15,7,3}ع =  
( . ش لمشتلك  بن   ع( ش ص( يي 9,4( . ش لمشتلك  بن   س( ش  ص( يي  10,9,3 س( ش ع(   يي  

 ( فقط. شيذ   عيل يي   اللسظ  لمبسط:9( ش لمشتلك  بن   ل الث   س( ش  ع( ش ص( يي :  15,9 

 
  

 لمجمريات  لمستقي  في يالظ  شيذ   لتصريل  للياضي  لبسةط  عطي ف ل  ي  م ورم  لقر سظ  لمشتلك  بن 
  لسةاس  ه ضا..

. (القا م الماتر ةنث ةطيق ييى  لقسظ  لحاشي ليعيادل  لمشتلك  بن  مجمريتن  هش هك ل مصطيم : 
فلذ   ةتقييا إلى يالظ  لمجمريات في م ورم  لسةاس  ش ألف ار ش لمبانئ ش  لمصالم ش لمعتقا ت...  لر ةجا ه  

ير ذ ت . فم ال ..   لقاسظ  لمشتل ( بن  كل مسيظ م  هيل  لقيي  ير مبانئ  إلسالم  م ورم   لقاسظ  لمشتل (
 لعام  ش معتقا ت   ألساسة   لمت ق يية  م ل   إل ما   اهلل ربا   إل ما   محما ةيةا   شبالقلهللا  كتا ا    لصال  

 جال كينل م   لمعتقا ت ش لمبانئ..ليقيي ...( شتر    ذلك م   لمت ق يية  لا  ما  سمى  هيل  لقيي (.. شيي م
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شكذلك   ضا ا  إلسالم شمقاسات  ش تاريخ  شما إلى ذلك.. ش كيوا  ر سظ مشتلك  بن   لمسيمن  شير مجال 
 متس  رةب ال  حصل.. 

 ومواجسة أمريكا و فة صائ سا و   المس منن هو )وا م ماتر ( . )نن  ل أهل القب ة.. 
مل و   ذلك , هو )وا م ماتر ( )ننسم وبنن  ل أوداء أمريكا ومن وقسار  أمريكا وه يمتسا , والع
  سمسم ه يمتسا حت  من الكافرين ..

ةجا ه    لقر سظ  لمشتلك ( بن   لمجمريات  لمستقي   شيكذ  شبشيء م   ل وظ شسع   ألفق ش لتصرر 
 لمصالم  لمشتلك ..   لمختي   يي في مصطيم  لسةاس  .  مجمري    لخصا م هش  لمكرةات هش  أليا ف هش

 هش هي يامل هش مكر  و ين  لميطق هة   مشتل ( ..
ةنث  تقرم كل  لصل يات في يالظ  لسةاس  ييى ة ام  لتحال ات   ش لمصالم  لمشتلك  بن  هدحاص 

   لقر سظ  لمشتلك (    ضا  لخصظ  لمشتل .
مجايفا  شهةصار  لمقاشم  ليقل ر ت ت وظ  لقر يا  لشيمني ةس  فوظ مصطيم   لقر سظ  لمشتلك (     إلى  

 لسةاسة   لتي تتخذيا قةان ت  لجوان  الاررل في تحال ات مبابل  هش غنل مبابل    م   ر  هرل   ا ت ر  
مباوي  في  لميو  هش  لمعتقا لجمايات  لمقاشم    تيك  لقر   لتي جمعوا م   لمقاشم   اسظ مشتل  في يا ء 

لشي  . ةنث تتحل  تيك  ل ةان ت ليتعاش  م  هدحاص تيك  لقر سظ  لمشتلك  في شمر جو  هيا ء  لمقاشم   لمش
ضرء ضر  ط  ر يا  لسةاس   لشلعة    شما تتةح  هةكام  لضلشر  ييى  صنل  م   لحسا ات  ألمية  ش لسةاسة  

 ش لعسكلي  .
  

 اسية:مفهوم العالقة, ومفهوم التأثر والتأثير في العالقات, وَبكة العالقات السي -9

 :مفسوم العالوة 
 ةطيق كيم   يال  ( ييى كل آليق   رتبا  بن  ييصلي  هش مجمريتن  هش كةاةن ..

  يال   هرر (  لل  ط  بن   ألرر  تسمي:  
  هبر  ش بير ( ش  لل  ط  بن   ألص شهبيا    :   
  يال   هشجة ( ش  لل  ط  بن   لحشج ش هشجت : 

   رصرم (   يال  شبن   لمتخادمن :         
  يال   ةب ( شبن   لمتحابن :   

  يال   ةلص( بن   لمتحاربن :  شبن  ش
  يال   مصالم مشتلك ( شبن  هدحاص  لمصالم :       
 ("  يام يال  يال   "  يال   معاشم .. هش  شبن  م  ال يال   بنيوظ  ليت :

 (  يال   تحالف( ة نبيرماسشيكذ ..  يال   جر ر(..  يال   يام  يتا ء(..  يال   
 يال   تعاش (.. إلى هللارل  لمصطيحات  ل  نل   لتي تتا شل  لنرم راد  مما بوميا في مرضرع  لعال ات 

  لسةاسة .
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 :مفسوم التأتنر والتأتر المباشر وغنر المباشر )نن العناصر والجماوات 
ا ميوما  اآلرل بيسب  تحيا كل يال   تقرم  بن  آلفن    ويت  ييوا تأثل شتأثنل مبابل م  كل ش ة -

 تيقم  حسب مقرمات شرصا م كل ميوما. هش 
دل هرل  جاةية  اشكل يال   تقرم بن  آلفن    تأثل  شكل غنل مبابل بن  يذو   لعيصلي  شكل يي -

 تلبطوا بوذو   لعيصلي  يال ات مبابل . شيذ  وتضم  الم ال..
(.. شكاةن ييا  يال   4(   3(   2(   1لكات..  في يالظ  لتجار  م ال    إذ  كا  في  لسرق هرب  ب

 (..4( ش  3   لشلكتن  بن  ش    (2( ش  1  لشلكتن  مبابل  بن  
طيةع   لحال ييا  يال   غنل مبابل  بن   لجمة  شيي يال    لرجرن في  لسرق.. فير  امن يال   بف

ا  عال   تأثنل شتأثل مبابل  حكظ يذه (.. ستأثل  لشلكتا  ييى  عضوم4( ش  لشلك   2مبابل  بن   لشلك   
( م   لارج   ألشلى شيال   4( ش  1 لعال     شل   يذ  سنمني إلى ةشرء يال   تأثل شتأثنل غنل مبابل بن   

 يال   تأثل م   لارج   ل اةة .بنيوما (.. شسةكر  4( ش  3يال    كذلك  سيب  (3( ش  1بن   
دل  لمشتلك   التر جا في مجال ش ةا تقرم فةما بنيوا يال ات تأثنل شم  ييا ةستطة   لقرل ه  جمة   لعيا

 شتأثل م  مل تب متارج .. شفق ببك  يال ات متشا ك ..
شال با ه    وظ فلذ  ما نرييا في يالظ  لعال ات  لسةاسة  فلةيا سيجا يذ  همل    ال   لرضرح شبال   لتعقنا.. 

 لمعار   لسةاسة  ذ ت  لطا    لعيةا   م   ينل ما ةح   صانه  لميخل  في معلك   لعمل  لسةاسي   شراد  
(   ه    وظ آيةع  ببك   لعال ات  لمحية    ش إل يةمة    ش لاشلة    شآيةع   موت نن وح فائسم× مقاومة   

  يال ات  لتأثل ش لتأثنل  لمبابل شغنل  لمبابل  م  كل  لمل تب بن  كل تيك  لعيادل..
مى ببك  يال ات..فلذ  ضلبيا م اال م  دمةظ مسأل  دل ع  لمقاشم   لنرم في  لعالظ فنيشأ يياةا ما  س

  لعلبي ش إلسالمي ضا همليكا شةي ا وا. فلةيا ةجا  لمعطةات لر  سطيايا إلى ةا كينل ييى  لشكل  لتالي..
 موور أمريكا : -1

 همليكا: تلبطوا يال   يضري  شمصنلي   لسل  نل.  -
 يال    ري  جا   بيليطاةةا.. همليكا: تلبطوا -
 لةا  شى طالةا    كيا    لةا ا همليكا: تلبطوا يال   ه ل نرج  ببعة  لاشل  لالبة   أتي في آيةعتوا هستل  -
كما تلبطوا يال   ةيف   تا   شمتيرع (  مكرةات هرل  م  نشل هشرشبا  لشلقة  شبعة نشل هللاسةا شهفلي ةا  -

 شهمليكا  لجيربة ..
 يال   ةيف دينيي بلشسةا.. شبكاف  مكرةات نشل  لعالظ  لصينيي . شتلبطوا-

شيذه  لعال ات لةسن يشر  ة  فوي  ا م  ييى معتقا ت شهف ار  شييى معايا ت ش ت اقةات   شييى هةالف  
 ..شمصالم   شييى ضارآات.

مختي   شير  لمحرر في  لمقابل: ةجا ه  ييا  كتي  هرل  في  لجاةب  لمحارص ليا ه ضا  شل   ذش آيةع   
  ألشرشبي  لمستقل.

 موور أوربا : -2
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شمعوا مجمري  م   لاشل  ألشرشبة  شم  واشر في في وا . م   هسباةةا   بيجةكا ...فلةسا  هلماةةا  رشسةا  
  عة ما تبقى لوا في مجاالت  لتأثنل في  عة نشل هفلي ةا شهللاسةا..

 والوات قمن الموورين : -3
 ذو   لمحرري   أةالف م   لموظ معلفتوا شهيموا:تلتبط كاف  مكرةات ي

 .( نشل  26 شيي ر  م  ةيف  لياتر..  لذي ولبط مع ظ  لمكرةات  لل ةسة  لوذو   لمحرري     -1
وحيا مجمرع ةتى  آل  نشل  ( 25 شيت ر  م   التحان  ألشرشبي: شيلبط هيظ مكرةات  لمحرر  ل اةي.. -2

 نشل  . 40ث تيت ل نشل هرل   لاررل فة    شيتر   ه   صل إلى ةحر ةن. مينر  ةسم   450سكاةوا ييى 
 ما وحيا  ألمل تعقنا  ..مش 

ه  في يالظ  لسةاس  غالبا  ما تلتبط  لعيادل  عال ات متيا ض  متشا ك   الا   لتعقنا فم ال أ  لةا ا  
لاشلة    ش لعسكلي  شالسةما إذ  ما شهمليكا شهشرشبا وياش  ةي اء ييى ما هبا ما  كر   لحيف  ر   في  لمجاالت  

تعيق  ألمل  الصل ع م   لمسيمن .. شل يوا في مجاالت ك نل  شالسةما في  لسباق ييى  لمصالم  ال تصان   
شلر  لةا ا  شنشل بلق هللاسةا..شمحرر  هشرشبا شمحرر تم ل ثال  محاشر بب  متحارب    تصان ا  يي محرر همليكا 

شكما   ات  لمبابل شغنل  لمبابل  م  كل  لارجات ..فل  م   لياووي ه  ةتخنل   تخنييا ببك  تصرر تيك  لعال
ش    نشل  ما ( ألسباص ن رية  هش رارجة  .     يتح ه  لرض  في هي يقا  م  يقا  لشبك هفي كل  لشبكات 

مةعوا  حسب نمن  إلى  يتح ه  لعيادل جس.   نشلتن  (  بن  يقاتن يال   لبا   يتح ه هش تصاع لهي كذلك 
 لبوا شبعايا ي  مر    اليتح ه. شهةةاةا  ومني  اليتح ه إلى تانل مكرةات  عة  لعقا.. هش تقط  هش دل  عة 
 لعال ات ش للش  ط . شىذ  ما كا   إليتح ه باوا   هش  ة جاريا  فلة   ا ومني إلى رلق  لشبك  في  عة هجح  وا هش 

 ا.. تقط  هشدالوا لةعان ةسجوا شرسموا م  جاو
شيذ  ما  حصل إ ا   ألةا    ل يل  م   ينل ما ةصل  اةوةار  إلتحان  لسرفنتي    لذي تبع   ةوةار 

 جا ر بللن  شىيان  رسظ رليط  هشرشبا شقةام  لي ام  لعالمي  لجاوا..
شم ل ما  حصل  لنرم  اةطالق همليكا ةحر  لحيظ  إلميل آرري   شترجووا ليحمالت  لصينية    شما ومني 

في  لعال ات بن   لشلق ش لالص   شبن  مكرةات  لشلق فةما بنيوا   شكذلك بن  مكرةات   الةقال اتإلة  يذ  م  
 .... لالص شبن   لجمة  . شيكذ  

إيان  تلتنيوا لصالحيا   هش  لخلشج م   يتح ه توا  شىذ  ما هرنةا  لتأثنل ييى تر هةات م ل يذه  لشبكات هش
 وتر ف ييى يامين   ثين  يامن  شمتالهمن :  أ ل  لخسا ل . فل  يذ 

فوظ   معيى  فوميا  لا نق  لت صنيي لطيةع   ليعب  شهآل فوا شرش  طوا شيال اتوا شجمة  مكرةاتوا.  أوال : -
 لطلفن   لمتصارين     آلفيا  شآلف  لعاش شما بنيوما م  هآل ف  لحةان.. ش لقار  ييى ترظةا تيك تلكنب  

 . لمعلف  لصالحيا.
في يالظ  حسب  لمعطةات ش إلمكاةةات  لقار   لذ تة  مان ا  شمعيريا ييى إةا    لتأثنل.. شيذ   تانيا : - 

  ف  نل  ما وترفل  ل وظ شل   ال تترفل  ألسباص  لمان    ألسباص . شسبحا  مسيب  ألسباص شمالك  لميك..
 .لتحريي  إلى ةلك  شيمل ممثل ..شيذ  م   لقول تحن ةكظ  ل لف 
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 :السياسية االسترا.يجية والتكتيك و هوامَ المناورة -( 10) 

يذه  لمصطيحات  ل الث  م   لمصطيحات ك نل   لتلنن في مجاالت  لعمل  لسةاسي ش لعسكلي شةتى في 
مجاالت  ليشا   ألرل  . شما  عينيا ميوا ييا  لبعا  لسةاسي ليمقاشم  . ش ا يلفن يذه  لمصطيحات تعلي ات 

 شل يي هبن  ما ووميا م  فحر يا  ارتصار: ك نل . 
 :فاال تراتيجية  

هش ما وايى    يي  لخطر   لل ةسة  ليلةام  مخطط ما . ش لتي ترض  لتحقنق  أليا ف م  ذلك  ليلةام .
 شتتمنح  الستل تةجة   أةوا تقرم ييى جمي  م   لمعطةات ش لقار ت  لح ة ة  ييى تي نذه. (  ارهداد اا تراتيجية

شم  د اتوا  ألساسة   ل بات  ليسيي   فوي ييى يكس  لت تةكات . شل رةوا كما ير م لشض  امن ييى  
ثبات  لمعطةات  لعام     جب ه  تتمنح  ال بات. إال إذ  يص ن م اجآت ما   لشفوا  لمحةط  شمعطةاتوا. 

انةا    مان ا  شمعيريا  شةلكةا  شييى كل ف لتاننل يذ   شييا ذلك  جب تانل  إلستل تةجة  كيةا  ش غالبا  ما  كر  ثم 
دعنا . شيحتاج إلى قةان ت ههم  تسةطل ييى تحاوا تبعات  ةوةار  إلستل تةجة  ششض  باول لوا . شم   لياووي 
ه  ةعلف ه  م  ه سط هثما  تانل  إلستل تةجة    ه  كل  لجورن ش لي قات ش إلستعا ن ت ش ألنش ت  لتي ردات 

ص هةةاةا  غالبا  ما ال  صيم لتي نذ  إلستل تةجة   لتالة   ليوظ إال  قار ما  ست ان م  ةطام لوا   شةتى  ألبخا
 بياء توام في إيان  بياء جاوا.. شبحسب آيةع   لتوام تصيم  ألجح ء ش ليييات ثاةة  الستخا موا هشال تصيم..

           : السدد اال تراتيجي 

الستل تةجة  شما   تضت  م  ت تةكات م  هجل تح ةق  . شفي ير  لواف  لل ةسي  ألساسي  لذي شضعن  
 ةالتيا فل  : 

 هدفنا اال تراتيجي هو :
إجبار القوات الغازية لبال نا بايا   أمريكا وح فائسا و   االنسواب من )ال نا, وإنساء ودرتسا و   التأتنر 

 نهها . مههن أجههل إوامههة النظههام اا ههالمي فنسهها .  ههي تتسيههأ ار ههباب لإلطاحههة بارنظمههة العمن ههة القائمههة فههي )ال
 الاروي الذي يوكم بما أن ل هللا في )ال نا العربية واا المية و   أنقاك ت ك ارنظمة المرتد .  
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 :التكتيكات 

 ي نذيي مجمري   ليل م  ش لخطط  لملةية  ش لعميةات ش لمياشر ت ش لممارسات  لجح ة ..  لتي تواف إلى ت 
. شيان  ما تض   إلن ر   لعيةا  لتي شضعن شدرال لتحقنق  لواف  إلستل تةجي  ستل تةجة ( لمخطط  لعام   ال

  إلستل تةجة   لمخططات  لعام  لمجمري   لت تةكات  لتي م   لم تلض ه  تمني إلى تح ةقوا.
 لملكحي   شغالبا  ما تتل   لمخططات  لجح ة  لتيك  لت تةكات لي ةان ت  ل لعة  . إال في ةاالت  ل ةان ت 

  لتي تمنل إلى  لتارل في  لجح ةات شغالبا  ما  كر  لوذ   ةتا   سنئ  .
بل م   لت تةكات هش تعال هش تيال م   يل  لقا من  يينوا شذلك  حسب ةانل  ىشم   لطيةعي ه  تيا

ة ( . هما إذ  إ  كا  يلضةا  ييى تي نذ  لمخطط  لعام   الستل تةج  ل لشف  لمحةط بتي نذيا شيذ  لةس ل  تأثنل
كاةن  لسم   لعام  يي تانل  لت تةكات فوذ  وال ييى  صرر في مرضرعة  ش ضعنوا شيام إةاآتوظ  لمكاةاتوظ 

 هش  ال لشف  لمحةط  بتي نذ  لمخطط . 
 :المناورات 

  م  هجل كسب  لر ن هش  لمر    هش  لعاشيي مجمري   لت تةكات  لملة   لتي تعتما  لمل شغ  شرا ع 
. شتعتما يذه  لمياشر ت ييى ذكاء  ل ةان ت ش لعيادل  لتي تقرم بوا . كما تعتما إلى ةا كينل ييى  لمر  ف

  ل لشف  لعام   لمحةط .
 : هوامش المناور 

يي  ل لشف  لمحةط   لتي تمك  م  ت تةكات  لمياشر  ش لمل شغ  شكسب  لمر    ش لمر  ف ش لر ن هللاة   
  شل تل ت محاشن  . شلذلك فلة   جب   تيادوا شىيطاء نفع  ليمخطط  . شغالبا  ما ترلا  شكل م اج  لذكل

  إلستل تةجي م  رالل ذكاء ت تةكات  لمياشر  شسلي   لمبانر  إلنوا.
 : المبا ر 

 لمبانر  يي  لقار  ييى إةا    ل عل تجاه  لمحةط  لعام هش تجاه  لعاش. سر ء كاةن  لمبانر  ف لي  هش 
. لحنري  ش لتجاوا ش لشمرل. شبقار ما تتمنح  لمبانر   خصا م  لر  عة  ش ... مة هش إيال سةاسة  هش يسكلي 

 م  ةرلوا شىيطاء نفع   ري  لييلةام  .    قار ما ت ر  ذ ت هثل في تانل  ألشضاع
 : أما امتال  زمام المبا ر 

 لعاش شىجباره ييى  لاررل فور  لقار  ييى  متال  إآالق  ألفعال ش إن ر   إلستل تةجة . شىربا   ستل تةجة   
 في رنشن  ألفعال   تبعا  ألفعال  لذي  متيك همام  لمبانر  سر ء  كاةن سةاسة  هش يسكلي  هش سر  ذلك.  
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 نظرية البناء والهدم في التحرك االسترا.يجي: -(11)

ال  مك  يذ   لمياه ير هساس في كل دل ع . شييى كل دعنا  حتام فة  رصما  . فياه  م   لعقنا   
  الطاغرت.  ال تعالى :   اليتل ف إل ما   اهلل م  

 ( . فمن يكفر بالواغوت ويؤمن با   فقد ا تمسك بالعرو  الوتق  )
شييى دعنا  ليياء  ل  لي ال  مك   لاير  إلثبات ف ل  ما   إال  لثبات  طال  ة ةضوا . شييى  لصعنا 

 .  كذ  ييى دعنا كل تيافس ش دا مي لعسكلي   فل  رنل شسا ل  لافاع  لوجرم . شي
شىذ  ماجئيا ليمقاشم  شرصرموا   شجاةا ه  ييا  دا ما ةضاريا ييى كاف   ألدعا    ش في كل 

 . ش ال تصان   لمجاالت أ  لعقا   ش لسةاسة  ش ل  لي  ش  ل قافة  
نياش  يمالء شفي  لشكل  لعيةا ليصا م     لمجال  لعسكلي( . ةجا ه  مياه يام  ر  شملت ح ت ش 

 لخصرم ير هشلري  في  ستل تةجة  يجرم  لمقاشم . شيمية   جب ه  تجلي سر ء   سر ء شميذ  ليا    م   ةطالق 
  لمقاشم    إلى جاةب يمية  بياء  لمكرةات  لذ تة  ليمقاشم    ييى كل تيك  لصعا . 

وراجهههح , وههههو  ناحيهههة الما يهههةو المنهه او اا هههتراتيجي )نننههها وبهههنن الخصههوم غنهههر متهههوازو نسائيههها  مههن الإ
لصالوسم . في حنن أنه راجح من الناحيهة المعنويهة لصهالونا ,   هواء  و ه  صهعند جمهاهنر العهرب والمسه منن 

   ه. .الرأي العام العالمي أو
 

فةجب ه  تعتما  لي لي   لعقا    لمقاشم  ييى  ليياء ش لوام   بياء  لقياي   معتقا تيا  لعام  شيقناتيا  
ان   لا  هةصارةا . شىثبات  طال  ما ويا ضوا لا   لخصرم . شذلك  الحر ر ش لحج  ش ليني  . فلسقا  ةج   لجو

 ير محرر  ستل تةجي . ستعمارشنياش  فقواء  لسيطا    شييماء  إل
شييى  لصعنا  ل  لي ش ل قافي ش الجتمايي..  جب ه ضا  بث ف ل  لمقاشم  شثقاف   لمقاشم .. شمحارب  ف ل  

 لقعرن ش للضرخ ش الستسالم  الحر ر ش لحج  ش ليني  ه ضا .. 
شييى  لصعنا  لسةاسي ش إليالمي..  جب ه  ةعتما إثبات ة ليات  لمقاشم  ش لاير  لوا شللمرهيا  الحج  
ش ليني .. شنةة نياش  ركا ح  الستعمار شيمال   شيام دررتوظ .  ش سمع  رمرهيظ  لمتعاشةن  مع   شى طال 

  لسةاسة  شبل ينيوظ  الحج  ش ليني  ه ضا  . نياشيوظ 
شفي  لمجال  لعسكلي    جب ه  تسنل يميةات  لتجينا ش إليا ن ش لتي ةظ ش لتمريل ش لممسسات  أليية  
ش لماةة   لا يم  لجذشر  لمقاشم . شفي ة س  لر ن  جب ه  تقرم  ألذرع  لعسكلي  شمجاياش  لمقاشم  بتامنل كل 

 الرسا ل  لعسكلي  كما لممسساتوظ التامنل  ل امل بش  لجسا   لعيادل ير   رضيا  التصفة  ملت ح ت  لعاش في ه
تحت , لي سوا  حق  للنع شضلص  لعاش في يقل ن ره ك لع أليمال  لمقاشم  شذر ع ت ين  لقار  ييى  لمعامي  

  الم ل. كما سةأتي. 
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 كي:المحاكمات الثالثة للقرار السياسي الشرعي الحر  -( 12) 

شما  ييا  ثال  محاكمات هساسة   جب ييى  لمسيظ ه   خض  لوا كل  ل ر ت  شةلكات  شهشج  ةشا  ةةات 
 . شيي : عحم يية  م  هفعال 

 الموا مة الارعية ) حرام أم حالل (. -أ 
 ( . ) مفند أم مضر  مص وة والمفسد  لالموا مة السيا ية  -ب 
 مكن أم غنر ممكن (.الموا مة الواو ية واامكانية ) م -ج 
فم ال لر هر ن تاجل مسيظ  إل ا م ييى د ق . فلة   جب ه  وارس  لص ق  م  ثال  هشج  شيخضعوا  

 ل ال  محاكمات شنر سات:  
يل يذه  لص ق  م   لمباح  لحالل هم م   لينرع ش لص قات  لمحلم  كاللبا شبة   لعني  شبنرع  لالر  -

 ش لاش شسر يا م   لمحلم .
 تجاريا  شمان ا  هم هةوا مضل .. ل  يذه  لص ق .. م نا  يل  -
 يل يذه  لص ق  ممكي  هم ال م   لياةة   لمان   ش لر  عة  .  -

شييسحب يذ   لم ال ةتى لر هر ن مسيظ ه  وتحشج فلة  سني ل في  رتةار هش ج  أ هشال يل هش ج  يذ  ةالل 
. هم ةل م مم  ةلم   هش جو  . شثاةةا  يل ير م نا هش   م  مسيم  هش كتابة  مم  ه اح    لحش ج بو  

ش ج ممك   لتي نذ   هم ه  ي بات م  جوت  هش جو   رتةاره ه متلتبات  كيوا .  شهرنل   يل ير  مضل في ه عانه ش
 تجعي  غنل ممك  .

مصنلي   شيذه  لمحاكمات تأرذ هيمنتوا  لقصر  في يالظ  لسةاس    شراد  يياما وتعيق  لقل ر  أمرر
 كقل ر ت  لمقاشم  شما وت لع ييوا م   ل ر ت سةاسة  بلعة  هش يسكلي  هش إيالمة .. لر..

. مجايا    لمحلك  لمرضرع  لمقاشم اركوا  ل ةان ت  لتشيذ   لمجال ير م  هنق  لمجاالت  لتي  جب ه  
شىنرال  لمقاشم  في معار   فل   لقل ر ت  لخاآئ  شالسةما في  لمجال  لعسكلي   م ل سرء  رتةار  أليا ف

جماينليا. ش ل م ل ذلك في  لقل ر ت  لسةاسة . هش  تجعيوا تخسل مر جوات ت قايا يري  رطوا   هش فلعة . هش
 ليشاآات  إليالمة .. فةجب ه   خض  كل  ل ر م  يذ   لقينل   ل ل م  ويشط في مجال  لمقاشم  إلى يذه 

  لمحاكمات.. 
 شيجب ه   سأل ة س  :

فا ألوا أهل الذ ر إو  نتم :  يل ما وليا فعي  ةل م هم ةالل .  فل  جول ذلك فعية   قرل  تعالى :    أوال
( فنلج  إلى ثق  في ييم   الشلع شبالر    مم  ير ثق  في نوي  فةسأل  . فالمسأل  مسمشلة  نماء ال تع موو 

 ..يل ض شهمر ل.ه ش 
شما سنتلتب يية    يل ير م نا لقضة   لمقاشم  هم مضل : يية  ه  وي ل شيت  ل في ه عان يمي   تانيا

لوا.  شيذ   ألمل هدعب م  سا ق  لتعيق  بتشا كات  لمصالم ش لم اسا. إذ  ال  ك ي ه   كر  ظايل  لحكظ 
ةالال  مباةا  ةتى  كر   ال عل كذلك . ألة  لر ثين ي  آليق  لحسا ات  لسةاسة  ش لر  عة  شهللار ء هيل  لتجلب  
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ةل ما   إل ا م فسةصبم شضلر   متلتبات  ويت  يي  م سا   للهي ش لحلص ش لمكنا     أ  مآل يذ   لعمل ششهيل  
إال يان إلى م  و ق    م  هيل  .  فل  ييظ ذلك ش(  ل مضر حرام    ال قرر وال قرار  تبعا  ليقايا   لعام  

ل  للهي ش لحلص ش لمكنا  .  فل  ثين ل  ةي   لذكل في مسا ل  لسةاس  ش لر    م   لمرثر ن  في نويوظ  م  هي
 شة ع .  ة ل في  ل ال   .

 لعاهمر  ييى  ل ةام   .  يظفي إمكاةةات  في تي نذ يذ   لعمل.. شيذ  همل هفضل م    قاره  :وي ل تالما
. (القون ارمننإو قنر من ا تأجرت ار أ  ششالسةما إ   ستشارش  هيل  لخيل  في ذلك   ضم  بلش   لمست

شكما ير ش ضم بليا  شيقال   أة  ال  مك   إل ا م إال يمل ش ل ر  أرذ ثال  إجاه ت م   لمحاكمات  ل الث . 
 .  ممكنا –مفندا  –حالال  لشلعة  ش لسةاسة   لمصيحة  ش لر  عة   لحلكة . فةكر  : 

 
 ت وصوالً للهدف االسترا.يجي: أحكام الجهاد والسياسة الشرعية واستنادها للواقع , ومرحلية التكتيكا -( 13)  

  
 ال  ب   ل ةظ رةم    في كتا   ه ن  لمعان : فصل في تلتنب سةاق يا   ديى   يية  شسيظ م   ل  ار 

 ش لميافقن  م  ةن   عث إلى ةن  لقي   يح شجل :
مله ه   قله في ة س     هشل ما هشةى إلة  رب  تبار  شتعالى ه   قله  اسظ رب   لذي ريق شذلك هش ةيرت  فأ

 ا هووا  شهرسي  بؤ     له   فيبأه  قرل  21: لماثل  ا هووا  لماثل  ظ فأةذر شلظ  أمله إذ ذ   بتيية . ثظ هةحل يية  
ثظ همله ه  ويذر يشنلت   أل لبن  ثظ هةذر  رم  ثظ هةذر م  ةرلوظ م   لعلص ثظ هةذر  لعلص  اآب  ثظ   لماثل 

فأ ام  ض  يشل  سي   عا ةيرت  ويذر  الاير   انل  تال شال جحي  شيممل  ال ف ش لصيل هةذر  لعالمن .  
 ش لص م.    

ثظ هذ  ل  في  لوجل  شهذ  ل  في  لقتال ثظ همله ه   قاتل م   اتي  شيكف يم   يتحل  شلظ  قاتي  ثظ همله   
مل  الجوان ثالث  ه سام : هيل ديم شياة   قتال  لمشلكن  ةتى  كر   لاو  كي  ل  . ثظ كا   ل  ار مع   عا  أل

شهيل ةلص شهيل ذم  . فأمل  أ  وتظ  أليل  لعوا ش لصيم يوايظ شه  ورفي لوظ    ما  ستقامر  ييى  لعوا   
فل  راف ميوظ رةاة  ةيذ إلى يوايظ شلظ  قاتيوظ ةتى  عيموظ بيقة  لعوا.  شهمل ه   قاتل م  ةقة يواه 

لن  بيةا  ةكظ يذه  أل سام كيوا   فأمله فنوا ه   قاتل ياشه م  هيل  ل تاص ةتى  عطر  شلما ةحلن سرر  بل ء  ةح 
  لجحي  هش وارير  في  إلسالم   شهمله فنوا  جوان  ل  ار ش لميافقن  ش لاي   يينوظ .

    المنافقنن بالوجة وال ساو .جسا  فجاهد الكفار بالسيل والسناو و  
ن  ل  ار شةيذ يورنيظ إلنوظ   شجعل هيل  لعوا في ذلك ثالث  ه سام:   سما شهمله فنوا  اليل ء  م  يور   

همله  قتالوظ شيظ  لذو  ةقضر  يواه شلظ  ست ةمر  ل  فحاربوظ شظول يينوظ . ش سما لوظ يوا مم ن لظ ويقضره 
هش كا  لوظ يوا ه  شلظ   ايلش  يية  فأمله ه  وتظ  لوظ يوايظ إلى ماتوظ . ش سما لظ  ك  لوظ يوا شلظ  حاربره 

فسيووا في اررك أربعة  ومجيوظ هربع  هبول   فلذ   ةسيخن  اتيوظ شيي  ألبول  ألربع   لمذكرر  في  رل : 
.  فالحلم 5 لترب    فنذا انس خ ارشسر الورم فاوت وا المار نن شيي  لحلم  لمذكرر  في  رل :  .2 لترب   أشسر

  ألذ   ياييا يي هبول  لتسننل هشلوا ورم
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شير  لنرم  لعابل م  ذي  لحج  شير ورم  لح   ألكيل  لذي ش   فة   لتأذو  بذلك شهللارليا  لعابل م  ربة  
إو ود  الاسور وند هللا اتنا وار شسرا في  تاب هللا  وم   آلرل شلةسن يي  ألربع   لمذكرر  في  رل  : 
يك ش ةا فلن شثالث  سلن رجب شذش  لقعا  شذش  لحج  فل  ت . 36 لترب   ق ق السموات واررك منسا أربعة حرم 

ش لمحلم شلظ  سنل  لمشلكن  في يذه  ألربع  فل  يذ  ال  مك  ألةوا غنل متر لة  شير إةما هجيوظ هربع  هبول. ثظ 
همله  عا  ةسالروا ه   قاتيوظ فقتل  ليا ة لعواه شهجل م  ال يوا ل  هش ل  يوا مطيق هربع  هبول   شهمله ه  

تظ ليمرفي  عواه يواه إلى مات  فأسيظ يمالء كيوظ شلظ   ةمر  ييى ك ليظ إلى ماتوظ شضلص ييى هيل  لذم  و
  لجحي     

فاستقل همل  ل  ار مع   عا ةحشل بل ء  ييى ثالث  ه سام: محاربن  ل   شهيل يوا  شهيل ذم  . ثظ هللالن   
  ش لمحاربر  ل  را  ر  مي   محاربن  شهيل ذم .ةال هيل  لعوا ش لصيم إلى  إلسالم فصارش  مع   سمن  : 

 فصار هيل  ألرض مع  ثالث  ه سام :
 مس م مؤمن به.  ومسالم له فمن . وقائا موارب  . 
. ه   قيل ميوظ يالةنتوظ شيكل سل  ليظ إلى   شهما سنلت  في  لميافقن  فلة  ديى   يية  شسيظ  همل 

ه ه   علض ييوظ شياي, يينوظ شه  ويي   القرل  ليية  إلى ة رسوظ . شةواه . شهمل  وأو يجاهدهم بالع م والوجة
   لوظ . .شهريل هة  إ   ستا ل لوظ في   ا ل ه   صيي يينوظ شه   قرم ييى  يرريظ

 فوذه سنلت  في هيا    م   ل  ار ش لميافقن  (. هيؤ. 
ين إلة    شير  لحال  لذي  جب ييى شجمورر  لعيماء ه  يذه  ألةكام كيوا لةسن ميسرر   آرل ما شد

 لمسيمن   لسعي إلة  . فأما إذ   يتلضوظ في ظلف م   ل لشف ةال م  تيك  ألةر ل  لتي مل بوا ديى   
يية  شسيظ في سنلت    فيوظ ه    ةسر  يينوا شيوتاش  بوا   ديى   يية  شسيظ . ف ما هسي يا فل  ما ر هةكام 

 معلف   لحكظ  لشليي شفوظ  لر    شتطينق يذ  ييى يذ  م   يل هيل  لعيظ ش لسةاس   لشلعة  ير ييى 
  إلرتصاص  لمرثر ن  في نويوظ شسيركوظ  . 

 
التعاريل والمفابيم السيا ية ار ا ية الالزمة . ندقل إل  ص ب الموقوع  واآلو بعد هذه المقدمات و

مي والدولي إزاءها . لننتقل بعد )ياو ذلك إلي وقة . لبو  واوة الومالت ارمريكية و الواوة العربي واا ال
 المالمح العامة ل نظرية السيا ية لدوو  المقاومة اا المية العالمية المناو   .
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  : ثانياً: خالصة واقع الحمالت األمريكية و الواقع العربي واإلسالمي والدولي إزاءها 

شم  شة ليتوا  لسةاسة  . ير معلف  مالمم إ   ألساس في شض  هركا   إلستل تةجة   لعام  ليمقا
تلكنب  هآل فوا شمعلف  معطةاتوا . ثظ معلف  تلكنب  هةصارةا شم  معيا في  لصف   إلستل تةجة   لمعان   . ش

ل  نل م  جح ةات ش     ألم   إلسالمة    في  لجحء  ألشل (    لمقاشم . شلقا تعلضيا م  رالل  ل صرل  لسا ق 
  ةعلض ل ال  ةقا  موم   شكل فوموا هساس ميطيقات شض  هركا   لي لي   لسةاسة  لاير  . شفي يذه  ل قل 

  لمقاشم .
 طبيعة الحمالت األمريكية ومحاورها وأهدافها ووسائلها:  -( 1)

 لمستخيم م  سنل  ل تب ش لار سات ش لتصليحات ش لرثا ق  لتي تمأل شسا ل  إليالم  لمختي    لنرم أ ه  
ينية   لنورن    لجاوا  تأرذ  عا   ةضاريا  مت امال  وواف إلى إه ل  مكرةات  ألم   لحضاري   لحمالت  لص

  إلسالمة  ييى كاف   ألدعا .
 ففي الجانب العقدي: 

  إلى تياول مالمم  لاو   إلسالمي شمعتقا ت   ألساسة     ( مليكة  أل -ةة  لحمالت  لصونر    تواف
   حنث تقام لوظ ةمرذجا  ي  إسالم همليكي يصلي ييماةي   ال  عاش كرة   شتحلي وا شى عان  لمسيمن  ييوا

ه لص إلى  لشكيةات ش لعان ت شبعة  لشعا ل..   م  تياول  لمعتقا ت  ألساسة  . شىلااء  لقضا ا  لل ةسة  
سالمة  ييى كل  لمتعيق  الوري   لاوية    ش لرالء ش ليل ء   ش ل ةا   لسةاسي   ش لشخصة   لمسيم   ش لحةا   إل

 دعنا ... لر .

شهيظ شسا يوا في ذلك  إليتمان ييي آيةع  م  ييماء  لسيطا    شبعة  ل اساو  م  رمره  لصحر   
( . ششض  بلةام  آمرح  التعاش  م   وا  البنتاغوو ( ش  و ماء اا تعمار إلسالمة  . لتجينا فصا ل م   

 المستنسخنن أمريكيا ( ش  المسجننن فكريا  لعيماء ش لايا     لحكرمات في  لعالظ  إلسالمي لتخلي  نفعات م 
 ( . ي  آليق ما  سمي نشر ت إيان   لتأينل  لشليي لخطباء  لمساجا ش أل م  ش لرياع ش لمشا ر .

ممسسات هسالمة  تحن مسمةات بتى تاير لذشبا   لشخصة   إلسالمة   إةشاءشكذلك ي  آليق  
( ش  إيان  دةاغ   لخطاص  حر ر ( ش   لرسطة  ( ش  رطاص  آلرلشتحليا  لاو  تحن بعار ت    ل

ش ا بيان  لر اة  ش لس    األمليكنن   ييى هساس هةوا م  ممسسات  لمجتم   لماةي غنل  لحكرمة . (... لاويي
(  ه   صير  في آمرةاتوظ  لمليض  في تاننل  لاو   إلسالمي   إلى جم  يان م   لعيماء  2004هش سط سي   

 لمختصن  م  هش  عة  لملتاو  م  هجل  رتصار  لقلهللا  !!   فأرلجر   لهللاةا جاوا  مختصل   عا ه  ةذفر  م  ش 
 لقلهللا  كل هللا ات  لجوان ش لرالء ش ليل ء   شما واير إلى كل  ة   ل  ار شم ار توظ شجوانيظ !! باير  ه  ذلك 

( ..!!!! شكأةما  لهللاةيا  فرواو الوقتصل   هساس  إلرياص في  لاو   إلسالمي . شهسمر   لقلهللا   لجاوا  لمخ
 ل امل  لمح رع  ح ,   رغظ هةرفوظ ير فل ا   اآل ! ةاباه   شكيلت كيم  تخلج م  هفر يوظ إ   قرلر  إال 

 . معلك كذ ا . شلك ه  تتصرر إذ  إلى هي ما  وذيب  لبعا  لعقا اي لوذه  ل
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 :وفي الجانب الفكري والمقافي 
. ن  دةاغت  ييى  لطليق   ألمليكة لى ييمي   لعقل  لعلبي ش إلسالمي شت  ةك    ش إياتواف  لحمالت إ 

 حنث  خيق هجةاال  م   لممسررن   لذو  ال يري  نوي  شال ف لي  لوظ   شال ولبطوظ  جذشريظ  لتاريخة  ش ل قافة  هي 
ال  األسماء ش ألبكال . شل يوظ ويتمر  إلى هم   إلسالم إ ر  ط . شيقرنيظ مجمري  م   لعمالء    لذو  ال
شلوذ   لواف ش ليلةام  ت ادنل ك نل  شبل م  هدبحن مشورر   دواوي  متأملكر  في  ل  ل ش ل قاف  ش لمعتقا ت .

  تحن بعار ةلص  ألف ار ش لمياي   لتي تشيوا همليكا ييى  لمسيمن  شةضارتوظ شبعربوظ ل صيوظ ي  تيك 
  لمكرةات  لحضاري  .

  السيا ي: وفي البعد 
تواف  لحمالت إلى ت  ةك  ل ةاةات  لسةاسة   لقا م  في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي . شىيان  دةاغاتوا ي   

 لتلكنب   لسكاةة  آا فةا  شيلقةا  . كما تواف إلى  آليق  ليعب  الخل  ط  لسةاسة    ش لي ظ  لحاكم   لقا م    ش
هشضاع يت ل  .  لتي تمحح بن  مبانئ ذ ت  هدرل ن مقل آة ( ش (  لم الستعماري فلض ةمرج م    لا مقل آة  

جمي  م   لسةاسات  إل عان كل ذلك   لض . ش لحكرمات ن كتاترري  ( !!هسالنب  معة   تعسفة    ش  ستعماري (  
هبكال  لمعارضات  لاوية  ش لقرمة  ش لرآية  ش لسةاسة  م  آليقوا   شجعيوا غنل فايي .  حنث تحيل همليكا 

عة  ألة م   لتي ه امتوا هش نيمن شجرنيا سا قا .. شتطةم ببعضوا شتبقى  عضوا   شتعنا تشكنل شىةشاء  
 : ا ييل مشلشيوا  لذي هسمت يهة م  هرل  مكاةوا .  ما  مكيوا م  تي نذ بلةامجوا في ميطقت

حل  ألسرن (  لممتا م  تخرم  لصن  إلى سر ةل  ألآيسي   شم  ض اف  لبلار  ارو   الكبنر    
 ش حشي  شىلى  حل  لعلص شدحل ء هفلي ةا  ل يل .. هي  المختصل..  لعالظ  لعلبي شمع ظ  إلسالمي . 

 :وفي البعد االوتصا ي 
شراد   ليتلشل  تواف همليكا إلى  لسةطل   لتام  ييى   تصان ات شمر رن تيك  لميطق  شالسةما  لطا     

 ات ةي ا وا شىجباريظ ييى  لعمل ضم  بلةامجوا . كما تواف إلى ربط مما  سمم لوا  التحكظ  ا تصانش لااه . 
  تصان  لميطق   عجي    تصانيا ش  تصان إسل  نل . م  رالل ما تسمة   ت اقةات  لشل ك    شى ام   لمياآق 

  ألرل . الستعماري   الةت اري   لحل    ش لمشاري   إل تصان    لمشتلك  ... ش لحنل  ال تصان   
 البعد االجتماوي: وفي 

ليعلص ش لمسيمن    شىيان  دةاغتوا ييى دعنا   الجتماعة تواف  لحمالت إلى ت  ةك  لمكرةات   
 أليل ف ش لتقالنا ش لسيركةات ... م  رالل بل م   إليالم   شيجرم  ل ضا ةات شببكات  الةتلةنن   شما تي   

ييل ةشل   ستيساروظ  حسب  ليمرذج  لالبي  ألمليكي.م  راللوا  شتيعب    عي   عقرل  لياس لتمسخوظ شتعنا 
ثقاف   لايار  ش لس رر ش الرتال  ش لاياء شفير   للذوي  .. تحن مسمةات  لحلي  ش لتلفة  شمساش    لجيسن  شتحليل 

   إوا   صياغة المجتمعات    لمله  ...إلر . ش ا هآيق  ألمليكنر  ييى مخططوظ يذ   سظ بل م  
 ربوي والتع يمي:وفي البعد الت 

 إلسالمي  لنرم   ةمي  ضاري  في  لمجال  لتلبري ش لتعيةمي ش ل  لي ش تش  همليكا ييى  لعالظ  لعلبي   
 ش ل قافي . ةمي  هبا بل س  م  ةميتوا  لعسكلي  شهكيل منح ةة  شهيقا في مخططاتوا شببكاتوا شر اء هسالنيوا.
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ه  هنركر   –محاشر  لمقاشم   –قام   ل تاص تحن يير   فقا هنر   لصينينر  ش لنورن كما  امن في م 
مررشثوا  لعقاي ش ل  لي ش ل قافي ش ألرال ي . شه  شسني  تاذ   يذ   جذشر  لمقاشم  تأتي م  نو   ألم  ش

 لمررش  ش لح اع يية  تأتي م  رالل مان   لتلبة  ش لتعيةظ شهسالنيوا.. فلكحت همليكا شةي اؤيا  لوجرم في يذ  
يحى . مستخام   ة س  ستل تةجة    ليياء ش لوام (  لتي هسي يا ذكليا . فوي تعمل ييى يام مررشثيا  ل  لي  لم

 .  لتلبري   معيى بيياء ف ليا شة لياتوا شهسالنب ةضارتوا شةةاتوا في همتيا
 ت هش يكذ  تحاشل ه  تعمل   ش ا يمين لوذ  ي  آليق فلض مشاري  تانل مياي   لتعيةظ ييى شه ر  

 لتلبة  ش لتعيةظ في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي    كاف  مل ةيوا م   البتا  ة  إلى  لعيةا شركحت راد  ييى تخليب 
   ش الجتماعة مياي  في مر ن  لتارير   ش لتلبة   لرآية    ش لتلبة   إلسالمة    ش ليا   لعلبة    ش لعيرم  لسةاسة  

مي   لتعيةظ  لاويي  لمتخصم ش لتضننق يية    شفلض سةطل  شمر ن  ألرالق ...إلر . كما سعن إلى 
  لحكرمات ييى  لمساجا ش لارشس ش لخطب..  لر . 

 : وفي البعد العسكري ل ومالت 
تعمل  لحمالت  ألمليكة  ييى فلض سةطلتوا  لعسكلي  ييى  لميطق   لتي هسمتوا  لشلق  ألشسط  ل ينل  

 ييل  الستل تةجة   لتالي:
  شميؤاآق هرؤل    لعسكلي  لمبابل ي  آليق  الةتالل لؤبعة  لميؤاآق كمؤا هفااةسؤتا  ش لعؤل ق ةضرريا   -1

 .تخطط لاحشيا م ل سرريا شىول   ش لسرن   شمصل شهجح ء م  جحيل   لعلص ..
مؤا في تلكةا شمصؤل شبؤمال هفلي ةؤا شنشل شسؤط هللاسؤةا..ةنث ورجؤا فؤي  ةالةا   شكذلك   لتعاش  في جحيل   لعلص2

يطق   لعميةات  لرسطى   ش لتؤي تضؤظ  لعؤالظ  لعلبؤي شمع ؤظ  إلسؤالمي   هك ؤل مؤ  مينؤر  شتضؤف م  تسمة
 . م   لياتر شغنله  لحي اء لمينر  جياي همليكي يا   ر ت 

ةضرريا  لعسكلي  لمبابؤل يؤ  آليؤق  لقر يؤا  ليليؤ  ش لبحليؤ  ش ألسؤاآنل  لتؤي تحؤةط   مجمريوؤا  كافؤ     -  3
 ر يؤؤايا  ل ابتؤؤ  فؤؤي  يؤؤب  لعؤؤالظ  لعلبؤؤي     ش إلسؤؤالمي  ةتاللوؤؤا شسؤؤةطلتوا فؤؤي  يؤؤذه  لميطقؤؤ  شتشؤؤكل مؤؤ 

  لميطق  .
 رف  إمكاةةات  لجةش  إلسل  نيي لةكر   ر   ستل تةجة  ضارب  مت ر   بب  شةنا  في  لميطق  .    -4
كمؤا  ت  ةكوؤاعؤل ق هش ت  ةك  لجنؤرش  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة   لمحةطؤ   لسؤل  نل   يؤ  آليؤق تؤامنليا كمؤا فؤي  ل  -5

 جلي لجنرش مصل ش ألرن  شسرريا شغنليا  لتي تحرلن لموام  ألم  لقم  بعربوا . 
إنرؤؤال  لجنؤؤرش  لقا مؤؤ   لقريؤؤ   لمتب ةؤؤ  فؤؤي  لميطقؤؤ  فؤؤي  رؤؤاماتوا  ليرجسؤؤتة  كمؤؤا   عؤؤل  لجؤؤةش  لباكسؤؤتاةي    -6

بوؤؤؤا  لمجايؤؤؤؤاو   لعؤؤؤؤلص فؤؤؤؤي مجؤؤؤاهره  لتؤؤؤؤي  ضؤؤؤؤلص  2004 -3-21فؤؤؤي سؤؤؤؤاي  كتا ؤؤؤ  يؤؤؤؤذه  لسؤؤؤؤطرر لنيؤؤؤ  
 لشةشؤؤؤا  شمؤؤؤ  هللاش يؤؤؤظ فؤؤؤي ميطيؤؤؤق قبا ؤؤؤل شهيلسؤؤؤتا  .. شكمؤؤؤا تقؤؤؤام  ؤؤؤا ي  لجنؤؤؤرش  ش ألشهبؤؤؤك ش لتلكسؤؤؤتا   ش

  لتلكة  شغنليا في  لميطق  راماتوا آريا  هش كليا .
 : وفي البعد ارمني  

 : ألمية  ألمليكا في هللارل ما شدين إلة   اليقا   لتالة   إلستل تةجة  مك  تيخةم  
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(  FBIش   ( CIAةشؤؤؤؤل  لرةؤؤؤؤا ت  ألميةؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  مختيؤؤؤؤف هجوؤؤؤؤح   إلسؤؤؤؤتخبار ت ش ألمؤؤؤؤ   ألمليكةؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤل     - 1
 لمكاتؤب  لمعييؤ   للسؤمة  فؤي  لعر دؤظ  لعلبةؤ  ش إلسؤالمة   شغنليا مما هستحاثت   لنرم .  شكل مبابل ييل

ميةؤؤؤ  فؤؤؤي سؤؤؤ ار توا فؤؤؤي . شيؤؤؤ  آليؤؤؤق  لمكاتؤؤؤب  لسؤؤؤلي    تحؤؤؤن هغطةؤؤؤ  مختي ؤؤؤ  . شيؤؤؤ  آليؤؤؤق  أل سؤؤؤام  أل
  لميطق . 

شضؤ  كامؤل هجوؤح   سؤتخبار ت  ألة مؤ   لعلبةؤ  ش إلسؤالمة  فؤي  لميطقؤ  فؤي رؤامتوا  لمبابؤل .    شتركنيوؤؤا   - 2
 ش لتعذوب ش لقم  ش لتصفة .   اليتقال األيمال  لقذر  م  

 لعؤؤالظ  أسؤؤله فؤي رامؤؤ  بلةامجوؤؤا شضؤ   لقؤؤر ت  ألميةؤؤ  لعشؤل ت  لؤؤاشل  لحية ؤؤ   لمبابؤل  شغنؤؤل  لمبابؤؤل  فؤي   - 3
 ألميي . شىجبؤار تيؤك  لؤاشل ييؤى تي نؤذ بلةامجوؤا شلر  حوؤا  ألميةؤ  . ش يتقؤال مؤ  تشؤاء شتسؤيةظ مؤ  تشؤاء   

 لجح  ؤلين    يتقؤالةتى رغظ هةف  لحكرمات شهجوحتوؤا  لقضؤا ة  ةتؤى  عؤا تيل ؤ  سؤاةتوظ   كمؤا ةصؤل فؤي 
لوؤؤؤؤظ! ش رط وؤؤؤؤظ شهرؤؤؤؤذيظ إلؤؤؤؤى  ليرسؤؤؤؤية  ا تيل ؤؤؤؤ   لمحكمؤؤؤؤ   لسؤؤؤؤت  مؤؤؤؤ   لمجايؤؤؤؤاو   لعؤؤؤؤلص فؤؤؤؤي  ليرسؤؤؤؤي   عؤؤؤؤ

رغؤؤؤؤظ هةؤؤؤؤف ةكرمؤؤؤؤ   ليرسؤؤؤؤي    شرغؤؤؤؤظ  لؤؤؤؤلهي  لعؤؤؤؤام  لعؤؤؤؤالمي  ألبيؤؤؤؤ   لمأسؤؤؤؤرر لرسؤؤؤؤا ل  إليؤؤؤؤالم  غر ةتاةؤؤؤؤامر
 .  لصونرةة   لاشلة  !

  لطار   في كل هةحاء  ألرض .   ل ت  ألمية   لاشري  شتمش ألةالف ش لمم   الت اقةاتيقا   - 4
ااء  لمالذ ت  آلمي  لإلسالمنن   لمطارنو  م  فيل بالنيظ هش م   ييوا . شىجبار  لؤاشل ييؤى تسؤيةموظ . إل  - 5

 . تختط وظ هش آلنيظ لتطارنيظ باشريا ش
تجفةؤؤا  لميؤؤا    لمالةؤؤ  ليجمايؤؤات  لجوان ؤؤ  شكؤؤؤل ممسسؤؤ  إسؤؤالمة  تعتيليؤؤا إريابةؤؤ  هش ن يمؤؤ  لإلريؤؤؤاص .   - 6

جايؤؤاو  شهسؤليظ فؤؤي ةيؤؤ   لجؤؤرع ش لخؤؤرف ش ل ا ؤ  . شبؤؤل  ؤؤارتوظ ييؤؤى  لعمؤؤل شذلؤك فؤؤي محاشلؤؤ  إلنرؤؤال  لم
 ش لحلك  .  

 لمقاشمؤؤؤؤؤ . يؤؤؤؤ  آليؤؤؤؤق  لقصؤؤؤؤف  لجؤؤؤؤؤري  تؤؤؤؤامنل  لقر يؤؤؤؤا  لعسؤؤؤؤكلي   لمتملكؤؤؤؤؤح    ش لخطؤؤؤؤر   ل ؤؤؤؤايل  ليؤؤؤؤمر  - 7
 ش لصارشري   هش ت يةا  ر ت يمني  ليجنرش هش  لمنيةشةات  لمحية   الحةف يينوا شتص نتوا .

  لجوانون   غتةاال  شرط ا . تصفة  رؤشس  لمقاشم  شرمره  - 8
  يتقال  لعيادل  لجوان   م  كل مكا    شتسيةموا ألمليكا هش ليالنيا هش سجيوا محيةا .  - 9
ممارسؤ  سةاسؤؤ    لضؤؤلبات  السؤؤتباقة ( شىجوؤؤاض  لخال ؤؤا  لم تلضؤؤ  لإلريؤؤاص كمؤؤا وؤؤاير  .  حنؤؤث تؤؤامل   - 10

   هش بخصة  ت يوا هش تتوموا  أةوا معان   .همليكا شتص ي هي ممسس
  لاشل   لع مى. تإمكاةةا إيتمان  للنع ش إلرياص  لمعاكس..  استخا م  لت يرلرجةا  لموةمي  ش  - 11
 تجينا  لعمالء في هشسا   إلسالمنن  شهريوظ في ساةات  لمقاشم   لم تلض .  - 12
  ش لوؤؤاف ميوؤؤا تؤؤامنل  لخيفةؤؤات  ل  ليؤؤ  ش لاويةؤؤ  ش ل قافةؤؤ   إآؤؤالق  ةؤؤلص  ألف ؤؤار( كمؤؤا هسؤؤمايا ر مسؤؤ نيا  - 13

 ليعاش في  ألم  باال ييوا .  الستسالمليمقاشم    شهرع م ا ةظ   الستعا ن لتي تاذي 
   يذ  في  إلتجاه  لوجرمي شهما في  التجاه  لافايي فةمك  إضاف   لييرن  لتالة  : (

ة  لمكافح   إلريؤاص ن رؤل همليكؤا شفؤي بؤالن  لحي ؤاء   صؤلف  لي ؤل  لتشليعات  لقاةرة  لترس  في إدا ر  - 14
 ي   لحقرق  لماةة  شةقرق  إلةسا  .
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 هجوح  همية  ن رية  جاوا  شىيطا وا شه ر  جاوا  في همليكا .  ستحا    - 15
لميؤؤؤاشر ت  إلةتةاآؤؤؤات  لافاعةؤؤؤ   لا ريةؤؤؤ    ش إلجؤؤؤل هللات  ألميةؤؤؤ   لتؤؤؤي تييؤؤؤ  ةؤؤؤا  لوؤؤؤرس ييؤؤؤايظ . شىجؤؤؤل ء    - 16

  ألمية  ييى يجرمات م تلض    ةتى  أسيح   لامار  لشامل .
  لضاط ييى  لجالةات  لعلبة  ش إلسالمة    شةصاريا هميةا ش رتل  وا شترظة وا.  - 17
ترظةا  لمي مات  لاشلة  ش لمت لي  ي   ألمظ  لمتحا  في بلةامجوا لمكافح   إلريؤاص   م ؤل إلؤح م  لؤاشل   - 18

فؤؤ  بلفؤؤؤ   لتقؤؤاريل يؤؤ  إةجاه توؤؤؤا فؤؤي مكافحؤؤ   إلريؤؤؤاص   شتقؤؤا ظ كشؤؤرف يؤؤؤ  مجليؤؤات  لي ؤؤؤام  أليضؤؤاء كا
 ةر الت  ألمرل في بالنيا   م   لتواوا  العقربات لياشل  لمتواشة  .  ليي ي ش

شهرنل  ما   تلةت   لحةجة   لشمطاء ش لحةؤ   لل طؤاء   كرةاويةسؤا ر  ؤس ( مؤ  ف ؤل  تشؤكنل منيةشؤةات محيةؤ   – 19
   لقؤؤر   لصؤؤا ق  فؤؤي كؤؤل ميؤؤاآق  لعؤؤالظ لت ؤؤر  ذر ع همليكؤؤا  لمحيةؤؤ  فؤؤي مكافحؤؤ   إلريؤؤاص  . شذلؤؤك لسؤؤا مؤؤ

  لعجح  ل ايل في  لقر   لبشلي   ألمليكة  شيجحيا ي  سا  ةتةاجات  لحيظ  إلميل آرري .
 [ حد : أمريكاا تراتيجية إرهاب الدولة العظم  . القوب العالمي ارو ]  يذه  ارتصار ما  مك  تسمنت  : 

 . . هرح يظ  لجبار  لميتقظةتى  آل  
 لعام  لوذه  لحمالت  لتي تتحل  بي لي  دل ع  لحضار ت   ةنث هييير  هةوظ شضعر   شبوا ةختظ  لمحاشر

 ياف إه ل   لحضار   إلسالمة  آليقا ليبقاء شترةنا  لص رف .
 

 واقع األمة العربية واإلسالمية في مواجهة الحمالت: -( 2) 

 ش سيتياشل ذلك م  رالل تياشل ش     لشل  م  لمختي   :  
 واوة ارنظمة الوا مة في )ال  العالم العربي واا المي إباو هذه الومالت:  -أ  

تحس يذه  ألة م  شالسةما في ميطقؤ   لشؤلق  ألشسؤط شمؤا ةرلوؤا هةوؤا موؤان   اإله لؤ  مؤ   يؤل همليكؤا     - 1 
  شالسؤةما فؤي مجؤال مكافحؤ   لحلكؤات  ش الةبطؤاحمليكةؤ   محيؤا مؤ   لعمالؤ  إ  يي لظ تستجب ليمطالب  أل

 إلسؤؤالمة  شجؤؤذشر  لمقاشمؤؤ    شفؤؤق  لمطالؤؤب  ألمليكةؤؤ     لتؤؤي تليؤؤا مؤؤ   لجمةؤؤ  ه  وتصؤؤلف ييؤؤى آليقؤؤ  
 .( ش لتياهالت شفتم  ألبر ص ل ل  لمطالب يءتسيةظ كل ب :   ليمرذج  لينيي  لذي  ام   لقذ في 

ه  ألة مؤؤؤ  هةوؤؤا موؤؤان   اإله لؤؤؤ  ش ل ؤؤرر  يينوؤؤؤا مؤؤ   يؤؤل بؤؤؤعربوا إ  يؤؤي  سؤؤتملت فؤؤؤي محيؤؤا مؤؤؤ  تحؤؤس يؤؤذ  -2
 ش لتجاشص م   لمطالب  ألمليكة   لالمتيا ة . ش الةبطاح لعمال  

تقف  ألة م  مذيرر  همام يذو   لخةاري   اإله ل  م   لخارج هش م   لؤا رل   شتقؤف يؤاجح  يؤ  ممارسؤ    -3
بوا ش لتعؤؤاش  معوؤؤا   ةتةجؤؤ  إر  يا ؤؤل مؤؤ   لقمؤؤ  ش ل سؤؤان ش ليوؤؤب ش لجؤؤل  ظ تعؤؤرنت ييةؤؤ  ييؤؤى بؤؤعر   الة تؤؤاح

 شييى ما  يتانت  م   لسطر  ش لمياف   .
ويؤؤاش ةتؤؤى  آل  ه  رةؤؤار  ألة مؤؤ  يؤؤر  السؤؤؤتجا   ليضؤؤار   ألمليكةؤؤ    شمر جوؤؤ  بؤؤعربوا   لتسؤؤنل إلؤؤؤى   -4

    .يكا ةتى ال تستيالوا   م  هجل إرضاء همل  مصنل  لمر جو   لمحترم  معوا
 واوة و ماء المس منن وميا ات الصوو  اا المية:  -ب 

 ويقسظ ييماء  لمسيمن   لنرم إلى فليقن  :  
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 فريق و ماء الس واو المنافقنن . 
  .فريق الصالونن العاج ين 

 : شييقسظ كل فليق إلى  سمن  
 :  فأما ييماء  لسيطا   لميافقن  فوظ  
 . تعمار ومة حكامسم في والئسم لال تعمارفريق مة اال  -ه

 .لال تعماروفريق منافق لوكامسم مناه     -ص 

 : شهما  لصالحر   لعاجحش  ف ليقا  ه ضا   
فريق يواول مسك العصا من و وسا )نن الوكام وبنن )ذور النسضة الجسا ية ومالمح المقاومة   -ج  
ان   شآالير   شيء م   إلدالح الةن لوظ يصا  لسيطا       شل يوظ كيما مارسر  بنئا  م   لحة القا مة

شت الةا  ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل شغضب  لسيطا .. فاةقمعر   شمالر  ليمجامي  ش لما يي  ش لتمتم  
شيكذ  ما ه لر  ول شةر  مذبذبن  بن  ذلك ال ش إليجام.. فخسلش  ما كسيره م  شن  لشارع  لمسيظ شمحيت  شثقت  . 

  كالشا   لعا ل  بن   لايمن  .إلى يمالء شال إلى يمالء..
والقسم الماني من الصالونن معت ل قائا.. ال تواووه نفسه وتقواه و   مجارا  الس واو . وال   -ن 
 . ه إيمانه وتباته وشجاوته في وول الوق و نصر  أهل الوقفيسع

يجح  .. متلةضر  ةنث تاه ! سالم  لنرم! شيذ   ل ليق م    لساكتن  ييى  لحق( يظ رنل  ييماء  إل
ف ةا  عر م   لياس شياجر  شماجر  في  لحنل  ش لتة  شسط في يذه  لمتالآمات  لتي تجعل  لحيةظ ةنل ةا  .

  لمسيمن . ؟!
شال وياش في  ألفق شىلى  آل  مالمم شجرن هةا م  مارس   ب  تةمة  ش هةما ب  ةييل شمالك ش لشافعي 

 لعيماء  لحضرر م  ير م  لمسيمن   عطل  صصوظ يمالء  ألشه يي..  لذو  آالما هآلص    ششهبر ةية   شسفةا
 شثباتوظ.. شىلى    لمشت ى..
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  :واوة ميا ات الصوو  اا المية  -ج
 خةظ  لعجح ش لخيرع  ييى هشسا  مع ظ قةان ت  لصحر   إلسالمة  . شال  جاش  متي سا  إال في دب جام  

توظ ييى همليكا شممارساتوا   راد  ه  سخط  ألة م  م  ضار  همليكا فتم لبعة يمالء غضيوظ ش ةتقان 
 ليافذ  لةسير   الستعمار  متجاشهي  م   م ي  شيقرم  موام  في بالنةا م   لحكام . هما ييى دعنا  ليلةام  . 

 جاش  في ذلك مجاال   ف يوظ واير   لنرم ليا مقل آة    ش إلدالةات  لسةاسة    شرةار  لشعب..!  لعيوظ
شمتي سا   . شال وياش في كبار قةان ت  لصحر  شرجال  لصف  ألشل فنوا  لنرم بر نر م  وتلبم ل ةان   لمقاشم  

 .لنواإش لاير  
شل   ك نل   ميوظ ويعب نشر   موما   اإلضاف  لبعة  لصالحن  م   لمستتلي  م  ييماء  لمسيمن    في  

ر بتوا   شمر جوات ةمالت  لتاليب ش الستعمار  ل  لي ش لحضاري   شير جوا  موظ نير   ألم  إلى  لتمسك ب 
 جا   في ترلنا هرضة   لمقاشم  . 

 واوة ارح اب والمعارقات السيا ية والقومية والوطنية والع مانية: –  
شجات  ألةح ص ييى  إلسالم  لنرم  شتوم   لعامين  تحن بعاره  اإلرياص    لعالمة  ةتةج  ه   لوجم     

ش لشخصةات  لسةاسة  ش ل  لي  م   لتةار  لعيماةي في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي   يامش ةلي   عنا   ي  إمكاةة  
شضعوا تحن آا ي   توم   إلرياص( . شبالتالي  لاررل في ن  ل   لتصفة   تال  شرط ا  شسجيا  . شسايا يذ   لتةار 

ظ ير مل هرل . م  هيموا ه  نيرتوظ ليا مقل آة    ش لتا شل ييى  لسيط  ييى  إلةطالق  حلي  ليايا   ألف اري
. فصارش   جايلش  بذلك لإلدالح  لسةاسي امشاري  يمشةقرق  لمعارض    تجا تأونا   م  همليكا شتر ؤما  م  

 إلى  سمن  : ال سان  لمستشلي في  ألة م  شممارساتوا شييا  ةقسمر   اوا شال  خافر    شيأرذش  ر ةتوظ  التي
 ر    سان  ألة م    شهيا ف  لحمي   ألمليكة    شيق  ش  ويان شيمالء   :ةاريفيممل المعارقة الوسم  -1

ليمقاشم   أسيرص  ري متماسك   م  رالل آلح شآيي ش رمي ويتقي في آلشةات     في دف  ألم    شياير 
 م  هيا ف  لمقاشم  ش لجوان شى   رتيف  لميطيق  لعقا اي.

في  لوجم  ييى  إلسالم شنير  همليكا يمالء جا  ا ش    :ةخائنة العمن يممل المعارقة الووسم  -2
ر  ييى تيك  ألة م  شيشبعريا  لإلدالح  لسةاسي   شفلض  ييى  ألة م  آريا  هش كليا    فلد  كي ويقضم

 لمتحارب  معوا م   فضح   شكش ا  لير ريا. شيطلةر  هة سوظ كخةار ثالث   إلى جاةب  ألة م    ش لقر  
  ألدرلة   إلسالمة   كل هآل فوا . 

شيذ   لخةار  لخينث ير  لملبم ليتحل  ييى  ألرض   لنرم   همام جحافل  لاح    ألمليكا  . لةسقطر  تيك 
 .هبا ك ل   شضالال  شتبعة  شرةاة   شمحارب  لإلسالم ش لمسيمن   ألة م    شيحير   محيوا كخةار

  

يالم ش ل ضا ةات شميتا ات  الةتلةنن  لنرم بومالء  لذو   وتخذش  م  ةمرذج  كل هي( شتع  شسا ل  إل
ش  لمعارض   لعل قة (    لذو  شدير   م   لا ا ات  ألمليكة  لسا   لحكظ   ةمرذج  ألمل  الردرل ألةالموظ 

  لبغةض .
 واوة رجل الاارع من ووام المس منن: -هه 
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 لعلبي تحن يياشي   إلةبا  ش لاضب ش لقول ش للفة  لألة م     مك  تيخةم ةال  رجل  لشارع   
 ش للفة لما ت لض  بل م   لحمالت  لااهي  .

 .. شييقسظ ير م  لشعرص  لعلبة  ش إلسالمة  إلى معسكلي  
ه ية  تلةب  التانل  لقانم شلر ييى  لا ا ات  ألمليكة  . فقا مير   لقول ش ل قل ش ل يظ ش لتومةش شضيك  -1

 عةش..  ل
 .  شهك لي  ر فض  لألة م    ر فض  ليلةام   لحمالت  ألمليكة  .. تياني  المقاشم  شتستعا لوا -2

ش لمطي  ييى ةال   لايةا  في  لشارع  لعلبي ش إلسالمي    ستبشل  الخنل كل  لخنل   منالن ةلكات 
 ريا إلى كل ه طار  لمعمرر .. مقاشم  تمتا م  تخرم  لصن  بل ا    إلى ض اف  ألآيسي غلبا . شيصل هش 

 وبذور وون المقاومة: الجسا يواوة التيار   -و  
كما ذكلةا هللاة ا  فقا تعلض  لتةار  لجواني  كامل هآةاف  شرجال  ش تي ةمات    بل شك نل م  هةصاره إلى  

ره م   لقتل  لاررل في هراشن يالظ ما  عا سيتميل كما هسي يا  الت صنل . شلذلك لظ وي  م  رجال  شكر ن
ش لخطف ش لسج  إال م  سيظ   . ش ا   تي  مع ظ م   قي م  يذ   لقينل   برض  كل  أليا ف ش لخةار ت 

  لسا ق  جاةبا    ش ألرذ  خةار  لمقاشم  ش لمر جو  م  همليكا شةي ا وا .
الص بة التي تناأ  ولعل هللا يأقذ بأ د نا وأ دي من بقي ار اء وواود مقاومة والمية , تكوو القاود  

 و نسا وون المقاومة وفصائ سا و راياها وقالياها في ارمة . 
 

شهما بذشر  لمقاشم   ل طلي  في  لشارع  لعلبي ش إلسالمي   فتشنل  لاال ل إلى هةوا  نا  لتشكنل   فالمياخ 
م  هسباص  لاضب ش لحقا  ل رري  لجواني تلت   ةل رت  برتنل  متساري  . شتصيةا  ألةا    لنرمة  إلة  ش رن 

 لمقاس . شتيعب شسا ل  إليالم شثرر   ل ضا ةات   شببكات  لمعيرمات   نشر   ياما  شر  عا  في  لتر دل 
 ..ل ( م  معاةيتعية  كيم   مبشا المعيرمات ش ألربار شتبانل  ألف ار . ش لساة  مبشل   كل م

 لمتيا ضات هللاة    لذكل ة ةقي   شةسأل   ه  ال شل    لخرف م   ة جار  ألمرر بال تحكظ   م  كل تيك  
 وارل  لياس في ةال م   لولج ش ل ت  ش لمالةظ  ش ل رضى  لشامي .

 لجوان     لتلبنا  لمقاشم  شنفعوا  االتجاه  شم  ييا تأتي هيمة  ه  تتصا   لصحر   إلسالمة  ش
  لصحةم. 

ااهر  هامة وقونر  جدا  وتوتاج والجا   ريعا  من  وأقنرا  في وصا واوة المس منن ال)د من ااشار  إل  
 العقول القا ر  و   توجيه المقاومة وترشندها , من الع ماء والمفكرين والكتاب ورجال الدوو  ااوالم..

 هذه الظاهر  هي : 
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 ( ارمة لوالئة المقاومة فنسا     ةمقاومة نخب) 

ش ر   لمقاشم    في كل  ألمظ كافليا شممميوا ييل فلة  ييى  لعكس م  ميطق ظلشف ةاالت  إلستعمار 
  لتارير. 

 ألشلى   الستعماري شييى  لعكس مما جل  في كل تاريخيا  لعلبي ش إلسالمي   رالل  لحمالت  لصينية  
.  تشنل  ألةر ل إلى ظايل  غليب  تحف  لمقاشم  م  ش رف  ألم  شةخيتوا ضا  أليا ء  لاح   شةي ا وظ ش ل اةة  

 مقاشمن   الخطل. ش ل
أ هفلهت  لمجتمعات  لعلبة  ش إلسالمة   ر   ليمقاشم  .  لسا ق  ف ي هسره  لحاالت في تيك  ل لشف 

مميا  لوا  كاةن شل يوا  ش ةقسمن  ألم  بن  ه ية  مجايا  مقاشم  يامي    شهك لي   ايا  ي   لجوان ش لمقاشم   
يري    هش ةتى ياآفة  . شلظ  شذ م  بل  م  ألم  إال  ليانر ن يم  لوا  ما  ستطاين م  رامات مان   هش مع

 ر   إلستعمار. شكا  في آيةع   لقر   لا يم  ليمقاشم  في تيك  ألهما  ييماؤيا   مم  ضظ درت  لمسايا
             شم  لشيا شرجال  للهي ش ألنص ش لقيظ فنوا . 

 رص  لتي  ةت ين ش اشمن.. لقا ةصل يذ  في تارير  لمسيمن    شفي تارير كل  لشع
 لمجتمعات  لعلبة  ش إلسالمة .. آبق  في شل  م  ليخيري   لمي م  ك نل  م   لشل    لذي  جلي  آل  .. ه  

 شكأةوظ :  لحكام  آبق   لعيماء  آبق   لصحر   آبق   لمعارضات  لسةاسة   آبق   لم ق ن  ش لم  لي .. وياش  
  !!( , مؤيد  لجرتومة اا تعمار الجد د  ل مقاومةمضا ات حنوية معا سة   

مقاشم  لالستعمار   لذي  قصا كل يذه  لطبقات م  هفسا  لحكام إلى هتعس  ف رق هةوا بل  م غنل
  ضا رال ا  لمقاشم   لحة   لمجايا  ألمليكا ي لمحكرمن    القول ش لسيب ش لامار.. شىةما مضان ت ةنر 

 شيمال وا في  لميطق .
 لاالية   لساةق  للجل  لشارع  لعاني م  ير م  لمسيمن  ةتةج   ليردي   ل طلي   لسيةم   ش لحما هلل ه 

 إلى تأونا  لجوان ش لمجاياو  ش ر   لمقاشم  . شكذلك  عة  أل يةات م  تيك  ليخب .  ظ تذيبيياي
  لتي  جب يالجوا إلى ثالث  هسباص..  لشاذ  رن يذه  ل ايل  تعشفي رهوي 

ستعمار في ةميت   إليالمة   ل  لي  في مكافح     إلرياص  إلسالمي ( كما هسماه . شير ةجاح  ال -( 1 
 ليقب  لذي ةجحر   أ   ويصقره   الجوانون    ما رال ةاالت راد  م   لمقاشم  كما في ةال  فيسطن    

 ش لعل ق جح ةا . 
     ألغل ض سةاسة  هش بخصة   رتبا  مصالم  لشل  م هللاة    لذكل في  لتصاي ليمقاشم   لجوان  -( 2 

 هش ف لي  هش مان   .. 
وهو ارهم في رأ ي : فال الجسا  نن منذ  بتمبر , ر باب يوول شرحسا , في إنجاش حم ة   -( 3 

 إوالمية وفكرية تستوية إتبات ذاتسا  مقاومة مارووة وفق معا نر ت ك ارو اب .
ت  لشعرص  لعلبة  ش إلسالمة  ةكاما   محكرمن  ييى ف ي  لر ن  لذي وي ل فة   لنرم في يمرم مكرةا 

 رتالف هجياسوظ إلى  لجوان في فيسطن  ييى هة  مقاشم  مشلشي . شكذلك جح ةا  إلى  عة بل  م  لمقاشم  في 
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 لعل ق . تسرن  لص    لسيية  كل هيمال  لجوانون   لتي تتصا  لألمليكا  شةي ا وظ  في هفااةستا  شفي مختيف 
ت  لتي تحصل في  لسعرن   ش ألرن  شهشربا .... ةنث آ ب   لجوانور   كل  لص ات اظ . كالعميةنشل  لعال

 لسيية    م   لجول ش لامري  ش إلرياص ش غنل ذلك.. شةشلش  في ه شي  ضةق  سنئ    تحتاج ةال  سليعا   عنا 
 شض   لحق في ةصا   . 

  نية   لصونرةة    ةان  همليكا شةي ا وا شيمال وا.شيذه م  هيظ تحا ات  لمقاشم   لجوان   ليحمالت  لصي
 
 خالصة .ركيبة القوى في معسكر المقاومة ومعسكر االحتالل و معسكر الحياد بينهما:    -(3)

شهيا ف  ش ستل تةجنت  في تحقنق تيك  أليا ف   شير همل هساسي في شض    لعاش بلةام  ياف عا ه  يل 
   قي ه  ةعلف ةتى ةست مل معطةات شض   ستل تةجنتيا   تلكنب   لقر  ل ل قاشم  ش ستل تةجنتوا  مبلةام   ل

شةي ا   كي ةعمل ييى ت  ةكوظ  م  معسكل  لمقاشم  ش ر يا  لذ تة  كي ةرسعوا    شكذلك معلف  ذلك ي   لعاش
 ل   لحةان. . ثظ معلف  تلكنب   لقر   لمحاوا  بنييا شبنيوظ ليعمل ييى كسيوا هش إ قا وا ييى  أل ل في ن  

  تر نبة الومالت المعا ية رمريكا وح فائسا وومالئسا:قارطة 
تت ر   لحمالت م   ر ت آاغة    تعمل متعاشة  في كاف   لمجاالت  لعسكلي  ش ألمية  ش لسةاسة    

  لر.. شتت ر  يذه  لحمالت   ةان  همليكا م   لقر ت  لتالة   حسب هيمنتوا:… ش إليالمة  ش ال تصان  
  الواليات المتود  ارمريكية:  - 1

 لتي تقرنيا  ر  سةاسة  شلر بةات إيالمة  شمالة   ستطاع  لنورن ييل  لةن  م   لحم  م  غحشيا  
ش لسةطل  ييى ترجونوا. شتستحرذ  لرال ات  لمتحا  ييى جمي  م   لمعطةات شم ايل  لقر   لعسكلي  

 وا شهدبحن هبول م  ه   شار يينوا شيك ي ه  ةعيظ ه  ش ال تصان   ش لت يرلرجة  لةس ييا مكا   ستقصا
مل كح  لار سات  إلستل تةجة   لنرم تصيف  لقر   لعسكلي  ألمليكا  أةوا هكيل م   لقر   لعسكلي  ألكيل تس   ر  

 ع  ! ميسكلي  تينوا في  لتصيةا مجت
 إ رائنل : – 2

ةس فقط أليمة   ار توا  لعسكلي     لتي رين في  لارج   ل اةة  في  أليمة  في يذه  لحمالت  ل شتأتي 
همليكا شهشربا تطرريا إلى مستريات يالة  . شىةما أل  ةاراماتوا م  ةكماء دونر  يظ  لذو  ورجور  ت  نل 
يمالء  لحي اء جمةعا . شأل  كبار رجال  لمال  لذو   مي ر  كيليات ممسسات  لمال ش ليير   لعالمة  يظ م  

 لذو  وتحكمر  في ممسسات  إليالم  لعالمة  م  دحاف  شسنيما شفضا ةات شنشر ةشل...   لنورن  لصواوي   
شياولش  بذلك هالينب  لسةاس  في  لاشل  ل يل  فضال ي  غنليا .  شأل  إسل  نل  تيحرع في  يب يالميا 

  لعلبي ش إلسالمي .
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  )ريوانيا:  - 3
وظ م يوظ  ييى  لمذيب  ليلشتستاةتي ذي  لتأثنل ت شيي  لحيةا  لطيةعي ألمليكا نويةا   أل  غاليت 

رش  ط هرل   م ل  ليا  ش لتارير ..  كما  ستحرذ ييى إن ر  كال م  همليكا  لصونرةة  ( . شكذلك تلبطوظ 
 لححبن   ليذو  وتبانال   لحكظ في بليطاةةا    لمحاف ر  ش لعمال ( لر بةات سةاسة  شىيالمة  ش  تصان   غاليوا 

. شتأتي هيمة  يذ  همليكاش تا   ليي رذ  لنورني  بأةوظ با   لححبن    لجمورري ش لا مقل آي( في وورني ه
  لوا ي    شالسةما في بالنةا  لعلبة  ش إلسالمة  .  الستعماري  لحيةا م  رالل  لخيل   لتاريخة  

 : (NATO ول ح ا شمال ارط سي )  – 4
شنشل هشرشبا  لالبة  ميذ  ةتصاريا في  لحلص  لعالمة   ل اةة  . شير  لحيف  لعسكلي  لذي ولبط همليكا   

ش ا جل  ترسةع  ييى مل ةل هيموا ملةي  ما  عا  ةوةار  التحان  لسرفنتي ةنث نرين مع ظ نشل هشرشبا 
 26 لشلقة   لتي كاةن ت ر  ةيف  ش رسر(  لميحل في  ةيف  لياتر( لةصل يان يذه  لاشل  لنرم إلى ةحر 

   هبله تيك  لاشل  لحية   شهيموا م   لياةة   لعسكلي   ش إلستل تةجة  يام  .. نشل هشرشبا  لالبة  م ل نشل . شل
  ستل لةا شكيا  .  بيجةكا    ليلتاال.. اإلضاف  إلى  هسباةةا: فلةسا  هلماةةا  إ طالةا  

 ح فاء أمريكا من الدول قارج ح ا الناتو:  - 5
لقطب  ألشةا في  لعالظ ييل آ ل  باذ  ال سابق لوا في  لتارير   شبسيب  سيب ه  همليكا  ا هدبحن    

هةوا هدبحن تمسك  م اتةم  لقر   لعسكلي  ش لسةاسة  ليتأثنل ييى  ألة م   لحاكم  ش لاشل    كما تمسك  م اتةم 
في  لعالظ ي  آليق  إل تصان  لعالمي شميا    لطا   في  لعالظ . كما تمسك برسا ل  إليالم ش لترجة   لل ةسة  

 سةطل   ليربةات  لصونرةة   لنورن    لعالمة .  
    آريا هش كليا . نفل  هك ل نشل  لعالظ هدبحن ن ري  في  ا م  ةي اء همليكا  لا  من  هش  لملةين

 شم  هيظ  لاشل  لا رين  في يذه  لقا م  م  ةي اء همليكا م  رارج  لياتر :
 الياباو: -أ 

ا ميافس في مجال  إل تصان   ةنث تاشر بنيوما ةلص   تصان   آاةي  شى  كاةن   ارن  شرغظ هةوا ةية  
.  ستطاين ت  ةك  ألرضة   لاوية  ش ل قافة  1945  إال ه  همليكا  عا يحيم   لةا ا  في  لحلص  لعالمة   ل اةة  

 ليةا ا  شتياول يريتوا  لحضاري  شىلحا وا  العالظ  لالبي . 
. ش ةطالق  لي ام  لعالمي  لجاوا   ستطاين  همليكا 1999ة   ألشلى  ياد    لصحل ء( شميذ ةلص  لخي 

 ألمليكة  .  شبعا سيتميل شغحش   لعل ق   لةا ا  لت ر  ةية ا  يسكليا  وترر  بنئا  فشنئا  في مةانو   لصل ع جل  
جوا يذه ر وا شةمالت  لصينية . ةنث تستاجلت همليكا  لةا ا  لت ر  بليكا  يسكليا  منا ةةا  ة ة ةا  لوا في غحش ت

  أل ام إلى هفااةستا  . 
  رو يا:  -ب 

 ما تح ل رشسةا ميافسا  تاريخةا  ألمليكا شل   هةر لوا  إل تصان   ش لسةاسة  جعيتوا هلعرب  بنا ةيف  لياتر ش
. شنشل  لييطنق شبلق ت  همليكا. شرغظ محاشلتوا إثبات شجرنيا شالسةما في إآاريا  لمحةط في شسط هللاسةامهعة

 مع ظ تيك  لاشل  ه ضا  لحي وا.  هشربا   إال ه  همليكا  ستطاين جل
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فيظ ويق للشسةا إال  ليعب ييى يامش  لتيافس بن  محرر  لاشل  ألشرشبة   لل ةسة   هلماةةا  فلةسا. شهسباةةا 
ة     اإلضاف  ليةا ا  . شل   شأل  ممرل  (. شمحرر  همليكا شبليطاةةا شى طالةا( شهذ الوا م  نشل هشرشبا  لضع

جمة  يذه  لاشل  ما فنوا رشسةا   تقف في مر جو    إلسالم شةضارت  . فقا جمعوا ةيف دينيي  ايب يية  
رغظ تيك  همليكادل يات   لا رية  ه شم  ييا تقف رشسةا في ةيف   لتماسك في محاربتيا رغظ تيا ضات  ش
 ةي وظ كانليا .   لتيا ضات ش لصل يات  لا رية  ن رل

   السند:  -ج 
سكا   1/6 كرةر  ةحر ! شيظ  لميةار ةسم  تيي  توا  لبشلي   تسنل  لويا لت ر  نشل  ي مى .  فطا

 ألرض ! ش  تصانيا ويمر  شكل ميافس   شهسر  وا  لوا ي  تشكل منا ةا  موما  جا   لال تصان  للهسمالي  لعالمي. 
لتقيناي ش ليرشي دار في مصاف  لقر   إلستل تةجة  . شدل يوا  لتاريخي شتطرريا  لعسكلي أ  لت يرلرجي  

 لنورني (  -بوريتوا  لوياشسة   لمتعصب  م   لمسيمن  ولبحوا لت ر  ركيا  هساسةا  في محرر  لشل   لصينيي 
   (منالن   2050  لااهي ليمسيمن  . شتشنل  لار سات  إلستل تةجة  إلى ه   لويا ستيي  ه  ت ر  في ةيرل يام 

لت ر   لاشل   ل الت   في  لقر  يسكليا  ش  تصان ا   عا  لصن   لتي ستحتل  لملكح  ألشل   ةنث ستتحل   لرال ات 
  لمتحا  إلى لملكح  ل اةي!!!

ش ا هدبم  لحاوث ي  نررلوا يضر   ن  ما   متيك ةق  ل نتر في مجيس  ألم   لاشلي   قتلص م   
 الين    نشل هشربة  ميوا فلةسا ! لرضرح ش لصل ة    ش ا آ

شلذلك لظ تومل همليكا شىسل  نل محاشالت جل يذ   لحيةا  لجبار  ليا ظ إلى معسكليا . ش ا كش ن  
 لباكستاةي ( ي   ةحةاه همليكي يييي في دل ع  لويا ضا  اكستا . شي   لحيف  –مسار ت  لصل ع    لوياي 

وما شهدبحن هربار  لمياشر ت  لعسكلي   لمشتلك  بن  همليكا ش لويا  لسةاسي  لعسكلي  لذي وتقام  اضطل ن بني
 هللاسةامت لر  شمتر تل  . كما دلح  لمسمشلر   ألمليكا   ايتبار  لويا سيايظ  ألساسي في  ستقل ر جيرص شبلق 

 في مكافح   إلرياص .. 
 ح فاء أمريكا في  ول العالم المال :  -  

 لعالظ  ل الث   كبعة نشل هللاسةا م ل كرريا  لجيربة  شتاور  . شمع ظ  تعتما همليكا ييى ةي اء يامن  في
نشل جيرص بلق هللاسةا. شهك ل نشل هفلي ةا شهمليكا  لالتنية .. شنشل بلق هشرشبا  لتي لظ تيتحق  عا  الياتر.. ش ا 

ةر لوا ي  ةال جلت همليكا هك ل يمالء  لحي اء إلى  لمعسكل  ألمليكي  سيب هة متوظ  ل اسا   لتي التختيف ه
باهت تتشكل باررلوظ  ألمليكا ألة م  في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي . شلبعة يمالء  لحي اء هيمنت  إستل تةجة  

منا ةةا  في دف  لحمي   لعالمة  لمكافح   إلرياص كما هسمريا. اإلضاف  إلى هيمة  سةاسة  كينل  إلض اء بكل 
  كما تشار  كرريا شبرليا  شبعة نشل همليكا  لالتنية   لنرم في  لحيف  لاشلي ييى ماامل ت همليكا  لعسكلي

  لعل ق..
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 :ح فاء أمريكا وومالئسا  اقل الصا العربي واا المي  -هه 

. شيحتري  وهؤالء أقور الو فاء رنسم في صفنا الداق ي . ويتكوو هذا المعسكر من المرتد ن والمنافقنن
  حسب تارج هيمة  نشريظ لصالم  لعاش:  ةذكليظييى  لطةا  لخينث  لتالي أ 

 ارنظمة المرتد  الوا مة في الدول العربية واا المية:  - 1
فيتةج  لي سان  لتاريخي لوذه  ألة م    شش  عوا  لمليل   شكرةوا ةصلت يموا في  لبقاء في  لسيط   أي  

في بلح مياةي فسان يذه  ست اض  الثم    فقا هدبحن هلعرب   أواي  إلن ر   ألمليكة  . شلةس ييا مجال 
 ألة م  شيمالتوا لأليا ء   فذلك  طرل شير مشتول ييى كل ةال . شبارتصار ةقرل لقا ريين يذه  ألة م  
إر نتوا شتصلفاتوا  لر ن   هيا ء  إلسالم   شالسةما همليكا . ف تحن لوظ هر ضنوا بل  شبحل  شجر      ةمر  فنوا 

حلص  لمسيمن  شى انتوظ . شهماتوظ  الي ط ش لطا   إلن ر  هللالتوظ  لحلبة    شضخن ثلش ت  لقر يا   شييطيقر  ميوا ل
 لمسيمن  في رح  يوظ ش بيركوظ . شجعين هجوحتوا  ألمية  ش ستخبار توا شسجرةوا رشيا  ذر  لخام  مخططات 

ر  كل هجوحتوا  لسةاسة  همليكا في ةلص  إلسالم ش لمسيمن  شآيةعتوظ  لمجايا   لمقاشم  . شش  ن معوا  ارتصا
ش لعسكلي  شسر يا   ضا بعربوا شرغما ييوظ . شلظ تسمم لتيك  لشعرص    ممارس  هي ةصل  لقضا ايظ   

ش لتعينل ي  رهووظ في كل يذ   ل يظ ش ل يمات   اليتل ضشإلرر ةوظ  لمسيمن  . شةلمتوظ ةتي م  ه سط هبكال 
. 
 اا المية:  تعمار والفا دوو من ميا ات الصوو وفقساء اال المنافقوو من و ماء الس واو  -2

 م ل يذ   ل ليق  ارتصار  لسةاج  لشليي  لذي  سب   لشلعة  ييى كل ما والقة   لمسيمر  م  ظيظ 
شيين . باء  م  هم  ليال ا   شيي ةكموظ  شل    هيا  وظ  انل ما هةحل     ش ةتواء  لسباغ  لشلعة  ييى 

يينوظ   شملشر  بايظ مشاري    اليتا ءبار يساكل  أليا ء مأمين  ال  جره بليا تش ي ةتالل بالن  لمسيمن  
 لتطية  م   لنورن   شهرنل  شلةس هللارل    لتحل   كل جا شةماس في بل م  همليكا لحلص  ألف ار . لمكافح  

عة  ي   لجوان  لمسيمن  ش لمجاياو  ش لمقاشمن  بلعةا  اسظ  لاو    شف ليا  اسظ  إلسالم . لسحب  لشل 
ش لمقاشم     عا ه  هسباريا ييى  إلةتالل شهةالف  م   لحكام  لملتاو  . ش ا سيق في فصرل  ل تاص ي  يذ  

ي   لت ل ر ييا . شهرطل ذلك شهباه إجل ما بل مجوظ  لبعنا   لما  ليتأدنل لتحليا  لاو    شىيان   يما  اي
ياص .  لتي تعتيل هدل ذلك وياه م  ةصرص  لقلهللا  ش لسي  تقا م  شفق  لمر د ات  ألمليكة  لمكافح   إلر 

 هسس  لترةنا .ش شتل    ألم   لتي هجمعن يية  ييل  لقلش  م   لحاكمة  ش لرالء ش ليل ء 
 ارو يات العرمية والد نية في العالم العربي واا المي:  -3

ك نل م   أل يةات   م يوا م ل  همليكا   مست نا  م  تل كمات  لمشاكل ش ل يظ  لذي ش   ييى  ستطاين 
 ا ي بل  م  ألم  م  جو  . شم  تل كمات  ألةقان  لتاريخة   انل ةق لا   عة  أل يةات في  ل  نل م  
 لحاالت  ألرل     ستطاين ه  تشكل رهس  لحلب   لعسكلي  ش لسةاسة   لتي تتحل  ييى  ألرض  شكل متياسق 

 أل يةات  ل لسر ةة  ش لتلكستاةة  ش لشةع   لوح ر  هثياء غحشيا  م   ر ت همليكا شةي ا وا   كما ةصل م 
ألفااةستا  . شكما ةصل  استخا موا  ألكل ن شسر يظ م   أل يةات هثياء غحشيا ليعل ق.. شكما تجوحيظ لنتحلكر  
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يا .. شكما  لنرم في سرريا شتلكةا شىول   . شكما  حصل م   لقر   لمسةحة   لصينية   لسةاسة  ش لعسكلي  في لي
تحاشل فلةسا شهمليكا تحليك  ليعل ت  لقرمة   ليلبلي  في بمال هفلي ةا... شيكذ  نش لةك   كما تحاشل ه  تيعب 
ييى شتل  لقييي   لمر رت  بن   لسي  ش لشةع  في ميطق   لشلق  ألشسط شالسةما في  لخية  ش لشام . ةنث شفل 

  لوا لتامنل شةا   ألم  م  ن ريوا شير هيظ ير مل ةصليا في دل  لجول ةنيا ش ألةقان  لتاريخة  ةنيا هللارل ف
 ظمان  يذ   لس   لعيماةننيذه  لمر جو     عا ه  شفل  لقرمنر   لعلص   ش لشعربنر   لمتعصير  م   أل يةات م  

  لقاتل لتمحيق بمل  ألم  ييل يقرن متعاقب  . 
 الوالء ارمريكي:و ة و من أصواب الجنسيات الم  وجوو المستغربوالمساجر   - 4

شيذه  لشليح  م   لت ير ل   شةمي   لشوان ت  لعيمة  ش لار سات  لعالة .. م  هيظ شهرطل  لشل  م. فقا  
ةشأت يذه  لطبق  م   لمواجلي  شهبياء  لمواجلي  م   لجالةات  إلسالمة  في هشرشبا شهمليكا  سيب  ل لشف 

سالمي.. ش ا تيق ن هجوح   الستخبار ت  لالبة  يشل ت  آلالف م   لسةاسة  ش ال تصان   في  لعالظ  لعلبي ش إل
يمالء شهبيا وظ ش رتارت فوظ م  سةكرةر  رجال  لسةاس  ش ل ةان  في بتى  لمياةي في بالنيظ.. شم  هشضم 
 ليماذج ييى يمالء هم ال رجل  أليمال ش لي ط  ألفااةي  لبشترةي  ألمليكي  لجيسة    ةاما كله ي( ر ةس 

 ألمليكي  لجيسة     ل لسر ةي  ألدل  - ألفااةي ااةستا   لمواجل إلى همليكا ش ... شه نه(  س نل همليكا هف
 ل كبار  لمعارضن   لعل  نن  مه ضا   شير موياس  ممتمل بر (  لذي رسظ مخطط  ةتالل هفااةستا  سةاسةا . ش 

  م ل   لعالشي( ش  حل  لعيرم( شغنليظ م  م  هم ال  ليم  لاشلي  لمحتلف  هةما  لجييي(   شرفا    آلرلي
 لذو   ضر  بطل يمليظ في همليكا ش لالص. شميوظ  لنرم  لمعارضن   لينينن  شكبار رمرهيظ في همليكا . شكذلك 

يماذج ك نل   عا ه  شفلت هة م  ل لتي تصي  ييى يجل  لنرم في همليكا..ش ش إلول ةة  ..   لمعارض   لسرري 
جالةات م   لمسيمن   عشل ت  لمالون  في بالن  لالص ميذ  امن يذه  ألة م  .  ش ليلةام    ل يظ ش إلستيا ن

 هدبم ش ضحا  مكلشر   معلشفا  شرجال  شهنش ت  كذلك. 
 العمالء المتأمر وو  من التيار الع ماني  اقل العالم العربي واا المي :  -5

 إلسالمي تحن هيظ  إلدالح ش لا مقل آة  ةريا م  هفله  لوجرم  لسةاسي  ألمليكي ييى  لعالظ  لعلبي ش 
 لمعارضات  لسةاسة   لتي تيين مشاري   لا مقل آة  ش إلدالح  لسةاسي  ألمليكي  م   لعيماةنن   لمستالبن    
هش  لمتأملكن   األةل   لذو  ولةير  دل ة  شنش  هي مر رب   استيساخ  ليمرذج  ألمليكي لي ظ  لحةا   أي 

ييى  ةتىكاةن ييى  لا ا    ألمليكة   حسب  ليمرذج  لعل  ي . ش ا  ستأسا يمالء  لمعارضر  آليق  شلر 
 ألة م   لسةاسة   لميايق  كما في مصل شنشل  لخية  شغنليا  عا ه  لمسر   لحما    ألمليكة  شررر  ألة م  

كميا في ملةي  ما  عا هش ل  لتي تعا ه اموا  لمتب ة  ! شيذ   لصيف م  سا ق  يظ  لذو  تعايظ همليكا لح
  ألة م   لحالة  .    
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 من  بار رجال المال وارومال في )ال نا:ما يا ن من اا تعمار نالمنتفعطبقة   - 6

تيشأ م  يذ   لوجرم  ألمليكي  لشامل  لنرم   ش لذي وتضم  مشاري  مم مل    تصان   كيل    آبق  م   
  الستعماري لظ  لعلبي ش إلسالمي. م   لذو  وارير  بلكاء في  لمشلشع  لتجار شهدحاص رؤشس  ألمر ل في  لعا

 ألمليكي ييل مخططات  لشل ك  .. ش لمياآق  لحل ..  ش لمشاري   إل تصان    ألمليكة  ش لالبة   ل يل . شغالب 
 إل طاينن     شيمالء م  رجال  لسيط  ش لسةاس    شرؤساء  لمجتمعات  لعلبة  ش إلسالمة    م  رؤساء  ل با ل ه

 للهسمالنن   لذو  تتياسب ش تتا رل مصالحوظ م  هيا ف شمصالم  لمشلشع  ألمليكي في هسمره  لشلق  هش
  ألشسط  ل ينل. 

 الوبقة المنو ة الفا د  من فسا  ووام المس منن :  - 7
ف ليا  ش لموحشمن  شهك ل يمالء م   لشل  م  لشعية  في يام   ألم   لعلبة  ش إلسالمة    م   لممسررن   

ةضاريا     لذو  ربطر  يقرلوظ  ميا    ليث  ل  لي ش ل قافي ألجوح   إليالم  ألمليكة  ش لالبة   شتلبر  ييى بل م  
شهم الوا ... ةنث توتظ  لقر   الستعماري  بلسظ  رشتاةا(  ( ش  فضا ة  يهكان مكيرص ( ش  ستار  ر ل ناو 

شليح  ي  آليق  فتتاح  لجامعات ش لمل كح  لعيمة  ش ل قافة  ش لبع ات إلى مخططات تاليب كيل  لترسة  يذه  ل
همليكا لمان آريي  لتأينل كانر يمنل كايل ييمةا  شف ليا  شثقافةا .لةكر  ميوظ جمورر  لمص قن  في ة ي   لح ر 

  ألمليكة   لتي تاق آيرلوا في آرل بالنةا شيلضوا  لنرم .
 

 والدولي:            ها وحلفاؤها في المجال العربي واإلسالمي .ركيبة قوى المقاومة وأنصار

تت ر  آال    لمقاشم   ليابئ  ش لمر جو  لوذه  لحمالت  لصينية  م   لقر  ش لشل  م  لتالة   لتي هرتيوا 
  حسب هيمنتوا كما ويي :

ون  يمرما  م   قا ا  لجوان  قا ا تي ةمات  لتةار  لجواني م   ألفاا   لعلص   ش لقايا    ش  -(1  
 في مختيف هةحاء  لعالظ. لمشلنو   لةظ  لجمايات ش ألفل ن  لميتشلي  

  لتةار  لجواني( في مختيف هةحاء  لعالظ  إلسالمي كالمجاياو  في   لتي ةمات  لمجايا   م  غنل -( 2  
  ش ليرسي  ش لييقا   لشةشا  ل ينين  شبررما شجيرص بلق هللاسةا  ش ش لقل   ألفليقي ش ش كشمنل ش فيسطن 

 شغنليا. … ششسط هللاسةا
 هةصار  ل ايل   لجوان   م   لشباص  لمتحمس    لحامل لي  ل  لجواني في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي.   -(3 
 ر يا جمايات  لصحر   إلسالمة  يام   م  مختيف  لشل  م ةنث تتصايا ييايا مشايل  لانل  ش   -( 4 

 ي  لاير  لجواني ش لعاآ   . رغظ ترج  هك ل قةان توا ةحر  لعمل  لسةاسي ش لحماس ش ل رري  ش لترج   
 ش لقعرن ي   لجوان ش لمقاشم . شيذه بليح  تعا  المالون  شهلل  لحما.

 لعيماء  لمستقير   لصالحر  شيظ ك ل شل يوظ ما ه لر  في ن  ل   لعجح ش لتلرم ش لعقرن. شل يوظ   -( 5 
 تقا هةوظ سنيلهش  يياما تقر  بركتوا. يه ش  .متعاآ ر  م   لمقاشم 
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 ل ةان ت  لصالح   لشلي   في  لصحر   إلسالمة    شالسةما في قةان ت  لصف  ل اةي شقةان ت  لرسط   -( 6 
فنوا. فأك ليظ باه وار  ه   لجوان ير  لحل  عا يقظ  لمسار ت  لسةاسة  ش هن ان ش اة   لوجم  

 .  ي ش لجمايات  لحامي  ل  ل  إلرر    لمسيمن . شراد  في  لتةار  لسي  الستعماري
رجل  لشارع  لمسيظ  لعاني في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي.. شيذه بليح  ضخم   . فالمتحمسر    -( 7 

م   لمجورن  لمقاشم في  لمجال  لمبابل   لعسكلي( هش  يءليجوان ش لمقاشم    ش لمستعاش  لتقام ب
شير لمال هش  ال يم  هش هي مسايم    شلر ةتى  الاياء في ظول  لانب   لمقاشم   لماةة ( هش  لايظ  ا

.. يظ بليح   مئات  لمالون  في هم  مقورر  ويايح تعا نيا  لنرم  من أمض  السالش في هذه المعر ة
  لميةار شةصف  لميةار م   لمسيمن . 

 عة  لمعارضات  لعيماةة  في  لشلفاء شهدحاص  لضما ل م   لتةار  لقرمي ش لرآيي ش لةساري ش   -( 8 
  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي. 

 
لمقاومة اإلسالمية العالمية في المجال الخارجي فهم كافاة أعاداء المشاروع لحلفاء المفترضين النصار واألأما عن 

 اإلمبريالي األمريكي وبرنامجها اإلمبراطوري التوسعي وحمال.ها الصليبية اإلمبريالية  

 لنرم في  لعالظ ك ل . ةتى في  لعالظ  لالبي .  بل شةتى ن رل  لشعب    ألمليكة  شهيا ء  إلميليالة
ر    ش ستخ ى هللارلش  ةتةج   لخرف م ألمليكي . شيظ في  لعالظ بليح  ش سع  جا  . ش ا  ستعي   عضوظ  

ينيتوا سةجعل م   يءش لضار  . شل    بتا ن سايا  لمقاشم   إلسالمة  شىثخاةوا في  ر ت همليكا . شىه ل  ب
 يذه  لشليح   لخا    م   م  همليكا تعي  مر  وا . شسةجعل  لحيف  ألمليكي يلض  ليتحيل ش لت  ك.

 وأما أنصار المقاومة وح فاءها المفترقنن في الخارج في هذه ارو اب  فسم بوسب أهمنتسم:  
  لسةاسات  ألمليكة .   ألةح ص  لةساري  في  لاشل  لالبة  ش لتي يلفن بتاريخوا في مياش   - أ
 ألةح ص  لرآية  ش ر   لتحلر  لعالمة  في  لعالظ  ل الث ش لتي يلفن بتاريخوا في ميايض    - ب

  إلستعمار شراد   لتسيط ش إلميليالة   ألمليكة . 
 هةح ص  لخضل ش ألةح ص  لسةاسة   لقرمة  ش لرآية   لمياش   ليسةاس   ألمليكة  في  لالص.   - ج
  مات ةقرق  إلةسا  ش لممسسات غنل  لحكرمة   لميايض  ليسةاسات  ألمليكة  في  لعالظ  لالبي. مي  -  
 لتي ةمات  لعسكلي   لسلي   لةساري  شغنليا    لمعلشف   معان توا ألمليكا هش لحي ا وا    م ل  أللري    -هه 

ح م   لجةش  مات  لل فض  إللقاء  لسالش لمي هسباةةاتا في  اسك و لحمل ء ش لجةش  ألةمل  لةا اةي شمي م   
  لجمورري  إلرلياي ...ش هبباه ذلك. 

 لممسسات ش لمي مات  أليية  ن رل  لرال ات  لمتحا   ألمليكة  ذ توا م   ل تل ش لونئات   - و
 ش لشخصةات  لمعارضن  ليسةاس   لترسعة   ألمليكة .

 
من القا م الماتر  )نننا وبننسا  لال تفا  ذلك ..  وهذه أو اب يجب التور  نووها  يا يا وإوالميا وغنر
 قد السيا ات اامبريالية ارمريكية   ال بوسبسا .
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وأوتقد أو ممل هذه النق ة ممن تتوفر لسم إمكانيات ذلك يمكن أو تفتح أمامنا مجاالت تربك العدو وتق ب 
 حساباته ارمنية واال تراتيجية رأ ا و   وقب .

 

 اإلسالمية العالمية: في الصراع بين الحمالت األمريكية وقوى المقاومة  واقع معسكر الحياد

ةتى  آل  ما وح ل معسكل  لحةان في  لصل ع بن  همليكا شةي ا وا م  جو  شبن   ر   لمقاشم   إلسالمة    
 لوا م  جو  هرل . ما وح ل محاشن   شدانل  شذلك ل الث  هسباص:

ي ش إليالمي ش ال تصاني ش لعسكلي ش ألميي.. ل اف   ألآل ف  لتي  إلرياص  ألمليكي  لسةاس أولسا:  
 توا ليمشلشع  ألمليكي تحن آا ي  شدموظ وايظ  إلرياص. هتعي  مياش 

ةشل  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   كاف  هآةافوا شهلر ةوا في ن  ل   لسم    اإلرياص( بل شبرضعوظ   تاننسما:
  أة   سنل إلى ةت   . شىبعاره يا . شبالتالي إةل ج م  سنميايا تحن مصطيم   لقايا ( شهةصار  لقا

فال أطياد المقاومة المخت فة حت  اآلو في )رنامجسا ااوالمي والسيا ي . وفا سا في إ)راز :  تالما  
نفسسا أمام الرأي العام المو ي والعالمي  قون مقاومة مارووة . وتر ن ها و   البعد التوريضي و   العمل 

 وو أبعا   يا ية إوالمية تراوي مسارات تاكل الرأي العام..  
شل   م  ذلك فويا  آةا م   لاشل ش لقر   إل يةمة  ش لعالمة  ما تح ل في ن  ل   لحةان.  جب ه  ت ر   

محل جوا م   ر   لمقاشم  شكر نريا شالسةما في  لمجال  لسةاسي ش إليالمي لتحرييوا ما همك  إلى  لمعسكل 
 لقر   لمقاشم .. شم  يذه  لقر ..   لميادل

 ..في المجال الخارجي  -1
. شيي 1995 لصن   لتي تسعى همليكا لت تنتوا   ش ا شض   ل رةالس بلةامجا يييةا لذلك ميذ  ييا 

ملبح  ليتحرل إلى  لمعسكل  لمعاش  ليمقاشم  لألمليكا    في ةال هثيتن  ر   لمقاشم  ة سوا ش امن هة سوا 
شلشي (  في  لم ورم  لاشلي شةجحن في  لخلشج م  توم    إلرياص( . شييا   لعاوا م   لاشل كمقاشم   م

 آلسنري  ش ألفلي ة  كذلك .. شييا  بل  م يام  جا   م  بعرص  لاشل  لالبة   لتي ت له همليكا شبل مجوا   شلظ 
م  رالل  لمسنل ت  لضخم   لتي تت وظ بل م   لمقاشم  في بالنةا شهيا فوا . ش ا ثين ضخام  يذ   لمعسكل 

 جالن بر رع  لييا   ش لعر دظ  لالبة . شيذه بل  م لةسن مميا   طيةع   لحال ليمقاشم .
 : واا المية ذاتسا وأما  اقل المجتمعات العربية -2 

اووا ييوا   شال ت وظ رسالتوا شلبل  م  لقر   لمحاوا  كينل  فوي تباة  ألمليكا  شال تميا  لمقاشم  فما تح ل 
 تصرر ت مشري .. كاأل يةات  لاوية  ش لعلقة . شك نل م  ير م  لياس.

شبعا يذ   لشلح  لمرجح لخارآ   لقر  ش لحي اء ل ل م   لمعسكلي   لمتصارين  أ معسكل  أليا ء  لاح   
 شمعسكل  ر   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  لوظ .  مك  ه  ةيتقل لي قل   لتالة   لوام  شيي : 
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 :ثالثاً: أركاَ اإلسترا.يجية السياسية العامة لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية 

في با     لحاوث ي   لخطر   لعليض  الستل تةجة   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  في مر جو  همليكا 
 شةي ا وا  جار بيا ل ن  لي ل إلى ةقا  يام  جا  : 

 ا  لالهم   ل بات  ليسؤيي    شثباتوؤا متعيؤق  ال بؤات  لعؤام ليمعطةؤات  لمحةطؤ  ه   الستل تةجة  كما هسي يا م  د اتو
ش ل ؤؤؤلشف  لعامؤؤؤ . شل ؤؤؤ  ة ؤؤؤل   لالرؤؤؤتالل  لصؤؤؤارخ فؤؤؤي مؤؤؤر هي   لقؤؤؤر   لمان ؤؤؤ  بؤؤؤن   ؤؤؤر   لمقاشمؤؤؤ  ش ؤؤؤر   لحمؤؤؤالت 

  ألمليكة  شةي ا وا. فل   ستل تةجة   لمقاشم  ال  مك  ه  ت ر  ت صنية  . 

 . ستويعوو وقة اا تراتيجياترو الضعفاء ال ي
لعام إمكاةنتوظ في فؤلض  ل ؤلشف   هش ييؤى  أل ؤل  لمحاف ؤ  ييؤى ثباتوؤا. شلؤذلك  ؤا تتانؤل  إلسؤتل تةجةات  شذلك 

شمؤؤ   ألجؤؤا  ه  ت ؤؤر   سؤؤتل تةجة   لمقاشمؤؤ  مجمريؤؤ  رطؤؤر   سؤؤؤتل تةجة  ةتةجؤؤ   الةقؤؤالص فؤؤي  ل ؤؤلشف  لعامؤؤ . 
  لت تةكات  حسب  لر ا    ليابئ . يليض  تعطنوا ملشة   لحلك  شتياول 

   إ   لمقاشم  يمل دا مي. ش مشلشع مر جو  . شيجب  لقرل برضرح شفوؤظ ة ةقؤ  يامؤ  جؤا  ..  أةؤ   انؤل مر جوؤ
مسؤؤؤيح   ريؤؤؤ  شةاضؤؤؤل  ييؤؤؤى  ألرض   شبانؤؤؤل مقاشمؤؤؤ  تأرؤؤؤذ دؤؤؤ    ل ؤؤؤايل   لعامؤؤؤ    شلؤؤؤةس مجمريؤؤؤ  مؤؤؤ  هيمؤؤؤال 

ة لي  سةاسة  شىيالمة  ليمقاشمؤ  . فؤل   لمقاشمؤ  تسؤتما شجرنيؤا شةةاتوؤا  إلةت اضات   في  ت ر  ييا  قةم  ألي 
مؤ   رتوؤا لمسؤيح   ل اييؤ  ييؤى  ألرض . شتسؤتما مشؤاريعوا  لسةاسؤة  ش إليالمةؤ  قةمتوؤا شةضؤرريا   مؤ  آيقؤات 

 بيانق  لمجاياو    شنشي  ة جار ت يميةاتوظ .
 لعسؤكلي  تؤذيب يؤار   . شال  مكؤ  ترظة وؤا لتحقنؤق  لوؤاف كما هة   انل يمل سةاسي شىيالمي   فل  كل  لجوؤرن  

شلؤةس تحطؤؤةظ ليخصؤظ فؤؤي ظؤل م ؤؤل يؤؤذه سةاسؤؤي . ألةؤ  كمؤؤا هسؤي يا فؤؤل   الةتصؤار فؤؤي  لمقاشمؤ  يؤؤر يميةؤؤ  إةوؤا  
 لمعطةات.  ليوظ إال إذ  شفقيا   هش شفق غنلةا  ضؤلص همليكؤا فؤي يقؤل ن ريؤا  أسؤيح   لؤامار  لشؤامل   هش نملتوؤا 

 ش رتاةن  لبشلي  م  بلشريا . ش أليادنل  للباةة  ةاه  ش لحالهل  لي

   إلسؤؤتل تةجة   لسةاسؤؤة  يؤؤي جؤؤحء مؤؤ   إلسؤؤتل تةجة   لعامؤؤ  . شيجؤؤب ه  ت ؤؤر  متياغمؤؤ  مؤؤ   إلسؤؤتل تةجة   لعسؤؤكلي 
 .  ش إليالمة  ش أل عان  ألرل  لالستل تةجة   لعام . شترض  كيوا في رام   أليا ف  إلستل تةجة   لعام 

 

 شيي:ارهداد اال تراتيجية ارربعة لدوو  المقاومة اا المية العالمية 
 

 حر الومالت الص نبية النسو ية بايا   أمريكا وح فائسا من النسو  والص نبننن وموار   ف و لسا  -( 1)
 في العالم اا المي.

 الغازية.تصفية وون العمالة والنفا  التي تعمل و   توقنق أهداد الومالت  -( 2)
 الغازية. إ قاب أنظمة الر   والخيانة القائمة في )ال نا بسبب  وم ت ك الومالت  -( 3)
 إوامة حكم الاريعة و   أنقاك ت ك القون المرتد .  -(4)
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 العامة للسترا.يجية السياسية  لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية: المحاور

هجمة الومالت  ا لتاتمل المواجسة مة  افة مناحي ومواورتو ية مفسوم المقاومة ومواوره أوال :
ارمريكية الصسنونية, وهي مواور شام ة  ما )ننا. وودم وصرها و   مجال المقاومة العسكرية رغم أنسا 

 وهذه المواور هي: . جوهر  وو  المقاومة وأ ا سا
 

 :المقاومة العسكرية  -1
  ايليظ . شمشاريعوظ شممسساتوظ  لعسكلي  ش ألمية   استوا ف كاف  هبكال تر جا  أليا ء شم    

ش لسةاسة  ش إل تصان   ش ل قافة  شغنل ذلك  حسب ما بنياه م   لضر  ط  لميوجة   لشلعة  . شكما سي صي  في 
 بلح  لي لي   لعسكلي  .إ  باء   .

 : المقاومة السيا ية  -2
شملت ح ت  في بالنةا    الرسا ل  لسةاسة   لسيمة  . شذلك  مقاشم   لمشاري  ش أليا ف  لسةاسة  ليعاش   

ت  لممسسات سةما في مجاالةنث  مك  ه   ست ان م  ير مش ما تعتيله  لقر ةن   لمحية  ش لعالمة  مشلشيا   شال
يام  إلةتماء ش لعضري  لممسسات ليممسسات  لحاكم   لتي  إلى  أليية    شمي مات  لمجتم   لماةي . ش إلةتباه 

 موا  أليا ء   هش  لممسسات  لحاكم   انل ما هةحل    لمر لة  لأليا ء .   ة
 :المقاومة ااوالمية  -3

شيي فلع م   لمقاشم   لسةاسة  . شذلك  استخا م  لرسا ل  لعصلي   كاف  هبكالوا شالسةما  ل ضا ةات  
ات ش لمي مات ش لشخصةات   في   ليتحلية ييى  لمقاشم   أبكالوا . شلمكاتب   لممسس  إلةتلةننشببكات 

بالنةا   شفي كل مكا    ةتى بالن  لعاش ذ توا   راد   ألشسا   لمتر   تأثنليا  أي بكل لصالم  ضنتيا 
 تسعنل  ليمقاشم  شترةنا  لص رفوا   شم  هجل ت تنن دف  لعاش شىضعاف  شنةة ةجج  شمسرغات  .

 : المقاومة المدنية -4
 إلضل  ات   شمختيف هبكال  ش ش اليتصام    ايليظ  م   ينل  لت ايل ت مر جو   أليا ء شم شذلك  

  ييى  ل رر  ييى  لمحتين  ض لمر ن  لمحل   إلةتجاج  لشعيي   كلآالق  لشعار ت ش ل تا   ييى  لجار     شةشل
. شيذه مسمشلة   ني  .. شما  مك  ليياس ه    عيرهشهير ةوظ  ييل  لميشرر ت ش ليةاةات  لصرتة  ش لمصرر  شبكل شس

 لمي مات  لشعية  كاليقا ات ش تحان ت  لعمال ش لطالص   شرؤشس  لياس شفي مقامتوظ  لعيماء شهيماء  لياس 
 شرمرهيظ في كل مجال .

 : المقاومة الس بية -5
شيذه شما وينوا هضعف  إل ما  في جوان يمالء  أليا ء ش لميافقن  لوظ في بالنةا . شم  ذلك  لمقاآع  في  

اف   لمعامالت . فال ويةعوظ شال  شتلي  ضا عوظ شال  ستقييوظ   شال وياي لوظ  لح اش  . شال ويتمي إلى ك
   ه  ظ كل هبكال  ليل ء  حسب  ستطايت ممسساتوظ  شال واف  لوظ  لمكرس ش لضل  ب إال مكليا . شه    ول لو

يعيوظ  قيب    شبيساة  إ   ستطاع ال  كيف    قاآ  شسا ل إيالموظ شال  ستم  إلنوظ   شه  واير   يينوظ شي
 ة سا إال شسعوا .

 : المقاومة )تعمنق جذور المقاومة -6 
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شذلك  الح اع ييى  لوري   لاوية  ش لقرمة  ش ل  لي  ش لحضاري  ليعلص ش لمسيمن . شمر جو   لحمالت في  
م  ييى سورلت    شيام تجشظ داةب  هي ت يةا مياةنوا  لعام  كاف   ل قافة  ش لتلبري  . شيذ   ليرع م   لمقاش 

جذش   لحةا  في  ألم  . فقا ال  كر  يذ   لجنل  انر  ييى  لاف  كما ويباي لضع    الستمل ريميي   موظ جا  
ش ألرالقة  ..شكاف   لمر د ات  لحضاري   ش الجتماعة شظلشف    شل    لح اع ييى يري   ألم   لاوية  ش ل قافة  

, رشح  لمقاشم  شجذشريا إلى هجةال ت ر  ه ار ييى  لعطاء . شيكر  يذ   الح اع ييى رشح  لتاو    . ك نل  ح 
شةشل ييرم  إلسالم  ص ا وا  عنا  ي   لتحشيل  لذي تقرم    شسا ل همليكا في بالنةا. شييا ويله نشر  لمساجا   

يشرر ت  لتلبري  سل  شيييا ه ضا . شليتلبة  شةيق  لتاريس  لعيية  ش لسلي  إ   ضطل  لحال . شبيشل  ل تب ش لم
 لميحلة  شما تقرم     ألموات شربات  لينرت م  تيشئ   لصاار ييى  لاو  شغلس  لوري   إلسالمة  في يقرلوظ 

 ميذ  لصال هكيل  ل ا ا  ش ألثل .
  

  تنسجم الضب  العقدي والمنسجي والفكري لمنو قات المقاومة ومستنداتسا  الارعية بون  تانيا :
وأ ا يات الد ن اا المي. ومفابيم الجسا  السامية ووواوده وأحكامه السيا ية الارعية الرا خة , وف ابه 

 .  الارعية المعروفة
وحفظسا من أو تتوول إل  الفوق  والسرج وأجواء الفتن . والتر ن  و   حفف   ماء وأموال المس منن 

 العدو وأنصاره المظاهرين له .   قرب ن  و فاجرهم والسعي في إصالحسم . والتر  )رهم و
 

إقراج المقاومة اا المية العالمية من  ائر  تسمة )اارهاب اروم ( غنر السا د التي ر متسا   تالما :
دفاع ون النفا وحق تكف ه ار ياو جسا ية تمارس حق الأجس   ااوالم . وإ)راز هوية المقاومة الوقة  ور ة 

  ما تكف ه اروراد والقواننن اانسانية. والارائة السماوية 
ومواولة  سب الرأي العام في مخت ا شرائح المجتمعات والاعوب و   الصعند العربي واا المي 

  والعالمي.
 

مة  تووير أ النب المواجسة العسكرية وارمنية بون  تتالئم مة حالة اقتالل التوازو الصارخ   رابعا :
 . وح فائسا. وودم إ قال وون المقاومة في مواجسات مكاوفة غنر متكافكة ارمريكية الواغيةالسجمة 
 

.  مد الجسور مة مخت ا شرائح ومكونات المجتمعات العربية واا المية الرافضة ل واياو  قامسا :
 ,ماأمكن  الجسا  نن وبنن ت ك الارائح وإزالة حالة الع لة االجتماعية والسيا ية والفكرية )نن المقاومنن و

وو   رأ سا مكونات الصوو  اا المية وميا اتسا وو مائسا ووواودها. تم  افة التجمعات وارح اب 
 . والاخصيات والقون الاريفة المعبر  ون قمنر ارمة الوي في مواجسة الغ و والعدواو من  ل ارطياد

  

قتصر و   أول ما يمكن اوتما   يا ة تفكيك الو ا ارمريكي الص نبي النسو ي المعا ي لي   ا  ا :
 صسنننن .تمن الو فاء مة أمريكا وإ رائنل ووون الصسنونية النسو ية والص نبية الم
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 ابعا :  إ)راز البعد الوضاري لدوو  المقاومة اا المية  ور ة حضارية متكام ة تسدد اوامة الدولة 

ن و   أ اس ر مة الاعوب ارق اا المية وحمل ماعل الوضار  والخالئ لبني البار. وإوامة العالوات
 العدل وااحساو .

 
اوتما  ا تراتيجية حصر الصراع في  ائر  القون المعا ية وح فائسا. واوتما  مبدأ التونند الممكن   تامنا :

 ل قون المخت فة والتجنند الممكن من القون المناصر  لوقعسا في  ائر  ار اء والعمل المقاوم.
 

 قاشم   عتما ثالث  نش  ل.. ييى مبانئ هساسة  شيي : ت ري  ةيف ليم  تا عا :
 الجسا  مة أهل السنة والجماوة. -(1)
 التعاوو مة أهل القب ة من المس منن.  -(2)
 .من غنر المس منن  من أوداء أمريكا وح فائسافي نصرتنا اال تعانة بكافة القون المخ صة   -(3)
  لمصيح  ش لحلك  في ضرء  لر     لسةاسي.ضم  ضر  ط  ر يا  لسةاس   لشلعة  شمعطةات  

 
اوتما   يا ة حرب اانسا  الووي ة المدن في المواجسة الاام ة مة أمريكا وح فائسا.با تخدام   واشرا :

أ  وب اارهاب  والر ع بوروب وصابات المدو . وا تسداد  اأ  وب حروب العصابات السرية . وال يم
  نا .التواجد اا تراتيجي ل عدو في )ال

 
اوتما  ا تراتيجية البناء والسدم في المواجسة مة الومالت. البناء لقون المقاومة و افة   أحد وار:

مرتك اتسا وجذورها و وا رها وأحالفسا. والسدم في المقا)ل لقون الومالت ارمريكية وح فائسا وااهتمام )تصفية 
ي السيا ية وااوتصا ية والمقافية و ون ذلك في وإجساك مرتك ات هذه الومالت وقياراتسا في  افة المناح

 )ال  المس منن .
 

 اقل المجتمعات الغربية وغنرها من الدول ين لقضنتنا صر انممن معسكر ال اال تفا  تنا وار:    ا
 المكونة ل و ا الص نبي الصسنوني بايا   أمريكا.

 
 العسكرية والسيا ية وااوالمية و العمل و   تنا ق التكتيكات )نن ارومال الجسا ية:  تالتة وار

 الدووية التربوية في ارمة لتوقنق ا تراتيجية المقاومة العامة.
والعدواو أول بكمنر من تكاليل حمالته و    واالحتاللوإجبار العدو و   القناوة بأو ما يجنيه من الومالت  

 الصعند الباري واالوتصا ي.
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والعمل وتر  متاهات الجمو  والجدل فقد أوقوه ارحداا  ل  إوتما  ا تراتيجية السعي  أربعة وار:
شيء , وتبنن صا العدو وأهدافه , وصا المقاومة وماروونتسا . ) وول اوم وا فسنرن هللا وم كم ور وله 

 مؤمنوو ( .لوا
 

ا ير ش ا  طلح تساؤل يام ةرل  ستل تةجة   لمقاشم  لملةي  ما  عا يحيم   لحمالت   شىسقا  ةي ا وا   شم
 ... إلى هللارله .ش الجتماييبلةامجوا  لسةاسي ش ال تصاني ش ل قافي 

 شييا ةرجح  إل ضاح  ما ويي:  
ه  ملةي   لمقاشم  آريي   لما  ست له رجالوا شكر نريا شييماءيا شنياتوا شرمرهيا.. شييؤنوظ سؤتق  مومؤ    -(1)

  إلجا   ييى يذ   لسم ل م  رالل إر   لمسار شثر بت ..
سؤؤؤة له  اإلضؤؤؤاف  للجالؤؤؤ   لجؤؤؤان   ظلشفؤؤؤ   لجاوؤؤؤا     لتؤؤؤي  - عؤؤؤا يحيمؤؤؤ   لعؤؤؤاش  –ه   لر  ؤؤؤ   لجاوؤؤؤا إذم     -(2)

سؤؤؤةعلف هشلئؤؤؤك  لعؤؤؤامير   لتعؤؤؤاش  معوؤؤؤا . مؤؤؤ  رؤؤؤالل ثر بتيؤؤؤا شتجؤؤؤاربوظ . شمؤؤؤ   لسؤؤؤابق ألش ةؤؤؤ  ه  ةتعؤؤؤلض لتيؤؤؤك 
 ش لوحيم   لحالة .   الةاةار لقانم  إ  باء      معطةات ةال    الةتصار لمل ةل شظلشف 

تبقؤؤى  أليؤؤا ف  السؤؤتل تةجة  هللاة ؤؤ   لؤؤذكل بتسيسؤؤيوا شيؤؤي يحيمؤؤ   لعؤؤاش ثؤؤظ تصؤؤفة  يمؤؤالؤه شىسؤؤقا   ألة مؤؤ    -(3)
 لتؤؤي مكيؤؤن لحمالتؤؤ  شتعاميؤؤن ثؤؤظ إ امؤؤ  هةؤؤام  لشؤؤليع   إلسؤؤالمة  فؤؤي بؤؤالن  لمسؤؤيمن   حسؤؤب تيؤؤك  ل ؤؤلشف. يؤؤي 

  ليلةام   لعام .
وتفاصن سا ااجابات الاافية و    افة مسهائل التاهرية والتقنهنن والوكهم واا ار  أو في   يات الاريعة   -(4)

بما يافي ويكفي ويغنهي وهن تفصهن ه هنها.. ولكهل حها ا حهد  .. وونهدما  هنرفة ونهه الوواغنهه وهن و مهاء 
ع هللا ارمة ورجال الفكر وأولي ارحالم والنس  فنسا .  يعرد أولكك الرجال  يهل  هد روو أمهورهم بمقتضه  شهر 

 وما  وافق اروفسم .
شض   إلستل تةجة  ليملةي   لممتا  م  باء  لحمي  شىلى يحيمتوا مرض   لتي نذ.شيذه مومتيا  ش لموظ  آل  ير
  آل . و   لمستعا .

   
 : رابعا : مواقف سياسية لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية من قضايا رئيسية 

لإلستل تةجة   لسةاسة  لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   ه  ةين   إ  م  تمام بةا   لمعالظ  ألساسة 
ل ل لم    اإل جاه  ل افي  مر  يا ييا م  شجو   لي ل  لسةاسة    م   ضا ا ر ةسة  يام  سر ء ألتباع  لاير  هش

 ووم   ألمل:
 
 قضية الصراع مع األنظمة القائمة في العالم العربي واإلسالمي : -(1)

لمر جو   لعاش  لااهي  لمتم ل في همليكا شم  هياةوا شةال وا م    الةصل فنير   لمقاشم  يي  سةاس إ  
 : لقر   لا رية  ش لخارجة  . شيية 

شذلك جمعا لجورن  ألم   –رغم ا توقاوسا لذلك  –ف يا من أهداد المقاومة مواجسة ارنظمة القائمة  
 لمشلشع  ألمليكي  لصونرةي . شيبقى  ستوا ف  عة  طايات  ييى  لواف  إلستل تةجي ليمقاشم  . شير إسقا 
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تيك  ألة م   قار نررلوا في  لحيف  ألمليكي نش  تحريل ذلك ل رر ت محية  شفق  لشكل  لذي كا   لجوانور  
 . عمير     

  لضلشر  . رشهما  لمر جو   لافاعة  م  هجوح  تيك  ألة م  فور ةق مشلشع شيمل ش جب شبقا 

  
 لموقف من علماء المسلمين من قيادات وحركات الصحوة اإلسالمية:ا -(2)

 ذلك في : شةختصل
 نيظ  لعيماء ش لقان   لمجاياو   لصانين   الحق  لما فعن  ي   ضا ا  ألم  . -ه 
تالف  لمتلننو  ش لخا  ن  شبا ههريظ  الحكم  ش لمري    لحسي  ش لتجاشه ي  هالتوظ ما لظ تصبم   -ص

 ياش    لحكام ش لمحتين  . ةوجا لمماأل 
  الحج  ش ليني    شل    شا   مجابو  ييماء  لسيطا   لميافقن    شفقواء  إلستعمار  لخا ين     -ج

 توه أي ارد وأي ا تف از . والسالش وودم نقل ذلك ل مواجسة بالقو  

  

 المقاومين للحمالت األمريكية :من الشرفاء في التيار العلماني  -(3)

 لمر ف في ظل هةر ل نف   لصا ل   يي  لبحث ي  ةقا   ليقاء معوظ ييى مر جو   لعاش . شرالد  
شىيان  تعليا تيك  ألشسا  ييل  لحر ر ش لمكاتبات ش ليقاء ت  اإلسالم شمعطةات  شهللافا   كخةار سةاسي شةضاري 

 لي ر بن  لعقا   ش لور مش  لسةاسة  .   الةتباهلمستقيل يذه  ألم  . م  
  

 الجنود وعناصر األمن في حكومات العالم العربي واإلسالمي:  -(4)

سيق  إلبار  لذلك في هساسةات  لميو  . فالمر جو  معوظ نفاعة  فقط   شفي ةاشن  لضلشر    شيام 
   شسةاس  كسيوظ لصف همتوظ في معلك   لمصنل  لقا م  . لالست ح ه إلةجل ر 

  

  الموقف من المسألة الفلسطينية : -(5)

  لعام   شرالد  ذلك : سبقن  إلبار  لذلك في  لميو  ا  ش 

 ل يسطنينن  شةايظ . شال  ميك هةا ررص  ال  ضة  فيسطن   ضة   لمسيمن    شلةسن  ضة   لعلص ش  -1
  لتصلف بوا ييى مر  ا  ليخاس   لاشلة  . 

سيط  شال بلعة  شال  ةعتلف فنوا لينورن  اي فيسطن  هرض يلبة  إسالمة  م   ليول إلى  لبحل . ال -2
 لذو  لظ  ك  يانيظ إ ا   إلةتالل ش لاحش  لصونرةي إال ةق في  لسك  إال لينورن  ألدينن  ميوا 

فومالء  لميعرةن  مر آير  هدينر  . ةسم  شما ري ر  م  ذريتوظ م   لقلن  ش لخياهيل  15000هياء 
ييى  هتر  عرنش  م  ةنث  اجلي  ه   لموشييى  لمحتين  فنوا   ك ل  إلسالم ما بلع م  ةقر وظ . 

   هش ويت لش  مذ ح   لشجل ش لحجل  لقليب   لقانم  لير رل ش لطا ل ت  لتي  امن بوظ م  شر ء  لبحار
 .  إ  باء   
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ال ةعتلف  السيط   ل يسطنية  إال كر ةا  م  كةاةات  للن   لعلبة   لجاثم  ييى داشر  لمسيمن  ةح   -3
م  هشسير إلى رارآ   لطليق  الخحي ش لعار ت اقةاتوظ شمواهل سالموظ  لح  ف . شال ةعتلف  كل  

 .  أدحابوا شدرال إلى جويظ إ  باء    
 . ليصل  ششةا   لمعلك  ش لمصنل ةشا ييى هواي  لمجاياو   لمخيصن  في فيسطن  شةعايايظ ييى -4

  
 لعدواَ عل  المسلمين  :استهداف المدنيين في بالد الدول المشاركة في امسألة  -(6)

. م    الضطل ري كما هسي يا فوذ  لةس إال مجاال ليمعامي   الم ل   شللنع  لعاش     شفي هضنق  لمجاالت 
ي  :   لمصالم  لسةاسة  ش رتالف مر  ف  لاشل . فاألدل في  لجوان ير  رل  تعالى  مل يا  بينلي كَّ و.اتيُ وا فيي  . و.

اتيُ ون.  بُّ ال ُمع ت.دي ن. الَّذي ن. ُيق. . ال ُيوي هي  ش رل  تعالى :  (190  لبقل : ُكم  و.ال ت.ع ت.ُدوا إيوَّ كَّ ت.ُدوا و. .ي  ُكم  ف.او  ت.د.ن و. .ي  ف.م.ني او 
ُكم   ن و. .ي  ت.د. ا او  م لي م.  . (194  لبقل :  بيمي

 
 الحكومات والشعوب األوربية : -(7) 

ضا  لمصالم في ةتا جوا شمتلتباتوا علك  همليكا م   لمسيمن  يي م يا ةعتقا ه    فلة هشضحياكما 
 .  تةجة   ألشربة  جمي  شت صنالل  إلست
. شةعتقا ه   لر ن  هشربا تتميمل م   لمعلك   لتي تحج بوا همليكا فنواك نل م   ألشسا  في ش ا باهت  

 لتي تلبطوا  أشربا   الت اقةاتشغنله م   لذي تبقى ةتى تي صل هشربا ي  همليكا شتتحيل م  تبعات ةيف  لياتر 
 لظ  عا آريال .

وأو من مص وة وون المقاومة إوواء فرصة ل دول الرئيسية في أوربا  ي تنسوب من ح ا أمريكا 
 .  ) وما يةبصور  
ي ش إليالمي  لذي  مك  ه  تيذل   ر   لمقاشم  مجورن  لسةاس لم  يام إيمال  لحسا ات  لاقةق  بن   
شالسةما  لمصلي  ميوظ  - لعسكلي  لذي  جب ه  تمارس  لحمل  ألشربنن  ةحم سةاس   للنع بن    ش  ة   إلسالم

. شيذه تحتاج ه  ييى سةاس  تبعايظ ي   لمحرر  ألمليكي  . شت ر  في دالحوظ شدالحيا  -ييى  لعاش  
 . كر   لقل ر فنوا ل ةان ت  لمقاشم   لر عة  

 لصونرةي شم  هدل  -ى ترةنا  تجاه  لجوا ضا  لمحرر  ألمليكي شبصرر  يام  ةح  م   لعمل يي 
   شكاةن مشاركت  فايي  .معوظ ييى ركرب  

التي ومل  مة التنبيه و   توقيح أو المعر ة مة الوكومات المعتدية  وليا مة الاعوب اروربية 
 .  العدواو   منر منسا موامل مبدئية جند  من رف 
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 ة والشعب األمريكي : اإلدارة األمريكي -(8)

لألسف فل   إلةصا ةات  للسمة    ش ستطاليات  للهي ماه لن ت ين   ه   لعال   في  ستل تةجة   لعاش   
شةحي   لتسيط ش لسةطل  ييى مقار ت  لشعرص  لضعة      بن   لشعب  ألمليكي   ش لحكرم   ألمليكة  . يي 

شيذ  ةتى  . ةكرماتوا لبعة  ة عاش ة لترجوات  لمر  وا م  ييى يكس  لحال   لقا م  بن   لشعرص  ألشربة  ش 
 ةكرمت  ييى  لعاش   . فنوا في بليطاةةا ةنث ال  مال  هك ل  لشعب 

  شرغظ ش فتضاح كذ ات هسيح   لامار  لشامل شغنليا م   لمسرغات فلغظ ت شف هيا نش يي غحش  لعل ق 
  شرغظ هربار جل  ظ  يوا  لشارع  لشعيي في هشربا ش لعالظ ..فضا م هبي غليب   شرغظ جل  ظ إسل  نل  لتي تقحه م

ما ه ل  لشعب  ألمليكي  االينت    هسنل هجوح   إليالم  لنورن    لمسةطل   لجةش  ألمليكي في هفااةستا  .. 
 ن  يية    شما ه ل  قف  أك ليت  م  إسل  نل شم  ياش   إن ر ت همليكا  لمتعاقب  ييى  لمسيمن  شييى  لمستضع

 في  لعالظ   بل شييى كل  لبشلي  .. 
وأ بر  لنل و   ذلك هو إوا   الاعب ارمريكي اقتيارهم ل خن ير جورج )وش , وبنسبة  بنر  , ووبول 

 . رنسم في حالة حرب مة المس مننالمعارقنن لذلك بكل )ال   , وتداوي الجمية ل ووود صفا واحدا 
شفق  ى ر   ألمليكة    يي شبكل  لميلر ت  لشلعة  ش لسةاسة    شةتشلذلك فلةيا ةعتقا ه   لحلص م   إلن 

 : لميطق  لالبي ش ألمليكي ذ ت    يي
 .حرب ومواجسة مة أمريكا حكومة وش با  

في تاريخ  ك نل  لجل  ظ  جب ه  وذشق يذ   لشعب  لشلذم   لمجلم  أك ليت   لساةق  كما هثين يياش هة  ش  
باء  ليياس ش لبشلي  في كل مكا  .  ظ  لصونرةة   لمتتا ع  تواال ما تذ ق  ةكرمشب جب ه  وذشق   رغظ  صله 

 ليرشي  في  لحلص  لعالمة   ل اةة    شتعليجا  ظم  إ ان توظ  لجماعة  لسكا  همليكا  ألدينن    شملشر   مجاهري
 .  .. شسر ياشهفااةستا لييى جل  موظ  لمخحي  في كل ةلشبوظ في فنتيام شكرريا ش لعل ق ش لصرما

  ا ة  رسا له  لبشلي  ش إل تصان   م  جل ء  -شما هظي  مقتيعا إال يير   - لشعب  ألمليكي شيرم  قتي   
. ييا ذلك سةك ر  بليظ   ييى  لمسيمن  شييى  لبشلي  كيوا ..  رتالفواياش   ةكرمات   لمتتا ع  ييى 

 س شةوب  لشعرص . شبالتالي ال وافعر  ضليب  مماأل  ةكاموظ ييى  تل  ليا
أو تتول  ولو )و ائل المواجسة  – ما تدوي  –وو   القون الموبة ل سالم في الاعب ارمريكي 

المس وة , مسؤولية ر ع حكوماتسم الصسنونية ون العدواو و   البارية جمعاء . و إال فنو من حق 
بمم ه وبكل الو ائل بما في ذلك  الاعوب المعتدن و نسا من وبل أمريكا , أو تر  العدواو ارمريكي و نسا
 المدنننن  . وهو أ  وبسم المتكررأ  وة الدمار الاامل , و يا ة  سر اسر العدو باابا   الجماعية ووتل 

  وونن العدل أو يعام وا به .
ت.ُدوا و. .ي هي   وال تعال  :  ُكم  ف.او  ن و. .ي  ت.د. م لي ف.م.ني او  ُكم   بيمي ت.د.ن و. .ي  ا او   . (194 لبقل :   م.
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 الموقف من األقليات الدينية في بالد المسلمين : -(9) 

 

هبلةا لوذه  لمسأل  سا قا   شالسةما  خصرص  ليصار  . فل  ةقر وظ  لشلعة  معلشف  في إآار  إلسالم   
فمر  يا ميوظ  ةنث ماهليا في ملةي  نف   لعاش   .  آل لما  كر  همل  لحكظ ليمسيمن   حسب ما هةحل   . شهما 
م ي  م ل غنله ةتى م  ر ج  لوذ   لسيب نف ش الةتالليام  لتعلض لوظ . إال لم  ش ف في دف  لعاش   

 .  . شم  مصيح   لمقاشم  شهيا فوا كسب تيك  أل يةات هش تحننايا ييى  أل ل لمسيمن  
  

 الموقف من منظمات حقوق اإلنساَ : -(10) 

رنع  ش آل  ال وياش ه  ثم  كينل هيمة  لمر  ف تيك  لمي مات في رن ةق ه في م ل  لمعلك   لشلس   لا  ل 
ياش   . شل    ألةا   هثيتن هثل تيك  لممسسات شمر   وا  إليالمة  غالبا في تشكنل  للهي  لعام  لعالمي   

مين  في  لطريل . شلذلك ةيصم  لعا  لما شهثل ذلك  للهي  لعام في نيظ  ضا ا  لحق ش لعال شى  كا  ييى 
  في  لضاط ييى  ر ت   لمي ماتمجال  لمقاشم   لسةاسة  ش إليالمة   عام إغ ال هثل  لجورن م  تيك 

  إلةتالل شتشكنل  للهي  لعام لصالم  ضا اةا . 

  
 األمم المتحدة والقوانين الدولية والمنظمات الدولية: -( 11) 

 لحلص  لعالمة   ل اةة    لضما  تقاسظ  لسةطل    ألمظ  لمتحا   ارتصار مي م  بكيوا ةي اء ميتصلش  في
 ييى  لعالظ   شتقين  ترهي  تيك  لسةطل  فةما بنيوظ  حسب  رتوظ شهشه ةوظ  لعسكلي  ش لسةاسة  . 

ش ا تلكن  عة  لور مش  لايا ة  لبعة ممسسات تيك  لمي م    لتتحل  فنوا  لشعرص  لضعة   
م   لتأثنل  لسةاسي . ش ا ت لع ي   ألمظ  لمتحا  مي مات نشلة  ك نل   ش لحكرمات  لتا ع   ما تتريظ هة  يامش

تقاسمن موم  إرضاع  لشعرص  لضعة   ش لسةطل  يينوا . في مجاالت  لتعيةظ ش لصح  ش لحر ي  ش لتيمة  
 اةوةار . شلما  رتل منح    لقر   لاشلي   الستعماري  لبشلي  ش إل تصان   ..لتتلكوا يال  تاشر في فيك  لاشل 

 إلتحان  لسرفنتي   ش ة لنت همليكا  لن ر   لعالظ شرثن همليكا  لسةطل  بب   ل امي  ييى يذه  لمي م   لتي ستيوار 
  ليبا شتذيب كممسس  م  مخي ات  لي ام  لعالمي  لقا ظ .

ا يوظ ش ا بوات يذه  لمي م  ييى ة سوا  أةوا كاةن شر ء تقين  ضةاع ةقرق  لعلص ش لمسيمن  في كل مس
 لتي يلضن يينوا شيذ   حتاج لمجيا كامل لسلن ت ادني  . فقا  يتلفن  لمي م   لسل  نل . شبكل مم مل توا  عا 
قةاموا . شلظ ت يم  ل ر توا لصالم  لعلص ش لمسيمن  إال لذر رمان  ل ر ت  لشجب في  لعنر  . شهما ش ا شرثن 

 همليكا  لمي م  . 
ع مجيس  ألم  غحش  لعل ق لمرظف ةقنل تا   ليينن  ألبةة . ةنث بل  (  العناوُ  الكوفيُّ   فقا تحرل يذ 

  كما فعل في هفااةستا  ش ليرسي  سا قا ...ش ي   ةتالل    شموا لتاشيل ذلك  إلةتالل ..
فل  ييى  ر   لمقاشم  ه  تتعامل م  يذه  لممسسات  لاشلة    شكال  حسب ضلريا شياش ةوا  ش لخالد  

 لستار  لمحيا ليعاش    لصونرةي  ألمليكي شسةطل  ةكرمت   لخفة  ييى  لعالظ . شيام ييى هساس هةوا 
ألمليكا فنوا ير   لمياش   موحل  مر جو   ألمظ  لمتحا  ليمطام   ألمليكة  . فقصار  نشر  لاشل   الةخا ع
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لس م   صعتيا شةوب ةلدوظ ييى هيان  ةص   لذ اص ش لضباع ش لجلذ   . مما وتلك   ألسا  ألمليكي مما  فت
 م  ثلش تيا .

 لذي لعب  مرظ ر تيك  لممسسات في كل مكا  ةير  فة   ش  إلستخبار تي هلتجسسييذ  ةا ةك ي   لاشر  
فييسف كل  همليكي . - لصونر ش الةتاللممسسات  لعاش    كلةا شيينيا ه  ةتعامل معوا   في بالنةا .

 ا  يينوظ جمةعا .  و   لمستع شجرنيظ في بالنةا بال ير ن  .
 

************* 
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 الباب الثالث                                                                      الفصل الثامن

 

 نظرية التربية المتكاملة في دعوة المق اومة اإلسالمية العالمية
 

 : مدارس الصحوة ومناحي التربية 

ة ليات  لعمل م  رالل  ستعل ض تجاربيا شتجارص غنلةا في مسار كما ذكلت هللاة ا  ي  ميوجيا في ترلنا 
 تلض  در  ا  شةسعى إلة  م  رالل ت ةظ ة.  شترلنا تصرر ت  لصر ص هش ما   ش لجوا ن  لصحر   إلسالمة  

 نرشس  لخطأ ش لقصرر..
 شيي: ش  استعل ض مياةي  لتلبة   لمت امي  ليمسيظ  لمجايا. ةجا هةوا ةشتمل ييى رمس  مياةي 

ي ة  ش لعبان ت ش  لل ا ق .   -(1    لتلبة   لسيركة  ش لخ 
  لعيظ  لشليي في مجاالت  لعقا ا شمختيف ييرم  لاو  ش راد  فق   لجوان .  -(2 
  ل وظ  لسةاسي هش فق   لر    شما واشر م  هةا  .  -(3 
 تال.  إليا ن  لعسكلي  لجواني لتجونح  لمجايا  ما ويحم  م  ييرم  لق  -(4 
 شهرنل    لتطينق  لعميي لممارس   لجوان في نف  دا ل  إليا ن ي   لمسيمن .   -(5 

فير جئيا ليستعلض ة,  مختيف ما رس  لعمل  إلسالمي في  لصحر    شميوا  لمارس   لجوان   .  فماذ  
 ةجا م  هةر لوا في مجال  لتلبة ؟

ليشر ذ . إذ  ا تجا هةا هفل ن مارس  ما م  ما رس   أةيا  ةحكظ ييا ييى ةال   لعمرم   شال ةكظ شةشنل 
  لصحر    ا تحيي  ص ات إ جابة  مرجرن  في مارس  هرل  . 

 
 أوال :  المدارس ااصالحية والس و ية التربوية:

م   ينل جمايات  لتيية  ش لاير  ش لجمايات  لصرفة  شما بابووا   سيجا هةوا في  ا هرذت في  لمنا     
فنل في مجال  لعبان ت ش ألرالق ش لسير  ش لل ا ق شمختيف شجره  آلن ص.. شةجا ه  ة وظ  في  ألشل  ح, ش 

  شبب  معاشم محاشن   في كباريظ  لاالب آبعا ( م   لعيظ  لشليي في هبر ص  لعقا ا ش ل ق  شمختيف ييرم  لاو 
عاشم   إال في  لحاالت  ليانر  . في  ر يايظ . شسيجا هة  ة وظ م   ل وظ  لسةاسي   شفق   لر    كذلك بب  م

 هما في مجال  إليا ن ليجوان ش في ممارست    سيجا هةوظ ال ة, لوظ في  لاالب م  ذلك.
 

 تانيا : المدارس الس فية والتربوية الع مية الارعية:
شل  لسي ي شآالص  لعيظ  لشليي   شةجا هة  ة وظ في  لمنا    أل م   ينل مختيف  لما رس  لمكرة  ليتةار

ةار   لتلبة   راشير منا     ألرالق ش لعبان ت ش لل ا ق(   ينل   شك نل   ما تايب ييى هشساآوظ  لج ر  ش لقسر  شهللاث
 للشةة . شهما في  لمجال  ل اةي فقا هرذش   ح,  ش فل م  ييرم  لعقنا  شتي ةم  آلثار شنر س   لسي  شمختيف 

نل   ش كذلك تترفل  ر يايظ ييى ة, ال  أس    إجماال  . كي ييرم  لاو  ش ل ق  . فتجا كباريظ ييى  ار
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شكسا قنوظ ةجا ه  ة وظ في مجاالت  ل وظ  لسةاسي ش فق   لر     ينل . شهما في مجال  إليا ن ش لجوان   فما 
يظ في  لعنل شال في  لي نل كم  سبقن  إلبار  إلنوظ .. شلةس لوظ في  لاالب م  ذلك ة, إال في  لحاالت 

  . ل لن 
 

 تالما : مدارس العمل السيا ي والتنظيمات الدووية والسيا ية والو بية:
م ل جمايات  إلرر   شةحص  لتحليل شما بابووظ  م   لجمايات  لسةاسة  . شسيجا ه  ة وظ في مجال  

شهما في  .. شير كذلك في مجال  لعيظ  لشليي لعبان ت ش لل ا ق ش لتلبة   للشةة  ش ألرالقة     ينل في  لعمرم 
مجاالت فق   لر    شييرم  لسةاس  ش إلن ر  ش ل قاف   لعام    ةجا ه  ة وظ شفنل . ف باريظ ييى مستر  رفة  في 
ذلك   ش ر يايظ ييى مستر  مقيرل شجنا . شهما في مجاالت  إليا ن شممارس   لجوان   ف ذلك ال ة, لوظ في 

  .ذلك  كحال  يام  .  ليوظ إال في ةاالت راد  فلن 
 

  الجسا  نن: رابعا : مدارس تيار الجسا  و
ةجا هةوظ كسا قنوظ . فقا ركحش  ييى ميحى  شهيمير   ا ي  لمياةي ..  فقا باير  هة سوظ شجل ش توظ في  

  إليا ن  لعسكلي ش لتاريب   شمارس ك نل ميوظ  لجوان ش لقتال يميةا ..
   شمجاالت  ألرالق ش لل ا ق   ستجا ه  ة, غاليوظ  لعبان هما في مجاالت  إليا ن ش لتلبة   لسيركة  ش 

م  ذلك مترسط هش  ينل . شالسةما  لمتأرلش  ميوظ . شىذ  ما جئن إلى مجاالت  لعيظ  لشليي شآيب  ستجا هة  
مترسط   شهما إذ  جئن إلى مجاالت فوظ  لر    ش لسةاس    ستجا ه  ة,  لاالية   لع مى م  ذلك ضحل  ينل. 

 جنا  .  شكللجنل  ألشل م   لجوانون   لذو  تلبر  في جمايات إسالمة  شفي ةيق  لعيظ  ليوظ إال  
 

وهكذا نالحف , أو  افة مدارس الصوو  والعمل اا المي ,  ود مار ه في مناهجسا حالة من ااودا   
ا أو )ننن هذه ارحوال وإذا أر ن  و   بعدو واحد أو بعد ن  وإهمال باوي المناحي . والتربية المجت أ   بالتر ن 

     في جدول )ياني نجده و   الاكل التالي:      
 

 الصوو  مدارس
 التربية مجاالت

لس و ية االمدارس 
 .لتربوية ا
 صوفية, تب يغ 

الس فية وطالب الع م 
 الاروي

المدارس السيا ية 
 والو بية

 المدارس الجسا ية

 ضعةا هش مترسط مترسط هش ضعةا امترسط   هش  ضعة جنا ارقال  واآل اب وال با ات

 ضعةا هش مترسط ضعةا هش مترسط جنا ضعةا الع وم الارعية

 ضعةا هش مترسط جنا مترسط هش ضعةا ضعةا جا    الفسم السيا ي و فقه الواوة

 جنا معاشم معاشم معاشم ااودا  لعسكري 

 مترسط معاشم معاشم معاشم ممار ة الجسا 
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مارس   لجوان   شى  كيا هةس  ةاال  في  إلجمال   شل   مارستيا تمنحت  العمرم شيكذ  ةالة, هةيا في  ل

بي س د    لتجح   ش لشطب في  لتلبة  ش إليا ن . شذلك  التلكنح ييى رب   لمياةي شىيمال ثالث  هربايوا 
  لتلبري  .

الة ن ه   لمتأرلي  شم  رالل  ةاماسي في  لتةار  لجواني   شمعا شتي ل  منا ةةا  ييل هم  آريل .  
م   لجوانون    شييى يكس  للينل  ألشل  لذو  هرذش   خط متمنح م   لتلبري    شالسةما  لذو   ةحارش  م  
جمايات شما رس  لصحر   ألرل    شهرذش   خط م  آليقتوا  لتلبري    شجات  لمتأرلي   ا رضر   ح وظ م  

ش  جعيوظ في ذرش  سيام  إلسالم .  يتمان   ييى  ل وظ  لمجتحه   إليا ن  لعسكلي شممارس   لجوان   معتيلي  ذلك
(   مجتح ن  ذلك م   الجسا  ذرو   نام اا المليحاوث  لملشي يي  ديى   يية  شسيظ  أ      لخاآ 

  لحاوث  لعام  لشامل ل اف  هساسةات  إلسالم شجماع مياةي  لخنل . ش لحاوث بتمام  ير :
 دق ني الجنة ويباودني ون النار وال  ونه وال : ) و ه يا ر ول هللا أقبرني بعملوون معاذ رقي هللا ] 

به شنكا وتايم الصال   تعبد هللا ال تار   :لقد  أله ون وظيم وإنه ليسنر و   من يسره هللا تعال  و يه
الخنر الصوم  وتؤتي ال  ا  وتصوم رمضاو وتوج البنه إو ا توعه إليه  بنال تم وال أال أ لك و   أ)واب 

الماء النار وصال  الرجل من جود ال نل تم تال تتجاف  جنوبسم ون  لالخونكة  ما يوف لالصدوة توفو جنة 
ومو ه وذرو   نامه و ه )   يا ر ول  تم وال أال أقبر  )رأس ارمر و. المضاجة حت  ) غ يعم وو السجد  

ه الجسا  تم وال أال أقبر  بمال  ذلك   ه و ه )   يا وال رأس ارمر اا الم وومو ه الصال  وذرو   نام هللا 
فأقذ ) سانه وال  ل و يك هذا و ه يا ر ول هللا وإنا لمؤاقذوو بما نتك م به فقال تك تك أمك وهل  ر ول هللا 

 [ رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم.و   وجوهسم إال حصائد ألسنتسم  يكب الناس في النار
قت  ديى   يية  شسيظ في تلبة   للينل  ألشل م   لصحا   رضر     يينوظ . ثظ شىذ  ما ياةا إلى آلي

آليقتوظ في تلبة   لتا عن  . ثظ تلبة  يمالء لم  تبعوظ  لةسا ...  شيكذ  إلى ما كا  م  همل  لسيف ش لعيماء 
ية  شسيظ  شمرلنتوا لذلك ش لصالحن ..  ةجا هةوا كيوا  امن ييى  لطليق   لتي هسسوا رسرل   ديى   ي

كي .. فور ديى   يية  شسيظ كا  بذ ت  م اال .. ف ا  ريق   لقلهللا  كما رشت يا ش  . شم  كا  ري    لقلهللا    
  فمسار م   لعقنا  شهما سنلت  ديى   يية  شسيظ  جم  شجره  ل ضا ل ش لعيرم ش ألنص شمكارم  ألرالق..

تعالى   شير ميب  ييرم  لشليع  شبحليا  لح رل   شهما ي  هرال   ديى    لل سخ   لمردرل   اهلل سبحاة  ش 
( . شهما إيا نه شجوانه   نك لع   ق ق وظيمإو يية  شسيظ    فةك ي بوا شدف   سبحاة  شتعالى ل   قرل  :  

 م  ه  ه   شار إلة . فأبول
ن مارس  مت امي  ورمة   عةش معوا شهما آليقت  ديى   يية  شسيظ في  إليا ن ش لتلبة  فقا كاة 

  لصحا   ذلك  لت امل..هرالق شعبان    ييظ شيمل  فوظ شىيا ن   جوان شسينل بوان  .
فقا كا  رسرل   ديى   يية  شسيظ بلسرخ يقنات  شفقو  شريق  شجوانه ير  ألسر   لحسي   لماثي  

 لتي هرذ  للينل  ألشل في مك  ة وظ  ألشفل ميوا   هماموظ . شكاةن آليقت   لمت امي  تعتما تلسةر  لعقا ا 
 .ن في هرش ةوظ  شهويعن في سيركوظفحرع  لعقنا  شريى بجلتوا ةتى رسخن جذشريا في ة رسوظ   ثظ ةم
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 ليسك ش لتيتل شضلص  لم ل  ألييى لوظ  شهما تعاياه  لوظ ديى   يية  شسيظ في ةضوظ ييى  لعبان  ش 
  لسي  شهربار  لسنل  . في ذلك فقا آ حن    ةصرص

   لصاق ش ألماة    ش ل لم ش لشجاي شكذلك كا   ألمل في رياوتوظ شتلبنتوظ ييى مكارم  ألرالق   م   
 لذل  ييى  لمممين    ش لتعاضا ش إلو ار إلى ميتوى  م   ألرالق  لحمنا    لتحابب   ش للةم  ش شىكل م  لضةا ش

 . 
  في سنلتوظ  سر ء في ن رل مجتمعوظش لتعامل مع    فشر ياه ك نل  شهما عةشوظ لر  عوظ ش فوموظ ل    
 شم  محةط  لقر   لمحية  ش لمحةط  بوظ .

شهما ي  إيا نيظ  لعسكلي.. فقا ةضوظ ديى   يية  شسيظ ييى  لتاريب ش للما   شىيا ن  لقر   شركرص  
  لخنل . شبوا مةانويوظ شسبا وظ شتيافسوظ في ذلك .

 لجوان ف ا  ةوج  ديى   يية  شسيظ  لقاش   لحسي    فقا رلج بي س  ديى   يية  شسيظ  شهما ممارس  
في غحش ت ك نل    شبعث  لسل  ا ش لجنرش   ةان  هةيوظ إلة  لةكرةر  في مر آ   لقاش  ش لخطل. شكا  بذ ت  

ا  ه لبوظ إلى  لعاش . شلظ  ك   لشلي   ديى   يية  شسيظ  اش  ةتى  ال ييي رضي   يي     أ  هبجعوظ ك
 عا شيتلبى ييى  إلسالم   كما وحيظ  لقعا  م   لايا   لنرم !  ةتىومجل  للجل إذ  هسيظ   شيمرله ي   لجوان 

(  أ  م تم واتل   كما  ال لم  هر ن  ليحاق    في  لقتال شلظ  ك  مسيما :بل كا  بعاره  يية   لصال  ش لسالم :
  . 

 ت  ديى   يية  شسيظ في  لتلبة  هةوا مت امي   لمياةي  امن ييى:ف ا  رالد  آليق
  ( فسم الواوة وعياه 3)     النسك ( الخ ق و2)  ( العقند  والع م. 1)
 .ممار ة الجسا   فريضة حال ووووسا (5)   ( ااودا  والقو 4)

في سيركوظ شىيا ن تالمنذيظ شم  ييا ةجا ه   لسيف رضي   ييوظ ركحش  ييى يذه  لمياةي  لمت امي  
 شىربانيظ لألم  شما  امره م   اش  ةسي ..

شال هريا ه  هآنل في  ليقرل ش لشر يا ييى ما هسي ن م  كتب  لسنل   لييري  ييى داةيوا ههكى  لصال  
   ش لسالم    شسنل  لصحا   رضي   ييوظ   ش لقصم  لل  ع  لوظ شلم  تبعوظ  لةسا  . ش ا هل ن فنوا رش 

  ل تب .  
 شم  رالل ما تقام ةست شف  لمياةي  ألساسة  لي ليتيا  لتي  جب ه  تقرم يينواأ 
 أصول التربية في  وو  المقاومة اا المية العالمية.. وهي: 
 العقند  والع م الاروي. -1
 ار ب وال با   وارقال  والروائق . -2
 الفسم السيا ي وفقه الواوة. -3
 ي.ااودا  العسكر  -4
 مباشر  الجسا  والمقاومة  فة الصائل .  -5
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شيي  ألركا   لخمس   لتي تقرم يينوا آليقتيا  لتلبري . شيية   فةجب ييى  لعيماء ش لاياء شةمي   أل الم   
في يذه  ل ير  شمجاالتوا في يذه  ألم    ه   جواش  في إثل ء  لمكتب   إلسالمة   لمعادل   ميو  شمختصل ت 

 ا ييى تلبة   لجنل  لقانم م   لمقاشمن  ش لمجاياو  ييى يذه  ألسس .يمية  تساي
سيين      في إيا ن ة سوا شم  معوا . ش شييى قةان ت  لمقاشم  شكر نريا  ليياء  ه  تعتما م ل يذه  لمياي 

  فةما ويي مختصل ت شبل م  يام  مما  سايا  لمجاياو  ش لمقاشمن  شراد   لميتسين  إلى نير   لمقاشم
 إلسالمة   لعالمة  ييى إيا ن هة سوظ شكر نريظ   شىيا ن  ألم  شفق يذه  آلفاق  لمت امي   لتي  جب ه  تسنل 

 متر هة  ش في هللا  ش ةا . 
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 (المجال األول في التربية : 1)

 
 العقيدة والعلم الشرعي

 منزلة العلم وفضله: 

 جاء في رياض  لصالحن  :

قل هل يستوي الذين يعلموَ والذين ال  : . ش ال تعالى آ   علما نيردوقل رب   ال   تعالى:  

 . ش ال تعالى:   لمجانل   يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أو.وا العلم درجات ش ال تعالى :    لحمل.  يعلموَ
 فاآل   إنما يخش  هللا من عباده العلماء

  ديى   يية  شسيظ :   م  ولن      رنل    قو  في شي  معاشي  رضي   يي   ال:   ال رسرل  *
  لاو  ( مت ق يية  .

*شي   ب  مسعرن رضي   يي   ال :  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ :   ال ةسا إال في  ثيتن  رجل 
 مت ق يية .  هللاتاه   ماال فسيط  ييى يي ت  في  لحق شرجل هللاتاه    لحكم  فور  قضي بوا شيعيموا( 

*شي  هبي مرسى رضي   يي   ال  ال  لييي ديى   يية  شسيظ :  م ل ما  ع يي      م   لوا  
ش لعيظ كم ل غنث هداص هرضا ف اةن ميوا آا    آنب   يين  لماء فأةيتن  ل أل ش لعشب  ل  نل شكا  ميوا 

  شهرير  شهداص آا    ميوا هرل  إةما يي قةعا  ال هجانص همسكن  لماء في     بوا  لياس فشلبر  ميوا شسقر 
تمسك ماء شتيين كأل فذلك م ل م  فق  في نو    شة ع  ما  ع يي      فعيظ شييظ شم ل م  لظ ولف  بذلك 

 رهسا شلظ  قيل يا     لذي هرسين    (  مت ق يية  . 
  شسيظ  ال :   شم  سيك آليقا ويتمس فة  * شي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية

 ييما سول   ل     آليقا إلى  لجي ( . رش ه مسيظ .
* شيي  ه ضا رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال :   م  نيا إلى يا  كا  ل  م  

ل رسرل   ديى    ألجل م ل هجرر م  تبع  ال ويقم ذلك م  هجرريظ بنئا ( . رش ه مسيظ *شيي   ال  ا
يية  شسيظ :   إذ  مات  ب  هللانم  ةقط  يمي  إال م  ثال  دا   جاري  هش ييظ ويت      هش شلا دالم واير ل  

 ( رش ه مسيظ. 
* ي  هبي  لارن ء رضي   يي   ال سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ  قرل م  سيك آليقا ويتاي 

ى  لجي  شى   لمال    لتض  هجيحتوا لطالب  لعيظ رضا  ما  صي  شى   لعالظ فة  ييما سول   ل  آليقا إل
لةستا ل ل  م  في  لسمر ت شم  في  ألرض ةتى  لحنتا  في  لماء شفضل  لعالظ ييى  لعابا ك ضل  لقمل 

   لعيظ فم  هرذه ييى سا ل  ل ر كب شى   لعيماء شرث   ألةيةاء شى   ألةيةاء لظ وررثر  نويار  شال نريما شىةما شرثر 
 هرذ  ح, ش فل(  رش ه هبر ن شن ش لتلمذي.

* شي  هبي يليل  رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ م  سئل ي  ييظ ف تم  هلجظ  
 ورم  ل ةام  بيجام م  ةار رش ه هبر ن شن ش لتلمذي ش ال ةاوث ةس  .

  تعيظ ييما مما ويتاى    شج    يح شجل ال وتعيم  إال *شيي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ م
 لةصنب    يلضا م   لاةةا لظ  جا يلف  لجي  ورم  ل ةام (   عيي ريحوا رش ه هبر ن شن.
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* شي  ييا   ب  يملش ب   لعاص رضي   ييوما  ال سمعن رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل إ  
ويتحي  م   لياس شل     بة  لعيؤظ   ؤبة  لعيمؤاء ةتؤى إذ  لؤظ ويؤق يالمؤا  تخؤذ  ليؤاس   ال   بة  لعيظ  ةتح يا 

  مت ق يية ييظ فضير  شهضير  ( . رؤشسا جواال فسئير  فأفتر   انل 
  

 أوال: العقيدة :

سيق في  لباص  ألشل م  يذ   لجحء  ل اةي ييا  لحاوث ي   لعقنا  ش لميو    بةا   ألركا   ألساسة   
قا هيل  لسي  ش لجماي . ش ا هشرنةاه  ل جاه في رطر  يليض  .  شم   لر جب ييى رال ا  لمقاشم  لمعت

شسل  ايا ه   كر  ل ةان توا بلةام  إيا ن تلبري  شتمل في هشل ما  شتمل ييى تاريس كتاص مختصل فة  
في  ش الةتشارقةا  لقيرل ت ادنل  ألنل  ييى هسس  لمعتقا ييا هيل  لسي  ش لجماي  . شهةصم  أةا كتابن  ال

تاص ك هةا بلشح : ك نل م  ةلكات  لصحر  شيما كتاص  :   بلح  لعقنا   لطحاشي (  ألبي  لعح  لحي ي(. هش
(  رةموما   تعالى . يذ   كمستر  هشلي ألةوا كتب جامع  شجنح  شسوي  ش    لعقنا   لر سطة (   الب  تةمة

 مةسل . 
فقا ضمين  لباص  ألشل هللاةف  لذكل مرجح   ألساسةات   لجوانين   ش ل  ل هما في مجال  لعقنا   لجوا

 لعقنا   لجوان   . شفة  فقل   أنل  هركاةوا  ألساسة  كمان  م نا  في  لت ري  ش لتلبة  لخال ا  لمقاشم . شهةصم 
يا  لقانر ب  ييا شممل ات  لشةر ييمرما  لتلسةر  لعقنا   لجوان      ممل ات  لشونا سنا  طب رةم   .  

كما هةصم  مكتب  . شير مارس  كامي  في  ل  ل ش لتلبة    ممل ات  لشةر ييا   يح م جا  كما هةصم  لعحيح   
 لجمايات ش لتي ةمات  لجوان     شم  ذلك ممل ات  لشةر يمل ييا  للةم  . ش لشةر ه م   ل ر يلي . 

ةتاج جماياتوظ  لجوان   في مصل شلنيةا .شم   لمكتبات  ل  لي  شممل ات  لشةر هبر  لميذر  لساياي  لينيي   شى
 ألستاذ محما مكتب   ش لجوان    ليافع  ممل ات  لشةر هبر محما  لمقاسي  . ش لشةر محما  ل ح هي  لمالبي . 

ا  طب ة      . شممل ات  ألستاذ هبر  ألييى  لمرنشني رةم    شبعة  لمختار ت م  ممل ات  لشةر سعن
ل . شالسةما كتا   جيا   ثقاف  شهرال ا (   شكتا    رطر ت لإلمام ييى آليق  لجوان  ةر  رةم    شغ ل

يذ  ما  حضلةي  آل  م   لذ كل  . شكا  م  هالت  في هللارل ممل ات  رةم    شغ ل ل   .   الةتباه لمبار (   م  
شرن في  عة كتب يمالء  ألكارم مما هيتقا م   لم تلض ه  هبنل إلى  عة  لمالة ات ةرل  عة ما 

 شجرص ل ن  لي ل إلة  شل   ال هجا  آل   لر ن لذلك شلعيي هستار  ذلك الةقا .
كما هةصم  سماع  لمحاضل ت ش لتسجنالت للمره  لصحر  في بالن  لحلمن  ش لتي هةتجن ما بن  يام 

بلعة  شف لي  ةلكة  جوان   ممتاه  .  .. ف نوا مان  يقا   شييمة  (1995-1415( شيام  1980 -1400 
  ره     ةس   شالسةما هبلآ   لشةر ييا  للةةظ  لطحا    ش لشةر مختار  لشي ةطي   ش لشةر س ل  لحر لي

ةر ش   ش لره     ةس  يرن  إلى ما يواةاه م   لجا    ش لشةر سيما   لعرن  ترب  مما ير فة  شة      (
شغنليظ م  معادليظ في تيك  ل تل  . م   ر    يح  موظ ..  لرياص  لطليلي  ةادل  لعمل  ش لشةر ييا

 عة يمالء في ملةي   لقم   عا  لسج    ش بتعال ةمالت مكافح   إلرياص   ةنث  فتاش    الةتباه م  إةتاج ش
ةم  يذه  لمان  سجين ييى  عضوظ  ةت اسات ميوجة  شمر  ف رطنل  غ ل   ليا شلوظ . شل   يذ  ال  قيل م  ق
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 لميوجة  في إةتاجوظ ذ   . شتبقى موم   الةتقاء ش رتةار  لمان   لمياسب  لشباص شرال ا  لمقاشم    موم  
 لمرجون   لقانري  ييى  ةت اء  لمر ن  لم نا  . كما هل ن  لي ل إلى ه  في إةتاج  عة  لعيماء  للسمنن    في 

في غا    لجرن    إذ   ست ينيا مي   عة  آلر ء  لشاذ   لمعلشف  ييوظ  مجال  لعقا ا ش لعيرم  لشلعة  إةتاج م نا
في مماأل  سالآنيوظ . شل   ميوجي في  لتعامل م  ييماء  لسيطا  شميافقوظ م  هم ال يمالء    إليل ض ي  

ظ ش إال فةست ان م  ييرمو إةتاجوظ   إ  شجا ما  عرض يي  لا  غنليظ مم  سيموظ   م  ذلك  لي اق .
 أس م   لتيية  ييى مر     لحلل . ش لالض م   لبعا ييوظ ير تحذول  ألم  ميوظ ةتى ال  كر    لمجلن  . شال

لوظ مكاة  ت ضي  العام  إلى  ألرذ بحالتوظ  لع مى في فتاش  هوات ضالل  لسالآن    شسرغن  ةتالل 
 ي ام  بتولت.   لمستعملي  شيي همرر

موم  في تلسةر هساسةات  لعقنا  ملكح   تاص   لعقنا   لجوان  ( هف ار    شكما هسي ن فقا ضمين في يذ   ل
 .لم   ألف  لبحث ش لقل ء    لالهم  لمجايا  لمقاشم 

 
 ثانيا : العلم الشرعي : 

هما في  اص  لعيظ  لشليي  لالهم لمجايا  لمقاشم . فالالهم ليمسيظ  لمجايا معلفت  م  هبر ص  لعيظ  لشليي 
 عن  يية  معلفتوا :وت ثالث  همرر

 ارحكام الارعية ل  با ات: -1
م ل فق   لطوار  شفق   لصال  ش لصرم   ش لحكا  إ  كا  لا   مال   ش لح  إ   ار يية . فةجب ه  تعا    

كل رية  مقاشم  ألفل نيا مرجح   مةسل   في فق   لعبان ت ييى  لمذيب  لسا ا في ميطقتوظ هش ييى  الرتةار ت 
 شةوا ألة سوظ. شيذه همرر مةسل  ال ن يي إلول نيا ييا.  لتي  ختار 

 الفقه المختص )نااطات حياته:  -2
إذ  هة   جب ه   علف  ألةكام  لشلعة  في هفعال . فل  كا  متحشجا  ييى سينل  لم ال   فعية  معلف  فق   

 لتجار  ش لية  ش لشل ء شةلك   لمال  هةكام  ليساء شتعيةموا هيي  . شى  كا  تاجل   فعية  معلف  فق   لينرع شهةكام
. شيكذ  .  شيذ  همل  جب ه  وبحث  لمسيظ ه  وتعيم  لةحنى ييى بني  م  نو  رب  شهكا  مال  في ةرع تجارت  .

    ي  يذ  ييا ه ضا .   يء. شال ةاج  إلول ن ب
ه   أرذ فة   لمسيظ كما هسي ن ( مما ويحم  لملء  شهةصم في  لبابن   لسا قتن    فق   لعبان ت( ش  ل ق   لعام

 سا ا  لمألرف في بيات  إ  كا  م  ير م  لمسيمن  شغنل  ك   انٍر ييى  لبحث ش إلستح ن . ل   أةكام  لمذيب 
 إال فينتحم مذ با  هش مرجح ت تعتما فق   لالنل شتلجةحات   حسب م    تي   اتبايوظ.  شيذه ةصةح    ش
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 فقه الجسا  و أحكامه: -3

ِ فَتَبَيهنُوا ل   سبحاة  شتعالى:  قر    جب ييى فة .( 94  ليساء:  َيا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل َّللاه
مجايا  لمقاشم  ش لعاهم ييى  لسنل في يذ   لارص في سينل      ه   علف فلض  لجوان شةكم   لمتعن  ييى 

 ستمل فة  ي   ياي  شيقنا  . شه   علف مكاة  يذه  ل ليض  في نو      شما كل مسيظ في يذ   لحما  ةتى 
 ذ  وتلتب ييى  لعمل بوا م   ألجل ييا     شما هياه سبحاة  في مياهل  لشوا ء   ضي  شكلم  .  

لتب شيية  ه   علف ماذ  وتلتب ييى ذةب تلك  لوذه  ل ليض  م   إلثظ ش لعقاص ييا   تعالى   شما وت
يية  م   لعذ ص في  لحةا   لاةةا ييى هملي  أليا ء   يية  شييى همت    م   لذل ش لور   ش ستباة   ليالن 

 ش أليل ض ش ألمر ل ش ل ل م  شىهياق  ألرش ح .
ثظ إذ  يحم ييى  لجوان   ترجب يية  ه   علف هةكام    فاألمل متعيق  الاماء ش ألمر ل ش لحقرق ... ما   

 لم . شال  جره ل  ه   خبط فة  ربط يشر ء   م  غنل معلف  هةكام  شةي  شةل م . حل شما  ح
 شم   اص  ألشلى  جب يية  ه   علف مقاداه شهيا ف  شهللان    . 

شيذه مباةث  طرل همليا   شيترجب ييى  لمجايا ه   علف ميوا  قار مسمشلنت  ش ارت  . شييى كل  
   لوظ ملجعوظ  لمرثرق    فةما هبكل يينوظ م  مسا ل .تي ةظ هش مجمري  هش سلي  جوان   ه   كر 

ش ا ةقين في  لباص  ألشل  لذي  ةتر  هساسةات  ل  ل ش لميو  لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  . مسا ل 
وان ش لحلك    ش ا  ةترت ييى  لمر ضة   لتالة  جبلعة   تشكل مان  هساسة  في ميواج  لتلبة   لشلعة  شفق   ل

 : 
 ةكرمات بالن  لمسيمن   لنؤرم ملتؤا  كؤافل  لتيؤاويوا  لشؤل    شةكموؤا  انؤل مؤا هةؤحل  .   ششال وؤا لي  ؤار ش وال : أ

 .رةاةتوا هلل شرسرل  ش لمممين 
  :لخلشج ييى  لحاكظ إ   رتا ي   إلسالم هش كا  كافل  فلض ييى  لمسيمن   اإلجماع.تانيا  

   :م   يل  أليا ء شجوانيظ فلض ين  ييى  لمسيمن   اإلجماع بالن  إلسالم في ةال   ةتاللتالما. 
  :هةكام  لشليع  تقلر  اإلجماع ك ل شرن  م  تعاش  م   ل  ار شهياةوظ ييى  لمسيمن  شترجب  تال رابعا. 
  :هةكؤؤام  لشؤؤليع  تقؤؤلر شجؤؤرص هش جؤؤر ه  تؤؤال  لصؤؤا ل ييؤؤى نوؤؤ   لمسؤؤيمن  هش هة سؤؤوظ هش هيل ضؤؤوظ هش قامسهها

 لر كا  مسيما. همر لوظ. ةتى

  :هةكام  لشليع  تقلر ةلم  نماء شهمر ل شهيل ض  لمسيمن . كما تقلر ه  جمةؤ  هبؤكال تر جؤا  ل ؤافلي   ا  ا
 . لاح   في بالنةا راد  شكل مكا  ةالل  لام ش لمال يار

 دؤي : شجرص ةصل   لمسيمن  في  لؤاو  إ   يتؤا   ل  ؤار ييؤنوظ  صؤلف  لي ؤل يمؤا تيبسؤر   ؤ  مؤ   لمعا ابعا
 ش ليقا م. ش لجوان  لمشلشع  ا ظ م  كل بل شفاجل م  ه م   لمسيمن  شيامتوظ.

  :مسال   لا مقل آة  شممارس   إلسالمنن  لوا في منح    لشليع  ش لر   تامنا . 
  : مسأل   لخالف  لعقاي ش لمذييي ضم  هيل  لسي تا عا . 
  ضة  ت  نل  لمعن  .: مسال     لت  نل (   هةكام  لت  نل  لعام    ش واشرا 
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 وهي أهم المبا   ار ا ية التي  بن  و نسا فكر الجسا  والمقاومة )رمته .

شهةقل ييا  ارتصار    عة هيظ  ألةكام  لشلعة  ي   عة  لمسا ل  لوام   لتي تعتلض سينل  لمجايا 
 في م ل ظلشفيا يذه  أل ام  :

رةم   -الايخ وبد هللا و ام (   ام م  ممل اتمرسري   لذرا ل  لع  ش ا ةقين مع م  ي  كتاص :     
  شجعين ذلك بن   رسن  تةسل  ل جاه شييقن يية  ش ستشوات ل قل ت   حسب ماششضعت  بن   رسن  ] [  –  
} { ). 
 

 لمجاهد المقاومة : مسائل هامةو أحكام َرعية 

 جسا  العدو اربعد: – (1)
ةال  لعاش ف ا   عة هة ى م   عة هش هررف م   ف رتيفل    ( :  177 /4]  ال  لشافعي في  ألم  

ن ره ه عا إ  باء   تعالى ةتى ما  نه    عل . شى  كاة سشال  أ    ألة ى عة   فينياه  إلمام  العاش  ألررف 
 خاف لم  باه    لما ال  خاف م  غنله م ال . شت ر  يذه  ميحل   لضلشر    ألة   جره في  لضلشر  ماال  جره 

 لييي ديى  يا . ش ا بي   لييي ديى   يية  شسيظ  ي   لحار  ب  هبي ضل ر هة  مجم  ل    فأغارفي غنل 
ش لب  ياش  ه لص مي . شبيا  ه  رالا ب  هبي سفةا  ب  بم  جم  ل  فأرسل  ب  هةةس فقتي  يية     يية  شسيظ

 (1 هيؤ.ش لب  ياش  ه لص [.
 

 الوالد ن وال وج والدائن: ا تكذاو – (2)
 ييى ةال   لعاش:  الستئذ  ] وتر ف ةكظ 

ارر مشؤؤحرة   الجيؤؤا ف ؤؤي  فؤؤل  كؤؤا  فؤؤي بؤؤالنه شال  حشؤؤا ييؤؤى  ل اؤؤرر شلؤؤةس ييالؤؤك هثؤؤل ييؤؤى بؤؤالن  لمسؤؤيمن    فؤؤال -1
يؤذه  لحالؤ   لجوؤان فؤلض ك ا ؤ  شال بؤا مؤ   إلذ  أل  آايؤ   لر لؤاو  ش لؤحشج فؤلض يؤن    ش لجوؤان فؤلض ك ا ؤ    

 لض ك ا   عن  مقام ييى ف لشفلض 
كمؤؤا ذكلةؤؤا  صؤؤبم  لجوؤؤان فؤؤلض  ويؤؤابيؤؤا  إسؤؤالمة    ف   شى  يجؤؤظ  لعؤؤاش ييؤؤى ثاؤؤل مؤؤ  ثاؤؤرر  لمسؤؤيمن    هش نريؤؤر  -2

ألةؤؤا ييؤؤى هةؤؤا   ةتؤؤى  إذ ييؤؤى مؤؤ  ةرلوؤؤا شفؤؤي يؤؤذه  لحالؤؤ   سؤؤقط  إلذ    فؤؤال ش   يؤؤن  ييؤؤى هيؤؤل تيؤؤك  لييؤؤا   
 و  نش  إذ  ن  ي  . خلج  لرلا نش  إذ  ش لاه   ش لحشج  نش  إذ  هشجوا ش لما

 لر لؤاو  ش لؤحشج مسؤتمل  ةتؤى إرؤل ج  لعؤاش مؤ  هرض  لمسؤيمن    هش  جتمؤ  يؤان فؤنوظ   ستئذ  شتبقى ةال  سقر  
  ل  ا   إلرل ج  لعاش شلر هجتم  كل  لمسيمن  في  ألرض.

 لؤاو  ةما ؤ  شيقام  لجوان شير فلض ين  ييى آاي   لر لا شيي فلض ين  أل   لجوؤان ةما ؤ  ليؤاو  شآايؤ   لر 
ح اع ييى  لؤاو  مقؤام ييؤى  لح ؤاع ييؤى  لؤي س   إذ  لجوؤان  ل( ش  تعيوما م ي  ةحةوما ش  لي س   إذ ه   لجوان  

  ش لةقؤن  ظؤ   م  هجل ة ,  لاو  شةما    لاو   قن    شتيف ة ؤس  لر لؤاو  ستشواة س  إتالف لي س  لمجايا إذ 
 مقام ييى  ل  

                                                
 . (1/128ج -     لذرا ل (1 
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 ممال فرك العنن والكفاية:
 لبحل وتيحير    شفنوظ مجمري  تتق   لسباة  شرهش  آ ال  كان  الق شير  صةم  باآ ل  رم ييى م 

هةقذشةي   فيظ وتحل  إلة  هةا م   لسباةن    شهر ن سباح ه  وتحل  إلةقاذه فيواه هبره ي  إةقاذه   فول  قرل ف ة  
 م  فقواء  لعصرر كيوا هة   جب يية  آاي  ش لاه شتل   لط ل  الق؟

 {  لنرم } ش م  في م ل ةالوا م   لييا  لمحتي  كالعل ق شفيسطن  ش كشمنل ش..ش.. شيذ  م ال هفااةستا  
إةوا تستانث   فأآ الوا وذ حر    شتيتوك  أليل ض فنوا   شيقتل  ألبلياء   شتتياثل  ألبالء   شيليا  عة 

 ؟ ي نل تذيب نش  إذ  ش لا ك لشباص  لصانق ه  وتحل  إلةقاذيظ شلمساياتوظ فنتعالى يينوظ  ل
فلةقاذ  لط ل  لاليق فلض ييى كل  لسباةن   لذو  ولشة    فقيل ه  وتحل  هةا وترج  رطاص شجرص 

إلةقاذ سقط  إلثظ ي   آلرلي    شى  لظ وتحل  هةا فاإلثظ ويحم جمة  ل إلةقاذ إلى  لجمة    فل  تحل  ش ةا 
او    شلر ةوى شلاه ي  إةقاذ  لاليق فال آاي  ل    أل  فلض يل ه  وتحل  هةا ال إذ  لير ل ش   لسباةن   

ك لض  لعن    شىةما  ختي ا  في  ليوا     فل   ام     لبعة سقط  إلثظ ي   آلرلي      إبتا ء ل  ا   رطا   
 شى  لظ  قظ    هةا هثظ  لجمة .

ضلريظ ي   لاو  ش لي س  فأما إذ  يجظ  لعاش فال وبقى ليخالف شج    فل  نف    قرل هب  تةمة  : 
في فلض  لعن  ش لجم  بن    ستئذ ةوا لر لاو  في فلض  ل  ا   شيام   ستئذ  (. شنلنل  ش لحلم  ش جب إجمايا

  لحاو ن   لتالنن :
جاء رجل إل  النبي ص   هللا   ب  يملش ب   لعاص رضي   ييوما :    هشال: ةاوث  لبخاري ي  ييا

 (.الجسا  فقال: أحي والدا : وال نعم وال : ففنسما فجاهد و يه و  م يستأذنه في
إل  ر ول هللا ص   هللا  لوال جاء رج  ب  يملش رضي   ييوما :    ثاةةا رش  هب  ةبا  ي  ييا

تم مه وال: الجسا  وال فنو لي والد ن , فقال فمر   : و يه و  م فسأله ون أفضل ارومال وال : الصال  وال
(  ال  لحاف, : شير محمرل ييى  نرا , فقال : والذي بعمك بالوق رجاهدو وأتر سما , وال أنه أو م)والديك ق

 فلض  لعن  ترفةقا بن   لحاو ن . جوان
 الايخ والمربي: ا تكذاو

ا ه  ليشةر هش  لملبي ةق  إلذ  ييى تيمنذه في  لعبان ت   سر ء كاةن ري  ل قواء سي ا ش  م  لظ ويم هةا
أتيا بيم بليي هش  سيطا  مين    في ل إةسا  مسيظ ه  ةهم فلشض ينية    شم   ال  انل يذ  في فلشض ك ا  

 بةخ  هش معيم    أل  إذ  رص  لعالمن  ير  لمقام   ش ا هذ  بل فلض  لجوان .  ستئذ  وذيب إلى  لجوان نش  
  نش       م ل ه  وتين  ل  في  لمعيى تعيا م ا ال  ب  يينل  :   إ  م  مكا ا  لشةطا  ه    ةظ هشثاة

 (.  ام  ييى  لحق   ا  لحق فةقرل : لةس يذ  مذيييا   تقينا  لمع ظ يياه
شلر كا  يذ   لتيمنذ وليا نر س   لوياس  هش  لطب هش  لتارير في  لاشل  لالبة  هش همليكا ةنث  ل ت  كقط  

: لر ذيب ل  لشور ت  شتأج   ليحش ت   ه رلن لينل  لم يظ   شةنث  لخضظ  لمتالآظ م   لماليات شبحرر  تسع
يذ   لتيمنذ لما هة ل يية   لشةر شال غنله   شل   إذ ة ل ليلبا  هش رلج ليجوان تجا  أللسي  يية  م  كل جاةب 

حرس لن ة في  بنل    : ؟ ش ا فات بةخ  ه   سم  ل الم  ليير   لشليا ستئذ  ةنث  قال كةا  خلج نش  .
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رباب  وم ولن ة قنر من صيام   : ( شفي دحةم مسيظ  ن ألا لن ة يقام لن سا ويصام نسارهاهللا تعال  أفضل م
غدو  في      ( وه وأمن الفتاوز وإو مات جرن و يه وم ه الذي  او يعملو , وأجري و يه ر  ه ,شسر وميام

ر   لخنل ت   قيمال شيستبمنذه ه  وبانرش   األعيى  لشةر شتال. ف ( وما فنسا  بنل هللا أو روحة قنر من الدنيا
قمسا وبل قما: حياتك وبل موتك وصوتك وبل  اغتنمشال ت رتيوظ ةصةح  رسرل   ديى   يية  شسيظ :   

) ميام ( شيينوظ ه   سمعر   لحاوث  لصحةم :   قمك وفراغك وبل شغ ك وشبابك وبل هرمك وغنا  وبل فقر 
 . تنن  تة(   اوة في صا ل قتال في  بنل هللا قنر من ميام

ستبا  ل  سي  ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ لظ  حل  هجم   لمسيمر  ييى ه  م     :   ال  لشافعي
 ل  ه  وايوا لقرل هةا (

 
 في جسا  العنن: اال تكذاو 

( كما هة  ال  ستأذ   شتين  ليا هة  ال  ستأذ  هةا في هن ء فليض   لجوان إذ  تعنين  هدبحن فلض ين 
ا هش  لسنا في هن ء فليض   لصبم  يل آيرع  لشمس . كذلك ال  ستأذ  هةا في هن ء فليض   لجوان . فلذ   لر ل

  الب   ستئذ  فول  قرل هةا برجرص ! ه   صيي  ل جل شهبره ةا ظ   الب شهر ن   بي  في مكا  ش ةا  ةام  ألص ش 
لئال وحي   أ    ألي سيب في ة س  ألصي   ل ةام ليصال  بي ألبة  في دال   ل لض؟ شلي لض  ألص  ا ةوى 

إنما   : ه اه؟  لجر ص ش ضم  الب هش أل  ه اه ال وليا  لصال  . فول  طة   – لذو  ال  صير   ل جل  – ليا من  
ال    –رش ه هةما  –(  ال طاوة لمخ و  في معصية الخالق   –مت ق يية   -(  في الواوة في المعرود
   لجوان معصة  . شال آاي  لمخيرق في معصة   لخالق .  ...( ل شت –رش ه هةما  –(  طاوة لمن لم يوة هللا

. 
 لييي ديى   يية  شسيظ  صبم يالم    ستئذ  فل     فأما إذ  هدبم  لجوان فلض ين   عا  إلستي ار

السم وأنفسسم الذ ن  ؤمنوو با  والنوم اآلقر أو يجاهدوا بأمو  ال تأذنك ة اق . فقا جاء في محكظ  لتيحيل 
 وهللا و يم بالمتقنن إنما يستأذنك الذ ن ال  ؤمنوو با  والنوم اآلقر وارتا)ه و وبسم فسم في ريبسم  تر  وو 

 (44/45  لترب /

فال ةعيظ ه   لصحا   ش لتا عن   - هبر  كل شيمل شي ما  شييي رضي   ييوظ –  ش شهما  لخي اء  لل با
لموظ ه  تعقا  لل     ال ش ةا وليا  لاحش هش  لجوان  أتي إلى هبي  كل لةستأذة    فكاةر   ستأذةرةوظ   شما كا  ك

شتخلج  لسلي    شهمل ء  لمممين  م   عا  لخي اء ال ةعيظ ه   لذي كا  ويري  للبا  هش  لجوان ولسل إلنوظ 
 لمممين   سيب  ل همنل ستأذةوظ   شال ةعيظ ه  ش ةا م   لمسيمن  في  لتارير  إٍلسالمي كي   ا ير ب م   ي

 لاحش باش  إذة     إةما  ستأذ  همنل  لحلص ش ا ا  لمعلك  في  لاحش ش لوجرم م  هجل  لتي ةظ ش لتيسنق ش  لجوان 
م    الستئذ    ألشه ييشةتى ال   سا  لملء  لذي ووجظ ييى  لعاش رط   لمسيمن  . شرصم  عة  ل قواء 

 كله :   ( 8/60 تيوظ م  نور   لجيا .  ال  للميي في ةوا    لمحتاج  ش ر  إلمام في ةال   لجيرن  لذو   أرذش  
  لاحش  انل إذ   إلمام هش ةا ب  شال كل ي  في ةاالت :

  لمقصرن.  الستئذ  إذ  فرت  -1
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 هش يطل  إلمام  لاحش . -2
 هش غيب ييى ظي  يام  إلذ  كما  حث ذلك  لييقنيي . -3

فلض ين ( فال إذ  شال   ا     هما إذ  هدبم  لجوان متعنيا  ةعرن فيقرل : يذ  كي  إذ  كا   لجوان فلض ك
شه  كا  غنل يال ما لظ  أمل  معصة    شم   لمعصة   ليوي   آاي   إلمام الهم ب  ربا      ال   ستئذ  

 (.  ي   لجوان  لمتعن 

ان  لمجاياو  في فلض  ل  ا     هي  عا ه   كر  ي ش الستئذ  شةحيا  لمسأل  شضرةا فيقرل : إ   إلذ  
 ل   شيسقط   عل  لكافةا لي ةام  ال لض   هما  يل ه  تحصل  ل  ا   فالخطاص مرج  إلى  لجمة    شيجب ييى 

إةما  كر   عا   ستئذ  إذ  شال ال يل  ل  ا   : ش  لبعة شال فلق بن  فلض ك ا   ش لعن   يل ه  تتظ  ل  ا   . 
 (1 هيؤ .ةام  ال لض [. لعيظ  ك ا    لمسيمن  في هرض  لمعلك  لي 

 
 الجسا  في غياب ارمنر الواحد :  – (3)
 ] هل نجاهد وليا لنا أمنر واحد؟ 

ةعظ ةجايا شلةس ليا همنل   شلظ  قل هةا ه  يام إتحان  لمسيمن  ييى همنل  سقط فلضة   لجوان   بل لقا 
 ر    شفي كل بيا همنل  هش يا  همل ء  لتتار  قاتير  م  ه  همل ءيظ مختي رهويا  لمسيمن  ه ام  لحلشص  لصينية  ش

شفي نمشق همنل  شفي مصل هك ل م  همنل   شبعضوظ  ستيجا  الصينين  ييى إرر ةوظ     ف ي ةيب همنل
  الصينينن  ييى همنل هللارل في مصل  ضلغام(.  لذي  ستعا  باشر ألمنل  ألمل ء كما ةصل م  

 سقط فلضة   لجوان ليافاع ي  هرض  لمسيمن    بل  شلظ  قل هةا م   لعيماء ه  يذ   لحال شيذ   لا اء
  ضايف ش جيوظ   شكذلك  لحال في  ألةالس  لتي كما  قرل  لشايل:

 فنسا أمنر المؤمننن ومنبرُ               وتفرووا شيعا فكل مو ةو                      
اء في مقام   لص رف في يمشلظ  قل هةا م   لعيماء هة  ال جوان في يذ   لحال بل كا  هعةا   لع

 . ألةالس
 ش ا تخير   لمعلك  م   ا ا بليي مع   لرال   م   ألمنل  لعام كما ةا  ورم ممت    فقام رالا ب   لرلنا ش

     لجةش  لمسيظ شه له ديى   يية  شسيظ شهثيى يية  .   سيتظ  لل    شهةقذ  
يذ  ال  سقط فلضة   لقتال ش لافاع ي  هرض  لمسيمن    ش ا  كر   إلمام هش همنل  لمممين  غنل مرجرن   ش 

أل   لرال    لعام  ش لخالف  ال تأتي ة ليا  ال قاف  ش لار س    شال ةيت ل ةتى تقرم شال    ل يل  شتستأةف    لخالف
ياو  رالف    ش لمجا شال   يام  ش –هي إمار   لقتال  –  بل  لجوان هسيظ آليق  ل ي تصبم   لرال    لخاد  

يظ بع وظ شيلن  ريوظ ي  ضعة وظ ف ي  لحاوث  لصحةم ي  ي ختارش  همنل  ليجوان م  بنيوظ  صيم همليظ   ش 
بع  ر ول هللا ص   هللا و يه و  م  رية فس وه رجال  يفا  وال ,  ي ب  ب  يامل شكا  م  ريط   ال:  

  م وال : أوج تم إذ بعمه رجال ف م يم  ف ما رجة وال : ما رأ ه ممل ما المنا ر ول هللا ص   هللا و يه و 

                                                
 . (129/ ص 1ج –  لذرا ل   (1 
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فاللسرل ديى   يية  شسيظ ةلضوظ ييى تاننل همنل  لسلي   . ( رمري أو تج عوا مكانه من يمضي رمري 
 (2 هيؤ . لذي يقا ل   لل    بناه  لشلي     ف ةا إذ  لظ  ك  همنل  هدال؟ إ   لحاج  هبا إلى تأمنل ليحلص [ .

 
 وعد الناس :وتال الواحد إذا  - (4)
شجل  خاآب ةية  ديى   يية  شسيظ  ةعظ  قاتل أل    يح ] هل يقاتل اانساو وحده إذا وعد الناس؟ 
َْ يَكُفه بَأَْس الهِذينَ    : ا ال ُ أَ ِِ اْلُمْؤِمنِيَن َعسَ  َّللاه ِ ال .َُكلهُف إاِل نَْفَسَك َوَحر ِ ُ  فَقَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه ََدن َكفَُروا َوَّللاه  أَ

ََدن .َْنِكيالً   :–أل   ألمل ليرجرص  –فاآل   تأمل  للسرل ديى   يية  شسيظ   أملي  ش جين   .( 84  ليساء:  بَأْساً َوأَ
  لقتال شلر شةاه. -1
 تحلية  لمممين . -2

  : تالشيذكل رص  لعح   لحكم  م   لقتال شير كا  أس  ل  ار   أل   ل  ار ال  خشر  شجرنةا إال   الق
 ِ يُن كُلنهُ ِله ََ الد ِ ََ فِتْنَة  َويَكُو  (. 39)رنفال:   َوقَا.ِلُوهُْم َحته  ال .َكُو

ضر     يينوظ  آل   ييى ر شبتل   لقتال  سرن  لشل  شير  ل تي  شييتصل  ل  ل . ش ا فوظ  لصحا   
:  للجل  حمل ييى  لمشلكن  هير ويقي  ين لييل ء ب  ياهص رضي   يي     ايليا . فع  هبي إسحق  ال:ظ

ِ ال .َُكلهُف إاِل  بناه إلى  لتوي    ال: ال   أل     عث رسرل  ديى   يية  شسيظ فقال:  فَقَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه

ِِ اْلُمْؤِمنِينَ   (. 84)النساء:   نَْفَسَك َوَحر ِ

 إةما ذ   في  لي ق  .
إذ  تعن   لجوان ييى  :   ش ا ت ر  ةال   جب فنوا ة نل  ل ل (2/954هللا   ب   لعلبي في هةكام  لقل   ال 

فل     خيق  لجوان ش لخلشج ألعةا   ايب   لعاش ييى  طل م   أل طار   هش لحيرل   العقل   فةجب ييى كاف   ل
ششجب ر افا   ييى  ألسار  كا   لي نل ياما  ستنال  ( فلذ  كا   لي نل ياما لايب   لعاش هش   صلش  يصر 

ةتى   ول نو     ش   كباةا شرجاال يينا  شهةل ر  ....  م  كا  ل  هص م  غنل إذة  شم  ال هص ل  ر  شثقاال ش
  ستيقا  ألسل  شال رالف في يذ . شتحمى  ليةض  شتح ,  لحره  شيخحي  لعاش ش

 إال جوح غاهيا. إ   ار ش ف ةا  صي   لر ةا إذ   عا  لجمة ؟  عما إلى هسنل ش ةا فة ا   شياحش بي س 
بل إ   تال  لملء ش ةاه ولضى   شيعجب  . ف ي  لحاوث  لحس   لذي رش ه هةما هبر ن ششن  ال ديى   

, فع م ما و يه فرجة حت  أهر   مه وجب ربنا من رجل غ ا في  بنل هللا فانس م أصوابهيية  شسيظ.   
( فقة مما وندي حت  أهريق  مهشفيما وندي و  رغبةدي رجة إل  وب  اوجل لمالئكته: أنظرو  فيقول هللا و 

 (1 هيؤ .[.
 

 الجسا  والقتال مة الفسا  والفجار : – (5)
 ؟ ] هل نقاتل مة مس منن ليسوا و   مستون مقبول من التربية اا المية 

                                                
 . (133/ ص 1ج –   لذرا ل    (2 

 
 . (134/ ص 1ج –   لذرا ل  (1 
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 ( كاألفاا يذ   لسم ل و رر م   يل  عة  لياس ش سظ ميوظ مخيصر    شيتساءلر : كةا ةقاتل م   رم 
سر ر  كالارا (   ش ا وية   عضوظ سالة ؟ شيظ ي ل وظ بلص  لارا  شيفنوظ  لصانق شفنوظ  ل اذص   شييتشل بن

  ش يل ه  هبن   لحكظ  لشليي ه رل: هرشةي ( لتما ظ  هةاس متعصير  لمذييوظ  لحي ي   شبعضوظ  عيق  لل ى 
  ألر ضي  لمسيمن  أل  يذه  ألمرر مرجرن ؟؟ فول ةتل   ل  ار في كل  ألمرربعبا في  ألرض  خير م  يذه 

في مجي   :  لجر ص  جب  لقتال   أل   لقتال مييي ييى نف  هي ظ  لضلري   فويالك  لقر يا  ل قوة 
(:   لضلر  ألبا 27:  وتحمل  لضلر  لخاص لاف   لعام (   شفي  لمان  ر ظ   (26   ألةكام  لعالة   لمان  ر ظ

(   (:  إذ  تعلضن م سا تا  رشيي هي موا ضلر   ارت اص هر وا28 لمان  ر ظ   وح ل  الضلر  ألرف(  شفي
 (. (:   ختار هير   لشلي 29شفي  لمان   

 للشس ييى هفااةستا  شتحرييوا إلى بالن ك ل   ستنالءهووما هي ظ بل   .هير   لشلي   رتةارفال با م  
 رص شهرطاء؟ش إلسالم هم  لجوان م   رم فنوظ ذة  لقلهللا  مي  فنوا 

لوذ  كا  م  هدرل هيل  لسي  ش لجماي   لاحش م  كل  (:  28/506في مجمرع  ل تاش    تةمة  قرل  ب  
بل شفاجل   فل    وميا يذ   لاو   اللجل  ل اجل شبأ ر م ال رالق لوظ   كما هريل بذلك  لييي ديى   يية  

 ر هش م  يسكل ك نل  ل جرر فلة  ال با م  هةا هملي .هة  إذ  لظ وت ق  لاحش إال م   ألمل ء  ل جا.شسيظ 
 آلرلي   لذو  يظ هي ظ ضلر  في  لاو  ش لاةةا   شىما  لاحش   ستنالءإما تل   لاحش معوظ   فنيحم م  ذلك 

م   ألمنل  ل اجل فةحصل بذلك نف   ألفجلي  شى ام  هك ل بعا ل  إلسالم   شى  لظ  مك  إ ام  جمةعوا   فوذ  
 لل باو  لظ  ق  إال ييى   لخي اء جب في يذه  لصرر  شكل ما هبيووا   بل ك نل م   لاحش  لحادل م  ير  لر 

خنل معقو  في نواصنسا الخنر إل  النوم الايامة, وارجر : ال  يذ   لرج  شثين ي   لييي ديى   يية  شسيظ
 ( .ن مر   لمسيمن   جب  لقتال معوظ    فما والمغنم
فااةستا  إسالمة  ش لواف  لمعي  ير إ ام  نو    في  ألرض   شلر  اتل  لمسيمر  في ش لل    في ه 

 ججرر  يأتي فيسطن  لما ضاين فيسطن  رغظ  لم اسا  لتي كاةن في  ليا      ش يل ه    سا  ألمل ةوا ةا ش 
 ش ألص كيربي شهم الوظ.  ةا ا ةر تم   ش  ةبش 

  مسيمن  موما كا  فسقوظ شفجرريظ   إذ  كا   لقتال ضا  ل  ار  جب  لقتال م  هي  رم مسيمن  ما ن مر 
 .هش هيل  ل تاص هش  لميحاو  

 شتجره  إلستعاة   ال ساق ييى  ل  ار إجمايا(. (:  8/44 قرل  لشركاةي في ةنل  ألشآار   
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 الفسا ؟ هل يجوز الغ و مة الفجر  و

شسئل ي   للجل    إلمام هةما (    ال هبر ييا    ةعظ  اح  م  كل بل شفاجل  عيي كل إمام الفتون: 
  سبحا    يمالء  رم سرء يمالء  لقعا  :   يينوظ   فقال   قرل هةا ال هغحش شيأرذه شلا  لعباس إةما ورفل  ل يء

م  كا   احش؟ هلةس كا   ا ذيب ؟  فةقال هرهوتوظ لر ه   لياس كيوظ  عاش  كما  عاتظ.  م بطر  جوال 
ش ا رش  هبر ن ششن إسيان هبي يليل   ال.  ال رسرل   ديى   يية   ؟!  ةن تصي   للشماما ك إلسالم؟ 

شىسيانه ي  هةس  ال:  ال رسرل   ديى    )الجسا  واجب و يكم  مة  ل أمنر )را  او أو فاجرا(شسيظ: 
فره )ذنب وال نخرجه من اا الم بعمل تالا من أصل اايماو: الكا ومن وال ال إله إال هللا ال نك )يية  شسيظ: 

شأل  تل   لجوان م   ال , واايماو بارودار (ج, والجسا  ماك منذ بعمني هللا إل  أو يقاتل فقر أمتي الد
شظورر كيم   ل  ل شفة  فسان ي ةظ  ش ستئصالوظ ل اجل   ضى إلى  ط   لجوان شظورر  ل  ار ييى  لمسيمن  

  (. ة هللا الناس بعضسم لفسدت ارركولوال  ف )  ال   تعالى:
ال  عجييي ه   خلج م   إلمام هش  لقا ا إذ  يلف  الوحيم  شتضة   لمسيمن    شىةما  احش م   :   ال هةما

. مع  إةما ذلك في ة س      لايرل  اح  م  ل  ب ق  شةةط  ييى  لمسيمن  فل  كا   لقا ا  علف  شلص  لخمل ش
 (. إو هللا لنؤيد هذا الد ن بالرجل الفاجر )ية  شسيظ. شيلش  ي   لييي ديى   ي

ظ في  لخلشج إلة  ش لقتال ايشال  ستصحب  ألمنل مع  مخذال شير  لذي و بط  لياس ي   لاحش شيحي
 قرل  شير  لذي –شال ملج ا . شال تمم  يحيم  يذه  لجةش شهبباه يذ    م ل ه   قرل  لحل ش ليلن باوا  لجوان ش 

.. ش شال و ين لوظ هةا . لوظ  ر  شمان شديل  لذو   شما لوظ مان شال آا    ال  ار   لمسيمن   ا يي ن سلي 
شال م   عن  ييى  لمسيمن   التجسس لي  ار شىآاليوظ ييى يرر ت  لمسيمن  شمكاتيوظ  لرباريظ  –ةحر يذ  

    شيسعى  ال سان لقرل   تعالى:شال م  ور    لعا ش  بن   لمسيمن. جر سةسوظ  إور ءشناللتوظ ييى يرر توظ هش 
ُ اْنبِعَاثَُهْم فَثَبهَطُهْم َوقِيَل اْقعُدُوا مَ  لَْو َخَرُجوا فِيكُْم َما  * َع اْلقَاِعِدينَ َولَْو أََرادُوا اْلُخُروَج ألََعدنوا لَهُ عُدهةً َولَِكْن َكِرهَ َّللاه

ُ َعِليم  بِالظهاِلِمينَ َزادُوكُْم إِال َخبَاالً َوألَْوَضعُوا ِخاللَكُْم يَ  ََ لَُهْم َوَّللاه اعُو  .(47  لترب :  ْبغُونَكُُم اْلِفتْنَةَ َوفِيكُْم َسمه

شأل  يمالء  لمضل  ييى  لمسيمن  فنيحم  ميعوظ   شى  رلج مع  هةا يمالء لظ  سوظ ل  شلظ ولضر شى   
فةكر  مجلن  ضلر فال  ستحق مما غيمر   هظول ير   لمسيمن  ألة   حتمل ه   كر  هظوله ة ا ا ظول نلني  

بنئا   شى  كا   ألمنل هةا يمالء لظ  ستحب  لخلشج مع  ألة  إذ  مي  رلشج  تبعا فمتيريا هشلى شألة  ال تمم  
 (1 هيؤ . لمضل  ييى م  دحب  [ .

                                                
 . (1017 -135/ ص 1ج –   لذرا ل  (1 
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 : وتل المدنننن من الكفار وإفسا  أموالسم - (6)
 ] وتل النساء والولداو والانوخ. 

  كن  شهيا ء  إلسالم  مال هش بلهي يل ه   إلسالم ال  قتل إال  لمقاتي    هش  لذو   ماش   لمشل   ا بنيا م 
ي  ووات وا في  بنل هللا الذ ن يقات ونكم... أل   آل  :  ي.ُكوو. الدني ُن  يَّ تَّ  ال ت.ُكوو. فيت ن.ة  و. و.اتيُ وُهم  ح. )البقر : ... و.

 (193من اآلية
 يي  في  لمشارك  م   لجاةين   فم   تل هش هبتل  برسني  ما في  لقتال فلة   قتل شيقاتل   شش لمقاتي : م ا

إال فال ةاج  إلى  تي  شلذ  فال ةاج  لقتل  ليساء لضع و  إال إذ   اتي    شال لقتل  ألآ ال   شال  لل با  ي  
تين  مي لنو    فويا ةضلص  لمشلكن  رتيطر   المشلكن    شل  ةستط  ه  ةضلص  لمشلكن   لمقا  صا إال إذ  

  . شال ةقصا  لضع
 لضع   ورر   ألةقان  ما ن  لامرع ش لاماء لتتيا ي   ألجةال جنال  عا جنل شيذ   لذي  إ   لتي نل  الذري  ش

 ال ولياه  إلسالم.
الم في ة س إ   إلسالم وليا ه   حيب  لياس    شيليا ه   حيب   رسرل  شنوي  إلى  لياس   شل    إلس

َولَِو ا.هبََع اْلَحقن أَْهَواَءهُْم لَفََسدَِت  :  ألير  وظ ءييى بور ت  لياس   شال  انل ميواج  إرضا بن لر ن ال ول 

ُِ َوَمْن فِيِهن    .  (171  لمممير /    السهَماَواُت َواألَْر
 ش ا هرتيف هللار ء  لعيماء في يذه  لقضة  ييى مذ يب: 

. ةتى شلر تتلس  (  ألشه يي  جره  تل  ليساء ش لرلا    أي ةال: شير مذيب مالك شال  المذهب ارول:
 ل  ار  أآ الوظ شةسا وظ ال  جره رمنوظ   شلر تحصير  في ةص  شمعوظ ذريتوظ  ال  جره رمنوظ  الميجينق 

 شغنله.
 توظ نث ال ةستطة  مقاتير   المقاتين   حطرتي ال  قصا  لضع    القتال إال إذ   اتير  هش  المذهب الماني:

 اش   تيوظ   شيذ  رهي  لشافعي ش لحيفة .ب
لظ  شال  جره  تل  ليساء ش لرلا   في ةلص شال في غنليا ما (:  41ش ال  لماشرني في  ألةكام  لسيطاةة   

  قاتير    ليوي  لييي ديى   يية  شسيظ ي   تيوظ (.
حليق ةصرةوظ  كر  ش لرلا   فنوا   شكذلك ال  مي  شال  مي  ت: ( 10/31ي في  لمبسر   س ال  لسلر

 تحليق ةصرةوظ  كر   ألسنل  لمسيظ فنوا   شل    قصاش   لمشلكن . 
شيجره  تل  لشةر  ل ينل إ  كا  ذ  رهي   كما ه ل رسرل   ديى   يية  شسيظ ه ا يامل  ألبعلي ييى 

 لصحةحن .( ش ا جاشه  لما   ش لحاوث في   م صنريا ب   ل  تل  
( شال  ش لمقاتي  م   لجاةين  شال  قتل  أليمى شال  لمقعا شال  لمعتره م   ألسار  ألة  إةما  قتل م   قاتل  

 أس  لرسال  لماء إلى ماوي  هيل  لحلص شةل وظ  اليار شرمنوظ  الميجينق شى  كا  فنوظ هآ ال هش ةاس م  
سيمن  ش ا بن  رسرل   ديى   يية  شسيظ  لعي  في  لمسيمن  ...  شيحل رمنوظ شى  تتلسر   أآ ال  لم
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مقترل    مله    رسرل   ديى   يية  شسيظ مل ييى أل لحاوث  لذي رش ه هةما شهبر ن ششن   شى  كا  فة  مقال 
 إذ   لعي  في  لقتل ش لمقاتي    فم  كا  م  هيل  لقتال  تل ش رتل. (  انه هذه تقاتل ) مافقال: 

 ث  لمتعارض  ظايل :وناف  أل م  ةرل  ألةشن ر رال
وجدت امرأ  مقتولة في بع  المغازي  )  ال –فمالك هرذ  عمرم  ليم   ةم  ب  يمل رضي   ييوما 

رش ه  لجماي    (  ص   هللا و يه و  م ون وتل النساء والصبياو هالنبي ص   هللا و يه و  م فنس  ر ول ال
 .( إال  ليسا ي

وظ  أ  يذ   ليم يام شل  مخصم م  ةاوث  لصعب ب  ج ام  ه  رسرل   اوفةستال ل هما  لشافعة :
 )هم منسم(ذر ريوظ    ال:  ديى   يية  شسيظ سئل ي  هيل  لا ر م   لمشلكن  وينتر  فةصاص م  ةسا وظ ش

 يية  شسيظ ي   تل رش ه  لجماي  إال  ليسا ي   ه ن هبر ن ششن   ش ال  لحيلي: ثظ ةوى رسرل   ديى    
  ليساء ش لرلا  .

إ  يذ  شى  كا   ستال    م  تمسك  اليوي ي   تل  ليساء ش لرلا   موما كا   ألمل شيل   رل  لحيلي 
نصب ر ول هللا ص   هللا و يه  ): ةاسخا إال هة   شوا ليشافعة  ش لحيفة   لحاوث  لذي رش ه  لتلمذي ملسال 

  (. او  م المنجننق و   أهل الوائ
))نتنا هوازو مة أ)ي بكر الصد ق و او أمره و ننا ر ول هللا ص    ش لحاوث  لذي رش ه سيم  ب   ألكرع:

  رش ه هةما( هللا و يه و  م (
 ير ه  كا  في هش رل ةةا  رسرل   ديى   يية  شسيظ . في  لينل شغحش  لطا ف ش  إلغار ش ليةات: ير 

 لجوان   أآ الوظ ييى ه   ةال فوذ   عيي ش ف  رتيطر  لمشلكن  إذ   هما مي   لجةش  لمسيظ م   تال
 أل ام  لتي هدبم في يذه ضايظ شفي يذ  رطل ييى  لمسمن  شىضل ر  مصالم  لمجتم   لمسيظ   راد  

 قاف . يذه جمةعوا شى  ستعمال  قذ  ف  عنا  لما  م   لمافعة   لطا ل ت ش لا ا ات شيذ   عيي مي  لقتال فنوا 
ه اةر   تل  لمسيمن  ةال  تتلس  ل  ار بوظ   ف ةا ال ويةحر  ةلص  ل  ار إذ   ا   ات اقذ  كا   ل قواء فل

 كا  معوظ هآ الوظ شةسا وظ؟!
  لمسيمن ؟نماء ا ةلم  م  بيل ةلم  نماء ةساء  لمشلكن  شهآ الوظ ه

في  لجنرش شال تعتيق  لال تار  تل  ليساء  لنرم إ  كاةن  لمله  ال تشتل  في  لحلص شم  ثظ إ   لمي  
مبانئ كالشنرعة  شغنليا تقاتل نشةوا شتمرت في سينيوا ... هما  آل  فقا تانل  لرض    شهدبحن  لمله  ال 

إ   ألم  مت قر   (: 28/537   ل تاش  ك نل  ي   للجل    قرل  ب  تةمة  في مجمرع  –في يذه  لياةة   –ت تلق 
لظ  قتير  فلة   جره ه  ولمنوظ شةقصا  ل  ار   شلر  من  شرةا ييى  لمسيمن  إذ ييى ه   ل  ار لر تتلسر   مسي

 .(لظ تخف ييى  لمسيمن  جاه رمي هشلئك  لمسيمن  ه ضا في هةا  رلي  لعيماء
(: ال تقتل  ليساء إال ه   قاتي    ليوي  لييي ديى   يية  شسيظ 1/104 ال  ب   لعلبي في هةكام  لقلهللا   

 شيذ  ما لظ  اتي    فل   اتي   تي . ي   تيو   
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 لعمي   فقا ةلمر   صا  تل  افعة  بن   تل  ألآ ال ش ليساء شبن   تل  لل با  ش لشنرخ ششش ا فلق  ل
 –ا كتاص وشلر لظ  ك  ل –(: شتحليظ  تل ديي شمجير  ش مله  8/64 ليساء ش لرلا   إال ليضلشر  فقال  للميي  

 ا لظ  قاتير  هش  سير    هش هةا رسي  ديى   يية  شسيظ.ق   مرمشري ى مشكل شم     
(: شيحل  تل ر يب شهجنل شبةر شهيمى شم  ال  تال ميوظ 8/64هما  اليسب  ليل يب ش لشةر: فقال  للميي  

 ش ل اةي ال  حل  تيوظ. .( ).. اوت وا المار ننشال رهي في  ألظول لعمرم  رل  تعالى: 
 

 وتل الراهب:
 يب فما ر  لقتل شيام  ييى  لخيط  م   لياس   فل  رالط  لياس  تل .. شى  كا  معتحال لعبانت  هما  لل  
: كا  رسرل   ديى   يية  شسيظ إذ   عث جنرب   ش ا جاء في  لحاوث  ب  عباس رضي   ييوما.  وتل 
تغدروا وال تغ وا وال تمم وا وال تقت وا  ال , اقرجوا با م هللا تعال  تقات وو في  بنل هللا من  فر با  ):   ال

  رش ه هبر ن ششن(. ( الولداو وال أصواب الصوامة
ل  ل ينل ي  هبي ةية  : (  ال هبر ورسف ومحما شرش     لسن10/128جاء في  لمبسر  ليسلرسي  

  قتير .ال
ش ال يمالء ه م    تيوظ ةسيا     سألن ه ا ةية   ي  هدحاص  لصر م  ش لل با  فله  ال هبر ورسف:  

   ش لجمة  بن  رش وتي هبي ةية   ...  لخيط  م   لياس   فم   رتيط  قتل   شم  ال  ختيط ال  قتل. ( ل  ل
 

 :ال من   العمي و وتل شنوخ المار نن والمرق  و
 في  تل  لمشلكن  ييى رهون : ف رتي

ر   الحؤاوث  لؤذي رش ه هبؤر ن ششن يؤ  سؤاء كالحيفةؤ  شمالؤك   ش سؤتاليفميوظ م  هلحق  لشؤنرخ  األآ ؤال ش ل -1
 ش لحاوث فة  رالا ب   ل حر شلةس بذ  . ( ال تقت وا شيخا فانيا وال طفال صغنرا )هةس ملفريا: 

ش ؤا  ؤال  ل قوؤاء ه  ميؤؤا   ييؤ ( يؤام  ؤؤتيوظ يؤي ة سؤوا  لمرجؤؤرن  فؤي  ألآ ؤال   إذ  لؤؤةس لوؤظ ة ؤ  ليمشؤؤلكن  شال 
(:  شال تقتؤل  مؤله  شال غنؤل مكيؤف   شبؤةر فؤا  شهيمؤى   5/84 لبحؤل    بؤ  ةجؤةظ فؤي فقالضلر ييى  لمسيمن  

 قعا إال ه   كر  هةايظ ذ  رهي في  لحلص(.مش 
)بههأو أبهها وههامر  مؤؤ  ه ؤؤاح  ؤؤتيوظ   شيسؤؤتال  حؤؤاوث فؤؤي  لصؤؤحةحن  –ييؤؤى  ألدؤؤم  –شمؤؤيوظ كالشؤؤافعة   -2

 ارشعري وتل  ريد )ن الصمة وود نيل و   المائة وام..(.

 شنوخ المار نن وا هتونوا شهرقسم ا) اوت و لك  حاوث ييا هةما ش لتلمذي شدحح  ي  سمل : شيستال لوظ كذ
  رش ه  ليسا ي(. (.

سؤيظ   همؤا  لصؤانل فوؤر  أل ؤلص إلؤى  ش ا ييل هةما بؤ  ةييؤل همؤله دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قتؤل  لشؤنرخ ه  ال  كؤان 
  إلسالم.

 لحؤلص فاريؤا بؤ   لصؤم   ؤا ةصؤم مالؤك بؤ  يؤرف ه  ال  شيضاف إلؤى يؤذ  ه   لشؤنرخ غالبؤا لوؤظ رهي شمكنؤا  فؤي
  ... أرذ  لذري  ش ليساء فلفة 
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شألة  كافل ال ة   في  (. ) فاوت وا المار نن حن  وجدتموهم يمرم  رل : شمما  ستال    يمالء  ل ليق
 ةةات  فةقتل كالشاص.

 
 : وقالصة ارمر والذي نرجوه وهللا أو م

 .–بةخا كا  هش ر  با هش مقعا   –  هش غنله فلة   قتل إ  م  كا     فا ا  ليمشلكن
م    شيظ  لذو  لةس لوظ ة   هللاال ش لل يب ش لمعتحل ش لملية  لذي  عاةي م  – لخلف  –شهما  لشةر  لولم 

شى  كا  فنوا ضعف أل   ل ةاس وايموا  تلكوظ لييصرص  لر رن    ىشلاألف لي  ل  شال ضلر ييى  لمسيمن  
    ش لضلر(.  جاةب يام  لي

شال دية  شال كينل  يلما(. هرلج  مالك   مله  شال تقتي   ش ا هشدى هبر  كل وحيا ب  هبي سفةا   ا ال ل :  
 ( شل    لحاوث ملسل.3/290   لحر ا يمرآأ .. هة ل  لمرآأ  شلح لفي  

ةا  ش لشةر (:  ال هبر ورسف: سألن ه ا ةية   ي   تل  ليساء ش لصي10/137شفي  لمبسر  ليسلرسي  
 بوظ هماة  فيوى ي  ذلك شكلي .    ل ينل  لذي ال  طنق  لقتال ش لذو

 
 ووة ارشجار ووتل الونوانات:

 ت ق جمورر  ل قواء  ألربع  ه  كل ما فة  مصيح  ليمسيمن  هش مضل  لي افلي  هثياء  لمعلك  هش  إليا ن 
 ط  بجل هش تامنل بياء   أل   لمقصرن  المعلك  لوا  جره فعي  سر ء كا  يذ   ل عل  تل إةسا  هش ةنر   هش 

سالم  تل  لبشل  لذو   ق ر  همام  لاير   إلإه ل   ل تي  شةشل  لاير  شىيالء نو    . فلذ  ه اح  ش ةتواء  بتا ء
 خضرع لوذ   لاو . ل جره إتالف همر لوظ إ  كا  فة  إضل ر بوظ هش إجبار لوظ ييى ه  فم   اص هشلى 
فقا ةحلن في  ألريس ب  بليا يياما جاء إلى  وإذا تول   ع  في اررك ليفسد فنسا..( ) :هما  آل  

رسرل   ديى   يية  شسيظ شهيي  إسالم  ثظ يياما رلج هةلق  لحرع شيقل  لمر بي فاستعمال يذه  آل   م  
 لةس ل  هنةى مياسب   المرضرع. – ضطل لقط   ألبجار  – لجةش  لمسيظ 
ل: كل ما كا  في مصيح   لجوان م  ة   ليمسيمن  هش إضل ر لي افلي  فوذ    عل أل  مصيح  ةعرن فيقر 

  لجوان مقام  ييى كل بيء.
 

 وتل النساء الانوعيات في أفغانستاو:
في  لحلص هش في رهي هم لظ  شتلك  شسر ء   بتلك هما  ليساء  لشنرعةات في هفااةستا  فةجب  تيو  سر ء 

  وفح  ضا  إٍلسالم شيمذا  شسر ء كاةن ش ةا  هش مجمري  . ألةو  ذش ت يقا ا  ك ط  رتيهش   ة لن إ  
من  ش ا ثين ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال ي   ملهتن  كاةتا لييي ييا  لمطيب شك  ي لمس  إلسالم ش

هم و أوت  ي  م   للجال:  وئذو   للسرل   ديى   يية  شسيظ شهيي  ش إلسالم  ال الم فقال فنوما شفي مجمر 
 (.  موهم مع قنن بأ تار الك بةدتولو وج

 المدف ية والوائرات والساوو والصواريخ ل قصا :  ا تعمال
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اسة   لتي تحرل نش  ة لس   ألة م ا هبلةا ه   لقتال في  إلسالم إله ل   لع بات همام نيرت  شلتحطةظ 
ه  وواي أ يوا نش   تل هش  تال فوذ   لذي وتمياه  لمسيظ ةرد ه شدرل  إلسالم إلى  لشعرص   فلذ   ستطعيا 

اف   لحر جح  كل  لطلق  لممكي  بال يف  ةستط   ظ  ييى وا   ش ةا   شير رنل ل  م  ةمل  ليعةظ (. فل  ل
 ألمر ل .لإهياق ألرش ح  لضع   شال إتالف 

  لميشآتذري  ش ط   ألبجار شتامنل فل  لظ ةستط   لردرل إلى  لطر غنن  لمتألو  في  ألرض إال  قتل  ل
   فال  أس   أل  يذه  ضطلرةا إلنوا شلظ ت   مقصرن  ليا شال يافا.

ش ا مل معيا ةاوث  لصعب ب  ج ما   ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  سئل ي  هيل  لا ر م  
  رش ه  لجماي (. )هم منسم(ذر ريوظ؟ فقال   لمشلكن  وينتر  فةصاص م  ةسا وظ ش

ثظ ةوى رسرل   ديى   يية  شسيظ ي   تل  ليساء ش لصيةا  ( فل   لحيلي  عتيل  تل   ال  لحيلي:  
 ليساء ش ألشالن إذ  لظ  ك  مقصرن   حلم   شكذلك ألة  ميسرخ   ش ا تعلضيا ليلن يية   الحاوث  لملسل  لذي 

( شرجال  ثقات هة ل  جينق ييى هيل  لطا فةصب  لمي هرلج   لتلمذي ه   للسرل   ديى   يية  شسيظ:  
ير ه  م  هبي  كل  لصاوق شكا  همله  بنتيا شبالحاوث  آلرل ي  سيم  ب   ألكرع   . (4/1352سيل  لسالم  

في  كا ير ه   رش ه هبر ن ششن شسكن يية   لميذري . شغحش  لطا ف ش يينيا رسرل   ديى   يية  شسيظ (
   يية  شسيظ. هش رل ه ام  للسرل ديى

 ال  لتلمذي:  ا ررم  ر م م  هيل  لعيظ في  لاار   الينل   شه  وينتر    شكلي   عضوظ ش  ال هةما 
  لعاش لنال.  تر نشىسحاق : ال  أس ه  وي

 ال  لصيعاةي: ييا ةاوث ةصب  لميجينق :   في  لحاوث نلنل ييى هة   جره  تل  ل  ار إذ  تحصير  
 (1 هيؤ .يية  غنله م   لما ف   لمعا  فةما جاء في  لاحش لصاوق ةس  [ .  الميجينق ( شيقاس 

 
 :اال تاسا يةالعم يات حكم  – (7)
 يل  الي س   هال تل  ه   لاالم  تل ة س  م  هجل ةشل  لاو ؟ال ] شلذ  فالجوان ة س  ت 

يح  ظورر  لاو  (:   إ   لاالم همل  قتل ة س  م  هجل مص28/450 قرل  ب  تةمة  في مجمرع  ل تاش   
إذ  كا  في  قتيرة مس  لمسيظ في دف  ل  ار شى  غيب ييى ظي  هةوظ  اه  وي   ألربع   شلوذ  جره  أل م  

 ذلك مصيح  ليمسيمن (.
(:  ال محما ب   لحس  في  لسنل  ل ينل :  لر ه  رجال ةمل ييى 1/1262جاء في هةكام  لجصاص  

 طم  في ةجا  هش ة ا   شى  كا  ال  طم  في ةجا  شال ة ا   شل ي  مما هلف رجل شةاه لظ هر بذلك  أسا إذ  كا  
 وليب  لعاش فال  أس بذلك   أل  يذ  هفضل  لي ا   شفة  مي ع  ليمسيمن (.

ييى  لاو  فوذ  مقام بليا ماح        يا ا مي ع فأما إذ  كا  في تيف ة س      ال  لجصاص:
. [وأموالسم  بأو لسم الجنة إو هللا اشترن من المؤمننن أنفسسمال: هدحاص  لييي ديى   يية  شسيظ فق

 (.292ص – 1ج – ذرا ل 

                                                
 (294 – 288/ ص 1ج –   لذرا ل  (1 
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شجل   فال  جره ل  ه  وتصلف بي س  إال  ةل م . أل   لي س لةسن مي ا لصاةيوا بل هلل يح  الةتحار] 
ديى   يية  شسيظ:    فقا رش   لشةخا  ي  ثابن ب  قةس ي   لييي ةسب ملضا    ش لميتحل  ستحق  ليار

ايامة ومن رم  مؤمنا ل ون اا الم  اذبا فسو  ما وال ومن وتل نفسه بايء وذب به  وم ا بمامن ح ا  )
 (. بكفر فسو  قت ه ولعن المؤمن  قت ه

: تضحة   إلةسا  بي س  رام  لإلسالم   شرفعا لمعيريات  لمسيمن    هش إة اء   الةتحارشلةس م   ينل 
فقا شرن في ةاوث  لصحةم  لذي رش ه مسيظ في ت سنل سرر  ليلشج  ص   لاالم  لذي  .  شجل يح فأيا ء  

 )يجح  لميك ي   تي  فال   لاالم ييى آليق   تل    ش ال    رذ سوما  عا ه  تجم   لياس شتصيييي ش ل: 
م ال  مم  ة   ه    تعالى  ال فقتي  فقال  لياس: هللام  بلص  لاالم   فوذ  شه (  م رب الغالم أوتل هذا الغالماب

 .( ومن الناس من ياري نفسه ا)تغاء مرقا  هللا )فنوظ 
 لسلرسي:  أ   لمسيظ  جره ل  ه    لجصاص ش ش ا ةم ييى يذ   لشةر  إلسالم ومحما ب   لحس  ش

      ال افلي    لمسيمن    هش ة اووجظ ييى هلف م   ل  ار شى  تةق  فر ت ة س  ش تيوا إذ  كا  في ذلك مصيح
ل ء ب  يخاذل   فأر ن ه   قري يمموظ شيشحذ يح  موظ   شم  يذ   لقينل  ص   لتهش كا   المسيمن  ضعف ش 

مالك يياما آيب م   لصحا   ه   ضعره ييى لرح   شيلفعره ييى رؤشس  للماح   شييقره في ةا ق   لمرت 
في هفااةستا     – (كرةل  لقن   أة سو  في ةول شلقا سئين ي  ةساء ه ييى جيا مسيةم   ل ذ ص ورم  لةمام .

دارش   عتاش  ييى  أليل ض فقين يذه بوان  إ  باء       ك   ا رشن  ييى هيل ضو  م   للشس  لذو
هيؤ .[ أل   لعيماء هجمعر  ييى هة  ال  جره ليمله  تستسيظ لألسل إذ  رشنن ييى يلضوا   شكذلك  لاالم  ألملن

 . 1) 
 :   ؤال هام

ما ةكظ  للجل  ض   لحح م  لياسف ييى باة  ثظ ويقي ة س  بن  مجمري  ك ار هش ن ا ات فتي جل    شبوظ 
 ييى ةيب   لعاش؟ حمل شةاه جمةعا؟ شما ةكظ  للجل  لر ةا 

 الفتون: 
 .انتوارالقد أجاز الفقساء التضوية بالنفا من أجل نصر  اا الم وال يعد هذا 

  –لتضوية بالنفا هنالك فر  )نن اانتوار وا
ضوية: فسي )ذل النفا من أجل حماية   ن تأما ال فاانتوار: وتل النفا هربا من هموم الويا  وفالمسا.

 هللا ونصر  شريعته من  وو هم وال غم.
 

 : غحشةا  لقسطيطنية  شييى  لجماي  ييا ( ي  هسيظ هبي يمل    ال1/262جاء في هةكام  لجصاص  
لشم ميصقر  ظورريظ  حا ط  لماوي  فحمل رجل ييى  لعاش فقال  لياس: م  م  ال إل  إال    للةم  ب   لرلنا ش ل

فقال هبر هورص إةما ةحلن يذه  آل   فنيا معشل  ألةصار لما ةصل   ةية  شهظول نوي    ويقي بنا   إلى  لتوي   

                                                
 .(  323 /1   لذرا ل ج (1 
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ِ َوال .ُْلقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَ     : ييا: ييظ ة ةظ في همر ليا شةصيحوا فأةحل   تعالى  – إلسالم  – َوأَْنِفقُوا فِي َسِبيِل َّللاه

َ يُِحبن اْلُمْحِسنِينَ  َه َّللاه    .( 195 لبقل :    التهْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِ
فللقاء  ألواي إلى  لتوي   ه  ة ةظ في همر ليا فيصيحوا شةاع  لجوان رش ه هةما ش لتلمذي ش ال  لتلمذي 

 ةس  دحةم.ةاوث 
 : ال محما ب  ةس  في  لسنل  ل ينلهما  للجل  لر ةا  حمل شةاه ييى ةيب   لعاش   

 بذلك  أسا إذ  كا   طم  في ةجاء هش ة ا   . رجل شير شةاه لظ هر هلفإ  رجال لر ةمل ييى 
 يمسيمن .فل  كا  ال  طم  في ةجا  شال ة ا   فلةي هكله ل  ذلك ألة  يلض ة س  ليتيف م  غنل مي ع  ل

 شىةما ويباي ليلجل ه    عل يذ  إذ  كا   طم  في ةجا  هش مي   ليمسيمن .
فؤؤل  كؤؤا  ال  طمؤؤ  فؤؤي ةجؤؤا  شال ة ا ؤؤ  شل يؤؤ   جؤؤل ء  لمسؤؤيمن  لؤؤذلك ةتؤؤى   عيؤؤر  م ؤؤل مؤؤا فعؤؤل فةقتيؤؤر   -1

 حمؤؤل ذلك إ  بؤؤاء   شييا ؤذ لؤؤر كؤا  ال  طمؤؤ  فؤي  ليجؤؤا  فؤال ره   أسؤؤا ه  بؤشيي يؤر   العؤؤاش فؤال  ؤؤأس 
 يينوظ.

 ف ذلك إ  آم  ه  غنله فنوظ  حميت  يينوظ فال  أس ذلك شهرجر ه   كر  فة  مأجرر . -2
شى  كا  ال  طم  في ةجا  شال ة ا   شل ي  مما وليب  لعاش فال  أس أل  يذ  هفضل  لي ا ؤ  شفةؤ  مي عؤ   -3

 ليمسيمن .
مؤؤاح    ؤؤ  هدؤؤحاص  ل بؤؤليا ؤؤال  لجصؤؤاص: فؤؤلذ  كؤؤا  فؤؤي تيؤؤف ة سؤؤ  مي عؤؤ  يا ؤؤا  ييؤؤى  لؤؤاو  فوؤؤذ  همؤؤ

 .  لييي ديى   يية  شسيظ
  َْْتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهم َ ا َه َّللاه ِ أَْمَوا.ااً    (111  لتربؤ : .   إِ َوال .َْحَسبَنه الهِذيَن قُتِلُوا فِي َسابِيِل َّللاه

 ََ ِ    .( 169 هللال يمل  :  بَْل أَْحيَاء  ِعْندَ َرب ِِهْم يُْرَزقُو  .( 207  لبقل :  َوِمَن النهاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاه

  لتي ماح   فنوا م  بذل ة س  هلل. اتفي ة ا ل ذلك م   آل 

( شذم  لجؤؤؤي  ورجؤؤؤب مؤؤؤاح  إل ؤؤؤؤا م  بؤؤؤل مؤؤؤا فؤؤؤي  للجؤؤؤل بؤؤؤم يؤؤؤال  شجؤؤؤي  رؤؤؤال   : حؤؤؤاوث  لشؤؤؤليا  لشفؤؤؤي 
 اي  فةما  عرن ة ع  ييى  لاو  شى  ه ق   التيف.ش لشج

 (.28/540 ال  ب  تةمة  في مجمرع  ل تاش   
إ   لاؤؤالم همؤؤل  قتؤؤل ة سؤؤ  ألجؤؤؤل مصؤؤيح  ظوؤؤرر  لؤؤاو  شلوؤؤذ  جؤؤؤره  أل مؤؤ   ألربعؤؤ  ه  وؤؤيامس  لمسؤؤيظ فؤؤؤي 

 لقؤؤرل فؤؤي يؤؤذه  يمسؤؤيمن  .  ؤؤا  سؤؤطيالدؤؤف  ل  ؤؤار شى  غيؤؤب ييؤؤى ظيؤؤ  هةوؤؤظ  قتيرةؤؤ  إذ  كؤؤا  فؤؤي ذلؤؤك مصؤؤيح  
 (1 [.هيؤ .مسأل  في مرض  هللارل ل 

 -فلج   يي   -: هةي سألن  لشةر ييا  لقانر ب  ييا  لعحيح   لاكترر فضل (  أوول وبا  التوفنق} 
ي  ةكظ  لعميةات  الستشوان   . فقال لي :   هة  كا  ال ول  جر هيا لعام ي رره ييى نلنل ةصي دليم 

 . شهة  ت  ل فنوا آريال   ةتى شجا نلنل جر هيا في  رل  تعالى :  خلجوا ي  ةكظ  إلةتحار
     إِال بِاْلَحق ُ َم َّللاه . ش ا  شجوان  أليا ء شة اوتوظ م  هةق  لحق .(151 ألةعام:      َوال .َْقتُلُوا النهْفَس الهتِي َحره

يربوا  لمعادل   إذ ه  هك ل كالم رهون نلني  يذ  م  هدلح ما  ست ال    ييى  لعميةات  الستشوان    أس
                                                

 (. 1016  /1   لذرا ل ج (1 
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 أل امن    ميصلف الةاماس  للجل في دف  لعاش  ما  ايب ييى ظي  يي ت    شل    تال بنا  لعاش . هما 
    ليم  لذي  ستال    بةخيا فور يام . { و  هييظ .   
  

 :اروداء  حكم أ رن  – (8)
   هدياف:ثل  يان  ييى ثالس ش لعمل ش لاو    ش ألسي لج  ارتالف ختيف ةكظ  ألسنل 
: يمالء ال  جره  تيوظ هثياء  لحلص إذ  كاةر  مي لنو  شكذلك  عا  ألسل ال  جره  تيوظ هشال:  ليساء ش ألآ ال

   شيصبحر  رقةقا  مجلن  ألسل .
 إ  باء   –هللار ء  ل قواء فنوظ   شىلةك  لت صنل  رتي ن يمالء ش  هيل  ل تاص:ش  ثاةةا:  للجال م   لمجرس 

–: 
ال  جره  تل  ألسنل شةكى محما ب  ةس   لتمةمي إجماع : –كالحس  شمجايا  – ال  عة  لعيماء 

  لصحا  .
ميع  فهما  ل قواء  ألربع : فقا  ت قر  ه   إلمام مخنل في  ألسل  بن   لقتل ش الستل اق. هما  لم  باش  مال 

  لحيفة  شهجاهه  لشافعة  ش لحييية .
 يي   للش    في  لم  باش  مال  الجر ه شيام . نا  رتي هما  إٍلمام مالك فق

  لمال ة  ش لشافعة  ش لحييية    شهما  لحيفة  فقا ميعره. ههما  ل ا ء  المال: فقا هجاه 
 (. سألت  ي   ألسنل  قتل هش   اني  ال:  قتل هش  جعل فنئا جاء في  لمبسر  ليسلرسي:  

 ش ال  لشافعي:   ا   المال  لع ةظ.
 ل محما:   ا  إ  كا   لمسيمر   حاج  إلى مال.ش ا

 ش ستشوا هبر ةية    قرل هبي  كل: ال ت انشه ش شى  هيطنتظ     ماو  م  ذيب .
يمن  معصة    ش رت اص  لمعصة  لمي ع   لمال ال  جره شير تل  سشأل  تخية   لمشل  لةعرن ةلبا ييى  لم

 لتل   لصال  ال  جره ليا م   لحاج  إلى  لمال.  ش جب ... ش تل  لمشل  فلض   شلر هيطرةا ماال
 ل ا ء ش  لم   شال  جره تقري   لمشلكن   السالح   ف ذلك ال تجره تقريتوظ  اللجال   ش لذي وال ييى جر ه

 (.4 محما:  فإما منا بعد وإما فداء شجل:   رل  يح
 فيم ييى جر ه  لم  باش  مال ش ل ا ء   المال.

ُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث ه  يذه  آل   ميسرر   قرل  تعالى: هما  لحيفة : فنلش   َْ َ فَإِذَا اْنَسلََخ اأْل

 .(  5  لترب :  َوَجدْ.ُُموهُمْ 
ألةوا ةحلن  عايا   أل  سرر   لترب  ةحلن  عا سرر  محما ديى   يية  شسيظ   شل   ال نلنل ييى  ليسر 

 . ش تل ش ستلق   شفان   شبانل  ألسل  .  م   يى   يية  شسيظ وال ييى هة    شفعل رسرل   د
ه  ثماةن  رجال م  هيل مك   بطر  ييى  لييي ديى    : هما  اليسب  ليم  ف ي دحةم مسيظ ي  هةس

يما يية  شسيظ. شهدحا   م  جيل  لتيعةظ ييا دال   ل جل لةقتيريظ   فأرذيظ ديى   يية  شهللال  شسيظ س
 . (24  ل تم:   َوهَُو الهِذي َكفه أَْيِديَُهْم عَْنكُْم َوأَْيِديَكُْم َعْنُهْم بِبَْطِن َمكهةَ   شجل: فأيتقوظ   فأةحل   يح
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لو  او الموعم )ن ودي حيا  ) شي  جينل ب  مطعظ ه   لييي ديى   يية  شسيظ.  ال في هسار  بار:
 . رش ه  لبخاري((  سم لهلتر ت  تم   مني في هؤالء النتن

شفي  لصحةحن  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ. م  ييى ثمام  ب  هثال م  بيي ةيفة  شير سنا هيل 
 (8/140ةنل  ألشآار   لةمام  . 

 حاوث  ب  عباس رضي   ييوما: أ فالنل ييى جر ه  ل ا    لهما 
شسكن  رش ه هبر ن ششن ( جاه ية  وم )در أربعمائةأو ر ول هللا ص   هللا و يه و  م جعل فداء أهل ال )

  لميذري ش لحاف, في  لتيخةم شرجال  ثقات. يية  ير ش
 دلنل و   مبا لة ار رن:الوأما 

 –فقا جاء في دحةم مسيظ ه  رسرل   ديى   يية  شهللال  شسيظ فان   اللجل  لذي م  بيي يقنل 
 بلجين  م   لمسيمن . –داةب  لعضباء 

 (. ضباء  سظ ةا    أليل بي  لتي هدبحن للسرل   ديى   يية  شهللال  شسيظ لع  
 لمبسر  مبانل   ألسل      شلقا شرن ي  هبي ةية   رش وتا  هظوليما يام  لجر ه   شهما  لصاةبا  فقا هجاه 

 10/129.) 
    ش لسبعما  .شيظ بن   لستما  لي   شلقا  تل رسرل   ديى   يية  شهللال  شسيظ رجال م  بيي

 شيذ  نلنل ييى جر ه  تل  ألسل . –ش تل ورم بار  ليضل ب   لحار  شي ب  ب  هبي معةط 
 الرأي الراجح في ار رن:

ال بك ه   للهي  لل جم في  ألسل  ير رهي  لجمورر: شير ه   إلمام مخنل في  ألسل    ما فة  مصيح  
 مسيظ هش مال.ش لم  ش ل ا ء   ش الستل اق لمسيمن  بن   لقتل 

 لذي تايم   ألنل    فاإلمام  ختار  ألديم ليمسيمن   اليسب  لألسل . لهي  لشيذ  
فل  كا  فنوظ م  ل   ر  شة ا   في  لمسيمن  فقتي  هديم : ( 10/407جاء في  لشلح  ل ينل م   لمايي  

  ولجى إسالم   الم  يية    شميوظ  لضعةا  لذي ل  مال ك نل ف ا ؤه هديم   شميوظ ةس   للهي في  لمسيمن
ش شميوظ م  ويت    خامت  شيمم  بله    لاف  ييوظ فالم  يية  هديم  هشهسل يظ  بتخيةممعرةت  ليمسيمن   هش

إذ  هثين ذلك فل  يذ  تخنل .  هديم كاليساء ش لصيةا    ش إلمام هييظ  المصيح  ف رض ذلك إلة   فاستل ا 
غنليا . ألة  وتصلف لوظ ييى   رتةارره   لمصيح  في رصي  لظ  جح  ىال تخنل بور  . فمت ش جتوانمصيح  

في يذ   لخصال فالقتل  نسينل  لي ل لوظ . فيظ  جحل  تل  ما فة   لح, كرلي  لنتةظ . شمتى ةصل يياه تلن
 هشلى.

  ال مجايا في همنلي : هةايما  قتل  ألسل  شير هفضل. شكذلك  ال مالك.
 ي   إلى ه   كر  معلشفا  طم     في  ل  نل.ش ال إسحاق:  إلثخا  هةب إل

 
 حكم ار نر الانووي ارفغاني:
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ك نل م   لشنرين  إذ  هسليظ  لمجاياش  شبعلش  هةوظ سةقتير  ويطقر   الشوانتن    شم  ذلك فل  
  ستشوايتلض  عة  لياس ييى يذ   ل عل ظاةن  ه  كيم   لشوان  تعصظ نم . ش ا    لمجاياو   قتيرةوظ  ش 

 كةا  تيت   عا ه   ال ال إل  إال   (؟. مالء  لياس  حاوث هسام   ي
هسل  جاؤش  بوظ إلى    ش لحق ه   لحال في هفااةستا   ختيف   إذ ه   لمجاياو  م  يانتوظ إذ  هسلش 

مجيس  لقضاء في  لححص . فةحققر  معوظ شيظ  علفر   عضوظ  لبعة   فعياما وتأكاش  هة  بنريي شيتعلف 
 هيل  ليت    فلةوظ  قتيرة  سر ء ةطق  الشوانتن  هش ديى هش ه ام بعا ل  إلسالم.يية  

ةعظ إ   لحكظ  لشليي في  ل افل  ألسنل إذ هسيظ ال  جره  تي  شيصبم معصرم  لام شيصنل  رقةقا في 
 ل ارق بن    لحال   ل  ةكظ  ألآ ال فال  جره  تي  شيصبم ييا    شيذ  يياما ت ر  كيم  ال إل  إال   يي

  ل  ل ش إلسالم .
( هعةظ  لححص  لشنريي  ةجنب ( ش    ابل   كارمل فور مختيف تماما . إذ ه     هما  لحال في هفااةستا 

  ألفااةي  لذي  محر   إلسالم م  هفااةستا   قرل هةا مسيظ شيصيي شت ول دررت   التي اه .
   ييى دح  يذ   لحكظ:  شىلةك  ألنل  نياؤيظشم ل يمالء  قتير  شال  قيل 

تموهم مع قههنن بأ ههتار دأوت ههوهم ولههو وجهه )ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال وؤؤرم  ل ؤؤتم فؤؤي مجمريؤؤ :  -1
مؤؤؤ  ه  ةسؤؤؤاء هيؤؤؤل  –ا تايةؤؤؤا  بوجا ؤؤؤ  تؤؤؤمؤؤؤيوظ  لم ؤؤؤةس بؤؤؤ  دؤؤؤبا   ش بؤؤؤ  رطؤؤؤل ش لجؤؤؤاريتن   ليتؤؤؤن  كاة - ( الك بهههة

  لحلص ال  قتي  كما ال تقتل  لذري .
مسيظ:   يؤ  يمؤل   بؤ  ةصؤن   ؤال: كاةؤن ث ةؤا ةي ؤاء لييؤي يقنؤل   فأسؤلت ث ةؤا رجيؤن  مؤ   رش   إلمام -2

هدحاص رسرل   ديى   يية  شسيظ رجال م  بيي يقنل شهدابر  معؤ   لعضؤباء   فؤأتى ييةؤ  رسؤرل   دؤيى 
 -يي شهرؤذت سؤا ق   لحؤؤاج؟محمؤؤا . فأتؤاه فقؤال: مؤؤا بؤأةك؟ فقؤال بيؤا هرؤؤذت   ييةؤ  شسؤيظ شيؤر فؤؤي  لرثؤاق. فقؤال  ؤا

محمؤا؟ فقؤال مؤا بؤأةك؟  ؤال إةؤي  فقال هرذتك  جليل  ةي ا ك ث ةا   ثؤظ هةصؤلف   فيؤان ه فقؤال  ؤا - عيي  لعضباء
 (. مسيظ    ال لر  يتوا شهةن تميك همل  هفيحن كل  ل الح

ولغؤؤب فؤؤي  إٍلسؤؤالم  ؤؤال  لشؤؤركاةي يؤؤ  يؤؤذ   لحؤؤاوث: ه  لإلمؤؤام ه   متيؤؤ  مؤؤ   يؤؤرل إسؤؤالم مؤؤ  يؤؤلف ميؤؤ  هةؤؤ  لؤؤظ 
 شىةما نيت  إلى ذلك  لضلشر    شالسةما إذ  كا  في يام  لقيرل مصيح  ليمسيمن  .

. يؤؤذ  رهي جموؤؤرر  ل قوؤؤاء شبؤؤ    سؤؤتتا   لشؤؤنريي  ألفاؤؤاةي إمؤؤا هةؤؤاوق هش ملتؤؤا شةكؤؤظ  لحةؤؤاوق هةؤؤ   قتؤؤل نش   -3
  ال مالك شهةما ش لينث شغنليظ .

َه الهِذيَن َكفَُروا بَْعادَ إِيَماانِِهْم   رنت  كالحةاوق لقرل  تعالى: ترب  م  كلر شي   ب  يمل رضي   ييوما: ال تقيل إِ

 ََ ااالنو وتؤا  فؤؤي  شفؤؤي  لار  ؤ    لمؤذيب  لحي ؤؤي( رش ، ( 90 هللال يمؤل  : ثُامه اْزدَادُوا كُْفااراً لَااْن .ُْقبَاَل .َااْوبَتُُهْم َوأُولَئِااَك هُاُم الضه
 هةما . شفي رش    تقيل كقرل  لشافعي.التقيل ( كقرل مالك ش  لحةاوق :  

   فةجره  تي  نش   ستتا   .نةصب ة س  لحلص  إلسالم ش لمسيم ير هما  لملتا  لذي تاي ن رنت -4
(:   شهمؤا إذ  ةؤارص  لملتؤا ثؤظ ظوؤل ييةؤ    فلةؤ   قتؤل  الحل  ؤ    شال 2/344 ال  ب  ربا في با  ؤ   لمجتوؤا       

الم هش  عا ه  لحق با ر  لحلص إال ه   سيظ . ش إلسؤالم  سؤقط ييؤ  ةؤا  لحل  ؤ     ستتاص. كاةن ةل بت  با ر  إلس
 شل   ةكم  فةما جيى ةكظ  لملتا إذ  جيى في رنت  في ن ر  إلسالم ثظ  سيظ ( ... هي  قتل  صادا إذ   تل . 
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سؤتتا     فؤل  ييؤا   ( :  جؤره  تؤل  لملتؤا إذ  تاي ؤن رنتؤ  مؤ  غنؤل  3/464 قرل  ب   ل ةظ في ه ن  لمعؤان      
ب  سعا ب  هبي سلح كا   ا هسيظ شياجل . شكا   كتؤب  لؤرةي للسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ . ثؤظ  رتؤا شلحؤق 

ية  شسؤيظ لنبا عؤ    فأمسؤك ييؤ  آؤريال   ي مك    فيما كا  ورم  ل تم هتى    ي ما  ب  ي ا  رسرل   ديى   
قرم إلة   عضكظ فةضلص ييق    فقؤال لؤ  رجؤل : يؤال هشمؤأت إلؤي  ؤا رسؤرل   ؟ ثر  ا ع    ش ال : إةما همسكن لة

  كر  ل  را ي   ألين  (.  ه فقال :  ما ويباي لييي 

كؤؤل مؤؤ  جؤؤايل  سؤؤؤب     هم  سؤؤب رسؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  هش  سؤؤب نوؤؤؤ   إلسؤؤالم فلةؤؤ   قتؤؤؤل نش   -5
  سؤب رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ تؤل  أليمؤى هم شلؤاه ألجؤؤل  سؤتتا   سؤر ء كؤا  مسؤيما هش ذمةؤا . شلؤؤذلك لمؤل 

 هيار نموا ( .
فؤؤؤي يؤؤؤذ   لمرضؤؤؤرع فعيةؤؤؤ  ه  ول جؤؤؤ  كتؤؤؤاص    لصؤؤؤارم  لمسؤؤؤيرل ييؤؤؤى بؤؤؤاتظ  للسؤؤؤرل ( لشؤؤؤةر   السؤؤؤتح ن شلمؤؤؤ  هر ن 

يؤذ  هك ؤل  إلسالم  ب  تةمة . شيذ   لحكظ   إجماع  لخي ؤاء  لل بؤاو  رضؤي   يؤيوظ   شمقتضؤى  ليصؤرص شييؤى 
 م  هربعن  ةاو ا .

دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ش ؤؤا  قؤؤي  حؤؤارص  شيؤؤذ   لشؤؤنريي معؤؤلشف لؤؤا  هيؤؤل بيؤؤاه  سؤؤب  إلسؤؤالم شمعؤؤان    للسؤؤرل
  إلسالم إلى هللارل لح   . 

شلي ؤؤلض هةوؤؤظ كؤؤاةر  مسؤؤيمن  هدؤؤال ش سؤؤةقر  إلؤؤى  لمعلكؤؤ   صؤؤل  ش  تيؤؤر   لمسؤؤيمن    فؤؤلةوظ  قتيؤؤر   صادؤؤا .  -6
 ( . شتر  أهل صنعاء في وتل رجل لقت تسم به جميعالو ا ال يمل :   

 
 مالحظات حول ار رن : 

م  هسل هسنل  فال  جره ل   لتصلف     شىةما همله إلى  ألمنل   ش ألمنل في  لجوان  ألفااةي ير  -1
إال إذ   متي  م   لسنل مع    هش كا   همنل  لتي ةظ هش  لححص . شال  جره لم  هسل هسنل  ه   قتي 

 ا ال  ستطة   لسنل . حجلي
 جلةى  لحلص م   ل  ار  جره  تيوظ شىةواؤيظ .  -2
3- . )....  
 لمله   لشنرعة  تقتل ألةوا ملتا  . ف ي  لصحةم م  بال نوي  فا تيره . شكذلك تقتل ألةوا تشار  في  -4

  لحلص شفي  للهي شفي تونة   ل  ار ضا  لمسيمن  .

ةوى ي   ظ ي  ينية   أل  رسرل    ديى   يية  شسي الال  جره تشري   ألسنل   شال  ط  هذةة  ش  -5
  (1)هيؤ . لم ي    شال  جره  ط  رهس  شال  امة  [ .

  

 (:  حكم العنن )الجا وس – (9 

فل شغنل  لذمي ش لمعايا شغنل اجاسرس  ل ويا   ل ارتالف نوي   شةال    ف  لجاسرس]  ختيف ةكظ 
 ...  لمسيظ

                                                
 . (303-1/299ج -  لذرا ل (1 
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 سل ر  لياس شينربوظ شييقيوا.ش لجاسرس: ير  لذي  طي  ييى ه
 ش لمقصرن  الجاسرس ييا : ير  لذي ويقل هسل ر  لمسيمن  إلى هيا  وظ.

 هما  لجاسرس  ل افل فةقتل ييا جمورر  ل قواء.
رع ي  هبة   ال : هتى  لييي كش لالنل في يذ   لحاوث  لذي في  لصحةحن  ي  إ اس ب  سيم  ب   أل

لكن  شير في س ل   فجيس ييا هدحا   وتحا  ثظ  ة تل   فقال  لييي ديى ديى   يية  شسيظ ين  م   لمش
 .  يذه رش ه  لبخاري(  ه   به (ففن , فقت ه ا)ن ار وعهو وت اأط بوه , ف )   يية  شسيظ:

 )من وتل الرجل؟ , والوا: ا)ن ار وع , وال: له   به أجمة(شفي رش    مسيظ  ال ديى   يية  شسيظ: 
 ألشه يي  .. شهما  لمعايا  لذمي   فقال مالك ش  ت اقفة   تل  لجاسرس  لحلبي  ل افل شير  شي:   ال  لير 

 : ويتقة يواه بذلك   شييا  لشافعي رالف في ذلك .. هما لر بل  يية  ذلك في يواه في ويقة إت ا ا.

عواه   فةقتل هش  كر   ل قواء في إيتبار تجسس  ةقضا ل  رتيفهما  لذمي: فل  تجسس ييى  لمسيمن  فقا 
 ن  هم ال.مفنئا ليمسي

 فقال  لحيفة : ال  كر  يذ  ةقضا إال ه  ويعى يية  في يقا  لذم  هش يوا  ألما .
 ال محما  ب   لحس : شكذلك لر فعل يذ   لتجسس ذمي فلة   (:  5/2040جاء في بلح سنل  ل ينل  

يعوا كذلك لر فعي  مستأم  فنيا إال هة  ورج  يقرب  مي  ل اورج  يقرب  شيسترنع في سج    شال  كر  يذ  ةقض
 (. في جمة  ذلك

ل    فال  أس  قتي    أمس لفل  كا  ةنث آيب  ألما   ال ل   لمسيمر :  ا هميا  إ  لظ ت   ينيا فتجايل 
م   شى  ره   إلمام سيب  ةتى  عتيل    غنله فال  أس بذلك   شى  رهي ه   جعل فنئا فال  أس    ه ضا كانله

إال هة   ه ضافال  أس  قتيوا   مله   ألسل  ... إال ه   ألشلى ه   قتي  ييا لةعتيل غنله   فل  كا  مكا   للجل 
  كله .

 ل   لمله  ه ضا  فال  جعل فنئا شال  قتل . ح  لشةر  لعا ل  لذي ال  تال يياه في مي
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 :أما الجا وس الذي ااهره اا الم

   .فقا إرتي ن هر ء  ل قواء فة 
 ال  لحيفة  ش لشافعة  ش لحييية  : ال  قتل بل  عحر. ش ال مالك ش ب   لقاسظ شهبوب م   لمال ة  :  جتوا 

ش ا  ال مالك  في ذلك  إلمام . ش ال  ب   لماجشر  م   لمال ة  : إ  كاةن تيك يانت   تل  ألة  جاسرس .
( . 18/52في  ألرض .   ت سنل  لقلآيي    قتل  لجاسرس   شير دحةم إلةل هه  المسيمن  شسعة   ال سان 

( . جاء في  لسنل 10/71ش ال  ألشه يي : ياقب   إلمام يقرب  مي ي  شغلب  إلى  آلفاق .   بلح  لسي  ليباري  
ينيا ليمشلكن  ييى  لمسيمن   ممم  وايي  إلسال رجال ل ينل :    ال محما ب   لحس  : إذ  شجا  لمسيمر  

  فأ ل بذلك آريا فلة  ال  قتل شل    إلمام ورجع  يقرب  . ش ألدل في يذ   لباص ةاوث   كتب إلنوظ  عرر توظ
ةاآب ب  هبي بيتع   لياري  لذي كتب إلى ك ار مك   خيليظ  أ   للسرل ديى   يية  شسيظ وليا غحشيظ   

 ملؤ ميصق في  ليش   ةي إفقال رسرل   ديى   يية  شسيظ : ما يذ   ا ةاآب ؟ فقال :ال تعجل ييي   
لوظ  ل  ات  حمر  بوا ه لباءيظ   شلظ  ك  لي  مك   ل      م  شلظ هك  م  هة سوا   شكا  معك م   لمواجلي  

 ال  ل  عا  إلسالم . فقال  يفأةيين إ  فاتيي ذلك ه  هتخذ ييايظ وا  . و  ما فعيت  بكا في نويي شال رض
رسرل   نييي هجح ييق يذ   لميافق   فقال   ا داق . فقال يمل :  ا رسرل   ديى   يية  شسيظ . إة 

: إة   ا بوا بار    شما واريك  ا يمل لعل    آي  ييى هيل بار فقال :  يمير   ظرسرل   ديى   يية  شسي
ََ إِلَْيِهْم بِاْلَمَودهةِ يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .َتهِخذُوا عَدُو ِ   ما بئتظ فقا غ لت ل ظ . فيحلن : كُْم أَْوِليَاَء .ُْلقُو   ي َوعَدُوه

 .  (1   لممتحي :
(  ال  إلمام في ةاوث ةاآب نلنل ييى ةكظ  لتأشل  ستباة  10/74جاء في بلح  لسي  ليباري  

ل  تأشيال  لمح رر رالف ةكظ  لمعتما الستحالل  م  غنل تأشيل . شه  م  تعاآى بنئا م   لمح رر ثظ  نيى 
يا أ سا الذ ن فمنوا ال محتمال ال  قتل مي  . شه  م  تجسس لي  ار وتجافى يي  . ش ا  ستال  لجمورر  آ   :   

ميا ...ش لممم  ال  جره  تي  شال س ك نم  م ( ش ا سمى   ةاآب ب  هبي بيتع  م تتخذوا ودوي وودو م أولياء
 . 

مالك . شةح  ةل  رهي  إلمام مالك رةم    . ش ال  إلمام  ب   ش ا مال  إلمام  ب   ل ةظ إلى ر ي  إلمام
( :ثين يي  هة   تل جاسرسا   ش ستأذ  يمل في  تل ةاآب فقال :   شما واريك 4/114 ل ةظ في ه ن  لمعان   

 يمل لعل    آي  ييى هيل بار فقال :  يمير  ما بئتظ فقا غ لت ل ظ ( .فاستال    ه ضا م  ول   تي   ا
 الر  ألة  ييل  عي  ماةع  مي   تي    لظ  عيل  –رةموظ    –كاإلمام مالك   شبعة هدحاص هةما شغنليظ 

 (1 هيؤ .[ .  أرم م  هيل بار   أل   لحكظ إذ  ييل  األيظ كا   ألرم يا ظ  لتأثنل . شيذ  ه ر  و  هييظ (

                                                
 ( .304-1   لذرا ل /ج (1 

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1149  [  

 
 

 : أوول وهللا أو م بالصواب} 
الذ ن ااهرهم  ووتل الجوا يا, واامام ا)ن الايم , قذ )رأي اامام مالك يفضل ل مجاهد ن النوم ار 
 ألمية    ش ا هداص  ش الرتل  اتتحسظ  التجسس م  هيا  يا    عا ه  هدبحن مع ظ  لمر جوات   اا الم

ر سةس شيك ي ه  ةعيظ ه  في مياآق  ل يسطنينن  هللاالف  لج  لمجاياو  ش لتي ةمات  لسلي  م  يذ  بالء كينل 
 لعامين  لصالم  لنورن م  يشل ت  لسين    بل إ   لنورن  عطر  م  هفيى يمله في ذلك ر تبا تقايا ا   شييير  

في سرريا   شفي  لجح  ل   لجوان   عضوا هللاالف  ألسل !!  شيك ي ه  ةعيظ ه  الوظ  ل  راد  ويي  تعا ن سك
إلى رهي  لشةر ييا   يح م  لذي  رتار مذيب  لمنية   سيب بلةاج تجسسي  ستخبار تي . فأيشغنليا  ا  ضي 

ر سةس  لذو  واير   إلسالم   إال في ج إلمام مالك شتلجةم  ب   ل ةظ في    ذلك لإلمام   شهةصم  قتل  ل
ةاالت ةانر  ول  فنوا همل ء  لجوان  ل    راد  تقتلص م  م ال ةاآب في رجل ذي بالء في  إلسالم ش لجوان 

ل  محاشن   لظ وتلتب يينوا يال  مسيظ   إ  ره  ه   ع ر يي  كحال   ست يا ة  تقار  قاريا . هلن     ام  ه 
 فاألدل  لنرم إيا م  لجر سةس . شىال

 . {لعيوظ   شهرح يظ   
 

  حرمة )ية العدو ما يقويه و   المس منن :  –( 10 
 لحلص   فعياما شض   ل قواء  ر يايظ ] هما  اليسب  ليمعامالت  لتجاري  بن   لمسيمن  ش ل  ار هثياء 

 رنل ليمسيمن  شتضننق ييى  ل افلي  .  لتجاري    إةما بيريا ييى تصرريظ فةما  كر  فة 
مؤؤ  بؤؤالن  ل  ؤؤار   شيؤؤل   لسؤؤماح ليتجؤؤار  لحؤؤلبنن   الؤؤاررل إلؤؤى بؤؤالن   السؤؤتنل نفاإلمؤؤام مالؤؤك مؤؤ ال  جنؤؤح  -1

قريؤؤؤ  ليمسؤؤؤيمن  . بنيمؤؤؤا  ميؤؤؤ   إلمؤؤام مالؤؤؤك  لتصؤؤؤاول إلؤؤؤى بؤؤؤالن  إلسؤؤالم  حميؤؤؤر  معوؤؤؤظ تجؤؤؤار توظ . شأل  فؤؤؤي يؤؤذ  ت
  ل  ار أل  في يذ  تقري  لوظ . 

بنيما  لشل ء م  مصيريات  ل  ار في  لر     لاشلي  آل    إةما  عتيل تقري  لي  ار  لنرال  لعمي   لصعب  
لياشل  ل يل  هةا  لميتجات إلى  لاشل  لمصار  . شيعتيل  لبحث ي   ألسر ق  لتجاري   لتي تصلف فنوا 
  ألسباص  لل ةسة   لتي بين م  هجيوا  لحلص  لحاو   ش ام م  هجيوا  إلستعمار . 

فة  تقري   يء ستنل ن هي ب هش مي  تصاول شييى كل ةال فالقايا  في  لمنا    لتجاري ييا  ل قواء :   
 (.  ستنل ن كل بيء فة  تقري  ليمسيمن  لي  ار (.    سمم بتصاول هش

فتصاول  لسالح م ال ةل م إلى بالن  ل  ار   شكذلك  ليتلشل  لذي تا ر    مصاة   لسالح   شكل هللاالت 
لةات  لحلص   شيمي  تصاول  لحاوا  لذي هللا لحلص . ةتى مي   ل قواء تصاول  لاوباج ش لحليل ألة  تصي  مي  
ما ير هدل في  لحلص ( . شفي  لعصل  صي  مي   لسالح   فقا جاء في  ل تاش   لويا   :   شال وباع كل 

 لنرر ةنرم   إذ ميوما تصي   لقيابل  لذري  ( . ش ا  ال  إلمام   لحاوث  مي  بة   ليحاس ش ل ربالن ش لل نورم ش
 –ير  ر  ييى هيل  إلسالم مما وتقرش     في ةلشبوظ م  كل ع شسالح هش  مالك في  لماشة  :   هما كل ما

  (1 هيؤ.( [ .فلةوظ ال وباير  ذلك  مما  عيظ هة   ر  في  لحلص م  ةحاس هش غنلههش متاع هش بيء  -رلثي
                                                

 ( . 1/164   لذرا ل ج (1 
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 تترس الكفار في الورب بغنر المقات نن منسم او بالمس منن : -(11)
 

 أوال: تترس الكفار )نسائسم وأطفالسم :
سةا فالتلس: ما  التلس   ش لتلس د ح   ل رالذ تحمل لير ا   م   ل ش الةتماء: ير  لتر ي  التترس 
  .    في  لحلص وتر ى
  فقا ويجأ   ما  سمرة   لنرم : نرشيا  شلي  ( ( لي  ار  ش  ي :  تخاذ  لمسيمن  كتلس  التترس يعنيو 

 ل  ار هةةاةا في  لمعلك  لرض  هسنل مسيظ هش مجمري  م  هآ ال  لمسيمن  معوظ في ن رل  لحص  هش  لقيع  
 عيمر  ه   لمجاياو   خشر  م   تل إرر ةوظ ألةوظ شذلك   يينوظ  ق  ليارآالإةتى  ميعر   لمجاياو  م  

  مه وماله  ل المس م و   المس م حرام ) ألسل  في ة س  لحص  م   ل افلي    شأل  نماء  لمسيمن  محلم  
 ةاوث دحةم. (

ل ت لةكرةر  ذريع  هآ ال  ل  ار( في  لحص  هش  لمعسك ش ا ويجأ  ل  ار هةةاةا إلى شض  هآ الوظ معوظ  
أو الر ول ص   هللا و يه و  م نس  ون وتل  )أل   ل  ار  عيمر  . آالق  لقذ  ف يينوظ إلمي   لمسيمن  في 
 مت ق يية . ( النساء والصبياو

واشر مع م  ييى  لقذ  ف  ل قني   صشيذه مشكي  كينل  تر ج   لمجاياو  في  لحلص  لحاو   أل  رةى  لحل 
ه   طيق  لقذ  ف ييى ةص  فة    ير ش للبابات  ل قني  ش ا وتررع  عة  لمجاياو  لقي  ييمكالواش  ش لصر ر 

شتحن ن  لقضة  تعقنا  يياما ةعيظ هة  ما م  ملكح ليشنرينن  إال فة  جيرن م  . هآ ال  لمشلكن  هش هسنل مسيظ 
لملكح  لشنريي  صير  شيسمعر  شيل يظ  إلرر  في     (  لتجينا  إلجباري   لشعب  ألفااةي  ا هرذش  كليا  

شلةس لوظ ةرل شال  ر  ألةوظ هرذش   سل  ششضعر  لحل س   لملكح   هذ ةوظ شيمالء هةةاةا  كر  يانيظ ك نل
 ! كلير   لشنرعة  فما  لحكظ في م ل يذه  لحاالت؟ إجباريا لشنرعة  م  ه  يمالء  لمجياو  

 
 حاالت اقتالب الانووننن بأطفالسم:

نسي ر ول هللا ص   هللا و يه  )سالم  تل  ألشالن إذ   ة لنش  هش همك  تمننحيظ شذلك ليحاوث ةلم  إل أوال:
 عا  إلسالم   رتان هما  ليساء فال  قتي  إال إذ   اتي  هش  رش ه  لشةخا .(  و  م ون وتل النساء والصبياو

 ل  لملتا  ش الر  تسج  شال تقتل.كالشنرعةات في هفااةستا  شيذ  رهي  أل م   ل الث  شرالف  لحيفة  في  ت
 لعيمؤؤاء فؤؤي إآؤؤالق  لقؤؤذ  ف ييؤؤى   رتيؤؤفإذ  هرؤؤتيط هشالن  هآ ؤؤال(  لمشؤؤلكن  مؤؤ   لمقؤؤاتين  مؤؤيوظ: ييؤؤا  تانيهها:

 :  لحص   لذي يظ فة  ييى ه ر ل
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: ال  جؤؤره  تؤؤل  ليسؤؤاء ش لصؤؤيةا   حؤؤال ةتؤؤى لؤؤر تتؤؤلس هيؤؤل  لحؤؤلص  اليسؤؤاء هش تحصؤؤير   ألشه يؤؤي  ؤؤال مالؤؤك  -1
 (.8/223حص  هش س ني  شجعير  معوظ  ليساء ش لصيةا  لظ  جح رمنوظ شال تحليقوظ .  هشجح  لمسالك  

 ال جمورر  لشافعة  ش لحيفة  ش لحييية   جره رمنوظ شال ك  ال ةقصا  تل  لصيةا  فؤل   تؤل  لصؤيةا  ش ليسؤاء  -2
نبهي صه   هللا و يهه و ه م بهار)واء مهر ال  لجمورر  حاوث  لصعب ب  ج ام :    ستالفال  أس    شال ةلج ش ا 

رش ه  لبخؤاري (  ذراريسهم فقهال ههم مهنسم أو )و او فسكل ون أهل الدار  بنتهوو فالماهر نن فيصهنبوو مهن نسهائسم و

 شمسيظ.
شمعيى  ليةات  لوجرم لنال  حنث ال  منح بن   لصيي ش للجل   شمعيى يظ ميوظ: هي ةكموظ كحكموظ.  ال 

ش لمل ن إذ  لظ وتعما م  غنل ضلشر  . شهما  لحاوث  لسابق في  ليوي ي   :  12/49 ليرشي في بلح مسيظ  
ه بةاتوظ ش تل  ليساء ش لصيةا  ش ليةات   تل  ليساء ش لصيةا  فالمل ن    إذ  تمنحش  . شيذ   لحاوث ذكلةاه في جر 

ه ن  لمحتاج  شلح    ير مذيييا شمذيب هبي ةية   ش لجمورر( شييى م ل يذ  ةم  ليرشي في  لميواج . هة ل:
 (.4/303 لميواج 

    لمال ة   رلوظ ةاوث  لصعب ب  ج ام  ميسرخ بالنل  رل  لحيلي  عا ه  رش   لحاوث ثظ   ةت شمما 
ةوى  للسرل ديى   يية  شسيظ ي   تل  ليساء ش لصيةا . شكذلك  حتجر   لمال ة   الحاوث  لذي رش ه مالك 

ةوى رسرل   ديى   يية  شسيظ  لذو   تير   ب  هبي  لحقنق  ب هة   ال:   للةم  ب  كع في  لمرآأ ي  ييا
 ب  هبي  لحقنق فأرف  يينوا  لسةا ثظ هذكل   مله  ي   تل  ليساء ش لرلا      ال ف ا  رجال ميوظ  قرل بلةن بيا 
 (.8/220  هشجح  لمسالك  ( ةوي رسرل   ديى   يية  شسيظ فأكف شلرال ذلك الستلةيا

شلرال ذلك الستلةيا( م  هةوا  فير كا  ييالك ه   ررص  في  تل  ليساء لقتيوا شكما  ال  لصحابي  
في  لافاع شلر  الصةاح ف اةن ةةا   لصحا   في رطل  سيب دةاةوا ألةوظ في ن رل ةص  الب    بتلكن

 هبي  لحقنق  لنورني .
 ن :  ليوي ي   تل  ليساء ش لصيةا    شةاوث بن   لحاو  رجم ير رهي  لجمورر أل   لجمورر جمعر أل ش 

 لصعب ب  ج ام   يظ ميوظ( فقالر  ةاوث دعب ب  ج ام  إذ  لظ وتمنحش    شةاوث  ليوي ييا  لتمننح . شلر 
 ام أل  مع ظ  لقتال  اللمي م   عنا  القذ  ف ش للبابات هرذةا بلهي  إلمام مالك الةسا  اص  لجوان في يذه  أل

ا للهي  لجمورر كذلك ةاوث مكحرل ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ ةصب  لميجينق ييى . شيشو شغنليا
ش للسرل ديى   يية  شسيظ ش ا  ذف  لحجار   الميجينق  عيظ     لحجار   ن ششن  ...(. هبرهيل  لطا ف . رش ه 

يجلي   8 رل سي  ش ه. ية  ار  لطا ف كا  في هش رل ةةا   للسرل ديى   يص ا تصنب  ألآ ال ش ليساء شة
 . 

 جره رمي  ل  ار م  هآ الوظ شةسا وظ إذ  لظ وتمنحش . شال  جره  تل  ألآ ال ش ليساء : شبياء ييى ما تقام 
 .   فلذ   بتلكن  ليساء في  لقتال شلر ره ا ثظ  ة لن   قتي إة لش إذ  
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 :  تترس الكفار بالمس منن:  تانيا 

  فنوا جيرن مكلير   صير  شيمذةر  في كل ش ن  ش ا ره   إلرر  في ل كح  لشنرعةمييالك  عة  ل
جاجي في  لقر يا  لشنرعة   لقليب  يينوظ   هةاسا  صير  شيمذةر  شتحلجر  م   تالوظ   فسألرةي ي   لحكظ 

  ل  ل لششالةت لشليي في يذ  فأ رل شباهلل  لترفنق : لر  متيعيا ي   لوجرم ييى يذه  لمل كح الةسا  اص  لجوان 
 شيمن  ل تي  ش ستل ةن  لشنرعة  شرسخن ه ا موا في هفااةستا  . شلذ  :

  جب  تال يذه  لمل كح شلر  تل يمالء  لمسيمر   لمكلير  لألسباص  لتالة  :
 لعام  ارت اص  لضلر  لخاص شيذه  ايا  بلعة  مي ق يينوا   فقتل يمالء  لجيرن  نف   لضلر -1

 . الن ضلر يام واف   الضلر  لخاص لمسيمن  ضلر راص شضةاع  لي
)ننما هم . جيش من الناس  ( ل عب   البنه يغ و هذا )إ  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال :  -2

ه   رش  ( ر ول هللا إو فنسم المكره فقال:  بعموو و   نياتسم إذ قسا )سم , فقنل يا اررك)بنداء من 
  لشةخا .

 –فاهلل تعالى هييك  لجةش  لذي هر ن ه  ويتوك ةلمات   (  28/537 قرل  ب  تةمة  في مجمرع  ل تاش   
ف ةا  جب ييى  لمممين    م   ارت  ييى  لتمننح بنيوظ م  هة  وبع وظ ييى ةةاتوظ  –كله فنوظ شغنل  لمكله م ل

 .(  لمجاياو  ه   منحش  بن   لمكله شغنله شيظ ال  عيمر  ذلك؟
مر   حما    ر يا  لشنرينن   لذو    ساش   ليالن شيوي ر  : فوظ  قر  إ  ظايل يمالء ضا  لمسيمن  -3

  لمجاياو   لماري  فقا  جلح  عضوظ ش ا  قتل  عضوظ.ييى  لعبان شيذه  لقر يا لقط   لطلق 

فر رفوظ في دف  لمشلكن  م  شجرن  لسالح معوظ ويةم نموظ    قرل محما ب  ةس  في  لسنل  ل ينل 
ح  تال  لمسيظ في دف  لمشلكن  إ  كا  يية   لسالح شير في دف شكذلك وبا (:  2799/1446فقل   

 لمشلكن  شل ي  لظ  قاتل هةا  م   لمسيمن    أل  م  كا  مستعا  ليقتال في دف  لمشلكن  فور مباح  لام 
 (. شى  كا   ستحب  لتين  في همله ييا  لتمك  م  ذلك

: ه   لعباس ب  ييا  دف  ل  ار فقا رشي ش ل ايل ةج  ليمجاياو   جر ه  تال  لمسيمن   لذو  في 
 )رسرل   إةي كين مكليا فقال  لييي ديى   يية  شسيظ:  لمطيب  ال ليييي   لما هسله  لمسيمر  ورم بار:  ا
 . (28/537جمرع  ل تاش  م  ( أما ااهر  فكاو و ننا وأما  ريرتك فنل  هللا

رةار  لياس شلظ  مك   تالوظ إال  فنوظ  رم دالحر  م  شيعقب  ب  تةمة  ييى يذ   لحاوث  قرل : لر كا 
  قتل يمالء لقتير  ه ضا.

إذ  رهوتمرةي بنيوظ     مة : ةشيياما تحلج  لمسيمر  م   تال  لتتار أل   عضوظ  صير  شيصرمر   ال  ب  ت
 .( ش لمصحف ييى رهسي فا تيرةي

    شرسرل  شيقطعر   لطليق ييى لي   لذو   حاربر فإ  عةش يمالء  لجيرن  لمسيمن  بن   ل ا -4
 : لطليق  اآ   لمجاياو  بل  قتير   لمجاياو  فال ه ل م  ه  ويطيق يينوظ جح ء 
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  هلُوا أَْو يَُصله َْ يُقَت ِِ فََساداً أَ ََ فِي اأْلَْر َ َوَرسُولَهُ َويَْسعَْو ََ َّللاه ْيِديِهْم بُوا أَْو .ُقَطهَع أَ إِنهَما َجَزاُء الهِذيَن يَُحاِربُو

ِِ ذَِلَك لَُهْم ِخْزي  فِي الدنْنيَا َولَُهْم فِي اْلِخَرةِ َعذَاب    . (33لما ا :     َعِظيم  َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالِف أَْو يُْنفَْوا ِمَن اأْلَْر
  آليقوظ فحكموظ ير ة س ةكظ طفومالء  لمسيمر   عةشر  م   لطا     لممتيع   لتي تقتل  لمسيمن  شتق

 لمشلكن  ييا يام  لقار  ييى  لتمننح. 
مقصرنه م   شلقا  ال ييى رضي   يي  ةن   اتل هيل  لبصل   جةش  ال تياؤشيظ  القتال ةتى وياؤشكظ ش

بلح  لسنل  ل ينل (   تالوظ إ اة  ورره م  جمايتوظ في ةكظ كرر  لقتال م   عضوظ وه  ظ يذ   الستاالل  
   م  ه  هيل  لبصل  كيوظ مسيمر  . (2798/1446لمحما ب   لحس   لحي ي  

ييى ه  جةش  ل  ار إذ  تتلسر   م  ييايظ م  هسل   لمسيمن  شرةا ييى  ل قواء هجم   -5
  لمسيمن   لضلر إذ  لظ  قاتير  فلةوظ  قاتير  شى  هفضى ذلك إلى  تل  لمسيمن   لذو  تتلسر  بوظ.

شال ملي    فرجرنيا م  هةل  ط  نبل  لجوان متحقق متعن  ال بيو  فة   شجورن يذه  لملكح ضلر ش
  ل  ار في  ليالن . شى قاء
 شى  تتلسر   مسيظ  رتير  شلظ  قصاش   لتلس  اللمي إ   : (2/178جاء في ةابة   لاسر ي  لمال ي   -ه

ر يا ييى هة سيا أل  نم  لمسيظ وباح  الخرف ييى  لي س شى  لظ  خف ييى هك ل  لمسيمن  فل  رةا سقط 
  لتلس شجاه رمة (.ةلم  

 لماء يينوظ  شىرسالشيجره ةصار  ل  ار في  ليالن ش لقالع   :  قرل  ليرشي في  لميواج  -ص
ي  فل  كا  ميوظ مسيظ هسنل هش تاجل شلر  لتحمر  ةلبا فتتلسر  بيساء  وظ في غنتشرمنوظ بيار شميجينق شتين

شى  تتلسر    رمنوظ فاألظول تلكوظ  شديةا  جاه رمنوظ شى  نفعر  بوظ ي  ة سوظ شلظ تاع ضلشر  إلى
 .(4/302ه ن  لمحتاج  ( .  ايظ شىال جاه رمنوظ ييى  ألدمي المسيمن  فل  لظ تاع  ضلشر  إلى رمنوظ تلك

( شلر ةل ر  س ني  م  س ا    لمشلكن  هش 4/1446ج 2800  فقل   :جاء في بلح  لسنل  ل ينل -ج
لمسيمن  ن   شال ك ار  ألةوظ  ابلش  فعال ير ةالل لوظ بليا م  هغل ريا شفنوا ةاس م   لمسيمن  فيةس ييى  

  لعيظ  ح ةق   ألمل.

هما إذ  ةخشى  ضلر ييى  لمجاياو  في ةال   لتتلس  أسل   لمسيمن  فول  جره رمنوظ ييا  رتيف 
لر   لحي ي:   ( الب   لومام9/198 لحيفة  شميع   ل الث    جاء في فتم  لقاول     ل قواء  ألربع    فقا ه اة

تتلسر   أسل   لمسيمن  شديةاةوظ سر ء ييظ هةوظ إ  ك ر  ي  رمنوظ  ةوحم  لمسيمر  هش لظ  عيمر  ذلك إال هة  ال 
 (. سيمن  فال ن   شال ك ار م قصا رمنوظ إال  ل  ار   فل  هدنب هةا م   ل

ف ي  رمنوظ في يذه  لحال   ةوح م شييا  أل م   ل الث  ال  جره رمنوظ في درر   لتتلس إال إذ  كا  في  ل 
 . لمسيمن    شير  رل  لحس  ب  هيان 

شفتر   ل قواء  ل الث  ميية  ييى ةال  ه   لجوان فلض ك ا   ةنث   تم  لمسيمر  بالن  جاوا  . هما في 
 لمسيمن   م ل ةال  هفااةستا  ةنث  غتصين بالن  لمسيمن  شيتعلض نويوظ ليحش ل شيضعر  يمالء  لجيرن

 ش ةتوا   أليل ض فال هظ  ه  هةا  م   ل قواء   تي  عام جر ه  تالوظ .  الغتصاص شالستمل رلحما    ل  ار 
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 يجب أو نتورز في نياتنا ون وتل المس منن :

 جب ه  ةيري  يال  لمشلكن  شيام  تل  لمسيمن   شى  كيا ال ةستطة   لتمننح بنيوظ في  تاليا   هما في 
 شهمكييا . يا لية  فوي مما شسع

 وال  ية وال  فار  و   من يقتل من المس منن في صا المار نن :
  لظ  كف ي  رمنوظ ( لما بنياه   ر  قرل  لملغنياةي في  لوا   :   شى  تتلسر   صيةا   لمسيمن  هش  األسا

  . شما هدابره ش لطاي   حسب  لطا  شيقصاش   اللمي  ل  ار ( ألة  إذ  تعذر  لتمننح فعال فقا همك   صا   
ش ال  ( .5/198 فتم  لقاول  .( ميوظ فال ن   يينوظ شال ك ار  . أل   لجوان فلض ين  ش لال مات ال تقتل   ال لشض

  لحس  ب  هيان  تل  لمسيظ فة   لا   ش ل  ار    شييا  لشافعة  في  ل  ار   رل ش ةا شفي  لا    رال  .
ال  شجرن  لمسيمن  معوظ ما رش ه  لبخاري ي  يكلم   ال : شمما  ستال    ييى جر ه  لقتال في ة -6

أقبرني ا)ن عباس : ) أو نا ا  انوا مة المار نن يكمروو  وا  المار نن يأتي السسم فنرم  به فيصنب 
َه الهِذيَن .ََوفهاهُُم اْلَمالئَِكةُ َااِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُ   أحدهم , أو يضرب فيقتل . فأن ل هللا : وا فِيَم كُْنتُْم قَالُوا كُنها إِ

ِ َواِسعًَة فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُوَلئَِك َمأَْواهُْم َجهَ  ُِ َّللاه ِِ قَالُوا أَلَْم .َكُْن أَْر  نهُم َوَساَءْت َمِصيراً ُمْستَْضعَِفيَن فِي اأْلَْر
في بار     اظا ييى همر لوظ ش تير فوذ  ةكظ  لمستضع ن  م   لمممين  في مك   لذو  لظ وواجلش  ة .( 97  ليساء:

فما ةكظ  لمستضع ن  م   ألفاا   لذو   ك لش  سر ن  ألفاا   لشنرينن   لملتاو  ؟ إ  ةكموظ هبا شيقابوظ 
 هة ى و  هييظ .

فلض  –إ   تال يمالء  لمشلكن   لذو  معوظ مسيمر  ير نف  ليصا ل   شنف   لصا ل  لمسيظ ش جب  -7
شجا ح ييا  عضوظ   شلظ  قل هةا م  م   لمسيمن   كل  ة  هش ةلم  نف   لصا ل شلر  – ييا جمورر  ل قواء

 كا  م  رةار  لمسيمن  .
إ  مصيح  ة ,  لاو  مقام  ييى مصيح  ة ,  لي س   ش تل يمالء  لمسيمن  في دف  لمشلكن   -8

 فة  مصيح  ة ,  لاو  شى  كا  فة  ذياص مصيح  ة ,  لي س .
ش لسي  ش إلجماع مت قا  ييى ه   لصا ل إذ  لظ وياف  ( :   28/540  في مجمرع  ل تاش   شيقرل  ب  تةمة

درل  إال  القتل  تل   شى  كا   لمال  لذي  أرذه  نل آا م  نويار كما  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ في 
من وتل  وو حرمه فسو  وو ماله فسو شسند , ومن وتل  وو  مه فسو شسند و  وتلمن  ] لحاوث  لصحةم : 

. ف ةا  قتال يمالء  لمشلكن   لذو  معوظ مسيمر   صرلر  ييى  لاو  ش لعلض ش لي س ش لمال   فور (  شسند
. فير كا  جمة  ما في  لقايا  مسيمر  شجب  تالوظ إذ  لظ ويسحير   أة سوظ   [ ال بك شال ريب هشلى شهشجب

 ألةوظ دا ير  ييى هرض  لمسيمن  شنويوظ .
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 قالصة ارمر :

إذ   ستطعيا تمننحيظ شييميا هةوظ مكلير  فال  جره  تالوظ .هما إذ    لمسيمر   لذو   ختيطر   الجةش  ل افل
 . صادامسيما فلةوظ  قتير    تير فتحيا  يع  ششجاةا فنوا جيرن  مسيمن   عا ه  ةقار يينوظ   فل  كاةر   ا 

ننحيظ شةح  ال ةعيظ  لمكله شال ةقار ييى  لتمننح   فل   تييايظ   هما إذ   رتيطر   المشلكن  شلظ ةستط  تم
فلة    المتياعال  ستطة   مكلياكيا في ذلك مأجرري  شمعذشري    شكاةر  يظ ييى ةةاتوظ . فم  كا    أمل  

 (1 . [(28/540  ل تاش    حشل ورم  ل ةام  ييى ةنت 
   
 ة هامة جدا  متع قة )سذه المسألة وهي :وهنا أوول : بأني أريد أو ألفه النظر لمسأل} 
 
 لفتة هامة في مسألة تترس الكفار بالمس منن :  

 ه رل و   لمستعا  : 
 كما ةل  فل  كل كالم  لعيماء  لسابق في مسأل   لتتلس  المسيمن  ميصلف إلى إةا  ةالتن  : 

عرةوظ معوظ كي ال  ضلبوظ ه   أرذ  ل  ار  عة  لمسيمن  م   ألسل    هش  لمحتجحي  شيض ارول 
 لمجاياش   لمسيمر  ترريا ي   تل إرر ةوظ . ش ا رهويا ه   لخالد  في ذلك يي تلجةم  إ اة  ضلبوظ شى  
هن  ذلك لقتل  لمسيمن   لمحتجحي  إذ  رةا ييى  لمسيمن  ه  ويوحمر  إذ  لظ   عير  ذلك   هش كا   لضلر 

عة  لمسيمن   ألسل  ش لمحتجحي  . شم  ذلك فقا تشان  عة  لمتلتب ييى يام ضلبوظ  كيل م  ضلر  تل  
  ل قواء في  لمسأل  شمي   تل  لمسيمن    لما لمسأل  ة , نم  لمسيظ م   لقا س  ش لمكاة  .

مسال   لمكلين  ييى  لخلشج ليقتال في دف  ل  ار   كالمجياو  إجباريا م   لمسيمن  في جةش  المانية 
شهةوظ  –ةاباه تبار  شتعالى –ل اة   تيوظ إ  لظ  مك  تمننحيظ   شه    ال   يموظ  ل  ار ( ش ا مل  لحكظ  

  وبع ر  ييى ةةاتوظ .
شل   ييا  هةر ل جاوا  آلهت يذه  أل ام   آلةن مسأل  في غا    لا   ش لصعرب  ش لحساسة  . شيي ه  

قابيتوظ  شكل مكشرف في د ن  متقابين   ر ت  لمحتين   لاح    ا نرين بالنةا  ما ال آا   ليمجاياو  في م
كما ير  لحال في  لعل ق شهفااةستا  شفيسطن  شكشمنل ش  لشةشا  شسر يا..  شتعانت هبكال  –متماوحي  

)نن ارهالي من المس منن   اقل المدو والتجمعات تر جايظ  لعسكلي  ش ألمية  ش لماةة   لمختي    لصرر 
ا ات ش ل ل ش  ل ل ير  ألساس في مر جوتوظ   شباع هسيرص  ستخا م . شهدبم هسيرص ةلص  لعص السكانية

غنليا م  هسالنب  ستخا م هش  لمت جل ت م   يل  لمجاياو  سر ء  الت جنل ي   عا هش  العميةات  الستشوان   
شرسرل   لمت جل ت . كذلك  ألمل في تر جا  لملتاو  م   لطر غنن  لمر لن  أليا ء    لاح    لمحاربن  هلل 

 لمسيمن     ش رتالآوظ ش رتال  يساكليظ ش  ر ت هميوظ شةل سوظ شةل س ةي ا وظ  ل  ار  المسيمن    ش ةتشاريظ 
بن   لتجمعات  لسكية  شةلكتوظ في هسر ق  لمسيمن  شمياآق تر جايظ ..  حنث دار ومني  ستوا ف هيا ء   

                                                
 ( . 1026 -1022   لذرا ل/ (1 
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م   لضحا ا م   لمسيمن   ألبلياء  تال شجلةا   شتامنل هشلئك  أسالنب  لت جنل  لمختي     إلى ش رع  ل  نل 
 بنرتوظ شممتي اتوظ شهمر لوظ ..

ش ا باع في  عة بةاةات  لمجاياو  قةاس يذه  ألةر ل ييى ةكظ  لتلس   شجر ه  تل  لمسيمن   لذو  
ه  لحاالت   تتلس بوظ  أليا ء في  لحلص ..  شهظ  ه  ال يال   ش ضح  مبابل  لمسأل   لتلس  ك نل م  يذ

كما هيتقا ه   ستسوال  لمسأل  بوذ   لشكل شىآال وا ييى ير ييوا  انل تا نق شال ت صنل شال ضر  ط شال بلش  
  ال  خير م   لخيل  لذي  ا  جعل  عة  لمجاياو  وتحمير  شهر س ك نماء بليئ  مسيم    شتامنل همر ل 

بوذه  لصرر   لمطيق     لتي ال ويلريا  يتمان مسال   -ظ و  هيي –ش ستباة  ةلمات معصرم  ليمسيمن  ال تحل 
 ةكظ تتلس  ل افل  المسيظ في  لحلص .  شهل ن  لي ل إلى يان م   ليقا  ييى سينل  لتيية  : 

هةا ال ه رل بر ف  تال  ل  ار  لاح   هش هشلةا وظ شمعاشةنوظ م   لطر غنن  لمحاربن  هلل شرسرل   –( 1 
يطر   المسيمن  كيةا   أل  يذ  ومني إلى تمكيوظ في بالنةا شبالتالي إفسان نو   لمسيمن  ش لمممين    إذ   رت

 شنةةايظ شير ما ولياه هيا ء   . شمعاذ   ه  هنير إلى ذلك .
 جب ييى  لمجاياو  ه   جواش  هة سوظ في نر س  تبعات كل يمية  بليا شسةاس  كما  جواش   –( 2 

ليا شهميةا   شم  هيظ ذلك ما ةح   صانه   شير مسأل  م  سة قتل م   لمسيمن  هة سوظ في نر ستوا يسك
بت جنل ت  لمجاياو  . ششجرص ترري تحابنوظ  كل شسني    شةساص ملنشن  لعمية  شهيمنتوا   شةسب  ما  صاص 

شجاةا في  عة  م   لمسيمن  رطأ  انل  صا   إلى  لي ا    لمتر ع   لحادي  في  ل  ار   شهثليا فنوظ ..  فقا
 لعميةات    يابل ترض  في سرق محنةظ ليمسيمن    تقصا  تل  ضع  هفل ن م  نشري  يسكلي  لي  ار   هش 
سةار  م خخ  ييى  اص  يصية  همليكة    م  رارج  لسرر  لذي  سة  ةا ق    شر ءيا مكاتب هك ل م  فنوا 

ه   صاص همليكي ش ةا !   فةقتل هش  جلح  لعان لةسر  همليكا  ..ةنث ال  حتمل في م ل يذه  لعمية  يا ل 
 لقينل م   أليا ء  لمستوافن    ش ا ال  صابر    في ةن   صاص  لعشل ت م   لمسيمن   م  فنوظ م   ألآ ال 
ش ليساء ش ألبلياء  تال شجلةا شنمار  لألمر ل !! . شيي ةتةج  معلشف  ل ل يا ل    حساص  سةط شنر س  ليمكا  

 .  سنتر جا فة  م   لمسيمن  . شهيتقا ه  يذ  ال  جره ش ةتماالت م
فسنا  فر   بنر يجب أو  ؤقذ بعنن االوتبار )نن ا تخدام المتفجرات في )ال  الكفار ووواصمسم  ممل  

  . تل أ)نب  و واشنون ولندو ... , وا تخدامسا في وواصم )ال  المس منن و يارهم
  نم  لمسيظ شيصمت  شمال  شيلض    في  لص حات  لسا ق    .ش ا ملت معيا فقل   طرلوا  عير   ةلم

من قرج من الواوة وفار  شميوا  رل  ديى   يية  شسيظ في  لحاوث  لذي رش ه مسيظ في دحةح  :  
الجماوة فمات مات منتة جاه ية . ومن واتل توه راية ومية يغضب لعصبية ويدوو لعصبية أو  نصر 

فاجرها وال  تواش  من مؤمنسا وال يفي  ومن قرج و   أمتي يضرب )رها و ,وصبية فقتل فقت ته جاه ية 
 . (لذي وسد وسده ف يا مني ولسه منه

فضلص  ل اجل ش ل افل ال ويلر يام تحابي  لممم  شداةب  لذم  ش لعوا  لصحةم بليا . شكذلك ما  
وما ل وال الدنيا  ):ل ء ب  ياهص رشي يي  ديى   يية  شسيظ في  لحاوث  لذي هرلج   لينوقي م  ةاوث  لي

مؤمن , ولو أو أهل  ماواته وأرقه اشتر وا في  م مؤمن ر ق سم هللا تعال  هللا من وتل  أهوو وندفنسا 
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ش رل   خاآب  ل عب   لمشلف  وي ل إلنوا :    إ  لك ييا   لشأةا شلحش لك هير  ييا   م   تل  ملئ  ( النار
 ى   يية  شسيظ  . مسيظ ( . هش كما  ال دي

فول م ي  هش ل  عة  لعيرج م   ل  ار هش هير ةوظ  لذو  ال قةم  لوظ شال  انلش  بنئا في مسار  لمعلك  
آريي   لما   لتي ةخرضوا   ويلر هش ل يشل ت  لي رس  لمممي  ييى شج   لتأكنا هش  ل    لل جم ؟!  هيتقا ه  

 مل في كل تيك  لحاالت . يذ   لقصا ش لية    ال تيلر م ل يذ   لع
ش ا مل معيا  ل  نل م   ليصرص  لقلهللاةة  ش لييري   لشلي   في  لتاية, في ةلم   لي س  لمسيم    ما فة  

  ل  ا   ل ي وتأميوا  لمجاياش  في سينل   ش وا قر  في هيمالوظ .
م  سةقتل م   لمسيمن    ا      عة  لمجاياو  ه  مجلن ةنت   أة   قصا  تل  ل  ار   شال  قصا -(3 

كافة  في  ستحالل كل تيك  أليمال   شهيتقا ه  دالح  لية  ش لقصا شةاه غنل كاف . أل    ال  قيل م  
 لعيا إال ما كا  رالصا لرجو  شكا  در  ا   ش لصر ص ير متا ع   ل تاص ش لسي  كما بلة   لعيماء   شم  ذلك 

 صرمن  بليا في  لقتال ما  ستطاع إلى ذلك سينال . شال بك تحابي س ك نماء  لمممين  ش لمع
إذ  كا   لواف  لذي  قصاه  لمجاياش   حا  م   لي ا    لممكا  في  أليا ء    حسب غيب   ل    –( 4 

( ما  سايظ في يحيم   لعاش شةصل  لمسيمن  كأ   كر  رهسا موما م  رؤشس  أليا ء   هش ور   رسار  فانة  
ار...   شبذل  لمجاياش  كل شسعوظ في إ عان  لمسيمن  ي  مكا   لحا    شتحابنوظ   ممثل  في د رف  ل  

ش رتةار  ألش ات  لتي ويار فنوا تر جايظ ...إلى هللارل ما  ستطايره م   إلةتةاآات ..  ثظ ةصل  ار  انل 
لوظ  لرس   صا سيب إدا    عة  لمسيمن   انل  صا م   لتحابي   فلةي هرجر ه   ا ل   لوظ ذلك ليذ

 شلصح  ةنتوظ ش صايظ .
سمعن م   عة  لمجاياو  هثياء ةقاش يذه  لمسأل   لياهل    ما ورةي  استواةتوظ  ما  ق  م   –( 5 

رسا ل في د رف ير م  لمسيمن    كقرلوظ   إ  هك ل يمالء  لمصابن  م   لمسيمن  م   ل ساق   هش  لقاياو  
ي   لذو  فسات ك نل م  يقا ايظ   ...إلى هللارل ما  ا  صم هش ال  صم  لذو  ال  جاياش    هش هةوظ م   لميتا

م   ألشداف . شل   يذ   ل الم  اآل   ف ر  ه   ألدل فنوظ  إلسالم  عصموظ   شيرجب تحابنوظ   شما  ال 
ةكام هةا مم   عتا    م  هيل  إلسالم  استباة  نماء هم ال يمالء . فال  حل نم مسيظ إال  ما ير معيرم م   أل

. شل يي رهون في  عة  لحاالت   ه   لحال   لي سة   لتي  ا  صل إلنوا  عة  لمجاياو  م  ضار  هيا ء 
  م  جو    شىيل ض  لعام  ي  ةصل  نو    م  جو  هرل    شما  ا وتيبسر     م   ألةر ل  ل اسا    

 طنل شال  جره . سيب لا   لبعة في  الستواة   مسأل   لتحابي  لح ةقي   شيذ  ر
هرنل  هةصم كل تي ةظ هش سلي  م   لمجاياو  . ه   كر  لوظ ملجعا بلعةا  علضر  يية  ما  –( 6 

 لتبس م  همرر في يذه  لطامات  لياهل    رغظ ييمي بيار  م   مك   لرثرق  عيم  هش  ستعا نه ليصل  
 بت ى مي  يمل رضي   يي  . م  جله    لمجاياو   عيم  إ  ترفل في يذ   لحما    شىلى   ةشت ي مما

 .    { ل اجل شيجح  ل ق . شال ةرل شال  ر  إال  اهلل  لعيي  لع ةظ 
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 السكن في  يار المار نن :حكم  –( 12)

  ال  لشةر ييا   يح م رةم    تعالى : 
لذي رش ه هبر ن ششن ي  ]   حلم  لسك  في بالن  لمشلكن  إال ليضلشر   لقصر    ف ي  لحاوث  لحس   

ال يقبل ". شفي  لحاوث  لحس   لذي رش ه  ليسا ي : "  من جامة المار  و كن معه فننه مم هسمل  ملفريا " 
 " .  هللا من مار  ومال بعدما أ  م أو يفار  المار نن

فةجب   لمال   شةن ما شجا مكا  هةر  لسالم  نوي  شيلض ش يي  ة ,  لاو  ش لعلض شما ر  لحكظ ييى 
 .  يية  ه   ختاره سكيا

تحليظ مقطرع    م   لاو   رفوي   لسك  في ن ار  ل  ل :      في  ل ق   لمال ي (  قرل داةب  لمعةار
  كتحليظ  لام شلحظ  لخيحيل ش تل  لي س  انل  لحق شهم ال  م   ل يةات  لخمس   لتي  ت ق هيل  لميل ش ألن ا  

شييى يذ  فال  جره لمسيظ نررل ن ر  ل  ل لتجار  هش غنليا إال لضلشر  في : ش ال  لقلآيي   . ( ييى تحليموا
. ش لت يةا  حسب ( مام مالك بوان  م  نرل ن ر  لحلص ليتجار إل  ه طل لاو    كالا رل ل ا ء  لمسيظ   ش ا 

 (1 هيؤ . إلمكا  ش لضلشر  تقار  قاريا . ش لحما هلل رص  لعالمن  [ .
 ستعاو :و أوول وهللا الم}  

إ  تحليظ  لسك  في ن ار  ل  ار ش لمشلكن  ير ةكظ يام مت ق يية  بن  ييماء  إلسالم شجمة  مذ ييوظ 
لما  حتري يية  م   ل تي  في  لاو    شتشلص يان ت  لمشلكن    ش إلل   معوظ  لتي تمني م   لر ن ليرن  لذي 

شتعيظ ير  ايظ  لخين    ل اسا   ل  نل  ..  ةا ةك ي   ةلم    معوظ   ش رتال   لذري   ليابئ  بنيوظ  أآ الوظ
ل  اهلل شم   أمل  المعلشف شييوى ي    لبعا ي  يان ت  إلسالم شهيل ف  لمممين  شيام شجرن  لمساجا شما وذك 
 لمي ل ...   ةا ةك ي  محاشل   ل  ار هذ    لمسيمن  ش لعاش   يينوظ شفتيتوظ في نويوظ .. .ش ا  ار   لي 

 ضطل ر  ه  هعةش في  ليالن  ألشربة  رنةا آريال م   لحم  : 
(    سيب  ألةر ل  ألمية   لتي هلحمن هم الي  الوجل  ش ل ل ر م  هة م  1997-1983رالل  ألير م   

ةكظ  لطر غنن...  فسكين في تيك  ليالن شنرسن فنوا شيمين في مختيف مةانو   لحةا  م   لتجار    إلى 
.شغنل ذلك  ..   ش ار لي ه  هقةظ هياء ثال  سين  في فلةسا   شةحر ثما  سين  في هسباةةا   لعمل  لصح ي .

ش ما وحيا ييى ثال  سين  في بليطاةةا   شهرت بالن هشربة  ياوا  م ل هلماةةا ش لاشل  إلسكياةافة  شى طالةا 
شريصن يميةا م  رالل ما ا ..  شبيجةكا شيرليا  شغنليا   شيمين في هشسا   لصحر   إلسالمة   لمتعان  فنو

رهون إلى ه  ةوي رسرل   ديى   يية  شسيظ ليمسيمن  ي  ه    ةمر  في بالن  ل  ار ش لمشلكن    ير في 
 لح ةق  م  معجح ت  ليير  ..  لما رهون م   ألةا   ش لمشايا شهةال  لمسيمن  بليظ ش فاجليظ   ممميوظ ش 

ير  هة سوظ إلى  لعمل في  لصحر   إلسالمة    شةتى م  لحق  أشربا م  كافليظ ..شةتى م  ويسش فاسقوظ 
 .   لجوانون  !

                                                
 (.1/1022   لذرا ل ج (1 

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1159  [  

 

فقا هثلت    تيك  ليالن فنوظ شفي ذر ريوظ جمةعا شنش  هي  ست ياء   شىةما  إلرتالف في نرجات  لتأثنل 
 ش ل سان م   ل سرق  لمتارج   شدرل إلى  للن   لجامح  ش لعةاذ  اهلل . 

قام ييا لتسجنل رالد  ما رهون شسمعن    م  هةر ل تامي  لقيب شتقط   ل م ن ةحةا ييى شال وتس   لم
هةر ل  لمسيمن  شنويوظ شيان توظ شما ةل بوظ ييا  . شلعيي إ  سيحن لي  ل لد    ه  هسجل ذلك في رسال  

يشل ت  لمالون  في راد  . فاألك لي   لساةق  م   لذو   سمر   مسيمن  ( في بالن  ل  ل   ش لبال  يانيظ 
مينر    مسيظ ! (  شم ل ذلك في همليكا شكيا  شهستل لةا شغنليا م  بالن  لاةةا  45هشربا شةايا    نل هك ل م  

لظ ويق لوظ م  نو      بل ا شغلبا   ال   ةمر   لصال  شال ومتر   لحكا    شال ومنش  هك ل بعا ل  إلسالم     
تقالنا تذشص م   لر ن في هبيا وظ شهة انيظ   فيساؤيظ شبياتوظ سافل ت  خالطر  هللا ا وظ إال ةت ا م   لعان ت ش ل

 للجال م   لمسيمن  ش ل افلي  شيارسر  في ما رسوظ شيعمير  بنيوظ   شببابوظ فساق هك ليظ  شلص  لخمل 
ل   لحش ج شك نل ميوظ  أكل  لخيحيل   ش ا فشا فنوظ  لحةا ش ل جرر   شةتى في ك نل م  ةسا وظ   شهنت ك 

 ال افل ت   شهك لي  ميحا ت  جره ة اةو  هدال ألةو  لس  م  هيل  ل تاص ال نو  لو  كأك ل بباص  لالص 
 لنرم شيظ  جايلش  شي خلش  بذلك  (   شهنت يذه  لحيجات إلى شالن  ذري  ال تعلف لا  هللا ا وا  لعلص هش 

  هش ج بيات  لمسيمن   ال افلي    هش جا ماةةا ش ا  لمسيمن    شتعةش ييى آليق   ألموات !   بل لقا فشا ممرل 
شجا م   عة  لضالن  م  ييماء  لسرء  لمستالبن  م  هةل  عة درر م  ذلك  لحش ج  لمحلم . يذ  ةا ةك 
يما تعارفن يية  تيك  ألشسا   لالبة  م  آلق متعان  ليحش ج غنل  لشليي م  درر  لس اح  لمختي   شهبكال 

ةتى ه  ك نل  م  بيات  لمسيمن   عابل   للجال ش ألدا اء  معلف   آل اء ال  ستطةعر  مجلن  لحةا ش لتحيل . 
 إلة ار يينو    ةتى ال  اانر   لينن .! فضال ي  بيات    لمسيمن  !(  لير تي  ةتلف   لايار   للرةص  كما 

لمياسبات   شآليق   لعةش م  آعام في نشل شسط هشربا !   هما يما نش  ذلك م   لعان ت  ألشربة    ش ألعةان ش 
شبل ص شلباس ...  فال  مك    تجا فل ا بن   ل  ار شيمالء  لذو  إذ  سألتوظ ي  نويوظ   هجابر   حماس هةوظ   

شيذه ةال  ألك لي   لساةق  .  ش ا ةاشلن ه  هتخنل يان  لمصين  في  عة  ليالن  لتي يشن  مسيمن  !!( .
  فرجات هةوا ةسب  دانل   صيي  لجمع    شهك ليظ ال  صيي  ألش ات  لخمس  (فنوا   م  رالل مجمرع م   

 % هش1م  مجمرع تعا ن  لجالةات  إلسالمة    شربما ال هرط  لر  ين ه  ةسب  م   صيي  لجمع  ال تحيا ييى 
 . % م   لمجمرع ييى هةس  تقاول !2

  فةمك  معلف  هف اريظ شهةر لوظ م  رالل  هما ي  هشسا   لميتحمن  شرش ن  لمساجا ش لمل كح  إلسالمة 
( شغنليا   شرالد  ما شجات    ه   لقرم  ا إورأمتا ع   عة بل م   ل ضا ةات  لتي تعيى  أرباريظ م ل   يا  

هشجاش  ألة سوظ نويا هشربةا همليكةا باير   لضلشر ت ش للرم ش اليتا ل   شتألةا  لقيرص   ش لتلفق  المسيمن  
 كل  ساآ  ه  ما تبقى في نويوظ  إلسالمي  لالبي  لجاوا  م   -ي  ييظ  –.شهستطة   لشوان  لايرتوظ   ..

نو  محما ديى   يية  شسيظ ير كظ متر ض  م   ألدرل  لعقا   شبعة  لعبان ت ش لعان ت  ..شهك ل ةشا  
شيقرن  لحش ج  لشليي    تيك  لمل كح ش لمساجا محصرر في ترفنل  ليحظ    لحالل (   شتلتنب دال   لجمع   

شهمرر  لمرتى ش لجيا ح ...  شيقا  لمحاضل ت   شبعة  لح الت ش لمر سظ  لتي شجات لوا آل ا إسالمة  غلبة  
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 –تتياسب شنياش   إليتا ل ش لرسطة  شيام  لتشان ! لوذه  أل ية   لمتمسك  باويوا في تيك  لجالةات  لتي  رتا 
  ةرل شال  ر  إال  اهلل  لعيى  لع ةظ .هك ل هبيا وا شال –يميةا شش  عةا 

ش ا فشا في هشسا  م   سمرةوظ   م  لي  إسالمنن  !!(   شبعة م  ويسير  إلى  لعيماء في  لالص   
هف ار برياء مار     ليتقارص بن   ألن ا    ش لتسامم  لاويي   شةر ر  لحضار ت   ش لحر ر  إلسالمي  لمسةحي   

!   شة ي توم   إلرياص ي   لاو  ..  فقا فشن هف ار شفتاش   إسالمة  ( في غا   شما  سمرة  ةر ر  آلرل !
 لحةا   ش الةحل ف تحتاج  ح ا م لن  الستقصا وا ش للن يينوا ..  شكم ال ش ةا ي  يذه  لال  ب ما سمعت  م  

يةضاء ش لؤ   كل فنت (  عة م   سمرةوظ م  لي  مسيمن    م  هدحاص  ليحى  لميترف    هش  لمحيرج    ش ل ب   ل
شيي ربط   لعي  هش   رس    لحضار  !( كما هسمايا هةا بنرريا . فقا  الر  : ه  رلشج  لشمس م  مالبوا  يل 
قةام  لساي    معياه إسالم  ألشربنن  ش ألمليكا  م  هيل  لالص   شير ظورر بمس  إلسالم في مالبوا ! ةنث 

شيأترةيا ليالنةا فاتحن   اإلسالم    لذي هبلق في  لالص ( ! ألةوظ  سةحمل  ألمليكا  ش لالص نير   إلسالم
 متي ر   لقر   لعسكلي    شسةمتي ر  ر     إلسالم ! شذلك م يما ةصل م   لتتار  لذو  جاؤشةا فاتحن  ثظ هسيمر  

   شيان  تةمررليك ( شهة انه م   لتتار  لمسيمن  ف تحر  بالنةا شغنليا  اإلسالم ! 
تتخنل كظ في يذ   لت ي ف  لممجرج م   لشطط ش لت اي    ش إليل ض ي  دليم ت ادنل  ألةانوث شلك ه  

 لييري  شبلشةوا   شبر يايا  لحسة   لم صي  في  ألةانوث  لصحةح  . ةا ةك ي  ما تال يية  يذه  آلر ء م  
ظ  إلسالم شىفسانيظ في  ألرض  عا هيمو - لذو   ستشواش  بوظ  - لجول  التارير شبأةر ل ك ل هشلئك  لتتار 

 شجوان هجا نةا  لمسيمن  لوظ .
شل   يذ  ير ةال  لعقرل إذ   ةت سن   شرل ت شرسف بوا م  رؤشس هدحابوا    لتوذر بوذه  لتخلي ات 

  شنررل   لالةاماج في  لمجتمعات  لالبة . هما  لتمحكات  لسةاسة   لنرم فحا  ييوا شال ةلج . م   لاير 
سةاسة    شتشكنل  ليربةات  لضاغط  ييى  لحكرمات   ش الةسجام م   لعان ت  الجتماعة   لسا ا  هةح بوا  ل

 ..شغنل ذلك م   لطامات  لشلعة  .
 ل اري  باويوظ م  بالنيظ ش ضطل ريظ لالةتماء  اليجرء   شباست ياء  ي   يني  جا  م   إلسالمنن  ش لجوان ون

غلب   لاو  ش ألشآا  .  –ديليظ    –ةانر  تعةش  لالب   لمكعب    لسةاسي في  عة نشل  لالص   شيظ  ي 
شغلب  بن   ل  ار   شغلب  بن  هشلئك  لمسيمن  مم  ذكلةا ةالوظ . ةنث تي ل هك ل تيك  ألشسا   إلسالمة   م  

معتقا   ةتى ه  فنوظ  أل م  ش لمل كح  إلسالمة  لومالء  لشباص ة ل   لشيو    ش لترجف ش لمخال   في  لسير  ش ل
 عضوظ  طلنيظ م   لمساجا شيميعوظ م  نررلوا رشة   ةتشار ياش  دالةوظ إلى فسان  ل اساو  ش لقاياو  . 

 فباست ياء يمالء  لقي   ليانر  فأةر ل  لحالةات يي ما ذكلت لمح  يي  .    
بي سي   فضال يما شلاي  صم شبر يا ك نل  م   لال  ب ش لعجا ب ش لحكا ات  لمملم   لتي رهوتوا  

  شال ظ شمار ء مل كحيظ   إلسالمة !(سمعت  م   ل قا   ي  هةر ل  لمسيمن  شآلق عةشوظ   شنو  ه م  مساجاي
 وتس  لوا  لمقام ييا شهتل  ذكليا للسال  متعيق  بوذ   لمرضرع  لوام إ   سل   ذلك .

ش ةطيق معوا ما سمي  لحلص  لعالمة     1990شل   شميذ  ةطيقن  لحمالت  لصينية   لمعادل    ميذ  
   2001ييى  إلرياص   هرذت هةر ل  لمسيمن  في  لالص تأرذ  عا  هللارل   بي   لنرم هشج   عا هةا   سيتميل 
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ش ةطالق ةمالتوظ  لصينية   شبعا  ةتالل  لعل ق   شىيال  همليكا شةي اءيا مشاريعوظ في  لشلق  ألشسط  ل ينل !
 .  دل ة 

  م   لممارسات ش لحمالت  لعيصلي  ضا  لمسيمن  تت شى في هشسا   لشعرص  لالبة  في فقا باهت مرج
هشربا شهمليكا شغنليا ..شتجيى ذلك في  لعاش   ييى  لمساجا   ش لمل كح  إلسالمة   الحلق ش ليسف  القيابل   

ل  ألمل ييى يجرم شبالعاش   ييى  لمسيمن  ش  هآ الوظ شةسا وظ السةما  لممنح ت  الحجاص . شلظ  قتص
 لمتعصين  ش لعيصلين  شيظ ك ل جا   شفي تح وا   م  جل ء ةال   لحلص شما  قرم     لمجاياش  م  ةلبوظ . 
شل    لعاش   ييى  لمسيمن   صل  آل  لةكر  سةاس  ليحكرمات  لالبة  ذ توا . فقا سين جمة   لاشل  لالبة  

ح   لتطلف ش إلرياص   فصار  اةر  لمي   لحجاص في فلةسا تشليعات جاوا  تضنق ييى  لمسيمن  باير  مكاف
  شيارس م ل ذلك في بالن هرل  . شدارت  ر ةن  لمل قب   لخطب  لمسجا     شآلن  لخطباء  لذو  ال ويتحمر  
 لتعيةمات  لحكرمة   لمتعس   . ششض  هك ل  لمصين  شالسةما  لشباص تحن  لمل قب  شفي ن  ل   لتوم    

ل  نلش  ليتح ةقات . شجيات  إلستخبار ت هللاالف  لجر سةس بن  رش ن  لمساجا . يذ  في هشربا . هما ش ستايي  
في همليكا فاإلجل ء ت  لتعسفة  باوا  شياش ةة     رتيط فنوا  لحقا  لجل ء ت  ألم  . شيذه  ألربار مت لر  ورمةا 

 في شسا ل  إليالم  لنرم  ما  ايي ي   إلآال  . 
الذكل     لتيية  ييى ه  يذه  ألةر ل ش لضارآات   باهت تاف   لنرم ك نل  م   لمسيمن  شل    لجاول  

 لم ةمن  في  لالص  إلى  رت اص  ألفعال  لمحلم    ش لتصليم  األ ر ل  لتي توان نويوظ شيقناتوظ م  هجل نف  
  م ل تل   لحجاص هش  رتةان ي  هة سوظ   ش لتالنل ييى  عايظ ي  نويوظ  –توم   إلرياص ش لتطلف  – لتوم  

 لمساجا   هش  لتصليم باويوظ هش معتقايظ . ش ا شدل  ألمل  البعة ليمجايل   المعادي ش لمي ل ت لي س 
 لالض . ش ألفاح م  كل يذ  ما  قرم    ه م   لمسيمن    شمار ء  لمل كح   شرؤساء  لجالةات  إلسالمة    م  

تى بي   ألمل  لظوار  لرالء  لصليم لي  ار   ش ليل ء   لصليح  م  تل جعات رطنل  جل ء تيك  لضار  . ة
 لمممين  شالسةما  لمجاياو  في سينل   . بل سيوظ شبتموظ في شسا ل  إليالم دل ة  .  ةا ةك ي  إآالق 

ييى ما   ل تاش   لضال    ش آلر ء  لميا ض  لمقتضةات  لاو  شهساسةات  لعقنا  . شم  وتا   شسا ل  إليالم  قف
 ويا  ل   لجين  م  تيك  لتصليحات ش لممارسات .

شلر ة لت في هسباص ذلك للهون  كل شضرح   ه  رالد   ألسباص ير تمسك هشلئك    لمسيمن  ! ( 
 ل امتوظ في ن ار  ل افلي  م  هجل  لاةةا  لتي  صنيرةوا شيافعر  نويوظ شنو  ذر ريوظ  لتي  ك ل هك ليا م  

لواف . تيك  إل ام   لمحلم  هدال م   يل ه  تحصل لوظ يذه  لضار  شيذ   لعاش   م   لر ن ثميا لوذ   
  ل  ار م  هدحاص تيك  ليالن .فما  الك  عا يذه  لحمالت  ل الم  . 

 شل    لح ةق  ه  هك ل هشلئك  لقرم  ا رضر   الحةا   لاةةا ييا  ش آمأةر  بوا . 
 ذكل هشلئك  لمسيمن  شةي ن ة ليظ ألملي  في غا    أليمة  :شالبا ليا  يل ه  ةختظ يذه  ل قل  ه  ة

ه   عيظ كل م  في  يب  ةلص ييى نوي  شييى آاي    شآاي  رسرل   الحكظ  لشليي في ةالوظ  أوال :
  شير ةلم  إ ام  كل م  ال تيجئ   لضلشر  لتيك  إل ام  في ن ار  ل  ل ش ل افلي    ششجرص يرنت  إلى بالنه   

 لمسيمن  ( رغظ ما فنوا م   ل يظ   ش ل قل شغنل ذلك م   لمصايب   إ  لظ  ك  يية  رطل م  ةكام بياه بالن 
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  فل  كا  ذلك فعية   لبحث ي  موجل في بالن  لمسيمن  . إذ تجب  لوجل  ي  ن ر  ل  ل إلى ن ر  إلسالم إ  
شة س  شمال    شيجب ه  وتحل  شجات . فل  لظ ترجا فللى ن ار  لمسيمن  ةنث  أم  ييى نوي  شيلض  

 ألديم فاألديم ش أل ل فسان  فاأل ل ..  شهما  لاةةا ش لمال ش للهق فقا ت  ل بوا   تعالى . شلةس  لعمل 
 ش لتجار  ش لبحث ي  رغا  لعةش يذر ليبقاء في ن ار  ل افلي    السةما ش ا هللالن  ألةر ل إلى ما هللالن إلة  . 

غنليا م  بالن  ل  ل إال  ول  لم  غيب ييى همله ال  جا ةني  غنليا   هش شال  حل  لبقاء في  لالص ش 
لمصيح  بلعة  م   ينل جوان  ل  ار في بالنيظ نفعا لوظ ي  بالن  لمسيمن    شير فلض ين  ييى كل مسيظ 

م   حتاج  كما بنيا هللاة ا في  لباص  ألشل م  يذ   ل صل . كما  جره لم  كا  م   لعيماء هش  لايا  إلى   م
 لمسيمر  ييا   لبقاء   بليط  ه  ال  ضل بي س  شهسلت  في نويوظ   شه  وتمك  م   لاير  إلى    حلي    شه  
ال وتيبس  الي اق  لذي فشا في تيك  ألشسا  رغبا شر با م   ل  ار شهذةابوظ .و  ير  لل نب ييى  لقيرص ش لير  ا 

. 
ن ار  لالص شغنليا م   ليالن  لمحارب  ليمسيمن   لمحال   ألمليكا في  ه  ةي ن ة ل  لمسيمن  في  تانيا :

غحشيا ليالنةا .  أ   لحلص  ا  امن شستطرل   شيايي تحن ن ضل ش  . ش ا باهت بر نر آال    لمجاياو  
تت ا ظ ش لمقاشمن  تتصا  ألمليكا شةي ا وا   في بالنةا شفي بالنيظ ييى ةا سر ء . شستمني يذه  لحال   لتي س

آيةعةا   إلى  ةتقام  ل  ار ميوظ . ش هن ان  لضار  يينوظ . شال هظ  يا ال  طالب  لمجاياو  في سينل   بتل  
جوان هيا ء    لذو   حتير  بالنةا شيذ حر  هآ اليا شةساءةا شرجاليا   شييوير  ثلش تيا شيذ قرةيا كل هلر   

م   لمسيمن   لذو   رتارش   لعةش بن  هرجل  ل  ار ش لمشلكن   لعذ ص   م  هةل  لح اع ييى مصالم  طعا  
شتحن ه ا موظ م  هجل نةةايظ شةةاتوظ بن  ذلك  لع   فارتا ك نل ميوظ   شهك ل م  تبقى فاسقر  !  فال تتل  
   ل ليض  م  هجل يمالء شهك ليتوظ  لساةق  يظ م   لعصا  للبوظ    لياكصن  ي  هش مل ةينوظ  لصليح   لر ضح

 لوظ بيل ءت  ميوظ   إ  يظ ه امر  في ن ار  ل افلي  .   -ديى   يية  شسيظ  –ششيناه 
شييى هشلئك  لذو  تصارش   لليان   لاوية  لتيك  لجالةات ه  وينير  يذه  ألةكام شت صنالتوا ليمسيمن  م  

ا   شالسةما ش ا  ةعقات ةرلوظ . شييى ييماء  إلسالم ه   صلةر  لوظ  حكظ إ امتوظ تيك شما وتلتب يينو
  { لحلشص  لصينية  ش ستعلت  كل جالء . 
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 منة المم ة والتاويه والتعامل مة جيل المار نن :   -(13) 

إ   إلسالم نو  وتلف  ي   لاةا ا   شي   أليمال  لخسةس    شي   ألةقان  لصانل  ش لتي تيله في ] 
م  دااريظ كاةر  وتلفعر  ي  يذ   ل عل   شىذ  ةصل  م  ج ث  لمرتى   ةتى ه  ساة   لجايية   الةتقام

 فلةوظ وتيلؤش  مي   ...(.
 ط  هذة  هش هة   هش هي يضر  هش  ش لم ي  يي تشري   لج   م   ينل  ط  هآل ف  لقتنل هش سمل يني  

 م  هيضا   ..(. 
 ش ا  رتيف  ل قواء ةرل  لم ي  ييى رهون  :

  شل يوظ  جنحشة  إذ  كا  م   ينل  لجح ء  إبتا ء ييية  ال  جنحش   لم ي   للهي  ألشل : رهي  لحيفة  ش لح -1
 ش لمعامي   الم ل . 

هيؤ . .[ الم ل. ...( ل اةي: رهي  لشافعة  ش لمال ة  :  كل ي   لم ي    سر ء كاةن ميتاه  هش معامي    للهي -2
 1)  

  ال  لشةر ييا   يح م رةم    :
فاألشلى يام هرذ  م   لمشلكن    شىذ  هر نش  هرذيا شنف  ثميوا ف  جةا هجسان  لقتيىشم  هللان ص  لجوان ن] 

في  لقينب   شة ل لييي  لي     ل م    فقا هلقى رسرل   ديى   يية  شسيظ ج ث هيماء  ليش ورم بار
 يية  شسيظ ه  ويةعوظ في  لمااهي ه   لمشلكن  سألر   لييي ديى  إسحاق ذكل  ب    لخيانق ييا  تيوظ . ش ا

حاجة لنا )ممنه  الجسا ةرفل ب  ييا   ب   لمانل   شكا    تحظ  لخياق فقال  لييي ديى   يية  شسيظ :   
 وال جسده ( . 

ش لمال ة     مي   لم ي  ألة  وتمشى م   لقر يا  لعام  لإلسالم . شيت ق م   شةح  ةلجم مذيب  لشافعة 
 (2  . هيؤ .  [ الةظ يذ   لاو  ...   للشح  لتي تسلي في تع

 
    البيعة في الورب: -( 14  

  ال  لشةر ييا   رةم    :
ون ا)ن ومر رقي هللا ونسما وال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمة من اتناو و   الاجر   ) -1]  

   الموت؟ وال: ال , بايعسم و   التي بايعنا توتسا ,  انه رحمة من هللا , فقنل له: و   أي شيء بايعسم؟ و
   رش ه  لبخاري (.الصبر( 

                                                
 ( .167 /1ج  لذرا ل   (1 
   ( .  1/169   لذرا ل ج (2  
 

 
 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1164  [  

 

  ييى ت ليةع  في  لحلص سي  ةقين ي   لمصط ى ديى   يية  شسيظ لت ينن  لقيرص شتذكنليا  عوا  طع
 هة سوا  يل  لمعلك .

يؤ( 7يل سي   يؤ(   شفي  لعام  لمق6 لشجل   لتي  ا عيا تحتوا:  لشجل   لتي تمن تحتوا بةع   للضر   يام  
ل  بنئا مقاسا   ثظ تيتشل  لياع جلظ  علف  ثيا  ميا مكا   لشجل    شيذه رةم  م    ةتى ال تصبم  لش

عنا و   أو ال نفر ي)باش لخل فات م  رالل شجرنيا شةتى ال  أتي  لياس ليتيل  بوا   شةاوث جابل في مسيظ: 
 موت(.الولم نبايعه و   

 لصحل ء   ش ا ر نن ييى  لصحا   في  لعام  لذي تال  لحاوية  ررفا م   ش لشجل  يي سمل  م  هبجار
  ل تي .

هللا )ن زبد رقي هللا ونه وال: لما  او زمن الور  أتاه فت فقال له: إو ا)ن حنظ ة  ) ون وبد -1
 .خاري(  رش ه  لبو   هذا أحد بعد ر ول هللا ص   هللا و يه و  م (  أباية باية الناس و   لموت , فقال ال 

شيي هشل مل    لحل      تحمنن  لحل  أل  رنرل  وحيا( نيؤ(   شسم63 لحل : معلك  ش عن  الماوي  سي   
ش  ظ(  شم   ق  ةجار  سرن ء تحةط  الماوي  م  بل وا  حل   طتقتحظ فنوا  لخنرل ةجل  لحل ( أل   لحل  مي

  شيعير  بوا ياتن   لحلتن    شيياما  ستباح جةش غلبوا  حل    لر بل ( شلذ   قال ما بن  ةلتنوا هش البتنوا 
   ب  ةي ي  وبا    لياس ييى  لمرت لمقاتي  وحيا  عا ري  بةعت .  وحيا(  لماوي   ام  لصحابي ييا

)ون   مة )ن ار وع رقي هللا ونه وال: بايعه النبي ص   هللا و يه و  م تم ودله إل  ال  -2
ن ار وع أال تباية؟ وال: و ه: ود بايعه ر ول هللا , وال: وأيضا , فبايعته شجر  , ف ما قا الناس وال: يا ا)

 المانية , فقنل له: و   أي شيء  نتم تبايعوو  ومكذ؟ وال: و   الموت(.
لقا كا  ديى   يية  شسيظ  ختار  عة هدحا    لذو   عايظ ليمومات في  لمستقيل ثظ  أرذ يينوظ 

هبي  كل شفئ  م   لصحا    ه  ال  سألر   ش ة   لصحا     كما هرذ ييى ثربا   ي  يورن  راد  وتمنحش  بوا 
 ( ف ا  هةايظ  سقط سرآ  م  واه فال  طيب م  هةا مياشلت  إ اه.  لياس بنئا

ش ليةع  ن  ما ييى  ليل ش لتقر    أل  يوا ييى  لتعاش  ييى  ليل  لتقر  شال  جره  ليةع  ييى  إلثظ 
اياش  يوا  رادا ثظ  طيب م   لمبا    عا فتل  ه   عمل هيماال ال ولضايا     شال تقليا ش لعاش     كم  وتع

 آع  فال    ش لتجسس ييى فال  شتتب  يرر ت  آلرلي .ا لشليع  كمق
 جره ليمسيظ ه   عطي يا  بةعات لعا  هبخاص   فةعطي  لشةر بةع  ه   جايا مع    ش آلرلي  بةع  ه  

ا   شيتلبى ييى وا     شال معارض  بن  يذه  ليةعات   شال  جره ألةا ه    لض آايت  في وتيقى  لعيظ ييى و
كل بيء ييى م  يايا ييى بيء شال  جره ألةا ه   حت  بيةعت  لةمي   لمبا   م  يمل بل ةم يية  

وإنما الواوة  )  ل تاص ش لسي  كالجوان في سينل   م ال   أل   ليةع  ييا ذ تيقيب إلى بةع  ييى  إلثظ
 (1)[ .أهه .( وال طاوة لمخ و  في معصية الخالق بالمعرود( )

                                                
 ( .263-1   لذرا ل ج (1 
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 أحكام الاسند :  –(15)

" م  مرسري   لخا ل ..ليشةر ييا   يح م رةم    ت ادنل م نا  ةيقل ميوا  شهةكام في فقل  "  لشونا  
 ما ويي : ارتصار ييا 
 :  بب تسمنته شسندا ]

   تعالى شرسرل  ديى   يية  شسيظ بوا  ل   الجي  (.أل    ال  ألهيلي :  
ش نل :  لشونا :  لحي .. فسمر  كذلك ألةوظ هةةاء ييا ربوظ .. ش نل أل  مال     للةم   شواشة  

   ايل ةال  ..ش نل آل  رشة  تشوا ن ر   لسالم  فة بضر  رشة  .. ش نل : ألة  بوا ل   اإل ما  شراتم   لخنل
 ةام  . شرشح غنله ال تشوايا إال ورم  لت  { } ةال شفا

 تعريل الاسند : 
 ييا  لشافعة  :    لشونا  لذي ال  اسل شال  صيى يية  : ير  لذي مات  سيب  تال  ل  ار ةال قةام -

 لقتال سر ء  تي  كافل هش هدا   سالح مسيظ رطأ   هش يان إلة  سالح ة س    هش سقط ي  فلس    هش رمحت  
هش   لف يل رمى    مسيظ هش كافل عليظ   هش هدا   سوظ ال  ننش ص  لمسيمن    هش غ مات   هش شآئت   فتن ب

ال .   شسر ء مات في  لحال  همشجا  تنال ييا  ة شاف  لحلص شلظ  علف سيب مرت    شسر ء كا  يية  هثل نم 
شدى   هم لظ   عل بنئا م  ذلك    لسيب  عا  ةقضاء  لحلص   شسر ء هكل شبلص ش    هم  قي هميا ثظ مات بذلك

 . (شيذ  كي  مت ق يية  يياةا ..ةم يية   لشافعي 
 :    لشونا ير كل مكيف مسيظ آايل  تل ظيما  جارة  شلظ  جب بي س  لقتل مال  شلظ ييا  لحيفة  -

 ولتث (. 
 شروب الاسا   :  

( . مت ق  الع يا فسو في  بنل هللامن واتل لتكوو   مة هللا هي :    ه   كر   لقتال في سينل   -1
 ف ل م  كا   صاه ةصل   إلسالم ثظ  تل فور بونا شىال فال . يية . شيذ  ةم ضا ط 

  إ   تين دابل  محتسبا مقيال غنل مابل   ك ل   رطا ا  إال  لاو  (. رش ه مسيظ .   لصيل :-2
ذلك ه   جا هلما في  يب  شكل  ة  ليمرت شفل ق ش لصابل ير  لمقيل ييى  لعاش لصيررت  ش يب    شال  ضله م  

  أليل . ش لصيل ييى  لعبان  فعيوا  شلشآوا .
  إلقبال شلةس  إلن ار . -3
 لايرل ير  لسل    ( ةامال غي  ييى ظوله . ش ومن يغ ل يأت بما غل  وم الايامة  يام  لايرل :  -4

)ن ومر رقي هللا ونسما : )  او و   تقل النبي  ون وبد هللام   لايا ظ  يل  لقسم  . شفي  لبخاري :   
قال النبي ص   هللا و يه و  م : " هو في النار " فذهبوا ففمات ,   ص   هللا و يه و  م رحل يقال له  ر ر 

 . (   نظروو فوجدوا عباء  ود غ سا
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 أتر الد ن في الاسا   وتكفنر الخوايا :

فة   .. ال  ليرشي:   إال  لاو (   لخطا ا كيوا  ا ومثل فة   لاو . لاو  ال ومثل في  لشوان  . شل   ت  نل 
 . . شىةما ت  ل ةقرق   تعالى   آلنمننتيية  ييى جمة  ةقرق 

شكذلك  ال  ب  ييا  ليل: ش ا ذكل  لقلآيي بلآا في  لاو   لماة  م  ما ل   لذةرص شير :   إذ   متي  
إذ   -لظ  ستط   ضاء  لاو  م  محاشلت  فالملجر م  كلم   تعالىي  هن ء  لحقرق م  تمكي  ...( هما إذ  

 ه  ولضي   تعالى رصرم  يي   ما باء ةتى وارل  لجي  .  –داق  صاه شدحن ةنت  
يكذ  ةقرق  آلنمنن  .هما ةقرق   تعالى فال ايل هةوا تا ل كيوا  الشوان  . شفي  لير نر ه   لتشاوا ت 

ي   ب  بواص . شيذ  رهي كيوا ميسرر  إال م  هن   في سلف هش فسان  شةحر ذلك  لتي شرنت في  لاو  
 .  لمال ة 

 غسل الاسند : 
 اسل . شيذ   رل يام  هيل  لعيظ . شلظ  خالف في يذ   لحكظ إال  ت ق  أل م   ألربع  ييى ه   لشونا ال

 ةتجر   أة  : ما مات منن إال جيبا  لحس  شسعنا ب   لمسنب ش ب  سلي   لشافعي . فقالر   اسل  لشونا. ش 
 ش لجيب  جب غسي  . 

أمر باسداء أحد )دفنسم في  مائسم  أو ر ول هللا ص   هللا و يه و  مش ةت   لجمورر  حاوث جابل:   
 ( . شألةما ه   لييي ديى   يية  شسيظ  ال في  تيى هةا :  ولم يغس وا ولم يصل و نسم

 (.  م يفوش مسكا  وم الايامة , ولم يصل و نسم  التغس وهم فنو  ل جرش أو  ل  
 شرهي  لجمورر هرجم لألنل  .  لصحةح   لتي ت ان تصل إلى ةا  لتر تل . 

 الصال  و   الاسند :  
 ون  :ه رتيف  لعيماء في  لصال  ييى  لشونا ييى ر 

  لحيابي  . لشافعي شجموررإة  ال  صيى يية  . شير  رل مالك ش  -شير رهي  لجمورر - ألشل : 
 لحس   لبصلي شسعنا ب   رهي: شير رهي  لحيفة  ش ل رري شرش    ي  هةما هة   صيى يية    شير  ل اةي
  لمسنب . 

 هل يقال لفالو شسند:  
يياما ةقرل ه  فال  بونا : هي ةعامي  معامي   لشوا ء في  لاةةا م  ةنث تل   لاسل ش لصال  يية     

 شال بيار أل   لقيرص بنا   شل  غنب  لسمر ت ش ألرض شىلة  ولج   لمل كي . شل ييا ال ةشوا ألةا  جي  
 لمااهي ش لمعار   إلسالمة  فةقرلر  بوا ء هةا شةين   شير  لذي نرج يية   لممل ر  م هيل  لسنل ش

 ش لنلمر  ش لقانسة  ...
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 أوسام الاسند :
 ك  م   ل  ار   شير  قاتل لت ر  كيم    يي  لعيةا . : شير  لمسيظ  لذي  تل في  لمعل  ش آلرل بونا  لاةةا  -1
 لشؤونا   أةكؤام لاةةا :  لمسيظ  لذي  قاتل في  لمعلك  ضا  ل  ار شل ي   قاتل ةمةؤ  شريؤاء .  شيؤذ   عامؤل  بونا -2

 (. م   يل  لياس
 ةؤ  ..م ؤؤل  لمنؤؤنرؤؤل  :  لؤؤذي  أرؤذ هجؤؤل  لشؤؤوان  شال  عامؤل معاميؤؤ   لشؤؤونا . فةاسؤل شيك ؤؤ  شيصؤؤيى ييبؤونا  آل -3

  لمبطر    ش لاليق.. في آليق  لوجل  ش لجوان   ش
 من أنواع الاسداء : 

   لاليق    لحليق   لاليب   لمواشم يية    لمبطر     لمطعر    لي ساء   لمنن لني   لجمع    داةب 
 ،مال  هش نم  ش  لحمى  م  مات نش  ذ ت  لجيب   م  مات  طيب  لعيظ    لمل    لحامل ش  لسل    لصلع 

  هش لاغت  يام      ةبس  لسيطا     الضلص   م  مات متر ريا   مختفةا م   لسيطا  ( فتل س  لسب    
ش  لما ا في  لبحل  م  ماتن دابل  ييى  لانل    م  ديى  لضحى   لممذ   لمحتسب ش  لتاجل  لصاشق 

مسك  سيت  ديى   يية  شسيظ   م   ال في شلظ وتل   لرتل س ل  شال ةضل     لمت شدام ثالث  ه ام كل بول
  م  مات مل  طا   م   له كل لني  سرر  ( ةك غيي كين م   ل المن اال هةن سبحإال إل   ملض  هربعن  مل   

  س(   م  دلع ي  ن    فمات   م  آيب  لشوان  دان ا   م  مات ورم  لجمع    م  جاص آعاما إلى 
 ل يرج فمات ( مصل م   ألمصار  م   غتسل  ا

ميوا هةوا آليقوا جنا   27( :   ذكل  لحاف, في 4/267جاء في هشجح  لمسالك إلى مرآأ  إلمام مالك ..  
 ( ..  ف ل م  ك لت هسباص بوانت  هيا ل  في سعانت  ( .

 المرت :
ي   لشونا ش ا  ت ق  ل قواء ه   لملتث ال  عامل معام شير م  ةمل رثن ا   جليحا ( م   لمعلك  شب  رمق.

 .ا فعل  لصحا    عمل رضي   يي شديى يية   شكم كما فعل رسرل    سعا ب  معاذ   ش ا غسي 
شيكان  ل قواء وت قر  ه   لملتث : م  ةمل م  هرض  لمعلك  جليحا شفعل فعل  ألةةاء كاألكل   شكتا   

ر في إذ  فعل يذ  ش لمعلك  مستمل  شي لردة    هش مضى يية  ش ن دال  شير  عقل   ش ار ييى هن  وا . هما 
 . هرض  لمعلك  فلة  لةس ملت ا

 شهما مي رذ  لمقاتل    أ  كا  جلة  يمةقا  اتال شال ولجى بلؤه ( فلة   عامل كالشونا شلر هكل
 . فلذ  بلش   لملتث :ه امامامى يية (   فةعامل معامي   لشونا شلر  قي شهشدى.شكذلك  لذي ويقل مامرر   

 .قل م  هرض  لمعلك  جليحا ه  وي -1
 ه    عل فعل  ألةةاء كاألكل ش لية  هش كتا    لردة  .  -2
 ه  ال  كر  جلة   اتال .  -3
 ه  ال  كر  مامرر    مامى يية  ( .  -4

 (1 [ هيؤ. شما لظ تجتم  يذه  لشلش   ألربع  فلة   عامل معامي   لشونا . -5

                                                
 .( 314 -1   لذرا ل/ج (1 
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 } أوول بعد هذه المختارات الفقسية الجسا ية :
شهةصم م  هجل ذلك ه   طال  . يمجايا هرضنت   لمعلفة   لشلعة  يام  لبشكل يام  جب ه   كر    ش هة

 ما ويي :فةلتحصنل ثقاف  إسالمة  بلعة  هشلة   -تةسل ل  ذلك   شبلبل ف مرج  لم - عة  ل تب 

 كتاص في  لعقنا    شهةصم  كتاص  لعقنا   لطحاشي  لإلمام  ب  هبي  لعح  لحي ي .  -
ص في ت سنل  لقلهللا    م ل ت سنل  ب  ك نل   شهةصم ه   ضظ إلة  كتاص في ظالل  لقلهللا  لسنا  طب رةم  كتا -

.   
 كتاص مختصل في  لحاوث  لشليا م ل كتاص رياض  لصالحن  . -
 كتاص مختصل في  لسنل   لييري  شهةصم  كتاص   للةنق  لمخترم (. -

 كتاص مختصل في هدرل  ل ق  . -

 طيم  لحاوث .كتاص مختصل في مص -

 كتاص في فق   لعبان ت . شهةصم ه   كر  ييى هةا  لمذ يب  ألربع    شال سةما  لمعلشف  في مكا  عةش  -
 . شى امت  

 كتاص في  لل ا ق ش لسير  . شهةصم  كتاص د    لص ر  شكتاص  لتلغنب ش لتلينب  -

 كتاص  ألذكار لييرشي . -

 سيطاةة  ألبي  عيى  ل ل ء . كتاص في  لسةاس   لشلعة  م ل كتاص  ألةكام  ل -

 . شهةصم  ا تياء ش ل ء  كتاص ه ن  لمعان لإلمام  ب   ل ةظ فور كتاص جام  في ياي  للسرل  -

 

************* 
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 : في التربية ( المجال الثاني2)

 
 األدب والعبادات و األخالق والرقائق 

 
 

 الداب العامة : 

 
 :  ال  ب   ل ةظ رةم   

ِغالا   َيا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاراً َوقُودَُها النهاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمالئَِكة    الى: ال   تع  

 ََ ََ َما يُْؤَمُرو َ َما أََمَرهُْم َويَْفعَلُو ََ َّللاه دَاد  ال يَْعُصو َِ  :6  لتحليظ ) .  
 جتماع رصال  لخنل  نبريظ شييمريظ . شيذه  لي    ممذة   االجتماع . فاألنص: ه  ال  ب  عباس شغنله  

ير ييظ إدالح  ليسا  ش لخطاص  . شييظ  ألنص في  لعيا. شمي   لمأن   شيي  لطعام  لذي  جتم  يية   لياس
 ظ .شىدا   مر  ع  شتحسن  هل اظ  شدةاةت  ي   لخطاء ش لخيل . شير بعب  م   ألنص  لعام و  هيي

  وشروه . وأ ب مة ق قه .  أ ب مة هللا  بوانه . وأ ب مة ر وله  : و ار ب تالتة أنواع 
 

 : وار ب مة هللا تالتة أنواعأوال : 
:    ل الث : دةاة   يب  ه  ويت ن إلى غنله .   ل اةي ه   شربوا بي ةص  .   دةاة  معاميت   هةايا 

 . دةاة  إر نت  ه  تتعيق  ما  مقتك يية  
:    لعيا  صل  طاي    إلى  لجي    شيصل  أن   في آايت  إلى   ( . ش ال:     ال هبر ييي  لا اق

:  ألنص  لر رف م   رهون م  هر ن ه   ما واه في  لصال  إلى هة   ف بة ييى واه ( . ش ال  ب  يطاء
 : يييا ثظ هةشاه  تعامي  سبحاة   األنص سل  ش   شما معياه فقال  لمستحسيات فقنل ل 

 شى  سكتن جاءت  كل ميةمف                  إذ  ةطقن جاءت  كل مالة 
شسئل  لحس   لبصلي   . ( :   ةح  إلى  ينل م   ألنص هةرج ميا إلى ك نل م   لعيظ  ش ال  ب   لمبار 

  . ( ييةك لاةةا ش لمعلف   ما هلل  :    لت ق  في  لاو  ش لحيا في رةم    ي  هة    ألنص فقال
آيييؤؤا  ص   ( . ش ؤؤال  بؤؤ   لمبؤؤار :  :    لقؤؤرم  سؤؤتعاةر   ؤؤاهلل ييؤؤى مؤؤل ن   شدؤؤيلش  هلل ييؤؤى هللان ش ؤؤال سؤؤول

:   ا هنبؤؤن هدؤؤحا ك هنص  لسؤؤالآن  فقؤؤاللقؤؤ   ألنص ةؤؤن  فاتيؤؤا  لممنبؤؤر ( . ش ؤؤال هبؤؤر ة ؤؤم لمؤؤا  ؤؤال لؤؤ   لجينؤؤا
  ةسؤؤ   لصؤؤحب  معؤؤ   ل قؤؤاع  لحلكؤؤاتفؤؤاألنص مؤؤ    ةسؤؤ   ألنص فؤؤي  ل ؤؤايل ييؤؤر   ةسؤؤ   ألنص فؤؤي  لبؤؤاآ   

ش ؤؤال هبؤؤؤر   . (   لباآيؤؤ  ييؤؤؤى مقتضؤؤى  لتع ؤؤةظ ش إلجؤؤؤالل ش لحةؤؤاء كحؤؤؤال مجؤؤالس  لميؤؤر  شمصؤؤؤاةيوظ  ل ؤؤايل  ش
فؤؤؤي  ل صؤؤاة  ش ليالغؤؤؤ    فؤؤأكيل هللان بوؤؤظ  أ همؤؤؤا هيؤؤل  لؤؤؤاةةا ةصؤؤل  لسؤؤل ج:    ليؤؤؤاس فؤؤي  ألنص ييؤؤؤى ثؤؤال  آبقؤؤات

فؤؤؤي رياضؤؤؤ   لي ؤؤؤرس شتأنوؤؤؤب   فؤؤؤأك ل هللان بوؤؤؤظ  .  شهمؤؤؤا هيؤؤؤل  لؤؤؤاو   لميؤؤؤر  شهبؤؤؤعار  لعؤؤؤلص هسؤؤؤمار شة ؤؤؤ,  لعيؤؤؤرم ش
فؤي آوؤار   لقيؤرص شمل يؤا   ألسؤل ر   فؤأكيل هللان بوؤظ  .  شهما هيل  لخصردؤة   لجر رح شة ,  لحاشن شتل   لشور ت

شهش ؤؤؤات  لحضؤؤؤرر  ش لرفؤؤؤاء  ؤؤؤالعورن شة ؤؤؤ,  لر ؤؤؤن ش يؤؤؤ   اللت ؤؤؤات إلؤؤؤى  لخؤؤؤر آل شةسؤؤؤ   ألنص فؤؤؤي مر  ؤؤؤف  لطيؤؤؤب
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   :   بؤ   لمبؤار  شمقامات  لقلص (. ش ال سول:   م   ول ة س   األنص فور  عيا    اإلرالص( . ش ال ييؤا
 إة  معلف   لي س شريرةاتوا شتجيب تيك  لليرةات  ( .    ا هك ل  لياس  لقرل في  ألنص شةح  ةقرل

 ب مالهم   ألنص ( . :  إذ  دحن  لمحب  تأكات ييى  لمح ش ال هبر ي ما 
. شم  يذ  همل  لييي  شلوذ  لظ  ك  كمال يذ   لخيق إال ليلسل ش ألةيةاء دير ت   شسالم  يينوظ

ه   ستل يررت  شى  كا  رالةا ال ول ه هةا هن ا م    ييى ةسب  لقلص مي  شتع ةم  شىجالل  شبا     للجل
ص ظايل  شباآيا فما هساء هةا  ألنص في  ل ايل إال ير ب  لحم  ألن   لحةاء مي  شمعلف  ش اره ش ال  عضوظ

:   م  تواش   األنص    ب   لمبار  رةم    ظايل  . شما هساء هةا  ألنص  اآيا إال ير ب  اآيا . ش ال ييا
ير ب  حلما   لسي  شم  تواش   السي  ير ب  حلما   ل ل  ة . شم  تواش   ال ل  ة ير ب  حلما  

 ستخل ج ما في  لطيةع  م   ل مال   شة ةق   ألنص  ستعمال  لخيق  لجمنل . شلوذ  كا   ألنص  .. لمعلف  ( 
فل  هلل سبحاة   ةأ  إلةسا  لقيرل  ل مال  ما هيطاه م   أليية  ش الستعا ن .  ال     م   لقر  إلى  ل عل

اَها  : تعالى  .( 10  لشمس:  َوقَدْ َخاَب َمْن دَسهاَها*  قَدْ أَْفلََح َمْن َزكهاَها  * .َْقَواَهافَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها وَ *  َوَنْفِس َوَما َسوه

فعيل ي  ريق  لي س  التسري  ش لا ل  ييى  اليتا ل ش لتمام ثظ هريل ي   يرلوا لي جرر ش لتقر  شه  ذلك ةالوا 
ا  آن     لتي هنص بوا رسي  شهةيةاءه مي   متحاةا ش رتبار    ثظ رم  ال الح م  هكايا فيمايا شياليا شرفعو

شهشلةاءه شيي  لتقر  ثظ ةكظ  الشقاء ييى م  نسايا فأر ايا شةقليا شداليا ش معوا  ال جرر و  سبحاة  
 شتعالى هييظ .
شال  ست ةظ ألةا  ير  ل ةام باوي  ش لتأنص  آن    ظايل  شباآيا  ه   ألنص م    تبار  شتعالى  ش لمقصرن

معلفت   أسما   شد ات  شمعلفت  باوي  شبلي  شما  حب شما  كله شة س   ص م    إال ب الث  هبةاء ط  ألن
 .  مستعا   ابي  لني  متونئ  لقيرل  لحق ييما شيمال شةاال و   لمستعا 

 
 : فالقرفو مم وء به   وأما ار ب مة الر ول تانيا:
ألمله شتيقي ريله  القيرل ش لتصاوق نش  ه   حمي  معارض   كمال  لتسيةظ ل  ش الة ةان  فلهس  ألنص مع  

رةال  اآل  سمة  معقرال هش  حمي  بيو  هش بكا هش  قام يية  هللار ء  للجال شهباالت هذياةوظ فنرةاه  التحكةظ 
ا ش لتسيةظ ش الة ةان ش إلذيا  كما شةا  لملسل سبحاة  شتعالى  العبان  ش لخضرع ش لذل ش إلةا   ش لتركل فوم

ترةنا  لملسل شترةنا متا ع   للسرل فال  حاكظ إلى غنله شال   ترةنا   ال ةجا  ليعيا م  يذ ص   إال بوما
ولضى  حكظ غنله شال  قف تي نذ همله شتصاوق ريله ييى يلض  ييى  رل بةخ  شىمام  شذشي مذ ب  شآا  ت  

 شم   ع م  . 
أمل شال ةوي شال إذ  شال تصلف ةتى  أمل ير شييوى ه  ال وتقام بن  وا      شم   ألنص م   للسرل  

. شيذ   اق إلى ورم  1   ا هووا  لذو  هللامير  ال تقامر  بن  واي   شرسرل  (.  لحجل ت  شيأذ  كما  ال تعالى:  
 ل ةام  شلظ ويسر فالتقام بن  واي سيت   عا شفات    كالتقام بن  وا   في ةةات  شال فلق بنيوما ييا ذي يقل 

ال تقام بن  واي  : تقرل  لعلص  تر  ييى رسرل   . ش ال هبر يينا ئ: ال ت ت .  ال مجايا رةم     سيةظ
: ال تأملش  ةتى  أمل شال تيور  ةتى  ش ال غنله .  إلمام شبن  واي  ألص هي ال تعجير   األمل ش ليوي نشة 
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سيب لحير   أليمال   فما  ل   بلف   آلر ء  ه  ال تلف   ألدر ت فرق درت  فلة   . شم   ألنص مع  ويوى
شةتا    ألف ار ييى سيت  شما جاء     هتل  ذلك مرجبا لقيرل  أليمال شرف   لصرت فرق درت  مرجبا لحيرآوا 

 . 
ه  ال  ستشكل  رل  بل تستشكل  آلر ء لقرل  شال  عارض ةص    ةاس بل توار  ألقةس    شم   ألنص مع 

حلف كالم  ي  ة ةقت  لخةال  سمة  هدحا   معقرال   ةعظ ير مجورل شي   لصر ص شتيقى ليصرد    شال  
 .   معحشل شال ور ف  يرل ما جاء    ييى مر فق  هةا ف ل يذ  م   ي   ألنص مع  شير ين   لجله  

 
 تالما : ار ب مة الخ.  ق :
في ل ملتب  هنص . ش لمل تب فنوا بوظ   فور معاميتوظ ييى  رتالف مل تيوظ  ما وينق  شهما  ألنص م   لخيق
هنص هللارل . شم    هنص ير هرم      شم   لعالظ  هنص راص شلألص ميوما  هنص راص   فم   لر لاو 

. نص غنل هن   م  هدحا   شذشي هةس  لسيطا  هنص وينق    . شل  م   أل ل   هنص وينق بوظ . شم   ألجاةب ه
فيألكل هللان ص شليشلص هللان ص شليلكرص ش لاررل    ل ةال هنص. شل  شم   لضةا هنص غنل هن   م  هيل بنت 

 ش لخلشج ش لس ل ش إل ام  ش ليرم هللان ص شلييرل هللان ص شلي الم هللان ص شليسكرت ش الستماع هللان ص .
يير   بقاشت  شبر ره فما  ستجيب رنل  لاةةا ش آلرل   م ل   يير   سعانت  شفالة  ش ي  هن   شهنص  لملء 

كةا ةجى داةب  م  ةبس   . فاة ل إلى  ألنص م   لر لاو  اةوا  م ل  ي   ألنص ألنص شال  ستجيب ةلم
كةا  متح  داةب   -تأشيال شىقباال ييى  لصال   - لاار ةن  هآبقن يينوظ  لصخل    ش إلرالل    م   ألم

ألنص . شتأمل هةر ل كل بقي شماتل شمابل  كةا تجا  ي    بوام درمعت  شضلص  لياس ل  شرمة   ال اةش 
كةا ةلم   لسيب  عا ه  بلن بنا   . ش ة ل   يي  لتي سا ت  إلى  لحلما  . ش ة ل  ي  هنص يرف م  رالا

: ما كا  ويباي الب  هبي  حاف  ه   ه  وتقام بن  وا   فقال  هنص  لصاوق رضي   يي  م   لييي في  لصال 
 عاه ف ا  ذلك  لتأرل إلى ري   ش ا هشمأ إلة  وتقام بن  واي رسرل   كةا هشرث  مقام  ش إلمام   األم  

 .  ثين مكاةك جمح  شسعةا إلى  ا م  كل رطر  إلى شر ء مل ةل إلى  ا م تيقط  فنوا هيياق  لمطي و  هييظ  ه 
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 ] شم   ألمرر  لوام  في تلبة   لمجاياو  شبباص  إلسالم يمرما   ما هشرنه  ب   ل ةظ ييا  رل [ :

  ياهل:ش  ال داةب  لم
 :   ( العدواو حفف الود )نن الغ و والجفاء بمعرفة قرر  ار ب  

 لر رف في   ير  ي   ألنص ش ألنص  يذ  م  هةس   لحاشن فل   الةحل ف إلى هةا آلفي  لاير ش لج اء   
    لرسط بن   لطلفن  فال  قصل  حاشن  لشلع ي  تماموا شال وتجاشه بوا ما جعين ةاشن  ل    ف اليما ياش 

نو    بن   لاالي فة  ش لجافي   . ش ال  عة  لسيف:   ير سرء  ألنص  و  ال  حب  لمعتاو  . ش لعاش  
كم  لظ  كمل هيضاء  لرضرء شلظ ورف  لصال  هللان بوا  لتي سيوا رسرل     يي  . فلضاي   ألنص  الج اء

كالرسرس  في يقا  لية  شرف       الاير. شىضايت  شفعيوا   شيي  ليب م  ما   هنص ما بن  ش جب شمستحب
 لصرت بوا ش لجول  األذكار ش لاير ت  لتي بلين سل    شتطريل ما  لسي  تخفة   شةذف  كالتشوا  ألشل   

 ليقارش  لوا  ش لسالم  لذي ةذف  سي  شهيان   لتطريل ييى ما فعي  رسرل   ال ييى ما   ي  سل ق  لصال  ش
ه  ال  اير فنوظ كما غين  ليصار  في  لمسةم    لترسط في ةق  ألةيةاء يينوظ  لسالمشيشتورة  .. شم ال يذ  

هللامير  بوظ شيحرشيظ   شال  ج ر ييوظ كما ج ن  لنورن فاليصار  يياشيظ ش لنورن  تيريظ شكذبريظ . ش ألم   لرسط
قر وظ شال  ستالق فنوا ه  ال   ل  في  ل ةام  ح  شةصلشيظ ش تبعر  ما جاءش     شم ال ذلك في ةقرق  لخيق

 حنث  شتال بوا ي  ةقرق   هش ي  ت منيوا هش ي  مصيح  نوي  ش يب  شه  ال  ج ر ييوا ةتى  عطيوا 
 (1 [ هيؤ..  يي  لعال و  هييظ   ال ية  فل   لطلفن  م   لعاش    لضار شييى يذ   لحا . فح ةق   ألنص

 
  أصناف الَخْلق:أداب اإللفة واألخوة والصحبة والمعاَرة مع 

 :   ال  إلمام  لاح لي رةم   
آرال ش متياةا . شهلف بن   يربوظ فأدبحر  بيعمت    لحما هلل  لذي غمل د ر  عبانه بيطا ف  لتخصةم    

شفي  آلرل  رفقاء شرالةا ش لصال  ش لسالم ييى  إرر ةا شةحع  لال م  داشريظ ف ير  في  لاةةا هدا اء شهرا ةا  
 هما  عا: اال شىةساةاط ى شييى هللال  شهدحا    لذو   تبعره ش  تاش      رال شفعال شيمحما  لمص

في مجاري  فل   لتحاص في   تعالى ش ألرر  في نوي  م  هفضل  لقلبات شهلطف ما  ست ان م   لطايات  
 ألرر  ي   وا تص ر لعان ت شلوا بلش  بوا ويتحق  لمتصاةير   المتحابن  في   تعالى شفنوا ةقرق  مل يات

  ما رج  لسال ن  ةحغات  لشةطا  فبال ةام  حقر وا وتقلص إلى   هل ى شبالمحاف   يينوا ت  بر  ب  ل ار ت ش
 لعيى شةح  ةين  مقادا يذ   ل تاص في ثالث  هبر ص  لباص  ألشل في  .  لارجات  ارتصار (  –ميحل   ألنص  -

شنرجاتوا شفر  ايا  لباص  ل اةي في ةقرق  لصحب  شهللان بوا  شبلشآوا فضني   ألل   ش ألرر  في   تعالى 
ش لجر ر ش لميك شكةفة   لمعابل  م  م   ا بيى بوذه  شة ةقتوا شلر هموا  لباص  ل الث في ةق  لمسيظ ش للةظ 

  ألسباص .

                                                
  ارتصار ( . –ميحل   ألنص  -  ما رج  لسال ن   (1 
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رر  : إييظ ه  شنرجاتوا شفر  ايا فضني   ألل   ش أل  لباص  ألشل في فضني   ألل   ش ألرر  شفي بلشآوا 
ورجب  لتحاص ش لتآلف ش لتر فق شسرء  لخيق و مل   ألل   ثمل  ةس   لخيق ش لت لق ثمل  سرء  لخيق فحس   لخيق 

محمرن  شةس   لخيق ال تخ ى في  لاو    لتا بل شموما كا   لم مل محمرن  كاةن  ل مل    لتباغة ش لتحاسا ش
  .(4  لقيظ:  َوِإنهَك لَعَلَ  ُخلُِق َعِظيمِ  يية   لسالم إذ  ال : فضنيت  شير  لذي ماح   سبحاة     ةية  

ب   ( .  ش ال هسام  أ مر ما  دقل الناس الجنة تقون هللا وحسن الخ قش ال  لييي ديى   يية  شسيظ :    
بعمه سيظ   بليك  ييا  ا رسرل   ما رنل ما هيطى  إلةسا  فقال :  ريق ةس  ( . ش ال ديى   يية  ش 

( . ش ال  أتقل ما  وقة في المن او ق ق حسنشسيظ    ش ال ديى   يية    ( . رتمم موا ن ارقال 
وال أ)و هرير  رقي هللا ونه وما حسن الخ ق يا  و يك بوسن الخ ق  ) يا أبا هرير  ديى   يية  شسيظ : 

.  شال  خ ي ه  ثمل   لخيق  لحس  (  ر ول هللا وال تصل من ووعك وتعفو ومن ا مك وتعوي من حرمك
 لرةش  شموما آاص  لم مل آابن  ل مل  شكةا ش  ا شرن في  ل ياء ييى ة س  ألل   سةما إذ    ألل   ش  ةقطاع 

 لتقر  ش  لاو  شةب   م   آل ات ش ألربار ش  آلثار ما فة  ك ا   شمقي   ال   تعالى  كاةن  لل  ط  يي 
لو أنفقت ما في األرِ جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن هللا ألف  بيعم   ألل  :  يى  لخيق م ول  ي ةظ ميت  ي

ش يتصمر   هي  األل   ثظ ذم  لت ل   شهجل ييوا فقال يح م   ا ل :   فأصبحتم بنعمته إخوانا  :ش ال بينهم
إو أوربكم مني مج سا أحا نكم شسيظ:   ش ال ديى   يية  ،   حيل   جمةعا شال ت ل ر  إلى لعي ظ توتاش  
في  لاو :   ألرر ( .  ش ال ديى   يية  شسيظ في  ل ياء ييى أقالوا الموطكوو أ نافا الذ ن يألفوو ويؤلفوو 

( .  ش ال هبر إنريس  لخرالةي لمعاذ ذ ره واو ذ ر أوانه من أرا  هللا به قنرا رزوه ق نال صالوا إو نس    
 نصب لوائفة من فقال ل  ه شل ثظ ه شل فلةي سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ  قرل     إةي هةبك في  

الناس  را ي حول العرش  وم الايامة وجوهسم  القمر لن ة البدر يف ع الناس وهم ال يف ووو ويخاد الناس 
يا ر ول هللا فقال هم  الذ ن ال قود و نسم والهم يو نوو فقنل من هؤالء وهم ال يخافوو وهم أولياء هللا 

حقه موبتي ل ذ ن  ت اوروو  : أو هللا تعال  يقول:   ديى   يية  شسيظ  (  . ش ال المتوا)وو في هللا تعال 
وحقه موبتي ل ذ ن  تباذلوو من أج ي وحقه موبتي  من أج   وحقه موبتي ل ذ ن  توا)وو من أج ي 
 ت اوروو من أج ي وحقه موبتي ل ذ ن  موبتي ل ذ ن  ل ذ ن  تناصروو من أج ي حد   إو هللا يقول حقه

بجاللي  إو هللا تعال  يقول  وم الايامة أ ن المتوا)وو  :    ( . ش ال ديى   يية  شسيظ  توا)وو من أج ي
 بعة يظ سم هللا في ا ه  وم ال :   ( . ش ال ديى   يية  شسيظ  النوم أا سم في ا ي  وم ال ال إال ا ي

وا ل وشاب ناأ في عبا   هللا ورجل و به متع ق بالمسجد إذا قرج منه حت  يعو  إليه  ا ه إمام ال إال 
 ورجالو توابا في هللا اجتمعا 

و   ذلك وتفروا و يه ورجل ذ ر هللا قاليا ففاقه ونناه ورجل  وته امرأ  ذات حسب وجمال فقال إني  
تع م شماله ما تنفق يمننه حد   أ)ي هرير   بعة  تعال  ورجل تصد  بصدوة فأقفاها حت  ال أقاد هللا 

تحيير  إلى   بباة :   ( . ش ال عةسى يية   لسالم  يظ سم هللا في ا ه  وم ال ال إال ا ه إمام وا ل
 لمعادي شتقلبر  إلى    التبايا ميوظ ش لتمسر  رضا    سخطوظ  الر   ا رشح   فم  ةجالس  ال جالسر   هيل 

: ( .  ال ييي رضي   يي      رؤيت  شم  وحيا في يمي ظ كالم  شم  ولغبكظ في  آلرل  يمي  كلكظ م  تذ
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فلةوظ يا  في  لاةةا ش  آلرل  إال تسم  إلى  رل هيل  ليار فماليا م  بافعن  شال داوق ةمةظ  ييةكظ  اإلرر     
من  ليوار ال هفطله ش من  لينل ال هةام  شهة قن ش   لر د:   ش ال ييا   ب  يمل رضي   ييوما  ( . 

ورم همرت شلةس في  ييي ةب أليل آاي    شباة أليل معصة    ما  مالي غيقا غيقا في سينل   همرت 
  ا  ب  هللانم :   . ش ال  لحس  ييى ضاه ( ة عيي ذلك بنئا 

إال  أيمالوظ فل   لنورن ش  ليصار   ال  الةك  رل م   قرل  لملء م  م  هةب فلةك ل  تيحق  ألبل ر 
. شيذه إبار  إلى ه  مجلن ذلك م  غنل مر فق  في  عة  أليمال هش كيوا ال ( شلةسر  معوظ   حير  هةيةاءيظ 

ياه تليا ه  تسك   ل لنشس شتجاشر  للةم  في ن ره م   ليينن  ش :    عة كالم   وي  .  ش ال  ل ضنل في 
يمل يميت   أي بور  تلكتوا  أي غة, ك مت   أي رةظ  اآ  شديتوا  لحن   أي  لصا قن  ش  لشوا ء ش  لصا

 . (   أي  عنا  اربت  في     أي هل  ألرةك غ لتوا  أي  ليب  ايات  في 
هةبك ما  لذي هةييتيي ل  ثظ ةرل شجو  ش  ال :   إةي ألةبك في   فقال : ش ال رجل لمحما ب  ش س   

 . ( ه  هةب فةك شهةن لي مباة هيرذ  ك  ليوظ هةي

 (1 [ هيؤ..(ة ل  للجل إلى شج  هرة  ييى  لمرن  ش  للةم  عبان  :   ش ال  ل ضنل   
                                          

 من آداب الجهاد 

ما    يح م ( في مسأل  هللان ص  لقتال شهةكام    جاء في كتاص    لذرا ل  لع ام م  ممل ات  لشةر ييا
 ةقتطف مي  ماويي:

لقا بلع  لقتال في  إلسالم ليشل  لاير   إلسالمة    شىةقاذ  لبشلي  م   ل  ل   شةقيوظ م  ظيم   لاةةا إلى ] 
همام   الجتماعة   إل تصان   ش ةرر  آلرل . شلذ  فل   لقتال في يذ   لاو   لحيةا إله ل   لع بات  لسةاسة  ش

ه  تقرل ه  شظة    لجوان   لقتال( : ير تحطةظ  لحر جح  لتي تقف نش  ةشل   لاير   إلسالمة    بل تستطة 
يذ   لاو  في ربرع  لعالمن    فل   يل  لياس يذ   لاو  فال ةاج  إلبوار سةا   شال إر    نماء   شال إتالف 

  إليمار ال لإلتالف ش لامار. آت شهمر ل   أل  يذ   لاو  جاء لإلدالح ششمي
ل ضلشر  م لشض  ييى  لمسيمن  ألةوظ  حمير  ر     لترةنا   شيظ مأمررش  بيشليا فرق كل ش لقتل ش لقتا
 ضلش  تقار  قاريا . ل ر بة  شسول. ش
ستط   لاير   إال  قتال  ألة م   لسةاسة  ش لسيطات  لقا م   اتييايظ ألةوظ  حرلر  بنييا شبن  تيية  ةفلذ  لظ 

سة  شهدحاص ش ألمر ل شتجمعات  ل با ل  ضطلرةا لمر جوتوظ  السالح ةتى  لياس. فلذ  ش ف هماميا  لقر   لسةا
 ييا شبن   لشعرص  لتي هملةا  لةقاذيا.ن  تحر   لطليق ب  ستسيمر  لوذ   لاو  ش

  ِب َ َه َّللاه ِ َِ اْنتََهْوا فَإ ِ ِ فَإ يُن كُلنهُ ِله ََ الد ِ ََ فِتْنَة  َويَكُو ََ بَِصير  َوقَا.ِلُوهُْم َحته  ال .َكُو  . (39   ألة ال :  َما يَْعَملُو
 لياس ألة سوظ م  نش      فل   ستسيمن يذه  ش  عيا  ذو فالقتال إله ل   ل تي    شتحطةظ  لطام   ل

  لطام   شهلقن  لسيظ فال ةاج  إلبوار  لسالح شال ضلشر  لقتل  لياس.

                                                
 ( . ارتصار   ي  كتاص إةةاء ييرم  لاو   (1 
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م   ليار: م  ةار  لجايية  في  لاةةا  –ر غنن ةتى  لط –شلذ  فل   إٍلسالم  حلص هشال ييى إةقاذ  لياس 
فوهللا لكن  ستدي  ) لل    ورم رنيل: ل  شم  جحةظ  آلرل    شلذ   ال  لييي ديى   يية  شسيظ لعيي ةنيما سيظ 

 مت ق يية  . ( بك رجل واحد قنر لك من حمر النعم
لقطعا   لمستعيا  لتلو   لبشلي    فال با شم  ييا فالقتال في  إٍلسالم ضلشر  إلةقاذ  لشعرص  لمستضع   ش 

م  إةح ل يذ  آللو   لبشلي  إلى مقام  لعيرن   شىةقاذ  لعينا شتحليليظ   فل  هبن يذه  ألرباص  آلنمة  ه  تحشل 
م  ييةا وا فال با م  تحطةظ كيليا وا شىيانتوا إلى ةجموا  لطيةعي إلى ةايا  لذي تخطت  ظيما شياش ةا ييى 

 اء شجماجظ  ألبلياء شهبالء  لشوا ء. حرر  لام
شم  ييا فل   إلسالم  عيظ مبانئ كيل    شيخط رطرآا ش ضح  تعتيل  ر يا يام  في  لجوان   شهيموا: 

 ه   لقتال ليشل  لاير   إلسالمة  فم  لظ  قف في آليقوا فال  جره  تال  شلذ :
 ال با م  يلض  لاير  ييى  لياس  يل  تالوظ   -
 الوظ  يل تييةاوظ  لاير .شال  جره  ت  -

ش اتؤل  فايؤل(: دؤةا  مشؤارك    هي:  جؤب (  ووهات وهم حته  ال تكهوو فتنهة )تير  اال  جره  تؤل  لؤذو  ال  قؤ -
 ه   كر   لذي  قاتي   لمسيمر  مقاتال  

ن  سؤاء  ش لمقعؤاو  ش لؤذمنيشال  جره  تال  لذو  لةس لوؤظ بؤرك  شال  ؤأس شال تخشؤى مؤيوظ  ل تيؤ  كاألآ ؤال   ش ل -
   ش لل با    ش لميعحلن  ي   لياس.

 همام  لاير  .  ال  جره إتالف  لمر ل شال  ط   لشجل شال ةلق  لينرت إال  قار  لضلشر  إله ل   لحر جحش   -

 ال  جره  عا  لقتال تم نل   لم ي ( شال تشري  ليمرتى. -

  ايظشال غار  ما شفر  بذمتوظ شيو ش لذم  ش لعوا  تال  الستسالمال  جره  عا  -

  ََْيئاً َولَْم يَُظاِهُروا َعلَْيكُْم أََحداً فَأَ.ِمن وا إِلَاْيِهْم َعْهادَهُْم إِلَا  إِال الهِذيَن َعاَهدْ.ُْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ثُمه لَْم يَْنقُُصوكُْم 

َ يُِحبن اْلُمتهِقينَ  َه َّللاه  (1 هيؤ ..[  ةاوث دحةم ( ل ل غانر لر ء ورم  ل ةام    . (4  لترب : ُمده.ِِهْم إِ

                                                
 .(1/285  لذرا ل ج (1 
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 قووب رئيسية في ف اب الجسا  : 

   لتعامل م   ل  ار هثياء  لجوان رسظ هبر  كل رضي   يي  معالظ ش ضح   شرطرآا ش ضح  في سةاس 
فقا هشدى وحيا ب  هبي سفةا  لما بةع  مابةا ششجو  إلى  لشام فقال :   شىةي  ا شلنتك ألبير  شهجلبك   فل  

نتك إلى يميك شهنتك   شى  هسأت يحلتك . فعيةك بتقر    فلة  ول  م   اآيك م ل  لذي ول  م  هةسين رن
ظايل  . شى  هشلى  لياس  اهلل هبايظ ترلةا ل  . شه لص  لياس إلى   هبايظ تقلبا إلة   عمي  . ش ا شلنتك يمل 

ىذ   امن ييى جيا  فأةس  دحيتوظ   ش باهيظ رالا   فل ا  شينب   لجايية    فل    وباضوا شيباة هييوا   ش 
 الخنل   شيايظ إ اه   شىذ  شي توظ فأشجح . فل  ك نل  ل الم ويسي  عض   عضا . شهديم ة سك  صيم لك 
 لياس   شدل  لصير ت ألش اتوا  لتمام ركريوا شسجرنيا   ش لتخش  فنوا . شىذ   ام ييةك رسل ياش  فأكلموظ 

فنلش  رييك   شيعيمر   -و  هييظ  –لجر  م  يسكل  شيظ جايير     .   شال تلي وظ   شه يل لي وظ   ةتى  خ
ييمك   شهةحلوظ في ثلش  يسكل    ش مي  م   ييك م  محانثتوظ . شك  هةن  لمترلي ل الموظ . شال تجعل سل  

شنل ريل  فتمتى تخح  ي   لم شال .لعالةنتك فةخيط همل  .   شىذ   ستشلت فاداق  لحاوث لصاق  لمشرر  
م   يل ة سك .   ش سمل  الينل في هدحا ك تأتك  ألربار شتي شف ييا   ألستار . شهك ل ةلسك شبانيظ في 
يسكل  .   شهك ل م اجأتوظ في محارسوظ    انل ييظ ميوظ  ك . فم  شجات  غ ل ي  ةلس  فأةس  هن   

 ألشلى هآرل م   ألرنل  فلةوا ه سل لقلبوا م     ش جعل  ليرب  لينلبنيوظ في  شهيقبشياقب  م  غنل إفل   . 
فت ساه  شال  سكل ي ليوار   شال تخف م  يقرب   لمستحق   شال تتجيى فنوا . شال تسلع إلنوا   شال تا ل ي  هيل 

ي   لياس هستاريظ ش كتف  عالةنتوظ . شال تجالس  لعاب ن    شجالس هيل  تتجسس يينوظ فت ضحوظ . شال ت شف
فاء . ش داق  ليقاء شال تجي  فةجي   لياس . ش جتيب  لايرل فلة   قلص  ل قل شياف   ليصل . شستجا  لصاق ش لر 

 (2 [ . هيؤ .ه ر ما  ا ةبسر  هة سوظ في  لصر م  فايريظ شما ةبسر  هة سوظ ل ( .   
 

************* 
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 العبادات والنوافل 
 الصالة :

سيرةي فوابره ه   سألره فجاء رجل فجيس ييا :  يية  شسيظ ي  هبي يليل   ال  ال رسرل   ديى    *
ركيتة  فقال  ا رسرل   ما  إلسالم  ال ال تشل   اهلل بنئا شت ةظ  لصال  شتمتي  لحكا  شتصرم رمضا   ال 
دا ن  ال  ا رسرل   ما  إل ما   ال ه  تمم   اهلل شمال  ت  شكتا   شلقا   شرسي  شتمم   البعث شتمم  

لقار كي   ال دا ن  ال  ا رسرل   ما  إلةسا   ال ه  تخشى   كأةك تل ه فلةك إ  ال ت   تل ه فلة  ول    ا
 ال دا ن  ال  ا رسرل   متى تقرم  لساي   ال ما  لمسئرل ييوا  أييظ م   لسا ل شسأةاثك ي  هبل آوا 

   لعل    لصظ  لبكظ مير   ألرض فذ   م  هبل آوا إذ  رهون  لمله  تيا ربوا فذ   م  هبل آوا شىذ  رهون  لح ا
 شىذ  رهون رياء  ليوظ وتطاشلر  في  لييةا  فذ   م  هبل آوا في رمس م   لانب ال  عيمو  إال   ثظ  له : 

إَ هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام وما .دري نفس ماذا .كسب غدا وما .دري نفس بأي 

 ال ثظ  ام  للجل فقال رسرل   ديى   يية  شسيظ رنشه ييي فالتمس فيظ   وت إَ هللا عليم خبيرأرِ .م
 . ش مسيظ ش ليسا ي شهةما  لبخاري   رش ه   .( جاشه فقال رسرل   ديى   يية  شسيظ يذ  جيليل هر ن ه  تعيمر  إذ لظ تسألر 

بيي  إلسالم ييى رمس  ديى   يية  شسيظ :   * ي   ب  يمل رضي   ييوما  ال:  ال رسرل  
رش ه  لبخاري شمسيظ (   بوان  ه  ال إل  إال   شه  محما  رسرل   شى ام  لصال  شىوتاء  لحكا  ش لح  شدرم رمضا 

 ش لتلمذي شهةما في  لمسيا .

 إل ما  ش لحما هلل تمأل   لطورر بطل*ي  هبي مالك  ألبعلي  ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ:   
 لمنح   شسبحا    ش لحما هلل تمت  هش تمأل ما بن   لسماش ت ش ألرض ش لصال  ةرر ش لصا   بليا  ش لصيل 

  شمسيظ ش لتلمذي ش ب  ماج  شهةما.  رش ه ( ضةاء ش لقلهللا  ةج  لك هش ييةك كل  لياس  ااش فبا   ة س  فمعتقوا هش مربقوا 

سألن  لييي ديى     : ةي  قرل ةاثيا داةب يذه  لا ر شهبار إلى ن ر ييا    اله ا يملش  لشنبا  *
يية  شسيظ : هي  لعمل هةب إلى    ال  لصال  ييى ش توا  ال ثظ هي  ال ثظ بل  لر لاو   ال ثظ هي  ال 

 ذي ش ليسا ي شهةما .رش ه  لبخاري شمسيظ  لتلم(   لجوان في سينل    ال ةاثيي بو  شلر  ستحنت  لح نةي
هرهوتظ لر ه  ةول  بباص هةاكظ  اتسل  *ي  هبي يليل  هة  سم  رسرل   ديى   يية  شسيظ  قرل :   

فة  كل ورم رمسا ما تقرل ذلك وبقي م  نرة   الر  ال وبقي م  نرة  بنئا  ال فذلك م ل  لصير ت  لخمس  محر 
  تلمذي ش ليسا ي شهةمارش ه  لبخاري شمسيظ ش ل(       لخطا ا 

 لصال   لخمس ش لجمع  إلى  لجمع  ك ار  لما  :  *ي  هبي يليل  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال
 رش ه مسيظ ش لتلمذي ش ب  ماج  شهةما( بنيو  ما لظ تاش  ل با ل 

ونون  با منه نه مة النبي ص   هللا و يه و  م في  فر فأصبوه  وما وري: )  *ي  معاذ ب  جيل  ال
نسنر فق ه يا ر ول هللا أقبرني بعمل  دق ني الجنة ويباودني ون النار وال لقد  ألتني ون وظيم وإنه 
ليسنر و   من يسره هللا و يه تعبد هللا وال تار  به شنكا وتايم الصال  وتؤتي ال  ا  وتصوم رمضاو وتوج 

دوة توفل الخونكة  ما يوفل الماء النار وصال  البنه تم وال أال أ لك و   أ)واب الخنر الصوم جنة والص
الرجل من جود ال نل وال تم تال تتجاف  جنوبسم ون المضاجة حت  ) غ يعم وو تم وال أال أقبر  )رأس 

ومو ه الصال  وذرو   ومو ه وذرو   نامه و ه )   يا ر ول هللا وال رأس ارمر اا الم و ارمر   ه و
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بر  بمال  ذلك   ه و ه )   يا نبي هللا فأقذ ) سانه وال  ل و يك هذا فق ه يا  نامه الجسا  تم وال أال أق
نبي هللا وإنا لمؤاقذوو بما نتك م به فقال تك تك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار و   وجوهسم أو و   

   . ال هبر عةسى يذ  ةاوث ةس  دحةم رش ه  لتلمذي ش ب  ماج.  مناقرهم إال حصائد ألسنتسم( 
دال   لجمة  تحيا ييى دالت  في بنت  :    * ي  هبي يليل  ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال 

شدالت  في سر   رمسا شيشلي  نرج  فل  هةاكظ إذ  ترضأ فأةس  شهتى  لمسجا ال وليا إال  لصال  لظ  خط 
سجا كا  في دال  ما كاةن رطر  إال رفع    بوا نرج  شةط يي  رطنئ  ةتى وارل  لمسجا شىذ  نرل  لم

تحبس  شتصيي  عيي يية   لمال    ما ن م في مجيس   لذي  صيي فة   ليوظ  غ ل ل   ليوظ  رةم  ما لظ  حا  
 مت ق يية  .(  فة 

هتى  لييي ديى   يية  شسيظ رجل هيمى فقال  ا رسرل   إة  لةس لي  ا ا  :  * ي  هبي يليل   ال 
ل رسرل   ديى   يية  شسيظ ه  ولرم ل  فةصيي في بنت  فلرم ل  فيما شلى  قرنةي إلى  لمسجا فسأ

 .رش ه مسيظ ش ليسا ي  ( نياه فقال يل تسم   ليا ء  الصال   ال ةعظ  ال فأجب 
إ  هثقل دال  ييى  لميافقن  دال  :   ي  هبي يليل   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ   * 

شلر  عيمر  ما فنوما ألتريما شلر ةير  شلقا يممن ه  هللامل  الصال  فتقام ثظ هللامل رجال  لعشاء شدال   ل جل 
فةصيي  الياس ثظ هةطيق معي بلجال معوظ ةحم م  ةطب إلى  رم ال  شواش   لصال  فأةلق يينوظ بنرتوظ 

  رش ه  لبخاري شمسيظ. (    اليار
 

 :وقوبة تار  الصال 
في غحش  في ورم ذي غةظ فقال  كلش   صال   لعصل فل   لييي ديى  * ي  هبي  لميةم  ال كيا م  بليا 

 .مت ق يية ( م  تل  دال   لعصل فقا ةبط يمي   يية  شسيظ  ال :  
إذ   له  ب  هللانم  لسجا  فسجا  يتحل  لشةطا  :   * ي  هبي يليل   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ 

ليب  ا شييي همل  ب  هللانم  السجرن فسجا في   لجي  شهملت  السجرن فأبنن وبكي  قرل  ا شيي  شفي رش    هبي ك
(  فيي  ليار ةاثيي هينل ب  ةلص ةاثيا شكة  ةاثيا  أليمش بوذ   إلسيان م ي  غنل هة   ال فعصنن فيي  ليار

 .رش ه مسيظ ش ب  ماج  شهةما
إ  بن   للجل شبن  سيظ  قرل:  * ي  هبي سفةا   ال سمعن جابل   قرال سمعن  لييي ديى   يية  ش 

 .  رش ه مسيظ ش ب  ماج (  لشل  ش ل  ل تل   لصال  
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 الزكاة:

ه  رجال  ال ليييي ديى   يية  شسيظ هريلةي  عمل وارييي  لجي  :   ي  هبي هورص رضي   يي   *  
     بنئا شت ةظ  لصال  شتمتي  ال ما ل  ما ل  ش ال  لييي ديى   يية  شسيظ هرص ما ل  تعيا   شال تشل 

 رش ه  لبخاري شمسيظ .(   لحكا  شتصل  للةظ
سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ  خطب في :   *ي  سيةظ ب  يامل  ال سمعن ه ا همام   قرل  

  جي  ةج   لرن ع فقال  تقر    ربكظ شدير  رمسكظ شدرمر  بولكظ شهنش  هكا  همر ل ظ شهآةعر  ذ  هملكظ تارير 
  ال هبر عةسى يذ  ةاوث ةس  دحةم ( رش ه  لتلمذي شهةما(.(  ربكظ
م  هة ق هشجن  م  بيء م   ألبةاء ي  ه ا يليل   ال سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ  قرل :   *

 في سينل   نيي م  هبر ص  لجي   ا ييا   يذ  رنل لك شليجي  هبر ص فم  كا  م  هيل  لصال  نيي م 
 اص  لصال  شم  كا  م  هيل  لجوان نيي م   اص  لجوان شم  كا  م  هيل  لصا   نيي م   اص  لصا   
شم  كا  م  هيل  لصةام نيي م   اص  لليا   ال هبر  كل يل ييى م  وايى م  تيك  ألبر ص م  ضلشر  

   ( . ا  كلفول وايى ميوا كيوا هةا  ا رسرل    ال ةعظ شىةي هرجر ه  ت ر  ميوظ  عيي ه
رلجيا م  ييا   ب  يمل رضي   ييوما فقال هيل بي هريلةي ي   رل :   *  ي  رالا ب  هسيظ  ال 

  ش لذو   كيحش   لذيب ش ل ض  شال وي قرةوا في سينل    ال  ب  يمل رضي   ييوما م  كيحيا فيظ ومن 
 . رش ه  لبخاري ش ب  ماج (  ما هةحلن جعيوا   آول  لألمر لهكاتوا فريل ل  إةما كا  يذ   يل ه  تيحل  لحكا  في

 
 : تم مانة ال  ا ا

ف تعععالعى :  لف ّللا  اةف ف  لح كعا ف شع عرم ةَ َواَل يُْنِفقُونََها    ال  إلمام  لبخاري : عاص إفثمظف مع ََ الذهَهَب َواْلِفضه َوالهِذيَن يَْكنُِزو

ِ فَبَش ِ  َهذَا َما  ْرهُْم بِعَذَاِب أَِليِم يَْوَم يُْحَم  َعلَْيَها فِي نَاِر َجَهنهَم فَتُْكَوى بَِها ِجبَاهُُهْم َوُجنُوبُُهْم َواُُهوُرهُمْ فِي َسبِيِل َّللاه

 ََ  .  َكنَْز.ُْم أِلَْنفُِسكُْم فَذُوقُوا َما كُْنتُْم .َْكنُِزو
تأتي  إلبل ييى داةيوا ييى :   شسيظ  *ي  هبي يليل  رضي   يي   قرل  ال  لييي ديى   يية 

رنل ما كاةن إذ  ير لظ  عط فنوا ةقوا تطمه  أر افوا شتأتي  لايظ ييى داةيوا ييى رنل ما كاةن إذ  لظ  عط 
فنوا ةقوا تطمه  أظالفوا شتيطح   قلشةوا ش ال شم  ةقوا ه  تحيب ييى  لماء  ال شال  أتي هةاكظ ورم  ل ةام  

يت  لوا  عار فةقرل  ا محما فأ رل ال هميك لك بنئا  ا بيان شال  أتي ببعنل  حمي  ييى  شا   حميوا ييى ر 
 مت ق يية .( ر يت  ل  رغاء فةقرل  ا محما فأ رل ال هميك لك م    بنئا  ا بيان 
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 :رمضاَ  صوم

ي ييى يمل إذ  ه  هيل بةا هتى  لييي ديى   يية  شسيظ فقال نلي:   * ي  هبي يليل  رضي   يي   
يميت  نرين  لجي   ال تعيا   ال تشل     بنئا شت ةظ  لصال   لمكترب  شتمني  لحكا   لم لشض  شتصرم 
رمضا   ال ش لذي ة سي بناه ال ههيا ييى يذ  فيما شلى  ال  لييي ديى   يية  شسيظ م  سله ه  وي ل إلى 

 مت ق يية .( رجل م  هيل  لجي  فيني ل إلى يذ 
إذ  نرل رمضا  فتحن :   ي  هبي يليل  رضي   يي   قرل  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ  * 

 مت ق يية  .(  هبر ص  لجي  شغيقن هبر ص جويظ شسيسين  لشةاآن 
ما م  ةسي  يميوا  ب  هللانم إال كتب ل  * ي  هبي يليل  ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال:    

ما   ضعف  ال   يح شجل إال  لصةام فلة  لي شهةا هجحي    واع بورت  شآعام  م  يشل ةسيات إلى سب  
لخيرف فظ  لصا ظ هآنب ييا   م   هجيي  لصةام جي  ليصا ظ فلةتا  فلة  ييا فطله شفلة  ييا لقاء رب  ش

 مت ق يية  ش لي , ليسا ي .(  ريم  لمسك
م  دام رمضا  إ ماةا ش ةتسا ا غ ل ل  ما ية  شسيظ :   * ي  هبي يليل   ال  ال رسرل   ديى   ي

 ( .تقام م  ذةب 
  

 فريضة الحج:

 . 97هللال يمل      وه عل  الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً   ال   تعالى:   

سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ  قرل بيي  إلسالم ييى » * ي   ب  يمل رضي   ييوما  ال:  
 « .رمس بوان  ه  ال إل  إالم   شه  محما   رسرل   شى ام  لصال  شىوتاء  لحكا  شة   لينن شدرم رمضا 

سئل رسرل   ديى   يية  شسيظ هي  أليمال هفضل؟  ال إ ما  » * ي  هبي يليل  رضي   يي   ال 
 . ظرش ه  لبخاري شمسي«    اهلل شرسرل ،  نل ثظ ماذ ؟  ال ة  ميلشر

سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ  قرل م  ة  فيظ ولفث شلظ   سق رج  كنرم شلات  » *  شيي   ال 
 رش ه  لبخاري شمسيظ .«  هم 

 ال رسرل   ديى   يية  شسيظ  لعمل  إلى  لعمل  ك ار  لما بنيوما، ش لح   لميلشر لةس ل  »شيي   ال  
 . مسيظرش ه  لبخاري ش «  جح ء إالم  لجي 

 ين  ا رسرل   ةل   لجوان هفضل  لعمل، هفال ةجايا؟  ال ل   » * شي  يا ش  رضي   ييوا  الن 
 رش ه  لبخاري.« هفضل م   لجوان ة  ميلشر

ما م  ورم هك ل م  ه   عتق   فة   عا   م   ليار م  » *ش ييوا ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال 
 يظ  .رش ه مس«  ورم يلف 

 يمل  في رمضا  تعال ةج  » * ي   ب  عباس رضي   ييوما ه   لييي ديى   يية  شسيظ  ال : 
 رش ه  لبخاري شمسيظ .  « هش ةج  معي
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 ين  ا رسرل   يل ييى  ليساء جوان؟  ال جوان ال  تال فة ، »  * يا ش  رضي   ييوا  الن :   
 « .  لح  ش لعمل  

ثظ سئل  لييي ديى   يية  شسيظ هي  أليمال هفضل:   ال :     رضي   يي   ال ي  هبي يليل  * 
 ( .إ ما   اهلل شرسرل   نل ثظ ماذ   ال جوان في سينل    نل ثظ ماذ   ال ة  ميلشر

ثظ شفا   ثالث   لااهي * ي  هبي يليل  رضي   يي   ال   ال رسرل   ديى   يية  شسيظ:   
 ( . اج ش لمعتملش لح

ثظ تا عر  بن   لح  ش لعمل  فلةوما * ي  بقنق ي  ييا    ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ :   
 ( .  تيفةا   ل قل ش لذةرص كما وي ي  ل نل ريث  لحاوا ش ل ض  شلةس ليحج   لميلشر  ثر ص نش   لجي 

 ثظ  ليوظ هغ ل ليحجاج شلم   ستا ل ل   لحاجسيظ:   ي  هبي يليل   ال  ال رسرل   ديى   يية  ش  * 
. ) 

:  ثظ م  هتى يذ   لينن فيظ ولفث شلظ   سق ي  هبي يليل   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ  * 
 ( .رج  كما شلات  هم 
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 النوافل وفضائل األعمال

  فضل الوقوء: 
 ؤؤال   تعؤؤالى    : ااالةِ فَاْغِساالُوا ُوُجااوَهكُْم َوأَْيااِديَكُْم إِلَاا  اْلَمَرافِااِق َواْمَسااُحوا يَااا أَينَهااا الهااِذيَن آَمنُااو ا إِذَا قُْمااتُْم إِلَاا  الصه

َْ كُْنااتُْم َمْرَضا  أَْو َعلَا  َسافَ  ُروا َوإِ َْ كُْناتُْم ُجنُبااً فَااطههه ْم ِمااَن ِر أَْو َجاااَء أََحاد  ِماْنكُ بُِرُؤوِساكُْم َوأَْرُجلَكُاْم إِلَا  اْلَكْعبَااْيِن َوإِ

ُماوا َصاِعيداً َطي ِبااً فَاْمَساُحوا بُِوُجاوِهكُْم َوأَْيادِ  ُ ِليَْجعَاَل اْلغَائِِط أَْو الَمْستُُم الن َِساَء فَلَْم .َِجدُوا َمااًء فَتَيَمه يكُْم ِمْناهُ َماا يُِريادُ َّللاه

َركُْم َوِليُتِمه نِْعَمتَهُ  ََ  َعلَْيكُْم ِمْن َحَرجِ َولَِكْن يُِريدُ ِليَُطه ِ   .(6  لما ا :  َعلَْيكُْم لَعَلهكُْم .َْشكُُرو

   شسؤيظ  قؤرل:   إ  همتؤي وؤاير  وؤرم  ل ةامؤ   ي  هبي يليل  رضؤي   ييؤ   ؤال سؤمعن رسؤرل   دؤيى   ييةؤ
 .يية  مت ق  غل  محجين  م  هللاثار  لرضرء فم   ستطاع مي ظ ه   طنل غلت    فية عل (

 ييةؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال :     هال هنل ؤؤؤظ ييؤؤى مؤؤؤا  محؤؤؤر    ؤؤؤ     رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   يؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤؤ  ه
 لخطا ؤؤا شيلفؤؤ   ؤؤ   لؤؤارجات  ؤؤالر  بيؤؤى  ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال إسؤؤباغ  لرضؤؤرء ييؤؤى  لمكؤؤاره شك ؤؤل   لخطؤؤا إلؤؤى  لمسؤؤاجا 

 ش ةت ار  لصال   عا  لصال  فذل ظ  للبا  فذل ظ  للبا  ( رش ه مسيظ .
 وترضؤؤأ فنييؤؤ  هش    ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال :   مؤؤا مؤؤي ظ مؤؤ  هةؤؤا  يمؤؤل بؤؤ   لخطؤؤاص رضؤؤي

فةسؤؤب   لرضؤؤرء ثؤؤظ  ؤؤال هبؤؤوا ه  ال إلؤؤ  إال   شةؤؤاه ال بؤؤليك لؤؤ  شهبؤؤوا ه  محمؤؤا  ييؤؤاه شرسؤؤرل  إال فتحؤؤن لؤؤ  
مؤؤ   لتؤر بن  ش جعييؤؤي مؤؤ    ليوؤؤظ  جعييؤي:   رش ه مسؤؤيظ شه ن  لتلمؤذي  ( وؤؤارل مؤ  هووؤؤا بؤاء هبؤر ص  لجيؤؤ   ل ماةةؤ  

  لمتطولي  (.
 
 : فضل وراء  القرفو 

    : لقؤلهللا  فلةؤ   ؤأتي وؤؤرم     ؤلؤش يؤ  هبؤي همامؤ  رضؤي   ييؤ   ؤال سؤمعن رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل 
 رش ه مسيظ .(   ل ةام  بفةعا ألدحا  

   شييمؤ  رنؤلكظ مؤ  تعيؤظ  لقؤلهللا  شسؤيظ :  ي  ي ما  ب  ي ا  رضي   يي   ال  ال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ ) 
 رش ه  لبخاري .

  مؤؤايل  ؤؤ  مؤؤ    لؤؤذي  قؤؤله  لقؤؤلهللا  شيؤؤر:   شيؤؤ  يا شؤؤ  رضؤؤي   ييوؤؤا  الؤؤن  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 ( . مت ق يية . لس ل   ل ل م  ليلر  ش لذي  قله  لقلهللا  شيتتعت  فة  شير يية  باق ل  هجل  

  ه ر مؤؤا  إ    ولفؤؤ  بوؤؤذ   ل تؤؤاص ضؤؤي   ييؤؤ  ه   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال :    يؤؤ  يمؤؤل بؤؤ   لخطؤؤاص ر
 .( رش ه مسيظ  شيض     هللارلي 

   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :   مؤؤ   ؤؤله ةلفؤؤا مؤؤ  كتؤؤاص   فيؤؤ   يؤؤ 
لؤؤف ةؤؤلف شالم ةؤؤلف شمؤؤةظ ةؤؤلف(  رش ه  لتلمؤؤذي ش ؤؤال  عشؤؤل هم الوؤؤا ال ه ؤؤرل  لؤؤظ ةؤؤلف شل ؤؤ  ه ةسؤؤي  ش لحسؤؤي  

 ةاوث ةس  دحةم .
  إ   لؤذي لؤةس فؤي جرفؤ  بؤيء مؤ  :   ي   ب  عباس رضي   ييومؤا  ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ

 ( رش ه  لتلمذي . لقلهللا  كالينن  لخلص 
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  قؤؤال لصؤؤاةب ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال :   دؤؤيى    يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش بؤؤ   لعؤؤاص رضؤؤي   ييومؤؤا يؤؤ   لييؤؤي 
رش ه هبؤر ن شن ش لتلمؤذي ش ؤال  ( .  لقلهللا    له ش رتق شرتل كما كين تلتل في  لاةةا فل  ميحلتك ييا هللارؤل هللا ؤ  تقلؤيؤا

 ةاوث ةس  دحةم.

    : شمؤا  جتمؤ   ؤرم فؤي بنؤن مؤ  بنؤرت   ي  هبي يليل  رضي   يي   ال  ال رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
  شيتا رسؤؤرة  بنؤؤيوظ إال ةحلؤؤن ييؤؤنوظ  لسؤؤكني  شغشؤؤنتوظ  للةمؤؤ  شة ؤؤتوظ  لمال  ؤؤ  شذكؤؤليظ   فؤؤةم   ر  كتؤؤاص وتيؤؤ

 .( رش ه مسيظ  يياه
  
 : فضل صال  الناف ة 

 
  نن الصال  المكتوبة : **

 يؤل  لاؤا    عؤا  يؤل  ل وؤل شركعتؤن ي  يا ش  رضي   ييوؤا:   ه   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ كؤا  ال وؤاع هرب ) 
 .رش ه  لبخاري 

  شييوا ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال :   ركعتا  ل جل رنل م   لاةةا شما فنوا (  رش ه مسيظ. 
  شيؤؤ  هم ةينبؤؤ  رضؤؤي   ييوؤؤا  الؤؤن  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :  مؤؤ  ةؤؤاف, ييؤؤى هربؤؤ  ركعؤؤات  يؤؤل

 ش ه هبر ن شن ش لتلمذي . ل ول شهرب   عايا ةلم    ييى  ليار ( ر 
  ييومؤا يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال:   رةؤظ    مؤلء  دؤيى  يؤل  لعصؤل هربعؤا(  ي   ب  يمل رضؤي  

 .ةاوث ةس   رش ه هبر ن شن ش لتلمذي ش ال
   ه   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ كؤؤا   صؤؤيي  يؤؤل  لعصؤؤل ركعتؤؤن  ( :   شيؤؤ  ييؤؤي بؤؤ  هبؤؤي آالؤؤب رضؤؤي   ييؤؤ

 هبر ن شن  لسيان دحةم.  ه رش 
  
 : ا توباب جعل النوافل في البنه  واء الراتبة وغنرها ** 

    : هووؤا  ليؤاس فؤي بنؤرت ظ فؤل  هفضؤل  دؤير  ي  هيا ب  ثابن رضي   يي  ه   لييي ديى   يية  شسؤيظ  ؤال
 (  مت ق يية . لصال  دال   لملء في بنت  إال  لمكترب 

  إذ   ضؤؤؤى هةؤؤؤاكظ دؤؤؤالت  فؤؤؤي مسؤؤؤجاه    ؤؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ     ييؤؤؤ شيؤؤؤ  جؤؤؤابل رضؤؤؤي
 رش ه مسيظ .( فل    جايل في بنت  م  دالت  رنل   فيةجعل لينت  ةصنبا م  دالت 

    مت ق يية ( جعير  هللارل دالت ظ  الينل شتل شي   ب  يمل رضي   ييوما ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال 

 مؤؤ  رؤؤاف ه  ال  قؤؤرم مؤؤ  هللارؤؤل  لينؤؤل شسؤؤيظ :     رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ   يؤؤ  جؤؤابل
 رش ه مسيظ .(  مشورن  شذلك هفضل فينرتل هشل  شم  آم  ه   قرم هللارله فينرتل هللارل  لينل فل  دال  هللارل  لينل 
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 : ** فضل صال  الضو 

  رينيؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  صؤةام ثالثؤ  ه ؤام مؤ  كؤل بؤول يينوا ي  هبي يليؤل  رضؤي   ييؤ   ؤال   هشدؤاةي
  . شه  هشتل  يل ه  هر ا ( مت ق يية  شركعتي  لضحى 

  صؤؤؤؤبم ييؤؤؤى كؤؤؤل سؤؤؤؤالمى مؤؤؤ  هةؤؤؤؤاكظ :   يؤؤؤ  هبؤؤؤي ذر رضؤؤؤؤي   ييؤؤؤ  يؤؤؤ   لييؤؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال 
 ؤؤالمعلشف دؤؤا      شهمؤؤلف ؤؤل تسؤؤيةح  دؤؤا   شكؤؤل تحمنؤؤا  دؤؤا   شكؤؤل توينيؤؤ  دؤؤا   شكؤؤل ت ينؤؤل  دؤؤا  دؤؤا   

 دا   شيجحئ م  ذلك ركعتا  ولكعوما م   لضحى ( رش ه مسيظ .  شةوي ي   لمي ل
  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  صؤيي  لضؤحى هربعؤا شيحيؤا مؤا بؤاء  كؤا  رسؤرل   :   شي  يا شؤ  رضؤي   ييوؤا  الؤن

 .  ( رش ه مسيظ 
 
 ل أو يص ي: ** صال  توية المسجد )ر عتنن و رابية الج وس وب 

   ركعتؤن  فؤؤي هي ش ؤؤن نرؤل يؤؤ  هبؤؤي  تؤان  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤؤ :    شسؤؤيظ إذ  نرؤؤل
 جيس ةتؤى  صؤيي ركعتؤن  مت ؤق ييةؤ  شيؤ  جؤابل رضؤي   ييؤ   ؤال هتنؤن  لييؤي دؤيى    هةاكظ  لمسجا فال 

 .فقال دل ركعتن  ( مت ق يية   يية  شسيظ شير في  لمسجا
 

 :**ا توباب ر عتنن بعد الوقوء 
  يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال لؤؤيالل:     ؤؤا بؤؤالل ةؤؤاثيي  ؤؤأرجى يمؤؤل

فؤؤلةي سؤؤمعن نف ةعيةؤؤك بؤؤن  وؤؤاي فؤؤي  لجيؤؤ   ؤؤال مؤؤا يميؤؤن يمؤؤال هرجؤؤى ييؤؤاي مؤؤ  هةؤؤي لؤؤظ  يميتؤؤ  فؤؤي  إلسؤؤالم 
ال دينن بذلك  لطورر ما كتب لؤي ه  هدؤيي ( مت ؤق ييةؤ  شيؤذ  ل ؤ, لنل هش ةوار إ هتطول آورر  في ساي  م  

  لبخاري .
 
 : فضل ميام ال نل **  
َْ يَْبعَثََك َربنَك َمقَاماً َمْحُماوداً  :   ال   تعؤالى   دْ بِِه نَافِلَةً لََك َعَس  أَ   ش ؤال تعؤالى:  . (79: إلسؤل ء  َوِمَن اللهْيِل فَتََهجه

  لذ ريات .   كانوا قليال من الليل ما يهجعوَ ش ال تعالى:  .  لسجا     عن المضاجع .تجاف  جنوبهم

     شسؤيظ  قؤرم مؤ   لينؤل ةتؤى تت طؤل  ؤاماه فقيؤن لؤ   كؤا   لييؤي دؤيى   ييةؤ  ي  يا ش  رضؤي   ييوؤا  الؤن
 . ق يية ( . مت   ييا  بكرر  ال هفال هكر  لظ تصي  يذ   ا رسرل   ش ا غ ل لك ما تقام م  ذةبك شما تأرل

     مت ق يية  . ديى   يية  شسيظ آل   شفاآم  لنال فقال هال تصيةا   ه   لييي ي  ييي رضي   يي ) 
 ب   لخطؤاص رضؤي   يؤيوظ يؤ  هبةؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال :    ي  سالظ ب  ييا   ب  يمل

(  مت ؤق  لينؤل  ؤال سؤالظ ف ؤا  ييؤا    عؤا ذلؤك ال ويؤام مؤ   لينؤل إال  يؤنال مؤ   ةعظ  للجل ييا   لر كا   صؤيي
 يية  .
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 ذكؤل ييؤا  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ رجؤل ةؤام لنيؤ  ةتؤى هدؤبم  ؤال ذ   رضؤي   ييؤ   ؤال:    ي   ب  مسؤعرن
 ( مت ق يية  .  ال في هذة  رجل  ال  لشةطا  في هذةة  هش 

    رهس هةؤاكظ   عقؤا  لشؤةطا  ييؤى  افةؤ  ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال :   ي  هبي يليل  رضي
إذ  يؤؤؤر ةؤؤؤام ثؤؤؤال  يقؤؤؤا  ضؤؤؤلص ييؤؤؤؤى كؤؤؤل يقؤؤؤا  ييةؤؤؤك لنؤؤؤل آريؤؤؤل فار ؤؤؤؤا فؤؤؤل   سؤؤؤتةق, فؤؤؤذكل   تعؤؤؤالى  ةحيؤؤؤؤن 

لؤي س فل  ترضأ  ةحين يقا  فل  دؤيى  ةحيؤن يقؤاه كيوؤا فأدؤبم ةشؤةطا آنؤب  لؤي س شىال هدؤبم رينؤث   يقا  
 ( . كسال  مت ق يية 

   لسؤالم شهآعمؤر   هووؤا  ليؤاس هفشؤر  :   شي  ييا   ب  سالم رضي   يي  ه   لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال 
 ( . رش ه  لتلمذي .  لطعام شدير   الينل ش لياس ةةام تارير   لجي   سالم

   هفضؤل  لصؤةام  عؤا رمضؤا  بؤول     شسؤيظ:    هبي يليل  رضي   يي   ال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ ي
 (  رش ه مسيظ . لصال   عا  ل ليض  دال   لينل  لمحلم شهفضل 

    : لينؤل م يؤى م يؤى فؤلذ  ر ؤن  لصؤبم   دؤال ي   ب  يمل رضي   ييوما ه   لييي ديى   يية  شسيظ  ؤال 
 ( مت ق يية  . فأشتل بر ةا 

  يشؤل  ركعؤ  تعيؤي فؤي  لينؤل  سرل   ديى   يية  شسيظ كؤا   صؤيي إةؤا  ي  يا ش  رضي   ييوا:   ه  ر
 يؤؤل دؤؤال   ل جؤؤل ثؤؤظ   سؤؤجا  لسؤؤجا  مؤؤ  ذلؤؤك  ؤؤار مؤؤا  قؤؤله هةؤؤاكظ رمسؤؤن  هللا ؤؤ   يؤؤل ه  ولفؤؤ  رهسؤؤ  شيلكؤؤ  ركعتؤؤن  

  ضطج  ييى بق   أل م  ةتى  أتة   لمياني ليصال  (. رش ه  لبخاري. 
    رضؤي   ييومؤا ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال   هةؤب  لصؤال  إلؤى  ب  يملش ب   لعاص ي  ييا

 لصؤؤةام إلؤؤى   دؤؤةام ن شن كؤؤا  ويؤؤام ةصؤؤف  لينؤؤل شيقؤؤرم ثي ؤؤ  شييؤؤام ساسؤؤ  شيصؤؤرم ورمؤؤا    دؤؤال  ن شن شهةؤؤب 
 . شي طل ورما ( مت ق يية 

   رل:   إ  فؤؤي  لينؤؤل لسؤؤاي  ال ور فقوؤؤا جؤؤابل رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال سؤؤمعن رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤ شيؤؤ
 .  تعالى رنل  م  همل  لاةةا ش آلرل  إال هيطاه إ اه شذلك كل لني  (  رش ه مسيظ  رجل مسيظ  سأل 

  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال :   إذ   ؤؤام هةؤؤاكظ مؤؤ   لينؤؤل فية تؤؤتم  لصؤؤال   يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  ه   لييؤؤي
ييوؤا  الؤن كؤا  رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ إذ   ؤام مؤؤ   ظ شيؤ  يا شؤؤ  رضؤي   بؤلكعتن  رفة تؤن  رش ه مسؤي

  لينل  فتتم دالت  بلكعتن  رفة تن ( رش ه مسيظ . 
 رضي   ييوا  الن :   كا  رسرل   ديى   يية  شسيظ إذ  فاتتؤ   لصؤال  مؤ   لينؤل مؤ  شجؤ  هش غنؤله  شييوا

 .( رش ه مسيظ ديى م   ليوار ثيتي يشل  ركع  
   ةحبؤؤ  هش يؤؤ   يؤؤ  يمؤؤل بؤؤ   لخطؤؤاص رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال:    ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ مؤؤ  ةؤؤام يؤؤ

 بيء مي  فقلهه فةما بن  دال   ل جل شدال   ل ول كتب ل  كأةما  لهه م   لينل ( رش ه مسيظ . 
  رةؤظ   رجؤال  ؤام مؤ   لينؤل فصؤيى : سؤيظ يليؤل  رضؤي   ييؤ   ؤال:   ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  ش  ي  هبي 

ةضؤؤم فؤؤي شجووؤؤا  لمؤؤاء رةؤؤظ    مؤؤله   امؤؤن مؤؤ   لينؤؤل فصؤؤين شه ق ؤؤن هشجوؤؤا فؤؤل  هبؤؤي  شه قؤؤ,  ملهتؤؤ  فؤؤل  هبؤؤن
 ن شن  لسيان دحةم .  ةضحن في شجو   لماء ( رش ه هبر 
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  مؤؤ   لينؤؤل  ذ  ه قؤؤ,  للجؤؤل هييؤؤ  إ  : يؤؤ  هبؤؤي سؤؤعنا رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال :  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
  لذكل ت ( رش ه هبر ن شن  لسيان دحةم .  فصيةا هش ديى ركعتن  جمةعا كتب في  لذ كلي  ش

  ييوؤؤا ه   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :    ؤؤال إذ  ةعؤؤس هةؤؤاكظ فؤؤي  لصؤؤال  فينل ؤؤا ةتؤؤى  يؤؤ  يا شؤؤ  رضؤؤي  
 .ذيب  ستا ل فةسب ة س (  مت ق يية  ديى شير ةايس لعي  و وذيب يي   ليرم فل  هةاكظ إذ  

 
 باب ا توباب ميام رمضاو وهو التراويح :  **

 م   ام رمضؤا  إ ماةؤا ش ةتسؤا ا غ ؤل لؤ  :  ي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال  
 ذةب (  مت ق يية  . ما تقام م  

 
 : فضل ميام لن ة القدر وبياو أرج  ليالنسا ** 

  ي  هبي يليل  رضي   يي  ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال   م   ؤام لنيؤ   لقؤار إ ماةؤا ش ةتسؤا ا غ ؤل لؤ  مؤا
 .تقام م  ذةب (  مت ق يية  

  كؤؤؤا  رسؤؤؤرل   دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  جؤؤؤاشه فؤؤؤؤي  لعشؤؤؤل  ألش رؤؤؤل مؤؤؤؤ  :   يؤؤؤ  يا شؤؤؤ  رضؤؤؤي   ييوؤؤؤؤا  الؤؤؤن
  لعشل  ألش رل م  رمضا  ( مت ق يية .شيقرل تحلش  لني   لقار في  رمضا  

    كؤؤا  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ إذ  نرؤؤل  لعشؤؤؤل  ألش رؤؤل مؤؤ  رمضؤؤؤا  هةةؤؤا  لينؤؤل شه قؤؤؤ, هييؤؤ  شجؤؤا شبؤؤؤا
 يية  .   لمئحر(  مت ق

 
 هللا تعال  : فضل ذ ر 
   : طؤلق ويتمسؤر  هيؤل  لؤذكل إ  هلل مال     طرفر  فؤي  ل ي  هبي يليل   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ

فلذ  شجاش   رما وذكلش    تيانش  ييمر  إلى ةاجت ظ  ال فةح رةوظ  ؤأجيحتوظ إلؤى  لسؤماء  لؤاةةا  ؤال فةسؤألوظ ربوؤظ 
شير هييظ ميوظ ما  قرل عباني  الر   قرلؤر   سؤبحرةك شيكيلشةؤك شيحمؤاشةك شيمجؤاشةك  ؤال فةقؤرل يؤل رهشةؤي  ؤال 

 ال فةقرل شكةا لر رهشةؤي  ؤال  قرلؤر  لؤر رهش  كؤاةر  هبؤا لؤك عبؤان  شهبؤا لؤك تمجنؤا  شفةقرلر  ال و  ما رهش   
تحمنؤا  شهك ؤؤل لؤؤك تسؤيةحا  ؤؤال  قؤؤرل فمؤؤا  سؤألرةي  ؤؤال  سؤؤألرةك  لجيؤ   ؤؤال  قؤؤرل شيؤؤل رهشيؤا  ؤؤال  قرلؤؤر  ال و   ؤؤا 

يينوؤؤا ةلدؤؤا شهبؤؤا لوؤؤا آيبؤؤا  رص مؤؤا رهشيؤؤا  ؤؤال  قؤؤرل ف ةؤؤا لؤؤر هةوؤؤظ رهشيؤؤا  ؤؤال  قرلؤؤر  لؤؤر هةوؤؤظ رهشيؤؤا كؤؤاةر  هبؤؤا
شهي ظ فنوا رغب   ال فمظ وتعرذش   ال  قرلر  م   ليار  ؤال  قؤرل شيؤل رهشيؤا  ؤال  قرلؤر  ال و   ؤا رص مؤا رهشيؤا 
 ؤال  قؤرل ف ةؤا لؤر رهشيؤا  ؤؤال  قرلؤر  لؤر رهشيؤا كؤاةر  هبؤؤا ميوؤا فؤل ر  شهبؤا لوؤا مخافؤؤ   ؤال فةقؤرل فأبؤواكظ هةؤي  ؤؤا 

ك مؤؤ   لمال  ؤؤ  فؤؤنوظ فؤؤال  لؤؤةس مؤؤيوظ إةمؤؤا جؤؤاء لحاجؤؤ   ؤؤال يؤؤظ  لجيسؤؤاء ال  شؤؤقى بوؤؤظ غ ؤؤلت لوؤؤظ  ؤؤال  قؤؤرل ميؤؤ
 جيةسوظ(  مت ق يية .
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 لإلمام  لميذري :  لتلغنب ش لتلينبجاء في كتاص 
 تاب الذ ر والدواء الترغنب في اا مار من ذ ر هللا  را وجسرا  والمداومة و يه وما جاء فيمن لم يكمر 

 :ذ ر هللا تعال  
  قؤرل   هةؤا ييؤا ظؤ  ييؤاي بؤي شهةؤا :   ي  هبؤي يليؤل  رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 

معؤ  إذ  ذكلةؤؤي فؤؤل  ذكلةؤي فؤؤي ة سؤؤ  ذكلتؤ  فؤؤي ة سؤؤي شى  ذكلةؤي فؤؤي مؤؤإل  ذكلتؤ  فؤؤي مؤؤإل رنؤل مؤؤيوظ شى  تقؤؤلص 
رش ه  لبخؤؤاري ( ا شى  هتؤؤاةي  مشؤؤي هتنتؤؤ  يلشلؤؤ  إلؤؤي بؤؤيل  تقلبؤؤن إلةؤؤ  ذر يؤؤا شى  تقؤؤلص إلؤؤي ذر يؤؤا تقلبؤؤن إلةؤؤ    ايؤؤ

 .شمسيظ ش لتلمذي ش ليسا ي ش ب  ماج  ش هةما 
  ؤال    جؤل ذكؤله ال وؤذكلةي ييؤا :   شي  معاذ ب  هةس رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ 

رش ه  لطيل ةؤؤي ( . ي  لمؤؤال  ألييؤؤى فؤؤي ة سؤؤ  إال ذكلتؤؤ  فؤؤي مؤؤإل مؤؤ  مال  تؤؤي شال وؤؤذكلشةي فؤؤي مؤؤإل إال  ذكلتؤؤ  فؤؤ
 . لسيان ةس 

  ؤؤال   تبؤار  شتعؤؤالى  ؤؤا  بؤؤ  هللانم إذ  :   شيؤ   بؤؤ  عبؤؤاس رضؤؤي   ييومؤا يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال 
رش ه  ليؤح ر  لسؤيان  (  ذكلتيي رالةا ذكلتك رالةا شىذ  ذكلتيي في مإل ذكلتك في مإل رنؤل مؤ    لؤذو  تؤذكلةي فؤنوظ

 .دحةم
 إ    يؤح شجؤل  قؤرل هةؤا مؤ   ييؤاي إذ   :    شي  هبي يليل  رضي   يي  ي   لييي ديى   يية  شسؤيظ  ؤال

 .ير ذكلةي شتحلكن بي ب تاه رش ه  ب  ماج  ش ب  ةبا  
  شيؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ   سؤؤل رضؤؤي   ييؤؤ  ه  رجؤؤال  ؤؤال  ؤؤا رسؤؤرل   إ  بؤؤل     إلسؤؤالم   ؤؤا ك ؤؤلت فؤؤأريلةي  شؤؤيء

  .رش ه  لتلمذي ش ب  ماج  ش ب  ةبا  ( .     ال ال وح ل لساةك رآبا م  ذكل   هتشيث 
   إ  هللارؤل كؤالم فار ؤن ييةؤ  رسؤرل   دؤيى :   شي  مالك ب   خؤامل ه  معؤاذ بؤ  جيؤل رضؤي   ييؤ   ؤال لوؤظ

رش ه  بؤ  هبؤي  لؤاةةا  (  يية  شسيظ ه   ين هي  أليمال هةب إلؤى    ؤال ه  تمؤرت شلسؤاةك رآؤب مؤ  ذكؤل   
. 

  ملرت لني   هسؤلي بؤي بلجؤل مانؤب فؤي :   شي  هبي  لمخارق رضي   يي   ال  ال  لييي ديى   يية  شسيظ
 ؤال يؤذ  رجؤل كؤا  فؤي  لؤؤاةةا ؟  نؤل ال  يؤن مؤ   يؤر ؟  نؤل ال  يؤن ةيؤؤي ؟ هيؤذ  ميؤك ؟ ةؤرر  لعؤلش  يؤن مؤ  يؤذ  

 .رش ه  ب  هبي  لاةةا يكذ  ملسال( اجا شلظ  ستسب  لر لا   لساة  رآب م  ذكل   ش يب  معيق  المس
  لارن ء رضي   ييؤ  إ  رجؤال  هيتؤق ما ؤ  ةسؤم   ؤال  ألبي نل :   شي  سالظ ب  هبي  لجعا رضي   يي   ال 

 إ  ما ؤ  ةسؤم  مؤؤ  مؤال رجؤل ل  نؤؤل شهفضؤل مؤ  ذلؤؤك إ مؤا  ميؤحشم  الينؤؤل  ش ليوؤار شه  ال وؤح ل لسؤؤا  هةؤاكظ رآبؤؤا
 .رش ه  ب  هبي  لاةةا مر رفا  لسيان ةس ( م  ذكل   

   ه  رجال  ال  ا رسرل   إ  بل     إلسالم :   شي  ييا   ب   سل رضي   يي 
     رش ه  لتلمؤذي  ش بؤ  ماجؤ  ش بؤ  ةبؤا  (  ا ك لت فأريلةي  شيء هتشيث     ال ال وح ل لساةك رآبا مؤ  ذكؤل

 .في دحةح  
   خنؤؤل هيمؤؤال ظ شههكايؤؤا هال هةيؤؤئ ظ :   لؤؤارن ء رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شيؤؤ  هبؤؤي 

شرنؤل ل ؤظ مؤ  ه  تيقؤر  يؤاشكظ فتضؤلبر  هييؤا وظ   ييا ميةك ظ شهرفعوا في نرجات ظ شرنل مؤ  إة ؤاق  لؤذيب ش لؤررق 
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رش ه هةمؤا ( هةجؤى مؤ  يؤذ ص   مؤ  ذكؤل   معاذ ب  جيل ما بيء  شيضلبر  هييا  ظ  الر  بيى  ال ذكل    ال
 . لسيان ةس  

  هة  كا    قؤرل إ  ل ؤل بؤيء دؤقال  :   شي  ييا   ب  يملش رضي   ييوما ي   لييي ديى   يية  شسيظ
شى  دؤؤقال   لقيؤؤرص ذكؤؤل   شمؤؤا مؤؤ  بؤؤيء هةجؤؤى مؤؤ  يؤؤذ ص   مؤؤ   ذكؤؤل    ؤؤالر  شال  لجوؤؤان فؤؤي سؤؤينل    ؤؤال 

 .رش ه  ب  هبي  لاةةا  ش لينوقي ( شلر ه   ضلص  سة   ةتى ويقط  
   ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ سؤئل هي  لعبؤان هفضؤل نرجؤ  :   شرشي ي  هبي سعنا  لخاري رضؤي   ييؤ

ضؤلص  سؤة    ييا   ورم  ل ةام   ال  لذ كلش    ك نل   ال  ين  ا رسرل    شم   لاؤاهي فؤي سؤينل    ؤال لؤر
 .رش ه  لتلمذي ( ب  نما ل ا   لذ كلش    ك نل  هفضل مي  نرج ض خت في  ل  ار ش لمشلكن  ةتى وي سل ش

  مؤا مؤ   ؤرم  جتمعؤر  وؤذكلش    يؤح شجؤل :   رضي   يي  ي  رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال  هةس شي
رش ه هةمؤا ( ه   رمر   ما ؤرر  ل ؤظ  ؤا بؤالن سؤنئات ظ ةسؤيات  ال ولياش  بذلك إال شجو  إال ةان يظ ميان م   لسماء

. 
 إ  هلل  سؤةار  مؤ   لمال  ؤ   طييؤؤر     :شرشي يؤ  هةؤس رضؤي   ييؤ  ه ضؤؤا يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤال

يؤا هتنيؤا ةيق  لذكل فلذ  هتر  يينوظ ة ر  بوظ ثظ  ق ر  شهوؤاووظ إلؤى  لسؤماء  إلؤى رص  لعؤح  تبؤار  شتعؤالى فةقرلؤر  رب
ييى عبان م  عبؤان   ع مؤر  هللاالء  شيتيؤر   كتا ؤك شيصؤير  ييؤى ةيةؤك محمؤا دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ شيسؤألرةك 

  .رش ه  ليح ر( آلرلتوظ شنةةايظ فةقرل    تبار  شتعالى غشريظ رةمتي فوظ  لجيساء ال  شقى بوظ جيةسوظ 
    لنبعؤ     ه ر مؤا وؤرم   ل ةامؤ  فؤي :    ييةؤ  شسؤيظ شي  هبي  لؤارن ء رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى

شجؤؤريوظ  ليؤؤرر ييؤؤى ميؤؤابل  ليملؤؤم  غؤؤبطوظ  ليؤؤاس لةسؤؤر   أةيةؤؤاء شال بؤؤوا ء  ؤؤال فج ؤؤا  هيل بؤؤي ييؤؤى ركيتةؤؤ  فقؤؤال  ؤؤا 
شةؤ  رسرل   ةيوظ ليا ةعلفوظ  ال يظ  لمتحابر  في   م  قبا ل بتى  شبالن بتى  جتمعؤر  ييؤى ذكؤل   وذكل 

 .رش ه  لطيل ةي  لسيان ةس  ( 
  ال  قعؤا :   شي  هبي يليل  شهبي سعنا رضي   ييوما هةوما بوا  ييى رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال

رش ه مسؤؤيظ (  ؤرم وؤذكلش    إال ة ؤؤتوظ  لمال  ؤ  شغشؤنتوظ  للةمؤؤ  شةحلؤن ييؤؤنوظ   لسؤكني  شذكؤليظ   فؤؤةم  ييؤاه 
 .اج  ش لتلمذي ش ب  م

  إذ   مؤلرتظ بليؤاض  لجيؤ  فؤؤارتعر  :   شيؤ  هةؤس بؤ  مالؤك رضؤؤي   ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤال
 .رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  غليب(  الر  شما رياض  لجي   ال ةيق  لذكل 

    يؤ  :  ييةؤ  شسؤيظ  لتلينب م  ه   جيس  إلةسا  مجيسؤا ال وؤذكل   فةؤ  شال  صؤيى ييؤى ةيةؤ  محمؤا  دؤيى
مجيسؤؤا لؤؤظ وؤؤذكلش    فةؤؤ  شلؤؤظ مؤؤا جيؤؤس  ؤؤرم :   هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال 

رش ه هبؤر ن شن ش لتلمؤذي ش لي ؤ, لؤ  ش ؤال (   صير  ييى ةينوظ إال كا  يينوظ تل  فل  باء يذبوظ شى  باء  غ ل لوظ
 .ةاوث ةس  

 
 : في  تابه الايم مدارج السالكنن  –ه هللا رحم -* وال ا)ن الايم 
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  ش  لذكل ميشرر  لرال       شيي ميحل   لقرم  ل يل   لتي ميوا وتحشنش  شفنوا وتجلش  شىلنوا ن  ما وتلننش  
 لذي م  هيطة   تصل   شم  ميع  يحل . شير  رت  يرص  لقرم  لذي متى فار وا دارت  ألجسان لوا  يرر .  

إذ  تعطين يي  دارت برر  . شير سالةوظ  لذي  قاتير      طاع  لطليق شماؤيظ  لذي  تي لشيمار  ن اريظ 
 ط ئر      لتواص  لطليق . شنش ء هسقاموظ  لذي متى فار وظ  ةت سن ميوظ  لقيرص.  ش لسيب  لر دل ش لعال   

  لتي كاةن بنيوظ شبن  يالم  لانرص. 
  فيتل   لذكل هةةاةا فييت س         إذ  ملضيا تا شييا بذكلكظ                 

    ستافعر   آلفات شيست ش ر   ل لبات شتور  يينوظ     لمصنبات    إذ  هظيموظ  ليالء فللة  ميجميظ 
شىذ  ةحلن بوظ  لير هل فللة  م حيوظ . فور رياض جيتوظ  لتي فنوا وتقيير  شرءشس همر ل سعانتوظ  لتي بوا 

شفي كل   اةكا مسلشر  شيردل  لذ كل إلى  لمذكرر بل واع  لذ كل مذكرر وتجلش  . واع  لقيب  لححي  ض
 جارة  م   لجر رح ييرن   مم ت .

محيربوظ في كل  ش  ش  لذكل ييرن    لقيب ش ليسا    شيي غنل مم ت  بل يظ  أملش  بذكل معيرنيظ 
 لقيرص برر شرل ص شير يمارتوا     قةاما ش عرن  شييى جيربوظ . ف ما ه   لجي  قةعا  شير غل سوا ف ذلك ةال

 هن ن   دقالوا شنش ؤيا إذ  غشنوا  يتاللوا شكيما  هن ن  لذ كل في ذكله  ستال  ا . شير جالء  لقيرص ش  شهساسوا
ةسي في جيب ذكله كل بيء شة ,   يية     يب  ليساة    لمذكرر محب  إلى لقا   ش بتةا ا . شىذ  ش آأ في ذكله

.    وحشل  لر ل ي   ألسماع ش لبكظ ي   أللس  شتيقش   ل يم  ي   رضا م  كل بيءكل بيء شكا  ل  ي
كالعن   لعمةاء ش ألذ     أل صار. هي       هلسي   لذ كلي  كما هي   اليرر ه صار  لياظلي  . فاليسا   لاافل

   لعيا  ا يت  .  ال  لحس   لصماء ش لنا  لشالء . شير  اص    ألي ظ  لم ترح بني  شبن  يياه ما لظ  ايق
:  في  لصال  شفي  لذكل ش ل ء   لقلهللا    فل  شجاتظ شىال    ت قاش   لحالش  في ثالث  هبةاء  لبصلي رةم   : 

  صلع  لعيا  لشةطا  كما  صلع  لشةطا  هيل  لا ي  ش ليسةا .  فاييمر  ه   لباص مايق ( . شبالذكل
ل م   لقيب فل  نةا مي   لشةطا  دلي  كما  صلع  إلةسا  إذ  نةا إذ  تمك   لذك   ال  عة  لسيف:   

 ( .  ا مس   إلةسي  ما لوذ  فةقال  مي   لشةطا  فةجتم  يية   لشةاآن  فةقرلر  
   . شير رشح  أليمال  لصالح  فلذ  رال  لعمل ي   لذكل كا  كالجسا  لذي ال رشح فة  و  هييظ 
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 ار  أوجه :وهو في القرفو و   و :  فصل 

 .   ألمل    مطيقا شمقنا :   ألشل
  ليوي ي  ضاه م   لا ي  ش ليسةا . :  ل اةي
 : تعينق  ل الح  استا مت  شك لت  .  ل الث
 :  ل ياء ييى هيي  ش إلربار  ما هيا   لوظ م   لجي  ش لما ل .  لل   

  إلربار ي  رسل   م  لوا يي   انله.   لخامس:
 حاة  جعل ذكله لوظ جح ء لذكليظ ل  .: هة  سب  لسانس
 .  : إلربار هة  هكيل م  كل بيء   لسا  
 :هة  جعي  راتم   أليمال  لصالح  كما كا  م تاةوا.   ل ام 
 :  إلربار ي  هيي   أةوظ يظ هيل  إلةت اع  آ ات  شهةوظ هشلر  أللباص نش  غنليظ .  لتاس 
    .لح  شرشةوا فمتى يامت  كاةن كالجسا بال رشح: هة  جعي   لي  جمة   أليمال  لصا  لعابل

        : فصل في تفصنل ذلك
َ ِذْكراً َكثِيراً  :  هما  ألشل: ف قرل  تعالى  هَُو الهِذي * َوَسب ُِحوهُ بُْكَرةً َوأَِصيالً * يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا اذْكُُروا َّللاه

ً يَُصل ِي َعلَْيكُْم َوَمالئَِكتُهُ ِليُخْ  ََ بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيما   : ش رل  تعالى  .43  ألةح ص  ِرَجكُْم ِمَن الظنلَُماِت إِلَ  الننوِر َوَكا
ِ َواْلَصاِل َوال .َكُْن ِمنَ  ََ اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل بِاْلغُدُو  ً َوِخيفَةً َودُو عا    اْلغَافِِلينَ َواذْكُْر َربهَك فِي نَْفِسَك .ََضرن

    . 205  ف أليل 

:  ف قرل  بيساةك  حنث تسم  ة سك . شهما  ليوي ي  ضاه   في سل  ش يبك ش ل اةي  شفة   رال  هةايما
  ََوال .َكُْن ِمَن اْلغَافِِلين ش رل   . 05   أليل ف  :  ِفَأَْنَساهُْم أَْنفَُسُهْم أُولَئَِك هُُم اْلفَاس َ ََ َوال .َكُونُوا َكالهِذيَن نَسُوا َّللاه  قُو

 . (19  لحشل:
ََ  ف قرل :   شهما تعينق  ل الح  اإلك ار مي   َ َكثِيراً لَعَلهكُْم .ُْفِلُحو  .45 ألة ال   َواذْكُُروا َّللاه

َه اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِ  ف قرل :   شهما  ل ياء ييى هيي  شةس  جح  وظ تِيَن إِ

َعاِت َواْلُمتََصد ِ  َِ ِعيَن َواْلَخا َِ اِبَراِت َواْلَخا ابِِريَن َوالصه اِدقَاِت َوالصه اِدقِيَن َوالصه قَاِت َواْلقَاِنتَاِت َوالصه قِيَن َواْلُمتََصد ِ

 َ ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالذهاِكِريَن َّللاه ائِِميَن َوالصه ُ لَُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجراً َوالصه  َكثِيراً َوالذهاِكَراِت أََعده َّللاه

 ً  . (35  ألةح ص:  َعِظيما

ِ َوَمْن  شهما رسل   م  لوا يي  ف قرل  تعالى:  يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال .ُْلِهكُْم أَْمَوالُكُْم َوال أَْوالدُكُْم َعْن ِذْكِر َّللاه

ََ يَْفعَْل ذَِلَك فَ  فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم    شهما جعل ذكله لوظ جح ء لذكليظ ل  ف قرل : (9  لميافقر :  أُولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرو

 َِ َْكُُروا ِلي َوال .َْكفُُرو ا.ُْل َما أُوِحَي  : أة  هكيل م  كل بيء ف قرل  تعالىشهما  إلربار يي     (152  لبقل : َوا

ُ يَْعلَمُ إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَ  ِ أَْكبَُر َوَّللاه َه الصهالةَ .َْنَه  َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر َّللاه ََ اِب َوأَقِِم الصهالةَ إِ    َما .َْصنَعُو
  (45  لعي يرت:

ه  ذكل   هكيل م  كل بيء   فور هفضل  لطايات أل   لمقصرن  الطايات   هةايا  شفنوا هربع  ه ر ل
 إ ام  ذكله فور سل  لطايات شرشةوا .  اكيو
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 لمصار مضاف   هة ظ إذ  ذكلتمره ذكلكظ ف ا  ذكله ل ظ هكيل م  ذكلكظ ل    فعيى يذ   ه   لمعيي  ل اةي
 مضاف إلى  لمذكرر.  إلى  ل ايل شييى  ألشل

محق كل رطنئ     شلذكل   هكيل م  ه  وبقى مع  فاةش  شمي ل   بل إذ  تظ  لذكل  ه   لمعيى  ل الث 
ه  في   : معيى  آل   .  شسمعن بةر  إلسالم  ب  تةمة  رةم     قرل شمعصة  يذ  ما ذكله  لم سلش  
 بتمالوا ييى ذكل   شتضميوا ل  شلما   ةونوا ي   ل حشاء ش لمي ل ش ل اةة    لصال  فا اتن  ي ةمتن  إةا يما

      ش لمي ل. تضميت  م  ذكل   هي ظ م  ةونوا ي   ل حشاء
ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا عل  ما   : ف ما رتظ    يمل  لصةام  قرل   شهما رتظ  أليمال  لصالح     

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللا كذكركم آباءكم أو  : شرتظ     لح  في  رل  185   لبقل   هداكم ولعلكم .شكروَ

   فإذا قضيتم الصالة فاذكروا هللا قياما وقعودا وعل  جنوبكم :    كقرل شرتظ     لصال 200   لبقل  أَد ذكرا
فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرِ وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا   شرتظ     لجمع  كقرل   .103   ليساء

  10   لجمع   كثيرا لعلكم .فلحوَ
شهما  رتصاص  لذ كلي   االةت اع  . هنري     لجي   لعيا شلوذ  كا  راتم   لحةا   لاةةا شىذ  كا  هللارل كالم

إَ في خلق السموات واألرِ واختالف الليل والنهار ليات   آ ات  شيظ هشلر  أللباص ش لعقرل ف قرل  تعالى: 

  . 190/191  هللال يمل    وعل  جنوبهم األلباب * الذين يذكروَ هللا قياما وقعودا يألول
وأقم الصالة  :  فلة  سبحاة   لة   الصال  كقرل   ة   أليمال ش  تل ة  بوا شهة  رشةواشهما مصاةيت  لجم

   14آ   (لذكري
إةما جعل  لطر ف  مقصرنه كما  ال  لييي ش لة   الصةام شبالح  شمياسك    بل ير رشح  لح  شلب  ش

   .   الينن ش لسعي بن   لص ا ش لملش  شرمي  لجمار إل ام  ذكل  
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم    : ة   الجوان شهمل بذكله ييا مال ا   أل ل   شمكافح   أليا ء فقال تعالىش ل 

إو وبدي  ل وبدي  ) :شفي هثل إلوي  قرل   تعالى 45   ألة ال  فئة فاثبتوا واذكروا هللا كثيرا لعلكم .فلحوَ
   الذي  ذ رني وهو مال  ورنه ( .

 لمحير    تخلش  بذكل م    م  ب  تةمة   اس   رشة   ستشوا    شسمعت   قرلسمعن بةر  إلسال
   :  حيرة  في يذه  لحال كما  ال ييتل 

 شلقا ذكلتك ش للماح ةر يل ميي               شبةة  لويا تقطل م  نمي
      ش ا ةوين ميا  لم ق    لسمل            ذكلتك ش لخطي  خطل بنييا  ش ال  آلرل:  

شيذ  ك نل في هبعاريظ شير مما وال ييى  ر   لمحب  فل  ذكل  لمحب محيرب   ييى  تيك  لحال  لتي ال 
ووظ  لملء فنوا غنل ة س    وال ييى هة  يياه  ميحل  ة س    هش هيح ميوا . شيذ  نلنل ييى داق  لمحب  و  

 .  هييظ
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   يؤ  هبةؤ  يؤ  هبؤي يليؤل  رضؤي    ةاوث  لعالء يظ هيل  لسيق كما رش  مسيظ في دحةح  م   ش لذ كلش
سؤنلش  يؤذ  جمؤؤا       كؤا  رسؤؤرل    سؤنل فؤي آليؤق مكؤؤ  فمؤل ييؤى جيؤؤل  قؤال لؤ    جمؤا  ( فقؤؤال:    ييؤ   ؤال

. ش لم ؤؤؤؤلنش  إمؤؤؤؤا ( ش لؤؤؤؤذ كل ت  لؤؤؤؤذ كلش    ك نؤؤؤؤل   : شمؤؤؤؤا  لم ؤؤؤؤلنش   ؤؤؤؤا رسؤؤؤؤرل  :  ؤؤؤؤال سؤؤؤؤيق  لم ؤؤؤؤلنش     ؤؤؤؤالر 
 آلةان  ل ل ني .  لمرةاش  شىما  

   هال هةيؤئ ظ  خنؤل هيمؤال ظ شههكايؤا ييؤا ميؤةك ظ :    شفي  لمسيا ملفريا م  ةاوث هبؤي  لؤارن ء رضؤي   ييؤ
شهرفعوؤا فؤي نرجؤات ظ شرنؤؤل ل ؤظ مؤ  إيطؤاء  لؤؤذيب ش ل ضؤ  شه  تيقؤر  يؤاشكظ فتضؤؤلبر  هييؤا وظ شيضؤلبر  هييؤؤا  ظ ؟  

 .  ( كل   يح شجل:  ذ شما ذ    ا رسرل      ال   الر :
 هبوا ييى هبي يليل  شهبي سعنا رضي   ييومؤا هةومؤا بؤوا  ييؤى   سمعن  ألغل  ال  ي  هبي إسحاق  ال

ال  قعا  رم وذكلش    إال ة توظ  لمال  ؤ  شغشؤنتوظ  للةمؤ  شةحلؤن ييؤنوظ  لسؤكني  شذكؤليظ   :    رسرل    ال
 .  شير في دحةم مسيظ(  فةم  يياه

 ه    وبؤؤايي مال  تؤؤ   أييؤ  كمؤؤا فؤؤي دؤحةم مسؤؤيظ يؤؤ  معاشيؤ  رضؤؤي   ييؤؤ    ؤي فؤؤي بؤؤلف  لؤذكلشيك    :
جيسؤؤؤيا ةؤؤؤذكل   شةحمؤؤؤاه ييؤؤؤى مؤؤؤا يؤؤؤا ةا   مؤؤؤا هجيسؤؤؤكظ  ؤؤؤالر   رؤؤؤلج ييؤؤؤى ةيقؤؤؤ  مؤؤؤ  هدؤؤؤحا   فقؤؤؤال  ه  رسؤؤؤرل  

همؤا إةؤي لؤظ هسؤتحي  ظ   .  ؤال يا إال ذلؤكهللاهلل مؤا هجيسؤ  هللاهلل مؤا هجيسؤكظ إال ذلؤك؟  ؤالر   لإلسالم شم     يينيا    ؤال
هي  أليمؤال هفضؤل   شسؤأل هيل بؤي رسؤرل   ( .ه    وبايي  كظ  لمال     توم  ل ظ شل   هتاةي جيليل فأريلةي

 (.   ه  ت ارق  لاةةا شلساةك رآب م  ذكل   فقال

  ال وؤؤح ل لسؤؤاةك رآبؤؤا مؤؤ  :   الإ  بؤؤل     إلسؤؤالم  ؤؤا ك ؤؤلت ييؤؤي فملةؤؤي  ؤؤأمل هتشؤؤيث  ؤؤ  فقؤؤ  ش ؤؤال لؤؤ  رجؤؤل
 (. ذكل  

  هووؤا  ليؤاس  رتعؤر  فؤي ريؤاض  لجيؤ    رؤلج يينيؤا رسؤرل   فقؤال:    شفي  لمسيا شغنله م  ةؤاوث جؤابل  ؤال
 غؤاش  شرشةؤر  ش ذكؤلش  مؤ  كؤا   حؤب ه   عيؤظ   : مجؤالس  لؤذكل. ش ؤال  ا رسرل   شما رياض  لجي  فقؤال  .  ييا

 (. فيني ل كةا ميحل    يياه   فل    ويحل  لعيا مي  ةنث هةحل  م  ة س   ميحلت  ييا  

  : ه ؤؤل ء    شرش   لييؤؤي ] دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ[ يؤؤ  هبةؤؤ  إبؤؤل  ةظ ] ييةؤؤ   لسؤؤالم [   لنيؤؤ   إلسؤؤل ء هةؤؤ   ؤؤال لؤؤ
بحا    ش لحمؤؤا هلل شال سؤؤ  همتؤك ميؤؤي  لسؤؤالم شهريؤليظ ه   لجيؤؤ  آنبؤؤ   لتلبؤؤ  يذ ؤ   لمؤؤاء شهةوؤؤا قةعؤا  شه  غل سؤؤوا

 . رش ه  لتلمذي(  إل  إال   و  هكيل

    م ؤؤل  لؤؤذي :    شفؤؤي  لصؤؤحةحن  مؤؤ  ةؤؤاوث هبؤؤي مرسؤؤى رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 م ؤل  لينؤن  لؤذي وؤذكل   فةؤ  ش لينؤن  لؤذي ال وؤذكل   شل ؤ, مسؤيظ(  م ل  لحي ش لمنؤن وذكل رب  ش لذي ال وذكله 

( .فجعؤؤل بنؤؤن  لؤؤذ كل  ميحلؤؤ  بنؤن  لحؤؤي شبنؤؤن  لاافؤؤل  ميحلؤؤ  بنؤؤن  لمنؤؤن شيؤؤر  لقيؤؤل. م ؤؤل  لحؤؤي ش لمنؤؤن     فةؤ 
جعؤؤل  لؤؤذ كل  ميحلؤؤ   لحؤؤي ش لاافؤؤل  ميحلؤؤ   لمنؤؤن فتضؤؤم   لي  ؤؤا  ه   لقيؤؤب  لؤؤذ كل كؤؤالحي فؤؤي   شفؤؤي  لي ؤؤ,  ألشل

هبؤا    لاؤافين   يؤرر لقيؤربوظ ش يؤربوظ فنوؤا كؤاألمر ت  بنرت  ألةةاء ش لاافل كالمنؤن فؤي بنؤرت  ألمؤر ت شال ريؤب ه 
      . في  لقيرر كما  نل

 شهجساموظ  يل  لقيرر  يرر                   فيسةا  ذكل   مرت  يربوظ
 شلةس لوظ ةتى  ليشرر ةشرر          شهرش ةوظ في شةش  م  جسرموظ
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    ( . شفي هللارل: هةييي شهةييت   ييى يياي ذكلي  إذ  كا   لاالب:     قرل   تعالى  شفي هثل إلوي 
 ب  هللانم ما هةص تيي هذكل  شتيساةي شهنير  شتولص إلى غنلي :     ( شفي هللارل فيي فافلةر  شبذكلي فتيعمر 

 ب  هللانم ( . شفي هللارل:  شهذيب ييك  ليال ا شهةن معت ف ييى  لخطا ا    ا  ب  هللانم ما تقرل غا  إذ جئتيي
 .(هذكل  ةن  هغضب   ش رض بيصلتي لك فل  ةصلتي لك رنل م  ةصلتك لي سك   ذكلةي ةن  تاضب

 مؤؤ       فؤؤي  ألثؤؤل  لؤؤذي ولشيؤؤ  رسؤؤرل   ] دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ [ يؤؤ  ربؤؤ  تبؤؤار  شتعؤؤالى:  شفؤؤي  لصؤؤحةم
 ( .  ذكلةي في ة س  ذكلت  في ة سي شم  ذكلةي في مأل ذكلت  في مأل رنل ميوظ

 فا ا  في كتابيا    لر بل  لصؤنب شر فؤ   ل يؤظ  لطنؤب ( شذكلةؤا ييؤا  هسؤل ر  لؤذكل ش ا ذكلةا في  لذكل ةحر ما   
ه   لذكل ثالث  هةر ع : ذكل  ألسماء ش لص ات شمعاةنوؤا ش ل يؤاء ييؤى   بوؤا   شي ظ ة ع  شآنب ثملت  شذكلةا فة 

مؤؤاء ش إلةسؤؤا  ش أل ؤؤاني . شهةؤؤ  ثالثؤؤ  . شذكؤؤل  ألمؤؤل ش ليوؤؤي ش لحؤؤالل ش لحؤؤل م . شذكؤؤل  آلالء ش ليع  شترةنؤؤا   بوؤؤا
:  ذكؤل وتر آؤأ ييةؤ   لقيؤب ش ليسؤا  شيؤر هياليؤا . شذكؤل  القيؤب شةؤاه شيؤر فؤي  لارجؤ   ل اةةؤ  . شذكؤل  هةر ع ه ضا

 [ هيؤ . .  اليسا   لمجلن شير في  لارج   ل ال  

 

 : فضل ارذ ار بعد الص وات المكتوبة 

   مهن  هبح هللا فهي  )هر  هل صهال    ديى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال:  ي  هبي يليل  رضي   يي  ي  رسرل (
تالتهها وتالتههنن , وحمههد هللا تالتهها وتالتههنن , و بههر هللا تالتهها وتالتههنن , فت ههك تسههعة وتسههعوو , ووههال تمههام 
المائة: ال إله إال هللا وحده ال شريك له لهه الم هك ولهه الومهد وههو و ه   هل شهيء وهد ر غفهرت قوايهاه وإو 

  رش ه مسيظ(.ممل ربد البور(.  انه 

    :يا معهاذ إنهي رحبهك شي  معاذ ب  جيل رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ هرذ بناه ش ال (
, أوصيك يا معاذ ال تدون في  )ر  هل صهال  أو تقهول: ال سهم أونهي و ه  ذ هر  وشهكر  وحسهن عبا تهك ( 

  رش ه هبر ن ششن(.

  جؤؤاء  ل قؤؤل ء إلؤؤى  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فقؤؤالر  ذيؤؤب هيؤؤل :   ييؤؤ   ؤؤال  يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي  ش
 لاثرر م   ألمر ل  الارجات  لعال ش ليعةظ  لم ةظ  صير  كما ةصيي شيصرمر  كما ةصؤرم شلوؤظ فضؤل مؤ  همؤر ل 

ةؤا  عؤاكظ  حجر  بوا شيعتملش  شيجايؤاش  شيتصؤا ر   ؤال هال هةؤاث ظ إ  هرؤذتظ هنركؤتظ مؤ  سؤبق ظ شلؤظ وؤارككظ ه
شكيؤتظ رنؤؤل مؤؤ  هةؤؤتظ بؤؤن  ظول ةةؤؤ  إال مؤؤ  يمؤؤل م يؤ  تسؤؤبحر  شتحمؤؤاش  شت يؤؤلش  ريؤؤف كؤؤل دؤؤال  ثالثؤؤا شثالثؤؤن  
فارتي يؤا بنييؤؤا فقؤال  عضؤؤيا ةسؤؤبم ثالثؤا شثالثؤؤن  شةحمؤؤا ثالثؤا شثالثؤؤن  شة يؤؤل هربعؤا شثالثؤؤن  فلجعؤؤن إلةؤ  فقؤؤال تقؤؤرل 

 (  مت ق يية كيو  ثالثا شثالثن   سبحا    ش لحما هلل و  هكيل ةتى  كر  ميو 

     :ريتؤؤا  ال  حصؤؤنوما رجؤؤل مسؤؤيظ إال يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
نرؤؤل  لجيؤؤ  شيمؤؤا  سؤؤنل شمؤؤ   عمؤؤل بومؤؤا  ينؤؤل  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  لصؤؤير ت  لخمؤؤس  سؤؤبم 

شيكيؤل يشؤل  فوؤي رمسؤر  شما ؤ  فؤي  ليسؤا  شهلؤف شرمؤس ما ؤ  فؤي هةاكظ في نبل كل دال  يشل  شيحما يشل  
 لمنح   شهةا رهون رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  عقؤاي  بنؤاه شىذ  هش  هةؤاكظ إلؤى فل بؤ  هش مضؤجع  سؤبم ثالثؤا 

 دؤيى شثالثن  شةما ثالثا شثالثن  شكيل هربعا شثالثن  فوي ما   ييى  ليسا  شهلف في  لمنح    ؤال  ؤال رسؤرل  
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  يية  شسيظ فأ كظ  عمؤل فؤي كؤل وؤرم شلنيؤ  هل ؤن  شرمؤس ما ؤ  سؤنئ   نؤل  ؤا رسؤرل   شكةؤا ال ةحصؤنوما فقؤال 
رش ه  لتلمؤؤذي  ( إ   لشؤؤةطا   ؤؤأتي هةؤؤاكظ شيؤؤر فؤؤي دؤؤالت  فةقؤؤرل  ذكؤؤل كؤؤذ   ذكؤؤل كؤؤذ  شيأتةؤؤ  ييؤؤا ميامؤؤ  فنيةمؤؤ 

 شهبر ن شن  ب  ماج  شهةما.   ش ليسا ي
 

 باح والمساء :فضل أذكار الص

لقا يممن ه  هجم  آا ف م  يذه  ألذكار م   عة  لمصانر  لمشتول   م  هجل يذه  ل قل  . ثظ شجات 
 فةما جمع  بةخيا  لشونا ييا   يح م  رةم      ك ا   مرجح  تياسب يذ   لمختصل   شىلةكمره :

 عسا :وال الايخ وبد هللا و ام رحمه هللا ون طائفة ارحا    التي جم
كل يذه  ألةانوث دحةح  شيي ضلشري  لحما    إلةسا  م  كل  لشلشر   شلح    م   لشةطا  شجمة  

  ألضل ر    اإلضاف  إلى  ل ر ص  لع ةظ  لذي ويت ل  ا يوا.
ش ما م  يالج هب ى ألمل ض  لقيب م   لذكل   ش لذكل كالماء ليسمك   شكالماء ليحرع   ش لذكل  ص ى 

لصار م   لقيق ش لضيك   شيقري  ليا  ش للشح   شيحيل  لوظ ش لاظ   شيطلن  لشةطا    شييحل  لقيب   شيش ى  
  لمال    ش للةم  ش  لسكني  .

شكيما ذكل  إلةسا  فل   لمال    تييي ل  مياهل في  لجي    فلذ  تر ف  لذكل تر ف  ليياء   شكذلك  لذكل 
 غل س  لجي    فلذ  تر ف  لذكل تر ف  لال س.

لذكل وحيل داه  لقيرص   شيص ي  للشح   شيرر   لمحب  هلل ثظ ليخيق   شيييي  لتركل شيرر   لطمأةني  ش 
 ش للضا  القار.

ش لذكل  أةر ي  كالصنالة   لتي تضظ هةر ع  لاش ء لألمل ض  لمختي   . فميوا ما  ش ي م   لوظ   شهللارل م  
 لشةطا  ... شيكذ    شلقا شدف  لطينب  لحكةظ   لاظ   شثالث م   ألرق   شر    م   لخرف   شرامس م 

 ديى   يية  شسيظ  مقا ر  لجلي   ةب  هش ثالث  هش سبع  ...  لر(.
 شش ن هذكار  لصباح م  آيرع  ل جل إلى آيرع  لشمس   شهذكار  لمساء م   عا  لعصل.

ال هللا وحههده ال شههريك لههه , لههه ) ال إلههه إ عؤؤا  لصؤؤال   ل جؤؤل مبابؤؤل  شيؤؤر ييؤؤى جيسؤؤ   لصؤؤال   قؤؤرل يشؤؤل  مؤؤل ت:  -1
 الم ك وله الومد وهو و    ل شيء ود ر (.

) من وال ال إلهه إال هللا وحهده ال شهريك لهه ي  هبي هورص رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال: 
ا )سهن  تهب هللا لهه )سهن واهر حسهنات , وموه –وار مهرات  –, له الم ك وله الومد وهو و    ل شيء ود ر 

أربهة روهاب , و هن لهه حر ها حته  يمسهي , ومهن وهالسن إذا صه   المغهرب  هوارا  نكات , و ن له ودل وتا وه
  )ر صالته فممل ذلك حت  يصبح (.

ُ ال إِلَهَ إِال هَُو اْلَحين اْلقَينوُم ال .َأُْخذُهُ ِسنَة  َوال نَْوم  لَهُ َما فِي السهَماَواِت َوَما  ه    ل لسي: -2 ِِ َمْن ذَا الهِذي ألَ فِي ا َّللاه ْر

ََ بَِشْيِء ِمْن ِعْلِمِه إِ  ََاَء َوِسَع كُْرِسينهُ السهَماَواِت ال  يَْشفَُع ِعْندَهُ إِاله بِإِذْنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوال يُِحيطُو  بَِما 

َِ َوال يَُؤودُهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَ   . (255  لبقل :  ِلين اْلعَِظيمُ َواألَْر
يؤ   هبؤؤي كعؤب رضؤؤي   ييؤؤ : هةؤ  كؤؤا  لؤؤ  جؤل  مؤؤ  تمؤل ف ؤؤا  وؤؤيقم    فحلسؤ  ذ ت لنيؤؤ  فؤؤلذ  يؤر با  ؤؤ  بؤؤب  
 لاالم   فسيظ يية  فلن يية   لسالم   فقؤال: مؤا هةؤن؟ جيؤي هم هةسؤي؟  ؤال: جيؤي فيؤاشليي وؤا    فياشلؤ  وؤاه   فؤلذ  
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ل كيؤب  ؤال : يؤذ  ريؤق  لجؤ ؟  ؤال:  ؤا ييمؤن  لجؤ  ه  مؤا فؤنوظ رجؤال هبؤا ميؤي .  ؤال واه وا  ل يب   شبعله بع
فما جاء  ك؟  ال: بيايا هةؤك تحؤب  لصؤا     فجئيؤا ةصؤنب مؤ  آعامؤك    ؤال: فمؤا ويجنيؤا مؤي ظ؟  ؤال: يؤذه  آل ؤ  

 ... هللا ال إله إال هو الحي القيوم  في سرر   لبقل : 
ةتؤى  صؤبم   شمؤ   الوؤا ةؤن   صؤبم هجنؤل ميؤا ةتؤى  مسؤي   فيمؤا هدؤبم فم   الوؤا ةؤن   مسؤي هجنؤل ميؤا 

 )صد  الخبن ( .هتى رسرل   ديى   يية  شسيظ فذكل ل  ذلك   فقال: 
ِ َوَمالئِ   هللارل هللاوتن  م  سرر   لبقؤل : -3 ََ كُلٌّ آَمَن بِاله سُوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َرب ِِه َواْلُمْؤِمنُو َكتِاِه َوكُتُبِاِه َوُرسُاِلِه آَمَن الره

ُق بَْيَن أََحِد ِمْن ُرسُِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا غُْفَرانََك َربهنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ  ُ نَْفساً إِاله ُوْسعََها لََهاا َماا *  ال نُفَر ِ ال يَُكل ُِف َّللاه

َْ نَِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربهنَا َوال .َْحِمْل َعلَْينَا إِْصراً َكَما َحَمْلتَهُ َعلَ  الهِذيَن ِماْن َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت َربهنَا ال .ُؤَ  اِخذْنَا إِ

ْلنَا َما ال َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنهاا َواْغِفاْر لَنَاا َواْرَحْمنَاا أَْناَت َمْوالنَاا فَ   َعلَا  اْلقَاْوِم اْلَكاافِِرينَ  اْنُصاْرنَاقَْبِلنَا َربهنَا َوال .َُحم ِ
  (286 - 285   لبقل :
 ) من ورأ اآل تنن من فقر  ور  البقر  في لن ة  فتاه (. ال رسرل   ديى   يية  شسيظ:  

 ( ... كل ش ةا   ثال  مل ت(. ) ول هو هللا أحد , ول أووذ )رب الف ق , ول أووذ )رب الناس -4
ي لنيؤؤ  مطؤؤل شظيمؤؤ  بؤؤاوا  ةطيؤؤب رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ لةصؤؤيي ليؤؤا  ؤؤال ييؤؤا   بؤؤ  رينؤؤب : رلجيؤؤا فؤؤ

  فقيؤن  ؤؤا رسؤرل   مؤؤاذ  ) وههل (   فيؤظ ه ؤل بؤؤنئا .  ؤال: ) وههل ( فيؤظ ه ؤؤل بؤنئا   ثؤؤظ  ؤال: ) وههل ( فأنركيؤاه  فقؤال: 
 (. ل شيء تكفيك من –تالا مرات  –) ول هو هللا أحد , والمعوذتنن حنن تمسي وحنن تصبح ه رل؟  ال: 

 سبحا    ثالثا شثالثن    ش لحما   ثالثا شثالثن      هكيل هربعا شثالثن . -5
) مهن  هبح فهي  )هر  هل صهال  تالتها وتالتهنن , وحمهد هللا تالتها وتالتهنن ,  ال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ: 

ه إال هللا وحهده ال شهريك لهه , لهه الم هك و بر هللا تالتا وتالتنن , فت هك تسهة وتسهعوو , ووهال تمهام المكهة: ال إله
 وله الومد وهو و    ل شيء ود ر , غفر له قواياه , وإو  انه ممل زبد البور(. 

 ) أصبونا وأصبح الم ك هلل والومد هلل ال شريك له , ال إله إال هو وإليه الناور (. لحاوث:  -6

, ن نبننها مومهد صه   هللا و يهه و ه مو ه    ه) أصبونا و   فور  اا الم , وو     مة ااقالئ , و  لحاوث:  -7
 وو   م ة أ)ننا إ)رابيم حنيفا وما  او من المار نن (.

 (.ال شريك لك ف ك الومد ولك الاكر ) ال سم ما أصبح )ي من نعمة أو بأحد من ق قك فمنك وحد  لحاوث:  -8

) مهن وهال حهنن يصهبح: ظ  ؤال: ي  ييؤا   بؤ  غيؤام  ليةاضؤي رضؤي   ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤي
ال سم ما أصبح )ي من نعمة أو بأحد من ق قك فمنهك وحهد  ال شهريك لهك , ف هك الومهد ولهك الاهكر , فقهد أ ن 

 شكر  ومه , ومن وال ممل ذلك حنن يمسي فقد أ ن شكر لن ته (.
 ) يا ربي لك الومد  ما  نبغي لجالل وجسك ووظيم   وانك (. لحاوث:  -9

) مؤل رضؤي   ييومؤا ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ةؤاثوظ ه  ييؤا  مؤ  عبؤان    ؤال : ي  ييا   بؤ  ي
ف هم  هدريا  يهل  –أونتسمها  –يا ربي  لك الومد  مها  نبغهي لجهالل وجسهك ووظهيم  ه وانك ( فعضه ه بهالم كنن 
ل نكتبسهها , فقهال هللا وهه  يكتبانسها , فصهعدا إلهه  السهماء , فقههاال : يها ربنهها إو وبهد  وهد وههال مقالهة ال نههدري  يه

مهاذا وهال وبههدي؟ وهاال: يها ربهي إنههه وهد وهال: يها ربههي لهك الومهد  مها  نبغههي  –وههو أو هم بمها وههال وبهده  –وجهل 
 لجالل وجسك ووظيم   وانك , فقال هللا و  وجل لسما: أ تباها  ما وال وبدي حت    قاني فأج يه )سا (.



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1196  [  

 

 بمومد نبيا ور وال (.) رقنه با  ربا وباا الم   نا و  لحاوث:  -10
) مهن وهال حهنن يمسهي وحهنن يصهبح رقهنه بها  ربها ي  ثربا  شغنله ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال: 

 وباا الم   نا وبمومد  ص   هللا و يه و  م ونبيا ور وال...  او حقا و   هللا أو  رقيه (.
 ورشه ومدا    ماته ( ) تالا مرات (.)  بواو هللا وبومده ود  ق قه و رق  نفسه وزنة  لحاوث:  -11

يؤؤ  جريليؤؤ  هم  لمؤؤممين  رضؤؤي   ييوؤؤا: ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ رؤؤلج مؤؤ  ييؤؤايا   كؤؤل  ةؤؤن  دؤؤيى 
 لصبم شيي في مسجايا  ثظ رج   عا ه  هضحى شيي جالس    فقؤال: مؤا هلؤن ييؤى  لحؤال  لتؤي فار تؤك يينوؤا ؟  

لهو وزنهه بمها و هه  –تهالا مهرات  –)  لقد و ه بعد  أربهة   مهات  يية  شسيظ:  الن ةعظ . فقال  لييي ديى  
 (.رق  نفسه وزنة ورشه ومدا    ماتهمنذ النوم لوزنتسن:  بواو هللا وبومده ود  ق قه و 

) مهها مههن وبههد يؤؤ  ه ؤا  بؤؤ  ي مؤا  بؤؤ  ي ؤا  رضؤؤي   ييؤ :  ؤؤال رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ :   لحؤاوث: -12
 ل  وم ومساء  ل لن ة: بسهم هللا الهذي ال يضهر مهة ا همه شهيء فهي اررك وال فهي السهماء وههو يقول صباش 
  رش ه  ألربع (.لم يضره شيء (.  –تالا مرات  –السمية الع يم 

شكا  ه ا  ب  ي ما   ؤا هدؤا   آؤلف فؤال  فجعؤل  للجؤل وي ؤل إلةؤ    فقؤال ه ؤا : مؤا تي ؤل؟ همؤا إ   لحؤاوث كمؤا 
 ي  ورمئذ لةمضي    اره.ةاثتك شل يي لظ ه 

  رش ه هةما(.) ال سم إنا نعوذ بك من أو نار  بك شنكا نع مه ونستغفر  لما ال نع مه(.  لحاوث:  -13
) يهها أ سهها يؤؤ  هبؤؤي مرسؤؤى  ألبؤؤعلي رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال: رطييؤؤا رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ذ ت وؤؤرم فقؤؤال: 

مهل , فقهال لهه مهن شهاء هللا أو يقهول:  يهل نتايهه وههو أقفه  الناس اتقوا هذا الار  فننه أقفه  مهن  )نهب الن
من  )نب النمل يا ر ول هللا؟ فقال: وولوا: ال سهم إو نعهوذ بهك مهن أو ناهر  بهك شهنكا نع مهه ونسهتغفر  لمها ال 

 نع مه (.
  رش ه مسيظ(.) أووذ بك مات هللا التامات من شر ما ق ق ( ) تالا مرات (.  لحاوث:  -14

أوهوذ بك مهات هللا التامهات مهن شهر مها ق هق ( لهم يضهره لدغهة حيهة فهي )  –ثال  مؤل ت  –م   ال ةن   مسي 
  رش ه  لتلمذي(.ت ك ال ن ة (. 

) ال سههم إنههي أوههوذ بههك مههن السههم والوهه و , وأوههوذ بههك مههن العجهه  والكسههل, وأوههوذ بههك مههن الجههبن  لحؤؤاوث:  -15
 (.  رش ه هبر ن ششنوالبخل, وأووذ بك من غ بة الد ن ووسر الرجال (. 

ي  هبي سعنا  لخاري رضي   يي   ال: نرل رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ذ ت وؤرم  لمسؤجا فؤلذ  يؤر بلجؤل 
 ؤال: يمؤرم ) يها أبها أمامهة مهالي أرا  جالسها فهي غنهر ووهه الصهال ؟ ( م   ألةصؤار  قؤال لؤ  هبؤر همامؤ    فقؤال: 

 ؤؤال: و تههه أذهههب هللا همههك ووضهه  ونههك   نههك؟ (  ) أال أو مههك  المهها إذالحمتيؤؤي شنوؤؤر   ؤؤا رسؤؤرل   .. فقؤؤال: 
) ال سهم إنهي أوهوذ بهك مهن السهم والوه و وأوهوذ بهك  ين: بيؤى  ؤا رسؤرل  .  ؤال:  ؤل إذ  هدؤبحن شىذ  همسؤنن: 

 من العج  والكسل وأووذ بك من الجبن والبخل وأووذ بك من غ بة الد ن ووسر الرجال (.
 ي نويي .  رش ه هبر ن ششن(. ال: ف عين ذلك  فأذيب   يمي ش ضى يي

) ال سم وافني في )دني , ال سم وافني في  معي , ال سم وافني فهي بصهري , ال سهم إنهي أوهوذ بهك  لحؤاوث:  -16
  رش ه هبر ن ششن(.من الكفر والفقر وأووذ بك من وذاب القبر , ال إله إال أنه ( 
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سههم أنهه ربههي ال إلههه إال أنهه ق قتنههي وأنهها ) ال يؤ  بؤؤا ن بؤ  هشس ملفريؤؤا: سؤنا  السؤؤتا ار ه  تقؤرل:   لحؤاوث: -17
وبد  وأنا و   وسد  ووود  ما ا توعه , أووذ بك من شر ما صنعه أ)هوء لهك )نعمتهك و هي و أ)هوء )هذنبي 

م   الوا م   ليوار مر يؤا بوؤا   فمؤات فوؤر مؤ  هيؤل  لجيؤ    شمؤ   الوؤا فاغفر لي فننه ال يغفر الذنوب إال أنه ( 
 فمات  يل ه   صبم فور م  هيل  لجي .  رش ه  لبخاري(. – شير مر   بوا –م   لينل 

  لحاوث: -18
ي  هبي يليل  رضي   يي  ه  ه ؤا  كؤل  لصؤاوق  ؤال:  ؤا رسؤرل   ييميؤي بؤنئا ه رلؤ  إذ  هدؤبحن شىذ  همسؤنن 

لهه ول: ) ال سم والم الغنهب والاهسا   , فهاطر السهموات واررك , رب  هل شهيء و م يكهه أشهسد أو أال إ   ال: 
وأو أوتههرد و هه  نفسههي  ههوءا أو  –وفههي روايههة  –إال أنههه , أوههوذ بههك مههن شههر نفسههي وشههر الاههيواو وشههر ه 

  رش ه  لتلمذي(. أجره إل  مس م ( و ه إذا أصبوه وإذا أمسنه وإذا أقذت مضجعك.
  لحاوث: -19

 ت ةؤن   مسؤي شةؤن   ال ييا   ب  يمل رضي   ييوما: لظ  ك   لييي ديى   يية  شسيظ واع يمالء  لؤاير 
) ال سم إني أ ألك العافيهة فهي الهدنيا واآلقهر  , ال سهم إنهي أ هألك العفهو والعافيهة فهي   نهي و  نيهاي و  صبم: 

أه ي ومالي , ال سم ا تر ووراتي , وفمن روواتي , ال سم احفظني من )نن  دي ومن ق فهي ووهن يمننهي ووهن 
  هرلج  هبر ن ششن(.(.  شمالي ومن فووي وأووذ بعظمتك أو أغتال من توتي

 ) أ تغفر هللا الذي ال إله إال هو الوي القنوم وأتوب إليه (.  لحاوث: -20
) أ هتغفر هللا الهذي ال إلهه إال ههو الوهي القنهوم وأتهوب إليهه غفهرت لهه ذنوبهه ي  هبي مسعرن ملفريا: مؤ   ؤال: 

 وإو  او فر من ال حا (.
 لي شأني   ه , وال تك ني إل  نفسي طرفة ونن (. ) يا حي يا ونوم )رحمتك أ تغن  , أص ح لحاوث:  -21

) مهها يمنعهك أو تقههولي إذا يؤ  هةؤس بؤ  مالؤك رضؤؤي   ييؤ   ؤال:  ؤال رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ل اآمؤ : 
أصبوه وإذا أمسنه يا حي يا ونوم )رحمتك أ هتغن  , أصه ح لهي شهأني   هه وال تك نهي إله  نفسهي طرفهة وهنن 

  رش ه  ليسا ي(.(. 
 لصال  ييى  لييي يشلت مل ت.  -22

  رش ه  لطيل ةي(.)من ص   و ي حنن يصبح وحنن يمسي وارا أ ر ته شفاوتي  وم الايامة (. 
 سبحا    شبحماه ما   مل . -23

) مههن وههال حههنن يصههبح وحههنن يمسههي: ) رش ي مسؤؤيظ يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل   ؤؤال:  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ: 
ر  لم يأت أحد  وم الايامة بأفضل مما جاء به إال أحد وهال مم مها وهال أو زا  و يهه  بواو هللا وبومده ( مائة م

.) 
 )  بوانك ال سم وبومد  أشسد أو ال إله إال أنه أ تغفر  وأتوب إليك( ك ار   لمجيس: -24

) من ج ا في مج ها , فكمهر فيهه لغوهه , فقهال وبهل ي  هبي يليل   ال:  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ : 
أو يقوم من مج سه ذلك: "  بوانك ال سم وبومد  أشسد أو ال إله إال أنهه أ هتغفر  وأتهوب أليهك " إال  فهر هللا 

   رش ه  لتلمذي (.له ما  او في مج سه ذلك (. 
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  هرلجؤ  هبؤر  )  بواو ربك رب الع   وما يصفوو و الم و   المر  نن والومد هلل رب العهالمنن (. لحاوث:  -25
 (1  عيى (. [ هيؤ.

 

  :فضل أذ ار النوم 
) إذا جههاء أحههد م فراشههه ف ننفضههه يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال:  -1

بصنفة توبه تالا مرات , وليقل: با مك ربهي وقهعه جنبهي وبهك أرفعهه , إو أمسهكه نفسهي فهاغفر لسها , وإو 
 جماي (. رش ه  ل أر  تسا فاحفظسا بما توفف به عبا   الصالونن (

) إو النبي ص   هللا و يهه و ه م  هاو إذا فون إله  فراشهه  هل لن هة شي  يا ش  رضي   ييوا  الؤن :  -2
جمة  فيه ونفخ فنسما , فقرأ فنسما ) ول هو هللا أحد( و ) ول أووذ )رب الف ق ( و ) وول أوهوذ )هرب النهاس ( 

سهه ومها أوبهل مهن جسهده , يفعهل ذلهك تهالا . تم يمسح )سما ما ا تواع من جسده ,  بدأ )سما و   رأ هه ووج
   رش ه  لبخاري(.مرات ( 

) ومن وهال حهنن يهأوي إله  شي  هبي سعنا  لخاري رضي   يي  ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال :  -3
غفهر هللا لهه ذنوبهه وإو  انهه  –تهالا مهرات  –فراشه: أ تغفر هللا الذي ال إله إال هو الوهي القنهوم وأتهوب إليهه 

زبههد البوههر  وإو  انههه ) وههد  ( ور  الاههجر , وإو  انههه وههد  رمههل وههالج , وإو  انههه وههد  أيههام الههدنيا ( ممههل 
  رش ه  لتلمذي(.

) مهن وهال حهنن يههأوي إله  فراشهه: ال إلهه إال هللا وحههده ال  ؤؤال:  شيؤ  هبؤي يليؤل  ري   ييؤ  ه   لييؤي  -4
حههول وال وههو  إال بهها  العظههيم ,  ههبواو هللا شههريك لههه . لههه الم ههك ولههه الومههد وهههو و هه   ههل شههيء وههد ر , ال 

 .(  رش ه  ب  ةبا (والومد هلل وال إله إال هللا وهللا أ بر , غفرت له ذنوبه وإو  انه ممل زبد البور

 شي   ليل ء ب  ياهص رضي   يي   ال:  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ: -5

ة و ه  شهقك اريمهن تهم وهل: ال سهم أ ه مه وجسهي ) إذا أتنه مضهجعك فتوقهأ وقهوء   ل صهال  , تهم اقهوج 
وإليههك , وفوقههه أمههري إليههك , وألجههأت اسههري إليههك , رغبههة ورببههة إليههك , ال م جههأ وال منجهه  منههك إال إليههك , 

 هه  الفوههر  , واجع سههن فقههر فمنههه بكتابههك الههذي أن لههه , وبنبيههك الههذي أر هه ه , فههنو مههه مههن لن تههك فأنههه و
  هرلج   لجماي (.تت كم به ( ما

                                                
 . (1/114  لذرا لج (1 
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  واء الف ع في النوم: -*  
 شي  يملش ب  بعنب ي  هبة  ي  جاه رضي   ييوظ ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال: -6

) إذا فه ع أحههد م فهي النههوم ف يقهل: أوههوذ بك مهات هللا التامههات مهن غضههبه ووقابهه وشههر عبها ه , ومههن همهه ات  
 ن ش لتلمذي ش ليسا ي(.ه هبر ن شش  رش  الاياطنن وأو يوضروو فننسا لن تضره( 

 نياء  ألرق شتعذر  ليرم :  -*
) أال شيؤؤؤ  رالؤؤؤا بؤؤؤ   لرلنؤؤؤا رضؤؤؤي   ييؤؤؤ  هةؤؤؤ  هدؤؤؤا    ألرق   فقؤؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ:  -7

أو مههك   مههات إذا و ههتسن نمههه؟ وههل: ل سههم رب السههموات السههبة ومهها أا ههه , ورب اررقههنن ومهها أو ههه ورب 
جارا من شر ق قك أجمعنن , أو يفرب و ي أحهد مهنسم أو أو يوغه  , وه  جهار   الاياطنن وما أا ه ,  ن لي

 فقالو  فيام  رش ه  لطيل ةي(.وتبار  ا مك (. 
) شي  هيا ب  ثابن رضي   يي   ؤال: بؤكرت إلؤى رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هر ؤا هدؤابيي فقؤال:  -8

, ال تأقهذ   هنة و ال نهوم , يها حهي يها ونهوم أههد  ول: ال سم غارت النجوم , وهدأت العنوو , وأنه حهي ونهوم 
  (1 فقيتوا فأذيب   يح شجل ما كين هجاه. [ هيؤ .لن ي وأنم ونني ( 

  
 ل الدواء :ضف 

 :الترغنب في  مر  الدواء وما جاء في فض ه جاء في كتاص  لتلغنب ش لتلينب ليحاف,  لميذري :
 يية  شسيظ فةما ولشي ي  رب  يح  ي  هبي ذر رضي   يي  ي   لييي ديى   * 
 ا عباني إةي ةلمن  ل يظ ييى ة سي شجعيت  بني ظ محلمؤا فؤال ت ؤالمر   ؤا عبؤاني  كي ؤظ ضؤال  :  شجل هة   ال 

 إال م  ياوت  فاستواشةي هياكظ  ا عباني كي ظ جا   إال م  هآعمت  
سؤؤكظ  ؤؤا عبؤؤاني إة ؤؤظ  تخطئؤؤر   الينؤؤل فاسؤؤتطعمرةي هآعمكؤؤظ  ؤؤا عبؤؤاني كي ؤؤظ يؤؤار إال مؤؤ  كسؤؤرت  فاست سؤؤرةي هك 

ش ليوؤؤار شهةؤؤا هغ ؤؤل  لؤؤذةرص جمةعؤؤا فاسؤؤتا لشةي هغ ؤؤل ل ؤؤظ  ؤؤا عبؤؤاني إة ؤؤظ لؤؤ  تيياؤؤر   ضؤؤلي فتضؤؤلشةي شلؤؤ  تيياؤؤر  
إةسؤؤكظ شجؤؤي ظ  كؤؤاةر  ييؤؤى هتقؤؤى  يؤؤب رجؤؤل ش ةؤؤا مؤؤي ظ مؤؤا ه ن  هللارؤؤلكظ ش ة عؤؤي فتي عؤؤرةي  ؤؤا عبؤؤاني لؤؤر ه  هشل ؤؤظ ش

إةسؤكظ شجؤي ظ كؤاةر  ييؤى هفجؤل  يؤب رجؤل ش ةؤا مؤي ظ مؤا  هللارؤلكظ ش لؤر ه  هشل ؤظ  شذلك فؤي مي ؤي بؤنئا  ؤا عبؤاني 
إةسؤؤكظ شجؤؤؤي ظ  ؤؤامر  فؤؤي دؤؤعنا ش ةؤؤا فسؤؤؤألرةي  هللارؤؤلكظ ش ةقؤؤم ذلؤؤك مؤؤ  مي ؤؤي  بؤؤنئا  ؤؤؤا عبؤؤاني لؤؤر ه  هشل ؤؤظ ش

 فأيطنؤن  كؤؤل إةسؤؤا  مؤؤيوظ مسؤؤألت  مؤا ةقؤؤم ذلؤؤك ممؤؤا ييؤؤاي إال كمؤؤا وؤيقم  لمخؤؤةط إذ  هنرؤؤل  لبحؤؤل  ؤؤا  عبؤؤاني
إةما يي هيمال ظ هةصنوا ل ظ ثظ هشفةكظ إ ايا فم  شجا رنل  فيةحما   يح شجل  شم  شجا غنؤل ذلؤك فؤال ويؤرم  

 (.إال ة س  
 ال سعنا كا  هبر إنريس  لخؤرالةي إذ  ةؤا  بوؤذ    لحؤاوث ج ؤا ييؤى ركيتةؤ  رش ه مسؤيظ ش لي ؤ, لؤ  شرش ه  لتلمؤذي  

إ     تبؤار  شتعؤالى  قؤرل  ؤا عبؤاني كي ؤظ   : دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال رسؤرل  :  شل ؤ,  بؤ  ماجؤ ش ب  ماج  
مؤؤذةب إال مؤؤ  يافنتؤؤ  فاسؤؤألرةي  لما ؤؤل  هغ ؤؤل ل ؤؤظ شمؤؤ   ييؤؤظ مؤؤي ظ هةؤؤي ذش  ؤؤار  ييؤؤى  لما ؤؤل  ش سؤؤتا لةي  قؤؤارتي 
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شلؤر ه   غ لت ل  شكي ظ ضال إال م  ياون  فاسألرةي  لوؤا  هيؤاكظ شكي ؤظ فقنؤل إال مؤ  هغينؤن فاسؤألرةي هره  ؤظ
 ا سؤؤكظ  جتمعؤؤر  ف ؤؤاةر  ييؤؤى  يؤؤب هتقؤؤى ييؤؤا مؤؤ  عبؤؤاني لؤؤظ وؤؤحن فؤؤي   رآؤؤبكظ ش هللارؤؤلكظ ش منؤؤت ظ  شهشل ؤؤظ ش ةؤؤةكظ ش

مي ي جياح  عرض  شلر  جتمعر  ف اةر  ييى  يب هبقى ييا م  عبؤاني لؤظ وؤيقم مؤ  مي ؤي  جيؤاح  عرضؤ  شلؤر 
سؤؤأل كؤل  سؤؤا ل مؤؤيوظ مؤؤا بياؤن همينتؤؤ  مؤؤا ةقؤؤم  ا سؤؤكظ  جتمعؤؤر  ف رآؤبكظ ش هللارؤؤلكظ ش منؤؤت ظ شهشل ؤؤظ ش ه  ةؤةكظ ش

جؤر ن ماجؤا يطؤا ي كؤالم إذ   م  مي ي إال كما لر ه  هةاكظ مل  ش    لبحل فامس  فنوا إبل  ثظ ةحيوؤا ذلؤك  ؤأةي
 (  .  هرنت بنئا فلةما ه رل ل  ك  فةكر  

 :  يؤؤؤؤح  شجؤؤؤؤل  قؤؤؤؤرل إ   :  شيؤؤؤؤ  هبؤؤؤؤي يليؤؤؤؤل  رضؤؤؤؤي   ييؤؤؤؤ   ؤؤؤؤال  ؤؤؤؤال رسؤؤؤؤرل   دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤيظ *  
 . رش ه  لبخاري شمسيظ(  هةا ييا ظ  يياي بي شهةا مع  إذ  نياةي  
 :  لاياء ير  لعبان  ثظ  له  :  شي   ليعما  ب   شنل رضي   ييوما ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال* 
 ينوقاال ربكاام ادعااوني أسااتجب لكاام إَ الااذين يساتكبروَ عاان عباااد.ي ساايدخلوَ  جهاانم داخاار  رش ه هبؤؤر ن شن  ، غؤافل

 .ش لتلمذي 

مؤ  سؤله ه    سؤتجنب   لؤ  ييؤا :   شي  هبي يليؤل  رضؤي   ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال *  
 . رش ه  لتلمذي (  لشا  ا فيةك ل م   لاياء في  للراء

 :يظ  قؤؤؤرل   ؤؤؤال   تعؤؤؤؤالىشيؤؤؤ  هةؤؤؤس بؤؤؤؤ  مالؤؤؤك رضؤؤؤي   ييؤؤؤؤ   ؤؤؤال سؤؤؤمعن رسؤؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤؤ  *
   لحاوث رش ه  لتلمذي(   ا  ب  هللانم إةك ما نيرتيي شرجرتيي غ لت لك ييى ما كا  ميك شال ه الي 

مؤؤا  ييؤؤى  ألرض مسؤؤيظ  :   شيؤؤ  عبؤؤان  بؤؤ   لصؤؤامن رضؤؤي   ييؤؤ  ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال* 
ف يي  م   لسرء م يوا ما لؤظ  وؤاع  ؤلثظ هش  طةعؤ  رةؤظ فقؤال رجؤل واير   باير  إال هللاتاه   تعالى إ ايا هش دل 

 .  رش ه  لتلمذي(  م   لقرم إذ  ة  ل  ال   هك ل
مؤؤا مؤؤ   مسؤؤيظ ويصؤؤب شجوؤؤ  هلل :   شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  * 

 .رش ه هةما ( ىما ه  وارليا ل   في  آلرل  يح شجل في مسأل  إال هيطايا إ اه إما ه   عجيوا ل  ش 
وؤؤؤاير     ؤؤؤالممم  وؤؤؤرم :   شيؤؤؤ  جؤؤؤابل بؤؤؤ  ييؤؤؤا   رضؤؤؤي   ييومؤؤؤا يؤؤؤ   لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال * 

 ل ةامؤؤ  ةتؤؤى ور  ؤؤ  بؤؤن  وا ؤؤ  فةقؤؤرل ييؤؤاي إةؤؤي هملتؤؤك ه  تؤؤايرةي ششيؤؤاتك ه  هسؤؤتجنب لؤؤك فوؤؤل كيؤؤن تؤؤايرةي 
ا إةؤك لؤظ تؤاييي بؤاير  إال   سؤتجين لؤك هلؤةس نيؤرتيي وؤرم كؤذ  شكؤذ  لاؤظ ةؤحل  ؤؤك ه  فةقؤرل ةعؤظ  ؤا رص فةقؤرل همؤ

هفلج ييك ف لجن ييؤك فةقؤرل  ةعؤظ  ؤا رص فةقؤرل إةؤي يجيتوؤا لؤك فؤي  لؤاةةا شنيؤرتيي وؤرم كؤذ  شكؤذ  لاؤظ ةؤحل  ؤك 
فؤؤي ةاجؤؤ   رتييه  هفؤلج  ييؤؤك فيؤؤظ تؤؤل فلجؤؤا  ؤؤال ةعؤؤظ  ؤؤا رص فةقؤؤرل إةؤؤي  نرؤلت لؤؤك بوؤؤا فؤؤي  لجيؤؤ  كؤؤذ  شكؤؤذ  شنيؤؤ

ه ضنوا لك في ورم كذ  شكذ  فقضنتوا فةقرل ةعظ  ا رص فةقرل إةي يجيتوؤا لؤك فؤي   لؤاةةا شنيؤرتيي وؤرم كؤذ  شكؤذ  
فؤؤي ةاجؤؤ  ه ضؤؤنوا لؤؤك فيؤؤظ تؤؤل  ضؤؤاءيا فةقؤؤرل ةعؤؤظ  ؤؤا رص فةقؤؤرل  إةؤؤي  نرؤؤلت لؤؤك بوؤؤا فؤؤي  لجيؤؤ  كؤؤذ  شكؤؤذ   ؤؤال 

نيؤؤا بوؤؤا ييؤؤاه  لمؤؤمم  إال بؤؤن  لؤؤ  إمؤؤا ه   كؤؤر  يجؤؤل لؤؤ  فؤؤي  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤال وؤؤاع   نيؤؤر  
 لؤؤاةةا شىمؤؤا ه   كؤؤر   نرؤؤل لؤؤ  فؤؤي  آلرؤؤل    ؤؤال فةقؤؤرل  لمؤؤمم  فؤؤي ذلؤؤك  لمقؤؤام  ؤؤا لنتؤؤ  لؤؤظ  كؤؤ  يجؤؤل لؤؤ  بؤؤيء مؤؤ  

 . رش ه  لحاكظ( .  نيا  
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اياء فلةؤ  لؤ  وويؤك مؤ  ال تعجؤحش  فؤي  لؤ :  شي  هةس رضي   يي   ال  ال رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ * 
 . رش ه  ب  ةبا  في دحةح  ش لحاكظ (  لاياء هةا 

 لؤاياء سؤالح  لمؤمم  شيمؤان  لؤاو  :   شي  هبي يليل  رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ * 
 .رش ه  لحاكظ (  شةرر  لسمر ت ش ألرض

مؤؤ  فؤؤتم لؤؤ  مؤؤي ظ  ؤؤاص  لؤؤاياء :     ييةؤؤ  شسؤؤيظ شيؤؤ   بؤؤ  يمؤؤل رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى * 
فتحؤؤن لؤؤ  هبؤؤر ص  للةمؤؤ  شمؤؤا سؤؤئل   بؤؤنئا  عيؤؤي هةؤؤب إلةؤؤ  مؤؤ  ه   سؤؤأل  لعافةؤؤ   ش ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   

 . رش ه  لتلمذي ش لحاكظ  (. يية  شسيظ إ   لاياء وي   مما ةحل شمما لظ ويحل فعيةكظ عبان     الاياء
إ    ةنؤؤي كؤؤليظ  سؤؤتحني إذ  رفؤؤ  :  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  شيؤؤ  سؤؤيما * 

  .رش ه هبر ن شن ش لتلمذي(   للجل إلة  وا   ه  ولنيما د ل  را يتن 
شيؤ  هةؤؤس رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ إ    رةؤؤةظ كؤؤليظ  سؤؤتحني مؤؤ  ييؤؤاه ه   *  

 .لة  وا   ثظ ال  ض  فنوما رنل  رش ه  لحاكظولف  إ
مؤ  ةحلؤن  ؤ  فا ؤ  فأةحلوؤا    :ال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظشي  ييا   ب  مسعرن رضي   يي   ؤال  ؤ*  

رش ه هبؤر ن شن ش لتلمؤذي (   الياس لظ تسا فا ت  شم  ةحلن    فا   فأةحلوا  اهلل فنربك   لؤ  بؤلهق  ياجؤل هش هللاجؤل
   .حاكظ ش ل
ال وؤؤلن  لقؤؤار إال  لؤؤاياء شال وحيؤؤا فؤؤي :   شيؤؤ  ثربؤؤا  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  *

 . رش ه  ب  ةبا  ش لحاكظ (   لعمل إال  ليل شى   للجل لةحلم  للهق  الذةب وذةب 
ال  ايؤي ةؤذر مؤ   ؤار ش لؤاياء وي ؤ  :  شي  يا ش  رضي   ييوا  الن  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ  * 

 .رش ه  ليح ر ش لطيل ةي ش لحاكظ ( مما ةحل شمما لظ ويحل شى   ليالء لنيحل فنيقاه  لاياء فةعتيجا  إلى ورم  ل ةام  

سير     م  فضؤي  فؤل     حؤب  :  شي   ب  مسعرن رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ * 
 .  رش ه  لتلمذي ( ضل  لعبان   ةت ار  ل لجه   سأل شهف

  .رش ه   لتلمذي (  لاياء مر  لعبان  :  شرشي ي  هةس رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال * 

هال هنل ؤظ ييؤى مؤا ويجؤؤةكظ  :   يؤ  جؤابل بؤ  ييؤؤا   رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ * 
 ( .  يار ل ظ هره   ظ تاير    في لني ظ شةواركظ فل    لاياء سالح  لممم م  ياشكظ ش 

 :الترغنب في   مات يستفتح )سا الدواء وبع  ما جاء في ا م هللا اروظم 
ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ سؤم  رجؤال  قؤرل  ليوؤظ :   ي  ييا   بؤ  بليؤا  يؤ  هبةؤ  رضؤي   ييومؤا *

هبوا هةك هةن   ال إل  إال هةن  ألةا  لصما  لذي لؤظ  ويؤا شلؤظ ورلؤا شلؤظ  كؤ  لؤ  ك ؤر  هةؤا فقؤال  إةي هسألك  أةي
 .رش ه هبر ن شن ش لتلمذي(  لقا سألن    االسظ  ألي ظ  لذي إذ  سئل    هيطى  شىذ  نيي    هجاص

ال شيؤؤر  قؤؤرل  ؤؤا ذ   لجؤؤالل سؤؤم   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ رجؤؤ:   شيؤؤ  معؤؤاذ بؤؤ  جيؤؤل رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال * 
  . رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس (   ش إلكل م فقال  ا  ستجنب لك فسل

إ  هلل مي ا  مركال  م   قرل  ا :   شي  هبي همام  رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ  * 
 .رش ه  لحاكظ   (. فسل  ييةكهرةظ  لل ةمن  فم   الوا ثالثا  ال  لميك إ  هرةظ  لل ةمن   ا ه يل 
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 األخالق والتربية السلوكية 

 
 بياَ فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق :

 
  ال  إلمام  ليرشي رةم    :

 .هللال يمل     والكاامين الغيظ والعافين عن الناس : ش ال تعالى  . لقيظ   وإنك لعل  خلق عظيم   ال تعالى:

كؤا  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةسؤ   ليؤاس ريقؤا مت ؤق ييةؤ  شييؤ   ؤال :    شي  هةس رضي   يي   ؤال 
ما مسسن نوباجا شال ةليل  هلن  م  كا رسرل   ديى   يية  شسؤيظ شال  بؤممن ر  حؤ   ؤط هآنؤب مؤ  رسؤرل 

هف شال  ؤؤال   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شلقؤؤا رؤؤامن رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ يشؤؤل سؤؤين  فمؤؤا  ؤؤال لؤؤي  ؤؤط 
 .مت ق يية (  لشيء فعيت  لظ فعيت  شال لشيء لظ  فعي  هال  فعين كذ 

هيؤؤاون رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ةمؤؤار   شةشؤؤةا فؤؤلنه :   شيؤؤ   لصؤؤعب بؤؤ  ج امؤؤ  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال * 
  .مت ق يية   ( شجوي  ال إةا لظ ةلنه ييةك إال ألةا ةلم يييي فيما ره  ما ف

سؤألن رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يؤ   ليؤل ش إلثؤظ  فقؤال :   س ب  سؤمعا  رضؤي   ييؤ   ؤال شي    لير * 
 .رش ه مسيظ  (  ليل ةس   لخيق ش إلثظ ما ةا  في ة سك شكلين ه   طي  يية   لياس

ا شال شي   ييا   ب  يمؤلش بؤ   لعؤاص رضؤي   ييومؤا  ؤال لؤظ  كؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فاةشؤ* 
شيؤؤ  هبؤؤي  لؤؤارن ء  رضؤؤي   ييؤؤ  ه   لييؤؤي  .مت ؤؤق ييةؤؤ (  مت حشؤؤا شكؤؤا   قؤؤرل إ  مؤؤ  رةؤؤاركظ هةسؤؤي ظ هرال ؤؤا 

مؤا مؤ  بؤيء هثقؤل فؤي منؤح    لمؤمم  وؤرم  ل ةامؤ   مؤ  ةسؤ   لخيؤق شى    وؤباة :   ديى   يية  شسيظ  ؤال 
 .ير  لذي وت يظ  ال حش شرنيء  ل الم  ءي ليذ.   رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم ( يء ل اةش  ليذ

سؤئل رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يؤ  هك ؤل مؤا وؤارل  ليؤاس  لجيؤ  :   شي  هبي يليل  رضي   يي   ال * 
رش ه  لتلمؤذي ش ؤال ةؤؤاوث (   ؤال تقؤر    شةسؤ   لخيؤق شسؤؤئل يؤ   هك ؤل مؤا وؤؤارل  ليؤاس  ليؤار فقؤال  ل ؤؤظ ش ل ؤلج

 .ةس  دحةم 
هكمؤؤؤل  لمؤؤؤممين  إ ماةؤؤؤا هةسؤؤؤيوظ ريقؤؤؤا شرةؤؤؤاركظ رةؤؤؤاركظ  :    ؤؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ   شييؤؤؤ * 

 . رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم(  ليسا وظ
إ   لمؤمم  لنؤار   حسؤ  :   شي  يا ش  رضي   ييوؤا  الؤن سؤمعن  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل * 

 .رش ه  هبر ن شن ( ريق  نرج   لصا ظ  لقا ظ 
 هةا :  شي  هبي همام   لباييي رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ * 
هعؤؤةظ بينؤؤن فؤؤي ربؤؤة  لجيؤؤ  لمؤؤ  تؤؤل   لمؤؤل ء شى  كؤؤا  محقؤؤا شبينؤؤن فؤؤي شسؤؤط  لجيؤؤ  لمؤؤ  تؤؤل   ل ؤؤذص  شى  كؤؤا   

 .  شن  لسيان  دحةم ةاوث دحةم رش ه هبر ن(  ماهةا شبينن في هييى  لجي  لم  ةس  ريق 
إ  مؤ  هةؤبكظ إلؤي شه ؤلبكظ  ميؤي مجيسؤا :   شي  جابل رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال *  

ورم  ل ةام  هةاسي ظ هرال ا شى  ه اضكظ إلي شه عاكظ ميي ورم  ل ةام   ل لثؤارش   ش لمتشؤا ر  ش لمت نوقؤر   ؤالر   ؤا 
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.  رش ه  لتلمؤؤذي ش ؤؤال ةؤؤاوث ةسؤؤ ( .   ش لمتشؤؤا ر  فمؤؤا  لمت نوقؤؤر   ؤؤال   لمت يؤؤلش  رسؤؤرل    ؤؤا ييميؤؤا  ل لثؤؤارش 
 ل لثار ير ك نل  ل الم ت ي ا ش لمتشؤاق  لمتطؤاشل  ييؤى  ليؤاس  كالمؤ  شيؤت يظ  مؤلء فةؤ  ت ادؤحا شتع ةمؤا ل المؤ  

لص  ؤؤؤ  ت يؤؤل  ش رت ايؤؤؤا ش لمت نوؤؤق هدؤؤي  مؤؤؤ   ل وؤؤق شيؤؤؤر   المؤؤتالء شيؤؤر  لؤؤؤذي  مؤؤأل فمؤؤؤ   ؤؤال الم شيترسؤؤ  فةؤؤؤ  شياؤؤ
شرش   لتلمؤذي يؤ  ييؤا   بؤؤ   لمبؤار  رةمؤ    فؤي ت سؤنل ةسؤ   لخيؤق  ؤال يؤؤر . شىظوؤار  لي ضؤني  ييؤى غنؤله 

 .لمعلشف شكا  ألذ   آال    لرج  شبذل 
  

 : ل وافف  المنذري  الترغنب والترهنب وجاء في 
إ   لعيا لنيي    حس  ريق  ي ةظ  :    ال ي  هةس رضي   يي  ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ* 

  رش ه  لطيل ةي( نرجات  آلرل  شبلف  لمياهل شىة  لضعةا  لعبان  شىة  لنيي   سرء ريق   هس ل نرج  في جويظ 

إ   لمسؤؤيظ :   شيؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤلش رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال سؤمعن رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ   قؤؤرل *   
 :  لضؤؤؤليب  .رش ه  هةمؤؤؤا ش لطيل ةؤؤؤي (    لصؤؤؤر م  لقؤؤؤر م  آ ؤؤؤات    حسؤؤؤ  ريقؤؤؤ  شكؤؤؤلم ضؤؤؤلييت  لمسؤؤؤان لنؤؤؤار  نرجؤؤؤ

 . لطيةع  
هال هريؤؤلكظ  أ سؤؤل   لعبؤؤان  شهيرةوؤؤا ييؤؤى :   شيؤؤ  دؤؤ ر   بؤؤ  سؤؤيةظ  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ *  

 .  رش ه  ب  هبي  لاةةا(   ليا   لصمن شةس   لخيق
  شملشءتؤ  يقيؤ    كؤلم  لمؤمم   نويؤ :   رضي   ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال شي  هبي يليل * 

   لينوقي رش ه  ب  ةبا  ش لحاكظ ش( شةسب  ريق 
 ؤؤا ه ؤؤؤا ذر ال يقؤؤل كالتؤؤؤابنل شال شرع  :   شيؤؤ  هبؤؤي ذر رضؤؤؤي   ييؤؤ  ه   لييؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤؤال لؤؤ * 

 . رش ه  ب  ةبا  شغنله (كال ف شال ةسب كحس   لخيق 
 ؤؤا هفيؤؤم مؤؤ  هريؤؤم  يبؤؤ  لإل مؤؤا   :    شتقؤؤام فؤؤي  إلرؤؤالص ةؤؤاوث هبؤؤي ذر يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ*  

 ( .هيؤ.  لحاوث شجعل  يب  سيةما شلساة  دان ا شة س  مطمئي  شريةقت  مست ةم 
 
 وال ا)ن الايم رحمه هللا :  و

( ش الؤؤن يا شؤؤ  رضؤؤي    وإنااك لعلاا  خلااق عظاايمةؤؤ  شم وؤؤل  ةعمتؤؤ  لا ؤؤ     ؤؤال   تعؤؤالى لييةؤؤ  شةينبؤؤ  م يةؤؤا يي
 ( .   كا  رسرل   ديى   يية  شسيظ ريق   لقلهللا :   ييوا

خااذ العفااو وأماار بااالعرف  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ يؤؤ  ةسؤؤ   لخيؤؤق فؤؤتال  رلؤؤ  تعؤؤالى :  شسؤؤأل رجؤؤل رسؤؤرل   

يؤر ه  تصؤل مؤ   طعؤك شتعطؤي مؤ  ةلمؤك شتع ؤؤر ةؤ  شسؤيظ :   يي ثؤظ  ؤال دؤيى     وأعارِ عان الجااهلين
 ( .  يم  ظيمك

 . هرلج  هةما م  ةاوث هبي يليل  .( إةما  ع ن ألتمظ مكارم  ألرالق*ش ال ديى   يية  شسيظ   
 ةؤاوث هرلجؤ  هبؤر( شةس   لخيؤق  هثقل ما ورض  في  لمنح   ورم  ل ةام  تقر    *ش ال ديى   يية  شسيظ   

 ن شن ش لتلمذي م  ةاوث هبي  لارن ء .
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مؤؤا ةسؤؤ    ريؤؤق .  ش ؤؤال دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :    شسؤؤئل ييةؤؤ   لسؤؤالم هي  أليمؤؤال هفضؤؤل  ؤؤال ريؤؤق ةسؤؤ  *
 (   ليار ييا شريق  فةطعم  
ق   ييةؤؤ  شسؤؤيظ إ  فالةؤؤ  تصؤؤرم  ليوؤؤار شتقؤؤرم  لينؤؤل شيؤؤي سؤؤنئ   لخيؤؤ  نؤؤل للسؤؤرل   دؤؤيى *ش ؤؤال  ل ضؤؤنل :   

 ( . هيل  ليار تمذي جنل ةوا بيساةوا  ال ال رنل فنوا يي م  
رسرل   هي  لمممين  هفضل إ ماةا  ؤال هةسؤيوظ ريقؤا ةؤاوث  نؤل  ؤا رسؤرل   هي  لمؤممين  هفضؤيوظ   نل  ا*ش  

 . هرلج  هبر ن شن م  ةاوث هبي يليل ( ريقا إ ماةا  ال هةسيوظ 
هبؤؤن هي  لخصؤؤال مؤؤ   إلةسؤؤا  رنؤؤل  ؤؤال  لؤؤاو   ؤؤال فؤؤلذ  كاةؤؤن  ثيتؤؤن   ؤؤال   ؤؤال  بؤؤ  لقمؤؤا   لحكؤؤةظ ألبةؤؤ :    ؤؤا *

فلذ  كاةن ثالثا  ال  لاو  ش لمال ش لحةاء  ال فلذ  كاةؤن هربعؤا  ؤال  لؤاو  ش لمؤال ش لحةؤاء شةسؤ    لاو  ش لمال  ال 
سؤتا  ؤال  ؤا بيؤي إذ    ؤال  لؤاو  ش لمؤال ش لحةؤاء شةسؤ   لخيؤق ش لسؤخاء  ؤال فؤلذ  كاةؤن  لخيق  ال فؤلذ  كاةؤن رمسؤا

 ةقي تقى و  شلي شم   لشةطا  ولي .   جتمعن فة   لخمس رصال فور 

 ( . *ش ال  لحس    م  ساء ريق  يذص ة س  
فؤؤي سؤؤع   ألرؤؤالق كيؤؤره  ألره ق (. ش ؤؤال شيؤؤب  بؤؤ  ميبؤؤ  :  م ؤؤل  لسؤؤيء  لخيؤؤق كم ؤؤل  *ش ؤؤال  حنؤؤى بؤؤ  معؤؤاذ  

 (. ل خار   لمكسرر  ال تل   شال تعان آن  
 :  ه   صحييي فاجل ةس   لخيق هةب إلي م  ه   صحييي يابا سن   لخيق (. ش ال  ل ضنل 

  ش لسؤؤؤخاء    لتر ضؤؤ    ش  لحيؤؤؤظ  : هربؤؤؤ  تلفؤؤ   لعيؤؤؤا إلؤؤى هييؤؤؤى  لؤؤارجات شى   ؤؤل يميؤؤؤ  شييمؤؤ  :   * ش ؤؤال  لجينؤؤا
 .  (   لخيق شير كمال  إل ما  شةس 

 لعحيؤح إ  هكؤلمكظ ييؤا   هتقؤاكظ  نؤل فمؤا  لحسؤب  ن    فؤي كتا ؤ  *   شسئل  ب  عباس ما  ل لم فقال يؤر مؤا بؤ
 ةس   لخيق( .   ال هةسي ظ ريقا هفضي ظ ةسبا ش ال ل ل بيةا  هساس شهساس  إلسالم 

شلؤؤؤظ ويؤؤؤل هةؤؤؤا كمالؤؤؤ  إال  لمصؤؤؤط ى دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ    * ش ؤؤؤال يطؤؤؤاء:   مؤؤؤا  رت ؤؤؤ  مؤؤؤ   رت ؤؤؤ  إال  ؤؤؤالخيق  لحسؤؤؤ  
 إلى   يح شجل  لسال ر  هللاثاره  حس   لخيق ( .فأ لص  لخيق  شسيظ 

 
  :ياو حايقة حسن الخ ق و وء الخ ق( 

 : ال  إلمام هبر ةاما  لاح لي رةم    

 ييظ ه   لياس  ا ت يمر  في ة ةق  ةس   لخيق شهة  ما ير شما تعلضر  لح ةقت  شىةما تعلضر  ل ملت  ثظ لظ 
م  ثمل ت  ما رطل ل  شما كا  ةاضل  في ذيي  شلظ  صلفر   لعيا    جمة  ثمل ت  بل ذكل كل ش ةا  ستريير  

ةس   لخيق  سط نل ش الستةعاص شذلك كقرل  لحس   شة ةقت   لمحةط   جمة  ثمل ت  ييى  لت ص إلى ذكل ةاه 
 شبذل  ليا  شكا  ألذ  ( ش ال  لر سطي   ير ه  ال  خادظ شال  خادظ ( م  با  معلفت   اهلل تعالى .  لرج 

 ألذ  ش ةتمال  لمم  ( ش ال  عضوظ   ير ه   كر  م   لياس  ليبا شفةما بنيوظ  ش ال باه  ل لماةي   ير كا
غليبا ( ش ال  لر سطي مل    ير إرضاء  لخيق في  لسل ء ش لضل ء ( ش ال هبر ي ما    ير  للضا ي    

شتل   لمكافأ  ش للةم  لي الظ ش الستا ار ل  تعالى ( شسئل سول  لتستلي ي  ةس   لخيق فقال   هنةاه  الةتمال 
ش لش ق  يية  ( ش ال مل  ه    ال وتوظ  لحق في  للهق شي ق    شيسك  إلى  لرفاء  ما ضم  فةطةع  شال  عصة  
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  يي    ةس   لخيق في ثال   في جمة   ألمرر فةما بني  شبني  شفةما بني  شبن   لياس ( ش ال ييي رضي 
ير ه  ال ومثل فةك  محارم شآيب  لحالل ش لترسع  ييى  لعةال ( ش ال  لحسن  ب  ميصرر رصال  جتياص  ل

 ج اء  لخيق  عا مطالعتك ليحق ( ش ال هبر سعنا  لخل ه   ير ه  ال  كر  لك يظ غنل   تعالى ( .
 ه ضافوذ  شهم ال  ك نل شير تعلض ل مل ت ةس   لخيق ال لي س  ثظ لةس ير محةطا  جمة   ل مل ت  

شكشف  لاطاء ي   لح ةق  هشلى م  ةقل  أل اشيل  لمختي   فيقرل  لخيق ش لخيق عبارتا  مستعميتا  معا  قال 
ش لخيق هي ةس   لباآ  ش ل ايل فنل ن  الخيق  لصرر   ل ايل  شيل ن  الخيق  لصرر   لباآي   فال  ةس   لخيق 

ة س مار   البصنل  شل ل ش ةا ميوما ينئ  ملكب م  جسا مار   البصل شم  رشح ش  شذلك أل   إلةسا  
جمني  فالي س  لمارك   البصنل  هي ظ  ار  م   لجسا  لمار   البصل شلذلك ي ظ    شدرر  إما  يةح  شىما 

 إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين:   همله  لضافت  إلة  إذ  ال تعالى 
ش للشح إلى رص  لعالمن  ش لمل ن  اللشح ش لي س في يذ   لمقام ش ةا  جسا ميسرص إلى  لطن  فيب  ييى ه   ل( 

 تصار  ألفعال  سورل  شيسل م  غنل ةاج  إلى ف ل شرشي  .  فالخيق عبار  ي  ينئ  في  لي س ر سخ  ييوا 
مطيقا ال وتظ  حس  شدررتوا  لباآي  شكما ه  ةس   لصرر   ل ايل   فالخيق إذ  عبار  ي  ينئ   لي س 

ةس   لجمة  لنتظ ةس   ل ايل ف ذلك في  لباآ  هربع  هركا  ال   لعنين  نش   ألةف ش ل ظ ش لخا بل ال با م  
با م   لحس  في جمةعوا ةتى وتظ ةس   لخيق فلذ   سترت  ألركا   ألربع  ش يتالن شتياسين ةصل ةس  

   ش ر   لعال .  لخيق شير  ر   لعيظ   ش ر   لاضب   ش ر   لشور 
هما  ر   لعيظ فحسيوا شدالةوا في ه  تصنل  حنث  سول بوا نر   ل لق بن   لصاق ش ل ذص في  أل ر ل  

في  اليتقان ت شبن   لجمنل ش لقيةم في  ألفعال فلذ  ديحن يذه  لقر  ةصل ميوا ثمل   شبن   لحق ش لباآل 
 ( . ومن يؤت الحكمة فقد أو.ي خيرا كثيرا فنوا    لحسي  شيي  لتي  ال    لحكم  ش لحكم  رهس  ألرالق 

ش ةبساآوا ييى ةا ما تقتضة   لحكم  . شكذلك  لشور   شهما  ر   لاضب فحسيوا في ه   صنل  ة باضوا
 لشلع . شهما  ر   لعال فور ضبط  لشور   ةسيوا شدالةوا في ه  ت ر  تحن إبار   لحكم  هييي إبار   لعقل ش

 لشلع . فالعقل م ال  م ال  ليادم  لمشنل ش ر   لعال يي  لقار  شم الوا م ال   لعقل ش ش لاضب تحن إبار 
م ال كيب  لصنا فلة   حتاج إلى ه    لمي ذ  لممضي إلبار   لعقل ش لاضب ير  لذي تي ا فة   إلبار  شم ال  

ور  م الوا م ال  ل لس ش لش ومنص ةتى  كر   ستلسال  شتر     حسب  إلبار  ال  حسب  ةجا  بور   لي س 
فة  يذه  لخصال   لذي ولكب في آيب  لصنا فلة  تار   كر  ملشضا ممن ا شتار   كر  جمرةا فم   سترت 

إلى ذلك  ش يتالن فور ةس   لخيق مطيقا شم   يتال فة   عضوا نش   لبعة فور ةس   لخيق  اإلضاف  
 الشجاي    لقر   لاضية  ش يتا لوا  عيل يي   لمعيى راد  كالذي  حس   عة هجح ء شجو  نش   عة شةس  

تورر   شةس   ر   لشور  ش يتا لوا  عيل يي   الع   فل  مالن  ر   لاضب ي   اليتا ل إلى آلف  لحيان  تسمى 
شى    ليقضا  تسمى جييا شررر  شى  مالن  ر   لشور  إلى آلف  لحيان  تسمى بليا  شى  مالن إلى  لضعف ش

تسمى جمرن  ش لمحمرن ير  لرسط شير  ل ضني  ش لطلفا  رذويتا  مذمرمتا  ش لعال إذ   مالن إلى  ليقصا 
ةقصا  بل ل  ضا ش ةا شمقابل شير  لجرر شهما  لحكم  فةسمى إفل آوا ييا  فيةس ل  آلفا هيان  ش فات 
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سظ  لحكم  فلذ  جلبح  شيسمى ت ليطوا بيوا ش لرسط ير  لذي  ختم  ا  ل اسا  ري ا ش  الستعمال في  ألغل ض 
 هربع :  هموات  ألرالق شهدرلوا 

 
 الوكمة والاجاوة والعفة والعدل . 

 الرتةاري  . شةعيي  العال  شةعيي  الحكم  ةال  ليي س بوا وار   لصر ص م   لخطأ في جمة   ألفعال  
ستلسال في  ال تضبطوما  تحميوما ييى مقتضى  لحكم  ش ةال  ليي س ش ر  بوا تسرس  لاضب ش لشور  ش

شةعيي  ش الة باض ييى ةسب مقتضايا . شةعيي  لشجاي  كر   ر   لاضب ميقان  ليعقل في إ ا موا شىةجاموا 
كيوا   لشلع فم   يتا ل يذه  ألدرل  ألربع  تصار  ألرالق  لجمني    الع   تأنص  ر   لشور  بتأنوب  لعقل ش

شثقا    للهي شىدا    ل   ش لت ط  لا ا ق  إذ م   يتا ل  ر   لعقل  حصل ةس   لتابنل شجرن   لذي 
 شر ا ا هللافات  لي رس شم  إفل آوا تصار  لجلبح  ش لمكل ش لخا ع ش لاياء شم  ت ليطوا  صار  ليي  ش  أليمال 

ش لجير  شهييي  الامار   ي   لتجلب  في  ألمرر م  سالم   لتخنل فقا  كر   إلةسا  غمل  في   لامار  ش لحمق 
ش ل لق بن   لحمق  لجير  ه   ألةمق مقصرنه دحةم شل   سيرك   لطليق فاسا فال ت ر  ل  بيء نش  بيء 

سير   لطليق  لمردل إلى  لالض شهما  لمجير  فلة   حتار ما ال ويباي ه   ختار فةكر   رشي  دحةح  في 
ل  لي س ش الةتمال شهما ريق  لشجاي  فةصار مي   ل لم ش ليجا  ش لشوام  شكس هدل  رتةاره شىو اره فاسا  

 ش لحيظ ش ل بات شك ظ  لغة, ش لر ار 
 الستشاآ   ش ش لترنن شهم الوا شيي هرالق محمرن  شهما إفل آوا شير  لتورر فةصار مي   لصيف ش ليذخ 

 لخساس  شدال  لي س ش الة باض ي    لذل  ش لجحع ش ش لت يل ش لعجب شهما ت ليطوا فةصار مي   لمواة  ش
 ليطاف    جب شهما ريق  لع   فةصار مي   لسخاء ش لحةاء ش لصيل ش لمسامح  ش لقياي  ش لررع شتياشل  لحق  لر 

ش ل لف ش ي   لطم  شهما منيوا إلى  إلفل   هش  لت ليط فةحصل مي   لحلص ش لشله ش لر اة  ش لخيث  ش لمسايا  
 ستحقار  ل قل ء   لشمات  ش لتذلل لألغيةاء ش لمجاة  ش لعيث ش لميق ش لحسا ش   لوت   ش ش لتقتنل ش للياء ش ش لتيذول

 شغنل ذلك.
 

 فأموات محاس   ألرالق يذه  ل ضا ل  ألربع  : 
شيي  لحكم  ش لشجاي  ش لع   ش لعال ش لبا ي فلشيوا شلظ ويي  كمال  اليتا ل في يذه  ألرب  إال رسرل   

 مي  ف ل م   لص ديى   يية  شسيظ   ش لياس  عاه مت اشتر  في  لقلص ش لبعا 
مي  في يذه  ألرالق فور  ليب م    تعالى  قار  لب  م  رسرل   ديى   يية  شسيظ شكل م   

 ألرالق  ستحق ه   كر  بن   لخيق مي ا مطايا ولج   لخيق كيوظ إلة  شيقتاش     في جمة   جم  كمال يذه 
 ستحق ه   خلج م  بن   ليالن ش لعبان فلة   ا  لص   ألفعال شم   ة ك ي  يذه  ألرالق كيوا ش تصف  أضا نيا

فنيباي ه  وبعا كما ه   ألشل  ليب م   لميك  لمقلص فنيباي ه   قتاي    شيتقلص  م   لشةطا   ليعن   لمبعا 
إلة  فل  رسرل   ديى   يية  شسيظ لظ وبعث إال لنتمظ مكارم  ألرالق كما  ال ةاوث  ع ن ألتمظ مكارم 

إنما   لقلهللا  إلى يذه  ألرالق في هشداف  لمممين  فقال تعالى ق تقام في هللان ص  لصحب  ش ا هبار ألرال
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 بأموالهم وأنفسهم في سبيل هللا أولئك هم الصادقوَ المؤمنوَ الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم ير.ابوا وجاهدوا 
لعقل شميتوى  لحكم  ش لمجايا   المال ير ثمل    فاإل ما   اهلل شبلسرل  م  غنل  رتةاص ير  ر   لةقن  شير

 لشجاي   لتي تلج  إلى  ستعمال  ر    لسخاء  لذي ولج  إلى ضبط  ر   لشور  . ش لمجايا   الي س يي 
  أَداء عل  الكفار رحماء بينهم  : لاضب ييى بل   لعقل شةا  اليتا ل فقا شدف   تعالى  لصحا   فقال

 كل ةال فوذ   شليلةم  مرضعا فيةس  ل مال في  لشا   كل ةال شال في  للةم   إبار  إلى ه  ليشا  مرضعا 
 بةا   يرل  ألرالق ليتاننل  طليق  للياض  .  بةا  معيى  لخيق شةسي  شقبح  شبةا  هركاة  شثمل ت  شفلشي  

ذوب  ألرالق  ييظ ه   عة م  غيين  لبطال  يية   ست قل  لمجايا  ش للياض  ش البتاال بتحكة   لي س شتو
 أ   كر  ذلك لقصرره شةقص  شريث نريت  فحيظ ه   ألرالق ال وتصرر تاننليا فل   لطباع ال  فيظ تسمم ة س  

 أملي  هةايما ه   لخيق ير درر   لباآ  كما ه   لخيق ير درر   ل ايل فالخيق   ل ايل   تتانل ش ستال فة  
س  آريال شال  لطريل  قار ه   جعل ة س   صنل  شال  لقيةم ال  قار ييى تاننليا فالقصنلال  قار ه   جعل ة 

 ل بم  لباآ   جلي يذ   لمجل  ش ل اةي هةوظ  الر  ةس   لخيق  قم   لشور    قار ييى تحسن  دررت  ف ذلك 
 ش لاضب ش ا جلبيا ذلك  طرل  لمجايا  

بتاال     تضنة  هما   انل شيلفيا ه  ذلك م  مقتضى  لمح ج ش لطب  فلة   ط ال ويقط  ي   آلنمي فا 
شجرنه فيقرل لر كاةن  ألرالق   لمطيرص ير  ط   لت ات  لقيب إلى  لح رع  لعاجي  شذلك محال فا ا  فل  

 (1 [ . هيؤ . لتأنوبات.  لردا ا ش لمر ي, ش تقيل  لتاننل لبطين ال
 

 :شيي ليمجايا هلحم   شفي ةق  هللاكاشليتياشل آلفا م  مكارم  ألرالق شرصال  لخنل  لتي تي   شتيحم كل مسيظ   
 

 اإلخالص:

 في كتا    ما رج  لسال ن  . م    عة  إلرتصار  : –رةم     -شةقتطف م  كالم   ب   ل ةظ 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق  :ش ال  .5   ليني   وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين   ال   تعالى

نسكي ومحياي ومما.ي ه  قل إَ صال.ي و  :ل  ش ال 23  لحمل  له الدين أال ه الدين الخالصفاعبد هللا مخلصا 

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم  : ش ال  ألةعام  رب العالمين ال َريك له وبذلك أمرت وأنا أول لمسلمين

 .2  لميك   أحسن عمال
إ   لعمؤل إذ     ؤا ه ؤا ييؤي مؤا هريصؤ  شهدؤرب  فقؤال   ؤالر :   ير هريص  شهدرب    ال  ل ضنل ب  عةاض 

لؤؤؤظ  قيؤؤؤل ةتؤؤؤى  كؤؤؤر  رالصؤؤؤا دؤؤؤر  ا   كؤؤؤا  رالصؤؤؤا شلؤؤؤظ  كؤؤؤ  دؤؤؤر  ا لؤؤؤظ  قيؤؤؤل شىذ  كؤؤؤا  دؤؤؤر  ا شلؤؤؤظ  كؤؤؤ  رالصؤؤؤا
فماان كاااَ يرجااو لقاااء ربااه فليعماال  ه   كؤؤر  هلل ش لصؤؤر ص ه   كؤؤر  ييؤؤى  لسؤؤي  ثؤؤظ  ؤؤله  رلؤؤ  تعؤؤالى:   ش لخؤؤالم

 .   110 ل وف  يشرك بعبادة ربه أحدا" عمال صالحا وال 

م  لرجؤ  إرؤالص  لقصؤا فلسؤال  125   ليسؤاء  ومان أحسان ديناا ممان أسالم وجهاه ه وهاو محسان :  ش ال تعالى  
وقاادمنا إلاا  مااا عملااوا ماان علاام فجعلناااه هباااء  متا عؤؤ  رسؤؤرل  شسؤؤيت  ش ؤؤال تعؤؤالى:     ش إلةسؤؤا  فةؤؤ ش لعمؤؤل هلل

شيي  أليمال  لتي كاةن ييى غنل  لسؤي  هش هريؤا بوؤا غنؤل شجؤ    .  ؤال  لييؤي لسؤعا بؤ  هبؤي  23   ل ل ا   منثورا
                                                

  .   ارتصار (. 3 /ج  –ء ييرم  لاو    إةةا  (1 
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 (إةك ل  تخيف فتعمؤل يمؤال تيتاؤي  ؤ  شجؤ    تعؤالى إال  هننت  ؤ  رنؤل  شنرجؤ  شرفعؤ    ش اص رضي   يي :
.)...  
  م   ي ذلك في سينل   فقال:  ه   قاتل رياء شيقاتل بجاي  شيقاتل ةمة   ش سئل رسرل   ي   للجل 

( . شهريل ي  هشل ثالث  تسعل بوظ  ليار  ار ء  لقلهللا    اتل لت ر  كيم    يي  لعيةا فور في سينل  
فال   ار ء فال  بجاع فال  متصاق شلظ ت   هيمالوظ   ش لمجايا ش لمتصاق  مال   لذو  فعير  ذلك لةقال

هةا هغيى  لشلكاء ي   لشل  م  يمل يمال    إللوي  قرل   تعالى:  . شفي  لحاوث  لصحةم  رالص  هلل
:    ذيب فخذ هجل    قرل ل  ورم  ل ةام   شفي هثل هللارل (هبل  فة  غنلي فور ليذي هبل     شهةا مي  بليء

ل   إ    ال وي ل إلى هجسامكظ شال إلى درركظ ش ( . شفي  لصحةم يي  :    مم  يمين ل  ال هجل لك يياةا
  .37   لح   لن ينال هللا لحومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم  ( . ش ال تعالى: وي ل إلى  يربكظ

( .  ش ا تيرين  سل م  سلي  سترنيت   يب م  هةييت  م  عباني  :     إلرالص شفي هثل ملشي إلوي
:  سبحاة   القصا في  لطاي  ( . ش نل:   ير إفل ن  لحق  عبارتوظ في  إلرالص ش  لصاق ش لقصا ش ةا فقنل

  تصفة   ل عل ي  مالة    لمخير ن (  فالمخيم ال رياء ل    ش لصانق ال إيجاص ل    شال وتظ  إلرالص إال 
م  بوا في إرالد   إلرالص  ةتاج    الصاق شال  لصاق إال  اإلرالص شال وتما  إال  الصيل.  ش نل

 قار رؤي  إرالد  فلذ  سقط ي  ة س  رؤي    في إرالد إرالد  إلى إرالص فيقصا  كل مخيم 
ه   كر    إلرالص  ستر ء هيمال  لعيا في  ل ايل ش لباآ  . ش للياء   إلرالص دار مخيصا مخيصا.  ش نل

 إلرالص ةسةا  رؤي   ه   كر   اآي  هيمل م  ظايله ش نل  ظايله رنل  م   اآي  ش لصاق في  إلرالص
. شم  كالم  ل ضنل:   تل   ى  لخالق شم  تحي  ليياس  ما لةس فة  سقط م  ين    لخيق باش م  لي ل إل
 ه   عافةك   ميوما( .  بل  ش إلرالص  رياء ش لعمل م  هجل  لياس   لعمل م  هجل  لياس

ي ( . :    إلرالص سل بن    شبن   لعيا ال  عيم  ميك فةكتب  شال بةطا  فة ساه شال ير  فةمن  ال  لجينا
      (.   إلرالص ألة  لةس لوا فة  ةصنب  هي بيء هبا ييى  لي س فقال    ش نل لسول
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 :تعريل ااقالئ

هي ال  ماهج يمي  ما  شرب  م  بر  ب  ( . تصفة   لعمل م  كل برص   إلرالص ال داةب  لمياهل   
م  ذموظ هش آيب تع ةموظ هش آيب إما آيب  لتحي  في  يرص  لخيق شىما آيب ماةوظ ش لولص   إر ن ت  لي س

همر لوظ هش رامتوظ شمحيتوظ ش ضا وظ ةر  ج  هش آيب محيتوظ ل  هش غنل ذلك م   لعيل ش لشر  ب  لتي يقا 
 ير إر ن  ما سر     عمي  كا يا ما كا .  مت ل اتوا

 :  رجات ااقالئ : وهو و   تالا  رجات :    ال 
 :  الدرجة ارول  

مل ي   لعمل ش لخالص م  آيب  لعرض ييى  لعمل ش ليحشل ي   للضى  العمل  علض إرل ج رؤي   لع
ف ي يذه  لارج   .   رؤيت  شمالة ت  شآيب  لعرض يية  شرضاه    شسكرة  إلة   ليعامل في يمي  ثال  هللافات

هة   اهلل ال مشايات  لمي    يية  شفضي  شترفةق  ل  ش   وتخيم م  يذه  ليية  فالذي  خيص  م  رؤي  يمي 
 يمي  مشنئ    ال مشنئت  . ..( .  بي س  شهة  إةما هشجب

ف ل رنل في  لعيا فور مجلن فضل   شميت  شىةساة  شةعمت  شير  لمحمرن يية  فلؤي   لعيا أليمال  في  
لك م  سمع  شبصله شىنر ك  ش رت  بل م  دحت  شسالم  هيضا   شةحر ذ   لح ةق  كلؤيت  لص ات   لخي ة 

 . فال ل مجلن يطاء   شةعمت  شفضي 
معلف  رب  شمعلف  ة س .  ش لذي  خيص  م  آيب  لعرض ييى   فالذي  خيم  لعيا م  يذه  آلف  
ييم   أة  ييا محة ش لعيا ال  ستحق ييى رامت  لسناه يرضا شال هجل  إذ ير  خام   مقتضى    لعمل

ت ضل مي  شىةسا  إلة  شىةعام يية  ال معاشض  إذ  ألجل  إةما  ييرنوت  فما ويال  م  سناه م   ألجل ش ل ر ص
  ستحقوا  لحل هش ييا  لانل فأما ييا ة س  فال. 
 همل   :   ش لذي  خيص  م  رضاه  عمي  شسكرة  إلة 

مطالع  ينرب  شهللافات  شتقصنله فة  شما فة  م  ة,  لي س شةصنب  لشةطا  فقل يمل م    أحدهما 
ير طا  فة  ةصنب شى   ل شليي س فة  ة, سئل  لييي ي   لت ات  للجل في دالت  فقال:    أليمال إال شليشة

فلذ  كا  يذ   لت ات آلف  هش لح   ف ةا  لت ات  يب  إلى ما  (.  رتالس  ختيس   لشةطا  م  دال   لعيا
فال  علف  إال    لعملن فما  ل    ما فر   شهما ة,  لي س م   سر    يذ  هي ظ ةصنب  لشةطا  م   لعيرن  

     . هيل  لبصا ل  لصان ر  
 لباآي  شبلشآوا شه   م  ةقرق  لعيرن   شهللان بوا  ل ايل  ش  ييم   ما  ستحق   للص جل جالل   الماني : 

 لعيا هضعف شهيجح شه ل م  ه  ورفنوا ةقا شه  ولضى بوا للب  فالعارف ال ولضى  شيء م  يمي  للب  شال 
فسرء ظي  بي س  شيمي  شباض  لوا شكل يت         ستحني م  مقابي     عمي  ف  ين  شولضى ة س  هلل آل 

شكا   عة  لسيف  صيي في   للضى ي  ة س   حرل بني  شبن   للضى  عمي  ش  ألة اس  شدعرنيا إلى  
ل رضنتك هلل آلف   ا مأش  كل سرء شي   لنرم ش ليني  هربعما   ركع  ثظ   بة ييى لحنت  شيوحيا شيقرل لي س 
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بيء ميوا فقا هيي وا شم  لظ   هللاف   لعيا رضاه ي  ة س  شم  ة ل إلى ة س   استحسا   ين  . ش ال  عضوظ
 وتوظ ة س  ييى نش م  ألش ات فور مالشر. 

بذل  لمجورن شترفنل  لجوا  االةتماء م   لشورن شرؤي   لعمل في     لخجل م   لعمل م  الدرجة المانية :
 . ( فنق م  ين   لجرنةرر  لتر 

يذه ثالث  همرر رجي  م  يمي  شير با  ةةا   م    إذ لظ ول ذلك  لعمل دالحا ل  م  بذل مجورنه فة  
ير  للجل  ال  لييي:    60   لمممير    أنهم إل  ربهم راجعوَ  والذين يؤ.وَ ما آ.وا وقلوبهم وجلة :   ال تعالى

ن  فأ رم ييوما  ميحل  إةي ألديي ركعت  ( ش ال  عضوظ يل مي  صرم شيصيي شيتصاق شيخاف ه  ال  ق
جم  إةساةا في مخاف  شسرء ظ  بي س    فالممم        لح ةي  لذي ول ه  لياس ةةاء م    يح شجل لسارق هش 
ترفنل  لجوا  اةتما   م   لشورن هي  أتي  جوا  لطا   في   ةس   ل   بي س  م  إساءت  . ل اةي ش لمالشر

 حةم  لعمل محتمةا ي  بورنه ميك شبك.تص
 لترفنق  لذي ويرر       صنل   لعيا فتل  في ضرء ذلك  ليرر ه  يميك م   ه  تحتمي بيرر  المال  

 :  ين  جرنه ال  ك شال ميك فقا  بتمين يذه  لارج  ييى رمس  هبةاء
ك   شرؤيت  م  ين  جرن   يمل ش جتوان فة    شرجل شةةاء م    يح شجل   شدةاة  ي  بورنه مي

 . سبحاة  شمي 
إرالص  لعمل  الخالص م   لعمل تاي   سنل سنل  لعيظ شتسنل هةن مشايا  ليحكظ  وال الدرجة المالمة : 

تاي   سنل سنل  لعيظ شتسنل هةن   ةل  م  رق  للسظ  ا فسل  لشةر مل نه  لرالص  لعمل م   لعمل  قرل 
ةك تجعل يميك تا عا ليعيظ مر فقا ل  ممتما    تسنل  سنله شتقف بر رف  شتتحل  ه  مشايا  ليحكظ شمعيى كالم 

 حلكت  ةاهال مياهل  ملتريا م  مر رنه ةاظل  إلى  لحكظ  لاويي  ألملي متقنا     فعال شتلكا شآيبا شيلبا ةاظل  إلى 
 ل رةي  لقضا ي  لذي تيطري  تلتب  ل ر ص ش لعقاص يية  سيبا شكسبا شم  ذلك فتسنل هةن  قيبك مشايا  ليحكظ

فة   ألسباص ش لمسيبات ش لحلكات ش لسكيات شال وبقى ييا  غنل محة  لمشنئ  شت لن  للص شةاه  األفعال 
إ ماةا   فعال شتلكا سا ل   سنله شبالقضاء ش لقار  شمصاريا ي  إر نت  شمشنئت  فةكر   ا ما  األمل ش ليوي

لمن َاء   : . شيذ    ألمل   يما ييرن   ياتن   آلوتن   ا ظ  الشليع  شبورن  شة ةق  فور ةاظل إلى  لح ةق 

إَ هذه .ذكرة فمن  :  ش ال  تعالى 29:28 لت ريل   وما .شاءوَ إال أَ يشاء هللا رب العالمين*  منكم أَ يستقيم 

  . 29/30  إلةسا    حكيما وما .شاءوَ إال أَ يشاء هللا إَ هللا كاَ عليما*  َاء ا.خذ إل  ربه سبيال 
 مشوا  شسنل داةب  مشايا  ليحكظ لم  باء مي ظ ه   ست ةظ   مشوا  فتل   لعمل  سنل سنل  لعيظ 

  .  شما تشاءش  إال ه   شاء   رص  لعالمن 
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   يح م:  ال  لشةر ييا

 النية وأ باب النصر:
   رش ه  ليسا ي ( ( ظ شىرالدوظبايرتوظ  شدالتو -وا  ا  ضع -إةما ويصل   يذه  ألم  )  -1

 ؤؤال  بؤؤ   لعلبؤؤؤي: مؤؤ  ةكمؤؤؤ     لع مؤؤى هةؤؤؤ  همؤؤل  العؤؤؤا  ليعؤؤاش شهرؤؤؤذه  ؤؤالقر  شهريؤؤؤل ه   ليصؤؤل  عؤؤؤا ذلؤؤك  كؤؤؤر  
  ي  لعبؤان    شلنلجؤر  إلؤى  لح ةقؤ  الضع اء   لؤةعيظ  لخيؤق فةمؤا همؤلش   ؤ  مؤ   السؤتعا ن ش ؤار  لعبؤان  مؤ   لي ؤل فؤ

ليعبؤؤان  ش لعيؤؤظ  جوؤ   ليصؤؤل فؤي  لضؤؤعةا ليترةنؤؤا  فاالسؤتعا نوي ةؤؤ  ييؤؤى وؤا  ألضؤؤعف   شه   ليصؤل مؤؤ  ييؤا   
 كي  هلل يان  شة ةق  واوليا كةا هريل. شه   ألمل

يؤل تيصؤلش  شتله ؤر  ) ي  سعا ب  هبي ش اص رضي   يي   ال:  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ:   -2
 (. ي  لبخار   رش ه (  إال  ضع ا  ظ

ه  لؤ  فضؤال ييؤى مؤ   –هي سؤعا رضؤي   ييؤ   –: ره   لحاوث في  لبخاري ي  مصعب ب  سعا  ؤال شبا    
 .( ضع ا  ظ يل تيصلش  شتله ر  إال ) نشة  فقال  لييي ديى   يية  شسيظ: 

  ي  ل يؤؤل ش لحيؤؤر يؤؤ   يؤؤرص  لمؤؤممين ضؤؤ  شة ؤؤ  لقؤؤرل لسؤؤعا  لتر  بوؤؤذ   ؤؤال  لمويؤؤب: إةمؤؤا هر ن دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
شهريؤل دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ه  بؤايا وظ ويصؤلش  شيله ؤر    أل  عبؤانتوظ شنيؤاءيظ هبؤا إرالدؤا شهك ؤل رشؤريا 
لخير  يربوظ م   لتعيق بحرلف  لاةةا شهييتوا شدؤ اء ضؤما ليظ يمؤا  قطعوؤظ يؤ    تعؤالى   فجعيؤر  يموؤظ ش ةؤا  

   فحكن هيمالوظ شهجنب نياؤيظ.
لقؤؤا فؤتم  ل تؤؤرح  ؤؤرم مؤؤا كاةؤن ةيةؤؤ  سؤؤنرفوظ  لؤذيب شال  ل ضؤؤ    إةمؤؤا كاةؤؤن ) يؤ  هبؤؤي همامؤؤ  رضؤي   ييؤؤ :  -3

 .   رش ه  لبخاري ((  ش لحاوا ش إلةك   ةينتوظ  لعالبي

 ليوظ إةي هةشا  يوا  ششيا     ليوؤظ إ  بؤئن لؤ  تعيؤا  عؤا  : ) ال  لييي ديى   يية  شسيظ شير في قب  -4
لححؤن ييؤى ربؤك   شيؤر فؤي  لؤارع   فخؤلج شيؤر  قؤرل: ه ؤا رسؤرل   فقؤا  لنرم   فأرذ هبر  كؤل بنؤاه فقؤال: ةسؤبك 

  رش ه  ( شذلؤؤك وؤؤرم بؤؤار) شفؤؤي رش  ؤؤ  (  هنيؤؤى شهمؤؤلش لسؤؤاي  سؤؤنوحم  لجمؤؤ  شيرلؤؤر   لؤؤابل   بؤؤل  لسؤؤاي  مريؤؤايظ 
  لبخاري (.
هال ةييؤي لؤك يليشؤا  ه  سعا ب  معاذ  ؤال:  ؤا ةيؤي      ب  هبي  كل هة  ةا :    ةاثيي ييا إسحاق ال  ب  

ت ر  فة    شةعا ييا  ركا بك   ثظ ةيقى ياشةا   فؤل  هيحةؤا   شهظولةؤا ييؤى يؤاشةا كؤا  ذلؤك  لؤذي هةيييؤا   شى  
كاةؤن  ألرؤؤل  جيسؤن ييؤؤى ركا بؤك فيحقؤؤن  مؤ  شر ءةؤؤا   فقؤا تخيؤؤف ييؤك ه ؤؤر م  ؤا ةيؤؤي   مؤا ةحؤؤ   أبؤا لؤؤك ةبؤؤا 

يادؤحرةك شيجايؤاش  معؤك   ثؤظ بيؤى للسؤرل وي ؤر  ييؤك    ميعؤك   بوؤظ   ميوظ   شلر ظير  هةؤك تيقؤى ةلبؤا مؤا تخ
 (   ديى   يية  شسيظ  لعليش ف ا  فة 

ةاثيا هبر مرسى  ألبعلي ه  رجال هيل بةؤا هتؤى  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فقؤال:  ؤا رسؤرل      للجؤل  قاتؤل  -5
مكاةؤؤ    فمؤؤ  فؤؤي سؤؤينل  ؟ فقؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  ليماؤؤيظ   ش للجؤؤل  قاتؤؤل لنؤؤذكل   ش للجؤؤل  قاتؤؤل لنؤؤل  

  رش ه مسيظ (. ( م   اتل لت ر  كيم    هييى فور في سينل   ) شسيظ: 

 يقة القتال بسبب قمسة أشياء:



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1212  [  

 

 آيب  لمايظ   شىظوار  لشجاي    ش للياء   ش لحمة    ش لاضب   شكل ميوا وتياشل  لماح ش لذم.
 : نير    إلى  إلسالم   شيحتمل ه   كر   لمل ن هة  ال كر  في سينل   إال م  كا  ش لمل ن  كيم  

سيب  تال  آيب إيالء كيم    فقط    معيى هة  لر هضاف إلى ذلك سيبا م   ألسباص  لمذكرر  هرل بذلك   
ال: إ  كا  هدل  لبايث شيحتمل ه  ال  خل إذ  ةصل ذلك ضميا ال هدال شمقصرن    شبذلك دلح  لطيلي فق

 ضله ما يلض ل   عا ذلك   شبذلك  ال  لجمورر   شيال ييى دح  رهي  لجمورر ما رش ه هبر ال ير  ألشل 
 ع يا رسرل   ديى   يية  شسيظ ليايظ فلجعيا شلظ ةايظ بنئا  )  ب  ةر ل   ال:  ن ششن  لسيان ةس  ي  ييا

ييوظ   شال ت يوظ إلى هة سوظ فةعجحش  ييوا   شال ت يوظ إلى  لياس فةستأثلش    فقال:  ليوظ ال ت يوظ إلي فأضعف 
 ( يينوظ

 ش بتمل آيب إيالء كيم    ييى آيب رضاه   شآيب ثر      شآيب نةة هيا      شكيوا متالهم .
يا ةؤؤاو ا يؤؤ  سؤؤيةما  بؤؤ   سؤؤار  ؤؤال: ت ؤؤلق  ليؤؤاس يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل    فقؤؤال لؤؤ  ةا ؤؤل هيؤؤل  لشؤؤام: هووؤؤا  لشؤؤةر ةؤؤاث -6

إ  هشل ) سمعت  م  رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ    ؤال: ةعؤظ   سؤمعن رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل: 
 لياس  قضى ورم  ل ةام  يية  رجل  ستشوا فأتى    فعلف  ةعم  فعلفوا    ال: فما يميؤن فنوؤا؟  ؤال:  اتيؤن فةؤك 

ييؤى شجوؤ  ةتؤى هلقؤي  بجليء   فقا  نل   ثظ همل    فسح ةتى  ستشوات    ال كذبن   شل يك  اتين أل   قال
فؤؤي  ليؤؤار   شرجؤؤل تعيؤؤظ  لعيؤؤظ  شييمؤؤ    ش ؤؤله  لقؤؤلهللا    فؤؤأتى  ؤؤ  فعلفؤؤ  ةعمؤؤ  فعلفوؤؤا    ؤؤال: فمؤؤا يميؤؤن فنوؤؤا؟  ؤؤال: 
تعيمؤؤن  لعيؤؤظ شييمتؤؤ  ش ؤؤلهت فةؤؤك  لقؤؤلهللا     ؤؤال كؤؤذبن   شل يؤؤك تعيمؤؤن  لعيؤؤظ لةقؤؤال يؤؤالظ   ش ؤؤلهت  لقؤؤلهللا  لةقؤؤال يؤؤر 

ييى شجو  ةتى هلقي في  ليار   شرجل شس    ييةؤ  مؤ  هدؤياف  لمؤال كيؤ   ب  فقا  نل   ثظ همل    فسح ئ  ار 
  فأتي    فعلف  ةعم  فعلفؤ     ؤال: فمؤا يميؤن فنوؤا؟  ؤال مؤا تلكؤن مؤ  سؤينل تحؤب ه  وي ؤق فنوؤا إال هة قؤن فنوؤا 

  (  ييؤؤى شجوؤ  ثؤؤظ هلقؤي فؤؤي  ليؤؤار بمؤل  ؤؤ  فسؤحلؤك    ؤؤال: كؤذبن شل يؤؤك فعيؤن لةقؤؤال يؤر جؤؤر ن   فقؤا  نؤؤل   ثؤؤظ ه
 رش ه مسيظ (

مؤؤ  آيؤؤب  لشؤؤوان  دؤؤان ا هيطنوؤؤا شلؤؤظ لؤؤظ )  يؤؤ  هةؤؤس بؤؤ  مالؤؤك  ؤؤال:  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ: -7
   رش ه مسيظ (.(  بيا    مياهل  لشوا ء شى  مات ييى فل ب ) شفي رش    (  صب ت
   رش ه مسيظ ((   مياهل  لشوا ء   شى  مات ييى فل ب م  سأل    لشوان   صاق بيا   )  -8

شمعيؤؤى  لحؤؤاو ن : هةؤؤ  إذ  سؤؤأل  لشؤؤوان   صؤؤاق هيطؤؤي مؤؤ  ثؤؤر ص  لشؤؤوا ء شى  كؤؤا  ييؤؤى فل بؤؤ    شفةؤؤ   سؤؤتحباص 
 سم ل  لشوان  ش ستحباص ةة   لخنل.

ال مؤؤا سؤؤلتظ مسؤؤنل  شال اجؤؤكيؤؤا مؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤي غؤؤح   فقؤؤال: إ   الماويؤؤ  لل ) يؤؤ  جؤؤابل  ؤؤال:  -9
   رش ه مسيظ (.(  إال بلكركظ  ألجل)   شفي رش    (  تظ ش ن ا إال كاةر  معكظ ةبسوظ  لملضع ط

 لطايات فعلض لؤ  يؤذر ميعؤ  ةصؤل لؤ  ثؤر ص م  شفي  لحاوث: فضني   لية   لخنل   شه  م  ةر   لاحش شغنله 
 هييظ. و ى كرة  م   لاح   شةحريظ ك ل ثر    ةنت    شهة  كيما هك ل م   لتأسف ييى فر ت ذلك شتمي

 شفي  لحاوث نالل  ه   لملء ويي  بينت  هجل  لعامل إذ  ميع  ي   لعمل.
هرهوؤن )ي  هبي همام   لباييي رضؤي   ييؤ   ؤال: جؤاء رجؤل إلؤى رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فقؤال:  -10

يى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ: ال بؤؤيء لؤؤ    فعانيؤؤا ثؤؤال  مؤؤل ت ال رسؤؤرل   دؤؤ ؤؤرجؤؤال غؤؤح  ويؤؤتمس  ألجؤؤل ش لؤؤذكل مؤؤا لؤؤ ؟ 
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شجؤؤل ال  قيؤؤل مؤؤ   لعمؤؤل إال مؤؤا كؤؤا  لؤؤ    قؤؤرل رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ: ال بؤؤيء لؤؤ    ثؤؤظ  ؤؤال: إ    يؤؤح
   رش ه  ليسا ي (( رالصا ش بتاي    شجو  

  شير ويتاؤي يلضؤا مؤ  يؤلض  لؤاةةا  ا رسرل   رجل وليا  لجوان في سينل  )شي  هبي يليل : ه  رجال  ال: 
   ال: ال هجل ل    فأي ظ ذلك  لياس   ش ؤال ليلجؤل: يؤا للسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فيعيؤك لؤظ ت ومؤ  فقؤال: 
 ا رسرل   رجل وليا  لجوان في سينل   شير ويتاؤي يلضؤا مؤ  يؤلض  لؤاةةا    ؤال: ال هجؤل لؤ    فقؤالر  ليلجؤل 

   رش ه هةما (.(  ى   يية  شسيظ   فقال  ل ال  : ال هجل ل يا للسرل   دي
(:  شهما إذ  كؤا  مع ؤظ مقصؤرنه  لجوؤان شيلغؤب معؤ  فؤي  لايةمؤ  فوؤر ن رؤل 4/120 ال ب  ياباو  في ةابنت   

 عيؤؤي  لتجؤؤار  فؤؤي آليؤؤق  لحؤؤ    ف مؤؤا هةؤؤ  ال  حؤؤلم  ( لؤؤةس ييؤؤةكظ جيؤؤاح ه  تيتاؤؤر  فضؤؤال مؤؤ  ربكؤؤظ)  رلؤؤ  تعؤؤالى: 
 ر ص  لح  ف ذ   لجوان (.ث

  رش ه مسيظ(. ( م  مات شلظ  احش شلظ  حا     ة س  مات ييى بعب  م   لي اق)  -11
  (1 [ هيؤ .خي ن  ي   لجوان في يذ   لردف   فل  تل   لجوان هةا بعب  لي اق.تهي هبب   لميافقن   لم

  
 اإلحساَ:

سيرةي فوابره ه   سألره فجاء رجل فجيس :   يظ ي  هبي يليل   ال  ال رسرل   ديى   يية  شس  
ييا ركيتة  فقال  ا رسرل   ما  إلسالم  ال ال تشل   اهلل بنئا شت ةظ  لصال  شتمتي  لحكا  شتصرم رمضا   ال 

لقا   شرسي  شتمم   البعث شتمم   دا ن  ال  ا رسرل   ما  إل ما   ال ه  تمم   اهلل شمال  ت  شكتا   ش
كي   ال دا ن  ال  ا رسرل   ما  إلةسا   ال ه  تخشى   كأةك تل ه فلةك إ  ال ت   تل ه فلة  ول    القار 

 (  ال دا ن
إ    كتب  :    شي  هبي  عيى با ن ب  هشس رضي   يي  ي  رسرل    ديى   يية  شسيظ  ال

(  ظ فأةسير   لذ ح  شلةحا هةاكظ ب لت  شلنلح ذبةحت  إلةسا  ييى كل بيء فلذ   تيتظ فأةسير   لقتي  شىذ   ذ حت
 رش ه مسيظ

 
         : من لة ااحساو  ال  ب   ل ةظ رةم    : 

شيي لب  إل ما  شرشة  شكمال    شيذه  لميحل  تجم  جمة   لمياهل فجمةعوا ميطري  فنوا شكل ما  نل م  
ياهل رةم    : ش ا  ستشوا ييى يذه  لميحل   قرل  هشل  ل تاص إلى يويا فور م   إلةسا  .  ال داةب  لم

فاإلةسا  جام  لجمة  هبر ص  لحقا ق شير ه  تعيا      60   للةم   هل جزاء اإلحساَ إال اإلحساَ   تعالى:
اء ال إل  إال   شيمل  ما ج  : يل جح ء م   ال فقال  ب  عباس رضي   يي  ش لم سلش    كأةك تل ه هما  آل  
 ش ا رش  ي   لييي هة   له :    محما إال  لجي 

                                                
 . (1/276  لذرا ل:ج (1 
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 َهل جزاء اإلحساَ إال اإلحسا   شرسرل  هييظ   :   ماذ   ال ربكظ  الر ش يل تار   ثظ  ال  60   للةم  
فلبار  إلى كمال  لحضرر م      .  شهما  لحاوث  : يل جح ء م  هةعمن يية   الترةنا إال  لجي   قرل   ال

 شمل  يت   لجامع  لخشنت  شمحيت  شمعلفت  ش إلةا   إلة  ش إلرالص ل  شلجمة  مقامات  إل ما  . يح شجل
 

 شير ييى ثال  نرجات:   ال ااحساو ( :  )  رجات
 :  الدرجة ارول  

   إلةسا  في  لقصا بتوذوب  ييما شىبل م  يحما شتص نت  ةاال (  عيي إةسا   لقصا  كر  ب الث  هبةاء 
توذوب  ييما  أ   جعي  تا عا ليعيظ ييى مقتضاه موذ ا    ميقى م  بر  ب  لح رع  فال  قصا إال ما   هةايا

  لشلع.  ألمل ش إتباع جره في  لعيظ ش  لعيظ ير 
إبل م  يحما ش  إلبل م  إلةكام ش لقر  هي  قارة  يحم  مضة  شال  صحب  فترر شتر    ضع   شيريي    ش ل اةي 
اال هي  كر  ةال داةب  دافةا م   ألكا ر ش لشر  ب  لتي تال ييى كار  صاه فل   لحال تص نت  ة   ل الث

م ول  لقصا شثملت  شير ه ضا مانت  شباي   ف ل ميوما وي عل ي   آلرل فص اؤه شتخيةص  م  تمام د اء 
   .  آلرل شتخيةص 

 
 : الدرجة المانية

 ا ت لفا شتصححوا تح ةقا.شتستلي   إلةسا  في  ألةر ل شير ه  تل ينوا غنل  
 لسحاص فل  لظ ولع ةقر وا ةالن  ة  وا شدرةوا غنل  يينوا ه  تحرل فلةوا تمل مل  وليا  مل ياتوا 

.  باش م  لرفاء شتجيب  لج اء شيل ينوا ه ضا  لكل م ةحلوا فلةوا ضةا ش لضةا إ  لظ ت لم ةحل   رتحل  شمل ياتوا
 االة ةان   ينوا شه  ال  سمم بوا لقاآ  آليق شال ةايب . شيل ينوا ه ضاشيل ينوا ه ضا  ضبطوا مي   شبا واه ي

 ستليا ت لفا شير ه   ستليا ي   لياس ما همكي    إلى ةكموا ش إلذيا  لسيطاةوا إذ  ش فق  ألمل شيل ينوا ه ضا
ات ياوا  م  لئال  عيمر  بوا شال   وليا إال لحج  هش ةاج  هش مصيح  ر جح  فل  في إظواريا باش  ذلك هللاف

  .  ...( .  لسل ق ش لمانلي  تعليضوا ليصرص ش
 

 : الدرجة المالمة
 لمشايا  هبا  شال تخيط بومتك هةا  شتجعل يجلتك إلى  لحق   تح ول     إلةسا  في  لر ن شير ه  ال 

 سلما  ( .
   لمسافات  لتي بن  هي ال ت ارق ةال  لشورن شيذ  إةما  قار يية  هيل  لتمك   لذو  ظ لش  بي رسوظ ش طعر 

شال تخيط    لي س شبن   لقيب ش لمسافات  لتي بن   لقيب شبن     مجايا   لقطاع  لتي ييى تيك  لمسافات ش رل 
ه  تعيق يمتك  الحق شةاه شال تعيق يمتك  أةا غنله فل  ذلك بل  في آليق  لصان ن  .   بومتك هةا   عيي

ه  كل مترج  إلى    الصاق ش إلرالص فلة  م   لمواجلي     عيي شه  تجعل يجلتك إلى  لحق سلما    رل 
. فما يي إال  إلة  فال ويباي ه  وتخيف ي  يذه  لوجل  بل ويباي ه   صحيوا سلما  ةتى ويحق  اهلل يح شجل
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شيحما غب  لسنل م  ير سا ل شهلل ييى كل  يب يجلتا  شيما فلض الهم ل  ييى  ألة اس  ساي  ثظ تيقضي
إلى   سبحاة   الترةنا ش إلرالص ش إلةا   ش لحب ش لخرف ش للجاء ش لعيرن   . شيجل  إلى  يجل 
 التحكةظ ل  ش لتسيةظ ش لت رية ش الة ةان لحكم  شتيقي هةكام  ل ايل ش لباآ  م  مشكات  فةكر  تعياه      رسرل 

فما لظ  ك  لقيب  ياتا   لوجلتا  فيةحث .  هي ظ م  تعيا  للكب  الالنل  لمايل في ظيظ  لينل شمتايات  لطليق
ييى رهس   للمان شلنل ج   إل ما  م  هدي  فنلج  شر ءه لةقتبس ةرر    يل ه   حال بني  شبني  شيقال ل  ذلك 

  (1 [ هيؤ.ييى  لصل   م  شر ء  لسرر و   لمستعا .
 

    :  االستقامة

  ال  ب   ل ةظ رةم    :  

 أَ ال .خافوا وال .حزنوا و  الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا .تنزل عليهم المالئكة إَ :   ال   تعالى

إَ الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا فال خوف عليهم وال هم   ش ال 30 فصين  أبشروا بالجنة التي كنتم .وعدوَ

فاستقم كما   : ش ال للسرل  13/14ف  ألةقا  يحزنوَ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملوَ

. فين  ه   الستقام  ضا  لطغةا  شير مجاشه   112 يرن  أمرت ومن .اب معك وال .طغوا إنه بما .عملوَ بصير
إنما أنا بشر مثلكم يوح  إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه  قل. ش ال تعالى:    يء لحاشن فى كل ب

  وأَ لو استقاموا عل  الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه :  ش ال تعالى . 6  فصين ( . واستغفروه
ه  ال تشل    سئل داوق  ألم  شهي موا  ستقام  هبر  كل  لصاوق رضي   يي  ي   الستقام  فقال  .16   لج 

ه     الستقام    : ش ال يمل ب   لخطاص رضي   يي .   ( اهلل بنئا وليا  الستقام  ييى محة  لترةنا
:   ستقامر    : . ش ال ي ما  ب  ي ا  رضي   يي  ( رشغا   ل عالب  تست ةظ ييى  ألمل ش ليوي شال تلشغ

: "  ستقامر :  هنش   . ش ال ييي ب  هبي آالب رضي   يي  ش ب  عباس رضي   ييوما ( هريصر   لعمل هلل
: "   " . ش ال مجايا همل   فعمير   طايت  ش جتيير  معصنت : "   ستقامر  ييى   ل ل  ة "  ش ال  لحس 

" . شسمعن بةر  إلسالم  ب  تةمة   اس   رشة    ستقامر  ييى بوان  ه  ال إل  إال    ةتى لحقر   اهلل
 ييا : "   ستقامر  ييى محيت  شييرنوت  فيظ ويت تر  يي   مي  شال  سل " . شفي دحةم مسيظ ي  سفةا  ب   قرل

 ل هللامين    ا رسرل    ل لي في  إلسالم  رال ال هسأل يي  هةا  غنل   ال :   ين:       رضي   يي   ال
 ست ةمر  شل  تحصر  ش ييمر  ه  رنل   رضي   يي  ي   لييي   ال:  ( . شفة  ي  ثربا   اهلل ثظ  ستقظ

  لمطيرص م   لعيا  الستقام  شيي  لسا ن    فل  لظ  قار( . ش  هيمال ظ  لصال  شال  حاف, ييى  لرضرء إال ممم 
   فالت ليط ش إلضاي  كما في دحةم مسيظ م  ةاوث هبي يليل  رضي   يي   يينوا   فالمقارب  فل  ةحل ييوا

هةا إال  شال  شال هةن  ا رسرل    ال     سانش  ش اربر  ش ييمر  هة  ل  ويجر هةا مي ظ  عمي   الر :  ي   لييي  ال
( . فجم  في يذ   لحاوث مقامات  لاو  كيوا فأمل  االستقام  شيي  لسا ن  ه  وتاماةي   بلةم  مي  شفضل

هةوظ ال  طةقرةوا فيقيوظ إلى  لمقارب  شيي ه    ش إلدا   في  ليةات ش أل ر ل ش أليمال شهريل في ةاوث ثربا 
ه     لالض فل  لظ  صب   قارب  شم  يذ  فأريليظ  حسب آا توظ كالذي ولمي إلى  الستقام  قلبر  م  

                                                
 .  ارتصار   ( . /2/  ما رج  لسال ن  . ج  (1 
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 الستقام  ش لمقارب  ال تيجي ورم  ل ةام  فال ولك  هةا إلى يمي  شال  عجب    شال ول  ه  ةجات     بل إةما 
. فاالستقام  كيم  جامع  هللارذ   مجام   لاو  شيي  ل ةام بن  واي   ييى   ةجات  بلةم    شي ره شفضي 

ش ريوا هلل    ليةات . فاالستقام  فنوا صاق ش لرفاء  العوا ش الستقام  تتعيق  األ ر ل ش ألفعال ش ألةر ل شة ةق   ل
ك  داةب  الستقام  ال آالب  ل ل م  فل  ة سك متحلك  في   شباهلل شييى همل   .  ال  عة  لعارفن : "

هي ظ    ب  تةمة   اس   تعالى رشة   قرل: "آيب  ل ل م  شربك  طالبك  االستقام  " . شسمعن بةر  إلسالم 
  " .   ل ل م  لحشم  الستقام 

 
 : الصدق 

  ال  ب   ل ةظ رةم    تعالى : 

شيي ميحل   لقرم  ألي ظ  لذي مي  تيشأ جمة  مياهل  لسال ن  . ش لطليق  أل رم  لذي م  لظ  سل يية   
اق م  هيل  إل ما  شسكا   لجيا  م  هيل  لينل   شير سةا فور م   لميقطعن   لوال ن  . شب  تمنح هيل  لي 

  في هرض   لذي ما شض  ييى بيء إال  طع  شال ش ج   اآال إال هرن ه شدلي  م  دال    لظ تلن درلت  
شم  ةطق    يين ييى  لخصرم كيمت  فور رشح  أليمال شمحك  ألةر ل ش لحامل ييى   تحام  ألير ل ش لباص 

يمرن فسطا   لةقن  شنرجت  تالة      لر دير  إلى ةضل  ذي  لجالل شير هساس بياء  لاو  ش لذي نرل مي
تجلي  لعنر  ش ألةوار إلى مساك    لارج   ليير   لتي يي هرف  نرجات  لعالمن  شم  مساكيوظ في  لجيات
 .   لصا قن  كما كا  م   يربوظ إلى  يربوظ في يذه  لا ر مان متصل شمعن 

ه   كرةر  م   لصان ن  شرم  لميعظ يينوظ  اليينن  ش لصا قن      سبحاة  هيل  إل ما ش ا همل  
 : ش ال تعالى .119   لترب   يا أيها الذين آمنوا ا.قوا هللا وكونوا مع الصادقين :  ش لشوا ء ش لصالحن  فقال تعالى

 بيين والصديقين والشهداء والصالحينومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من الن  
محياه إةساةا مي  شترفةقا  فوظ  للفنق  ألييى شةس  هشلئك رفةقا شال وح ل    مايظ  أةعم  شهلطاف  ش  69   ليساء

. شهريل  شلوظ ملتب   لمعة  م    فل    م   لصان ن  شلوظ ميحل   لقلص مي  إذ نرجتوظ مي  ثاةي نرج   ليينن 
شهريل تعالى  .21  محما ( فلذ  يحم  ألمل فير دا ر    ل ا  رنل  لوظلى ه  م  دا   فور رنل ل  فقال:    تعا

 م   إل ما  ش إلسالم ش لصا   ش لصيل  أةوظ هيل  لصاق فقال:   ي  هيل  ليل شهثيى يينوظ  أةس  هيمالوظ
لنبيين وآ.  المال عل  حبه ذوى القرب  واليتام  ولكن البر من آمن باه واليوم الخر والمالئكة والكتاب وا

والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصالة وآ.  الزكاة والموفوَ بعهدهم إذا عاهدوا 

 . 177   لبقل   والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقوَ
. ش سظ     لباآي  شه   لصاق ير مقام  إلسالم ش إل ما  األيمال  ل ايل  ششيذ  دليم في ه   لصاق  

ليجزى هللا الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إَ َاء أو يتوب  :  سبحاة   لياس إلى دانق شميافق فقال

شهةايما محارص  .  ش إل ما  هساس   لصاق ش لي اق هساس   ل ذص فال  جتم  كذص شى ما  إال24   ألةح ص  عليهم
 . شهريل سبحاة  هة  فى ورم  ل ةام  ال وي    لعيا شييجة  م  يذ    إال دا   .  لترل
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هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات .جري من .حتها األنهار خالدين فيها أبدا رضي   ال تعالى:  

لذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم وا :  ش ال تعالى  لما ا    هللا عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم

 :  فى يذه  ل الث   ير م  بأة   لصاق فى  رل  شيمي  شةال  فالصاق  فالذي جاء  الصاق  34 لحمل   المتقوَ
 ستر ء  ليسا  ييى  أل ر ل كاستر ء  لسييي  ييى سا وا . ش لصاق في   فالصاق في  أل ر ل 

 ستر ء هيمال   ا ع  كاستر ء  للهس ييى  لجسا . ش لصاق في  ألةر ل ستر ء  ألفعال ييى  ألمل ش لمت   أليمال
 لقيب ش لجر رح ييى  إلرالص ش ست ل غ  لرس  شبذل  لطا   .  فيذلك  كر   لعيا م   لذو  جاءش   الصاق . 

  يي   رضيت ر  دا قنت  شلذلك كا  ألبي  كل  لصاوق   شبحسب كمال يذه  ألمرر فة  شقةاموا   
ذرش  سيام  لصا  ة  سمي  لصاوق ييى  إلآالق ش  لصاوق هبي  م   لصاشق ش لصاشق هبي  م    هشهرضا

.  ليلسرل م  كمال  إلرالص ليملسل  الة ةانملتب   لصا  ة  شيي كمال   .  فأييى مل تب  لصاق  لصانق
رب أدخلني مدخل   وقل :  ه   سأل  ه   جعل ماري  شمخلج  ييى  لصاق فقال ش ا همل   تعالى رسرل 

شهريل ي  ريني  إبل  ةظ هة    . 80   إلسل ء   صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
شبشل عبانه  أ  لوظ   لساَ صدق في الخرين ليواجعل  :  سأل  هة  ووب ل  لسا  داق في  آلرلي  فقال

إَ  :  ش ال  2  ورةس منوا أَ لهم قدم صدق عند ربهموبشر الذين آ: يياه  ام داق شمقعا داق فقال تعالى

 :   فوذه رمس  هبةاء   .54/55 لقمل المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
 .  مدقل الصد , ومخرج الصد , ولساو الصد  , وودم الصد  ومقعد الصد ,  وحايقة الصد 

  لمردل إلى   شير ما كا     شل  م   أل ر ل ش أليمال ير  لحق  ل ابن  لمتصل  اهلل  في يذه  ألبةاء
 .  شجح ء ذلك في  لاةةا ش آلرل 

ةصرل  لليب  كما في  لتلمذي ملفريا   آمأةني   لقيب إلة  شم  يالمات  ل ذص  شم  يالمات  لصاق 
 م  ةاوث  لحس  ب  ييي رضي   ييوما

  ب  مسعرن  . شفي  لصحةحن  م  ةاوث ييا (ريب  لصاق آمأةني  ش ل ذص ييوما ي   لييي  ال:   
إ   لصاق وواي إلى  ليل شى   ليل وواي إلى  لجي  شى   للجل لةصاق ةتى   رضي   يي  ي   لييي  ال:  

  دا قا شى   ل ذص وواي إلى  ل جرر شى   ل جرر وواي إلى  ليار شى   للجل لةكذص ةتى  كتب   كتب ييا
  ال في  رل    ليت ( . فجعل  لصاق م تاح  لصا  ة  شمياهيا شيي غاوت  فال ويال نرجتوا كاذص    كذ  ا ييا

شال في يمي  شال في ةال    شالسةما كاذص ييى   في هسما   شد ات  شة ي ما هثيت  هش إثبات ما ة اه ي  ة س  
ما ةلم  شتحليظ ما لظ  حلم    فيةس في يمالء داوق هبا    شكذلك  ل ذص يية  في نوي  شبلي  بتحينل 

. شكذلك  شىسقا  ما هشجب  شى جاص ما لظ ورجب    شكل ي  ما هةب  ش ستحباص ما لظ  حب  كل ذلك مياف ليصا  ة 
 التحيي  حية   لصان ن   لمخيصن  ش لح ياو   لمتركين  شلةس في  لح ةق     ل ذص مع  في  أليمال

رالص ش الة ةان ش لمتا ع  ليخيل ش ألمل ظايل  شباآيا ةتى إ  داق كمال  إل  فيذلك كاةن  لصا  ة  .  ميوظ
كذبوما  محق بلك  بةعوما. كما في  لصحةحن  ي  ةكةظ ب  ةح م رضي   لمتبا عن   حل  ليلك  في بةعوما ش

  كذ ا  ليةعا   الخةار ما لظ وت ل ا فل  دا ا شبنيا برر  لوما في بةعوما شى:     ال رسرل      يي   ال
 ( .محقن بلك  بةعوما  شكتما
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 :   مات في حايقة الصد  

   ستر ء  لسل ش    مر فق   لسل  ليطق( ش نل  هلل  العمل( ش نل    لصاق  لرفاء  لر ةا ب  هيا  ال ييا
   لصاق  لقرل   ش نل  لعالةة (  عيي ه   ل اذص يالةنت  رنل م  سليلت  كالميافق  لذي ظايله رنل م   اآي 

ه     ة ةق   لصاق     كيم   لحق ييا م  تخاف  شتلجره ..(  ش ال  لجينا  الحق في مر آ   لوي   ( ش نل
   لحالش  ش لمالة  ش لونب (.   ثال  ال تخطىء  لصانق تصاق في مرآ  ال ويجةك مي  إال  ل ذص( ش نل

أل      ال ورسف ب  هسبا (. ش  م  دا يي في سليلت  دا ت  في يالةنت  ييا ريقي   : شفي هثل إلوي
 ( .  هبنن لني  هيامل    الصاق هةب إلي م  هضلص  سة ي في سينل  

(  لصاق شما  ل لض  لا  ظ  ال نل م  لظ ومن  ل لض  لا  ظ لظ  قيل مي   ل لض  لمم ن    ش ال  عضوظ
ك  الصاق ةنث تخاف هة    يية ش نل   م  آيب    الصاق هيطاه ملهللا  وبصل فنوا  لحق ش لباآل( ش نل

  ما هميق تاجل داشق ( .  ضل  فلة  وي عك شنع  ل ذص ةنث تل  هة  وي عك فلة   ضل ( ش نل
 فم  يويا كا   لصانق مضطل  هبا ضلشر  إلى متا ع   ألمل ش لتسيةظ ليلسرل في ظايله شباآي  ش 
يح شجل فل    تعالى ال ولضة  م     ش لتعيا  طايت  في كل ةلك  شسكر  م  إرالص  لقصا هلل   إل تا ء

هير  وا شى  كا  فة  م   لمجايا ت ش للياضات  شىتباعيياه إال ذلك.  شما يا  يذ  فقرت  لي س شمجلن ة وا 
ش لخير ت ما كا  فل    سبحاة  شتعالى هبى ه   قيل م  يياه يمال هش ولضى    ةتى  كر  ييى متا ع  

 .  رسرل  رالصا لرجو  سبحاة 
 
 التوكل:  

ولما رأى المؤمنوَ األحزاب قالوا هذا ما وعدنا هللا   جاء في  رياض  لصالحن :  ال   تعالى :

الذين قال لهم الناس إَ  : ش ال تعالى   . ألةح ص  ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال إيمانا و.سليما

انقلبوا بنعمة من هللا وفضل لم يمسسهم  بنا هللا ونعم الوكيل الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حس

 . هللال يمل    سوء وا.بعوا رضواَ هللا وهللا ذو فضل عظيم
 ش آل ات في  ألمل  التركل ك نل  معيرم  .  .  ل ل ا   و.وكل عل  الحي الذي ال يموت ش ال تعالى: 

يلضن ييي  ألمظ   :  ديى   يية  شهللال  شسيظ    ال رسرل : * ي   ب  عباس رضي   ييوما  ال
سر ن ي ةظ ف يين هةوظ  ليفلهون  لييي شمع   لليط ش لييي شمع   للجل ش للجال  ش لييي شلةس مع  هةا إذ رف  

 ة ل إلى  ألفق  آلرل فلذ   ليي ةظ فقنل  يذ  مرسى ش رم  شل    ة ل إلى  ألفق فلذ  سر ن ليهمتي فقنل 
لي يذه همتك شمعوظ سبعر  هل ا وارير   لجي   انل ةساص شال يذ ص ثظ ةوة فارل ميحل   سر ن ي ةظ فقنل

فخاض  لياس في هشلئك  لذو  وارير   لجي   انل ةساص شال يذ ص فقال  عضوظ فيعيوظ  لذو  دحير  رسرل   
شذكلش  هبةاء فخلج  نئا ديى   يية  شسيظ ش ال  عضوظ فيعيوظ  لذو  شلاش  في  إلسالم فيظ  شلكر   اهلل ب

ول ر  شال  ستل ر   يينوظ رسرل   ديى   يية  شسيظ فقال ما  لذي تخرضر  فة  فأريلشه فقال يظ  لذو  ال 
شال وتطنلش  شييى ربوظ وتركير  فقام يكاب  ب  محص  فقال  نع   ه   جعييي ميوظ فقال هةن ميوظ ثظ  ام 

 . مت ق يية  (ميوظ فقال سبقك بوا يكاب  رجل هللارل فقال  نع   ه   جعييي
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شةعظ  لركنل  الوا إبل  ةظ ديى   يية   ةسييا   :   * ي   ب  عباس رضي   ييوما ه ضا  ال  
 ا جمعر  ل ظ فارشريظ فح نيظ  شسيظ ةن  هلقى في  ليار ش الوا محما ديى   يية  شسيظ ةن   الر  إ   لياس 

 .  لبخاري رش ه (    شةعظ  لركنلإ ماةا ش الر  ةسييا 
لر هة ظ تتركير  ييى    :  رسرل   ديى   يية  شسيظ  قرل * ي  يمل رضي   يي   ال سمعن 

 رش ه  لتلمذي . (  شتلشح  طاةا   ةق تركي  لله  ظ كما ولهق  لطنل تااش رمادا
 : شةيقل مما  ال  ب   ل ةظ في ما رج  لسال ن     ارتصار(  

وعل  هللا فليتوكل :    . ش ال23   لما ا . (  وعل  هللا فتوكلوا إَ كنتم مؤمنين ال   تعالى:   

:     . ش ال ي  هشلةا   3  .  لطالق( ومن يتوكل عل  هللا فهو حسبه:    . ش ال 11  . إبل  ةظ(  المؤمنوَ
إَ   الذين قال لهم الناس. ش ال ي  هدحاص ةية     4   لممتحي ( .  ربنا عليك .وكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

إنما :    . ش ال 173  . هللال يمل  (   حسبنا هللا ونعم الوكيل  الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا

. (  المؤمنوَ الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وإذا .ليت عليهم آيا.ه زاد.هم إيمانا وعل  ربهم يتوكلوَ
 . . ش لقلهللا  مميرء م  ذلك2   ال ألة

 لتركل ةصف  لاو  ش ليصف  ل اةي  إلةا   فل   لاو   ستعاة  شعبان  فالتركل ير  الستعاة  ش إلةا   يي 
هشس   لمياهل شهجمعوا شال تح ل معمرر   الياهلن  لسع  متعيق  لتركل شك ل  ةر     لعالمن  .    لعبان  . شميحلت 

   لمممين  ش ل  ار ش ألبل ر ش ل جار ش لطنل ش لرةش ش ليوا ظ فأيل  لسمر ت ش ألرض شيمرم  لتركل شش ري  م
رادت  وتركير  يية  في ةصرل ما يية    لمكي ر  شغنليظ في مقام  لتركل شى  تباو  متعيق تركيوظ. فأشلةاؤه ش

ش  يمالء م  وتركل يية  في . شن في  إل ما  شةصل  نوي  شىيالء كيمت  شجوان هيا    شفي محا   شتي نذ هش مله
. شنش  يمالء م  وتركل يية  في معيرم ويال  مي  م    ستقامت  في ة س  شة , ةال  م    فارغا ي   لياس

. شنش  يمالء م  وتركل يية  في ةصرل  إلثظ  رهق هش يافة  هش ةصل ييى ياش هش هشج  هش شلا شةحر ذلك
رةوا غالبا إال  استعاةتوظ  اهلل شتركيوظ يية  . بل  ا  كر  تركيوظ ش ل ر ةش فل  هدحاص يذه  لمطالب ال ويال

ه ر  م  تركل ك نل م  هدحاص  لطايات شلوذ  ويقر  هة سوظ في  لمتالف ش لموالك معتماو  ييى   ه  
 . سيموظ شي  ليظ  مطاليوظ 

شهشسع    لتركل في  لر جب هييي ش جب  لحق شش جب  لخيق شش جب  لي س .  فأفضل  لتركل
 لتركل في  لتأثنل في  لخارج فى مصيح  نوية  هش في نف  م سا  نوية  شير تركل  ألةيةاء في إ ام  نو    شهة ع 

   شنف  فسان  لم ساو  في  ألرض شيذ  تركل شرثتوظ.
ثظ  لياس  عا في  لتركل ييى ةسب يمموظ شمقادايظ فم  متركل ييى   في ةصرل  لميك شم  

 .  صرل رغةامتركل في ة
  معن  التو ل و رجاته وما ونل فيه:* 
هة  يمل  ييي لةس  قرل  ليسا  شال يمل  لجر رح   :   لتركل يمل  لقيب شمعيى ذلك   ال  إلمام هةما 

 ( .   إلنر كات شال ير م   اص  لعيرم ش
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تركين ييى     يظ:    قرل هةا ير  للضى  المقاشر  ال  شل  لحافي  م    سله  اللضى فةقرل  شميوظ 
 ( .  كذص ييى   لر تركل ييى   رضي  ما   عل  

: ير آلح  ليا  في  لعيرن   شتعيق  لقيب  اللبربة  ش لطمأةني  إلى  ل  ا   فل   ش ال هبر تل ص  ليخشيي
 للص  بتابنل ل ةام  حلكات  لعيرن   شتعيق  لقيب   هيطى بكل شى  مي  ديل( .  فجعي  ملكبا م  رمس  همرر

 . شسكرة  إلى  ضا   ش اره شآمأةنيت  شك اوت  ل  شبكله إذ  هيطى شديله إذ  مي 

شهجم   لقرم ييى ه   لتركل ال ويافي  ل ةام  األسباص فال  صم  لتركل إال م   ل ةام بوا شىال فور  طال  
  آع  في  لتركل فقا آع    م  آع  في  لحلك  فقا آع  في  لسي  شم   شتركل فاسا.  ال سول ب  ييا

 لتركل  ط  يال ق   في  إل ما (. فالتركل ةال  لييي ش ل سب سيت  فم  يمل ييى ةال  فال وتلك  سيت  ش نل
شكا  بةخيا رضي   يي     .    يب ياش م    بال يال     لقيب  انل   شسئل سول ي   لتركل فقال

 للضى  عاه فم  تركل ييى    يل  ل عل شرضي  المقضي ل   عا  ي  ش لتركل  ي   لمقاشر  كتي   همل     قرل
 ليوظ إةي هستخنل    شيذ  معيى  رل  لييي فى نياء  الستخار   .  ين  ل عل فقا  ام  العيرن   هش معيى يذ 

ر شال فلةك تعيظ شال هييظ شتقا   عيمك شهستقار   قارتك شهسألك م  فضيك  لع ةظ فوذ  تركل شت رية ثظ  ال
ه ار شهةن يالم  لانرص فوذ  تيلؤ إلى   م   لعيظ ش لحرل ش لقر  شترسل إلة  سبحاة   ص ات   لتي يي هةب ما 
ترسل إلة  بوا  لمترسير  ثظ سأل رب  ه   قضي ل  ذلك  ألمل إ  كا  فة  مصيحت  ياجال هش هللاجال شه   صلف  

 لتي سألوا فيظ ويق يية  إال  للضى  ما  قضة  ل   يي  إ  كا  فة  مضلت  ياجال هش هللاجال فوذ  ير ةاجت 
 ش  ار لي  لخنل ةنث كا  ثظ رضيي .   فقال

  
 : األمانة

 جاء في رياض  لصالحن  :

إنا عرضنا األمانة  ش ال تعالى:  . ليساء   إَ هللا يأمركم أَ .ؤدوا األمانات إل  أهلها   ال   تعالى :

 ألةح ص   يحملنها وأَفقن منها وحملها اإلنساَ إنه كاَ الوما جهوال أبين أَعل  السموات واألرِ والجبال ف
. 

هللا    لميافق ثال  إذ  ةا  كذص *ي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال :  
  . ( شديى شهيظ هة  مسيظ شى  دام  . شفي رش     مت ق يية (.  تم  را   شىذ  شيا هريف شىذ  

ةاثيا رسرل   ديى   يية  شسيظ ةاو ن   ا رهون شي  ةذ    ب   لةما  رضي   يي   ال    *
ةاثيا ه   ألماة  ةحلن في جذر  يرص  للجال ثظ ةحل  لقلهللا  فعيمر  م   لقلهللا  شييمر   هةايما شهةا هةت ل  آلرل

بة  ألماة  م   يب  فة ل هثليا م ل  لركن ثظ  ألماة  فقال ويام  للجل  ليرم  فت  م   لسي  ثظ ةاثيا ي  رف  
فة ل هثليا م ل هثل  لمجل كجمل نةلجت  ييى رجيك في ط فتل ه ميتيل   ويام  ليرم  فت بة  ألماة  م   يب 

رجي  فةصبم  لياس وتبا عر  فال  كان هةا ومني  ألماة  ةتى  شلةس فة  بيء ثظ هرذ ةصا  فاةلجوا ييى 
ما هظلف  ما هيقي  شما في  يب  م قال ةب  م   جال همنيا ةتى  قال ليلجل ما هجياه  قال إ  في بيي فال  ر 
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مسيما لنلنة  ييي نوي  شلئ  كا  ةصل ةةا  رلنل م  إ ما  شلقا هتى ييي هما  شما ه الي ه كظ  ا عن لئ  كا  
 مت ق يية  .  ( هش وورن ا لنلنة  ييي ساعة  شهما  لنرم فما كين ه ا   مي ظ إال فالةا شفالةا

 
 الحياء :

 ةيقل م  ما رج  لسال ن   ارتصار:  
  إَ هللا كاَ عليكم رقيبا :  . ش ال تعالى14   لعيق(.  ألم يعلم بأَ هللا يرى   :  ال   تعالى

  .1  غافل  يعلم خائنة األعين وما .خف  الصدور  :  ش ال تعالى 1 ليساء
مل بلجل شير  ع, هراه في   ه  رسرل   ييوما:   * شفي  لصحةم م  ةاوث  ب  يمل رضي  

 ( .فل   لحةاء م   إل ما  ني   لحةاء فقال
 ( . لحةاء ال  أتي إال  خنل    ال رسرل    * شفنوما ي  يمل   ب  ةصن  رضي   يي   ال 
  هش  ض  شستر   إل ما   ض  شسبعر  بعب   *شفنوما ي  هبي يليل  رضي   يي  ي   لييي هة   ال 

 (.   رل ال إل  إال   شهنةايا إماآ   ألذ  ي   لطليق ش لحةاء بعب  م   إل ما   بعب  فأفضيوا
كا  رسرل   هبا ةةاء م   لعذر ء في راريا  :  فنوما ي  هبي سعنا  لخاري رضي   يي  هة   ال *ش

 .(فلذ  ره  بنئا  كلي  يلفياه في شجو  
 ( . إذ  لظ تستم فادي  ما بئن     إ  مما هنر   لياس م  كالم  ليير   ألشلى *شفى  لصحةم يي 

لةس ذل ظ شل     إةا ةستحني  ا رسرل    ال   ستحنر  م    ةق  لحةاء  الر    *شفي  لتلمذي ملفريا
 لييى شم   م   ستحنى م    ةق  لحةاء فيةح ,  للهس شما شيى شلةح ,  لبط  شما ةر  شلنذكل  لمرت ش

   (.  هر ن  آلرل  تل  هيي   لاةةا فم  فعل ذلك فقا  ستحنى م    ةق  لحةاء
 
 :  تعريل الوياء 

ةةا   لقيب  كر  فة   ر  ريق  لحةاء .  ش لحةاء م   لحةا  شمي   لحةا ليمطل ل   ير مقصرر شييى ةسب
:    لحةاء رؤي   حةاء هتظ. ال  لجينا رةم   ش ي   لحةاء م  مرت  لقيب ش للشح ف يما كا   لقيب هةنى كا   ل

 آلالء شرؤي   لتقصنل فنترلا بنيوما ةال  تسمى  لحةاء شة ةقت  ريق وبعث ييى تل   ل با م شيمي  م   لت ليط 
 في ةق داةب  لحق.

فلذ   الونب  ش لحةاء     هةنر   لحةاء  مجالس  م   ستحني مي  . شيمار   لقيب شم  كالم  عة  لحكماء 
 ذ با م   لقيب لظ ويق فة  رنل( .

    ب  هللانم إةك ما  ستحننن ميي هةسنن  لياس ينربك شهةسنن  قاع  شفي هثل إلوي  قرل   يح شجل
هشةى   يح    ( . شفي هثل هللارل ألرض ذةربك شمحرت م  هم  ل تاص هالتك شىال ةا شتك  لحساص ورم  ل ةام  

( . ش ال  ل ضنل ه  تع,  لياس ي, ة سك فل   تع ن شىال فاستحي ميي مشجل إلى عةسى يية   لصال  ش لسال
ش للغب  في  لاةةا شآرل   لقسر  في  لقيب شجمرن  لعن  ش ي   لحةاء   رمس م  يالمات  لشقاش  ب  عةاض

 .(  عصنيي شال  ستحني ميي ه  هرنه ش فأستحني. شفي هثل إلوي   ما هةص يي يياي وايرةي  ألمل (
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 لحةاء ييى يشل  هشج :  ةةاء جيا     شةةاء تقصنل   شةةاء إجالل   شةةاء كلم   شةةاء ةشم   ش ا  سظ
  شةةاء  ستصاار ليي س ش ةتقار لوا   شةةاء محب    شةةاء ييرن     شةةاء بلف شيح    شةةاء  لمستحني م  

 ة س . 
 

 حفظ اللساَ :

  ال  ليرشي رةم    : 

لساة  ي  جمة   ل الم إال كالما ظولت فة   لمصيح  شمتى  ستر   ه   ح ,   ييظ هة  ويباي ل ل مكيف 
ألة   ا ويجل  ل الم  لمباح إلى ةل م هش مكلشه شذلك ك نل في   ل الم شتلك  في  لمصيح  فالسي   إلمسا  يي .

  لعان    ش لسالم  ال  عالوا بيء .

  مؤ  كؤا  وؤمم   ؤاهلل ش لنؤرم  آلرؤل فيةقؤل شسيظ  ال :     يي  ي   لييي ديى   يية   شي  هبي يليل  رضي
 لحاوث دؤليم فؤي هةؤ  ويباؤي ه  ال وؤت يظ إال إذ  كؤا   ل ؤالم رنؤل  شيؤر  . شيذ   مت ق يية (   رنل  هش لةصمن

 فال وت يظ .  لذي ظولت مصيحت  شمتى بك في ظورر  لمصيح  
     :ي  لمسؤؤؤيمن  هفضؤؤؤل  ؤؤؤال مؤؤؤ  سؤؤؤيظ  لمسؤؤؤيمر   يؤؤؤن  ؤؤؤا رسؤؤؤرل   هشيؤؤؤ  هبؤؤؤي مرسؤؤؤى رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤؤال

 . مت ق يية (  لساة  شياه م  
    : مؤ   ضؤم  لؤي مؤا بؤن  لحنةؤ  شمؤا بؤن  رجيةؤ  شي  سؤول بؤ  سؤعا  ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ

 مت ق يية  . ( هضم  ل   لجي  

 :شي  هبي يليل  رضي   يي  هة  سم   لييي ديى   يية  شسيظ  قرل  

 مت ق يية  . .(فنوا وحل بوا إلى  ليار ه عا مما بن   لمشلق ش لمالص إ   لعيا لنت يظ  ال يم  ما وتين      

 إ   لعيؤؤا لنؤؤت يظ  ال يمؤؤ  مؤؤ  رضؤؤر     تعؤؤالى مؤؤا ويقؤؤي لوؤؤا  ؤؤاال دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال:    شييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي
( رش ه   تعؤالى ال ويقؤي لوؤا  ؤاال ووؤري بوؤا فؤي جوؤيظ   لعيا لنت يظ  ال يم  مؤ  سؤخط ولفع    بوا نرجات شى  

  لبخاري . 

  إ  بؤؤ   لحؤؤار   لمحةؤؤي رضؤؤي   ييؤؤ  ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال:   شيؤؤ  هبؤؤي ييؤؤا  لؤؤلةم  بؤؤالل
م ويقؤاه تعالى ما كا      ه  تيي  مؤا بياؤن  كتؤب   بوؤا رضؤر ة  إلؤى وؤر   للجل لنت يظ  ال يم  م  رضر     

(  كا      ه  تيي  ما بيان  كتب   لؤ  بوؤا سؤخط  إلؤى وؤرم ويقؤاه شى   للجل لنت يظ  ال يم  م  سخط   ما 
 ش لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم.  أرش ه مالك في  لمرآ

    :ثؤؤظ  يؤؤن  ؤؤا رسؤؤرل   ةؤؤاثيي  ؤؤأمل هيتصؤظ  ؤؤ   ؤؤال  ؤؤل ربؤؤي   شيؤ  سؤؤفةا  بؤؤ  ييؤؤا   رضؤؤي   ييؤؤ   ؤال
(. رش ه  لتلمؤذي ش ؤال ةؤاوث   ا رسؤرل   مؤا هرؤرف مؤا تخؤاف ييؤي فأرؤذ بيسؤا  ة سؤ  ثؤظ  ؤال يؤذ   ستقظ  ين 

 ةس  دحةم.

   ال ت  ؤؤلش   ل ؤؤالم  انؤؤل ذكؤؤل   يمؤؤل رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال  ؤؤال رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :    شيؤ   بؤؤ
 ( رش ه  لتلمذي . شى  ه عا  لياس م     لقيب  لقاسي   تعالى  سر  ليقيب فل  ك ل   ل الم  انل ذكل
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     : يؤؤن  ؤؤا رسؤؤرل   مؤؤا  ليجؤؤا   ؤؤال همسؤؤك ييةؤؤك لسؤؤاةك شلةسؤؤعك شيؤؤ  ي بؤؤ  بؤؤ  يؤؤامل رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال 
 رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  . ( بنتك ش  ك ييى رطنئتك

  بؤؤؤ  هللانم فؤؤؤل   إذ  هدؤؤؤبم سؤؤؤيظ  ؤؤؤال :   شيؤؤؤ  هبؤؤؤي سؤؤؤعنا  لخؤؤؤاري رضؤؤؤي   ييؤؤؤ  يؤؤؤ   لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  ش 
  أليضؤؤاء كيوؤؤؤا ت  ؤؤؤل  ليسؤؤؤا  تقؤؤؤرل  تؤؤق   فنيؤؤؤا فلةمؤؤؤا ةحؤؤؤ   ؤؤؤك فؤؤل   سؤؤؤتقمن  سؤؤؤتقميا شى   يرججؤؤؤن  يرججيؤؤؤا

 رش ه  لتلمذي . معيى ت  ل  ليسا  هي تذل شتخض  ل  . (.

 بايؤاةي يؤ   ليؤار  ؤال لقؤا وؤارييي  لجيؤ  شي :    يؤن  ؤا رسؤرل   هريلةؤي  عمؤل شيؤ  معؤاذ رضؤي   ييؤ   ؤال
 ؤؤ  بؤؤنئا شت ؤؤةظ  لصؤؤال  شتؤؤمتي  سؤؤألن يؤؤ  ي ؤؤةظ شىةؤؤ  لةسؤؤنل ييؤؤى مؤؤ   سؤؤله   تعؤؤالى ييةؤؤ  تعيؤؤا   ال تشؤؤل  

 لخنؤؤل  لصؤؤرم جيؤؤ    لحكؤؤا  شتصؤؤرم رمضؤؤا  شتحؤؤ   لينؤؤن إ   سؤؤتطعن إلةؤؤ  سؤؤينال ثؤؤظ  ؤؤال هال هنلؤؤك ييؤؤى هبؤؤر ص 
ر شدؤؤال   للجؤؤل مؤؤ  جؤؤرف  لينؤؤل ثؤؤظ تؤؤال تتجؤؤافى جيؤؤربوظ يؤؤ   لخطنئؤؤ  كمؤؤا  ط ؤؤيء  لمؤؤاء  ليؤؤا   لصؤؤا   تط ؤؤ

يمؤؤرنه شذرش  سؤؤيام   يؤؤن بيؤؤى  ؤؤا رسؤؤرل   لمضؤؤاج  ةتؤؤى بيؤؤ   عميؤؤر   لسؤؤجا  ثؤؤظ  ؤؤال هال هريؤؤل  بؤؤلهس  ألمؤؤل ش
يمرنه  لصال  شذرش  سيام   لجوان ثظ  ؤال هال هريؤل   مؤال  ذلؤك كيؤ   يؤن بيؤى   ال رهس  ألمل  إلسالم ش   

فأرؤؤذ بيسؤاة   ؤال كؤؤا ييةؤك يؤذ   يؤؤن  ؤا رسؤؤرل   شىةؤا لمم رؤذش   مؤؤا ةؤت يظ  ؤ  فقؤؤال ث يتؤك همؤؤك    ؤا رسؤرل  
 ييى شجريوظ إال ةصا ا هلسيتوظ رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم. شيل  كب  لياس في  ليار 

 
 اليقين: 

  ال  ب   ل ةظ في ما رج  لسال ن  :
حلؤؤ   لؤؤلشح مؤؤ   لجسؤؤا شبؤؤ  ت اضؤؤل  لعؤؤارفر  شفةؤؤ  تيؤؤافس  لمتيافسؤؤر  شيؤؤر مؤؤ   إل مؤؤا   مي:   من لههة اليقههنن 

 شيمل  لقرم إةما كا  يية  شىبار توظ كيوا إلة  شىذ  تحشج  لصيل  الةقن  : شلا بنيوما . شىلة  بمل  لعامير  
ا لماا وجعلناا مانهم أئماة يهادوَ  بأمرناةصرل  إلمام  في  لؤاو   ؤال   تعؤالى شبقرلؤ  ووتؤاي  لموتؤاش  :  

 .  لسجا   صبروا وكانوا بآيا.نا يوقنوَ
 شرم سبحاة  هيل  لةقن   االةت اع  اآل ات  ش ليل ين  فقال شير هداق  لقا ين  :  
 وفي األرِ آيات للموقنين  فقال شرم هيل   لةقن   الوا  ش ل الح م  بن   لعالمن  .  لذ ريات : 

قبلك  وبالخرة هم يوقنوَ أولئك عل  هدى من ربهم وأولئك هم  والذين يؤمنوَ بما أنزل إليك وما أنزل من

شىذ   نل  إ  شيا   ةق شهريل ي  هيل   ليار  أةوظ لظ  كرةر  م  هيل  لةقن  فقال تعالى :  . لبقل    المفلحوَ
فالةقن  رشح هيمال  . لجاثة   ش لساي  ال ريب  فنوا  يتظ  ماةاري ما  لساي  إ  ة   إال ظيا شما ةح   مستةقين  

 ي  ييا. شير ة ةق    لصا  ة  شير  طب يذ   لشأ   لذي يية  ما ره    لقيرص  لتي يي هرش ح هيمال  لجر رح 
ال تلضن   هةا   سخط   شال تحما  هةا  ييى فضل      ب  مسعرن ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال : 

فل  ما رهق   ال  سر   إلةك ةلص ةليم شال ولنه ييك كل  ة  كاره     شال تذم  هةا  ييى ما لظ ومتك   
 ( . شجعل  لوظ ش لحح  في  لشك ش لسخط. ح ش ل لح في  للضى ش لةقن  شم شى     عال  ش سط   جعل  للع 

  شلوذ  ةس  ش لصر ص ه   لتركل ثملت  شةتةجت     ش لةقن   لي    لتركل شلوذ  فسل  لتركل  قر   لةقن 
ش الن .فالحق ير  لةقن   (  ليمل     تل    لوا      ال   تعالى : فتركل ييى   إةك ييى  لحق  لمين  

شمتى شدل  لةقن  إلى  لقيب  متأل ةرر  شىبل  ا  .إبل  ةظ  وما لنا أَ ال نتوكل عل  هللا وقد هدانا سبلنا رسل   : 
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يية    تركال ل  ش بكل  تأل محب  هلل شررفا مي  شرضي    شش ةت ى يي  كل ريب شبك شسخط شيظ شغظ فام
ش رتيف فة  يل ير كسيي هش مرييي فقنل :  ير  لعيظ . شىةا   إلة  فور مان  جمة   لمقامات ش لحامل لوا 

ش ال سول :  لةقن  م  هيان   إل ما  شال ريب ه   إل ما  .  شنل إلى هة  غنل كسيي .  لمسترنع في  لقيرص 
شييا  لقرم :  لةقن  ال  ساك   يبا .  ذ ت   ش لتحقنق : هة  كسيي  ايتبار هسبا   مرييي  ايتبار ة س  ش. كسيي 

 ألمل ش صل  ألمل واير إلى  لحيا ش لحيا   ش ال ذش  لير  :  لةقن  واير إلى  صل. فة  سكر  إلى  غنل   
  هيالم  لةقن  :  ي  مخالط   لياس  في  لعشل    ال : شثالث  م   ورر   لحكم  شيي ترر   لي ل في  لعر  ب 

إلى   في كل  شثالث  م  هيالم  ه ضا :  لي ل. ش لتيحه ي  ذموظ ييا  لمي    شتل   لماح لوظ في  لعطة  
ير  ستقل ر  لعيظ  لذي ال  :ش ال  لجينا :  لةقن  . ش الستعاة     في كل ةال   ش للجرع إلة  في كل همل   بيء 
شهدل  . ش ال  ب  يطاء : ييى  ار  لبوظ م   لتقر  هنركر  م   لةقن . شال  حرل شال وتانل في  لقيب  ويقيب

ش ال هبر  كل  لرر ق :  .شدير  إلى  لةقن    لتقر  مباوي   ليوي شير مباوي   لي س فعيى  ار م ار توظ  لي س 
 . قل يقل ي     شبالع لةقن  مال   لقيب شب  كمال  إل ما  شبالةقن  يلف 

 . ش ال  ليولجرري : إذ   ست مل  لعيا ةقا ق  لةقن  دار  ليالء يياه ةعم  ش للراء يياه مصنب  
  

   الصبر: 

 :  ال  ب   ل ةظ رةم    

تسعن  مرضعا . شير ش جب  لجماع  ألم    ال  إلمام هةما رةم    تعالى:  لصيل في  لقلهللا  في ةحر
شير مذكرر في  لقلهللا  ييى ست  يشل   ةصف ديل شةصف بكل     إل ما  ةص ا شير ةصف  إل ما  فل

 :  ةريا

 :  ش رل   153  لبقل   والصالة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر تعالى:  :  ألمل    ةحر  رل   ألشل
   ليحل . واصبر وما صبرك إال باه  : ش رل   20  هللال يمل   دابلش    ديلش  ش

  35  ألةقاف  فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل وال .ستعجل لهم :  ل اةي:  ليوي ي  ضاه كقرل  
 .فل   لري  م  يام  لصيل

والصابرين في  ش رل :  .17هللال يمل     الصابرين والصادقين  ل الث :  ل ياء ييى هيي  كقرل  تعالى : 

 . شير ك نل في  لقلهللا  177 لبقل    قوا وأولئك هم المتقوَالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صد
: إ جاص معنت    لخامس .146هللال يمل     وهللا يحب الصابرين :  : إ جا   سبحاة  محيت  لوظ كقرل   لل    

   إلةاآ  كقرل  لوظ شيي معة  راد  تتضم  ة  وظ شةصليظ شتأونايظ لةسن معة  يام  شيي معة   لعيظ ش
      . 249 لبقل    وهللا مع الصابرين ش رل  :  46 ألة ال   ا إَ هللا مع الصابرينواصبرو

:  ش رل   .126  ليحل  ولئن صبر.م لهو خير للصابرين :   لسانس: إرباره  أ   لصيل رنل ألدحا   كقرل 
وأَ .صبروا خيرلكم    25 ليساء. 

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا  ل  تعالى : : إ جاص  لجح ء لوظ  أةس  هيمالوظ كقر   لسا  

  96 ليحل .    يعملوَ
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  إنما يوف  الصابروَ أجرهم بغير حساب لجح ء لوظ  انل ةساص كقرل  تعالى ل ام : إ جا   سبحاة    
 . 10 لحمل 

جوع ونقص من ولنبلونكم بشيء من الخوف وال : إآالق  لبشل  أليل  لصيل كقرل  تعالى:   لتاس 

  .  55 لبقل    األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين
بل  إَ .صبروا و.تقوا ويأ.وكم من فورهم هذا يمددكم    لعابل: ضما   ليصل ش لمان لوظ كقرل  تعالى:

 ييظ ه  ش :    شمي   رل  لييي ] ديى   يية  شسيظ [ . 125هللال يمل     ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومين
 ( .  ليصل م   لصيل

ولمن صبر وغفر إَ   : يشل:  إلربار مي  تعالى  أ  هيل  لصيل يظ هيل  لعح  ظ كقرل  تعالى  لحاني

  . 43  لشرر   ذلك لمن عزم األمور
:  إلربار هة  ما ويقى  أليمال  لصالح  شجح ءيا ش لح رع  لع ةم  إال هيل  لصيل كقرل    ل اةي يشل

وما يلقاها  ش رل  :   . 80 لقصم  لكم ثواب هللا خير لمن آمن وعمل صالحا وال يلقاها إال الصابروَوي تعالى: 

 .35فصين    إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم
أَ أخرج قومك  :   ل الث يشل:  إلربار هة  إةما ويت    اآل ات ش لعيل هيل  لصيل كقرل  تعالى لمرسى 

 :  ش رل  في هيل سبأ  5 إبل  ةظ إل  النور وذكرهم بأيام هللا إَ في ذلك ليات لكل صبار َكورمن الظلمات 
 :  ش رل  في سرر   لشرر    .9سبأ   فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إَ في ذلك ليات لكل صبار َكور
ل  اهره إَ في ذلك ليات لكل صبار ومن آيا.ه الجوار في البحر كاألعالم إَ يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد ع

 . 32/33.   لشرر    َكور
 لل    يشل:  إلربار  أ   ل ره  لمطيرص  لمحيرص ش ليجا  م   لمكلشه  لمليرص شنررل  لجي  إةما ةالره 

 لليا   يدخلوَ عليهم من كل باب سالم عليكم بما صبر.م فنعم عقب  الدار والمالئكة  الصيل كقرل  تعالى : 

23/24  . 
 سمعن بةر  إلسالم  ب  تةمة   اس   رشة   قرل :  :  هة  ورر  داةب  نرج   إلمام  لخامس يشل

 اأئمة يهدوَ بأمرنا لما صبروا وكانو وجعلناهم  ثظ تال  رل  تعالى:   الصيل ش لةقن  تيال  إلمام  في  لاو 

 . 24 لسجا  .   بآيا.نا يوقنوَ
قامات  إلسالم ش إل ما  كما  لة    سبحاة   الةقن  شباإل ما  شبالتقر  ش لتركل  لسانس يشل:    تل ة   م

شبالشكل ش لعمل  لصالم ش للةم  . شلوذ  كا   لصيل م   إل ما   ميحل   للهس م   لجسا شال إ ما  لم  ال 
ش هنركياه :  رنل عة ديل ل  كما هة  ال جسا لم  ال رهس ل  . ش ال يمل ب   لخطاص رضي   يي 

. شفي  لحاوث  لصحةم :  م  وتصيل  صيله    هة  ضةاء ش ال   الصيل(.  شهريل  لييي في  لحاوث  لصحةم
إ  همله كي  ل  رنل شلةس ذلك ألةا إال ليممم  إ  هدابت  سل ء بكل ف ا  رنل  ل  شى    يجبا ألمل  لممم  

إ  بئن :   ه  واير لوا ء  لتي كاةن تصلع فسألت (. ش ال ليمله   لسرن  هدابت  ضل ء ديل ف ا  رنل  ل 
(.  ه  ال هت شف فايا لوا  إةي هت شف فانع    ديلت شلك  لجي  شى  بئن نيرت   ه   عافةك فقالن

. شهمل  شهمل  ألةصار رضي   تعالى ييوظ  أ   صيلش  ييى  ألثل   لتي ويقرةوا  عاه ةتى ويقره ييى  لحرض
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.شهمل  هة  إةما  كر  ييا  لصام   ألشلى  ش  الصيل. شهمل  الصيل ييا  لمصنب  شهريلييا مال ا   لعا
. ش لجحع ش لتسخط فل  ذلك  خ ف مصنيت  شيرفل هجله ش الةتساص لمصاص  أة    ألمرر ل  شير  لصيل 

نل  ل  ما هيطي هةا يطاء رشهريل ه   لصيل رنل كي  فقال :    وحيا في  لمصنب  شيذيب  ألجل. ش لتشكي
 ( .م   لصيل  شهشس 
 

 : تعريل الصبر
واصبر  :    إذ  همسك شةبس شمي   رل  تعالى تل فال  ديل    لحبس ش ل ف شمي   ش لصيل في  ليا 

 هي  ةبس  ة سك معوظ . . 28   ل وف  نفسك مع الذين يدعوَ ربهم بالغداة والعشي يريدوَ وجهه
 بس  ليسا  ي   لشكر  شةبس  لجر رح ي   لتشريش. : ةبس  لي س ي   لجحع ش لتسخط شةفالصبر 

 : وهو تالتة أنواع
ديل ييى ما وتعيق   .  فاألشال ديل ييى آاي    . شديل ي  معصة    .  شديل ييى  متحا   

:  ديل ييى ما ال كسب ليعيا فة .  شسمعن بةر  إلسالم  ب  تةمة   اس   رشة   قرل   ال سب ش ل الث
  هكمل م  ديله ييى إلقاء إررت  ل  في  لجب شبةع   يل ورسف ي  مطاشي   مله   لعحيح ييى بأةواكا  د

شت ليقوظ بني  شبن  هبة  . فل  يذه همرر جلت يية   انل  رتةاره  ال كسب ل  فنوا . لةس ليعيا فنوا ةني  غنل 
سةما م   ألسباص  لتي تقر  معوا شمحارب  ليي س شال رضي فصيل  رتةار ش   لصيل. شهما ديله ي   لمعصة 

يحبا لةس ل  ما  عرض  شيلن بورت  . شغليبا  نش يي  لمر فق  فلة  كا  با ا  شن عة   لشباص إلنوا  ري  . ش
ش لاليب ال  ستحي في بيا غلبت  مما  ستحي مي  م  بن  هدحا   شمعارف  شهيي  . شمميركا ش لممير  ه ضا 

جمني  شذ ت ميصب   شيي سنات  ش ا غاص  لل نب   شيي  لا عة  ل  إلى ة سوا  لةس ش هي  كر هع  لحل. ش لمله  
 السج  ش لصاار. شم  يذه  لاش يي   ش لحليص  ييى ذلك هبا  لحلص . شم  ذلك تريات  إ  لظ   عل

 . شكا   قرل: ديل  رتةار  شىو ار  لما ييا   . شهو  يذ  م  ديله في  لجب ييى ما لةس م  كسب   كيوا
هةب   هكمل م   لصيل ييى  جتياص  لمحلمات شهفضل   فل  مصيح  فعل  لطاي    لصيلييى هن ء  لطايات

.  ه اة إلة  شهكله م  م سا  شجرن  لمعصة   إلى  لشارع م  مصيح  تل   لمعصة  . شم سا  يام  لطاي 
ا. ش لمقصرن  ل الم ييى لةس يذ  مرض  ذكلي شل  رةم    فى ذلك مصيف  لره فة  بيحر م  يشلي  شجوا

   . ت  شنرجات  شملتيت  و   لمرفق لصيل شة ةق
 نواع الصبر:أ

 .  ديل  اهلل . شديل هلل . شديل م     شير ييى ثالث  هةر ع : 
واصبر   الستعاة     شرؤيت  هة  ير  لمصيل   شه  ديل  لعيا بلب  ال بي س  كما  ال تعالى : هشلفارول 

      .  عيي إ  لظ  صيل  ير لظ تصيل. 127  ليحل  باه وما صبرك إال
:  لصيل هلل .  شير ه   كر   لبايث ل  ييى  لصيل محب    شىر ن  شجو  ش لتقلص إلة . ال إلظوار  الماني

  ر   لي س ش الستحمان إلى  لخيق . شغنل ذلك م   أليل ض .  
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مل ن    لاويي مي  شم  هةكام   لاوية .  دابل  ة س  معوا  :  لصيل م    . شير نشر    لعيا م  والمال 
سا ل   سنليا م ةما  ل امتوا وترج  معوا هو  ترجون ركا يوا شييحل معوا هو   ستقين مضاربوا. فوذ  معيى كرة  

شهدعيوا . شير ديل  محا   . شير هبا هةر ع  لصيل دابل  م    هي  ا جعل ة س  ش  ا ييى هش مله ش
:  لمسنل م   لاةةا إلى  آلرل  سول ين  ييى  لممم  . شيجل    لخيق في جيب    لصا قن .  ال  لجينا ( 

فقال  تجلع  لمل ر  م    هبا (. شسئل ي   لصيل:  باوا. ش لمسنل م   لي س إلى   دعب باوا . ش لصيل 
مخال ات  ش لسكر  ييا تجلع غصم  ليية    م  غنل تعبس (.  ال ذش  لير   لمصلي:    لصيلأ  لتبايا م   ل

:   :   لصيل  لر رف م   ليالء  حس   ألنص (.  ش نل شىظوار  لايى م  ةيرل  ل قل  ساةات  لمعةش (. ش نل
:    لمقام م    ل ياء في  ليير  بال ظورر شال بكر  (. ش نل (: تعريا  لي س  لوجرم ييى  لمكاره (. ش نل ير

  كالمقام م   لعافة  (. ش ال يملش ب  ي ما :   ير  ل بات م    شتيقي بال    اللةب  ليالء  حس   لصحب
 (. ش لاي  (.  ش ال  لخر ص:   ير  ل بات ييى هةكام  ل تاص ش لسي 

(.    لصيل م ل  سم  مل مذ  ت  ل   ير قب  هةيى م   لعسل :   لصيلير الستعاة   اهلل ( ش نل ش نل:   
شةسيي ه    : سأديل كي تلضى شهتيف ةسل م  تحب  كما  نل رضا  تلضى بتيف ة سك في ش نل:   لصيل ه

  شديرر   شدبار . : دابل   شمصطيل  شمتصيل رمس   مل تب  لصابلي  تلضي شيتي يي ديلي.  ش نل
  لمت يف ةامل ة س  يية  . ش لصيرر  لمكتسب  لصيل  لمييء    . ش لمتصيل . ش لمصطيل افالصابل هيمو

 لصيل فوذ  فى  لقار ش ل ظ ش لذي  يي  في   ل  نل  لع ةظ  لصيل  لذي ديله هبا م  ديل غنله . ش لصبار
  لصيل مطة  ال ت ير(. يي ب  هبي آالب رضي   يي :   لردف ش ل ةا . ش ال ي

ألييى  إة   ةتقال م   ألنةى إلى   200هللال يمل     صابروا ورابطوا اصبروا و ش نل في  رل  تعالى: 
فالصيل نش   لمصابل  ش  لمصابل  نش   لمل  ط  ش  لمل  ط  م ايي  م   للبط شير  لشا شسمى  لمل  ط مل  طا 

مل  ط . شمي   أل   لمل  طن  ولبطر  رنرلوظ ويت لش   ل حع . ثظ  نل ل ل ميت ل  ا ربط ة س  لطاي  ويت ليا
لف      لارجات إسباغ  لرضرء ييى  لمكاره شك ل   لخطى إلى هال هريلكظ  ما  محر       لخطا ا شي   لييي رل 

رنل م    ربا  ورم فى سينل  . ش ال:     لمساجا ش ةت ار  لصال   عا  لصال  فذل ظ  للبا  فذل ظ  للبا 
في   شر  طر    ليير  (. ش نل :    ديلش  بي رسكظ ييى آاي    شدابلش   قيربكظ ييى   لاةةا شما فنوا

 (. ش نل:   أسل ركظ ييى  لشرق إلى  
. ش نل :     ديلش  ييى  ليعماء شدابلش  ييى  لبأساء     ديلش  في   شدابلش   اهلل شر  طر  م    (

 ش لضل ء شر  طر  في ن ر  أليا ء ش تقر  إل   ألرض ش لسماء لعي ظ ت يحر  في ن ر  لبقاء(. 
 لصيل ش لسماة (.   شيذ  م  هجم   ل الم   رل   ي   إل ما  فقال:   سئل رسليبخاري شفي كتاص  ألنص 

بذل ما هملت      هشعب  لمقامات  إل ما  م  هشلوا إلى هللارليا فل   لي س ول ن ميوا بنئا  شهي م  بلياةا ش
بحاة   لصيل. ش ا همل   س   لسماة  شتل  ما ةونن يي  ش لبعا مي  فالحامل يية   شىيطاؤه فالحامل يية 

 ب  تةمة   اس     إلسالمشتعالى في كتا    الصيل  لجمنل ش لص م  لجمنل ش لوجل  لجمنل   فسمعن بةر 
ال يتاص مع    ش   لذيرشة   قرل:    لصيل  لجمنل ير  لذي ال بكر  فة  شال مع    ش  لص م  لجمنل ير 
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وجعلناهم أئمة يهدوَ بأمرنا  تعالى:  لوجل  لجمنل ير  لذي ال هذ  مع  (. ش ال  ب  ينني  في  رل  

   هرذش  بلهس  ألمل فجعيوظ رؤساء  ال:  24  لسجا   صبروالما
ش لشكر  إلى   يح شجل ال تيافي  لصيل.  فل   عقرص يية   لسالم شيا  الصيل  لجمنل ش لييي إذ  شيا 

هة  شجاه دابل :    ذلك هورص هريل   يي شك . 86ورسف   إنما أَكو بثي وحزني إل  هللا:  ال  خيف . ثظ  ال
شىةما ويافي  لصيل بكر    ال  لشكر  إلى   .   .83 ألةيةاء  مسني الضر وأنت أرحم الراحمين :  م   رل 

 ا يذ  تشكر م  ولةمك إلى م  ال ولةمك . ثظ   كما ره   عضوظ رجال  شكر إلى هللارل فا   شضلشر    فقال
 : هةشا

   صبر الكريم فننه بك أو مُ                   وإذا ورتك ) ية فاصبر لسا                
 تاكو الرحيم إل  الذي ال  رحمُ                وإذا شكوت إل  ا)ن ف م إنما               

  
 الكرم : 

 ( : رياض  لصالحن  ال  إلمام  ليرشي في كتا     
  :تعال  خنر تقة با باب الكرم والجو  واانفا  في وجوه ال

وما أنفقتم من َيء فهو يخلفه سبأ وقال .عال  وما .نفقوا من خير  فألنفسكم وما .نفقوَ  :  ال   تعالى

وما .نفقوا من خير  ش ال تعالى :   لبقل  .    إال ابتغاء وجه هللا وما .نفقوا من خير يوف إليكم وأنتم ال .ظلموَ

 .   لبقل   فإَ هللا به عليم
ال ةسؤا إال فؤي  ثيتؤن  رجؤل  هللاتؤاه    :  شي   ب  مسعرن رضي   يي  يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال*  

معيؤاه ويباؤي ه   .  ييةؤ  مت ؤق( ماال فسيط  ييى يي ت  في  لحق شرجؤل هللاتؤاه   ةكمؤ  فوؤر  قضؤي بوؤا شيعيموؤا 
 .ال  غبط هةا إال ييى إةا  ياتن   لخصيتن 

ه كؤؤظ مؤال ش رثؤؤ  هةؤب إلةؤؤ  مؤ  مالؤؤ   ؤالر   ؤؤا رسؤرل   مؤؤا ميؤؤا ل  ؤال رسؤؤرل    دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ شييؤ   ؤؤا*  
 .رش ه  لبخاري  ( هةا إال مال   هةب إلة   ال فل  مال  ما  ام شمال ش رث  ما هرل

 ( شلؤؤر  شؤؤق تمؤؤل  تقؤؤر   ليؤؤار :   شيؤؤ  يؤؤاي بؤؤ  ةؤؤاتظ رضؤؤي    ييؤؤ  ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال * 
  .مت ق يية  

 . مت ق يية ( ما سئل رسرل   ديى   يية  شسيظ بنئا  ط فقال ال :   شي  جابل رضي   يي   ال * 
مؤا مؤ  وؤرم  صؤبم  لعبؤان فةؤ   إال   :  شي  هبي يليل  رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ *

 .مت ق يية   ( وظ هيط مي قا ري ا شيقرل  آلرل  ليوظ هيط ممسكا تي امي ا  ويحال  فةقرل هةايما  لي
 . مت ق يية (   ال   تعالى هة ق  ا  ب  هللانم وي ق ييةك:   شيي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال * 
يظ هي ه  رجؤؤال سؤؤأل رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤ:   شيؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش بؤؤ   لعؤؤاص رضؤؤي   ييومؤؤا * 

 . مت ق يية  ( إلسالم رنل  ال تطعظ  لطعام شتقله  لسالم ييى م  يلفن شم  لظ  تعلف
هربعؤر  رصؤي  هياليؤا ميةحؤ   لعيؤح مؤا مؤ  يامؤل  عمؤل  خصؤي  شيي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسؤيظ * 

 . خاري رش ه  لب (. ميوا رجاء ثر بوا شتصاوق مريرنيا إال هنري    تعالى بوا  لجي 
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 بؤ  هللانم إةؤك إ    ؤاي  هبي همام  داي  ب  يجؤال  رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ * 
 تيذل  ل ضل رنل لك شى  تمسك  بؤل لؤك شال تؤالم ييؤى ك ؤاف ش بؤاه  مؤ   تعؤرل ش لنؤا  لعيةؤا رنؤل مؤ   لنؤا  لسؤ يى

 رش ه مسيظ 
 ديى   يية  شسيظ ييى  إلسؤالم بؤنئا إال هيطؤاه شلقؤا جؤاءه شي  هةس رضي   يي   ال ما سئل  رسرل  * 

رجل فأيطاه غيما  بن  جيين  فلجؤ  إلؤى  رمؤ  فقؤال  ؤا  ؤرم هسؤيمر  فؤل  محمؤا   عطؤي يطؤاء مؤ  ال  خشؤى  ل قؤل 
يينوؤا  شى   كا   للجؤل لةسؤيظ مؤا وليؤا إال  لؤاةةا فمؤا وييؤث إال  سؤنل  ةتؤى  كؤر   إلسؤالم هةؤب إلةؤ  مؤ    لؤاةةا شمؤا

 .رش ه مسيظ 
 ال  سظ رسؤرل   دؤيى   ييةؤ   شسؤيظ  سؤما فقيؤن  ؤا رسؤرل   لانؤل يؤمالء كؤاةر  شي  يمل رضي   يي  * 

 .  رش ه مسيظ(  هةق    ميوظ  ال إةوظ رنلشةي ه   سألرةي   ال حش فأيطنوظ هش وبخيرةي شلسن ببارل

بنيمؤؤا يؤؤر  سؤؤنل مؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ مق يؤؤ  مؤؤ   :   شيؤؤ  جينؤؤل بؤؤ  مطعؤؤظ رضؤؤي   ييؤؤ  هةؤؤ    ؤؤال* 
ةيؤؤن  فعيقؤؤ   أليؤؤل ص  سؤؤألرة  ةتؤؤى   ضؤؤطلشه إلؤؤى سؤؤمل  فخط ؤؤن رن ءه فر ؤؤف  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فقؤؤال 

رش ه  ( هيطؤؤرةي رن  ؤؤي فيؤؤر  كؤؤا  لؤؤي يؤؤان يؤؤذه  لعضؤؤاه ةعمؤؤا لقسؤؤمت  بنؤؤي ظ ثؤؤظ ال تجؤؤاشةي  خؤؤنال شال كؤؤذ  ا شال جباةؤؤا 

 .مق ي  هي ةال رجري  ش  لسمل  بجل  ش  لعضاه بجل ل  بر   . اري  لبخ
مؤا ةقصؤن دؤا   مؤ  مؤال شمؤا ه ن  :   شي  هبي يليل   رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسؤيظ  ؤال* 

 .رش ه مسيظ  (   ييا   ع ر إال يح  شما تر ض  هةا هلل إال رفع    يح شجل
 :   بؤؤ  سؤؤعا  ألةمؤؤاري رضؤؤي   ييؤؤ  هةؤؤ  سؤؤم  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرلشيؤؤ  هبؤؤي كبشؤؤ  يمؤؤلش  * 

ثالثؤ  ه سؤؤظ ييؤؤنو  شهةؤؤاث ظ ةؤؤاو ا فؤؤاة  ره مؤؤا ةقؤؤم مؤؤال ييؤؤا مؤؤ  دؤؤا   شال ظيؤؤظ ييؤؤا م يمؤؤ  دؤؤيل يينوؤؤا  إال 
او ا فؤاة  ره  ؤال إةمؤا ه نه   يح  شال فتم ييا  اص مسأل  إال فؤتم   ييةؤ   ؤاص فقؤل هش كيمؤ  ةحريؤا شهةؤاث ظ  ةؤ

 لؤاةةا ألربعؤؤ  ة ؤؤل ييؤا ره ؤؤ    مؤؤاال شييمؤا فوؤؤر وتقؤؤي فةؤ  ربؤؤ  شيصؤؤل فةؤ   رةمؤؤ  شيعيؤؤظ هلل فةؤ  ةقؤؤا فوؤؤذ   أفضؤؤل 
 عمؤل فؤال  فوؤر ةنتؤ    لمياهل شييؤا ره ؤ    ييمؤا شلؤظ وله ؤ  مؤاال فوؤر دؤانق  ليةؤ    قؤرل لؤر ه  لؤي مؤاال لعميؤن

ماال شلظ وله   ييما فور  خبط في مال   انؤل  ييؤظ ال وتقؤي فةؤ  ربؤ  شال  صؤل رةمؤ   فأجليما سر ء شييا ره    
شال  عيؤظ هلل فةؤؤ  ةقؤؤا فوؤؤذ   أريؤث  لميؤؤاهل شييؤؤا لؤؤظ وله ؤؤ     مؤاال شال ييمؤؤا فوؤؤر  قؤؤرل لؤر ه  لؤؤي مؤؤاال لعميؤؤن فةؤؤ  

 رش ه   لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم ( .   عمل فال  فور ةنت  فرهريما سر ء
هةوظ ذ حر  بؤا  فقؤال  لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مؤا  قؤي ميوؤا  الؤن مؤا  قؤي ميوؤا شي  يا ش  رضي   ييوا * 

شمعيؤؤاه تصؤؤا ر  بوؤؤا إال كت وؤؤا فقؤؤؤال  رش ه   لتلمؤؤذي ش ؤؤؤال ةؤؤاوث دؤؤحةم( . إال كت وؤؤا  ؤؤال  قؤؤي كيوؤؤا غنؤؤل كت وؤؤا 
 . قنن ليا في  آلرل  إال كت وا 

ال تؤركي   :  اوق رضي   ييوما  الن  ال لي رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظشي  هسماء بين هبي  كل  لص *
هش ةضؤؤؤحي شال تحصؤؤؤي فةحصؤؤؤي    ييةؤؤؤك شال تؤؤؤريي فنؤؤؤريي    هة حؤؤؤيفنؤؤؤركي   ييةؤؤؤك شفؤؤؤي رش  ؤؤؤ  هة قؤؤؤي هش 

 .ش  ة حي  الحاء  لمومي  ير  معيى هة قي شكذلك هةضحي  .مت ق يية  (  ييةك
 م ل   :  ي   يي  هة  سم  رسرل   ديى   يية  شسيظ  قرلشي  هبي يليل  رض* 
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 لبخنؤل ش لمي ؤق كم ؤل رجيؤن  يينومؤا جيتؤؤا  مؤ  ةاوؤا مؤ  ثؤاووما إلؤى تل  نومؤؤا فأمؤا  لمي ؤق فؤال  وي ؤق إال سؤؤبان  
قؤ  مكاةوؤؤا هش شفؤلت ييؤى جيؤؤاه ةتؤى تخ ؤي بياةؤؤ  شتع ؤر هثؤؤله شهمؤا  لبخنؤل فؤؤال وليؤا ه  وي ؤؤق  بؤنئا إال لح ؤن كؤؤل ةي

  .مت ق يية   ( فور ورسعوا فال تتس 
 .ش  لجب   لارع شمعياه ه    لمي ق كيما هة ق سبان شآالن ةتى تجل شر ءه شتخ ي رجية  شهثل مشة  شرطر ت  

مؤؤ  تصؤؤاق  عؤؤال تمؤؤل  مؤؤ  كسؤؤب آنؤؤب شال   قيؤؤل   إال :   شييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ * 
 .  مت ق يية  ( قييوا بةمني  ثظ ولبنوا لصاةيوا كما ولبي هةاكظ فيره ةتى ت ر   م ل  لجيل لطنب فل     

 . شىسكا   لالم شتخفةا  لر ش شير  لمول   ل ير   تم  ل اء شضظ  لالم شتشاوا  لر ش شيقال ه ضا  كسل  ل اء
ألرض فسؤؤم  دؤؤرتا فؤؤي سؤؤحا   بنيمؤؤا رجؤؤل   مشؤؤي   ؤؤال  مؤؤ   :   شييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال * 

 سق ةا قؤ  فؤال  فتيحؤى ذلؤك  لسؤحاص فؤأفلغ  مؤاءه فؤي ةؤل  فؤلذ  بؤلج  مؤ  تيؤك  لشؤل ج  ؤا  سؤتريين ذلؤك  لمؤاء 
كيؤ  فتتبؤؤ   لمؤاء فؤؤلذ  رجؤؤل   ؤا ظ فؤؤي ةا قتؤ   حؤؤرل  لمؤؤاء  مسؤحات  فقؤؤال لؤ   ؤؤا ييؤؤا   مؤا  سؤؤمك  ؤال فؤؤال  لالسؤؤظ 

يا   لؤظ تسؤأليي يؤ   سؤمي فقؤال إةؤي سؤمعن دؤرتا فؤي  لسؤحاص  لؤذي يؤذ    لذي سم  في   لسحا   فقال ل   ا ي
فما تصي  فنوا فقال هما إذ  ين يذ  فؤلةي هة ؤل إلؤى مؤا   خؤلج ميوؤا فأتصؤاق  السمكماؤه  قرل  سق ةا ق  فال  

  .  رش ه مسيظ( . ب ي   شهللاكل هةا شعةالي ثي ا شهرن فنوا ثي  
 .ش لشلج    تم  لشن   لمعجم  شىسكا   لل ء شبالجةظ يي مسنل  لماء   لحل   ألرض  لميبس   ةجار  سرن ء
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 :القناعة والعفاف واالقتصاد في المعيشة وذم السؤال من غير ضرورة

  ال  ليرشي في رياض  لصالحن  :
حصاروا فاي للفقراء الاذين أ:ش ال تعؤالى .  يرن  وما من دابة في األرِ إال عل  هللا رزقها :  ال   تعالى  

سبيل هللا ال يستطيعوَ ضربا في األرِ يحسبهم الجاهل أغنياء مان التعفاف .عارفهم  بسايماهم ال يساألوَ النااس 

: ش ؤال تعؤالى   ل ل ؤا   والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكاَ  بين ذلك قواما   :ش ال تعؤالى .   لبقل   إلحافا
 وما أريد أَ يطعموَ وَ ما أريد منهم من رزقوما خلقت الجن واإلنس إال ليعبد  لذ ريات   . 

يؤؤ  ك ؤؤل   لعؤؤلض شل ؤؤ   ىلؤؤةس  لايؤؤ:   يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال * 
 . مت ق يية  (  لي س ىغي ى لاي
 ؤا هفيؤم مؤ  هسؤيظ شرهق  :   شيؤ  ييؤا   بؤ  يمؤلش رضؤي   ييومؤا ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال* 

 .رش ه مسيظ ( ك افا ش يع     ما هللاتاه 
سؤؤؤألن رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى    ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ فأيطؤؤؤاةي ثؤؤؤظ سؤؤؤألت   :   شيؤؤؤ  ةكؤؤؤةظ بؤؤؤ  ةؤؤؤح م رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤؤال* 

 فأيطاةي ثظ سألت  فأيطاةي ثظ  ال  ا ةكةظ إ  يذ   لمال رضل 
 ه  لبل ف ة س لظ وبار  ل  فة  شكا  ةير فم  هرذه  سخاش  ة س برر  ل  فة  شم  هرذ 
 ش لنا  لعيةا رنل م   لنا  لس يى  ال ةكةظ فقين  ا رسرل   . كالذي  أكل شال  شب   
ش لذي  ع ك  الحق ال هرهه هةا   عا  بنئا ةتى هفارق  لاةةا ف ا  هبر  كؤل رضؤي   ييؤ   وؤاير ةكةمؤا لةعطةؤ   

يمل رضؤي   ييؤ  نيؤاه لةعطةؤ  فؤأبى  ه   قييؤ  فقؤال  ؤا معشؤل  لمسؤيمن    لعطاء فةأبى ه   قيل مي  بنئا ثظ إ 
يؤذ   ل ؤيء فةؤأبى ه   أرؤذه فيؤظ وؤلهه ةكؤةظ هةؤا   هبواكظ ييى ةكةظ هةي هيلض يية  ةق   لؤذي  سؤم    لؤ   فؤي

 .مت ق يية  (  م   لياس  عا  لييي ديى   يية  شسيظ ةتى  ترفي
لظ  أرذ م  هةا بؤنئا شهدؤل  لؤلهء  ليقصؤا  هي لؤظ  وؤيقم هةؤا  بؤنئا  األرؤذ ميؤ  ش  ولهه بل ء ثظ ه ي ثظ يمح  هي

يؤؤام  إلبؤؤل ف إلؤؤى  لشؤؤيء ش لطمؤؤ  فةؤؤ  ش لمبؤؤاال   ؤؤ   إبؤؤل ف  لؤؤي س تطيعوؤؤا شآمعوؤؤا  الشؤؤيء ش سؤؤخاش   لؤؤي س يؤؤي
 . ش لشله 

 دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ رلجيؤا مؤ  رسؤرل  :    شيؤ  هبؤي بؤلن  يؤ  هبؤي مرسؤى   ألبؤعلي رضؤي   ييؤ   ؤال * 
فؤي غؤؤحش  شةحؤ  سؤؤت   ة ؤل بنييؤؤا  عنؤل ةعت بؤؤ  فيقيؤؤن ه ؤا ميا شةقيؤؤن  ؤامي شسؤؤقطن هظ ؤاري ف يؤؤا ةيؤف ييؤؤى هرجييؤؤا  
 لخلق فسمنن غحش  ذ ت  لل اع لما كيا ةعصب ييى هرجييا  لخلق  ال هبر بلن  فحا  هبؤر  مرسؤى بوؤذ   لحؤاوث 

 .مت ق يية (   ال كأة  كله ه   كر  بنئا  م  يمي  هفشاهثظ كله ذلك ش ال ما كين هدي   أ  هذكله 
هتؤي  مؤال هش سؤيي فقسؤم  فؤأيطى   ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ:   شي  يملش ب  تايؤب رضؤي   ييؤ * 

أليطؤؤي  للجؤؤل  رجؤؤاال شتؤؤل  رجؤؤاال فيياؤؤ  ه   لؤؤذو  تؤؤل  يتيؤؤر  فحمؤؤا   ثؤؤظ هثيؤؤى ييةؤؤ  ثؤؤظ  ؤؤال همؤؤا  عؤؤا فؤؤو  إةؤؤي
ع  للجل ش لذي هنع هةب إلي م   لذي هيطي شل يي إةما هيطؤي ه ر مؤا لمؤا  هر  فؤي  يؤربوظ مؤ   لجؤحع ش لويؤ  شهن

ش لخنؤل مؤيوظ  يمؤلش بؤ  تايؤب  ؤال يمؤلش بؤ  تايؤب فؤو  مؤا  ىشهكؤل ه ر مؤا إلؤى مؤا جعؤل   فؤي  يؤربوظ مؤ   لايؤ
 . ش ه  لبخاري ر (  هةب ه  لي  كيم  رسرل   ديى   يية   شسيظ ةمل  ليعظ
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 لنؤا  لعيةؤا رنؤل مؤ   لنؤا  لسؤؤ يى  :   شيؤ  ةكؤةظ بؤ  ةؤح م رضؤي    ييؤ  ه   لييؤي دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  ؤال * 
  .مت ق يية   (    اي ش باه  م  تعرل شرنل  لصا   ما كا  ي  ظول غيي شم   ستع ف  ع     شم   ستا  

ال تيح ؤؤؤر  فؤؤؤي :    ؤؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ   شيؤؤؤ  سؤؤؤفةا  دؤؤؤخل بؤؤؤ  ةؤؤؤلص رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤؤال* 
رش ه (    ال  سؤأليي هةؤا مؤي ظ بؤنئا  فتخؤلج لؤ  مسؤألت  ميؤي بؤنئا شهةؤا لؤ  كؤاره فنبؤار  لؤ  فةمؤا هيطنتؤ   لمسأل  فر

  .مسيظ 
 ييةؤؤ  كيؤؤا ييؤا رسؤؤرل   دؤؤيى  :   شيؤ  هبؤؤي ييؤؤا  لؤلةم   يؤؤرف بؤؤ  مالؤك  ألبؤؤجعي رضؤؤي   ييؤ   ؤؤال * 

شسيظ تسع  هش ثماةة  هش سبع  فقال هال تبؤا عر  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ شكيؤا ةؤاو ي يوؤا بيةعؤ  فقييؤا   ؤا 
 ا عيا   ا رسرل   ثظ  ال هال تبا عر  رسرل   فبسطيا هوؤاويا ش ييؤا  ؤا  ا عيؤا   ؤا رسؤرل    فعؤالم ةبا عؤك  ؤال 

بؤؤنئا ش لصؤير ت  لخمؤؤس شتطةعؤؤر   شهسؤؤل كيمؤؤ  رفةؤ  شال تسؤؤألر   ليؤؤاس بؤؤنئا فيقؤؤا  ييؤى ه  تعيؤؤاش    شال تشؤؤلكر   ؤؤ 
 .رش ه مسيظ ( رهون  عة هشلئك  لي ل  سقط سر  هةايظ  فما  سأل هةا  وياشل  إ اه

ال تؤح ل  لمسؤأل   أةؤاكظ ةتؤى ويقؤى   :   شي   ب  يمل رضي   ييوما ه   لييي ديى   يية   شسيظ  ال * 
 . مت ق يية (  شلةس في شجو  محي  لحظ تعالى

 . لمحي   ضظ  لمةظ شىسكا   لح ي شبالعن   لمومي   لقطع   
 لنؤؤا :   شييؤ  ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ   شسؤؤيظ  ؤؤال شيؤؤر ييؤؤى  لمييؤؤل شذكؤؤل  لصؤؤا   ش لتع ؤؤف يؤؤ   لمسؤؤأل  * 

 .مت ق يية  (.  لعيةا رنل م   لنا  لس يى 
 .  ش لس يى يي  لسا ي  ش لنا  لعيةا يي  لمي ق 

مؤؤ  سؤؤأل  ليؤؤاس ت  ؤؤل  فلةمؤؤا :    ؤؤال  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ : شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال * 
 . رش ه مسيظ  ( سأل جمل  فيةستقل هش لةست  ل

 كؤا بوؤا  إ   لمسؤأل  كؤا:   شي  سمل  ب  جياص رضي   يي   ال  ال رسرل   دؤيى   ييةؤ  شهللالؤ  شسؤيظ  * 
 ل ؤؤا  .رش ه   لتلمؤؤذي ش ؤؤال ةؤؤاوث ةسؤؤ  دؤؤحةم(   للجؤؤل شجوؤؤ  إال ه   سؤؤأل  للجؤؤل سؤؤيطاةا هش فؤؤي همؤؤل البؤؤا ميؤؤ 

 . لخاش شةحره 
مؤ  هدؤابت  فا ؤ  فأةحلوؤا  اليؤاس :   شي   ب  مسعرن رضي   يي   ؤال   ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ * 

 . رش ه هبر ن شن ش لتلمذي ش ال ةاوث ةس  (    ل  بلهق ياجل هش هللاجل لظ تسا فا ت  شم  هةحلوا  اهلل  فنربك

مؤ  ت  ؤل لؤي ه  ال  سؤأل   ليؤاس بؤنئا :   شي  ثربا  رضي   يي   ال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ * 
 .رش ه هبر ن شن  لسيان دحةم . ( شهت  ل ل   الجي  فقين هةا ف ا  ال  سأل هةا  بنئا 

تحميؤؤن ةمالؤؤ  فأتنؤؤن رسؤؤرل   دؤؤيى    ييةؤؤ  :   هبؤؤي  شؤؤل  يةصؤؤ  بؤؤ   لمخؤؤارق رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال شيؤ   * 
:  لمسؤأل  ال  تحؤل إال ألةؤا ثالثؤ  شسيظ هسأل  فنوا فقال ه ظ ةتى تأتنيا  لصا   فيأمل لك بوا ثظ  ؤال  ؤا  يةصؤ  إ 

بت   جا حؤؤ   جتاةؤؤن مالؤؤ  فحيؤؤن لؤؤ  شرجؤؤل هدؤؤا. رجؤؤل تحمؤؤل ةمالؤؤ  فحيؤؤن لؤؤ   لمسؤؤأل  ةتؤؤى  صؤؤنيوا ثؤؤظ  مسؤؤك 
شرجؤؤل هدؤؤابت  فا ؤؤ  ةتؤؤى  قؤؤرل ثالثؤؤ  مؤؤ  ذشي .  لمسؤأل  ةتؤؤى  صؤؤنب  ر مؤؤا مؤؤ  عؤؤةش هش  ؤؤال سؤؤا ن  مؤ  عؤؤةش  

. ر مؤا مؤ  عؤةش هش  ؤال سؤا ن  مؤ  عؤةش لحجى م   رم  لقا هدابن فالةا فا   فحين ل    لمسأل  ةتى  صنب  
 لحمالؤؤ    ؤؤتم  لحؤؤاء ه   قؤؤ   تؤؤال .  رش ه مسؤؤيظ.  يوؤؤا دؤؤاةيوا سؤؤحتافمؤؤا سؤؤر ي  مؤؤ   لمسؤؤأل   ؤؤا  يةصؤؤ   سؤؤحن  أك
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ش  لجا حؤؤ   آلفؤؤ  تصؤؤنب مؤؤال    شةحؤؤره بؤؤن  فؤؤليقن   فةصؤؤيم إةسؤؤا  بنؤؤيوظ ييؤؤى مؤؤال وتحميؤؤ  شييتحمؤؤ  ييؤؤى ة سؤؤ 
 ش  لقر م  كسل  لقؤاف شفتحوؤا يؤر مؤا  قؤرم  ؤ  همؤل  إلةسؤا  مؤ  مؤال شةحؤره ش  لسؤا ن  كسؤل   لسؤن  مؤا .  إلةسا  

 . سا ةاج   لمعره شيكفة  ش  ل ا    ل قل ش  لحجى  لعقل 
لؤةس  لمسؤكن   لؤذي  طؤرف ييؤؤى :   شيؤ  هبؤي يليؤل  رضؤي   ييؤ   ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  ؤال * 

   لياس تلنه  ليقم   ش ليقمتا  ش لتمل  ش لتملتا  شل    لمسكن   لؤذي ال  جؤا غيؤى  ايةؤ  شال   طؤ  لؤ  فنتصؤاق ييةؤ 
 .مت ق يية  (  شال  قرم فةسأل  لياس

أل    أرؤؤذ :   شيؤؤ  هبؤؤي ييؤؤا    لحبنؤؤل بؤؤ   لعؤؤر م رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  * 
هةؤؤاكظ هةييؤؤ  ثؤؤظ  ؤؤأتي  لجيؤؤل فةؤؤأتي  ححمؤؤ  مؤؤ  ةطؤؤب ييؤؤى ظوؤؤله فنيةعوؤؤا فةكؤؤف   بوؤؤا شجوؤؤ   رنؤؤل لؤؤ  مؤؤ  ه  

 . رش ه  لبخاري (  ره سأل  لياس هيطره هش ميع
مؤا هكؤل هةؤا آعامؤا رنؤل  :   شي   لمقا م ب  معا  كلص رضي   يي  يؤ   لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال   *

 .رش ه  لبخاري (  م  ه   أكل م  يمل واه شى  ةيي   ن شن  ديى   يية  شسيظ كا   أكل م  يمل واه
  

 اإليثار:  

 .  أنفسهم ولو كاَ بهم خصاصةويؤثروَ عل    رل  تعالى : 

جؤؤاء رجؤؤل إلؤؤى رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فقؤؤال : إةؤؤي مجوؤؤرن فأرسؤؤل إلؤؤى  عؤؤة يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل   ؤؤال :    
ةسا   فقالن ش لذي  ع ك  ؤالحق مؤا ييؤاي إال مؤاء    ثؤظ هرسؤل إلؤى  ألرؤل  فقالؤن م ؤل ذلؤك ةتؤى  يؤ  كيوؤ  م ؤل 

مؤاء . فقؤال مؤ  :  ضؤةا يؤذ   لينيؤ  رةمؤ      فقؤام رجؤل مؤ   ألةصؤار  ذلك ال ش لذي  ع ك  الحق مؤا ييؤاي إال
فقؤؤال هةؤؤؤا  ؤؤؤا رسؤؤرل   . فؤؤؤاةطيق  ؤؤؤ  إلؤؤى رةيؤؤؤ  فقؤؤؤال الملهتؤؤؤ  يؤؤل ييؤؤؤا  بؤؤؤيء  الؤؤن ال إال  ؤؤؤرت دؤؤؤيةاةي    ؤؤؤال 

ى تط ئةؤ  فعيينوظ  شيء فلذ  نرل ضة يا فاآ ئي  لسل ج شهريؤ  هةؤا ةأكؤل   فؤلذ  هيؤر  لةأكؤل فقؤرمي إلؤى  لسؤل ج ةتؤ
.  ال : فقعاش  شهكؤل  لضؤةا فيمؤا هدؤبم غؤا  ييؤى  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فقؤال  ؤا يجؤب   يؤح شجؤل مؤ  

 . (  ديةعكما  ضة  ما  ليني 
هيؤؤا  للجؤؤل مؤؤ  هدؤؤحاص رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ رهس بؤؤا  فقؤؤال إ  هرؤؤي فالةؤؤا :   ش ؤؤال  بؤؤ  يمؤؤل * 

إلنوظ فيظ وحل وبعث    ش ةا إلؤى هللارؤل ةتؤى تؤا شلوا سؤبع  هبةؤات ةتؤى رجعؤن إلؤى شعةال  هةرج إلى يذ  ميا فبع   
 (.  ويؤثروَ عل  أنفسهمهشلئك   فيحلن :   

 إ  بؤؤئتظ كاةؤؤن ل ؤؤظ ن ؤؤاركظ  :   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ لألةصؤؤار وؤؤرم بيؤؤي  ليضؤؤنل  ش ؤؤال  بؤؤ  عبؤؤاس  ؤؤال
   ارةؤؤا شهمر ليؤؤا شةؤؤمثليظ  الايةمؤؤ ر بؤؤل ةقسؤؤظ إلرر ةيؤؤا فؤؤي نشهمؤؤر ل ظ شلؤؤظ ةقسؤؤظ ل ؤؤظ مؤؤ   لايةمؤؤ  بؤؤنئا فقالؤؤن  ألةصؤؤا

 ش ألشل هدم .(.  آل    ويؤثروَ عل  أنفسهمفيحلن :  
   إلو ار ير تقا ظ  لانل ييى  لي س شة رظوا  لاةةاشيؤ  شرغبؤ  فؤي  لح ؤرع  لاويةؤ  شذلؤك ويشؤأ يؤ   ؤر   لةقؤن 

رصصؤؤؤت   ؤؤؤ  شفضؤؤؤيت  شم عؤؤؤرل  إلو ؤؤؤار محؤؤؤذشف هي ييؤؤؤى  لمشؤؤؤق   قؤؤؤال هللاثلتؤؤؤ   كؤؤؤذ  هي  شتركنؤؤؤا  لمحبؤؤؤ  ش لصؤؤؤيل
 إلنوا ةسب ما تقام بةاة . ظ ةتةاجوومثلشةوظ ييى هة سوظ  أمر لوظ شمياهلوظ ال ي  غيى بل م  

   هةؤؤ  بياؤؤ  يؤؤ  يا شؤؤ  هشج  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ه  مسؤؤكنيا سؤؤألوا شيؤؤي دؤؤا م  :   شفؤؤي مرآؤؤأ مالؤؤك
لوؤؤا هيطةؤ  إ ؤاه فقالؤن لؤةس لؤك مؤؤا ت طؤلي  ييةؤ  فقالؤن هيطةؤ  إ ؤاه  الؤؤن شلؤةس فؤي بنتوؤا إال رغةؤا فقالؤن لمؤرال  
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ف عيؤن  الؤؤن فيمؤا همسؤؤنيا هيؤا  ليؤؤا هيؤل بنؤؤن هش إةسؤا  مؤؤا كؤا  ووؤؤا  ليؤا بؤؤا  شك يوؤا فؤؤايتيي يا شؤ  فقالؤؤن كيؤؤي 
يؤ  مؤا  شؤاء م  يذ  فوذ  رنل م   لدك .  ال ييماؤةا يذ  م   لمال  لل  م ش ل عل  لح كؤي ثؤظ   تعؤالى  عجؤل م

شال وؤيقم ذلؤك ممؤا وؤارل ييؤ  شمؤ  تؤل  بؤنئا هلل لؤظ  جؤؤا فقؤاه شيا شؤ  رضؤي   ييوؤا فؤي فعيوؤا يؤذ  مؤ   لؤؤذو  
هثيؤى   ييؤنوظ  ؤأةوظ وؤمثلش  ييؤى هة سؤوظ مؤؤ  مؤا يؤظ فةؤ  مؤ   لخصادؤ  شه  مؤؤ  فعؤل ذلؤك فقؤا ش ؤى بؤم ة سؤؤ  

 شهفيم فالةا ال رسار   عاه 

    ب  يمل  بت ى ش بتوى ييبا فابتل  لؤ  ييقؤرن بؤاريظ فجؤاء مسؤكن  فسؤأل فقؤال شرش   ليسا ي ي  ةاف  ه 
هيطره إ اه ثظ رالف إةسا  فابتل ه باريظ ثظ جاء  ؤ  إلةؤ  فؤأر ن  لسؤا ل ه  ولجؤ  فميؤ  شلؤر ييؤظ  بؤ  يمؤل هةؤ  ذلؤك 

  لعيقرن ما ذ    أل  ما رلج هلل ال  عرن فة  .

  طؤؤلف  ؤؤال ةؤاثيا هبؤؤر ةؤؤاهم يؤ  ييؤؤا  لؤؤلةم  بؤ  سؤؤعنا بؤؤ  ولبؤؤرع شذكؤل  بؤؤ   لمبؤؤار   ؤال هريلةؤؤا محمؤؤا بؤ  م
يؤ  مالؤؤك  لؤؤا ر ه  يمؤؤل بؤؤ   لخطؤؤاص رضؤؤي   هرؤؤذ هربعما ؤؤ  نويؤار فجعيوؤؤا فؤؤي دؤؤل  ثؤؤظ  ؤؤال لياؤؤالم  ذيؤؤب بوؤؤا 
إلى هبي يينا  بؤ   لجؤل ح ثؤظ تي ؤأ سؤاي  فؤي  لينؤن ةتؤى تي ؤل مؤاذ   صؤي  بوؤا فؤذيب بوؤا  لاؤالم إلةؤ  فقؤال  قؤرل 

ل  لمؤؤممين   جعؤؤل يؤؤذه فؤؤي  عؤؤة ةاجتؤؤك فقؤؤال شدؤؤي    شرةمؤؤ  ثؤؤظ  ؤؤال تعؤؤالي  ؤؤا جاريؤؤ   ذييؤؤي بوؤؤذه لؤؤك همنؤؤ
 لسبع  إلى فؤال  شبوؤذه  لخمسؤ  إلؤى فؤال  ةتؤى هة ؤذيا فلجؤ   لاؤالم إلؤى يمؤل فؤأريله فرجؤاه  ؤا هيؤا م يوؤا لمعؤاذ 

ذ   صؤي  فؤذيب بوؤا إلةؤ  فقؤؤال بؤ  جيؤل ش ؤال  ذيؤب بوؤا إلؤى معؤؤاذ بؤ  جيؤل شتي ؤأ فؤي  لينؤن سؤاي  ةتؤؤى تي ؤل مؤا
 قؤؤرل لؤؤك همنؤؤل  لمؤؤممين   جعؤؤل يؤؤذه فؤؤي  عؤؤة ةاجتؤؤك فقؤؤال رةمؤؤ    ششدؤؤي  ش ؤؤال  ؤؤا جاريؤؤ   ذييؤؤي إلؤؤى بنؤؤن 
فال   كذ  شبنن فال   كذ  فاآيعن  مله  معاذ فقالن شةحؤ  و  مسؤاكن  فأيطيؤا شلؤظ ويؤق فؤي  لخل ؤ  إال نويؤار   

 ى يمل بذلك .فقال إةوظ إرر   عضوظ م   عة. ا جاء بوما إلنوا فلج   لاالم إل

    شةحره ي  يا ش  رضي   ييوا في إيطاء معاشي  إ ايا شكؤا  يشؤل  هللاالف شكؤا   لمي ؤار نرؤل يينوؤا فؤل
 نل شرنت هربار دحةح  في  ليوي ي  ة نل  جمة  ما  مي    لملء  نؤل لؤ  إةمؤا كؤله ذلؤك فؤي ةؤق مؤ  ال ورثؤق 

ه  وتعؤؤلض ليمسؤأل  إذ  فقؤؤا مؤؤا وي قؤ  فأمؤؤا  ألةصؤار  لؤؤذو  هثيؤى   ييؤؤنوظ  اإلو ؤؤار ميؤ   لصؤؤيل ييؤى  ل قؤؤل شرؤاف 
ييؤؤى هة سؤؤوظ فيؤؤظ  كرةؤؤر  بوؤؤذه  لصؤؤ   بؤؤل كؤؤاةر  كمؤؤا  ؤؤال   تعؤؤالى ش لصؤؤابلي  فؤؤي  لبأسؤؤاء ش لضؤؤل ء شةؤؤن   لبؤؤأس 

 . إلو ار شيتعلض ليمسأل  هشلى م  لم  ال  صيل ش إلمسا   إلمسا شكا   إلو ار فنوظ هفضل م  

  شرش  ه  رجال جاء إلى  لييي ديى   يية  شسيظ  م ل  ليةض  م   لؤذيب فقؤال يؤذه دؤا   فلمؤاه بوؤا ش ؤال
  أتي هةاكظ  جمة  ما  مي   فنتصاق    ثظ وباع وت  ف  لياس و  هييظ .

   ش لجؤؤرن  ؤؤالي س   لتاسؤؤع  ش إلو ؤؤار  ؤؤالي س فؤؤرق  إلو ؤؤار  المؤؤال شى  يؤؤان إلؤؤى  لؤؤي س شمؤؤ   ألم ؤؤال  لسؤؤا ل   :
 ه صى غا    لجرن (.  

  ه  ه ؤؤا آيحؤؤ  تؤؤلس شهفضؤؤل  لجؤؤرن  ؤؤالي س  لجؤؤرن ييؤؤى ةما ؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ف ؤؤي  لصؤؤحةم
ييى  لييي ديى   يية  شسيظ ورم هةا شكا   لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ وتطيؤ  لنؤل   لقؤرم فةقؤرل لؤ  هبؤر آيحؤ  

 .   صنيرةك ةحلي نش  ةحل  . شش ى بناه رسرل   ديى   يية  شسيظ فشين ال تشلف  ا رسرل   ال

  ش ال ةذ     لعاشي  ةطيقن ورم  لنلمر  هآيب  ب  يظ لي شمعؤي بؤيء مؤ   لمؤاء شهةؤا ه ؤرل إ  كؤا   ؤ  رمؤق
يمؤي ه   ةطيؤق سقنت  فؤلذ  هةؤا  ؤ  فقيؤن لؤ  هسؤ ةك فأبؤار بلهسؤ  ه  ةعؤظ فؤلذ  هةؤا بلجؤل  قؤرل هللاه هللاه فأبؤار إلؤي  بؤ  
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إلةؤؤ  فؤؤلذ  يؤؤر يشؤؤام بؤؤ   لعؤؤاص فقيؤؤن هسؤؤ ةك فأبؤؤار ه  ةعؤؤظ فسؤؤم  هللارؤؤل  قؤؤرل هللاه هللاه فأبؤؤار يشؤؤام ه  هةطيؤؤق إلةؤؤ  
 فجئت  فلذ  ير  ا مات فلجعن إلى يشام فلذ  ير  ا مات فلجعن إلى  ب  يمي فلذ  ير  ا مات.

  ام يينيؤا ةاجؤا فقؤال لؤي  ؤا ه ؤا وحيؤا مؤا ش ال هبر وحيا  لبسطامي ما غيييي هةا ما غيييي باص مؤ  هيؤل بيؤر  ؤ
ةا  لحيا يياكظ فقين إ  شجاةا هكييا شى  فقاةا ديلةا  فقال يكذ  كؤالص بيؤر ييؤاةا   فقيؤن شمؤا ةؤا  لحيؤا ييؤاكظ 

  ال إ  فقاةا بكلةا شى  شجاةا هللاثلةا . 

  معوؤؤظ هرغ ؤؤ  شةكؤؤى يؤؤ  هبؤؤي  لحسؤؤ   ألةطؤؤاكي هةؤؤ   جتمؤؤ  ييؤؤاه ةةؤؤا شثالثؤؤر  رجؤؤال  قليؤؤ  مؤؤ   ؤؤل   لؤؤلي ش
معاشن  ال تشب  جمةعوظ ف سلش   للغ ا  شهآ ئر   لسل ج شجيسر  ليطعؤام فيمؤا رفؤ  فؤلذ   لطعؤام  حالؤ  لؤظ  أكؤل ميؤ  

 هةا بنئا إو ار  لصاةب  ييى ة س . 

   رل  تعالى شلر كؤا  بوؤظ رصادؤ   لخصادؤ   لحاجؤ   لتؤي تختؤل بوؤا  لحؤال شهدؤيوا مؤ   الرتصؤاص شيؤر 
 صاد   إلة ل ن  الحاج  هي شلر كا  بوظ فا   شةاج  . ة ل ن  األمل فالخ

  لشؤم ش لبخؤل سؤر ء  قؤال رجؤل بؤحةم بؤن   لشؤم ( ومان ياوق َاح نفساه فأولئاك هام المفلحاوَ :    رل  تعالى 
ش لشؤؤم ش لشؤؤحاة . شجعؤؤل  عؤؤة هيؤؤل  لياؤؤ   لشؤؤم هبؤؤا مؤؤ   لبخؤؤل شفؤؤي  لصؤؤحاح  لشؤؤم  لبخؤؤل مؤؤ  ةؤؤلص  ..(. 

  رجال هتؤاه فقؤال لؤ  إةؤي هرؤاف ه  هكؤر   ؤا يي ؤن  ؤال شمؤا ذ    ؤال سؤمعن   شرش   ألسرن ي   ب  مسعرن ه
يؤح شجؤل  قؤرل شمؤ  وؤرق بؤم ة سؤؤ  فأشلئؤك يؤظ  لم يحؤر  شهةؤا رجؤل بؤؤحةم ال هكؤان ه  هرؤلج مؤ  وؤاي بؤنئا فقؤؤال 

قؤلهللا  ه  تأكؤل  ب  مسعرن لؤةس ذلؤك  الشؤم  لؤذي ذكؤله   تعؤالى فؤي  لقؤلهللا  إةمؤا  لشؤم  لؤذي ذكؤله   تعؤالى فؤي  ل
 سآؤاشش بئس  لشيء  لبخل ف لق رضي   ييؤ  بؤن   لشؤم ش لبخؤل . ش ؤال  مال هرةك ظيما.  شل   ذلك  لبخل ش

 مؤا فؤي وؤاه ش لشؤم ه   شؤم  مؤا فؤي هوؤاي  ليؤاس  حؤب ه   كؤر  لؤ  مؤا فؤي هوؤاووظ  الحؤل   إلةسا  لبخل ه  وبخل 
 ش لحل م .

 ليء م   لشم م  هن   لحكؤا  ش ؤل   لضؤةا شهيطؤى فؤي  ليا بؤ  . ش ال هةس  ال  لييي ديى   يية  شسيظ ب
. (  ليوؤؤظ إةؤؤي هيؤؤرذ  ؤؤك مؤؤ  بؤؤم ة سؤؤي شىسؤؤل فوا ششساشسؤؤوا   : شييؤؤ  ه   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ كؤؤا  وؤؤاير

ش ال هبر  لوةاج  ألساي رهون رجال في  لطر ف واير  ليوظ  يي بم ة سي ال وحيؤا ييؤى ذلؤك بؤنئا فقيؤن لؤ  فقؤال 
ش نؤؤن بؤؤم ة سؤؤي لؤؤظ هسؤؤلق شلؤؤظ هه  شلؤؤظ هفعؤؤل فؤؤلذ   للجؤؤل ييؤؤا  لؤؤلةم  بؤؤ  يؤؤرف .  يؤؤن وؤؤال ييؤؤى يؤؤذ   رلؤؤ  إذ  

 تقؤؤر   ل يؤؤظ فؤؤل   ل يؤؤظ ظيمؤؤات وؤؤرم  ل ةامؤؤ  ش تقؤؤر   لشؤؤم فؤؤل   لشؤؤم هييؤؤك مؤؤ  كؤؤا   ؤؤيي ظ :   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ 
يمؤؤل   . ش ؤؤال كسؤؤل  ألدؤؤحا   هي  ش ؤؤا بنيؤؤاه فؤؤي هللارؤؤل هللال( ةميوؤؤظ ييؤؤى ه  سؤؤ  ر  نمؤؤاءيظ ش سؤؤتحير  محؤؤارموظ 

فقؤال كسؤل   لشؤم هضؤل مؤ   ل قؤل أل   ل قنؤل إذ  شجؤا بؤب  ش لشؤحةم إذ  شجؤا لؤظ  بيء هضل  اب  هللانم  ؤالر   ل قؤل
  شب  هبا . 

  ال  ب   ل ةظ رةم    في ما رج  لسال ن  :
  فساه فأولئاك هام المفلحاوَويؤثروَ عل  أنفسهم ولو كاَ بهام خصاصاة ومان ياوق َاح ن  :    ال   تعالى 

ةؤليم ييؤى مؤا لؤةس   فاإلو ؤار ضؤا  لشؤم فؤل   لمؤمثل ييؤى ة سؤ  تؤار  لمؤا يؤر محتؤاج إلةؤ  . ش لشؤحةم . 9   لحشل
:    بناه فلذ  ةصؤل بنؤاه بؤيء بؤم ييةؤ  شبخؤل  لرل جؤ .  فالبخؤل ثمؤل   لشؤم ش لشؤم  ؤأمل  البخؤل كمؤا  ؤال  لييؤي

مؤؤ  هجؤؤاص   ( .فالبخنؤليي ظ همؤليظ  البخؤؤل فبخيؤؤر  شهمؤليظ  القطةعؤؤ  فقطعؤؤر إ ؤاكظ ش لشؤؤم فؤل   لشؤؤم هييؤؤك مؤ  كؤؤا   ؤؤ
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مؤؤ  هجؤؤاص ن يؤؤي  لجؤؤرن كؤؤذلك  لسؤؤخاء يمؤؤا فؤؤي هوؤؤاي  ليؤؤاس يؤؤر  لسؤؤخاء شيؤؤر هفضؤؤل مؤؤ    ن يؤؤي  لشؤؤم ش لمؤؤمثل
   سخاء  لي س يما في هواي  لياس هفضل م  سخاء  لي س  اليذل ( .    ب   لمبار  سخاء  ليذل  ال ييا

يؤؤر ميؤؤحل  لجؤؤرن ش لسؤؤخاء ش إلةسؤؤا    شسؤؤمي  ميؤؤحل  إلو ؤؤار ألةؤؤ  هييؤؤى مل تبؤؤ  فؤؤل   لمل تؤؤب ثالثؤؤ :    ذ   لميؤؤحلشيؤؤ
ه   عطؤؤي  ألك ؤؤل شيبقؤؤي لؤؤ  بؤؤنئا هش   ه  ال ويقصؤؤ   ليؤؤذل شال  صؤؤعب ييةؤؤ  فوؤؤر ميحلؤؤ   لسؤؤخاء    ل اةةؤؤ   إةؤؤا يا

 م  ةاجت  إلة  شيي ملتب   إلو ار. ء الشيه  ومثل غنله   وبقى م ل ما هيطى فور  لجرن.   ل ال  
شيكسوا  ألثل  شير  ستئ اره ي  هرة   ما ير محتاج إلة  شيي  لملتب   لتؤي  ؤال فنوؤا رسؤرل   لألةصؤار رضؤي   

يؤؤظ  لؤؤذو  شدؤؤ وظ    ( . ش ألةصؤؤارإنكاام سااتلقوَ بعاادي أثاارة فاصاابروا حتاا  .لقااوني علاا  الحااوِ     يؤؤيوظ
.  فردؤؤ وظ  ؤؤأييى مل تؤؤب  9.  لحشؤؤل(  ؤثروَ علاا  أنفسااهم ولااو كاااَ بهاام خصاصااةوياا   اإلو ؤؤار فؤؤي  رلؤؤ :  

 لسؤخاء شكؤا  ذلؤك فؤنوظ معلشفؤا.   شكؤا  قؤةس بؤ  سؤعا بؤ  عبؤان  رضؤي   ييومؤا مؤ   ألجؤر ن  لمعؤلشفن  ةتؤى 
لؤؤؤاو  إةوؤؤؤظ كؤؤؤاةر   سؤؤؤتحنر  ممؤؤا لؤؤؤك ييؤؤؤنوظ مؤؤؤ     إةؤؤ  مؤؤؤلض مؤؤؤل  فاسؤؤؤتبطأ إرر ةؤؤ  فؤؤؤي  لعةؤؤؤان  فسؤؤؤأل يؤؤؤيوظ فقؤؤالر 

مؤ  كؤا  ل ؤةس ييةؤ  مؤال فوؤر ميؤ  فؤي ةؤل   هرح     ماال  مي   إلرؤر   مؤ   لحيؤار  ثؤظ همؤل ميان ؤا ويؤاني  فقال
ةعؤؤظ ةحليؤا  البان ؤؤ    يؤل رهوؤؤن هسؤخى ميؤؤك  ؤال  فمؤا همسؤؤى ةتؤى كسؤؤلت يتبؤ   ا ؤؤ  ل  ؤل  مؤؤ  يؤانه. ش ؤؤالر  لؤ  ورمؤؤا

بؤؤأة ظ فيمؤؤا كؤؤا  مؤؤ   لاؤؤا جؤؤاء   بيا ؤؤ  فيحليؤؤا ش ؤؤال إةؤؤ  ةؤؤحل  ؤؤك ضؤؤة ا  فجؤؤاء  ييؤؤى  مؤؤله  فحضؤؤل هشجوؤؤا فقالؤؤن
:  إةؤؤي ال هآعؤؤظ ضؤؤة اةي  لبا ؤؤن فبقنيؤؤا  مؤؤا هكييؤؤا مؤؤ   لتؤؤي ةحؤؤلت  لبارةؤؤ  إال  لةسؤؤنل   فقؤؤال   ؤؤأرل  فيحليؤؤا فقييؤؤا

ييؤؤؤؤاه وؤؤؤؤرمن  هش ثالثؤؤؤؤ  ش لسؤؤؤؤماء تمطؤؤؤؤل شيؤؤؤؤر   عؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤك فيمؤؤؤؤا هرنةؤؤؤؤا  للةنؤؤؤؤل شضؤؤؤؤعيا ما ؤؤؤؤ  نويؤؤؤؤار فؤؤؤؤي بنتؤؤؤؤ  ش ييؤؤؤؤا 
  ؤر  هووؤا  للكؤب  ليئؤام هيطنتمؤرةي   تذري ليا إلة  . شمضنيا فيما آي   ليوؤار إذ  ةحؤ  بلجؤل  صؤةم ري يؤا ي  ليمله  

 لتأرذة  هش ألآاييي ظ بلمحي فأرذةاه ش ةصلفيا .  ثم   ل ي . ثظ إة  لحقيا ش ال
 

  
 
 
 

 :  والِحْلم  الرفق

والكااامين الغايظ والعاافين عان النااس وهللا   :عهال  باب الو م وارنها  والرفهق وهال هللا ت  ال  ليرشي رةم    :

: ش ؤال تعؤالى    أليؤل ف  خذ العفو وأمر  بالعرف وأعرِ عن الجاهلين : ش ال تعالى هللال يمل     يحب المحسنين
 وال .ستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي  هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأناه ولاي حمايم وماا يلقاهاا إال 

  ولمن صبر وغفر إَ ذلك لمن عازم األماور  :ش ال تعؤالى  فصين  الذين صبروا وما يلقاها  إال ذو حظ عظيم
 .  لشرر  
  إ   فةؤؤك :   شيؤ    بؤؤ  عبؤؤاس رضؤي   ييومؤؤا  ؤؤال  ؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ ألبؤؤ  ييؤا  ل ؤؤةس

 . رش ه مسيظ (  رصيتن   حيوما    لحيظ ش ألةا 
 إ    رفنؤؤق  حؤؤب  للفؤؤق فؤؤؤي  :   ا شؤؤ  رضؤؤي   ييوؤؤا  الؤؤؤن  ؤؤال  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤؤيظشيؤؤ  ي

 . مت ق يية  (  ألمل كي  
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  إ    رفنق  حؤب  للفؤق شيعطؤي ييؤى  للفؤق مؤاال  عطؤي ييؤى  :   شييوا ه    لييي ديى   يية  شسيظ  ال
 . رش ه مسيظ (   لعيف شما ال  عطي ييى ما سر ه 

  إ    للفؤؤق ال  كؤؤر  فؤؤي بؤؤيء إال ه ةؤؤ  شال ويؤؤحع مؤؤ  بؤؤيء إال  :   ييوؤؤا ه   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤالش
 . رش ه مسيظ( باة  

  ؤال هيل بؤي فؤي  لمسؤجا فقؤام  ليؤاس إلةؤ  لةقعؤر  فةؤ  فقؤال  لييؤي  دؤيى :   شي  هبي يليل  رضي   يي   ال 
م  مؤاء هش ذةربؤا مؤ  مؤاء فلةمؤا  ع ؤتظ  مةسؤلي  شلؤظ تبع ؤر  معسؤلي   نيره شهريقر  ييى برل  سجال:   يية  شسيظ 

 . رش ه  لبخاري ( 

  مت ؤؤق (  سؤؤلش  شال تعسؤؤلش  شبشؤلش  شال تي ؤؤلش :   شيؤ  هةؤؤس رضؤؤي   ييؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤال

 .يية  

  قؤؤرل مؤ   حؤؤلم   : شسؤيظ  سؤؤمعن  رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤ :   شيؤ  جليؤل بؤؤ  ييؤا   رضؤؤي   ييؤ   ؤال 
 .رش ه مسيظ (   للفق  حلم  لخنل كي 

  ه  رجؤؤال  ؤؤال ليييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هشدؤؤيي  ؤؤال ال تاضؤؤب فؤؤلنن   :   شيؤؤ  هبؤؤي  يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ
 .رش ه  لبخاري ( مل ر   ال ال تاضب 

 إ    كتؤؤب  :     ؤؤال شيؤؤ  هبؤؤي  عيؤؤى بؤؤا ن بؤؤ  هشس رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
(   إلةسا  ييى كل بيء فلذ   تيتظ فأةسير   لقتي  شىذ   ذ حتظ فأةسير   لذ ح  شلةحؤا هةؤاكظ بؤ لت  شلنؤلح ذبةحتؤ 

 . رش ه مسيظ 

  مؤؤؤا رنؤؤؤل رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ بؤؤؤن  همؤؤؤلي   ؤؤؤط إال هرؤؤؤذ :   شيؤؤؤ  يا شؤؤؤ  رضؤؤؤي    ييوؤؤؤا  الؤؤؤن
ل  كؤا  إثمؤا كؤا  ه عؤا  ليؤاس ميؤ  شمؤا  ةؤتقظ رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ لي سؤ  فؤي ه سليما ما لؤظ  كؤ   إثمؤا فؤ

 .مت ق يية  ( بيء   ط إال ه  تيتوك ةلم    فنيتقظ هلل تعالى 

 هال هريلكظ  م   حلم ييى  :    شي   ب  مسعرن رضي   يي   ال  ال  رسرل   ديى   يية  شسيظ
 .رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  (    ليار تحلم  ييى كل  ليب ين  لن  سول  ليار هش  م  تحلم يية
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 : ليحاف,  لميذري رةم     لتلغنب ش لتلينبكما جاء في 

 : الترغنب في الرفق وارنا  والو م 
يؤى إ    يؤح شجؤل لةعطؤي ي:   شيؤ  جليؤل بؤ  ييؤا   رضؤي   ييؤ  ه   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال  * 

رش ه (   للفق ما ال  عطي ييى  لخلق شىذ  هةب   ييا  هيطاه  للفق ما م  هيؤل  بنؤن  حلمؤر   للفؤق إال ةلمؤر 
 .مسيظ شهبر ن شن

مؤؤ  هيطؤؤي ة ؤؤ   مؤؤ   للفؤؤق فقؤؤا :   شيؤ  هبؤؤي  لؤؤارن ء رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال  *  
رش ه   لتلمؤذي ش ؤال ةؤاوث ةسؤ   ( فقؤا ةؤلم ة ؤ  مؤ   لخنؤلهيطؤي ة ؤ  مؤ   لخنؤل شمؤ  ةؤلم ة ؤ  مؤ   للفؤق 

 .دحةم
إ    يؤؤح شجؤؤل  حؤؤب  للفؤؤق  :    شيؤؤ  هبؤؤي همامؤؤ  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   *

 رش ه  لطيل ةي( شيلضاه شيعن  يية  ما ال  عن  ييى  لعيف 
 هال :    ديى   يية  شسيظ شي   ب  مسعرن رضي   يي   ال  ال رسرل   * 
رش ه  لتلمؤذي  ش بؤ  ةبؤا  (  هريلكظ  م   حلم ييى  ليار هش  م  تحلم يية   ليار تحلم ييؤى كؤل يؤن  لؤن  سؤول 
. 
 لتؤؤؤأةي مؤؤؤ     ش لعجيؤؤؤ  مؤؤؤ   :   شيؤؤ  هةؤؤؤس بؤؤؤ  مالؤؤؤك رضؤؤؤي   ييؤؤ  يؤؤؤ   لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤؤال*  

رش ه  هبؤؤر  عيؤؤؤى شرش تؤؤؤ  رش   (      شمؤؤؤا مؤؤؤ  بؤؤيء هةؤؤؤب إلؤؤى   مؤؤؤ   لحمؤؤؤا لشؤؤةطا  شمؤؤؤا هةؤؤا هك ؤؤؤل معؤؤؤاذول مؤؤ
 .  لصحةم

 كين همشي م  رسرل   ديى   يية  شسيظ :   شي  هةس رضي   يي   ال *   
شيية  بلن ةجل ةي غيؤة,  لحابؤة  فأنركؤ  هيل بؤي فجذ ؤ  بلن  ؤ  جذ ؤ  بؤاوا  في ؤلت إلؤى دؤ ح   ييؤق رسؤرل    

  يية  شسيظ ش ا هثل بوا ةابة   للن ء م  با  جذبت  ثؤظ  ؤال  ؤا محمؤا  مؤل لؤي مؤ  مؤال    لؤذي ييؤا  ديى 
 .رش ه  لبخاري شمسيظ ( فالت ن إلة  فضحك ثظ همل ل   عطاء 

 شي   ب  مسعرن رضي   يي   ال كأةي هة ل إلى رسرل   ديى   يية  شسيظ  * 
 ب   رم  فأنمره شير  مسم  لام ي  شجوؤ  شيقؤرل  ليوؤظ  غ ؤل لقؤرمي  فؤلةوظ ال  عيمؤر   حكي ةيةا م   ألةيةاء ضل  
 .رش ه  لبخاري شمسيظ  (

 لةس  لشاوا :    شي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال 

 . رش ه  لبخاري شمسيظ (  الصلي  إةما  لشاوا  لذي  ميك ة س  ييا  لاضب      
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 القة الوجه وطيب الكالم : ط

 : جاء في  لتلغنب ش لتلينب ليحاف,  لميذري 
ال تحقؤؤل  مؤؤ    لمعؤؤلشف بؤؤنئا شلؤؤر  :   يؤؤ  هبؤؤي ذر رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ * 

 .رش ه مسيظ ( ه  تيقى هرا  برج  آينق 
مؤ   لصؤا   ه  تسؤيظ  ييؤى  ليؤاس شهةؤن :   ال شي   لحس  رضي   يي  ي   لييي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤ * 

 .رش ه  ب  هبي  لاةةا شير ملسل (  آينق  لرج 
معؤلشف دؤا   شى  كؤل  :   شي  جابل ب  ييا   رضي   ييوما  ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ * 

 .  ا ش لتلمذيرش ه هةم( م   لمعلشف ه  تيقى هرا  برج  آيق شه  ت لغ م  نلر  في إةاء هرةك 
تبسمك في  شجؤ  هرةؤك دؤا   شهمؤل   :  شي  هبي ذر رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ * 

 ؤؤالمعلشف شةوةؤؤؤك يؤؤؤ   لمي ؤؤؤل دؤؤؤا   شىربؤؤؤان   للجؤؤؤل فؤؤؤي هرض  لضؤؤؤالل  لؤؤؤك دؤؤؤا   شىماآتؤؤؤك  ألذ  ش لشؤؤؤر  
رش ه  لتلمؤذي شةسؤي  ش بؤ  ةبؤا  فؤي ( دؤا  نلر هرةؤك لؤك   ش لع ظ ي   لطليق لك دا   شىفل غك م  نلر  في

 .شه ن شبصل  ليلجل  للنيء  لبصل لك دا   .  دحةح 
هتنؤن رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فقيؤن  ؤا رسؤرل   إةؤا  :  شي  هبي جلي  لوجةمي رضي   يي   ؤال  * 

ف  بؤنئا شلؤر ه  ت ؤلغ مؤ  نلؤر  فؤي إةؤاء  رم م  هيل  لبان   فعيميا بنئا وي عيؤا    ؤ  فقؤال ال تحقؤل  مؤ   لمعؤلش 
 لمستسقي شلؤر ه  ت يؤظ هرؤا  ششجوؤك إلةؤ  ميبسؤط شى ؤا   شىسؤبال  إله ر فلةؤ  مؤ   لمخنيؤ  شال  حيوؤا   شى   مؤلؤ 

 .رش ه هبر ن شن ش لتلمذي ش ب  ةبا (  بتمك  ما  عيظ فةك فال تشتم   ما تعيظ  فة  فل  هجله لك ششبال  ييى م   ال 
رش ه  لبخؤؤاري (  ش ل يمؤؤ   لطنبؤ  دؤا   :  هبؤي يليؤل  رضؤؤي   ييؤ  ه   لييؤي دؤؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال شيؤ   * 

 شمسيظ 
 تقر    ليار شلؤر  شؤق تمؤل  فمؤ  :   شي  ياي ب  ةاتظ رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ * 

 . رش ه  لبخاري شمسيظ(  لظ  جا فبكيم  آنب 
 

 الرحمة : 

  ال  إلمام  ليرشي رةم    : 

 : رحمتسمو  باب تعظيم حرمات المس منن وبياو حقووسم والافقة و نسم
ذلك  ومن يعظم َاعائر  : ش ال تعؤالى   لح   ذلك ومن يعظم حرمات هللا فهو خير له عند ربه :  ال   تعالى

   . لحجل   ك للمؤمنينواخفض جناح : ش ال تعالى  .  لح   هللا فإنها من .قوى القلوب
من قتل نفسا بغير نفس أو فسااد فاي األرِ فكأنماا قتال النااس جميعاا ومان أحياهاا  فكأنماا أحياا  : ش ال تعؤالى  

 .  لما ا   الناس جميعا
 لمؤمم  ليمؤمم  كالييةؤا   شؤا  عضؤ  شسيظ   شي  هبي مرسى رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  * 

 . مت ق يية (  بن  هدا ع   عضا شببك
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مؤ  مؤل فؤي بؤيء مؤ  مسؤاجاةا هش هسؤر  يا شمعؤ  ةيؤل فيةمسؤك هش شيي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ * 
  .مت ق يية   لة بة ييى ةصالوا  ك   ه   صنب هةا  م   لمسيمن  ميوا  شيء

م ؤؤؤل  لمؤؤؤممين  فؤؤؤي :    ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ شيؤؤؤ   ليعمؤؤؤا  بؤؤؤ    شؤؤؤنل رضؤؤؤي   ييومؤؤؤا  ؤؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى  * 
 مت ق يية  ( شتل ةموظ شتعاآ وظ م ل  لجسا إذ   بت ى مي  يضر تا يى ل  سا ل  لجسا  السول ش لحمى  تر نيظ

 يؤؤل  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  لحسؤؤ   بؤؤ  ييؤؤي  رضؤؤي   ييومؤؤا :   شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال * 
أل ؤؤلع إ  لؤي يشؤل  مؤؤ   لرلؤا مؤا  ييؤؤن مؤيوظ  هةؤا  في ؤؤل إلةؤ  رسؤرل   دؤؤيى   شييؤاه  أل ؤلع بؤؤ  ةؤا س فقؤال  

 .مت ق يية  ( يية  شسيظ فقال م  ال ولةظ ال ولةظ 
 :شيؤؤؤ   يا شؤؤؤ  رضؤؤؤي   ييوؤؤؤا  الؤؤؤن  ؤؤؤام ةؤؤؤاس مؤؤؤ   أليؤؤؤل ص ييؤؤؤى رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ فقؤؤؤالر  * 
 مؤؤا ةقيؤؤل فقؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هش هميؤؤك إ  كؤؤا    هتقييؤؤر  دؤؤيةاة ظ فقؤؤال ةعؤؤظ  ؤؤالر  ل يؤؤا و    

 . مت ق يية  ( ةحع م   يربكظ  للةم  
مؤؤ  ال وؤؤلةظ  ليؤؤاس ال :   شيؤؤ  جليؤؤل بؤؤ  ييؤؤا   رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال   ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ * 

 . مت ق يية ( ولةم    
رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ   شسؤؤيظ إةؤؤي أل ؤؤرم إلؤؤى  شيؤؤ  هبؤؤي  تؤؤان   لحؤؤار  بؤؤ  ربعؤؤي*  

 .رش ه  لبخاري (  لصال  شهريا ه  هآرل فنوا فأسم   كاء  لصيي فأتجره في دالتي كل  ة  ه   هبق ييى هم  
  يمؤ  شال  لمسؤيظ هرؤر  لمسؤيظ ال  :   شي   ب  يمل رضي    ييومؤا ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال* 

 سيم  م   كؤا  فؤي ةاجؤ  هرةؤ  كؤا    فؤي ةاجتؤ  شمؤ  فؤلج يؤ  مسؤيظ كلبؤ  فؤلج   ييؤ  بوؤا كلبؤ  مؤ   كؤلص 
 .مت ق يية (  ورم  ل ةام  شم  ستل مسيما ستله   ورم  ل ةام 

   خرةؤ  شال  لمسؤيظ هرؤر  لمسؤيظ ال :   شي  هبؤي يليؤل  رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ* 
 كذ ؤؤ  شال  خذلؤؤ  كؤؤل  لمسؤؤيظ ييؤؤى  لمسؤؤيظ ةؤؤل م يلضؤؤ  شمالؤؤ  شنمؤؤ   لتقؤؤر  ياييؤؤا   حسؤؤب  مؤؤل ء مؤؤ   لشؤؤل ه  

 .رش ه  لتلمذي .(   حقل هراه  لمسيظ
ال تحاسؤؤؤؤاش  شال تياجشؤؤؤؤر  شال تباغضؤؤؤؤر  شال تؤؤؤؤا بلش  شال وبؤؤؤؤ   شييؤؤؤؤ   ؤؤؤؤال  ؤؤؤؤال  رسؤؤؤؤرل   دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤيظ  * 

   عؤؤة شكرةؤؤر  عبؤؤان   إرر ةؤؤا  لمسؤؤيظ هرؤؤر  لمسؤؤيظ ال   يمؤؤ  شال  حقؤؤله شال   خذلؤؤ   لتقؤؤر  ياييؤؤا  عضؤؤكظ ييؤؤى بةؤؤ
شيشنل إلى داره ثال  مل ت  حسب  مؤليء مؤ   لشؤل ه   حقؤل هرؤاه  لمسؤيظ  كؤل  لمسؤيظ ييؤى  لمسؤيظ ةؤل م نمؤ  

  ليجش ه  وحيا في ثم  سيع   .  رش ه مسيظ ( شمال  شيلض 
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 القوة :  

   
 لممم   لقري رنل شهةب إلي   م   لممم   :    هبي يليل   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ ي

شى  هدا ك بيء فال تقل لر هةي   ش ستع   اهلل شال تعجح    ةلص ييى ما وي عك    لضعةا شفي كل رنل
 ( .    ةطا فل  لر ت تم يمل  لش  شل    ل  ار   شما باء فعل   فعين كا  كذ  شكذ  

 
 :العفو واإلعراِ عن الجاهلين

ش ال تعالى   أليل ف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرِ عن الجاهلين  :  ال   تعالى  ال  إلمام  ليرشي : 
: 
 ش ال تعالى  . لحجل(  فاصفح الصفح الجميل : وليعفوا وليصفحوا أال .حبوَ أَ يغفر هللا  لكم  ش ال  .  ليرر

 : تعالى 
 والعافين عن الناس وهللا يحب المحسنين    ش ال تعالى  .هللال يمل :  ولمن صبر  وغفر إَ ذلك لمن عزم

 .ش آل ات في  لباص ك نل  معيرم  .   لشرر    األمور
  مؤؤؤا ضؤؤؤلص رسؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ بؤؤؤنئا  ؤؤؤط بنؤؤاه شال  مؤؤؤله  شال  رانمؤؤؤا إال ه  :   يؤؤ  يا شؤؤؤ   الؤؤن

 شما ةنل ميؤ  بؤيء  ؤط فنيؤتقظ مؤ  دؤاةب  إال ه  ويتوؤك بؤيء مؤ  محؤارم   تعؤالى فنيؤتقظ هلل  جايا في سينل  
 .رش ه مسيظ (  تعالى

  كيؤن همشؤي مؤ   رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ شييةؤ  بؤلن ةجل ةؤي غيؤة, :   شي  هةؤس رضؤي   ييؤ   ؤال
د ح  ياتق  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ش ؤا هثؤلت   لحابة  فأنرك  هيل بي فجيذه بلن     جيذ  باوا  في لت إلى

بوا ةابة   للن ء  م  با  جيذت  ثظ  ال  ا محما مل لي م  مال    لذي ييا  فالت ن إلةؤ  فضؤحك ثؤظ همؤل لؤ   
 .مت ق يية  (   عطاء

  مؤؤ   كؤؤأةي هة ؤؤل إلؤؤى رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ   شسؤؤيظ  حكؤؤي ةيةؤؤا:   شيؤؤ   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال
 ألةيةاء دير ت   شسالم  يينوظ ضلب   رم  فأنمره شير  مسم  لام ي  شجوؤ  شيقؤرل   ليوؤظ  غ ؤل لقؤرمي فؤلةوظ 

 .مت ق يية  ( ال  عيمر  

  شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  ه  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال لؤؤةس  لشؤؤاوا  الصؤؤلي  إةمؤؤا  لشؤؤاوا
 .يية   مت ق(  لذي  ميك ة س  ييا  لاضب  

 :باب احتمال ارذن      
  ش ؤال تعؤالى .  هللال يمؤل  (  والكاامين الغيظ والعافين عن النااس وهللا يحاب المحسانين :   ال   تعؤالى   :

 .   لشرر   ( ولمن صبر وغفر إَ ذلك لمن عزم األمور

   يقطعؤرةي شهةسؤ  إلؤنوظ ه  رجؤال  ؤال  ؤا رسؤرل   إ  لؤي  ل  ؤ  هدؤيوظ ش :   شيؤ  هبؤي يليؤل   رضؤي   ييؤ
شال وؤح ل معؤك مؤ       فقؤال لؤئ  كيؤن كمؤا  يؤن ف أةمؤا تسؤ وظ  لمؤل   شيسنئر   إلي شهةيظ يؤيوظ شيجويؤر  ييؤي 

  .رش ه مسيظ ( تعالى ظونل يينوظ ما نمن ييى ذلك 
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 التواضع :

 :  ما رج  لسال ن    ال  ب   ل ةظ في
هي : سكني  شش ار  متر ضعن    ل ل ا  شوَ عل  األرِ هونا وعباد الرحمن الذين يم  ال   تعالى : 

غنل هبلي   شال ملةن  شال مت يلي     ال  لحس  : ييماء ةيماء ش ال محما ب   لحيفة  : هدحاص ش ار شي   
ي  ال  س ور  شى   س   يينوظ ةيمر  ش لور   ال تم في  ليا  :  للفق ش لين  ش  لور   الضظ :  لور   فالم ترح م

 : د   هيل  إل ما  .
يا أيها الاذين آمناوا مان ير.اد مانكم عان   :ش لمضمرم د   هيل  ل  ل   شجح ؤيظ م     لينل   ش ال تعؤالى 

لما كا   لؤذل مؤيوظ ذل  . لما ا    دينه  فسوف يأ.ي هللا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عل  المؤمنين أعزة عل  الكافرين
يؤؤؤا ه  ؤؤؤأن   ييؤؤؤى تضؤؤؤمنيا لمعؤؤؤاةي يؤؤؤذه  ألفعؤؤؤال فلةؤؤؤ  لؤؤؤظ وؤؤؤلن  ؤؤؤ  ذل  لوؤؤؤر    لؤؤؤذي رةمؤؤؤ   شيطؤؤؤف شبؤؤؤ ق  شىربؤؤؤات 

دؤاةب  ذلنؤؤل شىةمؤا يؤؤر ذل  ليؤن  ش الة ةؤؤان  لؤذي دؤؤاةب  ذلؤؤرل فؤالممم  ذلؤؤرل كمؤا فؤؤي  لحؤاوث :  لمؤؤمم  كالجمؤؤل 
 لجبؤار. ش رلؤ  : هيؤح   لذلرل ش لميافق ش ل اسق  ذلنل . شهربع   عشقوظ  لذل هبا  لعشق :  ل ؤذ ص ش ليمؤام ش لبخنؤل ش 

ييؤؤؤى  ل ؤؤؤافلي  يؤؤؤر مؤؤؤ  يؤؤؤح    لقؤؤؤر  ش لميعؤؤؤ  ش لايبؤؤؤ   ؤؤؤال يطؤؤؤاء رضؤؤؤي   ييؤؤؤ  : ليمؤؤؤممين  كالر لؤؤؤا لرلؤؤؤاه شييؤؤؤى 
  ل افلي  كالسب  ييى فليست  . 

 شيؤذ  يكؤس ةؤال مؤ   نؤل فؤنوظ : كيؤل  ل ؤتم  أَداء عل  الكفار رحمااء بيانهم كما  ال في  آل    ألرل  : 
 ي   ياشكظ ليئسن  لخيتا  :  ل يل ش لجي  . يينيا شجييا

  إ  سؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ:  شفي دحةم مسيظ م  ةؤاوث عةؤاض بؤ  ةمؤار رضؤي   ييؤ   ؤال :  ؤال ر
 ( .     هشةى إلي : ه  تر ضعر  ةتى ال   خل هةا ييى هةا شال وباي هةا ييى هةا

 ال وؤارل  لجيؤ  ل :  ال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :   شفي  دحةم مسيظ ي   ب  مسعرن رضي   يي   ا
 (. م  كا  في   يب  م قال ذر  م  كيل

  :) هال هريلكظ  أيل  ليار كل يتل جر ع مست يلشفي  لصحةحن  ملفريا . ) 

     : لجيؤ  : ه   ليار  الن : مؤالي ال وؤارييي إال  لجبؤارش  ش لمت يؤلش  ش الؤن  شفي ةاوث  ةتجاج  لجي   ش ليار
 .( . شير في  لصحةم  سقطوظ مالي ال وارييي إال ضع اء  لياس  ش

  : شفي دحةم مسيظ ي  هبي سعنا شي  هبي يليؤل  رضؤي   ييومؤا  ؤاال :  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
 ( .  لعح  إه ري ش ل يلياء رن  ي فم  ةاهييي يذبت  قرل   يح شجل :   

  ال وح ل  للجل وذيب بي سؤ  ةتؤى  كتؤب فؤي ريا  ي  سيم  ب   ألكرع رضي   يي  :   شفي جام   لتلمذي ملف
 (.  نور    لجباري  فةصنب  ما هدابوظ

   شكا   لييي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  مؤل ييؤى  لصؤيةا  فةسؤيظ ييؤنوظ شكاةؤن  ألمؤ  تأرؤذ بنؤاه دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
إذ  هكؤؤل لعؤؤق هدؤؤا ع   لؤؤ ال  شكؤؤا  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  فتيطيؤؤق   ؤؤ  ةنؤؤث بؤؤاءت شكؤؤا  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ

 كؤؤر  فؤؤي بنتؤؤ   فؤؤي رامؤؤ  هييؤؤ  شلؤؤظ  كؤؤ  ويؤؤتقظ لي سؤؤ   ؤؤط شكؤؤا  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  خصؤؤف ةعيؤؤ  شيل ؤؤ  ثربؤؤ  
شيحيب  لشا  ألييؤ  شيعيؤف   لبعنؤل شيأكؤل مؤ   لخؤانم شيجؤالس  لمسؤاكن  شيمشؤي مؤ   ألرميؤ  ش لنتؤةظ فؤي ةاجتومؤا 

 ةؤ   السؤالم شيجنؤب نيؤر  مؤ  نيؤاه شلؤر إلؤى ه سؤل بؤيء شكؤا  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يؤن   لممةؤ   لؤن  شيياه م  ل
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 لخيؤؤق كؤؤليظ  لطبؤؤ  جمنؤؤل  لمعابؤؤل  آيؤؤق  لرجؤؤ   سؤؤاما متر ضؤؤعا مؤؤ  غنؤؤل ذلؤؤ  جؤؤر ن  مؤؤ  غنؤؤل سؤؤلف ر نؤؤق  لقيؤؤب  
 .رةةما  كل مسيظ رافة  لجياح ليمممين  لن   لجاةب لوظ 

  هال هريؤلكظ  مؤ   حؤؤلم ييؤى   ليؤار هش تحؤلم ييةؤؤ   ليؤار تحؤلم ييؤؤى كؤل  ليؤب يؤؤن  سؤؤيظ :   ش ؤال دؤيى   ييةؤ  ش
 .( رش ه  لتلمذي . ش ال : ةاوث ةس   لن  سول

    : رش ه  لبخاري . لر نينن إلى  ذر ع هش كل ع ألجين شلر هياي إلي ذر ع هش كل ع لقيين ش ال ) 

  لجيؤاه  شيلكؤب  لحمؤار شيجنؤب نيؤر   لعيؤا شكؤا  وؤرم  لي ؤ  شكا  ديى   يية  شسؤيظ  عؤرض  لمؤلية  شيشؤوا 
 ييى ةمار مخطرم  حيل م  لةا يية  إكاف م  لةا . 

سئل  ل ضنل ب  عةاض ي   لتر ض  فقال :    خض  ليحق شييقان ل   شيقيي  مم   ال (.  ش نل :   
صنب ( شيذ  مذيب   ل ضنل شغنله  لتر ض  ه  ال تل  لي سك قةم  فم  ره  لي س  قةم  فيةس ل  في  لتر ض  ة

. ش ال  لجينا ب  محما :   ير ر ة  لجياح شلن   لجاةب ( . ش ال هبر وحيا  لبسطامي :   ير ه  ال ول  
لي س   مقاما شال ةاال شال ول  في  لخيق بل  مي  ( ش ال  ب  يطاء :   ير  يرل  لحق مم  كا  ش لعح في 

   لشلف في  لتر ض  ش لعح في  لتقري ش لحلي  في  لقياي  (. شيذكل ي    لتر ض  ( ش ال إبل  ةظ ب  بنبا  :
سفةا   ل رري رةم    هة   ال :   هيح  لخيق رمس  هة س : يالظ ه يا شف ة  درفي شغيي متر ض  شفقنل 

ى باكل شبليا سيي ( . ش ال يلش   ب   لحبنل رضي   ييوما :   رهون يمل ب   لخطاص رضي   يي  يي
ياتق   لب  ماء فقين :  ا همنل  لمممين   ال ويباي لك يذ  فقال : لما هتاةي  لرفرن سامعن  مطةعن  نرين 
ة سي ةخر  فأرنت ه  هكسليا (.   ششلي هبر يليل   رضي   يي  إمار  مل  ف ا   حمل ةحم   لحطب ييى 

باس لةأرذ بلكا   فقال : م   ا  ب  يظ رسرل ظوله  قرل آل ر  لألمنل(.    شركب هيا ب  ثابن مل  فاةا  ب   ع
  فقال : يكذ  هملةا ه  ة عل  كيل  يا   فقال : هرةي وا  فأرلجوا إلة   فقييوا فقال : يكذ  هملةا ة عل  أيل 
بنن رسرل   ديى   يية  شسيظ (.   ش سظ يمل ب   لخطاص رضي   يي  بن    لصحا   رضي   ييوظ 

إلى معاذ ةي  م مي  فبايوا ش بتل  ب ميوا ست  هييا شهيتقوظ فيي  ذلك يمل فبعث  إلة   عا ذلك ةيال فبعث 
ةي  نشةوا فعاتب  معاذ فقال يمل : ألةك  عن  ألشلى فقال معاذ شما ييةك  نف  لي ةصنيي ش ا ةي ن ألضلب   

( .   شمل  لحس  ب  ييي  بوا رهسك فقال يمل رضي   يي  : رهسي بن  وا ك ش ا ولفق  لشاص  الشةر
ديةا  معوظ  كسل ريح فاستضافره فيحل فأكل معوظ ثظ ةميوظ إلى ميحل  فأآعموظ شكسايظ ش ال :  لنا لوظ 
ألةوظ ال  جاش  بنئا  غنل ما هآعمرةي شةح  ةجا هك ل مي  (.   شيذكل ه  ه ا ذر رضي   يي  ينل بالال 

فحيف : ال رفعن رهسي ةتى  طأ بالل راي  قام  فيظ ولف  رهس   رضي   يي   سر نه ثظ ةام فألقى  بي س 
 ةتى فعل بالل(. 

  ش ال رجاء ب  ةنر   رمن ثةاص يمل ب  ييا  لعحيح رضي   يي  شير  خطب  اثيي يشل نريما     
ة  شكاةن قباء شيمام   ش مةصا شسل شيل شرن ء شر ن  ش ييسر ( .   شره  محما ب  ش س   بيا ل   مشي مش

مي ل  فقال : تاري  كظ بلين  همك ؟ ب الثما   نريظ ! شهبر  ال ك ل   في  لمسيمن  م ي  هةا . شهةن تمشي 
 يذه  لمشة  . 
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  ش ال ةماش   لقصار  لتر ض  ه  ال تل  ألةا إلى ة سك ةاج  ال في  لاو  شال في  لاةةا (.   ش ال 
مل ت : كين في س ني  شفنوا رجل مضحا  كا   قرل : كيا   إبل  ةظ ب  هنيظ : ما سلرت في إسالمي إال ثال 

في بالن  لتل  فأرذ  لعي  يكذ  شكا   أرذ  شعل رهسي  شيوحةي ألة  لظ  ك  فى تيك  لس ني  هةا هةقل ميي   
ش ألرل   كين يينال في مسجا فارل  لممذ  ش ال :  رلج فيظ هآق فأرذ بلجيي شجلةي إلى رارج . ش ألرل  

ام شييي فلش في لت فة  فيظ همنح بن  بعله شبن   لقمل ل  لت     فسلةي ذلك ( ش ال  عضوظ :   كين  الش
رهون في  لطر ف رجال بن  وا    باكلي   ميعر   لياس ألجي  ي   لطر ف ثظ رهوت   عا ذلك  ما  ييى جسل 

ة  فابتالةي    الذل في  اا ن  سأل بنئا   فتعجين مي  فقال لي :  إةي ت يلت في مرض  وتر ض   لياس ف
مرض  وتلف   لياس فة  (.   شبي  يمل ب  ييا  لعحيح رضي    يي  : ه   بيا ل   بتل  راتما  ألف نريظ 
ف تب إلة  يمل : بيايي هةك  بتلين فصا  ألف نريظ فلذ  هتا  كتابي  فب   لخاتظ شهبب     هلف  ط  ش تخذ 

 ا ش كتب يية  : رةظ    ملء  يلف  ار ة س  (.  و   ييظ .راتما باريمن  ش جعل فص  ةاوا  دنية
 هشل ذةب يصى      هبر  ل قين  :  ل يل ش لحلص ف ا   ل يل:  
ذةب إبيةس  ليعن  فآل همله إلى ما هللال إلة  . شذةب هللانم ييى ةينيا شيية   لسالم: كا  م   لحلص ش لشور   

بيةس ةمي  ييى  الةتجاج  القار ش إلدل ر شذةب هللانم هشجب ل  إضافت  .  ف ا  يا يت   لترب  ش لوا    شذةب إ
إلى  ة س  ش اليتل ف    ش الستا ار فأيل  ل يل ش إلدل ر ش الةتجاج  األ ا ر : م  بةخوظ ش ا ايظ إلى  ليار 

م  هبنوظ هللانم  إبيةس . شهيل   لشور  :  لمستا لش   لتا ير   لمعتلفر   الذةرص  لذو  ال  حتجر  يينوا  القار :
في  لجي  . شسمعن  بةر  إلسالم  ب  تةمة  رةم     قرل :  لت يل بل م   لشل  فل   لمت يل وت يل ي  
عبان    تعالى ش لمشل    عيا   شغنله .  ين : شلذلك جعل    ليار ن ر  لمت يلي  كما  ال   تعالى في 

شفي سرر   : [ لحمل ]  مثوى المتكبرين فبئس   بواب جهنم خالدين فيهافادخلوا أ سرر   لحمل شفي سرر  غافل : 
أليس في  شفي سرر  تيحيل :  ]  ليحل : [  فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوي المتكبرين  ليحل : 

  بوظ فقال تعالى: [ شهريل ه  هيل  ل يل ش لتجيل يظ  لذو  آب    ييى  ير   لحمل ]   جهنم مثوى للمتكبرين
ال وارل  لجي  م  كا  في . ش ال ديى   يية  شسيظ :    : [غافل ]   كذلك يطبع هللا عل  كل قلب متكبر جبار

 رش ه مسيظ .( .   يب  م قال ذر  م  كيل
إَ هللا ال يغفر أَ   (. ش ال تعالى :   لياس طغم  طل  لحق شش ال ديى   يية  شسيظ :  ل يل:    

تيينوا  ييى هة  ال  ا ل  ل يل  لذي ير هي ظ م   لشل  . شكما ه  م  تر ض  هلل رفع   : [ ليساء ]    رك بهيش
ف ذلك م  ت يل ي   الة ةان ليحق هذل     ششضع  شداله شةقله . شم  ت يل ي   الة ةان ليحق شلر جاءه 

ل    ير  لحق شكالم  ةق شنوي  ةق ش لحق ييى وا دانل هش م  وباض  هش  عان   فلةما ت يله  ييى   ف
 د ت  شمي  شل  فلذ  رنه  لعيا شت يل ي   يرل  : فلةما رن  ييى   شت يل يية  و  هييظ . 

 تعريل التواقة:
  لتر ض  : ه  وتر ض   لعيا لصرل   لحق .  
   حنث  كر   لحق متصلفا  عيي : ه  وتيقى سيطا   لحق  الخضرع ل  ش لذل ش الة ةان ش لاررل تحن ر  

فة  تصلف  لمالك  في مميرك  فيوذ   حصل ليعيا ريق  لتر ض  شلوذ  فسل  لييي ديى   يية  شسيظ  ل يل 
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 لياس فبطل  لحق : رنه شجحاه ش لاف  في داره كاف   لصا ل . ش  طغم  لحق ش  ضاه فقال :  ل يل  طل
ش هنر يظ : نف  ةقر وظ شجحايا ش ستوا  بوا شلما كا  لصاةب  لياس  ةتقاريظ ش هنر ؤيظ  شمتى  ةتقليظ  طغم

 لحق مقال شدرل  : كاةن   لي رس  لمت يل  ال تقل ل   الصرل  ييى تيك  لصرل   لتي فنوا شالسةما  لي رس 
 لمبطي  فتصرل ييى درل   لحق   كيليا شباآيوا ف ا  ة ةق   لتر ض  : رضرع  لعيا لصرل   لحق ش ة ةانه 

   قابيوا  صرلت  يينوا .لوا فال
 

 لوالة األمور الشرعيين  في غير معصية: السمع والطاعة 

 .  ليساء  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأول  األمر منكم  ال   تعالى:  
م  ش لطايؤ  فةمؤا ييى  لملء  لمسؤيظ  لسؤييوما ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال:    *شي   ب  يمل رضي   

 . مت ق يية (. فلذ  همل  معصة  فال سم  شال آاي  هةب شكله إال ه  وممل  معصة  
(  ش لطايؤؤ   قؤؤرل ليؤؤا فةمؤؤا  سؤؤتطعتظ كيؤؤا إذ   ا عيؤؤا رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ييؤؤى  لسؤؤم  * شييؤؤ   ؤؤال :   

 مت ق يية  .
  وؤؤرم  ل ةامؤؤ  شال  لقؤؤيآايؤؤ   مؤؤ  ريؤؤ  وؤؤا  مؤؤ   : * شييؤؤ   ؤؤال سؤؤمعن رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل 

  رش ه مسيظ(  ةج  ل  شم  مات شلةس في ييق  بةع  مات منت  جايية 
 سؤؤمعر  شهآةعؤؤر  شى   سؤؤتعمل ييؤؤةكظ   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :    * شيؤؤ  هةؤؤس رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل 

  رش ه  لبخاري .( ييا ةبشى كأ  رهس  هبنب  
ييةؤك  لسؤم  ش لطايؤ  فؤي يسؤل  :   يليل  رضي   يي   ال  ال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  بي * شي  ه

  رش ه مسيظ .( .  شهثل  ييةك شيسل  شميشطك شمكليك 
كيؤؤا مؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤي سؤؤ ل فيحليؤؤا * شيؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال :     

ربؤاءه شميؤؤا مؤ  ويتضؤل شميؤؤا مؤ  يؤر فؤؤي جشؤله إذ ةؤان  ميؤؤاني رسؤرل   دؤيى   ييةؤؤ    ميؤحال فميؤا مؤؤ   صؤيم
إلى رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فقؤال إةؤ  لؤظ  كؤ  ةيؤي  ييؤي إال كؤا  ةقؤا ييةؤ   شسيظ  لصال  جامع  فاجتمعيا 

ل يافنتوؤا فؤي هشلوؤا شسةصؤنب لوظ شييذريظ بل ما  عيم  لوظ شى  همت ظ يذه جعؤ ه  وال همت  ييى رنل ما  عيم  
فؤؤؤت  ول ؤؤؤق  عضؤؤؤوا  عضؤؤؤا شتجؤؤؤيء  ل تيؤؤؤ  فةقؤؤؤرل  لمؤؤؤمم  يؤؤؤذه موي تؤؤؤي ثؤؤؤظ  هللارليؤؤؤا بؤؤؤالء شهمؤؤؤرر تي لشةوؤؤؤا شتجؤؤؤيء 

فمؤؤ  هةؤؤب ه  وحةؤؤحح يؤؤ   ليؤؤار شيؤؤارل  لجيؤؤ  فيتأتؤؤ  مينتؤؤ  شيؤؤر  تي شؤؤف شتجؤؤيء  ل تيؤؤ  فةقؤؤرل  لمؤؤمم  يؤؤذه يؤؤذه 
ومتى إلة  شمؤ   ؤا   إمامؤا فأيطؤاه دؤ ق  وؤاه شثمؤل   يبؤ   لذي  حب ه  ومم   اهلل ش لنرم  آلرل شلةأت إلى  لياس  

  رش ه مسيظ . (. فيةطع  إ   ستطاع  فل  جاء هللارل وياهي  فاضلبر  ييق  آلرل
سؤأل سؤيم  بؤؤ  وحيؤا  لجع ؤي رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  رضؤي   ييؤ   ؤؤال :    * شيؤ  هبؤي يينؤؤا  ش  ؤل بؤ  ةجؤؤل

همؤل ء  سؤألرةا ةقوؤظ شيميعرةؤا ةقيؤا فمؤا تأملةؤا فؤأيلض ييؤ  ثؤظ سؤأل   هوؤن إ   امؤن يينيؤا شسيظ فقال  ؤا ةيؤي   هر 
 رش ه مسيظ . ( فقال رسرل   ديى   يية  شسيظ  سمعر  شهآةعر  فلةما يينوظ ماةمير  شييةكظ ما ةميتظ
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إةوؤؤا سؤؤت ر   عؤؤاي هثؤؤل      دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ:  * شيؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل 
 ؤال تؤمنش   لحؤق  لؤذي ييؤةكظ شتسؤألر     لؤذي  شهمرر تي لشةوا  الر   ا رسرل   كةا تأمل م  هنر  ميؤا ذلؤك 

 مت ق يية  .(  ل ظ
مؤؤ  هآؤاييي فقؤا هآؤاع   شمؤؤ   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :   * شيؤ  هبؤي يليؤل  رضؤؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤؤرل   

 . مت ق يية (  ألمنل فقا يصاةي  ى   شم   ط   ألمنل فقا هآاييي شم   عم يصاةي فقا يص
م  كؤله مؤ  همنؤله بؤنئا فيةصؤيل  شي   ب  عباس رضي   ييوما ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال :     *

 .( مت ق يية  م   لسيطا  بيل  مات منت  جايية   فلة  م  رلج 
************* 
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 األخالق ئمن مساو التحذير 

إ   لعيا لنيي   حس  ريق  هييى نرج  في  لجي  شير غنل يابا شييي   سرء ريق  ووال أنا )ن مالك : ) 
 (.  هس ل نر  في جويظ شير يابا

 شةتياشل آا    م  مساشئ  ألرالق  ليتحذول ميوا شةذكل  عة ما جاء فنوا م  هللاثار:
 

 الرياء والسمعة وحب الظهور :

 ياض  لصالحن  :جاء في  ر 

ال .بطلوا  ش ال تعالى   ليني   وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء  وال هللا تعال  : 

يراءوَ الناس وال يذكروَ هللا إال ش ال تعالى :    .  لبقل   الناس ينفق ماله رئاء  كالذيصدقا.كم بالمن واألذى 

  .  ليساء   قليال

 ؤؤال   تعؤؤالى هةؤؤا      رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل:    رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال :  سؤؤمعن*شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل 
 رش ه مسيظ .( غنلي تلكت  شبلك  معيهغيى  لشلكاء ي   لشل  م  يمل يمال هبل  فة  

 ل ةامؤؤؤ  ييةؤؤؤ  رجؤؤؤل  إ  هشل  ليؤؤؤاس  قضؤؤؤى وؤؤؤرم *شييؤؤؤ   ؤؤؤال سؤؤؤمعن رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  قؤؤؤرل :   
شل يؤؤك   ستشؤؤوا فؤؤأتى  ؤؤ  فعلفؤؤ  ةعمتؤؤ  فعلفوؤؤا  ؤؤال فمؤؤا يميؤؤن فنوؤؤا  ؤؤال  اتيؤؤن فةؤؤك ةتؤؤى  ستشؤؤوات  ؤؤال كؤؤذبن 

 اتين أل   قال جليء فقا  نل ثظ همل    فسحب ييؤى شجوؤ  ةتؤى هلقؤى فؤي  ليؤار . شرجؤل تعيؤظ  لعيؤظ شييمؤ  ش ؤله 
عيؤؤظ شييمتؤؤ  ش ؤؤلهت فةؤؤك  لقؤؤلهللا   ؤؤال كؤؤذبن  لقؤؤلهللا  فؤؤأتى  ؤؤ  فعلفؤؤ  ةعمؤؤ  فعلفوؤؤا  ؤؤال فمؤؤا يميؤؤن فنوؤؤا  ؤؤال تعيمؤؤن  ل

فقا  نل ثؤظ همؤل فسؤحب ييؤى شجوؤ  ةتؤى هلقؤى فؤي  ليؤار  ئ تعيمن  لعيظ شييمت  ش لهت  لقلهللا  لةقال ير  ار  شل يك 
شس    يية  شهيطاه م  هدياف  لمال فأتى  ؤ  فعلفؤ  ةعمؤ  فعلفوؤا  ؤال فمؤا يميؤن فنوؤا  ؤال مؤا تلكؤن  . شرجل 

ق فنوؤؤا إال هة قؤؤن فنوؤؤا لؤؤك  ؤؤال كؤؤذبن شل يؤؤك فعيؤؤن لةقؤؤال يؤؤر جؤؤر ن فقؤؤا  نؤؤل ثؤؤظ همؤؤل  ؤؤ  تحؤؤب ه  وي ؤؤ مؤؤ  سؤؤينل 
 رش ه مسيظ . (  هلقى في  ليار فسحب ييى شجو  ثظ 

ه  ةاسؤؤا  ؤالر  لؤ  إةؤا ةؤارل ييؤى سؤؤالآنييا فيقؤرل لوؤظ  خؤالف مؤا ةؤؤت يظ إذ  *شيؤ   بؤ  يمؤل رضؤي   ييومؤا :   
كيؤؤا ةعؤؤا يؤؤذ  ة ا ؤؤا ييؤؤى يوؤؤا رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ     ييومؤؤا : رلجيؤؤا مؤؤ  ييؤؤايظ    ؤؤال  بؤؤ  يمؤؤل رضؤؤي

 رش ه  لبخاري.(. شسيظ

  سؤم        ييؤ   ؤال  ؤال  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ:   مؤ  سؤم   *  شي  جيؤاص بؤ  ييؤا   بؤ  سؤفةا  رضؤي 
 بؤؤ  عبؤؤاس رضؤؤي   ييومؤؤا سؤؤم   ه ضؤؤا مؤؤ  رش  ؤؤ  شرش ه مسؤؤيظ.  مت ؤؤق ييةؤؤ    ؤؤ  شمؤؤ  ول  ؤؤي   ول  ؤؤي  ؤؤ  (. 

وؤرم  ل ةامؤ  شمعيؤى مؤ  ر ء  هي مؤ  هظوؤل  بتشاوا  لمةظ شمعياه هبول يمي  ليياس رياء سؤم     ؤ  هي فضؤح  
 رؤشس  لخال ق. ليياس  لعمل  لصالم لةع ظ ييايظ ر ء       هي هظول سليلت  ييى 

  ييةؤ  شسؤيظ :   مؤ  تعيؤظ ييمؤا ممؤا ويتاؤى  ؤ  شجؤ   شي  هبي يليل  رضي   يي   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى *
رش ه هبؤر ال وتعيم  إال لةصؤنب  ؤ  يلضؤا مؤ   لؤاةةا لؤظ  جؤا يؤلف  لجيؤ  وؤرم  ل ةامؤ   عيؤى ريحوؤا (    يح شجل 

  ن شن  لسيان دحةم .
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 :باب ما  توهم أنه رياء وليا )رياء  
 عمؤل  لعمؤل مؤ   لخنؤل   لؤذي ييةؤ  شسؤيظ هرهوؤن  للجؤل ي  هبي ذر رضي   ييؤ   ؤال  نؤل للسؤرل   دؤيى   

 رش ه مسيظ .يية   ال تيك ياجل  شل   لممم  (  شيحماه  لياس
 

 العجب والغرور:

  ال  إلمام  ليرشي رةم    :

  :باب توريم الكبر وااوجاب  
ِِ َوال فََسااداً َواْلعَاقِبَاةُ ِلْلُمتهِقاين.ِْلَك الدهاُر اْلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللهِذيَن ال   : ال   تعؤالى   اً فِاي اأْلَْر ََ عُلُو   ً. يُِريدُو

 :83  لقصم ) 

وال .صااعر خاادك للناااس وال .مااَ فااي   : ش ؤؤال تعؤؤالى  .  إلسؤؤل ء  وال .مااَ فااي األرِ مرحااا : ش ؤؤال تعؤؤالى 

هي تمنيؤؤ   شتعؤؤلض  ؤؤ  يؤؤ   شمعيؤؤى تصؤؤعل رؤؤا  لييؤؤاس . لقمؤؤا  األرِ مرحااا إَ هللا ال يحااب كاال مختااال فخااور
إَ قاااروَ كاااَ ماان قااوم موساا   فبغاا  علاايهم وآ.يناااه ماان  : ش ؤؤال تعؤؤالى  .  ليؤؤاس ت يؤؤل  ييؤؤنوظ ش لمؤؤلح  لتبختؤؤل

إلؤى .   لقصؤم  الكنوز ما إَ مفا.حه لتناوء بالعصابة أولاي القاوة إذ قاال لاه قوماه ال .فارح  إَ هللا ال يحاب الفارحين
  . آل ات   ره األرِفخسفنا به وبدا  : رل  تعالى 

ال وؤؤارل  لجيؤ  مؤؤ  كؤؤا  فؤؤي :   يؤ  ييؤؤا    بؤؤ  مسؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ  يؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  ؤؤال *
 يبؤؤ   م قؤؤال ذر  مؤؤ  كيؤؤل فقؤؤال رجؤؤل إ   للجؤؤل  حؤؤب ه   كؤؤر  ثربؤؤ  ةسؤؤيا شةعيؤؤ  ةسؤؤيا  ؤؤال إ     جمنؤؤل  حؤؤب 

 .سيظ  طل  لحق نفع  شرنه ييى  ا ي   شغمط  لياس  ةتقاريظ  ل يل  طل  لحق شغمط  لياس رش ه م( .   لجمال
ه  رجؤال هكؤل ييؤا رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  شؤمال  فقؤال كؤل :   شي  سيم  ب   ألكرع رضي   ييؤ  * 

  .رش ه مسيظ (  بةمنيك  ال ال هستطة   ال ال  ستطعن ما ميع  إال   ل يل  ال فما رفعوا إلى فة 
هال هريؤؤلكظ  أيؤؤل    :  بؤؤ  شيؤؤب رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال سؤؤمعن رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرلشيؤؤ  ةارثؤؤ* 

 .مت ق يية  (   ليار كل يتل جر ع مست يل
 ةتجؤن  لجيؤ  ش ليؤار فقالؤن :   شي  هبي سعنا  لخؤاري رضؤي   ييؤ  يؤ   لييؤي دؤيى    ييةؤ  شسؤيظ  ؤال *  

 لجيؤ  فؤي  ضؤؤع اء  ليؤاس شمسؤاكنيوظ فقضؤى   بنيومؤؤا إةؤك  لجيؤ  رةمتؤؤي   ليؤار فؤي  لجبؤارش  ش لمت يؤؤلش  ش الؤن
 .رش ه مسيظ (  هرةظ  ك م  هباء شىةك  ليار  يذ بي هيذص  ك م  هباء شل يةكما ييي ميميا

إلؤؤى مؤؤ   ال وي ؤؤل   وؤؤرم  ل ةامؤ :   شيؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤي   ييؤؤ  ه   رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤال * 
 .مت ق يية  (  ره  طل  جل إه 

 كيموؤظ   وؤؤرم  ل ةامؤ  شال وؤؤحكنوظ شال وي ؤل إلؤؤنوظ   ثالثؤ  ال:   شييؤ   ؤال  ؤؤال رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ * 
 لعا ؤؤل  ل قنؤؤل شييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   .  رش ه مسؤؤيظ (  شلوؤؤظ يؤؤذ ص هلؤؤةظ بؤؤةر ه   شميؤؤك كؤؤذ ص  شيا ؤؤل مسؤؤت يل

(  يؤؤح شجؤؤل  لعؤؤح إه ري ش ل يليؤؤاء رن  ؤؤي فمؤؤ  ويؤؤاهييي فؤؤي ش ةؤؤا ميومؤؤا فقؤؤا يذبتؤؤ  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال   
 .رش ه مسيظ 
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بنيمؤا رجؤؤل  مشؤؤي فؤي ةيؤؤ  تعجبؤ  ة سؤؤ  ملجؤل  رهسؤؤ   ختؤؤال :   شييؤ  ه  رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  ؤؤال * 
جؤل  رهسؤ  هي ممشؤط  وتجيجؤل في مشنت  إذ رسف      فور وتجيجل في  ألرض إلى ورم  ل ةام  مت ق يية  مل 

 ( .  الجةمن  هي  ارص شييحل 
 :شي  سيم  ب   ألكرع رضي   يي   ال   ال رسرل   ديى   يية  شسيظ * 
ش ؤال ةؤاوث ةسؤ  .  رش ه  لتلمؤذي( ال وح ل  للجل وذيب بي س  ةتى  كتب في  لجبؤاري   فةصؤنب  مؤا هدؤابوظ    

 وذيب بي س  هي ولت   شيت يل 
  

 لبخل : ا

  ال  ليرشي رةم    :
 : باب النسي ون البخل والاح

  وأما من بخل واستغن  وكذب بالحسن  فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا .ردى :  ال   تعالى 
 سرل  شي  جابل رضي   يي  ه  ر  . لتااب    ومن يوق َح نفسه فأولئك هم المفلحوَ : ش ال تعالى . لينل 

ا.قوا الظلم  فإَ الظلم المات يوم القيامة وا.قوا الشح فإَ الشح أهلك من كاَ قبلكم :   ديى   يية  شسيظ  ال

 رش ه مسيظ .(  حملهم عل  أَ  سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

 
 الظلم :

 جاء في رياض  لصالحن  لإلمام  ليرشي رةم    تعالى :
  وماا للظاالمين مان نصاير : ش ال تعؤالى  .غؤافل  ين من حميم وال َفيع يطاعما للظالم  : ال   تعالى 

 :شهما   ألةانوث فميوا  . لح  
  تقؤؤؤر   ل يؤؤؤظ فؤؤؤل   ل يؤؤؤظ ظيمؤؤؤات وؤؤؤرم :   يؤؤؤ  جؤؤؤابل رضؤؤؤي   ييؤؤؤ  ه  رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال 

رش ه  مسؤيظ (  ر  نمؤاءيظ ش سؤتحير  محؤارموظ  ل ةام  ش تقر   لشم فل   لشم هييك م  كا   يي ظ ةميوظ ييؤى ه  سؤ 
. 
 لتؤؤمن   لحقؤؤؤرق إلؤؤى  هييوؤؤؤا وؤؤؤرم  :  شيؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤل  رضؤؤؤي   ييؤؤؤ  ه  رسؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال

 .رش ه مسيظ (   ل ةام  ةتى  قان ليشا   لجيحاء م   لشا   لقلةاء

  ع ش لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ بؤؤن  كيؤؤا ةتحؤؤا  يؤؤ  ةجؤؤ   لؤؤرن:   شيؤؤ   بؤؤ  يمؤؤل رضؤؤي    ييومؤؤا  ؤؤال 
هظولةؤؤا شال ةؤؤؤاري مؤؤؤا  ةجؤؤؤ   لؤؤؤرن ع ةتؤؤى ةمؤؤؤا   رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ شهثيؤؤؤى ييةؤؤؤ  ثؤؤؤظ ذكؤؤؤل  لمسؤؤؤةم 

 ليينؤر  مؤؤ   عؤؤاه شىةؤؤ  إ    خؤؤلج   لؤاجال  فأآيؤؤب فؤؤي ذكؤؤله ش ؤال مؤؤا  عؤؤث   مؤؤ  ةيؤؤي إال هةؤذره همتؤؤ  هةؤؤذره ةؤؤرح ش
يؤن   لةميؤى كؤأ  ينيؤ  ييبؤؤ   بؤأة  فيؤؤةس  خ ؤي ييؤةكظ إ  ربكؤظ لؤةس  ؤأيرر شىةؤؤ  هيؤررفؤةكظ فمؤا ر ؤي ييؤةكظ مؤ  

آافة  هال إ    ةلم ييةكظ نماءكظ شهمر ل ظ كحلم  ورمكظ يذ  في  بياكظ يذ  في بولكظ يذ  هال يؤل بياؤن  ؤالر  
رش ه (  كظ ر ؤؤاص  عؤؤؤةةعؤؤظ  ؤؤال  ليوؤؤظ  بؤؤوا ثالثؤؤا شيي ؤؤظ هش شيحكؤؤظ   ة ؤؤؤلش  ال تلجعؤؤر   عؤؤاي ك ؤؤار   ضؤؤلص  عضؤؤ

 . لبخاري شرش  مسيظ  عض 
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   من الم قيد َابر مان األرِ طوقاه :   شي  يا ش  رضي   ييوا ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال

 . مت ق يية  (  من سبع أرضين

  شي  هبي مرسى رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ: 

وكاذلك أخاذ ربااك إذا أخاذ القاارى وهاي االمااة إَ أخاذه ألاايم    " لذ  هرؤؤذه لؤظ   يتؤ  ثؤظ  ؤؤلهإ    لةميؤي لي ؤالظ  فؤ   

 " ( .  َديد

  ع يؤؤؤي رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ فقؤؤؤال إةؤؤؤك تؤؤؤأتي  رمؤؤؤا مؤؤؤ   هيؤؤؤل :   شيؤؤ  معؤؤؤاذ رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤؤال 
لؤؤذلك فؤؤأييموظ  ه     ؤؤا  فتؤؤلض  ل تؤؤاص فؤؤانيوظ إلؤؤى بؤؤوان  ه  ال إلؤؤ  إال   شهةؤؤي رسؤؤرل   فؤؤل  يؤؤظ هآؤؤاير  

يينوظ رمس دير ت في كل ورم شلني  فل  يؤظ هآؤاير  لؤذلك فؤأييموظ ه      ؤا  فتؤلض ييؤنوظ دؤا   تمرؤذ مؤ  
كؤل  ظ همؤر لوظ ش تؤق نيؤر   لم يؤرم فلةؤ  لؤةس بنيوؤا شبؤن   هغيةا وظ فتلن ييى فقل  وظ فؤل  يؤظ هآؤاير  لؤذلك فل ؤا   ش

 .مت ق يية  ( .  ةجاص 

  سؤتعمل  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :   شي  هبي ةمنا  ييا  لؤلةم  بؤ  سؤعا  لسؤاياي رضؤي   ييؤ   ؤال 
فقؤام رسؤرل    دؤيى     رجال م   ألهن  قال ل   ب   ليتية  ييى  لصا   فيما  ام  ال يذ  ل ظ شيؤذ  هيؤاي إلؤي 

عا فلةي هستعمل  للجل مؤي ظ  ييؤى  لعمؤل ممؤا شالةؤي   يية  شسيظ ييى  لمييل فحما   شهثيى يية  ثظ  ال هما  
ةتؤى تأتةؤ  إ  كؤا  دؤان ا و  ال   هش همؤهفؤال جيؤس فؤي بنؤن هبةؤ  ! فةأتي فةقرل يذ  ل ظ شيؤذ  يا ؤ  هيؤاون إلؤي 

نؤل  لؤ   أرذ هةا مي ظ بنئا  انل ةق  إال لقي   تعالى  حمي   ورم  ل ةام  فال هيؤلف  هةؤا  مؤي ظ لقؤي    حمؤل  ع
مت ؤق ييةؤ  ( رف  وا   ةتى رؤي بةاض إ طة  فقال  ليوؤظ يؤل بياؤن ثالثؤا   عل ثظبرغاء هش  قل  لوا رر ر هش با  ت

. 

    مؤ  كاةؤن ييؤاه م يمؤ  ألرةؤ  مؤ  :   ضؤي    ييؤ  يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال ر شي  هبي يليل
شال نريؤظ إ  كؤا  لؤ  يمؤل دؤالم هرؤذ ميؤ    قؤار  ويؤاريلض  هش م   بيء فينتحييؤ  ميؤ   لنؤرم  يؤل ه  ال  كؤر  ن

 .رش ه  لبخاري (  م يمت  شى  لظ  ك  ل  ةسيات هرذ م  سنئات داةب  فحمل يية 

  لمسؤؤيظ مؤؤ   :   شيؤؤ   ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش بؤؤ   لعؤؤاص رضؤؤي   ييومؤؤا يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال 
  .مت ق يية   ( ا ةوى   يي سيظ  لمسيمر  م  لساة  شياه ش لمواجل م  يجل م

  هدؤحاص  كؤا  ييؤى ثقؤل  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ رجؤل  قؤال لؤ  كلكؤل  فمؤات:   شيي  رضي   يي    ال
 لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فقؤؤالر  فؤؤال  بؤؤونا شفؤؤال  بؤؤونا ةتؤؤى مؤؤلش  ييؤؤى رجؤؤل  فقؤؤالر  فؤؤال  بؤؤونا فقؤؤال  لييؤؤي 

 .رش ه مسيظ ( ي  ليار في بلن  غيوا هش عباء   ديى   يية  شسيظ كال إةي رهوت  ف

 هةؤ   ؤام فؤنوظ فؤذكل   :  شي  هبي  تان   لحؤار  بؤ  ربعؤي رضؤي   ييؤ  يؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
لوظ ه   لجوان في سينل   ش إل ما   اهلل هفضؤل  أليمؤال فقؤام رجؤل فقؤال  ؤا  رسؤرل   هرهوؤن إ   تيؤن فؤي سؤينل 

فقال ل  رسرل   ديى   يية   شسؤيظ ةعؤظ إ   تيؤن فؤي سؤينل   شهةؤن دؤابل محتسؤب  رطا ايييي   ت  ل 
مقيل غنل مابل ثظ  ال رسرل   دؤيى    ييةؤ  شسؤيظ كةؤا  يؤن  ؤال هرهوؤن إ   تيؤن فؤي سؤينل   هت  ؤل ييؤي 

غنؤؤل مؤؤابل إال  لؤؤاو  فؤؤل  جيليؤؤل  رطا ؤؤاي فقؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ةعؤؤظ شهةؤؤن دؤؤابل محتسؤؤب مقيؤؤل
 .رش ه مسيظ  (  ال لي  ذلك
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  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال هتؤارش  مؤ   لم يؤس  ؤالر   لم يؤس  :   شي  هبؤي يليؤل  رضؤي   ييؤ
فنيؤؤا مؤؤ  ال نريؤؤظ لؤؤ  شال متؤؤاع فقؤؤال إ   لم يؤؤس مؤؤ  همتؤؤي مؤؤ   ؤؤأتي  وؤؤرم  ل ةامؤؤ   صؤؤال  شدؤؤةام شهكؤؤا  شيؤؤأتي ش ؤؤا 

يؤؤذ  ش ؤؤذف يؤؤذ  شهكؤؤل مؤؤال يؤؤذ  شسؤؤ ك نم  يؤؤذ  شضؤؤلص يؤؤذ  فةعطؤؤى يؤؤذ  مؤؤ  ةسؤؤيات  شيؤؤذ  مؤؤ  ةسؤؤيات  فؤؤل   بؤؤتظ
 . رش ه مسيظ (  فينن ةسيات   يل ه   قضي ما  يية  هرذ م  رطا ايظ فطلةن يية  ثظ آلح في  ليار

  ل شىة ؤظ تختصؤمر  إلؤي إةما هةؤا  شؤ:   شي  هم سيم  رضي    ييوا ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال
شلعل  عضكظ ه    كر  هلح   حجت  م   عة فأ ضي ل  بيحر ما هسم  فم   ضؤنن لؤ   حؤق هرةؤ  فلةمؤا ه طؤ  

  .مت ق يية   ( ل    طع  م   ليار

 لؤؤ  وؤؤح ل  لمؤؤمم  فؤؤي فسؤؤح     :  شيؤؤ   بؤؤ  يمؤؤل رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 .رش ه  لبخاري (  نما ةل مالظ  صب  م  نوي  ما

  سؤؤمعن رسؤؤرل    دؤؤيى   :   شيؤؤ  ررلؤؤ  بيؤؤن يؤؤامل  ألةصؤؤاري  شيؤؤي  مؤؤله  ةمؤؤح  رضؤؤي   ييؤؤ    الؤؤن
 . رش ه  لبخاري   ( يية  شسيظ  قرل إ  رجاال وتخرضر  في مال    انل ةق فيوظ  ليار ورم  ل ةام 

 
  

 حب السلطاَ واإلمارة :

ماذ با  جا عا  هرسال في  يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ :   ي  كعب ب  مالك رضي  
 .رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم(  غيظ  أفسا لوا م  ةلص  لملء ييى  لمال ش لشلف لاوي  

 
 النسي ون  ؤال اامار : 

  ِ وال فسادا والعاقبة للمتقينالخرة نجعلها للذين ال يريدوَ علوا في األر .لك الدار  ال   تعالى :  
  لقصم .

    : ؤا ييؤا شي  هبي سعنا ييا  للةم  ب  سمل  رضي   يي   ؤال  ؤال لؤي رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 
ب  سمل  ال تسأل  إلمار  فلةؤك إ  هيطنتوؤا يؤ  غنؤل مسؤأل  هييؤن يينوؤا شى  هيطنتوؤا يؤ  مسؤأل  شكيؤن   للةم  

  . مت ق يية  .(  ن  فلهون غنليا رنل  ميوا فأت  لذي ير رنل شك ل ي   منيكةي ن ييى  م إلنوا شىذ  
   ؤؤا ه ؤؤا ذر هر   ضؤؤعة ا شىةؤؤي :    ؤؤال  ؤؤال لؤؤي رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  شيؤؤ  هبؤؤي ذر رضؤؤي   ييؤؤ 

 ( . شال ترلن  مال وتةظ هةب لك ما هةب لي سي ال تأمل  ييى  ثين  
  ؤؤؤؤا ه ؤؤؤؤا ذر :   رسؤؤؤؤرل   هال تسؤؤؤؤتعمييي فضؤؤؤؤلص بنؤؤؤؤاه ييؤؤؤؤى مي يؤؤؤؤي ثؤؤؤؤظ  ؤؤؤؤال  رش ه مسؤؤؤؤيظ شييؤؤؤؤ   ؤؤؤؤال  يؤؤؤؤن  ؤؤؤؤا 

 رش ه مسيظ . ( ضعةا شىةوا هماة  شىةوا ورم  ل ةام  رحي شةا م  إال م  هرذيا  حقوا شهن   لذي يية  فنوا إةك 

   إلمؤؤار  إة ؤؤظ ستحلدؤؤر  ييؤؤى   :    رضؤؤي   ييؤؤ  ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل
 . لبخاري  . رش ه ( شست ر  ةا م  ورم  ل ةام  

    
 : 15  1في  تاب " السيا ة الارعية" ’ رحمه هللا  وال اامام ا)ن تيمية
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إَ ففة  ةريا  هةايما  لرال ات شير كا  سيب ةحشل  آل    ]   ألماةات   لباص  ألشل  لرال ات:  هما هن ء 

 [   شفة  هربع  فصرل:  أهلها هللا يأمركم أَ .ؤدوا األمانات إل 
:  فؤل   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ لمؤا فؤتم مكؤ  شتسؤيظ م ؤاتةم  ل عبؤ  مؤ  بيؤؤي  ل صؤل  ألشل إسؤتعمال  ألدؤيم -

  بؤاف  م ؤاتةم  ل عبؤ  إلؤى   آل ؤ سا ة   لينن فؤأةحل   يؤذه  بنب  آييوا مي   لعباس لةجم  ل  بن  سقا    لحاج ش
لؤي  ألمؤل ه  وؤرلي ييؤى كؤل يمؤل مؤ  هيمؤال  لمسؤيمن  هدؤيم مؤ   جؤاه لؤذلك  لعمؤل . بيي بنب .  فةجب ييى ش 

م  شلي م  همل  لمسيمن  بنئا فرلى رجل شير  جا مؤ  يؤر هدؤيم ليمسؤيمن   ال  لييي ديى   يية  شسيظ :   
عصؤا   هرضؤى   م   يا رجؤال يمؤال ييؤى يصؤا   شيؤر  جؤا فؤي تيؤك  ل . شفي رش    :مي  فقا را    شرسرل  ( 

في دحةح   ..( ش ال يمل بؤ   لخطؤاص رضؤي    رش ه  لحاكظ (.مي  فقا را    شرا  رسرل  شرا   لمممين  
ييؤؤ :    مؤؤ  شلؤؤي مؤؤ  همؤؤل  لمسؤؤيمن  بؤؤنئا فؤؤرلى رجؤؤال لمؤؤرن  هش  ل  ؤؤ  بنيومؤؤا فقؤؤا رؤؤا    شرسؤؤرل  ش لمسؤؤيمن ( .  

ليرال ات م  ةر    ييى  ألمصار م   ألمؤل ء  لؤذو  يؤظ ةؤر ص شيذ  ش جب يية  فةجب يية   لبحث ي   لمستحقن  
شمقؤؤامي  لعسؤؤاكل  لصؤؤاار ش ل بؤؤار ششال   ألمؤؤر ل مؤؤ   لؤؤرهر ء ش ل تؤؤاص   ألجيؤؤانذي  لسؤؤيطا  ش لقضؤؤا  شمؤؤ  همؤؤل ء 

ش لشؤؤانو  ش لسؤؤعا  ييؤؤى  لخؤؤل ج ش لصؤؤا ات شغنؤؤل ذلؤؤك مؤؤ   ألمؤؤر ل  لتؤؤي ليمسؤؤيمن  شييؤؤى كؤؤل ش ةؤؤا مؤؤ  يؤؤمالء ه  
ب شيسؤؤتعمل هدؤؤيم مؤؤ   جؤؤاه شييتوؤؤي ذلؤؤك إلؤؤى ه مؤؤ   لصؤؤال  ش لمؤؤمذةن  ش لمقؤؤل ن  ش لمعيمؤؤن  شهمنؤؤل  لحؤؤاج  سؤؤتين

ش ليؤؤلن ش لعنؤؤر   لؤؤذو  يؤؤظ  لقصؤؤان شرؤؤح    ألمؤؤر ل شةؤؤل س  لحصؤؤر  ش لحؤؤا نو   لؤؤذو  يؤؤظ  لير بؤؤر  ييؤؤى  لحصؤؤر  
اء  لقؤل   لؤذي يؤظ  لؤايا ن  فةجؤب ييؤى ش لما    شة باء  لعساكل  ل بؤار ش لصؤاار شيلفؤاء  ل با ؤل ش ألسؤر ق شرؤسؤ

كل م  شلي بنئا م  همل  لمسيمن  م  يمالء شغنليظ ه   ستعمل فةما تحن واه في كؤل مرضؤ  هدؤيم مؤ   قؤار 
يية  شال  قام  للجل ل رةؤ  آيؤب  لرال ؤ  هش سؤيق فؤي  لطيؤب بؤل ذلؤك سؤيب  لميؤ . فؤل  فؤي  لصؤحةحن  يؤ   لييؤي 

( . ش ؤؤال لعيؤؤا  نريؤؤر  ييةؤؤ  فسؤؤألره شال ؤؤ  فقؤؤال إةؤؤا ال ةؤؤرلي هملةؤؤا يؤؤذ  مؤؤ  آيبؤؤ ه   رمؤؤا دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ:   
 ا ييا  للةم  ال تسؤأل  إلمؤار  فلةؤك إ  هيطنتوؤا مؤ  غنؤل مسؤأل  هييؤن يينوؤا شى  هيطنتوؤا  للةم  ب  سمل  :   

ء ش سؤتعا  ييةؤ  مؤ  آيؤب  لقضؤاش ال ديى   يية  شسيظ:     هرلجاه في  لصحةحن (.  إلنواي  مسأل  شكين 
 . رش ه هيل  لسي (  مي ا  سانه إلة شكل إلة  شم  لظ  طيب  لقضاء شلظ  ستع  يية  هةحل   

فههنو وههدل وههن ارحههق ارصهه ح إلهه  غنههره رجههل ورابههة )ننسمهها أو والء وتاوههة أو صههداوة أو موافقههة فههي ) ههد أو  
منفعهة أو  أوأو لرشهو  يأقهذها منهه مهن مهال جهنا  العربيهة والفار هية والتر يهة والروميهة  أومذهب أو طريقهة 

غنر ذلك من ار باب أو لضغن في و به و   ارحق أو وهداو  )ننسمها فقهد قهاو هللا ور هوله والمهؤمننن و قهل 
 (. يا أيها الذين آمنوا ال .خونوا هللا والرسول و.خونوا أمانا.كم وأنتم .علموَفيما نسي ونه في ووله تعال  : ) 

( , فنو الرجل لوبهه لولهده أو لعتيقهه وهد  لموا أنما أموالكم وأوالدكم فتنة وأَ هللا عنده أجر عظيمواعتم وال : ) 
 ؤتره فهي بعه  الواليهات أو يعويهه مهاال يسهتوقه فيكهوو وهد قهاو أمانتهه . و هذلك وهد  هؤتره زيها   فهي مالهه أو 

 .قاو هللا ور وله وقاو أمانتهحظه بأقذ ماال يستوقه أو موابا  من  داهنه في بع  الواليات فيكوو ود 
ثظ إ   لممني لألماة  م  مخال   ير ه و يت    فةح    فؤي هييؤ  شمالؤ   عؤاه . ش لمطةؤ  لوؤر ه  عاقبؤ    بي ؤةة   

 صؤاه   فنؤؤذل  ييؤؤ  شيؤؤذيب مالؤ  . شفؤؤي ذلؤؤك  لحكا ؤؤ   لمشؤورر  ه   عؤؤة ري ؤؤاء بيؤؤي  لعبؤاس سؤؤأل  عؤؤة  لعيمؤؤاء 
  هنركؤؤن يمؤؤل بؤؤ  ييؤؤا  لعحيؤؤح فقنؤؤل لؤؤ   ؤؤا همنؤؤل  لمؤؤممين     ؤؤلت هفؤؤر ه بيةؤؤك مؤؤ  يؤؤذ   ه   حاثؤؤ  يمؤؤا هنر  فقؤؤال:
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 لمؤؤال شتؤؤلكتوظ فقؤؤل ء ال بؤؤيء لوؤؤظ شكؤؤا  فؤؤي مؤؤلض مرتؤؤ    فقؤؤال هنريؤؤريظ ييؤؤي فؤؤأنريريظ شيؤؤظ  ضؤؤع  يشؤؤل ذكؤؤل  
 همؤر لظ هكؤ   الؤذي هللارؤذ لةس فنوظ  ال  فيما رهللايظ ذرفن ينياه   ثظ  ال : "  ا بيي و  ما ميعت ظ ةقا ير ل ؤظ   شلؤ

 لياس فأنفعوا إلةكظ   شىةما هةتظ هةا رجيؤن  أ إمؤا دؤالم فؤاهلل وتؤرلى  لصؤالحن . شىمؤا غنؤل دؤالم فؤال هتؤل  لؤ  مؤا 
 ستعن     ييى معصة    .  رمر  ييي ".  ال فيقا رهوؤن  عؤة شلؤاه ةمؤل ييؤى ما ؤ  فؤلس فؤي سؤينل    عيؤي 

ش ؤا كؤا  رية ؤ   لمسؤيمن  مؤ  ه صؤى  لمشؤلق بؤالن  لتؤل  إلؤى ه صؤى  لاؤلص  هيطايا لم   احش يينوؤا .  يؤن يؤذ 
بالن  ألةالس شغنليا   شم  جح  ل  يلص شثاؤرر  لشؤام ش لعر دؤظ كطلسؤرس شةحريؤا إلؤى ه صؤى  لؤةم  شىةمؤا هرؤذ 
ظ كل ش ةؤا مؤ  هالشنه مؤ  تلكتؤ  بؤنئا  سؤنل   قؤال ه ؤل مؤ  يشؤلي  نريمؤا .  ؤال شةضؤلت  عؤة  لخي ؤاء ش ؤا   تسؤ

وؤن  عضؤوظ وت  ؤف  ليؤاس هي  سؤألوظ  ك ؤ  . شفؤي يؤذ  هتلكت  بيره فأرذ كل ش ةؤا مؤيوظ سؤتما   هلؤف نويؤار  شلقؤا ر 
 لباص م   لحكا ات ش لر ا    لمشايا  في  لحما  ش لمسؤمري  يمؤا  ييؤ  مؤا فةؤ  ييؤل  ل ؤل ذي لؤب . ش ؤا نلؤن سؤي  

هن ؤيؤؤا فؤي مر ضؤ  م ؤؤل مؤا تقؤام شم ؤؤل  رلؤ  ألبؤؤي ذر  رسؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ ييؤى ه   لرال ؤؤ  هماةؤ   جؤب
 إةوا هماة  شىةوا ورم  ل ةامؤ  رؤحي شةا مؤ  إال مؤ  هرؤذيا  حقوؤا شهن   لؤذي ييةؤ  فنوؤارضي   يي  في  إلمار :   

 . رش ه مسيظ( 
ضؤؤعنن إذ  شرش   لبخؤؤاري فؤؤي دؤؤحةح  يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  ه   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال :    

( ش ؤؤا  ألماةؤؤ   ةت ؤؤل  لسؤؤاي   نؤؤل  ؤؤا رسؤؤرل   شمؤؤا إضؤؤايتوا  ؤؤال إذ  شسؤؤا  ألمؤؤل إلؤؤى غنؤؤل هييؤؤ  فؤؤاةت ل  لسؤؤاي 
هجمؤؤ   لمسؤؤيمر  ييؤؤى معيؤؤى يؤؤذ  فؤؤل  شدؤؤي  لنتؤؤةظ شةؤؤاظل  لر ؤؤف ششكنؤؤل  للجؤؤل فؤؤي مالؤؤ  ييةؤؤ  ه  وتصؤؤلف لؤؤ  

( شلؤؤظ  قؤؤل إال  ؤؤالتي يؤؤي  إال بااالتي هااي أحساان وال .قربااوا مااال اليتاايم األدؤؤيم فاألدؤؤيم كمؤؤا  ؤؤال   تعؤؤالى :   
ةسي  شذلك أل   لر لي ر ع ييى  ليؤاس  ميحلؤ  ر يؤي  لاؤيظ كمؤا  ؤال  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   كي ؤظ ر ع شكي ؤظ 

 لمؤؤله  ر عةؤؤ  فؤؤي بنؤؤن هشجوؤؤا شيؤؤي  مسؤؤمشل يؤؤ  رينتؤؤ  فاإلمؤؤام  لؤؤذي ييؤؤى  ليؤؤاس ر ع شيؤؤر مسؤؤمشل يؤؤ  رينتؤؤ  ش
 لرلؤا ر ع  فؤؤي مؤال هبةؤؤ  شيؤر مسؤؤمشل يؤ  رينتؤ  ش لعيؤؤا ر ع فؤي مؤؤال سؤناه شيؤؤر مسؤمشل يؤؤ  مسؤمشل  يؤ  رينتوؤؤا ش 

مؤؤا مؤؤ  رينتؤ  هال ف ي ؤؤظ ر ع شكي ؤؤظ مسؤؤمشل يؤؤ  رينتؤؤ ( . هرلجؤؤاه فؤي  لصؤؤحةحن  ش ؤؤال دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :   
ش ه مسؤؤيظ .  شنرؤؤل هبؤؤر (  ر ر ع  سؤتلعة    رعةؤؤ   مؤؤرت وؤرم  مؤؤرت شيؤؤر غؤؤاش لوؤا إال ةؤؤلم   ييةؤؤ  ر  حؤؤ   لجيؤ 

مسيظ  لخؤرالةي ييؤى معاشيؤ  بؤ  هبؤي سؤفةا  فقؤال :  لسؤالم ييةؤك هووؤا  ألجنؤل فقؤالر   ؤل  لسؤالم ييةؤك هووؤا  ألمنؤل 
فقؤؤال  لسؤؤالم ييةؤؤك هووؤؤا  ألجنؤؤل. فقؤؤالر   ؤؤل هووؤؤا  ألمنؤؤل   فقؤؤال  لسؤؤالم ييةؤؤك هووؤؤا  ألجنؤؤل فقؤؤالر   ؤؤل  ألمنؤؤل فقؤؤال 

هييظ  ما  قرل فقؤال إةمؤا هةؤن هجنؤل  سؤتأجل  رص يؤذه  لاؤيظ للياوتوؤا فؤل  هةؤن ييؤأت  معاشي  : نير  ه ا مسيظ فلة 
جلبايؤؤؤا شن شيؤؤؤن ملضؤؤؤايا شةبسؤؤؤن هشاليؤؤؤا ييؤؤؤى هرل يؤؤؤا شفؤؤؤا  سؤؤؤنايا هجؤؤؤل  شى  هةؤؤؤن لؤؤؤظ تويؤؤؤأ جلبايؤؤؤا شلؤؤؤظ تؤؤؤا ش 

  ش لؤؤرال   ملضؤؤايا شلؤؤظ تحؤؤبس هشاليؤؤا ييؤؤى هرل يؤؤا ياقبؤؤك سؤؤنايا ( . شيؤؤذ  ظؤؤايل فؤؤي  اليتبؤؤار فؤؤل   لخيؤؤق عبؤؤان
ةر ص   ييى عبانه شيظ شكالء  لعبان ييؤى ة رسؤوظ  ميحلؤ  هةؤا  لشؤليكن  مؤ   آلرؤل ف ؤنوظ معيؤى  لرال ؤ  ش لركالؤ  
ثظ  لرلي ش لركنل متى  ستياص في همرره رجؤال شتؤل  مؤ  يؤر هدؤيم ليتجؤار  هش  لعقؤار ميؤ  شبؤاع  لسؤيع  بؤ م  شيؤر 

رؤا  دؤؤاةب  السؤةما إ  كؤؤا  بؤن  مؤ  ةا ؤؤاه شبنيؤ  مؤؤرن  هش  ل  ؤ  فؤؤل    جؤا مؤ   شؤؤتليوا  خنؤل مؤؤ  ذلؤك  لؤ م  فقؤؤا
 داةب  وباض  شيذم  شيل  هة   ا راة  شن ي   ليب  هش دا ق . 
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 الكذب:

 ق ما يلفظ من قول إال لديه رقياب عتياد  ش ال تعالى :   إلسؤل ء.  وال .قف ما ليس لك به علم  ال   تعالى :  
 . 

 إ   لصؤاق ووؤاي إلؤى  ليؤل شى   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :    ي   ييؤ  شي   بؤ  مسؤعرن رضؤ
 كتؤب ييؤا   دؤا قا شى   ل ؤذص ووؤاي إلؤى  ل جؤرر شى   ل جؤرر   ليل ووؤاي إلؤى  لجيؤ  شى   للجؤل لةصؤاق ةتؤى 

 مت ق يية  .( . كذ  ا  وواي إلى  ليار شى   للجل لةكذص ةتى  كتب ييا   
 هربؤؤؤ  مؤؤؤ  ا   بؤؤؤ  يمؤؤؤلش بؤؤؤ   لعؤؤؤاص رضؤؤؤي   ييومؤؤؤا : ه   لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال:    شيؤؤؤ  ييؤؤؤ

فةؤؤ  كؤؤا  ميافقؤؤا رالصؤؤا شمؤؤ  كاةؤؤن فةؤؤ  رصؤؤي  مؤؤيو  كاةؤؤن فةؤؤ  رصؤؤي  مؤؤ  ة ؤؤاق ةتؤؤى وؤؤايوا : إذ   ؤتمؤؤ   كؤؤ  
 ( مت ق يية  . شىذ  يايا غار شىذ  رادظ فجل را  شىذ  ةا  كذص 

    مؤ  تحيؤظ  حيؤظ لؤظ وؤله كيؤف ه   عقؤا  ييوما ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ؤال :   شي   ب  عباس رضي
  عؤؤل   شمؤ   سؤتم  إلؤؤى ةؤاوث  ؤرم شيؤؤظ لؤ  كؤارير  دؤؤب فؤي هذةةؤ   آلةؤؤك وؤرم  ل ةامؤ   شمؤؤ   بؤن  بؤعنلتن  شلؤ  

 . رش ه  لبخاري .(  وي ر فنوا  للشح شلةس بيافر درر درر  يذص شكيف ه  

 
 : ز من الكذب )ياو ما يجو   

 عة  ألةر ل  شلش   ا هشضحتوا في كتاص  ألذكار  إييظ ه   ل ذص شى  كا  هدي  محلما فةجره في   
تحصني   انل  ل ذص  حلم  ل ذص فة   شمختصل ذلك ه   ل الم شسني  إلى  لمقادا ف ل مقصرن محمرن  مك  

مباةا كا   ل ذص مباةا شى   ك  لمقصرن شى  لظ  مك  تحصني  إال  ال ذص جاه  ل ذص ثظ إ  كا  تحصنل ذل
مال  شسئل إةسا  يي   كا  ش جبا كا   ل ذص ش جبا فلذ   رت ي مسيظ م  ظالظ وليا  تي  هش هرذ مال  شهر ي 

في يذ  كي  ه   شجب  ل ذص  لر ا   شكذ  لر كا  يياه شن ع  شهر ن ظالظ هرذيا شجب  ل ذص  لر ا وا ش ألةر  
في ظايل     قصا  عبارت  مقصرن  دحةحا لةس ير كاذ ا  اليسب  إلة  شى  كا  كاذ ا ورري شمعيى  لترري  ه

 لي , شباليسب  إلى ما   وم   لمخاآب شلر تل   لترري  شهآيق عبار   ل ذص فيةس  حل م في يذ   لحال 
  ديى    لعيماء  جر ه  ل ذص في يذ   لحال  حاوث هم كي رم رضي   ييوا هةوا سمعن رسرل  ش ستال 

لةس  ل ذ ص  لذي  صيم بن   لياس فنيمي رنل  هش  قرل رنل  ( مت ق يية . ه ن مسيظ في  يية  شسيظ  قرل :   
ولرم في بيء مما  قرل  لياس إال في ثال  تعيي  لحلص ش إلدالح بن   رش     الن هم كي رم شلظ هسمع  

 (.هشجوا  لياس شةاوث  للجل  ملهت  شةاوث  لمله  
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 الغـيـبة:

  ال  إلمام  ليرشي رةم    :    

وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أَ يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وا.قوا هللا إَ هللا   ال   تعالى:  

أولئك كاَ عنه  وال .قف ما ليس لك به علم إَ السمع والبصر والفؤاد كل  ش ال تعالى :   لحجل ت  .واب رحيم

 : ش ال تعالى  إلسل ء . مسئوال
 ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ق  . 

لسؤاة  يؤ  جمةؤ   ل ؤالم إال كالمؤا ظوؤلت فةؤ   لمصؤيح  شمتؤى  سؤتر    ييظ هة  ويباي ل ل مكيف ه   ح ؤ, 
فؤي ألة   ؤا ويجؤل  ل ؤالم  لمبؤاح إلؤى ةؤل م هش مكؤلشه شذلؤك ك نؤل   ل الم شتلك  في  لمصيح  فالسي   إلمسا  يي .

  لعان    ش لسالم  ال  عالوا بيء .
     :يؤؤؤن  ؤؤؤا رسؤؤؤرل   هي  لمسؤؤؤيمن  هفضؤؤؤل  ؤؤؤال مؤؤؤ  سؤؤؤيظ  لمسؤؤؤيمر  شيؤؤؤ  هبؤؤؤي مرسؤؤؤى رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤؤال 

 . مت ق يية ( لساة  شياه  م  
  :إ   لعيؤؤا لنؤؤت يظ  ال يمؤؤ  مؤؤا شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  هةؤؤ  سؤؤم   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل   

 مت ق يية  .( فنوا وحل بوا إلى  ليار ه عا مما بن   لمشلق ش لمالص وتين  

 وؤارييي  لجيؤ  شيبايؤاةي يؤ   ليؤار  ؤال لقؤا  شي  معاذ رضي   يي   ال :    ين  ا رسرل   هريلةي  عمل
تؤؤمتي  ؤؤ  بؤؤنئا شت ؤؤةظ  لصؤؤال  ش  سؤؤألن يؤؤ  ي ؤؤةظ شىةؤؤ  لةسؤؤنل ييؤؤى مؤؤ   سؤؤله   تعؤؤالى ييةؤؤ  تعيؤؤا   ال تشؤؤل  

 لخنؤؤل  لصؤؤرم جيؤؤ    لحكؤؤا  شتصؤؤرم رمضؤؤا  شتحؤؤ   لينؤؤن إ   سؤؤتطعن إلةؤؤ  سؤؤينال ثؤؤظ  ؤؤال هال هنلؤؤك ييؤؤى هبؤؤر ص 
 لمؤؤؤاء  ليؤؤؤار شدؤؤؤال   للجؤؤؤل مؤؤؤ  جؤؤؤرف  لينؤؤؤل ثؤؤؤظ تؤؤؤال تتجؤؤؤافى جيؤؤؤربوظ يؤؤؤ     لخطنئؤؤؤ  كمؤؤؤا  ط ؤؤؤ   لصؤؤؤا   تط ؤؤؤ

ذرش  سؤؤيام   يؤؤن بيؤؤى  ؤؤا رسؤؤرل يمؤؤرنه ش   لمضؤؤاج  ةتؤؤى بيؤؤ   عميؤؤر   لسؤؤجا  ثؤؤظ  ؤؤال هال هريؤؤل  بؤؤلهس  ألمؤؤل ش
يمرنه  لصال  شذرش  سيام   لجوان ثظ  ال هال هريل   مال  ذلؤك كيؤ   يؤن بيؤى  ؤا   ال رهس  ألمل  إلسالم ش   

فأرؤذ بيسؤاة   ؤال كؤا ييةؤك يؤذ   يؤن  ؤا رسؤرل   شىةؤا لمم رؤذش   مؤا ةؤت يظ  ؤ  فقؤال ث يتؤك همؤك شيؤل  رسؤرل   
 رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم. ( شجريوظ إال ةصا ا هلسيتوظ ييى  كب  لياس في  ليار 

      :هتارش  مؤا  لانبؤ   ؤالر    شرسؤرل  شي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال
تؤ  شى  لؤظ إ  كؤا  فؤي هرؤي مؤا ه ؤرل  ؤال إ  كؤا  فةؤ  مؤا تقؤرل فقؤا  غتي هييظ  ال ذكل  هرا   ما  كله  نؤل هفلهوؤن

 رش ه مسيظ.( .  ك  فة  ما تقرل فقا بوت  

    شي  هبي  كل  رضي   يي  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال فؤي رطيتؤ  وؤرم  ليحؤل  ميؤى فؤي ةجؤ
شهمؤر ل ظ شهيل ضؤكظ ةؤل م ييؤةكظ كحلمؤ  وؤرمكظ يؤذ  فؤي بؤولكظ يؤذ  فؤي بيؤاكظ يؤذ  هال يؤل  إ  نمؤاءكظ  لرن ع :   

 ق يية  .مت ( .  بيان

    يؤؤن ليييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ةسؤؤبك مؤؤ  دؤؤفة  كؤؤذ  شكؤؤذ   ؤؤال يا شؤؤ  رضؤؤي   ييوؤؤا  الؤؤن:     شيؤؤ 
فقال لقا  ين كيم  لر محجن  ماء  لبحؤل لمحجتؤ .   الؤن :  شةكنؤن لؤ  إةسؤاةا فقؤال مؤا   عة  للش   تعيي  صنل  

. شمعيؤى محجتؤ    لتلمذي ش ال ةاوث ةسؤ  دؤحةمرش ه هبر ن شن ش ( .  شكذ  هةب هةي ةكنن إةساةا شى  لي كذ  
 .ةتيوا شقبحوا  رالطت  مخالط  وتانل بوا آعم  هش ريح  لشا  
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(  لؤؤيجظ ومااا ينطااق عاان الهااوى إَ هااو إال وحااي يااوح شيؤؤذ  مؤؤ  هبيؤؤ   لحش جؤؤل يؤؤ   لانبؤؤ  .  ؤؤال   تعؤؤالى :   
لمؤؤا يؤؤلج بؤؤي مؤلرت  قؤؤرم لوؤؤظ هظ ؤؤار مؤؤ   هةؤؤس رضؤؤي   ييؤؤ   ؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ:   شيؤ  

بوؤا شجؤريوظ شدؤاشريظ فقيؤن مؤ  يؤمالء  ؤا جيليؤل  ؤال يؤمالء  لؤذو   ؤأكير  لحؤرم  ليؤاس شيقعؤر   ةحاس  خمشر  
 رش ه هبر ن شن.(   في هيل ضوظ

 :شي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال 

 ( .رش ه مسيظ . م  شيلض  شمال ةل م ن كل  لمسيظ ييى  لمسيظ     

 باب توريم  ماع الغنبة وأمر من  مة غنبة مورمة )ر ها واانكار و   وائ سا : 
 .  لقصؤؤم وإذا ساامعوا اللغااو أعرضااوا عنااه   فؤؤل  يجؤؤح هش لؤؤظ  قيؤؤل ميؤؤ  فؤؤارق  لمجيؤؤس إ  همكيؤؤ   ؤؤال تعؤؤالى : 

إَ السمع والبصار والفاؤاد كال أولئاك  ش ال تعؤالى :  . لمممير    هم عن اللغو معرضوَ والذين  ش ال تعالى : 

وإذا رأيات الاذين يخوضاوَ فاي آيا.ناا فاأعرِ عانهم حتا  يخوضاوا  تعالى :  . ش ال   إلسل ء كاَ عنه مسئوال

  .  ألةعام  بعد الذكرى مع القوم الظالمين في حديث غيره وإما ينسينك الشيطاَ فال .قعد 
 ي  يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال:   مؤ  رن يؤ  يؤلض هرةؤ  رن   يؤ  شي  هبي  لارن ء رضي   ي

  ل ةام  ( رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس .  شجو   ليار ورم 
 
 الوصول إليه إال )سا:  )ياو ما  باش من الغنبة او م أو الغنبة تباش لغرك صويح شروي ال يمكن 

 شير ست  هسباص:  
هش  ؤار  ييؤى إةصؤاف   يرم ه  وت يظ إلؤى  لسؤيطا  ش لقاضؤي شغنليمؤا ممؤ  لؤ  شال ؤ  :  فةجره ليم  التظ م ألشل -

 م  ظالم  فةقرل ظيميي فال   كذ  .
فةقرل لم  ولجر   ارت  ييى إه لؤ   لمي ؤل فؤال   : اال تعانة و   تغننر المنكر ور  العاصي إل  الصواب ل اةي -

  لمي ل فل  لظ  قصا ذلك كا  ةل ما. دل إلى إه ل   عمل كذ  فاهجله يي  شةحر ذلك شيكر  مقصرنه  لتر 
لؤؤ  ذلؤؤك شمؤؤا آليقؤؤي فؤؤي  : فةقؤؤرل ليم تؤؤي ظيميؤؤي هبؤؤي هش هرؤؤي هش هشجؤؤي هش فؤؤال   كؤؤذ  فوؤؤل  اال ههتفتاء ل الؤؤث  -

ه   قؤرل مؤا تقؤرل   لخالص مي  شتحصنل ةقي شنف   ل يظ شةحر ذلك فوذ  جا ح ليحاج  شل    ألةر  ش ألفضل 
فؤالتعنن  جؤا ح  ش هشج كا  مؤ  همؤله كؤذ  فلةؤ   حصؤل  ؤ   لاؤلض مؤ  غنؤل تعنؤن  شمؤ  ذلؤك في رجل هش بخم ه

 كما سيذكله في ةاوث ييا إ  باء   تعالى.
ميوا جلح  لمجلشةن  م   للش    : شذلك م  شجره  توذ ر المس منن من الار ونصيوتسم لل     -

إةسا  هش مشاركت  هش  يوا  لمشاشر  في مصايل  ش لشورن شذلك جا ح  لجماع  لمسيمن  بل ش جب ليحاج  شم
 لتي فة   ئ  لمساش  إوا ي  هش معاميت  هش غنل ذلك هش محاشرت  شيجب ييى  لمشاشر ه  ال  خ ي ةال  بل وذكل 

 لمت ق  بذلك  بية   ليصةح  شميوا إذ  ره  مت قوا وتلنن إلى ميتاع هش فاسق  أرذ يي   لعيظ شراف ه  وتضلر
شييبس  بيةا  ةال   شل  ه   قصا  ليصةح  شيذ  مما  ايط فة  ش ا  حمل  لمت يظ بذلك  لحسا فعية  ةصةحت  

إما   لشةطا  يية  ذلك شيخنل إلة  هة  ةصةح  فينت ط  لذلك. شميوا ه   كر  ل  شال   ال  قرم بوا ييى شجووا
لم  ل  يية  شال   يام    أال  كر  دالحا لوا شىما  أ   كر  فاسقا هش ما ال شةحر ذلك فةجب ذكل ذلك
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شيرلي م   صيم هش  عيظ ذلك مي  لةعامي   مقتضى ةال  شال  اتل    شه   سعى في ه   ح   ييى  لنحيي  
   .  الستقام  هش  ستيال 

:  كالمجايل  شلص  لخمل شمصانر   لياس شهرذ  لمكس أو يكوو مجاهرا بفسقه أو )دوته لخامس  -
 ألمرر  لباآي  فةجره ذكله  ما  جايل    شيحلم ذكله  انله م   لعنرص إال ه   كر  ظيما شترلي  شجبا    ألمر ل 

 مما ذكلةاه. لجر هه سيب هللارل
: فلذ  كا   إلةسا  معلشفا بيقب كاأليمش ش أليلج ش ألدظ ش أليمى ش ألةرل  التعريل لسانس  -
 علي    انل ذلك كا  هشلى .جاه تعلي وظ بذلك شيحلم إآال   ييى جو   لتي ةم شلر همك  ت شغنليظ 

  لعيماء شهك ليا مجم  يية  .  فوذه ست  هسباص ذكليا 
 

 اإلفساد:  النميمة وهي نقل الكالم بين الناس عل  جهة

 ق. ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد. ش ال تعالى:   لقيظ  هماز مشاء بنميم  ال   تعالى :   
 مت ق يية (  ال وارل  لجي  ةمامل رسرل   ديى   يية  شسيظ:   شي  ةذ    رضي   يي   ال  ا . 

 ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ مؤؤل  قيؤؤلي  فقؤؤال إةومؤؤا  عؤؤذ ا  شمؤؤا   ييومؤؤا :    شيؤؤ   بؤؤ  عبؤؤاس رضؤؤي
 مت ؤق ييةؤ ( هةايما ف ا   مشي  اليمةم  شهمؤا  آلرؤل ف ؤا  ال  سؤتتل مؤ  برلؤ   عذ ا  في كينل بيى إة  كينل هما 

 معيى شما  عذ ا  في كينل هي كينل في هيموما ش نل كينل تلك  يينوما . .  ال  لعيماء 

  

 ذو الوجهين :

يستخفوَ من الناس وال يستخفوَ من هللا وهو معهم إذ يبيتوَ ماال يرضي من القاول وكااَ هللا  :   ال   تعالى

  ليساء  بما يعملوَ محيطا

تجؤاش   ليؤاس معؤان  رةؤاريظ فؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :   * شيؤ  هبؤي يليؤل  رضؤي 
فؤؤي  إلسؤؤالم إذ  فقوؤؤر  . شتجؤؤاش  رةؤؤار  ليؤؤاس فؤؤي يؤؤذ   لشؤؤأ  هبؤؤايظ لؤؤ  كل  ةؤؤ  شتجؤؤاش  بؤؤل   لجاييةؤؤ  رةؤؤاريظ 

 مت ق يية  .(   أتي يمالء برج  شيمالء برج   لياس ذ   لرجون   لذي 
إةا ةؤارل ييؤى سؤالآنييا فيقؤرل لوؤظ  ه  ةاسا  الر  لجاه ييا   ب  يملش رضي   ييوماا: * شي  محما ب  هي

رش ه " دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ كيا ةعا يؤذ  ة ا ؤا ييؤى يوؤا رسؤرل   : "   خالف ما ةت يظ إذ  رلجيا م  ييايظ  ال
  لبخاري .
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 إَاعة الفاحشة وإفساد ذات بين المسلمين :

 هال هريؤلكظ  أفضؤل مؤ  نرجؤ   لصؤةام ش لصؤؤال   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ :    يؤ  هبؤي  لؤارن ء
ش لصؤا    ؤؤالر  بيؤؤى  ؤؤال دؤؤالح ذ ت  ليؤؤن  فؤؤل  فسؤؤان ذ ت  ليؤؤن  يؤؤي  لحالقؤؤ   ؤؤال هبؤؤر عةسؤؤى يؤؤذ  ةؤؤاوث دؤؤحةم 

 ( .  ق  لاو شيلش  ي   لييي ديى   يية  شسيظ هة   ال يي  لحالق  ال ه رل تحيق  لشعل شل   تحي
  نؤل  ؤا رسؤرل   متؤى   ةاثيا هيا ب   حنى  لامشقي ةؤاثيا هبؤر معنؤا ةؤاثيا مكحؤرل يؤ  هةؤس بؤ  مالؤك  ؤال 

ةؤاع  ال تمؤار  ؤالمعلشف ش ليوؤي يؤ   لمي ؤؤل  ؤال إذ  ظوؤل فؤةكظ مؤا ظوؤل فؤؤي بيؤي إسؤل  نل إذ  كاةؤن  ل اةشؤ  فؤؤي 
 ( .  كباركظ . ش لميك في دااركظ. ش لعيظ في رذ ل ظ

  

 َهادة الزور:

ش جتيير   رل  لحشر  لح  ش ال تعالى شال تقف ما لةس لك    ييظ  إلسل ء ش ال تعالى ما    ال   تعالى
ق ش ال تعالى إ  ربك لبالملدان  ل جل ش ال تعالى ش لذو  ال  شواش   لحشر  وي , م   رل إال لا   ر نب يتنا 

رسرل   ديى   يية  شسيظ هال هةيئ ظ  أكيل  ل با ل  ييا بيى   ال  ال  ل ل ا  شي  هبي  كل  رضي   يي  
شكا  مت ئا فجيس فقال هال ش رل  لحشر شبوان   لحشر فما ه ل   ا رسرل    ال  إلبل    اهلل شيقرق  لر لاو  

  كلريا ةتى  ييا لنت  سكن مت ق يية  .

  
 الفحَ والبذاءة :

شسؤيظ :   لؤةس  لمؤمم   الطعؤا  شال  ليعؤا  شال  ل رسؤرل   دؤيى   ييةؤ ي   ب  مسؤعرن رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤا
  ل اةش شال  ليذيء (  رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس 

 
 لعن إنساَ بعينه أو دابة: 

يؤؤ  هبؤؤي هيؤؤا ثابؤؤن بؤؤ   لضؤؤحا   ألةصؤؤاري رضؤؤي   ييؤؤ  شيؤؤر مؤؤ  هيؤؤل بةعؤؤ   للضؤؤر    ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    *
مؤ  ةيؤؤف ييؤؤى  مؤؤن   ميؤ  غنؤؤل  إلسؤؤالم كاذ ؤا متعمؤؤا  فوؤؤر كمؤؤا  ؤال   شمؤؤ   تؤؤل ة سؤؤ  :    دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ 

 ( مت ق يية  . ييى رجل ةذر فةما ال  مي     شلع   لممم  كقتي   شيء يذص    ورم  ل ةام    شلةس 
(  كؤر  لعاةؤا  ال ويباؤي لصؤاوق ه   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال :    * شي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   دؤيى 

 رش ه مسيظ .
ال  كؤؤر   ليعؤؤاةر  بؤؤ عاء شال دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :    * شيؤؤ  هبؤؤي  لؤؤارن ء رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   

 . رش ه مسيظ( بوا ء ورم  ل ةام  
 ال تالييؤؤؤر  بيعيؤؤؤ    شال* شيؤؤ  سؤؤؤمل  بؤؤؤ  جيؤؤؤاص رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ :   

 رش ه هبر ن شن ش لتلمذي ش اال ةاوث ةس  دحةم. (  اضب  شال  اليار
إ   لعيؤا إذ  لعؤ  بؤنئا دؤعات   يي   ال  ال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :    * شي  هبي  لارن ء رضي  

منيؤا شبؤماال فؤلذ  نشةوا ثظ توبط إلى  ألرض فتايق هبر بوا نشةوؤا ثؤظ تأرؤذ    ليعي  إلى  لسماء فتايق هبر ص  لسماء 
 ( رش ه هبر ن شن .كا  هيال لذلك شىال رجعن إلى  ا يوا  لظ تجا مساغا رجعن إلى  لذي ل ع  فل  
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  ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤي  عؤؤة هسؤؤ اره  بنيمؤؤا رسؤؤرل   دؤؤيى * شيؤؤ  يمؤؤل   بؤؤ   لحصؤؤن  رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال :   
شسؤيظ فقؤال رؤذش  مؤا يينوؤؤا    دؤيى   ييةؤ   ش مؤله  مؤ   ألةصؤار ييؤى ةا ؤ  فضؤجلت فيعيتوؤا فسؤم  ذلؤؤك رسؤرل

 رش ه مسيظ . (  ال يمل   ف أةي هر يا  آل  تمشي في  لياس ما  علض لوا هةا . شنيريا فلةوا ميعرة 
 

 حق:  سب المسلم بغير

   ألةح ص  اوالذين يؤذوَ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين :    ال   تعالى

(  سباص  لمسؤيظ فسؤرق ش تالؤ  ك ؤل ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ :    * ي   ب  مسعرن رضي   يي  
 مت ق يية  .

ال ولمؤي رجؤؤل رجؤؤال  ال سؤؤق سؤؤم  رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل :    * شيؤ  هبؤؤي ذر رضؤؤي   ييؤ  هةؤؤ  
 رش ه  لبخاري . ( داةب  كذلكهش  ل  ل إال  رتات يية  إ  لظ  ك  

 لمتسؤؤؤؤؤا ا  مؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤاال فعيؤؤؤؤؤى * شيؤؤؤؤؤ  هبؤؤؤؤؤي يليؤؤؤؤؤل  رضؤؤؤؤؤي   ييؤؤؤؤؤ  ه  رسؤؤؤؤؤرل   دؤؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤؤيظ  ؤؤؤؤؤال :   
 رش ه مسيظ .( .  ميوما ةتى  عتاي  لم يرم  لباني 

لضؤؤارص بنؤؤاه ه تؤؤي  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ بلجؤؤل  ؤؤا بؤؤلص  ؤؤال  ضؤؤلبره  ؤؤال هبؤؤر يليؤؤل  فميؤؤا  شييؤؤ   ؤؤال :    *
ب ربؤ  فيمؤؤا  ةصؤلف  ؤال  عؤة  لقؤرم :  هرؤؤح     .  ؤال ال تقرلؤر  يؤذ  ال تعنيؤر  ييةؤؤ   ش لضؤارص بيعيؤ  ش لضؤارص 

 . رش ه  لبخاري (   لشةطا 
 

 اإليذاء:

 ص  ألةح  والذين يؤذوَ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا :   ال   تعالى  

 لمسؤيظ مؤ  رضؤي   ييومؤا  ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :    ي  ييا   ب  يملش بؤ   لعؤاص 
  مت ق يية  .( يجل ما ةوى   يي  سيظ  لمسيمر  م  لساة   شياه ش لمواجل م  

    :فيتأتؤؤ  مينتؤؤ   لجيؤ   مؤؤ  هةؤب ه  وحةؤؤحح يؤ   ليؤؤار شيؤؤارل شييؤ   ؤؤال  ؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ
 رش ه مسيظ .(  شير ومم   اهلل ش لنرم  آلرل شلةأت إلى  لياس  لذي  حب ه  ومتي إلة 

 

 دنيا:  الحسد وهو .مني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو

  .  ليساء أم يحسدوَ الناس عل  ما آ.اهم هللا من فضله  ال   تعالى : 

إ ؤؤاكظ ش لحسؤؤا فؤل   لحسؤؤا  أكؤؤل  لحسؤؤيات يؤ  ه   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  ؤؤال :   يليؤؤل  رضؤؤي   ي شيؤ  هبؤؤي
 .رش ه هبر ن شن.(  هش  ال   لعشب كما تأكل  ليار  لحطب  
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 التجسس والتسمع لكالم من يكره استماعه :

ات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذوَ المؤمنين والمؤمن  ش ال تعالى : .  لحجل ت  وال .جسسوا  ال   تعالى: 

  ألةح ص. بهتانا وإثما مبينا  فقد احتملوا 

  : إ ؤؤؤاكظ ش ل ؤؤ  فؤؤؤل   ل ؤؤؤ  هكؤؤؤذص   يؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤؤ  ه  رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال
مؤا همؤلكظ شال تجسسر  شال تيافسر  شال تحاساش  شال تباغضر  شال تا بلش  شكرةر  عبان   إرر ةا ك  لحاوث شال تحسسر 

 حسؤؤب  -شيشؤؤنل إلؤؤى دؤؤاره  -ال   يمؤؤ  شال  خذلؤؤ  شال  حقؤؤله    لتقؤؤر  يويؤؤا  لتقؤؤر  يويؤؤا     لمسؤؤيظ هرؤؤر  لمسؤؤيظ 
 لمسيظ كل  لمسيظ ييى  لمسيظ ةؤل م نمؤ  شيلضؤ  شمالؤ    إ    ال وي ؤل إلؤى   مليء م   لشل ه   حقل هراه   

ال تحاسؤاش  شال تباغضؤر  شال تجسسؤر  ( شفؤي رش  ؤ :    يؤربكظ وي ل إلؤى  هجسانكظ شال إلى درركظ شهيمال ظ شل   
ال تقؤاآعر  شال تؤؤا بلش  شال تباغضؤر  شال تحاسؤؤاش  شفؤي رش  ؤؤ :    (  شال تحسسؤر  شال تياجشؤر  شكرةؤؤر  عبؤان   إرر ةؤؤا

 كؤؤؤل يؤؤؤذه رش ه مسؤؤؤيظ (   عضؤؤؤكظ ييؤؤؤى بةؤؤؤ   عؤؤؤة ال توؤؤؤاجلش  شال وبؤؤؤ  ( شفؤؤؤي رش  ؤؤؤ  :    شكرةؤؤؤر  عبؤؤؤان   إرر ةؤؤؤا
  للش  ات . شرش   لبخاري هك ليا .

  إةؤؤك إ   تبعؤؤن يؤؤرر ت رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل :    شيؤؤ  معاشيؤؤ  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال سؤؤمعن
 رش ه هبر ن شن  لسيان دحةم. ةاوث دحةم (   لمسيمن  هفساتوظ هش كات ه  ت سايظ

    : إةؤا  ؤا ةونيؤا يؤ     يؤذ  فؤال  تقطؤل لحنتؤ  رمؤل  فقؤالتى بلجل فقنؤل لؤه  هة  شي   ب  مسعرن رضي   يي
 .(   لتجسس شل   إ    ول ليا بيء ةأرذ   

 .شمسيظ ةاوث ةس  دحةم رش ه هبر ن شن  لسيان ييى بل   لبخاري 

 
 سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة:

  لحجل ت .(   ا هووا  لذو  هللامير   جتيير  ك نل  م   ل   إ   عة  ل   إثظ    ال   تعالى:

 إ اكظ ش ل   فل   ل   هكذص  لحاوثشي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال :   
 مت ق يية .(  

  
 احتقار المسلمين :

َْ يَكُونُوا َخْيراً   :  ال   تعالى َ ِمْنُهْم َوال نَِساء  ِمْن نَِساِء  يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا ال يَْسَخْر قَْوم  ِمْن قَْوِم َعَس  أ

َْ يَكُنه َخْيراً ِمْنُهنه َوال .َْلِمُزوا أَْنفَُسكُْم َوال .َنَابَُزوا بِاألَْلقَاِب ِبئَْس ااِلْسُم اْلفُسُوُق بَ  َِ َوَمْن لَْم يَتُْب َعَس  أَ ْعدَ اأِليَما

 ََ    . (11  لحجل ت:  فَأُولَئَِك هُُم الظهاِلُمو
  لومح  .  ويل لكل همزة لمزة : ىتعال ش ال

  مؤ   لشؤل ه   حقؤل  شي  هبي يليل  رضؤي   ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال :    حسؤب  مؤليء
 هراه  لمسيظ ( رش ه مسيظ .
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  ال وؤؤارل  لجيؤؤ  مؤؤ  كؤؤا  فؤؤي  يبؤؤ    ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال :    شيؤؤ   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى
شةعيؤ  ةسؤي  فقؤال إ    جمنؤل  حؤب  لجمؤال    م  كيل فقال رجل إ   للجل  حؤب ه   كؤر  ثربؤ  ةسؤيا م قال ذر 

  ةتقاريظ . شمعيى  طل  لحق نفع  شغمطوظ  رش ه مسيظ .(  ل يل  طل  لحق شغمط  لياس
     ال  ا ؤل    ؤال رجؤل و ديى   ييةؤ  شسؤيظ :   شي  جياص ب  ييا   رضي   يي   ال  ال رسرل 

رش ه (  ؤا غ ؤلت لؤ  شهةبطؤن يميؤك ل ال    فقال   يح شجل : م  ذ   لذي وتألى ييي ه  ال هغ ل ل ال  ؟ إةؤي 
 مسيظ.

 

 إاهار الشما.ة بالمسلم:

إَ الذين يحبوَ أَ .شيع الفاحشة في  . ش ال تعالى :   لحجل ت  إنما المؤمنوَ إخوة :   ال   تعالى 

  ليرر. ا لهم عذاب أليم في الدنيا والخرة الذين آمنو

   :ال ت ول  لشمات  ألرةك شي  ش ثي  ب   ألسق  رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ
 . رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس (  فنلةم    شييتيةك

  
 الغَ والخداع:

   األحزاب  غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبيناوالذين يؤذوَ المؤمنين والمؤمنات ب   ال   تعالى :

   مؤ  ةمؤل يينيؤا  لسؤالح فيؤةس ميؤا ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال :    شي  هبي يليل  رضي   يي
 رش ه مسيظ .( شم  غشيا فيةس ميا 

      أنرؤل وؤاه فنوؤا فيالؤن هدؤا ع  ه  رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مؤل ييؤى دؤيل  آعؤام فل  :    شفي رش
 لطعؤؤام  ؤؤال هدؤؤابت   لسؤؤماء  ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال هفؤؤال جعيتؤؤ  فؤؤرق  لطعؤؤام ةتؤؤى وؤؤل ه  بيؤؤال فقؤؤال مؤؤا يؤؤذ   ؤؤا دؤؤاةب 

 ( .  لياس م  غشيا فيةس ميا
   مت ق يية  . ( ةوى ي   ليجششسيظ :    شي   ب  يمل رضي   ييوما ه   لييي ديى   يية 

     :رسؤرل   دؤيى   ييةؤ   رجل للسرل   ديى   يية  شسيظ هة   خاع في  لينؤرع فقؤال  ذكلشيي   ال
 (  مت ق يية  . شسيظ م   ا عن فقل ال رال  

  لخا ع  .  لخال    خاء معجم  مكسرر  شباء مرةا  شيي 

 

 الغدر :

وأوفوا بالعهد إَ العهد كاَ  عالى : ش ال ت  لما ا  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ال   تعالى :  

   إلسل ء . مسئوال 
  هربؤ  مؤ  كؤ   ب   لعاص رضي   ييومؤا ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال :   شي  ييا   ب  يملش

فةؤ  رصؤي  مؤيو  كؤا  فةؤ  رصؤي  مؤ   لي ؤاق ةتؤى وؤايوا إذ  هؤتمؤ  رؤا  شىذ   فة  كا  ميافقا رالصؤا شمؤ  كاةؤن
 . متفق عليه (شىذ  يايا غار شىذ  رادظ فجل ةا  كذص

   : ل ؤؤؤل غؤؤؤانر  شيؤؤؤ   بؤؤؤ  مسؤؤؤعرن ش بؤؤؤ  يمؤؤؤل شهةؤؤؤس رضؤؤؤي   يؤؤؤيوظ  ؤؤؤالر :   ؤؤؤال  لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ
 . مت ق يية ( ورم  ل ةام   قال يذه غار  فال   لر ء 
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  ؤل غؤانر لؤر ء ييؤا إسؤت  وؤرم ل ؤال :    شي  هبي سعنا  لخؤاري رضؤي   ييؤ  ه   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 
 .  رش ه مسيظ(  ل ةام  ولف  ل   قار غاره هال شال غانر هي ظ غار  م  همنل يام  

  :ؤؤال   تعؤالى ثالثؤؤ  هةؤؤا رصؤؤموظ وؤؤرم شيؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال    
 شرجؤل  سؤتأجل هجنؤل  فاسؤترفي ميؤ  شلؤظ  عطؤ  هجؤلههيطى بي ثظ غار   شرجل  اع ةل  فأكؤل ثميؤ      ل ةام  رجل 

 . رش ه  لبخاري (  

 

 المن بالعطية :

الذين ينفقوَ  ش ال تعالى :  . لبقل    يا أيها الذين آمنوا ال .بطلوا صدقا.كم بالمن واألذى :   ال   تعالى

   لبقل .  أنفقوا منا وال أذى أموالهم في سبيل هللا ثم ال يتبعوَ ما 

شال وي ؤل  ثالثؤ  ال  كيموؤظ   وؤرم  ل ةامؤ  ي  هبي ذر رضي   يي  ي   لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال:     *
إلؤؤؤؤنوظ شال وؤؤؤؤحكنوظ شلوؤؤؤؤظ يؤؤؤؤذ ص هلؤؤؤؤةظ     ؤؤؤؤال فقلهيؤؤؤؤا رسؤؤؤؤرل   دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤيظ ثؤؤؤؤال  مؤؤؤؤل ت   ؤؤؤؤال هبؤؤؤؤر ذر 

 رش ه مسيظ.(  لمي ق سيعت   الحيف  ل اذصشرسلش  م  يظ  ا رسرل    ال:   لمسيل ش لميا  ش  رابر  
 

 االفتخار والبغي :

إنما السبيل عل  الذين  . ش ال تعالى:   ليجظ  فال .زكوا أنفسكم هو أعلم بمن ا.ق  :   ال   تعالى

 . لشرر    أولئك لهم عذاب أليم يظلموَ الناس ويبغوَ في األرِ بغير الحق

   تعؤالى هشةؤى إلؤؤي  إ     ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :   يؤ  عةؤاض بؤ  ةمؤار رضؤي   ييؤ
.  ؤؤؤؤال هيؤؤؤؤل  لياؤؤؤؤ   لباؤؤؤؤؤي  رش ه مسؤؤؤؤيظ(  ه  تر ضؤؤؤؤعر  ةتؤؤؤؤى ال وباؤؤؤؤي هةؤؤؤؤا ييؤؤؤؤؤى هةؤؤؤؤا شال   خؤؤؤؤل هةؤؤؤؤا ييؤؤؤؤى هةؤؤؤؤؤا

 ش الستطال  .  لتعاي 
   :يؤؤؤؤك  ليؤؤؤؤاس إذ   ؤؤؤؤال  للجؤؤؤؤل يشيؤؤؤؤ  هبؤؤؤؤي يليؤؤؤؤل  رضؤؤؤؤي   ييؤؤؤؤ  ه  رسؤؤؤؤرل   دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤيظ  ؤؤؤؤال

.  للش  ؤؤ   لمشؤؤورر  هيي  وؤؤظ بلفؤؤ   ل ؤؤاف شرشي بيصؤؤيوا شيؤؤذ   ليوؤؤي لمؤؤ   ؤؤال ذلؤؤك يجبؤؤا  رش ه مسؤؤيظ( هيي وؤؤظ  فوؤؤر 
لييؤؤاس ش رت ايؤؤا ييؤؤنوظ فوؤؤذ  يؤؤر  لحؤؤل م   شهمؤؤا مؤؤ   الؤؤ  لمؤؤا وؤؤل  فؤؤي  ليؤؤاس مؤؤ  ةقؤؤم فؤؤي همؤؤل  بي سؤؤ  شتصؤؤاغل  

 يكذ  فسله  لعيماء شفصيره . شييى  لاو  فال  أس    . نويوظ ش ال  تححةا يينوظ 
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 ذلك: هجراَ المسلمين فوق ثالثة أيام إال لبدعة .ظاهر بفسق أو نحو

 

وال .عاااونوا علاا  اإلثاام  ش ؤؤال تعؤؤالى: .  لحجؤؤل ت  إنمااا المؤمنااوَ إخااوة فأصاالحوا بااين أخااويكم  ؤؤال   تعؤؤالى:  

  لما ا  .  والعدواَ

   ال تقؤؤؤاآعر  شال تؤؤا بلش  شال تباغضؤؤؤر  شال دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ:    يؤؤ  هةؤؤس رضؤؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤرل
 مت ق يية  .(  شكرةر  عبان   إرر ةا شال  حل لمسيظ ه  ووجل هراه فرق ثال  تحاساش  

  ال  حؤل لمسؤيظ ه  ووجؤل هرؤاه فؤؤرق   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  ؤال :   شيؤ  هبؤي هوؤرص رضؤي   ييؤ  ه  رسؤرل
 مت ق يية  .(  لذي وياه  السالم  ا  فةعلض يذ  شيعلض يذ  شرنليما ثال  لةال ويت ة

   :تعؤؤؤلض  أليمؤؤؤال فؤؤؤي كؤؤؤل  ثيؤؤؤن  شيؤؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤؤل  رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ
تؤى  تلكؤر  يؤذو  ة شرمةس فةا ل   ل ل  مليء ال  شل   اهلل بنئا إال  ملء  كاةن بني  شبؤن  هرةؤ  بؤحياء فةقؤرل

 رش ه مسيظ .(   صطيحا

    :إ   لشؤةطا   ؤا وؤئس ه   عيؤاه  شي  جابل رضي   يي   ال سؤمعن رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل
 يؤربوظ شتقؤاآعوظ   لتحؤليش :  إلفسؤان شتاننؤل  مسؤيظ .( رش ه   لمصير  في جحيل   لعلص شل ؤ  فؤي  لتحؤليش بنؤيوظ

. 

 ال  حؤل لمسؤيظ ه  ووجؤل هرؤاه فؤرق ل رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :   شي  هبي يليل  رضي   يي   ؤال  ؤا
 رش ه هبر ن شن  لسيان ييى بل   لبخاري .( ثال  فم  يجل فرق ثال  فمات نرل  ليار 

  بؤؤ  هبؤي ةؤارن  ألسؤيمي شيقؤؤال  لسؤيمي  لصؤحابي رضؤي   ييؤؤ  هةؤ  سؤم   لييؤي دؤؤيى  شيؤ  هبؤي رؤل ش ةؤارن
 رش ه هبر ن شن  لسيان دحةم.(  هراه سي  فور كس ك نم  م  يجل    يية  شسيظ  قرل : 

    : ال  حؤل لمؤمم  ه  ووجؤل ممميؤا فؤرق شي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ؤال
ا  ؤاء    ثال  فينيق  شلةسيظ يية  فل  رن ييةؤ   لسؤالم فقؤا  بؤتلكا فؤي  ألجؤل شى  لؤظ وؤلن ييةؤ  فقؤ ثال  فل  ملت 

إذ  كاةؤن  لوجؤؤل  هلل تعؤالى فيؤةس مؤؤ   رش ه هبؤر ن شن  لسؤيان ةسؤؤ   ؤال هبؤر ن شن(  مؤؤ   لوجؤل   ؤاإلثظ شرؤلج  لمسؤيظ 
 يذ  في بيء.

 
************* 
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  عالج أمراِ القلوب  و  الرقائق والزهد 

 
 ذكر الموت وقصر األمل :             

 :  جاء في رياض  لصالحن 
كل نفس ذائقة الموت وإنما .وفوَ أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل  :  تعالى  ال  

 .هللال يمل    الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع  الغرور

 .لقما    وما .دري نفس ماذا .كسب غدا وما .دري نفس بأي أرِ .موت ش ال تعالى :  

  .  ليحل  ال يستأخروَ ساعة وال يستقدموَ فإذا جاء أجلهم ش ال تعالى :  
يا أيها الذين آمنوا ال .لهكم أموالكم وال أوالدكم  عن ذكر هللا ومن يفعل ذلك فأولئك هم  ش ال تعالى :  

دق  الخاسروَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أَ يأ.ي أحدكم الموت فيقول رب  لوال أخر.ني إل  أجل قريب فأصه

 .  لميافقر    ين ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلها وهللا خبير بما .عملوَوأكن من الصالح

حت  إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوَ لعلي أعمل صالحا فيما .ركت كاال إنهاا كلماة   ش ال تعالى : 

ءلوَ فمن ثقلات هو قائلها  ومن ورائهم برزخ إل  يوم يبعثوَ فإذا نفخ في الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتسا

موازينه فأولئك  هم المفلحوَ ومن خفت موازينه فأولئاك الاذين خساروا أنفساهم فاي جهانم خالادوَ .لفاح وجاوههم 

قااال كام لبثااتم فااي  إلؤؤى  رلؤ  تعؤالى :  ...تلاا  علاايكم فكناتم بهااا .كاذبوَ آياا.يالناار وهاام فيهاا كااالحوَ  ألام .كاان 

فاسأل العادين قال إَ لبثتم إال قليال لو أنكم كناتم .علماوَ أفحسابتم  األرِ عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

ألم يأَ للذين آمنوا أَ .خشاع قلاوبهم لاذكر هللا   : ش ال تعؤالى  .  لمممير   أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال .رجعوَ 

قلاوبهم وكثيار مانهم فاساقوَ وما نزل من الحق وال يكونوا كالذين أو.وا الكتاب من قبل فطاال علايهم األماد فقسات 

ش آل ات في  لباص ك نل  معيرم .   لحاوا 
 :هرؤذ رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  مي يؤي فقؤال كؤ  فؤي  لؤاةةا كأةؤك    شي   ب  يمل رضي    ييوما  ؤال

 غليؤؤب هش يؤؤابل سؤؤينل شكؤؤا   بؤؤ   يمؤؤل رضؤؤي   ييومؤؤا  قؤؤرل إذ  همسؤؤنن فؤؤال تيت ؤؤل  لصؤؤباح شىذ  هدؤؤبحن فؤؤال
  رش ه  لبخاري .(  تيت ل  لمساء شرذ م  دحتك لملضك شم   ةةاتك لمرتك

    مسؤؤؤيظ لؤؤؤ  بؤؤؤيء وردؤؤؤي فةؤؤؤ   وينؤؤؤن لنيتؤؤؤن  إال  ئ مؤؤؤا ةؤؤؤق  مؤؤؤل شييؤؤؤ  ه  رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال
ت ششدنت  مكترب  يياه ( مت ق يية  .يذ  ل ,  لبخاري شفي رش  ؤ  لمسؤيظ وينؤن ثؤال  لةؤال  ؤال  بؤ  يمؤل مؤا  مؤل 

 ( .ييي لني  ميذ سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال ذلك إال شيياي شدنتي
   رؤط  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ رطؤا ملبعؤا شرؤط رطؤا  فؤي  لرسؤط :   شي   بؤ  مسؤعرن رضؤي   ييؤ   ؤال

يؤذ   هجيؤ  رارجا مي  شرط رططا داار  إلى يذ   لذي في  لرسط م  جاةب   لذي في  لرسط فقال يذ   إلةسؤا  ش 
محةطا  ؤ  هش  ؤا هةؤا   ؤ  شيؤذ   لؤذي يؤر رؤارج هميؤ  شيؤذه  لخطؤط  لصؤاار  أليؤل ض فؤل  هرطؤأه يؤذ  ةوشؤ  يؤذ  

 رش ه  لبخاري .(  شى   هرطأه يذ  ةوش  يذ 

    : ؤانرش   األيمؤال سؤبعا يؤل تيت ؤلش  ي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال 
سؤؤةا هش غيؤؤى مطغةؤؤا هش ملضؤؤا م سؤؤا  هش يلمؤؤا  م يؤؤا  هش مرتؤؤا مجوؤؤح  هش  لؤؤاجال فشؤؤل غا ؤؤب ويت ؤؤل هش إال فقؤؤل  مي

 (  رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس   .  لساي  ش لساي  هنيى شهمل
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    رش ه  لتلمؤؤؤذي ش ؤؤؤال هك ؤؤؤلش  ذكؤؤل يؤؤؤانم  ليؤؤذ ت  عيؤؤؤي  لمؤؤرتشييؤؤ   ؤؤؤال  ؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ )
 ةاوث ةس .

 

                         
 الجنة والنار : القيامة والحشر و ذكر  

 :  لإلمام  لميذري رةم    تعالى   لتلغنب ش لتلينبجاء في كتاص 
 كةا هةعظ :   ي  هبي سعنا رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ 
ه  وؤممل فنؤي ر ف ؤأ  ذلؤك  ثقؤل ييؤى هدؤحا   ش ا  لتقظ داةب  لقل   لقل  شةيى جيوت  شهدؤاى سؤمع  ويت ؤل  

فقؤالر  ف ةؤؤا ة عؤؤل  ؤؤا رسؤؤرل   هش ةقؤرل  ؤؤال  رلؤؤر  ةسؤؤييا   شةعؤؤظ  لركنؤؤل ييؤى   تركييؤؤا شربمؤؤا  ؤؤال تركييؤؤا ييؤؤى 
 .رش ه  لتلمذي  ب   ةبا  ش هةما  (  
  تطيؤؤ   ييؤؤةكظ  يؤؤل  لسؤؤاي   :  شيؤؤ  ي بؤؤ  بؤؤ  يؤؤامل رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ

سحا   سرن ء م   يل  لمالص م ل  لتلس فال تح ل تلت   في  لسماء شتيتشل  ةتى تمؤأل  لسؤماء ثؤظ ويؤاني ميؤان  ؤا 
هووا  لياس هتى همل   فال تسؤتعجيره  ؤال رسؤرل   دؤيى    ييةؤ  شسؤيظ فر لؤذي ة سؤي بنؤاه إ   لؤلجين  ويشؤل   

رش ه ( . لجل لةمار  ةرض  فال  سقي مي  بنئا هبا  ش للجؤل  حيؤب ةا تؤ  فؤال  شؤلب  هبؤا   ل رص فال  طرياة  شى   ل
 . لطيل ةي  لسيان جنا  رش ت  ثقات مشوررش  

  شي  يا ش  رضي   ييوا  الن سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ  قرل 
ا وي ؤؤل  عضؤؤوظ إلؤؤى  عؤؤة  ؤؤال  ألمؤؤل  ة ؤؤا  يؤؤل   غؤؤلال  الؤؤن يا شؤؤ  فقيؤؤن  للجؤؤال ش ليسؤؤاء جمةعؤؤ  حشؤؤل  ليؤؤاس   

 .رش ه  لبخاري شمسيظ  ش ليسا ي ش ب  ماج   (هبا م  ه  ووموظ ذلك شفي رش    م  ه  وي ل  عضوظ إلى  عة
   حشؤؤل  لمت يؤؤلش  :        شيؤ  يمؤؤلش بؤ  بؤؤعنب يؤؤ  هبةؤ  يؤؤ  جؤاه ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤال 

ال  اشايظ  لذل م  كؤل مكؤا   سؤا ر   إلؤى سؤج  فؤي جوؤيظ  قؤال لؤ  بؤملس ورم  ل ةام  هم ال  لذر في درر  للج
 .رش ه  ليسا ي ش لتلمذي ش ال ةاوث ةس  (.  تعيريظ ةار  ألةةار  سقر  م  يصار  هيل  ليار آني   لخبال

   تؤؤاةى   لشؤمس وؤؤرم  ل ةامؤؤ :   شيؤ   لمقؤؤا ن رضؤي   ييؤؤ   ؤال سؤؤمعن رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  قؤرل 
مؤؤ   لخيؤؤق ةتؤؤى ت ؤؤر  مؤؤيوظ كمقؤؤا ر منؤؤل  ؤؤال سؤؤيةظ بؤؤ  يؤؤامل و  مؤؤا هنري  مؤؤا  عيؤؤي  المنؤؤل مسؤؤاف   ألرض هش 
 لمنل  لتي ت حل     لعن   ال فت ر   لياس ييى  ار هيمالوظ في   لعلق فمؤيوظ مؤ   كؤر  إلؤى كعيةؤ  شمؤيوظ مؤ  

لق إلجامؤؤا شهبؤؤار رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ   كؤؤر  إلؤؤى ركيتةؤؤ  شمؤؤيوظ مؤؤ   كؤؤر  إلؤؤى ةقريؤؤ   شمؤؤيوظ مؤؤ  ويجمؤؤ   لعؤؤ
 .رش ه مسيظ ( . شسيظ بناه إلى فة  

 ورمؤا كؤا   مقؤا ره رمسؤن  هلؤف  :    شي  هبي سعنا رضي   يي  ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال
يؤؤى  لمؤؤمم  ةتؤؤى سؤي  فقنؤؤل مؤؤا هآؤؤرل يؤذ   لنؤؤرم  ؤؤال  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ ش لؤؤذي ة سؤؤي  بنؤؤاه إةؤ  لةخ ؤؤف ي

 .رش ه هةما شهبر  عيى  ش ب  ةبا (   كر  هرف يية  م  دال  مكترب 
  تجتمعؤؤر   وؤؤرم  ل ةامؤؤ  فةقؤؤال :   شيؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال

فصؤؤؤيلةا ششلنؤؤؤن  ألمؤؤؤر ل هوؤؤؤ  فقؤؤؤل ء يؤؤؤذه  ألمؤؤؤ  شمسؤؤؤاكنيوا فةقرمؤؤؤر  فةقؤؤؤال لوؤؤؤظ مؤؤؤاذ  يميؤؤؤتظ فةقرلؤؤؤر  ربيؤؤؤا   بتينتيؤؤؤا 
ش لسؤؤؤيطا  غنلةؤؤؤا فةقؤؤؤرل   يؤؤؤح شجؤؤؤل دؤؤؤا تظ  ؤؤؤال فنؤؤؤارير    لجيؤؤؤ   يؤؤؤل  ليؤؤؤاس شتبقؤؤؤى بؤؤؤا   لحسؤؤؤاص ييؤؤؤى ذشي 
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 ألمؤؤر ل ش لسؤؤيطا   ؤؤالر  فؤؤأو   لممميؤؤر  ورمئؤؤذ   ؤؤال ترضؤؤ  لوؤؤظ كل سؤؤي مؤؤ  ةؤؤرر شي يؤؤل ييؤؤنوظ  لامؤؤام  كؤؤر  ذلؤؤك 
 . ه  لطيل ةي ش ب  ةبا  في دحةح  رش  ( لنرم ه صل ييى  لمممين  م   ساي  م  ةوار

  ال تؤحشل  ؤاما  ييؤا وؤرم  ل ةامؤ  ةتؤى :   ي  هبؤي بؤلن  رضؤي   ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال
 سأل ي  هربؤ  يؤ  يمؤله فةمؤا هفيؤاه شيؤ  ييمؤ  مؤا يمؤل  ؤ  شيؤ  مالؤ  مؤ   هوؤ   كتسؤب  شفةمؤا هة قؤ  شيؤ  جسؤم  

 .  ال ةاوث ةس  دحةمرش ه  لتلمذي ش (  فةما هباله
  مؤؤ  ةؤؤر ش  لحسؤؤاص  يؤؤذص فقيؤؤن هلؤؤةس :   يؤؤ  يا شؤؤ  رضؤؤي   ييوؤؤا ه   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال ش

 قؤؤرل   فأمؤؤا مؤؤ  هشتؤؤي كتا ؤؤ  بةمنيؤؤ  فسؤؤرف  حاسؤؤب ةسؤؤا ا  سؤؤنل  شييقيؤؤب إلؤؤى  هييؤؤ  مسؤؤلشر   الةشؤؤقاق فقؤؤال إةمؤؤا 
 . رش ه   لبخاري شمسيظ ( ذلك  لعلض شلةس هةا  حاسب ورم  ل ةام  إال ييك

 ؤؤال  رسؤؤرل   دؤؤيى    :    يؤؤ  يا شؤؤ  رضؤؤي   ييوؤؤا هشج  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةوؤؤا كاةؤؤن تقؤؤرل 
سانش  ش اربر  شه شلش  فلة  ل  وارل هةا   لجي  يمي   الر   شال هةؤن  ؤا رسؤرل    ؤال شال هةؤا إال ه   :  يية  شسيظ

 . ه  لبخاري رش  ( وتاماةي   بلةمت 

  لةختصم  :   شي  هبي يليل  رضي   يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ 
 . رش ه هةما (  كل بيء ورم  ل ةام  ةتى  لشاتا  فةما  ةتطحتا 
 حشؤؤل     لعبؤؤان وؤؤرم  :  شيؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  هةؤؤةس رضؤؤي   ييؤؤ  هةؤؤ  سؤؤم   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل 

لؤةس معوؤظ بؤيء ثؤظ  ويؤانووظ  صؤرت  سؤمع  مؤ   : ؤال  ييؤا شمؤا بومؤا  ؤال   بومؤا  الش  ال  لياس يل   غل  ل ةام  ه
 عا كما  سمع  م   لص هةا  لا ا  هةا  لميك ال ويباي ألةا م  هيل   ليؤار ه  وؤارل  ليؤار شلؤ  ييؤا هةؤا مؤ  هيؤل 

جيؤ  شألةؤا مؤ  هيؤل  ليؤار ييؤاه ةؤق ةتؤى  لجي  ةق ةتى ه ص  ميؤ  شال ويباؤي ألةؤا مؤ  هيؤل   لجيؤ  ه  وؤارل  ل
رش ه هةمؤؤا  لسؤؤيان (  ه صؤؤ  ميؤؤ  ةتؤؤى  ليطمؤؤ   ؤؤال  ييؤؤا كةؤؤا  شىةيؤؤا ةؤؤأتي يؤؤل   غؤؤلال بومؤؤا  ؤؤال  لحسؤؤيات ش لسؤؤنئات

 .ةس 

   جؤيء  ل ؤؤالظ  وؤرم  ل ةامؤؤ  ةتؤؤى :   شيؤ  هبؤؤي همامؤ  رضؤؤي   ييؤ   ؤؤال  ؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ 
يمؤؤر  يظ بؤؤن   ل يمؤؤ  ش لؤؤريل  ل ةؤؤ   لم يؤؤرم فعلفؤؤ  شيؤؤلف مؤؤا  ظيمؤؤ   ؤؤ  فمؤؤا ويؤؤلح  لؤؤذو  ظ  جوؤؤ إذ  كؤؤا  ييؤؤى جسؤؤل
يمر  ةتى ويحير  ما في هواووظ م   لحسيات  فؤل  لؤظ  كؤ  لوؤظ ةسؤيات رن ييؤنوظ مؤ  سؤنئاتوظ  قصر  م   لذو  ظع 

 . رش ه   لطيل ةي  (  ةتى وررنش   لار   ألس ل م   ليار

    لم يؤؤس  :  يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي    ييؤؤ  يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤالشتقؤؤام فؤؤي  لانبؤؤ  ةؤؤاوث 
مؤال يؤذ  شسؤ ك نم يؤذ   م  همتي م   أتي ورم  ل ةام   صال  شدؤةام  شهكؤا  شيؤأتي  ؤا بؤتظ يؤذ  ش ؤذف يؤذ  شهكؤل

مؤؤؤ  شضؤؤلص يؤؤذ  فةعطؤؤؤى يؤؤذ  مؤؤ  ةسؤؤؤيات  شيؤؤذ  مؤؤ  ةسؤؤؤيات  فؤؤل  فينؤؤن  ةسؤؤؤيات   يؤؤل ه   قضؤؤى مؤؤؤا ييةؤؤ  هرؤؤذ 
 . رش ه مسيظ  شغنله(  رطا ايظ فطلةن يية  ثظ آلح في  ليار

  بنيؤا رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤيظ جؤؤالس  إذ رهويؤاه ضؤحك ةتؤؤى :   شيؤ  هةؤس بؤ  مالؤؤك رضؤي   ييؤ   ؤؤال
رجؤال  مؤ  همتؤي ج ةؤا بؤن  وؤاي رص :  بات ثيا اه فقؤال لؤ  يمؤل مؤا هضؤحكك  ؤا رسؤرل    ؤأبي هةؤن شهمؤي  ؤال  

فقال هةايما  ا رص رذ لي م يمتي م  هرؤي فقؤال    كةؤا تصؤي   أرةؤك شلؤظ ويؤق مؤ  ةسؤيات  بؤيء  ؤال   لعح 
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 ؤؤا رص فيةحمؤؤؤل مؤؤؤ  هشه ري شفاضؤؤؤن  ينيؤؤؤا رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤؤيظ  البكؤؤؤاء ثؤؤؤظ  ؤؤؤال إ  ذلؤؤؤك لنؤؤؤرم ي ؤؤؤةظ 
 م .حةفذكل  لحاوث رش ه  لحاكظ ش ال د (   حتاج  لياس ه   حمل ييوظ م  هشه ريظ

   شيي  رضي   يي  ي   لييي ديى   يية  شسيظ في  رل: 

وؤايى هةؤايظ فةعطؤى كتا ؤ  بةمنيؤ  شيمؤا لؤ  فؤي جسؤم   سؤتر  :    إلسؤل ء  ؤال  ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم   
  ذر يؤا شييؤةة شجوؤؤ  شيجعؤل ييؤى رهسؤؤ  تؤاج مؤ  لملؤؤم وؤتألأل  ؤال فنيطيؤؤق إلؤى هدؤحا    فنلشةؤؤ  مؤ   عنؤا فةقرلؤؤر 

 ليوظ  ار  ليا في يذ  ةتؤى  ؤأتنوظ فةقؤرل ه شؤلش  فؤل  ل ؤل رجؤل مؤي ظ  م ؤل يؤذ  شهمؤا  ل ؤافل فةعطؤى كتا ؤ   شؤمال  
مسؤؤرن  شجوؤؤ  شيمؤؤا لؤؤ  فؤؤي جسؤؤم  سؤؤتر  ذر يؤؤا ييؤؤى  دؤؤرر  هللانم شيجعؤؤل ييؤؤى رهسؤؤ  تؤؤاج مؤؤ  ةؤؤار فنؤؤل ه هدؤؤحا   

 .رش ه  لتلمذي ش ب  ةبا  في دحةح (  ذ فةقرلر   ليوظ  رحه فةقرل ه عاكظ    فل  ل ل رجل مي ظ م ل ي

    إ    شيؤؤاةي  ه  وؤؤارل  لجيؤؤ  :   شيؤؤ  هبؤؤي همامؤؤ  رضؤؤي   ييؤؤ  ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال
مؤؤ  همتؤؤي سؤؤبعن  هل ؤؤا  انؤؤل ةسؤؤاص فقؤؤال وحيؤؤا بؤؤ   ألرؤؤيس و  مؤؤا هشلئؤؤك فؤؤي همتؤؤك  إال كالؤؤذ اص  ألدؤؤوب فؤؤي 

ه نةؤي ثؤال  ة ةؤات    يية  شسيظ  ا شياةي سبعن  هل ا  م  كل هلف سؤبعن  هل ؤا ش  لذ اص فقال رسرل   ديى
 شؤنل بنؤاه  ؤال فةؤ  م عبؤا  مؤ     يمؤا  شهشسؤ  شهشسؤ   إلؤى  ال فما سع  ةرضك  ا ةيي    ؤال كمؤا بؤن   يؤا 

  حؤ  مؤ   لمسؤك ذيب شفض   ال فماء ةرضك  ا ةيي     ال هبؤا بةاضؤا مؤ   ليؤي  شهةيؤى مؤ   لعسؤل شهآنؤب ر 
رش ه هةمؤؤا شرش تؤؤ  محؤؤت  بوؤؤظ فؤؤي  لصؤؤحةم ش بؤؤ  ( .  مؤؤ  بؤؤلص ميؤؤ  بؤؤلب  لؤؤظ    مؤؤأ  عؤؤايا هبؤؤا  شلؤؤظ  سؤؤرن شجوؤؤ 

 .ةبا  في  دحةح  
 شي  هبي همام   لباييي رضي   يي  ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال: 

  لؤظ   مؤأ  عؤايا هبؤا  شى  مؤ   وؤلنه ةرضي  كما بن  يا  شيما  فة  هكاشيب يان ةجرم  لسماء مؤ  بؤلص ميؤ  
(  ص  لسؤالآن ييي م  همتي  لشع   رؤشسوظ  لاةس  ثةابوظ ال وي حر   لميعمات شال  حضؤلش   لسؤان   عيؤي هبؤر 

 .رش ه  لطيل ةي شىسيانه ةس  
  بنيؤؤا هةؤؤا  ؤؤا ظ ييؤؤى  لحؤؤرض  إذ :   شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال 

همؤؤل  ةتؤؤى إذ  يؤؤلفتوظ رؤؤلج رجؤؤل مؤؤ  بنيؤؤي شبنؤؤيوظ فقؤؤال ييؤؤظ فقيؤؤن إلؤؤى هوؤؤ   ؤؤال إلؤؤى  ليؤؤار  و  فقيؤؤن مؤؤا بؤؤأةوظ 
فقؤال إةوؤؤظ  رتؤاش  ييؤؤى هن ؤاريظ  لقوقؤؤل  ثؤظ إذ  همؤؤل  هرؤل  ةتؤؤى إذ   يؤلفتوظ رؤؤلج رجؤل مؤؤ  بنيؤي شبنؤؤيوظ فقؤال لوؤؤظ 

إةوؤظ  رتؤاش  ييؤى هن ؤاريظ فؤال هر ه  خيؤم مؤيوظ إال م ؤل  ييظ  ين إلؤى هوؤ   ؤال إلؤى  ليؤار و   يؤن مؤا  بؤأةوظ  ؤال
 .رش ه  لبخاري  ( يمل  ليعظ

 إةؤي لقؤا ظ هةت ؤل همتؤي تعيؤل إذ :   شي  هةؤس رضؤي   ييؤ   ؤال ةؤاثيي رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال
إلةؤك وؤاير    ه  جاء عةسى يية   لسالم  ؤال فقؤال يؤذه  ألةيةؤاء  ؤا جاءتؤك  ؤا محمؤا  سؤألر  هش  ؤال  جتمعؤر  

  لق بن  جم   ألمظ إلى ةنث  شاء لع ظ ما يظ فة  فؤالخيق ميجمؤر  فؤي  لعؤلق فأمؤا  لمؤمم  فوؤر ييةؤ  كالحكمؤ  
شهمؤؤا  ل ؤؤافل فنتاشؤؤاه  لمؤؤرت  ؤؤال  اعةسؤؤى  ةت ؤؤل ةتؤؤى هرجؤؤ  إلةؤؤك  ؤؤال شذيؤؤب ةيؤؤي   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فقؤؤام 

ةيؤؤي ملسؤؤل فؤؤأشةى   إلؤؤى جيليؤؤل ييةؤؤ   لسؤؤالم ه   ذيؤؤب إلؤؤى مؤؤا لؤؤظ ويؤؤق ميؤؤك مصؤؤط ى شال  تحؤؤن  لعؤؤلش فيقؤؤي
محمؤؤا فقؤؤل لؤؤ   رفؤؤ  رهسؤؤك سؤؤل تعطؤؤ  ش بؤؤ   تشؤؤ    ؤؤال فشؤؤ عن فؤؤي همتؤؤي ه  هرؤؤلج مؤؤ  كؤؤل تسؤؤع  شتسؤؤعن  إةسؤؤاةا 
ش ةؤا   ؤؤال فمؤؤا هلؤؤن هتؤلنن ييؤؤى ربؤؤي فؤؤال ه ؤؤرم فةؤ  مقامؤؤا إال بؤؤ عن ةتؤؤى هيطؤؤاةي   مؤ  ذلؤؤك ه   ؤؤال هنرؤؤل مؤؤ  
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رش ه هةمؤا شرش تؤ  محؤت  بوؤظ  (   م  بوا ه  ال إلؤ  إال   ورمؤا ش ةؤا  مخيصؤا شمؤات ييؤى ذلؤكهمتك م  ريق 
 .في  لصحةم

   شرشي ي  كينب ب  ةح  رضي   يي   ال سمعن رسرل   ديى   يية 
ياربوؤؤا  ر ال ويؤؤام آييؤؤر   لجيؤؤ  جوؤؤاكظ ش يلبؤؤر  مؤؤ   ليؤؤار جوؤؤاكظ فؤؤل   لجيؤؤ  ال ويؤؤام آاليوؤؤا شى   ليؤؤا :  شسؤؤيظ  قؤؤرل 

 .رش ه  لطيل ةي ( شى   آلرل   لنرم مح رف   المكاره شى   لاةةا مح رف   اليذ ت ش لشور ت فال تيوني ظ ي   آلرل 

  ش لؤذي ة سؤي بنؤاه لؤر رهوؤتظ مؤا رهوؤن :   شي  هةس رضي   يي  ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال
 رش ه مسيظ شهبر  عيى  ( ما رهون  ا رسرل    ال رهون  لجي  ش ليارلضحكتظ  ينال شلبكنتظ ك نل   الر  ش 

   ه   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ مؤؤل  قؤؤرم شيؤؤظ  ضؤؤحكر  :   شرشي يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ   لحبنؤؤل رضؤؤي   ييومؤؤا
: " فقؤال تضؤؤحكر  شذكؤل  لجيؤؤ  ش ليؤؤار بؤن  هظوؤؤلكظ  ؤال فمؤؤا ر ؤؤي هةؤا مؤؤيوظ ضؤاةكا ةتؤؤى مؤؤات  ؤال شةحلؤؤن فؤؤنوظ 

رش ه  ليؤح ر شلؤةس فؤي إسؤيانه مؤ  تؤل  (  لحجؤل ".  عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأَ عذابي هو العذاب األلايم ئبن
 . شال  توظ

  ال تيسؤؤر   لع ةمتؤؤن   :  شيؤؤ   بؤؤ  يمؤؤل رضؤؤي   ييومؤؤا يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ  رطؤؤب فقؤؤال
ثظ  ال ش لذي ة ؤس محمؤا بنؤاه لؤر تعيمؤر  مؤا هييؤظ مؤ    لجي  ش ليار ثظ  كى ةتى جل  هش بل نمري  جاةيي لحنت 

 . رش ه هبر  عيى(  همل  آلرل  لمشنتظ إلى  لصعنا شلح نتظ ييى رؤشسكظ  لتل ص

 وؤؤمتى   اليؤؤار وؤؤرم  ل ةامؤؤ  لوؤؤا  :   شيؤؤ   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
  .رش ه مسيظ  ش لتلمذي (  يك  جلشةواسبعر  هلف همام م  كل همام سبعر  هلف م

 ةؤاركظ يؤذه مؤا ور ؤا بيؤر هللانم جؤحء ش ةؤا :   يؤ  هبؤي يليؤل  رضؤي   ييؤ  يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال
م  سبعن  جحء  مؤ  ةؤار جوؤيظ  ؤالر  و  إ  كاةؤن ل افةؤ   ؤال إةوؤا فضؤين يينوؤا بتسؤع  شسؤتن  جؤحء  كيوؤ  م ؤل 

  .رش ه  لبخاري ( ةليا

   تعؤؤرذش   ؤؤاهلل مؤؤ  جؤؤب  لحؤؤح  هش ش ني :   ييؤؤي رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظشيؤؤ
 لحؤح   نؤل  ؤؤا رسؤرل   شمؤا جؤؤب  لحؤح  هش ش ني  لحؤؤح   ؤال ش ن فؤي جوؤؤيظ تتعؤرذ ميؤؤ  جوؤيظ كؤل وؤؤرم سؤبعن  مؤؤل  

 رش ه  لينوقي  لسيان ةس  .(  هياه   ليقل ء  لمل  ن 
  تعؤؤرذش   ؤؤاهلل مؤؤ  جؤؤب  لحؤؤح     : ليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤالشرشي يؤؤ  هبؤؤي ي

 الر   ا رسرل   شمؤا جؤب  لحؤح   ؤال ش ن فؤي جوؤيظ تتعؤرذ ميؤ  جوؤيظ كؤل وؤرم هربعما ؤ  مؤل   نؤل  ؤا رسؤرل   مؤ  
رش ه  بؤؤ   ( حشرش   ألمؤؤل ء  لجؤؤرر واريؤؤ   ؤؤال هيؤؤا ليقؤؤل ء  لمؤؤل  ن   أيمؤؤالوظ شى  مؤؤ  ه اؤؤة  لقؤؤل ء إلؤؤى    لؤؤذو  وؤؤ

 .ماج  ش لي , ل  ش لتلمذي 

  إ  فؤي :   ي  ييا   ب   لحار  ب  جؤحء  لحبنؤاي رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
 ليؤؤار ةةؤؤات كأم ؤؤال هييؤؤاق  لبخؤؤن تيسؤؤ  إةؤؤا ي   ليسؤؤع  فةجؤؤا ةليؤؤا سؤؤبعن  رلي ؤؤا شى  فؤؤي  ليؤؤار يقؤؤارص كأم ؤؤال 

 .  لحاكظش رش ه هةما ش لطيل ةي  ( ال  لمرك   تيس  إةا ي   ليسع  فةجا ةمرتوا هربعن  سي  لبا

   إ   لحمؤؤةظ لةصؤؤب ييؤؤى رؤشسؤؤوظ :   شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال
(   ان كمؤا كؤا فني ذ  لحمةظ ةتى  خيم إلى جرف  فةسؤين مؤا فؤي جرفؤ  ةتؤى  مؤلق مؤ   امةؤ  شيؤر  لصؤول ثؤظ  عؤ
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رشيؤاه مؤ  آليؤق هبؤؤي ( فؤةخيم فني ؤذ  لجمجمؤ  ةتؤى  خيؤم إلؤى جرفؤ  :   إال هةؤ   ؤال  . رش ه  لتلمؤذي ش لينوقؤي
 .  شير نر ج ي   ب  ةجنل  ش ال  لتلمذي ةاوث ةس  غليب دحةم.   لسمم

شرشي يؤؤ   بؤؤ  . مؤؤا مح(  وسااقوا ماااء حميمااا فقطااع أمعاااءهم:    لحمؤؤةظ يؤؤر  لمؤؤذكرر فؤؤي  لقؤؤلهللا  فؤؤي  رلؤؤ  تعؤؤالى 
ش ال  لضحا   لحمةظ  ايؤي ميؤذ ريؤق    لسؤمر ت ش ألرض إلؤى وؤرم . عباس شغنله ه   لحمةظ  لحار  لذي  حلق 

ش نؤل غنؤل ذلؤك   ش نل ير ما  جتم  م  نمرع هينيوظ في ةةاض  ليار فةسؤقرة    شيصب ييى رؤشسوظ    سقرة  
 ال  قلص إلى فةؤ  فةكليؤ  فؤلذ  هنةؤي ميؤ  بؤر  . إبل  ةظ (  عهويسق  من ماء صديد يتجر:   في  رل  تعالى . ش 

 وساقوا مااء حميماا  ؤال   يؤح شجؤل . فؤلذ  بؤلب   طؤ  همعؤاءه ةتؤى  خؤلج مؤ  نبؤله   شجو  شش عؤن فؤلش  رهسؤ  
  . ل وف   وإَ يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب  :شيقرل    فقطع أمعاءهم

  لؤؤر ه  نلؤر  مؤؤ  غسؤؤاق ووؤؤل ق فؤؤي :    عنا رضؤؤي   ييؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال شيؤ  هبؤؤي سؤؤ
 ( رش ه  لتلمذي.  لاةةا  لاةةا ألةت  هيل

  وؤؤؤمتى  ؤؤؤأةعظ هيؤؤل  لؤؤؤاةةا مؤؤؤ  هيؤؤؤل  ليؤؤؤار   : شيؤؤ  هةؤؤؤس رضؤؤؤي   ييؤؤؤ  يؤؤ   لييؤؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤؤال
يؤؤل رهوؤؤن رنؤؤل   ؤؤط يؤؤل مؤؤل  ؤؤك ةعؤؤةظ  ؤؤط فةقؤؤرل ال و   ؤؤا رص فةصؤؤب  فؤؤي  ليؤؤار دؤؤبا  ثؤؤظ  قؤؤال لؤؤ   ؤؤا  بؤؤ  هللانم 

شيمتى  أبا  لياس بمسا في  لاةةا م  هيل  لجي  فةصب  دبا  في  لجي  فةقؤال لؤ   ؤا  بؤ  هللانم يؤل رهوؤن بمسؤا  ؤط 
 . رش ه مسيظ( يل مل  ك م  با   ط فةقرل ال و   ا رص ما مل بي بمس  ط شال رهون با   ط 

   إذ  هر ن   ه  ويسؤى هيؤل  ليؤار جعؤل ليلجؤل مؤيوظ دؤياش ا ييؤى :   ي  رضي   يي   ؤال شي  سريا ب  غ
 اره م  ةار ال ويبة مي  يلق إال فة  مسؤمار مؤ  ةؤار ثؤظ تضؤلم فةؤ   ليؤار ثؤظ  ق ؤل  ق ؤل مؤ  ةؤار ثؤظ  جعؤل ذلؤك 

 لصؤياشق فؤي دؤياشق  لصياشق فؤي دؤياشق مؤ  ةؤار ثؤظ  ضؤلم بنيومؤا ةؤار ثؤظ  ق ؤل  ق ؤل مؤ  ةؤار ثؤظ  جعؤل ذلؤك 
مان فاوقهم الاال مان الناار وماان : "  مؤ  ةؤار ثؤظ  ضؤلم بنيومؤا ةؤار ثؤؤظ  ق ؤل ثؤظ ويقؤى هش  طؤلح فؤي  ليؤؤار فؤذلك  رلؤ 

شذلؤك  رلؤ  لوؤظ فنوؤا هفنؤل شيؤظ فنوؤا ال  سؤمعر  .  لحمؤل "   .حاتهم الال ذلاك يخاوف هللا باه عبااده ياا عبااد فاا.قوَ
 . رش ه  لينوقي  لسيان ةس  مر رفا(  غنله ألةيةاء  ال فما ول  ه  في  ليار هةا  

 ذ ر الجنة :
  إ  هشل همؤل  وؤارير   لجيؤ  ييؤى :   شي  هبي يليل  رضي   يي   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ

دؤؤؤرر   لقمؤؤؤل لنيؤؤؤ   ليؤؤؤار ش لؤؤؤذو  ويؤؤؤرةوظ ييؤؤؤى هبؤؤؤا كركؤؤؤب نري فؤؤؤي  لسؤؤؤماء إضؤؤؤاء  ال ويرلؤؤؤر  شال وتارآؤؤؤؤر  شال 
مجؤؤامليظ  أللؤؤر  ههش جوؤؤظ  لحؤؤرر  لعؤؤن  هرال وؤؤظ ييؤؤى  وت يؤؤر  همشؤؤاآوظ  لؤؤذيب شربؤؤحوظ  لمسؤؤك ش متخطؤؤر  شال 

 ( ريق رجل ش ةا ييى درر  هبنوظ هللانم ستر  ذر يا في  لسماء 
سؤؤؤر وما مؤؤؤ  شر ء  ليحؤؤؤظ مؤؤؤ   لحسؤؤؤ  ال  رؤؤؤتالف بنؤؤؤيوظ شال   ؤؤؤل ش ةؤؤؤا مؤؤؤيوظ هشجتؤؤؤا  وؤؤؤل  مؤؤؤرل ...( فؤؤؤي رش  ؤؤؤ  ش 

 .رش ه  لبخاري شمسيظ ش لي , لوما ش لتلمذي ش ب  ماج   (  سبحر     كل  شيشةاتباغة  يربوظ  يب ش ةا  
  ه  مرسى يية   لسؤالم سؤأل ربؤ  مؤا :   شي   لمانل  ب  بعب  رضي   يي  ي   لييي ديى   يية  شسيظ

ةقؤرل رص كةؤا ش ؤا هنةى هيل  لجي  ميحل  فقال رجل  جيء  عا مؤا نرؤل هيؤل  لجيؤ   لجيؤ  فةقؤال لؤ   نرؤل  لجيؤ  ف
ةؤؤحل  ليؤؤاس ميؤؤاهلوظ شهرؤؤذش  هرؤؤذ توظ فةقؤؤال لؤؤ  هتلضؤؤى ه   كؤؤر  لؤؤك م ؤؤل ميؤؤك مؤؤ  ميؤؤر   لؤؤاةةا فةقؤؤرل رضؤؤنن رص 
فةقرل ل  لك ذلؤك شم يؤ  شم يؤ  شم يؤ  فقؤال فؤي  لخامسؤ  رضؤنن رص فةقؤرل يؤذ  لؤك شيشؤل  هم الؤ  شلؤك مؤا  بؤتون 
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لؤؤؤ   ؤؤؤال هشلئؤؤؤك  لؤؤؤذو  هرنت غلسؤؤؤن كؤؤؤل متوظ بنؤؤؤاي ة سؤؤؤك شلؤؤؤذت ينيؤؤؤك فةقؤؤؤرل رضؤؤؤنن رص  ؤؤؤال رص فؤؤؤأياليظ ميح 
 .رش ه مسيظ(  شرتمن يينوا فيظ تل ين  شلظ تسم  هذ  شلظ  خطل ييى  يب  شل

   ياوم نحشار المتقاين    : هةؤ  سؤأل رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يؤ  يؤذه  آل ؤ : ] ي  ييي رضي   ييؤ

ش لؤذي :   ما  لرفا إال ركب  ال  لييي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   ال  ين  ا رسرل  ... مليظ (  ..إل  الرحمن وفدا
ة سي بناه إةوظ إذ  رلجر  م   يرريظ  ستقيير  بيرق بؤةة لوؤا هجيحؤ  يينوؤا رةؤال  لؤذيب بؤل  ةعؤالوظ ةؤرر وؤتألأل 
كؤؤل رطؤؤر  ميوؤؤا م ؤؤل مؤؤا  لبصؤؤل شييتوؤؤر  إلؤؤى  ؤؤاص  لجيؤؤ  فؤؤلذ  ةيقؤؤ  مؤؤ   ا رتؤؤ  ةمؤؤل ء ييؤؤى دؤؤ ا م  لؤؤذيب شىذ  

ل  ييى  اص  لجي  ويب  م  هديوا ينيا  فلذ  بلبر  م  هةايما جلت في شجؤريوظ بيضؤل   ليعؤةظ شىذ  ترضؤمش  بج
فنييؤؤ  كؤؤل   فيؤؤر سؤؤمعن آيؤؤن   لحيقؤؤ   ؤؤا ييؤؤي   مؤؤ   ألرؤؤل  لؤؤظ تشؤؤعث هبؤؤعاريظ هبؤؤا  فةضؤؤلبر   لحيقؤؤ   الصؤؤفةح  

اص فيؤرال ه    يؤح شجؤل يلفؤ  ة سؤ  لخؤل لؤ  ةرر ء ه  هشجوا  ا ه يل فتستخ وا  لعجي  فتبعث قةموا فة تم ل   لبؤ
فةقؤرل هةؤا قةمؤك  لؤذي شكيؤن  ؤؤأمل  فنتبعؤ  فةق ؤر هثؤله فةؤأتي هشجتؤ  فتسؤؤتخ وا   سؤاجا  ممؤا وؤل  مؤ   ليؤرر ش ليوؤؤاء 

 لعجي  فتخلج مؤ   لخةمؤ  فتعاةقؤ  شتقؤرل هةؤن ةيؤي شهةؤا ةبؤك شهةؤا  لل ضؤة  فؤال هسؤخط هبؤا  شهةؤا  ليايمؤ  بؤال ه ؤأس 
فنارل بنتا م  هساس  إلى سق   ما   هلف ذر ع مييي ييؤى جيؤال  ليملؤم ش لةؤا رت    لخالا  فال هظع  هبا   هبا  شهةا

آل  ق رضل شآل  ق د ل ما ميوا آليق  تشاكل داةيتوا فةؤأتي  ألريكؤ  فؤلذ  يينوؤا سؤليل ييؤى  لسؤليل سؤبعر  
ا مؤ   ؤاآ   لحيؤل  قضؤي جمؤايو  فل با ييى كل فل ش سبعر  هشج  ييى كل هشج  سبعر  ةي  وؤل  مؤر سؤا و

فؤي مقؤؤا ر لنيؤ  تجؤؤلي مؤؤ  تحؤتوظ هةوؤؤار مطؤؤلن  هةوؤار مؤؤ  مؤؤاء غنؤل هللاسؤؤ  دؤؤاف لؤةس فةؤؤ  كؤؤار شهةوؤار مؤؤ  يسؤؤل 
مصؤؤ ى لؤؤظ  خؤؤلج مؤؤ   طؤؤر   ليحؤؤل شهةوؤؤار مؤؤ  رمؤؤل لؤؤذ  ليشؤؤاربن  لؤؤظ تعصؤؤله  للجؤؤال  أ ؤؤا موا شهةوؤؤار مؤؤ  لؤؤي  لؤؤظ 

بؤؤتور   لطعؤؤام جؤؤاءتوظ آنؤؤل بؤؤةة فتلفؤؤ  هجيحتوؤؤا فةؤؤأكير  مؤؤ  وتانؤؤل آعمؤؤ  لؤؤظ  خؤؤلج مؤؤ   طؤؤر   لمابؤؤة  فؤؤلذ   
جيربوا م  هي  أللر   باؤش  ثظ تطنل فتذيب شفنوا ثمار متالة  إذ   بتوريا  ةبعث  لاصؤ  إلؤنوظ فةؤأكير  مؤ  هي 

(  لؤؤلةم  شبؤؤن  هوؤؤاووظ رؤؤام كؤؤاليملم "شجيؤؤى  لجيتؤؤن  ن   " ل مؤؤار بؤؤاؤش  إ  بؤؤاء  ا مؤؤا شى  بؤؤاء مت ئؤؤا شذلؤؤك  رلؤؤ  
شرش ه  بؤ  هبؤي  لؤاةةا  .  أليرر ي  ييي ملفريؤا يكؤذ  رش ه  ب  هبي  لاةةا في كتاص د    لجي  ي   لحار  شير.

 .يادظ ب  ضمل  ي  ييي مر رفا يية  بيحره شير هدم شهبول  ه ضا ش لينوقي شغنليما ي 

 ةتوؤؤر  إلؤؤى  ؤؤاص مؤؤ  هبر بوؤؤا  ؤؤال  سؤؤاق  لؤؤذو   تقؤؤر  ربوؤؤظ إلؤؤى  لجيؤؤ  همؤؤل  ةتؤؤى إذ:      شل ؤؤ,  بؤؤ  هبؤؤي  لؤؤاةةا   
شجاش  يياه بجل   خلج م   تحن سا وا ينيا  تجليا  فعماش  إلى إةا يما كأةمؤا همؤلش  بوؤا فشؤلبر  ميوؤا فأذييؤن 
مؤؤا فؤؤي  طؤؤرةوظ مؤؤ  هذ  هش  ؤؤذ  هش  ؤؤأس ثؤؤظ يمؤؤاش  إلؤؤى  ألرؤؤل  فتطوؤؤلش  ميوؤؤا فجؤؤلت ييؤؤنوظ بيضؤؤل   ليعؤؤةظ فيؤؤ  

شلؤؤ  تشؤؤعث هبؤؤعاريظ كأةمؤؤا نييؤؤر   الؤؤايا  ثؤؤظ  ةتوؤؤر  إلؤؤى رحةؤؤ   لجيؤؤ  فقؤؤالر  سؤؤالم تتانؤؤل ه شؤؤاريظ تانؤؤل   عؤؤايا هبؤؤا  
ييؤؤةكظ آيؤؤتظ فانريريؤؤا رالؤؤاو   لحمؤؤل  ؤؤال ثؤؤظ تيقؤؤايظ هش ويقؤؤايظ  لرلؤؤا    طة ؤؤر  بوؤؤظ كمؤؤا  طةؤؤا شلؤؤا   هيؤؤل  لؤؤاةةا 

مؤؤ  هشلئؤؤك  لرلؤؤا   إلؤؤى  ؤؤالحمةظ  قؤؤام مؤؤ  غنيتؤؤ  فةقرلؤؤر  ه شؤؤل  مؤؤا هيؤؤا   لؤؤك مؤؤ   ل ل مؤؤ   ؤؤال ثؤؤظ ويطيؤؤق غؤؤالم 
 عؤة ههش جؤؤ  مؤ   لحؤؤرر  لعؤن  فةقؤؤرل  ؤا جؤؤاء فؤال   اسؤؤم   لؤذي وؤؤايى  ؤ  فؤؤي  لؤاةةا فتقؤؤرل هةؤن رهوتؤؤ  فةقؤرل هةؤؤا 
رهوت  شير ذ   لثلي فةستخف إةا ي   ل لح ةتى تقؤرم ييؤى هسؤك    ابوؤا فؤلذ   ةتوؤى إلؤى ميحلؤ  ة ؤل إلؤى هي بؤيء 

ح هرضل شهد ل شهةمل شمؤ  كؤل لؤر  ثؤظ رفؤ  رهسؤ  في ؤل إلؤى سؤق   فؤلذ  هساس بيةاة  فلذ  جيال  ليملم فر   دل 
م ل  ليلق لرال ه     ؤار لؤ   أللؤظ ه  وؤذيب ببصؤله ثؤظ آأآؤأ رهسؤ  في ؤل إلؤى ههش جؤ  شهكؤر ص مرضؤري  شةمؤارق 
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مؤا كيؤا ليوتؤاي مص رف  شهر بي مي رث   لاابة  في لش  إلى تيك  ليعم  ثظ  ت ئر  ش ؤالر   لحمؤا هلل  لؤذي يؤا ةا لوؤذ  ش 
لؤرال ه  يؤؤا ةا    أليؤؤل ف  آل ؤؤ  ثؤؤظ ويؤاني ميؤؤان تحنؤؤر  فؤؤال تمرتؤؤر  هبؤا  شت ةمؤؤر  فؤؤال ت عيؤؤر  هبؤؤا  شتصؤؤحر  هر ه 

 ( .   ال فال تملضر  هبا 
 إ  هيؤل  لجيؤ  لنتؤل ءش  هيؤل    : ي  هبي سعنا  لخاري رضي   يي  ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال

كمؤؤا وتؤؤل ءش   ل ركؤؤب  لؤؤاري  لاؤؤابل فؤؤي  ألفؤؤق مؤؤ   لمشؤؤلق ش لماؤؤلص لت اضؤؤل مؤؤا بنؤؤيوظ  ؤؤالر   ؤؤا   لاؤؤلف مؤؤ  فؤؤر وظ
(. رسؤؤرل   تيؤؤك ميؤؤاهل  ألةيةؤؤاء ال ويياوؤؤا غنؤؤليظ  ؤؤال بيؤؤى ش لؤؤذي ة سؤؤي بنؤؤاه رجؤؤال هللاميؤؤر   ؤؤاهلل شدؤؤا ر   لملسؤؤين  

 .رش ه  لبخاري شمسيظ

   إ  فؤي  لجيؤ  ما ؤ  نرجؤ  هيؤايا   :    يية  شسيظ  ال شي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل   ديى
 . رش ه  لبخاري (  ليمجاياو  في سينل   ما بن   لارجتن  كما بن   لسماء ش ألرض

  لييؤ  ذيؤب شلييؤ  :    ييؤا  ؤا رسؤرل   ةؤاثيا يؤ   لجيؤ  مؤا بياؤيؤا  ؤال :   شي  هبي يليل  رضي   يي   ال
ؤيا  ليملؤم ش لةؤؤا رت شتل بوؤؤا  لحي ؤؤل   مؤؤ  وؤاريوا وؤؤيعظ شال وبؤؤأس شيخيؤؤا ال  مؤؤرت ال فضؤ  شمالآوؤؤا  لمسؤؤك شةصؤؤبا

 شغنليما .رش ه هةما  ( تييى ثةا   شال   يى ببا  

     هال يؤؤل :   شيؤ  كليؤب هةؤ  سؤم  هسؤام  بؤ  هيؤا رضؤؤي   ييؤ   قؤرل  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
شريحاةؤؤ  توتؤؤح ش صؤل مشؤؤنا شةوؤل مطؤؤلن شثمؤؤل   شرص  ل عبؤ  ةؤؤرر وؤتألألمشؤمل ليجيؤؤ  فؤل   لجيؤؤ  ال ة ؤل لوؤؤا يؤؤي 

ةيؤل  شةعمؤ  فؤي محيؤ   ةضةج  شهشجؤ  ةسؤياء جمنيؤ  شةيؤل ك نؤل  شمقؤام فؤي هبؤا فؤي ن ر سؤيةم  شفاكوؤ  شرضؤل  ش
 ه  بؤؤ  رش (  يالةؤؤ  بوةؤؤ   ؤؤالر  ةعؤؤظ  ؤؤا رسؤؤرل   ةحؤؤ   لمشؤؤملش  لوؤؤا  ؤؤال  رلؤؤر  إ  بؤؤاء   فقؤؤال  لقؤؤرم إ  بؤؤاء  

 . ماج  ش ب  هبي  لاةةا ش ليح ر ش ب  ةبا  في دحةح  ش لينوقي

 إ  ليمؤمم  فؤي  لجيؤ  لخةمؤ  :    ي  هبي مرسى  ألبعلي رضي   يي  ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ؤال
 م  لملم  ش ةا  مجرف  آرلوا فؤي  لسؤماء سؤتر  مؤنال ليمؤمم  فنوؤا هييؤر   طؤرف ييؤنوظ  لمؤمم  فؤال وؤل   عضؤوظ

 .رش ه  لبخاري شمسيظ ش لتلمذي (   عضا

   ل ؤل مسؤيظ رنؤل  شل ؤل رنؤل  رةمؤ  شل ؤل رةمؤ  هربعؤ  هبؤر ص :   شي  ييا   ب  مسؤعرن رضؤي   ييؤ   ؤال
وؤؤارل يينوؤؤا مؤؤ  كؤؤل  ؤؤاص تح ؤؤ  شيا ؤؤ  شكل مؤؤ  لؤؤظ ت ؤؤ   يؤؤل ذلؤؤك ال ملةؤؤات شال نفؤؤل ت شال سؤؤخل ت شال آماةؤؤات 

 .ه  ب  هبي  لاةةا رش  (  ةرر ين  كأةو  بةة مكير  
ةؤرر مقصؤرر ت فؤي  لخةؤام  لؤلةظ  ؤال  لخةمؤ  مؤ  نر  مجرفؤ  آرلوؤا فلسؤر :   شي   ب  عباس رضي   ييومؤا 

شلوا هلف  اص م  ذيب ةرلوا سل نق نشره رمسر  فلسخا وارل يية  م  كل  ؤاص ميوؤا ميؤك بوا ؤ  مؤ  ييؤا   
شليينوقؤي  لخةمؤ  نر  مجرفؤ  فلسؤر فؤي فلسؤر لوؤا هربعؤ  هللاالف  يح شجؤل رش ه  بؤ  هبؤي  لؤاةةا مر رفؤا شفؤي رش  ؤ  لؤ 

  .شىسيان يذه هدم(  مصل ع م  ذيب
  ي  ييا   ب  يمل رضي   ييوما  ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ 
 ل ؤؤرثل ةوؤؤل فؤؤي  لجيؤؤ  ةافتؤؤاه مؤؤ  ذيؤؤب شمجؤؤل ه ييؤؤى  لؤؤار ش لةؤؤا رت تلبتؤؤ  هآنؤؤب مؤؤ   لمسؤؤك شمؤؤاؤه  هةيؤؤى مؤؤ    
 رش ه  ب  ماج  ش لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم (  لعسل شهبةة م   ل ي  
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  إ  فؤؤي  لجيؤؤ  بؤؤجل   سؤؤنل :   يؤؤ  هةؤؤس بؤؤ  مالؤؤك رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
رش ه  لبخؤؤاري .  لر  عؤؤ  "  شظؤؤل ممؤؤاشن شمؤؤاء مسؤؤكرص: "  لل كؤؤب فؤؤي ظيوؤؤا ما ؤؤ  يؤؤام ال  قطعوؤؤا إ  بؤؤئتظ فؤؤا لؤش  

 .ش لتلمذي

  قؤؤؤؤرل   هيؤؤؤؤانت لعبؤؤؤؤاني :   شيؤؤؤؤ  هبؤؤؤؤي يليؤؤؤؤل  رضؤؤؤؤي   ييؤؤؤؤ   ؤؤؤؤال  ؤؤؤؤال رسؤؤؤؤرل   دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤيظ 
 لصالحن  ما ال ين  رهت شال هذ  سمعن شال رطل ييى  يؤب  شؤل   ؤلؤش  إ  بؤئتظ شظؤل ممؤاشن  لر  عؤ  شمرضؤ  

هللال  " زحازح عان الناار وأدخال الجناة فقاد فاازفمان : " سر  مؤ   لجيؤ  رنؤل مؤ   لؤاةةا شمؤا فنوؤا ش  ؤلؤش  إ  بؤئتظ 
 .رش ه  لتلمذي ش ليسا ي ش ب  ماج  شرش   لبخاري شمسيظ  عض ( .  يمل  

ةحليؤا  لصؤ اح فؤلذ  رجؤل ةؤا ظ تحؤن بؤجل   ؤا كؤانت  لشؤمس تيياؤ  :   شي  جليؤل بؤ  ييؤا   رضؤي   ييؤ   ؤال 
ظيؤ  فيمؤا  سؤؤتةق, فؤلذ  يؤؤر سؤيما  رضؤؤي   ييؤ  فأتنتؤؤ   ؤال فقيؤن لياؤؤالم  ةطيؤق بوؤؤذ   ليطؤ  فأظيؤؤ   ؤال فؤؤاةطيق فأ

هسؤؤيظ ييةؤؤ  فقؤؤال  ؤؤا جليؤؤل تر ضؤؤ  هلل فلةؤؤ  مؤؤ  تر ضؤؤ  هلل فؤؤي  لؤؤاةةا رفعؤؤ    وؤؤرم  ل ةامؤؤ   ؤؤا جليؤؤل يؤؤل تؤؤاري مؤؤا 
 دؤبعة  فقؤال  ؤا جليؤل لؤرإ ل يمات ورم  ل ةام   ين ال هنري  ال ظيظ  ليؤاس بنؤيوظ ثؤظ هرؤذ يريؤا  ال هكؤان هر ه بؤن  

آييؤؤن فؤؤي  لجيؤؤ  م ؤؤل يؤؤذ  لؤؤظ تجؤؤاه  يؤؤن  ؤؤا ه ؤؤا ييؤؤا   فؤؤأو   ليخؤؤل ش لشؤؤجل  ؤؤال هدؤؤرلوا  ليملؤؤم ش لؤؤذيب شهيؤؤاله 
 .رش ه  لينوقي  لسيان ةس  ( .   لتمل
 ؤال إ  هيؤل  لجيؤ   ؤأكير   .  إلةسؤا  " وذللت قطوفهاا .اذليال: " شي   ليل ء ب  ياهص رضي   يي  في  رلؤ  * 

 . رش ه  لينوقي شغنله مر رفا  لسيان ةس  ( . ما ش عرن  شمضطجعن  م  ثمار  لجي  قةا
  إ  فؤؤؤي  لجيؤؤؤ  بؤؤؤجل   :   شرشي يؤؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤؤل  رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ

لملم فتوب لوؤا ريؤم فتصؤط ق فمؤا سؤم   لسؤامعر   صؤرت بؤيء  ؤط هلؤذ  جذشيوا م  ذيب شفلشيوا م  هبلجا ش
 .ر ةعةظ في د    لجي  رش ه هب( مي 

   ةخؤل  لجيؤ  جؤذشيوا مؤ  همؤلن رضؤل شكلبوؤا ذيؤب هةمؤل شسؤع وا :   شي   ب  عباس رضي   ييوما  ال
 لعسؤؤل  كسؤؤر  أليؤؤل  لجيؤؤ  ميوؤؤا مقطعؤؤاتوظ شةييوؤؤظ شثمليؤؤا هم ؤؤال  لقؤؤالل ش لؤؤاالء هبؤؤا بةاضؤؤا مؤؤ   ليؤؤي  شهةيؤؤى مؤؤ 

 .ةةا مر رفا  لسيان جنا ش لحاكظ ش ال دحةم ييى بل  مسيظرش ه  ب  هبي  لا(  شهلن  م   لحبا لةس فنوا يجظ

  لاؤاش  فؤي سؤينل   هش رشةؤ  :   شي  هةس بؤ  مالؤك رضؤي   ييؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال
رنل م   لاةةا شما فنوؤا شلقؤاص  ؤرس هةؤاكظ هش مرضؤ   نؤاه  عيؤي سؤرآ  مؤ   لجيؤ  رنؤل مؤ   لؤاةةا شمؤا فنوؤا شلؤر 

له  مؤ  ةسؤاء هيؤل  لجيؤؤ  إلؤى  ألرض لمؤألت مؤا بنيومؤا ريحؤا شألضؤؤاءت مؤا بنيومؤا شليصؤة وا ييؤى رهسؤؤوا  آيعؤن  مؤ
 .رش ه  لبخاري شمسيظ(  رنل م   لاةةا شما فنوا

   شرشي ي  هةس ب  مالك رضي   يي   ال ةاثيي رسرل   ديى   يية 
ييؤؤى  لحؤؤرر ء فتسؤؤتقيي   المعاةقؤؤ  ش لمصؤؤافح   ؤؤال ةؤؤاثيي جيليؤؤل ييةؤؤ   لسؤؤالم  ؤؤال وؤؤارل  للجؤؤل :   شسؤؤيظ  ؤؤال  

رسرل   ديى   يية  شسؤيظ فبؤأي بيؤا  تعاآةؤ  لؤر ه   عؤة بياةوؤا بؤا  لايؤب ضؤرؤه ضؤرء  لشؤمس ش لقمؤل شلؤر 
ه  آا   م  بعليا بات لمألت ما بن   لمشلق ش لماؤلص مؤ  آنؤب ريحوؤا فينيؤا يؤر مت ؤىء معوؤا ييؤى هريكتؤ  إذ 

فر   فؤة   ه    يؤح شجؤل  ؤا هبؤلف ييؤى ريقؤ  فؤلذ  ةؤرر ء تيان ؤ   ؤا شلؤي   همؤا ليؤا فةؤك هبلف يية  ةرر م  
فنتحؤرل ييؤايا . ق " شلؤاويا محيؤا : " م  نشل  فةقرل م  هةن  ا يذه فتقؤرل هةؤا مؤ   ليؤر تي  ؤال   تبؤار  شتعؤالى 
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ييؤى هريكتؤ  شىذ  ةؤرر ء هرؤل  تيان ؤ   ؤا فلذ  ييايا م   لجمال ش ل مال ما لةس م   ألشلؤى فينيؤا يؤر مت ؤىء معوؤا 
فؤال تعيؤظ ة ؤس مؤا : " شلي   هما ليا فةك م  نشل  فةقرل م  هةن  ا يؤذه فتقؤرل هةؤا مؤ   ليؤر تي  ؤال   يؤح شجؤل 

رش ه  لطيل ةؤي ( .   لسجا  فؤال وؤح ل وتحؤرل مؤ  هشجؤ  إلؤى هشجؤ  "  هر ي لوظ م   ل  هين  جح ء  ما كاةر   عمير  
 . في  ألشسط

  يؤن  ؤا رسؤرل   هريلةؤي يؤ  :   شرشي ي  هم سيم  هشج  لييي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ رضؤي   ييوؤا  الؤن 
 ال ةرر بةة ين  ضخام ب ل  لحؤرر ء  ميحلؤ  جيؤاح  ليسؤل  يؤن  ؤا .   لر  ع " ةرر ين  : "  رل   يح شجل 

لؤلةم   ؤال دؤ اؤي  كصؤ اء  لؤار  لؤذي فؤي رسرل   فأريلةي يؤ   ؤرل   يؤح شجؤل كؤأةو   لةؤا رت ش لملجؤا   
 ألدؤا ف  لؤؤذي ال تمسؤؤ   ألوؤؤاي  يؤؤن  ؤا رسؤؤرل   فؤؤأريلةي يؤؤ   ؤؤرل   يؤح شجؤؤل فؤؤنو  رنؤؤل ت ةسؤؤا   لؤؤلةم  
 ؤؤؤال رنؤؤؤل ت  ألرؤؤؤالق ةسؤؤؤا   لرجؤؤؤره  يؤؤؤن  ؤؤؤا رسؤؤؤرل   فؤؤؤأريلةي يؤؤؤ   ؤؤؤرل   يؤؤؤح شجؤؤؤل كؤؤؤأةو  بؤؤؤةة مكيؤؤؤر  

ي ن رؤل  ليةضؤ  ممؤا ويؤي  لقشؤل  يؤن  ؤا رسؤرل   فؤأريلةي يؤ   ؤرل    لصافات  ال ر ؤتو  كل ؤ   لجيؤا  لؤذي فؤ
يؤؤح شجؤؤل يلبؤؤا هتل  ؤؤا  لر  عؤؤ   ؤؤال يؤؤ   ليؤؤر تي قبضؤؤ  فؤؤي ن ر  لؤؤاةةا يجؤؤا ح رمصؤؤا بؤؤمطا ريقوؤؤ     عؤؤا  ل يؤؤل 

 لحؤؤرر  فجعيوؤ  يؤؤذر   يلبؤؤا متعشؤؤقات متحيبؤؤات هتل  ؤؤا ييؤؤى مؤؤنالن ش ةؤا  يؤؤن  ؤؤا رسؤؤرل   هةسؤؤاء  لؤؤاةةا هفضؤؤل هم
 لعؤؤؤن   ؤؤؤال ةسؤؤؤاء  لؤؤؤاةةا هفضؤؤؤل مؤؤؤ   لحؤؤؤرر  لعؤؤؤن  ك ضؤؤؤل  ل وؤؤؤار  ييؤؤؤى  لبطاةؤؤؤ   يؤؤؤن  ؤؤؤا رسؤؤؤرل   شبؤؤؤظ ذ    ؤؤؤال 

  صالتو  شدةامو  شعبانتو    يح شجل 
 ليؤؤرر شهجسؤؤاني   لحليؤؤل بؤؤةة  أللؤؤر   رضؤؤل  ل ةؤؤاص دؤؤ ل  لحيؤؤي مجؤؤاملي   لؤؤار  هلؤؤبس   يؤؤح شجؤؤل شجؤؤريو  

 ةحؤؤ   لخالؤؤا ت فؤؤال ةمؤؤرت هبؤؤا  هال ةحؤؤ   ليايمؤؤات فؤؤال ةبؤؤأس هبؤؤا  هال شةحؤؤ   لم ةمؤؤات شهمشؤؤاآو   لؤؤذيب  قيؤؤ  هال
فال ة ع  هبا  هال شةح   لل ضةات فال ةسخط هبا  آربى لم  كيا لؤ  شكؤا  ليؤا  يؤن  ؤا رسؤرل    لمؤله  ميؤا تتؤحشج 

كؤر  هشجوؤا مؤيوظ  ؤال  ؤا هم سؤيم   لحشجن  ش ل الث  ش ألربع  في  لاةةا ثظ تمرت فتارل  لجيؤ  شيؤارير  معوؤا مؤ   
إةوا تخنل فتختار هةسيوظ ريقا فتقؤرل هي رص إ  يؤذ  كؤا  هةسؤيوظ معؤي ريقؤا فؤي ن ر  لؤاةةا فحشجيةؤ   ؤا هم سؤيم  

 .رش ه  لطيل ةي في  ل ينل ش ألشسط شيذ  ل    ( .  ذيب ةس   لخيق  خنل  لاةةا ش آلرل 
   ةول  آرل  لجي  ةافتاه  لعذ ر  قةؤام متقؤابالت  ايؤن   أةسؤ  شي  هبي يليل  رضي   يي   ال إ  في  لجي

هدر ت  سمعوا  لخال ؤق ةتؤى مؤا وؤلش  ه  فؤي  لجيؤ  لؤذ  م يوؤا  ييؤا  ؤا ه ؤا يليؤل  شمؤا ذ    لايؤاء  ؤال إ  بؤاء   
  لتسيةم ش لتحمنا ش لتقا س شثياء ييى  للص يح شجل رش ه  لينوقي مر رفا فصل في سرق  لجي  

   إ  فؤي  لجيؤ  لسؤر ا  أترةوؤا كؤل :   مالك رضي   يي  ه  رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال ي  هةس ب
جمع  فتوب ريم  لشمال فتح ر في شجريظ شثةابوظ فنؤحن نش  ةسؤيا شجمؤاال فنلجعؤر  إلؤى هييؤنوظ ش ؤا  هن نش  ةسؤيا 

(  هةؤتظ و  لقؤا  هننتؤظ  عؤاةا ةسؤيا شجمؤاالشجماال فتقرل لوؤظ هييؤريظ و  لقؤا  هننتؤظ  عؤاةا ةسؤيا شجمؤاال فةقرلؤر  ش 
 .  رش ه مسيظ

   هة  لقي ه ا يليل  فقال هبؤر يليؤل  هسؤأل   ه   جمؤ  بنيؤي شبنيؤك فؤي سؤرق  لجيؤ   :  شي  سعنا ب   لمسنب
ا  ال سعنا هش فنوا سرق  ؤال ةعؤظ هريلةؤي رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال إ  هيؤل  لجيؤ  إذ  نريريؤا ةحلؤر  فنوؤ

  ضؤؤل هيمؤؤالوظ فنؤؤمذ  لوؤؤظ فؤؤي مقؤؤا ر وؤؤرم  لجمعؤؤ  مؤؤ  ه ؤؤام  لؤؤاةةا فنؤؤحشرش    شييؤؤله لوؤؤظ يلبؤؤ  شيتيؤؤا  لوؤؤظ فؤؤي 
رشض  م  رياض  لجي  فترض  لوظ ميابل م  ةرر شميابل مؤ  لملؤم شميؤابل مؤ   ؤا رت شميؤابل مؤ  هبلجؤا شميؤابل 
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 لمسؤؤك ش ل ؤؤافرر مؤؤا وؤؤلش  ه  هدؤؤحاص مؤؤ  ذيؤؤب شميؤؤابل مؤؤ  فضؤؤ  شيجيؤؤس هنةؤؤايظ شمؤؤا فؤؤنوظ نةؤؤيء ييؤؤى ك بؤؤا  
 ل ل سي هفضل ميوظ مجيسا  ال هبر يليل   ين  ا رسرل   يل ةل  ربيا  ؤال ةعؤظ يؤل تتمؤارش  فؤي رؤيؤ   لشؤمس 
ش لقمل لني   ليار  ييا ال  ال كذلك ال تتمارش  في رؤي  ربكظ يح شجل شال وبقى فؤي ذلؤك  لمجيؤس هةؤا إال ةاضؤله 

ةقؤؤرل ليلجؤؤل مؤؤي ظ هال تؤؤذكل  ؤؤا فؤؤال  وؤؤرم يميؤؤن كؤؤذ  شكؤؤذ  وؤؤذكله  عؤؤة غار تؤؤ  فؤؤي  لؤؤاةةا   محاضؤؤل  ةتؤؤى إةؤؤ  ل
فةقؤؤرل  ؤؤا رص هفيؤؤظ تا ؤؤل لؤؤي فةقؤؤرل بيؤؤى فبسؤؤع  ما لتؤؤي بياؤؤن ميحلتؤؤك يؤؤذه فينيمؤؤا يؤؤظ كؤؤذلك غشؤؤنتوظ سؤؤحا   مؤؤ  

لؤى مؤا هيؤانت ل ؤظ مؤ  فر وظ فأمطلت يينوظ آنبا لظ  جاش  م ل ريح  بنئا  ط ثظ  قرل ربيؤا تبؤار  شتعؤالى  رمؤر  إ
 ل ل م  فخذش  ما  بتونتظ  ال فيأتي سر ا  ا ة ن     لمال    فة  مؤا لؤظ تي ؤل  لعنؤر  إلؤى م يؤ  شلؤظ تسؤم   آلذ   
شلؤؤظ  خطؤؤل ييؤؤى  لقيؤؤرص  ؤؤال فةحمؤؤل ليؤؤا مؤؤا  بؤؤتونيا لؤؤةس وبؤؤاع فةؤؤ  بؤؤيء شال  شؤؤتل  شفؤؤي ذلؤؤك  لسؤؤرق ويقؤؤى هيؤؤل 

 لميحلؤ   لملت عؤ  فنيقؤى مؤ  نشةؤ  شمؤا فؤنوظ نةؤيء فنلشيؤ  مؤا وؤل  ييةؤ   لجيؤ   عضؤوظ  عضؤا  ؤال فةقيؤل  للجؤل ذش 
م   ليباس فمؤا ويقضؤي هللارؤل ةاو ؤ  ةتؤى وتم ؤل ييةؤ  هةسؤ  ميؤ  شذلؤك هةؤ  ال ويباؤي ألةؤا ه   حؤح  فنوؤا  ؤال ثؤظ 

 ةيصلف إلى 
فار تيؤا ييةؤ  فةقؤرل إةؤا  مياهليا فتتيقاةا ههش جيا فةقي  ملةبا شهيال لقا جئن شى   ك م   لجمال ش لطنب هفضل ممؤا 

 . رش ه  لتلمذي ش ب  ماج ( جالسيا  لنرم ربيا  لجبار يح شجل شبحقيا ه  ةيقيب  م ل ما  ةقيييا 
  قؤؤرل إ   فؤؤي  لجيؤؤ  لشؤؤجل  :   شرشي يؤؤ  ييؤؤي رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال سؤؤمعن رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ 

مؤ  مؤ  نر  شيؤا رت ال تؤلش  شال تيؤرل لوؤا هجيحؤ   خلج م  هياليا ةيل شم  هسؤ يوا رنؤل مؤ  ذيؤب مسؤلج  ميج
رطريؤؤا مؤؤا  لبصؤؤل فنلكيوؤؤا هيؤؤل  لجيؤؤ  فتطنؤؤل بوؤؤظ ةنؤؤث  بؤؤاؤش  فةقؤؤرل  لؤؤذو  هسؤؤ ل مؤؤيوظ نرجؤؤ   ؤؤا رص  مؤؤا بيؤؤ  
عبان  يذه  ل ل مؤ  كيوؤا  ؤال فةقؤال لوؤظ  كؤاةر   صؤير   الينؤل شكيؤتظ تيؤامر  شكؤاةر   صؤرمر  شكيؤتظ تؤأكير  شكؤاةر  

 .  رش ه  ب  هبي  لاةةا ( تبخير  شكاةر   قاتير  شكيتظ تجيير   وي قر  شكيتظ 

 إذ  نرؤل هيؤل  :  شي  هبؤي سؤعنا  لخؤاري ش هبؤي يليؤل  رضؤي   ييومؤا يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال
ير  فؤال  لجي   لجي  وياني ميان إ  ل ظ ه  تصحر  فال تسقمر  هبا  شى  ل ظ ه  تحنر  فال تمرتؤر  هبؤا  شى  ل ؤظ ه  تشؤ

ونااودوا أَ .لكام الجنااة أورثتموهااا بمااا : " تولمؤر  هبؤا  شى  ل ؤؤظ ه  تيعمؤر  فؤؤال تبأسؤر  هبؤا  شذلؤؤك  ؤرل   يؤؤح شجؤل 

 . رش ه مسيظ ش لتلمذي. (  أليل ف"  كنتم .عملوَ

   وؤؤمتى  ؤؤالمرت كونئؤؤ   :   شيؤؤ  هبؤؤي سؤؤعنا  لخؤؤاري رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
ش هميؤؤم فنيؤؤاني  ؤؤ  ميؤؤان  ؤؤا هيؤؤل  لجيؤؤ  فةشؤؤل ير  شيي ؤؤلش  فةقؤؤرل يؤؤل تعلفؤؤر  يؤؤذ  فةقرلؤؤر  ةعؤؤظ يؤؤذ   لمؤؤرت كؤؤب

شكيوؤؤظ  ؤؤا رهللاه ثؤؤظ ويؤؤاني ميؤؤان  ؤؤا هيؤؤل  ليؤؤار فةشؤؤل ير  شيي ؤؤلش  فةقؤؤرل يؤؤل تعلفؤؤر  يؤؤذ  فةقرلؤؤر  ةعؤؤظ يؤؤذ   لمؤؤرت 
: "  ال مرت شيا هيل  ليؤار ريؤرن فؤال مؤرت ثؤظ  ؤلهشكيوظ  ا رهللاه فنذ م بن   لجي  ش ليار ثظ  قرل  ا هيل  لجي  ريرن ف

رش ه  لبخؤاري ( .  شهبؤار بنؤاه إلؤى  لؤاةةا.  مؤليظ " وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي األمار وهام فاي غفلاة وهام ال يؤمناوَ

 .شمسيظ ش ليسا ي ش لتلمذي 

 
 : والمحاسبة   المراقبة

                                    :   ال  ب   ل ةظ رةم    
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وكااَ هللا علا  كال   ش ؤال تعؤالى:  .  لبقؤل   واعلموا أَ هللا يعلم ما فاي أنفساكم فاحاذروه  ال   تعؤالى :  

 .  لعيؤق  ألم يعلام باأَ هللا يارى ش ال تعالى :  .   لحاوا  وهو معكم أينما كنتم ش ال تعالى :  .ألةح ص   َيء رقيبا
إلؤى غنؤل ذلؤك  .غؤافل   لصؤاشريعلم خائنة األعين وماا .خفاي  ش ال تعالى :  . لطؤرر  فإنك بأعيننا  ش ال تعالى :
 م   آل ات .
ه  تعيؤا  ةاوث جيليل يية   لسالم : هة  سأل  لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ يؤ   إلةسؤا  فقؤال لؤ  :   * شفي

 ( .  لظ ت   تل ه فلة  ول     كأةك تل ه فل  
 لعيؤؤؤظ  شتةقيؤؤ   ؤؤاآالع  لحؤؤؤق سؤؤبحاة  شتعؤؤالى ييؤؤؤى ظؤؤايله شباآيؤؤ  فاسؤؤؤتا مت  لوؤؤذ    لمل قبؤؤ  نش م ييؤؤظ  لعيؤؤؤا 

ش لةقؤؤن    يؤؤي  لمل قبؤؤؤ    شيؤؤي ثمؤؤؤل  ييمؤؤ   ؤؤأ    سؤؤؤبحاة  ر نؤؤب ييةؤؤؤ  ةؤؤاظل إلةؤؤ  سؤؤؤام  لقرلؤؤ  شيؤؤؤر مطيؤؤ  ييؤؤؤى 
ف ةؤا  كل ش ن شكل لح ؤ  شكؤل ة ؤس شكؤل آلفؤ  يؤن  . ش لاافؤل يؤ  يؤذ   معؤحل يؤ  ةؤال هيؤل  ليؤا  ات يمي  

ف ةا  حال  لعارفن .   ال  لجليلي :   م  لظ  حكؤظ بنيؤ  شبؤن    تعؤالى  لتقؤر  ش لمل قبؤ    لؤظ   حال  لملياو    
ش نؤؤل :   مؤؤ  ر  ؤؤب   فؤؤي رؤؤر آله يصؤؤم  فؤؤي ةلكؤؤات جر رةؤؤ  ( .   ش نؤؤل   صؤؤل إلؤؤى  ل شؤؤف ش لمشؤؤايا  ( . 

 ؤ   فقؤال : إذ  ييؤظ ه  ييةؤ  ر نبؤا ( . ش ؤال  لجينؤا :   ي  مل تؤ   لوي لبعضوظ : متى ووش  لل يي غيم   عصاه 
ال غنؤؤل( .  ش ؤال ذش  ليؤؤر  :   يالمؤؤ   لمل قبؤ  إو ؤؤار مؤؤا  مؤ  تحقؤؤق فؤي  لمل قبؤؤ  رؤؤاف ييؤى فؤؤر ت لح ؤؤ  مؤ  ربؤؤ 
 هةحل   شتع ةظ ما ي ظ   شتصانل ما دال   ( . 

  مل قبؤؤ  تمن ؤؤك إلؤؤى آليؤؤق  لحقؤؤا ق( ادؤؤي ش لش نؤؤل :    للجؤؤاء  حؤؤل  إلؤؤى  لطايؤؤ  ش لخؤؤرف وبعؤؤا يؤؤ   لمع 
 لقيؤب لمالة ؤ   لحؤق مؤ  كؤل رطؤل  شرطؤر  ( ش ؤال  لجليؤلي :   هملةؤا يؤذ  مييؤي ييؤى  ش نل :    لمل قب  مل يؤا  

هلل شه   كؤؤر   لعيؤؤظ ييؤؤى ظؤؤايل   ا مؤؤا( . ش ؤؤال إبؤؤل  ةظ  لخؤؤر ص :    لمل قبؤؤ   فصؤؤين  : ه  تيؤؤحم ة سؤؤك  لمل قبؤؤ  
:   هفضؤؤل مؤؤا ويؤؤحم  إلةسؤؤا  ة سؤؤ  فؤؤي يؤؤذه  لطليؤؤق :  لمحاسؤؤب   الةةؤؤ  هلل يؤؤح شجؤؤل ( . ش نؤؤل ريؤؤرص  لسؤؤل ش لع

 ليةسؤؤابرري :   إذ  جيسؤؤن لييؤؤاس ف ؤؤ  ش ي ؤؤا  ش لمل قبؤؤ  شسةاسؤؤ  يميؤؤ   ؤؤالعيظ ( . ش ؤؤال هبؤؤر ة ؤؤم ألبؤؤي ي مؤؤا  
( . شهربؤاص  لطليؤق مجمعؤر  ول  ؤب  اآيؤك  لقيبك شلي سك شال  الةك  جتمايوظ ييةؤك فؤلةوظ ول  يؤر  ظؤايل  و  

ر  ؤب   فؤي سؤله  ة  ؤ     ييى ه  مل قب    تعالى في  لخر آل أ سيب لح  وا فؤي ةلكؤات  ل ؤر يل . فمؤ  
 لبصؤنل.  فمؤ  يقؤل  في ةلكات  في سله شيالةنتؤ  .  ش  لمل قبؤ  يؤي  لتعيؤا  اسؤم   لل نؤب  لحفؤة,  لعيؤةظ  لسؤمة  

شسؤمعن بؤةر  إلسؤالم  بؤ  تةمةؤ   ؤاس   رشةؤ   ةصؤين لؤ   لمل قبؤ  و  هييؤظ . يذه  ألسماء شتعيا  مقتضايا :
بؤؤؤكرر  عيؤؤي هةؤؤؤ  البؤؤا ه  و نؤؤؤب  إذ  لؤؤظ تجؤؤؤا ليعمؤؤل ةؤؤؤالش  فؤؤي  يبؤؤؤك ش ةشؤؤل ةا فاتومؤؤؤ  فؤؤل   لؤؤؤلص تعؤؤالى   قؤؤرل : 

ك فعميؤ  مؤاررل لؤظ  جؤا ذلؤ  لعامل ييى يمي  في  لاةةا م  ةالش   جايا فؤي  يبؤ  ش ؤر   ةشؤل ح ش ؤل  يؤن  فحنؤث 
 .  (  لجا في  لسنل ش لقصا : ه   لسلشر  اهلل ش لب  ش ل   لعن     تبعث ييى  الهن ان م  آايت  شتحث ييى 

 
 (:)ما ننقل منه باقتصار إحياء و وم الد ن تابه  من   تاب المرامبة والموا بةوال اامام الغ الي في 

القياماة فاال .ظلام نفاس َايئا واَ كااَ مثقاال حباة مان خاردل ونضع الموازين القسط لياوم    ال   تعالى  

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولوَ يا ويلتنا ماا  : ش ال  تعالى  أ.ينا بها وكف  بنا حاسبين

لى ش ؤال تعؤا  ال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحاداإلهذا الكتاب ال يغادر  صغيرة وال كبيرة 
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 َاهيد يءيوم  يبعثهم هللا جميعا فينبئهم بما عملوا أحصااه هللا ونساوه وهللا علا  كال َا   ش ؤال تعؤالى :  يومئاذ

: ش ؤال تعؤالى   يصدر الناس أَتا.ا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة  َرا ياره
يوم .جد كل نفس  ما عملات مان خيار محضارا  : ال تعالى ش  .  ثم .وف  كل نفس ما كسبت وهم ال يظلموَ" 

واعلموا أَ هللا يعلام   : ش ال تعالى .   وما عملت من سوء .ود لو أَ بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم هللا  نفسه

  شؤر  فعلف هربؤاص  لبصؤا ل مؤ  جميؤ    لعبؤان ه    تعؤالى لوؤظ  الملدؤان شهةوؤظ سنيا.   ما في أنفسكم فاحذروه
فؤي  لحسؤؤاص شيطؤالير   م ا نؤؤل  لؤذر مؤؤ   لخطؤل ت ش ليح ؤؤات شتحققؤر  هةؤؤ  ال ويجؤنوظ مؤؤ  يؤذه   ألرطؤؤار إال لؤؤحشم 
 لمحاسؤؤؤب  شدؤؤؤاق  لمل قبؤؤؤ  شمطالبؤؤؤ   لؤؤؤي س فؤؤؤي  ألة ؤؤؤاس ش لحلكؤؤؤات شمحاسؤؤؤيتوا فؤؤؤي   لخطؤؤؤل ت ش ليح ؤؤؤات فمؤؤؤ  

جر  ؤؤ  شةسؤؤ  ميقيبؤؤ  شمآ ؤؤ  شمؤؤ  لؤؤظ ةاسؤؤب ة سؤؤ   يؤؤل ه   حاسؤؤب رؤؤف فؤؤي  ل ةامؤؤ  ةسؤؤا   شةضؤؤل ييؤؤا   لسؤؤم ل 
 حاسب ة س  ن مؤن ةسؤل ت  شآالؤن فؤي يلدؤات   ل ةامؤ  ش  اتؤ  ش انتؤ  إلؤى  لخؤح  ش لمقؤن سؤنئات  فيمؤا  ة شؤف 

ياا أيهاا الاذين :   لوظ ذلك ييمر  هة  ال ويجنوظ مي   إال آاي    ش ا همليظ  الصيل ش لمل  ط  فقال يح م   ا ل 

فل  طؤؤر  هة سؤؤوظ هشال  المشؤؤارآ  ثؤؤظ  المل قبؤؤ  ثؤؤظ  المحاسؤؤب  ثؤؤظ  المعاقبؤؤ  ثؤؤظ (  ورابطااوااصاابروا وصااابروا  اآمنااو
 المجايا  ثظ  المعاتب   ف اةن لوظ في  لمل  ط  سن مقامات شال با مؤ  بؤلةوا شبةؤا  ة ةقتوؤا شفضؤنيتوا شت صؤنل 

يؤؤؤا   لخسؤؤؤل    لمعاتبؤؤؤ   أليمؤؤؤال فنوؤؤؤا شهدؤؤؤل ذلؤؤؤك  لمحاسؤؤؤب  شل ؤؤؤ  كؤؤؤل ةسؤؤؤاص فبعؤؤؤا مشؤؤؤارآ  شمل قبؤؤؤ  شيتبعؤؤؤ  ي
 :ش لمعاقب  فييذكل بلح يذه  لمقامات شباهلل  لترفنق
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  :المقام االول من المرابوة : الماارطة 

 ييظ ه  مطالب  لمتعامين  في  لتجار ت  لمشتلكن  في  لبضا   ييا  لمحاسب  سالم   للبم شكما  ه   
حاسب  ف ذلك  لعقل ير  لتاجل في  آليق  آلرل  شىةما  لتاجل  ستعن   شليك  فةسيظ إلة   لمال ةتى وتجل ثظ  

شىةما (  قد أفلح من  زكاها وقد خاب من دساها :   مطالب  شربح  تحكة   لي س أل  بذلك فالةوا  ال   تعالى
فالةوا  األيمال  لصالح  ش لعقل  ستعن   الي س في يذه   لتجار  إذ  ستعميوا شيستسخليا فةما وحكنوا كما 

ن   لتاجل  شليك  شغالم   لذي وتجل  في مال  شكما ه   لشليك  صنل رصما مياهيا  جاذ   في  للبم  ستع
فةحتاج إلى ه   شارآ  هشال  شيل قب  ثاةةا شيحاسب  ثال ا شيعاقب  هش  عاتب  ر  عا ف ذلك  لعقل  حتاج إلى مشارآ  

ا إلى آليق  ل الح شيححم يينوا  ألمل   لي س هشال  فنرظف يينوا  لرظا ف شيشل  يينوا  لشلش  شيلباي
  سير  تيك  لطلق ثظ ال  ا ل ي  مل  يتوا لح   فلة  لر هيميوا لظ ول ميوا إال  لخةاة  شتضنة  

رهس  لمال كالعيا  لخا   إذ  رال ل   لجر ش ة لن  المال ثظ  عا  ل ل غ ويباي ه   حاسيوا شيطاليوا  الرفاء  
  ربحوا  ل لنشس  ألييى شبيرغ سار   لميتوى م   ألةيةاء ش لشوا ء فتا نق  لحساص  ما بل  يينوا فل  يذه تجار 

في يذ  م   لي س هيظ ك نل  م  تاقةق  في هرباح  لاةةا م  هةوا  محتقل   اإلضاف  إلى ةعةظ  لعقيى ثظ كة ما كاةن 
  رنل ال واشم أل   لشل فمصنليا إلى  لتصلم ش الةقضاء شال رنل في  رنل ال واشم بل بل ال واشم رنل م

 لذي ال واشم إذ   ةقط   قى   ل لح  اةقطاي  ن  ما ش ا  ةقضى  لشل ش لخنل  لذي ال واشم وبقى  ألسف ييى 
ةحم هللام   اهلل ش لنرم  آلرل ه  ال  ا ل ي  محاسب  ة س   ذيتظ ييى  كل حف ..(  ةقطاي  ن  ما  ش ا  ةقضى 

شرطل توا شرطر توا فل  كل ة س م  هة اس  لعمل جريل  ةفةس  ال  ش لتضننق يينوا في ةلكاتوا  شسكياتوا
يرض لوا  مك   ه   شتل  بوا كيح م   ل يره ال وتيايى ةعةم  هبا  آل ان فاة باض يذه  ألة اس ضا ع  هش  
مصلشف  إلى ما  جيب  لوال  رسل   ي ةظ يا ل ال تسمم    ة س يا ل فلذ  هدبم  لعيا  شفلغ م  فليض  

ويباى ه    لغ  يب  ساي  لمشارآ   لي س كما ه   لتاجل ييا تسيةظ   لبضاي  إلى  لشليك  لعامل   لغ   لصبم
رهس  لمال شش    لةأس ي   فيي لمجيس لمشارآت  فةقرل ليي س ما لي  ضاي  إال  لعمل شموما  فيي فقا 

ل ين هتميى  ترفاةييى شهةعظ ييى    شلر  لتجار  شآيب  للبم شيذ   لنرم  لجاوا  ا هموييي    فة  شهةسأ في هج
هةك  ا ترفنن ثظ  ا رننت فل ا  ثظ إ ا  ه   إلى  لاةةا ورما ش ةا  ةتى  هيمل فة  دالحا فاةسيي ولجعييه  

 تعملي  لنرم في ه    جتوايفةقرل لي س   ..( تضةعي يذ   لنرم فل  كل ة س م   ألة اس  جريل  ال قةم  لوا 
ش الستل ة  فة رتك م   ش لاي إلى  ل سل  تمنييارغ  ي  كيره   لتي  يي هسباص مي ك شال رح ةتك شال تاينوا ف

نرجات يينن  ما  وارك  غنل  شتبقى ييا  ةسل  ال ت ار ك شى  نرين  لجي  فألظ  لاي  شةسلت  ال  طاق شى   
لمحسين   هبار    إلى يي  هلةس  ا فات  ثر ص   ي ي ا  يءكا  نش  هلظ  ليار ش ا  ال  عضوظ يب ه   لمس

فوذه  شدنت  لي س  في هش ات  ثظ  (  يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن:    لاي  ش لحسل  ش ال   تعالى 
لةستأةف لوا شدة  في هيضا    لسبع  شيي  لعن  ش ألذ  ش ليسا  ش لبط  ش ل لج ش لنا ش للجل شتسيةموا إلنوا 

ذه  لتجار  شبوا تتظ هيمال يذه  لتجار  شى  لجويظ سبع  هبر ص ل ل  اص ميوظ جحء فلةوا ريا ا رانم  لي س  في ي
مقسرم شىةما تتعن  تيك   ألبر ص لم  يصى   تعالى بوذه  أليضاء فنردنوا  ح  وا ي  معادنوا هما  لعن  
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 الةتقار بل ي    لي ل إلى شج  م  لةس ل   محلم هش إلى يرر  مسيظ هش  لي ل إلى مسيظ  عن   فةح  وا ي 
كل فضرل مستايى يي  فل    تعالى  سأل يياه ي  فضرل  لي ل كما  سأل  ي  فضرل   ل الم ثظ إذ  
دلفوا ي  يذ  لظ تقي     ةتى  شايوا  ما فة  تجارتوا شربحوا شير ما ريقن ل  م    لي ل إلى يجا ب دي  

 لي ل في كتاص    شسي  رسرل  شمطالع  كتب  لحكم  ش  لإل تا ء   عن   اليتبار ش لي ل إلى هيمال  لخنل 
السةما  ليسا  ش لبط  هما  ليسا  فألة    يضر   لالتعاع ش الست ان  شيكذ  ويباى ه    صل  ألمل يينوا  يضر 

ميطيق  الطب  شال ممة  يية  في  لحلك   شجياوت  ي ةم   الانب  ش ل ذص ش ليمةم  شتحكة   لي س شمذم   لخيق 
عم  ش ليع  ش لاياء ييى  أليا ء ش لممار   في  ل الم شغنل ذلك مما ذكلةاه في كتاص هللافات  ليسا  فور ش ألآ

 صان ذلك  كي  م  هة  ريق ليذكل ش لتذكنل شت ل ر  لعيظ ش لتعيةظ شىربان عبان   إلى آليق    شىدالح ذ ت 
ل  ليوار إال في   لذكل فيطق  لممم  ذكل شة له  لين  شسا ل رنل ت  فيةشتل  ييى ة س  ه  ال  حل   ليسا  آر 
شهما  لبط  فةكي   تل   لشله شتقينل  ألكل م   . شييل  شدمت  ف ل  ش ما وي , م   رل إال لا   ر نب يتنا 

ش جتياص  لشيوات شيميع  م   لشور ت شيقتصل ييى  ار  لضلشر  شيشل  ييى ة س  هةوا إ   رال ن   لحالل
ا  المي  ي  بور ت  لبط  لة رتوا هك ل مما ةالت   شور توا يكذ    شل  يينوا في جمة  بنئا م  ذلك يا يو

 أليضاء شآاياتوا ثظ   ستأةف شدنتوا في شظا ف  معادي أليضاء ش ستقصاء ذلك  طرل شال تخ ى 
وا شيلتب لوا  لطايات  لتي تت لر يية  في  لنرم ش ليني  ثظ  لير فل  لتي  قار يينوا شيقار ييى  الست  ار مي

ت صنيوا شكة نتوا شكةفة   الستعا ن لوا  أسبابوا شيذه بلش    تقل إلنوا في كل ورم شل   إذ  تعرن  إلةسا  بل  
ذلك ييى ة س  ه اما شآاشيت  ة س  في  لرفاء  جمةعوا  ستايى ي   لمشارآ  فنوا شى  هآاين في  عضوا 

ال  خير كل ورم ي  موظ جاوا شش  ع  ةانث  لوا ةكظ جاوا  قنن  لحاج  إلى تجاوا  لمشارآ  فةما  قى شل   
شهلل يية  في ذلك ةق شيك ل يذ  ييى م   شتال  شيء م  هيمال  لاةةا م  شال   هش تجار  هش تاريس إذ  يما 
 خير ورم ي  ش  ع  جاوا   حتاج إلى ه   قضى ةق   فنوا فعية  ه   شتل  ييى ة س   الستقام  فنوا ش الة ةان 
ليحق في مجاريوا شيحذريا مغب   إليمال شيع وا كما وري,  لعيا  آلبق  لمتملن فل   لي س  الطب  متملن  ي  
 لطايات مستعصة  ي   لعيرن   شل    لري, ش لتأنوب ومثل فنوا شذكل فل   لذكل  تي    لمممين  فوذ  شما 

 .مل  جل  مجل ه ير هشل مقام  لمل  ط  م   لي س شيي محاسب   يل  لع
ش لمحاسب  تار  ت ر   عا  لعمل شتار   يي  ليتحذول  ال   تعالى ش ييمر  ه     عيظ ما في هة سكظ فاةذرشه 
شيذ  ليمستقيل شكل ة ل في ك ل  شمقا ر لمعلف  هيان  شةقصا  فلة   سمى محاسب  فالي ل فةما بن  واي  لعيا 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل :    ا  ال   تعالى في ةواره لةعلف هيانت  م  ةقصاة  م   لمحاسب  ش 

ولقد خلقنا اإلنساَ :   ش ال تعالى  ( يا أيها الذين آمنوا إَ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا:   ش ال تعالى  (  هللا فتبينوا

  ب   لصامن هة  ذكل ذلك تحذول  شتيينوا لالةتل ه مي  في  لمستقيل شرش  عبان(  .وسوس به نفسه ونعلم ما
مض  شى  كا  أإذ  هرنت همل  فتابل يا يت  فل  كا  ربا  ف :   يية   لسالم  ال للجل سأل  ه  وردة  شيع  

 لشور  ةتى  إذ  هرنت ه   كر   لعقل غالبا ليور  فال تعمل  قضاء :   ش ال  عة  لحكماء( .. غةا فاةت  يي  
إ   لممم  إذ  ه صل :   ش ال لقما  ( .  ل م  مكث ر    لشور  تي ل  لعاقب  فل  مكث  ليا م  في  لقيب هك

 ل ةس م  ن   ة س  شيمل لما  :   شرش  با ن ب  هشس يي  ديى   يية  شسيظ هة   ال(  لعاقب  هم   ليا م  
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ورم شيرم  لاو    ن   ة س  هي ةاسيوا (     ألماةي عا  لمرت ش ألةمق م  هتب  ة س  ير يا شتميى ييى   
ةاسير  هة سكظ  يل ه  تحاسير  :     يي   رضيش ال يمل . ش رل  ه يا لماوير  هي لمحاسير  .  لحساص 

ةاسب ة سك في  للراء  يل :   شكتب إلى هبى مرسى  ألبعلي  (  شهةريا  يل ه  ترهةر  شتونئر  ليعلض  ألكيل
 ا   ألرض م  ن ا   لسماء فعاله  الار  ش ال ش ال ل عب كةا تجايا في كتاص    ال شيل لا( ةساص  لشا  

. إال م  ةاسب ة س  فقال كعب  اهمنل  لمممين  إةوا إلى جييوا في  لترر   ما بنيوما ةلف إال م  ةاسب ة س  
شيذ  كي  إبار  إلى  لمحاسب  ليمستقيل إذ  ال م  ن   ة س   عمل لما  عا  لمرت شمعياه شه   ألمرر هشال ش اريا 

 .وا شتابليا ثظ ه ام يينوا فبابليا شة ل فن
إذ  هشدى  إلةسا  ة س  شبل  يينوا ما ذكلةاه فال وبقى إال  لمل قب  لوا ييا  :المرابوة المانية : المرامبة

 العن   ل الئ  فلةوا إ  تلكن آان شفسات شليذكل فضني   لمل قب  ثظ نرجاتوا   لخرض في  أليمال شمالة اتوا
يية  . ةاوث مت ق (  ه  تعيا   كأةك تل ه :   سأل جيليل يية   لسالم ي   إلةسا  فقال هما  ل ضني  فقا    

أفمن هو قائم عل  كل  :  ش ا  ال تعالى( .  هييا   كأةك  تل ه فل  لظ ت   تل ه فلة  ول   :  ش ال يية   لسالم

ش ال (  إَ هللا كاَ  عليكم رقيبا :  تعالىش ال    (  ألم يعلم بأَ هللا يرى :  ش ال تعالى(  نفس بما كسبت
ش ال  ب   لمبار  للجل ر  ب  ( .  والذين هم ألمانا.هم وعهدهم راعوَ والذين هم بشهادا.هم قائموَ:  تعالى 

إذ  كا  سناي ر نبا  :ش ال ييا  لر ةا ب  هيا. ي  ت سنله فقال ك  هبا  كأةك تل    يح شجل    تعالى فسأل 
هفضل ما ويحم  إلةسا  ة س  في يذه  لطليق   لمحاسب   : ش ال هبر ي ما    لمالبي .ه الى  انلهييى فال 

ش ال . هفضل  لطايات مل قب   لحق ييى نش م  ألش ات : ش ال   ب  يطاء . ش لمل قب  شسةاس  يمي   العيظ 
. يكر   لعيظ ييى ظايل   ا ما هملةا يذ  مييى ييى  هدين  ه  تيحم ة سك  لمل قب  هلل يح شجل ش  :  لجليلي 

 ال لي هبر ة م إذ  جيسن ليياس ف   ش ي ا لي سك ش يبك شال  الةك  جتمايوظ ييةك   :ش ال هبر ي ما  
ش ال رجل ليجينا  ظ هستعن  ييى غة   لبصل فقال  . ..(. فلةوظ ول  ير  ظايل  و  ر نب ييى  اآيك 

إةما وتحقق   المل قب  م   خاف  : ش ال  لجينا. لى  لمي رر إلة   لياظل إلةك هسيق م  ة ل  إ  عيمك ه  ة ل
 جعل مل  يتك لم  ال تانب ي  ة له : ش ال محما ب  ييي  لتلمذي . ..(  ييى فرت ة   م  رب  يح شجل 

يي  شهجعل رضريك لم  ال تخلج  تستاييإلةك شهجعل بكل  لم  ال تيقط  ةعم  ييك شهجعل  آايتك لم  ال 
هفضل شال هبلف م  ييظ  لعيا  أ    بايا  ةنث كا   يءش ال سول لظ  وتحي   لقيب  ش. شسيطاة  ي  مي   

فقال معياه ذلك لم   (ربه خشيرض  هللا عنهم ورضوا عنه ذلك لمن    : شسئل  عضوظ  ي   رل  تعالى. 
 ستقام   أ  خمس  : ي  فقالشسئل ذش  لير   ظ ويال  لعيا  لج. ر  ب رب   يح شجل شةاسب ة س  شتحشن لمعانه 

  ل   ش ةت ار  لمرت   التأيب  شمل قب    تعالى في  لسل ش لعالةة    ش جتوان لةس مع  سور   لةس فنوا رشغا 
فقال لئ  كين إذ   يصنن  ي ييش ال ةمنا  لطريل لسيةما  ب  ييي .  ..( شمحاسب  ة سك  يل ه  تحاسب 
ش ال سفةا  . لهت ييى همل ي ةظ شلئ  كين ت   هة  ال ول   فيقا ك لت   رالةا ظيين هة  ول   لقا  جت

شييةك  الحذر مم   ميك   شييةك  اللجاء مم   ميك  لرفاء  ييةك  المل قب  مم  ال تخ ى يية  رافة    ل رري: 
لياس شال ول  ب إ   لميافق وي ل فلذ  لظ ول هةا   نرل مارل  لسرء شىةما ول  ب   ي: ش ال فل ا  لسيج . لعقرب 

رلجن م   يمل  ب   لخطاص رضى   يي  إلى مك  فعلسيا في  عة : ش ال ييا   ب  نويار .   تعالى 
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ممير  فقال  ل لسنا   إةيبا  م  يذه  لايظ فقال   عيي لطليق فاةحار يية  ر ع م   لجيل  فقال ل   ا ر يى 
ش ال    يي  ثظ غا  إلى  لممير  فابتل ه م  مراله شهيتق  هكيوا  لذ ب  ال فأو     ال فبكى يمل رضى  

 . هيتقتك في  لاةةا يذه  ل يم  شهرجر ه  تعتقك في  آلرل  
فم  . صل ف  لوظ إلة  ةش   هييظ ه  ة ةق   لمل قب  يي مالة    لل نب   :)ياو حايقة المرامبة و رجاتسا 

شيعيى بوذه  لمل قب  ةال  ليقيب . ل  ب فالةا شيل يى جاةب   ةتله م  همل م   ألمرر   سيب غنله  قال هة  و
هما  لحال  فوي مل يا   لقيب ليل نب   . و مليا ةرع م    لمعلف  شت مل تيك  لحال  هيماال في  لجر رح شفي  لقيب

 لعيظ   أ     شهما  لمعلف   لتي ت مل يذه  لحال  فور. إ اه ش ةصل ف  إلة   ش بتاال     ش لت ات  إلة  شمالة ت 
شه  سل  لقيب في   يالظ  السل  ل ر نب ييى هيمال  لعبان  ا ظ ييى كل ة س  ما  كسين   مطي  ييى  لضما ل

فوذه  لمعلف  إذ  دارت  قنيا هييى هةوا . ةق  مكشرف كما ه  ظايل  لبشل  ليخيق مكشرف بل  با م   ذلك 
فلص ييظ ال بك فة  ال  ايب ييى  لقيب كالعيظ .   رين ي   لشك ثظ  سترلن  عا ذلك ييى  لقيب   ولت

ش لمر ير  بوذه .  المرت فلذ   سترلن ييى  لقيب  ستجلت  لقيب إلى مل يا  جاةب  لل نب شدلفن يم  إلة  
 :شيظ ويقسمر  إلى  لصا قن  شىلى هدحاص  لةمن  فمل  يتوظ ييى نرجتن    لمعلف  يظ  لمقلبر  

مقلبن  م   لصا قن  شيي مل قب   لتع ةظ ش إلجالل شير ه   صنل  لقيب مستال ا  لارج   ألشلى مل قب    ل 
 مالة    ذلك  لجالل شمي سل  تحن  لونب  فال وبقى فة  متس  لاللت ات إلى  لانل هدال شيذه مل قب  ال  ةطرل 

إلى  لمباةات فضال   هما  لجر رح فلةوا تتعطل ي   لتي ن   لي ل في ت صنل هيمالوا فلةوا مقصرر  ييى  لقيب 
شىذ  تحلكن  الطايات كاةن كالمستعمي  بوا فال تحتاج إلى  تابنل شت ينن في ة  وا ييى   ي   لمح رر ت 

فلذ  دار مستال ا  المعيرن دارت  لجر رح   لل ييش لقيب ير   لل يي  ةسي   لسا ن بل  سان  للعة  م  ميك كي
غنل ت يف شيذ  ير  لذي دار يم  يما ش ةا  ف  اه   سا ل  مستعمي  جاري  ييى  لسا ن ش الستقام  م  

  ..(. لومرم 
  ييى ظايليظ شباآيوظ  إآالع لارج   ل اةة  مل قب   لررين  م  هدحاص  لةمن  شيظ   رم غيب  قن  

ةر ل شييى  يربوظ شل   لظ تايشوظ مالة     لجالل بل  قنن  يربوظ ييى ةا  اليتا ل متسع  ليتي ن إلى  أل
ش أليمال إةوا م   ممارس   أليمال ال تخير ي   لمل قب  ةعظ غيب يينوظ  لحةاء م    فال  قامر  شال 
 حجمر  إال   عا  لت ين فة  شيمتيعر  ي  كل ما   تضحر     في  ل ةام  فلةوظ ولش    في  لاةةا مطيعا 

يذه  لارج  فةحتاج ه  ول  ب  جمة  ةلكات  شم  كا  في   ..( يينوظ فال  حتاجر  إلى  ةت ار  ل ةام  
هما  يل . رطل ت  شلح ات  شبالجمي  جمة   رتةار ت  شل  فنوا ة ل   ة ل  يل   لعمل شة ل في  لعمل شسكيات  ش

 لعمل فيني ل ه  ما ظول ل  شتحل    عي  راآله هير هلل راد  هش  ير في ير   لي س شمتا ع   لشةطا  
وي شف ل  ذلك بيرر  لحق فل   كا  هلل تعالى همضاه شى  كا  لانل    ستحةا م     فنتر ف فة  شيت ين ةتى

شيلفوا سرء فعيوا شسعنوا في فضةحتوا شهةوا   ش ة ف يي  ثظ الم ة س  ييى رغيت  فة  شيم     شمني  إلة  
يةا  ش جب محترم ال محةم ياش  ة سوا إ  لظ وتا ركوا     عصمت  شيذ   لتر ف في با     ألمرر إلى ةا  ل

ش ال . كا  هةايظ إذ  هر ن ه   وتصاق  صا   ة ل شت ين فل  كا  هلل همضاه : ش ال  لحس  .  ..( ألةا يي  
ش ال محما ب  ييي  ..(  .  تعالى ييا  ش ف ييا يم   فل  كا  هلل مضى شى  كا  لانله تأرل ظرة:  لحس  
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ةس كحاآب لنل فوذ  ير  لي ل  ألشل في يذه  لمل قب  شال  خيم  م  إ   لممم   ش اف متأ   قف ييا يم  ل
يذ  إال  لعيظ  لمتن  ش لمعلف   لح ةق   أسل ر  أليمال شهغر ر  لي س شمكاوا  لشةطا  فمتى لظ   علف ة س  شرب  

شف لت  شسكرة  شياش  إبيةس شلظ  علف ما ور فق ير ه شلظ  منح بني  شبن  ما  حب    شيلضاه  في ةنت  شيمت  
شةلكت  فال  سيظ في يذه  لمل قب  بل  ألك لش  ولت ير   لجول  فةما  كلي    تعالى شيظ  حسير  هةوظ  حسير  

  بل آيب  لعيظ فليض  ييى كل مسيظ ! ينوات   شال ت ي  ه   لجايل  ما  قار ييى  لتعيظ  فة   عذر  ديعا 
ألة   عيظ هللافات  لي رس شمكاوا  لشةطا    ع  م  غنل يالظ هفضل م  هلف رك شلوذ  كاةن ركعتا  م  يالظ

فال وح ل  لجايل في تعب ش لشةطا  مي  في    شمر ض   لالشر فنتقى ذلك ش  لجايل ال  علف  ف ةا  حتله مي 
فحكظ   تعالى ييى كل  .  فيعرذ  اهلل م   لجول ش لا ي  فور رهس كل بقاش  شهساس كل رسل   شبمات فلح  
  ول  ب ة س  ييا يم   ال عل شسعة   الجارة  فنتر ف ي   لوظ شي   لسعي  ةتى وي شف ل  بيرر  لعيظ ييا ه

هة  هلل تعالى فةمضة  هش ير لور   لي س فنت ة  شيحجل  لقيب ي    ل  ل فة  شي   لوظ    فل   لخطر   ألشلى 
ر  جحم  لقصا ش لقصا ورر   ل عل ش ل عل في  لباآل إذ  لظ تاف  هشرثن  للغب  ش للغب  ترر    لوظ ش لوظ ور 

. ه   تحسظ مان   لشل م  ميبع   ألشل شير  لخاآل فل  جمة  ما شر ءه وتبع   فنيبايورر   لير ر ش لمقن 
شموما هبكل ييى  لعيا  ذلك شهظيمن  لر  ع  فيظ وي شف ل  فنت  ل في ذلك بيرر  لعيظ شيستعنذ  اهلل م  مكل  

 .  لشةطا  بر سط   لور  
 
ء )نور و ماء الد ن  وليفر من الع ماء المض نن يفنو وج  ون االجتسا  والفكر )نفسه فيستض  

 يتسأل ون فقد أوح  هللا تعال  إل    او  و يه السالم ال , المقب نن و   الدنيا فراره من الايواو )ل أشد
فالقيرص  لم يم   حب  لاةةا    والما أ كره حب الدنيا فيقوعك ون موبتي أولكك وواع الوريق  و   عبا ي

لب يينوا محجرب  ي  ةرر    تعالى فل  مستضاء هةر ر  لقيرص ةضل   للبربة  ف ةا اشبا   لشل  ش لت 
مقنتوا شيي بور ت  لاةةا فيت   يم   لمليا هشال  ستابليا شه يل ييى  ياشيا شيشق  غةضوا ش  ستض  بوا م  

  علض ي   لاةةا هش ضعةا  للغب  فنوا إ  لظ  جا م  ير يا ظ  للغب  ةكام  لعيظ هش  في آيب يالظ مإفي 
فم  لظ وتر ف ييا  البتباه  كا  متبعا لور ه معجبا بله   شكا  مم  شد   رسرل   ديى   يية  شسيظ   ..( 

م   شكل (  ره  بله   فعيةك  خاد  ة سك ذيفلذ  رهون بحا مطايا شير  متبعا شىيجاص كل :   إذ  ال 
:   ش رل  يية   لسالم ( .  وال .قف ما ليس لك به علم :  راض في بيو   انل تحقنق فقا رالف  رل  تعالى

شهر ن    ظيا  انل نلنل كما  ست تى  عة  لعر م  يب   فةما هبكل (    إ اكظ ش ل   فل   ل   هكذص   لحاوث
 لحق ةقا   رةي ليوظ  :  تعالى يي   يضيية  شيتب  ظي  شلصعرب  يذ   ألمل شي م  كا  نياء  لصاوق ر 

 ش ال عةسى يية .  جتيا   شال تجعي  متشابوا ييى  فأتب   لور   ش ره ييشهرةي  لباآل  اآال  إتباي  ش ره يي
 .  ألمرر ثالث  همل  ستبا  رباه فاتبع  شهمل  ستبا  غة  فاجتيب  شهمل هبكل ييةك ف ي  إلى يالم :  لسالم
  ييى عبانه ير  لعيظ شكشف  لحق ش إل ما  عبار  ي  ةرع كشف شييظ شلذلك  ال تعالى   فأي ظ ةعم  ..( 

إَ كنتم ال  فاسألوا أهل الذكر:   ش ال تعالى   شهر ن     لعيظ (  وكاَ فضل هللا عليك عظيما:    متياةا ييى يياه

 ( . وعل  هللا قصد  السبيل:   ش ال  (  يانهثم إَ علينا ب:   ش ال (  إَ علينا للهدى:   ش ال تعالى  (.  .علموَ
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شةعظ  آارن  لوظ   شم   لترفنق  لتر ف ييا  لحنل     لور  بليك  لعمى  :   ش ال ييى كلم   شجو 
  شغليب م  لظ  ك  ل  ةينب   رص  عنا ه لص م   ليب   شياقب   ل ذص  ليام شفي  لصاق  لسالم     لةقن  

  ش لحةاء سيب إلى كل جمنل   ةعظ  لخيق   لت لم   شال  عامك م  ةينب سرء ظ    ش لصاوق م  داق غنب  
  إةما لك م  نةةا  ما هديحن    م ر     سيب هرذت    سيب بنيك شبن    تعالى   شهشثقشهشثق  لعل   لتقر  

ما في وا ك فال فا   لظ تأت  هتا  شى  كين جاهيا ييى ما هدنب م  ش للهق ره ا  رهق تطيب  شرهق  طيبك 
ش لملء  سله نر  ما لظ  ك    ش ستال ييى ما لظ  ك   ما كا  فلةما  ألمرر هبباه   تجحع ييى ما لظ  صل إلةك 

شيسرءه  فرت ما لظ  ك  لنارك  فما ةالك م  نةةا  فال ت  ل     فلةا شما فاتك ميوا فال تتبع  ة سك    لة رت 
 ( . شيمك فةما  عا   لمرت   ألرلتكشبايك  يى ما ري ن شهس ك ي   شلةك  سلشر   ما  امن  هس ا

شغلضيا م  ةقل يذه  ل يمات  رل  شم   لترفنق  لتر ف ييا  لحنل  فلذ   لي ل  ألشل  ليمل  ب ة له في  
ال  خاف : ثال  م   ك  فة   ست مل إ ماة :   ش ا  ال ديى   يية  شسيظ .  لوظ ش لحلك  هيي هلل هم ليور  

شىذ  يلض ل  همل    هةايما لياةةا ش آلرل لترل  هللاثل  آلرل    م  يمي   يءشال ول  ى  ش  لرم  ال ظ في  
لقرل  ديى   يية    شهك ل ما وي شف ل  في ةلكات  ه   كر  مباةا شل   ال  عية  فنتلك ( ...  ييى  لاةةا

 ( . م  ةس  إسالم  لملء تلك  ماال  عية :   شسيظ 
شيحس   لية    شذلك بت قا كةفة   لعمل  لةقضى ةق   فة     ي ليملقب  ييا  لشلشع في  لعمل لي ل  ل اة

شيذ   مالهم ل  في جمة  هةر ل  فلة  ال  خير في . كمل ما  مكي  هفي إتمام  شيكمل دررت  شيتعاآاه ييى 
بان    تعالى فنوا  الية  فلذ  ر  ب   تعالى في  جمة  ذلك  ار ييى ع  جمة  هةر ل  ي  ةلك  شسكر  

:   ه   قعا مستقيل  لقيي  لقرل  ديى   يية  شسيظ  فنيبايفل  كا   ايا  م ال . شةس   ل عل شمل يا   ألنص 
شميك  لمير  مطي  يية    شال  جيس متلبعا إذ ال  جالس  لمير  كذلك   (.. رنل  لمجالس ما  ستقيل      لقيي 

جيسن مل  متلبعا فسمعن يات ا  قرل يكذ  تجالس  لمير  فيظ هجيس  عا : رةم      ال إبل  ةظ ب  هنيظ . 
. شى  كا  ويام فنيام ييى  لنا  لةميى مستقيل  لقيي  م  سا ل  آلن ص  لتي ذكلةايا في  مرضعوا . ذلك  متلبعا 

فلذ  ال  خير  لعيا  . المل قب  بل لر كا  في  ضاء  لحاج  فمل يات  آلن بوا شفاء    ف ل ذلك ن رل في  لمل قب  
شمل يا   ألنص   فمل  يت  في  لطاي    اإلرالص ش إلكمال . هما ه   كر  في آاي  هش في معصة  هش في مباح 

شى  كا   .شى  كا  في معصة  فمل  يت   الترب  ش ليام ش إل الع ش لحةاء ش البتاال  الت  ل.  شةل ستوا ي   آلفات
شال  خير  لعيا في جمي   هةر ل  . ل يا   ألنص ثظ  شورن  لميعظ في  ليعم  شبالشكل يينوا في  مباح فمل  يت   م

شكل ذلك م   لمل قب   بل ال وي ك  لعيا . ي  بية  ال با ل  م   لصيل يينوا شةعم  ال با ل  م   لشكل يينوا 
   تلك  هش ةاص ةث يية  ما فعل ويحم  مبابلت  هش مح رر ويحم  إفي كل ةال م  فلض هلل تعالى يية  

لةسارع    إلى ما ل    تعالى شيسابق    عبان   هش مباح فة  دالح  جسم  ش يب  شفة  ير  ل  ييى آايت  
فنيباي ه   ( ومن يتعد حدود هللا فقد الم نفسه  شل ل ش ةا م  ذلك ةاشن البا م  مل ياتوا باش م   لمل قب  . 

ات  في يذه  أل سام  ل الث  فلذ  كا  فارغا م   ل ل  ة ش ار ييى  ل ضا ل فنيباي وت قا  لعيا ة س  في جمة  هش 
ش ألرباح تيال  . ه  ويتمس هفضل  أليمال لةشتال بوا فل  م  فات  محيا ربم شير  انر ييى نرك  فور ماير  

شكل ذلك إةما  ( ن الدنياوال .نس نصيبك م:    مح  ا  ل ضا ل فيذلك  أرذ  لعيا م  نةةاه آلرلت  كما  ال تعالى 
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فل   لسايات ثال  ساي  مضن ال تعب فنوا ييى   لعيا كة ما  ةقضن في مشق  .  مك   صيل ساي  ش ةا  
هش رفا ة  شساي  مستقيي  لظ تأت  عا ال واري  لعيا ه عةش إلنوا  هم ال شال وار  ما  قضى   فنوا شساي  

نوا رب   فل  لظ تأت   لساي   ل اةة  لظ وتحسل ييى فر ت يذه  لساي  ر يي  ويباي ه   جايا فنوا ة س  شيل  ب ف
شال  طرل همي  رمسن  سي  فةطرل يية   لعحم   ألشلىشى  هتت   لساي   ل اةة   سترفى ةق   ميوا كما  سترفى م  

همك  ه   كر   ييى  لمل قب  فنوا بل   كر   ب  ش ت  كأة  في هللارل هة اس  فيعي  هللارل هة اس  شير ال وار  شىذ 
ه   كر  ييى شج  ال  كله ه  وارك   لمرت شير ييى تيك  لحال  شت ر  جمة   هةر ل   فنيبايهللارل هة اس  

ال  كر   لممم   ظاييا إال في  :   مقصرر  ييى ما رش ه هبر ذر رضى   تعالى يي  م   رل  يية   لسالم
شييى   شما رش  يي  ه ضا في معياه  (  ..( محلم  هش لذ  في غنل  هش ملم  لمعاش    تحشن لمعانأ ثال  

 لعا ل ه  ت ر  ل  هربع  سايات ساي  وياجى فنوا رب  شساي   حاسب فنوا ة س  شساي  وت  ل فنوا  في دي  
فل  في يذه  لساي   يرةا ل  ييى   ة   لسايات ثظ يذه ( ...   تعالى شساي   خير فنوا ليمطعظ ش لمشلص 

ير فنوا مشارل  لجر رح  المطعظ ش لمشلص ال  ويباى ه   خير ي  يمل ير هفضل  أليمال شير  لسايات  لتي 
وتياشل  م ال  فة  م   لعجا ب ما لر ت  ل فة  شفط  ل  كا  ذلك هفضل م  ك نل   لذي لذكل ش ل  ل فل   لطعام 

ر فني لش  في يجا ب ديعت  م  هيمال  لجر رح ش لياس  فة  ه سام  سظ وي لش  إلة   عن   لتبصل ش اليتبا
شكةفة   رتبا    ر م  لحنر ةات    شكةفة  تقاول   ألسبا   شريق  لشور ت  لباي   يية  شريق  آلالت   لمسخل  
ليشور  فة  كما فصييا  عض  في كتاص  لشكل شيذ  مقام ذش   أللباص ش سظ  وي لش  فة   عن   لمقن ش ل ل ي  

شبرنيظ لر  ستاير  يي   شل   ولش  هة سوظ مقورري  فة  مسخلي  لشور ت  شيذ   شيالة ر  شج   الضطل ر إلة 
مقام  لح ياو  ش رم ولش  في  لصيع   لصاة  شيتل ر  ميوا إلى د ات  لخالق فت ر  مشايا  ذلك سيبا لتذكل 

حين  إذ  لمحب هبر ص م   ل  ل تي تم يينوظ  سيب  شير هييى  لمقامات شير م  مقامات  لعارفن  شيالمات  لم
إذ   رهي ديع  ةينب  شكتا   شتصية   ةسى  لصيع  ش بتال  يب   الصاة  شكل ما وتلنن  لعيا فة   دي    

 . لصاة  مجال رةب إ  فتحن ل  هبر ص  لمي رت شذلك يحيح جا   تعالى في  في  لي ل مي  إلى
اتوظ مي  شي لةر   ما ةضليظ م  ش سظ ر    وي لش  إلة    عن   للغب  ش لحلص فنتأس ر  ييى ما ف

جميت  شيذمر  مي   ماال ور فق ير يظ شيعنيرة  شيذمر  فايي  فنذمر   لطيةر ش لطباخ شال  عيمر  ه   ل ايل  
ليطيةر ش لطباخ شلقارت  شلعيم  ير   تعالى شه  م  ذم بنئا م  ريق    انل إذ  فقا ذم    شلذلك  ال 

 . يظ ال تسير   لايل فل    ير  لايل  لييي ديى   يية  شس
: همؤا  ل ضؤني   فقؤا  ؤال   تعؤالى عا  لعمل شليذكل فضني   لمحاسب  ثظ ة ةقتوؤا  المرابوة المالمة موا بة النفا

 يا أيها الذين آمنوا ا.قوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد  شيؤذه إبؤار  إلؤى   لمحاسؤب  ييؤى مؤا مضؤى مؤ   أليمؤال
ش لتربؤ  ة ؤل فؤي  ل عؤل  عؤا   ل ؤل غ ميؤ  ( شتربر  إلى   جمةعؤا هووؤا  لممميؤر  لعي ؤظ ت يحؤر  :   ال تعالى ش  ..( 

 ؤال ( ..  السؤتا ل   تعؤالى شهتؤرص إلةؤ  فؤي   لنؤرم ما ؤ  مؤل  إةؤي:   ش ا  ال ديى   ييةؤ  شسؤيظ .  اليام يية  
شي  يمل رضى    ييؤ   ةؤ  (  َ .ذكروا فإذا هم مبصروَإَ الذين ا.قوا إذا مسهم طائف من الشيطا :   تعالى

ال :شيؤ  مةمؤر    بؤؤ  موؤل    ةؤ   ؤؤال . مؤاذ  يميؤن  لنؤؤرم : كؤا   ضؤلص  امةؤ   الؤؤاره إذ  جيؤ   لينؤل شيقؤؤرل لي سؤ  
شرش  . ش لشؤؤليكا  وتحاسؤؤبا   عؤؤا  لعمؤؤل  . كؤؤر   لعيؤؤا مؤؤ   لمتقؤؤن  ةتؤؤى  حاسؤؤب ة سؤؤ  هبؤؤا مؤؤ  محاسؤؤب  بؤؤليك  
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رضى   تعالى ييوا ه  ه ا  كل رضر      يية   ؤال لوؤا ييؤا  لمؤرت مؤا هةؤا مؤ   ليؤاس هةؤب إلؤي  ي  يا ش 
مؤؤ  يمؤؤل ثؤؤظ  ؤؤال لوؤؤا كةؤؤا  يؤؤن فأيؤؤانت  ييةؤؤ  مؤؤا  ؤؤال فقؤؤال ال هةؤؤا هيؤؤح ييؤؤى مؤؤ  يمؤؤل فؤؤاة ل كةؤؤا ة ؤؤل  عؤؤا 

طؤؤا ل فؤؤي دؤؤالت  فتؤؤابل ذلؤؤك شةؤؤاوث هبؤؤى آيحؤؤ  ةؤؤن  بؤؤاي   ل .  ل ؤؤل غ مؤؤ   ل يمؤؤ  فتؤؤابليا  شهبؤؤالوا  كيمؤؤ  غنليؤؤا
شفؤؤي ةؤؤاوث  بؤؤ  سؤؤالم هةؤؤ  ةمؤؤل ةحمؤؤ  مؤؤ   ... فجعؤؤل ةا طؤؤ   دؤؤا   هلل تعؤؤالى ةؤؤاما شرجؤؤاء ليعؤؤرض ممؤؤا فاتؤؤ  

. ةطب فقنل ل   ا  ه ا ورسف  ؤا كؤا  فؤي بيةؤك شغيماةؤك مؤا  ك رةؤك يؤذ  فقؤال هرنت ه  هجؤلص ة سؤي يؤل تي ؤله  
  شىةمؤؤا رؤؤف  لحسؤؤاص ييؤؤى  ؤؤرم ةاسؤؤير  هة سؤؤوظ  فؤؤي  لؤؤاةةا     لمؤؤمم   ؤؤر م ييؤؤى ة سؤؤ   حاسؤؤيوا هلل: ش ؤؤال  لحسؤؤ  

إ  :  لمحاسؤؤؤب  فقؤؤؤال  ثؤؤؤظ فسؤؤؤل. شىةمؤؤا بؤؤؤق  لحسؤؤؤاص وؤؤؤرم  ل ةامؤؤؤ  ييؤؤؤى  ؤؤؤرم هرؤؤؤذش  يؤؤذ   ألمؤؤؤل مؤؤؤ  غنؤؤؤل محاسؤؤؤب  
شيؤؤذ  .  لمؤؤمم    جؤؤمه  لشؤؤيء  عجبؤؤ  فةقؤؤرل و  إةؤؤك لتعجييؤؤي شىةؤؤك مؤؤ  ةؤؤاجتي شل ؤؤ   ينوؤؤات ةنؤؤل بنيؤؤي شبنيؤؤك 

مؤاذ  هرنت بوؤذ  و  ال هيؤذر بوؤذ  و  : ثؤظ  ؤال شي ؤل  ميؤ   لشؤيء فنلجؤ  إلؤى ة سؤ   فةقؤرل    لعمؤلةساص  يؤل 
سمعن يمل ب   لخطاص رضؤى   تعؤالى ييؤ  ورمؤا ش ؤا :   ش ال هةس ب   مالك . ال هيرن لوذ  هبا  إ  باء   

 بؤ   لخطؤاص همنؤل  فؤي  لحؤا ط يمؤل رلج شرلجن مع  ةتؤى نرؤل  ةا طؤا فسؤمعت   قؤرل شبنيؤي شبنيؤ  جؤا ر شيؤر
 ؤؤال ال (  وال أقسام باالنفس اللواماة:  ش ؤال  لحسؤ  فؤي  رلؤ  تعؤالى (  ؤر و  لتتقؤن    هش لةعؤذبيك  لمؤممين   ؤر 

ش ل ؤؤاجل  مضؤؤى ؟ مؤؤاذ  هرنت  شؤؤلبتي   ؟ مؤؤاذ  هرنت  ؤؤأكيتي ؟ ويقؤؤى  لمؤؤمم  إال  عاتؤؤب ة سؤؤ  مؤؤاذ  هرنت  كيمتؤؤي
رةؤظ   ييؤا   ؤال لي سؤ  هلسؤن دؤاةب  كؤذ  هلسؤن  :رةمؤ    تعؤالى  ش ال مالؤك بؤ  نويؤار . اما ال  عاتب ة س  

 لتقؤى هبؤا : ش ؤال مةمؤر  بؤ   موؤل   . داةب  كذ  ثظ ذموا ثظ رطموا ثؤظ هلحموؤا  كتؤاص   تعؤالى ف ؤا  لؤ   ا ؤا  
ة سؤؤي فؤؤي  لجيؤؤ  هللاكؤؤل مؤؤ  م يؤؤن  : ش ؤؤال إبؤؤل  ةظ  لتةمؤؤي . محاسؤؤب  لي سؤؤ  مؤؤ  سؤؤيطا  غابؤؤظ شمؤؤ  بؤؤليك بؤؤحةم 

ثماريا شهبلص م  هةواريا شهياةق ه كاريؤا ثؤظ م يؤن ة سؤي فؤي   ليؤار هللاكؤل مؤ  ه رموؤا شهبؤلص مؤ  دؤاوايا شهيؤال  
 يؤن فأةؤن  سالسيوا شهغاللوا فقيؤن لي سؤي  ؤا ة ؤس هي  بؤيء تليؤاو  فقالؤن هريؤا ه  هرن إلؤى  لؤاةةا فأيمؤل دؤالحا

يؤار سؤمعن  لحجؤاج  خطؤب شيؤر  قؤرل رةؤظ    مؤله ةاسؤب ة سؤ   يؤل ه  ش ال  مالك ب  نو . في  ألمية  فايميي
 لحساص إلى غنله رةظ    مله هرذ  عيا  يمي  في ل ماذ  وليا  ؤ  رةؤظ    مؤله ة ؤل فؤي مكةالؤ   رةؤظ     صنل

ا  كيؤؤن هدؤؤحب  ف ؤؤ  : شةكؤؤى دؤؤاةب لألةيؤؤف  بؤؤ  قؤؤةس  ؤؤال.   مؤؤله ة ؤؤل فؤؤي منح ةؤؤ  فمؤؤا ه ل  قؤؤرل ةتؤؤى ه كؤؤاةى
 ؤؤا يامؤؤ  دؤؤالت   الينؤؤل  لؤؤاياء شكؤؤا   جؤؤ  إلؤؤى  لمصؤؤباح فةضؤؤ  هدؤؤبع  فةؤؤ  ةتؤؤى   حؤؤس  اليؤؤار ثؤؤظ  قؤؤرل لي سؤؤ  

 . ما ةميك ييى ما ديعن ورم كذ  ما ةميك ييى ما ديعن ورم كذ   اةية
سؤينل  ييظ ه   لعيا كما  كر  ل  ش ن في هشل  ليوار  شار  فةؤ  ة سؤ  ييؤى: إ  )ياو حايقة الموا بة بعد العمل 

ه   كؤؤر  لؤؤ  فؤؤي هللارؤؤل  ليوؤؤار سؤؤاي   طالؤؤب فنوؤؤا  لؤؤي س شيحاسؤؤيوا ييؤؤى جمةؤؤ  ةلكاتوؤؤا   فنيباؤؤي لتردؤؤة   ؤؤالحق  
شسؤؤكياتوا كمؤؤا   عؤؤل  لتجؤؤار فؤؤي  لؤؤاةةا مؤؤ   لشؤؤلكاء فؤؤي هللارؤؤل كؤؤل سؤؤي  هش بؤؤول هش وؤؤرم ةلدؤؤا مؤؤيوظ  ييؤؤى  لؤؤاةةا 

 تؤ  شلؤر ةصؤل ذلؤك  لوؤظ فؤال وبقؤى إال ه امؤا  ال ؤل شررفا م  ه    رتوظ ميوا ما لر فؤاتوظ ل اةؤن  لخنؤل  لوؤظ فؤي فر 
ف ةؤا ال  حاسؤب  لعا ؤؤل ة سؤ  فةمؤؤا وتعيؤق  ؤ  رطؤؤل  لشؤقاش   ش لسؤؤعان  هبؤا  آل ؤان مؤؤا يؤذه  لمسؤؤايي  إال يؤ   لا يؤؤ  

شمعيؤؤى  لمحاسؤؤب  مؤؤ   لشؤؤليك ه  وي ؤؤل فؤؤي رهس  لمؤؤال شفؤؤي  لؤؤلبم   . ش لخؤؤذال  ش يؤؤ   لترفنؤؤق ةعؤؤرذ  ؤؤاهلل مؤؤ  ذلؤؤك
لنتيؤن  لؤ   لحيؤان  مؤ    ليقصؤا  فؤل  كؤا  مؤ  فضؤل ةادؤل  سؤترفاه شبؤكله شى  كؤا  مؤ  رسؤل   آالبؤ   ش لخسل  

  ضماة   شكي   تا رك  في  لمستقيل ف ذلك رهس مال  لعيا في نوي   ل ل  ة شربح   لير فل ش ل ضا ل 
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فةحاسؤؤيوا  ييؤى  ل ؤؤل  ة هشال شرسؤل ة   لمعادؤي شمرسؤؤظ يؤذه  لتجؤار  جميؤؤ   ليوؤار شمعاميؤ  ة سؤؤ   ألمؤار   السؤرء  
فؤؤل  هن يؤؤا ييؤؤى شجووؤؤا بؤؤكل   تعؤؤالى ييةؤؤ  شرغيوؤؤا فؤؤي م يوؤؤا شى  فرتوؤؤا مؤؤ   هدؤؤيوا آاليوؤؤا  القضؤؤاء شى  هن يؤؤا 
ةا ص  كي وا  لجيل    الير فل شى   رت ب معصة   بتال   عقربتوا شتعذويوا شمعاتيتوا لةسؤترفى ميوؤا مؤا وتؤا ر   ؤ  

  شؤليك  شكمؤا  هةؤ    ؤتش فؤي ةسؤاص  لؤاةةا يؤ   لحبؤ  ش لقنؤل   فؤةح , مؤا رل  لحيؤان  ش ما فل  كما  صي   لتؤاجل
ه  وتقؤى غينيؤ   لؤي س شمكليؤا فلةوؤا را يؤ  ميبسؤ  مكؤار  فيةطاليوؤا  فنيباؤي ليقصا  ةتى ال  اي  في  بؤيء ميوؤا 

نتراله غنؤله  فؤي دؤعنا ت يظ  ؤ  آؤرل ةوؤاره شلنت  ؤل بي سؤ  مؤ   لحسؤاص مؤا سؤ هشال  بتصحةم  لجر ص ي  جمة  ما
 ل ةام  شيكذ  ي  ة له بل ي  رر آله شهف اره شقةام  ش عرنه شهكي  شبلب  شةرم   ةتؤى يؤ  سؤكرت  هةؤ  لؤظ سؤكن 
شي  سكرة  لؤظ سؤك  فؤلذ  يؤلف مجمؤرع  لر جؤب ييؤى  لؤي س  شدؤم ييؤاه  ؤار هن   لر جؤب فةؤ  كؤا  ذلؤك  لقؤار 

يينوؤؤا شلةكتبؤؤ  ييؤؤى دؤؤحة    يبؤؤ  كمؤؤا  كتؤؤب  لبؤؤا ي  لؤؤذي ييؤؤى  محسؤؤربا لؤؤ  فة وؤؤل لؤؤ   لبؤؤا ي ييؤؤى ة سؤؤ   فين يتؤؤ 
  ..( .بليك  ييى  يب  شفي  جليا  ةسا   

شي  شيب ب  ميب  : ه  رجال تعيؤا هماةؤا ثؤظ بؤات لؤ  إلؤى   تعؤالى ةاجؤ  فقؤام سؤبعن  سؤيتا   أكؤل فؤي كؤل سؤين 
تنؤن لؤر كؤا  فةؤك رنؤل أليطنؤن ةاجتؤك إةا  يشل  تمل  ثظ سأل ةاجت  فيظ  عطوا فلج  إلى ة س  ش ال ميؤك  ه

ش ؤال ييؤا    . فيحل إلة  ميك ش ال  ا  ب  هللانم سايتك يذه رنل  م  عبانتك  لتؤي مضؤن ش ؤا  ضؤى   ةاجتؤك
كيؤا فؤي غؤؤح   ليؤا فحضؤل   لعؤاش فصؤةم فؤؤي  ليؤاس فقؤامر  إلؤى  لمصؤاف فؤؤي وؤرم بؤاوا  لؤليم شىذ  رجؤؤل : بؤ  قؤةس 

ي ة سؤؤي هلؤؤظ هبؤؤوا مشؤؤوا كؤؤذ  فقيؤؤن لؤؤي هييؤؤك شعةالؤؤك فأآعتؤؤك شرجعؤؤن هلؤؤظ  همؤؤامي شيؤؤر  خاآؤؤب  ة سؤؤ  شيقؤؤرل ه
هبؤؤوا مشؤؤوا كؤؤذ  شكؤؤذ  فقيؤؤن لؤؤي هييؤؤك شعةالؤؤك فأآعتؤؤك شرجعؤؤن و  أليلضؤؤيك  لنؤؤرم ييؤؤى    هرؤؤذ  هش تلكؤؤك 
 فقيؤؤن ألرمقيؤؤ   لنؤؤرم فلمقتؤؤ  فحمؤؤل  ليؤؤاس ييؤؤى يؤؤاشيظ ف ؤؤا  فؤؤي هش  يوؤؤظ ثؤؤظ  ه   لعؤؤاش ةمؤؤل ييؤؤى  ليؤؤاس فاة شؤؤ ر 
ف ؤؤا  فؤؤي مرضؤؤع  ةتؤؤى  ة شؤؤ ر  مؤؤل ت شيؤؤر ثابؤؤن  قاتؤؤل  فؤؤو  مؤؤا ه ل ذ   نه ؤؤ  ةتؤؤى رهوتؤؤ  دؤؤليعا فعؤؤانت  ؤؤ  

شي  مجم  هة  رف  رهس   إلى  لسؤطم فر ؤ   صؤله ييؤى  مؤله  فجعؤل   ..( شبا بت  ستن  هش هك ل م  ستن  آعي  
ةيؤف بؤ  قؤةس ال   ار ؤ   لمصؤباح  الينؤل ف ؤا  ييى ة س  ه  ال ولف  رهس  إلى  لسماء ما ن م في   لؤاةةا شكؤا   أل

هة ؤل شينؤب بؤ   لؤررن بؤنئا ييؤى ة سؤ    ض  هدبع  يية  شيقرل لي س  ما  ةميك ييى ه  ديعن وؤرم كؤذ  كؤذ  ش
فيتف بعل ت  ييى دؤاره ةتؤى ي ؤظ هلمؤ  ثؤظ جعؤل  قؤرل لي سؤ  شيحؤك إةمؤا هريؤا  ؤك  لخنؤل شره  محمؤا بؤ   شؤل  

لتؤايرةي  لؤى  لميؤم ميؤذ   ة سؤي ميؤم فقؤال ه   هكيتؤ فطاره ريح   انل ميم فقال ل  لؤر شير  أكل ييا إ  لطا ين شن 
سي  شال ذ ق نش ن ميحا ما ن م في  لاةةا ف ذ  كاةن يقرب  هشلى  لححم  ألة سوظ ش لعجؤب  ةؤك تعا ؤب ييؤا  شهمتؤك 

يؤيوظ لخؤلج همؤليظ ش ييك ششلا  ييى مؤا  صؤار مؤيوظ مؤ  سؤرء  ريؤق شتقصؤنل فؤي همؤل شتخؤاف  ةؤك لؤر تجؤاشهت 
يؤ   الرتةؤار شباؤر  ييةؤك ثؤؤظ  تومؤل ة سؤك شيؤى هي ؤؤظ يؤاش لؤك ش بؤا آغةاةؤا ييةؤؤك شضؤلر  مؤ  آغةاةوؤا هي ؤؤظ 

 لعؤؤةش عؤؤةش   إ مؤؤ  ضؤؤلر  مؤؤ   آغةؤؤا  هييؤؤك فؤؤا  غؤؤاوتوظ ه   شربؤؤر  ييةؤؤك معةشؤؤ   لؤؤاةةا شلؤؤر يقيؤؤن لعيمؤؤن 
فوؤؤى  المعاقبؤ  هشلؤؤى    تؤيام ييةؤؤك عؤةش  آلرؤل  ال هللارؤؤل لؤ  شة سؤك يؤؤى  لتؤي  لؤذي آلرؤل  ش   فةؤ   ليعؤؤةظ  لم ؤةظ 

 .م  غنليا 
 : المرابوة الخامسة : المجاهد  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1286  [  

 

 عا يوؤؤؤا  العقربؤؤات  لتؤؤي مضؤؤن ش   رهللايؤؤا تتؤؤؤر ةى  ه شيؤؤر  ةؤؤ  إذ  ةاسؤؤب ة سؤؤ  فلهللايؤؤؤا  ؤؤا   ارفؤؤن معصؤؤة  فنيباؤؤى 
شر ن يينوؤا شييحموؤا فيرةؤا مؤ   مؤ   ل ضؤا ل هش شرن مؤ   ألشر ن فنيباؤى ه  ومنبوؤا بت قنؤل  أل  يء حكظ  ل سؤل فؤي بؤ

لما فل  فوكذ  كا   عمل يمال   تعالى فقا يا ب يمؤل  بؤ   لخطؤاص ة سؤ    لرظا ف جيل  لما فات مي  شتا ركا
ةؤؤن  فاتتؤؤ  دؤؤال   لعصؤؤل فؤؤي جمايؤؤ   ؤؤأ  تصؤؤاق  ؤؤأرض كاةؤؤن لؤؤ  قةمتوؤؤا ما تؤؤا هلؤؤف  نريؤؤظ شكؤؤا   بؤؤ  يمؤؤل  ذ  

  شهرل لني  دال   لمالص ةتى  آي  كركبؤا  فؤأيتق ر يتؤن  شفؤات  بؤ  هبؤى فاتت  دال  في جماي  هةةا تيك  ليني
ربةعؤ  ركعتؤا  ل جؤؤل فؤايتق رقبؤ  شكؤؤا   عضؤوظ  جعؤل  ييؤؤى ة سؤ  دؤرم سؤؤي  هش  لحؤ  مؤا بؤؤةا هش  لتصؤاق  جمةؤؤ  

  ييؤؤى  لمجايؤؤا تطؤؤاشيييال  ة سؤؤيمالؤ  كؤؤل ذلؤؤك مل  طؤؤ  ليؤؤي س شمم رؤذ   لوؤؤا  مؤؤا فةؤؤ  ةجاتوؤؤا فؤؤل   يؤن إ  كاةؤؤن 
تسؤؤؤمعوا مؤؤا شرن فؤؤؤي  ألربؤؤؤار مؤؤؤ  فضؤؤؤل  ه ش لمر ظبؤؤ  ييؤؤؤى  ألشر ن فمؤؤؤا  سؤؤؤينل معالجتوؤؤؤا فؤؤأ رل سؤؤؤينيك فؤؤؤي ذلؤؤؤك 

شم  هة   هسباص  لعؤالج ه  تطيؤب دؤحب  ييؤا مؤ  عبؤان   مجتوؤا فؤي  لعبؤان  فؤتالة,  ه ر لؤ    ..(  لمجتواو  
ة ؤؤؤلت إلؤؤؤى هةؤؤر ل محمؤؤؤا  بؤؤؤ  ش سؤؤؤ  ش لؤؤؤى  شكؤؤؤا   عضؤؤؤوظ  قؤؤرل كيؤؤؤن إذ   يتلتيؤؤؤى فتؤؤؤل  فؤؤي  لعبؤؤؤان .  ؤؤؤ   شتقتؤؤاي

 ا فقا في  يذ   لحما  مؤ   جتوؤا فؤي  لعبؤان   إذ   إال ه  يذ   لعالج  ا تعذر.  جتوانه فعمين ييى ذلك هسيريا 
 هربؤؤاريظ ة ؤؤ  مؤ  سؤماع هةؤؤر لوظ شمطالعؤ   بؤيء عؤال مؤ   لمشؤؤايا   لؤى  لسؤؤماع فؤال   ه شلؤن  فنيباؤؤى  جتوؤان  أل

مي وؤظ شمؤا  هي ؤظ ان ال ويقطؤ  فمؤا لجوا  لجونا ش ا  ةقضى  تعيوظ شبقى ثر بوظ شةعةموظ  با  آلشما كاةر  فة  م   
بوؤؤظ فةمتؤؤ  ة سؤؤ  ه امؤؤا  ال ؤؤل  شؤؤور ت مكؤؤار  ثؤؤظ  أتةؤؤ   لمؤؤرت شيحؤؤال بنيؤؤ  شبؤؤن  كؤؤل مؤؤا    قتؤؤايهبؤؤا ةسؤؤل  مؤؤ  ال  

واو  شفضؤا يوظ مؤا ةؤل   رغبؤ   لمليؤا  لمجت هشدافشةح  ةررن م  .  شتوة  هبا  آل ان ةعرذ  اهلل تعالى م  ذلك 
 والذين يؤ.اوَ ماا آ.اوا وقلاوبهم وجلاة :   ال  لحس  هجواتوظ  لعبان   ال   تعؤالى   ..( في  الجتوان   تا ء بوظ

ش ؤؤال رسؤؤرل   .  ؤؤال  لحسؤؤ   عميؤؤر  مؤؤا يميؤؤر  مؤؤ  هيمؤؤال  ليؤؤل شيخؤؤافر  ه   ال ويجؤؤنوظ ذلؤؤك مؤؤ  يؤؤذ ص   ( 
مؤا  ؤال   :    تعؤالى  قؤرل لمال  تؤ  ه شيلش   ( .. آربي لم  آال يمله  شةس  يمي :   ظ ديى   يية  شسي

فابؤؤتا ر  إلةؤؤ  فةقؤؤرل    تبؤؤار  شتعؤؤالى  بؤؤيءرؤؤرفتوظ بؤؤنئا فخؤؤافره شبؤؤر توظ  لؤؤى  إلويؤؤاعبؤؤاني مجتوؤؤاو  فةقرلؤؤر  
آر  ؤؤؤف مؤؤؤيوظ مؤؤؤا كؤؤؤاةر   دؤؤؤحينهنركؤؤؤن ه ر مؤؤا ش  :   ش ؤؤؤال  لحسؤؤؤ ( ل ؤؤؤاةر   بؤؤا  جتوؤؤؤان   عبؤؤؤاني رهللاةؤؤؤيف ةؤؤا لؤؤؤر 
كاةؤؤن هيؤؤر  فؤي هينؤؤيوظ مؤؤ  يؤؤذ   لتؤؤل ص   يميوؤؤا هنبؤل شلوؤؤ بؤؤيءمؤؤ   لؤؤاةةا ه يؤل شال وتأسؤؤ ر  ييؤؤى   شؤؤيء  لةؤر  

شال   ه  كؤؤا   ةؤؤايظ لةعؤؤةش يمؤؤله  كيؤؤ  مؤؤا آؤؤر  لؤؤ  ثؤؤرص شال همؤؤل هييؤؤ   صؤؤيع  آعؤؤام  ؤؤط   ؤؤأرجي ظتطئرةؤؤ    لؤؤذي
يؤؤامين   كتؤاص ربوؤظ شسؤؤي  ةيؤنوظ إذ  جؤيوظ  لينؤؤل ف ةؤام ييؤى هآؤؤل فوظ  شهنركؤتوظ  جعؤل بنيؤ  شبؤن   ألرض بؤؤنئا  ؤط 

إذ  يميؤؤر   لحسؤؤي  فلةؤؤر   بوؤؤا .   تلبؤؤر   شجؤؤريوظ تجؤؤل  نمؤؤريوظ ييؤؤى رؤؤاشنيظ ويؤؤاجر  ربوؤؤظ فؤؤي ف ؤؤا  ر ؤؤابوظ 
و  مؤؤا ه لؤؤر   وتقييوؤؤا شىذ  يميؤؤر   لسؤؤنئ  هةؤؤحةتوظ شسؤؤألر    تعؤؤالى ه    ا ليؤؤا لوؤؤظ ه شنهبؤؤر  فؤؤي بؤؤكليا شسؤؤألر    

شيحكؤى ه   رمؤا نريؤر  ييؤى يمؤل بؤ  ييؤا  ( . الما ل   إالو  ما سيمر  م   لذةرص شال ةجر   كذلك شييى ذلك ش
بيؤؤ   ؤؤك مؤؤا هر  فقؤؤال  ؤؤا   لؤؤذيفؤؤنوظ بؤؤاص ةاةؤؤل   لجسؤؤظ فقؤؤال يمؤؤل لؤ   ؤؤا فتؤؤى مؤؤا  شىذ  لعحيؤح  عرنشةؤؤ  فؤؤي ملضؤؤ  

فقؤال  ؤا همنؤل  لمؤممين  ذ ؤن ةؤالش   لؤاةةا فرجؤاتوا  دؤا تيي   إالاهلل شهمؤل ض فقؤال  سؤألتك  ؤ هسقامهمنل  لمممين  
هة ل إلؤى يؤلش ربؤى ش ليؤاس  سؤا ر     شكأةيش ستر  ييا ذييوا شةجليا   هيلتوا شةالشتوا  يياي شدال  مل  

. شيقا ؤ   ةؤا فةؤ  فؤي جيؤب ثؤر ص   هش ينل ةقنل كل ما   لنيى  هسولت  ةواري فأظمأت لذلك   إلى   لجي  ش ليار 
 شؤؤلص  ل تنؤؤن شال  أكؤؤل  لخيؤؤح فقنؤؤل لؤؤ  فؤؤي ذلؤؤك فقؤؤال  بؤؤن  مضؤؤ   لخيؤؤح شبؤؤلص   لطؤؤا يش ؤؤال هبؤؤر ةعؤؤةظ كؤؤا  ن شن 
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 لؤي إ  هرؤيفي سقف بنتك  جذيا مكسرر  فقال  ؤا  بؤ   إ شنرل رجل يية  ورما فقال .  ل تنن  ل ء  رمسن  هللا   
.  كليؤر  فضؤرل  لي ؤل كمؤا  كليؤر  فضؤرل  ل ؤؤالم  شكؤاةر   . فؤي  لينؤن ميؤذ يشؤلي  سؤي  مؤا ة ؤلت  لؤى  لسؤؤقف

جيسؤيا إلؤى هةمؤا  بؤ  رهيؤ  مؤ  غؤاش  إلؤى  لعصؤل فمؤا  لت ؤن  ميؤ  شال  سؤل  فقنؤل لؤ   :ش ال محمؤا بؤ  ييؤا  لعحيؤح
  يؤح شجؤل  ريؤق  لعنيؤن  لني ؤل بومؤا  لعيؤا  لؤى ي مؤ    تعؤالى ف ؤل مؤ  ة ؤل  انؤل  يتبؤار  إ في ذلؤك فقؤال 

ش الؤن  . ش الؤن  مؤله  مسؤلشق مؤا كؤا  ورجؤا مسؤلشق إال شسؤا اه ميت ختؤا  مؤ  آؤرل  لصؤال   .ئؤ  كتين يية  رطن
ش ؤال هبؤر  لؤارن ء لؤرال ثؤال  مؤا هةييؤن  لعؤةش ورمؤا  ش ةؤا   ل مؤأ هلل . رةم  ل   فأ كىري    ألجيسكين  إ و  

شكؤؤؤا  . كمؤؤؤا  ويتقؤؤؤى هآاوؤؤب  ل مؤؤؤل  ؤؤالور جل ش لسؤؤؤجرن هلل فؤؤؤي جؤؤرف  لينؤؤؤل شمجالسؤؤؤ  ه ؤؤر م ويتقؤؤؤر  هآاوؤؤؤب  ل ؤؤالم 
 ألسرن ب  وحيا  جتوا في  لعبان  شيصرم فى  لحل ةتى  خضل جساه  شيص ل ف ا  ييقم  ب  قؤةس  قؤرل لؤ  لؤظ 

شكؤؤا   صؤؤرم ةتؤؤى   خضؤؤل جسؤؤاه شيصؤؤيى ةتؤؤى  سؤؤقط فؤؤارل ييةؤؤ  هةؤؤس بؤؤ   . تعؤؤذص ة سؤؤك فةقؤؤرل كل متوؤؤا هريؤؤا
فقال إةما هةؤا ييؤا مميؤر  ال هنع مؤ   السؤت اة  بؤنئا : مل   كل يذ  ل  إ    يح شجل لظ  أ  مالك ش لحس  فقاال

ركعؤ  ةتؤى ه عؤا مؤ  رجيةؤ  ف ؤا   صؤيى جالسؤا هلؤف  هلؤفشكا   عة   لمجتوؤاو   صؤيى كؤل وؤرم . جئن     إال
ركعؤ  فؤؤلذ   دؤيى  لعصؤؤل  ةتيؤؤى ثؤظ  ؤؤال يجيؤؤن ليخيةقؤ  كةؤؤا هر نت  ؤؤك بؤاال ميؤؤك يجيؤؤن ليخيةقؤ  كةؤؤا  هةسؤؤن 

شكؤؤا  ثابؤؤن  لييؤؤاةى  ؤؤا  ةييؤؤن إلةؤؤ   لصؤؤال  ف ؤؤا  . يجيؤؤن ليخيةقؤؤ  كةؤؤا  سؤؤتيارت  يربوؤؤا بؤؤذكل سؤؤر    سؤؤر   بؤؤل 
ش ؤال  لجينؤا مؤا رهوؤن هييؤا .  ي كين هذةن ألةا ه   صيى لك في  يله فا ذ  لي ه   هديى في  يل  إ  قرل  ليوظ 

شيؤؤؤ  هبؤؤؤى محمؤؤؤا   ..( . ييةؤؤؤ  ثمؤؤؤا  شتسؤؤؤعر  سؤؤؤي  مؤؤؤا رؤ   مضؤؤؤطجعا إال فؤؤؤي ييؤؤؤ   لمؤؤؤرت  هتؤؤؤن  لسؤؤؤلي مؤؤؤ  
 مك  سي  فيظ ويظ شلظ وت يظ شلؤظ   سؤتيا إلؤى يمؤرن شال  لؤى ةؤا ط شلؤظ  مؤا     لجل ول  لمااهلى  ال جاشر هبر محما 

 يت افؤك يؤذ  فقؤال ييؤظ دؤاق  فسيظ ييةؤ  ش ؤال لؤ   ؤا  ه ؤا محمؤا  ؤظ  ؤارت ييؤى  ل تاةييية  هبر  كل  رجية  فعيل
لؤؤر سؤؤلةن لحنتؤؤك فقؤؤال   لطؤؤا يش نؤؤل لؤؤا شن .  ..(   تؤؤاةي شمشؤؤى م  ؤؤل  فؤؤاآلق   ل ظؤؤايلي ييؤؤى  فأيؤؤاةيي  ؤؤاآيي

شىذ  كاةؤؤن  لينيؤؤ   آلتةؤؤ      قؤؤرل يؤذه لنيؤؤ   للكؤؤرع فةحنؤؤى  لينؤل كيؤؤ  فؤؤي ركعؤ    لقلةؤؤيشكؤؤا  هشيؤس . إذ  ل ؤؤارغ   إةؤي
طعؤؤام ش لشؤؤل ص ش نؤؤل لمؤؤا تؤؤاص يتبؤؤ   لاؤؤالم كؤؤا  ال وتويؤؤأ   ال.  ؤؤال يؤؤذه لنيؤؤ   لسؤؤجرن فةحنؤؤى  لينؤؤل كيؤؤ  فؤؤي سؤؤجا  

شةؤ  مسؤلشق فمؤا ةؤام  ؤط إال . فقالن ل  هم  لر رفقن بي سك  ال  للفؤق هآيؤب نينيؤى هتعؤب  يؤنال شهتؤيعظ  آؤريال 
ش ؤال ييؤا . ييا  لصباح  حما   لقؤرم  لسؤل  شييؤا  لممؤات  حمؤا  لقؤرم  لتقؤى : قرل   ل رري شكا  سفةا  . ساجا  

شكؤا  كومؤس بؤ   لحسؤ  . كا  ال ويام آرل  لينؤل  هيي  آر  فل ب  كا  هةايظ إذ  بي  هربعن   س:   ب  ن شن 
 ؤؤا مؤؤأش  كؤؤل بؤؤل فيمؤؤا ضؤؤعف   تصؤؤل ييؤؤى رمسؤؤما   ثؤؤظ كؤؤا    ؤؤرمي صؤؤيى كؤؤل وؤؤرم هلؤؤف  ركعؤؤ  ثؤؤظ  قؤؤرل لي سؤؤ  

  تعؤؤالى  رضؤؤيشيؤؤلش  يؤؤ  رجؤؤل  مؤؤ  هدؤؤحاص ييؤؤى بؤؤ  هبؤؤى آالؤؤب .  ..(  يميؤؤيوبكؤؤى  شيقؤؤرل ذيؤؤب ةصؤؤف 
  تعؤالى  ييؤ   ل جؤل فيمؤا سؤيظ  ة تؤل يؤ   منيؤ  شييةؤ  كآ ؤ  فمكؤث ةتؤى  رضؤييؤى ييؤ  هةؤ   ؤال دؤينن ريؤف ي

و  لقؤؤا رهوؤؤن هدؤؤحاص محمؤؤا دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شمؤؤا هر   لنؤؤرم بؤؤنئا  :  آيعؤؤن  لشؤؤمس ثؤؤظ  يؤؤب وؤؤاه ش ؤؤال 
ن  ه ؤؤؤا موظ  كؤؤؤاةر    صؤؤؤبحر  بؤؤؤع ا غيؤؤؤل  دؤؤؤ ل   ؤؤؤا  ؤؤؤاتر  هلل سؤؤؤجا  شقةامؤؤؤا وتيؤؤؤر  كتؤؤؤاص   ول شةؤؤؤر  بؤؤؤ   شؤؤؤيووظ 
شكؤؤأ    يميؤؤن هينؤؤيوظ ةتؤؤى تيؤؤل  ثةؤؤابوظ  شكؤؤاةر  إذ  ذكؤؤلش    مؤؤانش  كمؤؤا  منؤؤا  لشؤؤجل فؤؤي وؤؤرم  لؤؤليم ش  شجبؤؤايوظ 

شكا  هبر مسيظ  لخرالةى  ا ييق سرآا فؤي  مسؤجا بنتؤ   خؤرف  ؤ  (  - عيى م  كا  ةرل   -  لقرم  اتر  غافين 
هة ؤؤا ةتؤؤى  كؤؤر    ل يؤؤل ميؤؤك ال ميؤؤى فؤؤلذ  نريؤؤن  ل تؤؤل  تيؤؤاشل  ة سؤؤ  شكؤؤا   قؤؤرل لي سؤؤ   ؤؤرمى فؤؤو  ألهة ؤؤ   ؤؤك
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سؤرآ  شضؤلص  ؤ  سؤا   شيقؤرل هةؤن هشلؤى  الضؤلص  مؤ  ن بتؤى شكؤا   قؤرل ه  ؤ  هدؤحاص محمؤا دؤيى   ييةؤ  
شكؤؤؤا  . شسؤؤيظ ه   سؤؤؤتأثلش   ؤؤؤ  نشةيؤؤؤا كؤؤؤال  و  ليؤؤؤح ةموظ ييةؤؤؤ  هةامؤؤؤا ةتؤؤى  عيمؤؤؤر  هةوؤؤؤظ  ؤؤؤا ري ؤؤؤر  شر ءيؤؤؤظ رجؤؤؤاال 

سؤيةظ  ؤا تعقؤات سؤؤا اه مؤ  آؤرل   ل ةؤام شبيؤ  مؤؤ   الجتوؤان مؤا لؤر  نؤل لؤؤ   ل ةامؤ  غؤا  مؤا شجؤا متح وؤؤا   دؤ ر   بؤ 
شكؤا  إذ  جؤاء  لشؤتاء   ضؤطج  ييؤى  لسؤطم لةضؤل  ؤؤ   ليؤلن شىذ  كؤا  فؤي  لصؤةا  ضؤطج  ن رؤل  لينؤرت لةجؤؤا 

ش ؤال  لقاسؤظ  بؤ  محمؤا . لقؤا ي   لحل  فال ويام ش ة  مات شير ساجا ش ة  كا   قؤرل  ليوؤظ إةؤي هةؤب لقؤاء  فأةؤب
غاشت ورما شكين إذ  غاشت باهت  عا ش  رضي   ييوا هسيظ يينوا فاؤاشت ورمؤا  إلنوؤا فؤلذ  يؤى تصؤيى دؤال  

فقمؤن ةتؤى مييؤن شيؤى . شتبكؤى  شتؤاير شتؤلنن  آل ؤ   ( فمن هللا علينا ووقانا عذاب السموم :    لضحى شيى تقؤله
 لسؤرق فقيؤن  هفؤلغ مؤ  ةؤاجتى ثؤظ هرجؤ  ف لغؤن مؤ  ةؤاجتى ثؤظ رجعؤن شيؤى  كما يؤى فيمؤا رهوؤن ذلؤك ذييؤن إلؤى
ش ؤال محمؤا بؤ  إسؤحاق لمؤا شرن يينيؤا ييؤا  لؤلةم   بؤ   ألسؤرن ةاجؤا  يتيؤن . كما يى تلنن  آل   شتبكى  شتاير 

ش ؤؤال  عضؤؤوظ مؤؤا هرؤؤاف مؤؤ    . إةؤؤا   امةؤؤ   فقؤؤام  صؤؤيى ييؤؤى  ؤؤام ش ةؤؤا  ةتؤؤى دؤؤيى  لصؤؤبم برضؤؤرء  لعشؤؤاء
ش ؤؤال ييؤؤى بؤؤ  هبؤؤى آالؤؤب كؤؤلم   شجوؤؤ  سؤؤةما   لصؤؤالحن  . شبؤؤن  قةؤؤام  لينؤؤل  بنيؤؤيال مؤؤ  ةنؤؤث  حؤؤرل  لمؤؤرت إ

د ل   أللر   م   لسول شيمش  لعنر  م   لبكاء شذبؤرل  لشؤ اه مؤ   لصؤرم ييؤنوظ  غيؤل   لخابؤعن  ش نؤل ليحسؤ  
  مؤؤ  ةؤؤرره شكؤؤا  يؤؤامل بؤؤ  ييؤؤا مؤؤا  ؤؤال  لمتوجؤؤاو  هةسؤؤ   ليؤؤاس شجريؤؤا فقؤؤال ألةوؤؤظ ريؤؤر   ؤؤاللةم   فألبسؤؤوظ ةؤؤرر 

شريقؤؤن معؤؤى يؤؤاش  شجعيتؤؤ   جؤؤل  ميؤؤى مجؤؤل   لؤؤام  تعيميؤؤيشال  يتمنتيؤؤ ش شلؤؤظ تؤؤم ملةى ريقتيؤؤي إلوؤؤي ل ؤؤةس  قؤؤرل 
فؤي  لؤاةةا  لومؤرم ش ألةؤؤح    إلوؤؤي تمسؤكييكةؤؤا هستمسؤك إ  لؤظ  إلوؤي ستمسؤك   لؤيشال هر ه ثؤظ  يؤؤن  ول ةؤيشجعيتؤ  

 ؤؤال كؤؤا  همعؤؤ  ةؤؤاهال  يشيؤؤ   لقاسؤؤظ بؤؤ   ر بؤؤا  لشؤؤنباة .  ..( لل ةؤؤ  ش ل ؤؤلح شفؤؤي  آلرؤؤل    لعقؤؤاص ش لحسؤؤاص فؤؤأو   
ييؤاةا  المحصؤب شكؤا  لؤ  هيؤل شبيؤات شكؤا   قؤرم فةصؤؤيى  لؤنال آؤريال فؤلذ  كؤا   لسؤحل ةؤان   ؤأييى دؤرت  هووؤؤا 

يؤا ن ع مؤ   للكب  لمعلسر  هكل يذ   لينل تل اش   هفال تقرمر  فتلةيؤر  فنتر ثيؤر  فةسؤم  مؤ  يويؤا  ؤا  شمؤ  يو
ش ؤال  عؤة . يويا  ارئ شم  يويا  مترض  فلذ  آي   ل جل ةان   أييى درت  ييا  لصباح  حما  لقؤرم  لسؤل  

إ  هلل عبؤؤان  هةعؤؤظ ييؤؤنوظ فعلفؤؤره شبؤؤلح دؤؤاشريظ فأآؤؤايره شتركيؤؤر  ييةؤؤ  فسؤؤيمر   لخيؤؤق ش ألمؤؤل إلةؤؤ  :    لحكمؤؤاء 
 بنؤؤؤن ليع مؤؤؤ  شرؤؤؤح     ليقؤؤؤار  فوؤؤؤظ بؤؤؤن   لخيؤؤؤق مقييؤؤؤر  فصؤؤؤارت  يؤؤؤربوظ معؤؤؤان  لصؤؤؤ اء  لةقؤؤؤن  شبنرتؤؤؤا ليحكمؤؤؤ  شتر 

شمؤابلش  ش يؤربوظ تجؤؤرل فؤي  لمي ؤرت شتيؤؤرذ  محجؤرص  لانؤؤرم ثؤظ  تلجؤ  شمعوؤؤا آر  ؤف مؤ  لطؤؤا ف  ل ر  ؤا شمؤؤا ال 
(  مك  ش د ا ه   ص   فوظ في  اآ  همرريظ  كالؤاوباج ةسؤيا شيؤظ  ل ؤايل ميانوؤل ميؤذشلر  لمؤ  هر نيؤظ تر ضؤعا 

فعيةؤؤك إ  كيؤؤن مؤؤ   لمؤؤل  طن    .  ..(ال وييؤؤ  إلنوؤؤا   ؤؤالت يف شىةمؤؤا يؤؤر فضؤؤل   ومتةؤؤ  مؤؤ   شؤؤاء  شيؤؤذه آليقؤؤ . 
 لمؤل  ين  لي سؤك ه  تطؤؤال  هةؤر ل  للجؤؤال ش ليسؤاء مؤؤ   لمجتوؤاو   لنيبعؤث ةشؤؤاآك شيحيؤا ةلدؤؤك شى ؤا  ه  تي ؤؤل 

ات  لمجتوؤاو  غنؤل محصؤرر  إلى هيل يصل  فلةك إ  تط  هك ل م  في   ألرض  ضير  ييؤى سؤينل   شةكا ؤ
 .شفةما ذكلةاه ك ا   ليمعتيل 

 : المرابوة السا  ة في توبيخ النفا ومعاتبتسا  
ه  هيؤؤا  يؤؤاش  ة سؤؤك  لتؤؤي بؤؤن  جييةؤؤك ش ؤؤا ريقؤؤن همؤؤار   السؤؤرء مةالؤؤ  إلؤؤى  لشؤؤل فؤؤل ر  مؤؤ   لخنؤؤل شهمؤؤلت   ييؤؤظ 

ا شميعوؤؤا يؤؤ  بؤؤور توا شفطاموؤؤا يؤؤ  لؤؤذ توا فؤؤل   بتحكنتوؤا شتقريموؤؤا  ش رنيؤؤا  سالسؤؤل  لقوؤؤل إلؤؤى عبؤؤان  ربوؤؤا شرالقوؤؤ
هيميتوا جمحن شبلنت شلظ ت  ل بوا  عا ذلؤك شى  الهمتوؤا  ؤالتربةر ش لمعاتبؤ  ش لعؤذل ش لمالمؤ   كاةؤن ة سؤك يؤى 
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ه سؤؤظ   بوؤؤا شرجؤؤرت ه  تصؤؤنل  لؤؤي س  لمطمئيؤؤ   لمؤؤاير  إلؤؤى  ه  تؤؤارل فؤؤى همؤؤل  عبؤؤان     لتؤؤي لؤؤي س  لير مؤؤ  
 ؤال تا يؤ  سؤاي  يؤ  تؤذكنليا شمعاتيتوؤؤا شال تشؤتاي   بؤري, غنؤل  مؤا لؤظ تشؤتال هشال بؤري, ة سؤؤك  ر ضؤة  ملضؤة 

هشةى   تعالى إلى عةسى يية   لسالم  ا  بؤ  مؤليظ  يؤ, ة سؤك فؤل   تع ؤن فعؤ,  ليؤاس إال فاسؤتحى ميؤى ش ؤال 
يوؤؤا شغباشتوؤؤا شهةوؤؤا هبؤؤا  تتعؤؤحر تعؤؤالى شذكؤؤل فؤؤل   لؤؤذكل  تي ؤؤ    لمؤؤممين  شسؤؤينيك ه  تقيؤؤل يينوؤؤا فتقؤؤلر ييؤؤايا جو

  .....(   طيتوا شيا وتوا  شيشتا هة وا ش ستي افوا إذ  ةسين إلى  لحمق 
فوؤؤذه آؤؤلق  لقؤؤرم فؤؤي مياجؤؤا  مؤؤراليظ شفؤؤي معاتبؤؤ  ة رسؤؤوظ شىةمؤؤا مطيؤؤيوظ مؤؤ    لمياجؤؤا   الستلضؤؤاء شمقصؤؤايظ مؤؤ  

كؤ   لي سؤ  مل عةؤا شيربؤك ه  ال  كؤر    تعؤالى ييؤ   لمعاتب   لتيية  ش الستلياء فم  هيمل  لمعاتب  ش لمياجا  لظ  
 (ر ضةا ش لسالم ش لحما هلل شةاه شدالت  ييى سناةا محما شهللال  شدحب  شسالم 

 
 :من هللا .عال   الخوف 

 في رياض  لصالحن  : –رةم     – ال  ليرشي 
. ش ؤؤال تعؤؤالى:  ليؤؤلشج  لشااديدإَ بطااَ ربااك  ش ؤؤال تعؤؤالى:   لبقؤؤل . وإياااي فااارهبوَ  وههال هللا تعههال :  

 َأخذه أليم َديد إَ في ذلك لية لمن خاف عذاب الخرة ذلك يوم  وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي االمة إ

معدود يوم يأت ال .كلم نفس إال بإذنه فمنهم َقي وساعيد  مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إال ألجل 

ش ؤال  . هللال يمؤل    ويحاذركم هللا نفساه تعؤالى :  ش ؤال يؤرن.    لهام فيهاا زفيار وَاهيق فأما الذين َاقوا ففاي الناار
.  عؤبس.  يومئاذ َاأَ يغنياه لكال اماريء مانهم   بنياه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبياه وصااحبته وتعؤالى:   

عمااا  .ااذهل كاال مرضااعة يااا أيهااا الناااس ا.قااوا ربكاام إَ زلزلااة الساااعة َاايء عظاايم يااوم .رونهااا ش ؤؤال تعؤؤالى:    

.  لحؤؤ  ( أرضااعت و.ضااع كاال ذات حماال حملهااا و.اارى الناااس سااكارى ومااا هاام بسااكارى ولكاان عااذاب هللا َااديد
وأقباال بعضاهم علاا  بعاض يتساااءلوَ . ش ؤال تعؤالى:     لؤؤلةم (  ولماان خااف مقاام ربااه جنتااَتعؤالى :    ش ؤال 

(.   عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البار الارحيم في أهلنا مشفقين فمن هللا علينا ووقانا قالوا إنا كنا قبل 
 ك نل  جا  معيرمات ش لالض  إلبار  إلى  عضوا ش ا ةصل. ش آل ات في  لباص    لطرر.
 شهما  ألةانوث ف  نل  جا  فيذكل ميوا آلفا شباهلل  لترفنق: 

  إ  يظ شيؤؤر  لصؤؤؤانق  لمصؤؤؤاشق:   يؤؤ   بؤؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤال ةؤؤؤاثيا رسؤؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤ
ريق  في  ط  هم  هربعؤن  ورمؤا ةط ؤ  ثؤظ  كؤر  ييقؤ  م ؤل ذلؤك ثؤظ  كؤر  مضؤا  م ؤل ذلؤك ثؤظ ولسؤل  هةاكظ  جم  

شهجيؤؤ  شيميؤؤ  شبؤؤقي هش سؤؤعنا  فر لؤؤذي ال إلؤؤ  غنؤؤله إ    شيؤؤممل  ؤؤأرب  كيمؤؤات  كتؤؤب ره ؤؤ  لميؤؤك فنؤؤي ر فةؤؤ   لؤؤلشح 
 كؤؤر  بنيؤؤ  شبنيوؤؤا إال ذر ع فةسؤؤيق ييةؤؤ   ل تؤؤاص فةعمؤؤل  عمؤؤل هيؤؤل  ليؤؤار ةتؤؤى مؤؤا  هةؤؤاكظ لةعمؤؤل يمؤؤل هيؤؤل  لجيؤؤ  

ةتؤى مؤا  كؤر  بنيؤ  شبنيوؤا إال ذر ع فةسؤيق ييةؤ   ل تؤاص فةعمؤل  عمؤل  فناريوا   شى  هةاكظ لةعمل  عمل هيل  ليار
 . مت ق يية (.  هيل  لجي  فناريوا

   وؤؤيظ ورمئؤؤذ لوؤؤا سؤؤبعر  هلؤؤف همؤؤام مؤؤ  كؤؤل همؤؤام وؤؤمتى  ج:     دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  شييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل
 رش ه مسيظ .( سبعر  هلف ميك  جلشةوا 
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     :إ  هيؤؤر  هيؤؤل شيؤؤ   ليعمؤؤا  بؤؤ   شؤؤنل رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال سؤؤمعن رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل
  هبؤؤا ميؤؤ  وؤؤرم  ل ةامؤؤ  للجؤؤل ورضؤؤ  فؤؤي هرمؤؤم  امةؤؤ  جملتؤؤا   ايؤؤي ميومؤؤا نماغؤؤ  مؤؤا وؤؤل  ه  هةؤؤا  ليؤؤار يؤؤذ  ا 

 (. مت ق يية . يذ  ا شىة  أليرةوظ يذ  ا

  

 شةيقل   ارتصار(  عة ما جاء في  لباص مما  ال   ب   ل ةظ رةم    في كتا   ما رج  لسال ن :
 : من لة الخود

فاال .خاافوهم  لطليق شهة عوا ليقيؤب . شيؤي فؤلض ييؤى كؤل هةؤا.   ؤال   تعؤالى :     شيى م  هجل مياهل 

فاااال .خشاااوا النااااس .  ش ؤؤؤال :   هللال يمؤؤؤل   (.  فاااارهبوَ يفإياااا(. ش ؤؤؤال تعؤؤؤالى :    إَ كناااتم ماااؤمنين خاااافوَ و

إَ الذين هم من خشاية ربهام مشافقوَ الا  قولاه هيي  فى كتا   شهثيى يينوظ فقؤال :    شماح.    لما ا (  واخشوَ

لتلمؤذي يؤ  يا شؤ  رضؤي   ييوؤا : شفؤي  لمسؤيا ش   لممميؤر   ( ساابقوَ أولئك يسارعوَ في الخيرات وهام لهاا 
.  هيؤر  لؤذي وحةؤي شيشؤلص  لممميؤر    (ما آ.وا وقلوبهم وجلة والذين يؤ.وَ    ين  ا رسرل    رل    الن :]  

[ .  ؤؤال   صؤؤرم شيصؤيي شيتصؤاق شيخؤؤاف ه  ال  قيؤل ميؤ   لخمؤل شيسؤلق  ؤؤال : ال  ؤا  بيؤ   لصؤؤاوق شل يؤ   للجؤل 
لطايؤات ش جتوؤاش  فنوؤا شرؤافر  ه  تؤؤلن ييؤنوظ   إ   لمؤمم  جمؤ  إةسؤاةا شرشؤة  ش لميؤؤافق  لحسؤ  : " يميؤر  و   ا

غنؤل متل نفؤ   ؤال هبؤر  لقاسؤظ  لجينؤا :    جم  إساء  شهميا ". ش  لرجل ش  لخرف ش  لخشة  ش  لل ب  هل اع متقارب  
مؤؤ  تؤؤذكل  لمخؤؤرف(   تؤؤ   لخؤؤرف تر ؤؤ   لعقربؤؤ  ييؤؤى مجؤؤار   ألة ؤؤاس ( ش نؤؤل :    لخؤؤرف  ضؤؤطل ص  لقيؤؤب شةلك

 لقيؤب مؤ   ش نل :    لخرف  ر   لعيظ  مجاري  ألةكؤام ( شيؤذ  سؤيب  لخؤرف ال هةؤ  ة سؤ  ش نؤل :    لخؤرف يؤلص 
ةيؤؤؤرل  لمكؤؤؤؤلشه ييؤؤؤؤا  ستشؤؤؤعاره ( ش  لخشؤؤؤؤة  هرؤؤؤؤم مؤؤؤؤ   لخؤؤؤرف فؤؤؤؤل   لخشؤؤؤؤة  ليعيمؤؤؤاء  ؤؤؤؤاهلل   ؤؤؤؤال   تعؤؤؤؤالى :   

إةؤي فوي ررف مقلش   معلف  . ش ال  لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ :   ( فاآل .  يخش  هللا من عباده العلماء إنما 
( فالخرف ةلك    ش لخشة   ةجمؤاع ش ة بؤاض شسؤكر  . فؤل   لؤذي وؤل   لعؤاش ش لسؤنل  ل  رشة  هتقاكظ هلل شهباكظ 

ال  إةؤؤا يما : ةلكؤؤ  ليوؤؤلص ميؤؤ  شيؤؤي ةالؤؤ   لخؤؤرف . ش ل اةةؤؤ  : سؤؤكرة  ش ؤؤل ره فؤؤي مكؤؤا  شةحؤؤر ذلؤؤك : لؤؤ  ةالتؤؤا  
مؤ   لمكؤلشه شيؤي ضؤا  للغبؤ   لتؤي يؤي سؤ ل  شهما  لل ب  فوي  إلمعا  في  لوؤلص    صل إلة  فة  شيي  لخشة . 
.  شبن   لليؤب ش لوؤلص تياسؤب فؤي  لي ؤ, ش لمعيؤى  جمعومؤا  البؤتقاق  ألشسؤط  لؤذي   لقيب في آيب  لملغرص فة 

قيؤب ش ةصؤا ي  لؤذكل مؤ   خؤاف سؤيطاة  شيقربتؤ  شهمؤا  لرجؤل فلج ؤا   ل ير يقا تقالنب  ل يم  ييؤى معيؤى جؤام  
ش إلجؤؤالل شهك ؤؤل مؤؤا  كؤؤر  مؤؤ   لمحبؤؤ  ش لمعلفؤؤ  . ش إلجؤؤالل :  هش للؤيتؤؤ  . شهمؤؤا  لونبؤؤ  : فخؤؤرف مقؤؤار  ليتع ؤؤةظ 

ليعيمؤؤؤاء  لعؤؤؤارفن    ش لونبؤؤؤ  ليمحيؤؤؤن    ش إلجؤؤؤالل  تع ؤؤؤةظ مقؤؤؤلش   الحؤؤؤب . فؤؤؤالخرف لعامؤؤؤ   لمؤؤؤممين    ش لخشؤؤؤة  
 لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :   إةؤي ألييمكؤظ   ار  لعيظ ش لمعلف   كر   لخرف ش لخشؤة  كمؤا  ؤال ليمقلبن    شييى

 يؤنال شلبكنؤتظ ك نؤل  شلمؤا تيؤذذتظ  لؤر تعيمؤر  مؤا هييؤظ لضؤحكتظ  اهلل شهباكظ ل  رشة  ( شفى رش    ررفا . ش ال :   
فصؤؤؤاةب  لخؤؤؤرف  ويتجؤؤؤىء إلؤؤؤى  لوؤؤؤلص  (  اليسؤؤؤاء ييؤؤؤى  ل ؤؤؤلش شلخؤؤؤلجتظ إلؤؤؤى  لصؤؤؤعا ت تجؤؤؤأرش  إلؤؤؤى   تعؤؤؤالى

شم ؤل  لطينؤب  ش إلمسا    شداةب  لخشة  : ويتجىء إلى  اليتصام  العيظ شم يوما م ل م  ال ييظ لؤ   الطؤب   
 لحاذق فاألشل ويتجؤىء إلؤى  لحمةؤ  ش لوؤلص ش لطينؤب ويتجؤىء إلؤى معلفتؤ   األنشيؤ  ش ألنش ء .  ؤال هبؤر ة ؤم :   

شؤؤارنو  يؤؤ   ا ؤؤ  ( ش ؤؤال :    لخؤؤرف سؤؤل ج فؤؤي  لقيؤؤب  ؤؤ  وبصؤؤل مؤؤا فةؤؤ  مؤؤ   لخنؤؤل  لخؤؤرف سؤؤر     قؤؤرم  ؤؤ   ل
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ش لشل ( شكل هةا إذ  ر ت  يلبن مي  إال   يح شجل فلةك إذ ر ت  يلبؤن إلةؤ  فالخؤا ف يؤارص مؤ  ربؤ  إلؤى ربؤ  
 لخؤؤرف  لقيؤؤرص ( .  ؤؤال هبؤؤر سؤؤيةما  :   مؤؤا فؤؤارق  لخؤؤرف  يبؤؤا إال رؤؤلص( ش ؤؤال إبؤؤل  ةظ بؤؤ  سؤؤفةا  :   إذ  سؤؤك  

ييوؤؤا ش ؤؤال ذش  ليؤؤر  :  ليؤؤاس ييؤؤى  لطليؤؤق مؤؤا لؤؤظ وؤؤحل يؤؤيوظ  لخؤؤرف  هةؤؤلق مر ضؤؤ   لشؤؤور ت ميوؤؤا شآؤؤلن  لؤؤاةةا 
 لجيؤ   فلذ  ه ل ييوظ  لخرف ضير  ي   لطليؤق ( ش ؤال ةؤاتظ  ألدؤظ :   ال تاتؤل  مكؤا  دؤالم فؤال مكؤا  هدؤيم 

  شال تاتؤل  ك ؤل   لعيؤظ فؤل   لقؤيمؤا  لقؤيإبيةس  عا آؤرل  لعبؤان    شال تاتل  ك ل   لعبان  فل   لقيفنوا هللانم ما  شلقي
شكؤا   عؤلف  السؤظ  ألي ؤظ   شال تاتؤل بيقؤاء  لصؤالحن  شرؤيؤتوظ فؤال بؤخم هدؤيم  لقؤيمؤا  لقؤيب   ايرر   بيعام 

قصؤرن م   لييي ديى   يية  شسيظ شلظ ويت   بيقا   هيا ؤه ش لميافقر  (   ش لخؤرف لؤةس مقصؤرن  لذ تؤ  بؤل يؤر م
شلوذ  وحشل بحش ل  لمخرف فؤل  هيؤل  لجيؤ  ال رؤرف ييؤنوظ شال يؤظ  ححةؤر  . ش لخؤرف وتعيؤق  لانله  صا  لرسا ل 

 الذ ت ش لص ات   شلوذ  تتضايف محب   لمممين  للبوظ إذ  نريؤر  ن ر  ليعؤةظ شال ويحقوؤظ   األفعال ش لمحب  تتعيق 
شهرف  م  ميحل   لخرف شمقام    ش لخؤرف  لمحمؤرن  لصؤانق :  لمحب  شمقاموا هييى  فنوا ررف شلوذ  كاةن ميحل 

  يح شجل   فلذ  تجاشه ذلك رةؤا ميؤ   لةؤأس ش لقيؤر     ؤال هبؤر ي مؤا  :    ما ةال بن  داةب  شبن  محارم 
شباآيا شسمعن بةر  إلسالم  بؤ  تةمةؤ   ؤاس   رشةؤ   قؤرل :  لخؤرف  داق  لخرف ير  لررع ي   آلثام ظايل 

مؤؤؤؤ  آمأةنيؤؤؤ   ألمؤؤؤؤ    الةخؤؤؤالعدؤؤؤاةب  لميؤؤؤاهل :  لخؤؤؤؤرف : يؤؤؤر  رن : مؤؤؤا ةجؤؤؤؤح  يؤؤؤ  محؤؤؤارم   ش ؤؤؤؤال  لمحمؤؤؤ
 ما هريل      م   لريا ش لرينا .   مطالع   لخيل (  عيي  لخلشج ي  سكر   ألم   استحضار

 
    :  الرجاء

  ال  ب   ل ةظ رةم    :  
غوَ إل  ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجوَ رحمته ويخافوَ أولئك الذين يدعوَ يبت  ال   تعالى :   

: آيب  لقلص مي   العيرن   ش لمحب  . فذكل مقامات  إل ما   فابتااء  لرسني  إلة   . 57   إلسل ء  عذابه
  من كاَ يرجو لقاء هللا فإَ أجل هللا لت  :  :  لحب ش لخرف ش للجاء  ال تعالى يينوا بياؤه  لتي ل الث  

  . 110  ل وف   فمن كاَ يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا :  ش ال  . 5  لعي يرت 
 .  218   لبقل (.   أولئك الذين يرجوَ رحمة هللا  وهللا غفور رحيم:    ش ال تعالى

ال  مرت   ب ال  سمعن رسرل    قرل  يل مرت :    * شفي دحةم مسيظ ي  جابل رضي   يي   ال
هةا ييا ظ  يياي بي فية      قرل   يح شجل:     ( . شفي  لصحةم يي  هةاكظ إال شير  حس   ل   بلب 

 ( .  بي ما باء
ير  إلستبشار   للجاء ةان  حاش  لقيرص إلى بالن  لمحيرص شير   ش لا ر  آلرل    شيطنب لوا  لسنل ش نل

 جرن  للص تعالى .   ل ق : ير  ش الرتةاح لمطالع  كلم  سبحاة  . ش نل جرن شفضل  للص تبار  شتعالى   
ش ل لق بني  شبن   لتميي ه   لتميي  كر  م   ل سل شال  سيك  صاةب  آليق  لجا ش الجتوان . ش  للجاء  كر  

كحال   كحال م  وتميى ه   كر  ل  هرض ويذريا شيأرذ هريوا ش ل اةي  م  بذل  لجوا شةس   لتركل . فاألشل
م   شق هرض  شي يحوا شييذريا شيلجر آيرع  لحرع . شلوذ  هجم   لعارفر  ييى ه   للجاء ال  صم إال م  

أ ةريا  محمرن      (.  ش للجاء ثالث  هةر ع ةس   لطاي   :  يالم  دح   للجاء .   ال باه  ل لماةي  لعمل
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يى ةرر م    فور ر ج ل ر      شرجل هذةب ذةربا رجاء رجل يمل  طاي    ي  فاألشال   . شةرع غلشر مذمرم
رجل متمان في  لت ليط  .  ش ل الث ثظ تاص ميوا فور ر ج لما ل    تعالى شي ره شىةساة  شجرنه شةيم  شكلم 

 .  ش لخطا ا ولجر رةم    بال يمل فوذ  ير  لالشر ش لتميي ش للجاء  ل اذص
إلى سع  فضل رب   ب  شهللافات يمي    تم يية   اص  لخرف . شة لأ ة ل إلى ة س  شينر  شليسالك ة ل  

. ش ال هبر ييي  . شلوذ   نل في ةا  للجاء ير  لي ل إلى سع  رةم    شكلم  شبله    تم يية   اص  للجاء
   للشذ اري:    لخرف ش للجاء كجياةي  لطا ل إذ   ستريا  ستر   لطنل شتظ آنل ة    شىذ  ةقم هةايما ش   فة

ه   :   ما يالم   للجاء في  لعيا فقال .  شسئل هةما ب  يادظ  ليقم شىذ  ذ با دار  لطا ل في ةا  لمرت(
 كر  إذ  هةا      إلةسا  هلوظ  لشكل ر جةا لتمام  ليعم  م    يية  في  لاةةا ش آلرل  شتمام ي ره يي  في 

.   ل  رب  شي رها  لتا ب م يءر ص إةساة  هش رجاء  لمسرجاء  لمحس  ث  ش رتي ر  هي  للجا ن  هكمل  ( .  آلرل 
فطا    رجحن رجاء  لمحس  لقر  هسباص  للجاء مع    شآا    رجحن رجاء  لمذةب أل  رجاءه مجلن ي  يي  

:     كان رجا ي لك م   لذةرص  ايب رجا ي لك م   رؤي   لعمل مقلش  بذل  رؤي   لذةب .  ال  حنى ب  معاذ
هجاةي هيتما في  أليمال ييى  إلرالص شكةا هد نوا شهةلهيا شهةا  اآلفات معلشف   شهجاةي   أليمال ألةي

هةيى  لعطا ا في  إلوي:    ش ال ه ضا  .( ا ال تا ليا شهةن  الجرن مردرففي  لذةرص هيتما ييى ي ر  شكة
 . ( قاؤ  ييي رجاؤ  شهيذص  ل الم ييى لساةي ثياؤ   شهةب  لسايات إلي ساي   كر   فنوا ل

 
 التوبة:

  ال  ليرشي في رياض  لصالحن  : 
 

 لعيؤؤا شبؤؤن    تعؤؤالى ال تتعيؤؤق  حؤؤق   ؤؤال  لعيمؤؤاء  لتربؤؤ  ش جبؤؤ  مؤؤ  كؤؤل ذةؤؤب.  فؤؤل  كاةؤؤن  لمعصؤؤة  بؤؤن   
ه   عؤحم هال  عؤرن  فيوا ثالث  بلش  أ هةايا ه   قي  ي   لمعصؤة    ش ل ؤاةي ه  ويؤام ييؤى فعيوؤا   ش ل الؤث  هللانمي
 با  . فل  فقا هةا  ل الث  لظ تصم تربت  .إلنوا ه

 ل الثؤ    شه  ويؤؤله مؤ  دؤؤاةيوا   فؤل  كاةؤؤن مؤؤاال  فشؤلشآوا هربعؤؤ  أ يؤؤذه   ؤؤآنميشى  كاةؤن  لمعصؤؤة  تتعيؤق 
  شيجؤب كاةؤن غنبؤ   سؤتحي  ميوؤا ره   شى  هش ةحره رنه إلة    شى  كاةن ةا  ذف شةحؤره مكيؤ  ميؤ    هش آيؤب ي ؤ

 لؤؤذةب شبقؤؤى ييةؤؤ   ص   فؤؤل  تؤؤاص مؤؤ   عضؤؤوا دؤؤحن تربتؤؤ  ييؤؤا هيؤؤل  لحؤؤق مؤؤ  ذلؤؤك ه  وتؤؤرص مؤؤ  جمةؤؤ   لؤؤذةر 
  لبا ي . 

و.وبوا إل  هللا جميعا ش ا ت ايلت نال ل  ل تاص ش لسي  شىجماع  ألم  ييى شجرص  لترب   ال   تعالى :   

يا . ش ال تعالى :   يرن (  يهاستغفروا ربكم ثم .وبوا إلش ال تعالى :      ليرر.(  أيها المؤمنوَ لعلكم .فلحوَ

  لتحليظ .(   آمنوا .وبوا إل  هللا .وبة نصوحا أيها الذين 
 قؤرل :  و  إةؤؤي ألسؤؤتا ل  سؤؤمعن رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  :   شيؤ  هبؤؤي يليؤل  رضؤؤي   ييؤ   ؤؤال 

  رش ه  لبخاري .(   شهترص إلة  في  لنرم هك ل م  سبعن  مل  
   ؤا هووؤا  ليؤاس تربؤر    ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :     سار  لمحةي رضؤيشي   ألغل ب 

 ( رش ه مسيظ .   مل  إلى   ش ستا لشه فلةي هترص في  لنرم ما   
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  شي  هبي ةمح  هةس ب  مالك  ألةصاري رانم رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل
مت ؤؤق ( هلل هفؤؤلح بتربؤؤ  ييؤؤاه مؤؤ  هةؤؤاكظ سؤؤقط ييؤؤى  عنؤؤله ش ؤؤا هضؤؤي  فؤؤي هرض فؤؤال ييةؤؤ  شسؤؤيظ :       دؤؤيى  

هبؤا فلةؤا بتربؤ  ييؤاه ةؤن  وتؤرص إلةؤ  مؤ  هةؤاكظ كؤا  ييؤى ر ةيتؤ   ؤأرض فؤال   هلل  :   شفي رش  ؤ  لمسؤيظ.  يية 
 ؤؤس مؤؤ  ر ةيتؤؤ  فينيمؤؤا يؤؤر هللا ؤؤا ميوؤؤا فؤؤأتى بؤؤجل  فاضؤؤطج  فؤؤي ظيوؤؤا ش   س آفاة يتؤؤن ميؤؤ  شيينوؤؤا آعامؤؤ  شبؤؤل    فؤؤ

م  با   ل لح  ليوظ هةن يياي شهةا ربؤك هرطؤأ مؤ  بؤا   ل ؤلح  كذلك إذ ير بوا  ا م  يياه فأرذ  خطاموا ثظ  ال 
. ) 
    إ    ييؤ  يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال :    شي  هبؤي مرسؤى ييؤا   بؤ  قؤةس  ألبؤعلي رضؤي

مسؤؤيء  لينؤؤل ةتؤؤى تطيؤؤ   لشؤؤمس مؤؤ   مسؤؤيء  ليوؤؤار شيبسؤؤط وؤؤاه  اليوؤؤار لنتؤؤرص تعؤؤالى وبسؤؤط وؤؤاه  الينؤؤل لنتؤؤرص 
 ( رش ه مسيظ . مالبوا

    مؤ  تؤاص  يؤل ه  تطيؤ   لشؤمس ييةؤ  شسؤيظ :    شي  هبي يليؤل  رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى
 (  رش ه مسيظ .م  مالبوا تاص   يية 

 لخطؤاص رضؤي   ييومؤا يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال :  ب  شي  هبي ييا  للةم  ييا   ب  يمل 
  لتلمذي .  ( رش ه  لظ  الغل إ    يح شجل  قيل ترب   لعيا ما  

  
 :  ارتصارجاء في ما رج  لسال ن  ما ةيقل مي  

 

 : بالعبد جس سا منسا  ونذ ر نبذا تتع ق بأحكام التوبة تاتد الواجة إلنسا وال   نق 
تؤاص  نر  إلى  لترب  م   لذةب فلض ييى  ل رر شال  جره تأرنليا فمتؤى هرليؤا يصؤى  التؤأرنل فؤلذ  ه   لمبا

م   لذةب  قؤي ييةؤ  تربؤ  هرؤل  شيؤي تربتؤ  مؤ  تؤأرنل  لتربؤ  ش ؤل ه  تخطؤل يؤذه ببؤال  لتا ؤب بؤل ييؤاه : هةؤ  إذ  
 ب  . م   لذةب لظ ويق يية  بيء هللارل ش ا  قي يية   لترب  م  تأرنل  لتر   تاص

شال ويجي م  يذ  إال ترب  يام  مما  عيظ م  ذةرب  شمما ال  عيظ فل  ما ال  عيمؤ   لعيؤا مؤ  ذةربؤ  هك ؤل ممؤا 
فؤي يؤام  لمم رؤذ  بوؤا جويؤ  إذ  كؤا  متمكيؤا مؤ   لعيؤظ فلةؤ  يؤاص بتؤل   لعيؤظ ش لعمؤل فالمعصؤة    عيم  شال وي ع  
 في ةق  هبا . 

 لشؤؤل  فؤؤي يؤؤذه  ألمؤؤ  هر ؤؤى مؤؤ  نبنؤؤب   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال :     بؤؤ  ةبؤؤا  : ه   لييؤؤي دؤؤيى شفؤؤي دؤؤحةم 
ميؤؤ   ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال : ه  تقؤؤرل : "  ليوؤؤظ إةؤؤي هيؤؤرذ  ؤؤك ه  هبؤؤل   ؤؤك   ليمؤؤل    فقؤؤال هبؤؤر  كؤؤل ف ةؤؤا  لخؤؤالص 

صؤحةم ممؤا  عيمؤ    هةؤ  ذةؤب شال  عيمؤ   لعيؤا . شفؤي  ل " ( فوؤذ  آيؤب  السؤتا ار شهةا هييظ شهستا ل  لمؤا ال هييؤظ
 غ ل لي رطنئتي شجويي شىسل في فؤى همؤلي شمؤا   ليوظ يي  ديى   يية  شسيظ : هة  كا  واير في دالت  :   

 هةن هييظ    ميي  ليوظ  غ ل لي جاي شيحلي شرطأي شيماي شكل 

ذلك يياي  ليوظ  غ ل لي ما  امن شما هرلت شما هسلرت شمؤا هيييؤن شمؤا هةؤن هييؤظ  ؤ  ميؤي هةؤن إلوؤي ال  
شفي  لحاوث  آلرل :  ليوظ  غ ل لي ذةيي كي  ن   شجي  رطأه شيمؤاه سؤله شيالةنتؤ  هشلؤ  شهللارؤله .   ( .   إال هةنإل

  لشمرل لتأتي  لترب  ييى ما ييم   لعيا م  ذةرب  شما لظ  عيم  .  فوذ   لتعمةظ شيذ  
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آمنوا .وبوا إل  هللا .وبة نصوحا  يا أيها الذين:    وهذا  تبنن )ذ ر التوبة النصوش وحايقتسا وال هللا تعال 

.  فجعل ش ا   بل  لسنئات  لتحليظ ( عس  ربكم أَ يكفر عنكم سيئا.كم ويدخلكم جنات .جري من .حتها األنهار
 حصرل  لترب   ليصرح . ش  شير ت  نليا بحش ل ما  كله  لعيا شنررل  لجيات شير ةصرل ما  حب  لعيا ميرآا 

مان  ةصرح لخالص  اشل    ي  فايل  صا  ليمبالا  كالشكرر ش لصيرر  شهدل  ليصرح ييى شه  فعرل .  لمع
في  لترب    لشيء م   لاش ش لشر  ب  لاليب    شير مالق في  البتقاق  ألكيل ليصم إذ  ريم . فاليصم 

ش لعبان  ش لمشرر  : تخيةصوا م  كل غش شةقم شفسان شى قايوا ييى هكمل  لرجره ش ليصم ضا  لاش ش ا 
 تي ن عبار ت  لسيف ييوا شملجعوا إلى بيء ش ةا فقال يمل ب   لخطاص شهبي ب  كعب رضي   ييوما :  ر

   لترب   ليصرح : ه  وترص م   لذةب ثظ ال  عرن إلة  كما ال  عرن  ليي  إلى  لضلع (  ش ال  لحس   
ش ال  ل ييي : ه   ستا ل   لعيا ةانما ييى ما مضى مجمعا ييى ه  ال  عرن فة   لبصلي :   يي ه   كر  

 .   اليسا  شييام  القيب شيمسك  اليا  (
  

 : الورع

 : ال  ب   ل ةظ رةم    
 

ش ال  . 51   لمممير   يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما .عملوَ عليم ال   تعالى:    
ة سك فطول م   لذةب ف يى ي   لي س  ال رص .   يا ال  تان  ش مجا  .4 لماثل ( .وثيابك فطهر :  تعالى

شيذ   رل إبل  ةظ  ليخعي ش لضحا  ش لشعيي ش لحيلي ش لمحققن  م  هيل  لت سنل  ال  ب  عباس: ال تيبسوا ييى 
   هما سمعن  رل غنال  ب  سيم   ل ق ي:  معصة  شال غار ثظ  ال

 ار  هتقي لبسن شال م  غ            حما   ال ثرص غانر شىةي

آايل  ل ةاص   شتقرل لياانر ش ل اجلأ نةس  ل ةاص .   ش لعلص تقرل في شدف  للجل  الصاق ش لرفاء 
شهةن بل آايل.  ش ال  لضحا :يميك  هلبسوا: ال تيبسوا ييى  لاار ش ل يظ ش إلثظ شل    ش ال هبي ب  كعب

ول  لماء نةس  ل رص شةجاست  . ش ا جم  ه   لررع  طول نةس  لقيب شةجاست  كما  ط  فأديم  ..( ش لمقصرن
( .فوذ   عظ  لتل  لما ال  م  ةس  إسالم  لملء تلك  ما ال  عية :     لييي  لررع كي  في كيم  ش ةا  فقال

م   ل الم ش لي ل ش الستماع ش لبطش ش لمشي ش ل  ل شسا ل  لحلكات  ل ايل  ش لباآي  فوذه  ل يم  كافة     عيي
 بافة  في  لررع.

:   لررع تل  كل بيو  شتل  ما ال  عيةك ير تل   ل ضالت ( . شفى  لتلمذي   ال إبل  ةظ ب  هنيظ 
:    لررع ه   ( .   ال  لشييي  ا ه ا يليل  ك  شريا ت   هييا  لياس    ملفريا إلى  لييي ديى   يية  شسيظ :

با مي  في  لذيب ش ل ض  ش لحيا في  لررع في  لميطق ه  وتررع ي  كل ما سر    ش ال إسحاق ب  ريف
:    لررع هشل  هبا مي  في  لذيب ش ل ض  ألةوما ويذال  في آيب  للياس  . ش ال هبر سيةما   لا ر ةي   للياس 

:    لررع  لر رف ييى ةا  لعيظ م  غنل تأشيل ( .   لحيا كما ه   لقياي  هشل  للضى ( . ش ال  حنى ب  معاذ
جون  شرع فى  ل ايل ششرع فى  لباآ  فررع  ل ايل ه  ال وتحل  إال هلل ششرع :    لررع ييى ش  ش ال

:   م  لظ وي ل في  لا نق م   لررع لظ  صل إلى  لجينل م   لعطاء  ه  ال وارل  يبك سر ه ( ش ال ير   لباآ 
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هش ة له جل في :   م  نق في  لاةةا شري    لررع  لخلشج م   لشور ت شتل   لسنئات ( . ش نل  ( . ش نل:  
:    لررع  لخلشج م  كل بيو  شمحاسب   لي س في كل آلف  ين  ( .   ل ةام  رطله ( . ش ال ورةس ب  يينا

:   ما رهون هسول م   لررع ما ةا  في ة سك فاتلك  ( . ش ال سول:    لحالل ير  لذي ال  ش ال سفةا   ل رري 
:   ما مال   لاو   ال    ( .    شسأل  لحس  غالما فقال ل  عصي   فة  ش لصافي مي   لذي ال ويسى   فة

( .  ش ال  لحس :   م قال ذر  م   لررع رنل م  هلف   ال:  لطم  . فعجب  لحس  مي   فما هللافت   لررع     ال
 :   جيساء   غا  هيل  لررع ش لحيا ( . ش ال  عة  لسيف:    ( . ش ال هبر يليل  م قال م   لصرم ش لصال 

:   كيا ةاع  ال ويي   لعيا ة ةق   لتقر  ةتى واع ما ال  أس    ةذر  مما     أس( . ش ال  عة  لصحا  
 سبعن   ا ا م   لحالل مخاف  ه  ةق  في  اص م   لحل م ( .

ت مل  لحيا .ش لمعلف  ت مل  لمحب  .    لخرف و مل  لررع . ش الستعاة  ش صل  ألمل . ش ر   إل ما   اليقاء 
خرف ش للجاء ش لقياي  ت مل  للضاء . ش لذكل و مل ةةا   لقيب . ش إل ما   القار و مل  لتركل . شنش م تأمل ش ل

 ألسماء ش لص ات و مل  لمعلف  . ش لررع و مل  لحيا ه ضا . ش لترب  ت مل  لمحب  ه ضا . شنش م  لذكل و مليا 
 ل ش لمقامات.  ش إلرالص ش لصاق كل ميوما و مل ش للضا و مل  لشكل.  ش لعحيم  ش لصيل و مل   جمة   ألةر 

 آلرل شيقتضة .  ش لمعلف  ت مل  لخيق ش ل  ل و مل  لعحيم  . ش لمل قب  ت مل يمار   لر ن شة ,  أل ام . ش لحةاء 
ورجب ةةا   لقيب شيحه شجيله . شمعلف   لي س شمقتوا ورجب   ش لخشة  ش إلةا   شىمات   لي س شىذاللوا شكسليا

ةاء م    يح شجل . ش ست  ار ما مي  ش ستقالل ما ميك م   لطايات شمحر هثل  لاير  م   لقيب ش ليسا   لح
  لمتير  و مل دح   لبصنل . شدح   لبصنل  ت مل  لةقن  . شةس   لتأمل لما تل  تسم  م   آل ات  لمشورن  ش

كي  في شآ   آلرل  ثظ تقيل    كي  ه  تيقل  يبك م  شآ   لاةةا فتس  همل   هةايما  شمال  ذلك كي  
ييى معاةي  لقلهللا  ش ستجال وا شتابليا شفوظ ما ول ن مي  شما ةحل ألجي  شهرذ ةصنبك شة ك م  كل هللا   م  
هللا ات  تيحلوا ييى ن ء  يبك فوذه آليق مختصل   ليب  سوي  مردي  إلى  للفنق  ألييى هللامي  ال ويحق سال وا 

ليت    شيينوا م    ةارس شةاف,  ال فنوا هللاف  م  هللافات سا ل  لطليق ررف شال يطب شال جرع شال يطش ش 
 كأل  لسال ن  فنوا شيحمنوظ شياف  ييوظ شال  علف  ار يذه  لطليق إال م  يلف آلق  لياس شغر  يوا شهللافاتوا 

 ش طايوا و   لمستعا  .
  

 الخشوع:

 ال  ب    . لحاوا   لذكر هللا وما نزل من الحق ألم يأَ للذين آمنوا أَ .خشع قلوبهم  ال   تعالى :   
:   ما كا  بن  إسالميا شبن  ه  ياتييا   بوذه  آل   إال هرب  سين  ( . ش ال  ب   مسعرن رضي   يي  

 فعاتيوظ ييى رهس ثال  يشل  سي  م  ةحشل  لقلهللا  . ش ال تعالى :  عباس :   إ     ستبطأ  يرص  لمممين  
. ش لخشرع في هدل  ليا  :  إلةخ اض ش لذل ش لسكر    لمممير    المؤمنوَ الذين هم في صال.هم خاَعوَ قد أفلح

هي سكين شذلن شرضعن شمي  شدف  ألرض  الخشرع شير  آ . وخشعت األصوات للرحمن ال تعالى : 
األرِ خاَعة فإذا أنزلنا  ومن آيا.ه أنك .رى وبسوا ش ةخ اضوا شيام  رت ايوا  اللي ش ليبات  ال  تعالى : 

   .فصين(  عليهما الماء اهتزت وربت
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ش  لخشرع قةام  لقيب بن  واي  للص  الخضرع ش لذل ش لجمعة  يية  . ش نل  لخشرع  الة ةان ليحق . شيذ    
 فم  يالمات  : ه   لعيا إذ  ررلف شرن يية   الحق  ستقيل ذلك  القيرل ش الة ةان. ش نل م  مرجبات  لخشرع 

شسكر  نرا   لصاشر شىبل ق ةرر  لتع ةظ في  لقيب . ش ال  لجينا:    لخشرع   لخشرع رمرن ةنل    لشور  
تذلل  لقيرص لعالم  لانرص( . شهجم   لعارفر  ييى ه   لخشرع محي   لقيب شثملت  ييى  لجر رح شيي ت وله . 

( .  لر رش   يب يا  لخشعن جر رة :    في  لصال  فقال رجال  عيث بيحنت   ليييره  ديى   يية  شسيظ 
( .  ش ال  عة  لعارفن  :   ثال  مل ت   لتقر  يويا شهبار إلى داره  لييي   يية  شسيظ :    ش ال ديى

فقال :  ا فال   لخشرع  ةس  هنص  ل ايل يير   هنص  لباآ  ( .   شره   عضوظ رجال راب   لمي ين  ش ليا  
ةذ     قرل:    ييوظ شير  رضيشكا   عة  لصحا    يويا شهبار إلى مي ية  ( . يويا شهبار إلى داره ال

  إ اكظ شرشرع  لي اق فقنل ل  : شما رشرع  لي اق  ال : ه  تل   لجسا رابعا ش لقيب لةس  خاب  ( .   
يتك لةس يمل ب   لخطاص رضي   يي  رجال آأآأ ر يت  فى  لصال  فقال  ا داةب  للقب   رف  ر  شره  

  ييوا ببا ا  مشر  شيتماشتر  في  ي لل اص إةما  لخشرع في  لقيرص ( .   شرهت يا ش  رض  لخشرع في 
: م  يمالء فقالر  : ةسا  فقالن : كا  يمل ب   لخطاص إذ  مشى هسلع شىذ   ال :  مشنتوظ فقالن ألدحابوا 
ش ال  ل ضنل ب  عةاض :   كا   كله ه    ةقا (ر  لياسك شىذ  هآعظ : هبب  شكا  ي هسم  شىذ  ضلص : هشج  

فى  يب  ش ال ةذ    رضي   يي :    هشل ما ت قاش  م  نوي ظ  لخشرع  ول   للجل م   لخشرع هك ل مما 
شهللارل ما ت قاش  م  نوي ظ  لصال  شرص مصل ال رنل فة  شيربك ه  تارل مسجا  لجماي  فال تل  فنوظ 

 رش   يب  لظ  قلص مي   لشةطا  ( . رابعا ( .  ش ال سول :   م  
  

 الزهد :

 : 8 2  ال  إلمام  ب   ل ةظ في ما رج  لسال ن 
 فصل شم  مياهل إ ا  ةعيا شى ا  ةستعن 

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة  ش ال تعالى   ما عندكم ينفد وما عند هللا باق   ال   تعالى

 موال واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار نبا.ه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكوَ حطاماو.فاخر بينكم و.كاثر في األ

  ...(  وفي الخرة عذاب َديد ومغفرة من هللا ورضواَ وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور
رل  ش لقلهللا  مميرء م   لتحينا فى  لاةةا ش إلربار  خستوا ش يتوا ش ةقطايوا شسلي  فيا وا ش لتلغنب فى  آل

ش إلربار  شلفوا شنش موا فلذ  هر ن    عيا رنل  ه ام فى  يب  بايا   عاو     ة ةق   لاةةا ش آلرل  شيمثل ميوما ما 
ال  شباياه فل  غالب ةير هشلى  اإلو ار ش ا هك ل  لياس م   ل الم في  لحيا شكل هبار إلى ذش   شةطق ي  

هشس  م   ل الم بيسا   لذشق شه لص إلى  لحج    بيسا   لعيظعبار ت  لقرم ي  هذش  وظ شهةر لوظ ش ل الم 
تل     آلرل  ش لررع :   لحيا تل  ماال وي   في . شسمعن بةر  إلسالم  ب  تةمة   اس   رشة   قرل  ش ليليا 

شيذه  لعبار  م  هةس  ما  نل في  لحيا ش لررع شهجمعوا. ش ال سفةا       ( ما تخاف ضلره في  آلرل 
إ      سمعن سليا  قرل  ش ال  لجينا   (   لحيا في  لاةةا  صل  ألمل لةس  أكل  لاية, شال لبس  لعباء  رري  ل 

  يح شجل سيب  لاةةا ي  هشلةا   شةمايا ي  هدفةا   شهرلجوا م   يرص هيل شن نه ألة  لظ ولضوا لوظ 
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(  ال .فرحوا بما آ.اكم وهللا ال يحب كل مختال فخورلكيال .أسوا عل  ما فا.كم و   ) :   لحيا في  رل  تعالى  ش ال
   ( . فالح يا ال   لح م   لاةةا  مرجرن شال  أسف ميوا ييى م قرن

    ش ال  ب   لجالء  (     لحيا ورر   لسخاء  الميك ش لحب ورر   لسخاء  اللشح ش ال  حنى ب  معاذ 
   (  ش ال  ب  رفةا ك فةسول ييةك  إليل ض ييوا لحيا ير  لي ل إلى  لاةةا  عن   لحش ل فتصال في يني

   لحيا سير  لقيب ي   ألسباص شة ة  ألواي م   ( ش ال ه ضا  لحيا شجرن  لل ة  في  لخلشج م   لميك
  لحيا رير  لقيب يما رين مي    ش ال  لجينا     ( ش نل  ير يحشف  لقيب ي   لاةةا بال ت يف    (   ألمال 

هة  يام فلة   لقبالوا شال ةحة  ييى   م هةما   لحيا في  لاةةا  صل  ألمل شيي  رش    هرل  ش ال  إلما   لنا(
ةعظ ييى بليط  ه  ال   لح إذ  ه نت   إن اريا فلة  سئل ي   للجل  كر  مع  هلف نويار يل  كر  ه يا  فقال

ل قل( شيذ   رل بقنق شيرسف ب   ير  ل ق   اهلل م  ةب    (.  ش ال ييا   ب   لمبار  شال  حح  إذ  ةقصن
  تل  ما   (. ش ال هبر سيةما   لا ر ةي ..  لحيا في  لاويار ش لاريظ  لر ةا ب  هيا   لحيا . ش ال ييا هسبا 

   ستصاار  لاةةا شمحر هللاثاريا م   لقيب  شسأل رشيظ  لجينا ي   لحيا فقال   شال ي   ( شير  رل  لشييي
  ال ويي  هةا ة ةق   لحيا ةتى  كر    لميك ش لقيب ي   لتتب  ( ش ال  حنى ب  معاذ ير رير  لنا ي   ش ال مل 

  لح يا  سعطك  لخل ش لخلنل   يمل بال يال   ش رل بال آم  شيح بال رياس  ( ش ال ه ضا  فة  ثال  رصال
   لحيا  ش نل مصلي ة ةقت   ير  لحيا في  لي س (شيذ   رل ذي  لير   ل  ش لعارف  شمك  لمسك ش لعييل( ش نل

" شيمثلش  ييى هة سوظ شلر كا  بوظ رصاد "  ش ل تر   إلو ار ييا  لحاج   ال   تعالى ء الستايا إلو ار ييا 
.) 

إذ  دلت   متى هنرل ةاةرت  لتركل شهلبس رن ء  لح ياو  شه عا معوظ فقال    ش ال رجل لةحنى ب  معاذ
هق ييك ثالث  ه ام لظ تضعف ة سك فأما ما لظ تيي  إلى يذه  لارج  م  رياضتك لي سك إلى ةا لر  ط     لل 

   لحيا ييى  (.  ش ا  ال  إلمام هةما ب  ةييل فجيرسك ييى  سا   لح ياو  جول ثظ ال هللام  ييةك ه  ت تضم
تل    تل   ل ضرل م   لحالل شير هيا  لخر ص ش ل الث  تل   لحل م شير هيا  لعر م ش ل اةي  ثالث  هشج   ألشل

شيذ   ل الم م   إلمام هةما  أتي ييى جمة  ما تقام م  كالم     (.  ما  شال ي    شير هيا  لعارفن 
 لمشا ر م  هيان  ت صني  شتينن  نرجات  شير م  هجم   ل الم شير وال ييى هة  رضي   يي  م  يذ   لعيظ 

  ش لذي هجم  يية   ة  هبةاء هةايا  لحيا المحل  ألييى ش ا بوا  لشافعي رةم     لمامت  في ثماة
ه   لحيا س ل  لقيب م  شآ   لاةةا شهرذه في مياهل  آلرل  شييى يذ  ديف  لمتقامر  كتب  لحيا    لعارفر  

متعيق  ست  هبةاء ال  ستحق  لويان ب   لسلي شلانليظ ش لركة  ش كالحيا لعيا    ب   لمبار  شلإلمام هةما ش
. شلةس  لمل ن  ةتى وحيا فنوا شيي  لمال ش لصرر ش للياس  ش لياس ش لي س شكل ما نش    لعيا  سظ  لحيا 

لوما م   لمال ش لميك ش ليساء  رفضوا م   لميك فقا كا  سيةما  شن شن يينوما  لسالم م  ههيا هيل هماةوما ش
 للةم  ب   بي آالب شيياما لوما شكا  ةينيا م  ههيا  لبشل ييى  إلآالق شل  تس  ةسر  شكا  ييي ب  ه

يرف ش لحبنل شي ما  رضي   ييوظ م   لحيان م  ما كا  لوظ م   ألمر ل شكا   لحس  ب  ييي رضي   
  ب   لمبار  م   أل م   يي  م   لحيان م  هة  كا  م  هك ل  ألم  محب  لييساء شة اةا لو  شهغيايظ شكا  ييا

لرال ير لتميال بيا يمالء   سعا م  ه م   لحيان شكا  ل  رهس مال  قرل  لحيان م  مال ك نل شكذلك  لينث ب 
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   لةس  لحيا في  لاةةا بتحليظ  لحالل شال إضاي   لمال شل    شم  هةس  ما  نل في  لحيا كالم  لحس  هش غنله
يك فنوا لر ه  ت ر   ما في وا   هشثق ميك  ما في وا  شه  ت ر  في ثر ص  لمصنب  إذ  هدين بوا هرغب م

 . لظ تصبك فوذ  ( . م  هجم  كالم في  لحيا شهةسي  ش ا رشي ملفريا
ال فقال هبر ة م   لحيا ال  كر  إال في   ش ا  رتيف  لياس فى  لحيا يل ير ممك  في يذه  ألهمي  هم 

نوا  لحل م ك نل  بل  لحالل مرجرن فنوا شف  ( شرال    لياس في يذ  ش الر    لحالل شال ةالل في  لاةةا فال هيا
ه  ال  كر  فنوا  لحالل فوذ  هنيى إلى  لحيا فنوا شتياشل ما وتياشل   لمضطل ميوا كتياشل  ليمنت    شييى تقاول

  لر بيايي ه  رجال بي  في  لحيا ميحل  هبي ذر شهبي  لارن ء  ش ال ورسف ب  هسبا   .  ش لام شلحظ  لخيحيل
 كر  إال في  لحالل    رضي   ييوظ ما  ين ل  ه يا أل   لحيا الشسيما  ش لمقا ن شهببايوظ م   لصحا 

 (شجلفل   رت يت  يذ ك   يح   لحل م لمحة ش لحالل  لمحة ال ورجا في هماةيا يذ  شهما  

 
 )  رجات ال هد (:  

ل ي     لحيا في  لشيو   عا تل   لحل م  الحذر م   لمعتب  ش ألة   م   لميقص  شك :  الدرجة ارول 
يل ير ةالل هش ةل م كما في ةاوث   فور تل  ما  شتب  ييى  لعيا  مشارك   ل ساق (  هما  لحيا في  لشيو 

 لحالل بن  ش لحل م بن  شبن  ذلك همرر مشتيوات ال  عيمو  ك نل    ليعما  ب   شنل رضي   ييوما ي   لييي
وات ش   في  لحل م كالل يي وليى ةرل  لحمى م   لياس فم   تقى  لشيوات  تقى  لحل م شم  ش   في  لشي

وربك ه  ولت  فة  هال شى  ل ل ميك ةمى هال شى  ةمى   محارم  هال شى  في  لجسا مضا  إذ  ديحن ديم 
 فالشيوات بلهخ بن   لحالل ش لحل م ...(      لوا سا ل  لجسا شىذ  فسات فسا لوا سا ل  لجسا هال شيي  لقيب

 الحذر م   لمعتب   عيي ه    . ش رل  حل م هي تل   لشيو  ال  كر  إال  عا تل   لحل م عا تل   ل  ش رل  
ش ألة   م   لميقص  هي  أةف لي س  م    .  ش رل   لحذر م  ترج  يتب   يية    كر  سيب تلك  ليشيو 

ى  كا  ذلك لةس هة ت  م  ةقص  ييا  لياس شسقرآ  م  ينرةوظ ش  ةقص  ييا رب  شسقرآ  م  يني  ينية  ال
. ش رل  شكل ي    ه  ت ر  هة ت  كيوا م   لياس شال  أةف م     مذمرما بل ير محمرن ه ضا شل    لمذمرم

مشارك   ل ساق  عيى ه   ل ساق وحنةمر  ييى مر ض   للغب  في  لاةةا شلتيك  لمر  ف بوظ ك ة, م   لحةام 
ما  لذي   ة س  ييوا لخس  بلكا   فنوا   كما  نل لبعضوظ فالح يا  أةف م  مشاركتوظ في تيك  لمر  ف شيلف 

 :  ي  شفا وا شك ل  ج ا وا شرس  بلكا وا. إذ  لظ هتل   لماء  تقاء تلكن ل  ل   لشلكاء فة   هيا  في  لاةةا  ال
 رفعن واي شة سي تشتوة            إذ  ش    لذ اص ييى آعام
    ل الص ويا  فة إذ  كا           شتجتيب  ألسرن شرشن ماء
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   :الدرجة المانية

   لحيا في  ل ضرل شير ما ه ن ييى  لمسك  ش ليالغ م   لقرت  اغتيام  لت لغ إلى يمار   لر ن شةسظ 
 ل ضرل ما   ضل ي   ار  لحاج  ش  لمسك  ما  مسك  لي س   ( .  لجأش ش لتحيي  حية   ألةيةاء ش لصا قن 

سك  ش لمي م إذ   ةتاج إلة  ش  ليالغ ير  لييا  م  ذلك  لذي وتيي      لمسافل م   لقرت ش لشل ص ش ليباس ش لم
ررفا   شلما كا   لحيا أليل  لارج   ألشلى      في مياهل  لس ل فنحيا فةما شر ء ذلك  غتياما لت لغ  لعمار  ش ت 

ام  ل ل غ لعمار  هش اتوظ م    كا   لحيا أليل يذه  لارج  هييى شهرف  شير  غتي  م   لمعتب  شةذر  م   لميقص 
إال  ألة  إذ   بتال   ضرل  لاةةا فات  ةصنب  م   ةتواه فلد   لر ن فالر ن سةا إ  لظ تقطع  ش

 البتاال في جمة  هللاةا    ما  قلص إلى   هش  عن  ييى ذلك م  مأكل هش مشلص هش   شيمار   لر ن   طعك
 مي م هش ميام هش (..( 

ور  ط   ضطل ص  لقيب  لمتعيق  أسباص  لاةةا رغب  شر ب  شةبا شباضا شسعةا . فال شهما ةسظ  لجأش ف
 صم  لحيا ليعيا ةتى  قط  يذ   الضطل ص م   يب   أ  ال ويت ن إلنوا شال وتعيق بوا في ةالتي مبابلت  لوا 

.  وا ال رير  لنا ميوا لتل  م   لنا شسا ل  أليضاء فور تخيي  لقيب يي شتلك    فل   لحيا هيا  لقيب ال هيا
 حية   ألةيةاء ش لصا قن  فلةوظ هيل  لحيا في  لاةةا ةقا إذ يظ مشملش  إلى ييظ  ا رف  لوظ غنليا   لتحييشهما 

 .  فوظ ه ياش  شى  كاةر  لوا مبابلي 
  ييا  :  ستحقار ما هيات فة  ش ستر ء  لحاالت فة    لحيا في  لحيا شير ب الث  هبةاء  : الدرجة المالمة 

ش ا فسل  لشةر مل نه  الحيا في  لحيا ب الث     ش لذياص ي  بورن  الكتساص ةاظل  إلى ش ني  لحقا ق ( 
 ةتقاره ما هيا فة  فل  م   متأل  يب   محب    شتع ةم  ال ول  ه  ما تلك  ألجي  م   لاةةا   هةايا هبةاء

ييا   جياح  عرض    فالعارف ال ول  هياه فنوا كينل   ستحق ه   جعل  لباةا أل   لاةةا  حذ فنليا ال تساشي 
همل  عتا    شيحت ل ل    فةستحي م  دم ل   لحيا ه   جعل لما تلك  هلل  ار  والة, هياه فة    بل   يى ي  

فور ه  ول    . شهما  ستر ء  لحاالت فة  يياه يي  شيستحي م  ذكله بيساة  شبورنه  قيب  يهياه فة  كما في
متساشين  يياه إذ لةس ل  يياه  ار.  شيذ  م  ن ا ق فق   لحيا فةكر  ه يا  في ةال   ما هيا فة  شهرذهتل  

. شهما  لذياص ي   هرذه كما ير ه يا في ةال تلك  إذ يمت  هييى ي  مالة ت  هرذ  شتلكا لصاله في يني 
لظ ول هة   كتسب   هرذيا شتلكوا يياه ه  م   ستصال  لاةةا  قيب  ش سترت  لحاالت في  بورن  الكتساص فمعياه
شير   شفة  معيى هللارل  ليت  ألةوا هدال في يني  م  ه  ول  هة   كتسب بتلكوا  لارجات بتلكوا ييا   نرج  

ه   شايا ت لن   يح شجل  العطاء ش لمي  فال ول  هة  تل  بنئا شال هرذ بنئا بل   شةاه ير  لمعطي  لماة  
جلي لعطاء   إ اه كمجل   لماء في  ليول شما تلك  هلل   فاهلل سبحاة  شتعالى ير  لذي ميع  فما هرذه فور م

مي  فنذيب  مشايا   ل عال شةاه ي  بورن كسب  شتلك  فلذ  ة ل إلى  ألبةاء  عن   لجم  شسيك في ش ني 
ن   كالم  فوذ  هيا نهلنق  لمعيةاظل  إلى ش ني  لحقا ق . شيذ     لح ةق  غاص ي  بورن  كتسا   شير معيى  رل 

 :  لخاد   ال  لشايل
 جين لي ي  شج  وحيا في  لحيا                إذ  هياتيي في  لور  رشة   للن 
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 التقلل منها وفضل الفقر :  الحث عل  فضل الزهد في الدنيا و 

                                                                    
 في رياض  لصالحن  :جاء 

 مت ق يية  .ي  هةس رضي   يي  ه   لييي ديى   يية  شسيظ  ال:    ليوظ ال عةش إال عةش  آلرل  (  
  شيي  ي  رسرل    ديى   يية  شسيظ  ال   وتب   لمنن ثالث  هيي  شمال  شيمي  فنلج   ثيا  شيبقى ش ةا

 ية  .مت ق ي   ولج  هيي  شمال  شيبقى يمي  ( 
    : ومتي  أةعظ هيل  لاةةا م  هيل  ليار ورم  ل ةام  فةصب   شيي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ

في  ليار دبا  ثظ  قال  ا  ب  هللانم يل رهون رنل   ط يل مل  ك ةعةظ  ط فةقرل ال و   ارص شيمتى  أبا 
  فةقال ل   ا  ب  هللانم يل رهون بمسا  ط يل مل  ك  لياس بمسا  في  لاةةا م  هيل  لجي  فةصب  دبا  في  لجي

 رش ه مسيظ.( با   ط فةقرل ال  و  ما مل بي بمس  ط شال رهون با   ط 

  ي  هبي يليل  رضي   يي    ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ:    ة ؤلش  إلؤى مؤ  يؤر هسؤ ل مؤي ظ شال
ةعمؤؤ    ييؤؤةكظ(  مت ؤؤق ييةؤؤ  . شيؤؤذ  ل ؤؤ, مسؤؤيظ . شفؤؤي رش  ؤؤ  تي ؤؤلش   إلؤؤى مؤؤ  فؤؤر  ظ فوؤؤر هجؤؤار ه  ال تؤؤحنرش  

 .( إذ  ة ل هةاكظ  إلى م  فضل يية  في  لمال ش لخيق فيني ل إلى م  ير هس ل مي  لبخاري:   

 لخمةصؤؤ  إ  هيطؤؤؤي  شييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤؤال :   تعؤؤس ييؤؤا  لؤؤاويار ش لؤؤؤاريظ ش لقطة ؤؤ  ش 
 ( رش ه  لبخاري . رضي شى  لظ  عط لظ ولض

    : لقؤا رهوؤن سؤبعن  مؤ  هيؤل  لصؤ   مؤا مؤيوظ رجؤل ييةؤ  رن ء إمؤا إه ر شىمؤا كسؤاء شيي  رضي   يي    ؤال
(   ا ربطر  في هييا وظ فميوا مؤا وييؤ   ةصؤف  لسؤا ن  شميوؤا مؤا وييؤ   ل عيؤن  فةجمعؤ  بنؤاه كل  ةؤ  ه  تؤل  يررتؤ 

 رش ه  لبخاري.

  يى    يية  شسيظ :    لاةةا سج   لممم  شجي   ل افل ( رش ه مسيظ . شيي   ال  ال رسرل   د 

شيؤ   بؤ  يمؤل رضؤي   ييومؤا  ؤال :   هرؤذ رسؤرل   دؤيى    ييةؤ  شسؤيظ  مي يؤي فقؤال كؤ  فؤي  لؤاةةا كأةؤؤك 
دؤؤبحن إذ  همسؤؤنن  فؤؤال تيت ؤؤل  لصؤؤباح شىذ  هغليؤؤب هش يؤؤابل سؤؤينل ( شكؤؤا   بؤؤ  يمؤؤل رضؤؤي   ييومؤؤا  قؤؤرل   

 ( رش ه  لبخاري .فال تيت ل  لمساء شرذ م  دحتك لملضك شم  ةةاتك لمرتك
 ؤؤالر   فؤؤي بؤؤلح يؤؤذ   لحؤؤاوث معيؤؤاه ال تؤؤلك  إلؤؤى  لؤؤاةةا شال تتخؤؤذيا شآيؤؤا شال تحؤؤا  ة سؤؤك  طؤؤرل  لبقؤؤاء فنوؤؤا شال  

مؤؤا ال  شؤؤتال  ؤؤ   لاليؤؤب  االيتيؤاء بوؤؤا  شال تتعيؤؤق ميوؤؤا إال  مؤؤا وتعيؤق  ؤؤ   لاليؤؤب فؤؤي غنؤؤل شآيؤؤ  شال تشؤتال فنوؤؤا  
  لذي وليا  لذياص إلى هيي  شباهلل  لترفنق .

    : جؤاء رجؤل إلؤى  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يؤ  هبؤي  لعبؤاس سؤول بؤ  سؤعا  لسؤاياي رضؤي   ييؤ   ؤال
ا فةمؤا فقال  ا رسرل    نليي ييؤى يمؤل إذ  يميتؤ  هةييؤي   شهةييؤي  ليؤاس فقؤال  هيؤا فؤي  لؤاةةا  حبؤك   ش هيؤ

 (  ةاوث ةس  رش ه  ب  ماج  شغنله  أساةنا ةسي  . ييا  لياس  حبك  لياس
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   شيؤ   ليعمؤا  بؤ   شؤنل رضؤي   ييومؤا  ؤال :   ذكؤؤل يمؤل بؤ   لخطؤاص  رضؤي   ييؤ  مؤا هدؤاص  ليؤؤاس
أل  ؤ   طيؤ  ( م   لاةةا فقال لقا رهوؤن رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   ؤل  لنؤرم ويتؤري مؤا  جؤا  مؤ   لؤا ل مؤا  مؤ

  لتمل. يءرش ه مسيظ .  لا ل   تم  لا ل  لمومي  ش لقاف رن

    : ياجلةؤؤا مؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ةيؤؤتمس شجؤؤ    شيؤؤ  ربؤؤاص بؤؤ   ألرت رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال
ل تعؤالى فر ؤؤ   هجلةؤا ييؤؤى   فميؤؤا مؤ  مؤؤات شلؤؤظ  أكؤل مؤؤ  هجؤله بؤؤنئا مؤؤيوظ مصؤعب بؤؤ  يمنؤؤل رضؤي   ييؤؤ   تؤؤ

ورم هةا شتل  ةمؤل   ف يؤا إذ  غطنيؤا بوؤا رهسؤ  بؤات رجؤاله شىذ  غطنيؤا بوؤا رجيةؤ  بؤا  رهسؤ  فأملةؤا رسؤرل   دؤيى 
( مت ؤق    يية  شسيظ ه  ةاطي  رهس  شةجعل ييى رجية  بنئا م   إلذرل شميا م  هويعؤن لؤ  ثملتؤ  فوؤر ووؤابوا

 يية  .

 لؤر كاةؤن  لؤاةةا تعؤال رسرل   ديى   يية  شسؤيظ :    ي  سول ب  سعا  لساياي رضي   يي   ال  ال
 ( رش ه  لتلمذي . ييا   جياح   عرض  ما سقى كافل  ميوا بلب  ماء

    شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  سؤؤمعن رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل:   هال إ   لؤؤاةةا ميعرةؤؤ
 ه شيالما  شمتعيما ( رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  .ميعر  ما فنوا إال ذكل   تعالى شما ش ال

  نل  رضؤؤي   ييؤؤ  هةؤؤ   ؤؤال :   هتنؤؤن  لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شيؤؤر   قؤؤله هلوؤؤاكظ ؤؤخف يؤؤ  ييؤؤا    بؤؤ   لشمف
 لت ؤؤاثل  ؤؤال :  قؤؤرل  بؤؤ  هللانم مؤؤالي مؤؤالي شيؤؤل لؤؤك  ؤؤا  بؤؤ  هللانم مؤؤ  مالؤؤك إال مؤؤا هكيؤؤن فأفينؤؤن هش لبسؤؤن فأبينؤؤن هش  

 أمضنن ( رش ه مسيظ .تصا ن ف

 رسؤرل   و  إةؤي  ي  ييا   بؤ  ما ؤل رضؤي   ييؤ   ؤال :    ؤال رجؤل ليييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :  ؤا
ألةبك  فقال  ة ل ماذ  تقرل  ال و  إةي ألةبك ثؤال  مؤل ت فقؤال إ  كيؤن تحييؤي فأيؤا لي قؤل تج افؤا فؤل   ل قؤل 

 تواه ( رش ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  .هسلع إلى م    حييي م   لسنل إلى مي

  يؤ  ييؤؤا   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال :   ةؤؤام رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ   شسؤؤيظ ييؤؤى ةصؤؤنل فقؤؤام ش ؤؤا
هثؤل فؤي جيبؤ   ييؤا  ؤا رسؤرل  لؤ  لؤر  تخؤذةا لؤك شآؤؤاء فقؤال مؤالي شليؤاةةا مؤا هةؤا فؤي  لؤاةةا إال  كل كؤب  سؤت ل تحؤؤن 

  ه  لتلمذي ش ال ةاوث ةس  دحةم .بجل  ثظ ر ح شتلكوا ( رش 

  ي  هبي يليل  رضي   يي   ال   ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :   وؤارل  ل قؤل ء  لجيؤ   يؤل  ألغيةؤاء
  خمسما   يام ( رش ه  لتلمذي . ش ال ةاوث دحةم.

  : فؤي   آيعؤن   شي   ب  عباس شيمؤل   بؤ   لحصؤن  رضؤي   يؤيوظ يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال
 ( مت ق يية  .  لجي  فلهون هك ل هييوا  ل قل ء ش آيعن في  ليار فلهون هك ل هييوا  ليساء 

     : مؤن ييؤى  ؤاص   لجيؤ  ف ؤا  شي  هسام  بؤ  هيؤا رضؤي   ييومؤا يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال 
  ( مت ق يية  همل بوظ إلى  لياريام  م  نريوا  لمساكن  شهدحاص  لجا محيرسر  غنل ه  هدحاص  ليار  ا 
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فضال الجاوع وخشاونة العايَ واالقتصااار علا  القليال مان الماأكول والمشااروب  والملباوس وغيرهاا مان حظااوا 

 النفس و.رك الشهوات :

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة وا.بعوا الشهوات  فسوف يلقوَ غيا إال من .اب  ال   تعالى : 

فخرج  عل  قومه في زينته  ش ال تعالى :  . مليظ ولئك يدخلوَ الجنة وال يظلموَ َيئا وآمن وعمل صالحا فأ

ليت لنا مثل ما أو.ي قاروَ إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أو.وا  العلم ويلكم  قال الذين يريدوَ الحياة الدنيا يا

ش ال تعالى :   لت اثل . ؤمئذ عن النعيم ثم لتسألن ي ش ال تعالى :  .  لقصم ثواب هللا خير لمن آمن وعمل صالحا
 من كاَ يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا  .إلسل ء  

 ش آل ات  في  لباص ك نل  معيرم .
    : لؤؤى  لوؤؤالل ثؤؤظ و   ؤؤا  بؤؤ  هرتؤؤي إ  كيؤؤا ليي ؤؤل إيؤ  يؤؤلش  يؤؤ  يا شؤؤ  رضؤؤي   ييوؤؤا هةوؤؤا كاةؤؤن تقؤؤرل

 لوالل ثظ  لوالل  ثالث  هيي  في بولي  شما هش ا في هبةات رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ةؤار  يؤن  ؤا رالؤ  فمؤا 
كؤؤا   عةشؤؤكظ  الؤؤن  ألسؤؤرن    لتمؤؤل ش لمؤؤاء إال هةؤؤ   ؤؤا كؤؤا  للسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ جنؤؤل   مؤؤ   ألةصؤؤار 

 مت ق يية  .(  ل   ديى   يية  شسيظ م  هلباةوا فةسقنياشكاةن لوظ ميا م شكاةر   ولسير  إلى رسر 
    : رؤؤلج رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ذ ت وؤؤرم هش لنيؤؤ  فؤؤلذ  يؤؤر شيؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال

 ؤؤأبي  كؤؤل شيمؤؤل رضؤؤي   ييومؤؤا فقؤؤال مؤؤا هرلجكمؤؤا مؤؤ  بنرت مؤؤا يؤؤذه  لسؤؤاي   ؤؤاال  لجؤؤرع  ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال شهةؤؤا 
ة سؤي بنؤاه ألرلجيؤي   لؤذي هرلجكمؤا  رمؤا فقامؤا معؤ  فؤأتى رجؤال مؤ   ألةصؤار فؤلذ  يؤر لؤةس فؤي بنتؤ  فيمؤا  ش لذي

رهت   لمله   الن ملةبا شهيال  فقال لوا رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هوؤ  فؤال   الؤن ذيؤب  سؤتعذص ليؤا  لمؤاء إذ 
ية  ثؤظ  ؤال  لحمؤا هلل مؤا هةؤا  لنؤرم هكؤلم هضؤةافا جاء  ألةصاري في ل إلى رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ شدؤاة

ميي فاةطيق فجاءيظ  عذق فة   سل  شتمل شرآب فقال كير  شهرؤذ  لما ؤ  فقؤال لؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 
إ ا  ش لحيرص فذ م لوظ  فؤأكير  مؤ   لشؤا   شمؤ  ذلؤك  لعؤذق شبؤلبر  فيمؤا ه  بؤبعر  شرشش   ؤال رسؤرل   دؤيى   

شسيظ ألبؤي  كؤل شيمؤل رضؤي   ييومؤا  ش لؤذي ة سؤي بنؤاه لتسؤأل  يؤ  يؤذ   ليعؤةظ وؤرم  ل ةامؤ  هرؤلجكظ مؤ  يية  
 رش ه مسيظ .(   بنرت ظ  لجرع ثظ لظ تلجعر  ةتى هدا كظ يذ   ليعةظ

    : رطييؤؤا يتبؤؤ  بؤؤ  غؤؤحش   شكؤؤا  همنؤؤل  ييؤؤى  لبصؤؤل  فحمؤؤا   شهثيؤؤى شيؤؤ  رالؤؤا بؤؤ  يمؤؤل  لعؤؤاشي  ؤؤال
ل همؤؤؤا  عؤؤؤا فؤؤؤل    لؤؤؤاةةا هللاذةؤؤؤن  صؤؤؤلم ششلؤؤن ةؤؤؤذ ء شلؤؤؤظ ويؤؤؤق ميوؤؤؤا إال دؤؤؤبا   كصؤؤؤبا    إلةؤؤؤاء وتصؤؤؤابوا ييةؤؤ  ثؤؤؤظ  ؤؤؤا

دؤؤاةيوا شىة ؤؤظ ميتقيؤؤر  ميوؤؤا إلؤؤى ن ر ال  هش ل لوؤؤا فؤؤاةتقير   خنؤؤل مؤؤا  حضؤؤلت ظ فلةؤؤ   ؤؤا ذكؤؤل ليؤؤا ه   لحجؤؤل ويقؤؤى 
فعجيؤؤؤتظ شلقؤؤؤا ذكؤؤؤل ليؤؤؤا ه  مؤؤؤا بؤؤؤن  مؤؤؤ  بؤؤؤ نل جوؤؤؤيظ فنوؤؤؤر  فنوؤؤؤا سؤؤؤبعن  يامؤؤؤا ال وؤؤؤار   لوؤؤؤا  عؤؤؤل  و  لؤؤؤتمأل  ه

مصؤؤل ين  مؤؤ  مصؤؤاري   لجيؤؤ  مسؤؤنل  هربعؤؤن  يامؤؤا شلةؤؤأتن  يينوؤؤا  وؤؤرم شيؤؤر ك ؤؤة, مؤؤ   لحةؤؤام شلقؤؤا رهوتيؤؤي سؤؤا   
سؤبع  مؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ماليؤا آعؤام إال شرق  لشؤجل ةتؤى  لةؤن هبؤا  يا فالتقطؤن بؤلن  فشؤؤققتوا 

بيصؤؤ وا ش تؤؤحر سؤؤعا بيصؤؤ وا فمؤؤا هدؤؤبم   لنؤؤرم ميؤؤا هةؤؤا إال هدؤؤبم همنؤؤل  ييؤؤى  بنيؤي شبؤؤن  سؤؤعا بؤؤ  مالؤؤك  فؤؤاتحرت
  رش ه  مسيظ.( مصل م   ألمصار شىةي هيرذ  اهلل ه  هكر  في ة سي ي ةما شييا   دانل 

  شي   ب  مسعرن رضي   يي   ال  ال رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مؤ  هدؤابت  فا ؤ  فأةحلوؤا  اليؤاس
   شم   هةحلوا  اهلل فنربك   ل  بلهق ياجل هش هللاجل ( رش ه هبر ن شن ش لتلمذي ش ال ةاوث ةس  .لظ تسا فا ت
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 أمراِ القلوب وَفائها

  ال بةر  إلسالم  ب  تةمة  في كتاص همل ض  لقيرص:
سرر  ( ش ال تعالى في في قلوبهم مرِ فزادهم هللا مرضا  ال   تعالى ي   لميافقن  في سرر   لبقل      

لئن ( . ش ال في سرر   ألةح ص   في قلوبهم مرِ والقاسية قلوبهم  ليجعل ما يلق  الشيطاَ فتنة للذين  لح    

( .  لم ينته المنافقوَ والذين في قلوبهم مرِ والمرجفوَ في المدينة لنغرينك بهم ثم ال يجاورونك فيها إال قليال
 الكتاب والمؤمنوَ وليقول الذين في قلوبهم مرِ والكافروَ ماذا وال ير.اب الذين أو.واش ال في سرر   لماثل   

  وهدى  قد جاء.كم موعظة من ربكم وَفاء لما في الصدور( . ش ال تعالى في سرر  ورةس   راد هللا بهذا مثال أ

إال هو َفاء ورحمة للمؤمنين وال يزيد الظالمين  وننزل من القرآَ ما( ش ال في  إلسل ء    ورحمة للمؤمنين

 ( .   ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم( ش ال في  لترب    خسارا
فة    سا    إنر ك  شةلكت   لطيةعة  فلنر ك  إما  ش ملض  ليا   رتالل دحت  شدالة  شير فسان  كر  

ل إلة  يية  كما وار   لحير مل  شكما  خن ه  وذيب كالعمى ش لصمظ شىما ه  وار   ألبةاء ييى رالف ما يي 
 رت  ي   لوضظ هش م ل ه  وباة  هبةاء ال ة ةق  لوا في  لخارج شهما فسان ةلكت   لطيةعة  فم ل ه  تضعف 

 حسب ذلك شل   م  ذلك  لملض    آلالم لتي تضله شيحصل ل  م    ألبةاء ألغذ    لتي  حتاج إلنوا شيحب 
هلظ  حصل في  ليا   في  لجمي  فنترلا م  ذلك   إلر ن  لظ  من شلظ وويك بل فة  ةرع   ر  ييى إنر    لحلك  

إلى  إما  سيب فسان  ل مة  هش  ل ةفة  فاألشل إما ليقم  لمان  فةحتاج إلى غذ ء شىما  سب هيانتوا فةحتاج 
 ست ل غ ش ل اةي كقر  في  لحل ر  ش ليلشن  رارج ي   اليتا ل فنا ش  شكذلك ملض  لقيب ير ةرع فسان 

رره شىر نت  فتصرره  الشيوات  لتي تعلض ل  ةتى ال ول   لحق هش ول ه ييى رالف ما ل    سا    تص  حصل 
شىر نت   حنث وباة  لحق  لياف  شيحب  لباآل  لضار فيوذ    سل  لملض تار   الشك ش لليب كما  ير يية  

   رل   ألةح ص     سل  شور   لحةا كما فسل   نر ى رل   لبقل  في  يربوظ ملض هي بك ش  فسل مجايا ش تان  
م   فةطم   لذي في  يب  ملض  ...(  ش  لملض نش   لمرت فالقيب  مرت  الجول  لمطيق شيملض بيرع 

 لجول في  مرت شملض شةةا  شب اء شةةات  شمرت  شملض  شب اؤه هي ظ م  ةةا   ليا  شمرت  شملض  
ةصين ل  ةكم  شمري   كاةن م   رت ملض  شى    فيوذ  ملض  لقيب إذ  شرن يية  بيو  هش بور  شب ا   

ليذو  في  يربوظ ملض أل  ذلك هشر   هسباص دالة  شب اءه  ال تعالى  لح  لةجعل ما ويقى  لشةطا  فتي  
ما هلقى  لشةطا  فتي  لوظ شيمالء  بيو  ييايظ ش لقاسة   يربوظ لنبسوا فأشلئك  يربوظ ضعة    الملض فصار 

ش لذو  في  يربوظ ملض  فتي  لوظ ش ال  ألةح ص لئ  لظ ويت   لميافقر  فصار   إل ما كاةن  يربوظ  اسة  ي  
كمرت  يرص  ل  ار  ش لملج ر  في  لماوي  كما  ال  لماثل شلةقرل  لذو  في  يربوظ ملض لظ تمن  يربوظ 

 ألةح ص  ملض بيو  شبور ت شكذلك  ش لميافقن  شلةسن دحةح  دالح  كصالم  يرص  لمممين  بل فنوا
 لصحةم لر تعلضن ل   لمله  لظ ويت ن إلنوا  لذي في  يب  ملض شير ملض  لشور  فل   لقيبفةطم   
 لقيب  لملية  الشور  فلة  لضع    منل إلى ما  علض ل  م  ذلك  حسب  ر  لملض شضع   فلذ    خالف 

يوات آم   لذي في  يب  ملض ش  لقلهللا  ب اء لما في  لصاشر شم  في  يب  همل ض  لش رضع   القرل 
  إلنر   ما وحيل  لحق م   لباآل فنحيل همل ض  لشيو   لم سا  ليعيظ ش لتصرر ش ش لشور ت ففة  م   لينيات 
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يية  شفة  م   لحكم  ش لمري    لحسي   التلغنب ش لتلينب ش لقصم  لتي  ييى ما يي   ألبةاء حنث ول  
ب يما  ضله فنبقى  لقيب محبا ليلبان مباضا  لقيب فةما وي ع  شيلغ فنوا ييل  ما ورجب دالح  لقيب فنلغب 

فالقلهللا  محيل لألمل ض  لمرجب  لإلر ن ت  ل اسا  ةتى  صيم  لقيب  لياي  عا ه  كا  مليا  لياي مباضا ليلبان 
  إل ما  اتذي  لقيب م   كما  عرن  ليا  إلى  لحال  لطيةعي ش فتصيم إر نت  شيعرن إلى فطلت   لتي فطل يينوا 

ور م  فل  هكا   لقيب م ل ةماء  ليا  ش  لحكا  في  ليا   ش ا وحكة  شيمياه كما وتاذ   ليا   ما ويمة  ش لقلهللا   م
وتلبى فنيمر شيحيا ةتى  كمل  ه  لصالح فالقيب  حتاج   ليماء ش لحيان  في  لصالح  قال هكا  لشيء إذ  ةما في 

م  ذلك م  مي  ما  ضله فال ويمر  ليا  إال  ا شيصيم كما  حتاج  ليا  ه  ولبى  األغذ    لمصيح  ل  شال ب
إال  حصرل ما وي ع  شنف  ما  ضله  ما وي ع  شمي  ما  ضله شكذلك  لقيب ال وحكر فنيمر شيتظ دالة    ليطاء

 ليار دار  لقيب وحكر بوا  شكذلك  لحرع ال وحكر إال بوذ  ش  لصا   لما كاةن تط    لخطنئ  كما  ط    لماء
م  همر لوظ دا   تطوليظ شتحكنوظ بوا شكذلك    ا ييى آوارت  م   لذةب  ال   تعالى  لترب  رذشهكات  معيى ه 

 للنوئ  في  ليا  شم ل  لاغل في    ألرال تل   ل ر ةش وحكر     لقيب شكذلك تل   لمعادي فلةوا  ميحل  
 لطيةعة  ش ستل ةن فنيمر  ليا    لقر    للنوئ  كاستخل ج  لام  لح  ا تخيصن  ألرال  لحرع فلذ   ست لغ  ليا  م  

شهللارل بنئا فلذ  تاص م   تاص م   لذةرص كا   ست ل غا م  تخيةطات  ةنث ريط يمال دالحا  شكذلك  لقيب إذ 
 لتي كاةن فة    لذةرص تخيصن  ر   لقيب شىر ن ت  لأليمال  لصالح  ش ستل ح  لقيب م  تيك  لحر ن   ل اسا  

  ليرر أبدا ولوال فضل هللا عليكم ورحمته ما زك  منكم من احد شيكمل  ال تعالى  فحكا   لقيب  حنث ويمر
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم  ش ال   ليرر وإَ قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزك  لكم  ش ال تعالى 

من .زك  وذكر اسم  فلحأقد  . ش ال تعالى  ليرر  عوَنفروجهم ذلك أزك  لهم إَ هللا خبير بما يص ويحفظوا 

   . لشمس  قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تعالى  ييى ش ال  إال  ربه فصل 
تحصؤؤل  له لؤؤ   لشؤؤل فيوؤؤذ  دؤؤار  لتحكؤؤي  جمؤؤ   فالتحكةؤؤ  شى  كؤؤا  هدؤؤيوا  ليمؤؤاء ش ليلكؤؤ  شهيؤؤان   لخنؤؤل فلةمؤؤا 

ش إل مؤا   لؤذي  ؤ  وحكؤر  لقيؤب   لترةنؤا  شيؤي فصؤين  وويل للمشركين الاذين ال يؤ.اوَ الزكااة  يذ  شيذ  ش ال 
ة ةقؤؤ  ال إلؤؤ  إال   شيؤؤذ      لحؤؤق فؤؤي  لقيؤؤب شيؤؤرةؤؤفلةؤؤ  وتضؤؤم  ة ؤؤي إلوةؤؤ  مؤؤا سؤؤر   لحؤؤق مؤؤ   لقيؤؤب شىثبؤؤات إلو

 هدل ما تحكر     لقيرص ..( 
 ل يمؤ  فقؤال شذكؤل سؤبحاة  هللا ؤ   ليؤرر شهللا ؤ     ألةعؤام  صم وبكام فاي الظلماات والذين كذبوا بآيا.نا   ال تعؤالى 

  فيها مصباح المصاباح فاي زجاجاة الزجاجاة كأنهاا كوكاب دري  هللا نور السماوات واألرِ مثل نوره كمشكاة

(   ليؤرر علا  ناور يكاد زيتها يضيء ولو لم .مسسه ناار ناور يوقد من َجرة مباركة زيتونة ال َرقية وال غربية 
كفاروا أعماالهم كساراب بقيعاة يحسابه الظماآَ مااء  والاذين في  يؤرص  لمؤممين  ثؤظ  ؤال     إل ما . فوذ  م ل ةرر 

سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج  حت  إذا جاءه لم يجده َيئا ووجد هللا عنده فوفاه حسابه وهللا 

أخرج يده لم يكد يراهاا ومان لام يجعال هللا لاه ناورا  من فوقه موج من فوقه سحاب المات بعضها فوق بعض إذا 

 حسؤيوا دؤاةيوا بؤنئا وي عؤ  فؤلذ   فؤاألشل م ؤل  اليتقؤان ت  ل اسؤا  ش أليمؤال  لتا عؤ  لوؤا    ليؤرر.( ه مان ناورفما ل
ش لعيؤظ   إل مؤا شيؤام  جاءيا لظ  جايا بنئا وي ع  فرفؤاه   ةسؤا   ييؤى تيؤك  أليمؤال ش ل ؤاةي م ؤل ليجوؤل  لبسؤةط 

 ؤال تعؤالى:   لبصل إةمؤا يؤر بيؤرر  إل مؤا  ش لعيؤظ فل  داةيوا في ظيمات  عضوا فرق  عة ال وبصل بنئا فل  
ولقاد همات باه . ش ؤال تعؤالى    أليل ف(  إَ الذين ا.قوا إذا مسهم طائف من الشيطاَ .ذكروا فإذا هم مبصروَ  
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شير بليا   إل ما   لذي ةصل في  يب  فصؤلف    ؤ  مؤا كؤا  يؤظ  ؤ   ورسف( وهم بها لوال أَ رأى برهاَ ربه 
   كامي  شلظ  كتب يية  رطنئ  إذ فعل رنل  شلظ   عل سنئ  .  ..(.ل  ةسي شكتب 
هسباص ذلك نياؤيظ    هي ظش لذو  يا يظ   م  يذه  ألم  ةتى دارش  م  هشلةاء    لمتقن  كا  م    

ياش م يذ  في كل دال  م  ييموظ  حاجتوظ شفا توظ إلى   ن  ما في ه  وواووظ  لصل    لمست ةظ ف بوذ   لاياء 
دارش  م  هشلةاء    لمتقن   ال سول ب  ييا    لتستلي لةس بن   لعيا شبن  رب  آليق   لاياء ش الفتقار

شما ةصل فة   لوا  في  لماضي فور محتاج إلى ةصرل  لوا  فة  في  لمستقيل شيذ   ه لص إلة  م   الفتقار 
ل م   ال هنةا يا  وتياشل ما تقام ل   يذ  كي  يا  مي  ش ياةا لحشم  لصل   ش ر  ة ةق   رل م   قرل ثيتيا 

فل   لعمل في  لمستقيل  العيظ لظ  حصل  عا شال  كر  موتا ا ةتى  عمل  في  لمستقيل إلى  لصل    لمست ةظ 
في  لمستقيل بل وحشل ي   لقيب شى  ةصل فقا ال  حصل  لعمل  في  لمستقيل  العيظ ش ا ال  حصل  لعيظ 

  يينوظ في كل دال  فيةسر  إلى بيء م   لاياء هةرج  مضطلش  إلى يذ   لاياء شلوذ  فلض   فالياس كيوظ
 ليصل ش للهق شسا ل ما تطيب  لي رس م   لسعان   ميوظ إلة  شىذ  ةصل  لوا  إلى  لصل    لمست ةظ ةصل 

 و  هييظ.
 

لة الق هوب وأمراقهسا ووالجسها مها ننقهل منهه تك م اامام أ)و حامد الغ الي في  تابه إحياء و وم الهد ن وهن مسهأ
 :-باقتصار  –
 
 {:  مكانة الق ب} 

فشلف   إلةسا  شفضنيت   لتي فاق بوا جمي  م  هدياف  لخيق  استعا نه لمعلف    سبحاة   لتي يي     
   جر رة  فالقيب في   لاةةا جمال  شكمال  شفخله شفي  آلرل  يات  شذرله شىةما  ستعا ليمعلف   قيب  ال  جارة  م

ير  لعالظ  اهلل شير  لمتقلص إلى   شير  لعامل هلل شير  لسايي إلى   شير  لمكابف  ما ييا   شلا   شىةما 
 لجر رح هتباع شرام شهللاالت  ستخاموا  لقيب شيستعميوا  ستعمال  لمالك ليعيا ش ستخا م  لل يي ليلعة  ش لصاة  

  إذ   سيظ م  غنل   شير  لمحجرص ي    إذ  دار مستال ا  انل   شير لتل  فالقيب ير  لمقيرل ييا 
 لمطالب شير  لمخاآب  شير  لمعاتب شير  لذي  سعا  القلص م    فة يم إذ  هكاه شير  لذي  خنب شيشقى 

ن ت هةر ره  شير إذ   نةس  شنساه شير  لمطة   الح ةق  هلل تعالى شىةما  لذي ويتشل ييى  لجر رح م   لعبا
  لعادي  لمتملن ييى   تعالى شىةما  لساري إلى  أليضاء م   ل ر ةش هللاثاره شبلظالم  

  إذ كل إةاء ويضم  ما فة  شير  لذي إذ  يلف   إلةسا   فقا  مساش  ش ستيارت  ت ول محاس   ل ايل ش 
جول ة س   شىذ  جول ة س  فقا جول يلف ة س  شىذ  يلف ة س  فقا يلف رب  شير  لذي إذ  جوي   إلةسا  فقا 

رب  شم  جول  يب  فور  انله هجول إذ هك ل  لخيق جايير   قيربوظ  شهة سوظ ش ا ةنل بنيوظ شبن  هة سوظ فل    
 حرل بن   لملء ش يب  شةنيرلت   أ   ميع  ي   مشايات  شمل  يت  شمعلف  د ات  شكةفة  تقيب  بن  هدبعن  م  

كةا ووري  مل  إلى هس ل  لسافين  شييخ ة إلى هفق  لشةاآن  شكةا ولت   هرل  إلى هدا    للةم  شهة  
هييى يينن  شيلتقي  إلى يالظ  لمال     لمقلبن  شم  لظ  علف  يب  لنل قب  شيل عة  شيتلدا لما ويرح م  رح    
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فمعلف    (  شلئك يظ  ل اسقر  ةسر    فأةسايظ هة سوظ ه:    لمي رت  يية  شفة  فور مم   ال   تعالى فة  
 ( .هدل  لاو  شهساس آليق  لسال ن    لقيب شة ةق  هشداف 

  
  } الق ب ار)ي  والق ب ار و {

فلذ  آاص  لميك آابن جيرنه فقالن يكذ  سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ   قرل ش ال ييي رضي   
  شيي  لقيرص فأةيوا  إلة  تعالى هر وا شهد ايا شهدييوا ثظ   يي  في تم نل  لقيرص إ  هلل تعالى في هرض  هللاةة

فسله فقال هدييوا في  لاو  شهد ايا في  لةقن  شهر وا  ييى  إلرر   شير إبار  إلى  رل  تعالى هبا ء ييى 
  ل  ار رةماء بنيوظ ش رل  تعالى م ل ةرره  كمشكا  فنوا مصباح  ال هبي ب  كعب رضي   يي  معياه م ل ةرر
 لممم  ش يب  ش رل  تعالى  هش ك يمات في  حل لجي م ل  يب  لميافق ش ال هيا ب  هسيظ في  رل  تعالى في لرح 

  ...( مح رع شير   يب  لممم  ش ال سول م ل  لقيب ش لصار م ل  لعلش ش ل لسي فوذه هم ي   لقيب 
ن سةاس   لص     للباةة  تح  جمة   لص ات ش لال  ح في  إلةسا  ( شلر يكس  ألمل ش ول  لجمة  

 إلةاآ   حقا ق  ألبةاء  شمعلف   ألمرر ييى ما  الستقل في  لقيب م   لص ات  للباةة   لعيظ ش لحكم  ش لةقن  ش
الستايى  يي يية  ش الستنالء ييى  ل ل  قر   لعيظ ش لبصنل  ش ستحقاق  لتقام  ييى  لخيق ل مال  لعيظ شجالل  ش

م  ضبط ريحيل  لشور  شرنه إلى ةا  اليتا ل د ات بلي   م ل  الةتشل إلة  ي  عبان   لشور  ش لاضب ش
 لع   ش لقياي  ش لحيا ش لررع ش لتقر  ش الةبسا  شةس   لونئ  ش لحةاء ش ل لف ش لمسايا  شهم الوا شيحصل  فة  

 لصيل ش لحيظ م  ضبط  ر   لاضب ش وليا شرنيا إلى ةا  لر جب د    لشجاي  ش ل لم ش ليجا  شضبط  لي س ش 
ش الةتمال ش لع ر ش ل بات ش لييل ش لشوام  ش لر ار شغنليا فالقيب في ةكظ ملهللا   ا  كتي ت  يذه  ألمرر  لممثل  فة  
شيذه  آلثار ييى  لتر دل ش دي  إلى   لقيب هما  آلثار  لمحمرن   لتي ذكلةايا فلةوا تحيا ملهللا   لقيب جالء 

شيذ   لقيب    ..(ة  جية   لحق شيي شف فة  ة ةق   ألمل  لمطيرص في  لاو  شىبل  ا شةرر  شضةاء ةتى  وتألأل ف
ير  لذي  ستقل فة   لذكل  ال   تعالى هال بذكل   تطمئ   لقيرص شهما  آلثار  لمذمرم  فلةوا م ل نرا  م يظ 

ل  ال ية  محجربا ي    وتصايا إلى ملهللا   لقيب شال وح ل وتل كظ يية  مل   عا هرل   إلى ه   سرن شي يظ شيصن
تعالى شير  لطب  شير  للي   ال   تعالى  كال بل ر   ييى  يربوظ ما كاةر   كسير  ش ال يح شجل ه  لر ةشاء 
هدييايظ بذةيريظ  شةطب  ييى  يربوظ فوظ ال  سمعر  فلبط يام  لسماع  الطب   الذةرص كما ربط  لسماع  

سمعر  ش تقر    شيعيمكظ   شموما تل كمن  لذةرص آب   ييى  لقيرص شييا ذلك  التقر  فقال تعالى ش تقر    ش 
 عمى  لقيب ي  إنر    لحق شدالح  لاو  شيستون   أمل  آلرل   شيستع ظ همل  لاةةا شيصنل مقصرر  لوظ 

ي  لقيب شلظ يينوا فلذ   لع سمع  همل  آلرل  شما فنوا م   ألرطار  نرل م  هذ  شرلج م  هذ  شلظ  ستقل ف
 حلك  إلى  لترب  ش لتا ر  هشلئك وئسر   م   آلرل  كما وئس  ل  ار م  هدحاص  لقيرر شيذ  ير معيى  سرن ن 
 لقيب  الذةرص كما  ةطق     لقلهللا  ش لسي   ال مةمر  ب  مول   إذ  هذةب  لعيا ذةبا ة ن في  يب  ة ت  سرن ء 

 عير  يب  فور  لل   ش ا  ال  لييي ديى    يية  شسيظ  يب  فلذ   ير ةحع شتاص دقل شى  يان هيا فنوا ةتى
 لممم  هجلن فة  سل ج وحيل ش يب  ل افل هسرن مي رس ةاوث  يب   لممم  هجلن فة  سل ج وحيل  لحاوث 
هرلج  هةما ش لطيل ةي في  لصانل م  ةاوث هبي سعنا  شير  عة  لحاوث  لذي وية  فطاي    سبحاة  
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 ت مصقي  ليقيب شمعادة   مسرن ت ل  فم  ه يل ييى  لمعادي  سرن  يب  شم  هتب   لسنئ   مخال    لشور 
 لحسي  شمحا هثليا لظ   يظ  يب   شل   ويقم ةرره كالملهللا   لتي وتي س فنوا ثظ تمسم شيتي س ثظ تتمسم فلةوا ال 

ج وحيل فذلك  يب  لممم   ش يب تخير ي  كاشر   ش ا  ال ديى   يية  شسيظ  لقيرص هربع   يب هجلن فة  سل 
هسرن مي رس فذلك  يب  ل افل ش يب هغيف ملبر  ييى غالف  فذلك  يب  لميافق  ش يب مص م فة  إ ما  
شة اق ةاوث  لقيرص هربع   يب هجلن فة  سل ج وحيل  لحاوث هرلج   هةما ش لطيل ةي في  لصانل م  ةاوث 

كم ل  لبقي    مايا  لماء  لطنب شم ل  لي اق فة  كم ل  لقلة  هبي سعنا  لخاري ش ا تقام فم ل  إل ما  فة  
 مايا  ل ةم ش لصاوا فأي  لمانتن  غيين يية   ةكظ ل  بوا شفي رش    ذيين     ال   تعالى إ   لذو   تقر  إذ  
 مسوظ آا ف م   لشةطا   تذكلش  فلذ  يظ مبصلش  فأريل ه  جالء  لقيب شى صاره  حصل  الذكل شهة  ال
وتمك  مي  إال   لذو   تقر  فالتقر   اص  لذكل ش لذكل  اص  ل شف ش ل شف  اص  ل ره  ألكيل شير  ل ره  بيقاء 

 .  تعالى
  

 وأتر ذلك {)ياو تفصنل مداقل الايواو إل  الق ب } 
ر  ييظ ه  م ال  لقيب م ال ةص  ش لشةطا  ياش وليا ه  وارل  لحص  فةمي   شيسترلي يية   شال  قا 

ييى ة ,  لحص  م   لعاش إال  حل س  هبر ص  لحص  شما ري  شمر ض  ثيم  شال   قار ييى ةل س  هبر    م  
ال واري هبر    فحما    لقيب ي  شسر س  لشةطا  ش جب  شير  فلض ين  ييى كل ييا مكيف شما ال وتردل 

علف  ما ري  فصارت معلف  ما ري  إلى  لر جب إال    فور ه ضا ش جب شال وتردل  إلى نف   لشةطا  إال  م
ش جب  شما رل  لشةطا  شهبر     د ات  لعيا شيي ك نل  شل يا ةشنل إلى  ألبر ص  لع ةم   لجاري  مجل   لارشص 

  لتي ال تضنق  ي  ك ل  جيرن  لشةطا  فم  هبر     لع ةم   لاضب ش لشور  فل   لاضب ير غرل  لعقل شىذ  
 ةطا  شموما غضب  إلةسا  لعب  لشةطا     كما ويعب ضعف جيا  لعقل يجظ جيا  لش 
  لصيي  ال ل  فقا رشي ه  مرسى يية   لسالم ل ة  إبيةس فقال ل   ا مرسى هةن  لذي  
 دط ا    بلسالت  شكيمك ت يةما شهةا ريق م  ريق   هذةين شهريا ه  هترص فاب   لي  إلى ربي ه   

رسى  لجيل شكيظ رب  يح شجل شهر ن   ليحشل  ال ل  رب  هن  ألماة  فقال وترص ييي فقال مرسى ةعظ فيما دعا م
مرسى  ا رص ييا  إبيةس وليا ه  تترص يية  فأشةى    تعالى إلى مرسى  ا مرسى  ا  ضنن ةاجتك مله ه  
 سجا لقيل هللانم ةتى وتاص يية  فيقي  مرسى إبيةس فقال ل   ا  ضنن ةاجتك هملت ه  تسجا لقيل هللانم ةتى 
وتاص ييةك فاضب  ش ست يل ش ال لظ هسجا ل  ةةا هسجا ل  منتا ثظ  ال ل   ا مرسى إ  لك ييي ةقا  ما 
ب عن  لي إلى ربك فاذكلةي ييا ثال  ال هيي ك فنو   ذكلةي ةن  تاضب فل  رشةي في  يبك  شينيي في 

هة   فما واري ما  صي  ينيك شهجلي ميك مجل   لام  ذكلةي إذ  غضين فلة  إذ  غضب  إلةسا  ة خن فة   
ش ذكلةي ةن  تيقي  لحةف فلةي هللاتى  ب  هللانم ةن  ويقى  لحةف  فأذكله هشجت  ششلاه شهيي  ةتى ورلى شى ا  ه  
تجيس إلى  مله  لةسن بذ ت محلم فلةي رسرلوا  إلةك شرسرلك إلنوا فال هه ل ةتى هفتيك بوا شهفتيوا  ك فقا هبار 

فل   ل ل ر م   لحةف ةلص ييى  لاةةا ش متياي  م   لسجرن آلنم منتا ير بوذ  إلى  لشور  ش لاضب  ش لحلص 
شير هي ظ ما ري  ش ا ذكل ه   عة  ألشلةاء  ال إلبيةس هرةي كةا تايب  ب  هللانم فقال  هللارذه ييا  . لحسا 
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   لاضب شييا  لور  فقا ةكى ه  إبيةس ظول لل يب فقال ل   لل يب هي هرالق  بيي هللانم هير  لك  ال  لحا
فل   لعيا إذ  كا  ةاوا   ييياه كما  قيب  لصيةا   ل ل  ش نل  إ   لشةطا   قرل كةا  ايييي  ب  هللانم شىذ  رضي 

 جئن ةتى هكر  في  يب  شىذ  غضب آلت 
ةتى هكر  في رهس  شم  هبر     لع ةم   لحسا ش لحلص فموما كا   لعيا ةليصا ييى كل  بيء هيماه  

 يية  شسيظ ةبك ليشيء  عمي شيصظ ةاوث  ةبك ليشيء  عمي شيصظ هرلج  ةلد  شهدم  إذ  ال ديى  
هبر ن شن م  ةاوث هبي  لارن ء  لسيان ضعةا شةرر   لبصنل  ير  لذي  علف ما رل  لشةطا  فلذ  غطاء 
 لحسا ش لحلص لظ وبصل فحنيئذ  جا   لشةطا  فلد  فةحس  ييا  لحليم كل ما وردي  إلى بورت  شى  كا  

فاةشا فقا  رشي ه  ةرةا يية   لسالم لما ركب  لس ني  ةمل فنوا م  كل هشجن   ثين  كما همله   مي ل  ش 
تعالى  فله  في  لس ني  بةخا لظ  علف  فقال ل  ةرح ما هنريك فقال نرين ألدنب  يرص هدحا ك  فت ر  

ل ل   إبيةس رمس هييك بو   لياس  يربوظ معي شهبا ةوظ معك فقال ل  ةرح هرلج ميوا  ا ياش   فلةك لعن  فقا
شسأةاثك ميوظ ب ال  شال هةاثك  اثيتن  فأشةى   تعالى إلى  ةرح هة  ال ةاج  لك  ال ال  فيةحاثك  االثين  

ما  الثيتا  فقال يما  ليتا  ال ت ذ اةي يما  ليتا  ال تخي اةي بوما هييك  لياس  لحلص ش لحسا   فقال ل  ةرح
بةطاةا رجةما شهما  لحلص فلة  هبةم آلنم  لجي  كيوا إال  لشجل   فأدين ةاجتي مي  فبالحسا لعين شجعين 

 الحلص شم  هبر     لع ةم   لشب  م   لطعام شى  كا  ةالال دافةا فل    لشب   قري  لشور ت ش لشور ت 
  كل بيء فقال هسيح   لشةطا  فقا رشي ه  إبيةس ظول لةحنى ب  هكليا  يينوما  لسالم فله  يية  معالنق م

ل   ا إبيةس ما يذه  لمعالنق  ال يذه   لشور ت  لتي هدين بوا  ب  هللانم فقال فول فنوا م  بيء  ال ربما 
ببعن ف قييا  ي   لصال   شي   لذكل  ال فول غنل ذلك  ال ال  ال هلل ييي ه  ال همأل  طيي م   لطعام هبا  

شيقال في ك ل   ألكل سن رصال مذمرم  هشلوا ه   وذيب .  فقال ل   إبيةس شهلل ييي ه  ال هةصم مسيما هبا 
ررف   م   يب   ل اةي ه  وذيب رةم   لخيق م   يب  ألة      هةوظ كيوظ بباع  ش ل الث هة  و قل ي  
 لطاي  ش لل    هة  إذ  سم  كالم  لحكم  ال  جا ل  ر   ش لخامس هة  إذ   ت يظ  المري   ش لحكم  ال  ق  في 

 لياس ش لسانس ه  ووة  فة   ألمل ض شم  هبر     ةب  لتحي  م   ألثا  ش ل ةاص ش لا ر فل   لشةطا  إذ   يرص 
ره  ذلك غالبا ييى  يب  إلةسا    اض فة  شفلخ فال وح ل وايره إلى يمار   لا ر شتحين  سقرفوا شةةطاةوا 

 وا آرل يمله شىذ  هش ع  في ذلك فقا شترسة  هبينتوا  شيايره إلى  لتحي   ال ةاص ش لاش ص شيستسخله فن
 ستايى ه   عرن إلة  ثاةة  فل   عة ذلك  جله إلى  لبعة فال وح ل ومن   م  بيء إلى بيء إلى  ه   

 ساق إلة  هجي  فةمرت شير في سينل  لشةطا  ش تباع  لور  شيخشى م  ذلك سرء  لعاقب    ال  ل ةعرذ  اهلل مي  
 لياس ألة  إذ  غيب  لطم  ييى  لقيب لظ  وحل  لشةطا   حيب إلة   لتصي   شم  هبر     لع ةم   لطم  في

ش لتحي  لم  آم  فة   أةر ع  للياء ش لتييةس ةتى  لمطمرع فة   كأة  معيرنه فال وح ل وت  ل في ةني   لترنن 
يي  ل  بتل   ألمل ش لتحيب إلة  شيارل كل مارل ليردرل إلى  ذلك شه ل هةر ل   ل ياء يية   ما لةس فة  ش لما  

 المعلشف ش ليوي ي   لمي ل  فقا رش  د ر   ب  سيةظ ه  إبيةس تم ل لعيا   ب  ةي ي  فقال ل   ا  ب  
ةي ي   ة , ييي  بنئا هييمك    فقال ال ةاج  لي     ال  ة ل فل  كا  رنل  هرذت شى  كا  بل  رننت  ا  

ة ل كةا ت ر  إذ  غضين فلةي همي ك إذ   غضين شم   ب  ةي ي  ال تسأل هةا  غنل   سم ل رغب  ش 
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هبر     لع ةم   لعجي  شتل   لت ين في  ألمرر ش ال ديى   يية  شسيظ   لعجي  م   لشةطا  ش لتأةي م    
تعالى ةاوث  لعجي  م   لشةطا  ش لتأةي م    هرلج    لتلمذي م  ةاوث سول ب  سعا بي ,  ألةا  ش ال 

ح شجل ريق  إلةسا  م   يجل ش ال تعالى شكا   إلةسا  يجرال ش ال ليية  ديى   يية  شسيظ ةس  ش ال ي
 شال تعجل   القلهللا  م   يل ه   قضي إلةك شةة  شيذ  أل   أليمال ويباي ه  ت ر   عا  لتبصل  ش لمعلف   ش

ةطا  بله ييى  إلةسا  م   لتبصل  تحتاج إلى تأمل شتمول ش لعجي  تمي  م  ذلك شييا  الستعجال ولشج  لش
 لشةاآن  إبيةس فقالر  هدبحن  ألديام   ةنث ال واري فقا رشي هة  لما شلا عةسى ب  مليظ يية   لسالم هتن 

 ا ة سن رءشسوا فقال يذ  ةان  مكاة ظ فطار ةتى هتى رافقي  ألرض فيظ  جا بنئا ثظ شجا عةسى يية  
إلنوظ فقال إ  ةيةا  ا شلا  لبارة  ما ةمين هة ى  ط شال شضعن إال  لسالم  ا شلا شىذ   لمال    ةافن     فلج  

شهةا ةاضليا إال  يذ  فأ سر  م  ه  تعيا  ألديام  عا يذه  ليني  شل     تر  بيي هللانم م   يل  لعجي  ش لخ   شم   
ييى  ار  ما وحيا هبر     لع ةم   لار يظ ش لاةاةنل شسا ل هدياف  ألمر ل م   لعلشض ش لاش ص ش لعقار فل  كل 

 لقرت ش لحاج  فور مستقل  لشةطا  فل  م  مع   رت  فور فارغ  لقيب فير شجا  ما   نويار م ال ييى آليق 
 ةبعث م   يب  بور ت تحتاج كل بور  ميوا إلى ما   نويار هرل   فال  كفة  ما شجا بل  حتاج إلى تسعما   

ا  شجا ما   ظ  هة  دار بوا غيةا ش ا دار محتاجا إلى مستايةا فاآل  لم  لمئ هرل  ش ا كا   يل شجرن 
تسعما   لةشتلي ن ر   عمليا شلةشتلي  جاري  شلةشتلي هثا   لينن شيشتلي  ل ةاص  ل ارل  شكل بيء م  ذلك 

 ال ثابن   ستايي بنئا هللارل  وينق    شذلك ال هللارل ل  فةق  في ياشي  هللارليا يمق جويظ فال هللارل لوا سر ه 
 عث رسرل   ديى   يية  شسيظ  ال إبيةس لشةاآني  لقا ةا  همل فاة لش  ما ير فاةطيقر    ليياةي  لما

ةتى هينر  ثظ جاءش  ش الر  ما ةاري  ال هةا هللاتةكظ  الخيل فذيب ثظ جاء ش ال  ا   عث   محما  ديى   يية  
نيصلفر  را ين  شيقرلر  ما دحييا شسيظ  ال فجعل ولسل بةاآني  إلى هدحاص  لييي ديى   يية  شسيظ ف

ذلك فقال لوظ إبيةس رشيا  بوظ يسى   ه   فةمحى رما  ط م ل يمالء ةصنب ميوظ ثظ   قرمر  إلى دالتوظ 
  تم لوظ  لاةةا  فيصنب ميوظ ةاجتيا ةاوث ثابن لما  عث ديى   يية  شسيظ  ال إبيةس لشةاآني  لقا  ةا  

اةةا في مكاوا  لشةطا  يكذ  ملسال شرشي ه  عةسى  يية   لصال  ش لسالم ترسا همل  لحاوث هرلج   ب  هبي  ل
ورما ةجل  فمل    إبيةس فقال  ا عةسى رغين في  لاةةا فأرذه  عةسى ديى   يية  شسيظ فلمى    م  تحن 

ةةا ما  مك  ه  رهس  ش ال يذ  لك م   لاةةا شييى  لح ةق   م   ميك ةجل  وترسا    ييا  ليرم فقا ميك م   لا
 كر  يا  ليشةطا  يية   فل   لقا ظ  الينل م ال ليصال  موما كا   القلص مي  ةجل  مك  ه  وترساه فال وح ل 
وايره  إلى  ليرم شىلى ه  وترساه شلر لظ  ك  ذلك ل ا  ال  خطل ل  ذلك ببال شال تتحل  رغيت  إلى   ليرم يذ  

 ل لش  لرآنئ  ش لمتيحيات  لطنب  فمتى  ويشط لعبان    تعالى شم  في ةجل ف ةا  م   ميك  لمخان  لمن ل  ش 
هبر     لع ةم   لبخل شررف  ل قل فل  ذلك ير  لذي  مي   إلة اق  ش لتصاق شياير إلى  النرار ش ل يح 

   قرل ش لعذ ص  أللةظ شير  لمريرن ليمكاثلي  كما ةطق      لقلهللا   لعحيح  ال رن م  ب  ييا  للةم  إ   لشةطا
ما غيييي  ب  غيب  في   ايييي ييى  ثال  ه  هللامله ه   أرذ  لمال م  غنل ةق  شىة ا   في غنل ةق  شميع  م  
ةق  ش ال سفةا   لةس ليشةطا  سالح م ل ررف  ل قل فلذ   يل ذلك مي  هرذ في  لباآل شمي  م   لحق شت يظ 

هم   ألسر ق لجم   لمال  ش ألسر ق يي معشش  الور  شظ  بلب  ظ   لسرء شم  هللافات  لبخل  لحلص ييى مال
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شم  هبر     لع ةم    لتردل  لتعصب ليمذ يب ش ألير ء ش لحقا ييى  لخصرم ش لي ل إلنوظ  ...(  لشةاآن  
ش الستحقار شذلك مما وويك  لعبان ش ل ساق جمةعا فل   لطع  في  لياس ش البتاال بذكل  ةقصوظ    الهنر ء عن  

لطب  م   لص ات  لسبعة  فلذ  رنل إلة   لشةطا  ه  ذلك ير  لحق شكا  مر فقا لطبع  غيين    د   مجيرل  في
ةالشت  ييى  يب  فابتال     كل يمت  شير بذلك فلةا  مسلشر     هة   سعى في  لاو  شير  ساع في  تباع 

شمطيق  ليسا    لشةاآن  فتل   لر ةا ميوظ وتعصب ألبي  كل  لصاوق رضي   يي  شير هللاكل   لحل م
 ال ضرل ش ل ذص شمتعا  ألةر ع  ل سان شلر رهللاه هبر  كل ل ا  هشل  ياش ل  إذ مر لي هبي  كل م  هرذ سيني  
شسار  سنلت  شة , ما بن  لحنة  شكا  م  سنلت   رضي   يي  ه   ض  ةصا  في فم  لةكف لساة  ي  

ه شةب  شال  سنل  سنلت  شتل  فضرلةا هللارل وتعصب لعيي  ل الم فةما ال  عية  فأةى لوذ   ل ضرلي  ه  وايى شالء
رضي   يي  شكا   م  هيا ييي شسنلت  هة  لبس في رالفت  ثربا  بتل ه ب الث  نر يظ ش ط  رهس  ل من  إلى  
 للس  شةل   ل اسق ال سا  ل ةاص  لحليل شمتجمال  أمر ل  كتسيوا م  ةل م شير وتعاآى ةب ييي رضي   

  شير هشل رصما   ورم  ل ةام  شلنن بعلي م  هرذ شلا  يحيح  إلةسا  ير  ل  يني  شةةا   يب  فأرذ يي  شياعة
 ضلب  ش  مح   شييتف بعله شيقطع   المقل ض شير م   ذلك وايي ةب هبة  ششالءه ف ةا  كر  ةال  يياه 

حا   رضي   ييوظ م  شمعيرم ه   لاو  ش لشلع كاةا هةب إال  هبي  كل شيمل شي ما  شييى شسا ل  لص
 أليل ش لرلا بل م  هة سوظ  ش لمقتحمر  لمعادي  لشلع يظ  لذو   مح ر   لشلع شيقطعرة   مقارية  لشور ت 
شيترننش      إلى ياش   إبيةس شياش هشلةا   فتل  كةا  كر  ةالوظ ورم  ل ةام  ييا  لصحا   شييا  هشلةاء 

ف يمالء ما تحب   لصحا   في هم  رسرل   ديى    يية  شسيظ   تعالى ال بل لر كشف  لاطاء شيل 
الستحنر  ه   جلش  ييى  ليسا  ذكليظ م  قبم هفعالوظ ثظ إ   لشةطا   خنل  إلنوظ ه  م  مات محبا ألبي  كل 

ديى شيمل فاليار ال تحرم ةرل  شيخنل إلى  آلرل هة  إذ  مات محبا  لعيي لظ  ك  يية  ررف شيذ  رسرل   
  يية  شسيظ  قرل ل اآم  رضي    ييوا شيي  ضع  مي  ةاوث فاآم   ضع  ميي مت ق يية  م  ةاوث 

فلةي ال هغيي ييك م    بنئا ةاوث إةي ال هغيي ييك م    بنئا  ال  ل اآم    يميي لمسرر ب  مخلم  
ء شيكذ  ةكظ  لمتعصين  ليشافعي شهبي  مت ق يية  م   ةاوث هبي يليل  شيذ  م ال هشرنةاه م  جمي   ألير 

ةية   شمالك شهةما شغنليظ م   أل م  ف ل م   نيى مذيب إمام شير لةس  سنل  سنلت   فذلك  إلمام ير 
رصم  ورم  ل ةام  إذ  قرل ل  كا  مذييي  لعمل نش   لحاوث  اليسا  شكا    لحاوث  اليسا  ألجل  لعمل ال 

في  لعمل ش لسنل   لتي يي  مذييي شمسي ي  لذي سي ت  شذيين فة  إلى    ألجل  لوذ ا  فما  الك رال تيي
تعالى ثظ  نينن مذييي كاذ ا شيذ  مارل  ي ةظ م  ما رل  لشةطا   ا هييك    هك ل  لعالظ ش ا سيمن 

تباع  لما رس أل ر م  ل م     ررفوظ شضع ن في  لاو   صنلتوظ ش رين في  لاةةا رغيتوظ ش بتا ييى  الست
ةلدوظ  شلظ وتمكير  م   الستتباع شى ام   لجاه إال  التعصب فحبسر  ذلك في داشريظ شلظ وييوريظ  ييى مكاوا 
 لشةطا  فة  بل ةابر  ي   لشةطا  في تي نذ مكنات  فاستمل  لياس يية  شةسر   هموات نويوظ فقا يي ر  شهيي ر  

ه  إبيةس   ال سرلن ألم  محما ديى   يية  شسيظ فاهلل تعالى وترص يينيا شيينوظ ش ال  لحس  بيايا 
 لمعادي فقصمر  ظولي  االستا ار فسرلن  لوظ ذةربا ال  ستا لش    تعالى ميوا شيي  ألير ء ش ا داق 
 لميعر  فلةوظ ال  عيمر  ه   ذلك م   ألسباص  لتي تجل إلى  لمعادي ف ةا  ستا لش  ميوا شم  ي ةظ ةنل 
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 إلةسا  ي  ة س   االرتالفات  لر  ع  بن   لياس في  لمذ يب ش لخصرمات  ال ييا    ب    لشةطا  ه    شال
مسعرن جيس  رم وذكلش    تعالى فأتايظ  لشةطا  لة ةموظ ي  مجيسوظ شي لق بنيوظ  فيظ  ستط  فأتى رفق  

م  لذو  وذكلش     فابتاير  بوظ هرل  وتحاثر   حاوث  لاةةا فأفسا بنيوظ فقامر   قتتير  شلةس إ ايظ  وليا فقا
  صير  بنيوظ فت ل ر  ي  مجيسوظ شذلك مل ن  لشةطا  ميوظ شم  هبر    ةمل   لعر م  لذو  لظ  مارسر   لعيظ شلظ 
وتبحلش  فة  ييى  لت  ل في ذ ت   تعالى شد ات  شفي همرر ال  ويياوا ةا يقرلوظ ةتى  شك وظ في هدل 

  تعالى رةاالت وتعالى    ييوا  صنل هةايظ بوا كافل  هش ميتايا شير    فلح   لاو  هش  خنل إلنوظ في
مسلشر ميتو   ما ش   في داره     ذلك  ير  لمعلف  ش لبصنل  شهة   ة شف ل  ذلك بذكا   شهيان  يقي  فأبا 

ك ليظ سم ال م   لعيماء  لياس ةما   ه ر يظ  يتقان   في يقل ة س  شهثين  لياس يقال هبايظ  تواما لي س  شه
إ   لشةطا   أتي هةاكظ فةقرل م   ريقك :    الن يا ش  رضي   ييوا  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ 

 فةقرل   تبار  شتعالى فةقرل فم  ريق   فلذ  شجا هةاكظ ذلك فيةقل هللامين  اهلل  شرسرل  فل  ذلك وذيب يي 
في مساةنايظ شرجال  ثقات شير مت ق يية  م   ةاوث هبي يليل  ش لييي ديى هرلج  هةما ش ليح ر شهبر  عيى (

  يية  شسيظ لظ  أمل  البحث في يالج يذ   لرسر س فل   يذ  شسر س  جاه ير م  لياس نش   لعيماء شىةما 
وحةي شيسلق كا  ةق  لعر م ه  وممير  شيسيمر  شيشتاير    عبانتوظ شمعا شوظ شيتلكر   لعيظ ليعيماء فالعامي لر 

رنل  ل  م  ه  وت يظ  في  لعيظ فلة  م  ت يظ في   شفي نوي  م  غنل إتقا   لعيظ ش   في  ل  ل م  ةنث ال 
واري  كم  ولكب لج   لبحل شير ال  علف  لسباة  شمكاوا  لشةطا  فةما وتعيق  العقا ا ش لمذ يب  ال تحصل 

سرء  ل    المسيمن   ال   تعالى  ا هووا  لذو   هللامير   جتيير  ك نل  م   شىةما هرنةا  ما هشرنةاه  لم ال شم  هبر   
 ل   إ   عة  ل   إثظ فم   حكظ  شل ييى غنله  ال    ع    لشةطا   ييى ه   طرل فة   ليسا   الانب  

  مي  شكل ذلك فنويك هش  قصل في  ل ةام  حقر   هش وتر ةى في إكل م  شيي ل إلة   عن   الةتقار شيل  ة س  رنل 
ه   دفة  بين ةنى ب  :  رشي ي  ييي ب  ةسن . م   لموي ات شألجل ذلك مي   لشلع م    لتعلض ليتوظ 

هرطب هريلت  ه   لييي ديى   يية  شسيظ كا  معت  ا في  لمسجا   الن فأتنت  فتحاثن يياه فيما همسنن 
 يظ  ةصلفا فيان يما ش ال إةوا د   بين ةن ةصلفن فقام  مشي معي فمل    رجال  م   ألةصار  فسيما ث

فقاال  ا رسرل   ما ة    ك إال رنل   فقال إ   لشةطا   جل  م   ب  هللانم مجل   لام م   لجسا شىةي رشنن 
فاة ل كةا هب ق ديى    يية  شسيظ ييى نويوما فحلسوما شكةا هب ق . مت ق يية ( ه  وارل ييةكما 

ةتل ه م    لتوم  ةتى ال وتسايل  لعالظ  لررع  لمعلشف  الاو  في هةر ل  فةقرل ييى همت  فعيموظ آليق  ال
إيجا ا مي  بي س  فل  هشرع  لياس شهتقايظ شهييموظ ال وي ل  لياس كيوظ إلة   عن   م يي ال        إال  لخنل

 : ش ةا  بل   عن   للضا  عضوظ شبعن   لسخط  عضوظ شلذلك  ال  لشايل
 شل   ين   لسخط تياي  لمساشيا        ل ينب كيني  شين   للضا ي  ك

فةجب  الةتل ه ي  ظ   لسرء شي  توم   ألبل ر فل    ألبل ر ال   ير   الياس كيوظ إال  لشل فموما  
رهون إةساةا  سيء  ل    الياس آالبا ليعنرص  فاييظ هة  رينث  لباآ  شه  ذلك ري   وتلبم مي  شىةما ره  غنله 

فل   لممم    طيب  لمعاذول ش لميافق  طيب  لعنرص ش لممم  سيةظ  لصار في ةق كاف   لخيق  . م  ةنث ير
فوذه  عة  ما رل  لشةطا  إلى  لقيب شلر هرنت  ستقصاء جمةعوا لظ ه ار يية  شفي يذ   لقار ما ويب  ييى  
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ن فما  لعالج في نف  مذمرم  إال شيي سالح  لشةطا  شمارل م  ما ري  فل   ي غنله فيةس في  آلنمي د  
 لشةطا   شيل  ك ي في ذلك ذكل   تعالى ش رل  إلةسا  ال ةرل شال  ر  إال  اهلل فاييظ ه  يالج   لقيب في 
ذلك سا يذه  لما رل بتطونل  لقيب م  يذه  لص ات  لمذمرم  شذلك مما  طرل  ذكله شغلضيا في يذ   للب  

ةعظ إذ  . تاج كل د   إلى  كتاص مي لن ييى ما سةأتي بلة  م   ل تاص بةا  يالج  لص ات  لموي ات شتح
 طعن م   لقيب هدرل يذه  لص ات كا   ليشةطا   القيب  جتةاه ت شرطل ت شلظ  ك  ل   ستقل ر شيميع  م  

أل  ة ةق   لذكل ال تتمك  م   لقيب إال  عا يمار   لقيب  التقر  شتطونله م     الجتةاه ذكل   تعالى 
إال فةكر   لذكل ةاوث ة س ال سيطا  ل  ييى  لقيب فال واف  سيطا   لشةطا   شلذلك   لمذمرم  ش  لص ات 

 : ال   تعالى 
   َإَ الذين ا.قوا إذا مسهم طائف من الشيطاَ .ذكروا فإذا هم مبصرو   رصم بذلك  لمتقى فم ل

فلة  ويحجل  أ  تقرل ل   رسأ فمجلن   لشةطا  كم ل كيب جا    قلص ميك فل  لظ  ك  بن  وا ك ريح هش لحظ
 لصرت وافع  فل  كا  بن  وا ك لحظ شير جا    فلة  ووجظ ييى  ليحظ شال وياف   مجلن  ل الم فالقيب  لخالي 
ي   رت  لشةطا  ويحجل يي    مجلن  لذكل فأما  لشور  إذ  غيين ييى  لقيب نفعن ة ةق   لذكل إلى ةر بي 

   فةستقل  لشةطا  في سريا ء  لقيب شهما  يرص  لمتقن   لخالة  م   لور   ش لص ات  لقيب فيظ  وتمك  م  سريا 
 لمذمرم  فلة   طل وا  لشةطا  ال ليشور ت بل لخيريا  الا ي  ي   لذكل فلذ  يان إلى   لذكل ريس  لشةطا  

: ن  في  لذكل  ال هبر يليل  ش آل ات  لر ر   ألربار شنلنل ذلك  رل  تعالى فاستعذ  اهلل م   لشةطا   للجةظ شسا ل
 لتقى بةطا   لممم  شبةطا   ل افل فلذ  بةطا    ل افل نين  سمن  كاس شبةطا   لممم  موحشل هبعث   

هغيل يار فقال بةطا   ل افل لشةطا    لممم  مالك موحشل  ال هةا م  رجل إذ  هكل سمى   فأظل جا عا شىذ  
سمى   فأظل يلياةا شىذ  هني  سمى   فأظل بع ا فقال ل يي م  بلص سمى   فأظل يطشاةا شىذ  لبس 

شكا  محما ب  ش س   قرل كل ورم   عا  ( .رجل ال    عل بنئا م  ذلك فأةا هبارك  في آعام  شبل    شلباس 
آ س  ميا  ليوظ إةك سيطن يينيا ياش   صنل   عنربيا ول ةا ير ش يني  م  ةنث ال  ةل يظ  ليوظ ف:   دال   لصبم 

كما هللا ست  م  رةمتك ش يط  ميا كما  يطت  م  ي ر  شبايا بنييا شبني   كما  ايات بني  شبن  رةمتك إةك 
 ال فتم ل ل  إبيةس ورما في آليق   لمسجا فقال ل   ا  ب  ش س  يل تعلفيي  ال شم   (  ييى كل بيء  اول

 . ا  يذه  للقة   ..( تعيظ هةهةن  ال هةا إبيةس فقال شما تليا  ال هريا ه  ال 
فموما آمعن في ه  وياف   لشةطا  ييك  مجلن  لذكل كما   ةاف  ي  يمل رضي   يي  كا  محاال 
شكين كم   طم  ه   شلص نش ء  يل  الةتماء  ش لمعا  مشارل   اية,  ألآعم  شيطم  ه  وي ع  كما ة    لذي 

ش لتقر   ةتماء شيي تخيي  لقيب ي   لشور ت فلذ  ةحل  لذكل تخية    لمعا  ش لذكل  لاش ء  بلب   عا  الةتماء ش
 يبا  فارغا ي  غنل  لذكل  ةاف   لشةطا  كما تياف   لعي  بيحشل  لاش ء في  لمعا   لخالة  ي    ألآعم   ال   

ديه إل  كتب عليه أنه من .واله  فأنه يضله ويه:   ش ال تعالى (  إَ في ذلك لذكرى لمن كاَ له قلب:   تعالى

شم  سايا  لشةطا   عمي  فور مر لة  شى  ذكل   بيساة   شى  كين تقرل  لحاوث  ا شرن  ( . عذاب السعير
مطيقا  أ   لذكل  طلن  لشةطا   لحاوث  لر رن  أ   لذكل  ا يمل  طلن  لشةطا  تقام شلظ ت وظ ه  هك ل يمرمات 

ى ة سك فيةس  لخيل كالعةا  شتأمل ه  ميتوى ذكل  فأة ل إل    لشلع مخصرد   شلش  ةقيوا ييماء   لاو 
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شعبانتك  لصال  فل  ب   يبك إذ  كين في دالتك كةا  جاذ    لشةطا  إلى  ألسر ق شةساص  لعالمن  شجر ص 
شكةا  مل  ك في هشن    لاةةا شموال وا ةتى إةك ال تذكل ما  ا ةسنت  م  فضرل   لاةةا إال في    لمعاةاو  

مساشيوا  ظ  لشةطا  ييى  يبك إال إذ  دينن فالصال  محك  لقيرص فيوا    ول محاسيوا شدالتك شال وحنة
فال جلم ال  ويطلن ييك  لشةطا  بل ربما وحيا ييةك   فالصال  ال تقيل م   لقيرص  لمشحرة   شور ت  لاةةا 

لشةطا  فقام  الةتماء  لرسر س كما ه   لاش ء  يل  الةتماء ربما وحيا  ييةك  لضلر فل  هرنت  لخالص م   
:   شلذلك  ال شيب ب  ميب  .  التقر  ثظ هرنف  باش ء  لذكل    ل  لشةطا  ميك كما فل م  يمل رضي   يي  

 ا يجبا لم  :   هي هةن مطة  ل  ش ال  عضوظ  ( تق   شال تسب   لشةطا  في  لعالةة  شهةن دا ق  في  لسل
 نيرةي :   شكما ه    تعالى  ال ( طة   ليعن   عا معلفت   طغةاة  عصى   لمحس   عا معلفت   لةساة  شي

ف ذلك تذكل   شال وولص  لشةطا  ميك ل قا  بلش   لذكل   شهةن تايره شال  ستجنب لك ( هستجب ل ظ 
 : ال (  نيرةي  ستجب ل ظ :    نل إلبل  ةظ ب  هنيظ ما  اليا ةاير فال  ستجاص ليا ش ا  ال تعالى  . ش لاياء

ش لهتظ  لقلهللا  شلظ   يلفتظ ةق    شلظ تقرمر   حق   : أل   يربكظ منت   نل شما  لذي هماتوا  ال ثما  رصال
ش يتظ ةخشى  لمرت شلظ تستعاش    ش يتظ ةحب رسرل   ديى   يية   شسيظ شلظ تعمير   سيت      تعمير   حاشنه

ش يتظ ةخاف  ليار شهريقتظ   ه ياش  فر آأتمره ييى  لمعادي ش ال تعالى إ   لشةطا  ل ظ ياش   فاتخذش   ل  
شىذ   متظ م  فلبكظ رمنتظ ينربكظ شر ء ظورركظ ش فتلبتظ    ش يتظ ةحب  لجي   شلظ تعمير  لوا  هبا ة ظ فنوا 

 . (فأسخطتظ ربكظ ف ةا  ستجنب ل ظ    ينرص  لياس  همامكظ
 

  ( :لتغنر والمبات)ياو  روة تق ب الق ب وانقسام الق وب في ا   
 ييظ ه   لقيب كما ذكلةاه ت تي    لص ات  لتي ذكلةايا شتيصب إلة   آلثار ش ألةر ل م   ألبر ص  لتي  

شد يايا ف أة  ياف  صاص ييى  لاش م م  كل جاةب فلذ  هدا   بيء وتأثل     هدا   م  جاةب هللارل ما 
  ةحل      لميك شدلف  يي  شى  جذ   بةطا  إلى  ضانه فتتانل د ت  فل  ةحل     لشةطا  فاياه إلى  لور 

بل جذ   بةطا  هللارل إلى غنله شى  جذ   ميك إلى  رنل جذ   هللارل إلى غنله فتار   كر  متياهيا بن  مي ن  
 :شتار  بن  بةطاةن  شتار  بن  ميك  شبةطا  ال  كر   ط مومال شىلة   إلبار   قرل  تعالى

  ونقلب أفئد.هم وأبصارهم  آالع  رسرل   ديى   يية  شسيظ ييى يجنب دي    تعالى في شال
 ا :   شكا  ك نل  ما  قرل  . هرلج   لبخاري  (ال شمقيب  لقيرص :      فةقرل يجا ب  لقيب شتقيب  كا   حيف

  هدا   شما وممييي ش لقيب بن  هدبعن  م: مقيب  لقيرص ثين  ييي ييى نويك  الر  هش تخاف  ا رسرل    ال 
 ليوظ مصلف  :  شلمسيظ م  ةاوث ييا    ب  يملش. هرلج   لتلمذي ش لحاكظ  ( .  للةم   قيب  كةا  شاء

ما م   :   ييسا ي ش  ب  ماج  ش لحاكظ م  ةاوث  لير س ب  سمعا لش (.  لقيرص دلف  يربيا ييى آايتك 
 ( .   غ  يب إال بن  هدبعن  م  هدا    للةم  إ  باء ه ام  شى  باء هه 

شيذه  لتقيبات شيجا ب  دي    تعالى في تقييوا م  ةنث ال تواي إلة   لمعلف  ال  علفوا إال  لمل  ير  
 :ش لقيرص في  ل بات ييى  لخنل ش لشل ش لتلنن بنيوما ثالث  . ش لمل ير   ألةر لوظ م    تعالى
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اح فة  رر آل  لخنل م  رح     لانب  تيق وز ا بالرياقة وطسر ون قبائ  ارقال  و ب ومر بالتقون  
شما رل  لمي رت فنيصلف  لعقل إلى  لت  ل فةما رطل ل  لةعلف ن ا ق  لخنل فة  شيطي  ييى هسل ر فر  اه 
فني شف ل  بيرر  لبصنل  شجو  فةحكظ  أة  ال با م  فعي  فةستح   يية  شيايره إلى  لعمل    شيي ل  لميك إلى 

له آايل  بتقر ه مستينل   ضةاء  لعقل معمرر   أةر ر  لمعلف  فنل ه دالحا أل   كر  ل   لقيب فةجاه آنبا في جري
مستقل  شموبطا فعيا ذلك  ماه  جيرن ال تل  شيوا   إلى رنل ت هرل  ةتى ويجل  لخنل إلى  لخنل شكذلك ييى 

فأما م  هيطى ش تقى :   رل  تعالى  لاش م شال وتيايى إما نه   التلغنب  الخنل شتةسنل  ألمل يية  شىلة   إلبار   ق
شفي م ل يذ   لقيب  شلق ةرر  لمصباح م  مكشا   للبربة  ةتى ال ( . شداق   الحسيى فسيةسله ليةسل  

 خ ى فة   لشل   لخ ي  لذي ير هر ى م  نبنب  ليمي   لسرن ء في  ليني   ل يماء فال  خ ى ييى يذ   ليرر 
فال ويت ن إلة    لشةطا  بل  قف  لشةطا  شيرةي  هرلف  لقرل غلشر   رافة  شال ولشج يية  بيء م  مكاوا

شيذ   لقيب  عا آوارت  م   لموي ات  صنل ييى  لقلص معمرر   الميجةات  لتي سيذكليا م   لشكل ش لصيل 
لذي ش لخرف ش للجاء ش ل قل ش لحيا ش لمحب  ش للضا ش لشرق ش لتركل ش لت  ل ش لمحاسب  شغنل ذلك شير  لقيب  

ه يل   يح شجل  برجو  يية  شير  لقيب  لمطمئ   لمل ن  قرل  تعالى هال بذكل   تطمئ   لقيرص شبقرل  يح 
 . شجل   ا هوتوا  لي س  لمطمئي 

 
الق ب المخذول الماووو بالسون المدنا بارقال  المذمومة والخبائ  المفتوش فيه أ)واب  الق ب الماني 

  )واب المالئكةالاياطنن المسدو  ونه أ
شمياه  لشل فة  ه  ويقاح  فة  راآل م   لور  شيوجس فة  فني ل  لقيب إلى ةاكظ  لعقل لةست تي مي  
شيست شف شج    لصر ص فة  فةكر   لعقل  ا هلف رام   لور  شهةس    ش ستمل ييى  ستيبا   لحنل ل  شييى  

ظيمات  الةحباس جيا  لعقل   الور  شتيبسط فة مسايا   لور  فتسترلي  لي س شتسايا يية  فنيشلح  لصار  
لور  فةقيل يية   التحين  ش لالشر ش ألماةي  ي  ما فعت  فةقر  سيطا   لشةطا  التساع مكاة   سيب  ةتشار 

شيرةي بذلك هرلفا م   لقرل غلشر  فةضعف سيطا   إل ما   الريا ش لرينا شيخير ةرر  لةقن  لخرف  آلرل  إذ 
هةر ره فةصنل  لعقل كالعن   لتي مأل  لارا    نرا  م يظ إلى  لقيب  مأل جر ةب  ةتى تيط  وتصايا ي   لور  

هج اةوا فال  قار ييى ه  وي ل شيكذ  ت عل غيب   لشور   القيب ةتى ال وبقى ليقيب إمكا   لتر ف  ش الستبصار 
لشور  فة  شسطا  لشةطا  شلر  صله ش ي, شهسمع  ما ير  لحق فة  يمى ي   ل وظ شدظ ي   لسم  شياجن  

شتحلكن  لجر رح ييى شفق  لور  ف ولت  لمعصة  إلى يالظ  لشوان  م  يالظ  لانب  قضاء م    تعالى 
أرأيت من ا.خذ إلهه هواه أفأنت .كوَ عليه وكيال أم .حسب   :ش اره شىلى م ل يذ   لقيب  إلبار   قرل  تعالى 

لقد حق القول عل   :  شبقرل  يح شجل   كاألنعام بل هم أضل سبيالأَ أكثرهم يسمعوَ أو يعقلوَ إَ  هم إال

شرص  يب يذ  ةال    سواء عليهم أأنذر.هم أم لم .نذرهم ال يؤمنوَ   شبقرل  (    أكثرهم فهم ال  يؤمنوَ
  اإلضاف  إلى  عة  لشور ت كالذي وتررع ي   عة  ألبةاء شل ي  إذ  ره  شجوا ةسيا لظ  ميك يني  ش يب 

شال وبقى مع  مسك  ليت ين  شآاش يقي  شسقط مسا   يب  هش كالذي ال  ميك ة س  فةما فة   لجاه ش للياس  ش ل يل
ييا ظورر هسبا   هش كالذي ال  ميك ة س  ييا  لاضب موما   ستحقل شذكل ينب م  ينرب  هش كالذي ال  ميك 
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لك  لر ل   لمستوتل فنيسى فة   لملشء  ش لتقر  ف ل ة س  ييا  لقار  ييى هرذ نريظ هش نويار بل وتوالك يية  توا
ةرر  لحةاء ش لملشء  ش إل ما  شيسعى   مي  هةر ره فنيط   ذلك لتصايا نرا   لور  إلى  لقيب ةتى   يظ شتيط 

 .في تحصنل مل ن  لشةطا  
لى  لخنل فتيبعث  يب تياش فة  رر آل  لور  فتايره إلى  لشل فنيحق  راآل  إل ما  فنايره إ الق ب المال 

 لي س  شورتوا إلى ةصل  راآل  لشل فتقر   لشور  شتحس   لتمت  ش لتيعظ فنيبعث  لعقل إلى راآل  لخنل شياف  
في شج   لشور  شي بم فعيوا شييسيوا إلى  لجول شيشيووا  اليوةم  ش لسب  في توجموا ييى  لشل ش ي   كتل ثوا 

حمل  لشةطا  ةمي  ييى  لعقل فةقري ن يي  لور  شيقرل ما يذ   العر  ب  فتمنل  لي س إلى ةصم  لعقل فة
 لتحلج  لبارن شلظ تمتي  ي  ير   فتمذي ة سك شيل تل  هةا  م  هيل يصل   خالف ير ه هش وتل  غلض  
هفتتل  لوظ مالذ  لاةةا وتمتعر  بوا شتحجل ييى ة سك ةتى تبقى محلشما ب ةا متعربا  ضحك ييةك هيل  لحما  

  وحيا ميصبك ييى فال  شفال  ش ا فعير   م ل ما  بتونن شلظ  متيعر  هما تل   لعالظ  ل الةي لةس هفتليا ه
 حتله م  م ل ذلك شلر كا  ذلك بل  المتي  مي  فتمنل  لي س إلى  لشةطا  شتيقيب إلة  فةحمل  لميك ةمي  

بيذ   سنل  شتتل  لذ   لجي  شةعةموا هبا ييى  لشةطا  شيقرل يل  لك إال م  هتب  لذ   لحال شةسي  لعاقب  هفتقي  
 آل ان هم تست قل هلظ  لصيل ي  بورتك شال تست قل هلظ  ليار هتاتل  ا ي   لياس ي  هة سوظ ش تبايوظ ير يظ 
شمساياتوظ  لشةطا  م  ه  يذ ص  ليار ال  خ    ييك معصة  غنل  هرهون لر كين في ورم دا ف باوا  لحل 

س شكا  لك بنن  ارن هكين تسايا  لياس هش تطيب لي سك  لخالص ف ةا تخالف شش ف  لياس كيوظ في  لشم
 لياس ررفا م  ةل  لشمس شال تخال وظ ررفا م  ةل  ليار فعيا ذلك تمت ل  لي س إلى  رل  لميك فال وح ل وتلنن 

تي في  لقيب بن   لجياو  متجاذ ا بن   لححبن  إلى ه   ايب ييى  لقيب ما ير هشلى    فل  كاةن  لص ات  ل
 لاالب يينوا  لص ات  لشةطاةة   لتي ذكلةايا غيب  لشةطا  شمال  لقيب إلى جيس  م  هةح ص  لشةطا  معلضا 
ي  ةحص   تعالى شهشلةا   شمسايا  لححص  لشةطا  شهيا    شجل  ييى جر رة   سابق  لقار ما ير سيب 

شتحليض   لمي ة  لظ   ص   لقيب إلى إغر ء  لشةطا  عاه ي    تعالى شى  كا   ألغيب ييى  لقيب  لص ات  
إ اه ييى  لعاجي  شتوريي  همل  آلرل  بل مال إلى ةحص   تعالى شظولت  لطاي    مرجب ما سيق م   لقضاء 
ييى جر رة  فقيب  لممم  بن  هدبعن  م  هدا    للةم  هي بن   تجاذص يذو   لجياو  شير  لاالب هييي 

م  ةحص إلى ةحص هما  ل بات ييى  لاش م م  ةحص  لمال    هش م  ةحص  لشةطا  فيانر م    لتقينب ش الةتقال
 لجاةين  شيذه  لطايات ش لمعادي  ت ول م  رح     لانب إلى يالظ  لشوان  بر سط  رح ة   لقيب فلة  م  

يق ليجي   سلت رح     لمي رت شيي ه ضا إذ  ظولت كاةن يالمات تعلف هرباص  لقيرص سابق  لقضاء فم  ر
 ل   هسباص  لطايات شم  ريق لييار  سلت ل  هسباص  لمعادي شسيط يية  ه ل    لسرء شهلقى في 

  يب  ةكظ  لشةطا  فلة   أةر ع  لحكظ  ال  لحمقى  قرل  إ    رةةظ فال تبال شى   لياس  
يظ شيمينوظ شما  عايظ كيوظ ما  خافر    فال تخال وظ شى   لعمل آريل فاديل ةتى تترص غا   عا 

 لشةطا  إال غلشر   عايظ  لترب  شيمينوظ  لما ل  فنوي وظ  لذ    تعالى بوذه  لحنل شما  جلي مجل يا فنرس  
فمن يرد هللا أَ يهديه يشرح صدره  .   يب  لقيرل  لالشر شيضةق  ي   يرل  لحق شكل ذلك  قضاء م    ش ار
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إَ ينصركم هللا فال غالب لكم  (  ره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماءللسالم ومن يرد أَ يضله يجعل صد

 ( .وإَ يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده 
فور  لواني ش لمضل   عل ما  شاء شيحكظ ما وليا ال ر ن لحكم  شال معقب لقضا   ريق  لجي  شريق لوا  

   المعادي شيلف  لخيق يالم  هيل  لجي  شهيل هيال فاستعميوظ  الطاي  شريق  ليار شريق لوا هيال فاستعمي
ثظ  ال تعالى فةما رش  ي  ةية  ديى   يية  شسيظ ( إَ األبرار لفي نعيم وإَ الفجار لفي جحيم :    ليار فقال 

 ال.   هرلج  هةما ش ب  ةبا  فتعالى    لميك  لحق (. يمالء في  لجي  شال ه الي شيمالء في  ليار شال ه الي :   

 ( .  لوَأل عما يفعل وهم يسأيس
 
 
 ( :رياقة النفا وتسذ ب ارقال  ومعالجة أمراك الق ب ) 

فالخيق  لحس  د   سنا  لملسين  شهفضل هيمال  لصا قن  شير ييى  لتحقنق بطل  لاو  شثمل  مجايا  
لمخاهي  ل اضح  ش للذ  ل  لمتقن  شرياض   لمتعياو  ش ألرالق  لسنئ  يي  لسمرم  لقاتي  ش لموي ات  لا ما  ش 

 لر ضح  ش لخبا ث  لمبعا  ي  جر ر رص  لعالمن   لميخلآ   صاةيوا في سيك  لشةاآن  شيي  ألبر ص 
 لم ترة  إلى  ةار   تعالى  لمر ا   لتي تطي  ييى  ألفئا  كما ه   ألرالق  لجمني  يي  ألبر ص  لم ترة  م  

ألرالق  لخين   همل ض  لقيرص شهسقام  لي رس إال هة  ملض   رت ةةا   لقيب إلى ةعةظ  لجيا  شجر ر  للةم  ش 
 ألبا شهو  مي   لملض  لذي ال   رت إال ةةا   لجسا شموما  بتات ييا     ألآباء  ضبط  ر ةن   لعالج لألبا   

فرت ةةا   شلةس في ملضوا إال فرت  لحةا   ل اةة  فالعيا    ضبط   ر ةن   لعالج ألمل ض  لقيرص شفي ملضوا
 اقة  هشلى شيذ   ليرع م   لطب ش جب  تعيم  ييى كل ذي لب إذ ال  خير  يب م   لقيرص ي  هسقام لر هيمين 
تل كمن شتل نفن  لعيل شت ايلت فةحتاج  لعيا إلى تأةق في معلف  ييموا شهسبابوا ثظ إلى تشمنل في يالجوا  

 (م  هكايا شىيمالوا ير  لمل ن  قرل  ش ا راص  م  نسايا شىدالةوا فمعالجتوا ير  لمل ن  قرل  تعالى  ا هفيم 
  

 )ياو السبب الذي به  نال حسن الخ ق و   الجم ة  
  ا يلفن ه  ةس   لخيق ولج  إلى  يتا ل  ر   لعقل شكمال  لحكم  شىلى  يتا ل  ر   
هةايما  جرن   لاضب ش لشور  شكرةوا ليعقل مطةع  شليشلع ه ضا شيذ   اليتا ل  حصل ييى شجون   

إلوي شكمال فطلي  حنث  خيق  إلةسا  شيرلا كامل  لعقل ةس   لخيق  ا ك ى  سيطا   لشور  ش لاضب بل 
ريقتا معتالتن  ميقانتن  ليعقل ش لشلع فةصنل يالما  انل تعيةظ  شممن ا  انل تأنوب كعةسى ب  مليظ شيحنى ب  

 يينوظ هجمعن  شال وبعا ه   كر  في  لطب  ش ل طل  ما  ا هكليا يينوما  لسالم شكذ  سا ل  ألةيةاء دير ت   
ويال  االكتساص فلص ديي ريق  دانق  ليوج  سخةا جليا شربما  خيق  خالف  فةحصل ذلك فة   االيتةان 
شمخالط   لمتخيقن  بوذه   ألرالق شربما  حصل  التعيظ ش لرج   ل اةي  كتساص يذه  ألرالق  المجايا  ش للياض  

    ةمل  لي س ييى  أليمال  لتي  قتضنوا  لخيق  لمطيرص فم  هر ن م ال ه   حصل لي س  ريق   لجرن شهييي 
 فطليق  ه  وت يف تعاآي فعل  لجر ن شير بذل  لمال فال وح ل  طالب ة س  شير ظب 
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ه   يية  ت ي ا مجايا  ة س  فة  ةتى  صنل ذلك آبعا ل  شيتةسل يية  فةصنل    جر ن  شكذ  م   هر ن 
 حصل لي س  ريق  لتر ض  ش ا غيب يية   ل يل فطليق  ه  ور ظب ييى هفعال   لمتر ضعن  ما  ماوا  شير 
فنوا مجايا ة س  شمت يف إلى ه   صنل ذلك ريقا ل  شآبعا فنتةسل  يية  شجمة   ألرالق  لمحمرن  بليا 

ر  لذي  ستيذ بذل  لمال  لذي ويذل  تحصل بوذ   لطليق شغاوت  ه   صنل  ل عل  لصانر مي  لذوذ   فالسخي ي
نش   لذي ويذل  ي  كل ي  ش  لمتر ض  ير   لذي  ستيذ  لتر ض  شل  تلسر  ألرالق  لاوية  في  لي س ما لظ 
تتعرن  لي س جمة   لعان ت   لحسي  شما لظ تتل  جمة   ألفعال  لسنئ  شما لظ تر ظب يية  مر ظب  م   شتاق 

عظ بوا شيكله  ألفعال  لقيةح  شيتألظ بوا كما  ال ديى   يية  شسيظ شجعين   ل  ينيي إلى  ألفعال   لجمني  شيتي
في  لصال  ةاوث شجعين  ل  ينيي في  لصال  هرلج   ليسا ي م  ةاوث هةس ش ا  تقام شموما كاةن  لعبان ت 

مر ظب  يينوا  المجايا  شتل   لمح رر ت م  كل ي  ش ست قال فور  ليقصا  شال ويال  كمال  لسعان     ةعظ  ل
رنل شل    اإلضاف  إلى تلكوا ال  اإلضاف  إلى  فعيوا ي  آرع شلذلك  ال   تعالى شىةوا ل ينل  إال ييى 
 لخابعن  ش ال ديى   يية   شسيظ  ييا   في  للضا فل  لظ تستط  ف ي  لصيل ييى ما ت له رنل ك نل 

  ف ي  لصيل ييى ما ت له رنل ك نل هرلج   لطيل ةي ثظ ال  ك  في ةاوث  ييا   في   للضا فل  لظ تستط
 ةنل 

 لسعان   لمريرن  ييى ةس   لخيق  ستيذ ذ  لطاي  ش ست ل ه  لمعصة  في هما  نش  هما  بل  ويباي ه   
 كر  ذلك ييى  لاش م شفي جمي   لعمل شكيما كا   لعمل هآرل كاةن  ل ضني   هرسر شهكمل شلذلك لما سئل 

يى   يية  شسيظ ي   لسعان  فقال آرل  لعمل في آاي     تعالى ةاوث سئل ي   لسعان  فقال آرل د
في مسيا   لشواص شهبر ميصرر  لاويمي في مسيا  ل لنشس م  ةاوث  ب   ي لعمل في عبان    رش ه  لقضاي

  آال يمله شةس  يمي  يمل  لسيان ضعةا  شليتلمذي م  ةاوث هبي  كل  شدحح  هي  لياس رنل  ال م
شلذلك كله  ألةيةاء ش ألشلةاء  لمرت فل   لاةةا محري   آلرل  شكيما كاةن  لعبان ت هك ل   طرل  لعمل كا   ل ر ص 
هجحل ش لي س ههكى شهآول ش ألرالق ه ر  شهرسر شىةما مقصرن   لعبان ت تأثنليا في  لقيب شىةما وتأكا تأثنليا 

ت شغا   يذه  ألرالق  ه  ويقط  ي   لي س ةب  لاةةا شيلسر فنوا ةب   تعالى  ك ل   لمر ظب  ييى  لعبان 
بيء هةب إلة  م  لقاء   تعالى يح شجل فال  ستعمل جمة  مال  إال ييى  لرج   لذي وردي   إلة    فال  كر  

شذلك  أ   كر    شغضب  شبورت  م   لمسخل ت ل  فال  ستعميوما إال ييى  لرج   لذي وردي  إلى   تعالى
مرهشةا  منح    لشلع ش لعقل ثظ  كر   عا ذلك فلةا    مستيذ  ل  شال ويباي  ه   ستبعا مصنل  لصال  إلى ةا 
تصنل يي  ل   لعن  شمصنل  لعبان ت لذوذ  فل   لعان  تقتضي  في  لي س يجا ب هغلص م  ذلك فلةا  ا ةل  

 ل  لمير  ش لميعمن  في هةح   ن  م  شةل   لمقام
 ا  ايب يية  م   ل لح ش ليذ   قماره شما ير فة  ما  ست قل مع  فلح  لياس  انل  مار م  ه    لقمار ربما  

سيب  مال  شرلص بنت  شتلك  م يسا شم  ذلك فور  حب  شييتذ    شذلك لطرل إل    ل  شدلف ة س  إلة  ما  
ييى رجية  شير ال  حس  ألموا ل لة    شكذلك  لاليب  الحمام  ا  قف آرل  ليوار في ةل  لشمس  ا ما

 الطنرر شةلكاتوا شآنل ةوا شتحيةقوا في جر  لسماء بل  ةل   ل اجل  لعةار   تخل  ما ويقاه م   لضلص ش لقط  
ش لصيل ييى  لسةا  شييى ه  وتقام     ليصيب شير م  ذلك متبجم بي س  شبقرت   الصيل ييى ذلك ةتى ول  
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لر ةا ميوظ إربا إربا ييى ه   قل  ما تعاآاه هش تعاآاه غنله فةصل ييى  إلة ار شال ذلك فخل  لي س   شيقط   
وبالي   العقربات فلةا  ما  عتقاه كماال شبجاي  شرجرلة  فقا دارت هةر ل  م  ما فنوا م   لي ال   ل  يني  

عل ششبظ  لرج  شسيب  فتخاره بل ال ةال  هرس شهقبم م  ةال  لمخيث في تشيو   اإلةا  في ةتف   لش
شمخالط   ليساء فتل   لمخيث في فلح  حال  ش فتخار  كمال  في تخي   وتبايى     م   لمخي ن  ةتى  جلي بن  
 لحجامن  ش ل ياسن   لت ارل ش لمبايا  كما  جلي بن   لمير   ش لعيماء ف ل ذلك ةتةج   لعان  ش لمر ظب  ييى 

لك في  لمخالطن  ش لمعارف فلذ  كاةن  لي س  العان  تستيذ  لباآل ةمط ش ةا ييى  لاش م ما  ماوا  شمشايا   ذ
شتمنل إلة  شىلى  لمقا م  ف ةا ال تستيذ  لحق لر رنت إلة  ما  ش لتحمن  لمر ظب  يية  بل منل  لي س إلى يذه 

فأما   ألمرر   لشيةع  رارج ي   لطب   ضايي  لمنل إلى هكل  لطن  فقا  ايب ييى  عة  لياس ذلك  العان  
مني  إلى  لحكم  شةب   تعالى شمعلفت  شعبانت  فور كالمنل إلى  لطعام ش لشل ص فلة   مقتضى آب   لقيب 
فلة  همل رباةي شمني  إلى مقتضةات  لشور  غليب م  ذ ت  شيارض ييى  آبع  شىةما غذ ء  لقيب  لحكم  

ةل    كما  ا  حل  لملض  المعا   ش لمعلف  شةب   يح شجل شل    ةصلف ي  مقتضى آبع   لملض  ا
ف ل  يب مال إلى ةب بيء سر    تعالى فال وي ك ي    فال تشتوي  لطعام ش لشل ص شيما سيبا  لحةاتوا

ملض  قار مني  إال إذ  كا  هةب  ذلك  لشيء ل رة  معنيا ل  ييى ةب   تعالى شييى نوي  فعيا ذلك ال وال 
 ذلك ييى  لملض 

 بوذ   طعا ه  يذه  ألرالق  لجمني   مك   كتسابوا  اللياض  شيي ت يف فلذ   ا يلفن  
 ألفعال  لصانر  ييوا  بتا ء لتصنل آبعا  ةتواء شيذ  م  يجنب  لعال   بن   لقيب ش لجر رح  هييي  لي س  

شكل  ش ليا  فل  كل د   ت ول في  لقيب  فةة هثليا ييى  لجر رح ةتى ال تتحل  إال  ييى شفقوا ال محال 
فعل  جلي ييى  لجر رح فلة   ا ولت   مي  هثل إلى  لقيب ش ألمل فة   نشر شيعلف ذلك  م ال شير ه  م  هر ن 
ه   صنل  لحذق في  ل تا   ل  د   ة سة  ةتى  صنل  كاتبا  الطب  فال آليق ل  إال ه  وتعاآى  جارة   لنا 

ي  لخط  لحس  فل  فعل  ل اتب ير  لخط  لحس  ما وتعاآاه  ل اتب  لحاذق شير ظب يية   ما  آريي   حاك
فنتشب   ال اتب ت ي ا ثظ ال  وح ل ور ظب يية  ةتى  صنل د   ر سخ  في ة س  فةصار مي  في  آلرل  لخط 
 لحس  آبعا كما  كا   صار مي  في  البتا ء ت ي ا ف ا   لخط  لحس  ير  لذي جعل رط  ةسيا شل    ألشل  

  هثل إلى  لقيب ثظ  ةخ ة م   لقيب إلى  لجارة  فصار  كتب  لخط   لحس   الطب  بت يف إال هة   رت   مي 
 شكذلك م  هر ن ه   صنل ف ة   لي س فال آليق ل  إال ه  وتعاآى هفعال  ل قواء شير  لت ل ر 

لي ق  ةتى تيعطف مي  ييى  يب  د    ل ق  فةصنل ف ة   لي س شكذلك م  هر ن ه   صنل سخةا  يفةا  
ةيةما متر ضعا فنيحم  ه  وتعاآى هفعال يمالء ت ي ا ةتى  صنل ذلك آبعا ل  فال  يالج ل  إال ذلك   لي س

شكما ه  آالب فق   لي س ال وةأس م  ةنل يذه  للتب  بتعطنل لني  شال ويالوا  بت ل ر لني  ف ذلك آالب تحكة  
شال  حلم ييوا  عصةا  ورم شير معيى  رليا إ   لي س شت منيوا شتحينتوا  األيمال  لحسي  ال ويالوا  عبان  ورم  

 ل ينل   لر ةا  ال ترجب  لشقاء  لممبا شل     لعطي  في ورم ش ةا تاير إلى م يوا ثظ تتا يى  ينال  ينال ةتى 
تأةس  لي س  ال سل شتوجل  لتحصنل رهسا فة رتوا فضني   ل ق  شكذلك داا ل  لمعادي  جل  عضوا إلى 

 لسعان  بوام هدل  إل ما  ييا  لخاتم  شكما ه  ت ل ر لني  ال  حس تأثنله في فق   عة ةتى   رت  هدل 
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 لي س  بل   ول فق   لي س بنئا فشنئا ييى  لتاري  م ل ةمر  ليا  ش رت اع  لقام  ف ذلك  لطاي    لر ةا  ال 
لطاي  فل   لجمي   ل  نل   حس تأثنليا في تحكة   لي س شتطونليا في  لحال شل   ال ويباي ه   ستوا   قينل   

ميوا ممثل  شىةما  جتمعن  لجمي  م   آلةان في ل ش ةا ميوا تأثنل  فما م  آاي  إال شلوا هثل شى  ر ي في  
 ثر ص ال محال  فل   ل ر ص  له ء  ألثل شكذلك  لمعصة  

ه    خلج آبع   شكظ م  ف ة   ستون  بتعطنل ورم شلني  شيكذ  ييى  لتر لي  سرف ة س  ورما فنرما إلى 
ي   يرل  ل ق  ف ذ  م   ستون  داا ل  لمعادي شيسرف ة س   الترب  ييى  لتر لي  إلى ه   ختط    لمرت 
 ات  هش تتل كظ ظيم   لذةرص ييى  يب  شتتعذر يية   لترب  إذ  لقينل واير إلى  ل  نل فةصنل  لقيب مقنا  

يي  اةسا ن   اص  لترب  شير  لمل ن  قرل  تعالى شجعييا  سالسل بور ت ال  مك  تخيةص  م  مخاليوا شير  لمع
م  بن  هواووظ سا  شم  ري وظ سا   آل   شلذلك   ال رضي   تعالى يي  إ   إل ما  لنياش في  لقيب ة ت  
بةضاء كيما  هن ن  إل ما   هن ن ذلك   ليةاض فلذ   ست مل  لعيا  إل ما   بةة  لقيب كي  شى   لي اق لنياش في 
 لقيب ة ت  سرن ء  كيما  هن ن  لي اق  هن ن ذلك  لسر ن فلذ   ست مل  لي اق هسرن  لقيب كي  فلذ  يلفن ه   
 ألرالق  لحسي  تار  ت ر   الطب  ش ل طل  شتار  ت ر   ايتةان  ألفعال  لجمني  شتار   مشايا   هرباص  ل عال 

لطب   سلق م   لطب    لشل ش لخنل جمةعا فم   لجمني  شمصاةيتوظ شيظ  لةاء  لخنل شىرر    لصالح إذ  
ت ايلت في ةق   لجوات  ل الث  ةتى دار ذ  فضني  آبعا ش يتةان   شتعيما فور في غا    ل ضني  شم  كا  

 رذال  الطب  ش ت ق ل   لةاء  لسرء فتعيظ ميوظ شتةسلت 
للتيتن  م   رتي ن فة   م  يذه ل  هسباص  لشل ةتى  يتانيا فور في غا    لبعا م    يح شجل شبن    

 لجوات شل ل نرج  في  لقلص ش لبعا  حسب ما تقتضة  دررت  شةالت  فم   عمل  م قال ذر  رنل  وله شم  
 . عمل م قال ذر  بل  وله شما ظيموظ   شل   كاةر  هة سوظ    يمر  

  
 (:)ياو تفصنل الوريق إل  تسذ ب ارقال   )

ا ل في  ألرالق ير دح   لي س ش لمنل ي   اليتا ل سقظ شملض  فنوا كما  ا يلفن م   يل ه   اليت
ه   اليتا ل في مح ج  ليا  ير دح  ل  ش لمنل ي   اليتا ل ملض فة  فييتخذ  ليا   م اال فيقرل م ال  لي س 

ا  في يالج  في يالجوا  محر  للذ  ل ش ألرالق  للنوئ  ييوا شجيب  ل ضا ل  ش ألرالق  لجمني  إلنوا م ال  لي
 محر  لعيل يي  شكسب  لصح  ل  شجييوا إلة   شكما ه   لاالب ييى هدل  لمح ج  اليتا ل شىةما تعتلي  لمعا  

شىةما هبر ه وورن ة  هش   لمضل   عر رض  ألغذ   ش أليري  ش ألةر ل ف ذلك كل مرلرن ورلا معتاال دحةم  ل طل 
 تسب  للذ  ل شكما ه   ليا   في  البتا ء ال  خيق كامال شىةما  كمل ويصل ة  هش  مجساة  هي  االيتةان ش لتعيةظ ت

شيقر   اليشر ش لتلبة   الاذ ء ف ذلك  لي س تخيق  ةا ص   ابي  لي مال شىةما ت مل  التلبة  شتوذوب  ألرالق 
  مليضا ش لتاذ    العيظ شكما ه   ليا  إ   كا  دحةحا فشأ   لطينب تمونا  لقاةر   لحاف, ليصح  شى  كا

فشأة  جيب  لصح  إلة  ف ذلك  لي س ميك إ  كاةن هكة  آايل  موذ   فنيباي ه  تسعى لح  وا شجيب محيا 
 ر  إلنوا ش كتساص هيان  د ا وا شى  كاةن يا م   ل مال ش لص اء فنيباي ه  تسعى لجيب  ذلك إلنوا شكما ه  
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 ضايا فل  كاةن  م  ةل ر  فباليلشن  شى  كاةن م    لعي   لمانل  اليتا ل  ليا   لمرجب   لملض ال تعال  إال
 بلشن  فبالحل ر  ف ذلك  للذوي   لتي يي ملض  لقيب 

يالجوا  ضايا فةعال  ملض  لجول  التعيظ شملض  لبخل  التسخي شملض  ل يل  التر ض   شملض  
 لصيل ي   لمشتوةات لعالج   لشله  ال ف ي   لمشتوى ت ي ا شكما هة  ال با م   الةتمال لمل ر   لاش ء شبا  

 ألبا    لمليض  ف ذلك ال با م   ةتمال مل ر   لمجايا  ش لصيل  لما ش   ملض  لقيب بل هشلى فل  ملض  ليا  
 خيم مي   المرت شملض  لقيب ش لعةاذ  اهلل  تعالى ملض واشم  عا  لمرت هبا  آل ان شكما ه  كل ميلن ال 

كا  ييى ةا مخصرص شيختيف ذلك  الشا  ش لضعف ش لاش م شيام  شبال  ل    صيم لعي  سييوا  لحل ر  إال إذ  
ش لقي  شال با  ل  م  معةار  علف    مقا ر  لياف  مي  فلة  إ  لظ  ح , معةاره ه ن  ل سان ف ذلك  ليقا ة  لتي  

    لطينب ال  عال  تعال  بوا  ألرالق ال با لوا م  معةار شكما ه  معةار  لاش ء مأررذ م  معةار  لعي  ةتى إ
 ما لظ  علف ه   لعي  م  ةل ر  هش بلشن  فل  كاةن م  ةل ر  فةعلف نرجتوا 

هيي ضعة   هم  ري  فلذ  يلف ذلك  لت ن إلى هةر ل  ليا  شهةر ل  لحما  شدياي   لملية  شسي   
 يرص  لمستلباو    شسا ل هةر ل  ثظ  عال   حسيوا ف ذلك  لشةر  لمتيرع  لذي  طيب ة رس  لملياو  شيعال 

ويباي ه  ال ووجظ يينوظ  اللياض  ش لت الةا في ف  مخصرص شفي آليق  مخصرص ما لظ  علف هرال وظ 
شهمل ضوظ شكما ه   لطينب لر يال  جمة   لملضى  عالج ش ةا   تل هك ليظ ف ذلك  لشةر لر هبار ييى 

ي ه  وي ل في ملض  لمليا شفي ةال  شسي   لملياو  بيمط ش ةا م   للياض  هيي وظ شهمات   يربوظ بل ويبا
شمح ج  شما تحتمي  بينت  م   للياض   شيييي ييى ذلك رياضت  فل  كا   لمليا ميتا ا جايال  حاشن  لشلع 
فةعيم  هشال  لطوار   ش لصال  شظر يل  لعبان ت شى  كا  مشارال  مال ةل م هش مقارفا لمعصة  فةأمله هشال بتلكوا  

ه  العبان ت شآول ي   لمعادي  ل ايل  جر رة  ة ل  قل     ألةر ل إلى  اآي   لنت ط  فلذ  تحي  ظايل 
 ألرال   شهمل ض  يب  فل  ره  مع  ماال فاضال ي   ار ضلشرت  هرذه مي  شدلف  إلى 

 لخنل ت شفلغ  يب  مي  ةتى ال ويت ن إلة  شى  ره   لليرة  ش ل يل شيح   لي س غالب  يية   فةأمله ه   
لج إلى  ألسر ق لي ا   ش لسم ل فل  يح   لي س ش للياس  ال تي سل إال  الذل  شال ذل هي ظ م  ذل  لسم ل  خ

فةكي    لمر ظب  ييى ذلك ما  ةتى وي سل كيله شيح ة س  فل    ل يل م   ألمل ض  لموي   شكذلك  لليرة  شى  
إلى ذلك فلةا    ميت تا إلة   ستخام  في تعوا بنن ره   لاالب يية   لي اف  في  ليا  ش ل ةاص  شره   يب  ما ال 

 لماء شتي ة   شكيس   لمر ض   لقذر  شمالهم   لمطبر شمر ض   لارا  ةتى تتشرش يية  ريرةت  في  لي اف  
فل    لذو  وي  ر  ثةابوظ شيحييرةوا شيطيير   لمل عات  لي ة   ش لسجان ت  لميرة  ال فلق بنيوظ شبن    لعلشس 

ي  ة سوا آرل  ليوار فال فلق بن  ه   عيا  إلةسا  ة س  هش  عيا ديما فموما  ييا غنل   تعالى فقا  لتي تح 
 ةجب ي    شم  ر يى في ثرب  بنئا سر  كرة  ةالال شآايل   مل يا  ويت ن إلنوا  يب  فور مشارل بي س 

تل  د   هرل  شلظ  سمم   ضايا نفع  شم  لطا ف  للياض  إذ  كا   لمليا ال  خسر بتل   لليرة  رهسا هش ب
فنيباي ه  ويقي  م   لخيق  لمذمرم إلى ريق مذمرم هللارل هرف مي  كالذي  اسل   لام  اليرل ثظ  اسل  ليرل 
 الماء إذ  كا   لماء ال وحيل  لام كما ولغب  لصيي في  لمكتب   اليعب  ال ل  ش لصرلجا  شما هبيو  ثظ ويقل 

رل  ل ةاص ثظ ويقل م   ذلك  التلغنب في  للياس  شآيب  لجاه ثظ ويقل م   لجاه م   ليعب إلى  لحيي  شفا
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 التلغنب في  آلرل  ف ذلك م  لظ  تسمم ة س  بتل   لجاه نفع  فينيقل إلى جاه هرف مي  شكذلك سا ل  لص ات 
آعم   ليذوذ  شيقاموا   ألةأ شكذلك إذ  ره   بله  لطعام غالبا يية  هلحم   لصرم شتقينل  لطعام ثظ  كي   ه  وو

إلى غنله شير ال  أكل ميوا ةتى  قر  بذلك ة س  فنتعرن  لصيل شيي سل بلي  شكذلك إذ  رهللاه با ا متشر ا إلى 
 لي اح شير ياجح ي   لطرل فةأمله  الصرم شربما ال تسك  بورت  بذلك  فةأمله ه    طل لني  ييى  لماء نش  

 يع   ليحظ ش ألنم رهسا  لخيح شلني  ييى  لخيح نش   لماء شيم
ةتى تذل ة س  شتي سل بورت  فال يالج في مياه  إلر ن  هة   م   لجرع شى  ره   لاضب  غالبا يية   

هلحم   لحيظ ش لسكرت شسيط يية  م   صبح  مم  فة  سرء ريق شييحم  رام  م   ساء ريق  ةتى  مل  ة س  
ة س   لحيظ  شيحيل ي  ة س  با   لاضب ف ا  ييى  الةتمال مع  كما ةكي ي   عضوظ هة  كا   عرن 

 ستأجل م   شتم  ييى مأل م   لياس شيكيف ة س    لصيل شيك ظ غة   ةتى دار  لحيظ يان  ل   حنث كا  
 ضلص     لم ل شبعضوظ كا   ستشعل في ة س   لجي  شضعف  لقيب فأر ن ه   حصل لي س  ريق  لشجاي  

طل ص  ألمر ج شعبان  لويا  عالجر   ل سل ي   لعبان   ال ةام آرل  لينل ف ا  ولكب  لبحل في   لشتاء ييا  ض
ييى  ةصب  ش ةا  شبعة  لشنرخ في  بتا ء إر نت  كا   كسل ي   ل ةام فألحم ة س   ل ةام ييى  رهس  آرل 

ل إذ  لينل لةسمم  ال ةام ييى  للجل ي  آرع شيال   عضوظ ةب  لمال  أ   اع جمة   مال  شرمى    في  لبح
راف م  ت ل ت  ييى  لياس ريرة   لجرن ش للياء  اليذل فوذه  ألم ي   تعلفك آليق معالج   لقيرص شلةس غلضيا 
ذكل نش ء كل ملض فل  ذلك سةأتي في   ة    ل تب شىةما غلضيا  آل   لتيية  ييى ه   لطليق  ل يي فة  سير  

  ذلك كي  في كتا    لعحيح في كمي  ش ةا  فقال مسيك  لمضان ل ل ما تور ه   لي س شتمنل إلة  ش ا جم  
تعالى شهما م   راف مقام رب  شةوى  لي س ي   لور  فل   لجي  يي  لمأش  ش ألدل  لموظ في لمجايا   لرفاء  
 العحم فلذ  يحم ييى تل  بور  فقا تةسلت هسبابوا شيكر  ذلك  بتالء م    تعالى ش رتبار   فنيباي ه   صيل 

ل فلة  إ  يرن ة س  تل   لعحم هل ن ذلك ف سات شىذ   ت ق مي  ةقة  يحم فنيباي ه  ويحم ة س  يقرب  شيستم
شىذ  لظ  خرف  لي س  عقرب  غييت  شةسين   يية  كما ذكلةاه في معاقب   لي س في كتاص  لمحاسب  ش لمل قب 

 .يياه تياشل  لشور  فت سا بوا  للياض   ال ية 
 

************* 
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 ووصايا للمجاهدمقترح  مج تربوي  برنا
 النسك والسلوك واألخالق في ميداَ العبادة و

 

  لعمل ييى تجاوا  إل ما   شتصحةم  لية  ش إلرالص هلل تعالى في كل ةن  . - (1)
 – لحلص ييى ةسؤ  إ امؤ   لصؤال   ؤالتح م  لصؤير ت فؤي هشل هش اتوؤا . ش لحؤلص ييؤى هن  وؤا فؤي جمايؤ   – (2)

مؤؤام ركريوؤؤؤا شسؤؤجرنيا ش لتؤؤح م سؤؤؤييوا  لقييةؤؤ  ش  لبعا ؤؤؤ  . ش ستحضؤؤار  لخشؤؤرع فنوؤؤؤا شىتماموؤؤا ييؤؤؤى شىت –إ  همكؤؤ  
 هكمل شج  شبذل  لجوا في تحسن  هن  وا  استمل ر .

 لتح م  ألذكار ش  لتسيةحات  لمعلشف  نبل كل دال  شيؤام  إلةصؤل ف مؤ  مجيؤس  لصؤال  إال  عؤا هن  وؤا .  – (3)
 نل  لاةةا ش آلرل   عا هن ء  لتسيةحات .شنياء   شسم ل  م  ر

شتحؤلي إةصؤاء  لحؤق فنوؤا شهن  وؤا يؤؤ   –لمؤ  كيؤ  لؤ  مؤال تجؤؤب  لحكؤا  فةؤ   – لحؤلص ييؤى إوتؤاء  لحكؤا   – (4)
آنب ة س   شتحلي  لصالحن   لمحتاجن   لمستحقن  لوؤا   شرادؤ  مؤ  ذشي  ألرةؤام ش لقل  ؤ    شمؤ   ألسؤل  لتؤي 

لمجايؤاو  ش لموؤاجلي  فؤي سؤينل      شال سؤةما هسؤل  لشؤوا ء ش لمعتقيؤن   ألسؤل  لؤا  هدنين في سينل   مؤ   
  أليا ء .

تحلي درم رمضا  إ ماةا ش ةتسا ا ييى رنؤل شجؤ    ش لتشؤرق إلةؤ    ش إلك ؤار مؤ   لطايؤات فةؤ  شال سؤةما  – (5)
   قةام    دال   لتل شيم (   ش  ل ء   لقلهللا  شك ل   لصا ات لم  شجا .

 هن ء فليض   لح  فرر  الستطاي   لشلعة  . شمحاشل  هن  وا في س   لشباص . – (6)
إلتؤؤؤؤح م هن ء هذكؤؤؤؤار  لصؤؤؤؤباح   مؤؤؤؤابن  دؤؤؤؤال   ل جؤؤؤؤل شآيؤؤؤؤرع  لشؤؤؤؤمس ( ش هذكؤؤؤؤار  لمسؤؤؤؤاء     مؤؤؤؤابن  دؤؤؤؤال   – (7)

شتحؤؤؤلي ه   مؤؤؤل   ورمةؤؤؤا . ش لتؤؤؤح م هذكؤؤؤار  ليؤؤؤرم . 100 لعصؤؤؤل إلؤؤؤى  لماؤؤؤلص ( . شتضؤؤؤمنيوا شرن  مؤؤؤ    إلسؤؤؤتا ار 
إلتؤؤح م سؤي  دؤال   لضؤؤحى   مؤ   رت ؤاع  لشؤؤمس إلؤى  ينؤؤل  – (8) كؤر  هللارؤل  ل ؤؤالم  يؤل  ليؤرم تلنوؤؤا  لشؤوانتن  . 

  لحش ل(   ركعتا  هش هربعا هش ثماةة  ركعات .
إلتؤح م شرن وؤؤرمي مؤؤ   لقؤلهللا   قؤؤل ء  جؤؤحء ورمةؤا   شرتمؤؤ  فؤؤي كؤؤل بؤول  مؤؤلي مؤؤل  ييؤى  أل ؤؤل . ش لتؤؤح م  ؤؤل ء   – (9)
 رر   ل وف كل ورم جمع    مابن   ل جل إلى  ينل  لمالص .س
إلتح م قةام  لينؤل ورمةؤا    بؤررن  قؤاره  ألخ  حسؤب  ارتؤ     صؤينوا فؤي  ل يؤث  ألرنؤل مؤ   لينؤل  إ   ؤار    – (10)

ار ش ؤن شىال فيةصل ما  ار يية   يل  ليرم ثظ ورتل . ش لسي   لييري  فةؤ  هةؤا يشؤل ركعؤ   . ش إلك ؤار مؤ   إلسؤتا 
  لسحل .
( مؤ   15-14-13إلتح م شرن م  دةام  ليافي    شه ي  ثالثؤ  ه ؤام مؤ  كؤل بؤول   شيؤي  أل ؤام  ليؤةة     - (11)

كؤؤؤل بؤؤؤول  مؤؤؤلي . شهشسؤؤؤط  دؤؤؤةام  الثيؤؤؤن  ش لخمؤؤؤةس   شهفضؤؤؤل  لصؤؤؤةام دؤؤؤةام ن ششن ييةؤؤؤ   لسؤؤؤالم   دؤؤؤةام وؤؤؤرم 
 شىفطار ورم . 

 سيرعةا هش بوليا  حسب  لقار  .إلتح م  ار م   لصا    لمالة  ه – (12)
.   ةصؤؤان  إلةسؤؤا  ش إلسؤؤاء   لنرمةؤؤ إلتؤح م جيسؤؤ  ليت  ؤؤل ش لمحاسؤؤب  فؤي هللارؤؤل  ليوؤؤار  يؤؤل  ليؤؤرم   شمل جعؤ – (13)

شتعايايا  اإلستا ار   شتشؤاوا محاسؤب   لؤي س فؤي مصؤانر  ل سؤب شتحؤلي ه   كؤر  ةؤالال رالصؤا   شرن  لحقؤرق 
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لشؤؤك مؤؤ   ل سؤؤؤب  لمحؤؤلم . ش سؤؤتحالل مؤؤ  هدؤؤا    ألخ  ؤؤأي بؤؤكل مؤؤ  هبؤؤؤكال ألييوؤؤا   شتصؤؤاق  مؤؤا ر ؤؤى إلةؤؤ   
  ألذ   . شتعرن مل قب    في  لسل ش لعي  . 

تحؤؤؤؤلي رضؤؤؤؤا  لر لؤؤؤؤاو  شبليمؤؤؤؤا هةةؤؤؤؤاء   حسؤؤؤؤ   لصؤؤؤؤي  ش لمعاميؤؤؤؤ    شهمر تؤؤؤؤا  ؤؤؤؤالح  ييومؤؤؤؤا إ  لؤؤؤؤظ  حجؤؤؤؤا    – (14)
 إلستا ار شآيب  للةم  لوما .شبالصا   لوما   شبصي  هدا ا وما  عا رةنيوما   شبك ل   

تحلي دي   ألرةام شهيارتوظ شبليظ ش إلةسا  إلؤنوظ   شتعايؤايظ  الصؤي  ش لوا ؤ  .  شبالصؤا ات إ  كؤاةر   - (15)
 في ةاج  .

تحؤلي ةسؤ   لخيؤق فؤي معابؤل   ليؤاس   ش إلةسؤا  إلؤنوظ ش لصؤيل ييؤى إسؤاءتوظ ش ألسؤتا ار لوؤظ ش لؤؤاياء  – (16)
 .  ليمسيمن    ول  لانب

تحؤؤلي سؤؤي  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فؤؤي كؤؤل  لحلكؤؤات ش لسؤؤكيات   شتحؤؤلي ه ر لؤؤ  شهفعالؤؤ    شمؤؤا   – (17)
سؤؤي  شبؤؤؤلي  . فؤؤي  لمأكؤؤؤل ش لمشؤؤلص ش لميؤؤؤبس ش ليؤؤؤرم ش لةق ؤؤ  شمعابؤؤؤل   أليؤؤل ش  شةسؤؤؤ  دؤؤحب   لجنؤؤؤل   شدؤؤؤي  

. ش إلسؤتعاة   ال تؤب  لتؤي تتبعؤن ذلؤك م ؤل  ديى   يية  شسيظ في كؤل بؤأ  – ألرةام   شتحلي هرال    لشلي   
   كتاص ه ن  لمعان لإلمام  ب   ل ةظ رةم    (.

 
************* 
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 المجال الثالث : -(3) 

 الفهم السياسي وفقه الواقع

 
يوا إ  إ  يمية   لتلبة   لسةاسة  شرف  مستر  فق   لر    لاي  ل لن يمية  معقا  شتأرذ ش تا  آريال . شل   

كاةن في ةكظ  لمياشب  ليمجايا  لعاني   فوي م لشض  ييى قةان ت شكر نر  لمقاشم    ألةوا مستيا  ل ر ت 
 لحلك   لسةاسة   لشلعة   شةسا ات تبعاتوا . كما ه  ةا  هنةى ميوا  جب ه  وترفل لألفل ن ةتى  ستطةعر  

 اء ييى ةسا ات  لمصالم ش لم اسا ش لمتلتبات .تقاول  ألسباص  لتي جعين قةان توظ تتخذ  ل ر  معنيا   بي
شتت اشت يمية   لتأينل ييى كل ةال  ارتالف مستر   ل وظ شةا   لذكاء ش الستعةاص لا   ل لن   شبمستر  
 ل مة   لمعلفة  ليمعيرمات  لتي  ستطة   لشخم تحصنيوا . شتحتاج فرق  لمعيرمات  لعام  إلى يمية  متا ع  

مرر   ش رتال   الحةا  ش لياس   شمتا ع   ألربار ش ألةا     ش رت اع مستر   ل قاف   لعام  مستمل  لمجليات  أل
 في مختيف مياةي  لعيرم ش لمعارف. 

لمجايا  لمقاشم  ةتى  ستريب ما  جلي م  ةرل    شيستطة  ه   قار  لمصالم   لالهم شم   لمعيرمات 
 ويي: م   لمعارف  ألساسة  م  هيموا مايط ة  جمي  ش لم اسا  لمتلتب  ييى هيمال    شفق محاكمات م

 مع ومات تاريخية: -1
فةعلف ف ل  يام  ي  تارير  لحضار  ش لرجرن  لبشلي   شدرال  لملةي   ةطالق نير      إلسالم ثظ ف ل    

  ثظ  لملةي  ي  تارير  لمسيمن    شتتا   نشل  شةكرمات  باء   م   لبع    لييري  شملشر    الخي اء  لل باو  
  فملةي  1924 ألمري  فالعباسة  فاشل  لطر  ف   ثظ  لملةي   لع ماةة    شدرال إلى سقر   لخالف   ةوا ةا سي  

رضرع بالنةا لالستعمار  ألشرشبة  ميذ ذلك  لر ن  شىلى ورميا يذ  .  شراد  فتل   ألهمات  ل يل  في تارير 
  لجحء  ألشل رالد  م نا  في ذلك إ  باء   .ش ا لخصيا في  ل صل  ل الث م   لمسيمن . 

كما  جب ه   علف ةيذ  ي  تارير ياشةا شنشل   لمختي   شتطرريا   شدرال  إلى نشل  للشم  لمعادلي  
 ش ا مل في  ل صل  ل الث ه ضا لمح  م  ذلك .  همليكا شهشرشبا  لياتر. 

لشخصةات  لتاريخة    شتارير  لصل ع بن  شم  رالل ذلك  جب ه   علف ةيذ  ي   ألةا    لوام    ش 
  . إلسالم ش لمسيمن  م  جو    ش للشم شةضارتوظ م  جو  ثاةة  

 نت  في فوظ ما  جلي  لنرم  ييل  ل صين   ل الث ش لل    .مش ا هشرنت ميخصا لذلك ألي
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 مع ومات لجغرافية: -2

ك ش ليالن  لمختي   . فةجب ييى  ل انر  لتارير ش لصل يات  تجلي ييى  ألرض   شضم  جال فة   لممال 
 لجواني  لم قف ه  ت ر  لا   هرضة  هساسة  ش معلف   الجال فة  في يذ   لعالظ . شكةفة  تقسةمات   لسةاسة  

 شكةاةات    ةتى  ستطة  فوظ  ألربار ش ألةا     شيلبطوا  مر  عوا شتارير تيك  لمر   .
  مع ومات في االوتصا : -3

لصل يات  لا  ل   لنرم ذ ت ه عان   تصان   ر ةسة  هش هساسة    فوي دل يات ييى  لمصالم مع ظ يذه   
في  عا هساسي م  ه عانيا .  فةجب ه   حةط  لمجايا   قسط م   لمعلف   إل تصان     ك  ل  ي   لمر رن   

شنشر   ي إل تصانج  ةشاآوظ شهةر ع  إل تصان في  لاشل  لمختي   شة م    شمستريات نرل  ألفل ن ش لشعرص   شهش 
 لمال ش إل تصان شيالمت   السةاس  ش لحلشص..  لر.. فوي معيرمات هساسة  ل وظ  لصل ع   شفوظ ةقا   لقر  

 ش لضعف في د يا شدف  لعاش   ش لمقاتل  لتي  مك  ه  تأتة  ميوا . 
 مع ومات في الجغرافيا البارية: -4

ات  لمتعيق   السكا  أ رصا صوظ   هيل  وظ   هن اةوظ   مذ ييوظ    لجال فةا  لبشلي  يي مجمري   لمعيرم 
يان توظ ةضار توظ ... أل   لبشل يظ  لعيصل  ل ايل  لمتحل  في يذه  لصل يات ش لخالف في ت رييوظ  لاويي 

 ش لعل ي ش لحضاري  عا هساسي م  هشج   لصل ع..
  مع ومات في السيا ة والجغرافيا السيا ية:  -5

رن معيرمات يام  في ييظ  لسةاس  شةشأت    ش لمذ يب  لسةاسة   لقا م  ش لمعادل    شمذ ييوا ش لمقص 
ذلك.. شكذلك ف ل    لقا م  ةالةا    شجذشريا م   لقرمة  ش لا مقل آة  ش إلبتل كة  ش لشنرعة  ش لييل لة ...  لى هللارل

 ألةالف  لقا م  بنيوا   شهشج   لتيافس بن  ي   لصل يات  لسةاسة   لعالمة  شمحاشريا بن   لاشل  لع مى   ش 
يذه  ألةالف   شن رل  لحيف  لر ةا شمكرةات  م   لاشل.. ثظ  لجال فةا  لسةاسة  لياشل  ل يل    شال سةما 

 تيا ضاتوا  لا رية  . أل  كل ذلك   نا في شضرء تصرر ت  لمر جو ..   لمعان   ليا شمكرةاتوا ش
كةاةات  هةح  ا هش ط   لقر  في مكا  ما هش تجم  ما   سر ء كاةن  نشال هشفالجال فة   لسةاسة  يي رلي

شبخصةات   ش لعال ات بنيوا   مختيف هبكال تيك  لعال ات .  شم   لمعيرمات  لسةاسة   لوام    معلف  هشج  
 وا شتاريخوا.  لصل ع شمحاشره   شتاريخ  شةاضله   بنييا شبن   لعاش . ش لمم مل ت ييى  لعالظ  إلسالمي شبكي

شم   لضلشري شراد  لي ر نر  لمرجو  ليمجمريات ش  لخال ا في  لسل  ا  لمقاشم    ه  تجم   قسط ال 
 مصطيحاتوا   شما لنل تيك  لمصطيحات  لمتجان  ش لمترسع   شكل ورمي .   أس    بن  فوظ لا   لسةاس  ش
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  مع ومات وتقافة وامة:  -6

اف   لعام  كما تال يية   ل يمتن   لمكرةتن  ليمصطيم : يي مجمري  شيذ   اص ش س  كينل   فال ق 
  لمعارف ش لمعيرمات  لعام  في كل ميحى شف  .

شكيما  تسعن  لمعلف    ه نت  لقار  ييى  ل وظ . شبالتالي  تس   لت  نل   شةت  يي   لقار  ييى رسظ  
  لخطط شتر   مسار  ألةا  .. 

 لعام تمل  أربع  مل ةل:فل  مستريات  ل وظ  لسةاسي  
ر  عوا تر   مجاالت تأثنل يذ   لخيل  هشلوا معلف   لخيل  شثاةنوا فوظ  لخيل  شثال وا تحينل ه عان  لخيل  ش 

 ييى  لمستقيل شبالتالي  ستقل ء مستقيل  ألةا  ...
اريا ك نل  م  هن وا فوذه  ألمرر تتارج باء   م  مستر   ل وظ  لعاني   شدرال  إلى  لعبقلي   لتي يلفريا تع

هةوا   لقار  ييى  لتحينل ش لتلكنب(  فعياما ت ر  لا ك معيرمات. يينوا  لعقل شيعنا تلكنيوا في م ا ةظ 
شما ر .. فاليا  ثماةة  شيشلي  ةلفا ..  ختيف مستر   ستعمال  لياس لوا    م  هبي  وتمتظ  أل اع ال معيى لوا 

 لسحل  إلى فنيسرف  صةاوا ةكما  شمعلف .  إلى بايل  خلج ميوا بةاةا  كأة   
شكل يذ   عتما كما هسي ن ييى  لمر ب  ش لمي   ش ل وظ ش لذكاء ش إلنر   م  جو  شم  جو  ثاةة  ييى  

 لمعارف  لمكتسب     لتي باشةوا ال  ست نا  إلةسا  م  مر  ب  شما رك   لتي تتماشت   عل  لجول ش للكرن  ل  لي 
ش لما ر   لمكتسب  تلف  مستر   لجايل لةكر  يالما  ماركا  شل يوا ال تسمر    إلى مستر  .شكذلك فل   لمعارف 

 لعبقلي  ش إلبا ع   إال  المي   ش لمر ب  ش ل وظ ش لذكاء ش لحكم . شيذه يطة  م    تعالى.. فقا رشي يي  ديى 
 التحيظ  شيذ  كذلك( . شم  وتصيل  صيله  .   يية  شسيظ : إةما  لعيظ  التعيظ  فالتعيظ ممك ( . شىةما  لحيظ 

فوي معارف شسير  مكتسب.. شل     تعالى  ال  ومتي  لحكم  م   شاء(.. فوي  ب     ومت  لميك م  
 شاء(    شهللاتنياه  لحكم  شفصل  لخطاص(   شذلك فضل   ومتة  م   شاء . ش ةسأل  م  ش س  فضي  كلم  

  ميك سبحاة .شرةمت  شجرنه. فور مالك  ل
شىذ  كاةن  لمعارف ش لمعيرمات يام  ليمجايا في كل شج  شف    فلةوا تحن ن هيمة   قلبوا م  ساة    

  لصل ع  لذي  عمل فة    ش لقر   لتي تشتبك في يذ   لصل ع .
 فال با م  معلف  ش سع   أة سيا شبعانةا شياتيا  شبساة   لصل ع شببك   لقر  ش لممثل ت فنوا .   
الحكظ  لشليي ال  صم إال   ق   لر    شىةح ل  لعيظ  لشليي ش ليم ش ل تر  يية  . شبقار جوي  تخلج ف

  ل تر   لسةاسة   لشلعة  ي  سةا وا.
ش لقل ر  لعسكلي ال  صم إال  المعلف   الر      شىال للبما  تخذ  لمقاتل  ل ر   كا  فة  ةت   . ش ل م ل ذلك 

 ك .م  مجاالت  لحل  يءي  كل ب
شكل ةاو يا يذ  في يالظ  ألسباص  لر جب  ألرذ    بليا . شىال فاألدل ير ترفنق   شفتح  شةصله.  ال  

 لذو  هللامير  وواووظ ربوظ   ش ال تعالى : ش لذو  جاياش  فنيا ليواويوظ سيييا شى    لم   لمحسين  تعالى : 
   فور  ليرر ش للشح ش لمان. شةسأل   م  فضي   لع ةظ. فالذي ةتحا  يي  ير  لعيظ   شهما ترفنق  ل ماةوظ 
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ش ا ذكلت في  لجحء  ألشل م  يذ   ل تاص   شفي ه عان  لي لي   لسةاسة  في  لجحء  ل اةي   شفي آةات 
مختيف  ل صرل.. ةيذ  ي  ك نل م  يذه  لمعيرمات ش لمعارف  لتي تسايا ييى فوظ  لصل ع شهآل ف  شمعطةات  

 ذلك ال   ك ي إال ييى هرضة  م   لمعارف  لعام   لتي ذكلت.  شم  هجل ذلك.. . شل   
هةصم  لمرجون  شكل مجايا  انر ييى  إلآالع ش لقل ء   أ  ولفعر  م  مستر يظ  قل ء  كتب مةسله في 

 حضلةي   لمحاشر  لتالة  ألم ي  ييى  عة هبر ص  لمعارف   شىال فالمجال كينل  ش رةب ش س  جا   جا  .. شال
هسماء كتب  عنيوا   شيي في  هن ان كل ورم . ش ا فتحن ببكات  لمعيرمات هبر  ا يا ي  . فم   لم نا  . ه  

 م   لمعارف  لتالة  : ء حةط  لمجايا شال سةما  ل ر نر ش ل ةان ت  شي
 اريخ :تفي و وم ال 

 تارير  لحضار ت  لقا م .  -
 تارير  للشم  لقاماء.   -
 با  لمعادل  ميذ سقر   لقسطيطنية  شقةام  لممالك  ألشرشبة .تارير هشر    -
 تارير هشربا في ملةي   لحلبن   لعالمنتن .   -
 تارير همليكا شةشأتوا شيال توا  أشرشبا ش لعالظ ميذ  لحلص  لعالمة   ل اةة .  -
 تارير  لعلص  يل  إلسالم.  -
ليير  ييى ةينيا هفضل  لصال  ش لسالم ششدرال      تارير  إلسالم  مل ةي   لمختي   باء   م  يصل    -

 .                          1924لسقر   لخالف   لع ماةة  
شىلى  آل . شالسةما تارير  ليالن  لتي  عةش فنوا   شيليا  1924تارير  لعلص ش لمسيمن   لحاوث ميذ   -

  لجوان فنوا . 
 : في الجغرافيا 

 عة  ليعالظ   شكذلك جال فةا  لمر رن ش ال تصان  شترهي   ل لش ت فة .كتاص في  لجال فةا  لطية  -
 كتاص في  لجال فةا  لطيةعة  ليعالظ  إلسالمي   ش كذلك ترهع  ل لش ت ش لمر رن. -
كتاص في  لجال فةا  لبشلي  ليعالظ  إلسالمي ش لعلبي .  أليل ق   لقرمةات    ألن ا  ش لمذ يب   هشج   -

    لسكاةي . ل قافات ش ليشا
 :  في و م السيا ة وااوتصا 

 كتاص مرجح يام  في ييظ  لسةاس .   -

 كتاص مةسل في  لمذ يب  لسةاسة   لمعادل  شةشأتوا شمبان وا .   -
 كتاص مةسل في ييظ  ال تصان شما رس   لمعادل .   -
  لار سات  إلةصا ة   إل تصان    لمختي   . -
 يى  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي .كتاص ةرل  لصل ع  إل تصاني ي -
كتاص ةرل محاشر  لقر   إل تصان    لمعادل  ش لصل ع فةما بنيوا   السةما  لصل ع  إل تصاني بن   -

 همليكا ش هشربا ش لةا ا  شبلق هسةا ش لصن  .
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  ألآماع  إلستعماري   لحاو   ش لصل ع ييى  لي رذ في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي .   -
 ليط   لسةاسة  ليمكا   لذي  عةش فة   لمجايا شمكرةات  شمعطةات . معلف   الخ -
 تارير  لصل ع  لعلبي ش إلسل  نيي شمل ةي    شمشاري   لتطية   لحاو   شمم مل توا. -
  لصل ع  لاشلي شتاريخ  ييى  لي ط ش لطا   ش لمر رن في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي. -
 شمذ ييوا شرجالوا. ما رس  لصحر   إلسالمة   لمعادل   -
 تارير  لصحر  في  لييا  لذي ويتمي إلة  شيعمل فة   لمجايا.   -
شم   ل تب  لموم  جا    كتب مذكل ت  لحيماء شدياع  لقل ر ش لسةاس  في  لعالظ شفي بالنةا م  بتى  -

  لمشارص ش لمذ يب. 
 همل موظ هللارل كتاص مةسل في  إليالم شما رس  ششسا ي   لمعادل .  -
 كتاص مرجح في ييظ  إلن ر .  -
 كتاص في كةفة  إن ر   لر ن ش إلست ان  م   لر ن . -

 :مع ومات وتقافة وامة   
شسني   إلتصال  لعالمي   شهن    لي اذ إلى ك نل م    لنرم شلألسف  رتا   ليا   إلة ينحي .  لتي داإتق -

  لعيرم ش لمعارف . 
 ن  م  ببك   إلةتلةن. إتقا   ستعمال  ل رمينرتل . ش إلست ا -
معلف  يام   عيرم  لطيةع    شييرم  لصح  ش إلسعافات  ألشلة    شييظ  ل ولباء   ...شما تةسل ل  م    -

 يظ شف  شثقاف  .يكل 
ش ل ن  لي ل إلى ه  متا ع   ألربار  لعالمة  ش لمحية  . ش ليل م   ل قافة   لتي حيرةة   لعام   همل في غا   

ل في ت ري   لمعارف ش ل قاف   لسةاسة  ش لعام . م   الةتباه إلى  لممثل ت  لسيية  لرسا ل  إليالم  أليمة  ش ألث
شال سةما  ل ضا ةات ش  إلةتلةن م  تشل  ألف ار  لضال  ش لميحلف   لتي  شةعوا  لعاش لتانل  لوري   لاوية  

ي تشةعوا يذه  لرسا ل  لتي  رتيط رنليا ش ل  لي  ليمسيمن . شكذلك مجاالت  ل سان ش ألغالل ش لمحلمات  لت
  شليا  طليق  ال ويقذ فنوا شال  عن  يينوا إال   سبحاة  شتعالى شير  لواني. 

موظ في متا ع   ألةا   شعةشوا  ملشكذلك فل  مطالع   لصحف ش لمجالت  لسةاسة  ش ل  لي  ش ألنبة  ه
 شفق   لر   . 

 لتي ةرت جاةبا كينل  في فق   لر    شهةر ل  لمسيمن  بد هللا و ام الايخ و شهرتظ بي ن  لي ل إلى ممل ات
) مو ووة الذقائر العظام فيما أتر ون الايخ وبد   لمعادل  . شيي متياثل  في كتب  شممل ات   لتي جمعن في

(  لذي تحا   المنار  المفقو  شهرم  الذكل ميوا لمرضرع يذه  ل قل     ل وظ  لسةاسي ( كتب  :   هللا و ام ( . 
( لذي  ) السرطاو ارحمر(  شكتاص  أقواء و   القومية العربيةفة  ي  سقر   لخالف   لع ماةة  . شكتاص  

اا الم تحا  فة  ي   لشنرعة  ش ةتشاريا في هشسا   لعلص ش لمسيمن  إ ا   لستنيةات ش لسبعنيةات .شكتاص   
ش كتاص يام جا   ( شير ق  التوول التاريخيتاص   ( . شك ) مبارات النصر(   شكتاص  ومستقبل البارية
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ةظ  ل ا ا  غيي  لمحتر  .  . شهيتقا ه  ييى كل مرج  ليشباص  لمجايا ه    لحجظ مرجح  شل ي  ي دانل
  عتماه في ميو   لترعة   لسةاسة   لمعادل  في هةر ل  لمسيمن  . 

ضعوا  لمياسب  في يذ   ل تاص . رةظ   ش ا ةقين م  يذه  ل تب  لمذكرر  مقاآ  موم  ة لتوا في مر 
  لشةر  لشونا شهجحل م ربت  شغ ل ل  شجمعيا شى اه في  لصالحن  .  

 
************* 
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 المجال الرابع :  -(4)

 
 ال هادمالتربية العسكرية واإلعداد 

 
نظرية ل صل شير  سأتل   لت صنل في يذ   لباص ييا   ييى  يتبار هةيا سي لن لوا  ا ا  رادا  في يذ   

 (.  إ  باء  . التدريب وااودا  في  وو  المقاومة اا المية العالمية
 

************* 
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 المجال الخامس:  -(5)

 

 التربية العملية بأداء فريضة ال هاد

 
 :سمعن  ليل ء رضي   يي   قرل  : ي  هبي إسحاق  الرش   لبخاري 

  أ  م تم واتلظ  رجل مقي   الحاوا فقال ثظ  ا رسرل   ه اتل شهسيظ  ال هتى  لييي  ديى   يية  شسي   
  (.  لل شي ثظ  اتل فقتل فقال رسرل    ديى   يية  شسيظ  يمل  ينال شهجل ك نل 

ه  يملش ب  هقةش كا  ل  ربا في  لجايية    ف له ه   سيظ ةتى  أرذه   فجاء ورم  ):  ي  هبي يليل ش 
: هو  بير يمي؟  الر :  أةا  ال: هو  فال ؟  الر   أةا    ال: هو  فال ؟  الر :  أةا   فيبس ألمت    هةا   فقال

شركب فلس  ثظ ترج   ييوظ   فيما رهللاه  لمسيمر   الر : إلةك ييا  ا يملش    ال: إةي  ا هللامين   فقاتل ةتى جلح 
ية : ةمة  لقرمك هش غضبا لوظ   هم غضبا هلل؟   فحمل إلى هيي  جليحا   فجاء سعا ب  معاذ   فقال ألرت : س

 (. فقال: بل غضبا هلل شرسرل    فمات فارل  لجي . ما ديى هلل دال 
 

َ َعلَ  نَْصِرِهْم لَقَِدير  ميذ ةحل  إلذ   القتال  قرل  تعالى :  َه َّللاه ََ بِأَنهُهْم اُِلُموا َوإِ ََ ِللهِذيَن يُقَا.َلُو   (39  لح :  أُِذ
ةوج  ديى   يية  شسيظ في ة س   لشلي     شفي ترجة  هدحا   ير  لجوان في سينل   ش ليشا  فة   ل ماه ش 

نفعا شآيبا .  صلف  لي ل ي  مستر   لعيظ  لشليي ش ل وظ  لعام ش إليا ن  لمأمرر    بليا    شي  مستر  
وا هن يا  لمسيظ  صلف  لي ل ي  مستر ه في  لقام  شة, ش ةايظ م   لتلبة  ..   فالجوان فليض    شىذ  نرل ش ت

  شىمكاةةات لاو  ش لعيظ شسر  ذلك.  فتطرر  لمسيظ في هيان  إ ماة  شفقو  شييم  شهرال   شسيرك  شىنر ك  لر  ع  
 إليا ن    لجوان    همرر تسنل مع  ميذ ةشأت  شىلى شفات . شل   لظ  قل هةا في سيف شال ريف ه  تاةي تيك 

 ي شج  م  شجره  لاو  تسقط  ل ليض   لشلعة  في  لقتال.  لذي ال  سقط  إال  أليذ ر  لشلعة . لمستريات ف
  َْيَس َعلَ  األَْعَم  َحَرج  َوال َعلَ  األَْعَرجِ َحَرج  َوال َعلَ  اْلَمِريِض َحَرج  ل   :61  ليرر)    ََْيَس َعلَ  ل

عَفَاِء َوال َعلَ  اْلَمْرَض  َوال َعلَ  اله  ِ َوَرسُوِلِه َما َعلَ  اْلُمْحِسنِيَن الضن ََ َحَرج  إِذَا نََصُحوا ِله ََ َما يُْنِفقُو ِذيَن ال يَِجدُو

ُ َغفُور  َرِحيم    . (91  لترب :   ِمْن َسبِيِل َوَّللاه
 هما  أليذ ر  ل ماةة   ألرل    شما وت لع ييوا   ش لتي سمنن هيذ ر  لميافقن  . شيي هيذ ر  لقاياو  في
كل هما  شمكا    فقا ةصلتوا  آل    ل ليم   ليجاه مذيل.. لظ وتل  يذر   ميتحال  إال شيارل تحتوا هش وت لع 

 ييوا.. 
ََ آَباُؤكُْم َوأَْبَناُؤكُْم َوإِْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَعِشيَر.ُكُْم َوأَْمَوال  اْقتََرْفتُُموَها َو.ِ   ال تعالى:  َْ َكا  َجاَرة  قُْل إِ

ِ َوَرسُوِلِه َوِجَهاِد فِي َسبِيِلِه فَتََربه  ََ َكَسادََها َوَمَساِكُن .َْرَضْونََها أََحبه إِلَْيكُْم ِمَن َّللاه ُ بِأَْمِرِه .َْخَشْو ُصوا َحته  يَأْ.َِي َّللاه

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ    (24  لترب : َوَّللاه

  لجباة   لخا ل  في يذ   لحم     رتلير  هيذ ر   ش  ة  جاوا  يجنب ..  شل    لقاياو  شبنرروظ شقةان توظ
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فوظ  قرلر  سيجايا   شل ييا في ملةي   لتلبة   لسيركة  شتصحةم  لاو  .  ش ال هللارلش  سيجايا   شل   
جماي    شال لما تصم  لعقا ا شتص ر   لل   .. ش ال فليق ثالث  سيجايا شل   لما ت تمل هجوح   لتي ةظ شهركا   ل

 ةتعجل  ل مل .. ةتى تيقضي  لملةي   لمكة !! 
ثظ جاء  لقل   لحاني ش لعشلي .. شجاءت همليكا  خنيوا شرجيوا شهييين  لحلص  لعالمة  ييى  إلسالم 

 ش لمسيمن  تحن ذريع   إلرياص..
ا كا   لجوان ل سل هرنل   فقالر .. ةح  ال ةجايا   فوذ  إرياص   ش ةح  نيا  شسطة    ش  فاستعي   لقرم

 لحر جح ي   لاير . ش آل   لاير  متاة   األسالنب  لسيمة  ش لا مقل آة  شييل ببكات  إلةتلةن شمحاضل ت 
  ل ضا ةات شةاش توا.. 

ش الر .. سيجايا شل   في  ليللما  شبالطلق   لشلعة !(    بلينتوظ  لجاوا  آبعا!(   شةح  في نشل  
أَْم َحِسَب الهِذيَن  عيف..  شدلةر   ما كتمر  في ة رسوظ هرنل     شداق    لع ةظ :  اةر    شيجب يينيا ةيذ  ل

ُ أَْضغَانَُهمْ  َْ لَْن يُْخِرَج َّللاه ِ  أَ   (29 محما:  فِي قُلُوبِِهْم َمَر

ةاير إلى  فأما آليقتيا في  لتلبة    فوي ييى  لي ةة م  ذلك. فلكيوا  لخامس ش ألساسي في  لتلبة    ير هةيا 
هن ء فليض  جوان  لاف   لعنية   في  لحال شبالمتةسل  شكل ةسب شسع    ال  كيف   ة سا  إال شسعوا. ف ل 
مسيظ يية   لجوان بي س  لاف   لصا ل  القتال. فرر   شةاال  فلضا  الهما      أثظ بتلك  . فقا ةل  لعاش في  لعقل.. 

 بةا   لحكظ  لشليي  شهنل  ذلك.  في كل يقل م  بالن  لمسيمن  ! ش ا سيق
شةعر إلى  لسنل في يمية   لتلبة  في  لمياةي  لمت امي   ار  لمستطاع   شبحسب كل ظلف ش ستطاي  كل 
فلن   سعةا  لحيان   إل ما    شتلسةر  لعقنا    شفوظ هةكام  لاو    شتحكة   لي س   ش لل ي  األرالق ش لسير    

 لر  عي. شل   ييى آليق   هسيظ ثظ  اتل(.. فما ن م  لمسيظ مسيما  فعية  جوان  تال شرف  سري   ل وظ  لسةاسي ش 
  لاف   فليض  م يوا م ل  لصال  ش لصةام ال تختيف ييوا إال  أةوا هبا فلضة  كما بنيا .

ان ه  يمل  ب  هقةش كا  ل  ربا في  لجايية    ف له ه   سيظ ةتى  أرذه   فحاء ورم هة ي  هبي يليل :   
  فقال: هو  بير يمي؟  الر :  أةا    ال: هو  فال ؟  الر :  أةا:  ال: هو  فال ؟  الر :  أةا   فيبس ألمت    
شركب فلس  ثظ ترج   ييوظ   فيما رهللاه  لمسيمر   الر : إلةك ييا  ا يملش    ال: إةي  ا هللامين   فقاتل ةتى جلح 

ال ألرت : سية : ةمة  لقرمك هش غضبا لوظ   هم غضبا هلل   فحمل إلى هيي  جليحا   فجاء دعا ب  معاذ   فق
 رش ه  لجماي  (رسرل ؟  ال: غضبا هلل شرسرل    فمات شنرل  لجي . ما ديى هلل دال 

شييا  إبار  لطة   ال واركوا  لقاياش  شل    ومريا  ل ء   ييا  شةح  ةشنل إلنوا لعيوا ت نل فضرلوظ   شتشا 
 م  ذ ق يلف (..فهدحاص  لعحيم  لطليق    

ياول  ارس   لقتال(..  لتلبة  تحن بليق  لسنرف شههيح  للداص   شنشي  لما ف    شمشيي   لتلبة   م 
  لطا ل ت..   شال ه صا  لتلبة   لعسكلي  ش لتاريب  لعميي  ييا .. ال   شىةما  لتلبة  في كل شج ..

لممم  هسماء    لحسيى شد ات   لعال  تصحةم  لعقنا  في منا    لمعلك ..   ةعظ ييا  ةنث وار   
شتشلق هةر ريا في  يب    فتصم يقنات    شيار  شي وظ  طليق  إلوة  يجنب    ه    ير  لخالق شير  لله ق   

شةاه  لمحي  لممنن   شير  لقري  لقانر  شير  لجبار شير  لميتقظ.. شيار  ه    مع   سمع  شيبصله  شير
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ييا  ةنث تحرع  لعقنا  شجريليا في هيماق هيماق ة س  شرشة     شورن ساي  في  لصف  شييصله شيابل همله.
(!    م   اتل في سينل   فر ق ةا  .. شجين ل   لجي  لرالص..  شيار  معيى  رل  ديى   يية  شسيظ :  

 شيل تجب  لجي  ل اسا يقنا !؟ 
شيتعيظ مكارم  ألرالق  ألة   اع ة س  هلل ش ةخي  م   شفي مقام  لصف  ألشل   شساي   لقتال   تحكر  ة س   

  ل   لمرت   شرهللاه في هللا لاةةا..  فةعحس   ريق    شيذيب يم  شغم    شتل ه سوال  لنيا  يابا   رابعا . ييا  إذ تل 
تذكل  لحيا ا ش  لحش  ا   شتر   م  كل دانل  ذ    تيقة  المرت ش ليار  لميتشل م   لش ا ا ه  فنوا هجي   فن

تسلي معاةي  إلستا ار في كل رال ا باة .. فرطا اه ش ا الح  لمرت   فةقرل : ستا ل    لع ةظ.. مل  ش ةا    
  شلعيوا رنل م  تليايا مئات  لمل ت  سبح  هةةق   ذ ت هةجار كليم   ييى سجان  فارل  هيجمة    فرق 

 عا يشاء نسظ . ش ا يج   ألشالن شةامن هم   لمركنن  ألشربي  ل اره   في دالر  هةنق رافن  ألضر ء  
 لعةال.. شرال يذ   لعابا  لملف  إلى ه شيت  وتوجا..ه رل لعل ذلك  إلستا ار ه عا هثل  في  لي س شهسلع شدرال .. 

 لعيوا   ش إلرالص ش لقيرل مي    تعالى..
 لمخيصن     شداق  ةما  شكذ  كل ريق   شكل فوظ شكل  صنل    ييا  في  ل ارر ةنث   تم   ييى

ب  ةييل شه ل ة  م   لسيف  لذو  كاةر   قرلر  أ إذ  هيجمن ييةكظ  لمسأل  فأةنيريا إلى هيل  ل ارر فقا ت  ل 
 .. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإَ هللا لمع المحسنين    لوظ  الوا    لقرل  تعالى:

ط   شير كذلك شيذ  هساس    آاي  شعبان  ومجل  أن  وا شيأثظ فالقتال شمبابلت .. لةس مجلن عبان  فق 
بتلكوا.. شل ي  شسني  تلبة  في آليقتيا شير ه صل  لسيل..  فور  كررس ملكح( لتصحةم  لعقنا    شتوذوب 
 لسير    شفوظ  لر      ش إليا ن  لعسكلي  لمختصل  لمبابل.. شم  ذ ق يلف.. شيالوظ م  مساكن  هشلئك 

 علفر  يذ  شال   ومرة     مساكن  .. كال بل ر   ييى  يربوظ ما كاةر   كسير .. فذلك فضل   ومتة    لذو  ال
م   شاء..  ش تيك شلةمت  تبار  شتعالى ورل  هةاسا شيصلف هللارلي   شيتقيل هةاسا  شيكلموظ  شيلن آلرلي    

ِ  َوَربنَك يَْخلُقُ   شيختار م  وتخذ م   لشوا ء شيمجل هللارلي  .. ََ َّللاه ََ لَُهمُ اْلِخيََرةُ سُْبَحا َما يََشاُء َويَْختَاُر َما َكا

 ََ ا يُْشِركُو  .( 68  لقصم: َو.َعَالَ  َعمه
 

ل في  ا ي مياةي  لتلبة  . شال سةما مشةاير إلى ممارس   لجوان جيبا إلى جيب م   لع شىةا شى  كيا ةعتقا
لوا  لنرم . إال ه   لجوان كل مت امل  حتاج  لعيا كي  ست ةظ فة  إذ  تعنين  ل ليض  في جوان  لاف  كما ير ةا

 شيصيل شي ين إلى ه   قرم  الجوان  كل مياةة  شمل تب  شهةر ي  .. 
  قرل  إلمام  ب   ل ةظ في  لح ن: 
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 : مرا.ب الجهاد 

 للفع  في  لاةةا فوظ  لما كا   لجوان ذرش  سيام  إلسالم ش يت  شمياهل هيي  هييى  لمياهل في  لجي  كما لوظ 
 أليير  في  لاةةا ش آلرل  . كا  رسرل   في  لذرش   لعيةا مي  ش سترلى ييى هةر ي  كيوا . فجايا في   ةق 
جوانه  القيب ش لجيا  ش لاير  ش ليةا  ش لسةا ش لسيا  . شكاةن سايات  مر رف  ييى  لجوان  قيب  شلساة  شياه 

ولو َئنا  كل  شهي موظ ييا    ار  . شهمله   تعالى  الجوان م  ةن   ع   ش ال : شلوذ  كا  هرف   لعالمن  ذ

فوذه سرر  مكة  همل فنوا  جوان  . 52 ل ل ا      لبعثنا في كل قرية نذيرا فال .طع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
ير بتيية   لحج  شىال فوظ تحن  ول هيل  إلسالم  ل  ار  الحج  ش ليةا  شتيية   لقلهللا  شكذلك جوان  لميافقن  إةما 

 . (73  لترب :( يَا أَينَها النهِبين َجاِهِد اْلكُفهاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواهُْم َجَهنهُم َوبِئَْس اْلَمِصيرُ  .  ال تعالى 
وورتة الر ل والقائموو به أفرا  في  فجسا  المنافقنن أصعب من جسا  الكفار وهو جسا  قوائ ارمة

العالم والماار وو فيه والمعاونوو و يه وإو  انوا هم ارو نن ود ا فسم اروظموو وند هللا ودرا ولما  او من 
تتك م به وند من تخاد  ووته وأذاه  او ل ر ل ص وات  أفضل الجسا  وول الوق مة شد  المعارك ممل أو

 لوف اروفر و او لنبننا ص وات هللا و المه و يه من ذلك أ مل الجسا  وأتمه . هللا و نسم و المه من ذلك ا
 لمجايا شلما كا  جوان هيا ء   في  لخارج فليا ييى جوان  لعيا ة س  في ذ ت   كما  ال  لييي:    

جوان  لعاش في  (  كا  جوان  لي س مقاما ييىم  جايا ة س  في آاي    ش لمواجل م  يجل ما ةوى   يي 
 لخارج شهدال ل  فلة  ما لظ  جايا ة س  هشال لت عل ما هملت    شتتل  ما ةونن يي  شيحاربوا في     لظ  مكي  
جوان ياشه في  لخارج ف ةا  مكي  جوان ياشه ش إلةتصاف مي  شياشه  لذي بن  جيية   ايل ل  متسيط يية  لظ 

ي   لخلشج إلى ياشه ةتى  جايا ة س  ييى  لخلشج فوذ   ياش    ا  جاياه شلظ  حارب  في   . بل ال  مك
 متح   لعيا  جوانيما.  شبنيوما ياش ثالث ال  مكي  جوانيما إال  جوانه شير ش  ف بنيوما و بط  لعيا ي  
جوانيما شيخذ ل  شيلجف    شال وح ل  خنل ل  ما في جوانيما م   لمشاق شتل   لح رع شفرت  ليذ ت 

ات شال  مكي  ه   جايا ذويك  لعاشي  إال  جوانه ف ا  جوانه ير  ألدل لجوانيما شير  لشةطا   ال ش لمشتوة
. ش ألمل  اتخاذه ياش  تيية  ييى  ست ل غ  لرس  في  6فاآل   إَ الشيطاَ لكم عدو فا.خذوه عدوا تعالى : 

 ن  ألة اس .محاربت  شمجايات  كأة  ياش ال   تل شال  قصل ي  محارب   لعيا ييى يا
فوذه ثالث  هيا ء همل  لعيا  محاربتوا شجوانيا ش ا بيي  محاربتوا في يذه  لا ر شسيطن يية   متحاةا م  
  ل  ش بتالء فأيطى    لعيا مان  شيا  شهير ةا شسالةا لوذ   لجوان شهيطى هيا ءه مان  شيا  شهير ةا شسالةا 

عة فتي  لنيير هرباريظ شيمتح  م  وتراله شيترلى رسي  مم  وترلى شبال هةا  ل ليقن   اآلرل شجعل  عضوظ لب
ش ال   .20 ل ل ا  (   وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أ.صبروَ وكاَ ربك بصيرا  لشةطا  شةحب  كما  ال تعالى : 

حت  نعلم كم نولنبلو ش ال تعالى :  . 4محما   ذلك ولو يشاء هللا النتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض تعالى 

فأيطى عبانه  ألسماع ش أل صار ش لعقرل ش لقر  شهةحل  . 31محما   المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
شهمليظ م   . 12 ألة ال   إني معكم فثبتوا الذين آمنوا يينوظ كتب  شهرسل إلنوظ رسي  شهمايظ  مال  ت  ش ال لوظ: 

ياشيظ شهريليظ هةوظ إ   مت ير  ما همليظ    لظ وح لر  ميصرري  ييى  ي ظ  لعر  لوظ ييى ةلصه همله  ما ير م  
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ياشه شياشيظ شهة  إ  سيط  يينوظ فيتلكوظ  عة ما هملش     شلمعصنتوظ ل  ثظ لظ وميسوظ شلظ  قيطوظ بل همليظ 
ظ هة  م  ه   ستقيير  همليظ شيا شش  جل ةوظ شيعرنش  إلى ميايض  ياشيظ فنيصليظ يينوظ شي  ليظ بوظ فأريلي

 لمتقن  ميوظ شم   لمحسين  شم   لصابلي  شم   لمممين  شهة  وا ف  ي  عبانه  لمممين  ما ال وا فعر  ي  
هة سوظ بل بافاي  ييوظ  ةتصلش  ييى ياشيظ شلرال نفاي  ييوظ لتخط وظ ياشيظ ش جتاةوظ شيذه  لما فع  ييوظ 

ع  فم  شجا رنل  فيةحما   شم  شجا غنل ذلك فال  حسب إ ماةوظ شييى  اره فل   ر   إل ما   رين  لما ف
 ويرم  إال ة س .

شهمليظ ه   جاياش  فة  ةق جوانه   كما همليظ ه  وتقره ةق تقات    شكما ه  ةق تقات :  ه   طاع فال 
 عصى شيذكل فال ويسى شيشكل فال  ك ل.  فحق جوانه ه   جايا  لعيا ة س  لةسيظ  يب  شلساة  شجر رة  هلل 

ةكر  كي  هلل شباهلل ال لي س  شال بي س  . شيجايا بةطاة  بت ذوب شياه شمعصة  همله ش رت اص ةوة  فلة   عا ف
 ألماةي شيميي  لالشر شيعا  ل قل شيأمل  ال حشاء شييوى ي   لتقى ش لوا  ش لع   ش لصيل شهرالق  إل ما  كيوا 

   ر  شسيطا  شيا   جايا بوا هيا ء   في  لخارج فجاياه بت ذوب شياه شمعصة  همله فنيشأ م  يذو   لجوانو
 قيب  شلساة  شياه شمال  لت ر  كيم    يي  لعيةا.  ش رتيف عبار ت  لسيف في ةق  لجوان فقال  ب  عباس : 
ير  ست ل غ  لطا   فة  شهال  خاف في   لرم  ال ظ . ش ال مقاتل  يمير  هلل ةق يمي  ش يياشه ةق عبانت  . 

    ب   لمبار : ير مجايا   لي س ش لور  .  ييا ش ال
 
 فنذا ورد هذا فالجسا  أربة مراتب : 

 جسا  النفا .  -
 وجسا  الايواو . -

 وجسا  الكفار . -

 وجسا  المنافقنن : -
 

 وأما جسا  النفا : 
 :فجوان  لي س هرب  مل تب ه ضا

شال سعان  في معابوا شمعانيا إال    ه   جايايا ييى تعيظ  لوا  شنو   لحق  لذي ال فالح لوا  إحداها
 شمتى فاتوا ييم  بقنن في  لا ري  .

 ه   جايايا ييى  لعمل     عا يمي  شىال فمجلن  لعيظ بال يمل إ  لظ  ضليا لظ وي عوا .  المانية 
م  ه   جايايا ييى  لاير  إلة  شتعيةم  م  ال  عيم  شىال كا  م   لذو   كتمر  ما هةحل     المالمة 

  لوا  ش لينيات شال وي ع  ييم  شال ويجة  م  يذ ص  . 
 ه   جايايا ييى  لصيل ييى مشاق  لاير  إلى   شهذ   لخيق شيتحمل ذلك كي  هلل. الرابعة 
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يذه  لمل تب  ألرب  دار م   للباةنن  . فل   لسيف مجمعر  ييى ه   لعالظ ال  ستحق ه   فلذ   ست مل  
علف  لحق شيعمل    شيعيم  فم  ييظ شيمل شييمظ فذ   وايى ي ةما في مي رت  لسماش ت  سمى رباةةا ةتى  

. 
 :وأما جسا  الايواو 

ما جوان  لشةطا  فملتيتا  إةا يما جوانه ييى نف  ما ويقي إلى  لعيا م   لشيوات ش لشكر   لقانة  في 
ش لشور ت فالجوان  ألشل  كر   عاه  لةقن    إل ما   ل اةة  جوانه ييى نف  ما ويقي إلة  م   إلر ن ت  ل اسا 

( وجعلنا منهم أئمة يهدوَ بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيا.نا يوقنوَش ل اةي  كر   عاه  لصيل  ال تعالى:   
 إلر ن ت  ل اسا  ش لةقن   فأريل ه  إمام   لاو  إةما تيال  الصيل ش لةقن  فالصيل واف   لشور ت ش 24 لسجا  

 . ش لشيواتواف   لشكر  

 وأما جسا  الكفار: 
يية  م   لر ةا   لعقربات  لتي جاءت بوا  لشليع  لم  يصى   شرسرل  ةريا  هةايما يقرب   لمقاشر  

ش لعان كما تقام . ش ل اةي يقاص  لطا     لممتيع  كالتي ال  قار يينوا إال  قتال فادل . يذ  ير جوان  ل  ار 
بيات  نير  رسرل   ديى   يية  شسيظ إلى نو     لذي  ع      فيظ  ستجب هيا ء   شرسرل  .  ف ل م  

ل    فلة   جب  تال  ةتى ال ت ر  فتي  شيكر   لاو  كي  هلل . شكا    لما  عث ةية  شهمله باير   لخيق إلى 
ََ  يمسيمن   قرل  تعالى : نوي  لظ  أذ  ل  في  تل هةا ييى ذلك شال  تال  ةتى ياجل إلى  لماوي  فأذ  ل  شل أُِذ

َ َعلَ  نَْصِرِهْم لَقَِدير   َه َّللاه ََ بِأَنهُهْم اُِلُموا َوإِ ُ *  ِللهِذيَن يُقَا.َلُو َْ يَقُولُوا َربننَا َّللاه ِ إِال أَ الهِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحق 

ِ النهاَس بَْعَضُهْم بِ  َه َولَْوال دَفُْع َّللاه ِ َكثِيراً َولَيَْنُصَر َمْت َصَواِمُع َوبِيَع  َوَصلََوات  َوَمَساِجدُ يُذَْكُر فِيَها اْسمُ َّللاه بَْعِض لَُهد ِ

َ لَقَِويٌّ َعِزيز   َه َّللاه ُ َمْن يَْنُصُرهُ إِ َكاةَ *  َّللاه الةَ َوآ.َُوا الزه ِِ أَقَاُموا الصه َْ َمكهنهاهُْم فِي األَْر  َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف الهِذيَن إِ

ِ َعاقِبَةُ األُُمورِ  كتب عليكم القتال  ثظ إة   عا ذلك هشجب يينوظ  لقتال  قرل  تعالى:    َونََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِله

 وهو كره لكم وعس  أَ .كرهوا َيئا وهو خير لكم وعس  أَ .حبوا َيئا وهو َر لكم وهللا يعلم وأنتم ال .علموَ
  شي ظ همل  لجوان في يام   لسرر  لماةة  شذم  لتاركن  ل  ششد وظ  الي اق شملض  لقيرص فقال   إل جاصشهكا

تعالى:    ل إ  كا  هللا اؤكظ شهبياؤكظ شىرر ة ظ شههش جكظ شيشنلت ظ شهمر ل   تلفتمريا شتجار  تخشر  كسانيا 
لبصر  ةتى  أتي    أمله و  ال وواي  لقرم شمساك  تلضرةوا هةب إلةكظ م    شرسرل  شجوان في سيني  فت

إنما المؤمنوَ الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم ير.ابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في  ل اسقن (. ش ال تعالى: 

ُ  ال تعالى :  سبيل هللا أولئك هم الصادقوَ لَْت سُوَرة  فَإِذَا أ ْنِزلَْت سُوَرة  ُمْحَكَمة  َوذُِكَر َويَقُوُل الهِذيَن آَمنُوا لَْوال نُز ِ

ِ َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت  ََ إِلَْيَك نََظَر اْلَمْغِشي  ِ  يَْنظُُرو َطاَعة  َوقَْول  *    فَأَْولَ  لَُهمْ فِيَها اْلِقتَاُل َرأَْيَت الهِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَر

 َ ََ َخْيراً لَُهمْ َمْعُروف  فَإِذَا َعَزَم اأْلَْمُر فَلَْو َصدَقُوا َّللاه عُوا *   لََكا ِِ َو.ُقَط ِ َْ .ُْفِسدُوا فِي اأْلَْر َْ .ََولهْيتُْم أَ فََهْل َعَسْيتُْم إِ

َيا أَينَها الهِذيَن  شيذ  ك نل في  لقلهللا  شكذلك تع ةم  شتع ةظ هيي  في سرر   لصف  لتي  قرل فنوا :    أَْرَحاَمكُمْ 

ِ بِأَْمَواِلكُْم  * .َِجاَرةِ .ُْنِجيكُْم ِمْن َعذَاِب أَِليمِ  آَمنُوا َهْل أَدُلنكُْم َعلَ  ََ فِي َسبِيِل َّللاه ِ َوَرسُوِلِه َو.َُجاِهدُو ََ بِاله .ُْؤِمنُو

 ََ َْ كُْنتُْم .َْعلَُمو ِمْن .َْحتَِها األَْنَهاُر َوَمَساِكَن َطي ِبًَة يَْغِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم َويُدِْخْلكُْم َجنهاِت .َْجِري * َوأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْير  لَكُْم إِ

َِ ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ  ِر اْلُمْؤِمنِينَ *  فِي َجنهاِت َعدْ ِ َوفَتْح  قَِريب  َوبَش ِ شكقرل  تعالى :   َوأُْخَرى .ُِحبنونََها نَْصر  ِمَن َّللاه
 َِوِعَماَرةَ اْلَمْسج ِ ِ أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاج  ََ ِعْندَ َّللاه ِ ال يَْستَُوو ِ َواْليَْوِم اْلِخِر َوَجاَهدَ فِي َسبِيِل َّللاه ِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاله

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظهاِلِمينَ  ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسهِ *  َوَّللاه ِ الهِذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا فِي َسبِيِل َّللاه ْم أَْعَظمُ دََرَجةً ِعْندَ َّللاه

 ََ َِ َوَجنهاِت لَُهْم فِيَها نَِعيم  ُمِقيم  *  َوأُولَئَِك هُُم اْلفَاِئُزو ُرهُْم َربنُهْم بَِرْحَمِة ِمْنهُ َوِرْضَوا َ  * يُبَش ِ َه َّللاه َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً إِ
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ُ ِبقَْوِم يُِحبنُهْم َويُِحبنونَهُ يَا أَين  ش رل  تعالى:   ِعْندَهُ أَْجر  َعِظيم   َها الهِذيَن آَمنُوا َمْن يَْر.َده ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْ.ِي َّللاه

ََ لَْوَمةَ الئِمِ  ِ َوال يََخافُو ََ فِي َسبِيِل َّللاه ةِ َعلَ  اْلَكافِِريَن يَُجاِهدُو ِ يُْؤ.ِيِه َمْن يََشاُء ذَِلَك فَضْ  أَِذلهِة َعلَ  اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزه ُل َّللاه

ُ َواِسع  َعِليم   ََ  :  ش ال تعالى  َوَّللاه ِ َوال يََطأُو ذَِلَك بِأَنهُهْم ال يُِصيبُُهْم َاَمأ  َوال نََصب  َوال َمْخَمَصة  فِي َسبِيِل َّللاه

ِ نَْيالً إِاله  ََ ِمْن َعدُو  ً يُِغيظُ اْلكُفهاَر َوال يََنالُو َ ال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِينَ َمْوِطئا َه َّللاه َوال  * كُتَِب لَُهْم بِِه َعَمل  َصاِلح  إِ

ُ أَْحَسَن  ََ َواِدياً إِاله كُتَِب لَُهْم ِليَْجِزيَُهُم َّللاه ََ نَفَقَةً َصِغيَرةً َوال َكبِيَرةً َوال يَْقَطعُو ََ يُْنِفقُو  .  َما َكانُوا يَْعَملُو
ي  هيمالوظ شما وبابلشة  م   أليمال ش ألمل  الجوان شذكل فضا ي  في  ل تاص ش لسي  فذكل ما ورلاه  

هك ل م  ه   حصل  شلوذ  كا  هفضل ما تطرع     إلةسا  شكا   ات اق  لعيماء هفضل م   لح  ش لعمل  شم  
رهس  ألمل :   ظ دال   لتطرع شدرم  لتطرع كما نل يية   ل تاص ش لسي  ةتى  ال  لييي ديى   يية  شسي

إ  في  لجي  لمئ  نرج  ما بن   لارج  ش لارج  كما :   ش ال  (  ذشر  سيام   لجوان إلسالم شيمرنه  لصال  ش 
م   غيل  اماه في سينل   ةلم  :   مت ق يية  ش ال  (  بن   لسماء ش ألرض هيايا   ليمجاياو  في سيني 

ربا  ورم شلني  رنل م  دةام بول شقةام  شى  ديى   يية  شسيظ :    رش ه  لبخاري . ش ال(    ييى  ليار
ربا  ورم :   شفي  لسي  . (  رش ه مسيظ  مات  جلي يية  يمي   لذي كا   عمي  شهجلي يية  ره   شهم   ل تا 

سوما  ليار ينيا  ال تم:   ش ال ديى   يية  شسيظ  ( في سينل   رنل م  هلف ورم فةما سر ه م   لمياهل
:   هةما   إلمام ال  لتلمذي ةاوث ةس  شفي مسيا (  ين   كن م  رشة    شين   اتن تحلس في سينل  

ه  رجال  ال  ا . شفي  لصحةحن  :   ( لني   قام لنيوا شيصام ةواريا  هلفةل س  لني  في سينل   هفضل م  
 ال هريلةي  ال يل تستطة  إذ  رلج   ال تستطة ال رسرل   هريلةي  شيء  عال  لجوان في سينل   

( . شفي  لسي  هة  ديى   يية    لمجايا ه  تصرم ال ت طل شتقرم ال ت تل  ال ال  ال فذلك  لذي  عال  لجوان
  . ( إ  ل ل هم  سةاة  شسةاة  همتي  لجوان في سينل  :   شسيظ  ال 

ضيوا م ل ما شرن فة . فور ظايل ييا  إليتبار فل  ة    لجوان شيذ   اص ش س  لظ ولن في ثر ص  أليمال شف
يام ل ايي  شلانله في  لاو  ش لاةةا شمشتمل ييى جمة  هةر ع  لعبان ت  لباآي  ش ل ايل  فلة  مشتمل م  محب  

أليمال   تعالى ش إلرالص ل  ش لتركل يية  شتسيةظ  لي س ش لمال ل  ش لصيل ش لحيا شذكل   شسا ل هةر ع  
ييى ماال  شتمل يية  يمل هللارل ش لقا ظ    م   لشخم ش ألم  بن  إةا   لحسينن  ن  ما إما  ليصل ش ل  ل 
شىما  لشوان  ش لجي  . ثظ إ   لخيق ال با لوظ م  محةا شممات ففة   ستعمال محةايظ شمماتوظ في غا   سعانتوظ 

فل  م   لياس م  ولغب في  أليمال  لشاوا  في  في  لاةةا ش آلرل  شفي تلك  ذياص  لسعانتن  هش ةقصوما
 لاو  هش  لاةةا م   ي  مي عتوا. فالجوان هة   فنوما م  كل يمل باوا ش ا ولغب في تلقة  ة س  ةتى  صانف  
 لمرت فمرت  لشونا ه سل م  كل منت  شيي هفضل  لمنتات . شىذ  كا  هدل  لقتال  لمشلشع ير  لجوان 

او  كي  هلل شه  ت ر  كيم    يي  لعيةا فم  مي  يذ   رتل  ات اق  لمسيمن  . شهما شمقصرنه ير ه   كر   ل
م  لظ  ك  م  هيل  لمماةع  ش لمقاتي  كاليساء ش لصيةا  ش لل يب ش لشةر  ل ينل ش أليمى ش لحم  شةحريظ فال 

 تل  لجمة  لمجلن  ل  ل إال  قتل ييا جمورر  لعيماء إال ه   قاتل  قرل  هش فعي  شى  كا   عضوظ ول  إ اة  
  ليساء ش لصيةا  ل رةوظ ماال ليمسيمن  . 
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شهبي   لجوان  لر جب لي  ار ش لممتيعن  ي   عة  لشل    كماةعي  لحكا  ش لخر رج شةحريظ  جب  بتا ء 
 ام شنفعا فلذ  كا   بتا ء فور فلض ييى  ل  ا   إذ   ام     لبعة سقط  ل لض ي   لبا ن  شكا   ل ضل لم  

 . ال يستوي القاعدوَ من المؤمنين غير أولي الضرر     كما  ال   تعالى :
فأما إذ  هر ن  لعاش  لوجرم ييى  لمسيمن  فلة   صنل نفع  ش جبا ييى  لمقصرنو  كيوظ شييى غنل  

م بينكم وبينهم وإَ استنصروكم في الدين فعليكم النصر إال عل  قو   لمقصرنو  إلياةتوظ كما  ال   تعالى :

شكما همل  لييي ديى   يية  شسيظ بيصل  لمسيظ شسر ء هكا   للجل م   لملتح   ليقتال هش لظ  ك    ميثاق
شيذ   جب  حسب  إلمكا  ييى كل  ةا بي س  شمال  م   لقي  ش ل  ل  ش لمشي ش للكرص كما كا   لمسيمر  لما 

  هةا  هذ  في تل   لجوان  بتا ء لطيب  لعاش  لذي  سموظ فة   صايظ  لعاش يام  لخياق شلظ  أذ    في تلك
يقولوَ إَ بيو.نا عورة وما هي بعورة إَ إلى  ايا شرارج بل ذم  لذو   ستأذةر   لييي ديى   يية  شسيظ 

او  فوذ  نف  ي   لاو  ش لحلم  ش ألة س شير  تال  ضطل ر شذلك  تال  رتةار ليحيان  في  ل يريدوَ إال فرارا
 شىيال   شإلرياص  لعاش .

 وأما جسا  المنافقنن: 
يا أيها النبي جاهد  : جوان  لميافقن  إةما ير بتيية   لحج  شىال فوظ تحن  ول هيل  إلسالم  ال تعالى

فجوان  لميافقن  هدعب م  جوان .  73 لترب    الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
وان رر ص  ألم  ششرث   للسل ش لقا مر     هفل ن في  لعالظ ش لمشاركر  فة  ش لمعاشةر  يية  شى   ل  ار شير ج

كاةر  يظ  أل ين  يان  فوظ  ألي مر  ييا    ار  شلما كا  م  هفضل  لجوان  رل  لحق م  با   لمعارض م ل 
سالم  م  ذلك  لح,  ألشفل شكا  ليينيا تت يظ    ييا م  تخاف سطرت  شهذ ه كا  ليلسل دير ت   يينوظ ش  ه 

 دير ت   شسالم  يية  م  ذلك هكمل  لجوان شهتم  .

شهما جوان  ل  ار ش لميافقن  فأرب  مل تب  القيب ش ليسا  ش لمال ش لي س شجوان  ل  ار هرم  النا شجوان 
  لميافقن  هرم  اليسا  .

الةنتوظ شيكل سل  ليظ إلى   شه   جايايظ  العيظ ش لحج  شهما سنلت  في  لميافقن  فلة  همل ه   قيل ميوظ ي
شهمله ه   علض ييوظ شياي, يينوظ شه  ويي   القرل  ليية  إلى ة رسوظ شةواه ه   صيي يينوظ شه   قرم ييى 

  يرريظ شهريل هة  إ   ستا ل لوظ في   ا ل   لوظ فوذه سنلت  في هيا    م   ل  ار ش لميافقن  .
 

   لباص  مرضرع  لتلبة  شمجاالتوا (  كيمات في  لتلبة  للجل ياش تجلب   لتلبة   لجوان   بي س  شةختظ يذ
متعيما  شمعيما شملبةا شمجايا .. إلى ه  ال ى رب  بونا  ييى ذلك  لارص   رةم    شتقيي  في  لصالحن  . 

   يح م رةم   :  محما ييا فيقتطف م  تل ث   لع ةظ  عة  لمختصل ت .. ليشةر  لمجايا  لشونا هبر
 

 المجاهدة خصائص القاعدة الصلبة  : 
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ال با ليردرل إلى  لمجتم   لمسيظ م  آال   تتحمل ت الةا  لطليق   شييى يذه  لطال   ه  تار  ه  
في سينل نيرتوا    ء لذي وتصارش  إلةقاذ  لبشلي  لةسر  هةاسا يانون    بل م   ليماذج  لتي تستلرم كل بي

 شال با ه  تترفل ييايظ د ات ييى رهسوا:
 : أو يكونوا ربانننن – 1

  ََ ََ اْلِكتَاَب َوبَِما كُْنتُْم .َدُْرسُو ش للباةي ير  لعالظ  لعامل  .(79 هللال يمل  :   َولَِكْن كُونُوا َربهانِي ِيَن بَِما كُْنتُْم .ُعَل ُِمو
ء   ش ا  ال محما ب   لحيفة  ورم مات  ب  عباس:    لنرم   فقا  ال سعنا ب  جينل: رباةنن : هي ةكماء شهت ةا

ِ َوَما َضعُفُ  مات رباةي يذه  ألم  (   ََ َكثِير  فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم فِي َسبِيِل َّللاه ِ قَا.ََل َمعَهُ ِرب ِينو وا َوَكأَي ِْن ِمْن نَبِي 

ابِِرينَ  ُ يُِحبن الصه ش للبي كما  ال  لحس   لبصلي:    لعيماء  لصيل   ش للبي ير   (146 هللال يمل  :  َوَما اْستََكانُوا َوَّللاه
  للباةي ألة  يلف ربربنت    شيياه شديل م  هةي (.

 جب ه   كر  رباةةا م  ةنث ةلكت  شنيرت  شسمت  شديله شييم  شيمي    هي ال  انب يي  لح   ه  
فُونََك  شهة  كافة  شةامة   كيمه شيلياه.    ييى كل بيء  اول   شهة  مصار  لعح    ِ ُ بَِكاِف َعْبدَهُ َويَُخو  أَلَْيَس َّللاه

ُ فََما لَهُ ِمْن َهادِ  ُ بِعَِزيِز ِذي اْنتَِقامِ  * بِالهِذيَن ِمْن دُونِِه َوَمْن يُْضِلِل َّللاه ُ فََما لَهُ ِمْن ُمِضل ِ أَلَْيَس َّللاه  َولَئِنْ * َوَمْن يَْهِد َّللاه

ِ إِ  َِ َّللاه ََ ِمْن دُو ُ قُْل أَفََرأَْيتُْم َما .َدْعُو َِ لَيَقُولُنه َّللاه ُ بُِضر ِ َهْل هُنه َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السهَماَواِت َواألَْر َْ أََرادَنَِي َّللاه

ِه أَْو أََرادَنِي بَِرْحَمِة َهْل هُنه ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِه قُْل حَ  فَاُت ُضر ِ َِ ََ َكا لُو ُ َعلَْيِه يَتََوكهُل اْلُمتََوك ِ  . (38-36  لحمل:  ْسبَِي َّللاه

   ََْيِء قَِدير َْ يَْمَسْسَك بَِخْيِر فَُهَو َعلَ  كُل ِ  َف لَهُ إِال هَُو َوإِ َِ ُ بُِضر ِ فَال َكا َْ يَْمَسْسَك َّللاه  .(17  ألةعام: َوإِ

 بيء  اول   ثظ  عا ذلك  عي  ييى  لمأل  لجايية : جب ه   ض   لا عة  ةصب ينية  ه    ييى كل 
 قُِل ادْعُوا ََُرَكاَءكُْم ثُمه  َِ َِ فَال .ُْنِظُرو اِلِحينَ  * ِكيدُو َل اْلِكتَاَب َوهَُو يَتََوله  الصه ُ الهِذي نَزه َه َوِلي َِي َّللاه -195  أليل ف:  إِ

196) . 
  م    .ال با لم  وتصا  إلةقاذ  لياس ه   كر  ه ر  ميوظ ال با ه   ستما  إلةسا  يرة  شيحت  شىلوام 

 اهلل   ال با لم  وتصار لتطونل  لياس ه   كر  هآول ميوظ   شال با لم  وتقام للف   لياس ه   كر  هييى ميوظ 
. 
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  التجر  ل دوو  ون المنافة الدننوية وتمارها العاج ة القريبة : - 2

َْ أَْجِرَي إاِل ر  : إذ جاء  ألةيةاء جمةعا  قرل ِ اْلعَالَِمينَ  َوَما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجِر إِ  (145-  لشعل ء   َعلَ  َرب 

 ت لرت يذه  آل   ك نل  ييى لسا   للسل دير ت   شسالم  يينوظ في سرر   لشعل ء.
   حنل  ب  فل س هةا شلذ  فعياما يلض  للسرل ديى   يية  شسيظ ييى بيي يامل ب  دعصع   ال ل

؟   ال رال ك   ه كر  ليا  ألمل م   عا هرهون إ  ةح   ا عيا  ييى همل  ثظ هظول    ييى م   رجالوا:  
 رسرل   ديى   يية  شسيظ  ألمل هلل  ضع  ةنث  شاء   فأبر  يية (.

سة وله   في ةةات  شييى شلظ  ك   عيظ رسرل   ديى   يية  شسيظ هة  سنيتصل   شه  يذ   لاو  
ََ وا     بل كا  رب   خاآب   ا ال:  ا نَذَْهبَنه بَِك فَإِنها ِمْنُهْم ُمْنتَِقُمو أَْو نُِرَينهَك الهِذي َوَعدْنَاهُْم فَإِنها َعلَْيِهْم  *   فَإِمه

 ََ  (.42-41 لحرلف:  ُمْقتَِدُرو

   لاو  سنيتصل   شكا  ال  عا شال وبا   هةا  م  شل   رسرل   ديى   يية  شسيظ  عتقا ه  يذ
 (. هللال  اسل فل  مرياكظ  لجي    ديل او   لمعذبن : و لمسيمن  إال ييى  لجي    فقا  ال يذ  ليمضط

  ه ا عكظ ييى ه  تميعرةي مما تميعر  مي  ش ال ديى   يية  شسيظ ورم بةع   لع ب   ل اةة  لألةصار: 
  ليةع  ش لص ق  م    ييى  لجي فا(. ر  : فما ليا  ا رسرل   إ  ةح  شفنيا ؟  ال :  لجي ةسا  ظ  شهبياءكظ  ال

 ش ليةع  في  لاةةا  ييى  لعمل ليجي .
   ِ ََ فِي َسبِيِل َّللاه َه لَُهمُ اْلَجنهةَ يُقَا.ِلُو َ َْتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأ َ ا َه َّللاه ََ َوْعداً إِ ََ َويُْقتَلُو  فَيَْقتُلُو

ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعكُُم الهِذي بَايَْعتُْم بِِه َوذَلِ  َعلَْيِه َحق اً فِي التهْوَراةِ  َِ َوَمْن أَْوفَ  بِعَْهِدِه ِمَن َّللاه َك هَُو اْلفَْوُز َواأِلْنِجيِل َواْلقُْرآ

 (111   لترب :  اْلعَِظيمُ 

 
 قاود  الص بة:)ناء ال -3

 بتلبة   ليماذج   ال  لك ار  أليا ن   أل   لياس إةما وتانل   عل  ليماذج ش ألفذ ذ.  اليتمام جب 

َكْم ِمْن  يينيا ه  ةعتيي  ال ةا ال  ال ظ   ش ل ئ   لصابل  ش لصان   شى  كاةن  يني  فلةوا تيتصل  لذ    

ابِِرينَ  فِئَِة قَِليلَِة َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً  ُ َمَع الصه ِ َوَّللاه َِ َّللاه  (.249   لبقل :  بِإِذْ

يذه  لقايا   لصيب  يي  لتي هيانت  لجحيل   لعلبة  كيوا ه ام  للن  إلى  إلسالم   أل  م  ةماذجوا ه ا  كل 
ديى   يية  كاةر  ومنشة  للسرل    –جا ا  – لذي داح يياما بياره رن   ل با ل : و  لر ميعرةي ييا ا 

ةيل  لذي  –هويقم  لاو  شهةا ةي؟( شفي رش    لر ميعرةي يقاال  شسيظ لقاتيتوظ فة  هش هييك نشة    ثظ  ال:  
 . –ولبط     لبعنل 

شهدل هبر  كل ييى إة اذ جةش هسام    شهجاص  لذو  ر شنشه ييى تأرنله  ا ال:    ش لذي ال إل  غنله لر 
ييي ديى   يية  شسيظ ما رننت جةشا شجو  رسرل   (   شفي رش      لر جلت  ل الص  أرجل ههش ج  ل

ظيين ه   لسباع تخط يي ألة ذت  عث هسام  ( شفي يذه  ليح    لحاسم   عا شفا  رسرل   ديى   يية  
 لنيقذ  مر    هم   كاميوا م   إلةاثار ش لير ر. –ه ا  كل  –شسيظ ساق   رجال ةاهما 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1341  [  

 

م  تلبة   ليماذج  لصيب   لتي تستعصي ييى  إلغل ء شال تقيل  لية  ش لشل ء م   يل  أليا ء ال با 
ش ألدا اء . شال با م  تلبة   ألفذ ذ  لذو  ال  قيير   لذشبا  في ةر مة  لمجتم   لجاييي   شال وتمةعر  في 

. ةليا  ألفلع  لصيب   لتي ال تتير  ظلشف   لمختي     لعيادل  لصيب   لتي تحمل  لمجتم  ش لاير  فرق كاييوا 
 م  رياح  لمجتم    شال تت يى م  هير   .

لقا كا   جتةاه  لجةش  إلسالمي ليول نجي  ييا فتم  لعل ق شفارس إ ا  فةضاة  م   لقضا ا  لتي هذيين 
ة   ألرشع ه   لممررن  شةنليظ ت سنليا :  جتةاه  لجةش لاجي  نش       قا فلن  ش ةا  م  يانه . شل    لقض

 نش  ه    قا م  ريق  شال م  نوي  بي. – للشم ش ل لس  –يذ   لجةش راض  حرر هكيل ماةنتن  
لقا تلب  سيما   ل ارسي ييى مقام كسل   عا ه  هذل    شثل يلب    شكا  كسل  وبكي شيقرل : لظ ويق 

وي ق كل  –همنل فارس  لمسيظ  –ا  يياي سر  هلف آباخ ف ةا هستطة  ه  هعةش بوذ   لعان فقط؟ بنيما سيم
 ورم نريما ش ةا .

 
 )ناء الدوا  رنفسسم  بالع م الوايقي وال با   الخالصة: -4

ال با م  ه  ولبط  لا عة  ة س  هش ولبط   بةخ   القلهللا   ل ليظ تالش  شتجريا  شت سنل  شمعلف  هةكام    شه  
 ش للةم  ش لمال    ش إليت اف.وييي  لمسيظ ة س  بن  هرش    لمساجا ةنث  لسكية  

شه   حس   رتةار  لصحب   لطنب   لتي تال  ييى     شييةك  ا هري ه  تحس   التصال  م  والك ييى 
  ةال    شيذكل   اآلرل  مقال . شال تيس قةام  لينل في  هثل يمنق في بياء  لي سة   لمسيم  شد اء  للشح   ش ا 

 ش لخمةس .  إلثمن     شكذلك دةام  ليافي  شراد  ورمي كا  قةام  لينل نهص  لصالحن
شسر س    شلتحصن   لي س م   لور   ش شالبا م   لذكل  استمل ر إلةةاء  لقيب. شة    م    لشةطا 

 ش لشور   لجارف  ش لمنل .
   شكذلك ترآن   لي س ييى  لشكل في  للراء   ش لصيل ييى  ليالء   ش الستا ار م   لذةرص ش ألرطاء

 شتلبة   لي س ييى  لصيل ييى متايب  لطليق شتضحةات  لعقنا  شألش ء  لجان .
شال با م   ستاالل  لر ن في  لمطالع  فةما   نا   هش  لعبان  ش لعمل   شال  جره ه  ةقتل ةةاتيا  الجيسات 

  ل ارغ  ش لسول ت  لخاشي  م   ل ا ا .
الل كتاص   شسنل  رسرل   ديى   يية  شسيظ شيجب ه  تليى بياء  لتصرر  لصحةم ألة سيا م  ر

 (1  هيؤ .شةةا   لسيف  لصالم [ .

                                                
 ( .1/773   لذرا لج (1 
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  عل  المسلم أثر الذنوب: 

عان   لا ري    شم  ةسى   سم  شجا   شجا كل بيء   شم  فقا   فقا كل بيء   م  يلف   ذ ق 
َ   هةساه ة س . ََ َوال .َكُونُوا َكالهِذيَن نَسُوا َّللاه  (.19  لحشل:   فَأَْنَساهُْم أَْنفَُسُهْم أُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُو

شيظ  – سما : مصا ب  ألةيةاء  –مصا ب  لياس  – اةر   لذةرص ش لمصا ب  : الوايقة التا عة
لت  نل  لسنئات ثظ رف   –غنل  لمعصرمن   –للف   لارجات   شمصا ب غنل  ألةيةاء  –مر  م   لذةرص ر معص
 جات. لار 

  لذةرص تمني إلى مصا ب.       لقاةر   قرل: 
 ما ل   لذةرص. = ديل  + مصا ب                        

 َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمِصيبَِة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديكُْم َويَْعفُو َعْن َكثِيرِ   شيذ   لقاةر  مسطل في كتاص رص  لعالمن :
 (3  لشرر :

  شما ةحل بالء إال بذةب   شال رف  بالء إال بترب (.:سناةا ييي رضي   يي   قرل   شيذ   لقاةر  لخص
 بذةب   شما  ع ر   يي  ش ال  لحس : بيايا هة  لةس هةا راش يرن شال ة ب   ام شال ريجا  يلق إال

  لحاوث.   ال  لقلآيي  ال  لحس : لما ةحلن يذه  آل    ال  لييي ديى   يية  شسيظ شذكل هك ل
ش لذي ة سي بناه ما  صنب  لممم  م  ةصب شال دب شال يظ شال ةح  إال ك ل )شفي  لحاوث  لصحةم: 

 (. شاكوا   يي  بوا رطا اه ةتى  لشرك  
 صنب ما )شفي  لصحةحن  ي  هبي سعنا شهبي يليل  رضي   ييوما ي   لييي ديى   يية  شسيظ: 

 .(شال ةح  شال هذ  شال غظ ةتى  لشرك   شاكوا إال ك ل   بوا رطا اهدب شال يظ ش  لمسيظ م  ةصب شال 
جحء  لمعصة : ش لري  في  لعبان    ش لضنق في    –م  هدحاص ييي رضي   يي   – ال  ب  رنل : 

 (.  لمعةش    ش لتعسل في  ليذ     نل في  ليذ ؟  ال ال  صانف لذ  ةالال إال جاءه م  وياص  إ ايا
رهون  ساش  في  يبك ششييا في باةك   شةلماةا في ره ك   فاييظ هةك ت يمن إذ   لك ب  نويار :   قرل ما

 فةما ال  عيةك(.
  شم  ضنق في  للهق شظيك في  لعةششيذ   لقاةر   عظ كل جر ةب  لحةا  م  همل ض باةة  شة سة    

 رع   كل يذ   سيب  لذةرص.شبا  في  لحةا    ش ةحباس في  لمطل   شةل في  ألرض   ش حط في  لح 
كين يابل يشل  ريط م   )جاء في  لحاوث  لصحةم  لذي رش ه  ب  ماج  ش لحاكظ ي   ب  يمل ملفريا: 

 لمواجلي  ييا رسرل   ديى   يية  شسيظ فا يل يينيا رسرل   ديى   يية  شسيظ ورجو  فقال:  ا معشل 
 رمس رصال هيرذ  اهلل ه  تاركري :

لت  ل اةش  في  رم ةتى هييير  بوا إال  بتير   ؤالطر ين  ش ألشجؤاع  لتؤي لؤظ ت ؤ  فؤي هسؤالفوظ  لؤذو  ظو ما -1
 مضر .

 شما ةقم  رم  لمكةال إال  بتير   السين  شبا   لمة  شجرر  لسيطا . -2
 شما م   رم هكا  همر لوظ إال ميعر   لقطل م   لسماء لرال  ليوا ظ لظ  مطلش . -3
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  سيط   يينوظ ياش  م  غنليظ فأرذش   عة ما في هواووظ.شال ر ل  رم  لعوا إال -4

 (.شما لظ تعيظ ه متوظ  ما هةحل   في كتا   إال جعل  أسوظ بنيوظ باوا  -5

  ال  لضحا : ما تعيظ رجل  لقلهللا  شةسة  إال بذةب.

 ما كسين  : رهون ييى ظول كا بليم  لة    فقين:  ا ه ا همة    ما يذ   ال: يذ  ش ال مل   لوما ةي
 هوا كظ شيع ر ي  ك نل.
إ  محما ب  سنلي  لما ركب   لاو   غتظ لذلك   فقال إةي ال هيلف يذ   لاظ   يذ  بذةب  ش ال  ب  ير :  
 (. هديت  ميذ هربعن  سي 

ش ال يكلم  ما م  ة ب  هدابن ييا  فما فر وا إال بذةب لظ  ك    لةا له ل  إال بوا   هش لنيال نرج  لظ 
 (.   وردي  إلنوا إال بوا ك

ا ب: هةوا إما بذةب فجاءت  ليية  لت  له   هش أل     حب  لملء صشكال يكلم  يذ  ير رالد   اةر   لم
فنليا رف  نرجت  يياه فةصنب   ليالء شل   ال ويحل كذلك  الصالحن   لذو  وليا   ه  ولف  نرجاتوظ إال  سيب 

 ذةربوظ شي ر توظ.
   رضي   ييوظ يذ   لقاةر    فتل يظ   سلش   ألةا   م  رالل     ال  لحس  نرييا ش ا فوظ  لصحا

ييى يمل   ب   لحصن  فقال رجل: ال با ه  هسألك يما هر   ك م   لرج    فقال يمل  :  ا هري ال ت عل   
أََصابَكُْم ِمْن ُمِصيبَِة فَبَِما  َوَما فو  إةي ألةب  لرج    شم  هةب  كا  هةب  لياس إلى      ال   تعالى 

 فوذ  فبما كسين هواي   شي ر ربي يما  قى هك ل.  (30  لشرر :  َكَسبَْت أَْيِديكُْم َويَْعفُو َعْن َكثِيرِ 
 ليرم يم  هساء إلنوظ   فقال: ألةوظ  هه لر ش ال هةما ب  هبي  لحر ري ألبي سيةما   لا رةي: ما  ال  لعقالء 

 . تعالى إةما  بتاليظ بذةربوظ ييمر  ه   
 لذةرص سيب  لمصا ب( شرن في ك نل م   آل ات ش ألةانوث   شييى لسا   لصحب  ل ل م  شيذ   لقاةر   

َاَهَر اْلفََسادُ فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما   ش لسف  لصالم كما هشرنةا هللاة ا قبسات م  مشكاتوظ   ف ي  ل تاص  لعحيح:

ََ  َكَسبَْت أَْيِدي  .(30  للشم:  النهاِس ِليُِذيقَُهْم بَْعَض الهِذي َعِملُوا لَعَلهُهْم يَْرِجعُو
شهةن تيمم م  رالل  لي ظ  ل ليظ رةم     لر سع   أ   ل سان كا  يقرب  لبعة ذةرص  لياس   شل   لر 

ُ النهاَس بِظُْلِمِهْم َما .ََرَك َولَْو يُؤَ   ذةربوظ ما تل  ييى ظوليا م  ن   ةاسب    لمخير ات ييى جمة   اِخذُ َّللاه

ََ َساَعةً َوال ً  فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم ال يَْستَأِْخُرو ُرهُْم إِلَ  أََجِل ُمَسم  ََ  َعلَْيَها ِمْن دَابهِة َولَِكْن يَُؤخ ِ  .(61  ليحل:  يَْستَْقِدُمو

لص شيي يامل ؟  ال إذ  يال فجاريا ييى تربك  لقل  ه  تخ شذكل  إلمام هةما ي  يمل ب   لخطاص:  
 ل ريا   شسان  لقيني  م  فقريا(.به

هلحلن  لماوي  ييى يوا يمل فقال:  ا هووا  لياس ما  يذ : ما هسلع  شذكل  إلمام هةما ي  دفة   الن:  
 .ما هةاثتظ   لئ  يانت ال تجاشةي فنوا   ف سل يمل سيب  لحلحل   المعادي  لتي هةاثن في  لماوي 

ش ا  قرل  ا ل: إ  سيب  لحلحل  همل جنرلجي هرضي م  تقيم في  شل   ألرض هش غنل ذلك   شةح  
ةمم  مع  يذ   لسيب  ل ايلي   شل   ما  لسيب  لح ةقي  لذي كاةن ةتةج  ه   أمل    الحلحل    إة   لذةرص 

 . ش لذةرص فقط
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إذ  ض   لياس  )ديى   يية  شسيظ  قرل: شرش   إلمام هةما  لسيانه ي  يمل  ال: سمعن رسرل   
 الاويار ش لاريظ   شتبا عر   العني  ش تبعر  هذةاص  لبقل   شتلكر   لجوان في سينل     هةحل   بوظ بالء   فال 

 .رش ه  هبر ن ششن  لسيان دحةمو (ولفع  ةتى ول جعر  نويوظ
   لحشل ت ش لجعال  في جحرريا   قرل   يحشجل: ال  ب   ل ةظ شى   لذةرص لتعظ مصا يوا  لحنر ةات ش 

ََ َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَي َِناِت َواْلُهدَى ِمْن بَْعِد َما بَيهنهاهُ ِللنهاِس فِي اْلِكتَابِ  َه الهِذيَن يَْكتُُمو ََ إِ ُ َويَْلعَنُُهُم الالِعنُو   أُولَئَِك َيْلعَنُُهُم َّللاه
 : 160-159  لبقل) 

 . رش ه  ب  ماج   لسيان ةس ( ( الالونوو:  واب اررك )يى   يية  شسيظ:  ال د
 ا ظ  صنيوا  لجاص بذةرص ييماء  لسرء  ل اتمن  فنيعيرةوظ.و ال مجايا شيكلم : يي  لحشل ت ش لي

  ال  ب  مسعرن: كان  لجعل ه   عذص في ةجله بذةب هب  هللانم.
 في شكليا ل يظ  ل الظ. ...  لتمرت : ش لذي ة سي بناه إ   لحبار   ال هبر يليل 
 : ميعيا  لقطل بذةرص بيي هللانم. ش ص  ألرض شير موا ةتى  لخيافس ش لعقارص  قرلر  ن ال يكلم : 

لقا كا  إيال   ألمظ  لسا ق    شنمار يمل ةوا   شبر ر إةتاجوا   شسحق هبيا وا  سيب  الةحل ف ي  ميو  
ا َالَُمواَولَقَدْ أَْهلَْكنَ    شتي ليا ل . ََ ِمْن قَْبِلكُْم لَمه ََ بِالِخَرةِ فِي اْلعَذَاِب   .(13 ورةس:  ا اْلقُُرو بَِل الهِذيَن ال يُْؤِمنُو

 (8 سبأ:  َوالضهالِل اْلبَِعيدِ 
في يذ بوظ ش دب   شبقاء ن  ب   شتة     صا ليظ   شجحاش  فطلتوظ   شهة لش  هللارلتوظ  نفالذو   ةطمس
هبجاريا هش  اأةةا و تقل في يذه  لاةةا شفي  آلرل    شىال فأريلةي بلبك ما  لذي هغلق  ألرض مستمل شجحةظ مس

 ؟! شهةاسنوا هم  ةرح يية   لصال  ش لسالم إال  إليل ض ي  ميو   
شما  لذي هييك يان  إرم ذ ت  لعمان   فأةيوا كأيجاه ةخل ميقعل سر   لبعا ي  نو   ؟ شما  لذي هرسل 

ييى ثمرن فأدبحن كوشةظ  لمحت ل سر   لتي ب لطليق  ؟ ه كفةك يذ ؟ هم ال با ه  تمل  خل  ب هدةح  
   إليل ض ي  نو    يا يت  شرةم    شةواوت  رطنل  . شسيل  بماو    شرل  ب هدحاص  أل ك  لتار  ه  مغ

   في  لمعلك  شةساةا ليعيظ. الت صنل م  رالل  لص حات  لقانم  كةا تسيب  لذةرص ضةقا في  للهق   شيحيم
شل ,  ب  ماج  ي  ثربا   ال:  ال  رش ه هةما((  إ   للجل لةحلم  للهق  الذةب  صنب ف ي  للهق:   

ال وحيا في  لعمل إال  ليل   شال ولن  لقار إال  الاياء   شى   للجل لةحلم  )رسرل   ديى   يية  شسيظ: 
 يانه ةس .إس شفي رش ه  لحش  ا ( الذةب  صنب 

ش ا جاء في  لحاوث  لذي رش ه  لحاكظ ش ال دحةم  إلسيان ي  هبي يليل  ي   لييي ديى   يية  شسيظ: 
رلج ةيي م   ألةيةاء  ستسقي فلذ  ير بيمي  ر فع   ر  موا إلى  لسماء   فقال  رجعر  فقا  ستجنب ل ظ م  بأ   )

 (. ريقك فال تم رذةا بيي هللانم ليوظ ةح  ريق م   )شجاء في  عة رش  ات   ( ليمي 
َُ بِبَْعِض   شهما يحيم   لمعلك  فقرل   تعالى: َِ إِنهَما اْستََزلهُهمُ الشهْيَطا َه الهِذيَن .ََولهْوا ِمْنكُْم يَْوَم اْلتَقَ  اْلَجْمعَا إِ

َ َغفُور  َحِليم   َه َّللاه ُ َعْنُهْم إِ  . (155ل يمل  : هللا  َما َكَسبُوا َولَقَدْ َعفَا َّللاه
إ   للجل لنذةب  لذةب فةحلم  )فوحيم   لمعلك  كاةن ةتةج  لبعة  لذةرص شهما  لعيظ فع   ب  مسعرن ملفريا: 
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    لشيء م   للهق شىة  لنذةب  لذةب فنيسى     لباص م   لعيظ كا   ا ييم    شىة  لنذةب  لذةب فةمي  قةام 
 (.  لينل

  ن ا  شةار  هثل آاي    في  لسع  ا ا   هبر ص  لسعان   لبشلي   ا ا  شكل يذ  سيل ه ت صنال شةح  ةطلق 
ج   لذةرص ةاش   لمصا ب ش لمح  ش لشقاء ش لير ر   ش لحق ه  يذه  لقايا  يي جماع  ألمل كي  في يذ  ةشةت

يماء  لاو  بل رالد  نو    يي يذه  لقايا  شلذ  ال  ستطة   إلةسا  ه  ورفة  ةقا شلر م  كبار  لع
 شهساآنيوظ   فةكف  عيا دانل جايل م يي؟

شىذ  ضلبيا هم ي  فلةما يي ييي سينل ترضةم  لقايا  ال ييى سينل  لحصل   فل   ألم ي  ك نل  م  
 (1 [ هيؤ . لشر يا  لقلهللاةة  ش ألةانوث  لييري    شنييا تل   عة  ألم ي   لشايا  لوذه  لقايا   ل يل .

 
 رةم    في رسال  ألةا هدا ا   :كتب  لشةر ييا   يح م 

شنيك ي   ل لشف  لا رية  ش لخارجة   لتي  مل بوا إرر ةيا   ش ةشاالوظ  أمرر   ييالك هبةاء ك نل  ] 
هي ظ ميوا شهرف  ذكل  شهيح بأةا   شهما ةل    إلرر  فأرجر    ه  ت ر  معيل  بن   لمممين    شه  تح , 

 . ل ل مات  لحلمات شتحمي  أليل ض شتصا 
ال ووميي بخصي   شال ووميي ما هال ى م  متايب في ذ ت   ش بتااء ملضات  إليان   ل ليض   لاا ب   

إلى نةةا  لمسيمن    شه  ال تمسر  لتأشيالت ليصرص  لقتال   شال تمشل إلى كيمات ميلمج  شجمل ملتب  
كةا. ةليا ه   عرن  لجوان إلى ةةا   لمسيمن    مص رف     كتيوا فارغ  ال شير مجيس ييى هريك  تحن هثنل  لم

ةليا ه  ةتي س كةا بئيا   ةليا لقيربيا ه  ال تحصى ةبضاتوا   شألفر ييا ه  تت يظ كةا باءت شمتى باءت ال 
ه  تعةش مكممي  ألفر ه مقناي  ألواي   مرثقي  ألرجل   لقا هضحى  لعمل لإلسالم رطب  ةار    هش كتا ا 

ش جيةسا ريف مكتب ليت  نل كةا  كر   إلسالم ش فالياس وي لش  إلى  إلسالم م  رالل مجيا  هةةقا   ه
بلشجوظ  لعاجة    وتحلكر  في فل غ   شيعمير  في فل غ   شال ويتجر  إال  ل ل غ ... ال با م  مجمري   لمسيمن  

  تضحي  كل يةع با م  آتتصار يمية  ةقل  إلسالم م   ألشر ق إلى  ألرض   فيلجر   ه  ة ر  ميوظ   ال
(   ال با م  ةخب  تتحمل ت الةا إةةاء وليا الجسا  بالق م وال ساو ما تمتيك شتعةش   م  هجل  ضة   لقتال  

 لجوان في ش     لياس  عا ه  هدبم ةسةا ميسةا . فر  يا ييا في هثم  فلد  ملت يينيا في ةةاتيا ةحاشل 
َ   :  ش  يا ةحاشل ه  ة ي  العقا  لمعقرن بنييا شبن  رص  لعالمن  تجمة   لمسيمن  ييى يذ   لمعيى  لع ةظ َه َّللاه إِ

 ُ ِ فَيَْقت ََ فِي َسبِيِل َّللاه َه لَُهُم اْلَجنهةَ يُقَا.ِلُو َ َْتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأ ً فِي ا ََ َوْعداً َعلَْيِه َحق ا ََ َويُْقتَلُو لُو

ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعكُُم الهِذي بَايَْعتُْم بِ التهوْ  َِ َوَمْن أَْوفَ  بِعَْهِدِه ِمَن َّللاه ْنِجيِل َواْلقُْرآ   ِه َوذَِلَك هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ َراةِ َواأْلِ
 (2)أهه..[   (111  لترب :

 
 وفي نساية باب نظرية التربية المتكام ة هذا أوو  إل  القول ..

                                                
 .  (785-1/779   لذرا ل ج (1 

 (.793  1) الذقائرج (2)
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جوان  لنرم فليض  متعني  ييى كل مسيظ   ةعظ شبوذ  ةقرل شىلة  ةاير . شل   مومتيا كايا  ليجوان إ   ل
ش لمقاشم  ال تيتوي ييا   بل م  ييا تياه . شيجب ه  ةلبي م  ليى ن يي  لجوان   شةرفل لوظ سيل  لتلبة  

  لمت امي  . 
 لجوان     شدحب   ل  نلي  م   لمجاياو  رهون م  رالل ما م       ييي م  مر كب   لتجارص  شلقا

في هك ل م   ضة  شساة  .. رهون  لير  ش سعا   ش ل لق باسعا   بن  مجايا  ا هرذ ة ا م   لتلبة  شهللارل  ا 
فات  يذ   لخنل . شرهون  ل ارق يا ال بن  مجايا  ا فق  يقنات   لقتالة    فعيظ م  ير شماذ  وليا   شهللارل  ا 

ف بنيا بن  مجايا  ا هرذ ة ا م   لتلبة   لسيركة  ش ألرالق   ش لحماس . شرهون  إلرتال جاءت     لعاآ  
شهةعظ   يية   ح, م   لعبان  ش ليسك شبن  هللارلي  ةلمر  م  ذلك . ش ل م ل ذلك ي   ل ارق بن  مجايا   وظ 

تال ش لمنا    ل ارق  لر س  ما  جلي م  ةرل  م  هةا     شهللارل ال  علف كةا  لاةةا تاشر . كما ظول في  لق
بن  مجايا  ا هيا شديل ييى  إليا ن ش للبا  في نشر ت  لتاريب   شهللارلي    حش  ييى ذلك إلى  لمنا   بر ا 

 إلى  لقتال  فيما ةضلش   لمعلك  كاةر  ه ل فعال شهثل  ..
لمح  شنرييا ملةي  لقا تيات تيك  ل ر رق شال سةما  لسيركة  ش ألرالقة  يياما يص ن بيا  لخطرص ش  

 ل لم     لصاق ش ل بات   ش لشجاي  ش  ل ا   ش لمطارن ت ... شظولت معان   للجال ييى ة ةقتوا   ف ول
 . لمميين  .. مم  هةعظ   يينوظش إلو ار ش لت اةي ش لتضحة    شهرالق  ألرر    شمح  ا  لصان ن   لمخيصن  

  بل شبعة ل  لشةطا    ةتى بن   عة  لمجاياو  شظولت هضا ن ذلك م  ت ايات  لي رس ش ستحال 
 . شةسأل    لعافة  ش لستل في  لاةةا ش آلرل  .  اما وظ 

 

والوايقة فنو  ل نقص في مجال التربية يجبر بعوو اآلقرين من الصوب المجاهد ن , إال ق ا 
 . ونقص المروء  العقند  ونقص النسك , و وء الخ ق 

لخرر   شربما  للن  ييى  أليقاص . شكذلك فل  ةقم  ليسك ش لعبان  ورر  فل  ضعف  لعقنا  ورر   
 لقسر  ش لج ر    شى  رن ء   ألرالق شسرء  لتلبة  ال تيجيل شتيعكس ييى داةيوا ييتا   شييى م   بتيي 

  صحيت  بالء .
رر  . شهما ةس  فاليسك شك ل   لير فل ش لعبان  ترر  معة    شةب    شتيعكس ييى داةيوا آل ش  شة 

  شةسأل   إلى ه  وييا  هييى مياهل  لجي  بلةم     لخيق فقا ذيب  خنل  لاةةا ش آلرل    شيك ي يذ  داةب  
 م  فضي   لع ةظ .

شال  قرل  هةا ه   ليلةام   لذي هبلت إلة  في هةر ع  لتلبة  كينل شيتطيب ش تا آريال . أل  يذ   سنل م  
م  تعرن  لمطالع  ش لتح م  لمساجا شنرشس  شيأتية  عكل آيةعي إ  كا  في ةةات   لطية إلةسا  في ةةات   ش

في ةاالت  لت لغ ليجوان ش للبا  في  لمعسكل ت ش لجيوات فما  مك  فعي  يا ل لر ترفلت قةان ت   لعيظ . شهما
يتيقي شبت لغ في سينل   . أل   لعيادل  أتر  بي سة  مستعا  ل  اليتمامتستحق  م   ترلي مسأل   لتلبة  ما
 ييى ما ر  لر ن . 
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بيا رالل  للبا  ييى ذم   لجوان في تجلب   لجوان في سرريا سين    ت لغ فنوا مئات  لمجاياو   شلقا مل
كيةا   شلظ وتيقر  إال تلبة  محاشن  شضاع  لر ن هك له يار    شلظ  ست ا إال م  ةلص ييى تأينل ة س  شش ت  . 

وان  ألفااةي  ملةيتة    ضاين هك ل  ألش ات يار  ييى هك ل  لياس   ش ا  ست ان  لبعة م  شفي تجلب   لج
 رالل جوا  عة  لتي ةمات   هش م  رالل  لجوا  لشخصي شةصير  ةتا   آنب  . 

سةسأل  ييى  لعيا فعيى م  وليا  لجوان ه   عيى بوذ   ألمل في ة س  شم  مع    فالر ن ةعم  م  ةعظ   
 ييوا . شكذ  كل ةعم  .  ةعم  م  ةعظ   سةسألراد    شس   لشباص   ييوا
 

************* 
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 الباب الرابع            الفصل الثامن 

 

 ميةالنظرية العسكرية لدعوة المق اومة اإلسالمية العال   
 

والفصول.. فسو هذا الباب هو و ب الكتاب بج ئية ورج ه وقة  ل الكتاب ورتبه له  ل المقدمات   
 جوهر فكرتنا  وقالصتسا .

. شم  1991. شةشلتوا مطي  1990شير  ل  ل   ألشلى لاير   لمقاشم   لتي كتيتوا في  ليةا   ألشل هش رل  
لمشلشع ةي وتحل  ييى  اهجل جريليا يات ألفااةستا  في يوا آالبا  ش من  محاشل  مستمنت  ألةرلو

 هنركيا م  هةا   لةصلفيا إلى ما ةح  فة  ش ألمل  اهلل كينل..   ألرض.. شل    ار   شهنركيا ما
شكما يي آليقتيا   فل  ترلنا ة ليتيا  لعسكلي  جاء م  رالل نر س  لتجاربيا  لذ تة  في  لتةار  لجواني  

فتوا .   شمعاةا  شمعا ش  منا ةة  لوا شلمل ةيوا  لمختي  . شفق ةو   لي لي   لعمية   لتي يلم
غوا بترفنق   سبحاة  تعالى إال  لعامير    فوي ت تب ليمنا     شتتجم  ر  لي ليات ال  ص فم ل يذه

ةسأل   ه   جعييا جح ةات هف اريا في  لمنا     شفي سايات  لتأمل هثياء  ستل ةات  لمحاربن   لمجاياو  ..
 ميوظ .

 :وهو شهل ن  لي ل إلى همل موظ
حر ي ووسكري قائ , مبني و   التجارب الذاتية و الدرا ة ما  أذ ره هنا هو اجتسا  أ مر أو 

هذه المواقية  ليا من  والمقارنة , والمواور  مة أصواب التجارب من وا   المجاهد ن و وا رهم .. وأ مر
من وضايا الرأي والورب والمكند  فراء )ننه و    روس التجارب , وإنما  الوالل والورامالعقائد وأحكام مسائل 
. 

 
عن  ليذر   ألشلى ش جريل  ل  ل  دةا ش    فةما كاةن ةذر ياد    لصحل ء شرياةوا  لعاتة  1991 ا شضع

توب يينيا في هفااةستا . ثظ آررت وا م   عا م  هالهل شمح  هللارل  لتجارص  لجوان   في  لجح  ل. ثظ بيررت وا في 
شةاشلن تي نذيا  التعاش  م   إلمار   معسكل ت  للبا  شرطر   لقتال في  إلمار   إلسالمة  في هفااةستا 

 إلسالمة    ثظ جاء سيتميل  ألت لغ كيةا لصةاغتوا  شكيوا  ليوا ي  عا ه  هلحمتيا  لمطارن ت  ل الم  ةال   ليب  
ا ع   ألةا   ش لت  نل ش لمل جع  ش ل تا   . ش ا مضى تم   سج  ش إل ام   لجيلي    كا  م  ةسياتوا  لت لغ لم

ةصين فنوا تحرالت تاريخة   يين فنوا  ألةا    ثال  سير ت سقر  هفااةستا  ش إلى  آل  هياء يينيا ميذ 
شج   لحضار  شمسار  لتارير..  ش ةطيقن  لحمالت  ألمليكة   أسالنيوا  لعسكلي   لجاوا  شيجمتوا  لشامي  في 

بوا شتساياةي ييى تطريليا تحياةي  ياي  ل   ش -و  هييظ  -كل ميحى..   لتمكا لي دح  يذه  ألف ار
   ثظ رجحن بنييا شبن  هيا  يا لمان   شت نة وا    ما وتياسب م   لر     لجاوا . فيقا  رتين مر هي   لقر  

 .  ةوارت   ثظ لصالحوظ 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1349  [  

 

ا ا م ل   شبا   إذ   لرةا  لمر جو    ش يتيلةايجفيةس بنييا شبنيوظ مان ا  شيسكليا  مر هي  شال مقارةات..  شال ه
م   يتبار  ألسيرص  ألشةا  لممك     حسب شجو  ة لي  ليمر جو   لشامي   -كما يي ة ةقتوا  –فلضا  نويةا  

إال م ل يذه  ألف ار  لتي سأفصيوا في يذ   لباص  لذ    شهسأل   ل تم ش لتةسل ش لوام  لحق ش لخنل ش لوا  
 مجنب.. ش إلرالص هشال  شهللارل   شه  وترج كلم   القيرل إة  سمة 

 
  (:2001 -1963) الجهادياستعراِ أساليب الجهاد وطرقه في مسار التيار 

كما هسوين في  ل صل  لسانس ش لسا   في  لجحء  ألشل . فقا  ةطيق  لجوان مطي   لستنيات م   لقل  
   ش بتاه يالظ  لجاوا..  2001 لماضي  ش ستملت  لتجارص إلى ه  جاء سيتميل

ص  ستطة  تصيةا  لتجارص  لجوان   م  ةنث هسيرص  لمر جو  إلى ثالث  ما رس ش لياظل في تيك  لتجار 
 جوان     ويضري تحتوا كل جوان  ام رالل تيك  ل تل .

 ش ا كاةن شكاةن ةتا   هن  وا كما ويي: 
مدر ة التنظيمات الور ية 

 السرمية(-السرية–)القورية 

مدر ة الجبسات المفتوحة 
 والمواجسات المكاوفة .

 ة الجسا  الفر ي وإرهاب مدر 
 الخاليا الصغنر .

شيي م   ينل  لتجارص 
ش لتي ةمات  لجوان    لتي 

تحاثن ييوا هللاة ا .  فقا كاةن 
تتييى  ل  ل  لجواني ش لعمل 
 لحلكي   في  لمجال  لقطلي 

شفق  لي ام  لسلي  ش ليياء 
 لشبكي  لولمي شكا   لواف 

 ألساسي ير إسقا   لحكرمات 
قا م  . شى ام   لي ام ش ألة م   ل

  إلسالمي ييل  لجوان  لمسيم.
 و انه قالصة النتيجة: 

شيحيم   فال وسكري  -1
 منا ةة .

شت  ةك  فال أمني  -2
  لتي ةمات.

شيام  لقار   فال  ووي  -3
 ييى ةشا  ألم .

 ةتةج   لسلي .  فال تربوي  -4

شير م   ينل  لتجارص  لتي 
ةصين في ساةات  لمر جو  

 لم ترة  شهبوليا  لتجارص 
 ألرنل  في هفااةستا    ليرسي   

 لشةشا  . ش ا  يتمات يذه 
 لمر جوات هسيرص  لمر جو  م  

رالل  ر يا ثابت  . شةلص 
و انه  لعصا ات بب   لي امة  

 قالصة النتيجة:
 ساةق.نجاش وسكري  -1
هياق  نشر  نجاش أمني -2

  إلستخبار ت.
هن  لحشا  نجاش  ووي  -3

  ألم  شر ء تيك  لقضا ا.
ةسيي في  نجاش تربوي  -4

  لمعسكل ت ش لجيوات.
فال  يا ي إال في  -5

ةنث هقةمن  لاشل   أفغانستاو

شيي م   ينل  لعميةات  ل لن   
 لتي  ام بوا هفل ن هش مجمريات 

دانل  .  شيي م   ينل يميةات 
 ميوا:

ي شفتي  سنا ةصنل  لمصل  -
 ليصونرةي  ل ينل كاياةا. 

رمحي ورسف  لييربي شمحاشل   -
 تامنل بلج ةنريرر   ألشلى. 

 لا امس   ألرنةي  لذي  تل  -
  لصونرةةات ييى  لحاشن.

سيما  راآل  لمصلي  لذي  -
  تل ةلس  لحاشن  إلسل  نيي .

 لعميةات  ل لن   ه ام ةلص  -
 لخية ..ش ا م  تطرل.. 

 والخالصة:
يح كةا   جاش وسكري ن -1

  لعاش.
ألةوا هيمال ال  نجاش أمني -2
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 عام تحقق  فال  يا ي -5
  لواف. 

 

  إلسالمة  .
 

ي إلجواض ترلنا محيا م  نتم 
  لخال ا.

 ةشا  ألم  .نجاش  ووي  -3
لعام شجرن  فال تربوي  -4

 بلةام .
م شجرن لعا فال  يا ي -4

 بلةام   حرلوا إلى ظايل .

 الموص ة :
 فال  امل و    ل ارصعد . 

 الموص ة :
ونجهههههاش  نجهههههاش باهههههكل وهههههام ,  

  امل في أفغانستاو.

 الموص ة :
نجاش في إربها  العهدو, وتوريهك  

 ارمة .
 

 فلذ  جئيا ليقاش يذه  لما رس  ل الث   ح ا  ي  هفضل آليق  ليمر جو   لنرم ةجا ذلك كما ويي: 
 
  الهرمية(: –السرية  –أوالً: مدرسة التنظيمات الجهادية )القطرية 

قؤؤا هللالؤؤن يؤؤذه  لمارسؤؤ  إلؤؤى  ل شؤؤل  لتؤؤام فؤؤي كافؤؤ   لميؤؤاةي. شال ه ؤؤرل يؤؤذ  كمؤؤا هشجؤؤحت فؤؤي  لجؤؤاشل  لسؤؤابق ل 
 ل ؤؤالم يؤؤ  يؤؤذه  لطليقؤؤ  كيا ؤؤا مؤؤ  رارجوؤؤا . بؤؤل لقؤؤا كيؤؤن  شهلل  ل ضؤؤل شهسؤؤأل   إلرؤؤالص ش لقيؤؤرل(. مؤؤ  ه طابوؤؤا 

 شنياتوا شمي ليوا  لحلكنن  .
ن جؤاش ه يمييؤؤا  ؤ  شمؤؤا تجؤاشهه  لؤؤحم  شل يؤي هة ؤل إلؤؤى  ألسؤالنب ييؤؤى هةوؤا شسؤا ل   شلةسؤؤن هشثاةؤا  . فمؤؤا ثيؤ 

 إال تجاشهةا  لحم  مع .  تجاشهةاه ش
 -دحةم هةؤي ذكؤلت فؤي  لتؤأرير ه  هةؤا   سؤيتميل  ؤا  ضؤن ييؤى مؤا تبقؤى مؤ  تي ةمؤات  لتةؤار  لجوؤاني 

 شنمؤلت تؤا عةات تيؤك  ألةؤؤا   مؤا تبقؤى مؤ  تيؤك  لتي ةمؤؤات جماعةؤا  شدؤ ن هك ؤل هفل نيؤا  ؤؤتال   –شالسؤةما  لعلبةؤ  
شهسل  . شل   لةس يذ  سيب  ةتواء يذه  لمارس . لقا  ةتون يذه  لمارسؤ  يميةؤا   يؤل ذلؤك  عشؤل سؤين  ميؤذ  ةطيؤق 

 . 1990 لي ام  لعالمي  لجاوا يام 
شييؤؤى مؤؤا   لعقؤؤا  ألرنؤؤل مؤؤ   لقؤؤل   لميصؤؤلم  سؤؤتطاين بؤؤل م  مكافحؤؤ   إلريؤؤاص ه  ت  ؤؤك تيؤؤك  لتي ةمؤؤات  

تعحلوؤؤؤا يؤؤؤ  جماينليؤؤؤا شتشؤؤؤره سؤؤؤمعتوا   شتج ؤؤؤف ميا عوؤؤؤا  لمالةؤؤؤ    شتشؤؤؤلن ييادؤؤؤليا هميةؤؤؤا    شتوحموؤؤؤا يسؤؤؤكليا    ش 
شتاريوظ في نش م   لخرف ش لجرع شةقم في  ألمر ل ش ألة ؤس .. لقؤا كؤا  يؤذ  ش  عؤا  هيلفؤ  كمؤا يلفؤ  هم ؤالي مؤ  

 .    لجوانون اماء 
ميوؤؤا مشؤؤلنو  فؤؤي  لشؤؤلق ش لاؤؤلص   شبؤؤنئا  فشؤؤنئا  تالبؤؤن تيؤؤك  لتي ةمؤؤات   ش ةحيؤؤن شهدؤؤبم بؤؤل ذم  لبؤؤا نن  

مطؤؤؤارنو   أسؤؤؤليظ شهآ ؤؤؤالوظ    شهفؤؤؤل ن تي ةمؤؤؤاتوظ .  فؤؤؤل رش  بؤؤؤاويوظ شهف ؤؤؤاريظ   مسؤؤؤتخ ر  ييؤؤؤا شييؤؤؤا   ال  كؤؤؤانش  
 ويتجر  بنئا .



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1351  [  

 

لقؤؤا  ضؤؤى ة ؤؤام  ل ليؤؤر   لوالؤؤك  لحسؤؤ   ل ؤؤاةي ييؤؤى  لمحاشلؤؤ   لجوان ؤؤ   لمبكؤؤل   لتؤؤي  ؤؤام بوؤؤا تي ؤؤةظ  لشؤؤينب  
 في  لمالص  أل صى مطي   لستنيةات   في موايا . لمالبة  ضاه 

شيؤذ  مؤا فعيؤؤ  ة ؤام  لشؤاذلي بؤؤ  جاوؤا فؤؤي  لجح  ؤل هش سؤط  لسؤؤبعنيةات مؤ  تي ؤةظ ةلكؤؤ   لاشلؤ   إلسؤؤالمة      
 شنش  كينل يياء  . 

 لبع ؤؤؤي  لطؤؤؤاغرتي  ليصؤؤؤنلي فؤؤؤي سؤؤؤرريا ه   قضؤؤؤي ييؤؤؤى تي ؤؤؤةظ   لطيةعؤؤؤ  ليحكؤؤؤظ ش  سؤؤؤتطاع  لي ؤؤؤام  ألميؤؤؤي 
يؤ  لإلرؤؤر    لمسؤيمن  (   عؤؤا ثؤرر  مسؤؤيح  ن مؤن هيؤؤاء يقؤا مؤؤ   لؤحم     يؤؤل ه   قؤرم  لي ؤؤام  لعؤالمي  لجاوؤؤا  لمقات

  عشل سير ت   ش يل سيتميل  عشلي  سي .. ش ضى يية   ضاء  تاما .
 ؤؤار     ؤؤ  شبأم الؤؤ  . ه   قضؤؤي ييؤؤى  ال –بحيامؤؤ  ةسؤؤيي  ش سؤؤتطاع  لي ؤؤام  ل ليؤؤرةي  لمجؤؤلم فؤؤي مصؤؤل 
ت  لجوان كيوا في مصل  لر ةؤا تيؤر  آلرؤل. شكؤا  هللارليؤا تي ؤةظ   لجوؤان(   شتي ؤةظ    لجمايؤ   إلسؤالمة ( تي ةما

   ليؤؤؤؤذ    ضؤؤؤؤي يينومؤؤؤؤا هش سؤؤؤؤط  لتسؤؤؤؤعنيات شف كؤؤؤؤن  إلسؤؤؤؤتخبار ت  لمصؤؤؤؤلي   رال ايمؤؤؤؤا شهسؤؤؤؤلت  لحكرمؤؤؤؤ  مع ؤؤؤؤظ 
 مكرةاتوا  لبشلي  شذلك  يل هةا   سيتميل  سين  . 

لنيةؤا   فقؤا  ضؤى ة ؤام  لقؤذ في ييؤى  لمحؤاشلتن   لل ةسؤنتن  هش سؤط  ل ماةنيؤات  ش ل م ل ذلك يمؤا ةصؤل فؤي
 شهش سط  لتسعنيات.

شت لر يذ  يياما  دطامن  لتي ةمات  لجوان   في كل  طل يلبي شىسالمي   ةتى مؤ  هضؤعف  ألة مؤ   
مؤؤؤل سؤؤؤلن ت صؤؤؤنل ذلؤؤؤك فؤؤؤي   ألميةؤؤؤ  ش إلسؤؤؤتخبار تة  فؤؤؤي  لؤؤؤيالن  لعلبةؤؤؤ  ش إلسؤؤؤالمة  ! هذكؤؤؤل يؤؤؤذ  ييؤؤؤا  ل جؤؤؤاه ش ؤؤؤا

( مؤؤ   لجؤؤحء  ألشل مؤؤ   ل تؤؤاص . إلؤؤى ه  كاةؤؤن  لتصؤؤفة   ل يؤؤل  ش ليجؤؤاح  لسؤؤاةق ليي ؤؤام  ألميؤؤي 7-6 ل صؤؤين   
ثؤظ تالبؤن هللارؤل  لتيؤك  لتجلبؤ  مؤ  هسؤباص  ليجؤاح . (    رغؤظ مؤا تؤرفل1997 -1991 لعلبي في  لجح  ل ممرل    

 لييا  هش رل  لقل   لماضي .  ليبضات  لجوان   ليتي ةمات في  لةم    شفي
لقؤا  سؤتطاع  لي ؤام  ألميؤي  لمحيؤي فؤي بالنةؤا ه   قضؤؤي ييؤى تيؤك  لمحؤاشالت     عؤل ة ؤام  لتيسؤنق  لعلبؤؤي 
ش إل يةمؤؤي   شتمؤؤن لوؤؤظ  ليتؤؤا   ييؤؤاما شدؤؤل ذلؤؤك  لتيسؤؤنق ليمسؤؤتر   لؤؤاشلي   شيكؤؤذ  كمؤؤا هسؤؤي ن  الت صؤؤنل   كؤؤا  

 مرجح ةتةج  آليقتيا تيك :
 ةماتيا يسكليا في كل  لمر جوؤات . ةعؤظ لقؤا سؤجييا  ةتصؤار ت فؤي ي ك نؤل مؤ   لمعؤار  شل ييؤا يحمن تي – (1 

 ش لمر جوات . شلسن  صان  ليقاش م  م  وليا  لمكابل  . فالر    هكيل بايا. رسلةا  لحلص   شفي كل  لتجارص
رل  لي ؤام  ألميؤي إلؤى يحمن تي ةماتيا هميةا  شكشؤ ن رال ايؤا شت  كؤن شهجوضؤن محؤاشالت بيا وؤا   شتحؤ – (2 

 مستر   لضلبات  إلجواضة  ليمحاشالت  يل إةشا وا   هش في موايا .
سجييا في تجاربيا تيك فشال ذريعا ييى  لمستر   لايري . فيؤظ تسؤتط   لتي ةمؤات  لجوان ؤ  ه  تتمؤان فؤي  – (3 

 لمئؤات شربمؤا  لعشؤل ت فؤي   لجماينل   شال ه  ت ر  بعية    رغظ  لحق  لذي ةميت  . شلظ تتجاشه هيا ن ييادؤليا
 بالن مينرةة  .

ن  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  ييؤؤى دؤؤعنا تلبةؤؤ  ييادؤؤليا شىيؤؤا نيظ شتؤؤأينيوظ ليمر جوؤؤ  ف ليؤؤا شيقؤؤا ا يكمؤؤا فشؤؤ – (4 
شميوجةا شهميةا شسةاسةا شيسكليا..إال في ةاالت محاشن  . راد   عؤا بؤاء  لمر جوؤات . ألةؤ  لؤظ تسؤتط  هي مؤ  

بل م   إليا ن ش لييؤاء تحؤن بؤعار    لييؤاء مؤ  رؤالل  لمعلكؤ  ( . ةنؤث ةالؤن  لسؤلي  تيك  لتي ةمات ه  تست مل 
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ةؤؤؤ  ييؤؤؤل  لتلبةؤؤؤ   لطرييؤؤؤ    لةايؤؤؤب ييؤؤؤى  ش ل ؤؤؤلشف  ألميةؤؤؤ  نش  ذلؤؤؤك . شيكؤؤؤذ   سؤؤؤت ويف ن  ل ؤؤؤر نر ش لعيادؤؤؤل  لمكر 
  لقر يا  لتالة   ةخ اض  لمستر   لتلبري . ش ا ةصل يذ  في يمرم  لتجارص . 

ليوا ؤؤؤ  شةتةجؤؤؤ   ل شؤؤل  لشؤؤؤامل فؤؤؤي  لت ادؤؤنل تجيؤؤؤى  ل شؤؤؤل  لشؤؤامل فؤؤؤي  لعجؤؤؤح يؤؤ  تحقنؤؤؤق هيؤؤؤا ف شفؤؤي   – (5 
  لمشلشع  لعام . 

ش آل  ليي ؤؤن  لي ؤؤل مؤؤ  رؤؤالل يؤؤذ   إل جؤؤاه إلؤؤى مؤؤآل يؤؤذه  ألسؤؤالنب فؤؤي ظؤؤل ش  عيؤؤا  لحؤؤالي  عؤؤا  ةطؤؤالق  لي ؤؤام 
  لعالمي  لجاوا   شراد   عا سيتميل شةمالت مكافح   إلرياص :

  كؤؤا  فشؤؤييا فؤؤي هسؤؤيرص    لتي ةمؤؤات  لسؤؤلي   لقطليؤؤ   لولمةؤؤ  ( فؤؤي مر جوؤؤ   ألة مؤؤ   ألميةؤؤ   لمحيةؤؤ  ييؤؤل  إذ
 لعقؤؤرن  لماضؤؤة  تامؤؤا   ف ةؤؤا بيؤؤا فؤؤي مر جوؤؤ   آللةؤؤ   ألميةؤؤ  ليي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا   ش ةطؤؤالق  لحؤؤلص  لعالمةؤؤ  

... ؟! لؤظ  عؤا  ألمؤل ممكيؤا   بؤل ش ال تصؤان  سةاسؤة  لمكافح   إلرياص  كل شسا يوا  ألمية  ش لعسكلي  ش ل  ليؤ  ش ل
  الةتحؤؤؤؤارضؤؤؤؤلص مؤؤؤؤ   -فؤؤؤؤي رهوؤؤؤؤي  –إ   إلدؤؤؤؤل ر ييؤؤؤؤى يؤؤؤؤذ   ألسؤؤؤؤيرص   مؤؤؤؤ  يؤؤؤؤذه  لمعطةؤؤؤؤات  لمعادؤؤؤؤل    يؤؤؤؤر 

ش إلدؤؤؤل ر ييؤؤؤى  ل شؤؤؤل   صؤؤؤل لحؤؤؤا جليمؤؤؤ   لتاليؤؤؤل  البسؤؤؤطاء مؤؤؤ  بؤؤؤباص  لمسؤؤؤيمن   لمؤؤؤتحمس ليجوؤؤؤان. شتحمؤؤؤل 
 .   الكتشافشص ثين فشيوا   شنفعيا هكي  لام ثميا لوذ  لمسمشلة  إول نيظ  لموالك في نر 

  لتي ةمؤات شال فؤي  لتي ةمؤات  شؤكل يؤام   شىةمؤا يؤي تحؤرالت  لؤحم  شمعطةؤات  لر  ؤؤ   هسؤيرصلؤظ ت ؤ   لعيؤ  فؤي 
(    لؤؤؤذي جعؤؤؤل تيؤؤؤك  ألسؤؤؤالنب  ا ؤؤؤا   . ش ؤؤؤا ضؤؤؤلبن لوؤؤؤذ  مؤؤؤ ال ورضؤؤؤم  لمقصؤؤؤرن فؤؤؤي  عؤؤؤة 1990 لجاوؤؤؤا  عؤؤؤا  

 اةستا    ش هيناه ييا.. لمحاضل ت في هفا

فقؤط . ثؤؤظ  /فرلؤؤن  110/فيؤر كؤؤا  لؤا ك ماكنيؤؤ  كولبؤاء جنؤؤا  ش ريؤ  شممتؤؤاه    شل يوؤا تعمؤؤل بي ؤام  ل ولبؤؤاء  لقؤا ظ 
ت ر   فمؤؤاذ   حصؤل لؤؤر هدؤؤل  /فرلؤؤن  220/كمؤا ةصؤؤل فؤي بالنةؤؤا تؤؤظ تحريؤل مصؤؤانر  لطا ؤؤ   ل ولبا ةؤ  كيوؤؤا إلؤى 

 بؤايي ه  ش .  شتضلص ة ؤام  ل ولبؤاء ييؤا    شربمؤا كولبتؤك معوؤا !! ييى  لعمل بوا ؟! سرف تحتلق  لماكني  
في  لماكني    فوي سيةم  شدالح  ليعمؤل فؤي ش توؤا   شل ؤ   ل ؤلشف  لمحةطؤ   لجاوؤا  جعيتوؤا رؤارج   لعي  لةسن

ئا  لؤحم    شدؤؤار مكاةوؤا  لطيةعؤؤي فؤي  لمتحؤؤف ! فؤي ه شيؤؤ   لخح ةؤ  كؤؤأثل مؤ   لماضؤؤي . شلؤ   انؤؤل مؤ   لر  ؤؤ  بؤؤن
 ةبك لوا شذكلياتك  لجمني   معوا   شهةوا م  إر  ش لا ك .

لؤؤظ تعؤؤا  لماكنيؤؤ  دؤؤالح  ليعمؤؤل   لقؤؤا تانؤؤل  لر ؤؤن شرلجؤؤن مؤؤ   لخامؤؤ  . شيؤؤذ  مؤؤا فعيؤؤ   لي ؤؤام  لعؤؤالمي  لجاوؤؤا  
شلؤؤؤؤذلك ةصؤؤؤؤين ظؤؤؤؤر يل يامؤؤؤؤ  ةؤؤؤؤؤذكل   .رغؤؤؤؤظ رشيتوؤؤؤؤا .  لولمةؤؤؤؤ  (  – لسؤؤؤؤلي   –  لقطليؤؤؤؤ     لتي ةمةؤؤؤؤ ماكنياتيؤؤؤؤا 

 اتوا ييا :مالة 

    لمعلكؤؤ  بؤؤن   لحكرمؤؤات ش لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ  رؤؤالل  لسؤؤتنيات  ش لسؤؤبعنيات ش ل ماةنيؤؤات . سؤؤينيا   سؤؤتال نلقؤؤا 
آرييؤؤ  ةتؤؤى تمكيؤؤن  لحكرمؤؤات مؤؤ   لقضؤؤاء ييؤؤى  لتي ةمؤؤات  لجوان ؤؤ    شكؤؤا  ذلؤؤك  عؤؤا معؤؤار  آاةيؤؤ  شرسؤؤا ل 

( . شفؤي مصؤل 1983-1973  سؤين  مؤ   لمر جوؤ   كينل  ليحكرمات . فقا  سؤتالق  لجوؤان فؤي سؤرريا هيؤاء يشؤل 
م ل ذلك هش هك ل   شل   هة ل في  لجح  ل رغؤظ تؤر فل  لمعطةؤات  لوا يؤ  ش ل ؤلشف  لل  عؤ  ليحلكؤ   لجوان ؤ  . لقؤا 

( ! شل ؤؤؤؤ   لمر جوؤؤؤؤؤات ش لمحؤؤؤؤؤاشالت  لتؤؤؤؤي ةصؤؤؤؤؤين هش رؤؤؤؤؤل 1995 -1992نمؤؤؤؤلت  لمحاشلؤؤؤؤؤ  رؤؤؤؤالل هربؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤين   
اني ش لعشؤلي  . لؤظ  سؤتالق  لقضؤاء يينوؤا إال ه امؤا معؤاشن  فقؤط ! ف ؤي لييؤا    نمؤل  لتسعنيات شمطيؤ   لقؤل   لحؤ

تي ؤؤةظ هبؤؤر يا شؤؤ  رةمؤؤ     لؤؤذي هسؤؤتالق بيؤؤاؤه يؤؤا  سؤؤير ت فؤؤي رمسؤؤ  ه ؤؤام ! ش ضؤؤي ييؤؤي ةلكؤؤ  هبؤؤر  لحسؤؤ  
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  لؤظ تعؤا دؤالح  إال رةم    في  لةم  في ثالث  ه ؤام شيكؤذ ... !   شيؤذ  و يؤن ه  يؤذه  لماكنيؤ   لقا مؤ  لمحضار
 بوا كما يي . شييا  مالة ات هرل .ش الستمل ر إةل ق هدحابوا إ  هدلش  ييى  لعمل  ش لالةتل ق

    لقؤؤا ه غيقؤؤن  لوؤؤر مش  إل يةمةؤؤ  ش لاشلةؤؤ  همؤؤام يمؤؤل  لتي ةمؤؤات  لسؤؤلي   إل يةمةؤؤ  ش لاشلةؤؤ   ةتؤؤى غنؤؤل  إلسؤؤالمة
. فقؤؤؤا كؤؤؤا  ييؤؤؤا  يؤؤؤا  ه طؤؤؤاص فؤؤؤي 2001ل يسؤؤؤةما  عؤؤا سؤؤؤيتم  شال 1990ةتةجؤؤ  قةؤؤؤام  لي ؤؤؤام  لعؤؤؤالمي  لجاوؤؤؤا  عؤؤؤا 

 لي ام  لسةاسي  لعالمي ما  يل  لجاوا . فويا   لمعسكلي   لشل ي ش لالبؤي   شن رؤل  لمعسؤكل  لالبؤي كؤا  ييؤا  
تياهيؤؤات . ش ؤؤا مكؤؤ  يؤؤذ   ل ؤؤا لي  ييؤؤى  عؤؤة  ألة مؤؤ  مؤؤ  هذ ؤؤال محؤؤرر نشلؤؤي معؤؤن     محؤؤاشر شمصؤؤالم نشل ش

 ضؤؤي إةؤؤا   لؤؤاشل مؤؤ  محؤؤرر هللارؤؤل  ش  سؤؤتئياف  لعمؤؤل . ةنؤؤث تيقؤؤن  لتي ةمؤؤات  لؤؤايظ   شهةسؤؤن  ليجؤؤرء إلؤؤى هر 
 ليادؤل فؤؤي مصؤل شيؤؤي مؤؤ   تمرلؤؤن . شيكؤذ   فؤؤل  ل ؤؤا لش  ييؤى ييؤؤا  ؤاألم    شكرةؤؤن  لمؤالذ ت  آلميؤؤ  شةمؤن ش

مؤ  سؤرريا  محرر  لشلق إلى  لسعرن   لا   لميك فةصل   شير م  محرر  لاؤلص . شيمؤل  لخؤارجر  ييؤى دؤا م
  كمؤؤؤا يمؤؤؤل  إلرؤؤؤر    لمسؤؤؤيمر  ش لطيةعؤؤؤ   لمقاتيؤؤؤ  ضؤؤؤا  لي ؤؤؤام  لسؤؤؤرري فؤؤؤي  لعؤؤؤل ق ش ألرن  . شسؤؤؤاح  لجوؤؤؤانور  

يميؤر   ش إلسالمنر  ش لمعارضر   لسةاسنر  مؤ  كؤل  طؤل   فؤي ك نؤل مؤ  نشل  لعؤالظ شةصؤير   ليجؤرء  لسةاسؤي ش
 سل  ييل  لحاشن .. إلر . 

م ة ؤؤام  لقطؤؤب  ألشةؤؤا  همليكؤؤا(   هدؤؤبحن مع ؤؤظ  لؤؤاشل شرادؤؤ   لصؤؤانل   ميوؤؤا شل ؤؤ  مؤؤا إ  سؤؤقط  رشسؤؤةا   ش ؤؤا
هذ ؤؤؤاال  لقطؤؤؤؤب ش ةؤؤؤؤا فؤؤؤؤلض سةاسؤؤؤؤ  ش ةؤؤؤؤا    فألانؤؤؤؤن  لوؤؤؤر مش بؤؤؤؤن   ألذ ؤؤؤؤال ش لمحؤؤؤؤاشر    شيكؤؤؤؤذ  رسؤؤؤؤلت  لؤؤؤؤاشل 
 ش ألةح ص ش لقر   لصانل     تيك  لور مش   شدارت مضطل  ليسنل في سةاق هش مل سةاسؤ   لي ؤام  لطؤاغي ييؤى
 ألرض . شكيما كاةن  لاشلؤ  هش  لتي ؤةظ هش  لجوؤ  ضؤعة  . ه نت رسؤارت  مؤ  يؤذ   لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا . شكؤا  

ي  فؤؤي يؤؤذ   إلةقؤالص    لتي ةمؤؤات  لسؤؤلي   لمقاشمؤ    ش ألةؤؤح ص  لمعارضؤؤ  . ةنؤث  ضؤؤطلت إلؤؤى ل مؤ  هكيؤؤل  لخاسؤ
 ماتوا .هش  لترب  ش لتسري  م  ةكر   الستسالمهش   الةحالل لتر ف هش 

 ةؤؤؤحص  لعمؤؤؤال  ل لنسؤؤؤتاةي ( مؤؤؤ  إال فؤؤؤل   لخةؤؤؤار  آلرؤؤؤل يؤؤؤر  لتصؤؤؤفة  . شكؤؤؤا  مؤؤؤ  هف ؤؤؤ   ألم يؤؤؤ  مؤؤؤا ةصؤؤؤل  ش 
مؤؤؤ  ه ؤؤؤؤر   ألةؤؤؤح ص  لمعارضؤؤؤؤ   لعسؤؤؤكلي  فؤؤؤؤي  لعؤؤؤالظ   شلا ؤؤؤؤ  يشؤؤؤؤل ت هللاالف يؤؤؤؤر   هشجؤؤؤال ( . ش  شهعةمؤؤؤ   ييؤؤؤؤا

 لعؤؤل ق شلييؤؤا  .. شلؤؤ  مميؤؤاو  فؤؤي بؤؤمال   لمقؤؤاتين     لميتشؤؤلي  فؤؤي معسؤؤكل ت شجيوؤؤات فؤؤي تلكةؤؤا شسؤؤرريا شبؤؤمال
  شيؤي مؤر رن نيوظ  لشؤولي غلص إول   . شيماه مئات هللاالف  ألكل ن في هشرشبا شالسةما هلماةةا بيسب معني  مؤ  مؤا ر

تي ةمةؤ   اليسؤب   إميل آرريؤ   شلا   ةتى يؤا  محطؤات بؤث فضؤا ة ... إلؤر  . فوؤر  ت لاشالر  مئات  لمالون  م  
 ان    إلسالمة  ! ليتي ةمات  لجو

 معسؤؤكل ت  فؤؤؤي  فيمؤؤا  ؤؤام  لي ؤؤام  لعؤؤؤالمي  لجاوؤؤا   شنريؤؤن سؤؤرريا فؤؤؤي  لمحؤؤرر  ألمليكؤؤي ررفؤؤا شآمعؤؤؤا   يصؤؤ ن
ؤؤ سؤؤرريا رسؤؤان( م ل ش   CIAل ر ةسؤؤ  إلؤؤى يؤؤا  بيؤؤا     ثؤؤظ هرتطؤؤف بتعؤؤاش  مؤؤ    ش لييؤؤا  غصؤؤبا ييوؤؤا . ثؤؤظ ي جمف

 لخصؤظ  لتؤاريخي لتلكةؤا فؤي تسؤيةم  لتلكةؤا . شةؤل  لحؤحص .  ش  لمخابل ت  لتلكةؤ (   بؤل سؤايات ةتؤى   لنرةؤا (  
شنمؤؤلت معسؤؤكل ت . شهرلجؤؤن همليكؤؤؤا مؤؤ   قؤؤي ميوؤؤؤا فؤؤي  لعؤؤل ق   شهرنؤؤل  هييؤؤؤ  مؤؤ   قؤؤي مؤؤؤيوظ تخيةؤؤ  يؤؤ   لخةؤؤؤار 

همؤل هعةمؤؤ    لمسؤيم   شتشؤكنل ةؤحص سةاسؤي معؤؤارض  مقؤاوةس  لا مقل آةؤ  ش لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤؤا !! فةمؤا دؤار
 ال  عام فقط ! لمسجر  ه  
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جؤذشريا ألك ؤل مؤ   (   شير مي م  يسؤكلي   متؤا تاريخوؤا شIRAش لم ال  آلرل .   لجةش  لجمورري  ألوللياي  
فؤؤي همليكؤؤا   شيتيقؤؤى ميوؤؤا مؤؤان    ألولليا ؤؤ سؤؤي  .  شيؤؤر مؤؤ   لمي مؤؤات  لوا يؤؤ    شلؤؤ   متؤؤا ن ت فؤؤي  لجالةؤؤات  100

عسكل ت تاريب ر قة    شكا  ل  يال ؤات تؤاريب شنيؤظ مؤ  نشل غلبةؤ   الميةار ت   شكا  ل  في  لرال ات  لمتحا  م
م ؤل  لجح  ؤل شلنيةؤا   شمؤ  يؤان مؤ   لمي مؤات  لةسؤؤاري   لعلبةؤ  ..إلؤر . فيمؤا  ؤام  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا   شنريؤؤن 

ةؤؤحع  ييؤؤى  لخةؤؤار  لسؤؤيمي   شتؤؤظ  ألولليؤؤايبليطاةةؤؤا فؤؤي رهس محؤؤرر  لحيؤؤف  ألمليكؤؤي   هجيؤؤل  لجؤؤةش  لجموؤؤرري 
 شت  ةك  ش ةتون  لقص  ! سالة 

وندما يقض   هذه بع  ارمم ة الصارقة أمامنا وهنا  غنرها , فنو لم نتعف )سا فال ن ومن إال أنفسنا
العق ية الوورا)ورية (  % من وواتنا في تداعيات  بتمبر قالل  نتنن فق     ي ندر  أو مرح ة )80و   

 يجب أو تنتسي .
 ننا أو نصمم طريقة ل مواجسة بوسب مقا يا الووه الواقر.لقد توول ال من , وو 

شهيرن فأكلر.. لةسن  لعي   لل ةسة  في تلكنب   لتي ةمات   شيييوا  لا رية  شى  كاةن سيبا  هساسةا  شل    
لي  لعي   لل ةسة  سييوا تحرل  لحما  شمعطةات  لر    تحرال  جذريا   ةقالبةا  غنل شج   لتارير ش لحاضل شبالتا

  لمستقيل.
 

 :ثانياً: مدرسة الجبهات المفتوحة في عالم ما قبل سبتمبر 

 لقصا م   لجيوات  لم ترة  يي  لتي ت ر  فنوا  ر ت  لمجاياو  متر جا   شكل مكشرف شثابن شتقاتل 
 ر ت  أليا ء في رطر   تال م ترة    هش تش  ةلص يصا ات  ةطال ا  م  تيك  لمياآق  ل ابت  . شهشضم 

ثظ   لجوان  ألفااةي  ل اةي في  –  لشةشا (  –  ليرسي (  –يينوا في تجاربيا :   لجوان  ألفااةي  ألشل(  م ال
 ملةي  آالبا (. شكما  ين فقا هثيتن يذه  لطليق  ييى يكس سا قتوا جمي  م   ألمرر يي: 

 

  النجاش العسكري الساحق: -(1) 
 لت يرلرجةا شكل  لمر هي   لمان  . ف ي  لتجلب   ألشلى  الح ششذلك رغظ  ل ارق  لوا ل في  لعاش ش لعا  ش لس

ييى  –كما مل بلة   –تمك   لمجاياش   ألفاا  ييى يرهيظ   شم  معوظ م   لمجاياو   لعلص ش لمسيمن  
 يحيم  نشل  ي مى شآي هيالموا إلى  ألبا إ  باء   . 

 لمسيمن    م   يب منح    لقر  في ةلص  إل ان  شفي  ليرسي  تمك  ة ي  م   لمجاياو   لعلص ش ألتل   ش 
ييى  هلف جياي م   لقر ت  ألمليكة  ر  طر  في  لبحل 60 لصلبة . ش امر   أياجنب . شيك ي ه  ةذكل ه  

مسيظ  ميوا..!   مجايا 600بر آ   ليرسي  شدلبةا   ش بتلآر  لاررلوظ  ليرسي   عا  ت اق  ن وتر (   ه   خلج 
 وظ  ويث  لليب في مئ  م  جيرن  إلميل آرري   لع مى شم  في ةي وا ..!ف ا  كل رجل مي

شهما في  لشةشا  فحا  شال ةلج ي   لمعجح ت  لعسكلي   لتي هذيين  لعالظ   م  دمرن ة ي  م   
هلف كنيرمتل  50ويي    للجال في شج   آلل   لعسكلي   لسرفنتة ..! م  بعب ال ويي  مينر  ةسم    في بيا ال

   ! ملب
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شيكذ  هثين  لمجاياش   لمممير    هةوظ في مةانو   لمر جوات  لمكشرف  مقاتير  ال م نل لوظ   شلظ تقف 
 .  الةتصار ت لمر هي   لمختي  بنيوظ شبن  هيا  وظ ةا ال  نشةوظ شنش  

 

 النجاش ارمني البني: -( 2)
شر وذكل الستخبار ت  ألة م  في ييى  يتبار ه   لمر جوات  امن  شكل مكشرف   فيظ  ك  ييا  م  ن 

ه   كر  لوا نشر في إجواض تيك  لجيوات. بل كاةن  لمشارك   لمنا ةة   لقتالة  ةاجح    كتشف يياه ك نل م  
 لمياسن  ش إلستخبار ت فنتربر  هش وولبر ..  ش  تصل يميوظ ييى ردا ةلك   لتي ةمات  لتي لجأت لتيك 

 ذ توا .  لجيوات   شلةس في إجواض  لجيوات 
 

 :النجاش الدووي  -(3) 
شير  ألمل  ل الث  لبال   أليمة  . فقا ةجحن تيك  لقضا ا في ةشا  ألم   مئات مالويوا شر ء يا. ش ييى  

 لعكس م   لتجارص  لتي ةمة    ةنث لظ تستط  هيلق  لتي ةمات  لجوان     ه  تحشا معوا  لشعب في  طليا 
ةك ي  ه  هغيب بعرص  ألم   إلسالمة    لظ تسم  بوا هدال    فضال  ي   لمحاشن ةنث تر ج   ألة م  . ةا 

ه  تميايا ! فلة  في ةال   لجيوات  لم ترة  ش  ن  ألم   مئات مالون   لشعرص تميا شتايظ   شييتحق رالد  
مسيمن  هبيا وا  الجيوات   شيضلع بنرروا شيجا حيا إلى    سألرة   ليصل ليمجاياو  . شتيلع هغيةاء  ل

 شفقل ؤيظ  أمر لوظ شنيمر   لجوان..
 لقا كا   لحشا  لذي ترفل لجوان  لجيوات يارما .. ش لاير  لتيك  لقضا ا ةاجح   طليق  مذيي . 

 

 النجاش التربوي: -(4) 
تقرم  لي لي   إلسالمة  في  لتلبة  ييى  لتيقي  لمبابل ليعيظ   شييى  لقاش  ش ألسر   لحسي   المعامي .  

ذ  كاةن م   للسرل ديى   يية  شسيظ ليصحا   رضي   ييوظ   شميوظ ليتا عن    شم  يمالء لتا عي شيك
 ديحاء  ألم    ثظ لتالمنذيظ شمليايظ   شيكذ  ييى مل  لتارير..  لتا عن    ثظ ل بار ييماء  لسيف ش

ترفل  لر ن شال  ل لف   شييى يكس يام إمكاةة  ذلك في ظلشف  لتلبة   لسلي    ةنث ال  مك  ه  و 
إليطاء جليات ة ة ة  م   لتلبة  . شكذلك ال ترفل  لسلي  معلف   لقاش  ش لقا ا ش لشةر .. شىمكاةة   لتأثل    
ش لتأسي      فل  جوان  لجيوات شفل ذلك.. شل   شلألسف كا  ييا   صرر كينل م   ل ةان ت  لتي هبلفن 

يتمام  مسأل   لتلبة   مياةنوا  لمختي  . ةنث  يتمن  لجمرع  التلبة  ييى تيك  لملةي    شذلك ييى دعنا  ال
 لعسكلي  ش لقتال . شل   يذ   لقصرر ال وي ي همل  :  ألشل ه   لتلبة  كاةن ممكي  . ش ل اةي هةوا ةصين  شكل 

ذي ةصل م  جح ي م   لبعة شكا  هثليا ر  عا  كما في تجلب  هفااةستا  ش ليرسي    شهكيل  ك نل م  ذلك  ل
  لتجلب   لسلي   لجوان  .
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 النجاش السيا ي:  -( 5)

 ليجاح  لسةاسي ير تحقق  أليا ف ش لشعار ت.. ش ا كا   لواف م  كل  لجوان ير نةل  لعاش شى ام   
 لحكظ  إلسالمي. شفي  لتجلب   ألفااةة   ألشلى ةصل  ليجاح تاما .. شهس ل  لجوان  عا ملشره  ال ت  ش لمح  ي  

ةام  إلمار   إلسالمة  . شتحقق  لحيظ . شى  كا   ا هآ    عا ةن    شسةعرن  ليبا إ  باء   . شهما في ق
 ليرسي  فقا كا   لواف إةقاذ  لمسيمن  م   إل ان    ش ا تحقق يذ . شل   قةام نشل  إسالمة  في  يب هشرشبا   

تقا ه  ما تحقق ة ل   لي لشف  شكل ةجاةا  إلى ةا شفي ظل  لي ام  لعالمي  لجاوا لظ  ك  همل   ممكيا  . شهي
كينل. شهما في  لشةشا   فيظ وتحقق  لمشلشع  لسةاسي رغظ  ليجاةات  لعسكلي . أل   لمعطةات  الستل تةجة  

يل ت ع  الستمل رليشةشا  كييا مساة   شمعطةات شتعا ن سكا   جعل ذلك همل   بب  مستحنل.. شما تحقق م  
 كسبا  تاريخةا 

شباإلجمال فل   ليجاح  لسةاسي همل ملتبط  عر مل ه عا م   لتي ةارسوا في يذ   لييا شير  ألن ء 
  لعسكلي.. 

شيكذ  ةستطة  ه  ةرجح  أ  تجلب   لجيوات تعتيل ةاجح  كأسيرص مر جو  إذ  ما  ررةن  ال شل  لتام ييى 
 ا تحيى    هدحابوا م   إلرالص شكاف   ألدعا  ألسيرص  لتي ةمات  لسلي   لقطلي   لولمة .. رغظ م

 لتي ضاين في  ليوا   ةتةج  ما هسي يا شكا  همل    ار    ش الةتصار ت  ش ما تحقق م   لمكاسب ة لتضح
 مقاشر .

وا تعمال أمريكا لتفووسا .  2001ولكن نظرية صمو  الجبسات تعرقه ل سقوب في والم ما بعد  بتمبر 
والسيور  الفضائية واالكترونية الصاروقي . سا ا تراتيجية الوسم الجوي التكنولوجي الخرافي , وا تخدام

  ما  نناوش هذا الحقا إو شاء هللا .. المو قة 
 

 :ثالثاً: مدرسة الجهاد الفردي والخاليا الصغيرة 

 لجينل هبي  صنل ش صت   شيذه  لمارس   لجوان    ا م  جا  .. شلعل هشل تجاربوا سلي   لصحابي
يياما بكل هشل مجمري  ةلص يصا ات في  إلسالم   ثظ لحق     لصحابي  لجينل هبر جيال. شم     لمشورر 

 لشر يا ييى يذه  لطليق  ما ةصل في هللارل ةةا  رسرل   ديى   يية  شسيظ. يياما إرتا  ألسرن  لعيسي 
ا شد   رسرل   ديى   في  لةم . ش سترلى ييى  لحكظ فنوا ش ول  لمسيمن . شتصا  لألمل رجل مبار  كم

يية  شسيظ م  هللال بنن مباركن . ش ام  عمل فلني م  تيقاء ة س .. فاغتال  ألسرن  لعيسي ش يب  لمر هي   
شرسر  إلسالم في  لةم . شبشل جيليل رسرل   ديى   يية  شسيظ بوذ   ليصل  لحاسظ  لذي  ام    ة ي  م  

  للجال  لمبانري . 
ر  إلسالمي ت لرت  لمبانر ت  ل لن  . شفي هم   لحلشص  لصينية   شفسان  ألمل ء ش ةحالل شييى مل  لتاري

 ألم   تصات جمرع  لمجاياو   لمقاشمن  لألهم   يل ه  تيوة  لاشل   لحة ة  شم  ثظ  ألوربة . ش ام ك نل م  
شورر  يياما تمك  فنوا مجايا  لسل  ا ش لمجمريات  لميعحل    ليض   لجوان. شفي تارير  لعلص  لمعادل  ص  م
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 م لنه م   يب مر هي   لقر   ش لتأثنل ييى مسار ةمي   ستعماري  كيل   شذلك يياما ة ل  لمجايا سيةما  
في بمال غلص  لشام إلى بنن  لمقاس ةنث  ست تى هةا ييما وا  -ماويتي  لعليق  - لحييي رةم     م  ةيب

 لذي  ستخي    ةابينر  برةا بلت ييى مصل(. ششدل إلة  ش تي . شكا  يذ    قتل  كينيل(  ا ا  لحمي   ل لةسة 
هةا هسباص رةنل  لحمي   ل لةسة  ي  مصل. شلظ  ك  ثم  ذلك إال فره سيةما   لحييي شبةخ   لذي هفتاه 

  الشوان  في سينل    ةنث هياما رةموا   تعالى.. 
  شقةام  لي ام  لعالمي  لجاوا إةتعشن يذه  لمارس . 1990شميذ ةلص  لخية   ل اةة   ياد    لصحل ء( 

شةصين ميذ ذلك  لر ن يشل ت  لعميةات  ل لن   ييا شييا  في مختيف  قاع  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي  شماه لن 
إلى  لنرم.. فقا  تل سنا ةصنل في  لرال ات  لمتحا   لمتعصب  لصونرةي  لحارام  ما نل كاياةا(  لذي كا  م  

ا  لنورن ييى  لمسيمن  في فيسطن . شكا  لا   بلةامجا لطلن  ل يسطنينن   ال امل م  فيسطن . شهن   تي  هب
ةاشل  رمحي ورسف( هةا  ألفاا   لعلص   شير  اكستاةي بيربي( م   1993لحل جمايت  ش ةط ا وا. شفي 

رن  ه ام مجيا هرنةي م  ةلس مجمري  م   لمجاياو  ةسف بلج مييي  لتجار   لعالمي في ةنريرر . شفي  أل
 صال   لمسيمن  ش تل   ستوح ء لحاشن ييى إآالق  ليار ييى يان م   لطالبات  لنورن ات ك   قم   حلكات 

. شفي مصل  ام  لجياي  لبطل  سيما  راآل(  لآالق  ليار  قل ر فلني مي   ييى يان م   لنورن  يان   ميو 
ى ةاشن  ألرن  م  إسل  نل ةصين يشل ت يميةات  لعيرر م   يل ييى  لحاشن  لمصلي   إلسل  نية . شيي

بباص مجاياو   كا   عضوظ ال  حمل إال سكن  مطبر! ليوجرم ييى نشريات  لنورن ييى ض اف ةول  ألرن  
.  ييى  لس ار   للشسة  R.P.Gؤمجايا سطم يمار  شهآيق يان   م   لصر رير  ل  يتيى لالبة . شفي بنلشت 

ةمالت  للشس ييى  لشةشا . شفي ه ام ةلص  لخية  آع  يجره مالبي يشل  م   لسةاح هثياء  ةاي 
 ل لةسنن  في  لمالص. شي  ل ييى ج   إ طالي في  إلمار ت. شآع  باص يان   م   ألجاةب في يما   ألرن  

ضا  لمسترآين  هش شهآيق يينوظ  ليار. شفي فيسطن  تتظ ك نل م   لعميةات  ل لن   م   يل  لمر آين   ل ا لي  
جيرن  الةتالل. شفي  اكستا   تل مجاياش  يان  م   ألمليكا  ش لنورن. شفي مصل تقام مر آ  بلسال  إلى 
ةسيي مبار  ثظ آعي   سكن  فقتي   لحل س. شفي  ألرن   امن مجمري  ر  ع  مكرة  م  هربع  هفل ن بتشكنل 

م  لعاوا ميوظ  ثظ قبة يينوظ  عا  بتبا  ش ستشوا رية  الغتةال  لماسرةنن  في يما   شتمكين م  إيا 
  عضوظ. شيكذ  ... 

ش لمالة, ييى يذه  لطليق   لع ري   لتي باهت تيتشل م   بتا ن يجرم  لحمالت  ألمليكة  ييى بالن 
 لمسيمن   ش ستعار  لمشلشع  لصونرةي في فيسطن   ش ةتشار  ألربار ييل  ل ضا ةات شببكات  التصال. 

 يينوا ما ويي:  لمالة, 
 

 النجاش العسكري:  -1
شيذ  تستخيص  م  ةجظ  لل ب  ش لليب  لذي ب ت  في  لعاش  شهثليا ييى مصالح   ةتى ه   ض   

ر ةس نشل  ييى رهسوظ  بنل كينيتر ( إلى ممتمل  بلم  لشةر( لمكافح   34نين هك ل م   1994يميةات سي  
  إلرياص.

 النجاش ارمني:  -2
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 لعميةات  لع ري  م   يل هفل ن ش رال ا ييا شييا   ييى ما   تساع  لعالظ. م  غنل ر  ط   شذلك ه  يذه 
بنيوظ  هنرين هجوح   إلستخبار ت  لمحية  ش لعالمة  في ةال  إربا . إذ ه   يتقال ما سقط م  تيك  لخال ا ال 

لى ةا كينل في تصمةظ ف ل  ومثل في مجال هيمال هللارلي  ال ر  ط  بنيوظ. ش ا  ست ات م  يذه  لمالة   إ
 يمل رال ا نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   لميشرن . 

 النجاش الدووي: -3
لقا ةققن يذه  لمسأل  ةجاةا  نيريا  كينل . إذ كا  لوا  ال   ألثل في إذكاء رشح  لجوان ش لمقاشم  في  ألم . 

ةصنل  شرمحي ورسف...( لةكرةر  رمره هم   توتف شةرلن هفل ن   مامرري  م ل   لا امس   شسيما  راآل  شسنا 
  اسموظ  لجماينل  شتش ي داشريا  شيتأسى  بوظ جنل  لشباص م   لمتحمسن  ليمقاشم . 

 أما من الناحية السيا ية: -4
 لعاآفة  ييا شييا   شلظ تيي    الة عاالت فالمالة, ييى يذه  ألةا   هةوا  قنن في ةجظ رنشن  ألفعال ش

ت ر  ظايل . رغظ يتر  لوجم  شتطاشل  ألهما . شلوذ  هسباص سيعلض لوا ييا دةاغ  ة ليات  يان ا  ه 
  لعمل ش لحلك  إ  باء  . 

 أما تربويا: -5
فل  غةاص  لميو   لمشتل  لومالء  لمقاشمن   لظ  جعل لوذه  ل ايل   عا   تلبريا . شيذ  ريل  مك  تال فة    

 كما سيل  إ  باء  . 
تالة, ه ضا  ه  يذه  لطليق   ا سجين ةجاةا  ةسيةا  ه ضا . شالسةما في هثليا في  لعاش ش ستعصا وا  شيكذ 

 ييى  إلجواض  ألميي.  
ش ةستخيم م   لار س   ل اةص  لوذه  لما رس  لجوان    ل الث   في  لملةي   لماضة  هسس في غا   

  أليمة : 
 لولمةؤ (. شالسؤةما هةؤ   - لسؤلي  - لقطليؤ   لتي ةمؤات      لسال    ييلإمكاةة   لعمل  أسيرص  لطليق  ةتواء  -(1 

 عؤؤا هةؤؤا   سؤؤيتميل ش ةطؤؤالق  لحمؤؤالت  ألمليكةؤؤ   نمؤؤلت  لااليةؤؤ   لسؤؤاةق  مؤؤ   لتي ةمؤؤات  لتؤؤي كاةؤؤن مرجؤؤرن   
 شجعين  ل لشف إمكاةة  قةام تي ةمات هرل  بوذه  لطليق  مستحني  شي ةم . 

ث فؤؤي هسؤؤيرص  لجيوؤؤات  لم ترةؤؤ   شهسؤؤيرص  لعمؤؤل  لجوؤؤاني  ل ؤؤلني  أسؤؤيرص  لمقاشمؤؤ  يينيؤؤا ه  ةلكؤؤح  لبحؤؤ  -(2 
 لي ليؤؤ   لعسؤؤكلي  ش لحلكةؤؤ   لمياسؤؤب  ليملةيؤؤ   لمقييؤؤ   شذلؤؤك مؤؤ  رؤؤالل   سؤؤتخالص لشؤؤامي  لتطريليؤؤا. مؤؤ  هجؤؤل 
  ألسالنب  لتي ثين جاش يا.

 ن  ل لني ش لخال ا  لصانل . شيماأ  لعمل في  لجيوات  لم ترة   ش لمقاشم   لسلي  ييل  لجوا
شل    يل ه  ةيا ش يذو   ألسيربن أ  جار بيا ه  ةي ن  لي ل إلى همل موظ. شير ضلشر  غلس ف ل  
يرلم   لجوان ييى كل  ألدعا   فقا فلض  لعاش ذلك. ل ي تساياةا  ل لشف ييى  لتحل  فعيةا  شفق معتقا تيا 

  ألممة  هدال . شيذ  م  باووةات  لعقنا . 
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شل   آليقتيا  لجاوا  ليعمل  لجواني في نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   يي آليق  ش نير  يالمة . 
شكذلك ة ليتيا  لعسكلي   لتي ةح   صانيا  فلةوا تعتما ييى  لتحل  في  ألفق  لعالمي. شير هساس في  لحلك  

  لعسكلي   فضال  ي  كرة   ستل تةجة  سةاسة  شيقنا  نوية . 
 
 وضرور.ها للجهاد  ألمةمجموع كرة االنتماء لف  : 

  لجال في شييى كل دعنا.  ش الةتماء لاويي  ش إلةساس  لي سي    اليتقانشذلك ييى مستر  
فلةيا لر جئيا ألي مسيظ  آل   شسألياه م  هو  هةن؟ فلة  سنذكل بياهأ م  مصل.. م  سرريا.. م  ترةس.. 

 م   لسعرن  ..  لر.. 
تا ء  ماويت  لةقرل لك هة  م  نمشق هش بنلشت هش  لقايل  هش آشقيا.. ألة  ميصلف في في  وذكل  ب

 بةكر(  لتي رسموا  إلستعمار في يقي .  سةكس إلةتماء إلى ةاشن  
ش لذي  جب ه  ةلسخ   آل  في يقرل  لمجاياو   لعاهمن  ييى  لمقاشم أ ير ة ةق   إلةساس ش إلةتماء 

َه    شفق  رل  تعالى: َِ  إِ ةً َواِحدَةً َوأَنَا َربنكُْم فَاْعبُدُو تُكُْم أُمه  . (92ةيةاء: أل    َهِذِه أُمه
ش لحما هلل فل  يجرم  لعاش  لعسكلي  آل    ا شضعيا في ةاشن رليط  ش ةا   سمايا  ميطق   لعميةات 

ل  لسةاسي ش لوجرم  ل  لي  لرسطى( شتشمل يميةا  هك ل نشل شبالن  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي   شكذلك في  لمجا
ش ال تصاني ش لحضاري..فقا شضعيا  برش ( في رليط  ش ةا  تشمل ة س  لميطق  شهسمايا سةاسةا    لشلق 

  ألشسط  ل ينل(..
جمت  يينيا شهلل  لحما . شيذ   سايا م  لظ  سع    لمعتقا ش ل وظ ييى يذ  بو  لعاش  ضنتيا   ظع لع رم شيكذ  يع 

 ةات نوييا . اس ألممي  لذي ير م  هس  التجاه في  لت  نل
إلى ه  لوذ   الةتماء  ألممي  عا  يسكليا موما  سايا في فوظ  لي لي   لعسكلي  لاير    الةتباهشيجب 

  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة .
يذ  فوي تقرم  ستل تةجةا  في  لبعا  ألممي ل اف   لرآ   إلسالمي  ل ينل  شال  مك  ةجاةوا لر ةذفيا ميوا  

  لبعا  ألممي  لعالمي. 
 لرةا مر جو  همليكا في جيوات م ترة    سيجا هة   ةتى ويجم  لجوان في  فير جئيا لجوان  لجيوات ش

جيو  ما .  فل  ذلك  ستيحم بلشآا   ستل تةجة  . شلةسن يذه  لشلش  مترفل  إال في مياآق محاشن  في  لعالظ 
 نل  لمجاياو  م  هي  طل إسالمي   شيسا  لمان م  مختيف  إلسالمي . في ةن  تحتاج تيك  لجيوات ة

 هي بيا ثال  يام  في تيك  لجيوات يياما تقرم.    الرتصادات
شكذلك في  لجوان  لسلي  ل لني   فل   لعمل في  ألفق  ألممي ش لعالمي     تم هللافاق ذلك  لعمل  صلف 

يا    شكذ  في فيسطن   آل  .. فول لح ما  ييى  لي ل ي   لحاشن ش لقطل. فالعاش  حتل  لعل ق شير جويا ي
مجايا في ترةس   هش  لمالص   هش إةاشةةسةا ...   ه   حضل إلى  لعل ق لنوب ليصل  إرر ة ..  ا  ستطة  ذلك 
 ي    شسةصعب جا  م   لر ن لتعاش  هة م   للن  في محةط ساةات  لمر جو  م  همليكا ضا  لمجاياو  . 
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في يذه  لمعلك  ضا همليكا في بالنه هش هي مكا      شار لجوان ش لمقاشم     ستطة  ه  شل   هي مسيظ وليا  
  لمر جو   لم ترة  .  ساة شب عالة  هك ل هثل   مئات  لمل ت ربما مما  ستطةع  لر شدل 

 فال با م   إلةساس  االةتماء لألم  شيالموا   في  لبعا  لجال في ش لسةاسي ش لعسكلي شكل مجال. 
    لاليب   ه   لياظل في يذه  لخطر   لمست ةم  ش لميحية  ش لمعرج   صرر  يجنب  شيي تلسظ رل  ط شل

ه ر ت  لمستعمل ت   ة لت  في  لعقرل ش لقيرص لا  ش  ل  ار م   بالنةا  ول  شكأةوا لما رطتوا ه الم شمساآل
 يشل ت  لسين  فقط   شذلك ميذ سقط  لاالية  م  هبياء يذه  ألم    ش لعجنب هةوا مأسا  لظ  مة يينوا إال

    سقر  هللارل  لخي اء  للمحين  لوذه  ألم  . 1924سي   لألم  ل ةا   لسةاسي  لجام  
عقنا    لفعينيا ه  ة تم هنما  بباص  ألم  ش يربوظ لةحسر   االةتماء لألم  كيوا . شيذ  هساس في  لاو  ش  

  تةجي. شير كذلك في  لسةاس  ش لتصرر  لعسكلي  الستل 
 ش آل  لييقل إلى ة ليتيا   لعسكلي  .   

 
 النظرية العسكرية لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية 

 

 تقوم النظرية العسكرية لدوو  المقاومة و   اوتما  الجسا  في منوننن:
 
 .المفككة ون  بعضسا    ياجسا  اارهاب الفر ي والعمل السري ل سرايا الصغنر   -1
  حن  توفرت شروطسار ة في جسا  الجبسات المفتوحة الماا     -2

 :ون فه النظر إل  أو 
جوان  إلرياص  ل لني هش  لخيري ييى آليق  ةلشص  لعصا ات  لماةة  هش لليفة . ير  ألساس في إةوا  

  لعاش شى صال  إلى ةال   الةوةار ش الةسحاص.  لذ    . 
ي  لسةطل  ييى  ألرض لتحليليا شى ام  بلع   يينوا.  عر  شهما جوان  لجيوات  لم ترة  فور  ألساس ف

.   
فجوان  إلرياص  ل لني شةلشص  لعصا ات  لتي تقرم بوا  لخال ا  لصانل     موا لييرع  آلرل   جوان 

نشل  ولفاه . شل   باش   لمر جو   لمنا ةة  ش لسةطل  ييى  ألرض ال تقرم ليا   لجيوات  لم ترة  (   ش  ساياه ش
 . شير  لواف  الستل تةجي لمشلشع  لمقاشم . 

يذ  رالد  ما كين  ا بيررت  م   لي لي   لعسكلي  في هللارل هبكالوا شسجيت  في  لمحاضل ت  لتي 
 . 2000سجيتوا دةا سي  

شل   ما ةصل  عا ذلك م   لمر جوات  لجيوري  بنيا شبن   لقر ت  ألمليكة  في معار  سقر   إلمار  في 
. شالسةما في معار  بمال هفااةستا  ش  يع  جاةاي( في مح ر بليا    / 2001ن سميل  /فااةستا  في يمرم ه

شمعار   آرر   برر (   شمعار   يايار ... إلر . شكذلك  عة  لمعار   ألرل   عا ذلك   م ل معلك    بايي 
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 لقتيى   شغنليا م   لمر جوات ..  كرت (  لتي هسمايا  ألمليكا    يمية  هةاكرةا  ( لتي ت ياش  فنوا مئات
 ش ل م   إلستل تةجي  ل انح  لذي نفعياه في يذه  لمر جوات رغظ ما ت يات   ر ت همليكا شةي اؤيا ..

ثظ شم  رالل متا عتي  لمستمل  شنر ستي لسنل آليق   لمر جو   لعسكلي  ش ألن ء  ألمليكي إ ا  غحش  
لبعة  لمعار   لتي  امن بوا  عة  لجنرش  لعمني   لن ر   ل ةان   . ثظ كذلك 2003 لعل ق في مارس شهبليل  

 ألمليكة   لعسكلي  ش ألمية  في  لميطق  كما ةصل في ما يمات  لجةش  لةميي لمر    شمعسكل ت جيية  
 ليمجاياو  في  جبال ةطا  ( شغنليا  ييا ...

يى مياآق  عة  لمجاياو   لعلص شم  شكما ةصل هثياء محادل   لجةش  لباكستاةي ش  تحامات  مل ر   ي 
 ن ف  معوظ في مياآق  ل با ل في شال   سلةا بمال غلص  اكستا ..

 ألمليكا  لمر     عة  لمجاياو  في كلنستا   لعل ق في  رررمال (    شم ل ذلك ما ةصل م  تامنل 
لعمالء  مايرم   القر    استخا م  ستل تةجة   لقصف  لجري ش لصارشري  ألمليكي  لملكح   ثظ هةف  ر ت  

  لخاد   ألمليكة  ييى مر     لمجاياو .
شما جل  ممرل  في معار   ل يرج    لصاما  ةرر   شجره هبيا وا  لمجاياو  ششجره  لمجاياو  في كل 

  مكا  ..
 ر ت ةي اءيا  شكل مكشرف شفق هسيرص  كل يذ  هثين ه  يمية   لمر جو  م   لحمالت  ر ت  ألمليكة  ش

 –إ  باء    سةأتي ش – لجيوات  لم ترة    ش ةطال ا م  مل كح  لافاع  ل ابن    ما وح ل في غنل ش ت   آل  
شذلك ةالةا  سيب  لت رق  لت يرلرجي  لخل في ليقر ت  لمعان   شالسةما في  لمجال  لجري   شفي  لسةطل   

ش لصارشري . ش لقار ت  لوا ي  غنل  لقابي    ل ضا ة  ش لقار ت  لجبار  ييى  لتصريل شترجة   لقصف  لجري 
ليمقارة  ليقر ت  لمعان   في  إلةح الت  لمحمرل  جر     ش لتي تصل لحا  لقار  ييى إةح ل فلق م   آللةات 

  حجرم  إستل تةجة  في هي مكا  ولياشة  شبسليات قةاسة  .  ةاشسا ل رم  ر ت  ش لمافعة  ش
حالة   لوام  . نرشس تجارص جوان   مأسري  متعان  ليا  طليق  ةلص شىذ   ستصحييا م  يذه  لارشس  ل

(   شفي 1982فيل ول -يصا ات   لافاع  ل ابن (   كما ةصل معيا في  لجوان في سرريا في   معار  ةما  
لييا  ضا  لقر ت  -معار  آل بيس ضا  ر ت  لحكرم   لسرري    شفي  لافاع ي    تل  لحيتل( في بنلشت 

  شفي  1998ش لييياةة   لعمني  بل  ش إلسل  نية   حل  شجر  !!!  شفي  لةم  في تجلب   لمحضار في  لةم    لسرري 
...إلر    ةجا ه  كيوا تمكا ما نرسياه ش نر سياه في  هدرل  ر يا ةلص 2000 ليبطة  في لييا  ثاةة   سي  

  ير م  هكيل مقاتل  لعصا ات   كما   لعصا ات(   شما تيم يية  م  ه    لافاع  ل ابن( في غنل ش ت 
هسوين في ذلك كتا ات كبار مي لي يذ   ل    لعسكلي م  هم ال  ماشتسي ترة ( ش جة ار ( ش جةاص( ش 

 ليظ. نكاستلش... شغ
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  :والخالصة التي ق صه إلنسا اآلو هي 

 
ب أو تبق  في إطار قد أمريكا وح فائسا اآلو , يج أو الموور ار ا ي لألومال العسكرية ل مقاومة

)حروب العصابات الخفيفة ( ,  و)اارهاب المدني ( ,وار  وب السري ,  وقاصة و   صعند العم يات 
  الفر ية و رايا المقاومة الصغنر  المتفككة ون بعضسا باكل تام و  ي .

تنرات السيور  ولكن مة ذلك أوول : إو أي اقتالل في الموازين لصالح وون المقاومة والجسا   ,   غي تأ
ارمريكية في أما ن تستكمل شروب الجبسات المفتوحة  ما  أور ها , يعند مسألة المواجسة المكاوفة لتورير 
اررك والتمر   و نسا وإوامة نويات الكياو السيا ي والاروي ل قون اا المية هدفا  يجب اوتنائ فرصه 

 حن   نوه. 
 

  لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  في مجال  لجيوات   شفي ش آل  ليستعلض ت ادنل  لي لي   لعسكلي 
 الجيوات   لقصل ت ادنيوا شيام  ةتةاجيا ك نل  لوا  آل  .  ئهبتا مجال ةلص يصا ات  إلرياص  ل لني . ش

ش لذي هظي   متا لر ن غنل  صنل ما لظ تتا ركيا  سيرص  ألساسي في  ألشضاع  لل يي   شهتل   إلسواص لأل
 .   ما  قيب مر هي   لقر  رةم  
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 :أوالً: جهاد الجبهات المفتوحة 

في  لر ن  لذي  مك  فة  هن ء  لجوان  ل لني في هي مكا  م   لعالظ  لعلبي ش إلسالمي بل شفي  لعالظ   
كي   أل  ذلك لةس متعيقا   شلش  مرضرعة  ل  ةنث  جلي. فل  جوان  لجيوات  لم ترة   حتاج لمعطةات 

 جة  الهم  لترفنل ظلشف  ليجاح  عا ترفنق   سبحاة  شتعالى.  ستل تة
 

 المعطيات الالزمة لنجاح جهاد الجبهات المفتوحة:

 
 المعويات الجغرافية: -*

 شير معطةات  ألرض ةنث  شتل  ه  ت ر :
 .ش سع   لمساة   -1
 .شآريي   لحاشن  متيري   -2
 .ه   صعب ةصاريا  -3
سر يا مما  سايا ييى  لتملكح شمر جو   لقر ت   لاا ات هش سية  م   لجبال هشه  تحتري ييى شيرر  ة -4

 . لح ة   ييى  ألرض  شهفضل ذلك  لجبال  لمشجل  
 كما ه  م  بلش   ألرض ه  ت ر  مر رنيا  لاذ  ة  ش لما ة  كافة  في ةال  لحصار.   -5
 
  المعويات السكانية: -*

مك  ضبط ةلكت    شالسةما إذ  كا  ميتشل   في هرياف معمرر  شما  شير شجرن يان كينل م   لسكا  ال   
يالة   لتلكنح  لسكاةي  شم  ذلك ه   كر  بعب تيك  لميطق   ا يلف  شكةمت   لعسكلي    ش ارت  ييى 

  لسالح في تيك  لميطق .  لمر جو  ش لصيل يينوا   شه   تترفل ل  مصانر
 
 المعويات السيا ية: -*

ة  وترفل لوا إمكاةة  إ ما   لسكا   لمحينن  بوا    شكل  ك ي لحميوظ ييى  لجوان في شير شجرن  ض  
سينيوا. شكذلك ه  ت ر  تيك  لقضة   ابي  لحشا  ألم   إلسالمة  شر ءيا   ليصل  ذلك  لشعب في  لاو  ش لجوان 

لمقاشم   يي  لاحش ذلك م   لايظ . شهفضل تيك  لقضا ا  لتي تبعث ييى   غنل مع   الي س ش لمال.. ش
 لخارجي شتر فل  ألسباص  لاوية   لسةاسة  ش ال تصان   ش الجتماعة  لي رر  ش لجوان. شير ما وايى في كتب 

 ةلشص  لعصا ات  المياخ  ل رري شةصطيم يية  في هنبةاتيا بؤ    لمياخ  لجواني ( .
ج  لل ةسة   ل الث   لتي ةصين في ششفق يذه  لشلش   مك  ه  ةست نا م  نر س  يذه  لمعطةات في  ليماذ

  ل تل   لماضة  م  جوان  لجيوات :
  لشةشا    ش ليرسي . شيذ  وتضم  الجاشل  لبسةط  لتالي: في هفااةستا    ش
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  الب د
 المعويات

 النتيجة السيا ية السكانية الجغرافية

 أفغانستاو

  2هلف كظ 650-
 شيرر   -
شمر رن يالة   -

 لحاشن ش سع  غنل 
ابي  لإل  ال  

 شمعطةات هرل .

مينر  ةسم     24 -
 مع موظ م   لشباص .

 ديرر. مقاتلبعب   -
 ترفل يالي ليسالح   -

 ضة   ةتالل  -
 شغحش رارجي .

  ايث نويي . -
  ايث  ييي. -

 نجوه   يا  

 الايااو

دال في  -
 47000 لمساة : 

شيرر   -  2كظ
مترفل  ةاشن م ترة  

 مر رن مترفل  -ةسيةا 

يان محاشن م   -
هلف  850 لسكا  هياء 

بعب محارص  -ةسم  
ش شفل  في  -ذش بكةم  

  لسالح.

 ضة   ةتالل  -
 شغحش رارجي.

  ايث نويي . -
  ايث  رمي . -

 
 نجاش وسكري  -
 نجاش  ووي  -
فال  يا ي إل   -
 . اآلو

 البو نة

 -دال في  لمساة 
ةاشن مق ي  جا    

شيرر    -شمحصرر  
 . شمر رن مترفل 

يان  لسكا  محاشن:  
مينر .  4 لمسيمن  ةحر 

بعب غنل محارص لةس 
ذش بكةم  شسالح 
 محاشن  لمصانر.

 ان  ى ضة  ياش   ش 
 دينية  غلبة  .

  ايث نويي . -
دل ع م  هجل  -

  لبقاء.

 فا ه وموما  
إال في تأ ند ارمة 

 .لسا

 
يذه  لمعطةات  تقسةمات  لسةاسة    م  مي ررفلذ  ما  ستعلضيا بيا    لعالظ  إلسالمي شه الةم     حسب  ل

 إلستل تةجة    سيجا ه   أل الةظ ش لييا    لتي تترفل فنوا يذه  لمعطةات   شالسةما  لجال فة    ش لسكاةة  ضعة   
 في غالب تيك  ل ةاةات  لمصطيع   طل    ي غا    لخيث .

 رري  سيب ليوا   ست ر  ضعة  . شهما  لمياخ  لألم  ك  االةتماءلظ وترفل  لشعرر  شهما  لقضة  فلةوا ما 
 لي رر  ضا ظيظ  لحكام شيمالتوظ   فقا هآ أه ييماء  لسالآن  ش  ال تصانيهش   الجتمايي لبايث  لاويي هش 

فأشلئك يظ  ..هرير  في يقرل  ألم  ه  م  لظ  حكظ  ما هةحل    في كل  ألةحاء ةنث . لقاياش   لايا  
 !!  م  ترلى  أليا ء ميوظ فلة  ميا ششلي هملةا شتاج رهسيا لمممير  !   شه  

شلذلك  جب  لبحث ي  م اتةم  ل رر  ش لمقاشم  ش لجوان   تحن بعار مر جو   لاحش  ألمليكي  لصونرةي 
 لنرم ل امل  ألم  . ةنث ال  مك  لعيماء  لسالآن  شهجوح   إليالم ه  تيجم إال في  لسقر  م  ةكاموا 

 كا يياما تتصا  لوذه  لاير    شير ما  حصل  لنرم .شسناتوظ هملي



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1365  [  

 

شهما ي  دالةة  مياآق  لعالظ  إلسالمي ليمر جوات في جوات م ترة  فأفضيوا  حسب ترفل  لمعطةات 
 إذ  تياشليايا كأ الةظ شلةس كةاةات سةاسة   :

 شيذه  لمياآق يي: 
 
 أفغانستاو: - 1

 ش ا سبقن  إلبار  لمعطةاتوا. 
 
  و   ف يا وما وراء النسر:)ال    - 2

مينر  مسيظ تتر فل فنوا كامل  50. شفنوا ما ويايح  ل2مينر  كظ 5شيي ر ع  كينل  تيايح مساةتوا  
 لمعطةات  لمطيرب  ليجيوات  لم ترة  شالسةما م   قاء  إلةتالل  لسرفنتي في  عضوا شتسلص  إلةتالل 

عمار  لحاوث ييى  لطليق   ألمليكة . ش ا سيق ه  كتين  ح ا  طليق   إلستميوا  ىقتب ام ألمليكي بب   لعييي ل
  عير     لمسيمر  في شسط هللاسةا( تياشلن فة  يذ   ألمل  الت صنل. 

 
 اليمن وج ير  العرب: -3

 45.. شيان سكاةوا  إلجمالي ةحر 2( مينر  كظ2,5 ؤ شيي ر ع  يا ي   لمساة  تجاشه  مجمريوا  ل  
. شفنوا م   لمعطةات  إلستل تةجة   لاوية  اليمناسة   لصالح  ليمر جو   لم ترة  يي مينر  ةسم . ش يعتوا  ألس

ش ال تصان   ش لمر   ما ال  خ ي.. ش ا سيق ه  كتين  ح ا  ه ضا  ةرل  لجوان في جحيل   لعلص شركي   ألساسي 
 (1 في  لةم   ما  ايي ي   إلآال  ييا.

 
 المغرب اروص  وشمال إفريايا: -4

رفق باسع   لمساة  ه ضا  م ترة   لحاشن  ليلي    آريي   لشر آ   لبحلي    ش فل   لجبال ش لحصر  شيي  
 لطيةعة    مترفل  ييى  لسالح ش لمر رن  لالهم    تستعصي ييى  لحصار لتعان ةاشنيا شتيريوا. كما ه  

لقتالة . شتترفل ليميطق  مر رن تسيةحة  سكاةوا م   لعلص ش ليلبل  ا يلفر  تاريخةا   البأس ش لشجاي  ش  لقار ت  
كينل  م  شسط شغلص إفلي ةا   كما ه  تماسوا  لبحلي م  هشربا ورفل لوا معطةات كينل . ةا ةك ي  ه  هةرل 

  ال تصانيبمال هفلي ةا شالسةما  لمالص   تترفل ييى مع ظ معطةات  لمياخ  لجواني  ل رري. شةال   إلةتالل 
  نورن     ترفل م اتةم ذيية  الةطالق بل ر   لجوان ه ضا .ش لسةطل   لالبة  ش ل

                                                
 .  ليمملف –(  مسؤولية أهل اليمن ون تروات المس منن ومقد اتسمر ج  رسال       (1 
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  )ال  الاام والعرا :  -4
مجتمعا . شتترفل ل   مجمري  كامل  2هلف كظ 700ت ر  إ يةما  مت امال  شمتر دال  تحيا مساةت  ييى 

    شغلص سرريامعطةات  لجيوات  لم ترة    شالسةما في  لمياآق  لجيية  في بمال شغلص  لعل ق   شبمال 
شفي مع ظ لييا    شكذلك في يضاص بلق ةول  ألرن  شبمال .. شيان  لسكاةي  لميطق  كيةا  وحيا ه ضا  ييى 

 . مينر  ةسم  60
كما  موا لما  . شألما  عنا الستقل ر شيشكل  إلةتالل  ألمليكي  لماثل  آل    ش لذي هيي  ي  يحم  ييى  

ل  لشام  عا ه   ةتل  لنورن سرريا شسةطل  ليصار  ييى لييا  ش ستحرذت ياش ة  إلي سرريا لةسةطل ييى كام
 دانليا في  ألرن  .ش  ألمرر  لهمليكا ييى كين

 .  لممل ت كما ه  ييا  تيرع في  لحاشن ش لسر ةل ش لميطق   شفل  كينل  م   لسالح ش لعتان    شفي 
ةتالل  ألمليكي  عا  ثرريا ممتاه  كم تاح شتشكل إسل  نل  ايث  ضة  إسالمة  يالمة    كما  ضةا  إل

 ليجوان.. 
شييا  مياآق هرل  بينو  تترفل لوا  ل  نل م   لمعطةات  لتي تصيم ليمر جوات  لم ترة  ه ضا  م ل 

كذلك شهك ل مي  في  ششيي م  هديم  ليالن ل ةام ةلص يصا ات جوان     ةنث تترفل كل  لعر مل . تلكةا 
اآق  لقل   إلفليقي شسر يا.. شل    لاالية   لع مى لياشل ش ل ةاةات  إلسالمة   لتي شبعة مي . (1  اكستا  

  صيم  حال ليمر جوات  لم ترة    لتخيف كل  لشلش   لمياسب  هش  عضوا .  نشل  ال 55ولبر يانيا ييى 
 مر جو .شييا  جب  لتيب  إلى مرضرع  لقضة   لسةاسة   لتي ست ر  مسأل   لصل ع ش لحشا م  هجل  ل

فةجب ه  ت ر  كما شضحن  آل  مسأل  نف   إلةتالل  ألمليكي في  لميطق    شمسأل   لصل ع م   لنورن   
شمسأل  إرل ج  لمشلكن  م  جحيل   لعلص. شمسأل   لي ط ش ل لش ت   شمسأل   لوةمي   ألمليكة    ش لم الظ ش ليال ا 

  لمتلتب  ييى  إلةتالل شةي ا   في  لميطق .
  

 يفية المشاركة في المقاومة في جهاد الجبهات المفتوحة:ك  

مع ظ  ليالن  لعلبة  ش إلسالمة  بتقسةماتوا شكةاةاتوا  لسةاسة   لحالة . ال تترفل لوا معطةات  لجيوات  
 لم ترة . شيي في مع موا ساةات مياسب  لجوان  إلرياص  ل لني ش لسل  ا  لصانل  شةلشص  لعصا ات  لسلي  

 اف  تر جا هبكال تر جا مصالم همليكا شةي ا وا شمشاري   لوةمي   لالبة  ش لصونرةة  .ةتةج  ك 

شهما م  هر ن م   لمجاياو   لمسايم  في  لمر جو   لم ترة   فعية   الترج  إلى ةنث ت تم  لجيوات لما  
لعة  ش لجوان  لشليي تحن بعار ت تم   ش لعمل تحن قةان  قةان توا  لمنا ةة    آالما ترفل  لحا  ألنةى ليل     لش
  إلسالم  لعام    ما وتر فق م  هدرل  لمقاشم  شهواورلرجنتوا شيقناتوا  لجوان  . 

فلذ  ما هس ل  لجوان في جيو  م  تيك  لجيوات ي   ةتصار  لمسيمن    فل  ذلك سةكر  ةر   إلمار  
لم  ةرلوا م   لمواجلي  ليجوان في سينل   ه  تحكظ  شلع     شت ر  ةر    شموجل    إسالمة  م   لم تلض

شش  عة  ال وي   تجاشهيا     جتماعة . شستبقى  ل ةان  ش إلمار  فنوا أليل ذلك  لييا  اإلجمال   فويا  مررشثات 
                                                

 ليمملف . –(  الماك ة والول والفريضة المتعننة -با ستاو مارد ر ج  كتاص     (1 
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شتياسي هللاثاريا إلى ه   قرم  لمجتم   لمسيظ  لقا ظ ييى هممة   إلسالم شجيسة   إلسالم شيذ   حتاج لر ن آريل 
 هييظ . و 

 يذ  ي  جوان  لجيوات  لم ترة   صرر  يام  ش رتصار شل يي هيرن ليقرل ش لتيية ..
إ  م   لموظ جا   لم  وتصاش  لحمل ر     لجوان ه    ومر  ش  عوظ شش     لمسيمن  شمعطةات  لعصل 

  ألمليكي  لحالي ةتى وحيل   نشلتوظ شيشتن بميوظ..
شيسكلي شبشلي شسةاسي ال  جره تجايي  شال    تصانيمجال أ  ييا  آغةا  شجيلشت همليكي في كل

وي   تجايي .. شلاويا ميذ هةا   سيتميل ةماذج  الا   لاالل .. كيوا تشنل إلى هة   جب  لتليث ك نل    يل  لت  نل 
وا ير في  لمر جو  ييل جيوات م ترة  م  يذه  لقر   لطاغة  شه   لر ن  آل  شآالما  قنن  لمعطةات ييى ةال

ريفة  تياسب يذه  ألةر ل م  رالل  يتمان  في  لعمل  المقاشم   لسلي  شفق هدرل ةلص يصا ات ماةة  هش
جوان  إلرياص  ل لني شيمل  لسل  ا  لصانل  شير ما سيشلة  فةما تبقى م   لمساة  في يذ   لباص إ  باء  . 

 شير  ل قل ت  لتالة .
 

 ايا المقاومة اإلسالمية العالمية:ثانياً:  جهاد اإلرهاب الفردي وسر 
 

 مفهوم اإلرهاب :

هيتقا ه  م  هيظ مجاالت ةجاةات  لحمالت  لصينية   لنورن    ألمليكة   لجاوا    ةجاةوظ في مجاالت 
 إليالم. شمما ةجحر  فة  في ذلك   فلضوظ ليمصطيحات شتعلي اتوا ييى  لياس   شىلح م  لبشلي    حر  تيك 

فق رؤيتوظ شم   لمصطيحات  لتي فلضريا  لنرم  صرر  برياء لتعيل ي  ه ش   أليمال  لمصطيحات ما ور 
 ش لص ات ش لممارسات.

 شم  ذلك  لنرم  مصطيم   إلرياص( ش   إلريابنن (..ش  مكافح   إلرياص ( ...
ةتى هدبم  لطيةعي في  إليالم  لعلبي ش إلسالمي شةتى إيالم  لصحر  ة ي يذه  لص   شكأةوا توم  

 متلتباتوا في  لاةةا ش آلرل ..   كل رصا م  للذ  ل ش  التصافشرذوي  شكارث    تمني  م  وتوظ بوا إلى 
 وبكل بساطة وشجاوة نقول:  

. )فاارهاب(   مة مجر   وممل  منر من  بأننا نرف  أو نفسم هذا المصو ح وفق التوصيل ارمريكي
لوا  بوسب نسبتسا , وما يضاد إلنسا وما تنضوي و يه . الك مات المجر   , فقد تومل معن  صالوا  أو طا
 فالك مة مجر   ال صفة لسا من   ب وال إيجاب.. 

(.. ش لذي  ق  يية   ل عل إرها)يال عل   .. هي  لخرف  لح  ا. ش لقا ظ الر.ه.ب   .: هي هريب ش لمصار أرهب
 . مرهوبهش ُمرهب 
 شبوذ   كر  لاويا ييا  ةريا  م   إلرياص.. 

 

 : إرهاب مذموم -1
وهو إرهاب الباطل ووون الباطل , ويمكن تعريفه بأنه  ل فعل أو وول أو تصرد  ؤ ي إل  إلوا  ارذن  

 والخود بار)رياء بغنر وجه حق .
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شم  يذ   لقينل إرياص  ليصرص . ش طاع  لطلق. شىرياص  لاح   ش لمعتاو . شىرياص  ل يم  ش لمتسيطن   
 ل ل يي  شهير ةوظ... فور إرياص مذمرم شفايي   إريابي مجلم(  ستأيل  لعقاص ييى  ييى  لياس  انل ةق   م 

 إرياص شجلم   قار هذ ه شفعي   لذمةظ . 
 إرهاب مومو : - 2

وهو اارهاب المعا ا لذلك اارهاب المذموم . هو إرهاب الموق المظ وم الذي  دفة الظ م ون   
 المظ ومنن . وذلك بنرهاب االمة و فعه.

شم  يذ   لقينل إرياص رجال  ألم   لعاشل ليصرص ش طاع  لطلق. شىرياص  لمقاشمن  ليمحتين . شىرياص  
  لما فعن  ي  هة سوظ ألير    لطاغرت . فوذ  إرياص محمرن.

  
 إرهاب األعداء فريضة دينية , واغتيال رؤوسهم سنة نبوية:

وان ش ل رر  جعسكلي لتي ةظ  إلرر    لمسيمن  ه ام  له  لجواريية  إليا ن كر نر  لاهذكل هةي ه لحقن باشر  ت
بباا ن  لتا   ليجةش  لعل  ي ياما. شكا  ذلك في معسكل  للبنا  22ل مييى ة ام ةاف,  ألسا شكا  لي م   لع

م   للينل  ألشل   م   مسيا    شبةخا رجال فاضال  -رةم     -شكا  -. شلما نرل يينيا  لمارص 1980سي  
  شجلح في 1948ياما   شجايا في فيسطن  سي   17عر   لشةر ةس   لييا رةم    لما كا  يمله  لذو   ا 

 لقاس   شيمل في  لجواه  لخاص   شبار  في  لمقاشم   لسلي  ضا  إلة ينح في  يا   لسريس مطي  
ل ت  لشنرخ  لخمسنيات   شدحب سنا  طب رةم      شياجل ي  مصل   ة  ةةات    شكا  ماربا في معسك

ش ةتاص لمسايا  هك ل م  ةلك  جوان   ساةايا  إلرر   يياما  1969سي   في بل ي  ألرن  م  مي م   لتحليل
 كاةر  إرر ةا ييى ميو   لييا ش طب    يل آاير   لا مقل آة  ش ليللماةات...

شييقي  -ةايحت  لستن  رغظ سير ت   لتي  - للياضي  ف ا  واربيا  لمر ن  لعسكلي  شيجلي معيا في  لطابرر
با ا يظ ةخب   لجواه  لعسكلي لإلرر    30فنيا  لمحاضل ت . شهذكل هة  هشل ما نرل ييى  ل ليق  لمكر  م  

  لسرري  في ةنيوا   كا  هشل ما  ال  ليا بيوجت   لمصلي  : 
نل  إلى ييق :  وفبعقى  ( ؟  ييا متأكاو  . فقال مشمتأ د ن  بني؟( فقييا ةعظ . فقال :   إنتو إقواو مس منن 

ي   ر ..مر ف ر  ك  تفامف مح   ن  ؟( ..فقييا جمةعا ش لسلشر ش ليوج  تاملةا : مر فقن   ابة ..ئةع
  لمحاضل ت :  لىى  لسيرر  شكتب يينوا يير   هش لفاستا ر إ

 ( !  نة االغتيال اارهاب فريضة و 
 قنن  لبشار  ..  ش فرينيا  لارشس شآال  لمسار ا ش ستا ر لتياه  لارشس ..شةياه  لمشر ر ..طشرط تحتوا ر

 ش ألمل في كلم   كينل لم   ضى ةحب  م  ذلك  ل ليق شلم  ويت ل. 
 ش ا  فتتحن بوا فةما  عا نرشسي . جحء م  يقا ا يذ   لاو  . –رةم     –شيذ   لذي لخص   لشةر  

  رسرل   لمصط ى ديى   يية  شسيظ  لقرلة  لقا همل    لرياص هيا    في دليم كتا     شجاءت    سي
يذ   إلرياص  لمحمرن أليا ء     صليم  لعبار . ف ي  ش ل عية  ش لتقليلي  . ش ا فصل  ل تاص ش لسي  هةكام

ََ بِهِ    لقلهللا   رل  تعالى: ةِ َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل .ُْرِهبُو كُْم َوآَخِريَن ِمْن َوأَِعدنوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوه ِ َوَعدُوه  عَدُوه َّللاه
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ِ يَُوفه إِلَْيكُْم َوأَْنتُ  ََْيِء فِي َسبِيِل َّللاه ُ يَْعلَُمُهْم َوَما .ُْنِفقُوا ِمْن  ََ دُونِِهْم ال .َْعلَُمونَُهُم َّللاه   . (60 ألة ال:  ْم ال .ُْظلَُمو
ما ا توعتم من هي أليا   ظ   )لسم(تاربر  ييى  لقتال. ي وأودوا (أ ش آل   دليح   ليم  طعة   لاالل ..  

(  كلريا أال إو القو  الرمي ال ديى   يية  شسيظ  .  للكرص ش لسالح  شير  للمي ش وو  ومن رباب الخنر(
 ثال  مل ت.

(: بوو تره لتارص ييى  لقتال شةشا  لسالح شربط  لخنل ؟.. لقا بنين  آل   ذ توا ذلك:   فيماذ   إليا ن ش 
وفقرين من  ال عل  إلريابي.    لمقصرنو : شيظ (ودو هللا وودو م: هي  ما هيانتظ ليقتال  ()بههي ل ي تليير  

إريا كظ ليمعتاي شمقاشمت ظ يمالء فيما ول   .: هي مم   عنيوظ شيسايايظ هش وتلبم  كظ ليعاش     ونسم(
.   م  نش  ه  ت رةر   ا ييمتظ  عحم  ييى  لعاش   ع ي   إل ا م لنع ب( شيخاف شي  شنفايكظ ي  هة سكظ  و ليع 

 شل     ييظ ذلك شرني   ليا نكظ شىريا كظ أليا ء    لمعتاو . و  تعالى هييظ. 
 : شيكذ  شبارتصار

  . أمرت اآلية الكريمة بااودا  باية اارهاب ل معتد ن وأوداء هللا من الكفار وأووانسم لقد
هك ل م  ك نل م  ييماء  لمسيمن  في يذ   لحما    فطالين همليكا كل  لاشل ش ا فوظ  ل ار  آل   

  إلسالمة   حذفوا   شكل  سرر   ألة ال ( ش   لترب  ( ش  هللال يمل  ( .. م  مياي   لتعيةظ !!. 
 :   شبوذ  فويا   بال لف شال نشر  إرها)ي ( شم  وليب  آلرلي   فور    

o إرها)ي االم معتد .. 
o اآلقرين  ل مدافة ون نفسه أو ون المظ ومنناإرها)ي و . 

هي مالرل سن  في ةال  ةعن بوا  لمقاشمر  ش لمجاياش .. فوظ في  لح ةق   إرها)يشبذلك ال ةجا في كيم  
 إريابنر  أليا  وظ شهيا ء   شعبانه  لضع اء   فأو   إلبكال شهو   لمذم  ؟!

ايظ شجعييايظ ولتج ر  في جحرريظ رغظ مئات  آلالف م  . ش ا هرييي .. نعم نون إرها)نوو روداء هللا
 لعامين  في هجوحتوظ  ألمية  . شهلل  لحما   شذلك  عا ه  هريير   ليالن ش لعبان شهنرير   لخرف ييى  ألجي  في 

 ..  طر  همواتوظ
في جوان شم  ييا فاإلرياص مأمرر    في كتاص     فةكر  في م ل ةال نف   لمجايا لعاشه ش إريا   

 لاف  أ فليض  م  هيظ  ل ل  ة بل لةس هشجب  عا ترةنا   ميوا كما ةم ييى ذلك  ل قواء ش لعيماء     يل 
 ه   طاليا إرياص شسا ل إيالم  لعاش ش إريابوظ  ل  لي ه  ةتيله م  ذش تيا ش كتاص ربيا شفل  ة نوييا..

م   لمر ض  في كتاص   شسي  ةية  ديى   يية   شلقا ييظ هيا ء   ه   ألمل  لريابوظ مت لر في ك نل
شسيظ فصلح  ر مس نيا( شغنله بذلك . شآالير   لاشل  إلسالمة   حذف هللا ات ك نل  م  مياي   لتاريس في بالن 
 لعلص ش لمسيمن  ةتى شدل  ألمل إلى  رل  تعالى   ل  ا هووا  ل افلش  ... ل ظ نوي ظ شلي نو  ( فقالر  يذه 

عث ييى  ل ل  ة  شت لق بن  هيل  ألن ا  شيجب ةذفوا !!  شما هنري هو  وذيب  لميافقر   لما ير   هللا ات تب
ً  :  قرل  تعالى  ا َمن ا قَاِب َحته  إِذَا أَثَْخْنتُُموهُْم فَشُدنوا اْلَوثَاَق فَإِمه ا فِدَاًء فَإِذَا لَِقيتُُم الهِذيَن َكفَُروا فََضْرَب الر ِ بَْعدُ َوإِمه

ُ الْنتََصَر ِمْنُهْم َولَِكْن ِليَْبلَُو بَْعَضكُْم بِبَْعِض  ِ َحته  .ََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها ذَِلَك َولَْو يََشاُء َّللاه  َوالهِذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاه

 . ( 4 محما:  فَلَْن يُِضله أَْعَمالَُهمْ 
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عل ره ي تحن ج السةا ةتى  عيا   شةاه   ش اي  بن  واي  لسش رل  ديى   يية  شسيظ :    ع ن 
ش رل  ديى   يية   لصاار ييى م  رالف هملي   شم  تشب   قرم فوظ ميوظ (   ش ظل رمحي ش جعل  لذل  

 معشل  ليش و  لقا جئت ظ  الذ م(... !     اشسيظ : 
شر يا ك نل  جا  شهللارليا رلشج شهيل  شلقا  ستجاص  لحكام ششه ر ت  لتلبة  لوظ شيالن  لمياي  مل ر  ش ل 

ألةوا تاير م   لمياي  تقرل ه  سررتي  ألة ال ش لترب   جب ةذفوا ل ل قاف   لباكستاةة  جوار  همام  لصحاف  
 لإلرياص !! 

هرنل    أمليكا ه  تجم  يان  م   لعيماء  لم ةمن  في  لالص ش لمستشل ن    لنيخصر   ثظ شدل  ألمل
فل ا  لجر   مصحف جاوا مختصل   هسمره  قتال بحيموظ !!   شرل  مي  ما واير  لي ل  ة  ش  لقلهللا    شيحذفر 

سمعن  عة ذلك في بلةام  ي  ةصان  ا ش . م  شسا ل  إليالم   لحق( !!   ش ا تحا  ي  يذ  يان
 : لخيةجة  ! شيكذ    شداق    لع ةظ إذ هةذرةا  قرل   -إ له (  لسعرن     لصحاف  في  يا   

   ََوكُْفر  بِِه و ِ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج يَْسأَلونََك َعِن الشهْهِر اْلَحَراِم قِتَاِل فِيِه قُْل قِتَال  فِيِه َكبِير  َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل َّللاه

ِ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَتِْل َوال يََزالُو َِ اْستََطاعُوا َوَمْن أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْندَ َّللاه ََ يُقَا.ِلُونَكُْم َحته  يَُردنوكُْم َعْن ِدينِكُْم إِ

لَئَِك أَْصَحاُب النهاِر هُْم فِيَها يَْر.َِددْ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت َوهَُو َكافِر  فَأُولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدنْنيَا َواْلِخَرةِ َوأُو

 ََ  .  ش ألمل ش ضم بن  . (217  لبقل :  َخاِلدُو
َْ كما  ال تعالى:  تال ه م   ل  ل . ميوظ شم  هش  ل هيمال  إلرياص أليا ء   شللؤشسوظ شه م   ل  ل    َوإِ

ةَ اْلكُْفِر إِنهُهْم ال أَ  ََ نََكثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فِي ِدينِكُْم فَقَا.ِلُوا أَئِمه ََ لَُهْم لَعَلهُهْم يَْنتَُهو  .( 12  لترب :  ْيَما
ش ا ثين يي  ديى   يية  شسيظ في يا  . ير تصفة  رؤشسوظ  تال  ش غتةاال   لجوان   م  هش  ل  أليمال ف

 لصحا  .. لني ذش  رةار ( م   ةاشساكرم    راد    لق شسل  اهةا   مي صي  إرسال  لسل  ا م   لمجاياو  ك
 الغتةالل  ابل ميوا إرس . ال رهس م  رؤشس  ل  ل في هماة  ديى   يية  شسيظ ش يذه  ألةا   ثابت  غتة
 شهرلس لسابوا .  غتالواا   فأرسل م  يبايل  تمذي   شرسرل  ش لمسيمن   شعل   مله  

 . ة  ل م   ستي لياش سي  ةيري  ةعتح بوا شةست  بوا شةقتاي بوا . شما فعي  رسرل   ديى   يية  شسيظ  
شفي هللارل ةةات  ديى   يية  شسيظ  غتال  فنلشه  لاويمي( في  لةم    رهس  للن  فنوا   ألسرن  لعيسي(  
 لذي  سترلي ييى  لميك في  لةم  شهر ن ةمل  لياس ييى  للن  فقتي  فنلشه  غتةاال   شهريل جيليل رسرل    

 ال لوظ رشي هة  شهريل بوا رسرل   ديى   يية  شسيظ دحابت  ش  الر  ع  شير في ملض  لمرت شبشله بوا. 
   تل  ألسرن  لعيسي .  تي  رجل مبار  م  هللال بنن مباركن (.  : 

  ىيالم   م   لطايين  في نو   فاغتةال رؤشس  ل  ل م  ماةنن   شيسكلين  شرجال سةاس  شنيا   ش 
. ير سي  ممكا  ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ شيي م  هيظ  شم   لميادلي  أليا ء    لاح   ليمسيمن 

 فير   إلرياص شهيمال  شهسالنب   لياجع   لل ني . 
( ييى تلرةم م   لحكرم   ألمليكة   اغتةال CIA  ؤبل يي هسالنب  طبقوا هيا ء     ش ا ةصين  ل

( بعب  راد  بذلك ! CIAشمل ت . شفي  ا  لقرمة    شة ذشه مل ت كرؤساء نشل إ    تضن ذلك مصيح  هملي
 ؟! ش لميافقر  م  ييما يا  اتيوظ   هشبابيا ؟ ثظ وتا عوظ ييى  لباآل فما هنري لماذ   حلمر  يذ  يينيا 
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إرياص( شمشتقاتوا ألةيا سيستعميوا كشكل شياف م    :   شبعا يذه  لمقام   لالهم  إله ل   ليبس ي  ل  
  قل   لتالة . ةيتقل لي   هيا ف  لجوان

  
 : مالحظات حول أومال اارهاب والجسا  الفر ي السالفة  

ةالة, ه  تيك  لعميةات  قنن محاشن    شةصين م   لبعة كتعينل ي  رن فعل ياآ ي ييا شييا . إثل  
 عة هيمال  لعاش   ييى  لمسيمن  . شيي تحن ن في هماك   لعاش   ذ توا  شذلك ل   لعقرل ش لي رس ماه لن 
مجيرل  ييى  لشعرر  لقطلي . فير غح   الستعمار بيا   شجات  ل  نل م  رنشن  ألفعال فة  . شل   ذ ت  ر  

 وتوان مصالحوا هةا .   الستعمار  لعسكلي  ش لماةة  شم  مختيف  ألبكال مرجرن  في ه طار مجاشر  ال
تقا ظ  لقاش  شجل بباص  ألم  كما ةالة, هةوا غنل ميلمج  م   يل هدحابوا ل ي ت ر  ظايل  م  هجل   

 .   ة عالة ليتأسي بوا ش ليياء يينوا   شىةما مجلن رنشن هفعال 
فيظ تتحرل ل ايل  ألةوا ي ري . شلظ وتصا هةا ليلمجتوا شآلةوا كأسيرص يمل إستل تةجي . شير ما   

 ة   لعالمة .سيتيياه كاستل تةجة  هساسة  في هساس ة ليتيا  لعسكلي  في نير   لمقاشم   إلسالم
  

 الظروف والضرورات التي .حتم استخدام المقاومة ألسلوب عمل الجهاد الفردي :

 

إ  مما   لض هسيرص  لعمل يذ  كخةار إستل تةجي ظلشف يام  لتر ه  في  لقري بن   لمقاشم  شتحالف 
  لعاش    ل ينل م   ل  ار ش لملتاو  ش لميافقن    شم  ذلك :

لتي ةمات  لسلي   لولمة  في ظل  لوجم   ألمية   لاشلة  ش لتيسنق  إل يةمي فشل هسيرص يمل   -( 1 
ش لاشلي  لذي هبلةا إلة  هللاة ا  شضلشر  قةام هسيرص يمل ال  مك  تيك  ألجوح   ألمية  م   لتردل إلى إجواض 

 رال ا  لمقاشم   ايتقال هفل نيا ي  آليق  لتعذوب ش اليتل فات.
ي  ي   ستةعاص كل بباص  ألم   لذو  ولياش  هن ء فليض   لجوان ش لمقاشم  يجح  لتي ةمات  لسل   -( 2 

 لاللتح م بتبعات  الةتساص لتي ةظ ملكحي.  الضطل ر المسايم    عل ما م  نش  
 تساع تر جا  لعاش شتيرع هيا ف  شتر جاه في  قاع ك نل   صعب ه  تقرم فنوا جيوات  تال كما   -( 3  

  ةمات ملكحي . صعب ه  تيشأ فنوا تي
سقر  ف ل   لجيوات ش لمر جو   ل ابت  م   لعاش ةتةج   ستخا م  لعاش الستل تةجة   لحسظ  لجري    -( 4 

بل شتل    للما ات  لجري   لمرجو   األ مار  لصياعة   لتي تسةطل ييى  ألرض  القصف  لصارشري  لمامل ش
    ش لتخطةط ليمر جو  ييى هساس  .  اليتل فجب تحن  ألرض   ضل  لت يرلرجةا  لعالة    شير همل   ما

 
 الفردي في دعوة المقاومة من الناحية العملية: الجهادياألسس العامة لنظرية العمل 

 ةشل ثقاف   لمقاشم  شتحرييوا ل ايل   ستل تةجة  مي م  شلةس مجلن مجمري  رنشن هفعال. -( 1 
ش لسةاسؤؤؤة  شة ليؤؤؤات يميؤؤؤ   حنؤؤث ت ؤؤؤر  فؤؤؤي متيؤؤؤاشل مؤؤؤ   ةشؤؤل ف ؤؤؤل  لمقاشمؤؤؤ  شميوجؤؤؤ  شهسسؤؤ   لشؤؤؤلعة   -( 2  

 وليايا م  بباص  ألم   لعاهم ييى  لجوان ش لمقاشم  .
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 إربان  لمقاشمن  إلى ساةات  لعمل  لمياسب  لجوان  إلرياص  ل لني.  -( 3  
 لسل  ا  لصانل . إربان  لمقاشمن  إلى هيظ  أليا ف  لتي يينوظ  ستوا فوا في يميةات  لمقاشم  شجوان    -( 4  
ةشؤؤؤؤل  لعيؤؤؤؤرم ش لمعؤؤؤؤارف  لشؤؤؤؤلعة  ش لسةاسؤؤؤؤة  ش لعسؤؤؤؤكلي  شسؤؤؤؤر يا ممؤؤؤؤا ويؤؤؤؤحم  لمجايؤؤؤؤاو  لي ةؤؤؤؤام   أيمؤؤؤؤال   - (6 

 لمقاشمؤؤؤ  مؤؤؤ  نش  ه   كؤؤؤؤر  ذلؤؤؤك  طليقؤؤؤ  مبابؤؤؤؤل  تؤؤؤمني لتسيسؤؤؤل  يتقؤؤؤؤال  لشؤؤؤبكات كمؤؤؤا ةصؤؤؤؤل فؤؤؤي  لتي ةمؤؤؤؤات 
  لملكحي . 

ال ؤؤؤا سؤؤؤل  ا  لمقاشمؤؤؤ   طليقؤؤؤ   ة ؤؤؤام  لعمؤؤؤل( شلؤؤؤةس إربؤؤان  لشؤؤؤباص إلؤؤؤى آليقؤؤؤ   لعمؤؤؤل  لمسؤؤؤيم شبيؤؤؤاء ر  - (7 
   لتي ةظ ليعمل( كما سين  الةقا  ييا شفي  لباص  لخاص بي ليات  هم   لحلك  ش لتي ةظ  ش لتاريب ش  إليا ن(..

تيسؤؤنق آليقؤؤ  تتال ؤؤى فنوؤؤا  لجوؤؤرن لتجمةؤؤ  ةتةجتوؤؤا  آلةؤؤ  تحقؤؤق إربؤؤا   لعؤؤاش شىةواكؤؤ  شرفؤؤ  معيريؤؤات   - (8 
 ي ظايل   لمقاشم  . ألم  لتيخل  ف

 
 ساحات العمل األساسية المستهدفة بجهاد اإلرهاب الفردي: 

ة ل   التساع  ألم  ش لساةات  لتي تتر جا فنوا هيا ف  لعاش  لااهي شمصالح .. شة ل   لتعذر  للةنل إلى   
جيوات في  لما  ساةات  لمر جو  ييى كل  لشباص  لل غب  المسايم  في  لمقاشم . بل تعذر قةام م ل يذه  ل

 لمي رر فل  آليقتيا تعتما إربان  لمسيظ  لذي وليا  لمسايم  ش لمقاشم  إلى  لعمل ةنث ير  هش ةنث  ستطة  
 لتر جا  شكل آيةعي شيمارس ةةات   لعام   شكل آيةعي شيمارس  لجوان ش لمقاشم  سليا  بي س  هش م  رية  

 . يمقاشم  ش لجوان  ل لنيدانل  م   لمرثر ن  لا    شكير  سلي  مستقي  ل

 شهما هشلري   لساةات  لتي  جب ه  ةضلص بوا  لعاش فل  تلتنب هشلرياتوا  كر : 
 حن  تؤلم العدو أ مر وتكبده أفدش الخسائر. -1
 .  وني فنسم روش الجسا  والمقاومةتحن  تووف المس منن أ مر و  -2
 
 شبوذ   كر  تسيسل  لساةات  حسب هيمنتوا كما ويي:   

  ) داو الج ير  العربية والاام ومصر والعرا :  -1
إسل  نل   شنشل  لطرق  لمحةط بوا . ش لرجرن  ألمليكي  فوذه  لل ع  تحتري  لمقاسات   ش لي ط   ش  

  ألساسي ش ليوا ي ليطا     لميصرر  إلى قةام  لساي  .  يسكليا  ش  تصان ا    ش يي  لمقل
   يا إل  موريتانيا:) داو شمال إفريايا من لنب  - 2

 شفنوا مصالم  لالص شالسةما  لاشل  ألشرشبة   لحية    ألساسة  ألمليكا في  لياتر. 
 البا ستاو وب داو و   ف يا: تر يا و -3

شفنوا ثاةي هكيل مخحش  ليي ط في  لعالظ   شفنوا مصالم همليكا  إلستل تةجة  ش ر يايا  لعسكلي    
ساسة    شفنوا ةلكات إسالمة  ضخم  شتاريخة    تعتيل يمقا  ستل تةجةا لحلكات ش ست مار توا  ال تصان    أل
  لجوان ش لمقاشم   لعلبة  . 

  باوي ) داو العالم اا المي: - 4
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شتحتري ييى مصالم شتر جا  ألمليكا  شنشلوظ  لحية  . شبمجمريوا تحتر  ييى  ل ونل  ألساسي  
   ضا ايا ش لل غب  المشارك  في  لجوان ش لمقاشم  شير ظونل  مئات ليمقاشم    شيظ بباص  ألم   لمتعاآف م

  لمالون  م   لمسيمن  . 
  المصالح ارمريكية والو يفة في ) داو العالم المال : - 5

شالسةما  لا ري  في  لوجم   لصينية  شذلك إلمكاةةاتوا  ألمية   لضعة   قةاسا   اإلجل ء ت  ألمية   لتي  
 لالبة   في بيا ةوا. ش لجوان في يذه  لييا    ق  هساسا  ييى ياتق  لمجاياو   لم ةمن  هساسا  في تطبقوا  لاشل 

 تيك  ليالن شيعةشر  فنوا ةةا  آيةع  تسايايظ ييى  لحلك  ش لتخ ي شمعلف   أليا ف شسورل   لتعامل معوا. 
  في  ول أوروبا الو يفة رمريكا الداق ة معسا في الورب:  - 6

مينر  ةسم . شيي  45لتر جا جالةات إسالمة  ضخم  ش ا م  فنوا وحيا تعا نيا في هشربا ييى  شذلك 
 جالةات  المالون  في هستل لةا شكيا  شهمليكا  لجيربة  .

شراد  هشربا لقلبوا م   لعالظ  لعلبي ش إلسالمي شتا رل مصالحوا معوا شك ل   لحلك  ش لتيقل فةما بنيوا  
ي تيك  ليالن م يوظ م ل  لمسيمن  في كل مكا  يينوظ فليض   لجوان ش لاف  ش لمقاشم  سر ء  شبني . ش لمسيمر  ف

  سر ء م   لمسيمن  في بالنيظ.
شلم   لعمل في هشربا شتيك  لاشل  جب ه   خض  لضر  ط  لمصالم ش لم اسا  لسةاسة   حسب مر  ف تيك 

 وا   شيذ  سي صي  في  لي لي   لسةاسة  ليمقاشم  إ   ستل تةجة  كسب  لشعرص شيام إوذ   تخاذ لحكرمات   م  
 باء   . 

في و ب أمريكا ذاتسا. وذلك با تسدافسا بالعم يات اا تراتيجية المؤتر   ما  يأتي )ياو ذلك فهي الفقهرات    -7
 لؤؤذي  إ  بؤؤاء   . فوؤؤي ر س  ألفعؤؤى كمؤؤا هسؤؤمايا  لشؤؤةر هسؤؤام   حؤؤق   شيؤؤي هدؤؤل  لؤؤيالء شرهس  لحيؤؤف التاليههة

   تاريخة  جاوا  إ  باء    .يسني ل  بوحيمتوا   شةيتقل لملة
  
 أهم األهداف المعادية التي يستهدفها جهاد اإلرهاب الفردي:

 لواف م  يميةات  لمقاشم  شجوان  إلرياص  ل لني ير إةح ل هكيل كمة  ممكي  م   لخسا ل  لبشلي  
وا. شىبعاريظ  أ   لمقاشم   ا تحرلن إلى ظايل   ةت اض  ضايظ ش لمان   في مصالم همليكا ش لاشل  لحية   ل

  شم   ا سيب ياش ةوظ تمتا م  شسط هللاسةا شجيربوا ش جحر  ل يين  شىةاشةةسةا بل ا شىلى سر ةل  ألآيسي غلب
ظ  لعال  متا نا بماال   شىلى  لويا ششسط هفلي ةا جيربا   ييى  ةش لييقا  شبمال هفلي م لقل بالن   لق قاس ش

  لبشلي ليمسيمن  .  الةتشار إلسالمي  اإلضاف  ألماك  
شساة   ليالن  إلسالمة  يي  لساة   ألساسة  ليمقاشم  كما بنييا في  لي لي   لسةاسة  شكما سيرضم في  

 ام. وفقل    ستل تةجة   لمقاشم ( في ةوا   يذ   ل صل  ل
  ل لني في هرض   ةنث  عةش شي ةظ ان  ش ألدل في  لعمل ير ممارس   لمجايا يضر  لمقاشم   الجو

شم  نش  ه   كي    لجوان مشق   لس ل ش لوجل  ش لتحل  إلى ةنث  مكي   لجوان  لمبابل . فالعاش  لنرم ش ةا 
 شير ميتشل في كل مكا  ش لحما هلل . 
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 شىذ  هرنةا ه  ةذكل هيظ  أليا ف  حسب هيمنتوا فيقرل  أةوا :
 إلسالمي( في بالنةا   لعالظ  لعلبي ش  .1
 شفي بالنيظ  همليكا ش لاشل  لحية  (.  .2
 شفي  بالن  لعالظ  ألرل (. .3

 

  الساحة ار ا ية ))ال  العالم العربي واا المي(:في أوال: ارهداد 
   

مل كح  لتبشنل ش لتيصنل ش لبع ات  ل قافة  ش لممسسات  لمشؤلف  ييؤى  لاؤحش  لحضؤاري ش ل  ؤلي  ألمليكؤي   -( 1  
  لمسيمن  . م  نش   لمساس باشر  لعبان  شمل فق  ليصار   ألدينن   لم ةمن  في بالنةا .  لالبي ليالن

   بؤؤؤلكات   ميؤؤاجظ   ريؤؤؤل ء  موياسؤؤؤن كافؤؤ  هبؤؤؤكال  لتر جؤؤؤا  ال تصؤؤاني  ألمليكؤؤؤي ش لالبؤؤؤي  لحيةؤؤا لؤؤؤ :   -( 2 
 عملي ...إلر .تجار  مياشبن  بلكات هجاةب  م  غنل  لمسيمن ( .. مساك  هسل يمالء  ليصرص  لمست

 ...إلر .نبيرماسة ألمليكا شةي ا وا م  س ار ت ش يصيةات شبع ات   لابيرماسيكاف  هبكال  لتر جا   -( 3 
 –مطؤار ت  -مؤر ة   -هسؤاآنل  حليؤ  -كاف  هبكال  لتر جا  لعسكلي ألمليكا شةي ا وؤا..   ر يؤا يسؤكلي   -( 4 

  طعات يسكلي ...إلر (.  –محطات تحل  
( ش CIAفؤؤؤ  هبؤؤؤكال  لتر جؤؤؤا  ألميؤؤؤي ألجوؤؤؤح   السؤؤؤتخبار ت  ألمليكةؤؤؤ  ش لالبةؤؤؤ   لحية ؤؤؤ  م ؤؤؤل مكاتؤؤؤب  كا  -( 5 
 FBI . شسر يا  لمعيي  هش  لمستتل   أغطة  شيمة  ) 
كافؤ  هبؤكال شفؤرن  لتطيةؤ   لصؤونرةي هش  ألمليكؤي  لااهيؤؤ  ليالنةؤا  لنؤرم ييؤل  لممسسؤات  لماةةؤ  ش ألييةؤؤ    -( 6 

 افة  شرياضة  شفية ... شسر  ذلك. ش لحكرمة  م  ثق
كافؤؤ  هبؤؤكال  لتر جؤؤا  لسؤؤةاةي مؤؤ  بؤؤلكات  لسؤؤةاة  ششفؤؤرن  لسؤؤةاح  ألجاةؤؤب شمكؤؤاتيوظ شبؤؤلكات آنؤؤل ةوظ  -( 7  

. فضؤال  يؤ  هةوؤظ  لصؤرر   لمونيؤ  لالةؤتالل  لؤذي  ش الةحاللشغنل ذلك. فومالء يظ س ل ء  للذوي  ش ل سان ش لايار  
 ل جاره ش لمتلفن  م  بعرب .. ش الستجماملوا إلى ةا ق  ريفة  لالستل ة   سترلي ييى بالنةا شةر 

  ألركا   ألساسة  ألة م   للن   لمتعاشة  م   لحمالت  لااهي  . –( 8 
  ألركا   ألساسة  لقر   لعمال  شمختيف هبكال  لتطية  م   لحمالت  لااهي  في بتى  لمجاالت . –( 9 
 

أشكال التواجد الباري والما ي لألمريكاو وح فائسم في )ال نا وهي الساحة و باقتصار.. ا تسداد  افة 
 ار ا ية ل مقاومة.

 
 تفاصنل هامة  :

 :البعد االوتصا ي لالحتالل ارمريكي 
إ   لبعا  ال تصاني لالةتالل  ألمليكي  لقانم إلى بالنةا ير م  هيظ  ه عان يذ   الةتالل ش لاحش  لصينيي 

بعا  لاويي ش لحضاري  لذي تحلك  نش فعوظ  لصونرةة  ش لصينية . شى ماةوظ  أساآنليظ شرل فات ش لنورني    عا  ل
 كتيوظ  لاوية   لميحرل  . 
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ش بالن  لمسيمن  تحتري ييى  حنل ت   لي ط  ألساسة  في  لعالظ . ةنث تمتيك  لسعرن   شنشل مجيس 
 ؤ لعل ق هكيل  ةتةاآي غنل مست ش ي  لعالظ  قار ب لتعاش   لخيةجي هكيل  ةتةاآي معلشف في  لعالظ  شيمتيك 

ميةار بلمنل ييى  أل ل (. شتمتيك ميطق  شسط هللاسةا شمحةط  حشي  ثاةي هكيل  ةتةاآي معلشف في  لعالظ 300 
 حنل  جرفة    إلفليقي إلستعمار  لحاوث ييوا   شفي  لسرن   ش لقل   وتحابىيا ي    ةتةاآةات  شفي سرريا 
 لذي  عيل إلى هشربا ييل  شفي بمال إفلي ةا شراد  في  لجح  ل م ل ذلك   شيشكل  غاه  لجح  ل ة طة  يا ي   

 هشربا ليطا   !!! .  ستوال %( م  65 لمالص شم  تحن مضنق جيل آارق ةحر  
  شيمتيك  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي ثلش ت معاةة  مختي   يا ي  ه ضا  فضال  ي   ل لش ت  لحر عة  ش لحنر ةة 

  شكما دلح معاش  برش  ألص نسب ت ك المروات ير  لالستعمارشمصانر  لمةاه  لعذ   ...إلر فالواف  ألشل 
كينل  يما   تصحةم رطأ  للص  خيق  لي ط في بالنةا ( تعالى   يير  أةوظ جاؤش  ل  : 1990إ ا  ةلص  ل رين 

  قرل هة ان  لقلن  ش لخياهيل .
مليكي ش لالبي ير تحريل بالن  لعالظ  إلسالمي  لتي  شكل مجمرع سكاةوا ش  لواف  ل اةي لالستعمار  أل

 لالبة   لصياعة  ش لت يرلرجة   لتي تعاةي   و  لتصريل المنتجات( سكا   ل ل   ألرضة  تحرييوظ إلى 5/1 
عمار م  ركرن كينل شميافس  م  مصانر بلق هللاسةا ش لصن  . شيكذ   مك   رتصار  أليا ف  ال تصان   لالست

 ش لاحش  ألمليكي ش لالبي بيقطتن :
 .تصريل المنتجات -2نسب المروات           - 1                             

  
شيذو   لوافن   جب ه   كرةا يافا  ليمقاشم  شلإلرياص  لمشلشع .  جب ه  ةقط  يينوظ آليق هرذ  ل لش ت 

  شم   ليمقاآع   لسيمة  ا جح  ش لمقعاو  م   لايلع  . شةميعوظ م  بة   لميتجات .   لةس فقط ييل جوان
شل    المقاشم   -مقاشمات يام  إذ    تلةن  الاف   لجوانيشيي  -  لحمالت  ل المة   لعالمة  لاف   لعاش   !

  لعسكلي  شجوان  إلرياص  ل لني شيمل  لسل  ا  لمقاشم   لصانل  .
اش ما  قري  ييى  لمسيمن    ف ةا بر رن  لا ا ات إ  فقواء  إلسالم مجمعر  ييى ةلم  بة   لع 

 ؟! ش ن  لحمالت  لصينية  ش لطا ل ت 
 
 تفصنال :  المعا ية  وو يه فنو من أهم ارهداد 

 النف  ومصا ر الواوة من المنبة إل  المصب: أوال :
طر   لمالة  ر  –مر ة   لتصاول    –هةابنب  لي ط    –شيي م  هيظ هيا ف  لمقاشم    ةقرل  لي ط  

 مسترنيات  لتخحي  في بالنيظ (..  –مر ة   الستنل ن في بالنيظ   – لبحلي  ش ليا الت  
 ا  قرل  ا ل  أ  يذ   لي ط ير مررن عةش  لمسيمن  في تيك  لييا    لمصار  ليي ط  .. شيذ  غنل دحةم 

ش لمال ..إة  بليا   لحةا  أليا  يا   إةوا مصار ةوب  لعاش لوذ   لشليا   لمتافق يينوظ   الطا   ش لصياي  
 لقتي   لاح    لصينينن    شنم هللالتوظ  لعسكلي   لتي تصب يينيا  لمرت ش لذل دباح مساء ميذ مطي   لقل  
 لعشلي    شىلى  لنرم .. شال  عرن في  لر    مي  ييى بالنةا إال ةسب   سنل   صب مع موا في جنرص ة ي  م  
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ههالموظ م   ل ساق ش لحةا  ش لمعلباو   لذو  وتحكمر  بوا . شال  فةة       شذريتوظ ش ألمل ء  لملتاو   لحاكمن
ميوا ييى  ا ي بعربوظ إال  ل تات. يذ  فضال  ي  ه  ةصنب فقل ء يذه  ألم  م  بعرص  لمسيمن   ألرل    

 ير  لحلما  رغظ ةق  لجمة  بليا في ةعم    يذه ..
% ( 50  شتتحرل  لؤ    الستعماري ذيب ليشلكات  ألجيية   حكظ  لعقرن % ( م  يا ا ت  لي ط ت 50إ    

 ألمل ء  لحق فجار م    لباقة  هر اما  إل تلشةة  بيواء في بير   لنورن    لعالمة  ! لةس ألدحابوا  ليصرص
 ش لحلي  في سحب بيء ميوا إال  مر فق   ليصرص  ل بار هسةانيظ م   لنورن ش لصينين  .

 لي ط لعي   عا ه  كا  ةعم  . شيكذ  بال ةكام  لمسيمن  ةعم    ك ل  شهةير   رموظ ن ر  لير ر لقا تحرل  
!! 

شبالتالي سنيعكس يذ  ييى  طايات . ةعظ إ  تعطل تصاول  لي ط سة قا تيك  لحكرمات  لخا    منح ةةاتوا  
ه  يذه  لمضل   لجح ة  ييى تيك  لشل  م  لتيمة   ال تصان    لمحاشن   لتي تتظ في تيك  ليالن.. شل   ما ير ش 

 ؟!  ألمل ش ضم.. !!   لمحاشن  قةاسا   مضل  شدرل يذ   لي ط إلى  لعاش  لصونرةي ش  لصينيي
  طع .. يينيا  ارتصار إة  بليا  ةةا  هيا  يا شييب  م  بالنةا شيجب 

ا  ييى هساس  ر يا  لعال شةس  ا  دحةحيشيياما تمشل ثلش تيا إلنيا شةمي وا ةتعامل معوظ تعامال  تجار 
  لجر ر . 
  مناجم المروات المعدنية: تانيا :
ش ا م  ثلش تيا تطرل . شيذه  ه ضا   جب  إلر .  كربالن   فرس ات  ... مهلرمرةنر ذيب  ةحاس  ةاوا  

ش ط    ط   لطليق ي  شدرلوا إلنوظ شميعوظ م   ست ماريا. شكذلك  كر  ذلك  مي  تصاوليا.  لغالق  لمياجظ
 آلق  لتصاول ششسا يوا . 

 
 المضائق البورية والمعا)ر المائية الرئيسية: تالما :
في بالن  لعلص ش لمسيمن  ش لخامس في  ميوا( مضا ق  حلي  يام  هربع  5في  ل ل   ألرضة  رمس    

 همليكا شير مضنق  اةاما. شيذه  لمضا ق يي: 
 رسي .   ا ل  - مضنق يلمح بر     لي ط في  لخية   لعلبي  -1
  يا   لسريس في مصل.  -2
  اص  لمياص بن   لةم  ش لقل   ألفليقي.   -3
 مضنق جيل آارق في  لمالص  أل صى.   -4

شيذه  لمعابل  لما ة   مل فنوا مع ظ   تصان  لعالظ  لالبي تجار   شة طا  كما تمل فنوا  ألساآنل  لعسكلي  
  ب   إلى هآ اليا شةسا يا.. شيجب إغالق يذه  لمعابل ةتى تلةل شةامالت  لطا ل ت ش در رير  لمرت  لذ

 لحمالت  لااهي . شذلك  استوا ف س    ألمليكا  شس    لاشل  لحية   معوا م  جو . شذلك  لغال وا  األلاام    
 ما همك  . ش هيمال  لقلدي  شبقر   لسالح  الستشوان  ش إغل ق  لس   فنوا   هش بتواوا  لحلك  فنوا  العميةات 
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 جب ه   علف  لعاش شبعرص بالن  لعاش هةوظ هبعير  ةلبا  يالمة  بليل   سيب ةحش ت ةكاموظ ش   
. شه  يينوظ ه  ولةير  ي  بالنةا شييور  تاريوظ بوا شنيموظ لحكاموظ  لخرة  . شهةوظ  ش  لمتصونين  لصينينن  

ذش  رطوظ م   لمرت  لذي وذ قرة  أليييا شهآ اليا   إ  لظ  عقير  شيتصلفر   عال شىةساةة    فلةوظ  جب ه   أر
شه  ويالر  ة وظ م   ل قل ش إلةوةار  ال تصاني شة ا  لعةش  لذي  سييره ليا . شيجب ه  ةقيعوظ  قر   لسالح 
شةتا    لمقاشم  شما وتلتب يينوظ م  رسا ل.. هة  م    لخنل لوظ ه  وتلكرةيا شبأةيا   ليسقط ةكاميا  لمجلمن  

 شم  ثظ ة ةظ ةكرماتيا  لشلعة  شةتعامل معوظ شفق  ر يا ةس   لحر ر ش لمعامي   لشلعة   لميص  .    
شيجب ه  ة وظ بعربيا ييل  ليةا  ش إليالم ش لتحلية   ه  يينوظ ه  وتحمير  ضليب   لحلص إلى جاةب 

صان    لمم ت  . ةتى ال  لمجاياو  .. شهةيا في ةال  ةلص فلضوا  لعاش   شيجب ه  ةتحمل رسا ليا  إل ت
 ةخسل كةاةيا شثلش تيا شنوييا شكل مكرةات شجرنةا . 
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 حلفاء الحمالت الصليبية اليهودية في البالد العربية واإلسالمية :ل األهداف اإلسترا.يجية ضرب 

سة  في كما بنيا في  لباص  ل اةي   لي لي   لسةاسة  ليمقاشم ( فل   لحمالت  ألمليكة  تعتما  صرر  ر ة
هة وا ييى بالنةا ييى ظونل ضخظ م   ر   للن  ش لي اق. شييى آابرر رامس آريل يلية م   لمتأملكن  

  لذو  ولةير  بوذ   لاحش شيلبطر  مصالحوظ ششجرنيظ   .
شيذ   ل ليق  لضخظ م  تحالف  لملتاو  ش لميافقن  هبكال شهةر ع   عضوا متر فق شبعضوا متيافس  

شسيختار هيظ شهبله م ادل يذه  لجيو  م  ركا ح  إلستعمار  حسب هشلرياتوا. شةين  هيمة  شبعضوا متحارص.. 
ليمقاشم . شيي إيطاء  لمحرر  ألساسي في  لمقاشم   شكةفة   ستوا فوا  ما وتياسب م   إلستل تةجة   لعام 

نةا ييى  لمحاشر  لوام  لمر جو   لقر ت  لااهي . همليكا شةي ا وا. ش ال تصار في  لجيوات  ل لعة  في بال
 ش لل ةسة  متر فقن  م  ة لي   ليياء ش لوام .

ف ما  جب يينيا ه  ةييي  ر   لمقاشم  شةيشل سل  ايا    جب ه  ةوام شةحطظ شةص ي ملت ح ت  ر   
 لخصظ  لوام  بن  هظولةا    ما ال  شاييا ي   لمحرر  ألساسي ليوجرم  إلستل تةجي  ي مقاشم   الةتالل شيظ 

  أليا ء  لخارجنر  .
 

  وأهم هذه ارهداد العسكرية ل مقاومة من وون الر   والنفا  في )ال نا:
   
  الوكومات العربية واا المية: -( 1)

وظ  ل بار فقط . شالسةما  لذو  ولت ح نمسمشل شذلك  استوا ف ميركوا شرؤسا وا شهمل  وا شكبار شهر  وظ ش
م  تلت ح يينوظ  لحمالت  ألمية  م  كبار  لمسمشلن  شرجال  لطبق   ألشلى  يينوظ مشلشع  لاحش  ألمليكي . هش

.  
نش  تحريل ذلك إلى ثرر  محية  شةلك  جوان يافوا جوان  لحكرم  ش ستوا ف ميشأتوا شرمرهيا كبار   

ا مك شداار   ييى غل ر ما ةصل في  ل رر ت  لجوان    لسال   في مصل شسرريا ش لجح  ل شغنليا شهللالن لي شل
 بنيا سا قا . 

 ش صايظ يجرما .  فالمطيرص  فقط تصفة  كبار رؤشس  لملتاو   لمتحال ن  م   لحمالت  ألمليكة   لااهي
 
  ووات ارمن و القون العسكرية والسيا ية المتعاونة مة االحتالل مباشر : -( 2)

توظ  ةال شجرن يذه  لصرر . ش لجةش  لذي  عمل  لمل   ش لشلآ   ل شمنلي  .. كحال   لشلآ   لعل قة   
شيذ  في  وظ يجرما . شذلك  يل  ه  تتمان يذه  ألجوح  شيستايي  الةتالل برجرنيا ي   ستخا م  ر ت .]فش ستوا 

 [ .  لصليم فقط ةال  الةتالل  لمبابل
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  ووات ارمن وجيش ووسا ر ارنظمة والتي تستسدد المجاهد ن واا المننن: -( 3)

ستوافوا يجرما  بل  جب ه  تستواف  خطاص إسالمي ششآيي شياآ ي ةنفايا  فقط شال شيذه ةشتبك معوا 
لن  لجليا إلى رياق  لمقاشم  . شإلربان هفل نيا شضباآوا إلى  لاشر  لذي  مك  ه  ومنشة  نفايا  ي  نويوظ 

 شبالنيظ شهمتوظ .
في نفعتوظ شيام   الستبسال ش ألذ  فةجب ش اليتقالشل   في ةال تصاووظ ليمجاياو  ش صايظ  القتل  

بلح يذ  في ة لي   ىهت ا   نش   يتقان ك ل هعةاةوظ   ش م الستسالم لوظ. ش تالوظ  تال آا     للن  ش ل  ل. 
  لميو  (.
 ويجب نار تقافة ودم اال تسالم في شباب المقاومة ورف  ار ر والدفاع حت  الاسا   ما أمكن .  
 
   وا  اا تعمار ورموزه: -( 4)

ظولت آبق  جاوا  في  لمجتمعات  لعلبة  ش إلسالمة  م   لعيماةنن  ش لمعارضن   لا مقل آنن   لذو   
واير  دل ة  إلى  لتلةنب  المشلشع  ألمليكي ييى كاف   لصعنا  لعسكلي  ش لسةاسة  ش ل  لي  ش ل قافة  م  

الت  لملتا   لميافق ( تعمل  لنرم دل ة    هم ال  ليمرذج  لشونل  لاكترر  سعا  لاو  إبل  ةظ( . شيذه   لمرنو
مستاي   لاطاء  ألمليكي تحن ذر    ممسسات  لمجتم   لماةي ش لاير   لا مقل آة    ةتى هة  هدبم لوا 
ةصاة  ضا هجوح   م   لطر غنن. شتمانت شدار لوا شممسسات شبل م  يمل شمر رن يا ي  م   ألمليكا  

أليا ف  لعسكلي  لسل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  . فةجب ه   قصا رؤشسوا يييا . فوذه  ليماذج يي م  هيظ  
ش لتصفة    شممسساتوا  اليسف ش لحلق ش لتامنل   لتيحق  مساجا  لضل ر  لتي همل   تعالى شرسرل    االغتةال

 بتحليقوا شىه لتوا.
 
 ماارية التوبية الصسنوني وارمريكي:  -( 5)

ستل تةجي  ألمليكي  لنرم ييى بث مشاري  ذ ت آا   ف لي هش ثقافي هش ميوجي هش  عتما  لوجرم  إل  
م  جو  شتخلي  هجةال   الستعماري هكان مي جامعي في  ليالن  لعلبة  ش إلسالمة . ش  لواف ميوا ةشل  ل قاف  

شيأرذش   لخيل ت شيتأيير  م   لمتأملكن  محيةا    هش  بتعاثوظ إلى همليكا شبعة  لاشل  لحية   لةحرهش   لشوان ت 
 لةكرةر  ةكام شرجال  لملةي   ألمليكة   لقانم  في   لشلق  ألشسط  ل ينل(..

شتقرم شسا ل  إليالم  ألمليكة   الايا   لوذه  لشل ذم  لمصيري  همليكةا    ش لتلشي  ليحاق بوا في هشسا   
ةاسة  ش الجتماعة   في  لمجتمعات  لعلبة  ش إلسالمة   أل يةات  لعلقة  هش  لاوية    هش هشسا   ليخب   لمالة  ش لس

. شيذه  لمشاري  م   ينل  مشلشع ش ني يلب ( ييى  لحاشن  إلسل  نية   ألرنةة  شيذه  لممسسات ش لميشآت يي 
م  هشلى هيا ف  لمقاشم   اليسف ش لتامنل ش لتحليا. شهشلئك  لمتخلجن  ميوا ش لمتعامين  معوا شكبار  لا يمن  

. فوظ ملتاش  ميافقر  م  كبار ه م   ل  ل  لطايين  في  ش الغتةالا. م  هيظ  أليا ف  لمقصرن    التصفة  لو
 نو       لخا ين  ليمسيمن . 
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  بار الواوننن في   ن هللا والمواربنن ل مجاهد ن من رجال ااوالم والفكر اال تعماري:  -( 6)
...   ل ء هش م  لي  هش كتاص هش دح نن   شيت ر  م  هن اء هش بع شيذ  آابرر باه وترس  ك نل  يذه  أل ام

شيمالء  لذو   شير   لنرم  لاار  ييى يقا ا  إلسالم شييى  لما فعن  يي   كل دل ة  جوار  ةوار  بال ررف شال 
ة  ييى  لحمي   لاشل ةةاء  . ش ا  ستطالر  ييى نو    شييى عبان   لمجاياو . شر ةر  تحن ستار شغطاء  

 إلرياص( كما وايرةوا  كش ر  ي  هةقانيظ  لافني  ييى نو    شهشلةا   . ش ا  ةجلت  لصحر   إلسالمة  
 شرجالوا شممسساتوا   إلى نش م   البتبا  معوظ ييل  لحر ر ت ش لقير ت  ل ضا ة  شيذ  جنا.

ذ   اآل . فومالء لةسر  مجلن شل    لسباق  سنل تحن يير    ةتل م  آلرل ش اليتل ف  اللهي  آلرل شي 
هش هةوظ م  غنل     . فأك ل يمالء مسيمن  هدال  ملتاو  ش  عا   جوال هش مخال ن  ةتى  حاشرش   الحسيى

شلر كاةر  يينوا    لمسيمن  هدال  كاليصار  ش أل يةات  ل افل  في مجتمعات  لمسيمن  . فوظ لةسر  ييى ذم  
 يى  إلسالم شهيي .الةتقضن   شيوظ  لحمالت  لايا ة  ي

فومالء هسمايظ  لقلهللا  دل ة    ه م   ل  ل (   شهمل  قتالوظ ش غتةالوظ   فةجب  تيوظ  ستجا   ألمله تعالى  
ةَ اْلكُْفِر إِ   : في دليم كتا    لعحيح َْ نََكثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فِي ِدينِكُْم فَقَا.ِلُوا أَئِمه ََ َوإِ نهُهْم ال أَْيَما

ََ  لَُهْم   .( 12  لترب :  لَعَلهُهْم يَْنتَُهو
 
   والفسو  والرذ  ة ومؤ سات إشاوة الفاحاة في الذ ن فمنوا: االنوالل وا   -( 7)

تعتما  لاحش ت  ألمليكة   لصينية   لنورن    لنرم. ييى تحطةظ  ألسس  لاوية  ش ألرالقة  ش ل قافة  ش ل  لي  
ش للذوي  ش لحةا ش ل جرر   ش لس رر ش لعل  ش الرتال ..  شمختيف   الةحاللن . شم  هسالنب ذلك ةشل ثقاف  ليمسيم

هبكال  ل سان  الجتمايي. ش ا  فتتحن لذلك ك نل م  شسا ل  إليالم ش لايا   شباين فنوا ك نل   م  رجال  ل  ل 
 لتي حيرةة   ل ضا ة   لتي تمرل م   يل مينرةنل ت ش ل   ش ألنص شسر  ذلك. شم  هي ظ شسا يوا  لنرم  لمحطات 

 لايار  ش  ل سان م   عة رجال  لمال  لخيةجنن  ش لسعرنون  شسر يظ م  باكي  همنل  لايار     لرلنا ب  آالل 
 ب  ييا  لعحيح ( شببك  فضا ةات  ..

 رشتاةا شغنليا .. ش آل  ..
صوو  اا المية التصدي لسذا السنل العفن وبع  رجال ال, تواول بع  و ائل ااوالم الاريفة 

نار  . ويواولوو وبر الووارات والتوجنسات المعا سة من تقافة اافسا  واالنوالل والرذ  ة والوباء الجارد 
 .وهذا طنب ولكنه غنر  اد  .  تقافة الفضن ة والوفا  و   السوية الد نية وارقالمية لألمة

 تكافح بالووار     ال الجرا  ..الجراتيم واروبكة و  فعندما تنتار
 وهذا )دهي لكل واول . .وإنما بالمبندات الوارية , وأ وية إبا   الجراتيم 

نن و نسا هدفا  ئمفالواجب شروا  ووقال  ومنوقا  أو تكوو هذه المؤ سات و بار رجالسا و واتسا والقا
 لرؤو سا . واالغتيالل نسا والتدمنر 
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 ألمنل   لرلنا ب  آالل( شهبباي  شم  هم ال   فضا ة  رشتاةا(.. شبل م   أ  لذكل يذ  يءم  هم ال س
 ل ضا ةات  لييياةة  شغنليا م    فناور كيرص(   ش ستار هكان مي(    شغنليا م  م ايل  لطاير   لح ةف ييل

 نيا   للذوي  ش ل سان..
ل م  يمالء شل   م   للؤشس  ش ا  تس   لخلق ييى  لل    فال  ستيحم ذلك فتم ةلص م  كل دانل شكين 

َه   : للؤشس  ل ية  ش ألنبة  ش يل ذلك  لمالة   لتي تمرل بر  ات  لشةطا  ييى نو   ألم  شهرال وا  ال تعالى  إِ

َْ .َِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الهِذيَن آَمنُوا لَُهْم عَذَاب  أَِليم  فِي الدنْنيَا َواْلِخَرةِ وَ  ََ أَ ََ الهِذيَن يُِحبنو ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال .َْعلَُمو (  َّللاه
 .( 19  ليرر:

 

 : نبيه هام جداً جدا     جدا. 

ييا   عة  لميتسين  لقطاع ييماء  لمسيمن  هش نيا  ش قةان ت  لصحر   إلسالمة  م   لذو  بذش  إما  
بتوم   إلرياص ش لعيف.  آمعا  في  لمكاسب  لاةنري  ش لميادب لا  ةكرماتوظ. هش ررفا  م   طشوظ ش لتيبس

فل ةر  واةاةر  تحن نش    إلسالم  لمعتال( ش   ةتل م  آلرل( ش   لرسطة (.. بتقا ظ إسالم مشره معال ييى 
 لمقاس  ألمليكي. ش ا تجاشه  عضوظ إلى ةا  لتوجظ ييى فليض   لجوان شمياه  لمقاشم . شدارش   حاربر  

 ير ن  فنوا  ييى  لمقاشمن  شرؤشسوظ شمجاياووظ م  جيا   .  لمجاياو  في سينل      شيشير  يجم  ال
شيصارش   ل تاش   الحكظ يينوظ  أةوظ م ساش  في  ألرض . شي تر   لحكام ش لسيطات  الستعماري   أةوظ رر رج 

  شم ساش    شيحير  لوظ  تيوظ شسجيوظ شتعذويوظ   بل بي   ألمل هةوظ  وتألر  ييى    أ  يذه  ليخب  م
 لمجاياو  لةسر  بوا ء شال وارير   لجي  !!.. بل دارش  واير  ير م  لمسيمن  إلى  لتعاش  م  هم   لحكام 
 لملتاو  ش لسيطات  الستعماري  في كشف هسل ر  لمجاياو  ش لتيية  ييوظ تحن نياش   لتعاش  ضا  إلرياص هش 

  لح اع ييى مصالم  لمسيمن ..
 

 .. وهنا أنبه إل  أمر هام جدا   
برال وظ ليمممين  فعيى  للغظ م  ه  ك نل   م  يمالء  ا دارش  بذلك في ةكظ  لملتاو  ش لميافقن   لمجاياو  

 ليطاغرت شلي  ار  لاح  .. شةين نماء  ل  نلي  ميوظ بليا  ليلن  ش لخةاة  شةلص   شرسرل  ش لمممين  ..
 إال أو :

ة اا المية العالمية أو يكوو  الش المواجسة مة هذه إال أو من ار ا اال تراتيجية لدوو  المقاوم
    الدوا  و   أ)واب جسنم من أجا)سم إليه وذفوه فنسا, الفكة الماروة من  وا  الايواو وو ماء الس واو 

 .  وليا بالسالش والسيل.  الوجة والبياو وار لة الارعية والسيا ية والواو ية العق يةبهو 
 لمفا د وظيمة. مما ال يخفي من وقة السيل )نن  رءا  أه ونه. وذلك وإو  او  منر منسم يست

المس منن وتعصب أتباوسم لسم ومواربتسم ل مجاهد ن وانقال)سم و   المقاومة إل  معسكر اروداء.. إل  فقر 
 ما هنالك من المفا د العظيمة..

وليا . أهل الع م والق م وار ب  من, فالمواجسة مة هؤالء ..  ما نؤ د ونعند  بالوجة والبننة من أه سا 
 .. بالسالش
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 لسالح ورج  لصاشر  لاح   شكبار  لمتعاشةن  معوظ م  كبار  لملتاو  ش لخرة  كما بنيا يجرما . شضا م  
 صا  لمجاياو  م  جيرن  لطر غنن   القتال نفايا . شيذ  هساس  ستل تةجي في غا    أليمة  م  هسس  لي لي  

 ي  لاير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة .  لسةاسة  ش لعسكل 
 

 : ثانيا: ضرب الغزاة في بالدهم في قلب أمريكا وفي أراضي الدول الحليفة لها عسكريا 

 اليسب  لضلص همليكا هش هي م  ةي ا وا في هر ضنوا ش ستوا ف نشل  هش تل  هرل  . هش  ستوا فوا ثظ  
ا فوا ثاةة .. فوذ  لةس محل  ح   ييا شىةما في  لباص  ألشل  لتر ف ي   ستوا فوا. هش  إليل ض ييوا ثظ  ستو

ش ل اةي  لذي  رتم  البعا  لشليي ش لعقاي شكذلك  البعا  لسةاسي ألساسةات نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة . 
 شل ييا ييا ةبحث  ألمل م  ه شيت   لعسكلي  في ةال كا  م   لمصيح   لسةاسة   ستوا ف نشل  ما .

ما كا   ستوا ف نشل  ما مشلشيا  بليا  شليمقاشم  فة  مصيح  سةاسة  فل  هيظ  أليا ف  لتي  جب فلذ  
  ستوا فوا يي  لتالة : 

 
 أهم ارهداد في أمريكا والدولة الغربية الو يفة لسا وسكريا : 

 وؤؤؤا ش انتوؤؤؤؤا  لشخصؤؤؤةات  لسةاسؤؤؤة   لل ةسؤؤؤؤة   لتؤؤؤي تقؤؤؤرن  لحميؤؤؤؤ  ييؤؤؤى  لمسؤؤؤؤيمن  مؤؤؤ  رؤسؤؤؤاء  لؤؤؤؤاشل ششهر  -( 1 
  لعسكلين  ش ألمينن  . 

 لمطؤار ت  –مجمعؤات  لطا ؤ  ش لؤي ط   – أليا ف  إل تصان    إلستل تةجة   ل يل   م ل : مقل ت  ليررد   -( 2 
بؤؤؤبكات متؤؤؤلش  – ألة ؤؤؤاق ييؤؤؤى  لطؤؤؤلق  –بؤؤؤبكات  لسؤؤؤيك  لحاوؤؤؤا  ش لجسؤؤؤرر شيقؤؤؤا  لطؤؤؤلق  لسؤؤؤليع   – لمؤؤؤر ة   –

 ش لمر رن .   ال تصان...إلر م  مصانر  أليا ف  لسةاةة  . – ألة اق 
  لقر يا  لعسكلي  شث يات تجمعات  لجنرش. شالسةما  لقر يا  لعسكلي   ألمليكة  في هشرشبا.  -( 3 
 لشخصؤؤةات ش لمل كؤؤح  إليالمةؤؤ   لتؤؤي تشؤؤ   لحؤؤلص ييؤؤى  لمسؤؤيمن  شتحكؤؤي  لوجؤؤرم ييؤؤنوظ مؤؤ   لممسسؤؤات  -( 4 

 وني  . إليالمة   لصونرةة   لصينية   لمتص
مل كؤؤح  لمعيرمؤؤات ش ل رمينؤؤرتل ت  لملكحيؤؤ   لتؤؤي وؤؤتحكظ فؤؤي ربؤؤط ممسسؤؤات  لاشلؤؤ   لمختي ؤؤ  أل  يؤؤذ   شؤؤل  -( 5 

  لحلك  كيةا  في تيك  لاشل . 
 تجمعات  لنورن شبخصةاتوظ شممسساتوظ في هشرشبا . م  تجيب  نشر  لعبان   ش ل يس. -( 6 
ليؤؤاشل  لمحاربؤؤؤ  ييؤؤؤى مسؤؤتر   لاشلؤؤؤ  . شييؤؤى مسؤؤؤتر   التحؤؤؤان ت  لمكاتؤؤب  للسؤؤؤمة  ليممسسؤؤات  لحكرمةؤؤؤ   -( 7 

ش ألةؤالف  لسةاسؤة  ش لعسؤكلي  ةؤال مشؤاركتوا فؤي  لعؤؤاش   . كمكاتؤب ةيؤف  ليؤاتر. ش التحؤان  ألشرشبؤي ...  شيؤؤذه 
 تحتاج لقل ر ت تارس سةاسةا  شكل ن نق .

 ش لاشل  لالبة   لحية  .مباةي  ألم  ش إلستخبار ت  لملكحي  في  لعر دظ  ألمليكة   -( 8  
يؤؤ  ضؤؤلص  لمؤؤاةنن  يامؤؤ   فؤؤي ةؤؤاالت  لؤؤلنع ش لمعاميؤؤ   الم ؤؤل   مؤؤ  تجيؤؤب  ليسؤؤاء ش ألآ ؤؤال إذ   ة ؤؤلنش    –( 9 

 ( .  للجال في هماك  مخصص  لوظ كالما رس شسر يا ..
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ل شيسقط رن   ييى يمل شةشي  امن    همليكا ش ر توا  لحية  . فالواف  لذي ولنع  لاش شذلك م ال .. 
 لحكرمات ير  لمجاهر  لبشلي   لجماعة . شذلك  استوا ف  لتجمعات  لبشلي  إلةا   هكيل كمة  ممكي  م  
 لخسا ل  لبشلي . شيذ  سول جا   ل  ل   أليا ف كالماليب  للياضة   لحابا  ش لح الت  لسيري   لجماعة  

 ص ش لعمار ت  لمحنةم ... لر. ش لمعارض  لاشلة   ل يل . ش ألسر ق  لمحنةم  شةاآحات  لسحا
شييا  جب  لتيية  إلى  لمالة ات  لمتعيق   استوا ف  لماةنن   لتي هشرنةايا في  لباص  ل اةي ش لي لي  
 لسةاسة  شكذلك  لضر  ط  لشلعة   لر رن  في  لباص  ل الث في فقل   ألةكام  لشلعة   لجوان  .. شييا  في يذه 

ي   مك  ه   ستوافوا  لمقاشمر   لعانور  م   لمسيمن   لم ةمن  في همليكا ش لاشل  لحال  هيا ف ك نل  جا   شسو
 لالبة   لحية   لوا ليمشارك  في  لجوان ش لمقاشم  شتقا ظ وا  لعر  ليمجاياو . شذلك ي  آليق هيمال  لمقاشم  

.. م  هيمال  لمقاشم   لشعية .. م ل تخليب  أليا ف  ال تصان   شةلق  لاا ات في هش ات  لحل في  لصةا.
 كما هسي يا هثياء تياشل  لي لي  شييا  جب ه  ةي ن  لي ل إلى  ل ارق في  لمر جو  م  همليكا شم  هشربا   لماةة  .

 ا هساسة  . شم  هشربا فلعة  إلرل جوا م   لحيف  الضاط يينوا .ك لسةاسة   . فالمر جو  م  هملي
 
 ي دول العالم اإلسالمي وباقي دول العالم الثالث وغيره:ثالثا : األهداف األمريكية والحليفة ف 

  أليا ف  إل تصان    ألمليكة  ش لالبة  في مختيف نشل  لعالظ لسورلتوا شك لتوا. -( 1 
 كالس ار ت ش لقيصيةات ش لبع ات..   لابيرماسة  أليا ف   -( 2 
 . لمصالم  إل تصان   ألمليكا ش لاشل  لحية   في تيك  لاشل  –( 3 
  لبع ات ش لرفرن  ألمليكة  ش لالبة   في  لاشل  لحية  (.  للياضة  ش لتجاري  ش لسةاةة .. -( 4 
  جري .. – حلي   –بلي   – لقر يا  لعسكلي  ش لبع ات  لعسكلي   -( 5 

شيذ  مجال رةب م   لمسايمات . شل   يينوما م  ويتيور  ليضر  ط  لشلعة  ش لمصالم  لسةاسة  
  ألمية  . شسةأتي لوذ  ت ادنل الةقا إ  باء    .  ش إلبكاالت

شييا  مالة, هرنل  في مرضرع  ستوا ف  أليا ف في  يب  ليالن  لمعان   همليكا ش لاشل  لالبة   لحية  . 
شيي  البتعان ي   ستوا ف هماك   لعةان  ل ل نو  شمي  سر ء  كاةن ةصل ةة  هش وورن   هش سر  ذلك. شتجيب 

لوظ  الصل ع شلر كاةر  غنل مسيمن    ليح اع ييى سمع    ال يال اةنن  م  ريا ا تيك  لاشل مم  إدا    لم
  لمقاشم  همام مختيف هشسا   للهي  لعام .
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ةِ َوأَِعدنوا لَُهْم َما اْستَطَ  كما  ال تعالى: . تقرم ة لي   إلرياص ييى هساس رنع  لعاش  الخرف    ْعتُْم ِمْن قُوه

 ُ كُْم َوآَخِريَن ِمْن دُونِِهْم ال .َْعلَُمونَُهُم َّللاه ِ َوَعدُوه ََ بِِه َعدُوه َّللاه ََْيِء فِي َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل .ُْرِهبُو يَْعلَُمُهْم َوَما .ُْنِفقُوا ِمْن 

 ََ ِ يَُوفه إِلَْيكُْم َوأَْنتُْم ال .ُْظلَُمو دْ بِِهْم َمْن َخْلفَُهْم  :  شكما  ال تعالى  .(60ة ال: أل َسبِيِل َّللاه ا .َثَْقفَنهُهْم فِي اْلَحْرِب فََشر ِ فَإِمه

 ََ   .(57 ألة ال:  لَعَلهُهْم يَذهكهُرو
فالمقاشم  في ةال  ةلص م   لحمالت  لااهي  هساسا . شيجب ه  تتعامل معوا  أسيرص  إلرياص ش لمر جو  

همليكا  ا  هآل فا  هساسة  هش فلعة  تارل ييى رط يذه  لمر جو  بن  ةن  شةن  إما ررفا  م كما بنيا. شل   يي
شةي ا وا هش آمعا   ما تعايا   .. شيجب ه  ال تا ل  لمقاشم  هيمة  رنع يمالء . شه  ت ين ه  ذر يوا آريي  ش 

 مقاشمن  هش ةصل  هيا  وظ  لاح   .تستطة   لردرل ل ل م  تسرل ل  ة س   لعاش   ييى  لمسيمن  ش لمجاياو   ل
شفي  لاالب فل  هغيب هيا  يا  لميادلي  لياحش  ألمليكي   شالسةما في  طاع  لملتاو  ش لعمالء ش لميافقن   

ش لم ساو  شهنعةاء  ل قاف  ش لتطرر.. مجمري  م   ل ئل    لجباة   باء  م  كبار ميركوظ شرؤسا وظ شهمل  وظ ش 
ههالموظ  كاف  هآةافوظ.. شيمالء ولتاع هك ليظ  أرذ  لعيل  م  ضلص  ال إيالموظ شإلى هدال كتابوظ شرج

  عضوظ ش لتي نل بوظ . ةنث ويسحب هك ليظ م   لمر جو . 
فاألدل ه  كل نشل  شلر لظ ت   في ةيف همليكا.. قبة ييى مجايا هش مقاشم هش ن عة  هش يالظ شتسيم  

 لعذ ص.. ه  تتيقى يمية   للنع فرر   م  هي مسيظ هش سلي   لسج  هشألمليكا هش لحكرمت  لتعلض  ليقتل هش  
لعيظ  مقاشم   ستطة  هن ء يذه  ل ليض . فوذ  ش جب ةصل   لمسيمن  شرنع م   متا إلنوظ  أذ  شالسةما م  هعسع

 شسيموظ أليا  وظ..
    ر ت نشل   هي هذ  لتمين   لمسيمن    هش هي فعل تقرم ش ألدل ه  هي يمية   تل ليماةنن  هش

  َمِن اْعتَدَى َعلَْيكُْم فَاْعتَدُوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَدَى َعلَْيكُمْ  ع  :محارب .. ه   قابي  يمل ر نع  الم ل كما  ال تعالى
تارل ةيف  ألمليكا   أي تأونا يسكلي هش سةاسي هش هميي.. ه  تتيقى  لضلب  ش ألدل ه  كل نشل   (194  لبقل 

 فرر  .. ل ك م ادل يذ   لحيف  لمجلم  شيكذ .. لل ني  
 شل    لذي  جلي ةتى  آل  ير  لعكس..  

فالمسيمر  ش لمجاياش  ش لمقاشمر   لمتومر   اإلرياص.. يظ م  هك ل  لمليربن  في  لح ةق ..شميذ يشل ت 
 لجر سةس.. شم  كل  لسين  . فوظ مليربن  م  ةكاموظ   شم  هجوح  هميوظ   شم  همليكا شمطارن توا   شم  

 هير   يذه  لسيسي   لي ا .
شكل يمالء  إلريابنن   لح ةقنن  باء  م  همليكا شسيسي  ةي ا وا شميافقنوا  ستطاير  ه   قيير   لصرر   

 إيالمةا  شسةاسةا  شي ولشةيا  م ول  إلرياص  لملفرض همام  للهي  لعام   شيذ  ير مجال ةجاةوظ  لح ةقي .. 
إال ما  جب م  ت  ةا جورن  لاير  ش إليالم ش لايا   . ش لعمل  لسةاسي  لقا ظ ييى شلةس لوذ  ةل 

  لمعلف  ش ل وظ شىنر   ما  جلي في يالظ  لنرم .  اإلضاف  إلى  للنع  لعسكلي  لح ةقي.. 
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لقا هثين   إلرياص  لمسيم ( ييل  لتارير ةجايت   كأفضل  لرسا ل  لسةاسة  في إ ياع  لخصظ  الخضرع 
 ر ن  فايي .. إل

 هسباةةاشىةي هرط يذه  لسطرر  عنا ه ام  ال ل م  يمية  ر ني   امن بوا سلي  مجايا  م   لمجاياو  في 
جليم  حسب إةصا ةات  1700 تنل ش  200سيسي  ت جنل ت هسقطن هياء  . ةنث  امن 3/2004/ 11بتارير 

  إلسبا . شكا  م  ةتا جوا  لل ةسة  ما ويي: 
ي  لعام في هسباةةا  لذي نلن  إلةصا ةات  ينل ثالث  ه ام م   الةتخا ات  ليللماةة  ش لل اسة  تانل  لله  -1

جياي  /2000/(  لمتحالف م   برش( ش لذي هرسل ةحر رييى هة   سنل لصالم  لححص  لةميي شر ةس   هثيا
 حيف  لذي كا  ر ةس   . تاننله ييى  ل رر لصالم  لححص  البتل كي  لمعارض لوذ   ل هسباةي إلى  لعل ق

إ  شدل ةحب  ليحكظ . مما هن  ل ره  ألرنل في  إلةتخا ات شيكذ  هسقطن  هسباةةاثباتنلش ( تعوا  سحب  ر ت 
 ن مجمري  دانل  م   لشوا ء ي لعمية   لحكرم  شهرلجن ةية ا ر ةسةا م  جاةب همليكا  عمية  ش ةا  ك

 جح يظ   رنل  شتقيل ميوظ .ش ألسل  .
م   لعل ق  لتي سحين ييى يجل  عنا    ألسباةة إيال  ر ةس  لحكرم   لجاوا ي  سحب  لقر ت   - 2

ذلك  قينل ثظ  ةسحاص جيرن  يياشر س ( تبعا لوظ . شيكذ  هنت يمية  ر ني  ش ةا  الةسحاص جةش شنشل  
  كاميوا م   لحلص. 

 يل  لعاوا م   لاشل بت  نليا في  يتح ه  لحيف  ألشرشبي  ألمليكي  كامي  شباء  لتصليحات م    -3
 14 الةسحاص.. شيذه هشل يمية  رنع ة ة ة  ميذ باهت يذه  لحمالت  ل الم  ييى  لمسيمن  ميذ هك ل م  

 سي .
إال فل  ييا   عة  شهةا هتياشل يذه  لعمية  كم ال ليبحث ييى  ألثل  لسةاسي ليلنع  لعسكلي . ش

فنوا  ةرل م ل يذه  لعميةات   ش لتي  جب ه  تخض   يل  تخاذ  لقل ر لسةاسة   لوام  ش لحسا ات  لمالة ات 
تأرذ  عن   إليتبار  لمصالم ش لم اسا ش  لتر هةات  لسةاسة  شمصيح   لمسيمن  لحسا ات سةاسة  بلعة  نقةق ..

 فنوا . 
 شىلى  لنرم:  1990شلألسف.. فميذ  ةطيقن يذه  لحمالت  ل الم  في  

هلف بخم شمات في  لحصار هك ل م  مينر  شةصف آ ل  300 ألشلى هك ل م   تل في ةلبا لعل ق   -
 .سي  .. 13ييى ما  

هللاالف ماةي   شفي  لسج   لنرم يشل ت  آلالف   ش ا  10شفي  لحلص  ألرنل  لإلسقا  دا م  تل هياء   -
 ظ  لسجر  . فضم   هيمال همليكا في تي

  ... إلسل  نيي  عمل  ش تل في فيسطن   آلالف   شما وح ل  لسةا -
 ةال   غتصاص ليساء  لمسيمن  60,000هلف مسيظ   شسجين هك ل م   200ش تل في  ليرسي  هك ل م    -

 ييا    مما هس ل ي  هللاالف مر لنا  لحةا م   الغتصاص هلقن بوظ همواتوظ لنتحير  أل ية   ل يا س شييصلش  !! 
ةتوكن  أليل ض   شيامن  لينرت شسج  هللاالف  لياس هلف مسيظ ش   300ش تل في  لشةشا  هك ل م    -

 شبلن مئات  آلالف. 
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ش تل في هفااةستا  يشل ت  آلالف ي   لحلص  أليية   لتي هبعيتوا همليكا شهن رتوا  اكستا .. ثظ  تل هك ل   -
 بلياء ! مئات  ألسل  م   أل غر ةتاةامرفي ن سميل . شمألت همليكا 2001م  يشل  هللاالف في  لوجم   ألرنل  

 ش تل  آلالف في إةاشةةسةا   شنف   ليصار   عضوظ هةةاء شهةل ريظ شدررشيظ شيظ  أكير  لحرموظ. -
 تاوييا شكشمنل .. في  لقل   ألفليقي ششسط هفلي ةا ش ل يين  ش شغنل ذلك ك نل  -
لعشل ت  آلالف ششدل يان سجياء  لمسيمن  م   لجوانون  ش إلسالمنن  في كل  لاشل  لعلبة  ش إلسالمة   -

بال ةسنب شال ر نب.. شسج  ييماء ش رتطف نيا  .. ش تل رمره .. شهةل ن مساجا شمل كح إسالمة  في هشربا 
 شهمليكا .. ش غتنل مسيمر  مواجلش  م   لجالةات  إلسالمة  ظيما  شياش ةا ..  لر .

 لح ةقي   م ورم   لصحةم حيرمن  ؟!..  ة ةق  إ   إلرياص مفأو  رنع يمالء  إلريابنن   لمسيمن   ل
 لةستحي م  ةسيتيا إلة  .. !  فيح  في  عل  ا م   لمليربن  م  كل هبكال  ل  ل  ش لملتاو  ش ل المن .

ثظ جاءت هةا   سيتميل   لناف   لالص  لمتصون  ش ألمليكا     فاترر  دانل  مما يينوظ م  ةساص  
 يسنل   فقامن  لاةةا شما  عات  إلى  آل  !!

يسف يينيا  لمت يس ر   الحاوث ي  نماء  لمعصرمن  ش لمستأمين  ش لماةنن  ش لمسيمن   لخا ين  م  سنت 
  لميافقن   لعمالء.. إلى هللارل نياش  فقواء  لسرء.. 

 شل    لمقاشم   لجوان   في  لح ةق  .. ال تستواف إال  لمستحقن  ليلنع  اإلرياص ش  لمقصرنو   التصفة 
شفق  ر ةن   لسماء شةتى تشليعات  ألرض . بل إةوا تعلض ي  ك نل م   لمستأيين   لمستحقر  ليعقاص   

 لذلك  للنع  نرء   ليم اسا ش ستجال ا  ليمصالم.. 
ش ا مل في فقل   ألةكام  لشلعة  في  لباص  ل الث  ل  نل م   لت ادنل في هةكام  لاماء  لمستواف .. 

 فيةعان إلنوا في مكاةوا.
 

 وأقيل :
 لوجم   لاشلة   لعاتة  ال  مك  ه   قرم بلنيوا  عة  لتي ةمات  لجوان   شال يشل ت هش مئات إ  يذه 

 لمجاياو  ييا شييا .. ال با م  ه  تتحرل  لمقاشم  إلى ظايل   ستل تةجة  ..إلى ةمرذج م   الةت اض  
   عظ كل هرجاء  لعالظ  ل يسطنية  ضا  ر   الةتالل ش لمسترآين  ش لمتعاشةن  معوظ.. شل   ييى بكل مرس

 إلسالمي هساسا    شتصل ذر ي   لل ني  إلى يقل ن ار  لاح    ألمليكا  شةي ا وظ م   ل  ار م  كل جيس شفي 
 كل مكا  .

 جب ه  تتحل   ألم ..  كامل بل  حوا ليمقاشم  ش للنع شسين  في  ل قل   لتالة . هللالة  يمل  لمقاشم  م   
 لتحقنق م ل يذ   للنع   لذ    .   لياةة   لعسكلي  ش لحلكة .
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 :آلية عمل سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية ونظريا.ها العسكرية ونظام عملها 

تمن يمية   ستيباآيا آللة   لعمل  لعسكلي  في نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  م  رالل نر س   لطلق 
سالنب  لقا م   لتي مارسيايا في تجارص  لجوان  لسال     شما  ل الث   لسا ق  . ش لبحث  لا نق ش لطريل في  أل

هللالن إلة . شم  رالل نر س  ش    مر هي   لقر   ألمية  ش لعسكلي  بنييا كجوانون  شمقاشمن   شكل يام   شبن  
 ةجظ  لقر ت  ألمليكة  ش لحية   م   لخارج ش لا رل   شراد  ميذ  لوجم   ألرنل  ييى هفااةستا   ش لعل ق

 ش لمطارن ت  ألرل  في غنليما . 
 شكا   لت  نل ميصبا لاي شميذ يا  سير ت ييى إ جان آليق  وترفل فنوا  لحا  ألنةى م   لشلش   لتالة : 

فؤؤؤتم إمكاةةؤؤؤ   لمشؤؤؤارك  همؤؤؤام هللاالف ش ؤؤؤل مئؤؤؤات هللاالف هش مالوؤؤؤن   لمسؤؤؤيمن  مؤؤؤ   لمتعؤؤؤاآ ن  مؤؤؤ   لجوؤؤؤان   -( 1 
ييوظ إمكاةةؤؤؤات  لتي ةمؤؤؤات  لجوان ؤؤؤ   لمحؤؤؤاشن  مؤؤؤ  جوؤؤؤ  شال وليؤؤؤا هك ؤؤؤليظ ش ضؤؤؤا ا همؤؤؤتوظ ةنؤؤؤث ال  مكؤؤؤ  ه  تسؤؤؤتر 

شتا عةاتؤؤؤ   ألميةؤؤؤ  ش لشخصؤؤؤة .. شكؤؤؤذلك ال  سؤؤؤتطةعر  هش ال ولغيؤؤؤر  إةؤؤؤل ق هة سؤؤؤوظ هميةؤؤؤا    اللتؤؤؤح م الرتبؤؤؤا  بوؤؤؤذ  
  اليحاق  الجيوات  لم ترة  ش لمحاشن   لقار  ييى  الستةعاص ه ضا .

 لسلي ةستطة  فنوؤا تجؤاشه مشؤكي   لعيؤ   ألميةؤ  فؤي  لقضؤاء ييؤى كافؤ   لتي ؤةظ جؤل ء  إ جان آليق  ليعمل  -( 2 
 يتقال  عة هفل نه   عل  لتعذوب لألسل  ش لمطارن ت  ألمية   لتؤي  ةتقيؤن مؤ   لمسؤتر   لقطؤلي لإل يةمؤي ليؤاشلي 

   شهجوضن بذلك ةوا ةا ف ل  ةلص  لعصا ات  لماةة   لسلي  م  هساسوا. 
ان آليق  تحرل  لمبانر ت  ل لن    لل  ع   لتي تمؤن ييؤل  لعقؤا  لميصؤلم   مؤ  ةبضؤات ياآفةؤ  شرنشن إ ج  -( 3 

هفعؤال مبع ؤل    إلؤى ظؤايل  وؤتظ ترجنووؤؤا ش  سؤت ماريا . شنفؤ  مشؤلشع  لجوؤان بؤؤذلك لةكؤر  معلكؤ  همؤ  شلؤةس دؤؤل ع 
 ةخب .

مقؤاشم وياسؤب  لملةيؤ   حنؤث تيتؤف  جوؤانيار إض اء دؤ   ةالؤ   لرةؤا   لعامؤ  ييؤى  أليمؤال  ل لن ؤ  لتةؤ  -( 4 
ةرل  جماينل  ألم    شيجم  ما بن  بكل م  هبكال  لملكحي  ييى دؤعنا  إلةتمؤاء ش لشؤعار ت ش للمؤره ش ألف ؤار   

   مك  إجواض  هميةا . شبن  يام  الرتبا   لملكحي  حنث ال
سم أ النبسا , ومب  ففسمسا و ليا ل عدو  بنل إل  إجساقسا حت  لو ون طريقة  نه أبو  باقتصار 

 ظاهر  بعد أو تواجدت  ل اروفسا وأ با)سا  واال تمرارفنسا . طريقة وا) ة لتجد د نفسسا  العام ننو   ت مي 
 :فوون اآلية الكريمة التأمل في من وبل العدو ذاته . وهكذا ولدت الفكر  لدي وم يا من قالل 

  ال .َُكله ِ ََدن بَأْساً وَ فَقَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه ُ أَ َْ يَكُفه بَأَْس الهِذيَن َكفَُروا َوَّللاه ُ أَ ِِ اْلُمْؤِمنِيَن َعَس  َّللاه ََدن ُف إِاله نَْفَسَك َوَحر ِ أَ

 . شما ه ام يية   عة  لمجاياو   ل ا  نن  م   لعميةات  ل لن  . ( 84  ليساء:  .َْنِكيالً 
  

( هش رل سي  أجل ميام المقاومة اا المية العالمية من)ياو   ر   : كا   عيةنث ةشلتوا سل  في بةا     
شثظ تطريل  ل  ل  كما ذكلت في  لمقام  ييى مل ةل إلى ه  شدين بكيوا  ليوا ي هش رل 1991هش  ل .  1990
 في كابل شةضجن  آل  م  نر س  تا عةات هسالنب  لمر جوات بنييا شبن  همليكا شةي ا وا في يالظ 2000سي  

 ما  عا سيتميل شغحش  لعل ق. لت ر  ييى  لشكل  لذي هيلض  ييا .
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 :خصائص طريقة عمل سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية 

 

  نظام ال تنظيم: -1
ة ام يمل ال تي ةظ ملكحي ليعمل    ةنث تقرم  ل  ل  ييى ه  وتظ ربط كاف  هآةاف  لمقاشمن  هفل ن  فور 

 شن  ب الث  رش  ط ملكحي  فقط شيي :شرال ا شسل  ا شجمايات محا
 الرواب  المر  ية لسرايا المقاومة اا المية العالمية :

 
 اال م الماتر  والعسد الاخصي مة هللا تعال  و   االنتماء إليه. -1
 المنسج السيا ي الاروي والعقند  الماتر ة والعسد مة هللا و   االلت ام به. -2
  الغ ا  وح فائسم والعسد مة هللا و   الجسا  فيالسدد الماتر  وهو مقاومة  -3
 . , تم العمل و   توكيم شروه بن ه لدحرهم      

 شذلك  الطليق   لتالة  :                    
ةشل ف ل نير   لمقاشم  شميواجوا شبل م  يميوا شآليق  هن  وا شة ليات يميوا فؤي  لميؤاةي  ل ماةةؤ   لتؤي  -( 1 

ة ليؤؤ   – لي ليؤؤ   لعسؤؤكلي   –آليقؤؤ   لتلبةؤؤ   لمت اميؤؤ  ليمقؤؤاشمن   – لي ليؤؤ   لسةاسؤؤة   – لقتالةؤؤ   ذكلةايؤؤا   لعقنؤؤا 
 إليالم ش لتحؤلية ثؤظ ة ليؤ   لحلكؤ   لتؤي تشؤتمل ييؤى هسؤالنب  لتؤاريب ش لتمريؤل ش لتي ؤةظ شهمؤ   لحلكؤ  (  حنؤث 

محاشريؤؤؤا  لعامؤؤؤؤ  شالسؤؤؤةما  لمحؤؤؤؤرر تؤؤؤظ تعيئؤؤؤ  بؤؤؤؤباص  ألمؤؤؤ  شرجالوؤؤؤؤا  لعؤؤؤاهمن  ييؤؤؤى  لمقاشمؤؤؤؤ  فؤؤؤي هي محؤؤؤؤرر مؤؤؤ  
  لعسكلي. 

شفؤي   -شيؤي سؤاة   لمقاشمؤ   ألساسؤة   -ترجة   لشباص إلى ضلص  أليا ف  لمعان   في بالنةؤا رادؤ    -( 2 
بالنيظ كساة  رنع شمعامي   الم ل .  ما وتياسؤب مؤ   لضؤر  ط  لشؤلعة  ليمؤيو    شةسؤا ات  لمصؤالم  لسةاسؤة    

  لسةاسي ش لواف م   لمقاشم .شذلك لتحقنق  لملنشن 
إربان  لشباص إلى ه  تعا كل مجمري  ة سوا بي سوا  ييؤى مؤا ويؤحم مؤ   لعمؤل  لعسؤكلي شتقؤرم  العميةؤات   -( 3 

 لمتياسؤؤؤب  مؤؤؤ  مؤؤؤا ةققتؤؤؤ  مؤؤؤ  إمكاةةؤؤؤات  لتؤؤؤاريب ش إليؤؤؤا ن  لمختي ؤؤؤ  . بؤؤؤاء   مؤؤؤ  هسؤؤؤالنب  لمقاشمؤؤؤ   لشؤؤؤعب  ش ةتوؤؤؤاء  
معقؤؤؤا    شمؤؤلشر    كؤؤل هبؤؤؤكال شمسؤؤتريات يميةؤؤؤات  لعصؤؤا ات سؤؤر ء  كاةؤؤؤن فؤؤي  لمؤؤؤا  هش  العميةؤؤات  إلسؤؤتل تةجة   ل

  ألرياف هش سر  ذلك م  هةر ع ةلشص  لعصا ات  لسلي . 
لةس ييا  هي ر  ط تي ةمي م  هي بؤكل  ل افؤ   لميتمؤن  لسؤل  ا  لمقاشمؤ   إلسؤالمة   لعالمةؤ  إال  الرتبؤا   -( 4 
 (. .  والسدد الماتر  .واال م الماتر . العمل ونظام .  االوتقا منسج    بؤ
ليعمؤؤؤل   تعتيؤؤؤل كؤؤؤل سؤؤؤلي  مكرةؤؤؤ  مؤؤؤ  فؤؤؤلن هش هك ؤؤؤل شةؤؤؤا  مسؤؤؤتقي  ولهسؤؤؤوا همنليؤؤؤا شيؤؤؤابل بؤؤؤمشةوا . شتتجؤؤؤ  -( 5 

 لعسؤؤكلي مبابؤؤل  شال تتجؤؤ  ألي بؤؤكل مؤؤ  هبؤؤكال  لتي ؤؤةظ ش لؤؤاير  ش لتحؤؤلية شسؤؤر  ذلؤؤك مؤؤ  هيمؤؤال  لجمايؤؤات 
تختؤار يؤافوا شتواجمؤ  . شتييؤ  هي شسؤني  إيؤالم    طليقؤ  هميةؤ  سيشؤنل إلنوؤا فؤي ة ليؤ   لسلي . بل ت ر  ة سوا ش 
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 إليؤؤالم (.  أةوؤؤا سؤؤلي    كؤؤذ (  اسؤؤموا  لخؤؤاص  لؤؤذي  رتارتؤؤ    شتمكؤؤا ييؤؤى هةوؤؤا   مؤؤ  سؤؤل  ا  لمقاشمؤؤ   إلسؤؤالمة  
سؤؤل  ا  لمقاشمؤؤ  . شسؤؤيأتي  لعالمةؤؤ  ( ممؤؤا  شؤؤنل لمؤؤيو  هدؤؤحاص  لعمؤؤل شيؤؤلبط يمينؤؤتوظ  لةتؤؤاج  لمجمؤؤرع  لمكؤؤر  ل

 ييى محيا م   لت ادنل  لتي ةمة  ش لعمية  في ة لي   لعمل ش لحلك  إ  باء   .
شهةصؤؤؤاره   لجوؤؤؤانيفؤؤؤال  ل  يؤؤؤي يميةؤؤؤ  جمؤؤؤ  لجوؤؤؤا  لمقؤؤؤاشمن  مؤؤؤ  هدؤؤؤحاص  لجوؤؤؤان  ل ؤؤؤلني شبقا ؤؤؤا  لتةؤؤؤار   -( 6 

التحل   لعميي م  مختيؤف بؤل  م يؤذه  ألمؤ   كؤل ش لمتعاآ ر   لجان ش ليا مر  ييى  لاحش  ألمليكي ش  لل غير   
ل  لجوؤان  ل ؤؤلني إلؤؤى ظؤؤايل  يؤؤشتحر . شؤتل  ش لمؤؤيو   لمشؤؤتل  لتحقنؤق  ليتةجؤؤ  م ل  األسؤؤيرصمسؤترياتوا   شضؤؤبطوا 

 ضؤؤظ جوؤؤا  لمجمؤؤرع تحؤؤن مسؤؤمى ش ةؤؤا شلوؤؤاف ش ةؤؤا شييؤؤى بؤؤعار ش ةؤؤا ميضؤؤبط  مؤؤيو  سةاسؤؤي بؤؤليي تلبؤؤري 
 ش ةا.. 

  
 ة وميزا.ها:فوائد هذه الطريق  

ئ  لمشؤارك  هةؤؤا   هش مؤت ؤتم  لطليقؤ   لمجؤال لي ؤلن  لمجؤلن إ  كؤا  ولغؤؤب فؤي  لعمؤل  م ؤلنه مطيقؤا  شال  ط -( 1  
ليسؤؤلي   لصؤؤانل  جؤؤا   مؤؤ  هللاةؤؤان  للجؤؤال ش ألدؤؤا اء  لؤؤذو  و قؤؤر  ببعضؤؤوظ   لت ؤؤري  سؤؤلي  مؤؤ  بخصؤؤن  هش هك ؤؤل 

  لسؤؤل  ا  لمقاشمؤؤ   إلسؤؤالمة   لعالمةؤؤ  ( مؤؤ  ه ؤؤل ةوظ فؤؤي كؤؤل  وتعايؤؤاش  فةمؤؤا بنؤؤيوظ شيعايؤؤاش    ييؤؤى  الةضؤؤمام.
 مكؤؤؤا  شمؤؤؤؤ  كؤؤؤؤل لؤؤؤؤر  شجؤؤؤؤيس مؤؤؤؤ   لمسؤؤؤؤيمن  . شيكؤؤؤؤذ  تؤؤؤؤرفل لوؤؤؤؤظ  يؤؤؤؤذه  لطليقؤؤؤؤ  تجاةسؤؤؤؤوظ ش ةتةؤؤؤؤاآوظ  ألميؤؤؤؤي ش

اتوظ شت تم لوظ مجال  لعمل  لمشتل   لر س  نش   رتبا    شتلبايظ ليعمل ةنؤث يؤظ شةنؤث  سؤتطةعر  نش  ةإمكاة
فؤي تي ؤةظ جؤام  ويؤحموظ  مؤا ال  طةقؤر   حسؤب  يايؤاتوظ.   الةضؤر ء للةنل إلى ساةات  لمر جوؤ  هش  ت يف هعباء

 شيمالء بليح  ضخم  جا   في  لشباص  لمسيظ.  
 لتؤام بؤن  تيؤك  لخال ؤا  حنؤث لؤر كشؤف كؤل مؤ  يمؤل  قؤرم شيي ؤذ   فؤال وؤمثل يؤذ    االةقطؤاعتسمم  لطليق   -( 2 

ألةؤؤ  ال ر  طؤؤ  بنؤؤيوظ مؤؤ  هي بؤؤكل . فوؤؤر بؤؤكل مؤؤ  هبؤؤكال  تي ؤؤةظ  ل  ؤؤل ( شلؤؤةس  ييؤؤى مؤؤ   عمؤؤل هش ويؤؤري  لعمؤؤل
  ف ل   لتي ةظ( ش  ة ام يمل( شلةس  يمل تي ةظ(..

شيؤذه يؤؤي  لطليقؤ   لرةنؤؤا  لالسؤتمل ر فؤؤي ظؤل  لوجمؤؤ   ألميةؤ   لعاتةؤؤ   لتؤي ةشؤؤوايا  لنؤرم شير جووؤؤا كؤل مؤؤ  وليؤؤا  
  لجوان.

سؤؤؤمى ش ةؤؤؤا لألمؤؤؤ  برجؤؤؤرن  لتي ؤؤؤةظ ش لجوؤؤؤ   لمرجوؤؤؤ  ش لملكؤؤؤح  لؤؤؤذي وؤؤؤلبط وؤؤؤرةي تجمؤؤؤ   لجوؤؤؤرن تحؤؤؤن م  -( 3 
  لمجمرع  حكظ  لمسمى  لر ةا   ش لعقنا   لقتالة   لمشتلك    شآليق   لتلبة   لت صنية  . 

لقافيؤؤؤ  تسؤؤؤنل فؤؤؤي ة ؤؤؤام يمؤؤؤل سؤؤؤلي محكؤؤؤظ.. كمؤؤؤا وؤؤؤرةي   الةضؤؤؤمامفنلفؤؤؤ  يؤؤؤذ   لومؤؤؤظ    ش  ح ؤؤؤل  لمتؤؤؤلننو  ييؤؤؤى 
 . تي ةظ : ش لواف ش ل  ل ليعاش برجرن تي ةظ ش ةا شر ء تيك  أليمال  لمسمى  لمشتل  

 . ويد ر من الخفاء وون بعد .  اتر  العاممال واال م وجه بالفكر  , ويدرب باارشا  , ويوحد بالسدد 
 وؤذكل قةاسؤا  لبؤا ي يءييؤى  عؤة هجح  ؤ   كتشؤف هةؤ  لؤظ   ؤبة ييؤى بؤ. هش لة بة ييةؤ   لعاش شل ي  لما  أتي  

  لجسا. شير هم  تجايا. شلةس مجمري  مجاياو  م  هم   ايا  . 
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 وهذه هامة جدا ..    ترا م المتوالية الوسا)ية لعم يات المجاهد ن:  -( 4)
سيطيق  ل  ل  شةيشليا كامي   كل مستيحماتوا  لذ    تعالى شتةسنله  كؤل شسؤني    مبابؤل  هش  المل سؤي    هش ييؤل  

  ششسا ل  ليشل  لمختي   مقؤلشر  ش مسؤمري  شمصؤرر .. شسؤيحاشل شدؤرلوا متلجمؤ    إلةتلةنن ببكات  التصال ش
 لياات  لحة  م  همظ  لمسيمن  شلياات  لعالمة   لل ةسة  م   لر ن..

فير فلضيا شير ما ةلجره م    ه  ومم  بوذه  ل  ل   عة  آلةان مم   سايظ فؤي يمؤل ش ةؤا فؤي كؤل سؤي  مؤل   
 ؤؤل   شيؤؤذ  سؤؤول إذ  فتحيؤؤا همامؤؤ  مختيؤؤف هبؤؤكال  أليؤؤا ف ش ألف ؤؤار  إلريابةؤؤ   لعسؤؤكلي  شهسؤؤؤالنب ش ةؤؤا  ييؤؤى  أل

  لمقاشم   لشعية  شدرال إلى  لعميةات  لمعقا  ليخال ا  لتي ال ن رطا  م   لتاريب.. 
 لؤؤاير   ةشؤؤلفيي ؤؤلض ه  فؤؤي آؤؤرل  ألمؤؤ  شيلضؤؤوا  مئؤؤات مالونيوؤؤا  لمقوؤؤرر   ل ؤؤا ل .   تيؤؤ  فؤؤي  لسؤؤي   ألشلؤؤى مؤؤ  

 ثيي يشل مجمريؤ  مكرةؤ  مؤ  فؤلن هش ريؤط مؤ   ألدؤا اء.. شيميؤن كؤل مجمريؤ  مؤ  يؤمالء شبصؤرر  ال ملكحيؤ  
.. شلؤر شدؤل  لعؤان الثيؤن  شرمسؤن  هيمية  في  لسي  هي يمية  بوليا   بتا /12/مل  في  لسي  فست ر   لحصني  

.. شيؤذ  لؤةس  طا ؤ  هي تي ؤةظ هسيرعةالحصني  يمية  مجايا هش رية  تعمل كل ش ةا ميوظ مل  في  لسي . ل اةن  
 سلي هش يصا   مسيح .. 

فيرمؤا ةسؤين  لعميةؤات لمسؤؤمى ش ةؤا جؤام   سؤل  ا  لمقاشمؤؤ   إلسؤالمة   لعالمةؤ ( شتحؤن ف ؤؤل شبؤعار شيؤاف ش ةؤؤا. 
ل لن ؤ  لتصؤبم ل اةن  ليتةج   لم تلضؤ   ؤلذ    تحؤلية  لمئؤات ش آلالف. شييؤايا تتؤارج  لعميةؤات ش لمسؤايمات  

 ظايل  فعال  كما ير بعار نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة : 

   ليس صراع نخبة و   معركة أمة  : الجهاد والمقاومة 
 

شبالتضافل م  ما سيرج  ل  م  محاشر  لمقاشم   ألرل  م   لمقاشم   لماةة  ش إليالمة  ش ل  لي  
لى . شير  ةت اض  هم  بامي  ييى  متا ن  لعالظ  إلسالمي شةنث ش لسةاسة .. ةصل إلى  لميشرن  لذ    تعا

( شل   ضا همليكا  صرر   ترجا  لجالةات  إلسالمة  م  مختيف  لجيسةات.. ييى باكي    الةت اض   ل يسطنية
 ضم   لضر  ط  آلة    لذكل بلعةا  شسةاسةا .. شييايافي كل مكا  . ر ةسة  ثظ ةي ا وا  لخارجن  ش لمحينن  

 سترلا  لذ    رال ا تعمل لةس مجلن مل  في  لسي  شىةما هك ل م  ذلك..
شباكتشاف  لمتر لة   لحسابة  ةجا ه   اإلمكا   لردرل لعشل ت  لعميةات هش هك ل ورمةا  إ  باء  .  

ش لايا  شيكذ  ةض  موم   لجوان في آليقوا  لصحةم ك ليض   لصال  ش لحكا .. شيذ   حتاج ضظ جورن  لعيماء 
ش ألن اء ش لخطباء ش لم  لي  ش ل تاص لتصب جمةعوا  التحلية كل  حسب ةجم  شما  سمم ل  شضع  

 شهسيرب .. لتونة   لمشايل لت ول في  ليوا   هللاثار ذلك ييى بكل سلي  م  سل  ا  لمقاشم   لميشرن   لذ   . 
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تتضؤم  ف ؤل  تسؤمة  كؤل سؤلي   اسؤموا  لخؤاص  لؤذي  ف ل   سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمةؤ (   بؤل متسم -( 5 

تختؤؤاره لي سؤؤوا سؤؤر ء  كاةؤؤن مؤؤ  مجايؤؤا ش ةؤؤا هش  ثيؤؤن  هش رمسؤؤ  هش هك ؤؤل.. شيؤؤذ   شؤؤعل  لسؤؤلي   لةتاجوؤؤا ش رتبؤؤا  
ةؤاشس ا سموا  لةتاجوا شيذ  إةساس شرغبؤ  فطليؤ  لؤا   إلةسؤا  . كمؤا ت ؤتم  ؤاص  لتسؤابق بؤن   لسؤل  ا شفؤلق  ل رم

فنرلؤؤا تسؤؤابق شمسؤؤاري  فؤؤي نرص  لشؤؤوان  شآايؤؤ    شة ا ؤؤ  هيا  ؤؤ    شيكؤؤذ   مكؤؤ    حسؤؤب ةجموؤؤا.. لمقؤؤاشم كؤؤل 
 لتشؤؤؤية  بؤؤؤن  ف ؤؤؤل   ةتشؤؤؤار  لمقاشمؤؤؤ  شر  طتوؤؤؤا بؤؤؤن  هيضؤؤؤا وا شسؤؤؤل  ايا  لتؤؤؤي ال ر  ؤؤؤط بنيوؤؤؤا ةلكةؤؤؤا     ؤؤؤل    لطؤؤؤلق 

مهة الفهار  ار ا هي  وهههو ليقؤ  .  لصؤرفة ( فؤي  ةتشؤاريا نش   تصؤال   ةؤان  شال ةتؤى معلفؤ   الملبؤا شبؤةر  لط
 :أو 

 طريقة المقاومة اا المية العالمية :
 

وتقوم و   المعتمد  وأئمتسم اروالم , مذاهبسم  طريقة متكام ة تعتمد وقند  أهل السنة والجماوة وفقه
 طريقة وقدية جسا ية  يا ية   و ية تربوية شام ة.    : فسي.  فسم متكامل

 

لطلق لةعا هتبايوا  المالون  م  كل ه طار  لاةةا نشةما ر  ط إال  سظ  لطليق  شكما تيتشل  عة    
ق   لمقاشم   لعالمة  يذه ةنث سترفل  ا م  يشميواجوا شبلةامجوا  لتلبري شرمرهيا  لتاريخة .. ةأمل ه  تيتشل آل 

 شرمره يذه  لطليق   لجوان    لشامي .   لشوا ء في  لمقاشم .. ه طاص
 ل  سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  ييى تجاةس  لسلي  ضم  رةار هيضؤا وا فؤي  لمؤذ يب ضؤم  تقرم ف -( 6 

ما رس هيل  لسي  ش لتصرر ش ل وؤظ  لعؤام سةاسؤةا  شهميةؤا  شيسؤكليا  ش تلبريؤا ..  مؤا وياسؤب ةؤالوظ شمكؤا  يميوؤظ نش  
 مؤؤ   كؤؤل محاشريؤؤا  لعسؤؤكلي  ش لماةةؤؤ  شه  وتضؤؤارص يؤؤذ  مؤؤ  ةالؤؤ   لتيؤؤرع ييؤؤى مسؤؤتر   لسؤؤل  ا ككؤؤل شنيؤؤر   لمقاش 

  لايري  ش لسةاسة  ش إليالمة .. إلى هللارل مجاالت شمحاشر  لمقاشم  . 
سؤؤورل   الةتمؤؤاء شمبابؤؤل   لعمؤؤل نشةمؤؤا تعقنؤؤا ت فؤؤي مل ةؤؤل  لتي ؤؤةظ ش لت ؤؤري  ش لتلبةؤؤ  كمؤؤا يؤؤر معوؤؤرن فؤؤي  -( 7 

ة    فل  بعار هن ء  ل ليضؤ  شتر نتوؤا يؤر  رلؤ  دؤيى  لجمايات ش لتي ةمات  لتقينا  . ف ما بلةيا في ة لي   لتلب
  :   يية  شسيظ  هسيظ ثظ  اتل(

 تعتبر طريقة  المقاومة اا المية العالمية
 

وتعتبر توونه  وتال أوداء هللا الغ ا  و من واالهم وواتل المس منن معسم فرك ونن  الصال  وال  ا  
 التك يل فيه بمجر  اا الم . أ اء الفريضة في أحوالنا هذه  فوريا , يقة
   ما وال ص   هللا و يه و  م :

 (   أسلم ثم قا.ل)  
.. ف ل م  كا  مسيما  ةتى شلر نرل  إلسالم ميذ ساي   عا ه  نرل  إلةتالل شةل  لجوان  شيكذ  :

ظ  لسةاسي شدار فليض  ينية . تعنين يية   ل ليض . هما مل ةل  لتلبة  في مل ةل  لعقنا   لجوان   ش ل و
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ا  همنل كل سلي  هش مجمري  بتأينل ة س  شم  جش ستةعاص  ألةكام  لشلعة .. فتتظ م   لر ن شل   ييى ه   
 مع  م  رالل بلةام  نير   لمقاشم   لم صل ش لمةسل  طليق  سوي  مةسله.. 

شيعايا   ييى  لتح م  إلةتماء لوذه  لاير  إال ه   عقا  لعحم ييى ذلك   شيكذ  فما ييى م  وليا  لجوان ش
ميوجوا ش سموا شبعار توا شيسيك سينل  لعمل  لمبابل ضم   ستطايت . شالسةما هشلئك  لذو  سيق لوظ تيقي 

 تاريب يسكلي إما في جماي  جوان   هش ممسس  يسكلي  رسمة  هش غنل رسمة ..
تقرل ه  هساس يمل فالقضة  في هساسوا كما سيشلح في ة لي   لتاريب ييى هساس  لح ةق   لتي  

  لمجايا شالسةما في ةلشص  لعصا ات ييى مياه  إر ن   لقتال( شترفنله شرف  مستر ه .
 

   :أنواع سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية ومستوى عمليا.ها العسكرية 

ستي..   مما  جعل ة ليرج تختيف  لمستريات بن  سلي  شهرل  م  ةنث  إليا ن  لعسكلي ش لماني ش  
 ينتوظ في تي نذ  لعميةات  لتي هبلةا لبعة ةماذج هيا فوا مختي   ه ضا . في  لا رل ش لخارج. هي

شييا ةمنح بن  يا  هةر ع م   لسل  ا  حسب  ار توا  ل ية  ش لعسكلي  ش لت يرلرجة  ش ألمية  ش لمالة .. شذلك 
  حسب  لتسيسل  لتالي: 

 
 أوال :  رايا المقاومة الاعبية :

ذه  لسل  ا م   ألفل ن ش لمجمريات  لصانل   لمحاشن   إلمكاةةات م  ةنث  لتمريل هش م  ةنث شتت ر  ي  
 مستر   لتاريب شيظ غالية   لمسيمن   لساةق .

شل   هيمة  مشاركتوظ تأتي شيمالء  ستطةعر   ل ةام  أيمال  سةط  محاشن   لمستر  م   لياةة   لعسكلي   
 تحرل  لمقاشم  إلى ظايل . ألةوا ل  تاع ليمستعمل  ل ر    قل في بالنةا. في  لارج   ألشلى م  ك لتوا ةال

شستسيب إهياجا  يا ال  إذ  ت شن ظايل   لمقاشم  في  لجالةات  لمسيح   لم ةم  في  لاشل  لمشارك  في  لحلص 
 ييى  لمسيمن  شالسةما  لاشل  لالبة . 

 

 تانيا : السرايا العسكرية العامة:
ل  ا  لمسيح  محاشن   إلمكاةةات   م   ألفل ن  لذو  سيق لوظ  لتاريب ييى  ستخا م شتت ر  يذه  لس

 ألسيح   لخفة    ل لن   ش لمت جل ت  مستر  مترسط . شجل يمالء م   قا ا رال ا  لتةار  لجواني ش تي ةمات   هش 
 ليرسي  ش كشمنل هش  ل يين    لمجاياو   لذي سيق لوظ مشارك  ما في ساةات  لجوان كأفااةستا  هش  لشةشا  هش

هش غنليا.. هش سيق لوظ  لتاريب في ه  سينل هللارل. هش ييل راماتوظ في  ألجوح   ألمية  هش  لعسكلي  ليالنيظ.. 
شل   مسايماتوا ش ا ت ر   لعر  ق  لمان   ش ألمية  ةا ال  نش  تمك  يذه  لسل  ا م  يميةات ةرعة  كينل  ماشي . 

ي ةلص  لعصا ات  لتي تشيوا سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   ل  ل  يذ   ليرع م   لعسكلي  يي  ألساس ف
. شةتى بن   لجالةات  لمسيم  في  ليالن  لمحارب  . فور يان م   ل ر نر  لجوان   في  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي 

لمالون  م   للجال  لذو  فئ  يشل ت  آلالف م   لجوانون  شهةصار  لمقاشم  . ةا ةك ي  مئات هللاالف ش ل  
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 ةتسير  لجواه ةكرمي هميي هش يسكلي في ةةاتوظ كاشر ت يام  هش كمحتلفن  شتلكر  ذلك هش ما ه لر  في 
  لخام   .  شيحلكوظ مشايل نوية  ششآية  ش رمة  هش مشايل  لضمنل  لحي  شكل  ري. 

 

 تالما :  رايا المقاومة النوعية :
ت  ألمية  ش لحلكة  ش لعسكلي  ش لمان     ش تتشكل م   لعيادل هش  لمجمريات شيي  لسل  ا يالة   إلمكاةةا

 لتي كاةن  ا تيقن تاريبا  يالةا  في  لمجال  ألميي ييى  لعمل  لسلي ش إلرياص  لماةي شىن ر   لخال ا في ةلشص 
 م  ألسيح  ش لمت جل ت  لعصا ات شتقيةات  التصاالت شهميةاتوا شكذلك تاريبا  يسكليا  يالةا  في مجال  ستخا

شالسةما ت تةكات  تال ةلشص  لعصا ات في مختيف  ل لشف شراد  تصية   لمت جل ت ش ستخا موا شىتقا  
  ستعمال آلق  لت جنل  لمختي   شالسةما  إلل تلشةة .

يى لوا يامل موظ ليعمل شير  إلمكاةةات  لمالة   لعالة   لتي تمك  يذه  لخال ا م   لعمل ي شكذلك ترفل
مستر  يالي في ن رل ساة   لمقاشم   لل ةسة   ألشلى هش في  لساة   لخارجة  ن رل  لاشل  لمعان   همليكا في 

 همليكا في  لارج   ألشلى ثظ  لاشل  لحية   لوا. 
 

   رايا العم يات اال تراتيجية:رابعا : 
 التالية:هذه السرايا  رايا قاصة يمكن أو يقوم )تاكن سا من تتوفر لسم الاروب و 

فوؤؤظ  سؤؤتل تةجي لطيةعؤؤ   لصؤؤل ع شمؤؤا شدؤؤل إلةؤؤ  مؤؤ   لياةةؤؤ   لسةاسؤؤة  ش لعسؤؤكلي  ش السؤؤتل تةجة  يامؤؤ   ش ؤؤار   - 1
 ييى  لار س   لشلعة  ليعميةات  ل يل  شهللاثاريا  لسةاسة    م  هجل قةان   شىن ر  يذ   ليرع م   لسل  ا. 

 سل  ا شتمريل يميةاتوا . إمكاةةات مالة  يالة  جا   لتأينل م ل يذه  ل  -2
 إمكاةةات همية  شةلكة  يالة  جا   ليعيادل  لمتحلك  ليعمل ش لتي نذ. -3
 لمتحلك  ليعمل ش لتي نذ. إمكاةةات يسكلي  يالة  جا   ليعيادل  -4
الممهل أو بمعرفة وإمكانيات وم ياتية  في امهتال  وا هتخدام أ ه وة الهدمار الاهامل ووهه الواجهة ل معام هة  -5
  وسم اال تراتيجي ل صراع مة أمريكا .ل

شيمك  ه   قرم بتشكنل يذه  لسل  ا ةخب  م   لممرلن   لمسيمن   لمممين  بيو   لمقاشم     التعاش  م  
في ةكرمات كبار  اماء  لجوانون  شبالتعاش  م   عة  لشلفاء  لذو  سيق لوظ  لعمل في هجوح   ألم   لسا قن  

ء  لعسكلين  ش لعيماء  إلستل تةجنن  في  لمجاالت  لعسكلي    شبعة  لسةاسنن   اماكذلك ش بالن  لمسيمن  
 لمخيصن  م   لمتقاياو  هش ةتى م   لذو  ماه لر  يامين  في  عة هجوح   لحكرمات  لعلبة  هش  إلسالمة    

 إلسالمة   لعالمة .مم   مك   لرثرق برال وظ لاويوظ شهمتوظ شبالنيظ   شبسليتوظ شى ماةوظ بيلةام   لمقاشم   
شيمالء  ك ي ه  ويجح م  هيمالوظ ش ةا  كل سي  هش سيتن  ييى ه  ت ر  م   لحجظ  لحاسظ. و   لمرفق 

 شهلل جيرن  لسمر ت ش ألرض .. شما  عيظ جيرن ربك إال ير. 
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 : الثقافة اإلرهابية والملكة اإلرهابية والصفات المكتسبة لمقا.ل  حرب العصابات 

 

 اإلرهابية:الثقافة 

يي مجمري   لمعارف ش لمعيرمات ش ل قاف   لعام   لتي وتمي وا  لمقاتل  أسيرص   إلرياص( شالسةما في   
 ةلص يصا ات  لما .. شم  ذلك  عياشي  مختصله..

 في  لحةا   لعام   شكل يميي شمعلف   أشج  ةشا   لياس.   الةخل    -
 جاسرسة  ش لحلشص  لخفة .معلف  شمطالعات في كتب  إلستخبار ت ش ل  -
ش لتحؤلي   شجمؤ   لمعيرمؤات ش لمطؤارن ت  ش السؤتجر صمعلف  شمطالعات في هسالنب  إلسؤتخبار ت فؤي  لتحقنؤق   -

  ألمية  ش لتجسس ش لتصين شهنش توا شهجوحتوا  لحاو  .
لحؤؤر ن   لجيا ةؤؤ  شمؤؤا معلفؤؤ  شمطالعؤؤات فؤؤي ييؤؤظ  ألنلؤؤ   لجيا ةؤؤ  شهسؤؤالنب  ألمؤؤ  فؤؤي متا عؤؤ   لر ؤؤا    ألميةؤؤ  ش   -

 بابووا.
معلفؤؤ  شمطالعؤؤؤات فؤؤي تؤؤؤارير  لعميةؤؤات  لخادؤؤؤ  شت ادؤؤنل هةؤؤؤا ثوا   سؤؤر ء   لعسؤؤؤكلي   لتؤؤي  امؤؤؤن بوؤؤا  ليخؤؤؤب   -

 لعصؤا ات ش لجمايؤات  لمسؤيح   لعالمةؤ   شكؤذلك فؤي هسؤباص ةجؤاح شفشؤل تيؤك  لعميةؤات  سكرما ةؤاش  لعسكلي  م  
 شالسةما  ل يل  ميوا..

لنب يمؤؤل مؤؤا  سؤؤمى     ؤؤلق مكافحؤؤ   إلريؤؤاص ( شهسؤؤيحتوا شتؤؤاريباتوا شآؤؤلق يميوؤؤا. شنر سؤؤ  فؤؤي معلفؤؤ   أسؤؤا  -
  عة يميةاتوا  لياجح  ش ل ابي  في مختيف نشل  لعالظ شالسةما رالل  لسير ت  لعشل  ألرنل . 

 معلفؤؤؤ  شمطالعؤؤؤات فؤؤؤي كتؤؤؤب   ةؤؤؤلص  لعصؤؤؤا ات (  مختيؤؤؤف هبؤؤؤكالوا.. ةؤؤؤلشص  لعصؤؤؤا ات  لمؤؤؤا  ش  لجبؤؤؤال  -
شةؤؤلشص  إلة ؤؤاق شغنؤؤل ذلؤؤك.. شغنؤؤل ذلؤؤك مؤؤ  هةؤؤر ع تيؤؤك  ش لاا ؤؤات هش  ألريؤؤاف   شةؤؤلص  لعصؤؤا ات فؤؤي  لصؤؤحل ء 

 لحؤؤؤلشص شفيؤؤؤر  ش هسؤؤؤيح  كؤؤؤل ةؤؤؤرع  مؤؤؤ  تيؤؤؤك  لحؤؤؤلشص شهسؤؤؤالنيوا شتؤؤؤارير تجاربوؤؤؤا شما رسؤؤؤوا  لشؤؤؤونل  فؤؤؤي  لتؤؤؤارير 
ا بؤؤؤن   لحؤؤؤلبن . ثؤؤؤظ فتؤؤؤل   لصؤؤؤل ع ضؤؤؤا فؤؤؤي فتؤؤؤل  مؤؤؤ  السؤؤؤتعماري  لحؤؤؤاوث شالسؤؤؤةما فؤؤؤي  ل ؤؤؤرر ت  ل يؤؤؤل  فؤؤؤي  لح بؤؤؤ  

 إلميليالةؤؤ   ألمليكةؤؤ   عؤؤا  لحؤؤلص  لعالمةؤؤ   ل اةةؤؤ  شالسؤؤةما فؤؤي همليكؤؤا  لجيربةؤؤ  شهفلي ةؤؤا شبعؤؤة  لؤؤاشل  ألرؤؤل  فؤؤي 
 هللاسةا. 

ييؤؤؤرم شمعؤؤؤارف يامؤؤؤ  تسؤؤؤايا فؤؤؤي يمؤؤؤل ةؤؤؤلص  لعصؤؤؤا ات يمرمؤؤؤا  شالسؤؤؤةما ةؤؤؤلص يصؤؤؤا ات  لمؤؤؤا  هش هيمؤؤؤال  -
  إلرياص  لماةي شم  ذلك: 

* ييؤؤظ  ل رمينؤؤرتلأ  فوؤؤؤر  لنؤؤرم مؤؤ  هيؤؤؤظ  لعيؤؤرم  لتؤؤؤي تسؤؤايا فؤؤي كافؤؤؤ  مجؤؤاالت  لعيؤؤرم  ش ل قافؤؤؤات  ألرؤؤل   لنؤؤؤرم 
 شكذلك. 

* معلفؤؤؤ  يامؤؤؤ   عيؤؤؤظ  ل ولبؤؤؤاء ش إلل تلشةةؤؤؤات ش ألجوؤؤؤح   إلل تلشةةؤؤؤ  . شمؤؤؤ   لم نؤؤؤا معلفؤؤؤ  يامؤؤؤ   عيؤؤؤظ  لمةكاةةكؤؤؤا 
 وا شىدالةوا شتعاويوا  حسب ما ويحم.. ش آلالت شالسةما  لملكبات ش ألسيح  ش لتعامل مع

...  ش  جال فةؤؤا شميؤؤاخ ش  تصؤؤان ش ال تصؤؤانمؤؤ   لمعيرمؤؤات ش لمطالعؤؤات  لعامؤؤ  ةؤؤرل  لتؤؤارير ش لسةاسؤؤ   يء*  بؤؤ
شآلق شبية   لييا  لذي  عمل فة  ش لعان ت ش لتقالنا ش يمرم هشجؤ   ليشؤا   لحةؤاتي  لبشؤلي فؤي ميطقؤ  يمؤل مقاتؤل 

 مجايا  أسيرص ةلص  لعصا ات . إلى هللارل ذلك..يمل  لعصا ات هش  ل
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إ  مجمري  يذه  لعيرم ش لمعارف ت رمف  ييا  لمجايا في مجال ةلص يصا ات  لما  هش ما  سمى 
  إلرياص( . يذه  لمعارف ت ر  ثقاف  لا   إلريابي شتيمي لا    لمي  . مي    إلرياص في  رتةار  أليا ف 

ذيا شلر هموا شهللاثار ذلك شتبعات  م   لير ةي  ألرل   لسةاسة  ش ألمية ..  لر ذلك . شآيةع   لعميةات شىمكاةة  تي ن
شه تلح فعال  ييى  لمشلفن  ييى إيا ن  لخال ا ش لسل  ا  إلريابة  ه   ضة ر  إلى بل م   إليا ن لاووظ مان   اسظ 

   ثقاف  إريابة ( تشمل ذلك شتضظ مكتب  ويصم بوا  لمتارص ليمطالع  ش لت قف.
  

 الملكة اإلرهابية:

 لمختاري  م   نشر  لتأينل  ل ر نر في تي ةظ  لقايا  م   عة  لشباص هذكل ه  هلقنن محاضل  في   
 :  ش كاةن  عير   1989 لمجاياو   لعلص ه ام  لجوان  ألفااةي سي  

 (..  إلرياص مي    
عمل ش الةت ا   مئات  لمجاياو  م   عا آرل  تماس م   لتةار  لجواني شمجاالت  لتاريب ش ل ش شفعال   

ش لمستريات.. فضال  ي  مطالعات ك نل   سليا   تعالى في يذه  لمجاالت.. رهون   مختيف  لجيسةات  ش ألةر ع
 ه   الستعا ن ليعمل في مجال  إلرياص  قرم ييى ثال  هسس :

 كتسب  شىيا ن  . د ات م  (3    -.        يام  ش سع  ثقاف   ( 2    -( مي    .     1 
شفي ةن   مك  ه  ولف  مستر   ل قاف  لاي  لمجايا   شكذلك  مك  رف  مستر   إليا ن ش مستر  
 لص ات  لمكتسب    شيذ  ومثل في دقل  لمي  .. شل   تبقى  لمي   هساس في إ جان  إلريابي  لمتق  لعمي  

 شهن   . 
 مختيف هشج   ل ير  ش ألنص ش لشعل ش لمرسةقي ش للسظ شم  يذ   لرج  فل  مي    إلرياص م يوا م ل مي    

.. ش لمي ات ش لعقية  ش لعمية   ألرل  يمرما .. يي مر ب  . فويا  هبخاص مميين   ال طل   لور  ات 
ش إلمكاةةات  لذ تة  لةكرةر  إريابنن  ةاجحن  وتقير   رتةار  لعميةات ش لتخطةط لوا شتي نذيا شياركر  ةسا اتوا 

   شضر  طوا  لشلعة  ش ألرالقة ..  لر .  لسةاسة
شييى  لماربن  ش لمشلفن  ييى إةشاء  لسل  ا في  لمقاشم  ه   كتش ر  تيك  لمر يب شيصقيريا  ال قاف   

 ش لتاريب لتأرذ مكاةوا في قةان  هيمال  إلريابنن  في يذ   ليرع م   لجوان  لمبار .. 
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 الصفات المكتسبة لمقا.ل العصابات: 

ش لما ر  ش لمعارف ش لقار ت  لياةة  ش ل ية   لتي وتظ تاريب مقاتل   تش إلمكاةةايي مجمري   لعيرم ش   
 لعصا ات يينوا   في مختيف  لمجاالت  لعسكلي   لمبابل  كاستعمال  ألسيح   لمختي     شما وتب  ذلك هش 

يا ن ش لتاريب  ما  سنله   تعالى  لعيرم  لتا ع   ألرل .. شهتل   لخرض في  عة ت ادنل يذه إلى  اص  إل
 شير  لمستعا . 

  
شهرنل   في رتام  لي لي   لعسكلي   عا  ستعل ض مجالي يمل  لمقاشم   في  لجيوات  لم ترة  ش إلرياص 

  ل لني .  جار ه  هيلج ييى  لعال   بن  يذو   ليرين  م   لجوان.  يل ه  هرتظ يذ   لباص.. 
 
 ات المفتوحة وجهاد اإلرهاب الفردي : العالقة بين جهاد الجبه 

م   لت صنل لوذه  ل قل  في  اص ة لي   لتي ةظ شل    مك  إ جاه  عة  ألف ار في يذه  يءسةأتي ب 
  ل قل   ما ويي:

 ضؤر  ط هميةؤؤ  دؤؤارم   جؤب  ألرؤؤذ بوؤؤا  مكؤؤ  ه  تسؤت نا  لسؤؤل  ا  لعاميؤؤ  فؤؤي مجؤال جوؤؤان  إلريؤؤاص  ل ؤؤلني  -( 1 
 ييادليا  لعسكلي  ش لتاريية  يام  في  لجيوات  لم ترة .ات ةفي رف  إمكاة

 مكؤ  ه  تسؤؤت نا  عؤؤة  لعيادؤل  لعاميؤؤ  فؤؤي مجؤال تجينؤؤا شبيؤؤاء  لسؤل  ا مؤؤ   لجيوؤؤات  لم ترةؤ  فؤؤي تجينؤؤا  -( 2 
 عؤؤة  لعيادؤؤل  لقانمؤؤ  ليجوؤؤان ش ةتقا وؤؤا شىرسؤؤالوا ليعمؤؤل فؤؤي بيؤؤا ةوا هش ةنؤؤث تسؤؤتطة  فؤؤي مجؤؤال إريؤؤاص  لجوؤؤان 

 هش  لخيري م  مل يا  مالة   يام  جا   شيي ه  ال  أرذ ذلك بكل  لتي ةظ ش الرتبا   لملكحي.   ل لني
(   مك  ه  تشكل  لجيوات  لم ترة  م ل   شمالذ   هللاميا  ليمطؤارنو  ش لمطيؤربن  مؤ   لؤذو  يميؤر  فؤي مجؤال جوؤان 3 

 رف شال  ستطةعر   الرت اء.  إلرياص  ل لني. ةنث كش ر  شلظ  عرنش   ستطةعر   لمتا ع   شكل مكش
 هسؤؤيربوظ جؤؤب  لتييةؤؤ  ييؤؤى ه  سؤؤل  ا  لمقاشمؤؤ  مؤؤ   لعؤؤامين  فؤؤي مجؤؤال  لعمؤؤل  لسؤؤلي  جؤؤب ه  وبقؤؤر  ييؤؤى  -( 4  

 لسؤؤلي ةؤؤال  ةتقؤؤالوظ ليعمؤؤل فؤؤي  لجيوؤؤات   شال وتحرلؤؤر  ليعمؤؤل ش لؤؤاير   لعييةؤؤ  شيؤؤذ  مقتؤؤل شميحلؤؤق  رطنؤؤل ةتةجؤؤ  
  ألجر ء  آلمي  ش لعاآفة .

ترجوؤر  ليجيوؤات  لم ترةؤ  تحؤن قةؤان  همؤل ء تيؤك  لجيوؤات  إ  جب ه   عمل هفؤل ن سؤل  ا  لسؤلي   لمقاشمؤ    -( 5 
م ؤل  ذلؤك .. فةجؤب ه   عميؤر  تحؤن إن رتوؤا  ؤلرالص  شراد   لمحينن  هش  إلن ر ت  لعام   لتي تيشأ ةال ت ؤل ر

في رطر   لقتؤال  ألشلؤى شمعسؤكل ت  إليؤا ن ألن ء  شت ا  آالما تر جاش  في تيك  ألجر ء . شه   سعر  إلى  لتر جا
 همك . شةشل  لاير  شميوجوا  شكل سلي ما ل ليض   لرالص شليتماس  المجاياو  

همؤؤا مؤؤا تسؤؤت ناه   لجيوؤؤات مؤؤ  سؤؤل  ا  لجوؤؤان  ل ؤؤلني ش لخيؤؤري فوؤؤر ه  يمؤؤل يؤؤذه  لسؤؤل  ا يؤؤر ذر ع آرييؤؤ    -( 6 
  عتا ؤ    شفؤي تصؤفة  قةؤان ت  لخصؤرمتؤرفنل  لؤلنع  لؤالهم ليقؤر   لملجوان تيك  لقضا ا تستطة  مؤ  رؤالل يميوؤا 

ش لعمؤؤل ريؤؤف رطؤؤر   لعؤؤاش  ش تي نؤؤذ  لعميةؤؤات  لخادؤؤ   التعؤؤاش  مؤؤ  همؤؤل ء تيؤؤك  لسؤؤاةات ش لقضؤؤا ا  شؤؤكل سؤؤلي 
 .شميلم  
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  ب غه النداء ..  ختام نناشد منالواآلو وفي 

 
 
  ييى  لجوان.. إ   ألم  ر  ألشفةاء  لعاهم.. هووا  لشلفاء هووا  لشباص  لمجايا..  ا رجال يذه  ألم  م   
شالسةما  ميذ سقطن  .  ا تماشت في مع ظ رجالوا  لعحيم    شضلبوا  لري  م  ةب  لاةةا شكل  ة   لمرت لنرم 
  لمسيمن  شكةاةوظ  لسةاسي ش ستعمليظ هيا ؤيظ . رالف 
 أرذ بنايا م  يذ   لمر ت.. ة جب ه  ةحني  ألم  ش  ش 

.  عيل ةول  ألرن  1991لقا كا   عة  لشباص  لمجايا إ ا  هةف  ألمليكا   ألشل ييى  لعل ق سي  
وبحث ي  جياي دونرةي لةصلي  شيسايظ في جوان يذه  ألم .. شكا      سكن  هش مساس هش ما تةسل ل  

هش ييى يذه  ألم .. عة  لمجاياو  وذيب إلى هللارل  لاةةا لتي نذ يمل ريف رطر   لعاش رن   ييى ياش ة  
  لنيتحق  ساة  جوان ال  صيوا إال  شق  ألة س.

شةشلتوظ بن  هظولةا.. فضال  ي  ش لخيل ء شيا  ا سول  ألمل.. لقا جاءتيا همليكا  مئات هللاالف  لجيرن 
 م  سةاسة  ش  تصان   شثقافة  شسر  ذلك.. ل  مئات هللاالف  لماةنن  م   لعامين  في  لمجاالت  الستعماري   ألر

   شال تاننل  لي ام  لحةا  .شال  كيف  ألمل  لذي ةاير  إلة   ةتسا ا لتي ةظ شال  ستايي س ل  شال يجل  
 ف ل ما  حتاج   ألمل : 
 و و م أ ند و   المساهمة في الجسا  والمقاومة..  ازم و   أ اء الفريضة المتعننة,حخصي ورار ش -
  .نتساب لدوو  المقاومةمن  تعمل معه و   اال  تم )ننك وبنن, وسد )ننك وبنن هللا تعال   - 
 . العالمية شكل  ريتك.. وتكوو )ذلك وضوا  في هذه الدوو  , و رية قمن  رايا المقاومة -
 إ ة في فسم المنسج , وتوبنق )رنامجه التربوي و ر به )تؤ   ودر ا تواوتك .  -
  ودر ا تواوتك .نفسك ومن معك  أودَّ  - 
 لجسا  فريضة وننية واقتر هدفا معا يا  نا ب إمكانياتك الما ية والعسكرية  . با ر ل عمل  فا - 
  تري  وفكر.. صمم وا تخر هللا  .. تم أودم..  -

شةةا يال ييى آليق  لحسين    إما ةصل شىما بوان  . إةوا نير  يمل شبوان  .. لةسن آليق  جال شال 
 ما ةح  فة ..ى لإ ألم  م  ذلك شهللالن  لقال شك ل   لسم ل . فقا ببعن  ميوجا ليقنل ش

 و   لمستعا  شه  هش    لي نل ..  
  ِ ََ فِي َسبِيِل َّللاه َه لَُهمُ اْلَجنهةَ يُقَا.ِلُو َ َْتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأ َ ا َه َّللاه ََ َوْعداً إِ ََ َويُْقتَلُو  فَيَْقتُلُو

ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعكُُم الهِذي بَايَْعتُْم بِِه َوذَلِ  َفِي التهْوَراةِ وَعلَْيِه َحق اً  َِ َوَمْن أَْوفَ  بِعَْهِدِه ِمَن َّللاه َك هَُو اْلفَْوُز اأِلْنِجيِل َواْلقُْرآ

 (111)التوبة:   اْلعَِظيمُ  
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 الباب الخامس                                                                    الفصل الثامن

 

 ونظام العمل في سرايا المق اومة اإلسالمية العالمية   نظرية التنظيم
 

 ألساسي في آليق   لعمل شير :  ة ام  تقرم ة لي   لعمل ش ليياء  لتي ةمي ييى هساس  لقايا  ش لشعار
 يءسالمة  تييي آليق  يميوا كما مل ب" هي ه  سل  ا  لمقاشم   إل  نظام ال تنظيم  يمل شلةس تي ةظ ليعمل( "

م  بلح ذلك في  لي لي   لعسكلي  ييى هساس ة ام ليعمل شجم  جورن ةتا ج  شلةس ييى هساس  لتي ةظ 
 شليين  ذلك  محيا م   لشلح :.  لملكحي 
 
   :أسس ومقومات بناء التنظيمات التقليدية 

مقرمات ش ألسس  لتي تقرم يينوا  ل 1990كين  ا لخصن  في محاضل  هلقنتوا في بةشاشر سي  
  لتي ةمات  لتقينا   شيي رمس : 

 شير  ل  ل ش لعقنا   لحلكة   لتي ويتقي يينوا هيضاء  لتي ةظ.  المنسج: - 1
 شآليق   تخاذ  لقل ر. –شن  ل   لشرر  ش إلن ر   –شتشمل  ألمنل   الايا  : - 2
  أليا ف.شير بلةام   ستل تةجة   لعمل لتحقنق   المخو : - 3
 شير  لرسا ط  لمان    ل  ني   سا  ةتةاجات تي نذ ذلك  لمخطط.  التمويل: - 4
 بن   ألمنل ش لمأمرر في تيك  لسيسي   لحلكة .   الرتبا شير ة ام   البيعة:  - 5

  
  :أسس ومقومات بناء دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية وسراياها المجاهدة 

 لي . شييل ما سيق فل  هسس  ليياء في نيرتيا تقرم ييى:كما بنين في  لي لي   لعسك
 .  إل ما     ل  لاير  شيقناتوا  ألساسة  ش لجوان   شة ليتوا  لسةاسة   لشلعة  
   ش تال م  ياشةوظ   لعمل لتحقنق  لواف  لمشتل  شير نف   لصا ل م   لاح    لمحتين . 

   .تطينق ميو   لتلبة   لمت امي   م   يل  أليضاء 

   إليا ن  – لتي ةمة   –آليق   لعمل ش لحلك  شتشتمل  لت ادنل  لمحان  في  لي ليات    لعسكلي – 
 ( .– لتحلية   – لتمريل   -ش لتاريب 

  لخاص ليسلي  .  السظةمل  إلسظ  لمشتل   لعام ليسل  ا إلى جاةب  

  .لعوا م    تعالى ييى  لتح م  لميو  ش لعمل ييى تحقنق  لواف  

  
لذ  ما هرنةا يقا مقارة  بن  مقرمات  لتي ةمات  لتقينا   شمقرمات ة ام يمل سل  ا نير   لمقاشم  ف

  إلسالمة   لعالمة  لرجاةاه  رتصار    حسب  لجاشل  لتالي: 
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 نظام ومل  رايا المقاومة مقومات التنظيمات التق ندية أ ا العمل

 السدد
إسقا   لحكرم  شى ام   لحكرم  

 ي  لقطل  لمحان. لشلعة  ف
  لمقاشم  م  هجل نف  دا ل  لاح   شهير ةوظ.

  لعالمة  ميو  نير   لمقاشم   إلسالمة  ف ل شميو   لتي ةظ  لجواني. المنسج

  ألمنل  لملكحي ش ل ةان  الايا  
  إلربان  لعام ليسل  ا  لعالمة .

 ش ألمنل  لخاص ليسلي .

 تالل شضلب  في كل مكا .ةمقاشم   إل بلةام  يمل  لتي ةظ المخو 

 التمويل
مصانر تمريل  لتي ةظ شبلةام  إة ا   

 شمصانره  لتيليات.

 لتمريل  لخاص  السلي  شمصاره  لايا ظ 
 ش لتيليات.

 بةع  ملكحي  لألمنل البيعة والعسد
شيوا يوا م    ييى  لجوان ش لمقاشم  

 .ييى آاي  همنل  لسلي 

   
 لخال ا  لالملكحي . شسل  ايا  لمجايا  تقرم ييى  لعمل  ل لني شيمل  لخال ا  فاير   لمقاشم  تقرم ييى  

السدد الماتر  واال م الماتر   حنث ال ولبطوا كما هسي يا إال .  لصانل   لمي صي  تماما  ش لالملكحي  تماما  
 ومنسج االوتقا  وطريقة التربية.

 
 )ناء الخاليا والسرايا: )نظام البناء والعمل( : 

في كابل في ظالل  إلمار   إلسالمة  في  2000ة ليات  لمقاشم   شكيوا  ليوا ي سي   يياما شضعن    
كاةن دةا   ليياء . هفااةستا  ه ام آالبا  شباهت محاشل  بياء ةر توا ألشلى ييى  ألرض في هفااةستا  

 سل  ا  لمقاشم ( ييى  لشكل  لتي ةمي  حسب ما بلةتوا في سيسي  نرشس   لجوان ير  لحل( ش نرشس  ل ناور 
 لذي سأبن  في يذه  ل قل  ةنث سأذكل  عا يذ   ليةا     لتعاول  لذي هلحمتيا إ اه تا عةات هةا   سيتميل 

 .ش لحمالت  ألمليكة  شجعيتيي هيال  ل  ل   ما وياسب  لر     لحالي 

 
 :الدوائر التنظيمية الثالثة لسرايا المقاومة اإلسالمية العالمية ** 

 
  * أوال  الدائر  ارول : وهي ) السرية المر  ية ( :

ش لتي مومتوا  ألساسة   إلربان ش لترجة  ش لاير  . شذلك م  رالل ةشل هنبةات  لاير  شميايجوا  لسةاسة   
ميوجة   اسظ ل لشلعة  ش لتلبري  ش لحلكة  شى صالوا إلى مختيف بل  م  ألم . شىدا ر  ليةاةات  إليالمة  ش 

ر  شسل  ايا  حنث تشتمل ييى ف ليا شآلق هن  وا ششجو  ة ليا.  اإلضاف  إلى بياء  لسلي   لملكحي   لعامي   لاي
ش لعمل م  رالل  لتر دل م  م  همك   لتر دل . هفااةستا   لتي كاةن م ترة  في و  يج ليسكليا  ييى هرض 
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ر   لمقاشم  شتعمل  شكل مي صل تماما  مع  في بياء يال ات تعاش  شتيسنق م  سل  ا غنل ملكحي  تحمل ني
 ييى  لصعنا  لحلكي.  

 
 * تانيا :  ائر  التنسنق أو )السرايا الالمر  ية(:

 لتي همك   لتر دل معوا شىرضايوا لاشر ت  لتأينل  ل  لي ش لميوجي ش لتلبري  شتت ر  م   لعيادل  
ةنث  كر  بلةام  تيك  لعيادل   الرتحال معوا .   لمت امل ف ليا  ش سيركةا  شيسكليا  شةلكةا  م  رالل  لتماس

ش لعمل  شكل ةل شمي صل تماما  ي   لسلي  ي   لجيو    ش الةتشار في  ألرض كل  حسب ظلف  شةةات  . 
 لملكحي  م   لياةة   لحلكة   حنث ال ولبطوا إال  السظ ش لواف ش لميو   لعقاي ش لتلبري شآليق   لعمل شتيقط  

ه  قةان توا  ا همك  تلبنتوا  شكل مبابل ييى ف ل  لاير  مما ي   لتالة  ا  .  شمنح  يذه  لسل  ا  لصي  بوا تمام
كما همك  إيا نيا يسكليا   شكل .   نل ش لعمل  شكل سيةظ مكيوا م  ةقل هسالنب  لتلبة  ش ميو   اليتقان ش لت

 متق   مكيوا م  ةشل  لعيرم  لعسكلي   لالهم . 
 

   ائر  الدوو  ( أو السرايا العامة لدوو  المقاومة اا المية العالمية:   ر  المالمة* تالما : الدائ
 شيذه  لسل  ا يي  ألساس في نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   لتي رفعن بعار:

 ) المقاومة  معر ة أمة وليا صراع نخبة (
لتمكن   لشباص  لعاهم ييى  لجوان م   ةنث ت ر   لاير  شى صال  ل  ل   كل  ألسالنب  لمختصل  ش لم صي 

 لاررل في  لاير  شتشكنل سل  ايظ  لخاد   لمستقي  كيةا  ليمشارك  في  لمقاشم  نش  هي  رتبا  ةلكي 
  الملكح. 

ةنث  قتصل  لل  ط كما هسي يا ييى  لواف  لمشتل  ش السظ  لمشتل  شميو   لعقنا   لجوان    لمشتل  
ل لوظ  لمياي   لميشرر   كاف   لمر ن  لالهم  الست مال إيا نيظ  لذ تي ةنث رفف شةنث ت   شميو   لتلبة   لمت امي .

 يظ لمبابل   لعمل ييى  صنل  شم  رالل ميو  ميضبط ش ضم.
إال ه  ومم   ال  ل  شيجحم  لية  شييتحق  الاير   لاير   لعام     حنث ال ويحم  لعيصل  لميتحق  سل  ا 

ميوجوا م   لر ن ميتاء    لعمل شفق  ألسالنب ش لطلق  لميني  في ميو   لاير   شيلبي ة س  شم  مع  ييى
  لميشرر شهنبةاتوا..

  
ش ا ركحت في  ل تا ات ش لتسجنالت  لتي بلةن بوا  لطليق  ييى ه  هساس  لاير  شمجالوا  الستل تةجي 

ة ( ش ا شضعيا ت ادنل تشلح ليملياو  لوذه سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالم ير  لا  ل   ل ال   سل  ا  لاير ..  
  ولكني أشنر وبل ذلك.. لطليق  سيل إةشا وظ ليسل  ا شآليق  يميوظ  لتي سأبنيوا فةما ويي. 

إلى ه  تا عةات هةا   سيتميل شىسقا  إمار  هفااةستا . ش ةوةار ة ليات  لمر جو   لمتملكح  ةوا ةا  م  
ن ا  شت يرلرجةا  شبشليا  ييى كل دعنا. شثيرت ذلك في  لمر جوات  لوجرم  لعسكلي  ألمليكي  لطاغي ما

 ر ت يذه  لحمالت  ألمليكة  في هفااةستا  ثظ   لمحاشن   لتي تمن بن   ر ت  لمجاياو   لمتملكح   لمكشرف  ش
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عمل  لسلي ليكالةم  شسر يا.. هكا لي تماما   أليمة   الستل تةجة    ألرل   في  اكستا  شفي  لعل ق شبعة  ليمر
 لتلكنح ييى  لا  ل    ألساسة  في نير   لمقاشم  شيي ن  ل   لاير   لعام ..  ل لني ش 

إذ هةي هيتقا هة  ربما سةطرل  لر ن.. و  هييظ..  يل ه   مك  ليا.. إ   قنيا إلى ذلك هش لانلةا م  
  ع  ل ابن ش لمر جو   لجيوري .ه   ستطةعر   لتملكح ثاةة  ش لعمل شجوا  لرج  م  رالل  لافا لمجاياو  

 شيينيا ضم  معطةات  لرض   لحالي ه  ةعمل م  رالل ن  لتن  :يما  ألشلى  ش  ل ال  .
 :  مر   اارشا شيي   ** الدائر  ارول :

 لتي تشلف ييى  إلربان ش لترجة  شةشل  لميو  شبل م   لتلبة  شتصار  ليةاةات ش أل حا   لالهم  لمتا ع   
 عمل  شكل سلي وياسب  ألةر ل. ذلك.  شت

  **الدائر  المالمة )  رايا  وو  المقاومة( :
شيي  لسل  ا  لتي ةأمل م      شةتر   ه  تتشكل  شكل تيقا ي م   يل  لل غين   العمل شفق يذ   لميو  

ل لشف م  ةرلوظ ش لطليق  ش لتي سنتشكل  لذ    م  رالل بالغ  لاير  ألشسا   لمسيمن   لذو  تافعوظ كل  
لالةخل   في  لمقاشم . شذلك م  رالل  لعمل  لايري  لسلي ييى إ ياع تيك  لشل  م  ضلشر   لضبط  لميوجي 
ليمقاشم . شضلشر   لعمل م  رالل ميطيقات يذه  لاير  جمعا  ليجورن شمحاشل  ليردرل إلى  لواف 

 توا  ألمليكة   لصونرةة . الستل تةجي شيي نةل  لعاش   شيحيم   لحمالت  لياهي  شقةان
.. ةلجر  ما  عنا ليا إمكاةة   لتملكح ش لافاع  ل ابن شلر  ار   لي  لحةا  إلى ه   حصل  لتر ه   لذي  

ش فسأيمل ييى  ستئياف ما باهت    م  ت ري   لاش  ل  ل الث  شبشكل يميى فقا كاةن تيك  ليا    ش يا  
 لتي  ةوارت كانليا م   لمحاشالت  لجوان   في ثيا ا تا عةات  مشجع  شلسن  صان  ستعل ض تيك  لتجلب 

 سيتميل شسقر  إمار  هفااةستا   إلسالمة  .
 عا ه  هكر   ا لقنن ربي شهسال   للةم   شهللامل إ  ةصل ذلك  لتر ه  شتمك   لمجاياش  م   لتملكح

 ألك اء ه   عمير  ييى ما ةيمن      لمجاياو  ش لما ل  شبوان  في سيني  تلضة     ه    ةة   لبعة كر نر
 : ل  تشكنمشيمين ل  
لوذه  لاير   لتي لخصن الموترفة والسرية المر  ية (   مكتب إرشا   رايا المقاومة اا المية العالمية )

  . شهسال    إلرالص تجلب  شيمال رب   ل  م   لحم   فنوا رالد  تجلبتي شهف اري  لحلكة  ش لجوان   ييل
ر ه  ت ر   ل  ل   ا ةضجن ش ةترت مسايم  جا   بن   لمسايمات  لمخيص   لجان  لاف  دا ل شهرج

  هش   ةورضوا . - لذ     - لاح   شهير ةوظ ي  يذه  ألم   لمممي   لمستضع    لتي هللا  
ييى تشكنل هما  آل  فسأيرن إلى محيا م   لشلح  لذي  سايا  لذو   قتيعر  بوذه  لاير   لجوان   ليمقاشم  

 سل  ايظ  لسلي   لمستقي   شكل كامل.. 
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  :أنواع سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية من حيث مهام عملها 

  العناصر والسرايا بانية السرايا العام ة: -( 1) 
شيذه  لعيادل ش لسل  ا تتخصم في ةشل ف ل  نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة . شى ياع  ل ر نر م   
ون  ش لشباص  لعاهم ييى  لمقاشم     ل   لاير  ش لمساري  إلى تشكنل سليتوظ  لمستقي  شىيا نيظ ف ليا   لجوان

شيسكليا  شهميةا  شتحشيايظ  األ حا   لمختي    لشلعة  ش لسةاسة  ش لعسكلي   ألمية  شتأينيوظ ل ي واربر  ييادليظ 
تمي  لم ل يذه  لسل  ا  لباةة  ه  تحشن ةريات  لسل  ا شهة سوظ لةكرةر  سل  ا فايي  . كما ه  م   لموام  لمح

 . م  ةنث همكيوا ترفنليا   األمر ل  لتي تسايايظ ييى  الةطالق
 شم   لص ات  لالهم  ليعيادل ش لسل  ا  لتي ستتصا   لموم  بياء  لسل  ا ما ويي: 

 أم  شةلي .ه  ت ر  غنل مكشرف   انر  ييى  لحلك  في هشساآوا  لتي تعةش فنوا    -1
ال  ؤأس  ؤ   ه   كرةر  مت ومن  لميو  نير   لمقاشم  شلاووظ  أليية   ل  لي  لشلةوا ش لؤاير  لوؤا . شييؤى  ؤار  -2

 . م   ل وظ  لشليي ش لسةاسي ش لحلكي
 مستر  يالي م   ل وظ ش أليية   ألمية  في  لحلك  لتأينل  آلرلي  ليحلك   لسلي .    -3
ار  ييى  لتاريب  لسلي ييى  ألسيح   لخفة ؤ  ش لمت جؤل ت شهسؤيح   لعصؤا ات  لخفة ؤ  مستر  مياسب في  لق  -4

  ألرل . 
بعة مصؤؤؤانر تمريؤؤؤل  لمقاشمؤؤؤ  لتحشيؤؤؤا  لسؤؤؤل  ا  لعاميؤؤؤ   لتؤؤؤي بؤؤؤكيريا  الافعؤؤؤ   ألشلؤؤؤى بؤؤؤ ؤؤؤار  ييؤؤؤى  التصؤؤؤال   -5

 لالةطالق ليعمل. 
  السرايا العام ة: -( 2)

ال  جؤؤؤاشه يؤؤؤان  لسؤؤؤلي   لخمسؤؤؤ  إلؤؤؤى يشؤؤؤل  ييؤؤؤى ه صؤؤؤى تقؤؤؤاول   شتت ؤؤؤر  مؤؤؤ  ييصؤؤؤل فؤؤؤأك ل. شي ضؤؤؤل ه   
يؤاير  ش لترجؤؤ  ليعمؤؤل مبابؤؤل . هش بتشؤؤكيوا لييؤى  ل  ؤؤل  شهنبةاتوؤؤا شى ماةوؤؤا  االةتمؤؤاء  إلآاليوؤؤا حنؤث تتشؤؤكل تيقا ةؤؤا  

  الةخؤل  ش  لذكل. شموم  يؤذه  لسؤل  ا  الةصؤل ف ليعمؤل  لجوؤاني    مسايا  ييصل م  بيا   لسل  ا م   لخال ا هللاة 
ووههدم االنجههرار إلهه  التو هة والتوههول إلهه  )نههاء  ههرايا فؤي  لقتؤؤال فؤرر     شتلبةؤؤ  هة سؤوظ ييؤؤى مؤيو   لؤؤاير  ذ تةؤا . 

أقههرن . ومقاومههة الاههعور الفوههري بمهها لرغبههة فههي التو ههة قاههية التوههول إلهه  هرميههات تنظيميههة صههغنر . وهههذا 
 .- ال  ار   -ش سنمني إلى  ل بة يينوظ  سلي  قونر جدا 

  رايا التوري  السرية: -( 3)
( ييادؤل. مؤ  هدؤحاص  ل  ؤاء   لشؤلعة  ش لسةاسؤة  3-1شيذه  لسل  ا تتشكل مؤ  رال ؤا دؤانل  جؤا   مؤ     

ل   إليالمة . ش لريي  لحلكي. ش لخيل   اسؤتخا م  إلةتلةنؤن شبؤبكات  إلتصؤال  إلل تلشةؤي .  شمومؤ  يش ل  لي  ش لخ
شمؤؤ  شىيؤؤان  بؤؤث هنبةاتوؤؤا شه حاثوؤؤا شنر سؤؤاتوا شميايجوؤؤا  لمختي ؤؤ  برسؤؤا ل  ليشؤؤل  لسؤؤلي يؤؤذه  لسؤؤل  ا ةشؤؤل نيؤؤر   لمقا

. مؤؤ  ش لعمؤؤل ييؤؤى تلجمؤؤ  ه حؤؤا   لمقاشمؤؤ  شبةاةاتوؤؤا إلؤؤى لاؤؤات  لمسؤؤيمن  ش لياؤؤات  لعالمةؤؤ   (   الةتلةؤؤنشالسؤؤةما  
 حسؤؤب إمكاةةؤؤات كؤؤل بيؤؤا شمكؤؤا   إلؤؤى هميةؤؤات ترهيؤؤ   لمؤؤر ن  حنؤؤث تيت ؤؤل يؤؤذه  لسؤؤل  ا لي سؤؤوا آل ؤؤا  ليعمؤؤل  الةتبؤؤاه

 تعمل فة .
 شسةأتي  عة  ليةا  لطلق يمل يذه  لسل  ا في  اص ة لي   إليالم ش لتحلية.
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  :إيضاحات عل  طريقة بناء وعمل السرايا السرية 

 

 أوال : طريقة بناء السرايا المتعددة من قبل العناصر البانية للسرايا العاملة:

ياء  لتي ةمي  لولمي شرطررتوا ةنث ومني  يتقال هي م  ييادل  لولم إلى مل معيا هللاة ا  آليق   لي 
 يتقال م  مع  شم  تحت  شم  فر    في  لولم  لتي ةمي . شيكذ  تتس  نش  ل  اليتقال ةتى  أتي  لامار ييى 

 .    لولم  لتي ةمي  كامي  . فير كا  لاويا يلما  تي ةما  
 

شكذلك ييى  .شييى م  فر   شير .  يتل ف  ييى م  في مستر ه  سنمني  يتقال  إلى ما ش يتقل ييصل 
ش لتعذوب   اليتقالشيكذ  تت لر  لمأسا   ايتقال م  تحت  شفر   ش ا هنت هسالنب  ..م  في م ل  مسمشلة  

 هرالقة  إلى إجواض ه ر   لتي ةمات  لسلي  في كل مكا  رالل  لتجارص  لسال   .  انل لرةشة  ش ل
بتل  رؤشس  لعيا نا في بيا هللارل غنل  ة ا  فقا  يتمات  عة  لتي ةمات  لطليق   لعيقرن  شكما بلةيا هللا

هش تيتقي معوا ةنث ت ةظ   ل ةان    لمنا ةة العيادل  في مكا  هللام  شتتصل   لذي تعمل فة   حنث ت ةظ  ل ةان  
اة   لييا  لمعيي  العمل يي  ألرل  في مكا  هللام  شتاول يذه  لعيادل ييا نا تي ةمة  يلمة  تعمل ن رل س

ش ا . يياه   الةوةارال ومني اليتقال  شتيقط  سيسي    لل ةسي   حنث لر  ضى ييى  لولم  لملتبط  العيصل 
ةجحن يذه  لطليق  في إيطاء  عة  لتي ةمات  لعلبة  ش إلسالمة  شةتى  لعالمة  يامشا  ليمياشر . شل    لتعاش  

م   يل ةكرمت  إلى  يتقال  م   لمطيرص ضى يينوا إذ ومن  آيب  لعيصل  لاشلي  آل  في مكافح   إلرياص  
 يل ةكرم  هرل  ش يتل ف  ييى م  في بيا   هرل  فنتظ  يتقالوظ رالل سايات هش ه ام ييى  ألك ل    عا ه  

طل  رف  بعار  لقضاء ييى  لمالذ ت  آلمي . شلما لجأت قةان ت  لتي ةمات إلى  عة  لمالذ ت رارج ةطاق سة
 لشةشا .. كا  م  بل م   لعاش  إلآاة  بوا شىرضايوا لسةطل   لي ام  لاشلي..   لي ام  لاشلي كأفااةستا  ش

شيكذ  هجوة  ألسيرص  لعيقرني  اإلن ر  م  مالذ ت هللامي . ش ةتوى بذلك هم   لتي ةمات ةوا ةا   شال  مكي  ه  
. شير  لواف  لذي ةسعى إلى إ جان آليق  لتح ةق   عر  يظ و  تعالى هي عرن إال بامار  لي ام  لعالمي  لجاوا 

.   
 

 ** وأما الوريقة التي نقترحسا و   )نا  السرايا فسي التالية:
 قرم  لعيصل  ليشط م  بيا   لسل  ا. ش لذي  جب ه   كر  م  هيظ ممنح ت  هيينت   لسا ق  هميةا شبلعةا 

 أثنل في ن  ل   ش سع  م   آلرلي  . شثقافةا .. ك ل   لمعارف ش لقار  ييى  لت
 قرم  ارتةار  عة معارف  م   لذو      بوظ  أليية  ل ةان  سل  ا . شي اتم كال  ميوظ ييى ةا  ش ة صال 

يقرم  ليا نه  ص   مي صي  هش م  ش  تام في  لمرضرع .  التارج شبعا ه   سترثق م  كل ش ةا ميوظ ييى ةا   
  ل.. شيعايظ رالل فتل  إيا ن  االستعاة   مياي   لاير   لمطيري  ش لمسمري معاش  هش  ثين  ل  ييى  ألك

شمحاضل تي  لمسجي  .شراد  يذ   ل تاص   شسيسي  محاضل تي  لتي  عير      لجوان ير  لحل   لماذ  شكةا( 
تا نق معيرماتوا . كما  ال ناور  عير     سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  (   هيموا ه حا  يذ   ل تاص لترسع  ش 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1404  [  

 

ه  لاي يان م   لمحاضل ت  لمسجي  ةرل   هدرل ةلص  لعصا ات ( شيي م نا  ك قاف  يسكلي  ليحلشص 
 لسلي  شيمل  لعصا ات   شيي ثال  مجمريات   محاضل ت مختصل  في بليطن  (   ش  نرشس في ست  

لح كتاص ةلص  لمستضع ن  ( شير ( بليط كاسنن   شيي   ب32هبلآ  (   شهشسعوا محاضل ت كررس م   
م  هيظ  ل تب  لتي بلةن ةلشص  لعصا ات شبنين هسباص ةجاةوا شفشيوا ش ل تاص  لذي بلةت   ق  في ةحر 

 د ح  شير متلجظ لمملف همليكي متخصم  مكافح  ةلشص  لعصا ات .  170
فل  في  لساة   آل  شييى ببك  كما   نا في  إليا ن  الةت اع  ما تةسل م   أل حا  ألمية  ش لعسكلي   لمتر 

 إلةتلةنن شبياات متعان  .  شلا  ةة  إ   سل   إليا ن  عة  لميخصات  لمختصل  م  ذلك   م   عة 
 أل حا   ل  لي   لمتمم  لما  حتري  يذ   ل تاص  لجام  أليظ ما ويحم م   إليا ن  ل  لي ش لسةاسي  لشليي 

 ش لحلكي . 
 خضعوظ ليلةام   إليا ن  ل  لي ش ألميي ش لعسكلي لما  ه ار هةوا ال ل  ا ه  كما  جب ييى م  وييي  لس

يذ  ي   إليا ن  ل  لي شير  أليظ   . تحتاج هك ل م  بول هش بولي  إذ   تب  معوظ هسيرص  ل ررس  لمك ف
 شسةأتي الةقا بةا  آلق  إليا ن  لعسكلي  لسلي إ  باء   . 

هيا هرب  هش رمس سل  ا مي صي  تماما  ال ةعلف  عضوا شال  ي  لسل  ا (  لعيصل    اة شيكذ  لي لض ه  
 تعلف ي   عضوا بنئا . 

A |              |  B |            |  C |             |  D |           |  E |           |  F      
 

إ  باء شيحان لوظ تاريخا  ال هش ثالث  هش لرةاه  ي  آل  وركل ل ل ش ةا ميوظ موم  بياء سليت  م  ييصل 
 ل ي ويتعا ير م  ساةتوظ ألة   لمقتل  لرةنا لوذه  لمجمريات .   لعمل  يي . ؤش ويا

ووبنل ح ول هذا التاريخ يجب أو يكوو العنصر المؤ ا من )نا  السرايا ود غا ر إل  جسة مجسولة 
 .لسم بون  ال يمكن لسذه العناصر أو تدل و يه

جيوات  لم ترة  في مياآق يام  لسةطل     شىما إلى بيا هللارل  أشر ق بخصة  ال إما إلى جيو  م   ل 
  لتام في ساة  جاوا .   الرت اء علف هةا معيرماتوا. شىما إلى 

شىما  أ   كر  ييى بلةام   لعيصل  لممسس  ه   قرم  عمية   ستشوان    عا بيا   لعان م   لسل  ا . ألة  
ميةا  ليسل  ا  لتي بيايا .  فلة  لر  يتقين هي سلي  ال سينل لوا لاليتل ف إال يية   م ل ةقط   لمقتل  لرةنا  ه

 ألةوا ال تعلف  ألرل . 
 لممسس  إلى ه  ال  كر  في ةاو   هش ةلكت  شلر م   اص  إلبار   شم   لضلشري جا   ه  وتيب   لعيصل 

ظ ه   خم  م  يظ يمالء  آلرلش  فةعتلفر  ش لتشجة  ما  شنل لبعة  لعيادل  أة   ا جيا هللارلي   مك  لبعضو
 ييى  عضوظ  ال   .

مسس رارج ييوا   شتعمل في  لمقاشم  مبابل  شال مه  تتشكل  لسلي  تيقا ةا  م  غنل ه  ويينوا شيمك  
شذلك  أ   قتي  رجل  اإةخل   في نير   لمقاشم    فةشكل سليت   لصانل    هش  عمل  تعمل ييى نير  غنليا .

فقط هش م  داوق معاش   قيع    فةعاش  هة سوظ ييى يذه  أل حا   شيسمر  سليتوظ   شيعمير  مبابل    بي س  
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. شيذه هيل ش لتحلية شييصلفر  ليعمل  لمبابلشال  سعر  إلى تي ةظ غنليظ   شال  عمير  في مجال  لاير  
  إلةتةاآات  ألمية  .

العمل السري , بأو  رية صغنر  من ونصرين أو ويدر  من له أول قبر  وإطالع و   التدريب وأصول 
تالتة , مأه ة أمنيا ووسكريا , ولد سا ) تقافة إرها)ية ( والية , أو تقوم بأومال هائ ة , وتتنقل بأومالسا في 
 ائر  ) دها في ود  مدو , مما يخنل لمن ال يعرفسا أو في الب د وارات المجمووات العام ة . ولي العد د من 

 اواهد الوية وارمم ة الرائعة و   ذلك مما يضنق المجال ون  ر ه .القصص وال
 

 للطريقة : ةثانيا : الحذر من خلط العمل العسكري للسرية باإلعالمي والدعو

يياء سليتوظ كل  لحذر م  ريط  أليمال  لايري   العسكلي   بشيجب ه   حذر  لمجاياش   لذو   قرمر  
 يى غنليظ . فلةوظ بذلك  جير  ييى هة سوظ شي

إ  كا  ال   إمكاةةاتفاألدل ه   شكل  لذي بيات   ل  ل  ش  تي  بوا سليت  م  ة س  لرةاه شيعمل في ةاشن 
 مم  و ق بوظ   ةنث  آرلي  . هش م   ثين  هش ثالث  ييى  ألك ل ل  ثق  

يا ف  شكير  سلي  ش ةا   شيعمير   صمن ش ةتساص  في  لمجال  لعسكلي شيختارش  يافا  م   أل
 لمعان    لتي مل ذكليا ش إلبار  إلى  عضوا شيقرمر   عمل شلر في كل يا  هبول مل  ش ةا . شيييار   طليق  

 همية  مياسب  شمرجح  ي  يميوظ .
 ..  وجمة التبروات .. الدواية وااوالم أومال و لتنظيم اآلقرين , و الدوو  إ : وليكن في و مكم

وود أ ن الجمة )نن هذه المتناوضات في  .أ)دا ر  العمل , وال تجتمعاو هي أ النب مناوضة ل سرية ومباش
 ؤلمة الماقية .لمهذه من أهم قالصات التجارب ا تاريخنا الجسا ي الور ي إل   وارا حاياية . 

, و رية التنظيم( هو من أفال المبا   الور ية ولقد أ ت ممار ته إل   وارا إو مبدأ )و نية الدوو 
يعمل بالدوو  والتوري  , ف نتر  العمل السري القتالي . والعكا بالعكا . واو موا أنه في   موية . فمن

 حنن    م ارمة وارات فالد المقات نن الفدائننن النوم . فننه يكفنسا بع  المورقنن بالدوو  الكالمية . 

الر ائل التوريضية التي إو ممار ة القتال ونكاية أوداء هللا  , وبذل النفا في  بنل هللا . هي أ) غ 
 توتاجسا أمة واود  ون الجسا   ي تقوم من روا ها .

إو ممار ة التوري  , ال تسق  ون المس م فرك القتال المتعنن النوم , الذي يعتبر النا ص ونه 
 تار  الصال  وال  ا  والصيام والوج , )ل أشر منسم . لما  ترتب و   ارمة )ذلك من قرر تس   أودائسا, 

ذهاب   نسا و نياها .. فال تغالووا أنفسكم .. واتقوا الذي يع م السر وأقف  , و يوصل ما في الصدور إذا و 
 ر , فنو ربنا ب با ه قبنر بصنر .بعمر ما في القبو 

 
 ثالثا : دعوة المقاومة دعوة عمل جاد :
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ليسل  ا  لعامي . ش ألدل  ش لحاج  ماس    جب ه  وتيب   لمجاياش  إلى هة   ك ي ليتحلية  عة  لسل  ا  
فقاتل في سينل   ال ت يف إال ة سك( هما  لتحلية فور لي  ا   ش لقانري  يية   في  ل ليض   لوام  يي  لقتال  

 ش لمميين  ل .
شيذ  م  تالةس فال وتل   لعامل سينال  ليشةطا   قعاه ي   لعمل  ل ياي   أة   حلض غنله هش  جيا غنله.  

تجينا  لانل مسمشلة  كينل  ألةوا تقتضي مي  كما ذكلةا  الرت اء تماما   لساة   لتي جيا بوا غنله  شموم إبيةس . 
 م   لعامين  . شلذلك فاألدل ه   جيا  إلةسا  ة س  شيعمل م  م   رتبط    مبابل . 

 
 رابعا : َاركوا في المتوالية الحسابية للمقاومة :

ي لي   لعسكلي .  أ  هيمة  ف ل  سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  هينا  إلبار  إلى ما ذكلت  في  اص  ل
تشكين في آرل يالميا  إلسالمي  يشل سلي  ي ثيه  تأتي م   ةتشاريا شتجمة   لجورن. ف ما هسي ن فلة  لر 

رم . و 15شلر يمين ملتن  ل ا  يمية  كل . كل سلي  مل  في  لسي  ل ا  لاويا يمية  بوليا  شيمين . شيلض  
بخم ةجم  100شيذ  ال  ستطةع  ه ر   لتي ةمات . فما  الك لر   ي  معيا رالل سي  م  إآالق  ل  ل  

يمل كل ش ةا يمينتن  هش ثالث  في  لسي  سةكر   لملنشن ه  وذكل جوا سل  ا   ش  ابخص 50وظ مي العمل 
يمن  ييى  لعمل. شير  لملجر م    شيذ  وي أ  لعاش شيح ح  لمس.  لمقاشم  ورمةا  يا  مل ت م  م   لر ن 

بار  في جورنةا جمةعا  شيلييا يحيم   أليا ء شيختظ ي ل  ل  شيون  لوا رجالوا ش يذه سبحاة  شتعالى ه  وبار  في 
 ليا  الشوان  في سيني . 

 
************* 
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 الباب السادس                                                                    الفصل الثامن 
 

نظرية التدريب في دعوة المق اومة اإلسالمية العالمية 
 

 : استعراِ طرق التدريب القديمة التي اعتمدها الجهاديوَ في .جاربه السالفة   

ييى ة س آليقتيا هللاة    لذكل في  ستيبا   لي لي   لمياسب  ش لطلق  لياجح   لذ    . فلةيا ةستخيم 
ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  م  رالل نر س  آل    لتاريب  لتي  يتمات في تجاربيا ة لي  تاريب سل  

 لجوان    لسا ق  شيي آلق  ا تسيي لي   ضل   ه  هيمل في مع موا ييى مل  لسين   لماضة  متاربا ثظ 
ا ه   لتجارص  لجوان   ماربا   ثظ مشلفا ييى  لتاريب في بلةامجيا  لخاص في ه ام آالبا  . شبي ل  بامي   ةج

  ا  ستخامن إةا   لطلق  لتالة :
  لتاريب  لسلي في  لينرت . - 1
  لتاريب في  لمعسكل ت  لسلي   لصانل  في مياآق  لعمل ذ توا . - 2
  لتاريب  لعييي بليا   نشل  لمالذ ت  آلمي .  - 3
  لتاريب  لعييي في معسكل ت  لجيوات  لم ترة . - 4
 مياآق  ل رضى شيام  لسةطل .  لتاريب في - 5

شلييق  لضرء  ل جاه ييى سييةات شى جابةات كل آليق  م  يذه  لطلق شهم ي  ي  كل ميوا الرتةار 
  ألسيرص  ألم ل ليتاريب  لنرم في ظلشف يالظ ما  عا سيتميل شهجر ء مكافح   إلرياص  لعالمة .

 

 ** التدريب السري في البيوت:

وان    لسلي  يذه  لطليق  في كاف   لتجارص  لجوان   . بل  مك   لقرل ه  يذه  ستعمين  لتي ةمات  لج  
 لطليق  يي  ألساس في إيا ن كاف   لتي ةمات ش لعصا ات  لسلي  في  لعالظ . شرغظ هةوا ال تسمم إال  التاريب 

ةلشص  ييى  ألسيح   لشخصة  ش لخفة   شبعة نرشس  ستخا م  لمت جل ت شهسيح   لملةي   ألشلى م 
 لعصا ات .إال هةوا هثيتن فعالنتوا جا  . ةنث ه   ألساس كما سين  في يمل  لعصا ات ير  لا ف   لمعيري 

 شىر ن   لقتال شلةس هيان   لمعلف   أسيح  ل   ستخاموا  لمجايا يميةا .
ةنث  قرمر   تلكنب  لسالح ش ستعمال  شكةفة   للمي يية  ة ليا . شفي يذه  لطليق  وتعيظ  لمتاربر  فك ش

 شيء م   لتطيةقات  لعمية  ش للمي  لمحاشن في  لمياآق  لخالة  هش  ل ورف هش ةتى  أل ية   لمعحشل  ي  
رلشج  لصرت ن رل  لينرت ذ توا. شك نل   ما ت ر   لطيقات  ألشلى  لتي ولمنوا  لمتاربر  يي في يمية   بتبا  

 ة ةقي . 
( يذه  لطليق  شكاةن ةاجح  شم نا . 1982-1975ري   لجوان   ش ا  ستعمل  لمجاياش  في  لتجلب   لسر 

شفعال  تمك   عة  لمجاياش  م   تل  عة  لملتاو  شهير ةوظ  لآالق  ليار ألشل مل    شآررش  إمكاةةاتوظ م  
 رالل  لعمل  لحي. شكاةن تجلب  فليا  . ش ا ةصل م ل ذلك في تجارص جوان   في بيا    هرل . 
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 ي المعسكرات السرية الصغيرة: التدريب ف **

ش ا  ستعمين  لتي ةمات  لجوان   يذه  لطليق  ةنث همك  ه  تترفل  عة  لمياآق  لخالة  في  لجبال  
ش لاا ات هش  ألرياف  لحر عة   لبعنا  ةنث ت ر   لطليق  يي إرضاع مجمريات دانل  محاشن   لعان شال 

تمكير  م  إةشاء معسكل متيقل في مياآق ةا ة  معحشل  بخم .  حنث و 12 – 5تتجاشه  لسلي   لصانل  
شيجلش  نشر ت مك     مك  ه   طيق فنوا  عة  لت تةكات  لعسكلي   لمتقام  ي  ةلشص يصا ات  لما  

م   للما ات  لمحاشن   لت جنل ت في  يءش ألرياف م   ل ما   ش إلةجاه   ش لتماري   ألرل . م  تطينق ب
 ألةجار شمصا ا  ألسما   المت جل ت شةنث وملف سماع درت  لت جنل.. هش ةتى  مياآق  ليب  م  مقال 

ن رل ل ورف  كمةات دانل  محاشن . شيي آليق  فعال  جا   شكافة  لتخلي   لمجاياو   لقانري  ييى نررل 
 معار   لملةي   ألشلى م  ةلشص  لعصا ات شالسةما  لماةة . 

 
 ذات المنة: ** التدريب العلني برعاية دول المال

ش ا كاةن يذه  لطليق  معتما  جا   في يالظ ما  يل  ةطالق  لي ام  لعالمي  لجاوا . فقا تمكين ك نل م   
 لتي ةمات  لجوان    الست ان  م  ير مش  لتيا ضات  لسةاسة  شمحاشر  لصل ع  إل يةمة  ش لاشلة  كما هسي ن في 

معارض  ألة م   لحكظ  لتي رلجن يينوا.. شم  تيك   ل صل  لسانس ش ه امن معسكل ت معيي  في نشل
 لتجارص تجلبتيا  لجوان   في سرريا فقا تمك   لمجاياش  م   لطيةع   لمقاتي  شم   إلرر    لمسيمن  في سرريا 
م  إ ام  معسكل ت متطرر  في  لعل ق  ام لوظ فنوا  لي ام  لعل  ي مسايا ت يسكلي  شمية   شمان   كينل . 

 ( نفعات ك نل  م   لمجاياو   لذو  هجلش   لاشر ت  لعام  ش1983 -1980ل  ل تل  ما بن   شتخلج رال
 إلرتصادة   لتي شدين  مختيف ديرف  ألسيح   ألرضة  ةتى  لمترسط  ش ل قني  مانش   لطا ل ت. كما 

. ش ا باه م ل ةصل م ل ذلك  شكل محاشن في  ألرن   معاشة  ة ام  لميك ةسن  شىبل ف هجوح   ستخبار ت  
ذلك م  مصل ةنث هجل  فليق متخصم م   لمجاياو  م  سرريا تاريبات يالة   لمستر  ييى يميةات 
يصا ات  لما  ش لعميةات  لخاد   لبل ف جواه  لمخابل ت  لعام  في مصل إ ا  رالف  لسان ت  لشونل م  

في  لعل ق شمصل شكاةن م نا  جا    ات بي سي يذه  لتجارصوش ا ب 1981سرريا شبعة  لاشل  لعلبة  هش سط 
 شةصييا فنوا ريل ت يالة  .

ش ا يمل بوذه  لطليق  يميةا  كاف   لتي ةمات  إلسالمة  شغنل  إلسالمة  في  ليالن  لعلبة  ش إلسالمة   
تا  م  مطي   لستنيات شىلى هش سط  لتسعنيات ةنث  ةتون كما هسي ن   ةام ة ام  لتعامل مرالل  ل تل   لم

 ميي بن   لاشل  لعلبة  ش إلسالمة   لبل ف همليكا شم  تيك  لتجارص.. أل
يمل  لتي ةمات  لجوان   في سرريا م  يان م  نشل  لجر ر شيمل  لتي ةمات  لمعارض  لصا م شالسةما 
م   لشةع  في سرريا شىول   شلييا    شيمل مع ظ إ  لظ  ك  كاف   لتي ةمات  ل يسطنية  في  سرريا شىول   

لييا  ش ألرن  ش لسرن   شغنليا.. شيمل تي ةمات ليياةة  إسالمة  شغنليا كذلك.. شتارص  عة  لتي ةمات ش 
شفي إول   شكذلك  عة  لمجمريات م  بمال إفلي ةا  لالبة     ل يسطنينن  لمصلي  في لييا  ييا ةحص   ش

لور مش يذ  إلى نررل مي مات في  لجح  ل شلنيةا شبعة نشل شسط إفلي ةا ش لعكس.. بل  قار مرضرع  
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شتيقي  لمان م  نشل  بليتاري(. ( I.R.A(  ( ش  لجةش  لجمورري  ألوللياي E.T.Aيسكلي  يالمة  م ل 
يلبة  شبلق هشسطة  . ش ست ان   ةحص  لعمال  ل لنستاةي  لتلكي م  سرريا شلييا  شبمال  لعل ق   شةمن 

 ق .. شيكذ . ش  ألم ي  ك نل  جا  . شيذه  لطليق  موم  جا   مي م  مجاياش ريق  إلول ةنن  شغنليظ في  لعل 
شم نا  ةنث ت لرت ظلشفوا . إذ  تجيين  لتي ةمات  لسييةات  لسةاسة  ش ألمية  لم ل ذلك  الة تاح فل  فر  ايا 

  لعسكلي  كينل .  
 

 **التدريب العلني في معسكرات الجبهات المفتوحة: 

ل م  ه  تذكل ت ادنيوا م ل ما ةصل في هفااةستا  ه ام  لجوان  ألفااةي ش لتجارص  لشونل   ألرنل  هبو 
( ةنث تارص رالل يذو  2001 -1996(   شفي بر   ل اةي لألفاا   لعلص ه ام آالبا   1992 -1986 

 لشرآن  يشل ت هللاالف  لمجاياو   لعلص ش لمسيمن  . ش ست ان م  ذلك  لوامش  لل    يشل ت  لتي ةمات 
ش لعاوا م   لتي ةمات  إلسالمة  ةتى غنل  لجوان   .شكذلك ةصل م ل ذلك  حجظ ه ل في  لشةشا  .  لجوان   

ش لقل   ألفليقي    ل نينينش ليرسي  .كما ةصل م ل ذلك في  لعاوا م  معسكل ت  ل رر ت ش لجيوات  لم ترة  في 
 شكشمنل.. شسر  ذلك. 

ت  لتاريب ييى  إلآالق إذ تت امل فة  شسا ل في تيك  لمعسكل ت ير هفضل مجاال ب لتاريش ا كا  
 لتاريب  لعسكلي  ش لتلبري   كامل مياةنوا  شكل ةل تماما  باش   لتعلض  لضار  ش لترجنوات  لتي تحصنل 

 في معسكل ت نشل  لمالذ ت  آلمي   لتي غالبا  ما ت لض ةكرماتوا  عة  لقنرن  لسةاسة  ش ل  لي .
 

 ناطق الفوض  وعدم السيطرة: **التدريب َبه العلني في م

 ينل  ةطالق  لي ام  لعالمي  لجاوا كاةن مياآق  ل رضى شيام  لسةطل  في  لعالظ ك نل  شالسةما في  
ةطاق  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي   شرصردا  في مياآق  ل با ل بب   لمستقي  ش لمياآق  ليا ة   لبعنا  ي  سةطل  

مياآق  ل با ل في  لةم  ش لصرمال ش لقل   ألفليقي شقبا ل  لمياآق  لحكرمات  لضعة   في  عة  لاشل.. ك
 لحاشن   في  اكستا  ش لحح م  لطريل في نشل  لصحل ء  ل يل  في هفلي ةا ش لممتا  م   لسرن   شىلى سر ةل 

نل  لمحةط  ألآيسي ش ا همك  شربما ال وح ل ممكيا  ه  تست نا  لعاوا م   لمجمريات  لجوان    لمحية  شغ
 لمحية  م  يذه  لمياآق شتيش   لمعسكل ت بب   لعيية  ةنث ترفلت  ألجر ء ش لسالح ش لذرنل  بت الةا  يني . 
شل   همليكا  عا سيتميل شضعن ييى هشل هشلرياتوا  لسةطل  ييى يذه  ل جر ت غنل  لمسةطل يينوا. شل   م  

 جمريات  لمحية  هش  لقليب  م  تيك  ليالن.ذلك ما تح ل ك نل م   ل جر ت دالح  لإلفان .. شالسةما ليم
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شىذ  هرنةا ه  ةسجل  لمالة ات ييى يميةات  لتاريب ش إليا ن  لتي  ام بوا  لجوانور  رالل  لملةي  

  لماضة  ييل يذه  آلفاق  لخمس  ةرجحيا  ارتصار  ما ويي: 
 

 التدريب الداق ي: في البنوت والمعسكرات الداق ية المودو  : - 1
في تجارص تاريب  لينرت كا  مستر   إليا ن  لعسكلي ميخ ة ةسيةا . شل    لملنشن  ألميي كا  يالةا    

إذ وتظ ذلك في ظلشف م   لسلي  ش الةتةا   ل ينل   . شكذلك كا   لتاريب  لمعيري ش ل  لي يالةا  ش ةعكس ييى 
ي  ةلشص  لعصا ات  لجوان  . شالسةما في مستر   لعقنا   لجوان   شمستر   ل وظ  ل  لي ش لسةاسي شهدرل ة ل 

م ل  لتجارص  لجوان   في سرريا شمصل شلنيةا ش لجح  ل ش لمالص شغنليا.. شهذكل لما كين يضر   في جواه 
(.. كيا 1982 -1980 لتاريب هثياء إ امتيا بب   لسلي  في  ألرن  إ ا   ل رر   لجوان   ييى  لي ام  لسرري  

 لميتشل  ليمجاياو  في يما  شغنليا م   لما   ألرنةة  هك ل م  رمس  يشل مان   ةارمفس سل   في  لينرت
يسكلي  شتلبري  ة ليا .. شةجلي فنوا  متحاةات ليخال ا  لمختي  . شبعايا تقرم  لرسال  لذو  تجاشهشيا 

 لي لي .  ليمعسكل ت في  اا ن في  لعل ق ةنث تجلي لوظ نشر ت مك    شمختصل  ألةوظ  ةتور  م   لتاريب
شي ستبقى م  سنتخصم ميوظ في  لعمل  لعسكلي لياشر ت  لتخصصة  ييى مختيف ديرف  ألسيح   ما فنوا 
 لا ا ات.. ش ا رهويا ه   لمر ن  لتي  مك  ه  تارس في  لينرت لةسن  يني  شيام  جا  . شراد   لعقا ا   فنوا 

شمتيقي  فل   لا  ل   لعمية  ت تمل شتحتل هفضل ش ل  لي . شفي ةال تمك   لخال ا م  يمل معسكل ت محاشن  
درر  إليا ن ةتى شى  لظ تصل إلى مستريات يسكلي  يالة . ة ل   لعام شجرن سييةات همية  شسةاسة  كما في 

 ةال   للةنل إلى معسكل ت  لتاريب في  لخارج. 
 
 :قرن في تجارب المعسكرات الخارجية في معسكرات المالذات اآلمنة في الدول ار -2

سجين إ جابة  ش ضح  شيي  لمستريات  لعسكلي   لعالة   لتي همك  ه   حققوا  عة  ل ر نر م  رالل   
ما شفلت  إمكاةات  لاشل شجنربوا شهجوحتوا  ألمية  م   إليا ن شمر نه  لمتعان  ش لل قة  شل   كا  ييا  سييةات 

 رطنل  كش توا  لتجارص م   لر ن شم  ذلك:
م  هسل ر  لتي ةمات شربا ايا  لشخصة  ش لمعيرماتة  لياشل  لمضة   ليمعسكل ت   ش ا كشف  ل  نل  --

بكين يذه  لمعيرمات هشر ق ليضاط ش لمساشم  شدبان في  ليوا   ييى آاشل   لتعاش   ألميي  إلستخبار تي 
   ستل تةجةا .بن   لاشل  لتي تيال مر   وا  شكل مةكافنيي شمتر دل. شهثيتن  لتجارص ه  يذ  كا  مقتال  

مكين يذه  لطليق   لاشل  لمضة   م   رتل ق  لتي ةمات ةتى  لجوان   ش إلسالمة   م   لر ن.   -- 
شكسين لصالم  لعمل تحن إن رتوا ش ستخبار توا  عة هيضاء يذه  لتي ةمات شال سةما يياما آال مكر  تيك 

مة  شيسكلي  كما في  لتجلب   لجوان  لسرري     لتي ةمات في  لاشل  لمضة   شدار لوا  ةاكل سةاسة  شىيال
هثياء ترجا قةان توا في  لعل ق ش ألرن  شكذلك غنليا.. شم   لر ن  ستطاين تيك  لاشل  لتارل في بمش  
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 لجمايات شفلض إر نتوا لتصبم هشر ق سةاسة  إ يةمة  في وايا  ضطل ر   ةنث  تبعن تيك  لاشل سةاس   إلغل ق 
 كما سيشنل لذلك في  اص  لتمريل.  ش الستةعاص  لمالي

بكين يمية   للةنل إلى معسكل ت  لمالذ ت  آلمي   لمجاشر  غالبا  مقتال  هميةا   سيب تحل   لعيادل  -- 
 لمجايا  شس ليا إلى ييا  شكاةن مصا ا همية  ألجوح   الستخبار ت  لةق   في م ل تيك  لحاالت ةنث 

الء لوا في تيك  لمعسكل ت ش ألشسا   لم ترة   لتي غالبا  ما تيساق  ستطاين في ك نل م   لحاالت هرع يم
ليحلك   لعيية  شتتل  ما يي يية  م   الستي ار  ألميي شراد  م  تطاشل  لر ن شتحرل رةنل  لعيادل م  

 ياف  لتاريب ش لعرن  إلى ةجظ  لمعارضات  لتي تواجل لالستقل ر شت لغ ساة   لجوان ذ توا. 
 

  الجبسات المفتوحة: معسكرات - 3
ش لصرر   ليمرذجة  لوذه  لحال  يي معسكل ت هفااةستا  في  لشرآن   لعلبنن   ألشل ه ام  للشس ش ل اةي  

ه ام آالبا . شكذلك معسكل ت  ليرسي  إلى ةا ما. في ةن  لظ تشكل  لشةشا  ساة  تاريب ش ستقطاص 
 تال شجوان شيمل مبابل كر  كر نر منا ةة  ر قة   ليتي ةمات ش لعيادل  لل غين  في ذلك شىةما كاةن ساة 

  لمستر .   
( م  ةنث  ليقط   لتي ةح   صانيا شيي مرضرع  لتاريب  ش ا كاةن إ جابةات يذه  لتجارص  كينل  جا

 ش إليا ن شراد  في  لمستريات  لعسكلي   لتي شفلتوا. شهما سييةات  فباإلمكا  إ جاه هيموا  ما ويي:
لتلبة   لميوجة  ةتةج  ك ل   لتي ةمات ش لساةات ش لتجاذ ات ش لتيافس  لذي لظ  ك  * ضةاع فلد   

 ال يقال في ك نل م   ألةر ل شيذ   ا سبقن  إلبار  إلة . ش ميضبطا  بليا 
*  مشكي   لت الةا  لباي   لقاشم  لمتاربن  م  ه ادي  لعالظ إلى ساة   لتاريب.  ت الةا  لس ل 

 ش إل ام ..(.
ي   الةتل ق  ألم  ةنث  شكل  لحصرل ييى  ل نح  م  س ار ت  لاشل  لمجاشر  شالسةما  اكستا  * مشك 

 لسول ليجر سةس ش  لعمالء ل اف  هبكال هجوح   الستخبار ت. م  ةلك   ش الةتشارش لعيرر ش لحلك   لعيية . 
ةتشاريظ شتعامل  لعالظ  أسله معوظ ييية   شكل كامل ليمتر جاو . ش إلبكاالت  ألمية   لتي تلتين ييى يرنتوظ ش 

تجاشبا  م  ةمالت مكافح   إلرياص  ص توظ إريابنن  م تلضن  . شت يا بل  م ك نل  ميوظ رسا ل شهضل ر  انة  
 نش  ه  تقرم  أي ملنشن جواني ويلر ذلك  لعياء. 

 
 معسكرات مناطق الفوق :  -4

ل ر ةس شى جابةات شسييةاتوا  ليب  م  آليق  .. فيظ ولج  ستخا موا ك نل   في  لملةي   لماضة   شك
  لمعسكل ت  لسلي   لصانل  م  فارق  لت الةا  لمان    لعالة  ليذياص إلنوا.. 

  
هذه باقتصار وا تعراك  رية أهم   بيات وإيجا)يات أ النب التدريب في والم ما وبل  بتمبر 

 والومالت ارمريكية الوالية و   العالم اا المي. 
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 لنرم فنياش تيقا ةا  م  رالل مسار  لحمالت إلااء مع ظ تيك  ألسالنب  للااء  لور مش  لتي هتاةتوا..هما  
فيظ  عا ممكيا  شال يميةا  في  ل لشف  لحالة  إ ام   لجيوات  لم ترة  . شال يان ممكيا  لاشل ه  ت تم 

  ت ر  تحن  لسةطل   ألمليكة  شتايق .. شتربك مياآق  ل رضى ه ش لجوانون لمالذ ت ش لمعسكل ت لإلسالمنن  
كما في مياآق شقبا ل  لةم  شمياآق قبا ل سلةا بمال غلص هفااةستا .. ش لحح م  لصحل شي شسط هفلي ةا 

 شغنليا..
لنا اآلو , في والم السجمة ارمريكية والتنسنق وهكذا  بدو واقوا  أو الوريقة الوحند  التي بقنه ممكنة 

 هي أ النب التدريب السري في البنوت والمعسكرات المنتق ة . اب الدولي لمكافوة ااره
ش ل لص  لخاضع  ألسالنب  لسلي  بل باوا   لسلي  في يذه  ل لشف  الا   لشا  ش لقسر . شير ما سيحاشل 
ه  ةض  ل   عة  آلفاق ش لشلح لمسايا  سل  ا  لمقاشم  شغنليا م   لمجاياو  في كل مكا  ييى تاريب ة سوا 

   شةي ا وظ. يا ن  ر توا إلرياص هيا ء   م   ألمليكا  ش لصواوشىي
شل    يل  الةتقال لصيب  لمرضرع شير لب  ل قل  هسالنب تاريب سل  ا  لمقاشم . هيلض لجمي  م  

  لم ا ةظ ش ليقا   لتي تسايا ييى  ستخالص شفوظ  ل قل   ألساسة  شيي آلق  لتاريب  لالهم  ليا  آل . 
 

 عداد وسببه وهدفه:مفهوم اإل 

   

 لمعلفة  ش لياةة  م  هجل هن ء موم   تش إلمكاةةا:  ير  إللمام  مجمري  م   لمعارف ش لعيرم ااودا  
 لجوان شير  لقتال في سينل   ش ا لحضن م ا ةم  ششسا ي  شهيا ف   آلوتا   ل ليمتا   لتالنتا  . شفصين في 

عية   لتي  ستأيل ه    لن لوا كتاص م لن. شل يا ييا  صان  إل جاه  ذلك ك نل م  ةصرص  لسي   لقرلة  ش ل 
ةِ َوِمْن ِربَاِط   ( م  سرر   ألة ال:60شياتن   آلوتن  يما  رل  تعالى في  آل     َوأَِعدنوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوه

كُْم َوآَخرِ  ِ َوَعدُوه ََ بِِه َعدُوه َّللاه ِ اْلَخْيِل .ُْرِهبُو ََْيِء فِي َسبِيِل َّللاه ُ يَْعلَُمُهْم َوَما .ُْنِفقُوا ِمْن  يَن ِمْن دُونِِهْم ال .َْعلَُمونَُهُم َّللاه

 ََ   .  يَُوفه إِلَْيكُْم َوأَْنتُْم ال .ُْظلَُمو
ُ اْنبِعَاثَُهْم فَثَبهَطُهْم َوقِيَل اْقعُدُوا َولَْو أََرادُوا اْلُخُروَج أَلََعدنوا لَهُ عُدهةً َولَِكْن َكرِ  ( م  سرر   لترب :36شفي  آل     هَ َّللاه

 .  َمَع اْلقَاِعِدينَ 
 شليذكل  عة  ل ر  ا  لتي تشنل إلنوا يذه  آل ات: 
 فأما فية ارنفال فننسا:   
تقلر ه   إليا ن ييى  ار  الستطاي  شلؤةس فؤرق  السؤتطاي  شيؤر  لت يةؤا  لشؤليي ف ؤل مسؤيظ  عؤا آا تؤ    -1 

 ة   حسب  ارت .شسال
 لقر  شربا   لخنل: شيذ  كالم جام   شنل إلى كل هسباص  لسالح شهللاالت  لحؤلص ششسؤا ل  لحلكؤ  ش ليقؤل  ش ؤا   -2

 (  كلريا ثال  مل ت . هال إ   لقر   للمي بنيوا رسرل   ديى   يية  شسيظ في ةاو   فقال  
َوْليَأُْخاذُوا ِحاذَْرهُْم َوأَْساِلَحتَُهْم َوده الهاِذيَن  ا يؤ  ييؤ  فقؤال : ش ا هشدى  لقلهللا  كؤل  لمسؤيمن   حةؤاه   لسؤالح شيؤام  ل

ََ َعلَْيكُْم َمْيلَةً َواِحدَةً َوال ُجنَاَح َعلَيْ  ََ َعْن أَْسِلَحتِكُْم َوأَْمتِعَتِكُْم فَيَِميلُو ََ بِكُاْم أَذًى ِماْن َمَطاِر أَْو َكفَُروا لَْو .َْغفُلُو َْ َكاا كُْم إِ

ً  كُْنتُمْ  َ أََعده ِلْلَكافِِريَن َعذَاباً ُمِهينا َه َّللاه َْ .ََضعُوا أَْسِلَحتَكُْم َوُخذُوا ِحذَْركُْم إِ  . (102  ليساء:    َمْرَض  أَ
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بنيؤؤن  آل ؤؤ  ه   ل ؤؤؤلض مؤؤ   إليؤؤؤا ن لؤؤةس مجؤؤؤلن ةةؤؤاه   لمعلفؤؤ  ش للياضؤؤؤ  شغنؤؤل ذلؤؤؤك ممؤؤا بؤؤؤاع مؤؤمرل   مؤؤؤ   - 3
ترهبهوو بههه وهدوا هللا ووههدو م    ...أوهدوا. شىةمؤا  إليؤا ن لوؤاف محؤؤان..  إليؤا ن كسؤةاة   انؤل  صؤا  لجوؤؤان

 ..  آل   شيذ  سبقن  إلبار  ل . وفقرين 
ثؤظ هبؤارت  آل ؤ  إبؤار  لطة ؤ   عؤا  ألمؤل  اإليؤا ن شةةؤاه   لسؤالح شهللالؤ   لحؤلص إلؤى  إلة ؤاق لعيؤظ   بت ؤالةا   -4 

.. فؤأملت  آل ؤ  ش رتمؤن  ؤاألمل  اإلة ؤاق ششيؤات  جحيؤل  ألجؤل ذلك ش صرر ذ ت وا غالب  لمليؤاو  ليجوؤان ييؤ 
 ش لعطاء م    يية ..

 
 وأما فية التوبة : 

 ف نوا إبار ت ي ةم  شفق  ي ةظ لعال    إليا ن  اإل ما  شيال ت   الجوان  لعميي شم  لطا ف ذلك:  
 ات  لسا ق  ي  يال    لمممين  ه   آل   ت يمن ي   لميافقن  شهيموظ إر ن   لجوان  عا ه  تحاثن  آل

ذةر  لي ل ر كما   عل  لميافقر   لذو   رتابن  يربوظ ش ستأذةر  فل ر     أشهةوظ  جاياش   أمر لوظ شهة سوظ شال  ست
شلذلك سمنن سرر   لترب   ال اضح  ليميافقن  (. شييا تأت  آل    لتي ةح   صانيا لتقلر ه  م  يالمات ة اق 

هي لر دا ن يحيمتوظ ييى ) ولو أرا وا الخروج( ي   إليا ن ليقتال ش لجوان شتقرل ييوظ   لميافقن  إيل ضوظ
(  هي ألياش  ليقتال ما ويحموظ شفق شسعوظ ش ار   ستطايتوظ. ش لرت ه    رودوا له ود  لقتال ش لخلشج إلة   

ايظ رهف   المجاياو  . أل  رلشج سبحاة  شتعالى  ا كله  ةبعاثوظ ليجوان شثبطوظ يي   لعيم   حالوظ    فأ ع
.  يمالء ربال شهذ  

 شليعا لمرضرييا شير يال    لجوان  اإليا ن فاآل   تشنل إلى ه  مل ةل ذلك ير في  رل  تعالى:  
 اْنبِعَاثَُهْم فَثَبهَطُهْم َوقِيَل ا ُ  .( 46  لترب :  ْقعُدُوا َمَع اْلقَاِعِدينَ َولَْو أََرادُوا اْلُخُروَج أَلََعدنوا لَهُ عُدهةً َولَِكْن َكِرهَ َّللاه

 يي ثال  مل ةل :  شما ة وم  م  إبار ت  آل   ه  مل ةل ذلك 
 ..(  انبعااه  ) ..    ف ( إودا ه  )  ..  ف ( إرا   )                          

 
 شيذ   لتلتنب  لحلكي ش لميطقي  ختصل هللالة   لعمل في فعل  لجوان ش لمقاشم . 

   اارا  :  إرا   القتال مقدمة لإلودا  تم الجسا :  -1
يي  ألساس في  الةتصار   الروش المعنوية ل مقاتل ش  إرا   القتالهجمعن كل  لما رس  لعسكلي  ييى ه  

 شةس   ألن ء . ش إلر ن  هساس في كل يمل شكل شج  م  هشج   ليشا   إلةساةي كي  .
 ج هش  لتجار  هش  لس ل هش هي همل    جب ه  ويتائ  ذلك يياه  لطعام هش  لشل ص هش  لحش  يفم  ويتا

 …  اإلر ن   لصان  . شيالم  داق تيك  إلر ن  يي  لتحل  لإليا ن  لالهم لذلك  لعحم
شفي ةالتيا شير  لجوان.. فل   إليا ن ير ثمل   إلر ن   لصان  . شبعا ه  تصاق  إلر ن  ش لعحم وتحل   لملء 

شإلرياص ياش   شياش  لمسيمن .. شبعا  إليا ن  حصل  الةبعا  ليقتال.. يذ  إ   طاي  الستلإليا ن  حسب 
داق  لعحم ش هيا  لمستطاع شتحل   ل لن ميبع ا  ما لظ و بط    سبحاة  شتعالى لخبال  شير ة  ةسأل    لعافة  
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 ارتصار كما  ال ديى    شما لظ  سيط يية  بةطا  شةحيات ة س  م  جي  شررر ش عرن  اي   -ش ل بات
 يية  شسيظ : ةب  لاةةا شكل  ة   لمرت.

إ  يذه  إلر ن   لقتالة   لتي ترجا  لحافح لإليا ن ش ليشا  ل  إذ  كاةن يام  جا   شهساسا  ليجياي  لي امي.  
 فوي هساس ةلك  مقاتل ةلشص  لعصا ات يام  ش لمقاشم   لجوان   راد  . بل يي سالة   ألساسي  لذي

  حلك   ما  ستطاع ةتى  األسيح   لماةة  إ  لظ  جا سر يا.
  

   :ااهرة غريبة في دنيا اإلعداد المعاصر للجهاد 

لطالما هبلت لوذه  ل ايل   لاليب  . شهةيين ه  ةصححوا شةصيم يرجوا ألثليا  لسييي  لخطنل ييى  
ن هةوظ ال  عاش  كما ذكلت  آل  .. لر هر نش   ألم .. فالمعلشف في نةةا  لقاياو  ش لميافقن  ش ل اري  م   لجوا

  لجوان ش الةبعا  ألياش  .   شل يوظ ما هر نش  فيظ  عاش  شبالتالي لظ  جاياش .. 
شل   ل ن ة لي راد  في تجلبتيا  لجوان    لع ةم  في هفااةستا   شرآنوا  ألشل ش ل اةي  اشم يشل ت 

 غة   لجوان !!. شىةما  صلةر  دل ة   أةوظ جاؤش  م  هجل   آلالف م   لشباص لإليا ن في  لمعسكل ت شلةس
فليض   إليا ن!! ش ا يان يمالء  لعشل ت  آلالف إلى بالنيظ متخمن   الاشر ت  لعسكلي   لتي هجلشيا شتعيمر  
راللوا  ستخا م مختيف هةر ع  ألسيح  شت تةكات  لقتال.. شميذ ذلك  لر ن يص ن  األم  هةا   ي ام م ل 

 لقر ت  ألمليكة  ش لحية   في جحيل   لعلص.. ثظ  ةتالل هفااةستا  ثظ  ةتالل  لعل ق شبن  ذلك ش يي  ةحيا ةحشل 
 لام في فيسطن .. فضال  ي   ستمل ر  لحكام  لملتاو   سيسي  مآسنوظ شرةاةاتوظ شظيظ يمال وظ.. شلظ وياش  م  

 غطسر  في سكر  يجنب..  لاالب   لساةق  ألشلئك  لذو  هياش  شلظ ويبع ر  ةل   بل
 شييا    ول ليا ةال  جاوا  في سيسي  تيا ضات  ألم   لمعادل  ش م ايل سقرآوا ش ةوةاريا شير 

أرا وا وهم  نووو ودم الجسا  , لقد ااهر  من أودوا ولكنسم لم  ريدوا االنبعاا . لقد أرا وا ااودا  
 ..مة  بق ااصرار والترصد   العقو 
سباص ذلك ش ا مل آلف ك نل م  هسبابوا. شل   هذكليا ييا لعال توا  اإليا ن شير شلسن ييا  صان ه 

 إليا ن  ل ارغ  نش  فا ا   لذي ال  شكل إال ةج  ييى داةب   العقرن ي  ريل    ش لعجح ي   ر .. شال ةرل 
 شال  ر  إال  اهلل  لعيي  لع ةظ.

  
 أسلحة المقاومة والعصابات الجهادية: 

نالت شمحاضل ت سا ق  إلى هسس ةلشص  لعصا ات شمل ةيوا شهسيحتوا شهسالنيوا هبلت في تسج 
 لعسكلي  ش لسةاسة  شةح  ييا  صان مرضرع  لتاريب ييى مرضرع هسيح   لمقاشم  ليتلكنح يينوا ش يتمان 
هسالنب م   لتاريب  قار  لحاج  شبحسب مقتضةات  ل لشف  لحالة   ف ما تيقسظ ةلشص  لعصا ات ة ليا  
 حسب  لتجارص  لعالمة   لمختي   شبحسب كت اص يذ   ل   إلى ثال  مل ةل   تختيف هسيح  كل ملةي  م  تيك 

  لمل ةل شيذه  لمل ةل  شكل ر ةس يي:
 المرح ة ارول :  وتدوي مرح ة اانسا .
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لحجظ شيي ملةي   لعصا ات  لصانل  شةلشص  إلرياص  لمحاشن ةنث تعتما  لعصا ات  لصانل   لعان ش  
 إلغار ت ش ل ما    لصانل  شهيمال  لمت جل ت  لميتقا  إلربا   لعاش سر ء  كا  سيط   ش  الغتةاالتهسيرص 

  ستعماري  هش ةكرم   ستيا ن   شذلك إل صال  إلى ةال   إلةوا   ألميي ش إلربا   لسةاسي ش إلجوان  ال تصاني.
 .  وتدوي مرح ة التوازو  المرح ة المانية: 

فنوا  لعصا ات إلى ملةي   لوجمات  الستل تةجة   ل ينل  شتجيل  لقر ت  لي امة  ييى نررل معار  شتيتقل  
ةاسم   ا تمني إلى ت  ةك  عة  طعاتوا ش لتحاق جحء م  كر نريا شضباآوا شييادليا  قر ت  لعصا ات. 

اس في يميةات  لعصا ات شل   نش   لردرل إلى ةال  لمر جوات  لمكشرف  إذ تبقى  إلغار  ش ل من  يي  ألس
شى   شكل هشس . ش ا تقرم  لعصا ات في يذه  لملةي   عميةات سةطل  مم ت  ييى  عة  لمياآق لتحقنق 

 هيا ف يام  يسكلي  هش إيالمة  شسةاسة  شل يوا ال تتملكح.
 .المرح ة المالمة: وتسم  مرح ة الوسم أو التورير 

ب  ة امة  شهرل  ة امة  شتسةطل ييى  عة  لمياآق شفي يذه  لملةي  تارل  لعصا ات يميةات ب  
شتيطيق فنوا في يمية  تحليل لبا ي ر ع   لييا. شذلك  عا ه  ت ر   طعات م   لجةش  لي امي  ا  لتحقن 

 لتسيةحة  ييى نررل معار   لمر جو  ةنث تبقى   ال ر ر هش رجال  لعصا ات شدار لاووا  لقار   لت تةكة  ش
 هيمة  في  لعمل ريف  لخطر   لعاش في إربا   ر ت  بت تةكات  لعصا ات..ليعصا ات  لصانل  

يذه  لييذ   لمختصل  جا   ي  مل ةل يمل  لعصا ات يمرما . تعطنيا ف ل  ي  هسيح  كل ملةي .. ش ا 
 تحاثن كتب ةلشص  لعصا ات ي  ذلك.  شبارتصار فل :

 ** أ  وة المرح ة ارول :
يح   ل لن   م ل  لمساسات ش للبابات  لخفة   ش لمترسط  كحا ه عا. ش لقاذفات شيي  ألسيح   ليا  ة  ش ألس
 . ش ما  عانلوا. ش لقيابل  لناشي  شسالح  لمت جل ت  لشعية  ش لعسكلي . R.P.G لخفة    لمضان  لتلةات م ل 
 ** أ  وة المرح ة المانية: 

ل م  بخم هش  لتحل  ييى هللالةات شبعة ش تارل فنوا  للبابات  لمترسط  ش ل قني   لتي تحتاج ألك 
 لما ف   لمترسط  شالسةما  لواش  شكذلك سالح  أللاام  لمتيري . شبعة  لصر رير هرض هرض  صنل   لما  
سوي   لحلك   اإلضاف  لسالح  لمت جل ت  لذي وتطرر  ستعمال  في يذه  لملةي  لملةي   ل لق  لوياسة  

  جل ت ش أللاام.  لمختص  في  الستخا م  لوياسي ليمت
 ** المرح ة المالتة : 

 ألرل   عا ه  تارل في يمية   ل رر  شمر جو   لقطعات وا يارل فنوا  ا ي هسيح   لجةش  كاف  ديرفش 
 . لمت  ك  لصالم  لعصا ات   لي امة   لعسكلي 

 لمقاشم   شم  ييا شم  رالل يذه  لمقام . ةجا هة سيا في ظل  لرض   لحالي شبما وتياسب م  ة لي  
 إلسالمة   لعالمة  في هيا فوا  لسةاسة  ش لعسكلي  همام  لملةي   ألشلى  آل  شةاجتيا  آل  شىلى هما لةس  قصنل 
ير ألسيح   لمقاشم  ش لعصا ات  لجوان   في ملةيتوا  ألشلى شراد  فةما وتعيق  سل  ا  لمقاشم   إلسالمة  

 إلةوا  ضا  لقر ت  ألمليكة  شةي ا وا  لخارجن  شيمال وا  لمحينن    لعالمة   لشعية  ش لبسةط  ش لتي تعتما ةلص
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كما بنين ذلك في  لباص  ل اةي   لسةاسي( ش ل الث   لعسكلي( هما في  لمياآق  لتي ةضطل فنوا ليمر جو  
 عميةات بب  مكشرف  كما  حصل  آل  في  لعل ق ش هفااةستا  شهآل ف قبا ل سلةا فوذ  وايرةا إلى تطريل 

 هسيح   لملةي   ل اةة  .
شل   في ظل  ستل تةجة   لعاش  لحالة   لطاغة  جريا  شبليا  شبحليا  شفي ظل  ستل تةجنتيا تبعا لذلك 
ش ضطل رةا لخرض ما  سمي  حلشص  لعصا ات هش ةلشص  لمستضع ن  فل  ةاجتيا ليتاريب تتيخم في 

 يير ةن :
 معسكرات الصغنر  السرية المتنق ة. اوتما  أ  وب تدريب البنوت السرية وال  -( 1)
الساحات  اوتصار التدريب و   أ  وة المرح ة ارول  أ ا ا  وأ  وة المرح ة المانية في بع  -( 2)

 . وما شا)سسا  المنا بة لذلك  أفغانستاو والعرا 
 

 شت صنل ذلك ير  ل قل   لتالة :
  

 ألسلحة:.دريب سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية: األسلوب وا 

 تقرم ة ليتيا في  لتاريب ييى  ألسس  لتالة :
  لتلكنح ييى  إليا ن  لعقاي ش ل  لي شتيمة  إر ن   لقتال ش للشح  لمعيري . - 1
  لتلكنح ييى فوظ ة لي  ةلص  لعصا ات  لجوان   هش ما وايى  حلص  لمستضع ن . -2
 م   شتى  لرسا ل. ةشل مياي   لتاريب  ل  لي  ش لي لي  ش لعسكلي  في  أل  -3
  يتمان هسيرص تاريب  لينرت  لسلي  ش لمعسكل ت ش لمحاشن   لمتيقي .   -4
 ش الةخل   في  لمعلك .   لجوانيتطريل  ل  اء   لقتالة  م  رالل  لعمل  -5

 شلييق  شيء م   لت صنل  لضرء ييى مياةي يذه  الستل تةجة  في  إليا ن ش  لتاريب.
عقاي شتلسةر مبانئ  لعقنا   إلسالمة  يام  ش لعقنا   لجوان   راد  كأساس في هما مرضرع  إليا ن  ل

يمية   لمقاشم  إل جان  لمقاشم  لمجايا  لعقا اي شرف  مستر  ةل ر   لمياخ  لعام في  ألم  إلى مستر   لجوان 
 .ش ل رر  ييى  ل المن  شهير ةوظ . فقا مل ذكله  لسواص في فقل ت ك نل  في يذه  لسيسي 

فقط هبنل ييا إلى ه  ذلك  جب ه   كر   أسيرص ميوجي شيجب ه   كر  ذلك م  رالل جوا تقرم      
كل سلي  موما دالت هش كيلت  لبل ف همنليا.  ليا ن ييادليا شكر نريا إيا ن   ميوجةا  بترفنل  أل حا  

 ص.ش ل تب ش لمطالعات  إللح مة  لوظ  حسب مستر  فوموظ ش ار توظ ييى  الستةعا
ش ا شفلت في سيسي  رسا ل  لمقاشم  يذه كما  ال  أس    م   ألسس  لميوجة .  شهةصم  مع ظ كتا ات  

بوناةا  إلمام ييا   يح م رةم    فقا تل  تل ثا  ي ةما  لظ  علف  اره إلى  آل  .  اإلضاف  لالستعاة   كتب 
إر ن   لقتال ش لتحلية يية  شييى  صنل  شييظ كما   لمكتب   إلسالمة   لتل ثة  ش لمعادل  مما  عن  ييى رف 

 هسي ن في رسال  ة لي   لتلبة   لمت امي .
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كما  جب  لتلكنح ييى فوظ ة لي  ةلص  لعصا ات يام  شهدرل ةلشص  لعصا ات  لجوان   راد   
كذلك م  شذلك م  رالل مذكل ت ميوجة   سأةاشل ترفنل رالدات ييوا( ميحق  بوذه  لسيس  ه  باء   ش 

رالل  لمكتب ش لمل ج   لعسكلي   لتي تحاثن ي  ذلك. ش ا سيق ه  سجين رالل ملةي   لجوان  ألفااةي 
 شرآن  سيسي  م   لمحاضل ت في يذ   ل   يي رالد  كتب شمطالعات ك نل  شفق   لوا شسجين رالدتوا 

 في تيك  لمحاضل ت شهذكليا ييا أليمنتوا شيي 
 ت( بليطن  كاسنن في ثال  سايات . نرشس في ةلص  لعصا ا -
 سايات . 9هبلآ  كاسنن في ةحر  6 إن ر  شتي ةظ ةلص  لعصا ات(  -
ثؤؤظ  لبحؤؤث ش ل ؤؤررس  لمطؤؤرل ش لوؤؤام جؤؤا   شيؤؤر:  بؤؤلح كتؤؤاص ةؤؤلص  لمستضؤؤع ن ( شيؤؤر مؤؤ  هيؤؤظ كتؤؤب ةؤؤلشص  -

 ساي .. 25بليط كاسنن ربما في ةحره  36 لعصا ات  لمتلجم  ش ا بلةت  في 

  شفقيي   تعالى شكا  في  لعمل   ة  ه  هفلغ تيك  لتسجنالت شهةرلوا إلى كتاص  عير   شسأةاشل إ 
هدرل ةلص  لعصا ات  لجوان   في ضرء ظلشف  لحمالت  ألمليكة   لمعادل . فل  لظ  قار لي ذلك فأرجر 

ا نق  لشاوا في ه  ورفق   م   ستطة  ذلك إلى ت لي   ألبلآ  كما يي شدةاغتوا بيا   ل تا   م   لت
 لمحاف   ييى محتر يا نشةما إضافات هش تعيةقات.. شهسأل   ه  وي   بوا شيكتب لي هجليا. شيذ   ل    لوام 
جا   م   لعيرم  لعسكلي   ل م  كتب فة  في  لمكتب   لعلبة  يمرما  شال هيلف في  لمكتب   إلسالمة  ش لجوان   

ييى م ل ذلك رغظ  ح ي يي .. شهرجر ه  هكر   ا سانت بتيك كتا ات موم  فة  هش لظ هآي   األةل  
  لمحاضل ت ش ل تب  لميي ق  ييوا إ  تظ  ذلك  عر    ثال  موم .

  
هما ي  يذه  ل قل  فوي م  هيظ ملت ح ت  لتاريب في نيرتيا  لجوان   ليمقاشم . شيي ةشل ثقاف   إليا ن  

يل كاف  شسا ل  ليشل شالسةما  إلةتلةن شترهي   أل ل ص  إلل تلشةة  ش لتاريب شبل مجوا شميايجوا  كل مياةنوا ي
 ش إلرسال  لمبابل ش لتسجنالت شبكل شسني . 

 
 ال الحمالت األمريكية : فيأساليب .دريب سرايا المقاومة 

 ر هظ   هة  شىلى ش ن ال هيتقا هة  سةكر   صنل  .. ل   مك  و  هييظ إةشاء  لمعسكل ت  لم ترة  ييى غل 
ما يمييا  في  لعقا  ألرنل. فال لشف  ألمية   ا تانلت جا  . ةا ةك ه   لمعسكل ت ش لجيوات موما  تسعن ل  
تستطة   ستةعاص  ألم   لميةاري  شببابوا  لمجايا  لذي سةكر   ليبا   المالون  إ  باء  . ل   مك   ستةعابوظ 

توا شسلي  ةلكتوا  كاميوا  شم  ذلك  لتاريب ش إليا ن في معسكل ت شيجب ه  تحاف, سل  ا  لمقاشم  ييى سلي
شلذلك فعيى يكس ما كاةن يية  ة لي   لتاريب في  ألشسا   لجوان   رالل  لعقا    ألرنلي  ش لتي  امن ييى 

 نير   ألم  ليمعسكل ت. تقرم ة لي   لتاريب في 

 

 نيرتيا ليمقاشم  ييى ةقل  لمعسكل ت إلى ن رل  ألم .
 

.. وذلك )نار المناهج وتفاصن سا )ال  المس منن  لتدريب إل   ل )نه و ل حي و ل ورية فينقل ايجب 
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  روس ا تخدام ار  وة وتكتيكات القتال في وم ية وسكر  شام ة لاباب ارمةو وال يما العسكرية.. 
 اا المية ورجالسا , وحت  نسائسا وأطفالسا .

معسكرات ولكن باامكاو زرع المعسكرات في أنواء ارمة فالقضية جد منواية   ال يمكن حاد ارمة في 
 .في  ل )نوتسا وأحيائسا 

 
 ) المقاومة معر ة ارمة وليسه صراوات النخبة( يذ  إذ  هرنةا ه  ةحقق بعارةا في  لمر جو  شير:

لشعية   جب  ستعمال هسيرص تاريب  لينرت ش لمعسكل ت  لمحاشن   لمتيقي  كما هسي ن . فأسيح   لمقاشم   
شهسيح  ةلص  لعصا ات  لجوان    لماةة  في ملةي   إلةوا  ش إلربا   اإلرياص هسيح   سةط .. مساس ر 
باش..  ييي  واشي ..  اذف در رير.. مت جل ت.. يي هسيح   سةط  ش لتاريب يينوا جا  سةط شيجب ييى م  

ل  شستسايا  ليل م   لميشرر   لمبسط  سيق ل  معلف  بوذه  ألسيح  شتيقي بنئا  م   لتاريب ه  وارص م  ةر 
 ييى ذلك جا   .

* شل    جب ه   كر  ييا  ةذر باوا في مرضرع  لمت جل ت ش صل  لتاريب يينوا فؤي  لينؤرت ة ليؤا  ش لخؤلشج 
لخارج  لمياآق  لسكني  ليتعامل م  مكرةاتوا شلر  لبسةط  ت ان ا  ليخسا ل  لياجم  يؤ   لحؤر ن   شلمؤا وتلتؤب ييؤى 

 م   ل شف  ألميي.ذلك 
*  شهمؤؤؤا يميةؤؤؤ   للما ؤؤؤ  ش لتطينؤؤؤق فت ؤؤؤر  يؤؤؤ  آليؤؤؤق إ جؤؤؤان  لمر  ؤؤؤ   لالهمؤؤؤ  ش ل ؤؤؤلشف  لمياسؤؤؤب  فؤؤؤي  ل وؤؤؤرف.. 
ش لجبؤؤال  لخالةؤؤ ..  لاا ؤؤات  لر سؤؤع ..  لصؤؤحاري..  لؤؤر مؤؤ   إلةتةاآؤؤات  ألميةؤؤ   لشؤؤاوا  ششضؤؤ  ةقؤؤا  إةؤؤذ ر هثيؤؤاء 

  لعمل ييى مسافات كينل . 
يذ   ألسيرص ميحا  جا   في يالظ ما  عا سيتميل. ش ؤا تييوؤن لوؤذ   ألمؤل فؤي  لح ةقؤ   يؤل ذلؤك  * لقا هدم  يتمان

  تؤؤل    شةاشلؤؤن ه  هبؤؤة  يؤؤذه  لمالة ؤؤ  فؤؤي هشسؤؤا   لمجايؤؤاو   لعؤؤلص فؤؤي هفااةسؤؤتا  ه ؤؤام آالبؤؤا   عؤؤا  سؤؤتوا ف 
. ش   السؤؤؤتوا فتوؤؤؤا فؤؤؤي    ش لا ؤؤؤ   لتؤؤؤي الة 1998دؤؤؤر رير  ل ؤؤؤلشه لمعسؤؤؤكل ت  لقايؤؤؤا  فؤؤؤي هفااةسؤؤؤتا  دؤؤؤةا 

دؤؤارشخ كؤؤلشه رؤؤالل ن ؤؤا ق محؤؤاشن   سؤؤتطاين فنوؤؤا همليكؤؤا ه   75 ل  افؤؤ  فؤؤي  للما ؤؤ  ةنؤؤث ةؤؤحل ييؤؤى  أليؤؤا ف 
تضؤ  دؤارشرا  فؤي كؤل غلفؤ  مؤ  غؤلف لمعسؤكل ت.. ش ؤا ةانثؤن  لعاوؤا مؤ  إرر ةيؤا هللاةؤذ    ؤأ  همؤ   لمعسؤؤكل ت 

ؤؤؤل( كمؤؤؤا  ل ابتؤؤؤ  بوؤؤؤذه  لحانثؤؤؤ   ؤؤؤا شلؤؤؤى   شه  يينيؤؤؤا  يتمؤؤؤان ه سؤؤؤيرص تؤؤؤاريب  لينؤؤؤرت ش معسؤؤؤكل ت  لمجايؤؤؤاو   لل ةع
هسؤؤمنتوا.. بنؤؤرت مؤؤ   لشؤؤعل شسؤؤةارتن  شيؤؤا  ييادؤؤل شمخؤؤةظ فؤؤي  لفةؤؤافي ش لق ؤؤار  طيؤؤق  ليلةؤؤام  شيمشؤؤي.. شيؤؤأتي 

كاةؤن تعتمؤؤا هسؤؤيرص  لايا ؤؤ  ش لحشؤؤا شنيؤؤر   ألمؤؤ  ليمعسؤؤكل ت  غنؤله لمكؤؤا  هللارؤؤل شيكؤؤذ .. شل ؤؤ   ألشسؤؤا    لعلبةؤؤ 
فؤؤي يمرموؤؤا إلؤؤى يصؤؤل  أل مؤؤار  لصؤؤياعة  ش لتصؤؤريب  عنؤؤا  لمؤؤا .. شكؤؤا  همؤؤل    ؤؤار   مقؤؤاشر .. همؤؤا  شلؤؤظ تتيبؤؤ 

 آل  فؤأر  ه   ةتشؤار  لمعلفؤؤ   مجلبؤات  لحؤلص شهسؤؤيحتوا  جعؤل  لجمةؤ   قتيؤؤ   البحؤث يؤ  شسؤؤا ل باويؤ  شمؤا هريؤؤا 
لت يرلرجةؤؤؤا  لحاو ؤؤؤ   ألمليكةؤؤ  تومؤؤؤن  ييؤؤؤى تاريسؤؤا  شتؤؤؤاريبا  شتي نؤؤؤذ  .. آالمؤؤا ه    يءإال  لحؤؤلص  لسؤؤؤلي  فؤؤي كؤؤؤل بؤؤؤ

 ل ضاء ش ألجر ء.. شسأيطي في ةوا ؤ  يؤذه  للسؤال   ف ؤل  يؤ  بؤل م  م ؤل يؤذ   لتؤاريب فؤي نشر ت  لينؤرت  لسؤلي  
ل( .  ش لمعسكل ت  لمجاياو   لل ةع



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1419  [  

 

يتؤ  يميةؤا  مؤ  رؤالل فؤي  لمعلكؤ  فقؤا رهويؤا ةجا ش الةخؤل  * همؤا تطؤريل  ل  ؤاء   لقتالةؤ  مؤ  رؤالل  لعمؤل  لمبابؤل 
مؤؤؤا تؤؤؤظ مؤؤؤ   لتجؤؤؤارص  لجوان ؤؤؤ  فؤؤؤي  عؤؤؤة  لؤؤؤيالن  لعلبةؤؤؤ  ش إلسؤؤؤالمة  شميوؤؤؤا  لتجلبؤؤؤ   لسؤؤؤرري . شكؤؤؤذلك فؤؤؤي تجلبؤؤؤ  

 هفااةستا  في ملةيتوا. 
فقا كاةن  لسؤل  ا  ألشلؤى مؤ   لمجايؤاو  فؤي  لطيةعؤ   لمقاتيؤ  لإلرؤر    لمسؤيمن  فؤي سؤرريا تعتمؤا  ألسؤيرص  لتؤالي 

 ميحلي ش لتطينق في منا    لمعلك   لمر جو  كما ويي: في  لتاريب  ل
هةقسؤؤظ  لتي ؤؤةظ إلؤؤى ييادؤؤل كاميؤؤ  غنؤؤل مكشؤؤرف  شغنؤؤل مطيربؤؤ  ليي ؤؤام شىلؤؤى  سؤؤظ هللارؤؤل مؤؤ   لمطيؤؤربن   لؤؤذو   -

  خت ر  في  ر يا ماةة  في مخاب  في  لينرت.
ش ألمؤؤر ل ش لتجينؤؤا شبعؤؤة  شجمؤؤ   لمعيرمؤؤات  السؤؤتطالعكؤؤا   لقسؤؤظ  ل ؤؤام  غنؤؤل  لمكشؤؤرف  عمؤؤل فؤؤي موؤؤام   -

 يميةات  إلسيان شليعميةات.
همؤؤا  لعيادؤؤل  لمكشؤؤرف  ف اةؤؤن تقؤؤرم  الموؤؤام  لعسؤؤكلي   ألساسؤؤة   لتؤؤي كؤؤا  مع موؤؤا يميةؤؤات  غتةؤؤال هش كمؤؤا    -

 محاشن  لاشريات  ألم  هش مواجم  لبعة مل كح  لحكرم   إلستخبار ت . 
 ألسؤؤؤيح   لبسؤؤؤةط   لتؤؤؤي كاةؤؤؤن عبؤؤؤار  يؤؤؤ   لمساسؤؤؤات فؤؤؤي  كؤؤؤا   لتؤؤؤاريب  جؤؤؤلي فؤؤؤي  لينؤؤؤرت ييؤؤؤى فؤؤؤك شتلكنؤؤؤب -

 لاالؤؤؤب شبعؤؤؤة  للبابؤؤؤات  لخفة ؤؤؤ  شرادؤؤؤ   ل البؤؤؤني رف  اإلضؤؤؤاف  لؤؤؤبعة  لقيابؤؤؤل  لناشيؤؤؤ . شكاةؤؤؤن تؤؤؤتظ  عؤؤؤة 
يميةؤؤات  للما ؤؤ   لمحؤؤاشن  هةةاةؤؤا  فؤؤي  لبسؤؤاتن  ش لميؤؤاآق  لمعحشلؤؤ . شهبؤؤلف ييؤؤى  لتؤؤاريب مؤؤ  كؤؤا  لوؤؤظ ريؤؤل ت 

. هش مؤ  كؤا   ؤا رؤام 1969تاريب م   لمي مات  ل يسطنية  شالسةما معسكل ت  إلسالمة  سي  سا ق  تيقريا في  ل
 في  عة هجوح   لحكرم   لعسكلي . 

كؤؤا   لعيصؤؤل غنؤؤل  لمؤؤارص  خؤؤلج فؤؤي يميةؤؤ  هشلؤؤى  صؤؤ   مل  ؤؤب فقؤؤط  شؤؤايا تي نؤؤذيا مؤؤ   ليؤؤاس  شفؤؤي  لملةيؤؤ   -
ر . شفؤي  لملةيؤ   ل ال ؤ   خؤلج مي ؤذ شيسؤياه ييادؤل ماربؤ   ل اةة   خلج مسيم كعيصل إسؤيان ال وتؤارل إال ليضؤلش 

  ا م . شبعايا ويخل  في  لتاريب ش لمشارك   لمنا ةة  معا  .
ش يكذ  تطررت  لخيل ت م  رالل  لمعلك . ثظ  عا ذلؤك بؤاه إرسؤال  عؤة  لعيادؤل لنتيقؤر   لتؤاريب فؤي  لعؤل ق  -

 لمترسؤؤط  كاللبابؤات ش ؤؤذ  ف  لصؤؤر رير  لمضؤؤان  ليؤؤارشع شيؤؤانش  لتؤارل  عؤؤة  ألسؤؤيح   1981 يتبؤار   مؤؤ  سؤؤي  
 ش لواش   لخفةا ش ل مت جل ت.     

كاةؤن  عؤؤة  لمعسؤكل ت  لتارييةؤؤ  تجؤلي ةتؤؤى  يؤل  ةطؤؤالق  لجوؤان  قينؤؤل هثيا ؤ  مؤؤ  رؤالل  لمخةمؤؤات ش ل شؤؤفة   -
اش  سؤالح. شيبقؤى  سؤؤتخا م شباطؤاء رةؤالت  لشؤباص ةنؤث تؤؤظ  لتؤاريب ييؤى  ليةا ؤ   لياةةؤ  ش لت تةكؤؤات  لعسؤكلي  بؤ

 لسالح لبعة  لحاالت  لمحاشن .. ش ا رل جن يذه  لطليق  كر نر ممتاه  هنت هن ء  ةسيا  شكؤا   لعامؤل  ألساسؤي 
فؤؤي ذلؤؤك يؤؤؤر إر ن   لقتؤؤال  لعالةؤؤؤ  جا   ش إليؤؤا ن  لمعيؤؤؤري. ش ؤؤا سؤؤمعن يؤؤؤ  بؤؤية  بوؤؤؤذه  لتجؤؤارص فؤؤؤي  لتؤؤاريب فؤؤؤي 

ةؤؤؤ  فؤؤؤي  لميؤؤؤاآق  لمعحشلؤؤؤ  مؤؤؤ   يؤؤؤل مؤؤؤا ةصؤؤؤل فؤؤؤي مصؤؤؤل شلنيةؤؤؤا ش لجح  ؤؤؤل  لينؤؤؤرت ش للما ؤؤؤات فؤؤؤي معسؤؤؤكل ت محي
 ش لمالص شسر يا..

* همؤؤا فؤؤي تجلبؤؤ  هفااةسؤؤتا  فقؤؤا كؤؤا   ألسؤؤاس يؤؤر إرضؤؤاع  لعيادؤؤل لؤؤاش ر ت تارييةؤؤ  جنؤؤا   يؤؤل  ةتقالوؤؤا لخطؤؤر  
يب  الجوؤان  ل عيؤي  لجيوات. شل يي بوات  لعاوا م   لحاالت شنشر ت  لتاريب م  رؤالل  لمعلكؤ  ش رؤتال   لتؤار 

شكاةؤؤن تجؤؤارص ممتؤؤاه  . فقؤؤا بؤؤوات  ذ ت مؤؤل  نشر  ييؤؤى  سؤؤتعمال مؤؤا ف   لوؤؤاش  تمؤؤن فؤؤي  لجيوؤؤ  مبابؤؤل . هثيؤؤاء 
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نرشسؤا  ة ليؤ  ييؤى  -رةمؤ     - لجوان ضؤا  لؤلشس ش لشؤنرينن .. فقؤا بؤلح ليؤا  لمؤارص   هبؤر يمؤام  لمصؤلي (
لمي  لحؤؤي ييؤؤى هيؤؤا ف معان ؤؤ . ةنؤؤث رنت يينيؤؤا تيؤؤك  أليؤؤا ف   لمؤؤاف  لمؤؤا  وؤؤرمن . ثؤؤظ تؤؤظ  لتطينؤؤق  ل عيؤؤي  ؤؤال

 القصؤؤف  لمماثؤؤل.. شييؤؤى مؤؤا  ثالثؤؤ  هش هربؤؤ  ه ؤؤام يؤؤاش  لمتؤؤاربر  هجؤؤر ء  ةةؤؤ   ممتؤؤاه  ليتؤؤاريب ش لقتؤؤال فؤؤؤي هللا  
 ش ةا.

فالتؤؤاريب  لمنؤؤا ةي  ل عيؤؤي مؤؤ  رؤؤالل  لمعلكؤؤ  ممكؤؤ  شفعؤؤال شلؤؤ  ة وؤؤ  رادؤؤ  شفاييةؤؤ  مختي ؤؤ . إذ  تؤؤرفل  عؤؤة 
لعيادل  لماربؤ   لتؤي تشؤلف ييؤى  لتؤاريب.. شهيؤرن ليقؤرل  ؤأةي رهوؤن يميةؤا  شمؤ  رؤالل يميؤي كمؤارص فؤي هثيؤاء  

تر جؤؤاةا فؤؤي  لعؤؤل ق ش ألرن  إ ؤؤا   لجوؤؤان ضؤؤا  لي ؤؤام  لطؤؤؤاغي فؤؤي سؤؤرريا   شكؤؤذلك فؤؤي تجلبؤؤ  هفااةسؤؤتا   ألشلؤؤؤى 
 ش ل اةة  شفي  عة تجارص  لعمل  لمحاشن   ألرل ..

تخؤؤلي   لمقاتؤل يؤؤر إر ن   لقتؤال ش لتؤؤاريب  لمعيؤري شهمؤا  لتؤؤاريب  لعسؤكلي فوؤؤر هساسؤي شضؤؤلشري ه   ألسؤاس فؤي  
شل ؤؤ   مكؤؤ  إجؤؤل ؤه ةتؤؤى  أ سؤؤط  لرسؤؤا ل ش ل ؤؤلشف شىرغؤؤام  ل عالةؤؤ  مؤؤ  رؤؤالل  إلةحؤؤل   فؤؤي  لعمؤؤل.. شيك ؤؤي  رلؤؤ  

وؤان هساسؤ  يؤر إمؤا ن   سؤبحاة  (.. فالج والهذ ن جاههدوا فننها لنسهد نسم  هب نا وإو هللا لمهة الموسهنننتعالى :  
 (  ولو أرا وا الخروج .. رودوا له ود شتعالى شترفةق  شيرة  في  لتاريب ش لعمل سر ء.. ش ألدل  إلر ن  .  

  

  :فكرة مختصرة عن برنامج التدريب من خالل البيوت والمعسكرات السرية المتنقلة 

قا  يسكليا  بيل م  نشر ت ت صنية  في  عة  لعيرم إ   سل   فسيحاشل ه  ةيحق بلسا ل  لمقاشم  ميح
 لعسكلي   لالهم  لحلص  لعصا ات شالسةما  لماةة  ش لسلي   لتي يي هساس يمل سل  ا  لمقاشم  في  لملةي  
 لحالة .  حنث  اطي  ليلةام   لتاريب ييى  ألسيح   لخفة   شىتقاة   للما   يينوا شييظ  لمت جل ت شميحقات  م  

 عيرم في  ل ولباء ش إلل تلشةةات.. شبعة ت تةكات ةلشص يصا ات  لما  إ  باء  .  عة  ل
شل يي ييا هبنل ليلةام  رفةا تستطة  ه سط  لخال ا  لعاهم  ييى  لمقاشم  تطيةق  في هبا  ل لشف 

  ألمية  ش لسلي  . شيشمل يذ   ليلةام   لخطر   لعليض  كما ويي م  بلةام   لتاريب: 
 عيصؤؤل ة سؤؤ  شمؤؤ  معؤؤ  ليلةؤؤام  رياضؤؤ  باةةؤؤ  ملكؤؤح مؤؤ  رؤؤالل  الةتسؤؤاص ليؤؤاني رياضؤؤي فؤؤي إرضؤؤاع  ل

إةؤؤؤا   للياضؤؤؤؤةات  لعية ؤؤؤ    مصؤؤؤؤاري   كار تةؤؤؤ   جنؤؤؤؤاش.. مالكمؤؤؤؤ ..  لؤؤؤر.. هش ليلةؤؤؤؤام  رياضؤؤؤي بخصؤؤؤؤي وؤؤؤؤرمي 
 وتضم   لجلي لمسافات شهش ات آريي  شةلكات باةة  رياضة  ترفل  ليةا    لعالة  .

  لكنؤؤب  لمساسؤؤات ش للبابؤؤات  لمتؤؤرفل  مؤؤ  رؤؤالل تؤؤرفنل مؤؤذكل ت تيؤؤن  منح توؤؤا شرصا صؤؤوا نرشس فؤؤي فؤؤك شت
 شآليق   لتعامل معوا ش للمي يينوا.

   ليؤؤاء  ؤؤاللمي ييؤؤى هسؤؤؤيح   لصؤؤنا  لتؤؤي تسؤؤؤتعمل  لوؤؤر ء  لمضؤؤار  لصؤؤنا  لعصؤؤؤافنل ش لطنؤؤرر شيؤؤذه  لييؤؤؤانق 
   في كل مكا . ش لمساسات  لتي تستعمل  لمقذشفات  للدادة   لصانل  مترفل 

   لار س   لي لي  الستعمال  لقيابل  لناشيؤ  مؤ  رؤالل نر سؤ   لمؤذكل ت ش لتؤارص ييؤى رماوتوؤا بلمؤي مؤا  شؤيووا 
 . ةجما شهةام   ألةجار 

   لار سؤؤ   لي ليؤؤ  السؤؤتخا م  لمت جؤؤل ت شرصا صؤؤوا شآؤؤلق تخحييوؤؤا ش لتعامؤؤل معوؤؤا. شتؤؤاريب  لعيادؤؤل ييؤؤى 
اسؤؤي مجسؤؤمات رشؤؤية  شةبؤؤال شةمؤؤاذج بالسؤؤتةكة . نش   سؤؤتعمال  لمؤؤر ن  ألساسؤؤي مجسؤؤمات بؤؤينوة   ؤؤالمر ن  ألس

ش سؤتخا م  لتماوؤا ت  ل ولبا ةؤ  لشؤلح آؤلق  لتردؤنل ش   ليمبؤات( ش لمصؤابةم  لصؤانل  بؤال  لصؤر يق. ش ؤا جلبيؤا 
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 لؤارشس  سؤاي  مؤ  40يذه  لطليقؤ  يميةؤا  شكاةؤن ةاجحؤ  تمامؤا  شكؤا  كؤررس  لمت جؤل ت  لي ؤلي وت ؤر  مؤ  ةحؤر 
ييؤؤؤى ةمؤؤؤاذج رشؤؤؤية  شبالسؤؤؤتةكة  ةنؤؤؤث وؤؤؤتق   سؤؤؤتعمال  لمت جؤؤؤل ت شال وبقؤؤؤي إال  لتطينؤؤؤق فؤؤؤي مكؤؤؤا  مياسؤؤؤب ييؤؤؤى 

 يير ت دانل  جا  .

   إتقؤؤا   سؤؤتعمال هجوؤؤح   التصؤؤال  لالسؤؤي ة  شنر سؤؤ  مؤؤذكل  يؤؤ  هميةؤؤات  سؤؤتخا موا شيؤؤام  سؤؤتعمالوا فؤؤي
ال تتجؤؤؤاشه ةصؤؤؤف نقةقؤؤؤ  ةتؤؤؤى ال وؤؤؤتظ ردؤؤؤايا ش لتحؤؤؤا   لينؤؤؤرت  لخادؤؤؤ  شىةمؤؤؤا فؤؤؤي  لخؤؤؤالء شلمؤؤؤان بؤؤؤث تارييةؤؤؤ  

  أةانوث بية   اتصاالت  ألجوح   لحكرمة  .

   نر سؤؤات ة ليؤؤ  تشؤؤمل  لمؤؤر ن  لعسؤؤكلي  ش لت تةكةؤؤ   لتالةؤؤؤ  مؤؤ  رؤؤالل  لمؤؤذكل ت  لتؤؤي تتؤؤرفل  لنؤؤرم ييؤؤؤى
  إلةتلةن شسر يا شهيظ يذه  لمذكل ت يي: 

 مذكل ت في  ألسيح   لخفة   ش لمترسط .  -
 مذكل  في ييظ يياس   لمت جل ت.  -
 مذكل  في ييظ  لطربرغل فةا  لعسكلي .  -
 مذكل  في ييظ  التصاالت  لالسي ة  ش لشة ل .  -
 مذكل  في  ألم  ش لحلك  ش لعمل  لسلي ش الرت اء ش لولشص م   لمطارن ت  ألمية  شردا  أليا ف.    -
 يرم  لميحق   لمسايا  لعيظ يياس   لمت جل ت. مذكل  في ييظ  ل ولباء ش إلل تلشةةات ش لع  -
و هه  أو ياههرد و هه  التوبنههق متخصههص بالكيميههاء ويجههري ) مؤؤذكل  فؤؤي ييؤؤظ تلكنؤؤب شتصؤؤية   لمت جؤؤل ت   -

 .( التوبنق في أما ن بعند  ون السكاو وبكميات مودو   جدا  
ةؤؤلشص  –ةؤؤلشص  لاا ؤؤات  –ةؤؤلشص  لجبؤؤال  –ت تةكؤؤات ةؤؤلشص  لمؤؤا   -مؤؤذكل ت فؤؤي ت تةكؤؤات  لقتؤؤال م ؤؤل:  -

  لر..… ت تةكات  لجنرش  لي امة  شآلق مر جوتوا  – لعصا ات 
 مذكل ت في  لسير   لتي ةمي ش ألميي شضبط  لمر ينا شتسيةظ ش ستالم  للسا ل سل  ..  لر.. -

لي  إ  يؤؤؤؤذه  ل قافؤؤؤؤ   لعسؤؤؤؤكلي  يامؤؤؤؤ  جؤؤؤؤا   شيمكؤؤؤؤ  ترفنليؤؤؤؤا ييؤؤؤؤى ه ؤؤؤؤل ص كرمينؤؤؤؤرتل شةقيوؤؤؤؤا ش إلسؤؤؤؤت ان  ميوؤؤؤؤا شتخؤؤؤؤ
 لعيادؤؤؤل ييؤؤؤؤى بلةؤؤؤؤام  مك ؤؤؤؤف شىجؤؤؤؤل ء تطيةقؤؤؤؤات فعيةؤؤؤؤ  ك نؤؤؤؤل  شم نؤؤؤؤا  فؤؤؤؤي  لينؤؤؤؤرت هش فؤؤؤؤي  لمعسؤؤؤؤكل ت  للياضؤؤؤؤة  
ش ل شفة  شسؤر يا ةنؤث تبقؤى  لحاجؤ  فقؤط إلؤى تطيؤق  للما ؤ  ش لت جنؤل. شيؤذ  وبحؤث لؤ  يؤ  مكؤا  مياسؤب شتؤظ فؤي 

ةسؤنل.. شمؤ   لموؤظ جؤا   ضؤبط همؤ   لحلكؤ  سايات محان  سر ء  في  لمعسكل ت  لمتيقي   لسلي  هش م  رالل مؤا ت
 و   لمرفق. في إجل ء يذه  لتاريبات.
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 الباب السابع                                                                        الفصل الثامن

 

 نظرية التمويل لسرايا المق اومة اإلسالمية العالمية   
 

ش ا هفوميا  لر     لمليل ذلك شجعييا ةار  لظ   تل  مع ظ ذكل  لجوان  الي س  لمال يمان  لجوان شهساس .  
  لذكل في ك نل  ليصرص  لقلهللاةة ..  فيبذكل  لجوان  المال ش ام يية  

شكاهبيا في  ستخالص ة ليات يمل سل  ا  لمقاشم  م  رالل تجارص  لماضي.. ةياه  لبحث في مآسي 
   لمعادلي  شهشرنتوظ  ليال ا ييل يقرن آريي  م   لمعاةا      ةتون  كر ر  يذه  لمشكي   لتي هريقن  لمجاياو

 لخطط  لعالمة   لمعان   في مكافح   لمجاياو  شبل مجوا في تجفةا  لميا  .. ليحاشل  لبحث ي  ةيرل لتمريل 
 سل  ا  لمقاشم   لمقيي  و   لواني إلى سينل  للبان.. 

 
 دية للتنظيمات السرية في المراحل الماضية:طرق التمويل في التجارب الجها 

  يتمات  لتي ةمات  لجوان   في  لتجارص  لماضة  في تمرييوا ييى  لمصانر  لتالة :
  ليا     مسايم   أليضاء ش لميادلي   لمقلبن  ييا  ةطالق  لعمل.  -
  اليتمان ييى تيليات  لمحسين   لمحينن  في  لمل ةل  ألشلى. - -
 ليات  لمحسين   لخارجن   عا  ةطالق  لعمل شتحرل  لمر جو  ليعي .  اليتمان ييى تي- -
 اليتمؤؤان ييؤؤى نيؤؤظ  عؤؤة  ألة مؤؤ   لمجؤؤاشر   لمسؤؤت نا  مؤؤ  جوؤؤان تيؤؤك  لتي ةمؤؤات لحكرمؤؤات مياش ؤؤ  لوؤؤا  -

 ذلك.  في  لسةاسات  إل يةمة     ةنث  ست انت  عة  لتي ةمات م  تيك  لور مش مان ا  شفي غنل
ا ظ  شؤؤكل جح ؤؤي لؤؤظ وتطؤؤرر فؤؤي هي تجلبؤؤ  جوان ؤؤ  ليتي ةمؤؤات ش لجمايؤؤات  لجوان ؤؤ   اليتمؤؤان ييؤؤى  لايؤؤ -

 لةكر  مررن   هساسةا . 
 

يذ   شكل يام . فقا  رتي ن ةسب   اليتمان ييى يذه  لمر رن م  تجلب   ألرل . شل    لسمن  لعام لمع ظ 
 اريا في تجارص  لتي ةمات.. ير:   لتجارص  قي تيليات  لمحسين  هساسا .. شكا  رالد  ة لي   لتمريل شبع

 هلل  ا محسين .. هينيرةا ييى  لجوان..(.
 

 طرق التمويل في .جارب الجهاد في الجبهات المفتوحة: 

شىريتليا   كال نينين لشةشا  شغنليا  شذ  في م ل تجارص هفااةستا   شرآنوا ش لجوان في  ليرسي  ش 
 ن في ةال   لجيوات ه ضا  كا : شسر يا.. شةالة, برضرح ه  مصانر تمريل  لجوا

 تيليات  لمحسين  م   لمسيمن  لتيك  لقضا ا  لتي ةشات  ألم  هش مع موا في تأونايا..  
 تأونا  عة  لحكرمات ش لجيوات  لاشلة   لمست نا  م   تجاه  لجوان في تيك  لجيوات. 
 ان  لعاش  شكل لةس هساسي لمصار تمريل .ت لايا ظ م  سالح شي 
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لما بار  في تيك  لقضا ا   لجوانيرالد   ضة   لتمريل شبعاريا كا  ه ضا  في تجارص  لتةار  إال ه  
 كا  كذلك  ارتصار  هلل  ا محسين .. هينيرةا ييى  لجوان..(..

  
 مالحظات سريعة عل  قضية التمويل في التجارب الماضية:  

  اليقا   لتالة : مك   رتصار  لمالة ات ش لارشس ش لعيل في تجاربيا  لماضة   

ه  مشكي   لتمريل ظين في كاف   لتجارص  لجوان   مشكي   لمشاكل شمعضي   لمعضالت . شكاةن  أوال :
في ك نل م   ألةةا  سيبا  م   ألسباص  لل ةسة  في  ةوةار  لجوان هش  ستةعا   م  جوات غنل مخيص  شةلف  

تيك  لجيوات  التمريل  تياهةنث  إلغل ق  لمالي ( شير ما  سمى   سةاس    الرتل قي  مساره ةتةج  سةاس  
  لمتارج ييى  لشكل  لتالي: 

 تمريل نش   نا هش بل . -ه
 تمريل م  ةصا م شترجنوات غنل ميحم . -ص
 تمريل م    تل ةات ميحق  شتذمل لعام  ألرذ بوا.  -ج
يية   ش  لمسمشلن يا  لجوان  لر ن   لجوات  لممرل   عا تأكايا م  ه  مصار   اللتح م لتمريل  شلش   -ن

توظ ييا ء  ا شدين لحال  ستحنل فة  ييى قةانت  ه  تستمل باش  همر ل  لممرلن   لذو  وياؤش   لمال
 تحققوظ م  بيرغ  لجوان تيك  لملةي . 

ت ييى ء مال: ثين هة  ةتى هفضل  لممرلن  إرالدا   ل ه   مرلر  باش   لتارل ش لتحكظ شمحاشل   إلتانيا 
  ت  لجوان تي ةمة  كاةن هم جيوري  إال في ةاالت ةانر  جا  . قةان

ثين ه  ترس   لتي ةمات  لسلي  شنررلوا ملةي   لمر جو  شترس   ا م   لمصاريا  لعسكلي   تالما :
ش لتي ةمة  شتبعاتوا م  هسل  لشوا ء ش لمعتقين     اإلضاف  إلى مصاريا  لحلك ..  لر تجعل  لمصاريا يا ي  

 عجح هكيل  لتي ةمات ي  ةل يذ   لمشكل.  شكل ت
 رييوا:من  م  ةنث مرضرع تت:ثين ه   لجيوات  لم ترة   ا ملت  حال رابعا 
جيوات كا  سةاق هن  وا مر فقا  التجاه  لسةاسات  لاشلة   لل ةسة   ل يل  شراد   تجاه  لسةاسات  - 

كس ذلك بالالت م   لايظ  لماني ييى تيك  لجيوات  لالبة  ألمليكا شةي ا وا هش ألمليكا ييى  أل ل.. ش ا  ةع
كما كا  ةال  لجوان  ألفااةي  ألشل كيمرذج ليتر فق  لاشلي ييى  لايظ هش ييى  أل ل  إلجاه  بردرل همر ل 
 لمحسين   كمةات يا ي  إلة  . شكما كا  ةال  لجوان في  ليرسي  في مل ةي   ألشلى ييا ما كا  في دالم 

ى هشرشبا شيل ي  مشاريعوا  لياهي  لالستقالل ي   لقل ر  ألمليكي. شكذلك  لمل ةل  ألشلى م  همليكا  لضاط يي
  لجوان في  لشةشا  ش لذي ش فق  لسةاسات  ألمليكة  في ةصار رشسةا ش لضاط يينوا.

ه ام  جيوات كا  سةا وا معاكسا  لإلر ن   لاشلة  شالسةما  ألمليكة  كما دار ةال  لجوان في هفااةستا  -2
 لالص ش لعالظ  مشفي  لشةشا   عا رضرخ رشسةا ليسةاسات  لالبة  شتر آ( ن وتر    آالبا  شفي  ليرسي   عا 

 ليصل ةي  كامي   ما فة  رشسةا ييى  لمر جو   لعالمة  م   إلسالم راد  ميذ هش سط  لتسعنيات م   لقل  
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ك  لجيوات ش لعامين  فنوا م  قةان توا  لمحية  هش  لماضي. ش ا  ةعكس يذ  ةصار   شسا   لميافذ  لمال ييى تي
  لمتطرين  م   لمجاياو   لمسيمن  ليعمل فنوا. 

ن  ف ي ةال  ل تم شتافق تشكذلك كاةن مشكي   لتمريل  لخارجي  التيليات شباال  ييى  لجيوات في  لحال
ت  لممرلن  م   لمحسين  ش لاشل ء مالى ألمر ل كا  يذ   لعامل سيبا  ليسةطل  ييى قةان ت  لعمل شهآل ف  ش 

شسةطلتوا في  ليوا   ييى مجليات تيك  لقضا ا  شكل بب  كامل في  لاالب كما كاةن سيبا  م   ألسباص 
  لل ةسة  إلجواض  لعمل في ةاالت  إلغالق.

  
شهفل ن شتجارب  جمايات   لجوانيشىذ  هرنةا ه  ةذكل  عة  الةعكاسات  لسيية  لمأسا   لتمريل ييى  لتةار 

 رالل تيك  لتجارص ةجا م  ذلك: 
ييى يكس ما كا  فؤي تؤارير  إلسؤالم ميؤذ يصؤل  لصؤحا   فمؤا  عؤاه شىلؤى هللارؤل ه ؤام  لخالفؤ   إلسؤالمة     -( 1 

ةنث كا   لمجايؤاش  مؤ   لطبقؤات  لايةؤ  فؤي  ألمؤ    بؤل بيؤ   عضؤوظ ه   كرةؤر  مؤ  هغيؤى  ألغيةؤاء ممؤا ةصؤيره 
اهشه مؤ   لسؤيب ش لجؤر  ح ش لحؤر فح كمؤا كؤا  سؤناةا  لحبنؤل بؤ   لعؤر م رضؤي   ييؤ  م  ةصتوظ في  لايا ظ شمؤا ةؤ

هةا هغيةاء  لصحا   شلظ  ك  ل  مررن   إال مؤا ةصؤي  مؤ   لايؤا ظ ش صؤت  مشؤورر . شكؤذلك  ل  نؤلش  مؤ   لصؤحا   
  ييؤاما كاةؤن  لايؤا ظ فم   عؤايظ ةتؤى كؤا  قةؤان ت  لجيؤا شكبؤار  لمحؤاربن  ش لمجايؤاو  مؤ   ألغيةؤاء ش إل طؤاينن

 تقسظ  السري  ش لخي اء ش لمير  تعال في  للعة . 
جع ه المجاهد ن المعاصرين من أفقر طبقات ارمة , وأشدهم إفال ا   ولكن ااهر  الجسا  المعاصر

وحاجة  وفاوة. وربوه وقة المجاهد بالتسول والواجة والتب ية لمن يموله ويساوده و   أ اء هذه الفريضة, 
.. أنسم  انوا ط يعة ارمة و رغم    زبدتسا و أروي شرائوسا   نا  وتضوية وفداء 

 لممؤؤرلن .   مسؤؤمشلنوا إلر ن رييؤؤن مصؤؤانر  لتمريؤؤل إر ن  قةؤؤان ت  لتي ةمؤؤات هش ةتؤؤى قةؤؤان ت  لجيوؤؤات ش -( 2  
 لمعسؤؤؤكل ت ش ؤؤا هن  يؤؤذ   ل شؤؤف ك نؤؤل مؤؤ   ألسؤؤل ر ييؤؤر   شنرؤؤؤرل  لممؤؤرلن  شمؤؤ  ر فقؤؤتوظ مؤؤ   السؤؤتخبار ت فؤؤي 

ش لجيوؤؤؤؤات ش جيسؤؤؤؤات رادؤؤؤؤ   ل ةؤؤؤؤان ت . بؤؤؤؤل بيؤؤؤؤ   ألمؤؤؤؤل فؤؤؤؤي تجؤؤؤؤارص م ؤؤؤؤل  لجوؤؤؤؤان  ألفاؤؤؤؤاةي  ألشل ه  ت ؤؤؤؤلض 
 لمخابل ت  لسعرن   ييى إن ر   لعؤلص مؤ  شجؤرن كبؤار رمؤرهيظ ميؤ   لحؤاوث فؤي    لحاكمةؤ ( شىلقؤاء نرشسؤوا شةشؤل 

ابل ت  لسؤؤعرن   ييؤؤى معسؤؤكل ت  لعؤؤلص ميؤؤ  ف ليؤؤا فؤؤي  لمعسؤؤكل ت  لل ةسؤؤة   لعؤؤلص!! شفؤؤي  ليرسؤؤي  فلضؤؤن  لمخؤؤ
تؤؤؤؤاريس   ةؤؤؤؤلشص  لعصؤؤؤؤا ات( شنرشس  لمت جؤؤؤؤل ت   رشؤؤؤؤة  ه   عؤؤؤؤرن بوؤؤؤؤا  لمجايؤؤؤؤاش  لؤؤؤؤيالنيظ.. يؤؤؤؤذ  مؤؤؤؤ   يؤؤؤؤل 

 . إلرر  لممرلن   لمحسين   لقانمن   جيباص  إلسالمة  شلحى 
لحكرمؤ   لعل قةؤ  شفلضؤوا كما ةصؤل ليجوؤان فؤي سؤرريا مؤ  سؤةطل    . لاشل  لا يم   ءةا ةك يما ةصل م  بال 

جؤؤحء مؤؤ  مؤؤ  ليل  ؤؤ   لعيماةةؤؤ  ييؤؤى  لجوؤؤان فؤؤي  ليوا ؤؤ  شىلؤؤح م  إلرؤؤر    لمسؤؤيمن   التحؤؤالف مؤؤ  هةؤؤح ص  لملتؤؤاو  بؤؤل 
  لي ام  ليصنلي  لمعاني!! شلةس ييا محل ذكل محيا م   لشر يا شل ي   حث مملظ مليل ك نل  لشر يا..

تى  عؤة  لتي ةمؤات  لجوان ؤ   ل ينؤل   لمتمرلؤ  إر نتوؤا ييؤى  لتي ةمؤات بي   ألمل م   لمل ر  ه  ت لض ة  -( 3 
 لصؤؤؤانل  شتيحموؤؤؤا سةاسؤؤؤاتوا شرغباتوؤؤؤا ششجوؤؤؤات ة ليؤؤؤا   بؤؤؤل شت ؤؤؤلض يينوؤؤؤا  ليشؤؤؤا  ش لتر ؤؤؤف   عؤؤؤل  لمسؤؤؤايا ت 
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فؤي ! ةنؤث كاةؤن  لجوؤات  لممرلؤ  تؤل  مصؤيح   إلسؤالم ش لمسؤيمن   ( فؤي سؤينل     ألرري !(  لتي  امتوا لوؤا 
 ما تل ه م  سةاسات شهسالنب يمل..

م  بعار تجفةا  لميؤا   رطؤ  مت اميؤ  ليحصؤار   تخذفيما هنر   لعاش ما لمسأل  تمريل  لجوان م  هيمة  شهثل . 
ش لتجري  شبل  لمجاياو  ي   لحلكؤ  . ةنؤث هجيؤلت همليكؤا كؤل  لؤاشل ييؤى رفؤ  تقؤاريل يؤ  جورنيؤا فؤي مل قبؤ  

ا ات مؤؤ  تؤؤتوموظ  اإلريؤؤاص   ششدؤؤؤل  ألمؤؤل إلؤؤى ةؤؤا سؤؤيب همؤؤر ل ممسسؤؤات رنليؤؤؤ  ةلكؤؤ   ألمؤؤر ل   شتجمنؤؤا ةسؤؤ
شىلاا وا   شةال  لؤيالء  لمجايؤاو  شكؤل  ليؤب مؤيوظ  ؤاي بؤكل مؤ   ألبؤكال شلؤر لمجؤلن تومؤ  همليكؤا شيمال وؤا لوؤظ 

 بذلك .
 شيكذ  شبارتصار ه رل..

رر  لتي  جب ه  ةبحث فنوا ي  تصرر لقا ة ين تجاربيا  لماضة   مآسي ك نل   مما  جعل م  هيظ  ألم 
 لتمريل سل  ا  لجوان  لمقاشم  ليمقاشم  في  لملةي   لمقيي  يي مرضرع مصانر تمريل  لجوان.. 

.. تض  ليا تصرر ت  لبحث ي   لحيرل ش يل ه  ةيتقل لرض  تصررةا في ذلك ةذكل  عة  ألف ار  لتي
 و   لمستعا .. 

  إلسؤؤالم  كافؤؤ  مل ةيؤؤ  ميؤؤذ ه ذ   الجوؤؤان ثؤؤظ فؤؤلض شييؤؤى مختيؤؤف مل ةؤؤل  لاشلؤؤ  لؤؤر ة لةؤؤا فؤؤي ة ليؤؤ   لتمريؤؤل فؤؤي 
 إلسؤؤالمة  ميؤؤذ نشلؤؤ   لماويؤؤ  فؤؤي يوؤؤاه دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ شىلؤؤى نشلؤؤ   لخي ؤؤاء  لل بؤؤاو  فمؤؤ   عؤؤايظ مؤؤؤ  نشل 

 ش ل ؤيءان مؤ   لايةمؤ   إلسالم شمل ةي  شالسةما في  لعوا ش لذيية   لح يل . لرجاةا هةوا تقرم هساسا  ييؤى مؤر رن  لجوؤ
م   لجوان  لمبابل.. هش ييى ما ويت  م   لمر رن ي   لجوان م ل  لجحيؤ  ش لخؤل ج ش لعشؤرر..  لؤر ةنؤث ال تشؤكل 
 لحكؤؤا  ش لصؤؤا ات إال مؤؤررن   فلعةؤؤا  لسؤؤا ةاجؤؤات  عؤؤة فقؤؤل ء  لمسؤؤيمن  محيةؤؤا . همؤؤا  لمصؤؤاريا  ألساسؤؤة  ليجوؤؤان 

 مر رن  لجوان شهة ال  شما هنري  في همال   لمسيمن  .شةتى لياشل   إلسالمة  فقا كاةن م  

  ..لر ة لةا في غحش ت رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ شسؤل  اه لرجؤاةا  سؤما  كينؤل   ميوؤا  ؤا ردؤا لتحصؤنل  لمؤر رن
اةؤن شيك ي ه  نر  تيك  لاحش ت شآيةعتوا  بار( بار  ل يل   لمر ع   لتي هسمايا تبؤار  شتعؤالى   وؤرم  ل ل ؤا  ( ك

  ال تصؤؤانيهساسؤؤا  لتلدؤؤا يؤؤ   ؤؤليش لةسؤؤتعنا  لممميؤؤر  يرضؤؤا  يمؤؤا كؤؤا   ؤؤا سؤؤيب   ل  ؤؤار مؤؤيوظ.. فقؤؤا كؤؤا   لبعؤؤا 
 عا   ياما  جا   م  ه عان  لجوان. شيي منح  م   لمنح ت  لتي رؤم بوؤا رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فؤي رمؤس 

 شدارت ةالال  شسي  ألتباي  م   عاه..  هيطنن ل  لظ تعط لييي م   يي  ميوا ه  هةين ل   لايا ظ
هللا ال شريك له وجعل رزوي  بعمه بالسيل حت  يعبد )فقا رشي ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ  رل : 

 الذلة و   من قالا أمري ومن تابه بقوم فسو منسم(.رواه أحمد. توه ال رموي وجعل الصغار و
 يية  شسيظ شظل رماةوظ م   عاه. رغظ هةف  لموحشمن  فله   شرهق همت  م   عا في ظل رمح  ديى  

م  هدحاص فيس ات  لضالل ييى نرشص  لرسطة   لمحيرم  .  شىذ  هنيشوظ ذلك فيني لش  ألمليكا  لتي جعين 
 كا اء  لسنل !  غ اء شسةاستوا تحن ظل رمحوا  عا ه  دار  لمسيمر     تصانيا

اي  ال: كين جالسا ييا رسرل   ديى   يية  شسيظ فقال شفي  لحاوث  آلرل ي  سيم  ب  ة نل  ل ي
 ا شضعن  لحلص هشه ريا   فأ يل رسرل  رسرل   هذ ل  لياس  لخنل ششضعر   لسالح ش الر  ال جوان رجل:  ا

:  ذ)وا اآلو جاء القتال , وال   ال من أمتي أمة يقات وو و   الوق    ديى   يية  شسيظ برجو  ش ال
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 يغ هللا لسم و وب أووام ويرزوسم منسم حت  تقوم الساوة وحت  يأتي وود هللا , والخنل معقو  في نواصنسا وي
   رش ه  لطيل ةي (.(  الخنر إل   وم الايامة .

) إذا قن الناس بالد نار والدرهم , ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال : شفي  لحاوث  آلرل.. 
وتبعوا أذناب البقر , وتر وا الجسا  في  بنل هللا , أ قل هللا و نسم ذال ال  رفعه ونسم حت   وتبايعوا بالعننة ,
   رش ه هةما( راجعوا   نسم ( 

 ش لشر يا ك نل  في  لحق ييى  لاحش ش لايا ظ.. 
فيما فتحر   ليالن شرهش   ألر ضي   ديى   يية  شسيظ بوذه  لمعاةي    رسرل   ش ا  ةطيق دحا 

شرصربتوا  في  لشام ش لعل ق في يوا يمل.. يمر  في  لحر ي .. شهرير  سورل فيسطن .. فيما ييظ يمل 
 .. خيليظ هرسل م  ةلق لوظ  لمحصرل شهرسل لوظ  عيموظ هةوظ  ع ر  جيرن   شمجاياو  شلظ وبع ر  هر يا  

هساس ذلك  لجوان شما نره  شيكذ  فاض  لمال شتافق ييى  لمجاياو  ش ألم  م   عايظ رنل   شمان  شكا  
مبابل.. شهمر ل جحي  شرل ج هر ضي..  لر.. شيكذ  كاةن نشر   لمر رن ش لمصارف عبار   ءفي م  همر ل غيا ظ ش

 .. يءي  ةيقات  صب بوا  لخنل م  مر رن  لجوان م  مصانر ب
ة  لال تصان  عا ذلك ةحر  لمصارف م  جاوا . لت تمل  لاشر   لمال لةمأل بنن  لمال شلةصار يي 

 إلسالمي . هما لر ة لةا في نشر   لمر رن ش لمصارف في  ضا ا  لجوان  لنرم شتي ةمات  شجماي  لرجاةايا 
  لتاريخة  . ببساآ  ييى يكس ة لي   لتمريل 

فخح ة  تمريل  لتي ةمات  لمليق   المصارف  جب ه  تاطي مصاريا  لقتال   ش لتاريب   شهسل  لشوا ء 
شلذلك ش    لخيل شدلةا ليحال  لذي هبلت لبعة   ةلك   لمجاياو    ش إليالم    إلر شيذ  محال ش لمعتقين   ش 

 شلذلك فل  :. مآسة   
 
  التمويل في سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية : طريقة 

 مسايمات  أليضاء  لمجاياو  ةال  لقار  لتأسةس  لسلي .  -( 1 
يؤل  لمجايؤاو   ؤأمر لوظ مؤ   لمرثؤر ن   لمعؤلشفن  إلن ر   لسؤلي   لمجايؤا   لمسايا ت غنل  لمشلشآ  م    -( 2 
 . 
م  همر ل  ل  ار ش لملتاو   حنؤث  أرؤذ  لمجايؤاش  ةصؤنيوظ شيضؤعر  مؤا ييؤنوظ مؤ  ةسؤب   ء لايا ظ ش ل ي -( 3  

 بنن  لمال في بنن مال  لسلي   حسب ما وت ق يية   الشكل  لذي ة صي  فةما ويي.
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 موال التي يحل غنيمتها اليوم للمجاهدين في سبيل هللا:أوالً: األ

ذكلةؤؤا  عؤؤة  لت صؤؤنل فؤؤي فقؤؤل  هةكؤؤام بؤؤلعة  جوان ؤؤ  فؤؤي  لبؤؤاص  ل الؤؤث  لؤؤذي ت يؤؤظ يؤؤ   لتلبةؤؤ   لمت اميؤؤ   
 ليمجايا شلذلك ةشنل ييا إلى ذلك إبار  نش  ت صنل شةقرل: 
 مسؤيمن  ش لتؤي تمؤن  إلبؤار  إلنوؤا فؤي  ل صؤل  ل ؤاةي  تلت ح يذه  ألةكام ييى  لح ةق   لشلعة   لقا م  فؤي بؤالن  ل

( شيؤؤي ه   لحكرمؤؤات  لقا مؤؤ  فؤؤي بؤؤالن  لعؤؤلص ش لمسؤؤيمن   لنؤؤرم ةكرمؤؤات غنؤؤل  لحكؤؤظ  لشؤؤليي فؤؤي ش  ؤؤ   لمسؤؤيمن  
للن   لحكام  سيب شال وظ لي افلي  شبسيب ةكموظ  انل مؤا هةؤحل   شتشؤليعوظ مؤ    شألسؤباص   سا ط  ش  بلعة  
 وتقلر:  فلة . شيية  هرل  مما وحيا يذه  لح ةق  تأكنا   فلعة  
 حل أموال الوكومات المرتد  وأمال سا العامة , وأمال   بار مجرمنسا الوا منن . –أ 
في )ال  المس منن لسقوب أمانسم بسقوب شرعية الوكومات القائمهة التهي ارجانب الكفار  افة حل أموال   -ب 

 .  والذمة وإ)رام العسو  والمعاهدات مة الكفارليا لسا حق إوواء ارماو 
 حل أموال  افة غنر المس منن المايمنن في )ال  المس منن لنفا السبب السا)ق .  –ج 
 .  حل أموال المرتد ن من المجاهرين )تعاونسم مة ووات االحتالل ونصرتسم و   المس منن -ج 
لايهام حالهة الوهرب )نننها وبنهنسم . ووهدم وجهو  معاههدات  المواربهة ل مسه منن حل أموال الكفار فهي الهبال   -  

 من المس منن بعسو  )ننسا وبنن أولكك الكافرين. ا)ننسم وبنن  يانات وإمارات إ المية شرعية ت  م رواياه
شيعان لمحيا م   لت صنالت  لشلعة  في  ل صل  لخاص بذلك مما سيق   شلت صنالت . يذ   شكل يام 
 تجيب ضلص  عة  أليا ف لمصالم سةاسة  . شهذكل  التيينوات  لوام   لتالة :   لمصالم  لسةاسة  في

ةنث كاةر  في بالن  لمسؤيمن  هش فؤي بؤالن  ل ؤافلي  مومؤا تيبسؤر   ؤ  شنما وظ  لحلم   لقطعة  ألمر ل  لمسيمن   -1
ةقؤن  . ش لةقؤن  ييؤا ةتى شلر آله  لشك ييى هدل إ مؤاةوظ  فالشؤك ال وؤذيب  ل م   ل سرق ش لمعادي ش ليقا م .

يؤؤؤر بؤؤؤوانتوظ ه  ال إلؤؤؤ  إال   شه  محمؤؤؤا رسؤؤؤرل   . فةجؤؤؤب  لحؤؤؤذر مؤؤؤ   لر ؤؤؤرع فؤؤؤي نمؤؤؤاء  لمسؤؤؤيمن  شهمؤؤؤر لوظ 
 مقاس .ش شهيل ضوظ فوي ةل م 

م  كا  بني  شبن  هةا م   ل  ؤار يقؤا هش يوؤا  قتضؤي  ألمؤا  فؤال  حؤل لؤ  ه  وؤيقة يوؤاه هش  خ ؤل ذمتؤ    -2
ُفهوا بيهال ُعُقو ي في بالن  لمسيمن  هش بالن  ل افلي   ال تعؤالى  شهماة  سر ء  كا  ُنهوا أ.و  ا الَّذي ن. فم.  ش ؤال (1 لما ؤا : ي.ا أ. ُّس.

:    ُؤوال او. م.س  د.  . دي إيوَّ ال ع.س  ُفوا بيال ع.س    (.. 34:  إلسل ء   و.أ.و 
ةوظ  جؤؤب  ةتل مؤؤ  شكؤؤذلك  جؤؤب ييؤؤى هتبؤؤايوظ همؤؤا  همؤؤل ء  لجوؤؤان شهمؤؤل ء  لمسؤؤيمن  إذ شجؤؤاش  فؤؤي ن  ؤؤل  سؤؤيطا  -3

   لرفاء  ما هيطا همل ؤيظ م   لذم  ش ألما  لي  ار.
وأمهها .  ُأذ ههر هنهها بههالوكم الاههروي لت ههك ارمههوال والههدماء ل كههافرين والمرتههد ن مههن حنهه  ح سهها باههروطسا   -4

 ههة المصههالح والمفا ههد فيجههب أو يخضههة بعههد ذلههك لدراوممار ههة أومههال الغنيمههة مههنسم . توبنههق هههذه ارحكههام 
السيا ية بالسجوم و   هدد بعننه في مكاو بعننه فهي ووهه بعننهه فهنو توقهق ترتهب مفسهد  اهاهر  و ه  ذلهك 

شييؤى مؤ   جوؤل تقؤاول يؤذه .  لإل الم والمس منن حرم ذلك ليا رصل الورمة وإنما ل فسها  المترتهب و ه  ذلهك
 ألةكؤؤام  لشؤؤلعة  ش  هيؤؤل  لؤؤذكل شيؤؤظ  لعؤؤارفر   ؤؤأمرر وتخؤؤرض  انؤؤل ييؤؤظ بؤؤل  سؤؤأل مؤؤ  و ؤؤق  ؤؤ  مؤؤ   ألمؤؤرر ه  ال

  لسةاس   لشلعة  م   ل قا   في نويوظ شفوموظ جوانيظ. 
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 مصا ر غنائم وفيء  رايا المقاومة وطريقة وسمسا )نن المجاهد ن : 

ر  شةعرن لسةاق  لبحث ليقرل  أ  مصار  لتمريل  ألساسي لسل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة   جب ه   ك
 عا  ةطالق  لعمل  مال  لمجاياو   لخاص   هش ما  صيوظ م  تيليات غنل مشلشآ  م  محسين  هشفةاء . ير 

 م  همر ل : ءم   لايةم  ش ل ي
 
 .     المواربنن في )ال هم أو في )ال نا الكفار أموال  -1
مسهه منن العههام نن فههي ت ههك لوفههف  مههاء ال االنتبههاهأمههوال الوكومههات المرتههد  المتعاونههة مههة ااحههتالل مههة  -2

 المصالح المخت فة . 
 أعياو من تبته ر تسم )والئسم ل كفار ومظاهرتسم و   المس منن فأموالسم حالل  دمائسم لر تسم .  -2
 

  في سرايا المقاومة اإلسالمية العالمية:  والفيء.وزيع أموال الغنائم 

ةا تقسظ  لايةم  بن  سلي  م    لمجاياو  ي  ذلك ه ام  لجوان  ألفااةي شكييا  لقانر سألن بةخيا  
 غيمريا فقال  لتالي: 

% مؤؤ   لمؤؤال  لمايؤؤرم 20 لقايؤؤا   ألساسؤؤة  :  فؤؤي  سؤؤم   لايؤؤا ظ يؤؤر مؤؤا  ؤؤلره  لقؤؤلهللا   فؤؤأ  هلل رمسؤؤ ( : شيؤؤر  -ه
 % ( م   لمال  لمايرم  قسظ ييى  لمجمري   لمجايا   لتي غيمت .80ورض  في بنن مال  لمسيمن  . ش 

ت اق بن  هيضاء  لسلي   لمجايا  يذه  يل  لايةم  ييى آليقؤ   سؤموا شمؤا  ت قؤر  ييةؤ  هة ؤذشه  العؤال ييؤى  ال -ص
%  شى  رهش  هيؤؤان  ذلؤؤك  اللضؤؤا 20ه  ال  قؤؤل  لقسؤؤظ  لمصؤؤلشف فؤؤي مصؤؤالم  لجوؤؤان ش لمسؤؤيمن  يؤؤ   لخمؤؤس شيؤؤر 

 .  يل  لعمل ه نشه  االت اق لحاج  تي ةموظ هش سليتوظ لمصاريا  لجوان .
إذ  كاةؤؤؤن  لسؤؤؤلي  تعمؤؤؤل  قؤؤؤر  تي ؤؤؤةظ هش مجمريؤؤؤ  سؤؤؤل  ا هرؤؤؤل  تؤؤؤرفل  لخؤؤؤامات  لعامؤؤؤ  مؤؤؤ   لؤؤؤذرنل  ش لسؤؤؤالح  -ج 

ش لايا   ش لير هم  ألرل .  سوظ ل اف  هيضاء  لتي ؤةظ بيصؤنب وت ؤق ييةؤ   حسؤب  لتل ضؤي بؤن  قةؤان   ش الستطالع
 ذلك  لتي ةظ ش ر ياه . 

ي  سم  ما تحصي   لسل  ا  لمقاشم  م  غيا ظ م   لعاش ير ييى  لشكل شيية  فل   لطليق   لمقلر  لاويا ف
  لتالي: 

تقؤؤرم  لسؤؤلي  بتخصؤؤةم بنؤؤن مؤؤال رؤؤاص بوؤؤا تضؤؤ  فةؤؤ  مسؤؤايمات هيضؤؤا وا هش مؤؤا تحصؤؤي  مؤؤ  نيؤؤظ غنؤؤل  -1
 مشلش  أليمالوا  لجوان   م  معارفوا  لمقلبن   لمرثر ن  كما تض  فة  ةسؤب   لخمؤس ييؤى  أل ؤل مؤ  هي غيةمؤ 

 % م   لايةم  هش قةمتوا  لمالة . 20تايموا هي 
وت ؤؤق هيضؤؤاء  لسؤؤلي  ييؤؤى  ألسؤؤس  لمالةؤؤ  فةمؤؤا بنؤؤيوظ إذ  هر نش  رفؤؤ  ةصؤؤ  بنؤؤن مؤؤالوظ ليمسؤؤايم  فؤؤي هيؤؤان    -2

 ارتوظ  لتسيةحة  م ال  هش  إلة اق فؤي شجؤره  لجوؤان هش معاشةؤ  سؤل  ا هرؤل  هش معاشةؤ  هسؤل  عؤة مؤ   علفؤر  مؤ  
 يا يوظ في  لجوان في سينل   هش ما رهش  م  مصارف  لمسيمن .  لذو  فقاش 
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وت ق هيضاء  لسلي  ييى  ألسس  لتي  قسمر  بوا ةص  لبا ي هيضؤاء  لسؤلي   لؤذو  لؤظ  شؤاركر  فؤي يميةؤ    -3
 :م  يميةات  لايا ظ مبابل ..  ايتباريظ ن يمن  ليسلي  شبوذ  وت امير  فةما بنيوظ فم ال  

لمي ذو  شسوظ ل ل يضر م   لسلي  لظ  حضؤل  لتي نؤذ  عؤا إرؤل ج  ل رجل م   ر  ييى ثالث  هسوظ ل مك  ه  وت ق
  العال ش إلةسا  . و   لمرفق .  إةقاذه لخمس هش ما  ت قر  يية  فةما بنيوظ شما  ت قر  يية  لحموظ 

 
************* 
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 الباب الثامن                                                                    الفصل الثامن

 

 نظرية اإلعالم والتحريض في دعوة المق اومة اإلسالمية العالمية
 

ََ يَْغِلبُوا ِمائَتَيْ   ال   تعالى:  ََ َصابُِرو َْ يَكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرو ِِ اْلُمْؤِمنِيَن َعلَ  اْلِقتَاِل إِ ِن َيا أَينَها النهِبين َحر ِ

َْ يَ  ََ َوإِ ِ  ش ال تعالى:  . (65 ألة ال:  كُْن ِمْنكُْم ِمائَة  يَْغِلبُوا أَْلفاً ِمَن الهِذيَن َكفَُروا بِأَنهُهْم قَْوم  ال يَْفقَُهو فَقَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه

َْ يَكُفه بَأَْس الهِذينَ  ُ أَ ِِ اْلُمْؤِمنِيَن َعَس  َّللاه ََدن .َْنِكيالً  ال .َُكلهُف إِاله نَْفَسَك َوَحر ِ ََدن بَأْساً َوأَ ُ أَ  . (84  ليساء:  َكفَُروا َوَّللاه
ش ا هرذ  لتحلية ييى  لجوان ش لقتال ش لتحينب فة  شذكل فضي  ش لرينا م  تلك  مساة  كينل  م  هللا ات 

  لقلهللا   ل ليظ ميذ ةحلن هللا    إلذ   القتال في  لسي   ل اةة  ليوجل  ش ال   تعالى: 
  َِعلَ  نَْصِرِهْم لَقَِدير  أُذ َ َه َّللاه ََ بِأَنهُهْم اُِلُموا َوإِ َْ يَقُولُوا *   ََ ِللهِذيَن يُقَا.َلُو ِ إِال أَ الهِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحق 

َمْت َصَوامِ  ِ النهاَس بَْعَضُهْم بِبَْعِض لَُهد ِ ُ َولَْوال دَْفُع َّللاه ِ َكثِيراً َربننَا َّللاه ُع َوبِيَع  َوَصلََوات  َوَمَساِجدُ يُذَْكُر فِيَها اْسُم َّللاه

َ لَقَِويٌّ َعِزيز   َه َّللاه ُ َمْن يَْنُصُرهُ إِ َه َّللاه  .( 40-39)الوج:    َولَيَْنُصَر

شكما ة ين هللا ات  لقلهللا   ل ليظ  التحلية ييى  لقتال شةة  لمسيمن  يية  ف ذلك جاءت  ل  نل م  
يصرص  لييري  ش لسي   ل عية  ش لتقليلي  مي  ديى   يية  شسيظ تحة ييى  لجوان شت صل في فضي  شهجله  ل

فنوظ  لحمة  لاوي  ش لباة أليا         شما هيا   ليمجاياو  ش لشوا ء   شتستي ل  لمممين  ليقتال   شت نل
 ش للغب  في  ل ر ص يياه . شتعايظ  ليصل ش ل  ل ش لتمكن  .

شيك ي ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ  ا رلج بي س  ليجوان  مل ت ك نل  . شهرسل هةب  لياس إلة   
ييى ر  ات  لاحش ت شل ةان   لسل  ا . شجوح  لاح   شريى بمشةوظ  . ش ضى ةةات   عا شيجاياش  شيقاتل شيحلض 

ى هتاه  لةقن  دير ت   شسالم  يية .  لمممين  كما همله رب  تبار  شتعالى . فجايا في   ةق جوانه ةت
ييى فل ش  لمرت   شير وي , هة اس   شبقى كذلك ةتى لح ات   ألرنل .. ف ا  يظ  لاحش ش لجوان يم  شير

 ألرنل   لحكة   لطايل .  حة ييى إة اذ جةش هسام  لقتال  للشم.. شيردنوظ هرلجر   لمشلكن  م  جحيل   
  لعلص.. 

ش لبايث يية . شموم   لخي اء ش ألمل ء ش لعيماء ش لايا  إلى   ش آلملي   المعلشف   لجوان ش لتحلية دير
م  كل بل  م شآبقات  ألم . يذ  إذ  كا  آيبا  ليعاش في ن اريظ شىيالء  ل يم    شةشل   لاوي  شر  ات  شتحكةما  

ض ش ألرض ش لمقاسات كما ير بأة  لشليعت  في  ألرض. شىما إذ  دار  لجوان نفعا  ي   لاو  ش لي س ش لعل 
 لنرم   شكما كا  في ههمي   لير هل  ل يل .. فور م  هيظ  ل ل  ة ييى كل مسيظ يام    شييى هيل  لعيظ 

يي  لملضوظ شيييوظ  لماةع  لوظ م   لجوان   لعجحيظش لايا  إلى   . بل ةتى  لذو  يذريظ   ي   لقتال 
لَْيَس   حلكر  هلسيتوظ  الاير  إلى   ش لتحلية ييى ةصل  نوي  فقال تعالى: بتل  يينوظ  يرل يذريظ  أ   

ِ َورَ  ََ َحَرج  إِذَا نََصُحوا ِله ََ َما يُْنِفقُو عَفَاِء َوال َعلَ  اْلَمْرَض  َوال َعلَ  الهِذيَن ال يَِجدُو سُوِلِه َما َعلَ  َعلَ  الضن

 ُ  . (91  لترب :  َغفُور  َرِحيم  اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيِل َوَّللاه

شكما  ين فل  كتاص   تعالى شسي  ةية  ش سنل   لمصط ى ديى   يية  شسيظ شسنل  ري ا    لل باو  
م   عاه شدالم  لمير  ش لسالآن  ش ألمل ء م   عايظ ييى مل تارير  إلسالم   ةافي   القصم ش ليماذج 
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ار في فير   لتحلية شهسالنب  شنرشس  شييله شتجارب . شيي م  هيظ  لتل   ش لسنل ش لعيل. شتشكل كيره   م   آلث
 لع ةظ  لذي  جب ه  ةعرن إلة  شتاتلف مي  شةقرم   ليض   لتحلية  لنرم في هم  ر   يينوا  ل سل شغيب ييى 

ينوا رادتوا شيامتوا  لقعرن. شنص في غاليتوا  لع مى  لري  م  ةب  لاةةا شكل  ة   لمرت . ةتى يات ي
إلى  صعتوا تتياييوا تيايب  لذ اص   كيأل  ألمظ شتا ين تماما  كما هريل رسرل   ديى   يية  شسيظ تا يي 

 لضر ري شتيوشوا ةوش  ل الص  لعر ني    عا ه  فل  ةل سوا. شسكن ي   لحق ش لاير  ليجوان ش لاف  ييماؤيا 
   شتاه يامتوا في  حرر  لعجح ش لضةاع ..

ي  ستخالص ة ليات يمييا شةلكتيا م  رالل تقنةظ نرشسيا شتجاربيا  لماضة    ييل مسار شةعرن ف 
في دحرتيا  لمعادل . إذ  مك  نر س  تجارص  لتحلية تيك م  رالل مجاالتوا   لجواني لاير  ش لتةار 

 شمقرماتوا  إليالمة   ألربع   حنث ةارسوا ييى مستر : 
  تج  إلنوا رطاص  لمحلض م   لمسيمن . :  شيي  لجو   لتي جسة الخواب  -1
 : شيي  للسال   إليالمة   لتحليضة  ش لاير   لتي شجووا  لا يي ليجوان.فوون الخواب  -2
 :  شير لوج  شبياؤه شآليق  تقا م  لايرت .أ  وب الخواب -3
 س لايرتوظ ليجوان. : شيي  لرسا ل  لتي  تبعوا  لا يي ليجوان إل صال رسالت  ليياطريقة إيصال الخواب  -4

فلذ  ما جئيا ليعقا مقارة  كي ةستخيم آليقتيا شة لي  يمييا في  إليالم ش لتحلية م  رالل  لتجارص 
  لسال   شمعطةات  لر    شتانل ت  سيبا  شى جا ا  ةجا ذلك كما ويي: 

 
  :ًالتجارب التاريخية القديمة:  طريقة التحريض في أوال 

إلى  لجوان ييل تاريخيا كي  ورجور   لخطاص  الجوان إلى يمرم  ألم   :  كا   لايا جسة الخواب -
 كاف  بل  حوا شآبقاتوا  ةكاموا شمحكرمنوا   فقل  وا شهغيةا وا   ه ريا وا شضع ا وا   م  كل جيس شلر  

 شييصل م  ييادل يذه  ألم   لمحما  .
وان  لطيب ه ام كا  ةال  ألم  :  كا  يمرم فحر   لخطاص ير تحلية  ألم  ييى ج فوون الخواب -

ما كا  م   لعح ش لسمنن    بتذكنليظ  األجل ش ل ر ص ييا   لوا     لياس شىرل جوظ م   ل يمات إللى  ليرر   
شما وتلتب ييى  ل  ل م   لاحش م   تساي  نشل   إلسالم  شما  فةة ييى  ألم  م  رنل ت  لجوان شغيا م  

 شفترة  . 
ما في ه ام  لير هل شغار ت  لعاش   كا   لخطاص ويصب ييى إثار  بر يث  لانل  ش لحمة  شىذ  كا  نفعا  ك

لياو  ش لعلض ش ألرض   ش لاف  ي  هة س  لمسيمن  شهمر لوظ. ش لتذكنل  الرينا  لمتلتب ييى تل   لجوان م  
 ض شسيي  لذري  شرل ص  لعقاص ييا      شم   لذل  ش لصاار شتحكظ  أليا ء ش تل  ألة س ش ةتوا   أليل 

  لا ار. 
: كا  هسيرص  لاير  إلى  لجوان  عتما ييى إثار  مكام   لانل  لاو    شيستي ل مكام  أ  وب الخواب -

 لطم  في جيا   شي ر شرضر ة  شمكام   ليخر  ش للجرل  في ة رس  ألم  شكا   عتما ييى كل هللافاق  لريا 
 ش لخطا   .  ش لرينا شكا  شسنيت   لشعل ش لي ل
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:  كاةن  لمساجا هساسا  يي  لمحل   ألساسي لألم  ةنث كاةن محل نرشس طريقة إيصال الخواب -
 ل لماةات ي   لسالآن  ش لخي اء ش ألمل ء .   لعيماء شرطا ات  لخطباء.. شميوا تصار  ألربار ش لميابنل ش
  ألةر ل.شكذلك ميوا تخلج  ل تاش   الجوان  حسيوا ك ا   هش ييةا   حسب 

شكا  لألن اء ش لشعل ء ش لخطباء نشر كينل شمكاة  ملمر   في مجتمعات  لمسيمن . شكاةر  شالسةما في  
 لير هل  ل يل  ووةجر   ألم  ييى  لاف  ش ليذل ش لعطاء ةنث كاةن تيتشل تيك  لخطب ش ألبعار ش ل تاش  لتسنل 

 بوا  للكبا  شتيي   لمشارق ش لماارص.
 
 و.نظيما.ه السرية المعاصرة :  الجهاديض واإلعالم في .جارب التيار ثانياً: التحري 

 شتياشل ذلك ه ضا  م  رالل هركا   إليالم ش لتحلية  ألربع :  
:  إذ  ما ة لةا إلى غالية  ةشل ت شهنبةات  لتةار  لجواني شمحتر يا شلوجتوا ش ألشسا  جسة الخواب -

  كا  مرجوا  إلى  ليخب  م  بباص  لصحر   إلسالمة   الارج   لتي  ستوافتوا   سيجا ه   لخطاص في مع م
 .  ةصلي  ألشلى شربما  شكل بب  

ركح  لخطاص  لجواني ييى مرضرع  لحاكمة   الارج   ألشلى   شهرذت ف ل  ك ل   فوون الخواب: -
 ألي ظ م  فحر   لحاكظ شم اديت  شآا  ت   ش ضة   لخلشج ش ل رر  يية    ش ألنل   ل قوة  ييى ذلك  لقسظ 

  لخطاص شرسال   لجوانون   إليالمة .
شميذ  لجوان  ألفااةي  ألشل هش رل  ل ماةنيات   شييى مل  لعقا  ألرنل في  لتسعنيات هضةا إلى مرضرع  

آلشةاتوا  لعقا      لتي آبعتوا  ليوج   ليخيري  ش لصةا    لحاكمة   لمرضرع  لعقاي شفق  ألسس  لسيفة  ش
عقا    شيكذ   مك   لقرل  أ   ل حر .. فحر  رسال   إليالم ش لتحلية لا   لجوانون  كا  هةاني  لعيمة   لم
ةخيري   شلظ  ك  ذ   عا بعيي  مك   لقرل  أة  مرج  لجماينل  ( شذ  آا   معقا شحا مية –وقائد  لطلح  

  كالجاةب  ال تصاني جماينل  لمسيمن  يام . ش ا غاص ي   شكل بب  كامل ه عان م اتةم  لطلح  ألرل 
 . رطا ا  هةان ا  ميايقا  ييى ة س ش لسةاسي   شه عان معاةا   لمسيمن   لنرمة  . لقا كا    الجتماييش 

ش ل رقة  . بل شبك نل   ليخيري :  تمنح رطاص  لجوانون   إليالمي  لتحليضي إجماال  أ  وب الخواب -
   ش لل ا ق ش ستمال   لجماينل م  م اتةحوا  لي سة  . شكا  م   لشا  ش لج اف شغيب   لرينا شغةاص هللافاق  لعاآ

  ألسيرص درر  لي حر  هةان    لطا   ش لطلح ةخيريا  في هسيرب  كما فحر ه  اإلجمال.
في إ صال رطا   ييى هسيرص  لميشرر ش ليشل   لسلي    لجواني يتما  لتةار   طريقة إيصال الخواب: - 

اسنن  لصرتي ش ا تمنح  لمجورن في إ صال  لميشرر  أة   ينل جا   قةاسا  إلى ةجظ .. شفي هةةا   يني  جا    ل 
  ألن ء  لعسكلي شآرل  لما   لتي يمل بوا.. 

إل صال هي رطاص ليجماينل  ما وتياسب م   ف ي ملةي   لعمل  لسلي ش يل  لمر جو  لظ  ك  ييا  مجورن
 ألمية  إلى دعرب  شدرل ذلك  لخطاص ! شبعا رلشج ةال   لسلي  ! شم   بتعال  لمر جو  هنت  ألشضاع 

 لتي ةمات إلى  لموجل.. دار  لخطاص  عنا   .شلظ  صل إلى  لرآ   ألم  لمعيي  ال رر  ! بل دارت ةشل ت 
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 لجوانون  عبار  ي  ةشل ت مواجل  تم ل رطا ا  ذ تةا   كتيوا ثي  م   إليالمنن  شيرهيرةوا في هشسا   لجوانون  
 عناش   ل ء   ذ ت هف اريظ  لتي هللامير  بوا شلظ  ستطةعر  إ صالوا يميةا   ليياس!! هة سوظ لة

هشج   ل شل  شباإلجمال  مك   لقرل ه   لبعا  إليالمي ش لتحليضي لجمايات  لتةار  لجواني كا  هةا هبله
فااةي ش ةتشار في  ألن ء.. شلظ  سجل هي ةجاح .  ليوظ إال  عا  ة ل   يقا  لجم   لعلبي في  لجوان  أل

 لجوانون  في  لمواجل ش لمالذ ت.. ةنث ةصل ةرع م   ةتشار  ل  ل ش ألنبةات  لجوان   في هشسا   لصحر  
ذ توا ش تسعن هللافاق  لما  لجواني ن رل  لصحر  شل    لخطاص  قي  عنا   ي  مختيف بل  م  ألم  كما  شكة ا  

 شةريا ..  
 

 الجهادية في الجبهات المفتوحة:  ثالثاً: التحريض واإلعالم في التجارب 

شليأرذ م اال  ييى ذلك هيظ  لتجارص شيي  لجوان  ألفااةي ضا  للشس ش لجوان م   لمسيمن  في  ليرسي   
ضا ةمالت إ ان   لصلص  لصينية    ثظ تجلب   لجوان في  لشةشا  ثظ هرنل    لجوان  لعلبي إلى جاةب آالبا .. 

عا   هممةا ييى مستر  هم   إلسالم في  ضا ا مر جوات جوان   فيجا ه  شيي هبله  لقضا ا  لتي هرذت  
  لمياةي  ألربع  لإليالم ش لتحلية في تيك  لقضا ا كاةن كما ويي: 

:  ترج   لخطاص  إليالمي في كل تيك  لقضا ا  لجوان   إلى يمرم  ألم   كل بل  حوا جسة الخواب -
 كما ير  ألدل. 

خطاص ييى مسأل   سةط  م ورم   بعيةا ( شة ةق  نوية  ر سخ  م  يقا ا :  ركح  لفوون الخواب  -
يمرم  لمسيمن  شيي نف   لصا ل  لااهي  ألجييي  لعاني ييى  لمسيمن  شه   لجوان معوظ شةصلتوظ  الي س 

 ش لمال فلض ين  ييى  لمسيمن . 
ى  لرينا.. شرجم  تجاه  لريا :  كا   ألسيرص ياآفةا  سيسا .. تحليضا  جم   لريا إلأ  وب الخواب - 

  ال ر ص ش ألجل ييى  لجوان شييى ما هيا   ليمجاياو  ش لمل  طن  ش لشوا ء..
 يتما  لخطاص في با وت  هش رل  ل ماةنيات ييى  لمجالت ش ليشل ت ش ل اسنن   طريقة إيصال الخواب: - 

 ش ل ناور.
مة  ر  ع  في ذلك تستأيل  لار س  ش لتأمل ش الست ان  رةم    مارس  إيال وبد هللا و امش ا هسس  لشةر  

 ميوا ش لتطريل ش ليياء يينوا..
ثظ هضافن  لمارس   إليالمة  ليجوان في  ليرسي   عا   موما   استخا م  ل ناور ش ل اسنن. شسات ثال  يا ي   

 لتجلب  إلى هللارل ما يا . ثظ نرل  لجوان  لعلبي في  لشةشا  ييى  لخط  لةطرر ت تةكات  إلةتلةن  فأشدل 
 يمير  ييى ةشل  ل ناور ه ضا  شسجير  ةضرر   ي ةما .. شباالرتصار..  شةجاةوا. ش

لقا كا   ليجاح  إليالمي في جوان  لجيوات ي ةما  شال هنل ذلك شال هبي  م   لر     لوا ي   لتي ش  ن فنوا 
 لمالون  م   ل قل ء ش ألغيةاء ش للجال ش ليساء..  ألم  م  تيك  لقضا ا ش ةعكسن في جرنيا   حل همر لوا  مئات 

 شبطنل   فيذ ت هكبانيا  اآلالف  بل  عشل ت  آلالف إلى ساةات  لشلف ش ليصل ش لشوان . 
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شم  رالل نر س  يذه  لتجارص ش لارشس ةخلج  الخالد  ش لعيل  لتي تساياةا   لذ    شترفةق  ييى 
  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  . شنيرتوا  لجامع   لمت امي   لذ    شض  هسس ة لي   إليالم ش لتحلية لسل 

 . شهيظ يذه  لارشس ش لعيل  لمست ان  م  تجاربيا  لسال   في يذ   لمجال  لحنري  لوام: 
( كمؤا المسه منن( ش  المهؤمننن.. هي كل  لمؤممين . شل  ؤا  حرك المؤمنننو  قرل   سبحاة  شتعالى  -( 1  

عيرم إذ   ة ؤلن  نل  لي ؤ, ييؤى هيؤل ميؤ   إلسؤالم هيؤل ال إلؤ  إال   . شىذ   جتمعتؤا يؤظ ل ؤ,    لمسؤيمن ( هيؤل ير م
  إلسالم   شرم ل ,  لمممين   لص ر   لمممي  ميوظ كما  ال تعالى : 

 ) واله اروراب فمنا ول لم تؤمنوا ولكن وولوا أ  منا ولما  دقل اايماو في و وبكم ( . 
 لشايا ييا . ه   ألمل للسرل   ديى   يية  شسيظ بتحلية  ألم  في  آل    لتي كاةن هساس  شمرض 

 نيرتيا شمستيايا شميطيق ة لياتوا شبعاريا شيي  رل  تعالى:
   فقاتل في  بنل هللا ال تك ا إال نفسك وحرك المؤمننن يي همل ل ل فلن شت يةا بخصي ..

م  عاش .. شهمل ليمجايا يام  شأليل  لعيظ ش لاير  شهدحاص  لخطا   ش لقيظ ش ل يم     القتال  سر ء  اتل  لياس ه
ه   حلضر   لمممين    هي كل  لمسيمن  .  فالارس  ألشل ير  إلتجاه لألم    كل  ألم    باير   لمقاشم  . 

ا ه  ةحلض  لجمة  شلةس فقط لخادتوا م  هيل  لصحر  هش هيل  لتاو  . فالجوان فليض  ييى  لجمة  شييني
ضعة وظ   شالسةما شه  نير   لمقاشم  يي نير  نف  دا ل يام  بل     فاجليظ    ريوظ ش شةقاتل معوظ بليظ ش

  إلسالم  لعام .
ه  هةجؤؤم بؤؤعار ت  لحشؤؤا ش لجمؤؤ  ييؤؤى  لجوؤؤان كاةؤؤن بؤؤعار ت  لجوؤؤان ضؤؤا  لصؤؤا ل  لخؤؤارجي. شيؤؤر ةاليؤؤا  -( 2 

فعيؤؤى رسؤؤالتيا  لتحليضؤؤة  ش نيرتيؤؤا ه  تتخؤؤذ مؤؤ  ذلؤؤك هسؤؤاس  لؤؤاير .. نفؤؤؤ   لنؤؤرم . شيؤؤر يؤؤاف نيؤؤر   لمقاشمؤؤ . 
  لصا ل ش ل ليض   لعنية  في ذلك. 

ه  همؤؤ   إلسؤؤالم  لنؤؤرم تتعؤؤلض لوجؤؤرم  لصؤؤا ل يينوؤؤا فؤؤي كافؤؤ  ميؤؤاةي شجرنيؤؤا  فوؤؤر  سؤؤتوافوا فؤؤي نويوؤؤا  -( 3 
هيؤؤل ض  ؤؤاألذ  ش ةتوؤؤا   ل ل مؤؤ    شفؤؤي همر لوؤؤا  اإل ؤؤان    شفؤؤي   اإله لؤؤ  ش لطمؤؤس ش لتيؤؤاول   شفؤؤي هة سؤؤوا  القتؤؤل ش

شثلش توؤا  اليوؤؤب ..  لؤؤر  شلؤذلك فؤؤل  م تؤؤاح  لجوؤؤان شبلةؤام   لتحؤؤلية شبؤؤعار ت   جؤؤب ه   كؤر  بؤؤامال   ل ؤؤل ذلؤؤك 
  شيجب ه   أرذ م تاح  لطلح ش لجوان ثال  ه عان يام  شيشتمل بلةام   إليالم ييى ت ادنيوا:

 و  المقاومة اإ المية العالمية :أبعا  الر الة ااوالمية لدو
 أر او الد ن  وأ سه (.  –المقد ات  –الدفاع ون )العقائد     أوال: البعد الد ني:

 مقومات الوجو ( . –اررك  –الدفاع ون ) المروات    :تانيا : البعد االوتصا ي
 الدفاع ون ) الكياو الوضاري مقومات الوجو  ( .   تالما : البعد السيا ي:

:  الههدفاع وههن الكرامههة واروههراك والاههيم والممههل واروههراد والتقالنههد العاليههة الموروتههة,  بعهها : البعههد العههاطفيرا
  الغنر  والرجولة , وحماية العرك والارد ...

 
 سؤؤؤتعمال  ألسؤؤؤيرص  لشؤؤؤعيي  لعؤؤؤاآ ي  لسؤؤؤول   كؤؤؤا  هسؤؤؤاس نيؤؤؤر  يؤؤؤر م  ألمؤؤؤ  شلؤؤؤةس  لمطؤؤؤرالت  ل قوةؤؤؤ   –( 4  

شت ادنيوا.. فلثار   لانؤل  ييؤى  لؤاو  ش لمقاسؤات.. ش ليخؤر  ييؤى  لعؤلض ش لؤام ش لمؤال.. شمكؤام  ش لمسا ل  لعقا   
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 للجرلؤؤؤ  فؤؤؤي  لمسؤؤؤيمن  ش ل ؤؤؤأر ليؤؤؤاو  ش أليؤؤؤل ض ش ألة ؤؤؤس ش ألمؤؤؤر ل.. إثؤؤؤار   لعر آؤؤؤف فؤؤؤي مؤؤؤآثل  لجوؤؤؤان ش صؤؤؤم 
جيؤ  شميؤاهل  لشؤوا ء شمؤا هيؤاه   لوؤظ  لبطرالت شمآثل  أل طال ش لشوا ء  ا ما  شةاو ا .. إثار   لشجر  ش ألبر ق لي

 ش  لتخريا م   لقعرن شير قب  في  لاةةا ش آلرل  ..  - ليوظ  جعييا ميوظ بلةمتك  ا رص شكلمك شفضيك  -
 يتمان  لطؤلق  لمتيريؤ  فؤي هسؤيرص إ صؤال  لخطؤاص أل   كؤر  بؤعيةا .. ش فؤي يؤذ   لحمؤا  فؤل   لمحؤرر    -( 5 

جموؤؤؤرر يمؤؤا..  إلةتلةؤؤؤن ش ل ضؤؤؤا ةات.. ثؤؤؤظ مؤؤؤا  مكؤؤ  ةشؤؤؤله مؤؤؤ   ألفؤؤؤالم ش لتسؤؤؤجنالت  لل ةسؤؤةا  فؤؤؤي  لتمؤؤؤاس مؤؤؤ   ل
ش لممل ات ييل ه ل ص  ل رمينرتل. يذه  ألسالنب  لشعية   لتي تطال  ليخبؤ  شيامؤ   ليؤاس    امؤن بوؤا فعؤال  ةجؤ  

ةطؤاق ش سؤؤ  ت ؤؤرق   ييؤى مؤؤ  وليؤؤا  لؤيالغ مؤؤ  ريقؤؤ .  ف ؤي  لر ؤؤن  لؤؤذي كؤا  ت ؤؤالةا آبايؤؤ  كتؤاص شةشؤؤله ييؤؤى 
إمكاةةات هك ل  لتي ةمات . ةا ةؤك يؤ  دؤعرب  ةشؤل  ل  ؤل  لجوؤاني بؤل  سؤتحالت .. نريؤن  ل ضؤا ةات ش إلةتلةؤن 
ش ل رمينرتل كل  لينرت.. هغيةاء شفقل ء ييى ةا سر ء.. شدار  ألمل ال  حتؤاج   عؤا ترفنؤق   هك ؤل مؤ   لعحيمؤ  

  ل ةام بر جو  شبيء م   لحلكة  شسع   ألفق . ش لصاق ش لية  ش إلرالص في  لصاع  الحق ش 
يؤؤام إغ ؤؤال نشر  لمسؤؤاجا شممتمل توؤؤا  ألسؤؤيرعة .. رطؤؤب  لجمعؤؤ    يؤؤذ   لم تؤؤاح  لع ؤؤةظ  لؤؤذي هيطؤؤاه    -( 6 

 لررث   ألةيةاء.. فأضاي  هك ل ييماء شنيا  يذه  ألم  ر با  شرغبا  ليسالآن .
 يانت .. لمساجا     عا إيالمي تحليضي غا ب  جب إ 

 البت ؤؤؤار ش لتيؤؤؤرع فؤؤؤي  ألسؤؤؤالنب ش لمضؤؤؤامن  ش لتجاوؤؤؤا ش لحضؤؤؤرر فؤؤؤي  ألمؤؤؤ  شرطابوؤؤؤا  مسؤؤؤتجا ت  لقضؤؤؤا ا  -( 7 
 :شمتا ع   للسال   إليالمة  معوا..شيية  فل  

 :قالصة نظرية  ااوالم والتوري  لدوو  المقاومة اا المية العالمية 
 

يلبنوا   جاييوا  كل  ألم   كل بل  حوا. يالموا ش. م  رطاص  لمقاشم  متج  لأل  أوال :جسة الخواب:
 ل ل مقصرن باير   لمقاشم  كما  ال تعالى .. فقنليا شغينوا   ذكليا شهة ايا    ايايا  ياميوا ش  شيجمنوا 

 ( كل  لمممين  هي كل  لمسيمن .  وحرك المؤمننن 
سيظ شمسيم  شت ادنل  ل حر   حسب كل ير نف   لصا ل شهة  فلض ين  ييى كل م  تانيا : فوون الخواب:

    ل ل فئ   ما وياسيوا . لخاد ات لخطا ييا  ش  لمرج  ليعمرم   فويا   لخطاص  لعام   بليح  
ييى  ار هفواموظ شييموظ شثقافتوظ شلاتوظ شةريوا..   رطاص  لياس ييى  ار يقرلوظ   تالما :أ  وب الخواب:

ش للةم  شجم   لم لق شة ي هسباص  ل ت  ش لت لق . م   اسيرب   لتألةفالخطاص  لعام  لمرج  لعمرم  ألم .. ه
هجل  الجتماع ييى نف   لصا ل . شهسيرص ذلك  لخطاص  لجان ش  لعاآ ي ش لقا ظ ييى   ال تاص ش لسي . شهما 

 . م   ل قاف  ش لجيس ش لحال  لخاص بوظ  لخطاص  لخاص فأسيرب  ما وياسب ةال هيي  
: كما هسي يا  ستخا م  لرسا ل  لشعية  ش لعصلي  في هللا  ش ةا شييى رهسوا : صال الخوابرابعا : و ائل إي 

 الرسا ل  لمقلشء  ش لمسمري    ش لمصرر   إل صال   ل ضا ةات شببكات  التصال ش ل رمينرتل . شى صال رسالتيا
 . إلى كاف  آبقات شبل  م  ألم   رسال   لمقاشم 

 
 :صنل إل ضاح ما هشجحةا في هسس ة ليتيا في  إليالم ش لتحليةم   لشلح ش لت  ءيأتي لشة**ش 
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  تهجسات الخاصة و فوون قوا)سا وأ  وبه وو ن والجسة الخواب العامة: 

جو   لخطاص  لعام  يي  ألم  ش لشل  م  لعليض  ميوا  صلف  لي ل ي  هي يامل  خصصوا.. شرطابوا 
 لريي  ل قافي..   لمستر   لعيمي  لشليي   هش هش  كر   ص    إلسالم  فقط    صلف  لي ل ي   لجيس  

 رطابوا رطا ا  ياما  .

هما جوات  لخطاص  لخاد . فور  سيب تمنح بليح   عامل ر ةس  جمعوا .  حنث  كر  رطابوا هللارذو   
  عن   اليتبار يذه  لخادة   لجامع  لوا.. شيمك  ه   كر  يذ  م   ينل ما ويي كأم ي  ال ليحصل.. 

شييا ذلك ومرذ  عن   إليتبار فوظ ةالوظ شتاريخوظ ش ش  عوظ شرطابوظ بياتوظ   : ا والقومالجن*  
شتذكنليظ  مآثليظ   ش لعحف ييى شتل ت ايالتوظ  لعاآفة  م   إلسالم ش ضة  نف   لصا ل م  رالل 

 رصردنتوظ .
رطاص  ر يا فخطاص  لعيماء غنل رطاص  لجوالء   شرطاص  لايا  غنل  : الع م الاروي مستون * 

 لاير .. فويا ويله نشر  لالنل  لشليي شت ادني    شةتى ن رل يذه  لشليح    ييا  مستريات شهةر ع فخطاص 
  لعيماء  ختيف ي  رطاص  لايا   لحلكنن  .

رطاص  لم قف غنل رطاص  لعامي ش لجايل ش ألمي   شل ل م تاة  شما ري .   * المستون المقافي :
الميطق ش إلةصا ةات ش  ألر ام ش لاال ل  لسةاسة  ش لر  عة . شيظ ه ضا  هةر ع شبل  م فالم ق ر .  خاآير   

 ب  العاآ   شبر يث  لحمة .آشمستريات  خاآب كل  حسيوا . ش لعام  تخا
ةنث  ختيف رطاص  لمسيظ  لميتحم هش  ب   لصحر   ي  رطاص داةب   :االنتماء الفكري والسيا ي* 

 ألرل  م   لعيماةنن  هش  لرآينن  هش  لقرمنن  . شل ل ما ري   لتي  جب  لبحث ي    لوري   ل  لي   لسةاسة 
تألف   لقر سظ  لمشتلك  بن   لمخاآب شبن  نير   لمقاشم   جم   لشلفاء ييى ر     لمقاشم  شفلشيوا . ش

 نل   ك نل   . آلرلي  م  نش   إلرالل ب ر بن  لاو  ش لوري . ش لحكم  هساس ذلك شم  ومتوا فقا هشتي ر
شيكذ  .. فخطاص هيل  لسي   ختيف ي  رطاص  ل لق  لعقا   م  هيل  لقيي    شةتى ن رل هيل  لسي   أرذ 
بن   اليتبار  لمارس   لعقا   ش لمذيب  ل قوي ل ل فليق ش رم   شيكذ  تتعان  لتصية ات.. فخطاص  للجال غنل 

سين . شرطاص  لعمال  ختيف ي  رطاص  لتجار رطاص  ليساء.. شرطاص  لشباص غنل رطاص  ل ورل ش لم
ش لحر ع.. شيكذ  إذ  نرييا مجاالت  لخطاص  لخاص  جب ه  ةأرذ  عن   إليتبار فوظ  لمخاآب شثقافت  شمستر ه 
ش يايت  شرصا ص  شش  ع  شمشاكي  كل ذلك  ح ا  ي  مكا   إل ياع لا   لجله إلى  لخط  لعامل . شتألةا  ل ل 

  شفلضنتوا  لعنين  مستيا    إلى  ألدل  لجام  في يقناتيا يقنا  هيل  لسي   أ   تال  لاف  ييى نير   لمقاشم
 ال  شتل  ل  بل  شال ر    شهة  م  كل بل شفاجل م  ه م   لمسيمن  شيامتوظ. 

 ا ي معطةات  إليالم ش لتحلية .فتحاوا جو   لخطاص  حان  شيكذ  فل  تحاوا جو   لخطاص با    حان
خطاص   شهسيرب  ششسنيت  . شيي  ليقط   لم صية  في إدا    لخةار ت هش رطئوا في  ا ي مقرمات فحر   ل

 يمية   لتحلية ش  إليالم.
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  :سرايا التحريض واإلعالم والدعوة  لدعوة المقاومة اإلسالمية العالمية 

محارب  محاشر موم   إليالم ش لتحلية في  ألم  يام  شراد . فأما  لعام  فوي  لاير   لعام  ل 
 لحمالت  لااهي   كل مياةنوا  لعسكلي  ش ل قافة  ش ل  لي  ش لتلبري  ش ال تصان   ش لسةاسة  ش الجتماعة  شكل 
مجال.. أل   لحمالت  لنرم بامي  كامي .  لوا بلةام  في كل مقرم م  مقرمات ةضارتيا شةضارتوظ . فوظ 

قرمات ةضارتوظ . شيية  فل  موم   لمر جو   لحضاري  ولياش  يام  شىةالل ة ةض  م  م يء ستوافر  كل ب
 تق  ييى ياتق كامل مكرةات  ألم  .

ييماءيا في مساجايظ شكتيوظ شنرشسوظ   شم ق وا في محاضل توظ شهنبةاتوظ شةشاآوظ  ل قافي. شرجالوا في 
 مةانو  يميوظ ششجره ةلكتوظ . شةسا وا في بنرتوظ شتلبة  هآ الوظ.. 

اشر ليجمة  في  لتحلية ش إليالم  لعام إلةةاء جذشر  لمقاشم  شريق هجر ء  لمقاشم  شيكذ .. ويله  ل
شمياخ  ل رر  ييى  لااهي شهير ة  ش لتحلية ييى نفعوظ.. فوذ  مجال يام  جب ه  ةحلض هشساآ  ييى ه  

  كر  ل ل ميوا نشره.. 
  شليسةاسنن  شلال تصانون  شلألكان منن  فويا  نشر ليعيماء شليشعل ء ش ل تاص ش ألن اء . شييا  نشر ليم ق ن

. شييا  نشر ليطالص ش لعمال شل ل بليح .. يذ  ي  مجال  لتحلية  لعام ليح اع ييى يري   ألم  شمكرةاتوا 
 وا شكنيرةتوا  كل مقرماتوا  لاوية  ش لقرمة  ش لرآية  شغنل ذلك..توا شةضار تشهسس ةوض

ى  لمقاشم   لمسيح . شير م  موام هيضاء نير   لمقاشم  . فور  لتحلية ييأما مجال التوري  الخائ
 إلسالمة   لعالمة  شممياووا . شرالدت    لتحلية ييى  الةخل   في موم   لقتال شت ر   لسل  ا  لضارب  
 لمي صي    سل  ا  لمقاشم   إلسالمة   لعالمة    لسل  ا  لجوان    لمسيح .. شيذه موم   جب ه  تقرم بوا رال ا 

 ذر ة سوا لوذه  لموم .تي
إ  موم   لقتال يي موم  كل مسيظ شفلض ين  ييى كل مسيظ شييى كل مسيظ . ه   حان شسع  شييذل 
جواه  قاره ال  كيف   ة سا  إال شسعوا. شيية  ه  ولف  م  مستر  ذلك  لرس   ليا ن ة س  ش لتعاش  م  م  

 و ق م  إرر ة   لمسيمن . 
ملئ ةتى م  يذر   ي   لجوان م   موم  كل  حسب . شيي فلض ييى كل شهما موم   لتحلية فوي 
ق.  و.ال  : فقال تعالى  تعالى ي   لقتال  هدحاص  أليذ ر  لذو  يذريظ  اءي و.ال و. .  ال م.ر  ع.ف. ل.ي ا. و. .  الضُّ

ي و.  ُووا  يَّ ر.ج  إيذ.ا ن.ص. فيُقوو. ح. ا ُ ن  ُدوو. م. يم  و. .  الَّذي ن. ال ي.جي حي ُ غ.ُفور  ر. كَّ بينلو و. نينن. مين   . سي ا و. .  ال ُمو  ُ وليهي م.   ر.
  .(91  لترب :

ما و   الموسننن من   ( شسمى ذلك ميوظ إةساةا  فقال تعالى : إذا نصووا هلل ور وله    شل  :فقا يذريظ  
 ..  بنل

ومؤؤؤتوظ ه   شؤؤؤكير  رال ؤؤؤا ليؤؤؤاير  شل ؤؤؤ  مومؤؤؤ   لتحؤؤؤلية  لمتخصصؤؤؤ  تقؤؤؤ  ييؤؤؤى يؤؤؤاتق  لمؤؤؤميين  لؤؤؤذلك.. شم
ليجوان ش لتحلية يية  . شيسوير  سيل ذلك ليياس  لما نيظ  المعيرمؤات ش لترجةؤ  ش ليؤل م  . شيؤذه  لخال ؤا يؤي مؤا 

ييى ه  وار   لقا مر  ييى يذه  لسل  ا ه   ل ةام  موم   لتحلية ال  سؤقط يؤيوظ فليضؤ    رايا التوري ةايره 
ةاالت راد  م  هيؤل  لعيؤظ  لمت ؤلغن  ليؤاير  ش لجوؤان  ؤالعيظ ش ل  ؤل ش ليةؤ  كمؤا  ؤال تعؤالى  لقتال . إال ه   كرةر  
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 : ُسهوا فيهي ا قَّ هة  لين.ت.ف. ُسم  ط.ائيف. ن  و.ةو مي ر. مين  ُ لني فير  افَّة  ف. .و ال ن.ف. فيُروا  . ُنوو. لين.ن  مي او. ال ُمؤ  ا  . م. م.ُسم  إيذ.ا و. ُروا و.هو  هذي ليُنن  لهدني ني و.
ج.  ذ.ُروو. ر. م  ل.ع. َُّسم  ي.و   . (122  لترب :  ُعوا إيل.ن سي
 شم   لموام  لل ةسة  لسل  ا  لتحلية في نير   لمقاشم   إلسالمة   لعالمة  ما ويي:  
ةشؤؤل كتؤؤب شرسؤؤا ل نيؤؤر   لمقاشمؤؤ   إلسؤؤالمة   لعالمةؤؤ   كؤؤل شسؤؤني  ش ةشؤؤل ممكيؤؤ  . إل صؤؤالوا ألشسؤؤ  ن  ؤؤل   -( 1 

 م   لمسيم   شمكرةاتوا. ممكي  م  بل  م  أل
ةشؤؤؤل كؤؤؤل مؤؤؤا مؤؤؤ  بؤؤؤأة  مسؤؤؤايا   ألمؤؤؤ  ييؤؤؤى  لجوؤؤؤان مؤؤؤ  ميؤؤؤاي   لتؤؤؤاريب ش إليؤؤؤا ن  لعسؤؤؤكلي ش لؤؤؤاشر ت   -( 2 

 لعسؤؤكلي  شآؤؤلق  لمقاشمؤؤ   لشؤؤعية .. شسؤؤيحاشل ه  ةةسؤؤل مؤؤ  ذلؤؤك مالةؤؤق لسيسؤؤي  كتؤؤب شرسؤؤا ل نيؤؤر   لمقاشمؤؤ  
  لذ   . 

  ؤؤؤؤ  ميؤؤؤؤاي  إلؤؤؤؤى  لياؤؤؤؤات  إلسؤؤؤؤالمة   لحةؤؤؤؤ   لل ةسؤؤؤؤة  كالياؤؤؤؤ   لتلكةؤؤؤؤ  ش ألرنتلجمؤؤؤؤ  يؤؤؤؤذه  للسؤؤؤؤا ل ش ل تؤؤؤؤب ش ل -( 3 
غنليؤؤا مؤؤ  لاؤؤات  لمسؤؤيمن   ل  نؤؤل  . شيؤؤذه مومؤؤ  مؤؤ  وؤؤتق   لياؤؤ   لعلبةؤؤ  مؤؤ  هبيؤؤاء تيؤؤك  لمالنحيؤؤ  ..ش إلةاشةةسؤؤة  ش 

 يؤؤل  لمسؤؤيمن  م ؤؤل  لجيسؤؤةات ش لقرمةؤؤات شةقؤؤل يؤؤذه  لممل ؤؤات ش للسؤؤا ل إلؤؤى  لياؤؤات  لحةؤؤ   لل ةسؤؤة   لمتا شلؤؤ  مؤؤ  
 ليا   إلة ينحيؤ  ش ل لةسؤة  ش ألسؤباةة  ش للشسؤة  ش أللماةةؤ  . شيؤذه مومؤ  مؤ  وؤتق  يؤذه  لياؤات ش لياؤ   لعلبةؤ   شؤكل 
مجنا  مكي  م   لتلجم   ألمية  . شالسةما  لتا نق ييى تلجمات  ليصرص  لاوية  ش ل تؤاش  . فوؤر مسؤتر  وتطيؤب 

 تر  يال م  فوظ  ليصرص  لشلعة  شلا   لخطاص  لاويي.  لعيظ  الياتن  .  اإلضاف  لمس
 ةشل كل ف ل م  بأة  إذ كان رشح  لمقاشم  شم  ذلك:  -( 4 
 فتاش   لعيماء  أل امن  ش لمعادلي  في جوان  أليا ء شم  هياةوظ  كل شسني .  - 
ي  شمقؤؤؤاآعتوظ شمقاآعؤؤؤ  مؤؤؤ  فتؤؤؤاش   لعيمؤؤؤاء شكتا ؤؤؤات  لم  ؤؤؤلي   إلسؤؤؤالمنن    لؤؤؤذو  ويؤؤؤانش   م ادؤؤؤي   ل ؤؤؤافل   - 

 تعاش  معوظ في كل مجال.
  لشعل ش ألنبةات ش ألةابنا ش ل تا ات  ل  لي  شكل ةشا  هنبي هش ف لي هش ثقافي هش فيي ويشل رشح  لمقاشم . - 

 :ويجب االنتباه رمرين  مسمنن  جدا  جدا .. وهما 
الموهههد  )  وههو  المقاومهههة اا هههالمية  وهههو وهههدم إصههدار أي )يهههاو أو  تههاب أو فتهههون أو مؤلههها باا ههم  - 1

العالمية( حت  ال   وهق )سها جسهال  أو ومهدا  مها  تنهاو  مهة منسجسها الهذي حهد ناه وناهرناه توهه ا هم   سه ة 
 .  المقاومة اا المية العالمية

شىةما ةشل ما ولشة  ن يما ليمقاشم    اسظ هدحا   هش  اسظ يام ة ةقي هش ةلكي  حسب ما  ختار هدحا   
 . شيذ  همل موظ جا  .ل 

 لسلي   ظعمية   اسظ سل  ا  لمقاشم  ش سلهما  لسل  ا  لتي تي ذ  لعميةات فال تحيا في بةاةوا ييى تييي   
 . ف لي  هش سةاسة  هش بلعة   لخاص . باش  هي رسال  إيالمة  

 
ا    وههو  المقاومههة االلتهه ام فههي ناههر ت ههك ار )يههات والناههاطات والفتههاون وإو  ههاو با ههم أصههوا)سا بمبهه - 2

 اا المية العالمية وأ سسا العقدية المبنية في   تور المقاومة و نظريتسا المنسجية.
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ش لمشؤؤؤلشة  فؤؤؤي هسؤؤؤس ة ليتوؤؤؤا  لسةاسؤؤؤة  ش سؤؤؤتل تةجنتوا  لعامؤؤؤ   لمينيؤؤؤ  فؤؤؤي ة ليتوؤؤؤا  لسةاسؤؤؤة  شهسسؤؤؤوا  ألرؤؤؤل   
ي  لؤؤذي   لضؤؤ  يينيؤؤا  لر  ؤؤ   ألميؤؤي ش لحلكؤؤي  لمينيؤؤ  فؤؤي  ؤؤا ي هنبةاتيؤؤا  لخادؤؤ . كؤؤل يؤؤذ  تمشؤؤةا  مؤؤ   لرضؤؤ   لسؤؤل 

 ليحمالت  لطاغة   آل . 
شيياما تيجيي يذه  ألهم  سيعمل ييى ذلك م  رالل ينئ  بلعة  إيالمة  سةاسة  معيي   مكرةاتوا شهسماء 

  كتابوا شىن رتوا إ  باء   تعالى .
يضا  فةجب  اللتح م بوذه  لضر  ط ةتى ال شهما شةح  في ملةي   لجوان  لسلي ش لمقاشم   لسلي   تاال  شتحل 

تيحلف  لاير   قصا  لم ساو   لعاماو   لماسرسن  . هش  جول  لميافعن   لذو   ق   عضوظ  جوي   أي ظ م  
 (. إو الجاهل ليصنب بجس ه أوظم من فجور الفاجر فجرر  ل اجل كما جاء في  ألثل:  

 
براءتي شخصيا من  ل ما  تناف  مة أ ا الدوو  و من  نتسب لسذه الدوو  وأؤ د هنا و   )راء  
ومقتض  المصالح والمفا د )ناءا و    روس الكتاب والسنة  من تساأ لوبننا  ومبا ئسا والتي )نناها )وقوش .

 . تجارب الجسا  السابقة ومسار الصوو  اا المية و وناءاتسا 
 

  المية العالمية:إلحياء دعوة المقاومة اإلس ة.حريضيأساليب وأفكار إعالمية 

 

 :أوال : من حن  ما   الخواب
  اليتمام ش لتلكنح ييى جم   لمر ن في  ألبر ص  لتالة :

ةصؤرص  لسؤي  ش   ليصرص  لقلهللاةة   لتي تحلض ييى  لقتال ش لجوان شتذكل هجؤل فاييؤ  شجؤح ء  لقايؤا ييؤ .  -1
  لييري  في م ل ذلك. 

فلضؤة   لجوؤؤان شالسؤؤةما جوؤان  لؤؤاف . شفقؤؤ   لجوؤان شهةكامؤؤ  شهللان  ؤؤ  فتؤاش   لعيمؤؤاء  أل ؤامن  ش لمعادؤؤلي  فؤؤي   - 2
 شما وتعيق   .

جمؤ   لقصؤم مؤؤ  سؤنل   للسؤؤرل دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ شمؤ  سؤؤنل  لماؤاهي ش صؤم  لتؤؤارير  إلسؤالمي كيؤؤ    - 3
 مما  حلض ييى  لقتال شيذكل  أمجان  لمسيمن  شمآسنوظ شةر هلوظ  ل يل . 

 لحمؤؤالت  لصؤؤينية   ألشلؤؤى شهةؤؤا ثوا شش ا عوؤؤا شهنبةاتوؤؤا شمجلياتوؤؤا فؤؤأك ل هةؤؤا    لنؤؤرم  لتلكنؤؤح ييؤؤى تؤؤارير   - 4
 شهآل ف  يي مما  عنا فة   لتارير ة س .

 لتلكنؤؤح ييؤؤى  لحمؤؤالت  لصؤؤينية   السؤؤتعماري   لمعادؤؤل  ميؤؤذ مطيؤؤ   لقؤؤل   لسؤؤانس يشؤؤل شالسؤؤةما ةمؤؤالت   - 5
شؤؤؤؤل شهةؤؤؤؤا   ذلؤؤؤؤك ش تاريخؤؤؤؤ  ش صؤؤؤؤم جوؤؤؤؤان هجؤؤؤؤا نةا ليؤؤؤؤلشم  لؤؤؤؤاشل  السؤؤؤؤتعماري   ل يؤؤؤؤل  ميؤؤؤؤذ  لقؤؤؤؤل   ل ؤؤؤؤام  ي
  لمعادلي  في كل بالن  لعالظ  لعلبي ش إلسالمي. 

جمؤؤؤ   صؤؤؤم  لمآسؤؤؤي ش لعؤؤؤاش   ش لمجؤؤؤاهر ش لؤؤؤامار  لؤؤؤذي هةاثؤؤؤ   السؤؤؤتعمار  لحؤؤؤاوث فؤؤؤي بالنةؤؤؤا  الر ؤؤؤا     - 6
 ش إلةصا ةات ش لشر يا شالسةما م  مصانريظ شكتيوظ  لتي  يتلفن بذلك. 
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ذكؤؤل تؤؤارير  لمؤؤم مل ت  لمعادؤؤل  ييؤؤى  لعؤؤالظ  إلسؤؤالمي مؤؤ   يؤؤل  لمسؤؤتعملي  شةلكؤؤات  إلستشؤؤل ق شيال ؤؤ    - 7
  الستشل ق ش لاحش  ل  لي  اإلستعمار شمساره.

شم  ليوؤؤا شنياتوؤؤا شرجالوؤؤا مؤؤ   شهةح بوؤؤاذكؤؤل نشر ةمؤؤالت  لتاليؤؤب  ل  ؤؤلي ش لمؤؤذ يب  لعيماةةؤؤ   لمعادؤؤل    - 8
  إلسالمي شنشريظ  ل  لي ش لسةاسي في رام   الستعمار شتامنل  ألم .هبياء يالميا  لعلبي ش 

ذكل ش ا    لوجم   لصونرةة   لنورن   ييى  لعالظ  إلسالمي ميذ شيا بي رر ش لوجؤل ت  لصؤونرةة  ل يسؤطن    - 9
الم مؤ   لنوؤرن( شمل ةل قةام إسل  نل شمل ةل  لصل ع  لعلبي  إلسل  نيي شتاريخ  ثظ تارير مؤم مل ت مؤا  سؤمى   السؤ

ش ل قافةؤؤؤؤ  ش الجتماعةؤؤؤؤ  شهثؤؤؤؤله  لمؤؤؤؤامل ييؤؤؤؤى  لعؤؤؤؤالظ  ش ال تصؤؤؤؤان  ش  لتطيةؤؤؤؤ  معوؤؤؤؤظ شبل مجؤؤؤؤ   لعسؤؤؤؤكلي  ش لسةاسؤؤؤؤة  
  إلسالمي. 

ذكل ش ا    لوجم   ألمليكة   لمعادل  ييى  لعالظ  إلسؤالمي ميؤذ  ةطؤالق  لي ؤام  لعؤالمي  لجاوؤا شهسؤالنيوا  - 10
ا شفسؤؤانيا فؤؤي  ألرض فؤؤي كؤؤل مجؤؤاالت  لحضؤؤار  ش لحةؤؤا  ش لعيؤؤرم شمجاهريؤؤا شيجمتوؤؤا شمةانويوؤؤا .ش لتعليؤؤا  أمليكؤؤ

في  لبشلي  ميذ  ةطيقن إلى  لعالظ إ ا   لحلص  لعالمة   ل اةة  شىلى  لنؤرم شكشؤف مسؤاش وا  لحضؤاري   كؤل ه عانيؤا 
مكرةؤات ةيؤف  ليؤاتر. شش  ؤ   ليمسيمن . شذكل نشر ةي ا وا  ألشرشبنن  ش لاؤلبنن   لمعادؤلي  شالسؤةما  لل ةسؤن  مؤ 

 را يوظ شمكليظ شمشاركتوظ في  لاحش  لحالي.
 اليتمؤام بؤذكل تؤارير  لصؤحر   إلسؤالمة  شمآثليؤا  كافؤؤ  ما رسؤوا فؤي  لح ؤاع ييؤى  نوؤ   ألمؤ  شمكرةاتوؤؤا.   - 11

ييؤا شمؤ  شدل يات  لصحر  شتجاربوا شمشؤايايا شبؤوا  وا شرجالوؤا شتاريخوؤا فؤي كؤل بيؤا مؤ   يؤل هدؤحاص ذلؤك  ل
 بوا تيك  لتجارص شالسةما  لجوان   ميوا شةشل شيي  ألم  بتاريخوا  لمعادل.

مؤؤ  بؤؤؤأة  إهكؤؤاء رشح  لحماسؤؤؤ  مؤؤؤا  اليتمؤؤام بيشؤؤل هنص  لمقاشمؤؤؤ   لمعادؤؤل بؤؤؤعل   شةشؤؤل   شةشؤؤؤنا   شفيؤؤا  شكؤؤل   -12
 ش إل ا م ش لجوان.

دؤؤل ششسؤؤا ي  فؤؤي  إلفسؤؤان  ل  ؤؤلي ش الجتمؤؤايي  لتيبؤؤ  ييؤؤى محؤؤاشر  لاؤؤحش  ل  ؤؤلي ش ل قؤؤافي  ألمليكؤؤي  لمعا  - 13
ششسؤؤا ي  ييؤؤؤل  إلةتلةؤؤؤن ش ل ضؤؤؤا ةات شنشر  لطؤؤؤابرر  لخؤؤؤامس مؤؤ   لمسؤؤؤتالبن  ش لمتؤؤؤأملكن  دؤؤؤل ة   شمؤؤؤ   لعؤؤؤانو  

 ييى  إلسالم شف ل  شتل ث   اسظ  إليتا ل ش لرسطة  شنيا   إلسالم  ألمليكي  لمعادل .
يخصؤؤات لؤؤذلك شترعةؤؤ   لمسؤؤيمن   أسؤؤالنب  أليؤؤا ء  ألميةؤؤ  فؤؤي  رتؤؤل ق ةشؤؤل  ل قافؤؤ   ألميةؤؤ  شكتيوؤؤا شةشؤؤل م - 14

 مجتمعاتيا شمحارب   لمقاشم .
ةشؤؤؤل  ل قافؤؤؤ   لعسؤؤؤكلي  شكتيوؤؤؤا شميخصؤؤؤات  كتيوؤؤؤا شبالمؤؤؤا رس  لعسؤؤؤكلي   لمعادؤؤؤل  شبحؤؤؤلشص  لعصؤؤؤا ات   - 15

فؤؤؤي مر جوؤؤؤ  يؤؤؤذه  لحمؤؤؤالت  شهسؤؤؤالنيوا شآؤؤؤلق  لمقاشمؤؤؤ   لشؤؤؤعية  شهسؤؤؤيحتوا. شتبؤؤؤانل  لخيؤؤؤل ت ش لتجؤؤؤارص  لمعادؤؤؤل 
  ألمليكة   لطاغة . 

ةشؤؤل ه عؤؤان  لحمؤؤالت  ألمليكةؤؤ  فؤؤي كؤؤل مجؤؤال . فؤؤي مجؤؤال  لمونيؤؤ   لعسؤؤكلي  شمجؤؤال  لمؤؤم مل ت  لسةاسؤؤة   -16
 شمجال  ليوب  ال تصاني شمجاالت  لتامنل  لحضاري  ل قافي ش الجتمايي شآلق مكافح  كل ذلك..

 لومؤظ ش ليخؤر  ش لحمةؤ  فؤي  ألمؤ   السؤت ار شهفعالوؤا شهفعؤال ةي ا وؤا شف ؤا عوظ ةشل ف ا    لحمالت  ألمليكة   -17
. 
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تعمؤؤةظ فتؤؤاش   لعيمؤؤاء ش لمؤؤر ن  لم نؤؤا   لصؤؤانل   لحجؤؤظ مؤؤ  رؤؤالل إرسؤؤالوا ييؤؤل  ليليؤؤا  إلل تلشةؤؤي لمختيؤؤف   - 18
 بل  م  ألم ..

 ألمليكةؤ  فؤي كؤل مجؤال مؤ  مجاالتوؤا إرسال رسا ل  ليصم ش لتذكنل ليميحلفن  ش لمتعؤاشةن  مؤ   لحمؤالت   - 19
  لحضاري  يام . 

إرسؤؤؤؤؤال رسؤؤؤؤؤا ل  لتواوؤؤؤؤؤا ش لرينؤؤؤؤؤا ليممسسؤؤؤؤؤات ش لشخصؤؤؤؤؤةات  لمتعاميؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ   لحمؤؤؤؤؤالت  ألمليكةؤؤؤؤؤ   لالبةؤؤؤؤؤ    - 20
  لصونرةة  في كل مجال.

إرسؤؤال رسؤؤا ل  لتحؤؤلية  لمؤؤرجح   لمايمؤؤ   الصؤؤرر ش لشؤؤر يا لمختيؤؤف  لممسسؤؤات ش ألشسؤؤا  ش لشخصؤؤةات   -21
 ي مختيف بل  م  ألم .ف

 هذه مجر  أمم ة لفتح اآلفا  والبر ة في إ)داع العام نن )توفنق هللا .
 

 تانيا : أفكار في و ائل إيصال الخواب: أذ ر بار النب ار ا ية:
 سؤؤؤتاالل إمكاةةؤؤؤات بؤؤؤبكات  إلةتلةؤؤؤن ش ليليؤؤؤا  إلل تلشةؤؤؤي شبؤؤؤبكات  التصؤؤؤال  لاشلةؤؤؤ  فؤؤؤي إ صؤؤؤال كؤؤؤل تيؤؤؤك  - 1

 ألميؤؤي السؤتعمال تيؤؤك  لشؤؤبكات .   الةتبؤاها ات  لحر ريؤ  مؤؤ  تؤؤتبانلوؤؤا شبالغوؤا ألدؤؤحابوا شنرؤرل  لمي لمعيرمؤات ش 
مؤ  مر  ؤ  ثابتؤ  هش فؤتم مر  ؤ  مل قبؤ  مؤ  هر ؤام بخصؤة   رطنؤل ششيذ   اص رطنل  جب  لتيب  ل   عؤام بؤث مؤر ن 

... 
يالمةؤؤ  فؤؤي إ صؤؤال  لمؤؤر ن  إليالمةؤؤ  مؤؤ   سؤؤتاالل  لسؤؤباق  إليالمؤؤي فؤؤي  ل ضؤؤا ةات  لعلبةؤؤ  ش إلسؤؤالمة  ش إل  2

بةاةؤؤؤؤات شفتؤؤؤؤؤاش  شمعيرمؤؤؤؤؤات شكؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا  مكؤؤؤؤؤ  ه  تسؤؤؤؤؤتجنب  ل ضؤؤؤؤؤا ةات ليشؤؤؤؤؤله شكؤؤؤؤؤذلك ييؤؤؤؤؤل  ليؤؤؤؤؤاش ت ش لمقؤؤؤؤؤابالت 
 عيمة  شير مش  لحلي  في تيك  ل ضا ةات ..لش لحر ريات ش التصال  لمبابل م  مل يا   لله ة  ش ألنص ش 

فؤؤؤي ةشؤؤؤل كؤؤؤل  لمؤؤؤر ن ييؤؤؤل  ل تؤؤؤب ش ليشؤؤؤل ت ش لمحاضؤؤؤل ت ش لصؤؤؤرر شهفؤؤؤالم  سؤؤؤتاالل إمكاةةؤؤؤات  ل رمينؤؤؤرتل   - 3
 ل نؤؤؤاور  لتؤؤؤي  مكؤؤؤ  تحمنؤؤؤل كمةؤؤؤات كينؤؤؤل  ميوؤؤؤا فؤؤؤي  أل ؤؤؤل ص  إلل تلشةةؤؤؤ   لمضارآ .شىرسؤؤؤالوا  اليليؤؤؤا هش  لتبؤؤؤانل 

 .   الةتلةنن لشخصي   هش ييل 
 عنا  مك  في رطاص  لمسيمن . لعام   كل د ش الجتمايات الست ان  م   لمساجا ش لارشس ش لخطب   - 4
ةشل  لميشرر ت ش أل حا  مطيري  شتا شلوا بن   لمسؤيمن  شالسؤةما  لشؤل  م  لشؤعية   لتؤي ال تسؤتعمل شسؤا ل   - 5

  التصال  لمعادل  شكذلك ةشل  ل اسنن شهفالم  ل ناور في تيك  ألشسا  . 
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 مختارة  للتحريض وَحذ الهمم :  َواهد 

 
 والنهي عن المنكر: بالمعروف فريضة األمر

 وال اامام الجصائ في أحكام القرفو  , ما ننقل منه باقتصار :
ََ َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك   : ال   تعالى ََ بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْو ََ إِلَ  اْلَخْيِر َويَأُْمُرو ة  يَدْعُو ََ َوْلتَكُْن ِمْنكُْم أُمه  هُُم اْلُمْفِلُحو

 :  104 هللال يمل ). 

 ال هبر  كل :  ا ةرت يذه  آل   معينن  . هةايما : شجرص  ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل . ش آلرل 
 ولتكن منكم أمة: هة  فلض ييى  ل  ا   لةس   لض ييى كل هةا في ة س  إذ   ام    غنله . لقرل  تعالى : } 

 إذ   ام     عضوظ سقط ي   لبا ن  . { شة ةقت  تقتضي  لبعة نش   لبعة   فال ييى هة  فلض  ل  ا   
كُْنتُْم ش ا ذكل   تعالى  ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل في مر ض  هرل م  كتا     فقال يح شجل : 

 ِ ََ بِاله ََ َعِن اْلُمْنَكِر َو.ُْؤِمنُو ََ بِاْلَمْعُروِف َو.َْنَهْو ِة أُْخِرَجْت ِللنهاِس .َأُْمُرو ش ال فةما ةكى  . (110يمل  :   هللال  َخْيَر أُمه
َه ذَِلَك ِمنْ   ي  لقما  : َعْزِم  يَا بُنَيه أَقِِم الصهالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ عَِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَ  َما أََصابََك إِ

َِ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اقْ  ش ال تعالى :   (17 لقما : اأْلُُمورِ  َْ َطائِفَتَا َْ بََغْت إِْحدَاهَُما َعلَ  َوإِ ِ تَتَلُوا فَأَْصِلُحوا َبْينَُهَما فَإ

َْ فَاَءْت فَأَْصِلُحوا َبْينَُهَما ِباْلعَدْلِ  ِ ِ فَإ َ يُِحبن اأْلُْخَرى فَقَا.ِلُوا الهتِي .َْبِغي َحته  .َِفيَء إِلَ  أَْمِر َّللاه َه َّللاه  َوأَْقِسطُوا إِ

َِ دَاُودَ َوِعيَس  اْبِن   ش ال يح شجل :   . (9  لحجل ت:  اْلُمْقِسِطينَ  لُِعَن الهِذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسرائيَل َعلَ  ِلَسا

  ََ ََ * َمْريََم ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَدُو ََ َعْن ُمْنَكِر فَعَلُوهُ لَبِئَْس َما َكانُوا يَْفعَلُو  . (78-79  لما ا :  َكانُوا ال يَتَنَاَهْو

فوذه  آلي شة ا ليا مقتضة  إل جاص  ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل   شيي ييى مياهل : هشلوا تاننله   
 النا إذ  همك    فل  لظ  مك  شكا  في ةفة  را  ا ييى ة س  إذ  هة له بناه فعية  إة اره بيساة    فل  تعذر ذلك 

 لما شد يا فعية  إة اره  قيب  .
من رأن منكم منكرا فا تواع : }رل   ديى   يية  شسيظ  قرل لخاري  ال : سمعن رس ي  هبي سعنا

 {.ك أق ا اايماولوذ فبق به  لم يستوةأو يغنره )نده ف يغنره )نده فنو لم يستوة  فب سانه فنو 
عمل )ننسم ما من ووم يي  ييا   ب  جليل  لبجيي ي  هبة    ه   لييي ديى   يية  شسيظ  ال : }  

 { . بالمعاصي هم أ مر , وأو  ممن يعم ه تم لم يغنروا إال ومسم هللا منه بعقاب 
إو أول ما  قل النقص و   )ني ي  ييا   ب  مسعرن  ال :  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ : } 

, تم   قاه من الغد فال إ رائنل  او الرجل   ق  الرجل فيقول يا هذا اتق هللا و ع ما تصنة فننه ال يول لك 
 :  وعنده ف ما فع وا ذلك قرب هللا تعال  و وب بعضسم )بع  تم وال شريبه و يمنعه ذلك أو يكوو أ ن ه و

َِ دَاُودَ َوِعيسَ  اْبِن َمْريََم ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا  ََ لُِعَن الهِذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسرائيَل َعلَ  ِلَسا  .( 78  لما ا :  يَْعتَدُو
 تم وال :  ال وهللا لتأمرو بالمعرود وتنسوو ون المنكر ولتأقذو و    دي الظالم و  فاسقوَإلى  رل  : 

 . {  لتأطرنه و   الوق أطرا وتقصرنه و   الوق وصرا
 لييي { . فأريل  أو ليضربن هللا بق وب بعضكم و   بع  لن عننكم  ما لعنسم ال هبر ن شن  شه ن فة  : } 

ديى   يية  شسيظ ه  م  بل   ليوي ي   لمي ل ه  وي له ثظ ال  جالس  لم ةظ ييى  لمعصة    شال وم كي    



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1443  [  

 

ََ   شال  شارب  . شكا  ما ذكله  لييي ديى   يية  شسيظ م  ذلك بةاةا لقرل  تعالى : .ََرى َكثِيراً ِمْنُهْم يَتََولهْو

َكانُوا ال ف اةر   مم كيتوظ إ ايظ شمجالستوظ لوظ تاركن  لييوي ي   لمي ل لقرل  تعالى :  (08  لما ا :   الهِذيَن َكفَُروا

 ََ ََ َعْن ُمْنَكِر فَعَلُوهُ لَبِئَْس َما َكانُوا يَْفعَلُو م  ما هريل  لييي ديى   يية  شسيظ م  إة اره  .( 79  لما ا :  يَتَنَاَهْو
  ش ا رشي ي   لييي ديى   يية  شسيظ .  مشاربت  إ اه مم كيت  ش ست  شبيساة  إال ه  ذلك لظ وي   م  مجال

 ال هبر  كل  عا ه  ةما   تعالى شهثيى يية  :  ا هووا  لياس إة ظ تقلءش  يذه  آل   شتضعرةوا في غنل 
كُْم َمْن ضَ   مرضعوا : شىةا سمعيا  لييي ديى  (105  لما ا :   له إِذَا اْهتَدَْيتُمْ يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم ال يَُضرن

. { شةاثيا إو الناس إذا رأوا الظالم ف م يأقذوا و    ديه  وشك أو يعمسم هللا بعقاب   يية  شسيظ  قرل : } 
 بة  يل  أله أبا تع بة الخاني فق ه : } يا أبا تعةاثيي هبر همة   لشعباةي  ال :   ...( محما ب   كل 

فقال : أما وهللا لقد  أله ونسا قبنرا ,  أله ونسا ر ول هللا ص     عليكم أنفسكم تقول في هذه اآلية : 
هللا و يه و  م وال : )ل ائتمروا بالمعرود وتناهوا ون المنكر حت  إذا رأ ه شوا مواوا وهون متبعا و نيا 

الصبر فيه  ,ونك العوام فنو من ورائكم أيام الصبر مؤتر  وإوجاب  ل ذي رأي )رأيه فع يك يعني )نفسك و ع
زا ني غنره : وال : يا   اب  و   الجمر ل عامل فنسم ممل أجر قمسنن رجال يعم وو ممل وم ه . وال : و

 .{  ر ول هللا أجر قمسنن منسم ؟ وال : أجر قمسنن منكم .
لوما ةاال  : ةال  مك  فنوا تاننل  شفي يذه  ألربار نالل  ييى ه   ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل

 لمي ل شىه لت    ف لض ييى م  همكي  إه ل  ذلك بناه ه  وحيي  ي شىه لت   النا ت ر  ييى شجره : ميوا ه  ال  مكي  
إه لت  إال  السةا   شه   أتي ييى ة س فايل  لمي ل فعية  ه    عل ذلك . كم  ره  رجال  صاه هش  صا غنله 

ال هش  صا  لحةا  امله  هش ةحر ذلك   شييظ هة  ال ويتوي إ  هة له  القرل هش  اتي   ما نش   لسالح  قتي  هش  أرذ م
{   فلذ  لظ  مكي  تاننله بناه إال  قتل  من رأن منكرا ف يغنره )ندهفعية  ه   قتي  ي لقرل  ديى   يية  شسيظ : } 

  غيب في ظي  هة  إ  هة له بناه شنفع  يي   انل سالح  لم ةظ ييى يذ   لمي ل فعية  ه   قتي  فلضا يية  . شى
 ةتوى يي  لظ  جح ل   إل ا م ييى  تي    شى  غيب في ظي  هة  إ  هة له  الاف  بناه هش  القرل  متي  يية    شلظ 

ية  ه   مكي   عا ذلك نفع  يي    شلظ  مكي  إه ل  يذ   لمي ل إال  أ   قام يية   القتل م  غنل إةذ ر مي  ل  فع
ي  محما في رجل غصب متاع رجل : " شسعك  تي  ةتى تستيقذ  لمتاع شتلنه إلى  قتي  . ش ا ذكل  ب  رستظ 

" .  شكذلك  ال هبر ةية   في  لسارق إذ  هرذ  لمتاع : " شسعك ه  تتبع  ةتى تقتي  إ  لظ ولن  لمتاع"  داةب 
: "  سعك  تي  " ش ال في رجل وليا  ي  سيك    ال  لينرت   : ش ال هبر ةية   في  ليم  لذي ويقب ال محما 

فَقَا.ِلُوا الهتِي   " شيذ   لذي ذكلةاه وال يية   رل  تعالى :فيك ه  تقتي  إذ  كين في مرض  ال  عنيك  لياس يية  

 ِ  . (9  لحجل ت:  .َْبِغي َحته  .َِفيَء إِلَ  أَْمِر َّللاه
 ل يء إلى همل   تعالى شتل  ما يظ يية  م   لباي ش لمي ل . ش رل  فأمل  قتالوظ . شلظ ولفع  ييوظ إال  عا

{ ورجب ذلك ه ضا ي ألة   ا همل بتاننله بناه  من رأن منكم منكرا ف يغنره )نده لييي ديى   يية  شسيظ : } 
 ييى هي شج  همك  ذلك   فلذ  لظ  مكي  تاننله إال  القتل فعية   تي  ةتى وحيي  . 

ا في هدحاص  لضل  ب ش لمكرس  لتي  أرذشةوا م  همتع   لياس : إ  نماءيظ مباة  شش جب شكذلك  يي
ييى  لمسيمن   تيوظ . شل ل ش ةا م   لياس ه   قتل م   ار يية  ميوظ م  غنل إةذ ر مي  ل    شال  لتقام إلنوظ 
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 لعيظ  ح له   شمتى هةذريظ م    القرل ي ألة  معيرم م  ةالوظ هةوظ غنل  ابين  إذ  كاةر  مقامن  ييى ذلك م 
وليا  إلة ار يينوظ  متيعر  مي  ةتى ال  مك  تاننل ما يظ يية  م   لمي ل   فجا ح  تل م  كا  ميوظ م ةما 
ييى ذلك   شجا ح م  ذلك تلكوظ لم  راف إ  ه ام يينوظ  القتل ه   قتل ي إال ه  يية   جتيابوظ ش لاي   يينوظ 

  ما همك  شيجل ةوظ .
ائتمروا وث هبي ثعيب   لخشيي ه ضا  لذي  امياه وال ييى ذلك ي ألة   ال ديى   يية  شسيظ : } شةا

بالمعرود وتناهوا ون المنكر حت  إذا رأ ه شوا مواوا وهون متبعا و نيا مؤتر  وإوجاب  ل ذي رأي )رأيه 
ر  هير ءيظ شهللار ءيظ فأةن في سع  م  {  عيي و  هييظ : إذ  لظ  قيير  ذلك ش تبع فع يك نفسك و ع ونك العوام

وروي ون وكرمة أو ا)ن تل   لي نل  القرل فةم  يذه ةال  .   تلكوظ شييةك ة سك شنع همل  لعر م   شه اح
عباس وال له : ود أعياني أو أو م ما فعل بمن أمسك ون الووف من أصواب السبه , فق ه له : أنا أورفك 

ََ َعِن السنوِء   ال  :ذلك , اورأ اآلية المانية ووله تع : أصبه وال : فقال لي ( 165)روراد:  أَْنَجْينَا الهِذيَن يَْنَهْو
. فاستال  ب  عباس بذلك ييى ه    هييك م  يمل  لسرء شم  لظ وي  يي    فجعل  لممسكن   و ساني ح ة

 ي  إة ار  لمي ل  ميحل  فايية  في  لعذ ص . 
 ال : ةاثيا هةما ب  يطة   ل رفي  ال : ةاثيا  لحماةي  ال : سمعن  ب   شةاثيا مكلم ب  هةما  لقاضي

لما بي  ه ا ةية    تل إبل  ةظ  لصا    كى ةتى ظييا هة  سةمرت   فخيرت    فقال : كا  و   لمبار   قرل : 
ليي   شكا  رجال يا ال   شلقا كين هراف يية  يذ   ألمل ي  ين : شكةا كا  سيب  ؟  ال : كا   قام شيسأ

باوا  ليذل لي س  في آاي    شكا  باوا  لررع   كين ربما  امن إلة   لشيء فةسأليي يي    شال ولضاه   شال 
وذش   شربما رضة  فأكي    فسأليي ي   ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل   إلى ه   ت قيا ييى هة  فليض  م  

يمن  لاةةا بنيي شبني  ي فقين : شلظ ؟  ال : نياةي إلى ةق م    تعالى فقال لي : ما وا  ةتى ه ا عك فأظ
ةقرق   فامتيعن يية  ش ين ل  إ   ام    رجل شةاه  تل   شلظ  صيم ليياس همل   شل   إ  شجا يية  هير ةا 
دالحن  شرجال ولهس يينوظ مأمرةا ييى نو    ال  حرل .  ال : شكا   قتضي ذلك كيما  ام ييى تقاضي 

اليظ  لميم كيما  ام ييي تقاضاةي   فأ رل ل  : يذ  همل ال  صيم بر ةا ما هآا ت   ألةيةاء ةتى يقات يية   ل
 لسماء   شيذه فليض  لةسن كسا ل  ل ل  ة ي أل  سا ل  ل ل  ة  قرم بوا  للجل شةاه شيذ  متى همل      م 

ى  تل ة س  . شىذ   تل  للجل لظ  جتلئ  للجل شةاه هبا  بام  شيلض ة س  ليقتل فأراف يية  ه   عن  يي
َماَء َونَْحُن ق ً.  غنله ه   علض ة س  شل ي  ويت ل فقا  الن  لمال    : الُوا أَ.َْجعَُل فِيَها َمْن يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الد ِ

ُس لَكَ   .( 30  لبقل :   نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ
  ف يم   كالم غية, فأرذه   فاجتم  يية  فقواء هيل رل سا  ثظ رلج إلى ملش ةنث كا  هبر مسيظ   

 شعبانيظ ةتى هآيقره   ثظ ياشنه فحجله   ثظ ياشنه ثظ  ال : ما هجا بنئا ه رم    هلل تعالى هفضل م  جوان  ش
 . (  ألجاياةك بيساةي لةس لي  ر  بناي   شل   ول ةي     شهةا ه اضك فة  فقتي 

 : هللاوأقاد الجصائ رحمه   
جوال هدحاص  شلظ واف  هةا م  ييماء  ألم  شفقوا وا سي وظ شري وظ شجرص ذلك إال  رم م   لحشر ش  

و موا ارمر بالمعرود  لحاوث   فلةوظ هة لش   تال  ل ئ   لباغة  ش ألمل  المعلشف ش ليوي ي   لمي ل  السالح   
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ش تال  ل ئ   لباغة    م  ما  ا سمعر  فة  م   رل إذ   ةتة  فة  إلى ةمل  لسالح .  والنسي ون المنكر فتنة
شما  قتضة   لي , م  شجرص  تالوا  السةا شغنله .   فقا.لوا التي .بغي حت  .فيء إل  أمر هللا    تعالى :

وإنما  نكر و   غنر   وزوموا مة ذلك أو الس واو ال  نكر و يه الظ م والجور ووتل النفا التي حرم هللا
بالقول أو بالند بغنر  الش , فصاروا شرا و   ارمة من أودائسا المخالفنن لسا ; رنسم أوعدوا الس واو 

الناس ون وتال الفكة الباغية وون اانكار و   الس واو الظ م والجور . حت  أ ن ذلك إل  تغ ب الفجار )ل 
الد ن والدنيا واسرت ال ندوة المجوس , وأوداء اا الم حت  ذهبه المغور وشاع الظ م وقربه البال  وذهب 

الم   ية والذي ج ب ذلك   ه و نسم تر  ارمر بالمعرود والنسي ون  و  الخرمية و  والغ و ومذاهب المنوية
 و   لمستعا  .  المنكر واانكار و   الس واو الجائر

ة ودل وند   واو أفضل الجسا    م ال رسرل   ديى   يية  شسيظ : } : ي  هبي سعنا  لخاري  ال 
{ . شةاثيا محما ب  يمل  ال  ...( : سمعن ه ا ةية    قرل : هةا ةاثن إبل  ةظ  لصا   جائر أو أمنر جائر 

ي  يكلم  ي   ب  عباس :  ال  لييي ديى   يية  شسيظ } سنا  لشوا ء ةمح  ب  ييا  لمطيب شرجل  ام 
 إلى إمام جا ل فأمله شةواه فقتي  . { 

 
هش ةوى ي   لمي ل فور رية     في     المعلشف   م  همل   ال  لييي ديى   يية  شسيظ  ال  لحس 

جاء رجل إلى  لييي ديى   يية  شسيظ ير   هرض  شرية   رسرل  شرية   كتا   شي  نر  بن  هبي لوب  الن
هتقايظ هلل  ظ ي   لمي ل ششهةواي    المعلشف   هللامليظ  م  رنل  لياس  ا رسرل    ال  ييى  لمييل فقال
 شهشديوظ للةم  .

 ا رسرل    ال  حل لممم  ه  وذل ة س   الر     ال رسرل   ديى   يية  شسيظ: ي  هبي يليل   ال 
شرلج   ب  ماج  ي  ييي ب  هيا ب  جايا  ي    وتعلض م   ليالء لما ال  قرم ل   ين  شما إذالل  ة س   ال

    ي   لييي ديى   يية  شسيظ شكاليما  ا ت يظ فة  شرشي ي   عة  لصحا   هة   لحس  ب  جياص ي  ةذ
إ   للجل إذ  ره  مي ل  ال  ستطة   لي نل يية  فيةقل ثال  مل ت  ليوظ إ  يذ  مي ل فلذ   ال ذلك فقا فعل    ال

قتل جاه ل  ييا هك ل ما يية  شهيظ  ب   لعلبي ه  م  رجا هش ل  شراف ييى ة س  م  تاننله  لضلص هش  ل
ش لذي يياي ه   لية  إذ  ريصن فيةقتحظ    لعيماء  ال تحام ييا يذ   لالر شى  لظ ولج هش ل  فأي فا ا  يياه  ال

يذ  رالف ما ذكله هبر يمل م   إلجماع شيذه  آل   تال ييى جر ه  ألمل   كةا ما كا  شال وبالي  ين
ش ة  ي   لمي ل ش ديل ييى ما   المعلشف ش ال تعالى شهملم  ررف  لقتل  ش ليوي ي   لمي ل  المعلشف

 هدا ك شيذ  إبار  إلى  إلذ    .
إذا   والنسي ون المنكر وال يا ر ول هللا مت  نتر  ارمر بالمعرود  ونل:   رش  هةس ب  مالك  ال  

لم ك في صغار م ا  يا ر ول هللا وما اسر في ارمم وب نا وال  اسر فيكم ما اسر في ارمم وب كم و نا
تفسنر معن  وول النبي ص   هللا و يه و  م والع م في   والفاحاة في  بار م والع م في رذالتكم وال زيد

  (1 [ هيؤ .  رلج   ب  ماج . ( ه رذالتكم إذا  او الع م في الفسا 
                                                

 . ( باقتصار -ل جصائ -أحكام القراو    (1 
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 بالمعرود والنسي ون المنكر: في ارمر  ووال اامام ا)ن تيمية   في الفتاون   

ََ َعِن اْلُمْنكَرِ  عالى: ش ال ت ََ بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْو ََ َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعِض يَأُْمُرو  َواْلُمْؤِمنُو

 (  ميا  والسال ل حت  تدق وهم الجنة نتم قنر الناس ل ناس تأتوو )سم ف  اريليل  :   شلوذ   ال هبر  (71  لترب :
ألةوظ كمير  همل  لياس  إلنوظ إةساةارنل  ألمظ ليياس فوظ هة عوظ لوظ شهي موظ   ألم فين  سبحاة  ه  يذه 

 المعلشف شةونوظ ي   لمي ل م  جو   لص   ش لقار ةنث هملش   كل معلشف شةور  ي  كل مي ل ل ل هةا 
 شه امر  ذلك  الجوان فى سينل    أة سوظ شهمر لوظ شيذ  كمال  لي   .

علشف ش ليوى ي   لمي ل ال  جب ييى كل هةا  عني  بل ير ييى  ل  ا   كما نل يية  شكذلك  ألمل  الم 
لظ  قظ    م   قرم بر جب  هثظ كل  انر  حسب  فلذ كذلك  ه ضا لقلهللا  شلما كا   لجوان م  تمام ذلك كا   لجوان 

فيةانله بناه فا  لظ :   م  ره  مي ظ مي ل    لييي حسب  ارت  كما  ال  إةسا ير ش جب ييى كل  إذ ارت  
 ( .  إل ما  ستط  فييساة  فا  لظ  ستط  فبقيب  شذلك هضعف 

 لمعلشف  هي ظ الجوان ير م   شىتمام شىذ  كا  كذلك فمعيرم ه   ألمل  المعلشف ش ليوى ي   لمي ل  
 لر جبات كا  ير م  هي ظ  شىذ  المعلشف شةوةك ي   لمي ل غنل مي ل  همل هملةا    شلوذ   نل لةك    لذي

ت ر   لمصيح  فنوا ر جح  ييى  لم سا   ذ بوذ   ع ن  للسل  ه ش لمستحبات فالر جبات ش لمستحبات البا 
شةحلن  ل تب و  ال  حب  ل سان بل كل ما همل      فور دالح ش ا هثيى   ييى  لصالح ش لمصيحن  

حنث كاةن م سا   ألمل ش ليوى هي ظ م  ش لذو  هللامير  شيمير   لصالحات شذم  لم ساو  فى غنل مرض  ف
 .مصيحت  لظ ت   مما همل     

ش   كا   ا تل  ش جب شفعل محلم إذ  لممم  يية  ه  وتقى   فى عبانه شلةس يية  يا يظ شيذ  معيى  
 فلذ  لر جب   أن ءوتظ  إةما رل  تعالى  ا هووا  لذو  همير  ييةكظ هة سكظ ال  ضلكظ م  ضل  ذ   يتاوتظ ش اليتا ء 

 ام  لمسيظ  ما  جب يية  م   ألمل  المعلشف ش ليوى ي   لمي ل كما  ام  انله م   لر جبات لظ  ضله ضالل 
ضلر فى فعي  شم   ال إذ لضالل شذلك  كر  تار   القيب شتار   اليسا  شتار   النا فأما  لقيب فةجب  كل ةال 

ةب    إل ما ش ال لةس شر ء ذلك م    إل ما ةى هش هضعف شذلك هن  ليييلظ   عي  فيةس ير  ممم  كما  ال 
 ال  علف معلشفا شال وي ل مي ل  .  لذيفقال   ألةةاءرلنل ش نل الب  مسعرن م  منن 

ي   لمي ل  جب ه   كر  يكذ  فى ةق ة س   ش لياييشىذ  كا  يذ  ةا كل يمل دالم فاآلمل  المعلشف 
فق  شكما  ال يمل ب  ييا  لعحيح م  ييا    انل ييظ كا  ما   سا لظ  ك   عيظ ش  ه شال  كر  يمي  دالحا 

 لعمل ش لعمل تا ع  شيذ  ظايل فا   إمام  يي   لعيظ  رضيمما  صيم شكما فى ةاوث معاذ ب  جيل  هك ل
  شهيل ليور  كما تقام شيذ  ير  ل لق بن  هيل  لجايية شىتبايالظ  ك   عيظ كا  جوال شضالال  إ  لقصا ش لعمل 

شم   لصالح  ش لميويفالبا م   لعيظ  المعلشف ش لمي ل ش لتمننح بنيوما شال با م   لعيظ  حال  لمأمرر   إلسالم
 . األمل ش ليوى  الصل    لمست ةظ شير   لص  لطلق  لى ةصرل  لمقصرن   أتي ه 

باة   إال يء لعيف فى ب ه ة  شال كا  إال يءما كا   للفق فى ب  ليييشالبا فى ذلك م   للفق كما  ال 
ش ال إ    رفنق  حب  للفق فى  ألمل كي  شيعطى يية  ما ال  عطى ييى  لعيف شال با ه ضا ه   كر  ةيةما 
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 حصل ل  هذ  فا  لظ  حيظ شيصيل كا  ما   سا هك ل مما  صيم كما  ال  ه ديرر  ييى  ألذ  فاة  ال با 
شلوذ  همل     ألمررذلك م  يحم  إ ش ديل ييى ما هدا ك  لقما  البي  شهمل  المعلشف ش ة  ي   لمي ل

 المعلشف ش ليوى ي   لمي ل  الصيل كقرل  لخاتظ  للسل بل ذلك مقلش  بتيية   للسال    ألمل للسل شيظ ه م  
 اهوو  ا : بوا ةي  فقال   لتيهةحلن يية  سرر    له  ه فاة  هشل ما هرسل هةحلن يية  سرر   ا هووا  لماثل  عا 

رم  * لماثل رعب كع فع عيمفلم  *  ظم فعأعةمذف لم * شع ثفةعا عكع فعطعومف لم *  شع حع فعايمج  تع م فل  *  شع لل جم ي  م تعسم يفلم *  شعال تعمم لفلعبمفكع فعادم فافتتم   شع
مي ل همل  المعلشف شةوى ي   ل  إلةذ ر لى  لخيق  األمل  اليذ ر  شرتموا  األمل  الصيل شة س   إلرسال هللا ات

ا  عق رل ر ع  : ش ال تعالى   أينييافعيظ  ة   جب  عا ذلك  لصيل ش ال ش ديل لحكظ ربك فاةك  يعى مع يفلم يع شع دم
مفنال   ل   جع لف    شع يمج لمي ظم يعجم مف مف ع  لل س  يعلع ه شل ر   لمععحم معا دع يفلم كع بف    فعادم اةف بمفكع شعال تع   م كعصع ظف رع يفلم لفح  م فعادم

ظم    لمح رتف   يعنموف حع م يع ف شعال تعحم يمل  ع إفال   فاهلل  ا دع مع يفلم شع يفن ع    شع دم سف لع  لمم حم ة   هعجم يفلم فعلف   ّللا ع ال   ضف  . شع دم
 
 . فال )د من هذه المالتة الع م والرفق والصبر 

وهذا  ارحوالتة مستصوبا ف  هذه الع م وبل ارمر والنس  والرفق معه والصبر بعده واو  او  ل من المال 
أ)و يع   ف  المعتمد ال يأمر بالمعرود  القاقي ما جاء ف  ارتر ون بع  الس ا ورووه مرفووا ذ ره 

وينس  ون المنكر إال من  او فقنسا فيما يأمر به فقنسا فيما  نس  ونه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما  نس  
ا  نس  ونه وليع م أو ارمر )سذه الخصال ف  ارمر بالمعرود والنس  ون ونه ح يما فيما يأمر به ح يما فيم

المنكر مما  وجب صعوبة و    منر من النفوس فيظن انه )ذلك يسق  ونه فندوه وذلك مما يضره أ مر مما 
يضره ارمر )دوو هذه الخصال أو ول فاو تر  ارمر الواجب معصية فالمنتقل من معصية ال  معصية أ بر 

ا  المستجنر من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية ال  معصية  المنتقل من   ن باطل ال    ن باطل منس
شرا من ارول وود يكوو  ونه وود يكوناو  واء فسكذا تجد المقصر ف  ارمر والنس   المانيوود يكوو 

ومن المع وم بما أرانا هللا والمعتدن فيه ود يكوو ذنب هذا أوظم وود يكوو ذنب هذا أوظم وود يكوناو  واء 
 .أنفسناوف   من فياته ف  اآلفا 

سيب  لمصا ب فسنئات  لمصا ب ش لجح ء م  سنئات  أليمال ش     لمعاديشبما بوا    فى كتا   ه   
شما هدا كظ م  مصنب  فبما كسين هوا كظ :   لعمل سيب ال ةسا     ال تعالى  فلةسا  لطاي  سيب  ليعم  

كع  : نل ش ال تعالى شيع ر ي  ك  سف نمفئعٍ  فعمف م ةع م ا عكع مف م سع معا هعدع ف شع يعٍ  فعمف ع ّللا  سع ا عكع مف م ةع  (79  ليساء:  معا هعدع
سع  : ش ال تعالى  ا كع ةمطعا   بفبععمةف مع ظ   لش  ل و  تعحع ا  سم ا ف إفة مع عع مم مع  لمتعقعى  لمجع ل رم  مفيم  ظم وعرم و ع تعرع ا ّللا   إف    ل ذف ام يع ع لعقع ي ر  شع

ظم  ظم  : ش ال  (155 هللال يمل  :  يعيمو  ك  يماف هعةم  سف ا   يمت ظم هعة ى يعذع    لم ي رع مف م يف يمت ظم مف ميعنموع نبعٌ   عام هعدع ابعتم  ظم م صف ا هعدع لعم   هللال  هعشع

ف  يع  : ش ال  .(165يمل  :  يععم ي ر  شع سع ا كع   (34  لشرر :  م كع فنلٍ هعشم و ربفقمو     فمع

ا ع كع  ررٌ  : ش ال   ةمسع ظم فعلف    ألف ووف معنم هعوماف ا  عا  نمفئعٌ   فمع يمو ظم سع ظم : ش ال تعالى  ( 48  لشرر :  شعىف م ت صف بعو  ذمف ا ع ّللا   لفة عع ا كع مع شع
ش ع  تعام فل  ظم شعي ظم  عسم بعو  ذمف ا ع ّللا   م عع ا كع مع ظم شع   .(33 ألة ال: شعهعةمنع ففنوف

 
 من .راث الشيخ الشهيد عبد هللا عزام في مجال التحريض 
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ةقتطف م  كيمات رجل شيب ةةات  ألن ء فليض   لجوان شتحلية  لمسيمن  يينوا   القاش   لحسي  ش 
 لشونا  بي س    شبيساة  شرطا ات    شبما رط   قيم    تاركا تل ثا ثل  م   لاير  ألن ء يذه  ل ليض  .  ال بةخيا

 ييا   يح م رةم    :
 
 الجسا  بالمال: - (1)

لظ  عف  ألغيةاء في هم   للسرل ديى لك مال   شلذلال بك ه   لجوان  الي س هييى ملتب  م   لجوان  ا] 
 للةم  ب  يرف رضي   ييوما   أل  دقل  هم ال ي ما  شييا. م    يية  شسيظ م   لمشارك   أة سوظ 

فقا هشدى ديى   يية  شسيظ هةا    ألرش ح إةما تتظ ييى مستر  رفة  في رضظ  لمعلك    شلذ  لي رس شتلبة 
 )شلذلك فعياما سئل رسرل   ديى   يية  شسيظ:  ( )... وو يك بالجسا  فننه رببانية اا المهدحا    ا ال: 

 (. أيفتن المرء في وبره؟ وال:  ف  )باروة السنود و   رأ ه فتنة
 الاةةا ي   لجوان: فقا هبار ذ ت مل  إلى سك    الةشاال  فقا ةذر رسرل   ديى   يية  شسيظ م  شلذ

 (. ال  دقل هذا )نه ووم إال أ ق ه هللا الذل )محل   ش ال: 
إذا تبايعتم بالعننة , وأقذتم بأذناب البقر , ورقنتم بال رع , وتر تم الجسا  ,     هللا  )شفي  لصحةم: 

 (. ذال ال  ن وه حت  ترجعوو إل    نكم و يكم
ش لضةع : يي  لعقار هش  لحلف    ف ي يذه  ( عة فترغبوا في الدنيايال تتخذوا الض )شفي  لصحةم كذلك: 

 ألةانوث جم  رسرل   ديى   يية  شسيظ متاع  لاةةا شهسباص  الةشاال:  لحر ي    ش لتجار   اللبا شةني  
بوذه في ش ن وتعلض فة   إلسالم  فاالةشاالع (   صي ل حنر ةي   ش لصياي    ش لحلف    لعني ( ش إلةتاج  ل

 مربق  بلعة  .  لمعلك   لرجرن هش  الجت ا   عا ةل ما ش
هما  لجوان  المال فور فلض إذ   ةتاج  لمجاياش  إلة    فلض ييى  ليساء شفي همر ل  لصاار ةتى لر 

 لك  ب  تةمة .كا   لجوان فلض ك ا     كما  لر ذ
لر ضاق  لمال ي   في ةال   لحاج  ليمال   بل لقا سئل  ب  تةمة  سم ال:    النرارشلذ   حلم ييى  لياس 

 اميا  لجوان شى  مات  لجةاع   كما في مسأل   لتتلس شهشلى  :  جةاع ش لجوان  لذي وتضلر وتلك  فقال لإآعام 
 (. مرتر    عل  ةقتيوظ   عييا شييا    -  لتتلس -  فل  ييا  

 ت ق  لعيماء ييى هة  إذ  ةحلن  المسيمن  ةاج   عا هن ء  لحكا  فلة   جب دلف  لمال   ال  لقلآيي:  
 (.  جب ييى  لياس فا ء هسل يظ شى   ستالق ذلك همر لوظ شيذ  إجماع ه ضا (. ش ال مالك:   إلنوا

اع هشلى م   لح اع ييى  لمال   فأمر ل ش لح اع ييى  لاو  مقام ييى  لح اع ييى  لي رس   ش لح 
 ألغيةاء لةسن هغيى شال هثم  م  نماء  لمجاياو    فينيتب   ألغيةاء إلى ةكظ   في همر لوظ   ةنث  لجوان في 
هبا  لحاج    شنو   لمسيمن  شن اريظ معلض  ليحش ل   ش ألغيةاء غار ر  في بور توظ   شلر دام  ألغيةاء ورما 

 توظ   شهمسكر  هواووظ ي  إتالف  ألمر ل في كمالةاتوظ   شةرلريا إلى  لمجاياو   لذو   مرتر  ش ةا  ي  بور 
بلن    شتتقط  ه ا موظ م   ل ي    شال  جاش   رت ورموظ   شال ذرنل  وافعر  بوا ي  هة سوظ شيحقير  بوا 

 نماءيظ .
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 الخالصة:

 رض .هشال:  لجوان  الي س فلض ين  ييى كل  لمسيمن  في  أل
 ثاةةا: ال إذ  ألةا ييى هةا في  لجوان   فال إذ  لير لاو  ييى  لرلا.

 ما ن م  لجوان  حاج  إلى مال  لمسيمن .  النرارثال ا:  لجوان  المال فلض ين  شيحلم 
ر  عا: إ  تل   لجوان كتل   لصال  ش لصةام   بل تل   لجوان هبا في يذه  أل ام. شةقل  ب  ربا  إلت اق 

 (1 هيؤ ..[  لجوان إذ  تعن  ه ر  م   لذياص إلى ةج   ل ليض  ييى ه 
 

 :القعود وطمس البصيرة 

لةسن  لقضة   ك ل   ليصرص ششفل   لشر يا   شىةما  ألمل متعيق  القيرص . فل  هيطاه   : وقتاما نقول
َم  اأْلَْبَصاُر َولَِكْن .َْعَم  اْلقُلُوُب فَإِنهَها ال .َعْ   ةرر  ه صلت  لحق شهتضم فة    شى  هظيمن  لقيرص لظ تعا تل  .

دُورِ   .(104  ألةعام: (46  لح :   الهتِي فِي الصن

قَدْ َجاَءكُْم  ) في  لعبان   الجتوان شى صار  لقيرص ليبصا ل ش آل ات  للباةة  تأتي ةتةج   لتقر  ش لطاي   ش

  (104  ألةعام:(  َمْن َعِمَي فَعَلَْيَها َوَما أَنَا َعلَْيكُْم بَِحِفيظِ بََصاِئُر ِمْن َرب ِكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه وَ 
شيذه  لبصنل  ت جل في  لقيب ويابة   لمعلف  ش إلنر  . شيذه ال تيال  كسب شال نر س    إ  ير إال فوظ ومتة    

(     لق    بن   لحق  شيذه  لبصنل  تيين في هرض  لقيب  يب       ييا  في كتا   شنوي  ييى  ار  صنل 
ِمينَ  : لىاش لباآل   ش لصانق م   ل اذص    ال تع َه فِي ذَلَِك َلياِت ِلْلُمتََوس ِ  . (75  لحجل:  إِ
ستحيوا   فال با ه   قرل ييى   غنل  لحق في فتر ه شةكم  في ريله  شكل م  هللاثل  لاةةا م  هيل  لعيظ ش 

ل  ما تأتي ييى رالف هغل ض  لياس   شالسةما هيل  للياس  ش لذو  وتبعر  شىلح م    أل  هةكام  للص سبحاة  ك ن
 لشور ت فلةوظ ال تتظ لوظ هغل ضوظ إال  مخال    لحق   شالسةما إذ   امن ل  بيو    فتت ق  لشيو  ش لشور  شي رر 

ام ييى مخال ت  شييطمس شج   لحق . شىذ  كا   لحق ظايل  ال ر اء    شال بب  فة  ه    لور  فةخ ى  لصرر 
ََ  : ش ال: لي مخلج  الترب  . شفي يمالء شهببايوظ  ال تعالى فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلف  َوِرثُوا اْلِكتَاَب َيأُْخذُو

ِ  ِمثْلُهُ يَأُْخذُوهُ أَلَْم يُْؤَخذْ َعلَيْ  َْ يَأْ.ِِهْم َعَر ََ َسيُْغفَُر َلنَا َوإِ َِ َهذَا اأْلَدْنَ  َويَقُولُو َْ ال يَقُولُوا َعَر ِهْم ِميثَاُق اْلِكتَاِب أَ

 ََ ََ أَفَال .َْعِقلُو هقُو ِ إِاله اْلَحقه َودََرسُوا َما فِيِه َوالدهاُر اْلِخَرةُ َخْير  ِللهِذيَن يَت   . (169  أليل ف:  َعلَ  َّللاه
ل   لياي   لسي  ش لسي  باي   لور   عمي ين   لقيب   فال  مح بن   لسي  ش لياي    هش وي س  فن إتباعفل  

 (.113  ل ر  ا:  فوذه هللاف   لعيماء إذ  هللاثلش   لاةةا ش تبعر   للياسات ش لشور ت. 

ََ ِمَن اْلغَا : شيذه  آل ات فنوظ إال  رلوظ َُ فََكا  ِوينَ َوا.ُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ الهِذي آ.َْيَناهُ آيَا.َِنا فَاْنَسلََخ ِمْنَها فَأَ.ْبَعَهُ الشهْيَطا

*  َْ ِِ َوا.هبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِ ئَْنا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكنههُ أَْخلَدَ إِلَ  اأْلَْر َِ .َْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو .َتُْرْكهُ يَْلَهْث  َولَْو 

ََ ذَِلَك َمثَُل اْلقَْوِم الهِذيَن َكذهبُوا بِآيا.ِنَا فَاْقُصِص اْلقَ   .(175/176  أليل ف:  َصَص لَعَلهُهْم يَتَفَكهُرو

  ليصرص شةايا ال ت  ي   شال با م   صنل   لقيب ةتى وبصل بوا  لحق. ل شلذلك ف
                                                

 . (1/130ج لع ام :   لذرا ل  (1 
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إ   لقيب إذ  ك ل ت الب  ييى  لاةةا   شك لت ذةرص  لي س  لتي تحمي   كر  يية   لل     أل  كل ذةب 
ل  لي ات  لسرن ء تت اثل ةتى  كر   لل     لاالف  ألسرن(  لذي  مي   كر  ة ت  سرن ء ييى  لقيب   شال تح 

  ليرر إلى يذ   لقيب.
ررت    ش ا ويت س دييى ة ةقتوا   فنيتبس  لحق شال ت ول   ألبةاء رر شيياما   يظ  لقيب ال ت ول د
  لقيب فنل   لحق  اآال ش لباآل ةقا.

  ر  لقيب   شتياش  ألبةاء ييى ملهللات  جية  ش ضح شلذ  ال با م   لتقر  ةتى   ول  ل ل ا    شيص
  َِويَُكف ِْر َعْنكُْم َسي ِئَا.ِكُْم َويَْغف ً َ يَْجعَْل لَكُْم فُْرقَانا َْ .َتهقُوا َّللاه ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ يَا أَينَها الهِذيَن آَمنُوا إِ   ْر لَكُْم َوَّللاه

نوظ شهيضيتوظ مسأل   قرلر :  سألر  هيل  ل ارر ألةوظ ه لص  لياس إلى   .ش ا شلذ  كاةر  إذ  هبكل يي .(29  ألة ال:
شهرجر  ه  ورفق  –كما  حسب  –سألر  هةما ب  ةييل م  ةسأل  عا ؟  ال: هسألر  ه ا  كل  لرر ق فل  يياه شرع 

 (1 [ يؤ . .لإلجا  

                                                
 . (1/139ج  لع ام  :    لذرا ل (1 
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  :مبررات الجهاد 

 ةب  لاةةا شكل  ة   لمرت نيتوظ  ل يل  يي تل   لجوان صمإ   لياظل في  لر     لمسيمن   لنرم  جا ه  
   شلذ  تسيط  لطاا  ييى ر اص  لمسيمن  في كل ةاةة  شفرق كل هرض   شذلك أل   ل  ار ال ووابر  إال  لقتال:(
 َْ ُ أَ ِِ اْلُمْؤِمنِيَن َعَس  َّللاه ِ ال .َُكلهُف إاِل نَْفَسَك َوَحر ِ ََدن فَقَا.ِْل فِي َسبِيِل َّللاه ََدن بَأْساً َوأَ ُ أَ  يَكُفه بَأَْس الهِذيَن َكفَُروا َوَّللاه

 (84  ليساء: .َْنِكيالً 
 شةح  إذ ةاير  لمسيمن  شةستحث رطايظ ليقتال ألسباص ك نل  شييى رهسوا:

 ةتى ال  سرن  ل  ل. -1
 .}  لمستعاو  ليقتال { لقي   للجال -2
  لخرف م   ليار. -3

 يا ء  للباةي.هن ء  ل ليض  ش ستجا   لي -4

 ليسيف  لصالم. إتبايا -5

 إ ام   لقايا   لصيب   لتي ت ر  ميطيقا لإلسالم. -6

 ةما    لمستضع ن  في  ألرض. -7

 آمعا في  لشوان . -8

 حت  ال يسو  الكفر: – 1

َِ اْنتََهْوا  ف ي  آل    ل ليم : ِ ِ فَإ يُن ِله ََ الد ِ ََ فِتْنَة  َويَكُو ََ إاِله َعلَ  الظهاِلِمينَ  َوقَا.ِلُوهُْم َحته  ال .َكُو   فاَل عُدَْوا
  (.39  ألة ال:

 إذ  تر ف  لقتال سان  ل  ل   ش ةتشل  ل تي  شيي  لشل .
 لق ة الرجال: – 2

مشلة    ش ل ةام  أعباء  ألماة    شكما س ضطيعر   حمل  لم لذو  إ  ههم   لعالظ  إلسالمي يي ههم   للجال 
 .(ةح ال مائة ال تجد فنسا ر الناس  ن) )جاء في  لصحةم: 

رشي ه  يمل ب   لخطاص رضي   يي   اهي ال تجا في كل  ما   جمل( ش ةا   حتميك في هس ار    ش 
 ال لص ر  م  دحب  تمير    فتميى كل ش ةا ميوظ بنئا   ثظ  الر : تم   ا همنل  لمممين    فقال: هتميى ه  

 للجال  لذو   عيمر   ينير    ش لذو   عمير  ه ل   شى   لذو    كر  لي ملء يذ   لينن م ل هبي يينا   إ 
  جاياش  هةار شهغلص   شى   لذو   صيلش  ييى يذ   لطليق ال  كانش  وذكلش .

م    م  لعان ت  الجتماعة    شلظ وي ضر  ي    شةح  ةأمل م   إلرر   لذو  لظ  ستطةعر  ه  وي يتر 
حشم  تحن ضاط  لر     لمليل   شهمام و  كاييوظ مررشثات  ألجةال  لم لتقالنا   شلظ ويقر  يم رؤشسوظ ركا

 لوجرم  الستشل  ي  لماكل  لشليل   ه رل لومالء  إلرر : إ  لظ وي لش  إلنيا  أة سوظ فال ه ل م  ه  واير   لذو  
 ولفلفر   أرش ةوظ فرق هرض  لجوان ه   صير   أجسانيظ إلنوا.

 ذ  مقام  ل عال نش  ةال  لمقال.شلذ  فقا هللا  هش    للجال   شي
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 فدع ونك نسبا صويوا في حجراته         وهات حد ما ما حد   الرواحل
لقا ةل  المسيمن  همرر ي ةم    شهره ء فانة  هلةم    فاع  ل الم ي   لطعام شي  هسالنب  ل الم   شل   

 ةاثيي ي  يذ   ألمل  لجيل شماذ   ام ل   لمسيمر .
 لوفل في ووارقه المانبُ  ن طفل    أم سهو تهور لهأم

 وعيش المس منن إذا يونبُ  أتسب  المس مات بكل صقة      
 ة ونه شباو وشنبُ هدافه  ق ههالم حههأما هلل واا 
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ً َوَيْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَركُ   جل: ش  قرل   يح ً أَِليما ْبكُْم َعذَابا ُ َعلَ  كُل ِ إِال  .َْنِفُروا يُعَذ ِ ََْيئاً َوَّللاه وهُ  ْم َوال .َُضرن

 (.39  لترب :  ََْيِء قَِدير  
  (  لعذ ص  أللةظ ير في  لاةةا  استنالء  لعاش   شباليار في  آلرل  لعلبي:   ال  ب  

 .بتا ن بركتوظ ش ال  لقلآيي: ش ا  نل ه   لمل ن بوذه  آل   شجرص  لي نل ييا  لحاج    شظورر  ل  ل  ش 
َه الهِذيَن .ََوفهاهُُم اْلَمالئَِكةُ َااِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُوا فِيَم كُْنتُْم قَالُوا كُنها ُمْستَْضعَِفيَن فِي اأْلَ   شجل:  قرل   يح ِِ إِ ْر

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُولَئَِك َمأَْواهُْم َجَهنهمُ  ُِ َّللاه َجاِل  * َوَساَءْت َمِصيراً  قَالُوا أَلَْم .َكُْن أَْر إِاله اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ

ََ َسبِيالً  ََ ِحيلَةً َوال يَْهتَدُو َِ ال يَْستَِطيعُو اً َغفُوراً  * َوالن َِساِء َواْلِوْلدَا ُ َعفُو  ََ َّللاه َْ يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكا ُ أَ   فَأُولَئَِك َعَس  َّللاه
 (97/99  ليساء:

: هريلةي  ب  عباس ه  هةاسا م   لمسيمن  كاةر  م   لمشلكن   ك لش   ي  لسيانه ي  يكلم رش   لبخار 
سر ن  لمشلكن  ييى يوا رسرل   ديى   يية  شسيظ    أتي  لسوظ فنلمي    فةصنب هةايظ فةقتي    فأةحل 

َه الهِذيَن .ََوفهاهُُم اْلَمالئَِكةُ َااِلِمي أَْنفُ ):    تعالى ِِ قَالُوا أَلَْم إِ ِسِهْم قَالُوا فِيَم كُْنتُْم قَالُوا كُنها ُمْستَْضعَِفيَن فِي اأْلَْر

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها  ُِ َّللاه ...َكُْن أَْر   ًي
 لقا ضر  ييى نويوظ شلظ وواجلش  شرلجر  ةةاء شررفا م   ل  ار ورم بار  –فلذ  كا   لمممير  في مك   

جويظ بلش     لبخاري   فما  الك  المالون  م    ستحقر  ا  – تل  عضوظ  ظ( ث يانيظ  لمشلكن   ف  لش  سر ن 
 لمتمسيمن   لذو   سامر  سرء  لعذ ص   شيعةشر  ةةا   لسر  ظ   ال  مي ر  ه  ولنش  يان   ي  هيل ضوظ هش 

وا توم  إسالمة  ظايل    بل ال نما وظ هش همر لوظ   بل ال  ستطة  هةايظ ه  وتحكظ في لحنت  فةطيقوا ألة
جت  فةطني  ةسب  لشلع ألةوا جليم  ومرذ ييةا  الير دي ش أل ا م   شال  ستطة  ش  ستطة  ه  وي لن في لباس ه 

ه   عيظ  لقلهللا  ل الث  م   لشباص  لمسيظ في بنن     ألة  تجم  غنل مشلشع في يلف  لجايية    بل ال 
ل ت ه  ابجت    شال  ستطة  ه   مي  رجال  لمخش  إلسالمة  ه   اطي بعل ه   ستطة  في  عة  لييا    لمسما 

يل  ستطة  ه  ولفة همل  ش  أرذش  بنا  بيت   عا شي  م   لينل   تحن جيم  ل الم  لا مس إلى ةنث  شاؤش !! 
  صار م   لطاغرت  قام فة  يذ   ل لن  لباةا ررةصا ييى مذ م بور ت يذ   لطاغة ؟!

؟ فماذ  سةكر  جر بوا  مالون  تعةش ذلني  موني  مستضع   شتترفايا  لمال    ظالم  ألة سواهلةسن يذه  ل
إ   لضعف لةس يذر  ييا رص   نا مستضعفنن في ارركهال  قرلر    فيم  نتم إذ  سألتوا  لمال    
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 ال ش لصاار ش ليساء  لعالمن    بل ير جليم   ستحق داةيوا جويظ   ش ا هيذر    لطايين  في  لس  ش ألآ
 لذو  ال  جاش  ةني  ليتخيم   شال  علفر   لطليق إلى هرض  لعح    شال  ستطةعر   لوجل  إلى ن ر  إٍلسالم   

 : شال  لردرل إلى  ايا   لجوان
  أصرد وجسي  ون )ال  غدا )سا          لساني معقوال وو بي مقفال

 ا أو  تووالم غته الاوإو صريح الو م والرأي المر           إذا )
 

ي  آيةع  يذ   لاو    ش لاو   لذي لةس فة  جوان ال  هإ   لجوان ش لوجل  إلى  لجوان جحء هدنل ال وتجح 
مةظ يذ  د ستطة  ه  و ين فرق هي هرض شال ه  تستري بجلت  ييى سر وا   شهدال   لجوان  لتي يي م  

  آار   م  مال سات تيك  ل تل    لتي تيحل فنوا  لقلهللا     لاو  شلوا شهةوا في منح   رص  لعامن  لةسن مال س
 شىةما ير ضلشر  مصاةب  لوذه  لقافي   لتي ورجووا يذ   لاو .

لر كا   لجوان مال س  آار   في ] ( في ت سنل يذه  آل  : 742-2 قرل  ألستاذ سنا  طب في  ل الل  
 تاص   في م ل يذ   ألسيرص ! شلما  ستالق ةةا   ألم   لمسيم  ما  ستالق كل يذه  ل صرل م  ديب  ل

.لر كا   لجوان مال س   كذلك كل يذه  ل صرل م  سي  رسرل   ديى   يية  شسيظ شفي م ل يذ   ألسيرص
من مات ولم يغ  ولم  )آار   ما  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ تيك  ل يم  ل ل مسيظ إلى قةام  لساي  

 [ . رش ه ي  هبي يليل (  (. ت و   ش بة من النفا يودا نفسه يغ و ما
إ    سبحاة   عيظ ه  يذ  همل  ت لي   لمير ! شيعيظ ه  ال با ألدحاص  لسيطا  ه   قاشمره   ألة  آليق 
 غنل آليقوظ   شميو  غنل ميوجوظ   لةس في ذلك  لحم  فقط شل    لنرم شغا  شفي كل هرض شفي كل جنل!

 عيظ ه   لشل متبجم   شال  مك  ه   كر  ميص ا    شال  مك  ه  واع  لخنل ويمر موما  سيك شى    سبحاة  
يذ   لخنل م  آلق سيةم  مر ني    فل  مجلن ةمر  لخنل  حمل  لخطل ييى  لشل   شمجلن شجرن  لحق  حمل 

 س   محاشل   تل  لحق  لخطل ييى  لباآل   شال با ه  ويجم  لشل إلى  لعاش   شال با ه  وا ف   لباآل ي  ة
  شريق   القر ! يذه جيي ! شلةسن مال س  ش تة    يذه فطل  ! شلةسن ةال  آار  .

شم  ثظ ال با م   لجوان ... ال با مي  في كل درر  ... شال با ه  وياه في يالظ  لضمنل   ثظ   ول 
إال   العان  الحق  لمتربم  العا  ... ش فةشمل يالظ  لح ةق  ش لر    ش لشورن ... شال با م  لقاء  لباآل  لمتتلس

 كا   ألمل  ةتحار هش كا  يحال ال وينق  المممين .
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 اا تجابة ل نداء الرباني: -4

َْ كُنْ   ال تعالى:  ِ ذَِلكُْم َخْير  لَكُْم إِ ً َوِثقَاالً َوَجاِهدُوا بِأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم فِي َسبِيِل َّللاه ََ اْنِفُروا ِخفَافا   تُْم .َْعلَُمو
 (.41  لترب :

 (: ر افا شثقاال ( في ت سنليا يشل  ه ر ل  150- 8ش ا هشرن  لقلآيي في ت سنله  
 كورال. بباةا ش: رشي ي   ب  عباس  -1
 ةشاآا شغنل ةشا .:  تان   رشي ي   ب  عباس ش -2
  لخفةا:  لايي   ش ل قنل: ش ل قنل    ال  مجايا. -3

 لياس هملش  جمي    هي  ة لش  ر ن ييةكظ  لحلك  هش ثقين ... رشي ه   ب   ش لصحةم في فوميا  آل   ه 
 )ه  مكترم جاء إلى رسرل   ديى   يية  شسيظ ش ال ل : هييي ه  هغحش ؟ فقال: ةعظ   ةتى هةحل   تعالى 

 ( . ليا و   اروم  حرج

 شك يا ل ه  ةالتيا  لتي ةعةشوا في ال شيذه  أل ر ل إةما يي ييى معيى  لم ال في  ل قل ش لخ     ش 
وا ري  تحن ةم يذه  آل     فقا  ت ق  لم سلش   هفااةستا  شفي فيسطن    بل في مع ظ هرجاء  لعالظ  إلسالم

ألدرلنر  ييى هة  إذ  نرل  لعاش هرضا إسالمة  هش كاةن في ورم م   أل ام ن ر لإلسالم    لمحاثر  ش ل قواء ش
ترس    ك  لييا  ه   خلجر   لمال ا   لعاش   فل   عاش  هش  صلش  هش ت اسير  هش لظ  ك ر   فلة   جب ييى هيل تي

فلض  لعن  ييى م  وينوظ   فل   صلش  هش  عاش  فعيى م  وينوظ   شثظ ةتى  عظ فلض  لعن   ألرض كيوا   شال 
 لمله   ماو  نش  إذ  ن  ي    ش س    مك ( هرذ  تلك  كالدال  ش لصةام    حنث  خلج  لرلا نش  إذ  ش لاه   ش ل

ل   رلشج ش  نش  إذ  هشجوا ش لعيا نش  إذ  سناه   شيبقى فلض  لعن  مستمل  ةتى تطول م  رجس  ل  ار  
 (.  لمله  ال با ل  م  محلم

في  لحاوث إال شةم ييى يذه   لحال     ش( كتا ا في  ل ق  . هش  لت سنل ه قار  آاليي  لقينل  شلظ هجا  
ي  ر اص  ظهةا م   لسيف ه  يذه  لحال  فلض ك ا     هش هة   جب  ستئذ    لر لاو    شال  سقط  إلث شلظ  قل

 إال  لذي  جايا. ظ( في وا  ل  ار   شال ويجر م   إلث كاةن إسالمة   لمسيمن  ما ن من ه    قع  في  ألرض  
  يذر   هش كالايي  لذي  مي  ف ل م  تل   لجوان  لنرم فور تار  ل ليض    كالم طل في رمضا  باش 

 هكا  مال    بل تار   لجوان هبا.
 : ش لعاش  لصا ل  لذي   سا  لاو  لةس هشجب م  نفع . شكما  قرل  ب  تةمة 

 ال: بباص شكورال      نفروا قفافا وتقاالإ : ال محنا يي   رل هبي آيح  يياما  له  يش لحق  لمين   لذ
ل : هي بيي جوحشةي   فقال بيره: ولةمك   لقا غحشت م   لييي ديى هلل يية  ما سم    يذر هةا   ثظ  ا

. جوحشةي   فاح  فقال: ال. شسيظ ةتى مات   شم  هبي  كل ةتى مات شم  يمل ةتى مات   فيح  ةاحش ييك 
 رضي   يي  .   فمات في  لبحل   فيظ  جاش  ل  جحيل  وافيره فنوا إال  عا سبع  ه ام   فافيره فنوا شلظ وتانل
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إذ  تعن   لجوان  ايب   لعاش ييى  طل م   أل طار هش  حيرل    ( في ت سنله: 151-7 قرل  لقلآيي  
هدل  لا ر( فلذ  كا  ذلك شجب ييى جمة  هيل تيك  لا ر ه  وي لش  شيخلجر  إلة  ر افا شثقاال   ببا ا   العقل  

 هذة  شم  ال هص ل  . شبنررا   كل ييى  ار آا ت    م  كا  ل  هص  انل
شال وتخيف هةا  قار ييى  لخلشج م  مقاتل هش مك ل   فل  يجح هيل تيك  لييا  ةتى  عيمر  ه  فنوظ آا   

شكذلك كل م  ييظ  ضع وظ ي  ياشيظ شييظ هة  واركوظ شيمك  غةاثوظ لحم  ه ضا    ييى  ل ةام بوظ شما فعتوظ
  لخلشج إلنوظ.

 يظ   ةتى إذ   ام باف   لعاش هيل  لياةة   لتي ةحل  لعاش يينوا ش ةتيوا فالمسيمر  كيوظ وا ييى م  سر 
 سقط  ل لض ي   آلرلي .

شلر  ارص  لعاش ن ر  إلسالم شلظ واريريا لحموظ ه ضا  لخلشج إلة    ةتى   ول نو    شتحمى  ليةض    
 ( هيؤ.. لعاش   شال رالف في يذ    شتح ,  لحره    شيخح 

  ليا ا   لجعاي شير  خاآب هشجت   لتي تلجره ه   جيس ييا يا يت :شما هجمل هبةات 
  بال  شأننسما من  والدمة  سول   واود           با   تذ رني ه هاته)

 فعال ما   أمنعن هللا  وهل    رها           يا )نه ومي  تاب هللا أقرجني  
 )دال   فا)تغي   وإو لوقه )ربي         فنو رجعه فرب الخ ق أرجعني  
 لم يستوة حوال  أو قاروا من قن      ما  نه أورج أو أوم  فيعذرني    

 
 ل س ا الصالح:  اتباوا -5

 لمةامن     فقا كا   لجوان نويا ليسيف  لصالم شكا  ديى   يية  شسيظ سنا  ليمجاياو    ش ا ا  ليال
ة  شسيظ فةكر  ه لبوظ إلى  لعاش   شيان مااهي  ديى ا  لرآةس  حتمر  بلسرل   ديى   ييتف اةر  إذ   ب

 لمليسة     بار   شهةا   ش :     يية  شسيظ  لتي رلج بي س  فنوا سب  شيشلش    ش اتل في تس  ميوا بي س 
( شيذ  ييى  رل م   ال: مك  فتحن يير     رنيل   شفتم مك    شةين    ش لطا ف  لي     ش ش لخياق   ش
 اه  لتي  ع وا سبا شهربعن    ش نل هة   اتل بيي  ليضنل.شكاةن سل  

 . شيذ   عيي ه  رسرل   ديى   يية  شسيظ كا   خلج في غحش  هش ولسل سلي  في كل بولي  هش ه ل
شسار  لصحب  ل ل م ييى سي   لييي  ل ليظ ديى   يية  شسيظ   فيقا كا   لقلهللا   ل ليظ ولبي يذ   لجنل 

 ا  م   لماء   فيقا رش   لحاكظ في ا    شيحمنوظ م  ه  ويامسر  في  لاةةا كما  حمي هةاةا لتلبة  جوان 
 –ون أ  م أ)و ومراو وال: حمل رجل من المساجرين ( شدحح  شش فق   لذييي   275-2 لمستار   
إل  التس كة  و   صا العدو حت  قروه , ومعنا أ)و أ وب ارنصاري , فقال ناس: ألق  )نده –بالقسونوننية 

, فقال أ)و أ وب: نون أو م )سذا اآلية , إنما ن له فننا , صوبنا ر ول هللا ص   هللا و يه و  م وشسدنا 
واسر اجتمعنا معار ارنصار توببا , فق نا: ود أ رمنا هللا بصوبة  معه المااهد ونصرناه , ف ما فاا اا الم

أه ه , و نا ود فترناه و   اره نن , وارموال واروال  , وود  نبيه ص   هللا و يه و  م حت  فاا اا الم و مر
ِ َوال .ُْلقُوا   إل  أه نا وأوال نا فنايم فنسا , فن ل فننا: وقعه الورب أوزارها , فنرجة َوأَْنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللاه
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ش ا رش  يكلم  ه   ارهل والمال وتر  الجسا فكانه التس كة في ااوامة في  (195  لبقل :  بِأَْيِديكُْم إِلَ  التهْهلَُكة
فيما سم  ما هةحل   في  لوجل   ال:  –شكا  م   لمستضع ن  في مك  شكا  مليضا  –ضمل  ب   لعةم 

 .  –كظ( م  مك  6ييى  عا   –هرلجرةي   فويء ل  فل ش ثظ شض  يية  شرلج   فمات في  لطليق  التيعةظ 
ب   ألسرن في ةمم ييى تابرت دل ف   ش ا فضل ييى  لتابرت م   شهسيا  لطيلي يم  ره   لمقا ن

 (. إنفروا قفافا وتقاال )سمي  شير وتجوح لياحش   فقنل: يذر      فقال: هتن يينيا سرر   لبعر  
ش ال  لحيلي: رلج سعنا ب   لمسنب إلى  لاحش ش ا ذيب إةا  ينية    فقنل ل : إةك يينل   فقال: 

 . فةا ش ل قنل   فل  لظ  مكيي  لحلص ك لت  لسر ن شة  ن  لمتاع ل    لخي ست
شرش  ه   عة  لياس ره  في غحش ت  لشام رجال ةاجباه ييى ينية  م   ل يل   فقال ل :  ا يظ إ    

  ا يذر    فقال:  ا  ب  هري  ا هملةا  الي نل ر افا شثقاال.
  تلش  لي  رسي   شترفي شير في ك  المرت  ال: هش يياما هةس     لصرفي ! ( شيذ  إبل  ةظ ب  هنيظ 

 . ل  لبحل في بالن  للشم شنف  في إةا  جح 
  ب   لمبار  كا   قط  مساف  هل ن  شستما   كنيرمتل  ر جال هش ر كبا ييى ن بت  لةقاتل في  شيذ  ييا

 . سينل   في ثارر  لمسيمن 
ربعن  سي  شال هللاكيوا ةتى هنرل  للشم فآكي  م  مااةظ هي: هبتوى لحما م  هش ش ال هينل ب   منل  لمل 

  للشم.
 شيذ   اضي  ل رف  يلش  ب   لجعا كا  في بنت  سبعر  فلسا ملبرآ  ليجوان.

شيذ  محما ب  ش س  كا  م   لعبان  لمحاثن   لاح    لمل  طن   قرل يي   لقا ا  تنب  ب  مسيظ  لباييي: 
 ري  –في  لمعلك  هةب إلى م  ما   هلف سةا بونل شباص آليل  ءإلدب  محما ب  ش س  تشنل إلى  لسما

– . 
شيذ  هةما ب  إسحاق  لسيمي  قرل: هييظ  قنيا هةي  تين  سة ي يذ  هلف تلكي شلرال ه   كر  باي  ألملت 

 ه  واف  معي. 
 قيل ييى    ب   انشس ل  ل   تي  م  ةصار   ألةالس كا   ليصل ةي إذ  سقى فلس  فيظ شيذ  هبر ييا

  لماء  ال ل : مالك هرهون ب   انشس في  لماء؟!
 سرآ    فةماة   لمتييي: شيذ  بار ب  يمار   قتل  ألسا 

 ارم المصقوالصأمعفر ال ن  الس بر بسوطه      لمن ا قرت ال
( 263: لقا راض يمل  لمختار م  جيرنةا   سةاةي   لقا ا  إل طالي(ار شيذ  يمل  لمختار  قرل يي  غ

 علك  رالل يشلي  بول    هما مجمرع معارك  فقا بيان هلف معلك !!.م
} في مصل { كا   إلةجينح في  إلسماينية  } مجايا م   إلرر    لمسيمن  { شيذ   لشةر محما فلغيي 

 عيير  ةال   لطر رئ في معسكل توظ إذ  نرل  ل لغيي  لماوي    ش ا نف   إلةجينح رمس  هللاالف جية  لم   أتي 
 س  ةةا هش منتا.بله
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كا   سمى  جح ر  إلةجينح( ل  ل  ما  تل ميوظ في  يا  } مجايا هللارل م   إلرر   { شيذ  ورسف آيعن 
 إرضاء لسانت   ألمليكا !!. { 1969-1952} ر ةس مصل  ليادل ياموما يياأ لسريس   ف

 
 إوامة القاود  الص بة لدار اا الم: - 6

هرض ضلشري  ليمسيمن    ضلشر   لماء ش لور ء   شيذ   لا ر ل  ت ر   إ  إ ام   لمجتم   لمسيظ فرق  قع 
 إال  حلك  إسالمة  مي م  تيتحم  لجوان ش  عا شبعار    شتتخذ  لقتال لحم  شنثار .

شى   لحلك   إلسالمة  ل  تستطة  إ ام   لمجتم   لمسيظ إال م  رالل جوان بعيي يام   ت ر   لحلك  
  شيقي   لم  ل   شت ر   م ا    لصايق  لصانل  لذي   جل  لعير   لياس    ل ينل     إلسالمة   يب   ليا ة 

 فالحلك   إلسالمة  ت جل آا ات  ألم   ل امي  شييابة   لخنل  لمخحشة  في هيما وا.
فالصحا   رضر     يينوظ كا  يانيظ  ينال جا   اليسب  لمجمرع يام   لمسيمن   لذو   رضر  يلش 

 –ير  مجا قةصل. بل إ   ل با ل  لملتا  ي   إلسالم في ه ام  لصاوق  ا سنليظ يمل ب   لخطاص ث كسل  ش
 – لذي  نيى  ليير  م   يل  –إلى  تال  ل لس   شلقا هدبم آيح  ب  ررييا  ألساي  – عا ه  هييير  تربتوظ 

 با  بجاي  فا ق .موم   ست شاف هربار  ل لس فألهةا ه طال  لقانسة   لبارهي    ش رتاره سعا 
يمل مجتم  مسيظ  فوذ  ضلص م   ظ لمكا  يهما  لح ي  م   لضبا   لتي  مك  ه  وتريظ  لبعة ه  

  ليادل م   لحلك   إلسالمة  مل  هرل .  شب   لمحال ال  عاش  ه   كر  ت ل ر  لمأسا  ييا   لخةال   هش شيظ
ةا  شضخام   لتضحةات  شفا ة   ألره ء تص ي ش لحلك   لشعية   لجوان   م  آرل  لطليق شمل ر   لمعا

 ألرض  لوا ط   شتلت    اليتمامات ي   لخصرمات  لصانل  ييى نر يظ   شي   لي رس فتعير ييى ش    
 ألغل ض  لقليب    شس اف  لمتاع   شتحشل  ألةقان   شتصقل  ألرش ح   شتسنل  لقافي  دعا  م   لس م  لوا ط 

 ات. ي  ةت   لطن  شدل ع  لااإلى  لقم   لسامق   عنا  
شييى آرل آليق  لجوان ت له  ل ةان ت   شت ول  ل  اء ت م  رالل  لعطاء ش لتضحة    شييله  للجال 

 بجايتوظ شبذلوظ.
 الفتكة البكر وننة       فما المجد إال الورب و وال توسبن المجد زوا و

  ألمرر  لع ةم  غا    لقيرص شهمل  لشعرص. شم   رت اع  اليتمامات تلت    لي رس ي   لصاا ل   شتصبم
 فال تقنة بما  وو النجوم         إذا غامرت في شرد مروم  

 عم الموت في أمر وظيمو           فوعم الموت في أمر حقنر   
 وت ك قديعة الوبة ال كيم         بن وقل  ج رن الجبناء أو ال

 
 ألي ا    شهما  لمتحل    لل كا تط ر ييى  لسطم  لطحالب ش شآيةع   لمجتمعات كالماء تماما   ف ي  لماء

مشلة  ألةوا ال تيله م  سفال  حمل  لع   فر     ش ل ةان ت في  لمجتمعات  لل كا  ال  مك  ه  ت ر  ييى  ار  لم
  ما بلهش  إال م  رضي   ييوظ ( رالل  لحلك  ش لتضحة  ش ليذل ش لعطاء   فأبر  كل شيمل شي ما  شييي 

جمعن ه    ةتخابة  يياما ا ك  هبر  كل  حاج  إلى نيلظ     شلذ   رالل  أليمال  لجيني  ش لتضحةات  لباي
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 ألم  ييى  ةتخا     فما ه  فاضن رشح رسرل   ديى   يية  شسيظ إلى  للفنق  ألييى في  لجي  تطيعن 
 ي   يي . ض لعنر  إلى  لساة  فيظ تجا هفضل م  هبي  كل ر 

تيذل  ل م  غالةا فتجيي  ل مل   لياضج    لةس م   لسول ه  ت ل  فةما جيت   العلق   ألم   لتي تجايا ش 
و  وتلبعر  ييى داشر  لياس م  رالل  ليةا   ألشل في  ةقالص يسكلي دي  شر ء  ل ر لةس ذش لام   شهما  ل

 في  لس ار ت    سول يينوظ  لت ليط  كل بيء.
  سوو و يه تس يم البال              ربومن أقذ البال  بغنر ح

ش ألم   لجوان    لتي  قرنيا هفذ ذ بلشه  م  رالل  لحلك   لجوان    لطريي    لةس م   لسول ه  ت ل  
  ةان توا هش تخطط لإلآاة  بوا   شلةس م   لةسنل ييى هيا  وا ه   شك ريا  مسنل  ه طالوا   ش لحلك   لجوان   

 أفل نيا جمةعا هةوظ  ا نفعر   ل م   شباركر  في  لتضحة  م  هجل قةام  لمجتم   إلسالمي  لطريي  تشعل  ألم  
 سا همياء لوذ   لمجتم   لرلنا    لذي ياةن  ألم  جمةعوا م  هللاالم مخاض .   فةكر  ةل 

 ال با ليمجتم   إلسالمي م  منالن   شال با ليمنالن م  مخاض   شال با ليمخاض م  هللاالم.
 

 المستضعفنن في اررك: حماية - 7
 إ  م  بر يث  لجوان  إلسالمي ةما    لمستضع ن  في  ألرض   شرف   ل يظ ييوظ..

  ومالكم ال تقات وو في  بنل هللا والمستضعفنن من الرجال والنساء والولداو الذ ن يقولوو ربنا أقرجنا
شمعيى  آل   شما   (75  ليساء:    لدنك نصنرامن هذه القرية الظالم أه سا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من 

 ل ظ ال تقاتير  في سينل   شفي سينل  لمستضع ن .
 والمس مات مة العدو المعتدي  يل القرار و يل )سذا مس م    

 دهولهجسد المقالة لنتنا لم ن فا    هالت إذا أر و تأ هائهالق
 مله  إذ   لمال إذ  سينن  مله  مسيم    شفي   ليح هي ( ش ا  ت ق  ل قواء ييى ه   لجوان فلض ين   الي س ش 

 سينن في  لمشلق شجب ييى هيل  لمالص تخيةصوا.
 ون الد ن قنوا غنر  بالموارم    ةهنهمهذو وا حهم  ه نتسم إذا لهف

 وه رغبة في المغانمهال أتههفس           وإو زهدوا في ارجر إذ حمي الوغ 
 شكما  ال هللارل : 

 وعيش المس منن إذا يونب س مات بكل تغر        أتسب  الم
  دافة ونه شباو وشنب ا هلل واا الم حق        ههأم
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ََ ِليَقُوَم النهاُس    :لقا جاء  إلسالم إل ل ر  لعال فاألرض  َلقَدْ أَْرَسْلنَا ُرسُلَنَا بِاْلبَي ِنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزا

ُ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرسُلَهُ بِالْ بِاْلقِ  ََِديد  َوَمنَافُِع ِللنهاِس َوِليَْعلََم َّللاه َ قَِويٌّ َعِزيز  ْسِط َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديدَ فِيِه بَأْس   َه َّللاه   َغْيِب إِ
 (.25  لحاوا:

 
 طمعا بالاسا   والمنازل الع   في الجنة: -8

ل اسند وند  )هةما ش لتلمذي ي   لمقا م ب  معا  كلص ملفريا: لقا جاء في  لحاوث  لصحةم  لذي رش ه 
هللا  بة قصال , يغفر له في أول  فة من  مه , ويرن مقعده من الجنة , ويو   ح ة اايماو , وي وج 

يأمن من الف ع ار بر , ويوقة و    و بعنن زوجة من الوور العنن , ويجار من وذاب القبر , و اتنتنن
 دحةم (  من أهل )نته اار الياووتة منه قنر من الدنيا وما فنسا , ويافة في  بعنن إنسانرأ ه تاج الوو

 .(5058 لجام :

) إو في الجنة مائة  رجة أودها هللا ش ا رش   لبخاري ي  هبي يليل   ال:  ال ديى   يية  شسيظ: 
 فتم (  هللا فا ألوه الفر وس تما  ألل مجاهد ن في  بنل هللا ما )نن الدرجتنن  ما )نن السماء واررك , فنذ

 (.6/9 لباري:
 
  ذل ونسا:لإو الجسا  حفف لع   ارمة ورفة  – 9

إذا قن الناس بالد نار والدرهم وتبايعوا  )ف ي  لحاوث  لصحةم  لذي رش ه  ةما ي   ب  يمل ملفريا: 
 (.688 دحةم  لجام : (. ا   نسم    هللا و نسم ذال ال  رفعه حت   راجعو  , بالعننة واتبعوا أذناب البقر

 
 إو الجسا  حفف لسنبة ارمة ور  لكند أودائسا: – 10

 ننن وس  هللا أو يكا بأس الذ ن  فروا وهللا أشد ؤمفسك وحرك المن)فقاتل في  بنل هللا ال تك ا إال
 (.84  ليساء:  بأ ا وأشد تنكنال

 وشك أو تداوي و يكم ارمم من  ل أفق  )با : شفي  لحاوث  لصحةم  لذي رش ه هةما شهبر ن ششن ي  ثر  
 ما تداوي ار  ة إل  وصعتسا , ونل يا ر ول هللا فمن و ة  ومكذ؟ وال: ال ولكنكم غماء  غماء السنل , يجعل 

 .(8035 دحةم  لجام : ( لوبكم الدنيا و راهنتكم الموت , الوهن في و وبكم وين ع الروب من و وب ودو م

 

 الش اررك وحما تسا من الفسا :في الجسا  ص – 11
 بع  لفسدت اررك( ولوال  فة هللا الناس بعضسم  : 251  لبقل.) 
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 في الجسا  حماية ل اعائر اا المية: – 12
  النه ِ ُ َولَْوال دَْفُع َّللاه َْ يَقُولُوا َربننَا َّللاه ِ إاِله أَ َمْت الهِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحق  اَس بَْعَضُهْم بِبَْعِض لَُهد ِ

َه  ُ َمْن يَْنُصُرهُ إِ َه َّللاه ِ َكثِيراً َولَيَْنُصَر َ لَقَِويٌّ َعِزيز  َصَواِمُع َوبِيَع  َوَصلََوات  َوَمَساِجدُ يُذَْكُر فِيَها اْسُم َّللاه  (40  لح :    َّللاه

 
  تبدال:وفي الجسا  حماية ارمة من العذاب ومن المسخ واال -13

إال تنفروا يعذبكم وذابا أليما ويستبدل ووما غنر م  : 92  لترب) 

 

 ترواتسا:وزيا   وفي الجسا  غني ارمة  – 14
 وجعل رزوي توه ال رموي  .)رش ه هةما  

 
 والجسا  ذرو   نام اا الم: – 15

يك بالجسا  فننه رببانية وو  )ةاوث دحةم ي  معاذ   شير ر باةة  يذه  ألم    نامه الجسا (  )وذرو 
  رش ه هةما (.(  اا الم

 

 الجسا  من أفضل ال با ات وبه  نال المس م أرفة الدرجات:– 16
  هةما ب  ةييل شذكل همل  لعاش وبكي شيقرل: ما م  هيمال  ليل  ب  هيان: سمعن ه ا ييا هفضل ال 

ابل   لقتال وي س  هفضل  أليمال   ش لذو  : لةس  عال لقاء  لعاش بن    شمب هفضل مي  . ش ال يي  غنله
يظ  لذو  وا فعر  ي   إلسالم   شي  ةليموظ   فأي يمل هفضل مي ؟   لياس هللامير  شيظ را  ر    قتير   لعاش

 ش ا بذلر  مو  هة سوظ.
إو في الجنة مائة  رجة أودها هللا ل مجاهد ن في  بنل هللا , ما )نن  )(  لحاوث: 9-6شرن في  لبخاري  

 (.  ل  رجتنن  ما )نن السماء واررك
 لقينل شييميا  لةسنل   ةعتقا ه   لجوان في م ل يذه  لحال   لل يي  في هفااةستا   إآاليياشةح  ييى  ار 

فلض ين   الي س ش لمال كما  لره فقواء  لمذ يب  ألربع  بال  ست ياء   شمعوظ جمول   لم سلي  ش لمحاثن  
  ألدرلنن .

فال ريب هة   جب نفع  ييى  : إذ  نرل  لعاش بالن  إلسالم  (608-4  في  ل تاش   ل يل    قرل  ب  تةمة
  أل لص فاأل لص...

( فلذ  هر ن  لعاش  لوجرم  ييى  لمسيمن  فلة   صنل نفع  ش جبا ييى 358-28شيقرل في مجمرع  ل تاش   
َِ اْستَ   لمقصرنو  كيوظ شييى غنل  لمقصرنو  كما  ال تعالى: يِن فَعَلَْيكُُم النهْصرُ َوإِ  (.72  ألة ال: ْنَصُروكُْم فِي الد ِ
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كما همل  لييي ديى   يية  شسيظ بيصل  لمسيظ   شسر ء كا   للجل م   لملتح   ليقتال   هش لظ  ك    
   للكرص   شكما كا   لمسيمر  شيذ   جب  حسب  إلمكا  ييى كل هةا بي س  شمال  م   لقي  ش ل  ل  ش لمشي ش

 لما  صايظ  لعاش يام  لخياق لظ  أذ    في تلك  ألةا.
 دليح   اآع  بوذ  ال تحتمل تأشيال نش  لبس شال غمرض.  ألربع رص فقواء  لمذ يب ةصش 

(: إ  يجظ  لعاش ييى ثال م  ثارر  إٍلسالم   فةصنل 238 -3ابنت   ة قرل  ب  ياباو   لحي ي في 
شر ءه ببعا ي   لعاش فلض ك ا   إذ  لظ  حت  إلنوظ . فل   ةتة  إلنوظ  فلض ين  ييى م   لص مي    فأما م 

 أ  يجح م  كا   لص  لعاش ي   لمقاشم  م   لعاش هش لظ  عجحش  ييوا شل يوظ ت اسير  شلظ  جاياش    فلة  
  كالصال  ش لصرم   شال  سوظ تلك    شثظ شثظ إلى ه    تلض ييى جمة –فلض ين  –  تلض ييى م  وينوظ 

 هيل  إلسالم بل ا شغلبا ييى يذ   لتاري .
(   ش ب  ةجةظ  لحي ي 72 -7م ل يذ   ليم  لر ضم  لجيي هفتى  ل اساةي  لحي ي في با     لصيا    بش 

 (.191-5(   ش ب  يمام في فتم  لقاول  72 -5في  لبحل  لل  ق  
(   ش لمايي 58-8لميي  لشافعي  (   شةوا    لمحتاج لي174-2شر ج  إ  بئن ةابة   لاسر ي  لمال ي  

 (.345-8الب   ا م   لحيييي  
شلعل  عة  لياس  جاش  ميلر  ألة سوظ  أ  ك نل  م   ألفاا  لةسر  ييى  لمستر   إلسالمي  لمقيرل م  

 ش  هة سوظ  القعرن  سيب  عة  لمخال ات.ر  لتلبة    شيعذ
 ان شلر م  يسكل ك نلي  ل جرر.شل    للن ييى يذ   أ   ل قواء ةصر  ييى هة   جب  لجو

فنو هللا  ؤيد هذا الد ن بالرجل الفاجر  )(   لاحش م  كل بل شفاجل شيذ  م  هدرل هيل  لسي  ش لجماي   
 شيذ  آليق  رةار يذه  ألم   ا ما شةاو ا   شيي ش جب  ييى كل مكيف.( ,  , وبأووام ال قال  لسم

م  فئات  –هش م  يسكل ك نلي  ل جرر ير مسيك  لحلشري   شلر كاةر  فجار ( شيام  لاحش م   ألمل ء  
 (.  506 -28مجمرع  ل تاش  الب  تةمة    شهم الوظ مم   سيك مسيك  لررع  ل اسا  لياب  ي   ي   لعيظ  – لخر رج 

 لتعيةظ   شةح  ةررن لوظ  رل  لحيلي: ش شبعة  لياس  عذرش  هة سوظ  أ  مكاةوظ في بيايظ ضلشري ليتلبة  
سعنا ب   لمسنب إلى  لاحش ش ا ذيين إةا  ينية    فقنل ل : إةك يينل   فقال  ستي ل    لخفةا  رلج

 ش ل قنل   فل  لظ  مكيي  لحلص ك لت  لسر ن شة  ن  لمتاع.
هبي يليل   –فأي  لياس ميحلت  شيمي  وا ةي سنا  لتا عن    شش ر  ييظ  ليير  ي  آليق دوله ش لا هشجت  

ي  . لقا بي   لسنل  لحبى   شجاشه  لحح م  لطينن    ش بتا  ألمل ييى  لمسيمن    فمتى  لي نل؟! رضي   ي –
 شىلى متى  لقل ر؟!.

 ا.وسينن في  لمشلق شجب ييى هيل  لمالص تخيةص  مله  فل  كا   ل قواء   تر  كما جاء في  ليح هي : 
 راشري ؟ فماذ    تي ييماؤةا  اآلالف م   لعر تق تيتوك هيل ضو  في
( فل ر   أيل ضو  م   الةتوا   كرةل في لاما  شماذ   جنير  في  ليساء  لير تي ويقن   أة سو  في ةول  

 ييى وا  لجيرن  لحمل   أل   لمله  ال  جره لوا  ات اق  لعيماء ه  تستسيظ  لألسل إذ  رشنن ييى يلضوا.
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ما   } شرسرل   ديى   يية   قرل { :ما تخشى ه  تاشر  لا  ل  ييةك شيصل  ألمل إلى يلضك؟  هش
من امر  يخذل امرءا مس ما في موطن  نتقص فيه من ورقه وينتسك من حرمته إال قذله هللا تعال  فيه 
نصرته , وما من أحد  نصر مس ما في موطن  نتقص فيه من ورقه وينتسك فيه من حرمته إال نصره هللا 

 فاتقر    في هيل ضكظ.   ششن(. رش ه هبر ن ( في موطن يوب فيه نصرته
: رلجيا م   ب   لمبار  مل  طن  إلى    لشام   فيما ة ل إلى ما فة   لقرم م   لتعيا  ش ال ةبا  ب  مرسى

ش لاحش ش لسل  ا كل ورم  لت ن إلي ش ال: إةا هلل إةا إلة  ر جعر  ييى هيمار هفينيايا شلةال شه ام  طعيايا في ييظ 
 !!شتلكيا ياييا هبر ص  لجي  م ترة  -ا ات  لطالقيك –   لخية  ش ليلي (

اع تجارت  شمجالس  لحاوث شيخلج ليلبا    ويذ   ب   لمبار   لذي كا  ول  ط بولي  هش هك ل في  لسي    
 ألة  لظ ول  ط آني  يمله  ةشال  العيظ ي   للبا    فماذ   قرل  لذو  لظ  طيقر  آيق  في سينل  ؟!

لظ  شاي  ي  تذكنل  لصحا    لة اذ  – لذي هلظ بلسرل   ديى   يية  شسيظ  – لمرت إذ  كا  ملض 
  عث هسام  رضي   يي  .

ةاشل  لصحا   ه  و يره ي  يحم    فقال كيمت   شيياما ةاشل هبر  كل  لصاوق ه  وي ذ  عث هسام 
رننت جةشا شجو    ديى   يية  شسيظ ما لمشورر : ش لذي ال إل  غنله لر جلص  ل الص  أرجل ههش ج رسرل  

 رسرل   ديى   يية  شسيظ   شال ةيين لر ء يقاه رسرل  .
شيشاء   ه  ت ر  هللارل شدا ا داةب رسرل   ديى   يية  شسيظ في ةث  لياس ييى  لجوان إذ 

ثظ  يمل      إةي ألرجر ه  همرت يمل! ه رل لك   ا  سم  ستايي هبر  كل يمل في هللارل سايات ةةات   ا ال: 
فل  هةا من فال تمسن  ةتى تياص  لياس م   لم يى   شى  تأرلت إلى  –  الثين شذلك ورم  –م  ورمي يذ  

ي  همل نوي ظ   ششدة   –شى  ي من  – لينل فال تصبح  ةتى تياص  لياس م   لم يى   ال  شايي ظ مصنب  
  شباهلل لر هةي   ديى   يية  شسيظ شما ديعن   شلظ  صب  لخيق  م يى رسرل   ترفع ربكظ   ش ا رهوتيي م  

 لعا ييا فأضلمن  لماوي  ةار . تأرلت ي  همل رسرل  لخذليا   ش
ه   لتأرل في تي نذ همل   شهمل رسرل   –رنل  لياس  عا  لييي ديى   يية  شسيظ  –فيقا هنر  هبر  كل 

 لى  لجوان يا يت   لخذال  شمآل   لخسل  .ديى   يية  شسيظ  الي نل إ
يذ  كتاص    حكظ بنييا   شيذه سي  رسرل  ديى   يية  شسيظ ةاآق  بايا  يينيا . شيذ  ياي هدحا   
في فوموظ أليمة   لجوان في يذ   لاو  فول ليا م  تعقنب ييى يذه  ليصرص  لمتر فل   ليادع   لجيب  

  لقاآع ؟
ن رل راشر  لممميات   فول ةاي  ؟!! ويتوك  أليل ض شيمسر  ل ةظ شيجتث لقا شدل  ليم إلى 

  لمبانئ؟!
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 ملء أفواه الصبايا النتم            انو قه  هماهمعتص وا رب 

 لم تالما نخو  المعتصم                  اوسم لكنسا همهالمسه أ 
لتلبنتوظ ييى  لعقنا   لشنرعة    شلالس  لقا هرذ  للشس ما تن  شرمس  هللاالف م  هآ ال  لمسيمن   ألفاا 

 إللحان في هيما وظ   ش لر  ألمليكا  فتم ستما   مارس    شتعوا ما   شرمس  هللاالف م  هآ ال  ألفاا  في 
  لا رل ش لخارج  التلبة  ش لتعيةظ.

   يذ   لجنل فأو  نيا   إلسالم؟ شهو   لملبر   لمسيمر ؟ شماذ  هياش إلةقاذ  لجنل  لمسيظ   شم  هجل ريا
} ه رل : شهلل  ألملم   يل شم   عا    فقا هللاتن هيمال  ألمليكا  يذه هكيوا في  حل يشلي    لمبار   لع ةظ.

 (  جةش م  يمالء  ألفاا   لمتأملكن   لذو  تلبر  في ما رسوا شبيايا { .2002سي    شجاءتيا م  كله ي  
 ةا   فأي  قع  م   قاع  لمسيمن  تعلضن  لخطل شجب لقا ةم  ل قواء ييى ه  بالن  لمسيمن  كالييا  لر 

 . ه  وتا يى جسا  ألم   إلسالمة  كيوا لحما   يذ   لشير  لذي تعلض لاحش  لجل ثةظ
  سةما ش لتحلية فلض.ال؟  ماذ  ييى  لعيماء لر ةلضر   لشباص ييى  لجوان

وحرك المؤمننن :84  ليساء.) 
 ةاتوظ ليعةش بن   لمجاياو  ورجور  شيلباش ؟ماذ  ييى  لايا  لر رصصر  سي  م  ة

بلف  لجوان   شلةسومر   أة سوظ في إ ام  نو    ماذ  ييى آالص  لجامع  لر هجير  سي  م  نر ستوظ لنيالر 
َْ يَكُونُوا َمعَ     في  ألرض؟ َ ََ  اْلَخَواِلِف   َرُضوا بِأ سُوُل َوالهِذيَن لَِكنِ  * َوطُبَِع َعلَ  قُلُوبِِهْم فَُهْم ال يَْفقَُهو  الره

 ََ  .(88-87  لترب :  آَمنُوا َمعَهُ َجاَهدُوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوأُولَئَِك لَُهُم اْلَخْيَراُت َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفِلُحو
 ج في سينل    الام ش للشح؟ش وظ  الخل حماذ  ييى  أل م  لر هريصر   ليصم لم   ستيص

ط  لشباص  لممم  شيعرق ي  لجوان؟  ل تة   لذو  تضطلم هفئاتوظ ةار  شتت جل ةماسا شتيتوب  بع إلى متى و  
 لصال    لذي ويواه ي  إ   لذي ويوى با ا ي   لجوان ال   لق ي  غنل  لتسقي تلب   لمسيمن  باموظ   لطايل.

 ش لصرم.
حن  لمعيى  لعام  آل    ل ليم  ت –شلر  طليق  غنل مبابل   –هما  خشى  لذي ويوى ي   لجوان ه  وارل 

ََ اْلبَأَْس إِاله   في  رل  تعالى: ْخَوانِِهْم َهلُمه إِلَْينَا َوال يَأْ.ُو قِيَن ِمْنكُْم َواْلقَائِِليَن إِلِ ِ ُ اْلُمعَو  ةً َعلَْيكُْم  *  قَِليالً قَدْ يَْعلَُم َّللاه حه َِ أَ

 ََ إِلَْيَك .َدُوُر أَْعيُنُُهْم َكالهِذي يُْغَش  َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَإِذَا ذََهَب اْلَخْوُف َسلَقُوكُْم بِأَْلِسنَِة  فَإِذَا َجاَء اْلَخْوُف َرأَْيتَُهْم يَْنظُُرو

ِ يَسِ  ََ ذَِلَك َعلَ  َّللاه ُ أَْعَمالَُهْم َوَكا ةً َعلَ  اْلَخْيِر أُولَئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَأَْحبََط َّللاه حه َِ  (.19 -18  ألةح ص:    يراِحدَاِد أَ
ميو  هةا هبيا وا في سينل    كر  يح  لوا في  لاةةا شذرل  لوا في  لر ةا  ماذ  ييى  ألموات لر  امن 

  آلرل   الش اي ؟
ماذ  ييى  آل اء لر نفعر   أةا هبيا وظ لةشب في مصاة   أل طال شمةانو   للجال شساةات  ليح ل؟ شلنوب 

 فم  بكل  ليعم  ه  ومني هكا  هشالنه بكل  للب . هةايظ ه    ريق  ي ةما  
هة س ير رالقوا   شهمر ل ير ر ه وا   فيظ  لبخل ييى رص  لعالمن ؟  لبخل ييى  لمالك  ما  ميك   م  

 (. لن تموت حت  تستكمل أج سا ورزوسا ):  لعقنا   لل سخ   أة  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1464  [  

 

توظ ه اما م   للبا    شسايات م    في دحا ف هيمالوظ شنور   ةسياش ماذ  ييى  لمسيمن  لر سطل 
  لقتال؟

شفي  لحاوث  ( , رباب  وم في  بنل هللا قنر من صيام شسر وميامه )  ش ا ثين في  لحاوث  لصحةم :
شفي  (.  صام نسارهايمن المنازل يقام لن سا و  هرباب  وم في  بنل هللا قنر من ألا  وم فيما  وا ) لحس : 

ميام  اوة في الصا القتال في  )(: 4503ا ش لتلمذي في دحةم  لجام    لحاوث  لصحةم  لذي رش ه هةم
 (.  بنل هللا قنر من ميام  تنن  نة

 فةا إرر   إلسالم ه يير  لحما   نوي ظ شةصل  ربكظ شىيالء سي  ةيةكظ.
 متشق ةسامك   ش يل دور  جر ن    ش مسم  لعار ي  همتك   إ  لظ تقظ  العبء هةنإ ألخ  لحينب:  هووا

 فم   قرم    إذ ؟ هووا  ألخ  ل ليظ:
 فأ ن زمجر  ار و  واو  ههطال المنام و   الس

 ونون في ذل العبند وصب البغاا ا تنسرت  و
 وليا من زرذ الود د وع   ههنهذل العبند من الخ

  مت  نمور و   القنو       القنو  هت  نمور وهفم
 فةا رنل    ركيي!!!

 (111 ورسف:  او في وصصسم وبر  رولي ارلبابلقد هووا  ألخ  لعحيح: 

 ألشجانو   ألسنل    شهةانوث     فيسطن   لجليح    شيا   لمحتل     ش   شرش  فقص   خار   لا مة 
 أللةم    شبيااريا  لمكيرم     لسرن   م   لةك  لمححة    شلييا   لممح   هبالؤيا    إرتليا  ألةالس  ألسة     ش

شةةجنليا ...... ذ ت  لمالةظ  شىةاشةةسةا  قاسةا  جل ةاتوا  لعمةق    شهشغيا  شهةجبار  ما شتشان شش لصرمال شبرر 
ش لمآسي رنل ييل  ليا   فول ةعتيل فةما مضى  يل فر ت  ألش  ؟ هم تجلي يينيا  لسي  شةح  ةتجلع  لور     

} شييوحمر  م  ل  للشس في هفااةستا  شةياثل كما  ةاثلش    شةضة  كما ضاير ؟ شةح  ةأمل م    ه  وياة
  شيلتاش  ييى هيقابوظ را ين    شى  كاةن  ألرل    فينن بعلي هي ن  ة  تيقاء هة سوظ في  لعل ق شغنليا { 

 تحل  المسيمن ؟
من لم يغ  أو يجس  غازيا في أه ه بخنر أصابه  )فقا رش  هبر ن ششن  لسيان  ري ي  هبي همام  ملفريا: 

  (. وبل  وم الايامة هللا بقاروة
 إو في ذلك لذ رن لمن  او له و ب أو ألق  السمة وهو شسند  :45 ق) 

 هال يل بيان؟  ليوظ فابوا . هال يل بيان؟  ليوظ فابوا؟ هال يل بيان؟  ليوظ فابوا.
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 اثن .حإذ  نرل  لعاش هرض  لمسيمن   صبم  لجوان فلض ين  ييا جمة   ل قواء  لم سلي  ش لم -1
دبم  لجوؤان فؤلض يؤن  فؤال فؤلق بنيؤ  شبؤن   لصؤال  ش لصؤرم ييؤا  أل مؤ   ل الثؤ    همؤا  لحيييةؤ  فةقؤامر  إذ  ه -2

  لصال .
جؤاء فؤؤي  ايؤؤ   لسؤؤالك أل ؤؤلص  لمسؤؤالك فؤؤي مؤؤذيب  إلمؤؤام مالؤؤك:  لجوؤؤان فؤؤي سؤؤينل   إليؤؤالء كيمؤؤ    تعؤؤالى كؤؤل 

تعؤؤن  و – صؤؤنل فؤؤلض يؤؤن  كالصؤؤال  ش لصؤؤرم هي  –سؤؤي  فؤؤلض ك ا ؤؤ  إذ   ؤؤام  لؤؤبعة سؤؤقط يؤؤ   لبؤؤا ن  شيتعؤؤن  
فؤلذ  لؤظ تقؤ   ل  ا ؤ  إال  جمةؤ  فؤي  لمؤذيب  لحي ؤي:   ألةوؤلشجؤاء فؤي مجمؤ    إلمام شبوجرم  لعاش ييى محيؤ   ؤرم

  لياس فحنيئذ دار فلض ين  كالصال .
فةصؤنل  (: شفؤلض يؤن  يجؤظ  لعؤاش ييؤى ثاؤل مؤ  ثاؤرر  إلسؤالم  238-2شجاء في ةابة   ب  ياباو   لحي ي  

 فلض ين  كالصال  ش لصرم شال  سعوظ تلك .
 ء فليضؤ   لصؤبم هش دؤةام نأذ   لر لؤاو  فؤي هتاو    كمؤا ال  سؤلؤإذ  هدبم  لجوان فؤلض يؤن  فؤال إذ  لير  -3

 رمضا .
 ( شبن  م طل رمضا  باش  يذر. دار فلض ين  ال فلق بن  تار   لجوان باش  يذر إذ  تعن    -4
ن  ؤالي س مومؤؤا كؤا   لمييؤ   لؤؤذي نفؤ    شال تسؤقط فليضؤؤ   لجوؤان  لالهمؤ  فؤؤي ال  ايؤي نفؤ   لمؤال يؤؤ   لجوؤا -5

 .ييق    ف ما هة  ال  جره ه  واف  ميياا م   لمال ل قنل ةتى  صرم يي  هش ويي ف ذلك  لجوان  الي س

 صؤيي ورمؤا شيتؤل    لجوان فليض   لعمل كالصال   ش لصرم   ف ما هة  ال  جره ه   صؤرم يامؤا شي طؤل  هش -6
 هللارل   ف ذلك  لجوان ال  جره ه   جايا سي  شيتل  سير ت  ار آا ت .

ي س ش لمال في كل مكا   سترلى ييةؤ   ل  ؤار   شيبقؤى فؤلض  لعؤن   مسؤتمل  لإ   لجوان  آل  فلض ين   ا -7
 ةتى تتحلر كل  قع   ألرض كاةن في ورم م   أل ام إسالمة .

 سالح كما  ال  ب  ربا شيية   ت ق  أل م   ألربع .إ  كيم   لجوان إذ  هآيقن إةما تعيي  لقتال  ال -8

 (.22 -6ير  لجوان كما  ال  ب  ةجل في  ل تم  (  في  بنل هللا )إ   لمتبانر م  كيم   -9

 لؤؤذي ولننشةؤ  ييؤؤى    -جوؤان  لؤي س  -إلؤى  لجوؤان  ألكيؤؤل – لقتؤؤال  –إ   ؤرلوظ رجعيؤا مؤؤ   لجوؤان  ألدؤال -10
ال هدل ل    شىةما ير م   ؤرل إبؤل  ةظ بؤ  هبؤي يييؤ  هةؤا  لتؤا عن     هة  ةاوث   ير ةاوث  اآل مرضرع هساس

  لر   .ش ير مخالف لييصرص ش 

ش ثؤؤؤظ    لتؤؤؤاريب(            إ   لجوؤؤؤان ذرش  سؤؤؤيام   إٍلسؤؤؤالم شتسؤؤؤبق  مل ةؤؤؤل    فقييؤؤؤ   لوجؤؤؤل    ثؤؤؤظ  إليؤؤؤا ن  -11
إو  )رش ه هةمؤؤا يؤؤ  جيؤؤان  ملفريؤؤا: ي  لؤؤذمؤؤ  ليجوؤؤان   ف ؤؤي  لحؤؤاوث  لصؤؤحةم ه  للبؤؤا    ثؤؤظ  لقتؤؤال   ش لوجؤؤل  مال

 (.  ة ما  ام الجسا والسجر  ال تنق

ن  فور ضلشر  م  ضؤلشر ت  لقتؤال   أل   لمعؤار  لةسؤن يمسمشهما  للبا  شير  لسك  ييى ةاشن  لعاش لحما    ل
 كل ورم   فقا ول  ط  إلةسا  فتل  آريي  شيارل معلك  هش معلكتن  في يذه  ل تل .

رم فلض ين   الي س ش لمال ييى كل مسيظ   شتبقى  ألم   إلسؤالمة   هللاثمؤ  ةتؤى تتحؤلر هللارؤل إ   لجوان  لن -12
 . شال ويجر م   إلثظ إال  لمجاياش   قع  إسالمة  م  وا  ل  ل   
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 –مسؤتحب   –إ   لجوان في هما  رسرل   ديى   يية  شسيظ كا  هةر يا   فقؤا كاةؤن غؤحش  بؤار مياشبؤ   -13
شتيؤؤر  فؤؤلض يؤؤن  ييؤؤى كؤؤل مسؤؤيظ    سؤؤتي ل  ألمؤؤ    شهمؤؤا  لخيؤؤاق فؤؤأل   ل  ؤؤار غؤؤحش  هرض شكاةؤؤن غؤؤحش   لخيؤؤاق 

حضؤرريا إال لمؤ   يؤ( ف اةن فلض ك ا ؤ  شلؤظ  ؤأذ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 7 إلسالم   شهما غحش  رنيل  
 يؤ(.6وا  لحاوية   ب

   ألة  كا  فترةات جاوا . هما  لجوان في ه ام  لصحا   ش لتا عن  فمع ظ هةر ل  فلض ك ا   -14

 هما  لجوان  الي س  لنرم ف ي  فلض ين . -15

 شجؤل هةؤا  بتؤل   لجوؤان إال  لمؤلية ش أليؤلج ش أليمؤى   ش لط ؤل  لؤذي لؤظ وييؤ   لحيؤث   ش لظ  عذر   يح -16
ى   ش أليؤؤلج   ش أليمؤؤ   لمؤله   لتؤؤي ال تعؤؤلف آليؤؤق  لجوؤؤان ش لوجؤؤل    ش لطؤؤاي   لسؤ  شةتؤؤى  لمؤؤلية ملضؤؤا بؤؤاوا

إذ   ستطاير  ه   صير  معسكل ت  لتاريب لنيضمر  ليمجايؤاو  شيعيمؤريظ  لقؤلهللا  شيحؤاثريظ شيشؤجعريظ فؤاألشلى ه  
   ب  هم مكترم في هةا شفي  لقانسة .  أتر  كما فعل ييا

  مؤؤ  هربؤؤاص  أليمؤؤال هش تؤؤاجل  كينؤؤل يؤؤمالء لؤؤةس لوؤؤظ يؤؤذر ييؤؤا   سؤؤر ء كؤؤا  مرظ ؤؤا هش دؤؤاةب دؤؤيع  هش  شغنؤؤل
 معذشري  بتل   لجوان  أة سوظ شه  وافعر  همرلوظ. ومالء لةسر ف

إ   لجوان عبؤان  جماعةؤ    شكؤل جمايؤ  ال بؤا لوؤا مؤ  همنؤل   شآايؤ   ألمنؤل فؤي  لجوؤان مؤ   لضؤلشر ت    -17
وك ومكرههك اهو يك بالسمة والواوة في وسر  ويسر  ومن ) :فال با م  تعريا  لي س ييى  لتح م آاي   ألمنؤل

  رش ه مسيظ( (. كوأتر  و ي
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 حكم الصادين عن الجهاد :

 .إ   لذي  صا ي   لجوان  كالذي  صا ي   لصةام   شم  ةصم مسيما  انر  
  ألشلى يجل    لذو  و بطر  ي   لجوان شيام  لاررل معوظ في ةقاش ومني إلى جال  قسي  لقيرص.

اع  لوجل  يي يجل   لسنئات شهييوا   شجم ](:313 -15 قرل بةر  إلسالم  ب  تةمة  في مجمرع  ل تاش   
شكذلك م  وتل  شكذلك يجل    لايا  إلى  لياع   شيجل    ل ساق   شيجل   م   خالط يمالء هش  عاشةوظ   
نا  وال وطية   , فال لجوان  لذي ال مصيح  لوظ باشة    فلة   عا ب بوجليظ ل  لما لظ  عاشةوظ ييى  ليل ش لتقر  

فنوظ   شلةس  شبلب   لخمل فومالء كيوظ   شم  رالطوظ مضل  ييى نو   إلسالم ع  لياشهيل  ومن تر  الجسا 
 .[ ليمح ررفايال  ليمأمررمعاشة  ييى بل شال تقر  فم  ووجليظ كا  تاركا 

 } فانظر بمن ورو اامام تار  الجسا      بواو هللا    { 
  

 هاد إل  مسقط رأسه:رجع المجاهد من الجإذا حكم التخوف من سؤال أجهزة األمن 

إ  يذ   ألمل لةس يذر  هبا  ألة  ظ  شبك   ش لةقن  ال وحشل  الشك   فالجوان  قنيي   ش لخرف م  سم ل 
 لمخابل ت بك   شكذلك لر تةق  ه   لمخابل ت تسأل  فوذ  لةس يذر  ولف     إثظ  لقعرن ي   لجوان   أل   لعذر 

   إثظ تل   ل ل  ة ير   إلكل ه  لميج   لذي    فر ت  لي س هش  اإلكل ه  لمعتيل في  لشليع   لذي  سقط 
 – لعضر( هي  لذي فة  مرت هش  ط  يضر   شكذلك  لتخرف م  هجوح   ألم  في  لييا    لتي  حمل جر هيا 

فوذ  لةس يذر  مقيرال ييا     ألة  في  –شلر تةق  هة  إذ  رج  شهمسكن     تيت  هش  طعن يضر  م  هيضا   
 يذه  لحال   جب ه  وتل  بياه في هرض  لجوان:

  ََه الهِذيَن .ََوفهاهُُم اْلَمالئَِكةُ َااِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُوا فِيَم كُنْتُْم قَالُوا كُنها ُمْستَْضعَِفيَن فِي اأْل ِِ قَالُوا أَلَْم .َكُْن إِ ْر

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُولَئِكَ  ُِ َّللاه  (1/194.  لذرا ل:ج (99-96  ليساء:   َمأَْواهُْم َجَهنهُم َوَساَءْت َمِصيراً أَْر
 

 .منعه من العمل في مجاالت أخرى:ال حكم الذي به عاهة .منعه عن القتال ولكن 

جاالت ملية غنل مقعا   أل   لمكاةوظ ه   عمير  في مإ  فلضة   لعن  ال تسقط ي   أليلج شال ي   ل
شير منا   ش س    ش لمجاياش   آل  ةاجتوظ إلى  لايا  هبا م  ةاجتوظ إلى  لطعام ش لسالح   لصح  ش لتعيةظ

 ش لاش ء.
ه   – جب  –ويباي  – لقتال –: شهما  لذي  قار ييى  لخلشج نش   لاف   (441-5 ال  ب   لومام  لقاول  

 .ليعاش   خلج لت  نل  لسر ن   فل  فة  إريا ا
شجربا هبا ؟ إ  يذ    لعان ش جب   ف ةا  الخلشج لتعيةظ  لمجاياو  هةكام نويوظفلذ  كا   لخلشج لت  نل 

 (1)[ أهه .. شهي ظ فلضة 
 

  إتحاف العباد بفضائل الجهاد   
                                                

 . (179/194 -1 -ج : لع ام   لذرا ل    (1 
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  :فضل الشهادة 

والههذي نفسههي )نههده ال يك ههم أحههد فههي  ) يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال : ر  حؤؤ  نمؤؤ  كالمسؤؤك: -1
 رش ه (.  إال جاء  هوم الايامهة ال هوو لهوو الهدم والهريح ريهح المسهك –أو م بمن يك م في  بن ه وهللا  – بنل هللا 

 هةما(.
 سبحا      لقا رهويا يذ  م  ك نل  لشوا ء   ر  ح  نما وظ كالمسك ... 

 

لههيا شههيء أحههب إلهه  هللا مههن  )يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال : :  هةؤؤب  لقطؤؤل ت إلؤؤى   -2
وور   معة من قاية هللا , ووور   م تسرا  في  بنل هللا , وأما ارتهراو فهأتر فهي  هبنل هللا . ورتنن أو أترين و

 ( رشه  لتلمذي  (  , وأتر في  فريضة من فرائ  هللا
كما  قرل  ب  ربا:  شكيم   لجوان إذ  هآيقن إةما تعيي  تؤال  ل  ؤار  السؤةا ةتؤى  سؤيمر   هآيقنكيم   لجوان إذ  

 (. هش  عطر   لجحي  ي  وا شيظ داغلش  
 

مها مهن وبهد يمهوت لهه  ) يؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  :  لشونا  حب ه  ولج  إلؤى  لؤاةةا -3
وند هللا قنر ال يسره أو  رجة إل  الدنيا , وإو له الدنيا وما فنسا إال الاسند لمها  هرن مهن فضهل الاهسا   فننهه 

 )فيقتل وار مرات لما  رن من الكرامة(شفي ل ,  نيا فيقتل مر  أقرن( .يسره أو  رجة إل  الد
 

وال ص   هللا و يه و  م رم حارتة )نه النعماو , ووهد وتهل ا)نسها معهه  هوم  ) : ةارث  في  ل لنشس  ألييى -4
  رش ه  لبخاري( (. وس ارو   )در فسألته: أ ن هو؟ وال: إنه في الفر 

 

واش الاهسداء فهي ر إو أ )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال : :  هرش ةوظ في ةر دل آنرر رضل -5
جود طنر قضر لسا ونا  ل مع قة بالعرش , تسرش من الجنة حن  شاءت تم تأوي إله  ت هك القنا  هل , فهاط ة 
إلنسم ربسم اطالوة فقهال: ههل تاهتسوو شهنكا؟ فقهالوا: أي شهيء ناهتسي ونوهن نسهرش مهن الجنهة حنه  شهكنا , 

فهي جسهدنا  أرواحنها)سم ذلك تالا مرات , ف ما رأوا أنه لن  تر وا من أو يسألوا والوا: يا رب نريهد أو تهر  ففعل 
 (.  رش ه مسيظ أو ليا لسم حاجة تر وا(.رأن حت  نقتل في  بن ك مر  أقرن , ف ما 

  ش آلثؤار   شيؤر   لقؤلهللا   ال  لقاضي: فة  ه   ألرش ح  اقة  ال ت يى فنيعظ  لمحس    شيعذص  لمسيء   ش ا جاء  ؤ 
 لعشؤي  مذيب هيل  لسي    فأرش ح  لشوا ء في ةر دؤل آنؤرر رضؤل   شهمؤا غنؤليظ فلةمؤا  عؤلض مقعؤاه  الاؤا   ش

 (. النار يعرقوو و نسا غدوا ووايا ):  كما جاء في ةاوث  ب  يمل   شكما  ال في هللال فلير  

  بالنل يمرم  ألةانوث   ش نل بل هرش ح  لمؤممين  ييؤى ش نل: بل  لمل ن شجمة   لمممين   لذو  وارير   لجي   آل
 هفية   يرريظ : ش نل إ   لمتيعظ جحء م   لجسا تبقى فة   للشح.
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 هبة قصهال  –إو ل اهسند ونهد هللا قصهاال  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال : : رصال  لشونا -6
نة , ويو ه  ح بهة اايمهاو , ويه وج مهن الوهور العهنن , أو يغفر له من أول  فعة  مه , ويرن مقعده من الج –

ويجار من وذاب القبر , يأمن الف ع ار بر , ويوقة و   رأ هه تهاج الووهار الياووتهة منهه قنهر مهن الهدنيا ومها 
 .( و بعنن من الوور العنن , ويافة في  بعنن إنسانا من أواربه اتنتننفنسا , وي وج 

 

لما أصنب إقوانكم بأحد جعهل هللا أرواحسهم فهي  )  يية  شسيظ هة   ال : ي  رسرل   ديى : بوا ء هةا -7
أجواد طنور قضر تر  أنسار الجنة وتأ ل من تمارها , وتأوي إله  ونا  هل فهي اهل العهرش , ف مها وجهدوا طنهب 

  وال  نك هوا لنه إقواننا يع موو ما صنة هللا لنا لكال   ههدوا فهي الجسها مأ  سم وماربسم وحسن مقن سم والوا: يا
وند الورب , فقال هللا أنا أ) غسم ونكم , فأن ل هللا و   ر وله هذه اآليات: "وال توسبن الهذ ن وت هوا فهي  هبنل 

  رش ه هةما( هللا أمواتا" (.
 

 الاسداء أحياء:

 ...ه   لشوا ء هةةاء ييى  ش ا رهويا  عة  آل ات  لينيات تال ةسا
 

نسهر )بهاب  –الاسداء  و   بهار   ) ديى   يية  شسيظ هة   ؤال : ي  رسرل  :  لشوا ء ييى  ارق ةول -8
 رش ه هةما(  في مبة قضراء يخرج و نسم رزوسم من الجنة بكر  ووايا(.  –الجنة 

 عيؤؤي تعؤؤلض هره  وؤؤظ ييؤؤى هرش ةوؤؤظ  فةصؤؤل إلؤؤنوظ  لؤؤلشح ش ل ؤؤلح كمؤؤا تعؤؤلض  ليؤؤار ييؤؤى هللال فليؤؤر  غؤؤاش  شيشؤؤةا 
 .فةصل إلنوظ  لرج .

 : لعل يمالء يظ  لشوا ء  لذو  يينوظ نو  شكا  معوظ شفاء شلظ ورفره. لآيي في  لجام  ال  لق
 

رو أوتههل فههي  ههبنل هللا  )يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال : :   لشؤؤوان  رنؤؤل مؤؤ   لمؤؤا  ش لقؤؤل   -9
  رش ه هةما( (. أحب إل  من أو يكوو لي أهل المدر والوبر

 

الاههسند ال يجههد مهها القتههل  مهها  )رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  يؤؤ   لشؤونا ال  حؤؤس  ؤؤاأللظ: -10
)الاههسند ال يجههد مهها القتههل إال  مهها يجههد شفؤؤي رش  ؤؤ  دؤؤحةح :  رش ه هةمؤؤا( . ( يجههد أحههد م مههن مهها القرصههة
 أحد م القرصة يقرصسا(.

 

لذ ن يقات وو في الصها أفضل الاسداء ا )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  مياهل  لشوا ء: -11
إلهنسم ربهك ,  كحته  يقت هوو , أولكهك  ت بوهوو فهي الغهرد الع ه  مهن الجنهة ويضهو ارول , فال   فتوو وجوهسم

 ( إذا قوك ربك إل  وبد في موطن فال حساب و يه
 

ه القت   تالتة رجل مؤمن جاهد بمالهه ونفسه )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :   لقتيى ثالث : -12
في  بنل هللا حت  إذا لقي العدو وات سم حت  وتل فذا  الاسند الممتون في قيمة هللا توه ورشهه , ال يفضه ه 
النبنوو إال )درجة النبو  , ورجل فر  و   نفسه من الذنوب والخوايها جاههد )نفسهه ومالهه فهي  هبنل هللا حته  

السهيل موهاء الخوايها , وأ قهل مهن أي  لقي العدو فقاتل حته  وتهل , فت هك مصمصهة موهه ذنوبهه وقوايهاه إو
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أ)واب الجنة شاء فنو لسا تمانية أ)واب , ولجسنم  بعة أ)واب وبعضسا أفضل مهن بعه  , ورجهل منهافق جاههد 
 (. )نفسه وماله حت  إذا لقي العدو واتل في  بنل هللا حت  وتل فنو ذلك في النار إو السيل ال يموو النفا 

 غسل ذةربوظ  السنرف؟فأو   لمجاياش   لذو  ولياش  
 

هريهق  مهه اأي القتل ارفضل؟ وال: من  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  هي  لقتل هفضل: -13
  رش ه هةما(.(.  ووقر جوا ه في  بنل هللا

 

المو ههب ,   ههند الاههسداء حمهه   )ههن وبههد )يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  سؤؤنا  لشؤؤوا ء: -14
  رش ه  لتلمذي(.ل  إمام جائر فأمره ونساه فقت ه(. ورجل وام إ

شيؤؤذ  وؤؤال ييؤؤى ميحلؤؤ   ألمؤؤل  ؤؤالمعلشف ش ليوؤؤي يؤؤ   لمي ؤؤل فؤؤي  إلسؤؤالم .. شىة ؤؤار  لمي ؤؤل ش ل يؤؤظ فؤؤي  لمجتمؤؤ  
  ييةؤ   حؤالفؤال  جؤره  لسؤكرت ش جب   شلر في شجؤ   لحؤاكظ  لمسؤيظ إذ  كؤا  ظالمؤا هش فاسؤقا   همؤا  لحؤاكظ  ل ؤافل 

 شالوت    ش لخلشج يية  فلض م   يل  ألم  جمةعا. جرهتشال 
 

 إو أرواش الاسداء في طنهر قضهر تع هق مهن تمهار الجنهة )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -15
 ( رش ه  لتلمذي  (. 

 

  رش ه  ألربع (.(.  ا فنوا القت   في مصاروسم )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -16

وهال جها)ر: )ننمها أنها فهي النظهار  إذ جهاءت ومتهي بهأ)ي  )رل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ فؤي بؤوا ء هةؤا:  الوا رس
فههي مقا)رنهها , وجههاء رجههل  نهها ي: أال إو  ا)سمهها المد نههة لتههدفنسم هوقههالي وا لتسمهها و هه  ناقههح )جمههل( فههدق 

وسا حن  وت ه , فرجعنها فهدفناهما ر ول هللا ص   هللا و يه و  م يأمر م أو ترجعوا بالقت   فتدفنوها في مصار 
في القت   حن  وتال , فبننما أنا في قالفة معاوية )ن أ)ي  فياو إذ جاءني رجل فقال: يا جها)ر وهللا لقهد أتهار 

تهه لهم  ( منهه , وهال: فأتنتهه فوجدتهه و ه  النوهو الهذي تر  جه ء ائفهة )ط( فخرج  اسر أبا  ومال معاوية فبدا )
 رش ه هةما(.) ( واريته , فصارت  نة الاسداء أو  دفنوا في مصاروسم: ف  تغنر  منه شيء , وال

 

قمها مهن مهب  فهي شهيء مهنسم فسهو شهسند: المقتهول  )ي  رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -17
المبووو في  بنل هللا شسند , والموعوو فهي  هبنل هللا  في  بنل هللا شسند , والغريق في  بنل هللا شسند , و

  رش ه  ليسا ي(.(  النفساء في  بنل هللا شسند وشسند , 
 

منهازل الاهسداء وإو  همهن  هأل هللا الاهسا   بصهد  ) غه )ي  رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -18
  رش ه مسيظ(.(  مات و   فراشه

 (. ولو أرا وا الخروج رودوا له ود  )شل    لصاق في آيب  لشوان  ير إيا ن  لعا : 

ل يشل سير ت ييى  لجوان في هفااةستا    ش لطليق هللامي    ش لحاشن م ترة    شال  صل بةشاشر   هما ه  تم
هلظ تل إلى ذلك  أليل بي  لذي  ال  .لجر   ه   ا ل ل  إ  كا      هة  دانق في آيب  لشوان  ةفوذ  



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1471  [  

 

الجنة فأصنب ارورا)ي فأ قل  –ح قه  –اتبعك و   أو أقرب ها هنا  )للسرل   ديى   يية  شسيظ: 
 (. حن  أشار فقال ص   هللا و يه و  م: صد  هللا فصدوه

 

فخرجهههه مهههة زوجسههها عبههها   )هههن الصهههامه غازيههها أول مههها ر هههب  ):  شفؤؤؤي ةؤؤؤاوث هم ةؤؤؤل م بيؤؤؤن ميحؤؤؤا  -19
نصههرفوا مههن غهه واتسم وههاف نن فن لههوا الاههام فقربههه إلنسهها  ابههة لتر بسهها اسهه موو البوههر مههة معاويههة , ف مهها مال

 (. فماته ساتفصرو
 شيذ  وال ه ضا ه  ةكظ  لل ج  م   لاحش   ةكظ  لذ يب إلة .

 

من واتل  وو ماله فسو شهسند , ومهن وتهل  وم  مهه فسهو  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -20
  رش ه هبر ن ششن(. ( دنشسند , ومن وتل  وو   نه فسو شسند , ومن وتل  وو أه ه فسو شس

 : نف   لصا ل ير  لذي  سطر  القر  ييى  أليل ض ش لي رس ش ألمر ل. ق شيذ   سمى في  ل 
ش ؤؤا  ت ؤؤق  ل قوؤؤاء  ألربعؤؤ  ييؤؤى شجؤؤرص نفؤؤ   لصؤؤا ل ييؤؤى  أليؤؤل ض   شهمؤؤا  لصؤؤا ل ييؤؤى  لؤؤي س هش  لمؤؤال فةجؤؤب 

 .نفع  ييا جمورر  لعيماء   م   للهي  لل جم في مذييي مالك ش لشافعي   شلر هن  إلى  تل  لصا ل  لمسيظ
 (. ال تعيظ رالفا ه  رجال لر بول سة ا ييى رجل لةقتي   انل ةق ه  ييى  لمسيمن   تي   ال  لجصاص:  

 ش ال  ب  تةمة : فالعاش  لصا ل  لذي   سا  لاو  ش لاةةا ال بيء  هشجب  عا  إل ما  م  نفع .
جتؤ  فؤي ميتصؤف  لينؤؤل شال شكؤظ كيؤف جوؤل يؤذ   لحكؤظ  لشؤليي  لمسؤيمن  مؤ  ضؤحا ا   أل   لمخيؤل كؤا   أرؤذ هش 

 مسيظ!!. ئ  قتي  ررفا م  س ك نم  مل 
 

 (.  من وتل  وو مظ مة فسو شسند )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -21
شي سؤؤل  لحؤؤاوث  لؤؤذي رش ه مسؤؤيظ يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ : جؤؤاء رجؤؤل إلؤؤى رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ 

 ) ؤال: هرهوؤن إ   ؤاتييي؟  ؤال: (  ) فهال تعوهه مالهك جؤاء رجؤل وليؤا هرؤذ مؤالي؟  ؤال:رسرل   هرهوؤن إ   فقال:  ا
 )هو في النار(.  ال: هرهون إ   تيت ؟  ال: نه شسند(أف ) ال:  هرهون إ   تييي؟  ال: وات ه( 

 تمني الاسا  :
 

لمهؤمننن ال تونهب والهذي نفسهي )نهده لهوال أو رجهاال مهن ا )ي  رسرل   ديى   يية  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -22
أنفسسم أو  تخ فوا وني وال أجد ما أحم سم و يه ما تخ فه ون  رية تغ و في  بنل هللا , والهذي نفسهي )نهده 

 .  رش ه  ليسا ي( ( لو  ت أو أوتل في  بنل هللا تم أحيا تم أوتل تم أحيا تم أوتل تم أحيا تم أوتل
 (. ة فنتبعوني وال تونب أنفسسم أو يقعدوا بعديولكن ال أجد  عة فأحم سم وال يجدوو  ع )شفي رش    

 ههاو النبههي صهه   هللا و يههه و هه م إذا ذ ههر أصههواب أحههد وههال: وهللا  ):  شرش   لحؤؤاكظ  سؤؤيا دؤؤحةم يؤؤ  جؤؤابل
 لو  ت أني غدوت مة أصوا)ي بفوص الجبل(.

 

المائد   سا وغ و  في البور قنر من وار غ وات في البر , ومن أجاز البور فكأنما أجاز ارو ية   )  -23
 . رش ه  لحاكظ((  فيه  المتاو  في  مه
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 (. يغفر ل اسند  ل ذنب إال الد ن )  -24
ير  لذي  ا تل  ل  شفاء شلظ  –و  هييظ  – لاو   لذي  حبس    داةب  ي   لجي    ال  لقلآيي:  

شلظ ورف  شهما م  في سلف هش في س   شمات  – ستا ة   –ن ة  هورص      هش  ار ييى  ألن ء شلظ ومنه هش 
 (. هن   في ةق ش جب ل ا   هش يسل شمات شلظ وتل  شفاء فل    ال  حبس  ي   لجي  إ  باء  

ش لشونا  لذي  حبس ي   لجي  ت ر  رشة  ييى ةول بباص  لجي   سمى   ار ا( في قب  رضل ء  خلج 
 كما  ال  لقلآيي. –و  هييظ  –يينوظ ره وظ  كل  شيشةا 

 سا  لاو  ثظ وي ل؟  ن سم ل: إذ  هووما هشلى ليماو    هوي ل في سينل   هم  عمل ةتى شييا ول 
بيل م  هر ضي  لمسيمن  هدبم  لجوان فلض ين    شييا  خلج   إة  إذ  شآ شييا  قرل شباهلل  لترفنق:  

 .( شيذ  محل  ت اق بن  سيف  ألم  شري وا  لماو  نش  إذ  ن  ي  ش لرلا نش  إذ  ش لاه
 ل  لماو : فل  لظ  ك  مع  سا ن    ضاء( نوي  فلة  وي ل شال ويت ل  ضاء  لاو    شى  كا  م   لماو  يشي
وي  فلة  وي ل فل  كا      ه   لا    لر  سترفى نوي  فلة   ستعمل  لمال في  لجوان فالر جب هن ء  لاو  نشفاء 
 لتحصنل  لمصيحتن :  لرفاء ش لجوان. –شفاؤه  –ل  

 (.4/183هفتى  ب  تةمة  في  ل تاش   ل يل   يكذ  
 ليساء  لجوان إ  كا  فنوا فضل شكذلك في همر ل  لصاار إذ  يجظ  لعاش    :  جب ييى ش ال  ب  تةمة 

 فل  نف  ضلريظ ي   لاو  ش لي س ش لحلم  ش جب إجمايا.
 

الجاه ية , فكهره أو يسه م  أو ومرو )ن أميش  او له ربا في ):  ي  هبي يليؤل  شسند لم  ر ة هلل ر عة: -25
حت  يأقذه , فجاء  وم أحد , فقال: أ ن )نو ومي؟ والوا: بأحد وال: أ هن فهالو؟ وهالوا بأحهد , وهال: أ هن فهالو؟ 
والوا: بأحد , ف با رمته , ور ب فر ه تم توجه وب سم , ف ما رفه المس موو والوا: إليك ونها يها ومهرو , وهال: 

, فومهل إله  أه هه جريوها , فجهاء  هعد )هن معهاذ , فقهال رقتهه:  ه يه: حميهة إني ود فمنه , فقاتل حت  جهرش 
 (. لقومك أو غضبا لسم , أم غضبا هلل؟ فقال: )ل غضبا هلل ور وله , فمات فدقل الجنة. ما ص   هلل صال 

 

 كرع  ال:بونا  تل  سالح ة س : ي  سيم  ب   أل -26

ه  هيفه فقت هه , فقهال أصهواب ر هول هللا صه   هللا و يهه لما  او  وم قنبر واتل أقي وتاال شهد دا فارتهد و يه )
و  م في ذلهك , شهكوا فيهه: رجهل مهات بسهالحه , فقهال صه   هللا و يهه و ه م: مهات جاههدا مجاههدا , وهال ا)هن 

ة )ن ار وع فودتني ون أ)يه يممهل ذلهك , غنهر أنهه وهال: فقهال ر هول هللا صه   هللا مشساب: تم  أله ا)نا لس 
 (. ا , مات جاهدا مجاهدا ف ه أجره مرتننو يه و  م:  ذ)و 
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  :فضائل الهجرة 

)إو السجهر  ال تنقوهة مها  ام ي  رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  لوجل  إلى ورم  ل ةام :   ستمل ر -1
 .( لن تنقوة السجر  ما ووتل الكفار )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  و رش ه هةما(  ( الجسا 

طؤ   الجوؤؤان   ش لحؤق ه   لجوؤؤان ال وي صؤظ يؤؤ   لوجؤل     ش لوجؤؤل  ماضؤة  إلؤؤى وؤؤرم بشيؤذ  وؤؤال ييؤى ه   لوجؤؤل  ملت
  ل ةام   سيب  ستمل ر  لجوان إلى ورم  ل ةام .

ن ز يهها بخمهها   مههات )ههإو هللا أمههر يوههي  )يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  ألمؤؤل  ؤؤالوجل :  -2
 : الجماوة , والسمة , والواوة , والسجر  والجسا  في  بنل هللا(. أمرني هللا )سن وأنا فمر م بخما

 (.  لوجل  في  لشلع م ار   ن ر  ل  ار إلى ن ر  إلسالم ررف  ل تي  شآيب إ ام   لاو   ال  لعنيي:  
 ش ال  ب  ةجل: ش ا ش عن في  إلسالم ييى شجون :

 ا في يجل   لحبش .م  ن ر  لخرف إلى ن ر  ألم  كم  الةتقال 
 م  ن ر  ل  ل إلى ن ر  إل ما  شذلك  عا ه   ستقل  لييي ديى   يية  شسيظ في  لماوي .  الةتقال 

ش للسرل ديى   يية  شسيظ رتب  ألمرر  لضلشري   لتي ال با ميوا ليردرل إلى  لجوان   فوي نرجات 
  جماي    شال جماي  بال همنل   شال إمار  بال سم   الجماي    أل   لجوان عبان  جماعة    فال با م ئ تيتا

ق في  لخالص م  ير  ق  ألرض   اشآاي    ثظ  لوجل  شيي  لخطر   ألساسة  ليجوان   ألةوا يير    لص
 شتحطةظ  لقنرن   شهما  لجوان فور ذرش  سيام  إلسالم.

إو الاههيواو  )  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال : يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ لشؤؤةطا   حؤؤارص  لوجؤؤل  ألةوؤؤا آليؤؤق  لجيؤؤ :  -3
لهه فهي طريهق اا هالم فقهال: تسه م وتهذر   نهك و  هن فبائهك وفبهاء فبائهك؟ فعصهاه  وعد ال)ن ف م بأطروه , فقعد

ك و هماء ؟ وإنمها ممهل المسهاجر  ممهل الفهرس فهي قهفأ  م , تم وعد له بوريق السجر  فقهال: تسهاجر وتهدع أر 
لههه بوريههق الجسهها  فقههال: تجاهههد؟ فسههو جسههد الههنفا والمههال فتقاتههل الوههول )الوبههل( فعصههاه فسههاجر ,  تههم وعههد 

فتقتل فتنكح المرأ  ويقسم المال , فعصهاه فجاههد , فمهن فعهل ذلهك  هاو حقها و ه  هللا أو  دق هه الجنهة , ومهن 
أو  دق هه الجنهة , وإو ووصهته  ا)تهه  هللا وتل  هاو حقها و ه  هللا أو  دق هه الجنهة , وإو غهر   هاو حقها و ه 

 .( أو  دق ه الجنة هللا ا و   او حق
إو الرجهل إذا  )يؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال : تحن ن ةصت  في  لجي   قار  عاه ي  مرلؤاه:  -4

  رشه هةما((  مات بغنر مولده ميا له من مولده إل  منقوة أتره في الجنة
   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  يؤ  رسؤرل:  للسرل ديى   يية  شسيظ  ك ل ليمواجل بينرت في  لجيؤ  -5

)أنا زعيم لمن فمن )ي وأ  م وههاجر )بنهه فهي ربه  الجنهة , وبنهه فهي و ه  الجنهة , وبنهه فهي أو ه  غهرد 
 (. و با وال من الار مسربا , يموت حن  شاء أو يموتمالجنة فمن فعل ذلك لم  دع ل خنر 

يؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال : كن : بل ء   للسرل ديى   يية  شسيظ مم   سك  م   لمشؤل  -6
 (. مة المار نن في  يارهم أوامرئه الذمة ممن ) )
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ال  جره  لسك  في هرض ال  ستطة   لمسيظ ه    ول فنوا بعا ل نوي  كالصؤال  ش لصؤرم ش لحكؤا    شتجؤب  لوجؤل  
ار فؤؤي هللارؤؤل  لحمؤؤا  ه يوؤؤا إثمؤؤا شهةرآوؤؤا مؤؤ  كؤؤل هرض تجؤؤلي فنوؤؤا هةكؤؤام  ل  ؤؤل إلؤؤى بيؤؤا فنوؤؤا هةكؤؤام  إلسؤؤالم شيختؤؤ

لسؤؤالم   لعؤؤلض ش لؤؤاو  ش لمؤؤال   شال  جؤؤره  لسؤؤك  تحؤؤن ةكؤؤظ  لعؤؤاش  لؤؤاو   حنؤؤث  خؤؤاف  لمسؤؤيظ ييؤؤى نويؤؤ  شهييؤؤ  
 شمال .

  رش ه هبر ن ششن((  من جامة المار  و كن معه فننه مم ه )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -7
مشؤؤؤاكي  فؤؤؤي  ألمؤؤؤرر  لباآيؤؤؤ      لمشؤؤؤاكي  فؤؤؤي  ألمؤؤؤرر  ل ؤؤؤايل  ترجؤؤؤب مشؤؤؤابو  ش شؤؤؤابو  ش لم   ؤؤؤال  بؤؤؤ  تةمةؤؤؤ : 

 ش لمشؤارك  فؤي  ألمؤؤل  ل ؤايل ترجؤؤب مياسؤب  ش  تالفؤؤا   شى   عؤا  لمكؤا  ش لحمؤؤا    شيؤذ  همؤؤل محسؤرس فمؤؤل فقتوظ ش
 لحكؤؤؤؤظ  ؤؤؤؤ   مسؤؤؤاكيتوظ شلؤؤؤؤر  يؤؤؤنال سؤؤؤؤيب الكتسؤؤؤؤاص هرال وؤؤؤظ   شلمؤؤؤؤا كؤؤؤؤا  م يؤؤؤ   ل سؤؤؤؤان ر ؤؤؤي غنؤؤؤؤل ميضؤؤؤؤبط ييؤؤؤق

شابوتوظ في  ألرالق ش ألفعؤال  لمذمرمؤ    مساكيتوظ في  ل ايل سيب شم ي  لم  لمساكي ( شهنول  لتحليظ يية    ف
بؤؤل فؤؤي ة ؤؤس  اليتقؤؤان ت   فةصؤؤل  لمسؤؤاك  لي ؤؤافل م يؤؤ    شه ضؤؤا  لمشؤؤارك  فؤؤي  ل ؤؤايل تؤؤرر  ةؤؤرع محبؤؤ  شمؤؤرن  

 .( شمر ال  في  لباآ 
)مهن فصهل فهي  هبنل هللا ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال : منتت :  لمواجل ل   لجي  موما كاةن  -8

فمات أو وتل أو ووصته فر ه أو بعنره أو لدغته هامة أو مات و   فراشه بأي حتا شاء هللا فننهه شهسند وإو 
 .( له الجنة

 
   :فضل اإلعداد والرمي 

قهوو , ويكفهيكم ر  تفتح و هيكم أ ظ  قرل:  ي  ي ب  ب  يامل  قرل: سمعن رسرل   ديى   يية  شسي -1
 . رش ه مسيظ(هللا , فال يعج  أحد م أو   سو بأ سمه( 

إو فايما ال خمي وال لعابة )ن وامر: تخت ا )نن هذ ن الغرقنن وأنه  بنهر باهق و يهك , وهال وابهة:  ) -2
ال)ن شمامة: مها ذا ؟ وهال: لوال  الم  معته من ر ول هللا ص   هللا و يه و  م لم أوانه , وال الوارا: فق ه 

 .( رش ه مسيظ  من و م الرمي تم تر ه ف يا منا أو ود وصا( 
 أجر الرمي:

أيما مس م رمي بسسم في  بنل هللا فب هغ مخوكها أو مصهنبا  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -3
 . رش ه  لطيل ةي(فسو له نور(  أيما رجل شاب في  بنل هللا ف ه من ارجر  رمبة أوتقسا من ولد إ ماونل و

 ل شيء ليا من ذ هر هللا لسهو ولعهب إال أو يكهوو أربعهة:  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -4
 رش ه مالعبههة الرجههل امرأتههه , وتأ  ههب الرجههل فر ههه , وماههي الرجههل )ههنن الغرقههنن وتع ههيم الرجههل السههباحة( 

 . ليسا ي(
 .روعأي هذا ارربعة من ال سو الما

 هتفتح و هيكم أرقهوو ويكفهيكم هللا , فهال يعجه  أحهد م أو  )ي  رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -5
 . رش ه مسيظ((  مهس  سو بأ 
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مهههر النبهههي صههه   هللا و يهههه و ههه م و ههه  نفهههر مهههن أ ههه م  )يؤؤ  رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤؤيظ هةؤؤؤ   ؤؤال :  -6
 . رش ه  لبخاري((  وا )ني إ ماونل فنو أبا م  او راميا نض وو فقال النبي ص   هللا و يه و  م: ارم

ال سهو فهي تهالا: تأ  هب فر هك , ورميهك بقو هك ومالوبتهك  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -7
 (. أه ك

 (. من أحسن الرمي تم تر ه فقد تر  نعمة من النعم )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -8

 . رش ه  لطيل ةي((  )و يكم بالرمي فننه قنر ل بكم ديى   يية  شسيظ هة   ال : ي  رسرل   -9

وأودوا لسهم مها  )ي  ي ب  ب  يامل  قرل: سمعن رسرل   ديى   يية  شسيظ شير ييى  لمييل  قرل:  -10
 .مسيظ(  رش ه ا توعتم من وو  , أال إو القو  الرمي , أال إو القو  الرمي , أال إو القو  الرمي( 

لبؤ  اشيذ   لحاوث م  نال ل  ليير    أل   للمي  السوظ في يوا رسرل   ديى   يية  شسيظ لظ  كؤ   لرسؤني   لا
  لسةا ش للمم.كاةن في  لمعار    إذ  ه  مع ظ هنش ت  لمعار   لمستعمي  

س ش ليياقةؤؤ  شمؤؤلشر   المافعةؤؤ  همؤؤا  لنؤؤرم فؤؤاللمي يؤؤر  لرسؤؤني   لاالبؤؤ  فؤؤي  لحؤؤلشص  لحاو ؤؤ   بتؤؤا ء مؤؤ  آيقؤؤ   لمسؤؤا
 ش لواش  ش ةتواء  الصر رير.

 
   :فضل الرباط 

أربعهة تجهري و هنسم أجهورهم بعهد المهوت: مهن مهات مرابوها  )ي  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -1
 في  بنل هللا , ومن و م و ما أجري له وم ه ما ومل به , ومن تصهد  بصهدوة فأجرهها يجهري لهه مها وجهدت ,

  رش ه هةما(.(  ورجل تر  ولدا صالوا فسو  دوو له
شيؤذ  هجؤؤل ي ؤؤةظ شميحلؤؤ  رفةعؤ    ه   مؤؤرت  لمؤؤلء شتبقؤؤى هيمالؤ  جاريؤؤ  ييةؤؤ  إلؤؤى وؤرم  ل ةامؤؤ    فيلجؤؤر   سؤؤبحاة  

    ليب مجنب. ةهال  حلميا م   لشوان  في سيني    شه  ت ر   لخاتم  في هرض  للبا  إة  سم
   كؤؤلش  هش وؤؤؤافعر  بوؤؤا ييؤؤى  ل اؤؤؤرر وظ  جؤؤاةيوظ  ةت ؤؤؤار  لمعلكؤؤ لةوؤؤظ كؤؤاةر  ولبطؤؤؤر  رنؤؤر شسؤؤمي  للبؤؤا  رباآؤؤؤا أل

 فسمي  لمقام  ال ال رباآا شى   ك  فة  رنل.
) رباب شسر قنر من صيام  هر , ومن مات مرابوا في ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -2

ه و وريح من الجنة , ويجري و يه أجر المراب  حت   بعمه  بنل هللا أمن من الف ع ار بر , وغذي و يه )رزو
   رش ه  لطيل ةي (.هللا ( 

 (.  ال  ب   لعلبي:   ش ألم  م  فتي   لقيل فضني  ي ةم  لظ تعط إال ليشونا ش لمل  ط 
) رباب  وم في  بنل هللا أفضهل مهن صهيام شهسر وميامهه , ومهن مهات فيهه ووهي فتنهة القبهر ونمها لهه وم هه  -3
 وم الايامة (.إل   

يؤ   لمسؤيمن  شيؤؤ  ةؤليموظ   ش ؤر  أليؤل  ل اؤل شأليؤؤل    ؤال هةمؤا:   لؤةس  عؤال  لجوؤان ييؤؤاي ش للبؤا  بؤيء نفؤ
 مي  ليعياء ش لتعب ش لمشق  (. هفضل لاحش   فاللبا  هدل  لجوان شفلي    ش لجوان 

  شيكتسؤير  ييؤا  فوؤظ شى  كؤاةر  ةمؤا  لؤذو   عمؤلش    ال  لقلآيؤي فؤي  لجؤام :   شهمؤا سؤكا   ل اؤرر ن  مؤا  ؤأيينوظ
 فيةسر  مل  طن  (.
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 ؤؤال  بؤؤ  يطةؤؤ    ش ؤؤال  بؤؤ  رؤؤريح ميؤؤا ن:   شليلبؤؤا  ةالتؤؤا : ةالؤؤ   كؤؤر  فنوؤؤا  ل اؤؤل  مأمرةؤؤا ميةعؤؤا  جؤؤره سؤؤكياه 
  األيل ش لرلا   شى  كا  غنل مأمر  جاه ه  ول  ط فة  إذ  كا  م  هيل  لقتال شال ويقل إلة  ش لرلا (.

)  ل ومل منقوة ون صاحبه إذا مهات إال المهراب  فهي  هبنل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  ي  رسرل -4
 رش ه  لطيل ةي (.    هللا فننه  نم  له وم ه ويجري و يه رزوه إل   وم الايامة ( 

ى  كؤاةر  ةمؤا   ال  لمياشي:   ش للبا  شهجله فةم  ذيب لي ال لحل س   لمسيمن  فةؤ  مؤا  ال فؤي  سؤكاة  هبؤا  شيؤظ ش 
 مل  طن  (.

 ؤؤال  بؤؤ  ةجؤؤل:   شفةؤؤ  ة ؤؤل   أل  ذلؤؤك  لمكؤؤا   ؤؤا  كؤؤر  شآيؤؤ  شييؤؤري  إل امؤؤ  فةؤؤ  لؤؤاف   لعؤؤاش (.. شكؤؤالم  بؤؤ  
ةجل: فةم  كا  مستعا  لاف   لعاش  ؤأ  كؤا  مؤاربا مسؤتعا  شييؤاه  لسؤالح  لؤذي وؤاف   ؤ  ال مؤ   عؤةش مؤ  هجؤل 

 ر تب   هش شظة ت  هش تجارت  هش هر يت .
 ما رز  وبد قنرا له وال أو ة من الصبر(. )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -5

 ش ا هشرنت ةاوث  لصيل في  للبا  أل   للبا   ا ظ  ييى  ايا  كينل شيي  لصيل .
يمؤؤؤرنه  – لقتؤؤؤال  –ش للبؤؤؤا : يؤؤؤر ةؤؤؤبس  لؤؤؤي س فؤؤؤي  ل اؤؤؤرر ةنؤؤؤث تخةؤؤؤا  لعؤؤؤاش شيخة ؤؤؤك  ةت ؤؤؤار  لمعلكؤؤؤ  ش لجوؤؤؤان 

بؤؤا    شه   لمعؤؤار   ينيؤؤ  ش للبؤؤا  ممتؤؤا شآرييؤؤ    ش لؤؤي س مؤؤ  آؤؤرل  الةت ؤؤار تمؤؤل شتسؤؤأم   رادؤؤ  ةنؤؤث تقؤؤل  لل 
 لحلك  شيقسر  لجر شيخش   لعؤةش   ش ؤا شجؤاةا ه  هي ؤظ مشؤكي  تر جويؤا فؤي  لجوؤان يؤي ه   إلرؤر  ال  صؤيلش  

 شال  طةقؤؤؤر   لصؤؤؤيل ييؤؤؤى  للبؤؤؤا  ييؤؤى آؤؤؤرل  للبؤؤؤا    ف ؤؤؤا   إلرؤؤؤر   لمل  طؤؤؤر  ييؤؤؤى  لحؤؤاشن ال  سؤؤؤتملش  آؤؤؤريال
فؤي  لماويؤ    سؤا ة سؤنت    شيقيؤل هجؤله   ش ؤا  طيؤق ليسؤاة    فنيحلر  م   ل اؤرر إلؤى ماويؤ  بةشؤاشر  شبقؤاء  لمجايؤا

 )لم  رجة بالكفاد(.كما جاء في  لحاوث  لصحةم:    لعيا  فةحبط هجله ش ا ولج  مأهشر  غنل مأجرر
) مهههن مههات مرابوههها فههي  هههبنل هللا أجههرن هللا و يهههه وم هههه هةؤؤؤ   ؤؤال :  يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ -6

  الصههالح الههذي يعمههل و يههه وأجههري و يههه رزوههه , وأمههن مههن الفتههاو , وبعمههه هللا  ههوم الايامههة فمنهها مههن الفهه ع ( 
  رش ه  ب  ماج  (.

  ال ب  ةينب:    للبا  بعب  م   لجوان شبقار ررف ذلك  ل ال  كر  ك ل   ألجل (.
بؤؤؤلع  لجوؤؤؤان لسؤؤؤ ك نمؤؤؤاء  لمشؤؤؤلكن    شبؤؤؤلع  للبؤؤؤا  لصؤؤؤر  نمؤؤؤاء  لمسؤؤؤيمن  شدؤؤؤر  نمؤؤؤاء  هبؤؤؤر يمؤؤؤلش:   ش ؤؤؤال

  لمسيمن  هةب إلي ( شيذ  وال ييى هة  م ضل ييى  لجوان.
   رش ه هةما (.) اايماو الصبر والسماحة ( ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -7

 ىلجاموا ي  ةحشتوا   ش ل لم   تطونل  لي س م  هنر   بحوا.فالصيل : ةبس  لي س ي  بور توا   ش 
نهة , وإو الصهبر و ) إو المعونهة تهأتي مهن هللا و ه  وهدر المؤ ي  رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -8

   رش ه  ب  باين  (.يأتي من هللا و   ودر البالء (. 

 لسؤين   لعشؤل   ش ليال ؤا تطحؤ  هيصؤابوظ شتسؤحق شيذ   لحاوث ير  لذي فسؤل لؤي دؤيل  لمجايؤاو   ألفاؤا  يؤذه 
ي ؤؤاموظ   شرةؤؤى  لحؤؤلص ن  ؤؤل  ال تؤؤذر بؤؤنئا هتؤؤن ييةؤؤ  إال جعيتؤؤ  كؤؤاللمةظ تحؤؤرل كؤؤل بنؤؤن إلؤؤى مؤؤأتظ شمنؤؤتظ   شمؤؤ  

 ذلك فيظ تي  لوظ  يا  شلظ تو  لوظ يحيم    إة  إلقاء  لصيل ييى  لقيرص  لميتال .
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) ربهاب لن هة فهي  هبنل هللا قنهر مهن ألها  هوم فيمها  هواه مهن ال : ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة    -9
 المنازل (. 

من راب  لن ة فهي  هبنل هللا  انهه لهه  هألا  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال : شهما  لل شي   ألرل : 
 لن ة صيامسا وميامسا(.

ربهاب  هوم  )ى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال : يؤ  رسؤرل   دؤي ال  ب   لعلبي: شرلج  لتلمذي ي  ي مؤا  دؤحةحا: 
 فجعل ةسي   لجوان  ألف.في  بنل هللا قنر من ألا  وم فيما  واه من المنازل ( 

 
   عداد:) نصوص في ( الجهاد والقتال واإل 

   رش ه هبر ن ششن(. ) إو  ياحة أمتي الجسا  في  بنل هللا (ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال: -1
 يها إال ههم نا شه با وال وا ك) إو أووامها بالمد نهة ق فنها مها  ه  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  ي  رسرل -2

 .  رش ه  لبخاري ( معنا حبسسم العذر (

  لؤرال  لعؤذر لي ؤذ ةؤ  فنوا هجل ي ةظ   ش لية   لصان   تعيي ه شيذ   عيي ه   لية   لصان   م   لعذر  لمقيرل ييا
) إذا مههرك العبههد أو  ههافر يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  لؤؤذ ف ؤؤي  لحؤؤاوث لعمؤؤل  لمطيؤؤرص   ش 

  تب له ما  او بعم ه مايما صويوا (. 

إنتههدب هللا لمههن قههرج فههي  ههبن ه ال يخرجههه إال إيمههاو )ههي  )يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -3
و أ ق ههه الجنههة , ولههوال أو أشههق و هه  أمتههي مهها وعههدت وتصهد ق )ر هه ي أو أرجعههه بمهها نههال مههن أجههر أو غنههيم أ

 .  مت ق يية  ((  لو  ت أني أوتل في  بنل هللا تم أحيا تم أوتل تم أيا تم أوتل ق ا  رية و
إوامهة الصهال  و بة الدواء وند التقهاء الجنهوش اأط بوا ا تج )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -4

 .فعي (  رش ه  لشا(  ون ول الغن 
) إذا قن الناس بالد نار والدرهم , وتبهايعوا بالعننهة , وتبعهوا ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -5

  رش ه أذناب البقهر , وتر هوا الجسها  فهي  هبنل هللا , أ قهل هللا و هنسم ذال ال  رفعهه وهنسم حته   راجعهوا   هنسم ( 
 هةما(

 ه ق ا أوداء هللا , يخيفسم , ويخيفونهه , أو رجهل معته ل فهي ) قنر الناس في الفتن رجل فقذ بعناو فر  -6
 .  رش ه  لحاكظ (با ية  ؤ ي حق هللا الذي و يه ( 

(  شل   لسالم    ش ؤال  ليؤرشي ه ضؤا: 3/4042 ال  ليرشي: مذيب  لشافعي شهك ل  لعيماء: ه   الرتال  هفضل  
  لسعي في إه لوا ينيا شك ا  .  ه ل   ل ت  فنيحمفة  فضل  لعحل  في ه ام  ل ت  إال ه   كر  ل   ر  ييى إ

) المههؤمن الههذي يخههال  النههاس ويصههبر و هه  أذاهههم قنههر مههن المههؤمن الههذي ال يخههال  النههاس وال شفؤؤي  لحؤؤاوث: 
 يصبر و   أذاهم (.

 ش لمجايا:  حق  لجوتن     حقق  لعحل  شيحقق عبان   لجوان  لتي يي ذرش  سيام  إلسالم.
كا وإذا تووبد الدرهم ووبد الخميصة , إو أوو  رقهي , وإو يعه   هخ  , تعها وانه ) تعا وبد الد نار -7

قش , طهوب  لعبهد فقهذ بعنهاو فر هه فهي  هبنل هللا أشهع  رأ هه مغبهر  وهدماه إو  هاو فهي الورا هة تشي  فهال انه
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  رش ه   او في الورا ة , وإو  او في الساوة  او في الساوة , وإو ا تأذو لم  هؤذو لهه وإو شهفة لهم ياهفة (
 . لبخاري (

إ  كا  في  لحل س  كا  فؤي  لحل سؤ    هي: إ  كؤا  فؤي  لحل سؤ  كؤا  فنوؤا  (:  6/83 ال  ب   لحجل في  ل تم  
هش: فور في ثر ص  لحل س    ش نل: ير ليتع ةظ هي كؤا  فؤي  لحل سؤ  فوؤر فؤي همؤل ي ؤةظ   ش لمؤل ن ميؤ  الهمؤ  هي 

 خريص  يمي  (.فعية  ه   أتي بير هم    شيكر  مشتاال  
ش ال  ب   لجرهي: هي هة  رامؤل  لؤذكل ال  قصؤا  لسؤمر  ف أةؤ   ؤال: إ  كؤا  فؤي  لحل سؤ   سؤتمل فنوؤا    رلؤ : إ  

  لسا     ممرل   لجةش.  ستأذ  لظ ومذ  ل  فة  تل  ةب  للياس  ش لشول    شفضل  لخمرل ش لتر ض    ش
وابه , صههربنهها مههن رجههل غهه ا فههي  ههبنل هللا فههانس م أ)وجههب يؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -8

وجل لمالئكته: انظروا إل  وبدي رجهة رغبهة فيمها ونهدي  هريق  مه , فيقول هللا و افع م ما و يه فرجة حت  
 .  رش ه هبر ن ششن (هريق  مه ( ادي حت  ن, وشفقة مما و

قتؤل إ  كؤا  فؤي ذلؤك مصؤيح  ليمسؤيمن  شرفؤ  شيذ  نلنل هة   ستحب ليمسيظ ه   جايا شلر شةاه   شلر تةق  مؤ   ل
}  ستشؤؤوان   { لمعيريؤاتوظ هش ة ا ؤ   أيؤؤا  وظ   شيؤذ  نلنؤؤل كؤذلك هةؤؤ   سؤتحب ليمسؤؤيمن  ه   قؤرم  عميةؤؤات  ةتحاريؤ  

فؤؤي دؤؤ رف  ةامسؤؤر  وتؤؤةق   مؤؤ   لمؤؤرت فنوؤؤا إ  كؤؤا  فؤؤي ذلؤؤك مصؤؤيح  لإلسؤؤالم    ش ؤؤا ثيؤؤن ه   عؤؤة  لصؤؤحا   
  ل  ار شكاةر  شةايظ.

غه ا نبهي مهن ارنبيهاء , فقهال لقومهه: ال  تبعنهي مهنكم رجهل  )رسرل   ديى   يية  شسيظ هةؤ   ؤال :  ي  -9
م ك بضة امرأ  وهو  ريد أو  نبني )سا ولما )نن )سها , وال أحهد )نه  )نوتها ولهم  رفهة  هقوفسا , وال أحهد اشهترن 

: إنهك  ر أو وريبها مهن ذلهك فقهال ل اهماغنما  مخ فهات وههو  نظهر وال هها , فغه ا فهدنا مهن القريهة صهال  العصه
 .  مت ق يية  ( حت  فتح هللا و يه ( همأمور  وأنا مأمور , ال سم احبسسا و ننا , فوبس

 لؤي س  لملتبطؤ   الؤاةةا ال تيؤذل كؤل آا توؤا شال تعطؤي كؤل إةتاجوؤا     شيذ  نلنل ييى هة   جب  لت لغ ليجوؤان   أل
 ا  لقلي  فوي بنن  لمقاس .شهما  لييي فور   ورب  ب  ةر  ( شهم

مهن واهر غه وات فهي البهر , ومهن قنهر ) غ و  فهي البوهر ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -10
 .  رش ه  لحاكظ (او  في  مه ( تمالأجاز البور فكأنما أجاز ارو ية   سا , والمائد  فيه  

  ( أو روحة قنهر مهن الهدنيا ومها فنسها ل هللا) غدو  في  بني  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -11

 .  مت ق يية  () قنر مما ط عه و يه الاما وغربه ( } وفي رواية { : .مت ق يية  (

لمألتهه  ا ومه)ننس اأ  من أهل الجنة اط عه إل  أهل اررك رقاءت مر ام وولو أ )شهرل  لحاوث في  لبخؤاري: 
 وما فنسا(.ريوا , ولنصيفسا و   رأ سا قنر من الدنيا 

 ا هي ثر ص يذ   لحم   لقينل في  لجي  م  هم   لاةةا كيوا.ةش ال  ب   لمويب: رنل م   لاة
ب وههوس فههي الجنههة قنههر ممهها تو ههة القهه )يؤؤ  رسؤؤرل   دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤ   ؤؤال : شكؤذ  شرن فؤؤي  لبخؤاري: 
 (. و يه الاما وتغرب
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ضؤؤؤ  سؤؤر  هةؤؤاكظ فؤؤي  لجيؤؤ    فؤؤأريل ه   صؤؤنل  لحمؤؤؤا  (: هي مر سؤؤظ 46 ؤؤاص  لقؤؤرس: آؤؤرل  لقؤؤرس شيؤؤر ذر ع  
شدانل  لمكا  فؤي  آلرؤل  رنؤل مؤ  آريؤل  لحمؤا  شكينؤل  لمكؤا  فؤي  لؤاةةا   تصؤانل  لوؤا شتحينؤا  بوؤا شتلغنبؤا فؤي 

  لجوان.
 ال  لقلآيي: هي  ل ر ص  لحادل ييؤى مشؤة  ش ةؤا فؤي  لجوؤان   رنؤل لصؤاةب  مؤ   لؤاةةا شمؤا فنوؤا لؤر جمعؤن لؤ  

 نليا. حذ ف
وجهل والوهاج والمعتمهر وفهد هللا  ) الغازي في  بنل هللا  وه ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -12

 .رش ه  ب  ماج  (  واهم فأجا)وه فأوواهم ( 
) الغهه و غهه واو: فأمهها مههن غهه ا  ا)تغههاء وجههه هللا تعههال   يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -13

مها مهن أ  هه , و  رك, فنو نومه ونبسه أجهرفي ار  الكريمة ويا ر الاريك , واجتنب الفسا  وأطاع اامام وأنفق
 ) رواه أ)و  اوو  والنسائي(.غ ا فخرا ورياء  و معة ووص  اامام وأفسد في اررك فننه لن  رجة بالكفاد ( 

بنل هللا , قنهر مهن ميام الساوة فهي الصها ل قتهال فهي  ه )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -14
 ) رواه ا)ن ودي وا)ن وسا ر (.ام  تنن  نة ( يم

ر هههول هللا مههها بهههال  يههها يؤؤؤ  ر بؤؤؤا بؤؤؤ  سؤؤؤعا رضؤؤؤي   ييؤؤؤ    يؤؤؤ  رجؤؤؤل مؤؤؤ   لصؤؤؤحا     ه  رجؤؤؤال  ؤؤؤال : -15
 .  رش ه  ليسا ي( باروة السنود و   رأ ه فتنة ()  المؤمننن يفتنوو في وبورهم إال الاسند ؟ فقال : )  ف

) مومل  اوة في  بنل هللا قنر من ميام لن ة القدر ون  ديى   يية  شسيظ هة   ال : ي  رسرل   -16
 .  رش ه  ب  ماج  (الوجر ار و  ( 

اط بوا إجابة الدواء وند التقاء الجنوش وإوامة الصال   )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -17
 .  رش ه  لشافعي (ون ول المور ( 

 او إذا غ ا وال: ال سم أنه وضدي وأنه نصنري , بك  ) ديى   يية  شسيظ هة   ال : ي  رسرل   -18
 . رش ه هةما (أجول وبك أصول وبك أواتل ( 

رش ه    او يعجبه أو   ق  العدو وند زال الاما (  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -19
 . لطيل ةي (

لغدو  في  بنل هللا أو روحة قنر من الدنيا وما فنسا ,  )هة   ال : ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ  -20
لقاب ووس أحد م أو موقة ودمه في الجنة قنر من الدنيا وما فنسا , ولو اط عه امرأ  من نساء أهل  و

رقاءت ما )ننسما , ولنصيفسا و   رأ سا قنر من الدنيا وما  ا ريوا ومالجنة إل  اررك لمألت ما )ننس
 . مت ق يية  (( فنسا 

لقند  وب أحد م من الجنة قي مما )نن السماء ) ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -21
 .  رش ه هةما (واررك ( 

 رش ه  ) ل مائد أجر شسند ول غريق أجر شسند ن ( ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -22
 . لطيل ةي (
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س منن م) لن  برش الد ن وائما يقاتل و يه وصابة من الظ هة   ال : ي  رسرل   ديى   يية  شسي -23
 . رش ه مسيظ ((  حت  تقوم الساوة

  ما اغبرت ودما وبد في  بنل هللا إال حرم و يه النار (  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -24
 .رش ه  ألربع  (

وهللا أو م بمن يجاهد في  –المجاهد في  بنل هللا  ممل )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -25
 ممل الصائم القائم الدائم الذي ال يفتر من صيام وال صدوة حت   رجة , وتو ل هللا تعال  ل مجاهد  – بن ه 

 . مت ق يية  (في  بن ه إو توفاه أو  دق ه الجنة أو  رجعه  الما مة أجر أو غنيمة( 

 (.8156/5: تيية  ييى هيمة   إلرالص ش لصاق  وهللا أو م بمن يجاهد في  بن ه

ش لمعيى فة  هة   ما وارل ييى  يب  لعاش م   لوظ  لا  ظ ش لغةط  لالهم  كر  يمي  ن  ما   ال  ب   لعلبي:  
  إلةقطاع (. شسا ل  أليمال تاركوا  ل تل ت    لضعف ش

 ممل  –وهللا أو م بمن يجاهد  –بنل ممل المجاهد في   )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -26
 .  رش ه  ليسا ي ( الصائم والقائم الخاشة الرا ة الساجد (

ممسك وناو فر ه في رجل ) من قنر معاش الناس لسم ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -27
ه , ورجل في غنيمة  بنل هللا يونر و   متنه   ما  مة بيعة أو ف وة طار و يه  بتغي القتل والموت مظان

في رأس شعفة من هذا الا ا , أو بون وا  في هذه ارو ية يايم الصال  ويؤتي ال  ا  ويعبد ربه حت  يأتيه 
 .  رش ه مسيظ ( اليقنن ليا من الناس إال في قنر (

و وصا)تاو من أمتي أحرزها هللا من النار , وصابة تغ   )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -28
 .  رش ه  ليسا ي (السند , ووصابة تكوو مة عيس  )ن مريم و يه السالم ( 

رسرل  ي  سيم  ب  ة نل  ل ياي  ال: كين جالسا ييا رسرل   ديى   يية  شسيظ فقال رجل:  ا   -29
   ا شضعن  لحلص هشه ريا   فأ يل رسرل   ديى    هذ ل  لياس  لخنل ششضعر   لسالح ش الر  ال جوان

:  ذ)وا اآلو جاء القتال , وال   ال من أمتي أمة يقات وو و   الوق وي يغ هللا لسم  يية  شسيظ برجو  ش ال
و وب أووام ويرزوسم منسم حت  تقوم الساوة وحت  يأتي وود هللا , والخنل معقو  في نواصنسا الخنر إل   وم 

 .  رش ه  لطيل ةي ((  الايامة .

, في الجنة قي من الدنيا وما فنسا موقة  وب أحد م )يية  شسيظ هة   ال :  ي  رسرل   ديى   -30
 .  رش ه  لتلمذي (وورأ: ) فمن زح ش ون النار وأ قل الجنة فقد فاز وما الويا  الدنيا إال متاع الغرور ( 

 .ب  ماج  (رش ه     ) من راش روحة في  بنل هللا  او له بممل ما أصابه من الابار مسكا  وم الايامة (  -31

,  فهوا  ناوهة فقهد وجبهه لهه الجنهة) مهن واتهل فهي  هبنل هللاي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -32
ومن  أل هللا القتل في  بنل هللا من نفسه صا وا تم مات أو وتهل فهنو لهه أجهر  شهسند , ومهن جهرش جرحها فهي 

ه , لونسها لهو ال وفهراو وريوسها ريهح المسهك ,  هبنل هللا أو نكهب نكبهة فننسها تجهيء  هوم الايامهة  هأغ ر مها  نه
 .  رش ه هبر ن ششن (ومن قرج به قراج في  بنل هللا  او و يه طابة الاسداء ( 
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  هرلجؤ  هريهق  مهه ( ا ) أفضهل الجسها  مهن وقهر جهوا ه وي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -33
 .هةما (

أوصيك )تقهون هللا فننهه رأس  هل شهيء , وو يهك بالجسها   )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -34
  هرلجؤؤ  رببانيههة اا ههالم , وو يههك )ههذ ر هللا وتهالو  القههرفو فننههه روحههك فههي السهماء وذ ههر  فههي اررك ( فننهه 

 .هةما (

 او يأقذ الوبر  من جنهب البعنهر مهن المغهنم فيقهول: مهالي فيهه  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هةؤ   -35
المخهي   الغ هول فهنو الغ هول قه ي و ه  صهاحبه  هوم الايامهة , أ وا الخهي  و ل مها رحهد م منهه , إيها م وإال مم

وما فو  ذلك , وجاههدوا فهي  هبنل هللا تعهال  القريهب والبعنهد فهي الوضهر والسهفر فهنو الجسها  بهاب مهن أ)هواب 
هللا في القريهب والبعنهد , وال يأقهذ م فهي إنه لننجي هللا تبار  وتعال  به من السم والغم , وأميموا حدو  , الجنة 

 .  ب  هةما (  هرلج  ييا هللا لومة الئم (

أتع م أول زمر  تدقل الجنة من أمتهي؟ و هه: هللا ور هوله  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -36
خ نهة: أو وهد حو هبتم؟ أو م , فقال: المساجروو يأتوو  وم الايامهة إله  بهاب الجنهة ويسهتفتووو فيقهول لسهم ال

فيقولههوو: بههأي شههيء نوا ههب وإنمهها  انههه أ ههيافنا و هه  وواتقنهها فههي  ههبنل هللا حتهه  متنهها و هه  ذلههك؟ وههال: 
 .  هرلج   لحاكظ (فيستفتح لسم , فيقن وو فنسا وبل أو  دق سا الناس ( 

ار  ههة إلهه    وشههك ارمههم أو تههداو  و ههيكم  مهها تههداو  )يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -37
كهذ  منهر ولكهنكم  غمهاء  غمهاء السهنل , ولننه ون مكذ؟ وال: )ل أنتم  و موصعتسا , فقال وائل: أو من و ة نون  و 

ر هول هللا ومها الههوهن؟  هللا مهن صهدور وهدو م المسابهة مهنكم , وليقهذفن هللا فهي و هوبكم الهوهن , فقهال وائهل: يها
 .ششن ( هرلج  هبر ن وال: حب الدنيا و رابية الموت ( 

) من فمن با  وبر هوله وأوهام الصهال  وصهام رمضهاو  هاو ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -38
حقها و ه  هللا أو  دق هه الجنهة , جاههد فهي  هبنل هللا أو ج هها فهي أرقهة التهي فنسها فقهالوا: يها ر هول هللا أفههال 

 ن فهي  هبنل هللا , مها )هنن الهدرجتنن  مها )هنن نبار الناس؟ وال: إو في الجنة مائهة  رجهة أوهدها هللا ل مجاههد
فههو  وههرش  –أراه  –السههماء واررك فههنذا  ههألتم هللا فا ههألوه الفههر وس , فننههه أو هه  الجنههة وأو هه  الجنههة 

 .  هرلج   لبخاري (الرحمن ومنه تفجر أنسار الجنة ( 
وو و ه  الوهق ال يضهرهم ال ته ال وصهابة مهن أمتهي يقهات ) ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -39

 . رش ه مسيظ ( من قالفسم حت  تأتي الساوة وهم و   ذلك (

مههر رجههل مههن أصههواب ر ههول هللا صهه   هللا و يههه و هه م  )يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -40
باعب فيه ونننة مهن مهاء وذبهة , فأوجبتهه فقهال: لهو اوت لهه النهاس فأومهه فهي ههذا الاهعب ولهن أفعهل حته  

 تأذو ر ول هللا , فذ ر ذلك لر هول هللا صه   هللا و يهه و ه م فقهال: ال تفعهل فهنو مقهام أحهد م فهي  هبنل هللا ا
أفضل من صالته في )نته  بعنن واما , أال توبوو أو يغفر لكهم ويهدق كم الجنهة , اغه وا فهي  هبنل هللا , مهن 

  رش ه  لتلمذي( .(  واتل في  بنل هللا فوا  ناوة وجبه له الجنة
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) ال تقهوم السهاوة حته  يقاتهل المسه موو النسهو  , فيقهت سم ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هةؤ   ؤال :  -41
وبهد هللا , ههذا  المس موو حت  يختبل النسو ي من وراء الاجر والوجر , فيقول الوجهر والاهجر: يها مسه م يها

 اه   م ( .)رو  سو ي ق في فتعال فاوت ه , إال الغرود فننه من شجر النسو  (.   

) ال يجتمعاو في النار , مسه م وتهل  هافرا تهم  هد  ووهارب , ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -42
فههيح جسههنم , وال يجتمعههاو فههي و ههب وبههد مههؤمن اايمههاو  وال يجتمعههاو فههي جههود مههؤمن غبههار فههي  ههبنل هللا و

 ) رواه النسائي وأحمد( .والوسد (. 

ال  هه ال هللا يغههرس فههي هههذا الههد ن غر هها ليسههتعم سم فيههه  ةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال : يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   يي -43
    رش ه هةما ش ب  ماج (.(  بواوته إل   وم الايامة

) تالتههة حههق و هه  هللا وههونسم: المجاهههد فههي  ههبنل هللا , يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -44
 .  رش ه هةما (العفاد (  والمكاتب الذي  ريد ار اء , والنا ح الذي  ريد

جهاء رجهل إله  ر هول هللا صه   هللا و يهه و ه م , فقهال:  )يؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -45
 لني و   ومل يعدل الجسا ؟ وال: ال أجده , وال: ههل تسهتوية إذا قهرج المجاههد أو تهدقل مسهجد  فتقهوم وال 

 . رش ه  لبخاري( ( تفتر وتصوم وال تفور؟ وال: ومن يستوية ذلك

ر ول هللا أي الناس أفضل؟ فقال ر هول هللا صه    ونل يا )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -46
هللا و يه و  م: مؤمن يجاهد في  بنل هللا )نفسهه ومالهه , وهالوا: تهم مهن؟ وهال: مهؤمن فهي شهعب مهن الاهعاب 

  رش ه  لبخاري(.  تقي هللا ويدع الناس من شره(

ال  شهك ؤل  لعيمؤاء  ؤالر : ه   الرؤتال  هفضؤل  شؤل   لسؤالم  مؤ   ل ؤت  رتف  لعيماء في  لعحل  ش لبعا ي   ال رتي
  شيؤؤؤذ  يؤؤؤؤر رهي  لشؤؤؤؤافعي   فقؤؤؤؤا كؤؤؤؤا   ألةيةؤؤؤؤاء ييؤؤؤؤنوظ  لصؤؤؤؤال  ش لسؤؤؤؤالم  ختيطؤؤؤؤر   اليؤؤؤؤاس   شيؤؤؤؤذ  ةؤؤؤؤال جمؤؤؤؤاينل 

  ش لجمايؤ  شعةؤان   لملضؤى شةيؤق  لؤذكل    لصحا   ش لتا عن  ش لحيان   فةحصير   ؤاالرتال  ميؤاف  بؤورن  لجمعؤ
المؤمن الذي يخال  النهاس ويصهبر و ه    ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال : شفي  لحاوث  لصحةم: 

 (. أذاهمأذاهم قنر من المؤمن الذي ال يخال  الناس وال يصبر و   

  لحلشص بن   لمسيمن .ش ال  سظ م   لعيماء:  لعحل  رنل م   الرتال  راد  في  ل ت  ش 
: أول جهيش مهن أمتهي يغه وو ي  هم ةل م رضي   ييوا هةوا سمعن  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل ) -47

: أول ثؤظ  ؤال  لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   , وال: أنه فهنسم  الن:  ين:  ا رسرل   هةا فنوظالبور ود أوجبوا , 
 (  رش ه  لبخاري : ال( : هةا فنوظ  ا رسرل  ؟  الفقينجيش من أمتي يغ وو ميصر مغفور لسم , 

 ش لحاوث م  معجح ت  ليير .
فقههال: أشههسد أو ال إلههه إال هللا وأنههك  –وبنههل مههن ارنصههار –)وههن البههراء وههال: جههاء رجههل مههن )نههي النبنههه  -48

  رش ه مسؤيظ ر وله , تم تقدم فقاتل حت  وتل , فقهال النبهي صه   هللا و يهه و ه م ومهل ههذا يسهنرا وأجهر  منهرا( 
.) 

هللا )ن ميا , وهن أ)يهه وهال:  همعه أ)هي وههو بوضهر  العهدو يقهول: وهال ر هول  ) ون أ)ي بكر )ن وبد -49
هللا ص   هللا و يه و  م: إو أ)هواب الجنهة  توهه اهالل السهنود , فقهام رجهل را السنكهة فقهال: يها أبها مو ه : 
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فرجهة إله  أصهوابه فقهال: أوهرأ و هيكم السهالم فنه  معه ر ول هللا ص   هللا و يه و  م يقول هذا؟ وهال: نعهم 
 . رش ه  لبخاري (و فضرب به حت  وتل ( دتم  سر جفن  يفه فألقاه , تم ما  بسيفه إل  الع

بهالي أو ال أحدا النعماو )ن بانر وال:  نه وند منبر ر ول هللا ص   هللا و يه و  م فقال رجل: مها  ) -50
, ووههال فقههر: مهها أبههالي أو ال أومههل بعههد اا ههالم إال أو أومههر  أومههل ومههال بعههد اا ههالم إال أو أ ههقي الوههاج

ونهد  أصهواتكما و المسجد الورام , ووال فقر: الجسا  في  بنل هللا أفضل مما و تم . ف جرهم ومر ووهال: ال ترفعه
منبر ر ول هللا ص   هللا و يه و  م وهو  وم الجمعة , ولكن إذا صه نه الجمعهة  ق هه فا هتفته فيمها اقت فهتم 

اه.هد. ) وجل   فيه , فأن ل هللا و  هري و.ج. قي مي اآل  ي و.ال ن.هو  م.هن  فم.هن. بيها َّ هر.امي  . دي ال و. هجي هار. . ال م.س  م. هاجني و.وي اي.ة. ال و. هق. ع.  ُتم   ي أ.ج.
ي  ن د. كَّ ت.ُووو. وي ي ال ي.س  بينلي كَّ    رش ه مسيظ (.(  (19)التوبة:(  فيي  .

 لؤلةم  بؤ  رالؤا بؤ   اوي  ةليؤا  لقسؤطيطنية    شييؤى  لجمايؤ  ييؤامةا م   لي  هسيظ هبي يمل    ال: غحش  -51
  ال إلؤؤ  إال    مؤؤ   لرلنؤؤا   ش لؤؤلشم ميصؤؤقر  ظوؤؤرريظ  حؤؤا ط  لماويؤؤ    فحمؤؤل رجؤؤل ييؤؤى  لعؤؤاش   فقؤؤال  ليؤؤاس: مؤؤ 

صؤؤل   ةيةؤؤ  شهظوؤؤل توي ؤؤ    فقؤؤال هبؤؤر هوؤؤرص: إةمؤؤا ةحلؤؤن يؤؤذه  آل ؤؤ  فنيؤؤا معشؤؤل  ألةصؤؤار   لمؤؤا ة لويقؤؤي بنا ؤؤ  إلؤؤى 
ِ َوال .ُْلقُااوا بِأَْيااِديكُْم إِلَاا    إلسؤؤالم    ييؤؤا: ييؤؤظ ة ؤؤةظ فؤؤي همرليؤؤا شةصؤؤيحوا ش فؤؤأةحل   تعؤؤالى:  َوأَْنِفقُااوا فِااي َساابِيِل َّللاه

يؤظ وؤحل ف فاإللقؤاء  األوؤاي إلؤى  لتوي ؤ  ه  ة ؤةظ فؤي همر ليؤا شةصؤيحوا شةؤاع  لجوؤان .  ؤال هبؤر يمؤل  :     التهْهلَُكةِ 
 (. هبر هورص  جايا في سينل   ةتى نف   القسطيطنية 

 ( هرلج  هبر ن ششن    للةم  ب  رالا ب   لرلنا. شفي  لتلمذي: فضال  ب  يينا بال ييا
 

 والشهداء: ن رعاية أسر المجاهدي 

ه ممهل نصها أيكم ق ا الخارج في أه ه وماله بخنهر  هاو له )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -1
 .  لخارج:  لااهي هش  لمجايا في سينل    رش ه مسيظ ((  أجر الخارج

) أنهها و افههل النتههيم لههه أو لغنههره فههي الجنههة , والسههاوي و هه  يؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -2
   رش ه  لطيل ةي (.اررم ة والمسكنن  المجاهد في  بنل هللا ( 

 حهب النهاس إله  هللا أنفعسهم , وأحهب ارومهال إله  هللا وه أ) يةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال : ي  رسرل   دؤيى   ي -3
وجههل  ههرور تدق ههه و هه  مسهه م , أو أو تكاهها ونههه  ربههة , أو تقضههي ونههه   نهها , أو أو توههر  ونههه جووهها , 
ورو أماي مة أقي المس م فهي حاجتهه أحهب إله  مهن أو أوتكها فهي المسهجد شهسرا , ومهن  هل غضهبه  هتر 

ظهم غيظها ولهو شهاء أو يمضهيه يمضهيه مهأل هللا و بهه رقه   هوم الايامهة , ومهن ماه  مهة  رته , ومهن هللا وو 
أقيه المس م فهي حاجتهه حته   مبتسها لهه أتبهه هللا ودمهه  هوم ته ل اروهدام , وإو  هوء الخ هق ليفسهد العمهل  مها 

   رش ه  لطيل ةي (.  ( يفسد الخل العسل

الساوي و   اررم هة والمسهكنن  المجاههد فهي  هبنل هللا أو  ) ال :  ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة  -4
   مت ق يية  (.القائم ال نل الصائم النسار( 

  دؤؤحح  المههرأ  (  ) إنههي أحههرج حههق الضهه يفنن: النتههيم ويؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -5
  لحاكظ (
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ه بغهي رأته ب يويل )ر ية ود  ا  يقت ه العوهش , إذ )ننما   )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -6
   رش ه  لبخاري (.من بغايا )ني إ رائنل , فن وه مووسا فا تقه له به , فسقته إياه , فغفر لسا به ( 

) المسهه م أقههو المسهه م ال يخونههه وال يكذبههه وال يخذلههه ,  ههل يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -7
 من الار أو يوقر أقهاه المسه م ( امر  حرام ورقه وماله و مه , التقون هاهنا , بوسب المس م و   المس م 

   رش ه  لتلمذي (.

المسهه م أقهو المسهه م ال يظ مههه وال يسه مه , ومههن  ههاو فههي  )يؤ  رسؤرل   دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ هةؤ   ؤؤال :  -8
ا  ربة من  هرب  هوم الايامهة , ومهن حاجة أقيه  او هللا في حاجته , ومن فرج ون مس م  ربة فرج هللا ونه )س

   مت ق يية  ( تر مس ما  تره  وم الايامة ( 

) أحب النهاس إله  هللا تعهال  أنفعسهم ل نهاس , وأحهب ارومهال ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -9
جووهها , وجههل  ههرور تدق ههه و هه  مسهه م , أو تكاهها ونههه  ربههة , أو يقضههي ونههه   نهها , أو توههر   إلهه  هللا وهه 

شهسرا , ومهن  –يعني مسهجد المد نهة  –ورو اماي مة أخ في حاجة أحب إل  من أو أوتكا في هذا المسجد 
يه أمضههاه مهأل هللا و بهه رجهاء  هوم الايامههة ضه ها غضهبه  هتر هللا وورتهه , ومهن  ظههم غيظهه ولهو شهاء أو يم

وأو  هوء الخ هق يفسهد العمهل  مها ومن ما  مهة أقيهه فهي حاجهة تتسيها لهه أتبهه هللا ودمهه  هوم ته ل اروهدام , 
   هرلج   لطيل ةي ( يفسد الخل العسل ( 

 ة نساء المجاهد ن:محر 

أو   ما  نفرنها فهي  هبنل هللا تخ ها أحهدهم لهه نبنهب  نبنهب  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -1
   رش ه هةما (. ( و   أحدهم إال نك ه به أودرالتيا منح إحداهن الكمبة من ال بن؟   وهللا ال 

حرمهة نسهاء المجاههد ن و ه  القاوهد ن  ورمهة أمسهاتسم ,  )يؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -2
في أه ه فيخونه فهنسم إال ومهل لهه  هوم الايامهة , فقنهل لهه:  نوما رجل من القاود ن يخ ا رجال من المجاهد 

   رش ه مسيظ (.وم ه ما شاء , فما انكم ( ود ق فك في أه ك فخذ من حسناته ما شكه , فيأقذ من 
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 :من أنواع الجهاد 

  مت ؤق ييةؤ  ) أهج ورياا فننه أشد و نسم مهن رشهق النبهل ( ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -1
.) 
  ) أهههج الماههر نن فههنو روش القههدس معههك والههه لوسههاو ( يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -2

   (.مت ق يية
  رش ه ) إو من أوظم الجسا    مهة وهدل ونهد  ه واو جهائ  ( ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ؤال :  -3

  لتلمذي (.

أل  مجايا  لعاش  متلنن بن  رجؤاء شرؤرف   شدؤاةب  لسؤيطا  إذ  همؤله  معؤلشف تعؤلض ليعؤذ ص ش لمؤرت هةةاةؤا 
لي إلؤؤى جؤظ غ نؤؤل   فؤؤلذ  ك ؤؤ  فقؤا هشدؤؤل  لي ؤؤ  إلؤؤى   فوؤر هفضؤؤل مؤؤ  جوؤ  غيبؤؤ   لخؤؤرف   شأل  ظيؤؤظ  لسؤيطا   سؤؤ

 ريق ك نل    خالف  تل كافل.

 ش لسيطا : م  ل  سالآ  ش ول.
   رش ه هةما (.) إو المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ( ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -4

   لسؤؤيطا    فويؤؤا ت ؤؤر   ل تؤؤر  لف يؤؤر اشمؤؤ   لجوؤؤان  اليسؤؤا  فتؤؤر   لعيمؤؤاء فؤؤي شجؤؤرص  لجوؤؤان رادؤؤ  ييؤؤاما تخؤؤ
 لؤؤؤي س   ألةوؤؤؤا  ؤؤؤا ت يؤؤف  لعؤؤؤالظ شظة تؤؤؤ  هش ييقؤؤؤ    شلؤؤؤذ  ال  سؤؤت تى فؤؤؤي همؤؤؤرر  لجوؤؤؤان إال  لصؤؤؤان ر   بؤؤاوا  ييؤؤؤى

  لعالمر   لعامير .
ش لر جؤب ه   عتيؤل فؤي همؤرر  لجوؤان بؤلهي هيؤل  لؤاو   لصؤحةم  لؤذو  (: 4/185 ال  بؤ  تةمةؤ  فؤي فتؤاش   ل يؤل   

مؤا  ييةؤ  هيؤل  لؤاةةا   نش   لؤذو   ايؤب ييؤنوظ  لي ؤل فؤي ظؤايل  لؤاو  فؤال ومرؤذ بؤلهووظ   شال بؤلهي هيؤل لوظ ريؤل   
 لؤؤاو   لؤؤذو  ال ريؤؤل  لوؤؤظ فؤؤي  لؤؤاةةا هي  شؤؤتل  فؤؤي  لؤؤذي   تؤؤي فؤؤي همؤؤرر  لجوؤؤان: ه   كؤؤر   ؤؤانر  ييؤؤى  السؤؤتيبا  

 مخيصا   شه   علف آيةع   لمعلك  شهةر ل هييوا.
 رش ه هةمؤا (  ألسهنتكم جاهدوا المار نن بأموالكم وأنفسكم و )  يية  شسيظ هة   ال : ي  رسرل   ديى  -5
.) 

 إذ  هآيق  لجوان فور  تال  ل  ار  السالح ةتى  سيمر  هش  عطر   لجحي .
رض  ظ: بوجؤؤر  ل ؤؤافلي  ش إلغؤؤالع ييؤؤنوظ   شال  عؤؤاتلسؤؤيأح  لاؤؤح     شهة سؤؤكظ :  القتؤؤال  السؤؤالح    نؤؤ ؤؤأمر ل ظ: بتجو

 يذ  مطيق  ليوي ي   لمشلكن  لئال  سير   لمسيمن  .
شجاء في  لحابة :  أ  تخرفؤريظ شتريؤاشيظ  القتؤل ش ألرؤذ ش ليوؤب شغنؤل ذلؤك   شبؤأ  تؤذلريظ شتؤذلري  شتسؤيريظ إذ  

    شبؤؤؤأ  مؤؤتؤؤؤاير  ييؤؤنوظ  الخؤؤذال  ش لوحيمؤؤ    شليمسؤؤيمن   اليصؤؤل ش لاية لؤؤظ وؤؤمن ذلؤؤك إلؤؤى سؤؤب   تعؤؤالى   شبؤؤأ 
  لياس ييى  لاحش شةحر ذلك.  حلضر ت

ش آل   لجوان  اليسا :  أ  ت ول  لجوان كذلك  أةص  درر    شبار يي   لحمي   إليالمة  مما ةؤل ه مؤ   لحمؤالت 
 لمسؤؤعرر  ييؤؤى  لجوؤؤان  ألفاؤؤاةي   شه  تقؤؤف نش  تشؤؤري   لجوؤؤان هش ةؤؤلق بخصؤؤةات  هش  إلسؤؤاء  إلؤؤى رمؤؤرهه   شتؤؤلن 

 ش لمخذلن  ش لملج ن .ييى  لم بطن  ش لمعر ن  
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)  هبق  رههم مائهة ألها  رههم: رجهل لهه  رهمهاو أقهد أحهدهما ي  رسرل   ديى   يية  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -6
  رش ه  ليسا ي (.فتصد  به , ورجل له مال  منر فأقذ من ورقه مائة ألا فتصد  )سا ( 

لكؤ   ؤاميا  لجوؤان شى  مؤات  لجةؤاع كمؤا سئل  ب  تةمة : لر ضاق  لمال ي  إآعام جةاع ش لجوان  لؤذي وتضؤلر بت
أل   لتتؤؤؤلس    يتصؤؤؤام  ل ؤؤؤافلي  بؤؤؤبعة  لمسؤؤؤيمن  ييؤؤؤا  لقتؤؤؤال ( شهشلؤؤؤى   فؤؤؤل  ييؤؤؤا  ةقؤؤؤتيوظ    عيوؤؤؤا شييؤؤؤا سؤؤؤفؤؤؤي م

  مرتر    عل  .
واتههل  وو مالههك حتهه  توههوز مالههك أو تقتههل فتكههوو مههن  )يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -7

    رش ه هةما(.شسداء اآلقر  ( 
  رش ه  بؤ  من أتي وند ماله فقوتل فقاتل فقتهل فسهو شهسند(  )ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -8

 ماج  (.
 لحؤؤث ييةؤؤ    ؤؤال  بؤؤ  جليؤؤل: يؤؤذ  هبؤؤن  بةؤؤا  شهشضؤؤم بليؤؤا  ييؤؤى  إلذ  لمؤؤ  هريؤؤا مالؤؤ  ظيمؤؤا فؤؤي  تؤؤال ظالمؤؤ    ش

فقتال  ليصرص ش لقطؤاع مطيؤرص   شتلكؤ  مؤ  تؤل   ليوؤي يؤ   لمي ؤل   كا يا م  كا    أل  مقام  لشوان  ي ةظ  
   شال مي ل هي ظ م   تل  لممم  شهرذ مال  ظيما.

والراتهة شفؤي رش  ؤ :ممهل القهائم و ه  حهدو  هللا والواوهة فنسها) )ي  رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤال :  -9
فأصهاب بعضهسم أوالهها  –فهي البوهر  –و ه   هفننة   ممل ووم ا هتسموا مهن المهاء( –هن فنسا االمد و –فنسا 

فهي أ هف سا إذا ا هتقوا مهن المهاء فمهروا  –الهذ ن  – شفؤي رش  ؤ أوورهها , فكهاو الهذي  وأصاب بعضسم أ ف سا و
فكههاو الههذي فههي أ ههف سا يصههعدوو فيسههتقوو المههاء فيصههبوو و هه  شفؤؤي رش  ؤؤ   فتههأذوا بههه .  –و هه  مههن فههووسم 
ندوكم  تصعدوو فتؤذوننها .. فقهالوا: لهو قرونها فهي نصهنبنا قروها  : الان في أواله, فقال الذ  هاالذ ن في أوال

ولهم نمهر و ه  أصهوا)نا فنهؤذ سم ( فأقهذ فأ ها فيجعهل  نقهر أ هفل  شفي رش  ؤ :فا تقننا منه ولم نؤذ من فوونا )
وا ه كهوا جميعها , وإو السفننة , فأتوه فقالوا: مالك؟ وال: تهأذ تم )هي , وال )هد مهن المهاء , فهنو تر هوهم ومها أرا 

  رش ه  لبخاري (.أقذوا و   أ د سم نجوا ونجوا جميعا ( 
 هرلجؤؤ  ) لهك )سها  هبعمائة ناوههة مخووطهة فهي الجنهة ( يؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ هةؤ   ؤؤال :  -10

 هبر ةعةظ (.
 ما(. هرلج  هة) نعم أو يموت الرجل  وو حقه ( ي  رسرل   ديى   يية  شسيظ هة   ال :  -11

فلةؤؤ   مؤؤرت بؤؤونا  كمؤؤا مؤؤل فؤؤي  ألةانوؤؤث  لماضؤؤة  شيؤؤذ  بؤؤونا  آلرؤؤل    همؤؤا ةحؤؤ  فيعاميؤؤ  معاميؤؤ   لمنؤؤن  لعؤؤاني 
 ةاسي  شة  ي  شةصيي ييي هي ك ر ص  لشونا م   لت اشت تين   لشوانتن  ش ل ر بن .

أولسههم  نكههروو ووامهها يعوههوو ممههل أجههور أ) إو مههن أمتههي يؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال :  -12
  هرلج  هةما ( المنكر (

أي إو هللا  منهههب جماوهههة مهههن المسههه منن تهههاتي متهههأقر   مههها يعوهههي الصهههوابة الهههذ ن نصهههروا اا هههالم وأ سهههوا 
 مجتمعه.
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 تعريل الر ول ص   هللا و يه و  م الجسا  بأنه القتال:

م؟ وهال إو يسه م و بهك , وأو : ) وال رجل: يا ر ول هللا ما اا الي  يملش ب  ييبس  رضي   يي   ال -13
يس م المس موو مهن لسهانك ويهد  وهال: فهأي اا هالم أفضهل؟ وهال: اايمهاو , وهال: ومها اايمهاو؟ وهال أو تهؤمن 

السجهر  ,  با  ومالئكته و تبه ور  ه والبع  بعد الموت , وهال: فهأي اايمهاو أفضهل؟ وهال: السجهر  , وهال: ومها
وههال: أو تقاتههل الكفههار إذا ر  أفضههل؟ وههال: الجسهها  , وههال ومهها الجسهها ؟ وههال: أو تسجههر السههوء , وههال فههأي السجهه

هريهق  مهه , وهال ر هول هللا صه   هللا و يهه و ه م: ا , وال: فأي الجسا  أفضل؟ وهال: مهن وقهر جهوا ه ولقنتسم
 (1 [هيؤ. هرلج  هةما (مل بمم سما: حجة مبروره أو ومر (وتم ومالو هما أفضل ارومال إال من و

 
  القتال ودوافعهمبررات: 

ي  هبي مرسى رضي   يي   ال  سئل رسرل   ديى   يية  شسيظ ي   للجل  قاتل بجاي  شيقاتل 
   هرلج   لخمس  (.م   اتل لت ر  كيم    يي  لعيةا فور في سينل   (  رياء   هي ذلك في سينل  ال:  

ل   : رجل وليا  لجوان في سينل   شير ويتاي شي  هبي يليل  رضي هلل يي   ال: إ  رجال  ال  ا رسر 
   رش ه هبر ن ششن (.نيا ثالثا كل ذلك  قرل ال هجل ل  ( ايلضا م   لاةةا   فقال:   ال هجل ل    فأي

  آل ات:
1-   ش اتيريظ ةتى ال ت ر  فتي  شيكر   لاو  هلل    : 193 لبقل). 
2- كله  لمشلكر   ييى  لاو  كي  شلر ير  لذي هرسل رسرل   الوا  شنو   لحق لة وله    :9  لصف) 

 ظ و  متظ ةرره شلر كله  ل افلش  وولياش  لةط ئر  ةرر     أفر ي  :8  لصف) 

3-   شما هرسييا  إال كاف  ليياس  شنل  شةذول . 

4-  ليعالمن   شما هرسييا  إال رةم . 

 –فؤي  ألرض  –كؤل إةسؤا   –ل يميؤ  يؤر  إلةسؤا  إ  يذ   لاو  جاء إيالةا ياما ليبشؤلي  كافؤ  وؤمذ   لمجؤا
شم  ثظ فل   لجوان ضلشر  ةتمةؤ  تالهمؤ  كيمؤا هرنةؤا ه  ةيياؤ  لييؤاس هش ةيشؤله فؤي ربؤرع  لعؤالمن     –كل  ألرض 

  لجايية .كةا  ألة  سةقف في شجو   لع بات  ل يل   لتي  قرم يينوا 

صان   شيلقةؤ  شجال فةؤ    شال  مكؤ  لؤاو  جؤاء لنيقؤذ : سةاسة  ش جتماعة  ش  ت سةقف في شجو  ي بات كأن ء
يجاييةؤؤؤ   لسؤؤؤالح ش لسؤؤؤيا    أل   لجاييةؤؤؤ  ة سؤؤؤوا سؤؤؤتتحل  ل لبشؤؤؤلي  ه   قؤؤؤف مكتؤؤؤرف  لنؤؤؤاو  وييؤؤؤ   اليسؤؤؤا  شيؤؤؤاع 

 ظ ...(.ولةط ئر  ةرر    أفر ي ش  وليا      تث  إلسالم م   لجذشر.. جت لتحمي كةاةوا  ش
لؤؤؤظ تتحؤؤؤل  فؤؤؤال بؤؤؤا لإلسؤؤؤالم ه  ويطيؤؤؤق  حلكتؤؤؤ   لذ تةؤؤؤ   لتؤؤؤي ال بؤؤؤا ميوؤؤؤا لقؤؤؤاةر   شسؤؤؤر ء تحلكؤؤؤن  لجاييةؤؤؤ  هم

 ل سات  ألرض شل     ذش فضل ييى  لعالمن  (.ببعة شلرال نف     لياس  عضوظ   لتا ف   

                                                
 . (276 252 -1ج العظام : الذقائر)  (1 
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ل سؤان إال هسؤين  لحةؤا  شتع يؤن   شظوؤل       شحصؤال لحةؤا   ل اةر   لتا ف  بن   لحق ش لباآل ير  لذي  ح ,  إ 
هوؤؤاي  ليؤؤاس   إال ت عيؤؤره ت ؤؤ  فتيؤؤ  فؤؤي  ألرض شفسؤؤان كينؤؤل (    عيؤؤي إ  لؤؤظ تحصؤؤل   نفؤؤي  ليؤؤل ش لبحؤؤل  مؤؤا كسؤؤي

  لمر ال  بن   لمممين    ش لجوان   ش لوجل  في سينل    عظ  لشل   ألرض.
نوؤ   لجحيؤل   لعلبةؤ  فحسؤب : ير  لت سنل  إلسالمي ليتارير ش ألةا     إ   إلسالم لظ  ؤأت لةكؤر   ش اةر   لتا ف 

  إ  رسؤرل ل فوؤاآ  هش لةكر  نو   لعؤلص فقؤط   ثؤظ  عؤا ذلؤك   بؤ  فؤي هرجؤاء  لجحيؤل  وؤا ف  يؤ  ةؤاشنيا شيحمؤي ه
   ديى   يية  شسيظ  عث لألةمل ش ألسرن.

بؤبعة يؤاس  عضؤوظ شلؤرال نفؤ     ل إ   لجوان ضلشر  لحما    لشعا ل   شة ,  ل ل  ة  لتعيا ؤ  شهمؤاك  هن  وؤا  
 دير ت شمساجا وذكل فنوا  سظ   ك نل  شلنيصل    م  ويصله...(. ش شبة    لوامن در م

كيؤؤؤؤؤايظ فؤؤؤؤؤي  ألرض ه ؤؤؤؤؤامر  م لؤؤؤؤؤذو  إ   فؤؤؤؤؤالتمكن  فؤؤؤؤؤي  ألرض ضؤؤؤؤؤلشر  ةتمةؤؤؤؤؤ  شفؤؤؤؤؤلض الهم لحما ؤؤؤؤؤ   لعبؤؤؤؤؤان    
  لصال ..(.

 ادؤرفةا إلؤى متحؤف   شيميؤ   ألذ    العلبةؤ    شيميؤ  لقا بيان  لجله   أيا ء   ه   عيؤ  هتؤاترر  تحريؤل مسؤجا ه
 تتعامل  لاشل  هش تارس في ما رسوا!! كل  مله     همام  لياس   شي لض  لس رر ييىال لص

ا  لحكؤةظ يؤامل ه  وؤرهع ييؤى رطبؤاء  لمسؤاجا ه   متيعؤر  يؤ   ل ؤالم ييؤى فليؤر  سؤناةا يؤل  لصؤيف  عدؤشلقؤا ش 
 مرسى!!
حكؤؤؤظ  اإليؤؤؤا م يقربؤؤؤ  ييؤؤؤى مؤؤؤ  ثيؤؤؤن هةؤؤؤ  مؤؤؤ   له   عيؤؤؤ  ف,  ألسؤؤؤا } ر ؤؤؤةس سؤؤؤرريا { ةؤؤؤا لشر  اليصؤؤؤنلي اؤؤؤشبيؤؤؤ   ل

  إلرر    لمسيمن !!
 (!! ش لسخلي   ال ةظ ييا هةايظ ه  ومسس ةر ني ليعل    سمنوا   د ل في  ألرالق!  الستوتارششدل 

  فةطيؤؤؤب مؤؤؤؤ   ألسؤؤؤؤتاذ  ؤؤؤؤالقلهللا   ل ؤؤؤؤليظ  هه يؤؤؤح } هةؤؤؤا هيؤؤؤؤر    لؤؤؤؤل ةس  لمصؤؤؤلي ييؤؤؤؤا  ليادؤؤؤؤل { شيعيؤؤؤ  جمؤؤؤؤال سؤؤؤؤالظ 
  لوضنيي ه   قله  ل اتح  معكرس .

   :  ؤؤا ال لمؤؤ   سؤتااثر   ؤؤاهلل هثيؤؤاء  لتعؤؤذوب} ر ؤةس  سؤؤتخبار ت ييؤؤا  ليادؤؤل فؤي مصؤؤل { ي ةشيصؤلح ةمؤؤح   لبسؤؤنر 
 لر جاء   لرضعت  في  لحةح ة (!!

ال يؤؤمالء ويصؤؤحوظ  اليسؤؤا  شال إةوؤؤا موحلؤؤ  مضؤؤحك   اتيؤؤ  ه   قؤؤرل  ا ؤؤل: إ  شظة ؤؤ   إلسؤؤالم ه   قؤؤف ش ي ؤؤا ألم ؤؤ
 بأ  ل   السيا    ألة  ال إكل ه في  لاو !!

 ىه ل   لحر جح هما نيرت   السيا .ش ال با لإلسالم م   ليةا   اليسا    
تحطؤةظ  لع بؤات  لتؤي تحؤرل نش  شدؤرل  إلسؤالم إلؤى  ليؤاس   شتميؤ  نرؤرل  ليؤاس فؤي  عا ةعظ ال إكل ه في  لاو  
ش إ   لحؤق  ؤؤأبى  لحؤاشن  لجال فةؤ    شال ولضؤى ه  ويحصؤل فؤي ةؤؤاشن . لانؤل رص  لعؤالمن   يؤذ   لؤاو    شتعيؤايظ

ضؤؤةق   رتليوؤؤا ييمؤؤاء  لجال فةؤؤا   فؤؤالحق وتحؤؤا   لعقؤؤرل  لبشؤؤلي   ليحيوؤؤ  شيقؤؤرل لوؤؤا: مؤؤا  ؤؤال ظ تقرلؤؤر  إ   لقضؤؤة  
 آلرل. ل الةة  في يذ   لجاةب م   لجيل هش  ليول   شيي  اآل إذ  تعات يذ   لشاآ   
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 إ  شظة    لجوان  إلسالمي تتخيم في ثال  ةقا :

 .–شيذه هيموا شهساسوا  –ةشل  لاير   إلسالمة   -1
 محضيا هللاميا ل  لت . طيقا لايرت  شيةما   ن ر  إلسالم  لتي   ةموا لت ر  م -2
 إةقاذ  لمستضع ن  في  ألرض. -3

 اء ش لرلا    لذو   قرلر  ربيا هرلجيا م  شمال ظ ال تقاتير  في سينل   ش لمستضع ن  م   للجال ش ليس
 (.75  ليساء: يذه  لقلي   ل الظ هييوا ش جعل ليا م  لاةك شلةا ش جعل ليا م  لاةك ةصنل 

لةس لوا قةم  شال شه  في ة ل  إلسالم إال إذ  سان فنوا ميو      شةكمتوا أ هةوا إ  قةم   ألرض ذ توا 
 بليعت    ش ةم  يينوا نوي . 

م  في  لميو   إلسالمي يياما ت ر  محضيا ليعقنا    شةقال إ   ألرض تعتيل قةمف   ل  لشونا سنا:  قر 
ليميو    شن ر  لإلسالم   شميطيقا لتحليل  إلةسا    شة ةق  ه  ةما    ن ر  إلسالم ةما   ليعقنا   ش لميو  

ن ةماوتوا يي  لاا    ألرنل  لحلك  ش لمجتم   لذي  سرن فة   لميو    شل يوا لةسن  لواف  ليوا ي   شلةس
 لجوان  إلسالمي   شىةما يي  لرسني  ل ةام ممي     فنوا   ثظ التخاذيا  ايا   ةطالق إلى  ألرض كيوا   شىلى 

  ليرع  إلةساةي ير مرضرع يذ   لاو    ش ألرض يي مجال   ل ينل.
  يية  شسيظ _ تتل  إذ  ه  لت م  ه   شيي  لتي تضظ  لينن  لعتنق شيك  ةيوا في  يب  ديى –إ  مك  

تيين رضل  هش تعطي ثمل    إ   لجوان في  إلسالم ال  مك  ه   كر  نفايا ي   قع   هرض هش ي  يلق هش 
 رمة  إة  نفاع ي   لاير   ش لعقنا   لتي  جب ه  تعظ  ألرض كيوا   شي   لاو   لذي وليا   ه    وله ييى 

ةحي   رم شال ة ام شآ    شل ي  ميو  إل  شة ام  سم ه  وتحل   بتا ء   فاإلسالم لةةق  إلسالم  كي    إ  
 يالظ   شم  ةق  ه  وتحل  لتحطةظ  لحر جح بن   ألة م  ش ألشضاع  لتي تال م  ةلي   إلةسا  في  الرتةار.

 لجايية  ش لسيطا  إ   إلسالم نو  ش  عي ور ج  فسان  لتصرر ش لمعتقا ت  اآل ات  لينيات    شيقابل  ر  
 . (  القر  ش لحلك  ش لسيا 

 
 إلى  عة  ليقا   لوام  ييى  لطليق  لجوان:  الةتباهال با م  ش 

 الوريق إل  الجسا :
إ   لطليؤؤؤق إلؤؤؤى  لجوؤؤؤان ليشؤؤؤل نوؤؤؤ    فؤؤؤي ربؤؤؤرع  لعؤؤؤالمن  ال بؤؤؤا ه  ويؤؤؤاه بؤؤؤاير  دؤؤؤليح  ليترةنؤؤؤا  لخؤؤؤالم    -1

ثبؤؤؤات(   شترةنؤؤؤا    أفعالؤؤؤ   ؤؤؤأ  ة يؤؤؤن لؤؤؤ   لمعلفؤؤؤ  ش إل شترةنؤؤؤا  للبربةؤؤؤ   شلترضؤؤؤةم ال إلؤؤؤ  إال   فؤؤؤي  لي ؤؤؤرس   
  لرةا ةة  في  للهق ش ألجل ش إلةةاء ش إلمات  ش لقار .

شال تعطنؤؤؤل شال تشؤؤؤية  شال  لةؤؤؤا   نش  تأشيؤؤؤيهلل  ألسؤؤؤماء  لحسؤؤؤي  ش لصؤؤؤ ات  لع نترةنؤؤؤا  ألسؤؤؤماء ش لصؤؤؤ ات في يؤؤؤ -2
شجؤل فؤال ةقؤرل ه    جؤابل مؤ  ه   سؤم   نش   بؤتقاق هسؤماء جاوؤا  هلل يؤح .ن في  ل تاص ش لسي  ر تم نل   كما ش 

 . ( لستنليي    لجابل   شال ةقرل  ا ساتل أل  د ت   لر رن  في  لسي    لجبار   فال ةسمي ييا
 شيذه  لاير  يي جماع نير   للسل  دير ت   شسيم  يينوظ.
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َِ  نَا ِماْن قَْبِلاَك ِماْن َرسُاوِل إِاله نُاوِحي إِلَْياِه أَنهاهُ ال إِلَاهَ إِالوما أرسلنا من قبلاك مان رساول (َوَماا أَْرَسالْ    (  أَنَاا فَاْعبُادُو
 .(25  ألةيةاء:

شتياه يذه  لاير  إلى  لترةنا ميذ  ليح    ألشلى بتجم   لياس يينوا   شيياما  وتجمؤ  ةرلوؤا مجمريؤ  مؤ   ليؤاس 
حقوظ   فتقؤؤؤرم سؤؤؤ وؤؤؤا   تتحؤؤؤل   لجاييةؤؤؤ  مؤؤؤ  ةؤؤؤرلوظ لسؤؤؤحقوا ش    ضؤؤؤحكر  مؤؤؤ  هجيوؤؤؤا   شيعةشؤؤؤر  فؤؤؤي سؤؤؤينل إيال

 لمعلك  بن   لحق ش لباآل   فةسؤقط ييؤى  لطليؤق هةؤاس   شي ؤت  هةؤاس   شيستشؤوا هةؤاس   شيصؤيل هةؤاس  حميؤر  
  لير ء ش لييل س   شيمالء ويصليظ   شيمك  لوظ في  ألرض   شيجعيوظ ستار  شهن   ليصل  بليعت .

  َي َمْن نََشاُء َوال يَُردن بَأْسُانَا َعانِ َحته  إِذَا سُُل َوَاننوا أَنهُهْم قَدْ كُِذبُوا َجاَءهُْم نَْصُرنَا فَنُج ِ   اْلقَاْوِم اْلُمْجاِرِمينَ اْستَْيأََس الرن
 :110 ورسف.) 

يظ يينوؤا ال با م   لبحؤث يؤ   طعؤ  هرض مياسؤب   قؤام يينوؤا نوؤ      شييؤى  لؤايا  ه  ولكؤحش  جوؤرنيظ شجوؤان
   شن ر  لإلسؤؤؤالم   شمؤؤؤ  آيقؤؤؤا لايرتؤؤؤ  ايبؤؤؤ    يؤؤؤذه  ألرض ت ؤؤؤر  لةتؤؤؤى  ؤؤؤأذ    لوؤؤؤظ  اليصؤؤؤل   شي ؤؤؤتم ييؤؤؤنوظ  ا

 يذه  لقضة :في را دالحا لييتت    شلذ  ال با م  شض   ليقا  ييى  لحلشف امي محضيا ل  لت    ش
فؤؤي  لحةؤؤا    شيكؤؤس  اةرةؤؤ  فؤؤي  لتؤؤا ف    إ  سؤؤكرت  لجاييةؤؤ  يؤؤ   لحؤؤق شموانةتؤؤ  لوؤؤر همؤؤل رؤؤالف سؤؤي     - 1

 يارض شلر ن محاشن.همل فل  كا  ييالك سكرت فور 
  ِهَُو اْلُهدَى َولَئِن ِ َه هُدَى َّللاه هبَِع ِملهتَُهْم قُْل إِ  ا.هبَْعَت أَْهَواَءهُْم بَْعدَ الهِذي َولَْن .َْرَض  َعْنَك اْليَُهودُ َوال النهَصاَرى َحته  .َت

ِ َوال نَِصيرِ َجاءَ  ِ ِمْن َوِلي   . (210  لبقل : َك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللاه
 ه لت  شتاننله.إة   ستحنل ييى  لي س ه  تعةش آريال في مجتم  فاسا نش  ه  تتحل  إل

 إ  ةصل   ال وتيحل إال  عا آرل  ليالء شبا   لمحي . -2
َْ .َدُْخلُوا اْلجَ    اُء َوُزْلِزلُوا َحته أَْم َحِسْبتُْم أَ ره ا يَأْ.ِكُْم َمثَُل الهِذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسهتُْهمُ اْلبَأَْساُء َوالضه يَقُوَل  نهةَ َولَمه

ِ قَِريب   َه نَْصَر َّللاه ِ أاَل إِ سُوُل َوالهِذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَ  نَْصُر َّللاه  (.215  لبقل :( الره

ه  وتيحل  ليصل يينوظ شر ء مكاتيوظ شيظ جالسر  ييى مقايؤايظ   يؤمالء ال وؤاركر  سؤي    فؤي  فالذو  ويت لش  
  لمجتمعات شال  اةرة  في  لاير ت.

بن  مينر  إلى هك ؤل مؤ  مينؤر  شمؤا تي هلؤف بؤونا   شلؤظ  صؤير  إلؤى ةصؤل نوؤ    آل إ   ألفااةنن   ا  امر  ةتى 
 حةا . ل  في    عا   شلظ وتمكير  م  إ ام  بلي

إ   لصؤؤيل  لطريؤؤل ييؤؤى ظيؤؤظ  لجاييةؤؤ  شكيؤؤن  ألة ؤؤاس  لحؤؤار  مؤؤ  ه  تخؤؤلج مؤؤ   أليمؤؤاق   ش لحفؤؤل ت مؤؤ  ه   -3
ت ؤؤلج يؤؤ   لصؤؤاشر   ه ؤؤرل إ   لصؤؤيل  لطريؤؤل  ؤؤا   يؤؤ   لؤؤبعة م نؤؤا  ليؤؤاير ت   شال  عيمؤؤر  هةؤؤ   اتؤؤل ليي ؤؤرس   

س   شجؤؤؤي  رؤؤؤال  وؤؤؤمني إلؤؤؤى  لمؤؤؤرت  لبطؤؤؤيء رادؤؤؤ  إذ  دؤؤؤاةب  ييؤؤؤ  بؤؤؤاوا   شةؤؤؤذر  ؤؤؤال   صؤؤؤل إلؤؤؤى ةؤؤؤا  لوؤؤؤر 
  لتاريجي.

إ   لانل ت ين هشال   ثظ تذشي   ثظ تضمحل   ثظ تمرت   فلذ  ماتن تحرل  إلةسا  إلؤى ج ؤ  يامؤا  ال تي ؤل مي ؤل  
 (. غضبا هلل اشجو  ورم –هي  حمل  –وتمعل لظ إة   شال تعلف معلشفا   هش كما جاء في  لحاوث  

 شتيك را ع   لطب   لئةظ        يقل  ول   لجيياء ه   لجي
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  جاييةؤ   لطاغةؤؤ إ   لصؤيل  لطريؤل ييؤى  لمي ؤؤل ت شهةؤن غؤارق فؤي سؤؤليتك  لقاتيؤ  وؤمني إلؤى  إلسؤؤتئياس ورمةؤا  ال
  إل ؤؤ   لتؤؤي تمسؤؤر  ل طؤؤل    شتعكؤؤس  لي ؤؤل   كةؤؤا  كؤؤظ إذ  رهوؤؤتظ  لمعؤؤلشف مي ؤؤل  معلشفؤؤا(   شهرنؤؤل  وؤؤمني إلؤؤى  إل

حس  إلسالمي في  لقيب ير  لا ء  لذي  صنب ك نل  م   لؤايا   لصؤامتن    بؤل هك ؤل مؤ  ذلؤك ل    لتي تقتل  ل إل
توظ ييمؤاؤيظ وؤلما ش عن بير  إسل  نل في  لمعادؤي ة    ومني إلى  رتالف  لايا  شتمحق  لعامين  ييى يذ   ليو 

(  لسؤا  ن شن شعةسؤى  بؤ  مؤليظ باربريظ   فضلص    يرص  عضوظ ببعة   شلعيوظ ييؤى فيظ ويتور    فر كيريظ ش
َِ دَاُودَ َوِعيَسا  اْباِن َماْريََم ذَِلاَك   ديى   يية  شسيظ  آل ؤ    ثظ تال لُِعَن الهِذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِاي إِْسارائيَل َعلَا  ِلَساا

 ََ  .(78   لما ا    بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَدُو
لتأطرنه و   الوق  ون المنكر, ولتأقذو و    د الظالم , و  ال لتأمرو بالمعرود , ولتنسوو ش ال :   

 (. و وب بعضكم )بع  وي عنكم  ما لعنسم أطرا , ولتقصرنه و   الوق وصرا , أو ليضربن هللا
    الةافاع ش ورسظ  لذي  اار ييى  لحلمات شيصاع  الحق  التورر  ةنث ك ل م  ذلك شدل  ألمل أل بل

 . !!تح    إل شيردف  لساكن  التح م ش
 ال لي هةا  لايا  : لقا مك ن في مكتب سيتن  م  مرظف هللارل لظ  علف  تجايي راللوا  فقين : إذ  لظ 

 تت يظ رالل  لسيتن  كيم  ش ةا  ي   لحق  لذي تحمي  بن  جر ةحك!!
ك  تل  لر فعل  لصحا   كما   عل ك نل م   لايا   لسلين   لنرم  يل ت ير  ه   إلسالم رلج م  ةاشن م

 ؟!
ي ما  ب  م عر    ش يل هبر  كل  شل   ب   لاغي    ش ستسيظ ظايل   اسل شسمة  لر سكن بالل  شر شغ 

ه رل لر سكن  – كل  شل  هال ولف  درت  في  لقلهللا  أل  درت  ممثل  أبياء  لحي م   ليش  ه ا لذي هجار  -
 خلج م   طحاء مك  شيتجاشه  لحلشر ء.ال  مك  ه    يمالء همام آغةا   لجايية  شجيلشتوا   فل   إلسالم

هلحل  لي  ل م   لور..  ا. هةةا.هملنن  :  إ  إدب  بالل  لتي تشنل إلى  لسماء  شير تحن  لعذ ص  لشاوا
 لشجل   لجايية  م  جذشريا .   شيح هيما  

ب  ةيي .  إال    صرت  للشح ( ال  صرت  لعقل كما  قرل مالك ال تيتصل في مل ةيوا  ألشلى إ   لاير ت
 إ  ملةي   لعقل يي ملةي  تالة  لملةي    درت  للشح (  لتي تاف  لييذل ش تحل   لتضحة  .

 لعح . شفي  لينل تعال    ش  ش ل ل  هةا ييى نو   لال همة   ب  ريف هراع إ  درت  لعقل  قرل ليالل :
لقا ضحكن ييى همة  شرايت  ر  ا  ش ل ل  :  ش لةك ش ش إلى محما ديى   يية  شسيظ  ا ا   لح ةقي

 فحسييي مع  شتلكيي شبأةي .
 س شتتحطظ إذ  لظ ورجا م   اذووا  الاماء  تشل    لاير ت ال تيتصل بوذه  ل ةاس  ش لسةاس  . إةوا تي

 شييينوا  الجماجظ ش ألبالء . 
 لص ات  لتي  مياف    شكأ  يذه لقا هدبم  لايا  ولننش  ييى هلسيتوظ : يذ  ياآ ي   شيذ  آنب ش شيذ 

 هدبحن معل  شمالم  في هة ار  لذو  ال  عيمر  سي   لاير ت ..  قرم يينوا  لجوان  لح ةقي
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ال با م   لسلي  في  انئ  ألمل ش شال با م   لحذر هثياء  لطليق  شال با م  ضبط  لي رس هثياء  لمسنل  . 
نل سليا  ما تجاشهت  إلى  إليال    كا  لوا ش ن  ص شل    لسلي  في نير   للسرل ديى   يية  شسيظ

 . لجحع ش لمرت(   لةس  لحذر  لذي ومني إلى  لشيل ش  فانفروا  قذوا حذر مش لحذر ال با مي  م   لي نل     
شضبط  لي س هثياء  لمسنل  لةس ي  إيال   لعقنا  شترضةم  لمياه   فوذ  بيء لظ  ضبط هةا م  

  لصحا   ة س  يي  .
(   إ   لصيل  وم فأنذروار  لاو  كا  نوا  كل مسيظ  عا ه  ةحل  رل   تعالى :   إ  يلض  لاير  شىب

 إال مسر  ل طل  ش تل  لانل  . ل  ةاشن   ش لصمن ل  ما    ش
 إ   لمعلكؤؤؤ  مؤؤؤ   لجاييةؤؤؤ   السؤؤؤالح ش لسؤؤؤيا  ال تمكؤؤؤ  إال إذ  سؤؤؤبقتوا معلكؤؤؤ   ليةؤؤؤا  ش ليسؤؤؤا    شى   لتضؤؤؤحة  -4

 في هرض  لقتال ال  كر  إال  عا بذل  لر ن ش لمال .  اللشح  الي س ش لجرن
 إ   لذو   عجحش  ه   سنلش  همتار    سنوي ر  إذ  ةاشلر   ط   ألمةال .

لوؤظ هثيؤاء  شيؤظ  صؤارش  لوؤظ  ألش مؤل ويت لش  م  ة ي  م   لضبا  ه    ةمؤر  لوؤظ نوؤ    فؤي  ألرض إ   لذو 
يع   الةشاال معافس   ألشالن ش ليساء ش ًف امف  ألمر ل شتسجنل  لعقار ت   يمالء   يؤر  ه  إ امؤ   لمجتمعؤات شتاننؤل صف

  لي رس ش ألبخاص ش لقيرص شبياء  ألرش ح شدقيوا وتظ بوذه  لسورل  شبوذ   للرم م   لتضحة  !!
 إ   لمعلك  ش لجوان في سينل   يي  لتي ت له  ل ةان ت  شتيله  للجال م  رالل  لتضحةات . -5
لؤظ  ؤأت مصؤانف  شال  يتباآؤا   شىةمؤا هبؤلهت   بي  كل بن   لمسيمن   حنث ه   ةتخا   كا   شب  إجمؤاع    ار ه إ

ه  جؤاء  ش لمح  ش لميمات   شلؤذ   ؤال يمؤل وؤرم تيؤر     عؤا ه ا  كل  ألةا   شمنحت   لتضحةات   شرفعت   لمر  ف
دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ييؤؤاما سؤؤأل  : مؤؤاذ   بيصؤؤف مالؤؤ   شرهي ه  ه ؤؤا  كؤؤل  ؤؤا جؤؤاء  مالؤؤ  كيؤؤ    ش ؤؤال للسؤؤرل  

تلكؤؤن ألييؤؤؤك ؟  ؤؤؤال:   تلكؤؤؤن لوؤؤؤظ   شرسؤؤؤرل  ( ! ييؤؤؤايا  ؤؤؤال يمؤؤل : مؤؤؤا تسؤؤؤا قن هةؤؤؤا شهبؤؤؤر  كؤؤؤل فؤؤؤي مسؤؤؤأل  إال 
  كل . هبرسبقيي 

فؤؤي  ا مؤؤ  ملبؤؤحن    أل   ؤؤؤاره كؤؤا   ؤؤا بؤؤله هثيؤؤؤاء  لالبؤؤؤتل    شال  ةتخابةؤؤ شلؤؤظ  كؤؤ  هبؤؤر  كؤؤل  حاجؤؤؤ  إلؤؤى نيا ؤؤ  
 لي ؤؤؤرس بيليؤؤؤق   ؤؤؤاألمر ل   شال إلؤؤؤى تضؤؤؤينل بؤؤؤل ء  لضؤؤؤما ل     شييؤؤؤى آؤؤؤرل  لطليؤؤؤق  فيؤؤؤظ  عؤؤؤا  حاجؤؤؤ  إلؤؤؤى لمسؤؤؤنل 

  إليالم شتيمة   أليمال .

 ألبؤيات . ف ةؤان   لمجتمعؤات  لل كؤا   ش إ   لمجتمعات  لل كا  كالماء  لل كا   ال  ط ؤر يينوؤا إال  لع ؤ  ش لطحالؤب
ش ليوؤل  لجؤاري   ؤؤأبى ه    لمجايؤا فلةؤ  كالمؤاء  لمتحؤل  اسؤا    شهمؤا  لمجتمؤ تط ؤر متع يؤ  ف  لتؤي ال تتحؤل  ليقتؤال

  حمل  لع   هش ه   ط ر ييى شجو   لخيث .
هش نشل  ليتؤلشل   لةقؤام مالؤ   هش داةب مال    أتي مؤ   لسؤعرن   كةا  مكييي ه  هسري بن  إةسا  ياني تاجل

 ى هةر لوظ  كةا هسري بنيؤ  شبؤن  ن عةؤ   حضؤل إلؤى  اكسؤتا بي س  إلى  لمجاياو  شيطي  يي ت  بناه   شيقام هكا
ألن ء  متحا  في جامع  م  جامعاتوا   شيمكث بؤول  هش بؤولي   ةت ؤار  لمريؤا ميا شؤ   لماجسؤتنل  هش  لي ؤل فؤي 

 همل تسجني  في  لجامع  ؟ نش  ه   خصم هسيريا ليمجاياو  !!  
 ؤأمل  لاليتمؤام ؤ  غنؤل  تافعؤ  هييؤى يؤذ   لؤاو   ش  ه ؤ  ةل ؤ   سؤ لؤظ  عؤا فؤي ة هةا ه ؤرل فؤي ة سؤي : إ  يؤذ   لا عةؤ 

 لمسؤؤيمن   شال  مكؤؤ  لقييؤؤي ه   صؤؤاق ه  يؤؤذ  مؤؤ   لؤؤايا  .  بؤؤل إ  ذلؤؤك  إلةسؤؤا   لعؤؤاني هفضؤؤل  ك نؤؤل مؤؤ  يؤؤذ  
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 لمسؤؤيمن     مؤؤ  لؤؤظ ووؤؤتظ  ؤؤأملفؤؤل   كؤؤر  مؤؤ   ل اسؤؤقن    لؤؤذي آؤؤال ييةؤؤ   ألمؤؤا فقسؤؤى  يبؤؤ    شهرجؤؤر ه  ال  لا عةؤؤ 
  (1  [ هيؤ .( . ةس ميوظفي

      
) مهههة النبنهههنن  ., وجمعنههها بهههه مهههة الرفنهههق ارو ههه  فهههي و نهههنن يخنا الاهههسند أ هههرم هللا ن لهههه شههه هههالم  انتسههه   

 والصديقنن والاسداء والصالونن وحسن أولكك رفيقا ( .
 

************* 

                                                
 ( .657-653 /1ج  لذرا ل  لع ام :    (1 
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 الفصل التاسع: 

   ومبشرات  وردود  .. وصايا .. 
 

 : وصايا ومحاذير أوال: 

 .والموا بة و   الدوام حذار من تر  مرامبة النية وااقالئ  -1
 )تفاصن سا في و وب المجاهد ن ووقولسم .حذار من إهمال زرع العقند  الجسا ية  -2

 الس و ية.ارقالمية الارعية و ال با ية التربية المتكام ة وقاصة  حذار من إهمال   -3

 .ي وراء تكفنر المعننننن بالباطل , وحذار من الجر حذار من تكفنر المس منن  -4
 البياو .الوجة و جسا  مجاالت السناو و السالش و حذار من الخ   )نن مجاالت جسا   -5

 ميا ات الصوو  بغنر الوجة والبننة . قالنلسة و ماء الس واو و جحذار من موا -6

 .والمرتد نالاد د في  ماء المس منن أتناء وتال الكافرين  االحتيابحذار من ودم  -7
 مة العدو والصد ق . وأقالميات اا الم وف ابه , مال أحكام الجسا حذار من إه -8

 حذار من  ل ما يجعل المقاومة والمجاهد ن يخسروو الرأي العام ل مس منن .  -9

 حذار من ا تسداد الموا د ن في هذه المواجسة ولو  انوا  فارا . -10

 حذار من توويل  رايا  وو  المقاومة إل  تنظيمات  مر  ية هرمية .  -11

با ههم  وههو  منسجيههة أو إوالميههة مههن وبههل أي  ههرية مههن  ههرايا المقاومههة حههذار مههن إصههدار )يانههات  -12
 .المر  ي فق  مكتب اارشا  . فسذا لالمقاومة اا المية العالمية 

با هم مصه وة  نن بغنهر مها أنه ل هللا ,ه الوها منهاغو و الوأحذار من اانتماء إل  مؤ سات ااحتالل  -13
 . ل أو الوواغنه الدوو  ومقاومة ااحتال 

لهم  مهافي جبسات مفتوحهة , أو مجهاالت موهد   , إال اقهورارا , حذار من الجسا  المكاود المتمر    -14
 قاصة الجوية.تنتسي بيمنتسا , و تسق  وو  أمريكا العسكرية و 

 والال  كية واانترننه..بكل أشكالسا الساتفية  االتصاالتحذار من التساوو في أمن  -15

 ة وإفااء ار رار, وإهمال شعار المعرفة و   ودر الواجة .ااشاوحب حذار من  -16

 فق  . االقتال وقداع النفا بالتوري  و نسفريضة حذار من تر   -17

 قارج  ائر  المواجسة .. وقاصة بالجدليات والمعار  الفكرية مة المس منن  االناغالحذار من  -18

تقههون . وو ههيكم بوسههن التو ههل و يههه . وو ههيكم )تقههون هللا تعههال  فههي السههر والع ههن , فههنو قنههر الهه ا  ال -19
وال جوء إليه , وال تتر وا الذ ر فسو الدرع الواوي , و بب لم ية هللا . وال تنسوا  الش الهدواء , فننهه 
أمض  أ  وتنا وههو مهخ ال بها   . واو مهوا أو مها  شهاء هللا  هاو ومها لهم ياهأ لهم يكهن , وال حهول وال 

 وو  إال با  الع ي العظيم .
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 الواقعية والنصية  :  استشراف المستقبل والبشائرنيا :  ثا
 

شةح  ةختتظ يذ   ل تاص  آرل فصرل    ةحاشل تيمس هسباص  ليصل   شتتب  ما وبشلةا  اليصل  لمحترم 
ييى هيا  يا كما تتا عن     لبشا ل في كتاص   تعالى . شفي هةانوث  لصانق  لمصاشق ديى   يية  شسيظ 

تال يية  ش ا    لسةاس  ش ألةر ل في بالن  لمسيمن  شهيا  وظ  ل افلي  ييى ةا سر ء . شةيتائ  . شكذلك فةما
باال ل  لر      شةختظ  استشل ف  لمستقيل م  رالل  ألةانوث  لييري  ش آلثار  لشلي   مما جاء في هربار هللارل 

 شهللاثار  لمالةظ ش ل ت  شهبل    تل ص  لساي  .  – لذي هظييا  – لحما  
 :تحن يير      يح م  ال  لشةر ييا 
 
  مبشرات نصر اإلسالم: 

  نسيار الوضار  الغربية :ار لة الواو ية ال 
ه  راض معلك  بلس  م   ل يةس    شبعا ه  نف  ثميا غالةا   عا لقا تسيظ  للجل  لالبي قةان   لبشلي 

اء مجتمعات هشرشبا تحلق في  لشر رع  لعام  ييى لةحطظ  لقنرن  لرثةق   لتي كييت  بوا   شره   أم يني  هيل  هبي
ة ي  كايي  غبار  لقلش   لمتل كظ   ش ةطيق  شىلووا   شة  خط  ييى  ل يةسسوا محاكظ  لت تةش  ل يسة    شلذ  

حجل ييى يقي    يال ويري بيء .. ال  قيل شدا   م  نو  شال م  ةحص   شال وليا ه  ومم   شيء  ال واه ش 
  لاويي ش لطا    لانيي. شةارص  لت  نل

م  رالل تلنن يذ   للجل  لالبي ييى  ل يةس     –ةريا ما  –شل    لجري   للشةة   لتي كاةن تشب  
 لقا   بلجال  لاو . شى ماة   اآلرل    ش

يذه  لجري  لظ  عا  شبعوا بيء  عا ه  ك ل  للجل  لالبي  ال يةس  شرجالوا   فحصل  ل ل غ  للشةي 
ل   لعقل في إةا  اشلن هشرشبا ه  ت ةظ م   لعقل إلوا  سا  ل ل غ  لي سي  للينب   شةصين تم اال إل لوا ل   شة

 لما   ل لةسة  شير درر  هجمل  مله  في  اريس   شنفعن  أم ال   ةجل شةنتش ( لسا  ل ل غ م  رالل  لمارس  
 .. لعقية   لم الة (   شل   ينوات ينوات.  

يةع  إلوا مقام  ل يةس    شل   لظ ت   ةتةج  محاشلت  تختيف ي   لمحاشالت جاء  كرمن( لنيصب  لطش 
 لجيس  لبشلي .. سنل حيل ي( لة ةظ م   ال تصان إلوا  سا  ل ل غ شي سل  لتارير ش  ماركس  لسا ق    شهرنل  جاء  

 كل يذه  لمحاشالت  اءت  ال شل  لذري .
:   إ   إلةسا   لميتمي إلى (لضمنل   لمأسري  لممحق  إلةسا  ش   لا فيظ ن ةح( في كتا  ر لني  قرل  

يصلةا يذ  ال ومم   شيء   شال    ل   هش هة  لظ    ل  عا شل ي   عيظ ك نل  .. إ  ةوا    لمسةحة  تشكل ه ضا 
 ألرل  كالماركسة   لتي تجتاه م  هجل ذلك ههم  يمةق    شى  يذه  ألهم  لةسن هبا   ت ألواورلرجةاةوا   
 (. ةةا  بل يالم  مرت يالم 
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إ   لجيس  لبشلي  كامي   مشي  خطى ة ن   إلى  لوال  .. إة  في  ليحع   :شيقرل  لم  ل  المرةي( 
  ألرنل   كذلك  إلةسا   لجليم  لمسكن   لذي ال ولجى ل  ب اء   ف  ل   ألرطاء في ةضارتيا تجليا إلى  لالق 

 ءيا ر خذت  ربوا ش تنو    ش   ضم  سةط   ير هةوا  امن بالشم  ييا فل  سيب  ةوةا  لحضار   لالبة  ش  (.
 ظوليا.
  ِفََما لَهُ ِمْن َهاد ُ ِ ِمْن َواقِ * َوَمْن يُْضِلِل َّللاه ََقن َوَما لَُهْم ِمَن َّللاه    لَُهْم عَذَاب  فِي اْلَحيَاةِ الدنْنيَا َولَعَذَاُب اْلِخَرةِ أَ

(.شيقرل  لالثين :   إ  فصل  لاو  ي   لعيظ ير فياء محترم   ل لةسي ( فر  ل نيس – قرل  بلجسير   34-33 لليا:
 بلةارنبر(:   كين هيلف ن  ما ه   لحضار  تحتاج إلى نو    شه  ةةاتوا هش مرتوا وتر  ا  ييى ذلك (.شلقا 

  إ   :فقال( هي  لمتملن واه ييى  لا ء   لالميتمي شض  كذلك  ل تاص  إلةجينحي  كرل  شلسر  ( في كتا    
ةل  لقا س برلس  عتيل همل  غنل مقيرل  اليسب  لحضار  في ميتصف  لقل   لعشلي    ةضار  ذ ت تطرر 

 (1 .هيؤ [  –هي تمأله  – ستمل ثالث   لش   صاةب  فل غ كينل ال تعلف  لحضار  كةا تي ق  (  المةكاةةكي ي
  

(:   إ   لقيق ش لومرم  لتي  عاةي ميوا سكا   لمجورل ذلك ( في كتا      إلةسا   هل سةس كاريل  قرل  
  إ   لينئ   لتي هشجايا  لعيظ لإلةسا  ال  ش الجتماعة  ش ال تصان   لما   لعصلي  تترلا ي  ة موظ  لسةاسة  

 وا هةشئن نش   يتبار ذ ت  إلةسا  (.ةتال م  أل
امليا  لسلشر ش ل لح   ييى ةن  إ  ةنر ةات يالميا    شيضةا   بلتل ةا رسل ( ي  بقاء  إلةسا  فةقرل:

كا   لياس هجار م   لحنر   بوذه  لسعان    شل يوظ محلشمر  م  ةعمتوا في  لعالظ  لحاوث   ش لنرم هدبم م  
 لالبة  في  لطرر  ألرنل م  هآر ر   (:   إ   لحضار لما كينشيقرل   (. شال سعان لمستحنل ييى يذه  ليعم  

ييى تل    لسيف  –يان بل ست   ليوا   في  ةتواك  ما ير معيري   شبي   يتا ؤه ةةاتوا  ألبب   الرةش  لذي ب
  في همعا   فاةتحيوا شهرذ  مر وا شييركوا بن  ف ة   ميتوى ب مت    ثظ هغاص مخال –شييى كل مقاس شمحلم 

 (.  لغة, ش لتش ي
لنوا  إلةسا    ش لجحرن  اإلل  إ   لخر ء  للشةي ش ل ل غ في ةةا   لالص   شيام شجرن غا   كيل  وواف إ

لشا  ش لحح    كل يذه هشدين  لالص إلى  لمصنل  لمملظ   ش ليوا    ألسة    لمححة    إة     لذي ت حع إلة  ش ن
  إة   لولشص م   يش ل حع شببم يرل  لحلص  لمسةطل ييى  ألرن  لشقاء ش لتمحق  لا ريي   ش لترتل  لعصيي  

مخار ت   شهرنل  ال با م  شض  ةا لوذه  لحةا   ليئةس   لتعةس   االتيحار  لذي ير  لحةا  إلى  ل حرل ثظ  ل
ي شةنتش       كما فعل  جاكرص ماريير   شهللارةسن يميار   حتمل إيال  يام ه   لشقاء في  لي س لظ  عا

 (2 .[ هيؤ .شغنليظ(
  

                                                
 . (756 : 1ج –العظام  الذقائر  (1 

 . (875 : 1ج –العظام  الذقائر  (2 
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 :مأ ا  الفكر الغربي 
لطيةعنن  هش رش ن مسلح  لالمعقرل م   لرجرنون  لنل  ي تاص  لالبنن    شراد   ل تاص  لإ   لمتتب  

  لعجب  لعجاص م   لقيق ش لضيك م  رالل هسطليظ  لتي ت رح  اآلالم شتعتصل  األسى.
 لشقاء .. يذه  لعبار ت ال ش  لمأسا  ش  لتمحق   ش  لعيث   ش  لميل   ش    ش أللظإ   لةأس   ش لقيق   ش السى   

في ( ركامنش   د حات يمالء  ل تاص     له  إ  بئن لي تاص  ل لةسي  ت ان تخير ميوا د ح  ش ةا  م
:  ويباي هال ةمم   شيء في     للجل  لمتملن   سرء  لت ايظ   ةال   لحصار ...(    قرل   كامي (:مسلةةات

يي  لمرت ليعالظ   ةطمر  كل بيء    جب ه  ةياي كل بيء   إللااء ش إلآاة  ير  يذه  لعالظ سر   لخمل
شيقرل   هللارثل منييل (  ألمليكي في مسلةنت     عا  لسقر  (:   إ  هك ل  ألماك  بل ء  في بياي ير  (. إةجنيي

إ   آللو  ال :    ل تاص  ل لةسي ( –  سالكلش   قرل (. مصح   ألمل ض  لعقية    شكمال  ليل ء  ير  لجير  
 (. م  إلةسا ايمل لوا إال ه  تعيث  حط
مسلةةات   جا  برل سارتل (  ل لةسي   جيس  سلي    مرتى بال  يرر    ألواي  لقذره ش  له إ  بئن كذلك 

    لباي  ل اضي    سجياء  لطرةا (   ش  له م  كتب :   مرت   للشح   سينل  لعقل   يصل  لحلي   لذ اص (.
ال هجل (   ش لمرت    اتل ب::    لر    كابرس مملظ ال  طاق (   شآال  كتا     قرل   ورةسكر (  ل لةسي

.. بل هة  يب ألة  ش  ع  ف ةع  في ةا ذ تواير مشكي   لمشاكل في ة ل  ل تاص  لالبنن    فالمرت و نل  لل 
ش لعيث  فالةأس: (    أل ام  لسعنا : جعل كل  لحةا   لتي سبقت  يي ا شسخ ا كما  قرل دمر نل  كن في كتا   

 ش أللظ ش لقيق ير يير    لحةا   لالبة  .
فنل  ه   لحةا   لحق  ت ر  فةما شر ء  (سارتل ه   لحةا   لحق  ت ر  في  لةأس   هما  ( :يناجل ول  

  لةأس   بل  قرل سارتل:    إلةسا  في دمةم   يق (.
فنل  ه   إلةسا  بن   لتسيةظ ش لتملن   فرجرنه تمحق شسيب   شير  لعالظ  – ل نيسرف  أللماةي  –هما ةنتش  
شال  جا  لخالص إال  الجير   لذي  خيص  م  تعاست   لحاضل    شيل  ةنتش  ه   لةأس ش لقيق  لالمعقرل . 

 بلآا  ن  ما ليع م   إلةساةة .
اه ه  ةعاةي  لةأس ش لقيق ةتما   شى  يفةقرل: إ   لرجرن مع –ر  ا  ل يس    لرجرن    – (كنل  جارن  هما 

 ةتحار مل ر .    شلذ  ةجاه  ا ةاشل  إلم   ختار  لةأس  ختار ذ ت  في قةمتوا  ألبا 
 لقاتي    ل آ  قا  قنن لإ   لريي   ول ن  ما في درر   لقيق   شهما  لةأس فور  لحا  لذي   ضي إلة    

   لخرف ش لليا  (   شيير   لبحث ل    لةأس هش : مالهم  ل نل  جارن ةتى  لمرت   شييا  يير   ألةا كتب 
  لملض ةتى  لمرت (.

  فرضى  ن اء  أل لمالمم  لل ةسة  ليعالظ  لنرم   ش لتي تيله ش ضح  مجسا  في معطةات كبار  ل تاص ش يذه 
ع ل كل ما تبقى فة  م  ة ام شتسعى إلى تمحيق  قا ا رنر   لعي يرت م   ل ةظ  لالبة    بتأرذ  خياق  لعالظ   ت

ساةة    شيامل كةاةوا   شيسحق هللانمنتوا   هللالة  ش إلةسا   لنرم ول  يذ   إليصار  ل رضري  لمأساشي  حنق  اإلة
ماء  ضن ييى كل دآاغة  يارم  ةرلن  إلةسا  إلى هللال    شسحقن كل تجارص  للشح ش لرجا     شجماعة  
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ينب بن  ك ي  لمان  ش للشح   شيحل  غلبة  مضية  إه ء يالظ ر مطمم  الت لن ش لييرغ ش لت رق ش إلبا ع   ش رتالل 
ش لعسكلي   لتي  ش الجتماعة ضعة   لسةاسة  ر شسقر  شتوافن في سا ل  لي ظ ش ل  رسالت  هدظ ال  ستجنب لت

تمسك بحمام  لعالظ  لنرم    اإلضاف  إلى  لخرف  لعالمي م   لامار ش لحلشص ش لقيابل  لذري  شمةكافنية  تضحي 
 في سينل  لمصيح   كل ريق شقةم . 

     لمسافل ( يي رنل تعينل ي  ةال   إلةسا   لالبي:   شكيم  هشسيرر   ل تاص  إلةجينحي في مسلةنت
 (1 [ هيؤ .ةح  مرتى مكاشنش  مضةعر    ةح  سكنلش  مجاةن    ةح  ةمقى   ةح  تافور  (.

 
 :وانوو هللا في المجتمعات 

) وما إ  ةامرس   ليحةا   لبشلي  ال  خنب شال  خطيء   شى   اةر    لإلةسا  ال وتخيف شال  كذص 
    لمصا ب تيت  ةتةج   لبعا ي  ميو   .(  30   لشرر :أصابكم من مصنبة فبما  سبه أ ديكم ( 

) ف ما نسوا ما ذ روا به فتونا و نسم أ)واب  ل شيء حت  إذا فرحوا بما أوتوا  لذةرص مصا ب شهللاالم 
 (.38  محما:المنن ( أقذناهم بغتة فنذا هم مب سوو فقوة  ا)ر القوم الذ ن ا موا والومد هللا رب الع
 يي ثالث  هآر ر ملت بوا هشربا شتمل  بوا كل  لحضار ت  لعيماةة   لمان  :

  لولص م    . -1
 .في ةاةة  هش ةر ح ك نل   فتم هبر ص كل بيء يينوا:  إلةتاج ش إلبا ع -2
 فاالستيا ل.  آرر  لضمرر ش الةحالل -3

ل  مشايل  لجماينل في هشرشبا   شتسنل  لجنرش لقا كاةن كيمات  لحلي  ش لا مقل آة  شمصيح   ألم  تح
 متصاص رنل توا شنما وا. م  هجل  ستعمار  لشعرص ش 

ثظ ةصين  لحلص  لعالمة   ألشلى ش ل اةة    شفقات هشرشبا ةر لي ستن  مينرةا م  هيل ت ببابوا في مةانو  
 ل يمات   لظ  عا ليحةا  هي معيى   لحلص   ش ةتون  لحلص لة قا  لشباص كل قةم  كا  وتمسك بوا   ش ةتون يذه

(   ش ستيال  لشباص  أةوار  لاماء  لتي جلت  لحلص هةوا  لخمل 1920  شجاء يصل  لجاه ..  بتا ء م  سي   
 لقيق  ل ارغ   ش ةطيق  لشباص وليا ه   ستمت  شيشب  بوةمة   لجيس م   لذي هدبم  لمولص  لرةنا ليشباص 

مل ض  لجيسة   لمليع  شبحاج  إلى ييرم تم   حاج  ماس  إلى مستشفةات  ألشسعاره  لحنر ةي   شهضحى  لمج
  لي س   شمستشفةات  ألمل ض  لعصية  ش لعقية .

                                                
 . (759 : 1ج – لع ام    لذرا ل (1 
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 مصائب الفرا  الروحي:

 ةل  ه   ل ل غ ش لخر ء  للشةي هةت  ما ويي:
  لرلرغ في  لمشلشبات  ل حرلة .  -1
  إلنما  ييى  لمخار ت. -2
  ألمل ض  لعصية  ش لعقية . -3

 ةتماء إلى  لحضار  . لتملن شيام  إل -4

  لجل  ظ. -5

  لسعار  لجيسي شهمل ض  لجيس. -6

  الةتحار. -7

 وإليك بع  ارروام المذه ة ون أمراك الوضار :

 ( مينر . 42  في همليكا   في  ألربعنيات ( يان ماميي  لخمل سيريا -1

 %( م   لشعب  ألمليكي.19م(  1975 لذو  وتعاآر   لمخار ت  سي   -2
 م   لشعب  ألمليكي.% ( 49 م( 1978تعاآر   لمخار ت  سي   لذو  و

  %(55( هل ؤؤا   شيشؤؤاير    750 يؤؤان  لملضؤؤى فؤؤي مستشؤؤفةات  ألمؤؤل ض  لعقيةؤؤ  فؤؤي  لرال ؤؤات  لمتحؤؤا    -3
 م  جمة  هسل   لمستشفةات.

 ( م  %43يان م  هي توظ  لقر ت  لمسيح   ألمليكة  في  لحلص  ل اةة  الضطل  ات ة سة  شيقية   
 ( هل ا(.960الرتبار  لخام   لعسكلي     المتحاةات( هل ا. شيان م  رفضر   980  لمجمرع  لذي  ساشي  
 أما السويد:

ف نوا هييى ةسب  لألمل ض   الجتماعة  ل لن ش لتأمنيات مستر  نرل شيي م  هر ى بيا    لعالظ م  ةاةة  
%( م  30شتي ق  لاشل   ! %( م  سكا   لسريا 25ة سةا  ش شيصيةا يقيةا ضى ل يسب   لمف  لي سة  ش لعقية .

 منح ةةاتوا ييى يالجوظ.
 %( م  مجمرع  لمخلجن .50 ساشي    ألمل ضشةسب   لمرظ ن   لذو   خلجر  م  شظا  وظ  سيب يذه 

 ظر يل    لينتيح ش لونينن (.ما ةشايا م  هما  لتملن فةك ي  -4
 ( جليم . 110257 م(  1975ةصين سي    هما  لجل  ظ ف ي همليكا شةسب إةصا ةات نش  ليا: -5
(. يميةؤؤؤ  إجوؤؤؤاض سؤؤؤي  120829همؤؤؤا  لجؤؤؤيس شهمل ضؤؤؤ  شسؤؤؤعاره فحؤؤؤا  ييؤؤؤ  شال ةؤؤؤلج . ف ؤؤؤي ةنريؤؤؤرر    -6

( مؤؤؤؤؤؤؤؤ   لمجوضؤؤؤؤؤؤؤؤات غنؤؤؤؤؤؤؤؤل % 67شالن    ش  1000  مقابؤؤؤؤؤؤؤؤل كؤؤؤؤؤؤؤؤل  إجوؤؤؤؤؤؤؤؤاض 1138 م( بيسؤؤؤؤؤؤؤؤب 1974 
 متحشجات.

( إةصا ة  ليشاذو  اكالة ررةةهةجيس/ ( باذ جيسةا   هجلين في جامع    لر 000 200 1شفي ةنريرر   
 %(.84جيسةا م   لجيسن  في  لجامع  ف اةن  ليسب   



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1500  [  

 

(  شيذ    رق جمة  652لألمل ض  لجيسة  في  لرال ات  لمتحا    لمخصص   لمستشفةات يان ش ا كا  
  لمستشفةات لجمة   ألمل ض يا   لسل.

م   لشباص ( % 90ة  هة  في  ألربعنيات كا   شةقل  لمرنشني رةم    ي  ن  ل   لمعارف  ليليطاة
 ألمليكي مصا ا  الحيلي   ش ا كين هةت , في جنيي  صرر  ألةا  لشباص  ألمليكي يمله في  لحان   ش لعشلي  

 ( سي    شيقات لوما يقايما   ل يةس  في  لي   لص لرس هةجيس!77تحشج جات  شيمليا  
( م   لشباص  لذو  وتقامر  ليجيا   غنل  %7 85  م( ه   1962 كياي سي    لل ةس ش ا دلح 

 دالحن    أل   لشور ت  لتي غل ر  فنوا هفسات لةا توظ  لطية  ش لي سة .
إ  مستقيل همليكا في رطل أل  ببابوا ما   ميحل غارق في  لشور ت    ألمل  لذي سةجعيوظ ياجحي  

 ي   ل ةام  الموام  لميقا  ييى ير تقوظ.
 

 لار  الانووي:في ا االنسيار 
 هما  لشلق  لشنريي  لميحا فحا  شال ةلج م  ةنث:

رت   شبؤقاء  إلةسؤا  بؤن  ف ؤي نؤكين  لحليؤات   شت مؤةظ  ألفؤر ه   شىةصؤاء  ألة ؤاس   شهجوؤح   لمل قبؤ  ييؤى  لي -1
  لجرع ش إلرياص .

نؤرص  لطامؤؤ  شفقؤؤا  أل ؤر ت مؤؤ   لسؤر ق رغؤؤظ ه  جمةؤ  نمؤؤاء  ليؤاس شيؤؤل وظ  صؤب فؤؤي ج  ال تصؤاني إلةوةؤار  -2
  لحاكم .
( مينؤؤر  آؤؤ  مؤؤ   لقمؤؤم   شفؤؤي رشماةةؤؤا كؤؤا  1508  سؤؤتررن مؤؤ  همليكؤؤا سؤؤيريا } لبا ؤؤا { كؤؤا     لسؤؤرفنتيفاإلتحؤؤان 

 % 33( مينؤؤر  جيةؤؤ  إسؤتللنيي   شىةتؤؤاج  لعامؤؤل فؤؤي رشماةةؤؤا  مقؤؤا ر  215(   م1967  لعجؤح فؤؤي  لمنح ةةؤؤ  سؤؤي   
 سي.%( م  إةتاج  لعامل  إل طالي ش ل لة 50-

%( مؤؤ  90ه    :ه   نشبتشؤؤك ( سؤؤكلتنل  لحؤؤحص  لشؤؤنريي فؤؤي تشةكرسؤؤيرفاكةا   لؤؤذي هجؤؤل   السؤؤت تاءشكاةؤؤن ةتةجؤؤ  
  لشعب  حيذش  إلااء  لححص  لشنريي م   لحكظ   أل   لححص: هةاةي   جبا    شهدحا   ذشش ضما ل سنئ .

  ش لتجاريؤ  ش لممسسؤات ش لييؤر  ش لعمؤال م(: إرضؤاع  لمي ةؤات  لحر عةؤ  ش لصؤياعة1917شبعا  ل ر ت لنيؤن  سؤي   
%( ممؤا كؤا  ييةؤ    شهمؤا  لعميؤ  فقؤا 20ج إلؤى  اشلجاةوظ   ةصل  لتايرر  ال تصؤاني  ل ينؤل   ةنؤث  ةوؤار  إلةتؤ

 يينوا  يل  ل رر . %( م  قةمتوا  لتي كاةن1 إلى شدين 
شةلمؤا   ل ؤؤلن ةتؤؤى مؤؤ  جؤؤر ه يجؤل   ألنماؤؤ    شيؤؤلص  لعقؤؤرل   رغؤؤظ  لسؤتار  لحاوؤؤاي  لمضؤؤلشص ييؤؤى  ليؤؤاس  -3

  لس ل.
 لشؤؤؤقاء  لؤؤؤذي  عؤؤؤؤاةي ميؤؤؤ   لعمؤؤؤؤال شجمةؤؤؤ   لطبقؤؤؤات مؤؤؤؤا يؤؤؤا  سؤؤؤؤاة   لحؤؤؤحص  لشؤؤؤنريي شكبؤؤؤؤار نيؤؤؤا نيوظ  لؤؤؤؤذو   -4

 ستأثلش   السيط  ش لمال   شب ة   ألم  محلشمر  م   لحةا   لبسةط   لعان     شيذ  ممؤا ةؤا   شؤعب  لشؤقاء شهمؤ  
  تتجؤؤ  إلؤؤى  ل حؤؤرل بؤؤيوظ يجنؤؤب لؤؤظ  شؤؤوا  لتؤؤارير لؤؤ  م ؤؤنال   شذلؤؤك تسؤؤلي   لضؤؤةاع فؤؤي  لمجتمعؤؤات  لشؤؤنرعة  ه

شبؤؤؤقا وظ .إ  بؤؤؤجل   لمان ؤؤؤ    لينوؤؤؤا  لالبؤؤؤي  لي عؤؤؤي  لعيمؤؤؤاةي   ش لشؤؤؤل ي  إللحؤؤؤاني  وظألةؤؤؤح ةوظ شةسؤؤؤةاةوظ لومؤؤؤرم
  لنرم شييخل بوا  لسرس م  كل آلف شجحء م  كةاةوا.  تتآكل
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لقا هر ن ه ريوا  لالبي ه   . يايغنل ا  امن ييى غنل هساس   بينن لقا باه  لع   ميذ ه ام  ألشلى ألةو
بال ري    شهر ن ه   الس  لمره في  دباتوا فنحريوا  وتحا  آيةعتوا شفطلتوا   شظ  هة   ستطة  ه   انل

 ح ف شل فشال ذريعا   شذيب جاه شكاه هنر ج  للياح   شر   الستر ء  ش لصيربل ش لت اح في رط   إلسكةمربالن 
  . رر    ألة  تحا  إر ن    شةامرس  فقوليجواه  باء م

لقا هرع  لالبي ةضارت   عنا  ي      شريق فنوا  للشح ميذ  ليح    ألشلى   فرلن منت  بال رشح   مان   
 بال ةةا    ال  جلي  لام في يلش وا.

يذ   لشيل   شل   كيما تقام  لحما   شلات  لحضار   لالبة  مشيرل   لاماغ   شظ   لالبي هة   ستطة  يالج
 حاء.ةشملت  أل ام وين   لشيل في  أليضاء ش لعطل في جمة   أل

في  ل لع  ش الد ل ر(   شل ييي هر  ه   لضمرر   لالبي ش لشل ي إةيي هلمم  لذبرل في فليي  لحضار   
ي   شلةس هم  سقرآوا ةوا ةا  عنا  ه   لشجل    ليوا ستذش  –و  هييظ  – لشل ي هبا شهك ل   يذ  م  تأكناي 

ا ا. .ُموا(  )ألةوا سي       ن.ا ال ُقُروو. مين  و.ب  يُكم  ل.مَّ د  أ.ه  .ك  ل.ق. دي ن.  (. 13  ورةس: و. سي ل. ال ُمف  . ال ُيص  يُح و.م.  ) إيوَّ كَّ
 (.81 ورةس:( 

: معات ش لحةا  ش ألةةاء سي    شةامرس   مضي ييى كل ةضار    إ   لقاةر   جلي ييى  لمجت
 إِال سُنه ََ ي ُِئ إِال بِأَْهِلِه فََهْل يَْنُظُرو ِِ َوَمْكَر السهي ِِئ َوال يَِحيُق اْلَمْكُر السه ِليَن فَلَْن .َِجدَ ِلسُنهِت اْستِْكبَاراً فِي اأْلَْر َت اأْلَوه

ِ .َْحِويالً  ِ .َْبِديالً َولَْن .َِجدَ ِلسُنهِت َّللاه  (.43  فاآل:  َّللاه
كل  لسنئات   شهظول  ل سان في  ليالن   فجيى ةصان مرض ش ستعيى   ش لقا  ست يل  إلةسا   لالبي في  أل

 (.َوال يَِحيُق اْلَمْكُر السهي ُِئ إِال بِأَْهِلهِ )ما هرين وا ه   
 جل هلل ةاما شجيى  لشر  ش لشقاء   ش لقيق شباليالء   شةصا م  بذشر  لشك بركا   شهةت  م  بذشر  لو

 رسار    شهلما شبر ر    شضةايا شةنل  ش ةتحار 
هةا  سيا شهدال يمل    هر ه ويري ييى ة س   هة  إةيي هلمم  لذبرل في  ل لع  لشل ي هبا رغظ  أوول:
 ل لع  – لشنرعة    ةوةاري  شي قا   ة   لحةا  فة   ليح   تير  ليح     شلذ  فلةيي هتر   ه   كر  ل شيتالى  س
قا شتحذر   ت لحلي  في  ل لع  لالبي     ة   أل الم  لتي ما ه لن تي هسلع و  هييظ   أل    ة  ةسمات – لشل ي 

  ة   لعقرل   لتي لظ ترض  في ن رل  لطرق  لحاواي   ماه لن تشنل إلى  ليوا    للينب      ة   ألفر ه  لمكمم  
 قط فنوا  لبشلي .ما ه لن تصةم شتيذر م   لور   لموي    لتي ستس

 لملبم لرر ث   إلةسا   لالبي في قةان  م  ش لتاننل   شل     الستيا لفأشرشبا  شقنوا  آل  في آرر 
  شهي ةضار  يذه  لتي ستتقام  لذ  ربوا إلةقاذ  إلةسا ؟ إةوا  إلسالم   نو     لذي  رتضاه ليياس ؟  لبشلي  

ً اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَ  ميواجا شىماما.  َوَمْن   (3  لما ا :  كُْم ِدينَكُْم َوأَ.َْمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَكُُم اأِلْسالَم ِدينا

ِ فَقَدْ هُِدَي إِلَ  ِصَراِط ُمْستَِقيمِ   . (101  هللال يمل  : يَْعتَِصْم بِاله
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  قرل بييجيح:
حضار  جد د  أوشكه و   الارو  في  ورات ف كية تغرب هنا لتار  هنا  , وإو    ) إو ل وضار  
 (. اا الم الذي يم ك أوون وو  روحانية والمية ناية  حضار  هي   ور أروع ص

 (1 [ هيؤ .شييالك ةصرص في  ل تاص ش لسي  تميا يذه  ليتةج  شت ين يذه  لح ةق .
 

  كتاب والسنةالفي التي .بشر بانتصار اإلسالم والمسلمين المبشرات النصية : 

 صرص ك نل  تطمئ   لي س شتمذ  ه   إلسالم سنتقام إلةقاذ  لبشلي  كيوا إ  باء  .ييالك ة
 

 ففي الكتاب الع ي : .أ
1-   ِيُتِمه نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكاف َْ ُ إِاله أَ ِ بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَ  َّللاه َْ يُْطِفئُوا نُوَر َّللاه ََ أَ ََ يُِريدُو َرسُاولَهُ هَُو الهاِذي أَْرَساَل  *ُرو

 ََ يِن كُل ِِه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِركُو ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَ  الد ِ  (.33 -32 لترب :    بِاْلُهدَى َوِديِن اْلَحق 
ال بؤا إ  بؤاء   . فؤول    نوي  ييى  ألن ا  ةتى ال وا     إال    شذلك  متى  شاء  (   ال  لشافعي:   لة

ول ييى  لاو  كي    ال با ه  ويان يذ   ليرر ظيمات  لجاييةؤ   لتؤي يمؤن  ألرض    لةه   عظ يذ   لاو   ألرض 
ال بيء إال ألة  نو     لذي  شب   للشح   شييسؤجظ مؤ   ل طؤل    شتلتؤاح لؤ   لؤي س   شيسؤتقل  ؤ   لضؤمنل   شكمؤا 

 م ه   لحق ثابن ش لباآل ه يق. ت سةانت  ش ةتشاره هة   لوا  شنو   لحق   شلذ  ال جل ر شجل في ميل  بن    يح
  َب ََ ا .َِصفُو ِ َعلَ  اْلبَاِطِل فَيَدَْمغُهُ فَإِذَا هَُو َزاِهق  َولَكُُم اْلَوْيُل ِممه  (.18   ألةيةاء:  ْل نَْقِذُف بِاْلَحق 
 

 ش لحق هدنل في  ألرض ش لي س   ش لباآل نرنل لصنق في  ألرض ش لي س كذلك. -2
  ََمثاَلً َكِلَمةً َطي ِبَةً َكَشَجَرةِ َطي ِبَِة أَْصلَُها ثَابِت  َوفَْرعَُها فِي السهَماءِ أَلَْم .ََر َكْيَف َضر ُ َِ * َب َّللاه .ُْؤ.ِي أُكُلََها كُله ِحيِن بِإِذْ

 ََ ُ اأْلَْمثَاَل ِللنهاِس لَعَلهُهْم يَتَذَكهُرو ِِ َما لََهاا َوَمثَُل َكِلَمِة َخبِيثَِة َكشَ * َرب َِها َويَْضِرُب َّللاه َجَرةِ َخبِيثَِة اْجتُثهْت ِمْن فَْوِق اأْلَْر

 (.25 -24  إبل  ةظ:(  ِمْن قََرارِ 
 

ُل ز.ب.هدا  ر.ا)ييها   )ش لحق ةاف  وبقى   ش لباآل هبا ه  ؤل.  -3 هن  ت.م.هل. السَّ ريه.ا ف.اح  هد. ي.ة  بيق. ال.ه  أ.و  ي اء  ف.س. اءي م. م. ل. مين. السَّ أ.ن  .
ا ُ وويُدوو.  ميمَّ هل. ف.أ.مَّهو. هقَّ و.ال ب.اطي ُ ال و. هريُب كَّ هذ.ليك. ي.ض  ُ هُه  . م  ت.هاعو ز.ب.هد  مي تيغ.اء. حي  ي.ةو أ.و  م. ا ال َّب.هُد ف.ن.هذ ه.ُب و. .ي هي فيي النَّاري ا) 

م.ال.  ُ ار.م  ريُب كَّ ذ.ليك. ي.ض  كي  . ُكُ  فيي ار.ر  ي.م  ُة النَّاس. ف. ف. ا  .ن  ا م. اء  و.أ.مَّ  (.17-ليا:   ل  ُجف.

                                                
 .(760: 1ج – لع ام    لذرا ل (1 
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 باارات النبو  فسي  منر  جدا وإليك بعضسا: اأم .ب
 

إو هللا زون لهههي اررك فرأ هههه ماهههاروسا  ):  رش  ثربؤؤؤا  رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   ؤؤؤال:  ؤؤؤال دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ -1
  رش ه  لتلمذي(. ( ومغاربسا , وإو أمتي  نب غ م كسا ما زوي لي منسا

 

ما ) غ ال نل والنسار , وال  تر  )نه مدر وال وبهر إال أق هه هللا  ) لنب غن هذا ارمر ال ديى   يية  شسيظ:  -2
  رش ه هةما(.  ن اا الم وذال  ذل به الكفر( به هذا الد ن بع  و ي  أو )ذل ذلنل . و ا يع  هللا 

 

هللا )ن ومرو )ن العائ و كل أي المهد نتنن تفهتح أوال القسهونوننية أو  ا وند وبدن)  ي  هبي  ينل  ال:  -3
هللا: )ننمها نوهن حهول ر هول  هللا بصندو  له ح ق , وهال: فهأقرج منهه  تابها وهال: فقهال وبهد ية؟ فدوا وبدروم

هللا ص   هللا و يه و  م نكتب إذا  هكل ر هول هللا صه   هللا و يهه و ه م أي المهد نتنن تفهتح أوال القسهونوننية 
 رش ه هةمؤا (  ( , يعنهي وسهونوننية ح أوال) مد نهة هروهل تفهت :أو رومية؟ فقال ر ول هللا صه   هللا و يهه و ه م

.) 
 

 رفعسا هللا إذا شاء أو  رفعسها , تهم ما شاء هللا أو تكوو تم تكوو النبو  فيكم   ) ال ديى   يية  شسؤيظ:  -4
جبريها فتكهوو م كها تكوو م كا واقا فتكوو ما شاء هللا أو تكوو تهم  رفعسها هللا إذا شهاء أو  رفعسها  تهم تكهوو 

 أو تكوو تم  رفعسا إذا شاء أو  رفعسا , تم تكوو قالفة و   منساج النبو  تم  كه (  ما شاء هللا

لنيقؤؤذ  إلةسؤؤا   لمعؤؤذص   شيأرؤؤذ بنؤؤاه مؤؤ   لوؤؤر   لسؤؤحةق  إلؤؤى سؤؤةعرن  يؤؤذه  ألةانوؤؤث تطمؤؤئ   لقيؤؤب ه  يؤؤذ   لؤؤاو 
هةؤؤ  شلؤؤا مؤؤ  جاوؤؤا   وتؤؤذشق  شيليحؤؤ  شيقؤؤام إلةؤؤ  إةسؤؤاةنت   لتؤؤي فقؤؤايا   سؤؤةجا  إلةسؤؤا   ه لسؤؤامق   سؤؤةطول  ى لملتقؤؤ

شييؤا  ةؤاوث رش ه  ليؤح ر  سؤيا دؤحةم شيؤر  ليؤب فؤي   لسعان  ش لطمأةني    شيشؤعل هةؤ  مخيؤرق كؤليظ إ  بؤاء  .
إو أول   ههنكم نبههو  ورحمههة تكههوو فههيكم مهها شههاء هللا أو تكههوو تههم  رفعسهها هللا جههل   )ل  ؤؤ  مؤؤ   لحؤؤاوث  لل  ؤؤ : 

شاء هللا أو يكوو تم  رفعه هللا جل جالله , تهم تكهوو قالفهة و ه  منسهاج جالله . تم يكوو م كا وضا فيكم ما 
السهماء و ها ن  ها ن النبو  تعمل في النهاس بسهنة النبهي , وي قهي اا هالم بجرانهه فهي اررك ,  رقهي ونسها 

 .اررك , ال تدع السماء من وور إال صبته مدرارا , وال تدع اررك من نباتسا وبر اتسا شنكا إال أقرجته(
  ه   لجؤةش  لؤؤذي سؤةقاتيوظ جؤةش مسؤؤيظش ه  ةوا ؤ   لنوؤرن فؤؤي فيسؤطن    إلؤؤى  شييؤا  هةانوؤث دؤؤحةح  ك نؤل  تشؤنل

 (. هللا هذا  سو ي ورائي فاوت ه ) يا مس م يا وبدش  لحجل:  ةتى  قرل  لشجل
أنههتم  )سؤؤا  : ش  ؤؤا ليون مؤؤي فؤؤي  لمجيؤؤا  لح شفؤؤي رش  ؤؤ   ليؤؤح ر شرجالوؤؤا ثقؤؤات رجؤؤال  لصؤؤحةم كمؤؤا جؤؤاء فؤؤي مجمؤؤ   ل

 يعقب رش ي  لحاوث فةقرل: شلظ ة   ةعلف هو   ألرن  م   ألرض ورمذ  .ش    شروي النسر وهم غربيه(
فوؤؤذ   عيؤؤي ه   لميطقؤؤ   يؤؤل  لمعلكؤؤ   ل ادؤؤي  ال بؤؤا ه  ت ؤؤر  محكرمؤؤ   اإلسؤؤالم   شيوؤؤةم   إلسؤؤالم ييؤؤى  لجيؤؤاي 

 ي:  ا مسيظ يذ  وورني شر  ي فا تي .ش لقا ا ش لحاكظ ش لمحكرم   بالنل ه   لشجل ش لحجل سنيان
ش ا جاء  للش  ات تشنل إلى ه  رجرع  لمسيمن  إلى     ش ستسالموظ لشلي    شجوانيظ في سيني    ييؤاما ت ؤر  

 سيم   شةنث  قرم فسطا   لمسيمن .مةنث ت ر   لجماي   ل   ل ت  تياه في  ألرض  لمبارك
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 ت ال طائفة من أمتي و   الد ن ااهرين , لعهدوهم وهاهرين , ال يضهرهم ال ف ي رش     إلمام هةما شهبي ن ششن:  
من جا)سسم وال ما أصا)سم من روائه حت  يأتي أمر هللا وهم  ذلك , والوا يها ر هول هللا: وأ هن ههم؟ وهال: )بنهه 

ي  لحؤاوث  سؤؤظ ميؤ  فؤؤي  لصؤحةحن  شب ةؤؤ   لحؤاوث جؤؤاء مؤ  رش  ؤؤات ياوؤا  فؤؤأ نههاد )نههه المقههدس(.  المقهدس و
 غنل  لصحةحن .

ش ؤؤؤؤا يقؤؤؤؤا  لينوقؤؤؤؤي  ا ؤؤؤؤا فؤؤؤؤي سؤؤؤؤيي  يير ةؤؤؤؤ :  ؤؤؤؤاص إظوؤؤؤؤار نوؤؤؤؤ   لييؤؤؤؤي دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤيظ ييؤؤؤؤى سؤؤؤؤا ل  ألن ؤؤؤؤا  
(   ش ؤؤؤا  ؤؤؤال  لشؤؤؤةر سؤؤؤعنا ةؤؤؤر    إ  يؤؤؤذ   لؤؤؤاو  سنيتصؤؤؤل   شال بؤؤؤا ه  ويطيؤؤؤق مؤؤؤ  فؤؤؤرق هرض دؤؤؤيب  9/177 ج

سؤموا إمال هفااةسؤتا  مؤ  تلكسؤتا   لشؤلقة  ش لالبةؤ  وتم ل فر وا يذ   لاو  ةةا ش  عةا   شيذه  ألرض  لتي تم ل بؤ
 آؤرر  ( ش ؤا هرلجؤن  ألتؤل    لؤذو  ةكمؤر   لعؤالظ  إلسؤالمي رمسؤ   ؤلش   اإلسؤالم   شمؤ  هرض هفااةسؤتا  رؤلج 
محمؤرن  لاحةؤؤري  لؤؤذي ةكؤؤظ  لويؤا شةطؤؤظ سؤؤامرةاتا   شميوؤؤا رؤلج هةمؤؤا بؤؤاه  ا ؤؤا  لؤذي ةكؤؤظ بؤؤلق إوؤؤل   شهفااةسؤؤتا  

 ش لويا.
سؤا   هفااةسؤتا (؟ إةؤ  فؤي ييؤظ  لعيؤةظ  وياه  لتانل م  فيسطن  ش ألرض  لمبارك   بالن  لشام(؟ هم وياه م  رل فول 

  لحكةظ. ...(
  شىدبع   لباقة  فؤرق سؤطم  لمؤاء  يؤل  لاؤلق  لربؤةك تترسؤل   الستيجانشى   لالص  لممحق  لمعذص فة  دلرات 

  الشلق ه  وتقام باوي  لنيقذيا.
إ   لطليق   لرةنا  ةحؤر تصؤحةم  لمسؤار  لمؤاني  لميحؤلف لإلةسؤا  :   – للش  ي  للشسي  –ستن (  قرال   سرلجي

 لالبؤؤي  لمعادؤؤل يؤؤر يؤؤرن   إلةسؤؤا  إلؤؤى  إل مؤؤا   قؤؤر  موةميؤؤ  ييؤؤى مصؤؤنل  إلةسؤؤا    شيؤؤي  لتؤؤي تحؤؤان لؤؤ  قةمؤؤ  
شمرضؤؤرعة  بؤؤامي  ل ؤؤل  لبشؤؤل   شمسؤؤمشلةات   ألرالقةؤؤ  ش الجتماعةؤؤ    شكؤؤذلك  إل مؤؤا  برجؤؤرن قؤؤةظ هرالقةؤؤ  يالةؤؤ  

 ت  لحلي   ل لن    لتي ال تحايا ةاشن( شيي تعير ييى كل  يتبار 
هال تؤؤل  معؤؤي ه  سرلجيسؤؤتن   شؤؤنل إلنيؤؤا ه  ةتقؤؤام لؤؤ  يؤؤذه  لشؤؤليع   للباةةؤؤ   لتؤؤي تيقؤؤذه شلؤؤر رغؤؤظ هة ؤؤ    شتجؤؤله إلؤؤى 

  لسعان  كاريا هش ر ضةا؟
سالم كميقذ شةنا ليبشلي  فةقرل:   إ   لالص لؤظ  عؤلف  إلسؤالم هبؤا    شيذ   نوباسةكنة (  لم  ل  ل لةسي ولبم  إل

  ل ؤي  جؤؤا  لميؤؤلر ت  ؤؤفتؤل ء ييةؤؤ  ش لتياوؤا فميؤذ ظوؤؤرر  إلسؤالم  تخؤؤذ  لاؤلص مر  ؤؤا يؤا  ةا ميؤؤ    شلؤؤظ  كؤف يؤؤ   إل
بؤك ه   إلسؤالم  لقتال    ش ا تلتب ييى يذ   لتشري  ه  رسخن في  لعقية   لالبة  مقرالت ف   يؤ   إلسؤالم   شال

ير   لرةا ةة   لتؤي  حتؤاج إلنوؤا  لعؤالظ  لمعادؤل لنؤتخيم مؤ  متايؤات  لحضؤار   لمان ؤ   لمعادؤل   لتؤي ال بؤا إ  
 (1 [ هيؤ .  ستملت ه  تيتوي بتامنل  إلةسا (.
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 :ما أَبه اليوم بالبارحة 

ا  إلى    شلنش  شيسجير  نو     حارص في بالنه   شتش  يية  معار   علفوا  لعام ش لخاص   ش لاي
 شيقتير  شيلس ر  في  ألغالل ييى وا هبياء جيسوظ  لذو  ويوجر  بياتوظ شيظ م  جياتوظ.

حاني  لشل ي   هضف إلة   لخرف لش ة   لصينيي ش إل  شل    لالص   لق م  مستقيل يذ   لاو     لالص
 إلسالمي في  لميطق    شيي تحذر شتيذر  م   لتةار   للينب  لذي تلتجف مي  هشدال  لصونرةة   لعالمة

 شتصلخ شتخطط لمر جو   لما  إلسالمي  لمقيل.
نون ال نخا  االشترا يات وال القوميات وال الم كيات في المنوقة , إنما نخا  :   )ن غوريوو  قرل 

 د د في المنوقةطويال وبدأ  تم مل في المنوقة , إني أقا  أو يظسر مومد ج اا الم , وهذا المار  الذي نام
.) 

 :(  جو   إلسالم( wither Islamفي كتا     جبشيقرل 
 المية تتوور وا   بسروة مذه ة مدهاة , فسي تنفجر انفجارا مفاجكا وبل أو  تبنن إو الور ات اا   

ة واسور  ترابة في أمرها , فالور ات اا المية ال  نقصسا إال ال وامالمراوبوو من إماراتسا ما  دووهم إل  اا
 (1 [ هيؤ .(. صالش الد ن

************* 

 

 :المبشرات الواقعية في الواقع الحياة 

رجرع  لي رس  ل امئ  للي يذ   لاو  . وتسظ  ليصف  ألرنل م   لقل   لعشلي  بلجرع راب   اةن إلى   
 ي .دبم هللا سا م  كل  لتجارص  لبشل هم  كل هة م   ألرض   فاإلةسا      هشب   لذو  وئسر 

ةوارت  لينيل لة    لشيوا   ك ل  إلةسا   كل ما  ام   ل الس    لقا فشين  للهسمالة  با مقل آنتوا   ش 
بنر    لظ تستط   لطيةع  ه  تمأل  ل ل غ  لذي ري   نو   ل يةس   عا ه  ةابذت   لعيان ش لعا ء   شلظ   يم ل  لا

 شآةات  شهيما  . ماركس في ةل لاح  إلةسا    شلظ  سا جريت  لمعلف  سله
 لقا سقطن  ألة م  جمةعا ألةوا  دطامن   طل   إلةسا .

لقا ك ل  إلةسا   ال يس   شفالس توا   شباآلر ء شم  ليوا   لقا فقا  إلةسا   لالبي ش لشل ي هي ياف وتعيق 
لساة  هثياء ههمات      في  لحةا  لظ  عا ليبشل م ل هييى وتعيقر     شييذلر  م  هجي    شلظ  عا  لالبي ولنن ييى

 شميمات :  ا     شلظ  عا   حع إلل  شال كيةس  شال ليمسةم فتل كظ  لشقاء ييى  يب .
ف   ال  علف لماذ   عةش   كما جاء في اشم  ييا فوذ   إلةسا   لحا ل  لةا س  لقيق  لذي لةس ل  ي

%(  الر : لجم  20( ال هنري .  %80إةصا ة  في همليكا جر  ا ييى سم ل: ما يافك في  لحةا ؟ فأجاص  
  لمال.
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شم  ييا باه  لم  لش  في  لالص ويانش   اللجرع إلى  لاو    لقا ظول في إةصا ة  ليححص  لشنريي 
 %( ميوظ وتلننش  ييى  ل يةس .70طالي ه     إل

بل  االمككيرت  شفطلت   لمسحر    لمامرر   من يية  مشايله  لط لشنرعة   لذي هة ل   ش ألن ا  ضا
ةنر ر ش لعيان فاضطلت  إلى  لعرن  إلى  ل يةس  لنلنن شر ء  لقسةس هلحاة    لقا ه ر  لباص ورةيا  ل اةي في و

ةةا  لتي ةكمن  الشنرعة  ميذ ةةا شثالثن  ياما ف تب  لصحف  لالبة  ر م( مسقط رهس  برل1979ةحيل   سي   
شن سا  لتي  ام بوا ييى ما  تسع  ه ام مجلن فصل م نل في   أل ام  لتسع   لتي يحت  لعالظ(   لظ تعا رةي   أل

 تارير  لبشلي    بل هدبحن هكيل مجابو  في  ألهم   لحاو   بن   لقر   لميحا  ش لمشايل  إل ماةة   لعارم . 
إةيا نشل  كاثرلةكة  ميذ هلف سي    شسي ل يكذ  ييى :   –برلرةةا  -شتقرل يجره كاثرلةكة  في فلدرفةا 

 (.  ش م لا
ش ت إرياص شال شسا ل إغل ء   إ   ليجرء نإ   لحين  إلى   مياله في هيماق  ل طل   لبشلي  ل  تمحره ه

 اول لخيق  .يإلى  لخالق دبا     لتي دب   لياس يينوا   شفطلت   لتي فطل  لياس يينوا ال ت
ا   ه    ير   عناو  ي    شي  نوي    يبهما في  لعالظ  لشل ي  لذي كا   حكظ  اإلسالم   ش لذي رطط أل

  نل غنيي راد   لم ق ن  ميوظ   ةنث ظ   لالص هة  سةخلج هجةاال ييماةة  تش لذو  رسظ لوظ ه   ك لش   كل 
م( 1933بور ةة  ال هرالقة    ةتى  فتخل   هشيمل( في با    يذ   لممتمل  لعالمي ليتبشنل في  لقاس سي   

 ةنث  ال:
ت ظ إرل ج  لمسيظ م   إلسالم لةصبم مخير ا ال دي   اهلل شبالتالي ال دي  تلبط   األرالقة  إ  موم   

اتوا   إة ظ هيانتظ ببا ا في بالن  إلسالم ال  علف  لصي   اهلل   شال وليا ه   علفوا ة لتي تعتما يينوا  ألمظ في ة
بقا لما هر نه ل   الستعمار   ال ووتظ  ع ا ظ   شهرلجتظ  لمسيظ م   إلسالم   شبالتالي جاء  ليشء  إلسالمي آ

 ألمرر   شيحب  لل ة  ش ل سل   شال  صلف يم  في  لاةةا إال في  لشور ت   فلذ  تعيظ فييشور ت   شىذ  جم  
 هسمى  لمل كح ف ي سينل  لشور ت  جرن  أغيى ما  ميك (.ه  لمال فييشور ت   شى  تير 

م( ييى بل م   لتعيةظ في  لما رس 1882ري  لما  ضن ميذ سي   إ   لسةاسة   الستعما قرل هشيمل:   
ثظ تارير  إلسالم   شبذلك هرلجن ةابئ  ال يي مسيم  شال يي مسةحة  شال يي   لقلهللا  البتا  ة  هرلجن ميوا 

 (.وورن     ةابئ  مضطلب  مان    ألغل ض ال تمم   عقنا  شال تعلف ةقا لياو  شال ليرآ  ةلم 
(:   إ   لعالظ 1932ر  جب (  لمستشلق  إلةجينحي في كتا     جو   إلسالم ( سي   شيقرل   ياميت

  إلسالمي سةصبم رالل فتل   صنل  ال نويةا في كل م ايل ةةات  (
يذ  ما كا   لالص وتر ع  م   ألجةال  لقانم    شلقا يانش    لكر  هواووظ فلةا ه  رهش  مجمريات م  

ُ او  شال ووتمر   خيق شال قةم    شل يوظ  مكلش  شيمكل   جي جامعاتوظ ال  عبأش  بيرل  ََ َويَْمكُُر َّللاه َويَْمكُُرو

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ   .(  30   ألة ال:  َوَّللاه
   ََ ََ َعاقِبَةُ َمْكِرِهْم أَنه   * َوَمَكُروا َمْكراً َوَمَكْرنَا َمْكراً َوهُْم ال يَْشعُُرو ْرنَاهُْم َوقَْوَمُهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكا ا دَمه

  . (51-50  ليمل:  أَْجَمِعينَ 
تر   سانت  ه   كر     –ييماةي  –لقا هة قر  همر لوظ   شهةكمر  رططوظ   شنبلش  مكا ايظ إلرل ج جنل ال نويي 
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ل ةظ ةمي    – لصان ن    الرتال    شه صر سحق  إلسالم في  لميطق  ييى واه شه امر   لجامعات   شفلضر  
ي  كل  لمل كح  لحساس    ش لبر  نيا   إل اةة  ش إللحان ش لعيماةة  ش ل سان إلنوظ   شةصيريظ  ضا   –ش ألرالق 

شسان    شه امر  ةرلوظ  لواالت   شة خر  في  أل ح م ةتى هضحر  يمالق  في هين   للياع ش لايماء   شل   يل 
ي  ةةا   ل لن ش ألسل  ش لمجتم ؟ ةعظ لقا جير   عة  ل مل ت   صي  إلسالم ةوا ةا؟ يل ه   كا  لوظ  لذي هر نش 

ِ فََسيُْنِفقُونََها ثُمه   لجورنيظ  لمضية    شل   إلى ةن   لي ا  ََ أَْمَوالَُهْم ِليَُصدنوا َعْن َسبِيِل َّللاه َه الهِذيَن َكفَُروا يُْنِفقُو إِ

ََ َوا َُ َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمه يُْغلَبُو ََ .َكُو  . (36   ألة ال:  لهِذيَن َكفَُروا إِلَ  َجَهنهَم يُْحَشُرو

 لقا يانت  لما رس  لتي رططر  لوا تاف   األفر ج إلى    يان  لجنل هللاوبا رابعا متيتال دان ا إلى رب .
ظيريا مل كح  لتامنل   هضحن تقام ةماذج م   لقا هضحن  لجامعات  لتي سولش  ييى ميواجوا  ش

 لصانق  لميتحم  لذي  ضحي  كل بيء م  هجل يقنات  شنوي . لشباص  
لقا هدبحن  لجامعات كيال  فلير  ولبي فة  مرسى يية   لصال  ش لسالم لنوام بناه يلش فلير    

 شيسحب  لبسا  م  تحن رجية .
  ظ  القتل:لص يارش  شمرسى   ش الر  ل لير   عا تواوايبلقا  طل  لسحل شهلقي  لسحل  سجا    ش الر  هللاميا 

  َإِنهَما .َْقِضي ه ِِ   ِذِه اْلَحَياةَ الدنْنيَاقَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلَ  َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َوالهِذي فََطَرنَا فَاْقِض َما أَْنَت قَا
 (272 آ :

ييى ةرر  إلسالم    لجنل   لظ  عا سحل  لحضار   لالبة   خاع  أل صار شيأرذ  األلباص   فيقا ت تحن هين
ش ة تحن  صا ليظ لتقيل  لحق   شبطل  لسحل شبا   لحيا    عا  ةيالج   لحق شسطرع ةرره ييى  لقيرص 

 ش لي رس. 
ةن ما تترج   آل  في  ل ل   ألرضة  تجا رجريا إلى     شة رسا متعطش  لياو  ةتى تست ل   نئ   عا ه  

 في  لتة . هضيايا ل م  لواجل    شهريقوا آرل  لمشي
لإلسالم وتحاكظ إلى بليعت    ثظ ه ضي ي  نوي  تاريجةا رغبا شر با   فلةك   هما في  لشلق  لذي كا  ن ر 

 قن يذه  لي رس ليحضار   لمان   دا   آالما   تجا  لي رس  آل  مصمم  ييى آليق   موما  ك   ل م   اي
 (1 [ هيؤ . لالبة   لتي هفيسن.
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 لتي تعا ةر لي ما    –م(   شكا  في جامع   لقايل  1971سي      يل  ه ام إيا ن  لاكترر  لقا كين في  لقا

آالب  ش ةا  فقط تلتاي  ليباس  لشليي    لنرم شبعا مضي  ض  سير ت ةل   لعجب  لعجاص  –شيشلي  هل ا 
شبنيو  مجمريات تعا ( فتا    000 15يان  لير تي ولتاو   ليباس  لشليي   رق   ه  في  لجامع  ة سوا   إذ

شتل  م ل يذه  أليا ن في جامع   إلسكياري    شسل إلى    – اليقاص هي  اطن  شجري   –  ي األلرف مم  ويتق
 لشباص  لذي وبحث ي  تل ث  شنوي  تجا  إلسالمي ش جامع  هسنر  ش لميةا شيكذ  نش لةك في هةحاء  لعالظ  لعلبي 

 وتيمس  لطليق إلى رب .
ةتى  –رش جا في  ألسر ق   لذ  فقا ه يل هدحاص  لمطا   يية   ل تب المي ير هك ل إ   ل تاص  إلس

ش ا كا  ن رجا ييى هلسي  تجار  ل تب في بنلشت شغنليا هة  إذ  هبلف هةايظ  –هدحاص  لمطا    ليصل ةة  
 ييى  إلفالس ويصح  همالؤه  اتين :

 ألنص كتب ل تاص  إلسالمي  لسرق   شكسات ( لسنا  طب . لقا  كتسم   لقلهللا  ظالل  إآب  كمة  م   
  للرةم ش لشعل  لماج  .
فلةالتوظ شةحياتوظ ش ضاء هش ات  – لصال   يا  ي  –كلم  يي  يي   لشباص فعال ملقا هضحن مك   ل

 لعطل  للسمة  ت ر  يمل  إلى  لين  لعتنق   شنياء ييا  لحجل  ألسرن ش لميتحم شهيار  ليمسجا  لييري ش يل 
 ل ديى   يية  شسيظ. للسر 

رل  ل ينل م   ألةح ص  لقرمة  ش لعيماةة   لشنرعة  إلى  لحلك   إلسالمة    كما  حصل  آل  حشكذلك  لت
في هرش   ه   كية  في  لجامعات هش مستش ى  –ظول  هش يصل   –في  لميطق   لمحتي    شةن ما هنركك  لر ن 

 واشي بؤ    هكيل(. م   لمستشفةات  طلق مسامعك درت  ألذ    لذي
لقا هدبم  ل  ل  إلسالمي ش لصرت  إلسالمي ةاوث  لميتا ات  ل  لي  في  لشلق ش لالص   شهدبم ذشش 

شا   بن  ش  عوظ شبن   لحةا  ت لميادب ش لونئات في  لعالظ  إلسالمي  حاشلر  ه  وتيبسر  ب ةاص  إلسالم ةقا   ل
  إلسالمة .

ذ ح   –ل  إلسالمة  ..  لحةا   إلسالمة  .. في  ألفل ح ش ألةح      لع ةق   لم ايل  إلسالمة  ..  لشعا 
  ليحة    يحل  ليساء ي   للجال في  اي   لارس.   –تذ م ليمرلرن 
  لذيية  ميوا. راد ي  تقا ظ  لارا  في  لمأتظ ش ألفل ح   ش إليل ض ي  لبس رر تةظ  لخطب    المتياع

ش لمعجيات ش لصابر  ش ليحرم    لحيريات أكرالت  لمستررن   لمعيبات ش لذ م شش لحل م في  لم ل تحلي  لحال
 .. لملآبات.ش  لم يج  

..   ل ليظ   لقلهللا هبلآ   ةتشار   ش ... لتا نق ييى رير  ألآعم  ش ألبلب  م  بحظ  لخيحيل ش ل حرل 
 . الجتماعة ش لياش ت  إلسالمة  هدبحن م   ل ر يل 

 ش للةالت في ةشل   لاير   إلسالمة    شنير   لياس إلى  ل تاص ش لسي .   تالء  لمساجا  الشباصم 
تحم باوي  م  نشر  لافاع إلى نشر  لتحاي   شةقل  ل  ل ي ال  ل  إلسالمي   ش ةتقال  لشباص  لم  اليتح ه

 إلى ملةي   ليلشه ش اليتح ه.  الستحةاء إلسالمي م  ملةي  
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وافعر  يي    شييلرش    التوامش   إلسالم كأة  متوظ في   م كا   لذو   كتير  ي   إلسالم  صرر 
هي نفاع ي  ةاشن  لجحيل   لعلبة  شيما  – ضا ا  لطالق شتعان  لحشجات ش لجوان   فالجوان ييايظ نفايي 

 .–ةرلوا 
 تل   آل  ه   إلسالم باه  ملغ هالشمر جو  يذ   لاو  أليل  ل تاص كأةوا  ضة  تاريخة  ملت ش ةتون   

 لصينية  في  لرةل؟ هجل فالمسيمر   آل   عتحش   ليال  ه   لجوان إةما بلع لحما    لاير  شةشليا في كل 
هجح ء  ألرض إلةقاذ  إلةسا  م  عبان   لعبان إلى عبان      شم  ضنق  لاةةا إلى سع   لاةةا ش آلرل    شم  

 يال  إلسالم. جرر  ألن ا  إلى
شلق  لا ق يذ  في صام    ال وبطي  جرر جا ل شال يال يانل   شهةن تبصل مش لجوان ماض إلى ورم  ل ة

 إلسالمي كي  كا   لمسيمر  وتيمسر  ةقا   لتشا   بن   إلسالم ش لي ظ  لمعادل    شيخيعر  ييى  إلسالم كل 
 طيقر  ييى  ورم  سما جاوا    شلرةا جاوا شيصبارة  دبا  تشب   لصبا   لبايت   لتي سليا  ما تحشل   ف تل 

 ام  لاحش  لوتيلي ليعالظ كاةر  وتشي ر  ببعة  ليقا  ه إلسالم  أة   ن مر ل آي(   شهرل   سمرة    بتل كةا(   بل 
سالم بوا. هما  آل  فقا هضحى  لشباص  لمسيظ ويلهش   إلسالم كحل لقضا ا  لعالظ  لمعادل في  لياهي  لتيري   إل

[ ش لشنرعة .  إلبتل كة ة م   لالبة   بتا ء  اللهسمالة  ش لا مقل آة  ش ةتواء شمشكالت    شه ق   لشباص تواشي  أل
 (1 هيؤ .

 
  ةتوى  ليقل ي  كتاص بةخيا  لشونا رةم    .

 
************* 

 

                                                
 (.771:ج – لع ام   لذرا ل   (1 
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  مسك الختام   
 

 ونختم هذا الكتاب بمسك الختام ..
 

 آلثار  لييري  في هةر ل  لياس في  هللارل  شةي ل فة  آا    م   لمختار ت مما شرن في هيظ كتب  لسي  م 
 لحما   لذي هظييا   شهةا ث  شما  كر  فة   . شما شرن م  هربار  لمالةظ ش ل ت  م  هيا ء يذه  ألم  شراد  
 لمالةظ م   للشم ش لنورن . شما شرن م   ألربار في رلشج  لمواي لةمأل  ألرض  سطا شياال  عا ه  مألت 

بق  م  إريادات شما  عادله شيتيره م  هةا   . شما شرن م   آلثار في يالمات  لساي  ظيما شجرر ..  شما  س
  شما  سبقوا م  رلشج  لاجال شةحشل عةس ب  مليظ يية   لسالم   شرلشج  أجرج ش مأجرج ..ثظ هللارل يالمات 

 في  لاةةا ش آلرل  . لساي  م  رلشج  لا    ثظ رلشج  لشمس م  مالبوا ..ثظ  لساي    ةسأل   ةس   لختام 
  المالة ات ش لتيينوات  لموم   لتالة  : -م  هجل ةس   الست ان  م  يذه  لمختار ت  -شه ام لذلك 

رتين  لمختار ت  حنث  كر   لتلتنؤب ميتؤا ا  الصؤحةم مؤ  كتؤب  لسؤي  :  لبخؤاري فمسؤيظ   فبؤا ي  ل تؤب  -1
. شىذ  ت ؤؤلر  لحؤؤاوث فؤؤي  لمصؤؤانر   إكت نؤؤن  -ييؤؤى هدؤؤحابوا رةمؤؤ     - لسؤؤت    ثؤؤظ  ؤؤا ي  لمصؤؤانر 

  الذي شرن في  لمصار  ألدم .و  هييظ .
ةقيؤؤن مؤؤت   آلثؤؤار مكتفةؤؤا بل شيوؤؤا يؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   مؤؤ  غنؤؤل إوؤؤل ن  لسؤؤيا لالرتصؤؤار .  -2

 شيمك  لم  هر ن ه   عرن ليمصانر .
 ل ت  ش هبل    لساي  في مجمؤرع مؤا شرن   يؤي مؤ  معيرم ه   أل ل مما شرن في هللاثار هةانوث  لمالةظ ش  -3

ملتبؤ   لحؤؤاوث  لصؤحةم ش لحسؤؤ  . شه   ألك ؤؤل ميوؤا ممؤؤا شرن مؤ   ألةانوؤؤث  لتؤؤي ت يؤظ فؤؤي دؤؤحتوا   هش 
م   ألةانوث  لضعة   . شىةما هشرنتوؤا لالسؤتئياس بوؤا   شرادؤ  تيؤك  لتؤي هريؤلت  ؤأةر ل ةصؤين   هش 

ةصؤؤؤرلوا   شذلؤؤؤك لالسؤؤؤتئياس بوؤؤؤا ييؤؤؤى ذمؤؤؤ  رش توؤؤؤا . شلمؤؤؤ  هر ن  تشؤؤؤنل إريادؤؤؤات هةر ليؤؤؤا إلؤؤؤى إمكاةةؤؤؤ 
 تمحةم تيك  ألةانوث ه   عرن بوا ليمختصن   عيرم  لحاوث .

هماةوؤؤا م ؤؤل هةانوؤؤؤث رؤؤلشج  لل  ؤؤؤات  -و  هييؤؤؤظ  -ييؤؤا  هللاثؤؤار تتحؤؤؤا  يؤؤ  ت ادؤؤنل شيالمؤؤؤات  قتؤؤلص  -4
يل فقوؤؤا مؤؤ  يالمؤؤات   ش ؤؤا هشرنتوؤؤا لةكؤؤر   لسؤؤرن ش لموؤؤاي شمالةؤؤظ  لؤؤلشم ش تؤؤال  لنوؤؤرن ... شمؤؤا  سؤؤبقوا ش 

 لموتظ بذلك ييى ييظ بوا فةما لر ةصين . ييا   لعاوا مؤ  هةانوؤث يالمؤات  لسؤاي  كؤا  مصؤي ا فؤي 
 لضعةا  حسؤب ضؤر  ط ييؤظ  لحؤاوث   شل ؤ  ثيؤن دؤحتوا  حصؤرل مؤا هريؤلت  ؤ    فيؤةس كؤل ةؤاوث 

كؤل مؤتوظ مؤ   لؤلش      لؤظ وت ؤق لؤ  ه  وؤلش  ضعةا ال ت ين ةسيت  ليلسرل ديى   يية  شسؤيظ   شلؤةس
  عة ما  صم م   لحاوث . .

ييؤؤا   ل  نؤؤؤل مؤؤ   ألةانوؤؤؤث  لتؤؤؤي هريؤؤل بوؤؤؤا  لييؤؤي دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ يؤؤؤ  هةؤؤا   سؤؤؤرف تحصؤؤؤل    -5
شةصؤؤين فعؤؤؤال   كأربؤؤؤار  ل تيؤؤؤ   ل يؤؤل    شبعؤؤؤة هةؤؤؤا   مؤؤؤا تؤؤال مؤؤؤ  نشل شممالؤؤؤك شش ؤؤؤا     كعالمؤؤؤات 

  شهةؤؤر لوظ   شبعؤؤة  ألةؤؤا   م ؤؤل آؤؤاير  يمؤؤر س   شفتؤؤرح  لؤؤلشم ش ل ؤؤلس  عؤؤة  ألبؤؤخاص هش  لميؤؤر 
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شغنليؤؤا   ش تؤؤال هدؤؤحاص  لرجؤؤره كالمجؤؤا   لمطل ؤؤ  مؤؤ   لتؤؤل  ش هربؤؤار غؤؤحش  لتتؤؤار..   شبعؤؤة  آل ؤؤات 
كخيؤؤؤل رؤؤؤؤلشج  ليؤؤؤؤار مؤؤؤؤ  بلكؤؤؤؤا   فؤؤؤي  لحجؤؤؤؤاه شرؤيؤؤؤؤ  ضؤؤؤؤر وا مؤؤؤؤ   صؤؤؤل   لشؤؤؤؤام   ش ؤؤؤؤا ةصؤؤؤؤين سؤؤؤؤي  

 –..إلؤر . ش لالرتصؤار لؤظ هشرن تيؤك  آلثؤار  لتؤي ةصؤين هرباريؤا فعؤال  يجلي  شهرخ لوا  لعيمؤاء( .654
ل رةوا م  معجؤح ت  لييؤر    شيؤي ممؤا  قؤري  إل مؤا  .. ش كت نؤن بتتبؤ  مؤا ةسؤتقيل ةاشثؤ   –ييى جمالوا 

 و  تعالى هييظ  صح   ألربار  شبمريا ةصرلوا لر دحن .
 ؤؤؤا نرييؤؤا همؤؤؤا   لمالةؤؤظ ش ل ؤؤؤت    شىريادؤؤات  ل  نؤؤؤل مؤؤؤ  هةيؤؤؤا  –و  هييؤؤظ  – لؤؤذي ال هبؤؤؤك فةؤؤ  رتامؤؤؤا  -6

ش ا   تيك  ألربار   مما  عطؤي  لعيؤظ بوؤذه  آلثؤار هيمةؤ  كيؤل    لالسؤتئياس بوا ؤ  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 
  ش لحؤؤؤلص ييؤؤؤى  ليجؤؤؤا  . ش ليحؤؤؤاق  طا  ؤؤؤ   لالبؤؤؤاء  لقا ضؤؤؤن  ييؤؤؤى نوؤؤؤيوظ    ل ؤؤؤايلي  ييؤؤؤى  لحؤؤؤؤق ال 

ل وظ ةتؤؤى  ؤأتي همؤؤل   شيؤظ ييؤؤى مؤا ولضؤؤة  . ش  لتصؤيل  مؤؤا هريؤل ييؤؤ   ضؤليظ مؤؤ  رؤذلوظ شال مؤؤ  رؤا
رسرل   ديى   يية  شسيظ م  هةر لوظ شمآلوظ شما وال رة    شما هيا   لوؤظ مؤ   لجؤح ء   جعييؤا   

 شى اكظ مي   مي  شفضي  شكلم    إة  سمة  مجنب .
 

 حنث  -ظ ما شرن في  لصحاح ش لسي  في كل  اص م   لح اع ييى تقا  -ش ا بربن لتيك  لمختار ت 
 تشتمل ييى  ألبر ص  لتالة  : 

 

 . فسا  ارحوال فقر ال ماو  - (1 
 فسا  أ مر الع ماء في فقر ال ماو .  – (2)

 غربة الصالونن في فقر ال ماو .  - (3)

 والمات الساوة .  - (4)

 قروج المسدي ووالماته , وأقبار الرايات السو  , وم ك القوواني . – (5)

 المالحم مة الروم . – (6)

 قروج الدجال ون ول عيس  )ن مريم و يه السالم . – (7)

 قروج يأجوج مأجوج . – (8)

 
 شىلى تيك  ألةانوث  لشلي   شما ويحق بوا م   ألربار ش آلثار ..
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 األخبار واْل ارجولة مع مختارات من األحاديث و

 الواردة في أحداث إخر الزمان

 ن  وعالمات اقتراب الساعة .وما يكون فيه من المالحم والفت
 

 

تم وام فننا ر ول هللا  ص   هللا و يه و  م   : ي  بقنق ي  ةذ     الرش   إلمام مسيظ في دحةح  
مقاما ما تر  شنكا يكوو في مقامه ذلك إل  ميام الساوة إال حدا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ود 

سنته فأراه فأذ ره  ما  ذ ر الرجل وجه الرجل إذا غاب ونه و مه أصوا)ي هؤالء وانه ليكوو منه الايء ود ن
    .تم إذا رفه ورفه 

تم ص   )نا ر ول هللا  ص   هللا و يه و  م  :يملش ب  هرطب  ال  شرش   ب  ةبا  في دحةح  ي 
الصبح تم صعد المنبر فخوب حت  ومال الظسر تم ن ل فص   تم صعد المنبر فخوبنا حت  ومال العصر تم 

 . بر فخوبنا حت  غا)ه الاما فودتنا بما  او وبما هو  ائن فأو منا أحفظنانفص   تم صعد الم ن ل
 

 

 

  فساد األحوال آخر الزماَ وبالء المؤمنين فيه  -( 1)
 البخاري :

 6652ثؤظ وتقؤارص  لحمؤا  شيؤيقم  لعيؤظ شييقؤى  لشؤم  :    ي  هبي يليل  ي   لييي  ديى   يية  شسيظ   ؤال
   ( .  ما ير  ال  لقتل  لقتل  ت  شيك ل  لولج  الر   ا رسرل   هيشت ول  ل

  1777 ي  هبي يليل  رضي   يي  ه  رسرل    ديى   يية  شسيظ  ال  : 

 ( . ثظ إ   إل ما  لةأره إلى  لماوي  كما تأره  لحة  إلى جحليا        
 

 صويح مس م :
 6673   كؤؤا   ليؤؤاس  سؤؤألر  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ يؤؤ   لخنؤؤل  ثؤؤظ:   ةذ  ؤؤ  بؤؤ   لةمؤؤا   قؤؤرل يؤؤ

شكين هسأل  ي   لشؤل مخافؤ  ه  وؤاركيي فقيؤن  ؤا رسؤرل   إةؤا كيؤا فؤي جاييةؤ  شبؤل فجاءةؤا   بوؤذ   لخنؤل فوؤل 
 عؤا يؤذ   لخنؤل مؤؤ  بؤل  ؤال ةعؤظ  يؤؤن شيؤل  عؤا ذلؤك  لشؤؤل مؤ  رنؤل  ؤال ةعؤؤظ شفةؤ  نرؤ   يؤن شمؤؤا نريؤ   ؤال  ؤؤرم 

ش   انؤؤل يؤؤاوي تعؤؤلف مؤؤيوظ شتي ؤؤل  يؤؤن فوؤؤل  عؤؤا ذلؤؤك  لخنؤؤل مؤؤ  بؤؤل  ؤؤال ةعؤؤظ نيؤؤا  ييؤؤى هبؤؤر ص جوؤؤيظ مؤؤ  ووؤؤا
هجؤؤابوظ إلنوؤؤا  ؤؤذفره فنوؤؤا  يؤؤن  ؤؤا رسؤؤرل   دؤؤ وظ ليؤؤا  ؤؤال يؤؤظ مؤؤ  جيؤؤاتيا شيت يمؤؤر   ألسؤؤيتيا  يؤؤن فمؤؤا تؤؤأملةي إ  

يؤؤ  شال إمؤؤام  ؤؤال فؤؤايتحل تيؤؤك  ل ؤؤلق هنركيؤؤي ذلؤؤك  ؤؤال هفطؤؤل جمايؤؤ   لمسؤؤيمن  شىمؤؤاموظ  يؤؤن فؤؤا  لؤؤظ  كؤؤ  لوؤؤظ جما
 ( . كيوا شلر ه  تعة  أدل بجل  ةتى واركك  لمرت شهةن ييى ذلك

 6675  ثؤؤؤظ ةؤؤؤاثيا رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ ةؤؤؤاو ن  رهوؤؤؤن :   يؤؤؤ  هيؤؤؤا بؤؤؤ  شيؤؤؤب ةؤؤؤاثيا ةذ  ؤؤؤ   ؤؤؤال
مؤ   لقؤلهللا  ثؤظ ييمؤر  مؤ   لسؤي  هةايما شهةا هةت ل  آلرل ةاثيا ه   ألماة  ةحلؤن فؤي جؤذر  يؤرص  للجؤال ثؤظ ييمؤر  

شةؤؤاثيا يؤؤ  رفعوؤؤا  ؤؤال ويؤؤام  للجؤؤل  ليرمؤؤ  فت ؤؤبة  ألماةؤؤ  مؤؤ   يبؤؤ  فة ؤؤل هثليؤؤا م ؤؤل هثؤؤل  لركؤؤن ثؤؤظ ويؤؤام  ليرمؤؤ  
فت ؤؤبة فنبقؤؤى فنوؤؤا هثليؤؤا م ؤؤل هثؤؤل  لمجؤؤل كجمؤؤل نةلجتؤؤ  ييؤؤى رجيؤؤك فؤؤي ط فتؤؤل ه ميتيؤؤل  شلؤؤةس فةؤؤ  بؤؤيء شيصؤؤبم 
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 ألماةؤ  فةقؤال إ  فؤي بيؤي فؤال  رجؤال همنيؤا شيقؤال ليلجؤل مؤا هيقيؤ  شمؤا هظلفؤ   لياس وتبا عر  فؤال  كؤان هةؤا وؤمني 
شما هجياه شما في  يب  م قال ةب  رلنل م  إ ما  شلقا هتى ييؤي همؤا  شال ه ؤالي ه كؤظ  ا عؤن لؤئ  كؤا  مسؤيما رنه 

 ( . اييى  إلسالم شى  كا  ةصل ةةا رنه ييي ساعة  شهما  لنرم فما كين ه ا   إال فالةا شفالة

 6696  ثظ إ   لميؤافقن   لنؤرم بؤل مؤيوظ ييؤى يوؤا  لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  :   ي  ةذ    ب   لةما   ال
 . (كاةر  ورمئذ  سلش  ش لنرم  جولش  

   6697 فأمؤا  لنؤرم فلةمؤا    ثؤظ إةمؤا كؤا   لي ؤاق ييؤى يوؤا  لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   :   ي  ةذ  ؤ   ؤال
 . (  ير  ل  ل  عا  إل ما

   6699  هريلةؤؤي هبؤؤر يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  ه  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال يؤؤ  سؤؤعنا بؤؤ   لمسؤؤنب
شذش  لخيصؤ  آاغةؤ  نشس  لتؤي ( لةات ةسؤاء نشس ييؤى ذي  لخيصؤ  إثظ ال تقرم  لساي  ةتى تضطلص :    ال 

 .كاةر   عياش  في  لجايية   

 2889  ثؤظ إ    هش  لؤؤي  ألرض  :   سؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يؤ  هبؤي هسؤماء يؤ  ثربؤا   ؤال  ؤال ر
فلهون مشار وا شمااربوؤا شى  همتؤي سؤنيي  مي وؤا مؤا هش  لؤي ميوؤا شهيطنؤن  ل يؤحي   ألةمؤل ش ألبؤةة شىةؤي سؤألن 
ربؤؤي ألمتؤؤي ه  ال ووي وؤؤا شيشؤؤلش  يامؤؤ  شه  ال  سؤؤيط ييؤؤنوظ يؤؤاش  مؤؤ  سؤؤر  هة سؤؤوظ فةسؤؤتيةم بةضؤؤتوظ شى  ربؤؤي 

 ؤا محمؤا إةؤؤي إذ   ضؤنن  ضؤاء فلةؤ  ال وؤؤلن شىةؤي هيطنتؤك ألمتؤك ه  ال هيي وؤؤظ شيشؤلش  يامؤ  شه  ال هسؤؤيط  ؤال 
يينوظ ياش  م  سر  هة سوظ  ستيةم بةضتوظ شلر  جتم  يينوظ مؤ   أ طاريؤا هش  ؤال مؤ  بؤن  ه طاريؤا ةتؤى  كؤر  

   ( . عضوظ وويك  عضا شيسيي  عضوظ  عضا 

 2905  ثؤظ :     سؤم  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ شيؤر مسؤتقيل  لمشؤلق  قؤرل ي  ةاف  ي  ب  يمؤل هةؤ
 . (  هال إ   ل تي  يويا هال إ   ل تي  يويا م  ةنث  طي   ل   لشةطا 

   2905  ثؤؤؤظ  ؤؤؤا هيؤؤؤل  لعؤؤؤل ق مؤؤؤا هسؤؤؤأل ظ يؤؤؤ   لصؤؤؤانل  شهركؤؤؤبكظ لي ينؤؤؤل  :   سؤؤؤالظ بؤؤؤ  ييؤؤؤا   بؤؤؤ  يمؤؤؤل  قؤؤؤرل
مؤ  يؤا ييؤا  يءإ   ل تيؤ  تجؤ:   سمعن رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل  سمعن هبي ييا   ب  يمل  قرل

شهشمأ بناه ةحؤر  لمشؤلق ةنؤث  طيؤ   لةؤا  لشؤةطا  شهةؤتظ  ضؤلص  عضؤكظ ر ؤاص  عؤة شىةمؤا  تؤل مرسؤى  لؤذي  تؤل 
 .(   م  هللال فلير  رطأ فقال   يح شجل ل  ش تين ة سا فيجنيا  م   لاظ شفتيا  فترةا

  ثؤظ ش لؤذي ة سؤي بنؤاه ال تؤذيب  لؤاةةا ةتؤى  مؤل  :      ال  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ي  هبي يليل
  ( . للجل ييى  لقيل فنتملغ يية  شيقرل  ا لنتيي كين مكا  داةب يذ   لقيل شلةس     لاو  إال  ليالء 

 2908   سؤؤي بنؤؤاه ال تؤؤذيب  لؤؤاةةا ثؤؤظ ش لؤؤذي ة :   يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
ةتؤؤى  ؤؤأتي ييؤؤى  ليؤؤاس وؤؤرم ال وؤؤاري  لقاتؤؤل فؤؤةظ  تؤؤل شال  لمقتؤؤرل فؤؤةظ  تؤؤل فقنؤؤل كةؤؤا  كؤؤر  ذلؤؤك  ؤؤال  لوؤؤلج  لقاتؤؤل 

 .ش لمقترل في  ليار

 2948  ثؤؤظ  لعبؤان  فؤؤي :   معاشيؤ  بؤ   ؤؤل  رنه إلؤى معقؤل بؤؤ   سؤار رنه إلؤؤى  لييؤي  دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ   ؤال
 . ( لولج كوجل  إلي 

 

  نن الترمذي :
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 2168  ثؤؤظ هووؤؤا  ليؤؤاس إة ؤؤظ تقؤؤلؤش  يؤؤذه  آل ؤؤ   ؤؤا هووؤؤا  لؤؤذو  هللاميؤؤر  ييؤؤةكظ :   يؤؤ  هبؤؤي  كؤؤل  لصؤؤاوق هةؤؤ   ؤؤال
هة سؤؤؤكظ ال  ضؤؤؤلكظ مؤؤؤ  ضؤؤؤل إذ   يتؤؤؤاوتظ شىةؤؤؤي سؤؤؤمعن رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  قؤؤؤرل إ   ليؤؤؤاس إذ  رهش  

 .(   عقاص مي   ل الظ فيظ  أرذش  ييى وا   هشبك ه   عموظ  
   2177   ثظ ذكل رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فتيؤ  :   ي  هم مالك  ليوحي   الن  سآاشش ي  رجل ي

فقلبوا  الن  ين  ا رسرل   مؤ  رنؤل  ليؤاس فنوؤا  ؤال رجؤل فؤي مابؤنت  وؤمني ةقوؤا شيعيؤا ربؤ  شرجؤل هللارؤذ بؤلهس 
 ( . فلس   خةا  لعاش شيخة رة 

 2188    ثؤظ  خؤلج فؤي هللارؤل  لحمؤا   ؤرم  :   ب  مسؤعرن  ؤال  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ي  ييا
هةا    ألسيا  س واء  ألةالم  قلءش   لقلهللا  ال  جاشه تل  نوظ  قرلر  م   رل رنؤل  ليليؤ   مل ؤر  مؤ   لؤاو  كمؤا 

 ( .   ملق  لسوظ م   للمة 

 

 :  نن أ)ي  اوو 

 4242 سمعن ييا   ب  يمل ثظ  قؤرل :   كيؤا  عؤرن  ثؤظ رسؤرل    دؤيى  ي  يمنل ب  ياةي  لعيسي  ال
  ييةؤ  شسؤيظ فؤذكل  ل ؤت  فؤؤأك ل فؤي ذكليؤا ةتؤى ذكؤؤل فتيؤ   ألةؤالس فقؤال  ا ؤل  ؤؤا رسؤرل   شمؤا فتيؤ   ألةؤؤالس 
  ؤال يؤي يؤلص شةؤلص ثؤظ فتيؤ   لسؤل ء نريوؤا مؤ  تحؤن  ؤامي رجؤل مؤ  هيؤل بنتؤي وؤحيظ هةؤ  ميؤي شلؤةس ميؤي شىةمؤؤا
هشلةا ي  لمتقر  ثظ  صؤطيم  ليؤاس ييؤى رجؤل كؤرر  ييؤى ضؤي  ثؤظ فتيؤ   لؤا ةماء ال تؤاع هةؤا  مؤ  يؤذه  ألمؤ  إال 
لطمتؤ  لطمؤؤ  فؤلذ   نؤؤل  ةقضؤن تمؤؤانت  صؤؤبم  للجؤل فنوؤؤا ممميؤا شيمسؤؤي كؤؤافل  ةتؤى  صؤؤنل  ليؤاس إلؤؤى فسؤؤطاآن  

 اةت لش   لاجال م  ورم  هش م  غاه ( .فسطا  إ ما  ال ة اق فة  شفسطا  ة اق ال إ ما  فة  فلذ  كا  ذ كظ ف

 4244  يؤ  ةصؤؤل بؤؤ  يادؤظ يؤؤ  سؤؤية  بؤؤ  رالؤا  ؤؤال :   ثؤؤظ هتنؤن  ل رفؤؤ  فؤؤي همؤؤ  ةسؤي  تسؤؤتل هجيؤؤب ميوؤؤا
 ااال فارين  لمسجا فلذ  داع م   للجال شىذ  رجل جالس تعلف إذ  رهوتؤ  هةؤ  مؤ  رجؤال هيؤل  لحجؤاه  ؤال  يؤن 

ف يذ  يذ  ةذ    ب   لةما  داةب رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فقؤال م  يذ  فتجوميي  لقرم ش الر  هما تعل 
ةذ  ؤؤ  إ   ليؤؤاس كؤؤاةر   سؤؤألر  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ يؤؤ   لخنؤؤل شكيؤؤن هسؤؤأل  يؤؤ   لشؤؤل فأةا ؤؤ   لقؤؤرم 

ه كؤر   عؤاه بؤل   أ صاريظ فقال إةي  ا هر   لذي تي لش  إةي  ين  ا رسرل   هرهون يذ   لخنؤل  لؤذي هيطاةؤا  
كمؤؤا كؤؤا   ييؤؤ   ؤؤال ةعؤؤظ  يؤؤن فمؤؤا  لعصؤؤم  مؤؤ  ذلؤؤك  ؤؤال  لسؤؤةا  يؤؤن  ؤؤا رسؤؤرل   ثؤؤظ مؤؤاذ   كؤؤر   ؤؤال إ  كؤؤا  هلل 
رية ؤؤ  فؤؤي  ألرض فضؤؤلص ظوؤؤل  شهرؤؤذ مالؤؤك فأآعؤؤ  ش إال فمؤؤن شهةؤؤن يؤؤاض  جؤؤذل بؤؤجل   يؤؤن ثؤؤظ مؤؤاذ   ؤؤال ثؤؤظ 

شهره شم  ش   في ةوؤله شجؤب شهره شةؤط هجؤله  ؤال  خلج  لاجال مع  ةول شةار فم  ش   في ةاره شجب هجله شةط 
  ين ثظ ماذ   ال ثظ يي قةام  لساي   ( . 

 4252  يؤؤ  هبؤؤي هسؤؤماء يؤؤ  ثربؤؤا   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :   ثؤؤظ إ    هش  لؤؤي  ألرض
يوؤا شهيطنؤن  ل يؤحي  هش  ال إ  ربي هش  لي  ألرض فلهون مشار وا شمااربوا شى  ميك همتي سؤنيي  مؤا هشي لؤي م

 ألةمؤؤل ش ألبؤؤةة شىةؤؤي سؤؤألن ربؤؤي ألمتؤؤي ه  ال ووي وؤؤا شيشؤؤلش   عامؤؤ  شال  سؤؤيط ييؤؤنوظ يؤؤاش  مؤؤ  سؤؤر  هة سؤؤوظ 
فةسؤؤتيةم بةضؤؤتوظ شى  ربؤؤي  ؤؤال لؤؤي  ؤؤا محمؤؤا إةؤؤي إذ   ضؤؤنن  ضؤؤاء فلةؤؤ  ال وؤؤلن شال هيي وؤؤظ شيشؤؤلش   عامؤؤؤ  شال 

ر  جتمؤؤ  ييؤؤنوظ مؤؤ  بؤؤن  ه طاريؤؤا هش  ؤؤال  أ طاريؤؤا ةتؤؤى هسؤؤيط ييؤؤنوظ يؤؤاش  مؤؤ  سؤؤر  هة سؤؤوظ فةسؤؤتيةم بةضؤؤتوظ لؤؤ
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 كر   عضوظ وويؤك  عضؤا شةتؤى  كؤر   عضؤوظ  سؤيي  عضؤا شىةمؤا هرؤاف ييؤى همتؤي  أل مؤ   لمضؤين  شىذ  شضؤ  
 لسةا في همتي لظ ولف  ييوا إلى ورم  ل ةام  شال تقرم  لساي  ةتى تيحق قبا ؤل مؤ  همتؤي  المشؤلكن  شةتؤى تعيؤا 

 ألشثؤا  شىةؤ  سؤةكر  فؤي همتؤي كؤذ بر  ثالثؤر  كيوؤظ وؤحيظ هةؤ  ةيؤي شهةؤا رؤاتظ  ليينؤن  ال ةيؤي  عؤاي قبا ل م  همتي 
 شال تح ل آا    م  همتي ييى  لحق  ال ب  عةسى ظايلي  ال  ضليظ م  رال وظ ةتى  أتي همل    .

 4256 يى   ييةؤؤ  يؤ  ي مؤؤا   لشؤؤحام  ؤال ةؤؤاثيي مسؤؤيظ بؤ  هبؤؤي  كؤؤل  يؤ  هبةؤؤ   ؤؤال  ؤال رسؤؤرل    دؤؤ
شسؤؤيظ :    ثؤؤظ إةوؤؤا سؤؤت ر  فتيؤؤ   كؤؤر   لمضؤؤطج  فنوؤؤا رنؤؤل  مؤؤ   لجؤؤالس ش لجؤؤالس رنؤؤل  ش لقؤؤا ظ رنؤؤل  مؤؤ   لمابؤؤي 
ش لمابؤؤي رنؤؤل  مؤؤ   لسؤؤايي  ؤؤال  ؤؤا رسؤؤرل   مؤؤا تؤؤأملةي  ؤؤال مؤؤ  كاةؤؤن لؤؤ  إبؤؤل فينيحؤؤق  لبيؤؤ  شمؤؤ  كاةؤؤن لؤؤ  غؤؤيظ 

مؤؤ  لؤؤظ  كؤؤ  لؤؤ  بؤؤيء مؤؤ  ذلؤؤك  ؤؤال فيةعمؤؤا إلؤؤى سؤؤة   فينيحؤؤق  ايمؤؤ  شمؤؤ  كاةؤؤن لؤؤ  هرض فينيحؤؤق  أرضؤؤ   ؤؤال ف
 فيةضلص  حاه ييى ةل  ثظ لنيجر ما  ستطاع  ليجاء  (.

 

  نن ا)ن ماجه :
 3932    ثؤؤظ رهوؤن رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  طؤؤرف  ال عبؤ  شيقؤؤرل مؤؤا :   ييؤؤا   بؤؤ  يمؤلش  ؤؤال يؤ

بنؤاه لحلمؤؤ   لمؤؤمم  هي ؤظ ثؤؤظ   ةلمؤؤ  ميؤؤك  هآنبؤك شهآنؤؤب ريحؤؤك مؤا هي مؤؤك شهي ؤؤظ ةلمتؤك ش لؤؤذي ة ؤؤس محمؤؤا
 ( . مال  شنم  شه  ة      إال رنل 

 3948  ثؤظ مؤ   اتؤل تحؤن ر  ؤ  يمةؤ  وؤاير إلؤى  :  ي  هبي يليؤل   ؤال  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
 ( . يصية  هش  اضب لعصية  فقتيت  جايية  

 3949  ثؤظ سؤألن  لييؤي  :   لوؤا فسؤني   الؤن سؤمعن هبؤي  قؤرل ي  عبان ب  ك نل  لشامي ي   مله  ميوظ  قؤال
دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فقيؤن  ؤا رسؤرل   همؤ   لعصؤية  ه   حؤب  للجؤل  رمؤ   ؤال ال شل ؤ  مؤ   لعصؤية  ه   عؤن  

 ( .  للجل  رم  ييى  ل يظ

 3961 ي  فتيؤؤا ثؤظ إ  بؤؤن  وؤؤاي  لسؤؤا  :  يؤ  هبؤؤي مرسؤؤى  ألبؤؤعلي  ؤؤال  ؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
كقطؤؤ   لينؤؤل  لم يؤؤظ  صؤؤبم  للجؤؤل فنوؤؤا ممميؤؤا شيمسؤؤي كؤؤافل  شيمسؤؤي ممميؤؤا شيصؤؤبم كؤؤافل   لقايؤؤا فنوؤؤا رنؤؤل ش لقؤؤا ظ 
فنوؤا رنؤؤل مؤؤ   لمابؤي ش لمابؤؤي فنوؤؤا رنؤل مؤؤ   لسؤؤايي ف سؤلش   سؤؤةكظ ش طعؤؤر  هشتؤاركظ ش ضؤؤلبر   سؤؤنرف ظ  لحجؤؤار  

 .  (فل  نرل ييى هةاكظ فيةك  كخنل  بيي هللانم 

 3967  ثؤؤظ ت ؤر  فتيؤؤ  تسؤؤتي ف  لعؤؤلص  :  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤلش  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  يؤ
 ( .  تاليا في  ليار  ليسا  فنوا هبا م  ش    لسةا

 3969 ثؤظ مؤل  ؤ  رجؤل لؤ  بؤلف فقؤال لؤ  ييقمؤ  إ  لؤك رةمؤا شى  لؤك ةقؤا شىةؤي :  ي  ييقم  ب  ش ؤاص  ؤال
 يظ ييؤؤايظ  مؤؤا بؤؤاء   ه  تؤؤت يظ  ؤؤ  شىةؤؤي سؤؤمعن بؤؤالل بؤؤ   لحؤؤار   لمحةؤؤي رهوتؤؤك تؤؤارل ييؤؤى يؤؤمالء  ألمؤؤل ء شتؤؤت

داةب رسرل    ديى   يية  شسيظ   قرل  ال رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ إ  هةؤاكظ لنؤت يظ  ال يمؤ  مؤ  
ةؤؤاكظ لنؤؤت يظ رضؤؤر     مؤؤا   ؤؤ  ه  تييؤؤ  مؤؤا بياؤؤن فةكتؤؤب   يؤؤح شجؤؤل لؤؤ  بوؤؤا رضؤؤر ة  إلؤؤى وؤؤرم  ل ةامؤؤ  شى  ه

 ال يمؤ  مؤ  سؤؤخط   مؤا   ؤؤ  ه  تييؤ  مؤا بياؤؤن فةكتؤب   يؤؤح شجؤل ييةؤؤ  بوؤا سؤخط  إلؤؤى وؤرم ويقؤؤاه  ؤال ييقمؤؤ  
 .(فاة ل شيحك ماذ  تقرل شماذ  ت يظ    فلص كالم  ا ميعيي ه  هت يظ    ما سمعن م  بالل ب   لحار 
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 3973  يية  شسيظ في سؤ ل فأدؤبحن ورمؤا  ليبؤا ميؤ  ثظ كين م   لييي  ديى  :   ي  معاذ ب  جيل  ال 
شةح  ةسنل فقين  ا رسرل   هريلةي  عمل وارييي  لجيؤ  شيبايؤاةي مؤ   ليؤار  ؤال لقؤا سؤألن ي ةمؤا شىةؤ  لةسؤنل 
ييى م   سله   يية  تعيا   ال تشل     بنئا شت ةظ  لصال  شتمتي  لحكؤا  شتصؤرم رمضؤا  شتحؤ   لينؤن ثؤظ هال 

بر ص  لخنل  لصرم جي  ش لصا   تط    لخطنئ  كما  ط    ليار  لماء شدال   للجؤل فؤي جؤرف  لينؤل هنلك ييى ه
يمؤؤرنه  ثؤظ  ؤؤله تتجؤؤافى جيؤؤربوظ يؤؤ   لمضؤؤاج  ةتؤى بيؤؤ  جؤؤح ء  مؤؤا كؤؤاةر   عميؤؤر  ثؤظ  ؤؤال هال هريؤؤل  بؤؤلهس  ألمؤؤل ش

فقال ت ف ييةك يؤذ   يؤن  ؤا ةيؤي   شذرش  سيام   لجوان ثظ  ال هال هريل   مال  ذلك كي   ين بيى فأرذ بيساة  
(  شىةا  لمم رذش   ما ةت يظ     ال ث يتك همك  ا معاذ يل  كب  لياس ييى شجؤريوظ فؤي  ليؤار إال ةصؤا ا هلسؤيتوظ

. 

 3977  ثؤؤظ رنؤؤل معؤؤا ش  ليؤؤاس لوؤؤظ رجؤؤل ممسؤؤك  :   يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  ه   لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال
ل ييؤؤى متيؤؤ  كيمؤؤا سؤؤم   ةعؤؤ  هش فحيؤؤ  آؤؤار ييةؤؤ  إلنوؤؤا ويتاؤؤي  لمؤؤرت هش  لقتؤؤل  عيؤؤا  فلسؤؤ  فؤؤي سؤؤينل   شيطنؤؤ

م اة  شرجل في غيةم  في رهس بؤع   مؤ  يؤذه  لشؤعاف هش  طؤ  ش ن مؤ  يؤذه  ألشن ؤ    ؤةظ  لصؤال  شيؤمتي  لحكؤا  
    ( .شيعيا رب  ةتى  أتة   لةقن  لةس م   لياس إال في رنل

  :باب )دأ اا الم غريبا   
 3986 ثؤؤؤظ بؤؤاه  إلسؤؤالم غليبؤؤؤا شسؤؤةعرن غليبؤؤؤا :     هبؤؤي يليؤؤؤل   ؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ يؤؤ

 ( . فطربى ليالباء

 3988   ثؤؤظ إ   إلسؤؤالم بؤؤؤاه  :   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   يؤؤ  هبؤؤي  ألةؤؤرص يؤؤ  ييؤؤا
 ( . ليح ع م   ل با ل غليبا شسةعرن غليبا فطربى ليالباء  ال  نل شم   لالباء  ال  

 :باب من ترج  له السالمة من الفتن   
 3989 هة  ثظ رلج ورما إلى مسؤجا رسؤرل    دؤيى    :  ي  هيا ب  هسيظ ي  هبة  ي  يمل ب   لخطاص

يية  شسيظ  فرجا معاذ ب  جيل  ايا  ثظ  يل  لييي  ديى   يية  شسيظ  وبكي فقال مؤا وبكةؤك  ؤال وبكنيؤي بؤيء 
ت  م  رسرل    ديى   ييةؤ  شسؤيظ  سؤمعن رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل إ   سؤنل  لليؤاء بؤل  سمع

 ألت ةؤاء  ألرفةؤاء  لؤذو  إذ  غؤابر  لؤظ   تقؤاش  شى   شى  م  يان  هلل شلةا فقا  اره    المحارب  إ     حب  ألبل ر
 .( خلجر  م  كل غيل ء م يم ةضلش  لظ واير  شلظ  علفر   يربوظ مصابةم  لوا  

 3990  ثؤظ  ليؤاس كلبؤل ما ؤ  ال ت ؤان تجؤا  :   ي  ييا   ب  يمل  ال  ال رسرل    ديى   ييةؤ  شسؤيظ
  ( .فنوا ر ةي  

 :باب افترا  ارمم   
   3992  ثؤؤظ  فتل ؤؤن  لنوؤؤرن ييؤؤى إةؤؤا   :  يؤؤ  يؤؤرف بؤؤ  مالؤؤك  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ

ن  فل   فر ةا  في  لجي  شسبعر  في  ليار ش فتل ن  ليصار  ييى ثيتؤن  شسؤبعن  فل ؤ  فلةؤا  شسؤبعر  فؤي شسبع
ثيتؤؤا    ليؤار شش ةؤؤا  فؤؤي  لجيؤؤ  ش لؤؤذي ة ؤؤس محمؤؤا بنؤؤاه لت تؤؤل   همتؤي ييؤؤى ثؤؤال  شسؤؤبعن  فل ؤؤ  ش ةؤؤا  فؤؤي  لجيؤؤ  ش

  ( .شسبعر  في  ليار  نل  ا رسرل   م  يظ  ال  لجماي  
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 4001  ثظ بنيما رسرل    ديى   يية  شسيظ  جالس فؤي  لمسؤجا إذ نريؤن  مؤله  مؤ  :   يا ش   الن  ي
محييؤؤ  تلفؤؤل فؤؤي هييؤؤ  لوؤؤا فؤؤي  لمسؤؤجا فقؤؤال  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤا هووؤؤا  ليؤؤاس  ةوؤؤر  ةسؤؤاءكظ يؤؤ  لؤؤبس 

 .( حيي  شتبختل  في  لمساجا لحيي  ش لتبختل في  لمسجا فل  بيي إسل  نل لظ ويعير  ةتى لبس ةساؤيظ  ل

 4019  ه يؤؤؤؤل يينيؤؤؤؤا رسؤؤؤؤرل    دؤؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤؤيظ فقؤؤؤؤال ثؤؤؤؤظ  ؤؤؤؤا معشؤؤؤؤل :   يؤؤؤؤ  ييؤؤؤؤا   بؤؤؤؤ  يمؤؤؤؤل  ؤؤؤؤال
 لموؤاجلي  رمؤس إذ   بتينؤؤتظ بوؤ  شهيؤؤرذ  ؤاهلل ه  تؤاركري  لؤؤظ ت وؤل  ل اةشؤؤ  فؤي  ؤرم  ؤؤط ةتؤى  عييؤؤر  بوؤا إال فشؤؤا 

فؤؤي هسؤؤالفوظ  لؤؤذو  مضؤؤر  شلؤؤظ ويقصؤؤر   لمكةؤؤال ش لمنؤؤح   إال  لشؤؤا  فؤؤنوظ  لطؤؤاير  ش ألشجؤؤاع  لتؤؤي لؤؤظ ت ؤؤ  مضؤؤن 
 السين  شبا   لمئرةؤ  شجؤرر  لسؤيطا  ييؤنوظ شلؤظ  ميعؤر  هكؤا  همؤر لوظ إال ميعؤر   لقطؤل مؤ   لسؤماء شلؤرال  ليوؤا ظ لؤظ 

وؤاووظ شمؤا لؤظ  مطلش  شلظ ويقضر  يوا   شيوا رسرل  إال سيط   يينوظ يؤاش  مؤ  غنؤليظ فأرؤذش   عؤة مؤا فؤي ه
 ( . تحكظ ه متوظ  كتاص   شيتخنلش  مما هةحل   إال جعل    أسوظ بنيوظ

 4020 ثؤؤؤظ لةشؤؤؤلب  ةؤؤؤاس مؤؤؤ  همتؤؤؤي  :   يؤؤؤ  هبؤؤؤي مالؤؤؤك  ألبؤؤؤعلي  ؤؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ
يجعؤؤل مؤؤيوظ  لقؤؤلن   لخمؤل  سؤؤمرةوا  انؤؤل يؤؤا   عؤؤحف ييؤؤى رءشسؤؤوظ  المعؤاهف ش لمايةؤؤات  خسؤؤف   بوؤؤظ  ألرض ش 

 ( .ش لخياهيل

 4021 ثؤؤظ ويعؤؤيوظ   شييعؤؤيوظ  لالييؤؤر    :  يؤؤ   ليؤؤل ء بؤؤ  يؤؤاهص  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 .  ( ال نش ص  ألرض 

 4049 ثؤؤظ وؤؤارس  إلسؤؤالم كمؤؤا وؤؤارس  :    يؤؤ  ةذ  ؤؤ  بؤؤ   لةمؤؤا   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
وؤار  مؤا دؤةام شال دؤال  شال ةسؤك شال دؤا   شلةسؤل  ييؤى كتؤاص   يؤح شجؤل فؤي لنيؤ  فؤال شبي  ل رص ةتى ال 

وبقى في  ألرض مي  هللا   شتبقى آر  ف م   لياس  لشةر  ل ينل ش لعجره  قرلر  هنركيؤا هللا اءةؤا ييؤى يؤذه  ل يمؤ  ال 
ارش  مؤا دؤال  شال دؤةام شال ةسؤك شال إل  إال   فيح  ةقرلوا فقال ل  دي  ما تايؤي يؤيوظ ال إلؤ  إال   شيؤظ ال وؤ

دا   فأيلض يي  ةذ    ثظ رنيا يية  ثالثا كل ذلك  علض ييؤ  ةذ  ؤ  ثؤظ ه يؤل ييةؤ  فؤي  ل ال ؤ  فقؤال  ؤا دؤي  
 ( . تيجنوظ م   ليار ثالثا

 4054   ثظ إ    يح شجل إذ  هر ن ه  وويؤك ييؤا  ةؤحع  :   ب  يمل ه   لييي  ديى   يية  شسيظ   ال ي
مي   لحةاء فلذ  ةؤحع ميؤ   لحةؤاء لؤظ تيقؤ  إال مقنتؤا ممقتؤا فؤلذ  لؤظ تيقؤ  إال مقنتؤا ممقتؤا ةحيؤن ميؤ   ألماةؤ  فؤلذ  ةحيؤن 
مي   ألماة  لظ تيق  إال را يا مخرةا فلذ  لظ تيق  إال را يا مخرةا ةحين ميؤ   للةمؤ  فؤلذ  ةحيؤن ميؤ   للةمؤ  لؤظ تيقؤ  

 ( . ةما ميعيا ةحين مي  ربق   إلسالمإال رجةما ميعيا فلذ  لظ تيق  إال رج

 4058  ثؤؤؤظ همتؤؤؤي ييؤؤؤى رمؤؤؤس آبقؤؤؤات :   يؤؤؤ  هةؤؤؤس بؤؤؤ  مالؤؤؤك يؤؤؤ  رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ   ؤؤؤال
ما ؤؤ  سؤؤي  هيؤؤل تؤؤل ةظ شتر دؤؤل ثؤؤظ  لؤؤذو  ويؤؤرةوظ إلؤؤى  فؤؤأربعر  سؤؤي  هيؤؤل بؤؤل شتقؤؤر  ثؤؤظ  لؤؤذو  ويؤؤرةوظ إلؤؤى يشؤؤلي  ش

  ( .لولج  لولج  ليجا  ليجا ما   سي  هيل تا بل شتقاآ  ثظ   ستن  ش
 

 صويح ا)ن حباو : 
 6703  ثؤظ لتتؤبع  سؤي   لؤذو   ؤيي ظ بؤيل  :   ي  هبي سعنا  لخاري ه  رسرل    ديى   يية  شسؤيظ   ؤال

 شيل شذر يا بذر ع ةتى لؤر سؤي ر  جحؤل ضؤب لسؤي تمره  ييؤا  ؤا رسؤرل  لنوؤرن ش ليصؤار   ؤال رسؤرل    دؤيى   
 . (. يية  شسيظ فم 
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 6704  ثؤؤظ  ؤؤانرش   األيمؤؤؤال فتيؤؤا كقطؤؤ   لينؤؤؤل :   يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل   ؤؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ
 (.  لم يظ  صبم  للجل فنوا ممميا شيمسي كافل  شيصبم كافل شيمسي ممميا وية  نوي   علض م   لاةةا

 6706   ثؤؤظ لؤؤر تعيمؤؤر  مؤؤا هييؤؤظ لضؤؤحكتظ  :  يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  يؤؤ  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال
لبكنؤؤتظ ك نؤؤل    وؤؤل  لي ؤاق شتلفؤؤ   ألماةؤؤ  شت ؤؤبة  للةمؤ  شيؤؤتوظ  ألمؤؤن  هةؤؤاخ  كؤظ  لشؤؤلف  لجؤؤر   ؤؤالر  شمؤؤا   يؤنال ش

 (.  لشلف  لجر   ا رسرل    ال فت  كقط   لينل  لم يظ
 6715   ضؤ  يؤل   إلسؤالم يؤلش  يؤلش  ثؤظ لتيتق:   ي  هبي همامؤ   ؤال  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ

   . ( ف يما  ةتقضن يلش  تشيث  لياس  التي تينوا فأشلو  ةقضا  لحكظ شهللارلي   لصال 

 6726  ثؤؤظ لةؤؤأتن  همؤؤا  ال وبؤالي  لمؤؤلء  مؤؤا هرؤؤذ :   يؤ  هبؤؤي يليؤؤل   ؤؤال  ؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ
 . (  لمال  حالل هش ةل م

 6729  ثؤظ رنؤل همتؤي  لقؤل   لؤذي  ع ؤن :   رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ي  يمل   ب  ةصن   ال  ال
فؤؤؤنوظ ثؤؤؤظ  لؤؤؤذو  ويؤؤؤرةوظ ثؤؤؤظ   هييؤؤؤظ هذكؤؤؤل  ل الؤؤؤث هم ال ثؤؤؤظ ويشؤؤؤأ  ؤؤؤرم  شؤؤؤواش  شال  ستشؤؤؤواش  شييؤؤؤذرش  شال ورفؤؤؤر  

   .  شيخرةر  شال ومتمير  شي شر فنوظ  لسم 

 6754     ثؤظ لةكؤرة  فؤي همتؤي :   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل هبر يامل شهبر مالؤك  ألبؤعليا  سؤمعا رسؤرل
 ( .  ه ر م  ستحير   لحليل ش لخمل ش لمعاهف

 6760  ال تقؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى وتبؤؤايى  ليؤؤاس :   يؤؤ  هةؤؤس بؤؤ  مالؤؤك  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 . (في مساجايظ في  لمساجا   ذكل  إلربار  أ  م  همار  هللارل  لحما   بتاال  لياس  حاوث  لاةةا 

 6761 كر  فؤي هللارؤل  لحمؤا   ؤرم  كؤر  ةؤاو وظ فؤي ةسؤ:      ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى ييةؤ  شسؤيظ  ي  ييا
 (  . مساجايظ لةس هلل فنوظ ةاج 

ثؤظ ال تقؤرم  لسؤاي  ةتؤى تتسؤافاش  فؤي :   ي  ييا   ب  يملش  ال  ال رسرل    ديى   ييةؤ  شسؤيظ  6767
   (. نل  ين إ  ذ   ل ا    ال ةعظ لةكرة  لطليق تسافا  لحم

 6768     يؤؤ  هةؤؤس بؤؤ  مالؤؤك هةؤؤ   ؤؤال ورمؤؤا هال هةؤؤاث ظ  حؤؤاوث ال  حؤؤاث ظ  ؤؤ  هةؤؤا  عؤؤاي سؤؤمعت  مؤؤ  رسؤؤرل
ثؤظ ال تقؤرم  لسؤاي  هش مؤ  بؤل  ط  لسؤاي  :  ديى   يية  شسؤيظ  سؤمعن رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل 

 للجال شت  ل  ليسؤاء ةتؤى  كؤر  لخمسؤن   مؤله  قؤةظ  ل شيشلص  لخمل شي ول  لحةى شيقله  ولف   لعيظ شيك ل  لجو
 (. ش ةا

 

 : موار  الظملو إل  زوائد ا)ن حباو ل سنممي
 1836  إ  إبيؤةس  ؤا وؤئس ه   عيؤاه  لمصؤير  شل يؤ  فؤي :   ي  جابل ي   لييي  ديى   يية  شسؤيظ   ؤال

 ( .  لتحليش بنيوظ

 1842  ال  مؤؤيع  هةؤاكظ مخافؤؤ   ليؤؤاس ه  :    لخؤؤاري يؤؤ   لييؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ   ؤؤال يؤ  هبؤؤي سؤعنا
 .  ( قرل هش وت يظ  حق إذ  رهللاه هش يلف   ال هبر سعنا فما ه ل بيا  ليالء ةتى دلةا شىةا لييي  في  لسل 
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 1845  جؤؤل شيؤؤال إ   :   سؤؤم  ه ؤؤا سؤؤعنا  لخؤؤاري وؤؤذكل هةؤؤ  سؤؤم  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل 
 سؤؤأل  لعيؤؤا وؤؤرم  ل ةامؤؤ  ةتؤؤى هةؤؤ  لةقؤؤرل لؤؤ  مؤؤا ميعؤؤك إذ رهوؤؤن  لمي ؤؤل ه  تي ؤؤله فؤؤلذ  لقؤؤ    ييؤؤا  ةجتؤؤ  فةقؤؤرل  ؤؤا 

 ( . رص شثقن  ك شفل ن م   لياس هش فل ن م   لياس ششثقن  ك

 
 ( :    لحاكظ  ليةسابرري  هبر ييا   المستدر  و   الصويونن

 8294  إةي ألييظ هيؤل نويؤن  مؤ  همؤ  محمؤا  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فؤي  ليؤار :      ال ي  ةذ    ب   لةما
 ؤرم  قرلؤؤر  إ  كؤؤا  هشليؤؤا ضؤؤالال مؤؤا  ؤؤال رمؤؤس دؤؤير ت فؤي  لنؤؤرم ش لينيؤؤ  إةمؤؤا يؤؤر دؤؤالتا   لعصؤؤل ش ل جؤؤل ش ؤؤرم 

 .    يذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه ( . قرلر  إةما  إل ما  كالم شى  هةى شى   تل

 8301  تذ كلةا فتم  لقسؤطيطنية  ش للشمةؤ  فؤايا ييؤا :   ييا   ب  يملش ب   لعاص رضي   ييوما  قرل
  ب  يملش  صياشق ف تح  فقال كيا ييا رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ة تؤب فقؤال رجؤل هي  لمؤاويتن  ت ؤتم 

  .يذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه(   يل  ا رسرل    ال ماوي  يل ل وليا ماوي   لقسطيطنية 
 8302  هيؤاذ   :  ي  جابل ب  ييا   رضي   ييوما ه   لييي  ديى   يية  شسيظ  ال ل عب بؤ  يجؤل

   ؤا كعؤؤب مؤؤ  إمؤؤار   لسؤؤ واء  ؤؤال شمؤؤا إمؤؤار   لسؤ واء  ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال همؤؤل ء  كرةؤؤر   عؤؤاي ال ووؤؤاش  بوؤؤاوي شال 
تي فم  دا وظ  كؤذبوظ شهيؤاةوظ ييؤى ظيموؤظ فأشلئؤك لةسؤر  ميؤي شلسؤن مؤيوظ شال وؤلنش  ييؤى ةرضؤي  ستير   سي

شم  لظ  صا وظ  كذبوظ شلظ  عيوظ ييى ظيموظ فأشلئؤك ميؤي شهةؤا مؤيوظ شسؤنلنش  ييؤى ةرضؤي  ؤا كعؤب بؤ  يجؤل  
رل  لجيؤ  لحؤظ ةيؤن مؤ   لصرم جي  ش لصا   تط    لخطنئ  ش لصال   لبا  هش  ال بليا   ا كعب ب  يجل  ال وؤا

يؤذ  ةؤاوث  ( .  ليار هشلى     ا كعب بؤ  يجؤل   ليؤاس غان ؤا  فميتؤاع ة سؤ  فمعتقوؤا هش  ؤال فمربقوؤا   سحن هبا 
 .دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه   

 8303  بنيؤا ةحؤ  مؤ  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  :   ي  يرف ب  مالؤك  ألبؤجعي رضؤي   ييؤ   ؤال
سرل    ديى   يية  شسيظ  في قب  م  هللانم إذ ملرت فسم  درتي فقال  ؤا يؤرف بؤ  مالؤك في غحش  تير  شر 

 نرؤؤل فقيؤؤن  ؤؤا رسؤؤرل   هكيؤؤي هم  عضؤؤي فقؤؤال بؤؤل كيؤؤك  ؤؤال فؤؤارين فقؤؤال  ؤؤا يؤؤرف  يؤؤان سؤؤتا بؤؤن  وؤؤاي  لسؤؤاي  
ةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤل إةؤؤا  فقيؤن مؤؤا يؤؤ   ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال مؤؤرت رسؤؤرل   فبكؤؤى يؤؤرف ثؤؤظ  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   يي

 يؤؤن إةؤؤا  ثؤؤظ  ؤؤال شفؤؤتم بنؤؤن  لمقؤؤاس  ؤؤل  ثيؤؤن   يؤؤن  ثيؤؤن   ؤؤال شمؤؤرت  كؤؤر  فؤؤي همتؤؤي كعقؤؤاص  لاؤؤيظ  ؤؤل ثؤؤال  
 يؤؤن ثؤؤال   ؤؤال شت ؤؤتم لوؤؤظ  لؤؤاةةا ةتؤؤى  عطؤؤى  للجؤؤل  لما ؤؤ  فةسؤؤخطوا  ؤؤل هربؤؤ   يؤؤن هربؤؤ  شفتيؤؤ  ال وبقؤؤى هةؤؤا مؤؤ  

ت ؤؤر  بنؤؤي ظ شبؤن  بيؤؤي  ألدؤؤ ل  ؤأترة ظ ييؤؤى ثمؤؤاةن    لمسؤيمن  إال نريؤؤن ييةؤ  بنتؤؤ   ؤؤل رمؤس  يؤؤن رمؤؤس شياةؤ 
غا   كل غا    ثيا يشل هل ا ثظ  اارش   كظ ةتى ةمل  مله   ال فيما كا  يام يمر س هيمر  ه  يؤرف بؤ  مالؤك 
 ال لمعاذ ب  جيل إ  رسرل    ديى   يية  شسيظ   ال لي  يان ستا بن  واي  لسؤاي  فقؤا كؤا  مؤيو   لؤ ال  

ال  فقؤال معؤؤاذ إ  لوؤذ  مؤا  شل ؤ  رمؤؤس هظييؤي ظ مؤ  هنر  مؤيو  بؤؤنئا ثؤظ  سؤتطاع ه   مؤرت فيةمؤؤن ه  شبقؤي  لؤ 
  ول  لتالي  ييى  لميابل شيعطى مال   ييى  ل ذص ش ليوتا  شس ك  لاماء  انؤل ةؤق شتقطؤ   ألرةؤام شيصؤبم 

  .جاهيذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خل (  لعيا ال واري هضال ير هم موتا 
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   8308   يؤذ  .  ( أتي ييةكظ هما  ال ويجر فة  إال م  نيؤا نيؤاء  لاؤلق :   ي  ةذ    رضي   يي   ال
 .إسيان دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه    

 8314  ي  يملش ب  ش  ص   ألساي ي  هبة   ؤال إةؤي لبال رفؤ  فؤي ن ري إذ سؤمعن ييؤى  ؤاص  لؤا ر  لسؤالم
 لسالم في  فيما نرل إذ  يؤر ييؤا   بؤ  مسؤعرن رضؤي   ييؤ  فقيؤن  ؤا ه ؤا ييؤا  لؤلةم   ييةكظ هل  فقين شييةك

ه ؤ  سؤاي  يؤذه ليحيؤار  شذلؤك فؤي ةحؤل  ل ونؤل   ؤال آؤال ييؤي  ليوؤار فتؤذكلت مؤ  هتحؤا  إلةؤ  فجعؤل  حؤاثيي يؤؤ  
دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل رسرل    ديى   يية  شسيظ  شهةاث   ال ثؤظ هةشؤأ  حؤاثيي فقؤال سؤمعن رسؤرل    

ت ؤر  فتيؤ   ليؤؤا ظ فنوؤا رنؤؤل مؤ   لمضؤؤطج  ش لمضؤطج  فنوؤؤا رنؤل مؤ   لقايؤؤا ش لقايؤا فنوؤؤا رنؤل مؤؤ   لقؤا ظ ش لقؤؤا ظ 
رنل م   لمابي ش لمابي رنل مؤ   لل كؤب ش لل كؤب رنؤل مؤ   لمجؤلي  يؤن  ؤا رسؤرل   شمتؤى ذلؤك  ؤال ذلؤك ه ؤام 

بظ تؤؤأملةي إ  هنركؤؤن ذلؤؤك  لحمؤؤا   ؤؤال  ك ؤؤف ة سؤؤك شيؤؤا  ش نرؤؤل ن ر   لوؤؤلج ةؤؤن  ال  ؤؤأم   للجؤؤل جيةسؤؤ   يؤؤن فؤؤ
 ال  ين  ا رسرل   هرهون إ  نرل ييى ن ري  ال فانرؤل بنتؤك  ؤال  يؤن فلهوؤن إ  نرؤل ييؤى بنتؤي  ؤال فانرؤل 

يؤؤؤذ  ةؤؤؤاوث دؤؤؤحةم ( .مسؤؤؤجا  ش دؤؤؤي  يكؤؤؤذ  شقؤؤؤبة بةمنيؤؤؤ  ييؤؤؤى  ل ؤؤؤرع ش ؤؤؤل ربؤؤؤي   ةتؤؤؤى تمؤؤؤرت ييؤؤؤى ذلؤؤؤك 
 . خلجاه  إلسيان شلظ 

 8325 ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  سؤت تلق همتؤي  :   ي  يؤرف بؤ  مالؤك رضؤي   ييؤ   ؤال 
يؤذ  ةؤاوث ( ييى  ض  شسبعن  فل   هي موا فل ؤ   ؤرم   ةسؤر   ألمؤرر بؤلهووظ فةحلمؤر   لحؤالل شيحييؤر   لحؤل م 

      .دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه

 8327 إة ظ فؤي همؤا   لقا ؤل فةؤ   ؤالحق رنؤل مؤ   لصؤامن ش لقؤا ظ :   عرن رضي   يي   ال ييا   ب  مس
فة  رنل م   لقايا شى   عاكظ هماةا  لصامن فةؤ  رنؤل مؤ   ليؤاآق ش لقايؤا فةؤ  رنؤل مؤ   لقؤا ظ  ؤال فقؤال رجؤل  ؤا 

 ؤال  ؤا فعيتمؤره  ه ا ييا  للةم  كةا  كر  همؤل مؤ  هرؤذ  ؤ   لنؤرم كؤا  يؤا  شمؤ  هرؤذ  ؤ   عؤا  لنؤرم كؤا  ضؤالل 
 يتيؤؤلش  ذلؤؤك بؤؤلجين  مؤؤل   قؤؤرم  عميؤؤر   المعادؤؤي فؤؤأة ل  كاليمؤؤا شدؤؤمن هةؤؤاكما فسؤؤيظ شت يؤؤظ  آلرؤؤل فقؤؤال إة ؤؤظ 

يؤذ  ( ت عيؤر  شت عيؤر  فأرؤذشه شذييؤر   ؤ  إلؤى ذي سؤيطاةوظ فيؤظ وؤحل هش لؤظ وح لؤر   ؤ  ةتؤى هرؤذ  أرؤذه شيمؤل  عميؤ  
 .ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه    

 8331  هووؤؤا  ليؤؤاس هظيؤؤت ظ فؤؤت  كأةوؤؤا  طؤؤ   لينؤؤل  لم يؤؤظ هووؤؤا  ليؤؤاس :   يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال
( فنوؤؤا هش  ؤؤال ميوؤؤا دؤؤاةب بؤؤاء  أكؤؤل مؤؤ  رهس غيمؤؤ  شرجؤؤل مؤؤ  شر ء  لؤؤارص هللارؤؤذ  عيؤؤا  فلسؤؤ   أكؤؤل مؤؤ  سؤؤة   

 .مر رف دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه 
إ   ليؤاس كؤؤاةر   سؤألر  رسؤؤرل    دؤؤيى   :   ةذ  ؤؤ  رضؤي   ييؤؤ   ؤؤال : يؤ  سؤؤية  بؤ  رالؤؤا  ؤال  8332* 

يية  شسيظ  ي   لخنل شكين هسأل  ي   لشل  ال  ين  ا رسرل   هرهون يؤذ   لخنؤل  لؤذي هيطاةؤا    كؤر   عؤاه 
ةؤ   ؤال ةعؤظ بل كما كا   يي   ال ةعظ  ين  ا رسرل   فما  لعصم  م  ذلك  ال  لسةا  ين شيل ليسؤةا مؤ    

 ال  ين ثظ ماذ   ال ثظ ياة  ييى نر   ال جماي  ييى فل ؤ  فؤل  كؤا  هلل يؤح شجؤل ورمئؤذ رية ؤ  ضؤلص ظوؤل  
إال فمن ياضا  جذل بؤجل   ؤال  يؤن ثؤظ مؤاذ   ؤال  خؤلج  لؤاجال شمعؤ  ةوؤل شةؤار فمؤ   آ  شهشهرذ مالك فاسم  ش 

 ( هجؤله  يؤن ثؤظ مؤاذ   ؤال ثؤظ إةمؤا يؤي قةؤام  لسؤاي  ش   في ةاره هجله شةط شهره شم  ش   في ةوله شجؤب شهره شةؤط
 يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه  
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 8333  إ  لي تيؤ  ش  ؤات شتعبؤات فمؤ   سؤتطاع مؤي ظ ه   مؤرت فؤي ش  اتوؤا :   ي  ةذ    رضي   يي   ؤال
 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه    ( فية عل 

 8337  لتيتقؤن  :  رضي   يي   قرل  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ي  هبي ةمنا هة  سم  ه ا يليل
يؤذ  ةؤاوث دؤحةم  إلسؤيان شلؤظ ( كما ويتقي  لتمل م   لج ي  فينذيي  رةاركظ شلنبقن  بؤل ركظ فمرتؤر  إ   سؤتطعتظ 

 . خلجاه 

 8343  ؤؤظ ةقؤؤا إال إذ  ال تح لؤؤر   خنؤؤل مؤؤا لؤؤظ  كؤؤ  ييؤؤةكظ همؤؤل ء ال وؤؤلش  ل:   يؤؤ  ةذ  ؤؤ  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال 
     .يذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  ( .باؤش  

 8344  ييا   ب  ر فؤ  مؤرلى هم سؤيم   ؤال سؤمعن ه ؤا يليؤل  رضؤي   ييؤ   قؤرل سؤمعن رسؤرل    دؤيى
  يية  شسيظ   قؤرل إ  آالؤن  ؤك مؤا  وربؤك ه  تؤل   رمؤا  اؤاش  فؤي سؤخط   شيلشةؤر  فؤي لعيتؤ  فؤي هوؤاووظ 

 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه  (.هذةاص  لبقل م ل
 8345  سؤمعن رسؤرل    دؤيى   :   ي  هبي  كل ب  هبي هينل  ل ق ي يؤ  هبةؤ  رضؤي   ييؤ   ؤال

ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل فؤي رطيتؤ   ؤا هووؤا  ليؤاس تربؤؤكر  ه  تعلفؤر  هيؤل  لجيؤ  مؤ  هيؤل  ليؤار هش  ؤال رةؤاركظ مؤؤ  
فقؤؤال رجؤؤل مؤؤ   ليؤؤاس  ؤؤظ  ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال  ال يؤؤاء  لحسؤؤ  ش ل يؤؤاء  لسؤؤن  هةؤؤتظ بؤؤورن  عضؤؤكظ ييؤؤى  بؤؤل ركظ
 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه  (  عة 

  8346  سؤؤةكر  :   يؤ  ييؤا   بؤ  يمؤؤلش رضؤي   ييومؤا ه  رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   ؤال
ثل ةتؤؤى  ؤؤأتر  هبؤؤر ص مسؤؤاجايظ ةسؤؤاؤيظ كاسؤؤةات ياريؤؤات ييؤؤى فؤؤي هللارؤؤل يؤؤذه  ألمؤؤ  رجؤؤال ولكيؤؤر  ييؤؤى  لمةؤؤا

رؤشسؤؤؤوظ كأسؤؤؤيم   لبخؤؤؤن  لعجؤؤؤاف إلعيؤؤؤري  فؤؤؤلةو  ميعرةؤؤؤات لؤؤؤر كاةؤؤؤن شر ءكؤؤؤظ همؤؤؤ  مؤؤؤ   ألمؤؤؤظ لخؤؤؤاموظ كمؤؤؤا 
يؤؤؤذ  ةؤؤؤاوث دؤؤؤحةم ييؤؤؤى بؤؤؤل  . (رؤؤامكظ ةسؤؤؤاء  ألمؤؤؤظ  ؤؤؤيي ظ فقيؤؤؤن ألبؤؤؤي شمؤؤؤا  لمةؤؤؤاثل  ؤؤال سؤؤؤلشجا ي امؤؤؤا 

  . لشةخن  شلظ  خلجاه 

   8348 إ   للجؤؤل لةخؤؤلج مؤؤ  بنتؤؤ  :     ييؤؤا   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ  هةؤؤ  ذكؤؤل  ل تيؤؤ  فقؤؤال يؤؤ
شمعؤؤ  نويؤؤ  فنلجؤؤ  شمؤؤا معؤؤ  بؤؤيء ميؤؤ   ؤؤأتي  للجؤؤل ال  ميؤؤك لؤؤ  شال لي سؤؤ  ضؤؤل  شال ة عؤؤا فةقسؤؤظ لؤؤ   ؤؤاهلل إةؤؤك 

ل  يؤؤذ  ةؤؤاوث دؤؤحةم ييؤؤى بؤؤ ( .ذوؤؤن فنلجؤؤ  مؤؤا ريؤؤى مؤؤ  ةاجتؤؤ   شؤؤيء ش ؤؤا هسؤؤخط   ييةؤؤ   لؤؤذون ش
  . لشةخن  شلظ  خلجاه 

   8349  ش لؤذي  ع يؤي  ؤالحق ال :   ي  هبي سيم  ي  هبي يليل  ي   لييي  ديى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال
تيقضي يذه  لاةةا ةتى  ق  بوظ  لخسف ش لمسر ش لقذف  الر  شمتؤى ذلؤك  ؤا ةيؤي    ؤأبي هةؤن شهمؤي  ؤال إذ  

وا بؤؤوان ت  لؤؤحشر شبؤؤلص  لمسؤؤيمر  فؤؤي هللاةةؤؤ  هيؤؤل  لشؤؤل  رهوؤؤن  ليسؤؤاء  ؤؤا ركؤؤي   لسؤؤلشج شك ؤؤلت  لقنيؤؤات شبؤؤ
 ( . لذيب ش ل ض  ش ستايى  للجال  اللجال ش ليساء  اليساء فاستافلش  ش ستعاش  ش ال يكذ  بناه شستل شجو  

  8350  جعيؤن فؤي يؤذه  ألمؤ  رمؤس فؤت  فتيؤ  :   ي  يادظ ب  ضؤمل  يؤ  ييؤي رضؤي   ييؤ   ؤال
ام  ثظ فتي  راد  ثظ تأتي  ل تي   لعمةاء  لصؤماء  لمطبقؤ   لتؤي تصؤنل  ليؤاس يام  ثظ فتي  راد  ثظ فتي  ي

 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان ( .فنوا كاألةعام 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1522  [  

 

   8351  ي  هبي ثرر  ال نفعن إلى ةذ    ش ب  مسؤعرن شيمؤا وتحؤاثا  فؤي  لمسؤجا فؤذكلش   ل تيؤ  فقؤال
محجمؤؤؤ  مؤؤؤ  نم شى   للجؤؤؤل لةصؤؤؤبم ممميؤؤؤا مؤؤؤا كيؤؤؤن هر  تلتؤؤؤا ييؤؤؤى يقينوؤؤؤا لؤؤؤظ ووؤؤؤل ق فنوؤؤؤا :   بؤؤؤ  مسؤؤؤعرن 

شيمسي كافل  شيصؤبم كؤافل  شيمسؤي ممميؤا  قاتؤل فؤي  ل تيؤ   لنؤرم شيقتيؤ    غؤا  وؤي س  ييؤ  فتعيؤر  إسؤت  فقؤال 
 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان ( . ةذ    دا ن يكذ  ةاثيا رسرل    ديى   يية  شسيظ  في  ل تي  

   8352   ؤأتي ييؤى  ليؤاس  :  يؤ   قؤرل  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظيليل  رضؤي   ي يهبي 
يؤذ  ةؤاوث  ( هما   خنل فة   للجل بؤن   لعجؤح ش ل جؤرر فمؤ  هنر  ذلؤك  لحمؤا  فيةختؤل  لعجؤح ييؤى  ل جؤرر

 .دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه 
 8360 إ  بؤؤؤن     :ظسؤؤؤمعن ه ؤؤؤا مرسؤؤؤى  ألبؤؤؤعلي رضؤؤؤي   ييؤؤؤ   قؤؤؤرل  ؤؤؤال رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤي

هوؤؤا كظ فتيؤؤا كقطؤؤ   لينؤؤل  لم يؤؤظ  صؤؤبم  للجؤؤل فنوؤؤا ممميؤؤا شيمسؤؤي كؤؤافل  شيمسؤؤي ممميؤؤا شيصؤؤبم كؤؤافل   لقايؤؤا فنوؤؤا 
رنل م   لقا ظ ش لقا ظ فنوا رنل م   لمابي ش لمابي فنوا رنل م   لسايي إلنوا  ؤالر  فمؤا تأملةؤا  ؤا رسؤرل    ؤال 

 .إلسيان شلظ  خلجاه شيكذ يذ  ةاوث دحةم  ( كرةر  هةالس بنرت ظ 

 8365  ؤأتي ييؤى  ليؤاس همؤا   جتمعؤر  فؤي  لمسؤاجا لؤةس :   ي  ييا   ب  يمؤلش رضؤي   ييومؤا  ؤال 
 .    . يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه( فنوظ ممم  

 8371  ال  : يؤ  سؤول بؤ  معؤاذ بؤ  هةؤس يؤ  هبةؤ  رضؤي   ييؤ  ه  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   ؤال
تؤؤح ل  ألمؤؤ  ييؤؤى بؤؤليع  مؤؤا لؤؤظ ت وؤؤل فؤؤنوظ ثؤؤال  مؤؤا لؤؤظ   ؤؤبة مؤؤيوظ  لعيؤؤظ شيك ؤؤل فؤؤنوظ شلؤؤا  لخيؤؤث شي وؤؤل فؤؤنوظ 
 لسقارش   الر  شما  لسقارش   ا رسرل    ال  شل  كرةر  في هللارل  لحما  ت ر  تحنؤتوظ بنؤيوظ إذ  تال ؤر   لؤتالي  

 .    يذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه( . 

 8382  غتبقؤؤر  غيؤؤر وظ هدؤؤبحر   شننت ه  هييؤؤي ةؤؤن  تعشؤؤر  يشؤؤاءيظ ش:   يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ   لصؤؤامن  ؤؤال 
مؤرتى ييؤؤى فلبؤؤوظ  نؤؤل  ؤا ه ؤؤا فؤؤال  هلسؤؤن ييؤى غيؤؤى  ؤؤال بيؤؤى شل يؤي سؤؤمعن ه ؤؤا ذر  قؤؤرل وربؤك  ؤؤا بؤؤ  هرؤؤي إ  

ل شيربؤك إ  يشؤن إلؤى  ليؤب يشن إلى  ليب ه  تل   للجل  غبط  خ    لحال كما  غبط  لنرم هبر  لعشؤل   للجؤا
ه  تؤؤل   للجؤؤل  لؤؤذي ال  علفؤؤ   لسؤؤيطا  شال واةةؤؤ  شال  كلمؤؤ   غؤؤبط كمؤؤا  غؤؤبط  لنؤؤرم  لؤؤذي  علفؤؤ   لسؤؤيطا  شياةةؤؤ  
شيكلمؤؤ  شيربؤؤك  ؤؤا بؤؤ  هرؤؤي إ  يشؤؤن إلؤؤى  ليؤؤب ه   مؤؤل  الجيؤؤاه  فؤؤي  لسؤؤرق فنلفؤؤ   للجؤؤل رهسؤؤ  فةقؤؤرل  ؤؤا لنتيؤؤي 

ييؤى مؤا كؤا   يؤن إ  ذلؤك بؤن  وؤاي همؤل ي ؤةظ  ؤال هجؤل ي ؤةظ ي ؤةظ  ييؤى هير نيؤا  ؤال  يؤن تؤاري مؤا بوؤظ  ؤال
 .يذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه    ( ي ةظ 

 8384  ي  ثربا  رضي   يي  هة  سم  رسرل    ديى   يية  شسيظ   قرل لؤ  تقؤرم  لسؤاي  ييؤى همتؤي
 . ألشثا    ةتى تيحق قبا ل ميوا  المشلكن  شةتى تعيا قبا ل ميوا

 8392    إ  هرؤؤرف مؤؤا :   سؤؤيةظ بؤؤ  قؤؤةس  لحي يؤؤي  ؤؤال رطييؤؤا يمؤؤل بؤؤ   لخطؤؤاص رضؤؤي   ييؤؤ  فقؤؤال يؤؤ
فنمبؤل كمؤا تمبؤل  لجؤحشر شيشؤا  لحمؤ  كمؤا  شؤا  لحموؤا شيقؤال  يءهراف ييةكظ  عاي ه  ومرذ  للجل مؤي ظ  ليؤل 

مييؤل شمتؤى ذلؤك  ؤا همنؤل  لمؤممين  ياص شلةس  عاص  ال فقال ييي بؤ  هبؤي آالؤب رضؤي   ييؤ  شيؤر تحؤن  ل
شبمؤؤا تشؤؤتا  لييةؤؤ  شت وؤؤل  لحمةؤؤ  شتسؤؤيى  لذريؤؤ  شتؤؤا وظ  ل ؤؤت  كمؤؤا تؤؤاق  للةؤؤا ث يوؤؤا شكمؤؤا تؤؤاق  ليؤؤار  لحطؤؤب  ؤؤال 

 ؤال . شمتى ذلك  ؤا ييؤي  ؤال إذ  ت قؤ   لمت قؤ  لانؤل  لؤاو  شتعيؤظ  لمؤتعيظ لانؤل  لعمؤل ش لتمسؤن  لؤاةةا  عمؤل  آلرؤل  
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ي  هبي مرسؤى  ألبؤعلي رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤال  لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  هرؤاف ييؤةكظ ه ا  شةاثيا  لحس  
 لولج  الر  شما  لولج  ا رسرل    ال  لقتل  الر  شهك ل مما  قتل  لنرم إةا ليقتؤل فؤي  لنؤرم مؤ   لمشؤلكن  كؤذ  شكؤذ  

عضؤؤا  ؤالر  شفنيؤؤا كتؤاص    ؤؤال شفؤؤةكظ فقؤال  لييؤؤي  دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  لؤؤةس  تؤؤل  لمشؤلكن  شل ؤؤ   تؤل  عضؤؤكظ  
كتؤؤاص   يؤؤح شجؤؤل  ؤؤالر  شمعيؤؤا يقرليؤؤا  ؤؤال إةؤؤ  ويتؤؤحع يقؤؤرل يامؤؤ  ذلؤؤك  لحمؤؤا  شيخيؤؤف  بؤؤاء مؤؤ   ليؤؤاس  حسؤؤير  

 .  (هةوظ ييى بيء شلةسر  ييى بيء 

   8424 ييؤا هتى رجل فيان  ب  مسعرن فأكؤب ييةؤ  فقؤال  ؤا ه ؤا :  ي  ييا  للةم  ب   شنل  ألةصاري  ال
شيؤؤذ  ( . لؤؤلةم  متؤؤى هضؤؤل شهةؤؤا هييؤؤظ  ؤؤال إذ  كاةؤؤن ييةؤؤك همؤؤل ء إذ  هآعؤؤتوظ هنريؤؤر   ليؤؤار شىذ  يصؤؤنتوظ  تيؤؤر  

 .مر رف دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه  

    8439  يؤؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤؤل  رضؤؤؤي   ييؤؤؤ  يؤؤؤ   لييؤؤؤي  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال تؤؤؤأتي ييؤؤؤى  ليؤؤؤاس سؤؤؤير ت
وؤؤؤؤا  لصؤؤؤؤانق شيؤؤؤؤمتم  فنوؤؤؤؤا  لخؤؤؤؤا   شيخؤؤؤؤر  فنوؤؤؤؤا  ألمؤؤؤؤن  شييطؤؤؤؤق فؤؤؤؤنوظ يات  صؤؤؤؤاق فنوؤؤؤؤا  ل ؤؤؤؤاذص شيكؤؤؤؤذص فن  ارؤؤؤؤ

 للشيبض   نل  ا رسرل   شما  للشيبض   ؤال  للجؤل  لتافؤ  وؤت يظ فؤي همؤل  لعامؤ  يؤذ  ةؤاوث دؤحةم  إلسؤيان شلؤظ 
 . خلجاه 

   8441  كيؤؤا ييؤؤؤا :   يؤؤ  يمنؤؤل بؤؤؤ  يؤؤاة   لعبسؤؤؤي  ؤؤال سؤؤمعن ييؤؤؤا   بؤؤ  يمؤؤؤل رضؤؤي   ييومؤؤا  قؤؤؤرل
رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ فؤؤؤذكل  ل ؤؤؤت  شهك ؤؤؤل فؤؤؤي ذكليؤؤؤا ةتؤؤؤى ذكؤؤؤل فتيؤؤؤ   ألةؤؤؤالس فقؤؤؤال  ا ؤؤؤل شمؤؤؤا فتيؤؤؤ  
 ألةالس  ال يي فتي  يؤلص شةؤلص ثؤظ فتيؤ   لسؤل  هش  لسؤل ء ثؤظ  صؤطيم  ليؤاس ييؤى رجؤل كؤرر  ييؤى ضؤي  ثؤظ 

ت  صؤؤبم  للجؤؤل فنوؤؤا ممميؤؤا شيمسؤؤي فتيؤ   لؤؤايماء ال تؤؤاع مؤؤ  يؤؤذه  ألمؤؤ  إال لطمتؤؤ  لطمؤؤ  فؤلذ   نؤؤل  ةقطعؤؤن تمؤؤان
كؤؤافل  ةتؤؤى  صؤؤنل  ليؤؤاس إلؤؤى فسؤؤطاآن  فسؤؤطا  إ مؤؤا  ال ة ؤؤاق فةؤؤ  شفسؤؤطا  ة ؤؤاق ال إ مؤؤا  فةؤؤ  فؤؤلذ  كؤؤا  ذ كؤؤظ 

     .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه( فاةت لش   لاجال م   لنرم هش غا 

 8443  ابت   ل تيؤ  هم ال فيني ؤل فؤل  كؤا  ره  إذ  هةؤب هةؤاكظ ه   عيؤظ هدؤ:   ي  ةذ    رضي   يي   ال
يؤؤذ  ةؤؤاوث دؤؤحةم ( .ةؤالال كؤؤا  وؤؤل ه ةل مؤؤا فقؤؤا هدؤؤابت   ل تيؤ  شى  كؤؤا  وؤؤل  ةل مؤؤا كؤؤا  وؤؤل ه ةؤالال فقؤؤا هدؤؤابت  

 . إلسيان ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه   

    8446  ي  يبؤ  ة تؤ  تعؤلض فتيؤ  ييؤى  لقيؤرص فؤأي  يؤب هة ليؤا ة تؤن فؤ:   ي  ةذ    رضؤي   ييؤ   ؤال
بةضاء شهي  يب لظ وي ليا ة تن في  يبؤ  ة تؤ  سؤرن ء ثؤظ تعؤلض فتيؤ  هرؤل  ييؤى  لقيؤرص فؤل  هة ليؤا  لقيؤب  لؤذي 
هة ليا في  لمل   ألشلى ة تن في  يب  ة ت  بةضاء شى  لظ وي ليا ة تؤن سؤرن ء ثؤظ تعؤلض فتيؤ  هرؤل  ييؤى  لقيؤرص 

بؤؤتا شهبؤؤةة شدؤؤ ا شلؤؤظ تضؤؤله فتيؤؤ  هبؤؤا  شى  لؤؤظ وي ليؤؤا فؤؤي  لمؤؤلتن  فؤؤل  هة ليؤؤا  لؤؤذي هة ليؤؤا فؤؤي  لمؤؤلتن   ألشلنؤؤن   
يؤذ  ةؤاوث دؤحةم ييؤى بؤل   لشؤةخن  شلؤظ  خلجؤاه ( .  ألشلنن  هسرن ش رتا شة س فال  علف ةقا شال وي ل مي ل  

. 

 8447 ي  إبل  ةظ ي  ييقم   ال  ال ب  مسعرن رضي   يي   ؤال ليؤا رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   : 
هةذركظ سب  فت  ت ر   عاي فتي  تقيل مؤ   لماويؤ  شفتيؤ   مكؤ  شفتيؤ  تقيؤل مؤ   لؤةم  شفتيؤ  تقيؤل مؤ   لشؤام شفتيؤ  

بؤؤ  مسؤؤعرن مؤؤي ظ مؤؤ   تقيؤؤل مؤؤ   لمشؤؤلق شفتيؤؤ  تقيؤؤل مؤؤ   لماؤؤلص شفتيؤؤ  مؤؤ   طؤؤ   لشؤؤام شيؤؤي  لسؤؤفةاةي  ؤؤال فقؤؤال 
ف اةن فتي   لماويؤ  مؤ   يؤل آيحؤ  ش لحبنؤل شفتيؤ  وار  هشلوا شم  يذه  ألم  م  وار  هللارليا  ال  لرلنا ب  عةاش 
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يؤذ  ةؤاوث دؤحةم ( . مك  فتي  ييؤا   بؤ   لحبنؤل شفتيؤ   لشؤام مؤ   يؤل بيؤي همةؤ  شفتيؤ   لمشؤلق مؤ   يؤل يؤمالء 
 . إلسيان شلظ  خلجاه 

    8448  ظ هشل مؤؤا ت قؤؤاش  مؤ  نوؤؤي ظ  لخشؤؤرع شهللارؤؤل مؤؤا ت قؤؤاش  مؤؤ  نوؤؤي :   يؤ  ةذ  ؤؤ  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال
 لصال  شلتيقض  يل   إلسالم يلش  يلش  شلةصين   ليساء شي  ةةة شلتسي   آليق م  كؤا   ييؤك ةؤذش  لقؤذ  
 القذ  شةذش  ليعل  اليعل ال تخطئر  آليقوظ شال  خطأة ظ ةتى تبقى فل تا  م  فؤلق ك نؤل  فتقؤرل إةؤا يما مؤا  ؤال 

هل ؤا مؤ   لينؤل ال  تعؤالى ه ؤظ  لصؤال  آلفؤي  ليوؤار ش لصير ت  لخمس لقا ضل م  كا   يييؤا إةمؤا  ؤال   تبؤار  ش 
ةؤؤق ييؤؤى   ه  . تصؤؤير  إال ثالثؤؤا شتقؤؤرل  ألرؤؤل  إ مؤؤا   لمؤؤممين   ؤؤاهلل كل مؤؤا   لمال  ؤؤ  مؤؤا فنيؤؤا كؤؤافل شال ميؤؤافق 

  .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه  (  حشليما م   لاجال 

 8459   إ       :  يمل ب   لخطاص رضؤي   ييؤ  كؤا   قؤرلسالظ ب  ييا   ب  يمل  حا  ي  هبة  ه
باه يذ   ألمل ةن  باه بيير  شرةم  ثظ  عرن إلى رالف  ثظ  عرن إلى سؤيطا  شرةمؤ  ثؤظ  عؤرن مي ؤا شرةمؤ  ثؤظ  عؤرن 
جيليؤؤ  ت ؤؤانمر  ت ؤؤانم  لحمنؤؤل هووؤؤؤا  ليؤؤاس ييؤؤةكظ  ؤؤالاحش ش لجوؤؤؤان مؤؤا كؤؤا  ةيؤؤر  رضؤؤؤل   يؤؤل ه   كؤؤر  مؤؤل  يسؤؤؤل  

مامؤؤا  يؤؤل ه   كؤؤر  رمامؤؤا هش  كؤؤر  ةطامؤؤا فؤؤلذ  هبؤؤاآن  لماؤؤاهي شهكيؤؤن  لايؤؤا ظ ش سؤؤتحل  لحؤؤل م فعيؤؤةكظ شيكؤؤر  ت
 . (    اللبا  فلة  رنل جوانكظ

   8495 ؤؤأتي ييؤؤى  ليؤؤاس همؤؤا   غؤؤبط فةؤؤ   للجؤؤل  :   يؤؤ  هبؤؤي  لحيؤؤل ء يؤؤ  بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال 
 ؤال فقؤال لؤ  رجؤل هي  لمؤال ورمئؤذ رنؤل  ؤال سؤالح دؤالم شفؤلس  خ   ةال  كمؤا  غؤبط  للجؤل  لنؤرم  المؤال ش لرلؤا 

 .يذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه   ( دالم وحشل مع  هويما ه ل 

 8518  إذ  جؤاء ةصؤل   ش ل ؤتم  :   ي  هبي يليل  رضي   يي   ؤال تؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
ر جا فقال رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ لةخؤلج  ميؤ  هفر جؤا كمؤا نريؤر  فةؤ  شرهون  لياس وارير  في نو    هف

  .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه ( هفر جا 
 8536    إذ   خؤس  لمنؤح   ةؤبس  لقطؤل شىذ  ك ؤل  لحةؤا ك ؤل  لقتؤل شش ؤ  :   ي  بؤ  هبؤي ش  ؤل  ؤال  ؤال ييؤا

 .وث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه    يذ  ةا( . لطاير  شىذ  ك ل  ل ذص ك ل  لولج 

 8539  دؤؤحةم  إلسؤؤيان شلؤؤظ ( .  كؤؤر  ييؤةكظ همؤؤل ء  عؤؤذبرة ظ شيعؤذبوظ   :   يؤ  ةذ  ؤؤ  رضؤؤي   ييؤ   ؤؤال
 . خلجاه   

 8541  تعيم  هة ظ  حنث تختيف  إلةس مؤ  بؤن   ابؤل ش لحنؤل  :   ي  ييا   ب  مسعرن رضي   يي   ال
تعيمؤ  ه  تسؤع  هيشؤار مؤ   لشؤل شيشؤل  مؤ   لخنؤل   هيشار م   لخنل شيشل  م   لشل  الشؤام  تعيم  ه  تسع   

ش لؤؤذي ة ؤؤس بؤؤ  مسؤؤعرن بنؤؤاه لنربؤؤك  ه   كؤؤر  هةؤؤب بؤؤيء ييؤؤى ظوؤؤل  ألرض إلؤؤى هةؤؤاكظ ه  ت ؤؤر  لؤؤ     سؤؤر يا 
 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه  ( هةمل  تيقل هيي  إلى  لشام 

 8543 دؤؤيى بيؤؤا رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ دؤؤال   لعصؤؤل ثؤؤظ :   ي   ييؤؤ   ؤؤال يؤؤ  هبؤؤي سؤؤعنا رضؤؤ
 ؤام رطنبؤا  عؤؤا  لعصؤل إلؤى مالبؤؤا   لشؤمس ة  وؤا مؤؤ  ة  وؤا شةسؤؤنوا مؤ  ةسؤنوا شهريؤؤل فنوؤا  مؤا يؤؤر كؤا   إلؤؤى 

مسؤؤتخي  ظ فنوؤؤا وؤؤرم  ل ةامؤؤ  فحمؤؤا   تعؤؤالى شهثيؤؤى ييةؤؤ  ثؤؤظ  ؤؤال همؤؤا  عؤؤا فؤؤل   لؤؤاةةا ةيؤؤر  رضؤؤل  شى    تعؤؤالى 
فيؤاظل كةؤا تعميؤر  هال فؤؤاتقر   لؤاةةا ش تقؤر   ليسؤؤاء هال ه  بيؤي هللانم ريقؤر  ييؤؤى آبقؤات بؤتى فمؤؤيوظ مؤ  ورلؤا ممميؤؤا 
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شيحنى ممميا شيمؤرت ممميؤا شمؤيوظ مؤ  ورلؤا كؤافل  شيحنؤى كؤافل  شيمؤرت كؤافل  شمؤيوظ مؤ  ورلؤا ممميؤا شيحنؤى ممميؤا 
كؤؤافل  شيمؤؤرت ممميؤؤا هال ه   لاضؤؤب جمؤؤل  تر ؤؤا فؤؤي جؤؤرف بؤؤ  هللانم هلؤؤظ شيمؤؤرت كؤؤافل  شمؤؤيوظ مؤؤ  ورلؤؤا كؤؤافل  شيحنؤؤى 

تلش  إلى ةمل  ينية  ش ةت اخ هشن جؤ  فؤلذ  شجؤا هةؤاكظ مؤ  ذلؤك بؤنئا فينيؤحق  ؤاألرض هال ه  رنؤل  للجؤال مؤ  كؤا  
 ط   لاضب سلي   ل يء شبل  للجال م  كا  سلي   لاضب  طؤ   ل ؤيء فؤلذ  كؤا   للجؤل سؤلي   لاضؤب سؤلي  

فلةوؤا بوؤؤا شىذ  كؤا   للجؤؤل  طؤ   لاضؤب  طؤؤ   ل ؤيء فلةوؤؤا بوؤا هال ه  رنؤل  لتجؤؤار مؤ  كؤؤا  ةسؤ   لقضؤؤاء   ل ؤيء
ةس   لطيب شبل  لتجار م  كا  سيء  لقضاء سيء  لطيب فؤلذ  كؤا   للجؤال ةسؤ   لقضؤاء سؤيء  لطيؤب فلةوؤا 

   ليؤؤاس ه   قؤؤرل  ؤؤالحق إذ  بوؤؤا شىذ  كؤؤا   للجؤؤل سؤؤيء  لقضؤؤاء ةسؤؤ   لطيؤؤب فلةوؤؤا بوؤؤا هال ال  مؤؤيع  رجؤؤال موا ؤؤ
ييم  هال ه  ل ل غانر لر ء ورم  ل ةام   قار غارت  هال شه  هكيل  لاار غار إمام يامؤ  هال شى   لاؤانر لؤر ؤه ييؤا 
إست  هال شه  هفضل  لجوؤان كيمؤ  ةؤق ييؤا سؤيطا  جؤا ل فيمؤا كؤا  ييؤا مالبؤا   لشؤمس  ؤال إ  م ؤل مؤا  قؤي مؤ  

 ( . قي م  ورمكظ يذ  فةما مضى   لاةةا فةما مضى ميوا كم ل ما

    8548  لؤؤ  :   يؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش رضؤؤي   ييومؤا يؤؤ   لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  هةؤؤ  كؤؤا   قؤؤرل
تي  ر   خنل ما  ستايى هيل باشكظ ي  هيل ةضلكظ  ال شلتسر يوظ  لسين  ش لسؤيات ةتؤى  كرةؤر  معكؤظ فؤي  لؤا ار 

ةكظ مؤؤيوظ  ؤؤال  قرلؤؤر  آالمؤؤا جعيؤؤا شبؤؤبعتظ شآالمؤؤا بؤؤقنيا شةعمؤؤتظ فر سؤؤرةا  لنؤؤرم شال تميعؤر  مؤؤيوظ ل  ؤؤل  مؤؤ   سؤؤتل ييؤؤ
شليستصؤؤعي   كؤؤظ  ألرض ةتؤؤى  غؤؤبط هيؤؤل ةضؤؤلكظ هيؤؤل بؤؤاشكظ مؤؤ   ستصؤؤعاص  ألرض  ؤؤال شلتمؤؤني   كؤؤظ  ألرض 

ال مني  وويك ميوا م  ييك شيبقى م   قي ةتى تعتق  لل اص ثظ توؤاه  كؤظ  ألرض  عؤا ذلؤك ةتؤى ويؤام  لمعتقؤر   ؤ
ثظ تمنل  كظ  ألرض م   عا ذلك مني  هرل  فنويك فنوا مؤ  ييؤك شيبقؤى مؤ   قؤي ةتؤى تعتؤق  لل ؤاص ثؤظ توؤاه  كؤظ 
 ألرض فةقرلؤر  ربيؤا ةعتؤؤق ربيؤا ةعتؤؤق فةكؤذبوظ   كؤؤذبتظ كؤذبتظ هةؤا هيتؤؤق  ؤال شلنيتيؤؤن  هرليؤات يؤؤذه  ألمؤ   ؤؤاللجف 

ينوظ  اللجف ش لقذف ش لخؤذف ش لخسؤف ش لمسؤر ش لصؤر يق فؤلذ  فل  تابر  تاص   يينوظ  ال شى  يانش  هيان   ي
شلؤؤ   عؤؤؤذص   تعؤؤؤالى همؤؤ  ةتؤؤؤى تاؤؤؤار  ؤؤؤالر  شمؤؤا غؤؤؤاريا  ؤؤؤال  عتلفؤؤؤر     نؤؤل ييؤؤؤك  ليؤؤؤاس ييؤؤك  ليؤؤؤاس فقؤؤؤا يي ؤؤؤر  

 الؤؤذةرص شال وتربؤؤر  شلتطمؤؤئ   ؤؤالقيرص  مؤؤا فنوؤؤا مؤؤ  بليؤؤا شفجرريؤؤا كمؤؤا تطمؤؤئ   لشؤؤجل   مؤؤا فنوؤؤا ةتؤؤى ال  سؤؤتطة  
 ستعتا ا شذلك  أ    يح شجل  ال كؤال بؤل ر   ييؤى  يؤربوظ مؤا كؤاةر   ءه  وحن ن إةساةا شال  ستطة  مسيمحس  

 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه ( .  كسير   لمط  ن  

 8554  يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش بؤؤ   لعؤؤاص رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   : 
مؤؤ  تحؤن شسؤانتي فاتبعتؤؤ   صؤلي فؤلذ  يؤؤر ةؤرر سؤاآ  يمؤؤا  ؤ  إلؤى  لشؤؤام هال   ةتؤحعيمؤؤرن  ل تؤاص  إةؤي رهوؤن كؤأ 

 . يذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه ( .شى   إل ما  إذ  ش عن  ل ت   الشام 

 8557 هش  ليوؤظ ال وؤاركيي همؤؤا :   يؤ  هبؤي يليؤل  رضؤؤي   ييؤ  ه  رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤؤال  
يؤؤذ  ( هلسؤؤيتوظ هلسؤي   لعؤؤلص   أليؤؤاجظ ش يؤرص ال هنر  همؤا   ؤؤرم ال وتبعؤر   لعيؤؤظ شال  سؤؤتحنر  مؤ   لحيؤؤةظ  يؤؤربوظ 

   .ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه

 8566 سؤظ    :   ييؤا   بؤ  يمؤلش فحؤاثيي ةؤاو ا يؤ   لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ف ومتؤ  شكتيتؤ  بنؤاي 
ا ةؤا  ييؤا   بؤ  يمؤؤلش يؤ  رسؤرل    دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  ؤال إ    تعؤالى ال  حؤؤب  لؤلةم   لؤلةةظ يؤذ  مؤؤ

 ل ؤاةش شال  لمؤؤت حش ثؤظ  ؤؤال ش لؤذي ة ؤؤس محمؤا بنؤؤاه ال تقؤرم  لسؤؤاي  ةتؤى   وؤؤل  ل حؤش ش لؤؤت حش شسؤرء  لجؤؤر ر 
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  ش عؤن فأكيؤن آنبؤا ثؤظ ش طةع   ألرةام شةتى  خر   ألمن  شيؤمتم   لخؤا   ثؤظ  ؤال إةمؤا م ؤل  لمؤمم  كم ؤل  ليخيؤ
سقطن شلظ ت سا شلظ ت سل شم ل  لمؤمم  كم ؤل  طعؤ   لؤذيب  ألةمؤل هنريؤن  ليؤار فؤي ر يينوؤا فيؤظ تتانؤل ششهةؤن 

  .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه  ( .فيظ تيقم 
 8572  يؤؤ  يادؤؤظ بؤؤ  يمؤؤلش يؤؤ  هبؤؤي همامؤؤ  رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال :   ثؤؤظ
نن  رم مؤ  يؤذه  ألمؤ  ييؤى آعؤام شبؤل ص شلوؤر فةصؤبحر   ؤا مسؤخر  ريؤاهيل. شلةخسؤ     با ؤل فنوؤا شفؤي نشر وي

فنوا ةتى  صبحر  فةقرلر  رسف  ليني  بييي فال  رسف  ليني  با ر بيي فؤال  شهرسؤين ييؤنوظ ةصؤباء ةجؤار  كمؤا 
  كؤا   ؤييوظ  شؤلبوظ  لخمؤل شهكيوؤظ  للبؤا هرسين ييى  رم  ل اء شهرسؤين ييؤنوظ  لؤليم  لع ؤةظ فتيسؤ وظ كمؤا ةسؤ ن مؤ

شلبسؤوظ  لحليؤل ش تخؤؤاذيظ  لقنيؤات ش طةعؤتوظ  لؤؤلةظ  ؤال شذكؤل رصؤؤي  هرؤل  فيسؤنتوا ( . يؤؤذ  ةؤاوث دؤحةم ييؤؤى 
 بل  مسيظ لجع ل .  

 8575  يؤ  هةؤؤس بؤؤ  مالؤؤك رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال :   ثؤؤظ نريؤؤن ييؤؤى يا شؤؤ  رضؤؤي   ييوؤؤا شرجؤؤل معوؤؤا فقؤؤال
مين  ةؤاثنيا ةؤؤاو ا يؤ   لحلحلؤ  فأيلضؤن ييؤؤ  برجووؤا  ؤال هةؤس فقيؤؤن لوؤا ةؤاثنيا  ؤا هم  لمؤؤممين   للجؤل  ؤا هم  لمؤم 

يؤ   لحلحلؤؤ  فقالؤؤن  ؤؤا هةؤؤس إ  ةؤؤاثتك ييوؤؤا يشؤؤن ةحييؤؤا شبع ؤؤن ةؤؤن  تبعؤؤث شذلؤؤك  لحؤؤح  فؤؤي  يبؤؤك فقيؤؤن  ؤؤا همؤؤاه 
شجؤؤل مؤؤ  ةجؤؤاص شى  تطنيؤؤن  ةؤؤاثنيا فقالؤؤن إ   لمؤؤله  إذ  ريعؤؤن ثةابوؤؤا بنؤؤن هشجوؤؤا يت ؤؤن مؤؤا بنيوؤؤا شبؤؤن    يؤؤح

لانل هشجوا كا  يينوا ةار  شبيار  فلذ   ستحير   لحةا شبلبر   لخمرر  عا يذ  شضلبر   لمعؤاهف غؤار   فؤي سؤما   
فقؤؤال لؤؤألرض تحلحلؤؤي بوؤؤظ فؤؤل  تؤؤابر  شةحيؤؤر  شىال يؤؤاموا ييؤؤنوظ فقؤؤال هةؤؤس يقربؤؤ  لوؤؤظ  الؤؤن رةمؤؤ  شبلكؤؤ  شمري ؤؤ  

 ا لي ؤافلي   ؤال هةؤس فمؤا سؤمعن  عؤا رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ةؤاو ا هةؤؤا ليمؤممين  ش ة ؤاال ش سؤخط  شيؤذ 
هبا    فلةؤا ميؤي بوؤذ   لحؤاوث بؤل هعؤةش فلةؤا شه عؤث ةؤن  ه عؤث شذلؤك  ل ؤلح فؤي  ييؤي هش  ؤال فؤي ة سؤي ( يؤذ  

 ةاوث دحةم ييى بل  مسيظ شلظ  خلجاه .

  8577 مؤؤ  كؤؤل بؤؤيء  الؤؤ  ليؤؤا رسؤؤرل   هةؤؤ   ؤؤال  قؤؤال  يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال :   ثؤؤظ  ؤؤا رهويؤؤا
 للجال ورم  ل ةام   آلةر  سةاآكظ ش نرير  جويظ ( .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه .  

 8584   يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال :   ثؤؤظ  كؤؤر  ييؤؤةكظ همؤؤل ء وتلكؤؤر  مؤؤ   لسؤؤي  م ؤؤل يؤؤذ
   الطام   ل يل  شهةوا لؤظ ت ؤ  همؤ  إال كؤا  هشل مؤا وتلكؤر  مؤ  نوؤيوظ شهبار إلى هدل إدبع  شى  تلكتمريظ جاؤش 

 لسؤؤي  شهللارؤؤل مؤؤا وؤؤاير   لصؤؤال  شلؤؤرال هةوؤؤظ  سؤؤتحنر  مؤؤا دؤؤير  ( . يؤؤذ  ةؤؤاوث دؤؤحةم ييؤؤى بؤؤل   لشؤؤةخن  شلؤؤظ 
  خلجاه 

 8591  يؤ   ألريؤؤف بؤ  قؤؤةس  ؤال :   ثؤؤظ كيؤن  الماويؤؤ  فؤؤلذ  هةؤا بلجؤؤل   ؤل  ليؤؤاس ميؤ  ةؤؤن  ولشةؤ  فقيؤؤن مؤؤ 
هةؤن  ؤؤال هةؤؤا هبؤؤر ذر دؤاةب رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   يؤن لمؤؤا   ؤؤل  ليؤؤاس ميؤك  ؤؤال هةوؤؤايظ يؤؤ   ل يؤؤره 
 الؤؤذي كؤؤا  ويوؤؤايظ رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال  يؤؤن فؤؤل  هيطةاتيؤؤا  ؤؤا  رت عؤؤن  لنؤؤرم شبياؤؤن يؤؤل تخؤؤاف 

 ظ فؤؤلذ  كاةؤؤن هثمؤؤا  نوؤؤي ظ فؤؤايريا شى ؤؤاكظ ( .يؤؤذ  يينيؤؤا بؤؤنئا  ؤؤال همؤؤا  لنؤؤرم فؤؤال شل يوؤؤا وربؤؤك ه  ت ؤؤر  هثمؤؤا  نوؤؤي
 ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه  .

 8600  ي  ييا   ب  يملش رضي   ييوما  ال:    ثظ كيؤن جالسؤا ثؤظ  لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فؤذكل
هدؤؤا ع  فقمؤؤن  ل تيؤؤ  هش ذكؤؤلت لؤؤ  فقؤؤال إذ   ليؤؤاس  ؤؤا ملجؤؤن يوؤؤرنيظ شر ؤؤن هماةؤؤاتوظ شدؤؤارش  يكؤؤذ  شبؤؤبك بؤؤن  
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إلةؤؤ  فقيؤؤن كةؤؤا هدؤؤي  ثؤؤظ ذلؤؤك  ؤؤا رسؤؤرل   جعييؤؤي   فؤؤا    ؤؤال هميؤؤك ييةؤؤك لسؤؤاةك ش جيؤؤس فؤؤي بنتؤؤك شرؤؤذ مؤؤا 
 .لظ  خلجاهتعلف شنع ما تي ل شييةك  خاد  ة سك شنع ييك همل  لعام  ( يذ  ةاوث دحةم  إلسيان ش 

 8660    : غؤالم بؤاص فلهوؤن  ليؤاس مجتمعؤن   ثؤظ كيؤن مؤ  هبؤي  ل ؤر رس شهةؤاي  يمؤلش بؤ  قؤةس سؤيا   ؤال
ييى رجل  ين م  يذ   ؤالر  ييؤا   بؤ  يمؤلش بؤ   لعؤاص فسؤمعت   حؤا  يؤ  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 
هةؤ   ؤؤال مؤ    تؤؤل ص  لسؤاي  ه  تلفؤؤ   ألبؤؤل ر شترضؤ   ألرةؤؤار شي ؤتم  لقؤؤرل شيخؤؤح   لعمؤل شيقؤؤله  ؤالقرم  لشؤؤا  لؤؤةس 

   ال ما هكتتين سؤر  كتؤاص   يؤح شجؤل . ش ؤا رش ه  ألشه يؤي يؤ  يمؤلش بؤ  قؤةس فنوظ هةا وي ليا  نل شما  لشا
 .  لسكرةي  

 

 رةم    : ييي ب  هبي  كل  لون ميلممل    ( مجمة ال وائد)  
     هةؤ  كؤا  وتعؤرذ مؤ  فتيؤ   لمشؤلق  :  ي  يصم  ب  قةس  لسيمي دؤاةب رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ

رش ه  لطيل ةؤؤي شفؤؤي رش  ؤؤ  ييؤؤاه ه ضؤؤا هةؤؤ  كؤؤا  وتعؤؤرذ فؤؤي . لماؤؤلص  ؤؤال تيؤؤك هي ؤؤظ شهي ؤؤظ  نؤؤل لؤؤ  ف ةؤؤا فتيؤؤ   
 .شرجال  ثقات  ( دالت  م  فتي   لمالص 

   إة ظ ييى بني  م  ربكظ :   ي  معاذ ب  جيل  ال  ال رسرل    ديى   يية  شسيظ 

ف شتيوؤر  يؤ   لمي ؤل شتجايؤاش  فؤي سؤينل لظ سكلتا  سكل   لجوؤل شسؤكل  ةؤب  لعؤةش شهةؤتظ تؤأملش   ؤالمعلش  ما
  فلذ  ةب  لاةةا فال تأملش   المعلشف شال تيور  ي   لمي ل شال تجاياش  في سينل    لقؤا ير  ورمئؤذ  ال تؤاص 

 .رش ه  ليح ر ( . ش لسي  كالسا قن   ألشلن  م   لمواجلي  ش ألةصار 
   سؤؤؤتالبير  ةتؤؤى تصؤؤؤنلش  فؤؤي ة الؤؤؤ  مؤؤؤ  :   ظ   ؤؤؤال شيؤؤ  يمؤؤؤل بؤؤ   لخطؤؤؤاص ه   لييؤؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤي

 ليؤؤاس ملجؤؤن يوؤؤرنيظ شرلبؤؤن همؤؤاةتوظ فقؤؤال  ا ييؤؤا ف ةؤؤا بيؤؤا  ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال تعميؤؤر   مؤؤا تعلفؤؤر  شتتلكؤؤر  مؤؤا 
رش ه  لطيل ةؤؤي فؤؤي   ألشسؤؤط شفةؤؤ  مؤؤ  لؤؤظ ( .تي ؤؤلش  شتقرلؤؤر  هةؤؤا هةؤؤا  ةصؤؤلةا ييؤؤى مؤؤ  ظيميؤؤا ش ك يؤؤا مؤؤ   ااةؤؤا 

 .هيلفوظ   

    لةؤؤأتن  ييؤؤى  ليؤؤاس همؤؤا   كؤؤذص فةؤؤؤ   :   سؤؤمعن رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل هةوؤؤاهم سؤؤيم   شيؤؤ
 لخؤا   شيشؤؤوا  لمؤلء شى  لؤظ  ستشؤوا شيحيؤف  لمؤؤلء   لصؤانق شيصؤاق فةؤ   ل ؤاذص شيخؤر  فةؤؤ   ألمؤن  شيؤمتم  فةؤ 

رش ه  لطيل ةؤؤؤي فؤؤؤي  ألشسؤؤؤط ( . شى  لؤؤؤظ  سؤؤؤتحيف شيكؤؤؤر  هسؤؤؤعا  ليؤؤؤاس  الؤؤؤاةةا ل ؤؤؤ  بؤؤؤ  ل ؤؤؤ  ال وؤؤؤمم   ؤؤؤاهلل شرسؤؤؤرل 
 .  ب  دالم كاتب  لينث شير ضعةا ش ا شثق   ش ل ينل شفة  ييا

  يؤن ليييؤي  دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ   ؤا رسؤرل   متؤؤى وتؤل   ألمؤل  ؤؤالمعلشف ش ليوؤي يؤؤ  :   يؤ  ةذ  ؤ   ؤؤال 
ا رسؤؤرل   شمؤؤا هدؤؤاص بيؤؤي مؤؤا هدؤؤاص بيؤؤي إسؤؤل  نل  يؤؤن  ؤؤ هدؤؤا كظ لمي ؤؤل شيمؤؤا سؤؤنا  هيمؤؤال هيؤؤل  ليؤؤل  ؤؤال إذ  

إسؤل  نل  ؤال إذ  ن يؤ  رةؤؤاركظ فجؤاركظ شدؤار  ل قؤؤ  فؤي بؤل ركظ شدؤار  لميؤؤك فؤي دؤااركظ فعيؤؤا ذلؤك تيبسؤكظ فتيؤؤ  
 .رش ه  لطيل ةي في  ألشسط( . ت لش  شيكل ييةكظ

 تؤا ين كةؤا  ؤك  ؤا ثربؤا  إذ :   ل ربؤا   ي  هبي يليل   ؤال سؤمعن رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   قؤرل  
ييةكظ  ألمظ كتا عةكظ ييى  صع   لطعؤام تصؤنير  ميؤ   ؤال ثربؤا   ؤأبي هةؤن شهمؤي  ؤا رسؤرل   همؤ   يؤ  بيؤا  ؤال 
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.  ال هةتظ ورمئذ ك نؤل شل ؤ  ويقؤي فؤي  يؤربكظ  لؤري   ؤالر  شمؤا  لؤري   ؤا رسؤرل    ؤال ةؤبكظ  لؤاةةا شكؤل ينت ظ  لقتؤال
 .سيان هةما جنارش ه هةما ش لطيل ةي في  ألشسط بيحره شى

   شيؤؤ  مؤؤلش   بؤؤ  ميحؤؤا   ؤؤال كيؤؤا جيرسؤؤا فؤؤي  لمسؤؤجا فمؤؤل يينيؤؤا يمؤؤار بؤؤ   اسؤؤل فقييؤؤا ةؤؤاثيا مؤؤا سؤؤمعن مؤؤ
 كؤر   عؤاي  ؤرم  أرؤذش  :   رسرل    ديى   يية  شسيظ   ال سمعن رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل 

رش ه هةمؤا ش لطيل ةؤي ( . مؤا دؤا ياه  ؤال فلةؤ  سؤةكر   غنؤل   لميك  قتل يية   عضوظ  عضا  ال  ييا ل  لؤر ةؤاثيا
 .شهبر  عيى شرجال  رجال ثلش   شير ثق   

  دؤؤؤيى بيؤؤؤا رسؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤؤيظ  دؤؤؤال   لصؤؤبم فيمؤؤؤا دؤؤؤيى :   شيؤؤ  ييؤؤؤي بؤؤ  هبؤؤؤي آالؤؤؤب  ؤؤال
ن ةتؤؤى إذ  هسؤؤ ل رفؤؤ  دؤؤالت  ةؤؤان ه رجؤؤل متؤؤى  لسؤؤاي  فحجؤؤله رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ش ةتوؤؤله ش ؤؤال  سؤؤك

رالقوؤا ثؤظ  ؤال هوؤ   آلف  إلى  لسماء فقال تبار  ر فعوا شمابليا ثظ رمؤى ببصؤله إلؤى  ألرض فقؤال تبؤار  ن ةنوؤا ش
ذ   ثؤؤظ ةةؤؤا  أل مؤؤ  شتصؤؤؤاوق :  لسؤؤا ل يؤؤ   لسؤؤاي  فج ؤؤا رجؤؤل ييؤؤى ركيتةؤؤ  فقؤؤال هةؤؤؤا  ؤؤأبي شهمؤؤي سؤؤألتك فقؤؤال 

رش ه   ( . مايما ش لصا   مالمؤا ش ل اةشؤ  هيؤان  فعيؤا ذلؤك ييؤك  رمؤك  اليجرم شت ذوب  القار شةتى تتخذ  ألماة  
 . ليح ر شفة  م  لظ هيلفوظ

  كاةن هم سيةظ تا شي  لجلةى في يسكل رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فقالؤن :   شي  هةس ب  مالك  ال
 الؤن ةعؤظ فأ عؤاةي بؤن  وا ؤ  شمسؤم   ا رسرل   لر نيرت   البيي  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  هةؤةس

ييؤى رهسؤؤي ش ؤؤال  ؤا هةؤؤةس إ   لمسؤؤيمن   مصؤلش   عؤؤاي همصؤؤار  ممؤؤا  مصؤلش  مصؤؤل   قؤؤال لوؤا  لبصؤؤل  فؤؤل  هةؤؤن 
شرنتوؤؤا فل ؤؤا  شمقصؤؤ وا شسؤؤر وا شبؤؤاص سؤؤيطاةوا فلةوؤؤا سؤؤةكر  بوؤؤا رسؤؤف شمسؤؤر ش ؤؤذف هللا ؤؤ  ذلؤؤك ه   مؤؤرت  لعؤؤال 

رش ه  لطيل ةؤي فؤي  ألشسؤط شفةؤ  جمايؤ  لؤظ هيؤلفوظ     (. ر  فنوا بوان   لحشر شي شر فنوا  لجرر شيك ل فنوا  لحةا شت ش
. 
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 .  كل ييا   ب  محما ب  هبي بنب   ل رفي يبأل( : المصنا في ارحا    واآلتار) 
 37181  ه كتؤؤب يمؤؤل إلؤؤى هبؤؤي مرسؤؤى إ  لييؤؤاس ة ؤؤل  يؤؤ  سؤؤيطاةوظ فؤؤأيرذ  ؤؤاهلل :   يؤؤ  هبؤؤي  لبختؤؤلي  ؤؤال 

كظ ضاا   محمرلؤ  شنةةؤا مؤمثل  شهيؤر ء متبعؤ  شىةؤ  سؤتا يى  ل با ؤل شذلؤك ةخؤر  مؤ   لشؤةطا  فؤل  كؤا  تاركيي شى ا
 ( . ذلك فالسةا  لسةا  لقتل  لقتل  قرلر   ا هيل  إلسالم  ا هيل  إلسالم

 37193 إةوا ست ر  مير  ثظ جبابل  ثظ  لطر غنن :    ي  بول ب  يطة  ي  هةس ب  مالك  ال ). 

 37202 إةوا ست ر  همل ء شيمال دحيتوظ ك ل:   يما  ب  ربةع  ي  يمل  ال ي  س.  ) 

 37207   و  ال  ؤؤأتنوظ همؤؤل  ضؤؤجر  ميؤؤ  إال هرنفوؤؤظ همؤؤل  شؤؤايوظ :   يؤؤ   حنؤؤى بؤؤ  شثؤؤاص  ؤؤال  ؤؤال ةذ  ؤؤ
 ( . يي 

 37237  نبؤ  فقؤال ه   قؤل مالؤ  هش  عجؤل مرتؤ  فقؤالر  مؤا رهويؤا متميةؤا محبؤا لحي:   ي  عبان  ب   لصامن  ال
هرشؤى إ  وؤؤارككظ همؤؤل ء إ  هآعتمؤريظ هنريؤؤركظ  ليؤؤار شى  يصؤنتمريظ  تيؤؤركظ فقؤؤال رجؤل هريلةؤؤا مؤؤ  يؤظ ةتؤؤى ة قؤؤأ 
هينيوظ  ال بعب  هش ةح ر في شجريوظ  لتل ص فقال يسى ه  تاركريظ فةكرةر  يؤظ  لؤذو    قؤأش  ينيؤك شيح ؤر  فؤي 

 ( . شجوك  لتل ص

 37281 إة ؤظ  بتينؤتظ   تيؤ   لضؤل ء فصؤيلتظ شسؤرف تيتيؤر    تيؤ   لسؤل ء :    ي  رجاء ب  ةنر  ي  معؤاذ  ؤال
شى  هرؤرف مؤؤا هتخؤؤرف ييؤؤةكظ فتيؤؤ   ليسؤؤاء إذ  تسؤؤرر   لؤؤذيب شلبسؤ  ريؤؤط  لشؤؤام فؤؤأتعي   لايؤؤي شكي ؤؤ   ل قنؤؤل مؤؤا ال 

 ( .  جا

 37347  رؤل ةؤا  جيا رالا ب   لرلنؤا رجؤال ةؤا  فيمؤا كؤا  مؤ   لاؤا جيؤا رجؤال هللا:   ي  آارق ب  بواص  ال
فقال رجل يذه و   ل تي  جيا همس رجال في ةا شجيا  لنؤرم رجؤال فؤي ةؤا فقؤال رالؤا لةسؤن يؤذه   تيؤ  إةمؤا  ل تيؤ  

 ( . ه  ت ر  في هرض  عمل فنوا  المعادي فتليا ه  تخلج ميوا إلى هرض ال  عمل فنوا  المعادي فال تجايا

 37508  شهدحا   فارت عن هدر توظ  ال فجؤاء ةذ  ؤ  فقؤال كا  ييا   جالسا :   ي  بول ب  ةربب  ال
تخرفيؤاه فقؤال ةذ  ؤ  و  مؤا ه ؤالي هيؤر لقنؤن   ال  ا ه ا ييا   ذكلش   لؤاجال ش  ما يذه  ألدر ت  ا  ب  هم ييا 

؟  ؤال فقؤال لؤ  ييؤا   لؤظ هلل هبؤر     ؤال ييؤا  لميؤك لعيؤح تأكؤل  ليؤر  فؤي جاةؤب  لمسؤجا   هم يذه  لعيح  لسرن ء 
 ؤال ةذ  ؤ  ألةؤا  ؤرم ممميؤر  شيؤؤر  مؤلؤ كؤافل شى    سؤةعطنيا ييةؤ   ليصؤؤل ش ل  ؤل شه ؤظ   ال  خؤلج ةتؤى  كؤؤر  
رلشج  هةب إلى  لملء  لمسيظ م  بلن   لشل ص ييى  ل ماء فقال ييا   لظ هلل هبر  فقؤال ةذ  ؤ  مؤ  بؤا   لؤيالء 

 . ( شجيانع  لشل 

 37547  ؤال إ  مؤ    تؤل ص  لسؤاي  ه    وؤل  لييؤاء ييؤى شجؤ  :   بؤ  يمؤلش ي  يمل   ب  مسيظ ي  وحيؤا 
    (.  ألرض شه  تقط   ألرةام شه  ومذي  لجار جاره

  37548  مؤؤ  هبؤؤل    لسؤؤاي  ه    وؤؤل  ل حؤؤش ش لؤؤت حش شسؤؤرء  لخيؤؤق :   يؤؤ  هبؤؤي ش  ؤؤل يؤؤ  ييؤؤا    ؤؤال
 (.شسرء  لجر ر 
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     37549  لعمؤؤل مؤؤ  هبؤؤل    لسؤؤاي  ه    وؤؤل  لقؤؤرل شيخؤؤح    : ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش بؤؤ   لعؤؤاص  ؤؤال  يؤؤ 
شيلت    ألبل ر شيرض   ألرةار شتقله  لم اةي يينوظ فال  عنيوا هةا ميوظ  ال  ين ما  لم ؤاةي  ؤال كؤل كتؤاص سؤر  

 .  (كتاص   

  ةؤاثيا شكةؤ  يؤ  بؤعب  يؤؤ   تؤان  يؤ  شيشؤلش  بؤ  سؤؤحبا  يؤ  آليؤا بؤ  وحيؤا بؤؤ  آليؤا يؤ  هبؤي مرسؤؤى
واي  لساي  ه اما ويحل فنوا  لجوؤل شيلفؤ  فنوؤا  لعيؤظ ةتؤى  قؤرم  للجؤل إلؤى همؤ  فةضؤلبوا  السؤةا مؤ    ال إ  بن 

 .    لجول

 37569   سؤؤئل ةذ  ؤؤ  هي  ل تيؤؤ  هبؤؤا  ؤؤال ه   عؤؤلض ييةؤؤك  لخنؤؤل ش لشؤؤل ال تؤؤاري هوومؤؤا :   يؤؤ  يؤؤامل  ؤؤال
 ( . تتب 

 37588  ل  لعيظ جوال ش لجول ييماال تقرم  لساي  ةتى  صن:   ي  مجالا ي   لشعيي  ال . ) 

     ( .تويك  لعلص ةن  ويي  هبياء بيات فارس:   ي  رلب  ب   لحل  ال  ال يمل 37591
  37592  ةاثيا شكة  ي  يشؤام يؤ  هبةؤ  يؤ  ييؤا   بؤ  يمؤلش  ؤال لؤظ وؤحل همؤل بيؤي إسؤل  نل معتؤاال ةتؤى

 . ير ةشأ فنوظ هبياء سبا ا  ألمظ فقالر  فنوظ  اللهي فضير  شهض

 37736  كيؤؤا معؤؤ  ييؤؤى سؤؤطم شمعؤؤ  رجؤؤل مؤؤ  هدؤؤحاص  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  :   يؤؤ  ه ذ   يؤؤ  ييؤؤةظ  ؤؤال
شسيظ  في ه ام  لطاير  فجعين  لخياهيل تمل فقال  ا آاير  رذةي  ؤال فقؤال ييؤةظ هلؤظ  قؤل رسؤرل    دؤيى   

ةسؤؤتعتب  فقؤؤال سؤؤمعن رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ال وتميؤؤن  هةؤؤاكظ  لمؤؤرت فلةؤؤ  ثؤؤظ  ةقطؤؤاع يميؤؤ  شال وؤؤلن ف
يية  شسيظ   قرل  انرش   المرت ستا إمل   لس واء شك ل   لشل  شبة   لحكؤظ ش سؤتخ افا  الؤام شةشؤرء  وتخؤذش   لقؤلهللا  

 .( مح منل  قامرة  لةاينوظ شى  كا    ه يوظ فقوا

 37742  ي ن  فؤي  ليؤار  ؤرم  كرةؤر  فؤي هللارؤل إةا ليجا في كتاص    لميحل دؤ:   ي  ييا   ب  يملش  ال
شةسؤؤاء . جؤؤلم ال وؤؤارير   طؤؤرةوظ إال رين ؤؤا   انؤؤل (  لحمؤؤا  معوؤؤظ سؤؤةا  كأةوؤؤا هذةؤؤاص  لبقؤؤل  ضؤؤلبر  بوؤؤا  ليؤؤاس 

   ( .كاسةات ياريات ما الت ممنالت ال واري   لجي  شال  جا  ريحوا 

   37743  تي ؤؤلش   ا سؤؤت ر  همؤؤل ء تعلفؤؤر  شإةوؤؤ :  يؤؤ   بؤؤ  عبؤؤاس  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 . شم  رالطوظ ييك  شم   يتحلوظ سيظ هش كان   فم  ةاشهيظ ةجا 

   37744  ع ر  إلى هميؤ  وؤذبر  يؤ  فسؤان  ألرض فقؤال لؤ  كعؤب  ألةبؤار :   ي   ليعما  ب   شنل هة   ال  
وؤؤاووظ سؤةاآا كأةوؤا هذةؤاص  لبقؤؤل ال مؤ  ال ت عؤل فؤل  ذلؤك فؤؤي كتؤاص    لميؤحل ه   رمؤا  قؤؤال لوؤظ  ألميؤ   حميؤر   أ

وليحؤؤر  ريؤؤم  لجيؤؤ  فؤؤال ت ؤؤ  هةؤؤن هشل مؤؤ  وبعؤؤث فؤؤنوظ  ؤؤال ف عؤؤل فقيؤؤن هةؤؤا لةحنؤؤى مؤؤا  ألميؤؤ   ؤؤال هةؤؤتظ تسؤؤمرةوظ 
 . (  العل ق  لشل  
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 ) الدر المنمور ( ل سنوطي :

 لتؤؤلكي  :  يظ رؤؤلج  لحؤؤاكظ شدؤؤحح  يؤؤ   بؤؤ  عبؤؤاس رضؤؤي   ييومؤؤا  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤ
سؤؤي  مؤؤ  كؤؤا   ؤؤيي ظ بؤؤيل   شؤؤيل شذر يؤؤا بؤؤذر ع ةتؤؤى لؤؤر ه  هةؤؤايظ نرؤؤل ةجؤؤل ضؤؤب لؤؤاريتظف شةتؤؤى لؤؤر ه  هةؤؤايظ 

 .  (جام   ملهت   الطليق ل عيتمره 
  شهرلج  ب  هبي  لاةةا في ذم  لماليي ي  فل ا  لسبخي  ال  لهت فؤي  لتؤرر    لتؤي جؤاء بوؤا جيليؤل إلؤى مرسؤى

 نؤل  ؤا ه ؤا  عقؤرص مؤا هيمؤالوظ  ؤال  . رة  مسؤر ش ؤذف شرسؤف فؤي همؤ  محمؤا فؤي هيؤل  لقييؤ  لةكؤ:   يية   لسالم 
 اتخؤؤاذيظ  لقنيؤؤات شضؤؤلبوظ  الؤؤافرف شلباسؤؤوظ  لحليؤؤل ش لؤؤذيبف شلؤؤ  تانؤؤب ةتؤؤى تؤؤل  هيمؤؤاال ههلةؤؤ  فاسؤؤتةق  ش سؤؤتعا 

ثؤؤظ . هللاةةؤؤ   لعجؤظف فعيؤا ذلؤك  ش ةؤذر       نؤل مؤا يؤي  ؤؤال ت افؤأ  للجؤال  اللجؤال ش ليسؤؤاء  اليسؤاءف شرغيؤن  لعؤلص فؤي
 للشي ؤؤ  رجؤؤال مؤؤ   لسؤؤماء  الحجؤؤار   شؤؤارر  بوؤؤا فؤؤي آؤؤل وظ شقبؤؤا يوظ كمؤؤا فعؤؤل  قؤؤرم لؤؤر ف شلةمسؤؤخ    ؤؤال و  ش

 .هللارلش   لن  شرياهيل كما فعل بييي إسل  نلف شلةخسف  قرم كما رسف  قارش    
 

 لداني ( :السنن الوار   في الفتن : ) أ)و ومر ومماو )ن  عند المقر  ا

 سؤت ر  فؤت  ال  سؤتطة   لمؤمم  :  ي   ألشه يي ي  يمنل ب  ياةىء ه  رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال
رسؤؤرل    ؤؤال شكةؤؤا بؤؤذلك  ا. ه   انؤؤل فنوؤؤا بنؤؤا شال بيسؤؤا   ؤؤال رجؤؤل  ؤؤا رسؤؤرل   شفؤؤنوظ ورمئؤؤذ مؤؤمم   ؤؤال ةعؤؤظ 

 . (نئا  ال ال إال كما ويقم  لقطل م   لسقاءفقال  كليرةوا  قيربوظ  ال فول ويقم ذلك م  إ ماةوظ ب

 كؤر  بؤن  وؤاي  لميحمؤ  فؤت   مؤرت فنوؤا  يؤب  للجؤل :      لحس   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسؤيظ ي 
 ( . كما  مرت باة 

 لؤؤةس هبؤا مؤؤا هتخؤؤرف :    لؤلةم  بؤؤ  هيؤان يؤؤ   عؤؤة هبؤةاروظ ه   لييؤؤي دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤال  يؤ  ييؤؤا
 (.    ر لشةطا  شال  لاجال شل   هبا ما هتقي يينوظ  أل م   لمضيييى همتي  

 ؤا ييؤا   بؤ  يمؤلش كةؤا  ؤك فؤي ة الؤ  مؤ   ليؤاس :      لحس   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ ي 
ملجؤؤؤن همؤؤاةتوظ شكؤؤاةر  يكؤؤؤذ  شبؤؤبك رسؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ بؤؤؤن  هدؤؤا ع   ؤؤال  ؤؤؤا  إذ  ملجؤؤن يوؤؤرنيظ ش

 ( .  فما تأملةي  ال هللامل  ه  تتقي   شتأرذ ما تعلف شتاع ما تي ل شييةك  خريصتك شى ا  ش لعام رسرل  

 يؤؤن البؤؤ  يمؤؤل إةؤؤا إذ  نرييؤؤا ييؤؤى  ألمؤؤل ء هكنيؤؤايظ  مؤؤا لؤؤةس فؤؤنوظ فؤؤلذ  رلجيؤؤا :     يليؤؤا  لومؤؤا ةي  ؤؤال يؤؤ 
 ( .  م  ييايظ نيرةا   يينوظ  ال كيا ةعا ذلك  لي اق

 بار الفرارين )د نسم إيمانها واحتسهابا : )  منر  رفعه وال وال ر ول هللا ص   هللا و يه و  م  ون عبا  )ن
ه يصهب إ)هرابيم  هوم الايامهة  سهاتنن وجمهة )هنن إ من مد نة إله  مد نهة ومهن وريهة إله  وريهة إنسهم معهي أو مهة

 (  . ت نسا تيلواالو و  

 سؤؤة ول بؤؤل ر همتؤؤي ييؤؤى :   ى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ    ألشه يؤؤي يؤؤ  ةسؤؤا  بؤؤ  يطةؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤييؤؤ
 ( . رةاريظ ةتى  ستخ ى فنوظ  لممم  كما  ستخ ى فنيا  لميافق
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 ال تقؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى  سؤؤرن كؤؤل  ينيؤؤ  :     بؤؤ  مسؤؤعرن ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال  يؤؤ  ييؤؤا
 . ( ميافقريا

 

 الفتن ال)ن حما  :
 سؤت ر  فؤت  :     ييوما  ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  يي  ييا   ب  يملش ب   لعاص رض

 ( .  في همتي ةتى   ارق  للجل فنوا ه اه شهراه ةتى  عنل  للجل بيال   كما تعنل  لح ةة  بحةايا

 هةؤؤ  ره  بيةاةؤؤا ييؤؤى هبؤؤى  يؤؤةس فقؤؤال  ؤؤا مجايؤؤا إذ  رهوؤؤن بنؤؤرت مكؤؤ   ؤؤا :     ييومؤؤا  ييؤؤ   بؤؤ  يمؤؤل رضؤؤ
 ( . هرابيوا شجل   لماء فى آل وا فخذ ةذر  ظولت ييى

  إو الفهتن وهد اسهرت فقهال قالهد أمها  : )هللا ونه بالاام وهو يخوب فقهال يإل  قالد )ن الولند رقوام رجل
وا)ن الخواب حي فال إنما ذا  إذا  او النهاس )هذي )هالء وذي )هالء وجعهل الرجهل  تهذ ر اررك لهيا )سها ممهل 

 ( .  جده فعند ذلك تظسر الفتنيفر إلنسا منه فال ي يالذ

  إ  بؤن  وؤاي  لسؤاي  فتيؤؤا :   يؤ   ليعمؤا  بؤ   شؤؤنل رضؤي   ييؤ   ؤال  ؤؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ
كأةوا  ط   لينل  لم يظ  صبم  للجل فنوا ممميا شيمسي كؤافل  شيمسؤي ممميؤا شيصؤبم كؤافل  ويةؤ   ؤرم فنوؤا رال وؤظ 

   لؤؤاةةا  ؤؤال  لحسؤؤ  فؤؤو   لؤؤذي ال إلؤؤ  إال يؤؤر لقؤؤا رهوؤؤتوظ دؤؤرر  شال يقؤؤرل  عؤؤلض مؤؤ   لؤؤاةةا  سؤؤنل هش  عؤؤلض مؤؤ
      (.ذ ا  آم   ااش  باريمن  شيلشةر  باريمن  وية  هةايظ نوي  ب م  ييح شهجساما شال هةالم فل ش ةار ش

 ألشلؤؤى تؤؤأتةكظ  عؤؤاي هربؤؤ  فؤؤت:     ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ييؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤ   
. ش ل ال ؤؤؤ   سؤؤؤتحل فنوؤؤؤا  لؤؤؤاماء ش ألمؤؤؤر ل ش ل ؤؤؤلشج .    سؤؤؤتحل فنوؤؤؤا  لؤؤؤاماء ش ألمؤؤؤر ل ةؤؤؤش ل اة.  سؤؤؤتحل فنوؤؤؤا  لؤؤؤاماء 

ش لل  عؤ  دؤؤماء يمةؤاء مطبقؤؤ  تمؤؤرر مؤرر  لمؤؤرج فؤي  لبحؤؤل ةتؤؤى ال  جؤا هةؤؤا مؤ   ليؤؤاس ميوؤؤا ميجؤأ تطةؤؤا  الشؤؤام 
ألمؤ  فنوؤا  ؤاليالء يؤل   ألن ؤظ ثؤظ ال  سؤتطة  هةؤا مؤ   ليؤاس شتاشى  لعل ق شتخؤبط  لجحيؤل  بنؤايا شرجيوؤا شتعؤل   

 . ( قرل فنوا م  م  ثظ ال  علفرةوا م  ةاةة  إال  ة تقن م  ةاةة  هرل  

  بيايؤا ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال ت ؤر  فؤي همتؤي هربؤ  فؤت   صؤنب  :  ي  هرآا  ب   لميذر  ؤال
ثؤؤظ تي شؤؤف ش ل اةةؤؤ    صؤؤنيوظ فنوؤؤا بؤؤالء ةتؤؤى  قؤؤرل  لمؤؤمم  يؤؤذه موي تؤؤي فؤؤاألشلى ت  متؤؤل  نفؤؤهمتؤؤي فؤؤي هللارليؤؤا فؤؤت  

ش ل تيؤ   لل  عؤ  تصؤنلش  فنوؤا إلؤى   ثظ تي شف ش ل ال ؤ  كيمؤا  نؤل  ةقضؤن تمؤانت   ةتى  قرل  لممم  يذه موي تي 
  مالبوؤؤا ثؤؤظ  لمسؤةم ثؤظ آيؤرع  لشؤمس مؤ.  ل  ؤل إذ  كاةؤن  إلمعؤ  مؤ  يؤذ  مؤل  شمؤؤ  يؤذ  مؤل  بؤال إمؤام شال جمايؤ  

 . (شسبعر  نجاال ميوظ م  ال وتبع  إال رجل ش ةا  شنش   لساي   ثيا 

    93  فتيؤؤ   ألةؤؤالس فنوؤؤا ةؤؤلص شيؤؤلص :   يؤؤ  يمنؤؤل بؤؤ  يؤؤاةىء  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
يم ثؤؤظ  صؤؤط  شفتيؤؤ   لسؤؤل ء  خؤؤلج نريوؤؤا مؤؤ  تحؤؤن  ؤؤامي رجؤؤل وؤؤحيظ هةؤؤ  ميؤؤي شلؤؤةس ميؤؤي إةمؤؤا هشلةؤؤا ي  لمتقؤؤر  

ثظ  كر  فتي   لا ةماء كيما  نل  ةقطعن تمانت ةتى ال وبقى بنن مؤ   لعؤلص إال نريتؤ   قاتؤل    لياس ييى رجل 
فنوا ال وار  ييى ةق  قاتل هم ييى  اآل فؤال وح لؤر  كؤذلك ةتؤى  صؤنلش  إلؤى فسؤطاآن  فسؤطا  إ مؤا  ال ة ؤاق 

 ( .ال  لنرم هش غا  فة  شفسطا  ة اق ال إ ما  فة  فلذ  يما  جتمعا فأ صل  لاج
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 115 ذكؤل رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يلجؤا بؤن  وؤؤاي :     ييؤ   ؤال  ييؤ  هبؤي مرسؤى  ألبؤعلي رضؤ
 لسؤاي  ةتؤى  قتؤل  للجؤل جؤاره شهرؤاه ش بؤ  يمؤ   ؤالر  شمعيؤا يقرليؤا ورمئؤذ   ؤال تيؤحع يقؤرل هك ؤل هيؤل ذلؤك  لحمؤا  

 . (  ى بيء شلةس ييى بيءيمةاء م   لياس  حسب هةايظ هة  يينشيخيف لوا 

   124   هبؤل    لسؤاي   مؤ  يالمؤات  لؤيالء ش:   ي  ك نل ب  مؤل   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
 .  (ه  تعلص  لعقرل شتيقم  ألةالم شيك ل  لوظ شتلف  يالمات  لحق شي ول  ل يظ 

   154  بؤالء شفتيؤ  شلؤ  وؤحن ن  ألمؤل إال بؤا  ل  تؤلش  مؤ   لؤاةةا إال:   ي  معاذ ب  جيل رضي   يي   ال 
 ( .شل  تلش  م   أل م  إال غي   شل  تلش  همل  وورل ظ إال ةقله  عاه هبا مي  

  156  كيا ةتحا  ه  هشل ما ولف  ي   لياس  ألل  :   ي  يمنل ب  إسحاق  ال. ) 

  ل فتيؤ       فقيؤن  ؤا رسؤرل سمعن رسرل   ديى   يية  شسؤيظ ذكؤ:   ي   ب  مسعرن رضي   يي   ال
 .  (  متى ذلك فقال إذ  لظ  أم   للجل جيةس  

    إذ  رهوؤتظ  لؤام  سؤ ك  انؤل ةقؤ  ش لمؤال  عطؤى ييؤى  ل ؤذص شظوؤل :   ي  معاذ ب  جيل رضي   يي   ال
 (.  لشك ش لتالي  شكاةن  للن  فم   ستطاع ه   مرت فيةمن

 501    ييؤؤؤى  ليؤؤؤاس همؤؤؤا   لمؤؤؤمم  فةؤؤؤ  هذل مؤؤؤ   ألمؤؤؤ   :    ؤؤؤأتيييؤؤؤ     رضؤؤؤي ؤؤؤال ييؤؤؤا   بؤؤؤ  مسؤؤؤعرن .
 . ( هكةسوظ  لذي ولشغ باوي  رشغا   ل عالب

 625  شييتاه ةجظ ل  ذةاص  ...ت ر  يالم  في   ي   ب  مسعرن  ال ) . 

 679   ال ت ؤؤر   الشؤؤام فتيؤؤ  تلت ؤؤ  فنوؤؤا ريسؤؤايظ شهبؤؤل فوظ ثؤؤظ ال  ؤؤأتي يينوؤؤا إ:   يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش  ؤؤال
 (.  ينل ةتى تلت   فنوا س واؤيظ شس يتوظ ةتى  ستعياش  ريسايظ شهبل فوظ كما كاةر   ستعياشةوظ م   يل ذلك

 
************* 
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 العلماء في آخر الزماَفساد  –( 2)

 البخاري:

  100-  ثؤظ إ  :   ي  ييا   ب  يملش ب   لعاص  ال سمعن رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   قؤرل
 ال   بة  لعيظ  ةتح يا ويتحي  م   لعبان شل     ؤبة  لعيؤظ   ؤبة  لعيمؤاء ةتؤى إذ  لؤظ ويؤق يالمؤا  تخؤذ  ليؤاس  

 (.  رؤشسا جواال فسئير  فأفتر   انل ييظ فضير  شهضير 

 

  نن أ)ي  اوو  :
 4336    لؤؤيقم ييؤؤا   بؤؤ  مسؤؤعرن  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ :   ثؤؤظ إ  هشل مؤؤا نرؤؤل

ييى بيي إسل  نل كا   للجل ويقؤى  للجؤل فةقؤرل  ؤا يؤذ   تؤق   شنع مؤا تصؤي  فلةؤ  ال  حؤل لؤك ثؤظ ويقؤاه مؤ   لاؤا 
فال  ميع  ذلك ه   كر  هكني  ش بليب  ش  عناه فيما فعير  ذلك ضلص    يرص  عضوظ ببعة ثؤظ  ؤال لعؤ   لؤذو  

إلؤؤى  رلؤؤ  فاسؤؤقر  ثؤؤظ  ؤؤال كؤؤال و  لتؤؤأمل   ؤؤالمعلشف  ك ؤؤلش  مؤؤ  بيؤؤي إسؤؤل  نل ييؤؤى لسؤؤا  ن شن شةصؤؤف بؤؤ  مؤؤليظ
 شلتيور  ي   لمي ل شلتأرذ  ييى واي  ل الظ ش لتأآلة  ييى  لحق هآل  شلتقصلة  ييى  لحق  صل  ( .

 4337   : ثؤؤظ بيحؤؤره ه ن هش لةضؤؤلب    ( يؤؤ  هبؤؤي يينؤؤا  يؤؤ  بؤؤ  مسؤؤعرن يؤؤ   لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 لنيعيي ظ كما لعيوظ (  ال هبر ن شن رش ه  لمحاربي ي   لعالء ب   لمسنب  .  قيرص  عضكظ ييى  عة ثظ

 4338    ي  قةس  ال :    ال هبر  كل  عا ه  ةمؤا   شهثيؤى ييةؤ  ثؤظ  ؤا هووؤا  ليؤاس إة ؤظ تقؤلؤش  يؤذه  آل ؤ
ييؤي  دؤيى   شتضعرةوا مرضعوا ييةكظ هة سكظ ال  ضلكظ م  ضل إذ   يتؤاوتظ  ؤال يؤ  رالؤا :   شىةؤا سؤمعيا  ل

ييةؤؤ  شسؤؤيظ   قؤؤرل إ   ليؤؤاس إذ  رهش   ل ؤؤالظ فيؤؤظ  أرؤؤذش  ييؤؤى وا ؤؤ  هشبؤؤك ه   عموؤؤظ    عقؤؤاص ش ؤؤال يمؤؤلش يؤؤؤ  
يشةظ شىةي سمعن رسرل    ديى   ييةؤ  شسؤيظ   قؤرل مؤا مؤ   ؤرم  عمؤل فؤنوظ  المعادؤي ثؤظ  قؤارش  ييؤى ه  

 عقؤؤاص (  ؤؤال هبؤؤر ن شن شرش ه كمؤؤا  ؤؤال رالؤؤا هبؤؤر هسؤؤام  شجمايؤؤ    انؤؤلش  ثؤؤظ ال  انؤؤلش  إال وربؤؤك ه   عموؤؤظ   ميؤؤ 
 ش ال بعب  فة  :   ما م   رم  عمل فنوظ  المعادي يظ هك ل مم   عمي  ( . 

    4339   يؤ  بؤؤ  جليؤؤل يؤ  جليؤؤل  ؤؤال سؤمعن رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل :   ثؤظ مؤؤا مؤؤ  رجؤؤل
يؤى ه   انؤلش  ييةؤ  فؤال  انؤلش  إال هدؤابوظ    عؤذ ص مؤ   يؤل ه   كر  فؤي  ؤرم  عمؤل فؤنوظ  المعادؤي  قؤارش  ي

  مرتر  ( . 

 4341   ؤؤال هبؤؤر همةؤؤ   لشؤؤعباةي :   ثؤؤظ سؤؤألن ه ؤؤا ثعيبؤؤ   لخشؤؤيي فقيؤؤن  ؤؤا ه ؤؤا ثعيبؤؤ  كةؤؤا تقؤؤرل فؤؤي يؤؤذه  آل ؤؤ 
فقؤال بؤل   تمؤؤلش   ييؤةكظ هة سؤكظ  ؤال همؤؤا و  لقؤا سؤألن ييوؤؤا رينؤل  سؤألن ييوؤا رسؤؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ 

 ؤؤالمعلشف شتيؤؤاير  يؤؤ   لمي ؤؤل ةتؤؤى إذ  رهوؤؤن بؤؤحا مطايؤؤا شيؤؤر  متبعؤؤا شنةةؤؤا مؤؤمثل  شىيجؤؤاص كؤؤل ذي رهي بله ؤؤ  
فعيةك  عيي بي سك شنع ييك  لعر م فؤل  مؤ  شر   ؤظ ه ؤام  لصؤيل  لصؤيل فةؤ  م ؤل قؤبة ييؤى  لجمؤل ليعامؤل فؤنوظ 

 ؤؤال  ؤؤا رسؤؤرل   هجؤؤل رمسؤؤن  مؤؤيوظ  ؤؤال هجؤؤل رمسؤؤن   م ؤؤل هجؤؤل رمسؤؤن  رجؤؤال  عميؤؤر  م ؤؤل يميؤؤ  شه نةؤؤي غنؤؤله
 مي ظ  (  .
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 4344 يؤؤ  يطةؤؤ   لعؤؤرفي يؤؤ  هبؤؤي سؤؤعنا  لخؤؤاري  ؤؤال :    ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ثؤؤظ هفضؤؤل
  لجوان كيم  يال ثظ سيطا  جا ل هش همنل جا ل( .  

 4345 ثؤؤؤظ إذ  يميؤؤؤن  لخطنئؤؤؤ  فؤؤؤي  يؤؤؤ   لعؤؤؤلس بؤؤؤ  يمنؤؤؤل  سؤؤؤيا  يؤؤؤ   لييؤؤؤي  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ   ؤؤؤال  
 .   غاص ييوا فلضنوا كا  كم  بوايا( ألرض كا  م  بوايا ف ليوا ش ال مل  هة ليا كم  غاص ييوا شم

 

  نن ا)ن ماجة :
 4006  ثظ إ  بيي إسل  نل لمؤا ش ؤ  فؤنوظ  لؤيقم  :   ي  هبي يينا   ال  ال رسرل    ديى   يية  شسيظ

لذةب فنيوؤاه ييؤ  فؤلذ  كؤا   لاؤا لؤظ  ميعؤ  مؤا ره  ميؤ  ه   كؤر  هكنيؤ  شبؤليب  شريةطؤ  كا   للجل ول  هراه ييى  
فضؤؤؤلص    يؤؤؤرص  عضؤؤؤوظ بؤؤؤبعة شةؤؤؤحل فؤؤؤنوظ  لقؤؤؤلهللا  فقؤؤؤال لعؤؤؤ   لؤؤؤذو  ك ؤؤؤلش  مؤؤؤ  بيؤؤؤي إسؤؤؤل  نل ييؤؤؤى لسؤؤؤا  ن شن 

 ؤ  ك نؤل  مؤيوظ فاسؤقر  شةصف ب  مليظ ةتى بي  شلر كاةر  وممير   اهلل ش لييي شما هةحل إلة  ما  تخؤذشيظ هشلةؤاء شل
 ؤال شكؤا  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ مت ئؤا ش لحادؤل ش ؤال ال ةتؤى تأرؤذش  ييؤى وؤاي  ل ؤالظ فتؤأآلشه ييؤؤى 

 ( .  لحق هآل 

 4015  نؤل ثؤظ  ؤا رسؤرل   متؤى ةتؤل   ألمؤل  ؤالمعلشف ش ليوؤي يؤ  :   ي  مكحرل ي  هةس ب  مالك  ؤال 
ظ  ؤؤيي ظ  ييؤؤا  ؤؤا رسؤؤرل   شمؤؤا ظوؤؤل فؤؤي  ألمؤؤظ  يييؤؤا  ؤؤال  لميؤؤك فؤؤي دؤؤااركظ  ؤؤال إذ  مؤؤا ظوؤؤل فؤؤي  ألمؤؤ ؟  لمي ؤؤل

ش ل اةش  في كباركظ ش لعيؤظ فؤي رذ لؤت ظ  ؤال هيؤا ت سؤنل معيؤى  ؤرل  لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ش لعيؤظ فؤي رذ لؤت ظ 
 ( . إذ  كا   لعيظ في  ل ساق

  4016  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ثؤؤؤظ ال ويباؤؤؤي  ؤؤؤال رسؤؤؤرل    :   يؤؤؤ   لحسؤؤؤ  يؤؤؤ  جيؤؤؤاص يؤؤؤ  ةذ  ؤؤؤ   ؤؤؤال
 ( . ليممم  ه  وذل ة س   الر  شكةا وذل ة س   ال وتعلض م   ليالء لما ال  طةق  

ثؤؤظ ذكؤؤل  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  بؤؤنئا فقؤؤال ذ   ثؤؤظ هش   ذيؤؤاص  لعيؤؤظ :   يؤؤ  هيؤؤان بؤؤ  لينؤؤا  ؤؤال  4048   
  شةقل ؤ  هبياءةؤؤا شيقل ؤؤ  هبياؤةؤؤا هبيؤاءيظ إلؤؤى وؤؤرم  ل ةامؤؤ   ؤؤال  يؤن  ؤؤا رسؤؤرل   شكةؤؤا وؤذيب  لعيؤؤظ شةحؤؤ  ةقؤؤله  لقؤؤلهللا

ث يتؤؤك همؤؤك هيؤؤان إ  كيؤؤن ألر   مؤؤ  هفقؤؤ  رجؤؤل  الماويؤؤ  هش لؤؤةس يؤؤذه  لنوؤؤرن ش ليصؤؤار   قؤؤلهش   لتؤؤرر   ش إلةجنؤؤل ال 
  ( .  عمير   شيء مما فنوما 

 
 :    لحاكظ  ليةسابرري  هبر ييا المستدر  و   الصويونن

 8356 هال هووؤؤا  ليؤؤاس إةؤؤا كيؤؤا ةعؤؤلف ظ إذ فنيؤؤا  :  بؤؤي فؤؤل س  ؤؤال يمؤؤل بؤؤ   لخطؤؤاص رضؤؤي   ييؤؤ يؤؤ  ه
رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  شىذ ويؤؤحل  لؤؤرةي شىذ بنييؤؤا مؤ  هربؤؤاركظ هال شى   لييؤؤي  دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤا 

 ؤ  رنؤل  شهةيييؤاه ييةؤ  شمؤ    وؤل  ةطيق شرف   لرةي شىةما ةعؤلف ظ  مؤا ه ؤرل ل ؤظ هال شمؤ    وؤل مؤي ظ رنؤل  ظييؤا 
مي ظ بؤل  ظييؤا  ؤ  بؤل  شه اضؤياه ييةؤ  سؤل  لكظ فةمؤا بنؤي ظ شبؤن  ربكؤظ هال ش ؤا هتؤي ييؤي همؤا  شهةؤا هةسؤب مؤ   ؤله 
 لقلهللا  وليا      تعالى شما يياه شلقا رنل إلؤي  ؤآرله ه   رمؤا  قلؤشةؤ  وليؤاش  مؤا ييؤا  ليؤاس هال فأريؤاش  مؤا ييؤا 

شبعمي ؤؤؤظ هال شىةؤؤؤي و  مؤؤؤا ه عؤؤؤث يمؤؤؤالي لةضؤؤؤلبر  ه شؤؤؤاركظ شيأرؤؤؤذش  همؤؤؤر ل ظ شل يؤؤؤي ه عؤؤؤ وظ لةعيمؤؤؤركظ    قؤؤؤل ءت ظ 
نوي ظ شسيي ظ شيعالر  بني ظ شيقسمر  فةكظ فنئ ظ هال م  فعل    بيء مؤ  ذلؤك فينل فعؤ  إلؤي ش لؤذي ة ؤس يمؤل بنؤاه 
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  هرهوؤن لؤر ه  رجؤال مؤ   لمسؤيمن  كؤا  أل ص  مي  فرثب يملش ب   لعاص رضؤي   ييؤ  فقؤال  ؤا همنؤل  لمؤممين
ييى رعة  فؤأنص  عؤة رينتؤ  إةؤك لمقصؤ  ميؤ   ؤال شمؤا لؤي ال ه صؤ  ش ؤا رهوؤن رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 
 قؤؤم مؤؤ  ة سؤؤ  هال ال تضؤؤلبريظ فتؤؤذلريظ شال تميعؤؤريظ ةقوؤؤظ فت  ؤؤلشيظ شال تجيؤؤلشيظ فت تيؤؤريظ شال تيحلؤؤريظ  لغةؤؤاض 

 .ييى بل  مسيظ شلظ  خلجاه حةميذ  ةاوث د( فتضةعريظ 

 8412 سؤةأتي ييؤى همتؤي همؤا      :يؤ  هبؤي يليؤل  رضؤي   ييؤ  يؤ  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال
ت  ل فة   لقل ء شتقل  ل قواء شي بة  لعيظ شيك ل  لولج  ؤالر  شمؤا  لوؤلج  ؤا رسؤرل    ؤال  لقتؤل بنؤي ظ ثؤظ  ؤأتي  عؤا 

 جؤؤاشه تؤؤل  نوظ ثؤؤظ  ؤؤأتي مؤؤ   عؤؤا ذلؤؤك همؤؤا   جؤؤانل  لميؤؤافق  ل ؤؤافل  لمشؤؤل   ؤؤاهلل  ذلؤؤك همؤؤا   قؤؤله  لقؤؤلهللا  رجؤؤال ال
 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه .  ( لممم   م ل ما  قرل 

 8440  ت ؤؤر  فتيؤؤ   ك ؤؤل فنوؤؤا  لمؤؤال شي ؤؤتم فنوؤؤا  لقؤؤلهللا  ةتؤؤى  قؤؤلهه :   يؤؤ  معؤؤاذ بؤؤ  جيؤؤل رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال
 لمؤؤله   قؤلهه  للجؤؤل سؤؤل  فؤال وتبؤؤ  يينوؤا فةقؤؤرل و  أل لهةؤ  يالةةؤؤ  ثؤؤظ  نؤؤل ش للجؤل ش لمؤمم  ش لميؤؤافق ش لصؤانل ش ل ي

 قلهه يالةة  فال وتب  يينوا فنتخذ مسجا  شييتاع كالما لةس في كتؤاص   شال مؤ  سؤي  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  
 ( .  ضالل   بتاعشسيظ  فل اكظ شى اه فل  كل ما 

 
 رةم    . ي ب  هبي  كل  لون ميييلممل     مجمة ال وائد

     ؤؤا ه ؤؤا يليؤؤل  ال تؤؤاري  ييؤؤى همنؤؤل فؤؤل   :   يليؤؤل   ؤؤال  ؤؤال لؤؤي رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  هبؤؤيشيؤؤ 
رش ه  لطيل ةؤؤي فؤؤي  ( .غييؤؤن ييؤؤى ذلؤؤك فؤؤال تجؤؤاشه سؤؤيتي شال تخؤؤاف  سؤؤة   شسؤؤرآ  ه  تؤؤأمليظ بتقؤؤر    شآايتؤؤ  

 . ألشسط 

   ال  ميع  هةؤاكظ ر بؤ   ليؤاس ه   قؤرل  :   ي ي  رسرل    ديى   يية  شسيظ   الشي  هبي سعنا  لخار
رش   لتلمؤذي ش بؤ  ماجؤ  آلفؤا ميؤ  رش ه ( .  حق إذ  رهللاه شيذكل  ع ةظ فلةؤ  ال  قؤلص مؤ  هجؤل شال وبايؤا مؤ  رهق 

 .  لطيل ةي في  ألشسط شرجال  رجال بةر  لطيل ةي

 مؤؤا مؤ   مؤؤلئ  خؤؤذل مسؤؤيما   :     ؤؤال رسؤؤرل    دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظشيؤ  جؤؤابل شهبؤؤي هوؤؤرص  ألةصؤاري  ؤؤاال
في مرآ  ويتقم فة  م  يلض  شييتوك فة  م  ةلمت  إال رذل    في مرآ   حب فة  ةصؤلت  شمؤا مؤ   مؤلئ 
ويصل مسيما في مرآ  ويتقم فة  م  يلض  شييتوك فة  م  ةلمت  إال ةصله   في مؤرآ   حؤب فةؤ  ةصؤلت  

    .  ه هبر ن شن رش ه  لطيل ةي في  ألشسط شىسيانه ةس رش ( . 
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 . هبر  كل ييا   ب  محما ب  هبي بنب   ل رفي المصنا في ارحا    واآلتار 
 

 37206 سألن سعنا بؤ  جينؤل  يؤن  ؤا ه ؤا ييؤا   مؤا يالمؤ  يؤال   :   هةبأةا يالل ب  رباص هبر  لعالء  ال
 . (إذ  ييك ييماؤيظ :  لياس  ال 

 37486  كيا ثظ  لييي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  جيرسؤا شيؤر ةؤا ظ فؤذكلةا :   ي  ييا   ب  ةجي ي  ييي  ال
    ( .  لاجال فاستةق, محمل  شجو   لاجال هررف ييةكظ يياي م   لاجال ه م  مضير   

 37731  شهمل ء كذ    ء فجل  شهمياء ظيم  كر  في هللارل يذ   لحما   ل ء فسق  ششهر :   ي  معاذ  ال) . 

    37732  ..لقنن ه ؤا ذر فقؤال  ؤا سؤيم  بؤ  قؤةس ثؤال   ؤا ة  توؤا ال  :   جاي سيم  ب  قةس ةاثيي  ال
تجمؤؤ  بؤؤن   لضؤؤل  ل فلةؤؤك لؤؤ  تعؤؤال شلؤؤر ةلدؤؤن شال تعمؤؤل ييؤؤى  لصؤؤا   فؤؤل  دؤؤاةب  لصؤؤا   ه  ؤؤا شةؤؤا م شال 

 . ( نويك هفضل مي ذ  سيطا  فلةك ال تصنب م  نةةايظ بنئا شلر هدابر  م   شع ام تع 

    37733    تقر  هبر ص  ألمل ء فلةوا مر  ف  ل ت  إال ه   ل تي  بينو  مقيي  شتين  مابل      :  ال ةذ . ) 
 :  لسي   لر رن  في  ل ت  
  وبعؤث بؤن  وؤاي  لسؤاي  همؤل ء كذ ؤ  ششهر ء فجؤل  شهميؤاء ظيمؤ  :   ي  رش ن يؤ   بؤ  هبؤي دؤا    لةمؤاةي  ؤال

ويبسؤوظ   فتيؤ  غيؤل ء .  يربوظ هةت  مؤ   لجةؤا     وظ مختي   سةمايظ سةما  لل با  لةس لوظ ني  ش ل ء فسق  هير 
 ( . م يم  وتوركر  فنوا تور   لنورن  ل يم 

   وربؤك ه   ؤأتي ييؤى  ليؤاس همؤا  ال وبقؤى مؤ   إلسؤالم إال  سؤم  :    ال ييي بؤ  هبؤي آالؤب رضؤي   ييؤ
سؤاجايظ ورمئؤذ يؤامل  شيؤي رؤل ص مؤ   لوؤا  ييمؤاؤيظ بؤل مؤ  تحؤن هن ؤظ  لسؤماء شال وبقى مؤ   لقؤلهللا  إال رسؤم  م
 ... ( .م  ييايظ تخلج  ل تي  شفنوظ 

  ال تؤح ل يؤذه  ألمؤ  تحؤن وؤا   يؤح شجؤل شفؤي كي ؤ  :   ي   لحس   ال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
فؤؤلذ  فعيؤؤر  ذلؤؤك رفؤؤ    . بؤؤل ريا هلؤؤظ  شؤؤتظ رةاريؤؤا  شمؤؤا. شلؤؤظ وؤؤح  دؤؤيحاؤيا فجاريؤؤا . يؤؤا يؤؤا همل ءع مؤؤا لؤؤظ  مؤؤال  ل ؤ  

 ( .  فسامريظ سرء  لعذ ص شضلبوظ  ال قل ش ل ا   شمأل  يربوظ رعبا  ل ليظ ييوظ واه ثظ سيط يينوظ جبابلتوظ

 376 ال وؤح ل  لجوؤان  :     للةم  ب  هيا ب  هسيظ يؤ  هبةؤ  ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال ي  ييا
ل ما  طل  لقطل م   لسماء شسةأتي ييؤى  ليؤاس همؤا   قؤرل فةؤ   ؤل ء مؤيوظ لؤةس يؤذ  همؤا  جوؤان فمؤ  ةير  هرض

هنر  ذلؤؤك  لحمؤؤا  فؤؤيعظ همؤؤا   لجوؤؤان  ؤؤالر   ؤؤا رسؤؤرل   ش ةؤؤا  قؤؤرل ذلؤؤك فقؤؤال ةعؤؤظ مؤؤ  ييةؤؤ  لعيؤؤ    ش لمال  ؤؤ  
 .(   ش لياس هجمعن 

 

************* 
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 الزماَ غربة الصالحين في آخر   -( 3) 

  نن ا)ن ماجة :
 4023  يؤؤن ثؤؤظ  ؤؤا رسؤؤرل   هي  ليؤؤاس هبؤؤا بؤؤالء  ؤؤال  ألةيةؤؤاء ثؤؤظ  ألم ؤؤل :   يؤؤ  سؤؤعا بؤؤ  هبؤؤي ش ؤؤاص  ؤؤال 

فاألم ل ويتيى  لعيا ييى ةسب نوي  فل  كا  في نوي  ديبا  بؤتا بؤالؤه شى  كؤا  فؤي نويؤ  ر ؤ   بتيؤي ييؤى ةسؤب 
 ( . ي ييى  ألرض شما يية  م  رطنئ نوي  فما ويلح  ليالء  العيا ةتى وتلك   مش

   4029  ثؤظ هةصؤر  لؤي كؤل مؤ  تي ؤ,  اإلسؤالم  ييؤا  :   ي  ةذ     ال  ال رسرل    ديى   يية  شسؤيظ
 ؤؤا رسؤؤرل   هتخؤؤاف يينيؤؤا شةحؤؤ  مؤؤا بؤؤن   لسؤؤتما   إلؤؤى  لسؤؤبعما   فقؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ إة ؤؤظ ال 

 ( . ال فابتينيا ةتى جعل  للجل ميا ما  صيي إال سل تارش  لعي ظ ه  تيتير   

    4031  ثؤؤظ ي ؤؤظ  لجؤؤح ء مؤؤ  ي ؤؤظ :   يؤؤ  هةؤؤس بؤؤ  مالؤؤك يؤؤ  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  هةؤؤ   ؤؤال
  . ( ليالء شى    إذ  هةب  رما  بتاليظ فم  رضي في   للضا شم  سخط في   لسخط 

 4035   ثؤظ لؤظ ويؤق  :   قرل سمعن  لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   قؤرلييا رب   قرل سمعن معاشي    بيهي
 (. م   لاةةا إال بالء شفتي  

 4036  ثؤؤظ سؤةأتي ييؤؤى  ليؤؤاس سؤؤير ت رؤؤا يات :   يؤ  هبؤؤي يليؤؤل   ؤؤال  ؤؤال رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
وؤا  للشيبضؤ   نؤل شمؤا  صاق فنوا  ل اذص شيكذص فنوا  لصانق شيمتم  فنوا  لخا   شيخر  فنوا  ألمؤن  شييطؤق فن

 ( .   للشيبض   ال  للجل  لتاف  في همل  لعام 

  4037  ثؤؤظ ش لؤؤذي ة سؤؤي بنؤؤاه ال تؤؤذيب  لؤؤاةةا  :  يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
الء  ةتى  مل  للجل ييى  لقيل فنتملغ ييةؤ  شيقؤرل  ؤا لنتيؤي كيؤن مكؤا  دؤاةب يؤذ   لقيؤل شلؤةس  ؤ   لؤاو  إال  لؤي

. )  

  4038  ثؤظ لتيتقؤر  كمؤا ويتقؤى  لتمؤل مؤ  إغ الؤ   :  ي  هبؤي يليؤل   ؤال  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
 ( .فينذيي  رةاركظ شلنبقن  بل ركظ فمرتر  إ   ستطعتظ 

 4039  ا ثؤؤظ ال وؤؤحن ن  ألمؤؤل إال بؤؤا  شال  لؤؤاةة:   يؤ  هةؤؤس بؤؤ  مالؤؤك ه  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال
 ( .  إال إن ار  شال  لياس إال بحا شال تقرم  لساي  إال ييى بل ر  لياس شال مواي إال عةسى ب  مليظ

 

 صويح ا)ن حباو :
    6779  ثظ ال تقرم :   ي  سعنا ب   لمسنب ي  هبي يليل   ال  ال رسرل    ديى   يية  شسيظ

 ( .  فنوا لساي  ةتى ت ر   لسجا   لر ةا  رنل  م   لاةةا شما 
 

 :    لحاكظ  ليةسابرري  هبر ييا المستدر  و   الصويونن  
 8465 وشك أو ال  بقه  فهي أرك العجهم  : )  ون أ)ي ار و  الدئ ي  معه وبد هللا )ن ومرو يقول 

فقؤال هريؤ  بؤ  ضؤمل  هت وؤل  لمشؤلكر  ييؤى  إلسؤالم  ؤال ممؤ  (    من العرب إال وتنل أو أ هنر يوكهم فهي  مهه
ل م  بيي يامل ب  دعصع   ؤال ال تقؤرم  لسؤاي  ةتؤى تؤا ف  مياكؤب ةسؤاء بيؤي يؤامل ييؤى ذي  لخيصؤ  هةن  ا

 .  ال فذكل  رل  لعمل ب   لخطاص فقال ييا   هييظ  ما  قرل ثال  مل ت ييى بل   لبخاري 
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 عالمات الساعة -(4  

 البخاري :
  لسؤاي  ةؤار تحشؤل  ليؤاس مؤ   لمشؤلق إلؤى  لماؤلص هشل هبؤل     :   ال هةس  ال  لييي  ديى   يية  شسؤيظ
) . 

  6702   ثؤؤظ وربؤؤك  ل ؤؤل ت ه   حسؤؤل يؤؤ  كيؤؤح :   يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 ( .م  ذيب فم  ةضله فال  أرذ مي  بنئا 

 6704  تقتتؤؤؤل فئتؤؤؤا   ثؤؤؤظ ال تقؤؤؤرم  لسؤؤؤاي  ةتؤؤؤى:   يؤؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤؤل  ه  رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال
ي ةمتا   كر  بنيوما مقتي  ي ةم  نيرتوما ش ةا  شةتى وبعث نجالر  كذ بر   ليؤب مؤ  ثالثؤن  كيوؤظ وؤحيظ هةؤ  
رسؤؤرل   شةتؤؤى   ؤؤبة  لعيؤؤظ شت  ؤؤل  لؤؤحالهل شيتقؤؤارص  لحمؤؤا  شت وؤؤل  ل ؤؤت  شيك ؤؤل  لوؤؤلج شيؤؤر  لقتؤؤل شةتؤؤى  لمؤؤال 

لضؤؤ  فةقؤؤؤرل  لؤؤذي  علضؤؤؤ  ييةؤؤؤ  ال هرص لؤؤي  ؤؤؤ  شةتؤؤؤى فةفؤؤةة ةتؤؤؤى ووؤؤظ رص  لمؤؤؤال مؤؤؤ   قيؤؤل دؤؤؤا ت  شةتؤؤؤى  ع
وتطؤؤاشل  ليؤؤاس فؤؤي  لييةؤؤا  شةتؤؤى  مؤؤل  للجؤؤل  قيؤؤل  للجؤؤل فةقؤؤرل  ؤؤا لنتيؤؤي مكاةؤؤ  شةتؤؤى تطيؤؤ   لشؤؤمس مؤؤ  مالبوؤؤا 
فلذ  آيعن شرهللايا  لياس  عيي هللامير  هجمعر  فذلك ةن  ال وي ؤ  ة سؤا إ ماةوؤا لؤظ ت ؤ  هللاميؤن مؤ   يؤل هش كسؤين فؤي 

تقؤؤؤرم   لسؤؤؤاي  ش ؤؤؤا ةشؤؤؤل  لؤؤؤلجال  ثربومؤؤؤا بنيومؤؤؤا فؤؤؤال وتبا عاةؤؤؤ  شال  طرياةؤؤؤ  شلتقؤؤؤرم   لسؤؤؤاي  ش ؤؤؤا إ ماةوؤؤؤا رنؤؤؤل  شل
 ةصلف  للجل بيي  لقحت  فال  طعم  شلتقرم   لساي  شير ويةط ةرضؤ  فؤال  سؤقي فةؤ  شلتقؤرم   لسؤاي  ش ؤا رفؤ  

 ( .  هكيت  إلى فة  فال  طعموا

 

 صويح مس م :
 2891 م فنيؤا رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  مقامؤا مؤا تؤل  بؤنئا  كؤر  فؤي مقامؤ  ثؤظ  ؤا :   ي  ةذ     ال

ذلؤك إلؤؤى قةؤؤام  لسؤؤاي  إال ةؤؤا   ؤؤ  ة  ؤؤ  مؤؤ  ة  ؤؤ  شةسؤؤة  مؤؤ  ةسؤؤة   ؤؤا ييمؤؤ  هدؤؤحابي يؤؤمالء ش ةؤؤ  لةكؤؤر  ميؤؤ  
 . (  لشيء  ا ةسنت  فأر ه فأذكله كما وذكل  للجل شج   للجل إذ  غاص يي  ثظ إذ  رهللاه يلف  

 2894 ثؤؤظ ال تقؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى  حسؤؤل  ل ؤؤل ت :     هبؤؤي يليؤؤل  ه  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال يؤؤ
يؤؤ  جيؤؤل مؤؤ  ذيؤؤب  قتتؤؤل  ليؤؤاس ييةؤؤ  فةقتؤؤل مؤؤ  كؤؤل ما ؤؤ  تسؤؤع  شتسؤؤعر  شيقؤؤرل كؤؤل رجؤؤل مؤؤيوظ لعيؤؤي هكؤؤر  هةؤؤا 

 .  ( لذي هةجر

 2901  ييةؤ  شسؤيظ  يينيؤا شةحؤ  ةتؤذ كل فقؤال  ثظ وتحقق  لييؤي  دؤيى  :   ي  ةذ    ب  هسنا  لا اري  ال
ما تذ كلش   ال ةذكل  لساي   ال إةوا ل  تقرم ةتى تلش   ييوا يشؤل هللا ؤات فؤذكل  لؤارا  ش لؤاجال ش لا  ؤ  شآيؤرع 

مؤؤؤأجرج ثالثؤؤؤ  رسؤؤؤرف رسؤؤؤف   ؤؤؤأجرج ش  لشؤؤؤمس مؤؤؤ  مالبوؤؤؤا شةؤؤؤحشل عةسؤؤؤى بؤؤؤ  مؤؤؤليظ  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ ش
  (.   لعلص شهللارل ذلك ةار تخلج م   لةم  تطلن  لياس إلى محشليظ المشلق شرسف  المالص شرسف  جحيل  

 2909   ثؤؤظ ذش  لسؤؤريقتن  مؤؤ   لحبشؤؤ   خؤؤلص :   يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  ه  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال
 ( .بنن   يح شجل 
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 2922  اتؤل  لمسؤيمر  ثؤظ ال تقؤرم  لسؤاي  ةتؤى  ق:   ي  هبي يليل  ه  رسرل    ديى   ييةؤ  شسؤيظ   ؤال
 لنورن فةقتيوظ  لمسؤيمر  ةتؤى  ختيؤ   لنوؤرني مؤ  شر ء  لحجؤل ش لشؤجل فةقؤرل  لحجؤل هش  لشؤجل  ؤا مسؤيظ  ؤا ييؤا 

 ( .   يذ  هفل ري ي فتعال فا تي  إال  لال ا فلة  م  بجل  لنورن 

 2940   مؤا يؤذ   لحؤاوث سمعن ييؤا   بؤ  يمؤلش شجؤاءه رجؤل فقؤال ثؤظ :   يلش  ب  مسعرن  ل ق ي  قرل ي
 لذي تحا     تقرل إ   لساي  تقرم إلؤى كؤذ  شكؤذ  فقؤال سؤبحا    هش ال إلؤ  إال   هش كيمؤ  ةحريمؤا لقؤا يممؤن 

 كؤر  ثؤظ  ؤال  ؤال  ه  ال هةا  هةا  بنئا هبا  إةما  يؤن إة ؤظ سؤتلش   عؤا  ينؤل همؤل  ي ةمؤا  حؤلق  لينؤن شيكؤر  ش
لؤاجال فؤؤي همتؤؤي فةمكؤث هربعؤؤن  ال هنري هربعؤؤن  ورمؤا هش هربعؤؤن  بؤؤول  هش رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  خؤؤلج  

فنبعث   عةسى ب  مليظ كأة  يلش  ب  مسعرن فةطيب  فنوي   ثظ  مكث  لياس سؤب  سؤين  لؤةس بؤن   هربعن  ياما
ر  مؤ  رنؤل  ثين  يا ش  ثؤظ ولسؤل   ريحؤا  ؤارن  مؤ   يؤل  لشؤام فؤال وبقؤى ييؤى شجؤ   ألرض هةؤا فؤي  يبؤ  م قؤال ذ

هش إ ما  إال قبضت  ةتؤى لؤر ه  هةؤاكظ نرؤل فؤي كيؤا جيؤل لاريتؤ  ييةؤ  ةتؤى ت بضؤ   ؤال سؤمعتوا مؤ  رسؤرل    
دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال فنبقؤؤؤى بؤؤؤل ر  ليؤؤؤاس فؤؤؤي ر ؤؤؤ   لطنؤؤؤل ال  علفؤؤؤر  معلشفؤؤؤا شال وي ؤؤؤلش  بيؤؤؤر فنتم ؤؤؤل لوؤؤؤظ 

 عبان   ألشثا  شيظ فؤي ذلؤك ن ر ره وؤظ ةسؤ  عةشؤوظ ثؤظ   لشةطا  فةقرل هال تستجنير  فةقرلر  فما تأملةا فةأمليظ
وؤؤي ر فؤؤي  لصؤؤؤرر فؤؤال  سؤؤمع  هةؤؤؤا إال هدؤؤاى لنتؤؤا شرفؤؤؤ  لنتؤؤا  ؤؤال شهشل مؤؤؤ   سؤؤمع  رجؤؤل ويؤؤؤر  ةؤؤرض إبيؤؤ   ؤؤؤال 
فةصؤعق شيصؤعق  ليؤاس ثؤظ ولسؤل   هش  ؤال ويؤحل   مطؤل  كأةؤ   لطؤل هش  ل ؤل ةعمؤا   لشؤا  فتييؤن ميؤ  هجسؤؤان 

ة  هرل  فلذ  يؤظ قةؤام وي ؤلش  ثؤظ  قؤال  ؤا هووؤا  ليؤاس ييؤظ إلؤى ربكؤظ ش  ؤريظ إةوؤظ مسؤملر   ؤال ثؤظ  لياس ثظ وي ر ف
 قؤال هرلجؤؤر   عؤؤث  ليؤار فةقؤؤال مؤؤ  كؤظ فةقؤؤال مؤؤ  كؤل هلؤؤف تسؤؤعما   شتسؤع  شتسؤؤعن   ؤؤال فؤذ   وؤؤرم  جعؤؤل  لرلؤؤا   

 ( . بنبا شذلك ورم  كشف ي  ساق

 
   باب وصة الجسا ة:  
 2942  ... قؤؤةس هرؤؤن  لضؤؤحا  بؤؤ  قؤؤةس شكاةؤؤن مؤؤ   لموؤؤاجل ت  ألشل فقؤؤال ةؤؤاثنيي ةؤؤاو ا فاآمؤؤ  بيؤؤن

سؤؤمعتة  مؤؤ  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ال تسؤؤيا   إلؤؤى هةؤؤا غنؤؤله فقالؤؤن لؤؤئ  بؤؤئن ألفعيؤؤ  فقؤؤال لوؤؤا هجؤؤل 
  ثظ ة حن ب   لمانل  شير م  رةؤار بؤباص  ؤليش ورمئؤذ فأدؤنب فؤي هشل  لجوؤان مؤ  رسؤرل   : ..ةاثنيي فقالن

ديى   يية  شسيظ  فيما تأ من رطييي ييا  للةم  ب  يرف في ة ؤل مؤ  هدؤحاص رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  
رطييؤؤؤي رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ييؤؤؤى مؤؤؤراله هسؤؤؤام  بؤؤؤ  هيؤؤؤا شكيؤؤؤن  ؤؤؤا ةؤؤؤاثن ه  رسؤؤؤرل     شسؤؤؤيظ  ش

   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  يؤن همؤلي بنؤا   ديى   يية  شسيظ   ال م  هةييي فيةحب هسام  فيمؤا كيميؤي رسؤرل
فأة حيي م  بئن فقال  ةتقيي إلى هم بليك شهم بؤليك  مؤله  غيةؤ  مؤ   ألةصؤار ي ةمؤ   لي قؤ  فؤي سؤينل   ويؤحل 
يينوا  لضة ا  فقين سأفعل فقال ال ت عيي إ  هم بؤليك  مؤله  ك نؤل   لضؤة ا  فؤأةي هكؤله ه   سؤقط ييؤك رمؤار  هش 

ساقةك فنل   لقرم ميك  عة ما ت ؤلين  شل ؤ   ةتقيؤي إلؤى بؤ  يمؤك ييؤا   بؤ  يمؤلش بؤ  هم  وي شف  ل رص ي 
فول  ليش شيؤر مؤ   لؤبط   لؤذي يؤي ميؤ  فاةتقيؤن إلةؤ  فيمؤا  ةقضؤن يؤاتي سؤمعن  مكترم شير رجل م  بيى فول

مسؤؤجا فصؤؤينن مؤؤ  ةؤؤا ء  لميؤؤاني ميؤؤاني رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ويؤؤاني  لصؤؤال  جامعؤؤ  فخلجؤؤن إلؤؤى  ل
رسرل    ديى   يية  شسؤيظ  ف يؤن فؤي دؤف  ليسؤاء  لتؤي تيؤي ظوؤرر  لقؤرم فيمؤا  ضؤى رسؤرل    دؤيى   
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يية  شسيظ دالت  جيس ييى  لمييؤل شيؤر  ضؤحك فقؤال لنيؤحم كؤل إةسؤا  مصؤاله ثؤظ  ؤال هتؤارش  لؤظ جمعؤت ظ  ؤالر  
ال لل بؤؤ  شل ؤؤ  جمعؤؤت ظ أل  تمةمؤؤا  لؤؤا ري كؤؤا  رجؤؤال ةصؤؤل ةةا   شرسؤؤرل  هييؤؤظ  ؤؤال إةؤؤي و  مؤؤا جمعؤؤت ظ للغبؤؤ  ش 

فجاء فبا   شهسيظ شةاثيي ةاو ا ش فق  لذي كين هةاث ظ ي  مسةم  لاجال ةاثيي هةؤ  ركؤب فؤي سؤ ني   حليؤ  مؤ  
رفؤم  إلؤى جحيؤل  فؤي  لبحؤل ةتؤى ماؤلص  لشؤمس  ثالثن  رجال م  لخؤظ شجؤذ م فيعؤب بوؤظ  لمؤرج بؤول  فؤي  لبحؤل ثؤظ 

في فارير   لجحيؤل  فيقنؤتوظ ن  ؤ  هييؤب ك نؤل  لشؤعل ال وؤارش  مؤا  ييؤ  مؤ  نبؤله مؤ  ك ؤل   لشؤعل فقؤالر  شييؤك  فجيسر 
هووؤا  لقؤرم  ةطيقؤر  إلؤى يؤذ   للجؤل فؤي  لؤاول فلةؤ  إلؤى ريؤلكظ   ما هةن فقالن هةا  لجساس   الر  شما  لجساسؤ   الؤن

طاة   ال فاةطيقيؤا سؤل يا ةتؤى نرييؤا  لؤاول فؤلذ  فةؤ  هي ؤظ  األبر ق  ال لما سمن ليا رجال فل يا ميوا ه  ت ر  بة
إةسا  رهوياه  ط ريقا شهباه شثا ا مجمري  وا ه إلى ييقؤ  مؤا بؤن  ركيتةؤ  إلؤى كعيةؤ   الحاوؤا  ييؤا شييؤك مؤا هةؤن  ؤال 

ن   ؤا  ؤؤارتظ ييؤؤى ريؤلي فؤؤأريلشةي مؤؤا هةؤؤتظ  ؤالر  ةحؤؤ  هةؤؤاس مؤؤ   لعؤلص ركييؤؤا فؤؤي سؤؤ ني   حليؤ  فصؤؤانفيا  لبحؤؤل ةؤؤ
 غؤؤتيظ فيعؤؤب بيؤؤا  لمؤؤرج بؤؤول  ثؤؤظ هرفأةؤؤا إلؤؤى جحيلتؤؤك يؤؤذه فجيسؤؤيا فؤؤي ه لبوؤؤا فؤؤارييا  لجحيؤؤل  فيقنتيؤؤا ن  ؤؤ  هييؤؤب ك نؤؤل 
 لشؤعل ال وؤؤاري مؤا  ييؤؤ  مؤ  نبؤؤله مؤ  ك ؤؤل   لشؤعل فقييؤؤا شييؤك مؤؤا هةؤن فقالؤؤن هةؤا  لجساسؤؤ   ييؤا شمؤؤا  لجساسؤ   الؤؤن 

 األبؤؤر ق فأ يييؤؤا إلةؤؤك سؤؤل يا شفحييؤؤا ميوؤؤا شلؤؤظ ةؤؤأم  ه  ت ؤؤر   يمؤؤاش  إلؤؤى يؤؤذ   للجؤؤل فؤؤي  لؤؤاول فلةؤؤ  إلؤؤى ريؤؤلكظ 
بؤةطاة  فقؤال هريلشةؤي يؤؤ  ةخؤل بةسؤا   ييؤا يؤؤ  هي بؤأةوا تسؤتخيل  ؤال هسؤؤأل ظ يؤ  ةخيوؤا يؤل و مؤؤل  ييؤا لؤ  ةعؤؤظ 
 ال هما إة  وربك ه  ال ت مل  ؤال هريلشةؤي يؤ   حنؤل  آيليؤ   ييؤا يؤ  هي بؤأةوا تسؤتخيل  ؤال يؤل فنوؤا مؤاء  ؤالر  

ي ك نل   لماء  ال هما إ  ماءيا وربك ه  وؤذيب  ؤال هريلشةؤي يؤ  يؤن  هغؤل  ؤالر  يؤ  هي بؤأةوا تسؤتخيل  ؤال ي
يل في  لعن  ماء شيل وحرع هييوا  ماء  لعن   ييا ل  ةعظ يؤي ك نؤل   لمؤاء شهييوؤا وحريؤر  مؤ  ما وؤا  ؤال هريلشةؤي 

ه اتيؤؤ   لعؤؤلص  ييؤؤا ةعؤؤظ  ؤؤال كةؤؤا دؤؤي  بوؤؤظ يؤؤ  ةيؤؤي  ألمنؤؤن  مؤؤا فعؤؤل  ؤؤالر   ؤؤا رؤؤلج مؤؤ  مكؤؤ  شةؤؤحل و ؤؤلص  ؤؤال 
فأريلةاه هة   ا ظوؤل ييؤى مؤ  ويةؤ  مؤ   لعؤلص شهآؤايره  ؤال لوؤظ  ؤا كؤا  ذلؤك  ييؤا ةعؤظ  ؤال همؤا إ  ذ   رنؤل لوؤظ 
ه   طةعره شىةي مخيلكظ ييى إةي هةا  لمسةم شىةي هشبؤك ه  وؤمذ  لؤي فؤي  لخؤلشج فؤأرلج فأسؤنل فؤي  ألرض فؤال 

ي هربعؤؤن  مكؤؤ  شآنبؤؤ  فومؤؤا محلمتؤؤا  ييؤؤى كيتايمؤؤا كيمؤؤا هرنت ه  هنرؤؤل ش ةؤؤا  هش ش ةؤؤا  هنع  ليؤؤ  إال  بطتوؤؤا فؤؤ
ميوما  ستقيييي ميك بناه  لسؤةا دؤيتا  صؤاةي ييوؤا شى  ييؤى كؤل ةقؤب ميوؤا مال  ؤ   حلسؤرةوا  الؤن  ؤال رسؤرل 

ماويؤ  هال يؤل كيؤن    ديى   يية  شسيظ  شآع   مخصلت  في  لمييل يذه آنب  يذه آنبؤ  يؤذه آنبؤ   عيؤي  ل
ةاثت ظ ذلك فقال  لياس ةعظ فلة  هيجييي ةاوث تمةظ هة  ش فق  لذي كين هةؤاث ظ ييؤ  شيؤ   لماويؤ  شمكؤ  هال هةؤ  
في  حل  لشام هش  حل  لةم  ال بل م   يل  لمشلق ما ير م   يل  لمشلق ما يؤر مؤ   يؤل  لمشؤلق مؤا يؤر شهشمؤأ 

 .   ل    ديى   يية  شسيظ الن فح  ن يذ  م  رسر ( بناه إلى  لمشلق 

 

  نن أ)ي  اوو  :
 4350   ي  سعا ب  هبي ش اص ه   لييي  ديى   يية  شسيظ  ال :   ثظ إةي ألرجر ه  ال تعجح همتي

 .ثظ ربوا ه  ومرليظ ةصف ورم  نل لسعا شكظ ةصف ذلك  لنرم  ال رمسما   سي  (   
 

 ا)ن ماجة :
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 4066 ثؤظ تخؤلج  لا  ؤ  شمعوؤا :  ل  ه  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال ي  هشس بؤ  رالؤا يؤ  هبؤي يليؤ
تخطؤظ هةؤف  ل ؤؤافل  رؤاتظ سؤيةما  بؤ  ن شن شيصؤا مرسؤى بؤ  يمؤل   يينومؤؤا  لسؤالم فتجيؤر شجؤ   لمؤمم   العصؤا ش

 (   . الخاتظ ةتى ه  هيل  لحر ء لةجتمعر  فةقرل يذ   ا ممم  شيقرل يذ   ا كافل
 4070 ثؤؤظ إ  مؤؤ   يؤؤل ماؤؤلص  لشؤؤمس  :   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  يؤؤ  دؤؤ ر   بؤؤ  يسؤؤال

 ا ا م ترةؤا يلضؤ  سؤبعر  سؤي  فؤال وؤح ل ذلؤك  لبؤاص م ترةؤا ليتربؤ  ةتؤى تطيؤ   لشؤمس مؤ  ةحؤره فؤلذ  آيعؤن مؤ  
 ( .ةحره لظ وي   ة سا إ ماةوا لظ ت   هللامين م   يل هش كسين في إ ماةوا رنل  

 

 صويح ا)ن حباو :
 6638  ثؤظ دؤيى بيؤا رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  لصؤبم ثؤظ دؤعا  لمييؤل :   يملش ب  هرطب  ؤال  ي

فخطؤؤب ةتؤؤى يمؤؤال  ل وؤؤل ثؤؤظ ةؤؤحل فصؤؤيى ثؤؤظ دؤؤعا  لمييؤؤل فخطييؤؤا ةتؤؤى يمؤؤال  لعصؤؤل ثؤؤظ ةؤؤحل فصؤؤيى ثؤؤظ دؤؤعا 
 ( .  لميل فخطييا ةتى غابن  لشمس فحاثيا  ما كا  شبما ير كا   فأييميا هة  يا

 6700  ثؤؤظ ال تقؤؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤؤى  ك ؤؤؤل  :   هبةؤؤؤ  يؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤؤل   ؤؤال رسؤؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  يؤؤ
 .   ( لولج شةتى فاذ  هرض  لعلص ملشجا شهةوار  

 6701   ثؤظ ال وبقؤى ييؤى ظوؤل  :   لمقا ن بؤ   ألسؤرن  قؤرل سؤمعن رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرلي
 ( . ينوظ كيم   إلسالم  عح يحيح هش بذل ذلنل ألرض بنن مار شال شبل إال هنرل ي

 6842  ثؤؤظ ال تقؤرم  لسؤؤاي  ةتؤى وتقؤؤارص  لحمؤؤا  :   يؤ  هبؤؤي يليؤل   ؤؤال  ؤال رسؤؤرل    دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ
فت ر   لسي  كالشول شيكر   لشول كالجمع  شت ر   لجمع  كالنرم شيكؤر   لنؤرم كالسؤاي  شت ؤر   لسؤاي  كؤاةتل ق 

 .  (  لسع   هش  لخرد 

 6844  ثؤؤظ ش لؤؤذي ة ؤؤس محمؤؤا بنؤؤاه ال تقؤؤرم :  يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  يؤؤ  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ هةؤؤ   ؤؤال
 لسؤاي  ةتؤى   وؤل  ل حؤش ش لبخؤل شيخؤر   ألمؤن  شيؤمتم   لخؤا   شيويؤك  لريؤرل شت وؤل  لتحؤرت  ؤالر   ؤا رسؤؤرل 

 كاةر  تحن ه ا م  ليؤاس ال  عيؤظ بوؤظ رت  لذو   لتح  لتحرت  ال  لريرل شجره  لياس شهبل فوظ ش   شما  لريرل ش
. ) 

 6847  ثؤظ مؤ  بؤل ر  ليؤاس :   ي  هبي ش  ل ي  ييا    ال سؤمعن رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل
 . ( م  تاركوظ  لساي  شيظ هةةاء شم  وتخذ  لقيرر مساجا 

 6853 تقؤرم  لسؤاي  ةتؤى تبعؤث ريؤم ةمؤل ء مؤ  ثؤظ ال  :  ي  هبي يليل  ي   لييي  ديى   يية  شسيظ  ال
بؤةر   يل  لةم  فةك ؤن   بوؤا كؤل ة ؤس تؤمم   ؤاهلل ش لنؤرم  آلرؤل شمؤا وي ليؤا  ليؤاس مؤ   يؤ  مؤ   مؤرت فنوؤا مؤات

في بيي فال  شماتن يجره في بيي فال  شيسل  ييى كتاص   فنلف  إلؤى  لسؤماء فؤال وبقؤى فؤي  ألرض ميؤ  هللا ؤ  
 مؤؤل بوؤؤا  للجؤؤل فةضؤؤلبوا بلجيؤؤ    مؤؤ   لؤؤذيب ش ل ضؤؤ  شال ويت ؤؤ  بوؤؤا  عؤؤا ذلؤؤك  لنؤؤرم  شتقؤؤيء  ألرض هفؤؤالذ كيؤؤايا

 ؤال هبؤر يليؤل  شى  هشل قبا ؤل  لعؤلص فيؤاء . شيقرل فؤي يؤذه كؤا   قتتؤل مؤ  كؤا   يييؤا شهدؤبحن  لنؤرم ال ويت ؤ  بوؤا 
بنؤاه ثؤظ  قؤرل كاةؤن يؤذه  ليش ش لذي ة سي بناه هشبك ه   مل  للجل ييى  ليعل شيؤي ميقؤا  فؤي  ل ياسؤ  فةأرؤذيا 

 ( .م  ةعال  ليش في  لياس

 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1543  [  

 

 :    لحاكظ  ليةسابرري  هبر ييا المستدر  و   الصويونن
 8309   ةحلؤن ييؤى ييؤا   بؤ  ةر لؤ   ألهني فقؤال :   بؤ  هغؤب  أل ؤاني ةاثؤ   ؤال  ي  ضمل  ب  ةينب ه

ثؤظ  ؤال  ع يؤا رسؤرل      ي ييةؤ  فؤي كؤل يؤام لي شىة  لياهل ييي في بنتي ال هم لك هما  ك ي بؤ  ةر لؤ  ما ؤ   جؤل 
ديى   ييةؤ  شسؤيظ ةؤرل  لماويؤ  ييؤى ه ؤا ميا لياؤيظ فلجعيؤا شلؤظ ةاؤيظ شيؤلف  لجوؤا فؤي شجرييؤا فقؤام فنيؤا رطنبؤا 
فقال  ليوظ ال ت يوظ إلي فأضعف ييوظ شال ت يوؤظ إلؤى هة سؤوظ فةعجؤحش  ييوؤا شال ت يوؤظ إلؤى  ليؤاس فةسؤتأثلش  ييؤنوظ 

لت ؤتح   لشؤام شفؤؤارس هش  لؤلشم شفؤارس ةتؤى  كؤر  ألةؤؤاكظ مؤ   إلبؤل كؤذ  شكؤذ  شمؤؤ   لبقؤل كؤذ  شكؤذ  ةتؤؤى  ثؤظ  ؤال
 عطي هةاكظ ما ؤ  نويؤار فةسؤخطوا ثؤظ شضؤ  وؤاه ييؤى رهسؤي هش ييؤى يؤامتي فقؤال  ؤا بؤ  ةر لؤ  إذ  رهوؤن  لخالفؤ  

  ورمئؤؤذ ه ؤؤلص لييؤاس مؤؤ  وؤاي يؤؤذه مؤؤ   ؤا ةحلؤؤن  ألرض  لمقاسؤ  فقؤؤا نةؤن  لؤؤحالهل ش ليال ؤؤا ش ألمؤرر  لع ؤؤام  لسؤاي
 .ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه شييا  للةم  ب  هغب  أل اني معلشف في تا عي هيل مصل   ( رهسك يذ  

 8317 ال تقؤؤرم  :  يؤؤ  ش ثيؤؤ  بؤؤ   ألسؤؤق  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال سؤؤمعن رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل
شرسؤؤف  ؤؤؤالمالص شرسؤؤف فؤؤؤي جحيؤؤل   لعؤؤؤلص ش لؤؤاجال ش لؤؤؤارا   لسؤؤاي  ةتؤؤى ت ؤؤؤر  يشؤؤل هللا ؤؤؤات رسؤؤف  المشؤؤؤلق 

مؤؤأجرج ش لا  ؤؤ  شآيؤؤرع  لشؤؤمس مؤؤ  مالبوؤؤا شةؤؤار تخؤؤلج مؤؤ   عؤؤل يؤؤا  تسؤؤرق  شةؤؤحشل عةسؤؤى بؤؤ  مؤؤليظ فةؤؤأجرج ش
     . يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه( .  لياس إلى  لمحشل تحشل  لذر ش ليمل 

 8373 ت  ؤؤل  لصؤؤر يق :    ؤؤال رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  يؤ  هبؤؤي سؤعنا  لخؤؤاري رضؤؤي   ييؤ   ؤؤال
يؤذ  ةؤاوث دؤحةم ( .ييا   تل ص  لسؤاي  فةصؤبم  لقؤرم فةقرلؤر  مؤ  دؤعق  لبارةؤ  فةقرلؤر  دؤعق فؤال  شفؤال  

 .ييى بل  مسيظ شلظ  خلجاه    

 8375  ال تقؤؤرم     يؤؤ  ييؤؤا  لؤؤلةم  بؤؤ  دؤؤحار  لعيؤؤاي يؤؤ  هبةؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 لساي  ةتى  خسف   با ل م   لعلص فةقؤال مؤ   قؤي مؤ  بيؤي فؤال   ؤال فعلفؤن ةؤن   ؤال قبا ؤل هةوؤا  لعؤلص أل  

 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه    ( .  لعجظ تيسب إلى  ل يا 

 8378 امؤن  ي  آارق ب  بواص  ال كيا ييا ييا   ب  مسعرن رضي   يي  جيرسا فجاء هللاذةؤ  فقؤال  ؤا 
 لصال  فقام ش ميا مع  فارييا  لمسجا فله   لياس ركريا في مقام  لمسجا ف يل شرك  شمشؤى شفعييؤا م ؤل مؤا فعؤل 
 .  ال فمؤل رجؤل مسؤلع فقؤال  لسؤالم ييؤةكظ  ؤا ه ؤا ييؤا  لؤلةم  فقؤال دؤاق   شبيؤ  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 

ةتؤؤى  خؤؤلج فقؤؤال  عضؤؤيا لؤؤبعة ه كؤؤظ  سؤؤأل   ؤؤال آؤؤارق هةؤؤا فيمؤؤا دؤؤينيا رجؤؤ  فؤؤرل  هييؤؤ  شجيسؤؤيا فؤؤي مكاةؤؤ  ةيت ؤؤله 
فقؤال ييؤا      يية  شسؤيظهسأل  فسأل  آارق فقال سيظ ييةك  للجل فلننت يية  داق   شبي  رسرل   ديى  

فشؤؤر  لتجؤؤار  ةتؤؤى تعؤؤن   إ  بؤؤن  وؤاي  لسؤؤاي  تسؤؤيةظ  لخادؤؤ  ش : سؤمعن رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   قؤؤرل
 ( . هشجوا ييى  لتجار  شةتى  خلج  للجل  مال  إلى هآل ف  ألرض فنلج  فةقرل لظ هربم بنئا  لمله  

 8379  نرين مؤ  ييؤا   ورمؤا  لمسؤجا فؤلذ   لقؤرم ركؤرع فمؤل رجؤل  :   ي  رارج  ب   لصين  ليلجمي  ال
 لسؤؤؤاي  ةتؤؤؤى تتخؤؤؤذ  فسؤؤؤيظ ييةؤؤؤ  فقؤؤؤال دؤؤؤاق   شرسؤؤؤرل  دؤؤؤاق   شرسؤؤؤرل  فسؤؤؤألت  يؤؤؤ  ذلؤؤؤك فقؤؤؤال إةؤؤؤ  ال تقؤؤؤرم

 لمسؤاجا آل ؤؤا شةتؤؤى  سؤيظ  للجؤؤل ييؤؤى  للجؤل  المعلفؤؤ  شةتؤؤى تتجؤؤل  لمؤله  شهشجوؤؤا شةتؤؤى تايؤر  لخنؤؤل ش ليسؤؤاء ثؤؤظ 
 شلظ  خلجاه     ..يذ  ةاوث دحةم  إلسيان ( . تلرم فال تاير إلى ورم  ل ةام  
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    8407  ةتؤى وبعؤث   ريحؤا ال تؤاع هةؤا  ال تقؤرم  لسؤاي  :   ي  ييا   ب  يملش رضي   ييوما  ال
في  يب  م قال ذر  م  تقى هش ةوى إال قبضت  شييحق كل  رم  ما كا   عيا هللا اؤيظ فؤي  لجاييةؤ  شيبقؤى يجؤاج مؤ  
 ليؤؤاس ال  ؤؤأملش   معؤؤلشف شال ويوؤؤر  يؤؤ  مي ؤؤؤل وتيؤؤاكحر  فؤؤي  لطؤؤلق كمؤؤا تتيؤؤؤاكم  ليوؤؤا ظ فؤؤلذ  كؤؤا  ذلؤؤك  بؤؤؤتا 

 .  (  لساي   غضب   ييى هيل  ألرض فأ ام

 8413  يؤؤؤذ  (  ؤؤأتي ييؤؤؤى  ليؤؤاس همؤؤؤا  ال وبقؤؤى فةؤؤؤ  مؤؤمم  إال لحؤؤؤق  الشؤؤام :   يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤؤ  يمؤؤلش  ؤؤؤال
 .ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه 

  8415  سؤؤمعن ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش رضؤؤي   ييومؤؤا  قؤؤرل تخؤؤلج معؤؤان  مختي ؤؤ  :   يؤؤ  هبؤؤي غط ؤؤا   ؤؤال  
ه  أتةؤ  مؤ  بؤؤل ر  ليؤاس  قؤال لؤ  فليؤؤر  فينيمؤا يؤظ  عميؤر  فةؤؤ  إذ ةسؤل يؤ   لؤؤذيب معؤا  ميوؤا  ليؤب مؤؤ   لحجؤا

   . يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه (  إذ رسف    شبوظ  فأيجيوظ معتمي  
 8442 ش لؤذي ة سؤي بنؤاه ال     : ي  هبي سعنا  لخاري رضي   ييؤ   ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ

ت يؤظ  لسؤؤباع  إلةسؤؤا  شةتؤى ت يؤؤظ  للجؤؤل يذ ؤ  سؤؤرآ  شبؤؤل   ةعيؤ  شتخيؤؤله  مؤؤا هةؤا  هييؤؤ  مؤؤ  تقؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى 
    . يذ  ةاوث دحةم ييى بل  مسيظ شلظ  خلجاه (  عاه 

  8472    ي  هبة  ي  هبي يليل  رضي   يي   ال سفةا  ال هييظ إال  ا رفع   ال  ال رسرل    ديى
يذ  ةاوث دحةم ييى بل  مسيظ ( . اي  ةتى تعرن هرض  لعلص ملشجا شهةوار  ال تقرم  لس :   يية  شسيظ 

 .شلظ  خلجاه    

 8490   كؤؤر  ليا  ؤؤ  :   يؤؤ  هبؤؤي سؤؤليح   ألةصؤؤاري رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال 
   لقليؤ   عيؤي مكؤ  ثال  رلجات م   لايل تخلج هشل رلج   أ صى  لةم  فة شر ذكليا  البان   شال وؤارل ذكليؤا 

فنيشؤل ذكليؤا فؤي هيؤل  لبان ؤ  شييشؤل ذكليؤا   ثظ  مكث هماةا آريال  عا ذلك ثظ تخلج رلج  هرؤل   ليبؤا مؤ  مكؤ  
أ ثؤظ ت مؤ  هماةؤؤا آؤريال ثؤظ بنيمؤؤا  ليؤاس فؤي هي ؤظ  لمسؤؤاجا ةلمؤ  شهةيوؤا إلؤؤى   شهكلموؤا ييؤى   تعؤؤالى    مكؤ  

ي ةاةةؤ   لمسؤجا تؤاةر شتلبؤر بؤن   لؤلك   ألسؤرن شبؤن   ؤاص بيؤي مخؤحشم يؤ  لؤظ وؤليوظ إال شيؤي فؤ   لمسجا  لحل م 
شي يؤن لوؤا يصؤا   مؤ   لمسؤيمن  يلفؤر  هةوؤظ  . معؤا فنلفة  لياس ييوا بتى ش    من   لخارج في شسط م  ذلك

فخلجؤؤؤن ييؤؤؤنوظ تؤؤؤي ة يؤؤؤ  رهسؤؤؤوا  لتؤؤؤل ص فيؤؤؤات بوؤؤؤظ فجيؤؤؤن يؤؤؤ  شجؤؤؤريوظ ةتؤؤؤى تلكتوؤؤؤا كأةوؤؤؤا   لؤؤؤ   عجؤؤؤحش    
 كب  لاري  ثظ شلن في  ألرض ال واركوا آالب شال  عجحيا يارص ةتؤى ه   للجؤل لنتعؤرذ ميوؤا  الصؤال  فتأتةؤ   ل ر 

فةجؤؤؤاشر  ليؤؤؤاس فؤؤؤي ن ؤؤؤؤاريظ   ت ؤؤؤن إلنوؤؤؤا فتسؤؤؤم  فؤؤؤي شجوؤؤؤ  ثؤؤؤظ تؤؤؤذيبمؤؤؤ  ري ؤؤؤ  فتقؤؤؤرل هي فؤؤؤال   آل  تصؤؤؤيي فني
ل ؤؤافل  قؤؤرل  ؤؤا مؤؤمم  ه ضؤؤيي شيصؤؤطحير  فؤؤي هسؤؤ اريظ شيشؤؤتلكر  فؤؤي  ألمؤؤر ل  عؤؤلف  لمؤؤمم   ل ؤؤافل ةتؤؤى ه   

يؤذ  ةؤاوث دؤحةم  إلسؤيان شيؤر هبؤن  ةؤاوث فؤي ذكؤل ن  ؤ   ألرض ( . ةقي شيقرل  لممم   ا كافل ه ضيي ةقي 
 .شلظ  خلجاه  

   8493  في  رل  يح شجل شىذ  ش    لقرل يينوظ هرلجيا لوظ :   ي  يطة  ي  ب  يملش رضي   ييوما
 . (  المعلشف شلظ ويور  ي   لمي لن    م   ألرض  ال إذ  لظ  أملش  

  8497 لما جؤاءت بةعؤ  وحيؤا بؤ  معاشيؤ   يؤن لؤر رلجؤن إلؤى  لشؤام  :    ي   تان  ي  بول ب  ةربب  ال
فتيحنن م  بؤل يؤذه  ليةعؤ  فخلجؤن ةتؤى  ؤامن  لشؤام فؤأريلت  مقؤام  قرمؤ  ةؤرف فجئتؤ  فؤلذ  رجؤل فاسؤا  لعنيؤن  
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   لعؤاص رضؤي   ييومؤا فيمؤا رهللاه ةؤرف همسؤك يؤ   لحؤاوث فقؤال لؤ  يية  رمةص  شىذ  ير ييؤا   بؤ  يمؤلش بؤ
ييؤؤا   ةؤؤا   مؤؤا كيؤؤن تحؤؤا   ؤؤ   ؤؤال هةؤؤن هةؤؤق  الحؤؤاوث ميؤؤي هةؤؤن دؤؤاةب رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  
 ؤؤال إ  يؤؤمالء  ؤؤا ميعرةؤؤا يؤؤ   لحؤؤاوث  عيؤؤي  ألمؤؤل ء  ؤؤال  يؤؤحم ييةؤؤك هال مؤؤا ةؤؤاثتيا ةؤؤاو ا سؤؤمعت  مؤؤ  رسؤؤرل    

  يية  شسيظ   ال سمعت   قرل إةوا ست ر  يجل   عؤا يجؤل   جتؤاه  ليؤاس إلؤى موؤاجل إبؤل  ةظ ال وبقؤى فؤي ديى 
تقؤذريظ هة سؤوظ و   حشؤؤليظ إلؤى  ليؤار مؤ   لقؤؤلن  ش لخيؤاهيل تينؤن معوؤؤظ   ألرض إال بؤل ر هييوؤا تي  وؤظ هرضؤؤوظ ش

سؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   قؤرل سؤةخلج هةؤاس إذ   اتر  شتقنل معوظ إذ   الر  شتأكل م  تخيف  ال شسمعن ر 
مؤؤ  همتؤؤي مؤؤ   يؤؤل  لمشؤؤلق  قؤؤلؤش   لقؤؤلهللا  ال  جؤؤاشه تؤؤل  نوظ كيمؤؤا رؤؤلج مؤؤيوظ  ؤؤل   طؤؤ  ةتؤؤى  خؤؤلج  لؤؤاجال فؤؤي 

 . (  قنتوظ 

   8515 ال تقؤؤرم  لسؤؤاي     :يؤؤ  ثابؤؤن يؤؤ  هةؤؤس رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
ي  ألرض     شةتؤى ه   لمؤله  لتمؤل  اليعؤل فتلفعوؤا شتقؤرل  ؤا كاةؤن يؤذه للجؤل شةتؤى  كؤر  فؤي ةتى ال  قال ف

يؤؤذ  ةؤؤاوث دؤؤحةم ييؤؤى بؤؤل  مسؤؤيظ شلؤؤظ ( . رمسؤؤن   مؤؤله   ل ؤؤةظ  لر ةؤؤا شةتؤؤى تمطؤؤل  لسؤؤماء شال تييؤؤن  ألرض 
   . خلجاه 

 ال تقؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى ال وبقؤؤى     :يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  يؤؤ   لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  هةؤؤ   ؤؤال
ييى شج   ألرض هةا هلل فة  ةاج  شةتى ترجا  لمله  ةوار  جوؤار  تؤي م شسؤط  لطليؤق ال وي ؤل ذلؤك هةؤا شال  انؤله 

يؤذ  ةؤاوث ( . فةكر  هم يوظ ورمئذ  لذي  قرل لر ةحنتوؤا يؤ   لطليؤق  يؤنال فؤذ   فؤنوظ م ؤل هبؤي  كؤل شيمؤل فؤةكظ 
   . دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه

 
 رةم    :  ييي ب  هبي  كل  لون ميلممل    مجمة ال وائد

 بؤؤ  مسؤؤعرن بؤؤن   شيؤؤ  يتؤؤي  لسؤؤعاي  ؤؤال رلجؤؤن فؤؤي آيؤؤب  لعيؤؤظ ةتؤؤى  ؤؤامن  ل رفؤؤ  فؤؤلذ  هةؤؤا  عيؤؤا   
 لؤلةم  إةؤي جئؤن  ظول ةي هيل  ل رف  فسألن يي  فأربات إلة  فلذ  ير في مسجايا  ألي ظ فأتنت  فقين ه ا ييؤا

ص إلةؤك هلؤتمس ميؤك ييمؤا لعؤل   ه  وي عيؤا  ؤ   عؤا  فقؤال لؤي ممؤ   للجؤل  يؤن رجؤل مؤ  هيؤل  لبصؤل  إلةك هضل 
 حؤاوث سؤمعت  مؤ  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  هةؤاثك  ال مم   ين م  يؤذ   لحؤي مؤ  بيؤي سؤعا فقؤال  ؤا سؤعاي 

هنلؤؤك ييؤؤى  ؤؤرم ك نؤؤل  همؤؤر لوظ  شسؤؤيظ  سؤؤمعن رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  شهتؤؤاه رجؤؤل فقؤؤال  ؤؤا رسؤؤرل   هال
فقؤال . ك نل  بركتوظ تصنب ميوظ ماال نبل  هش  ال ك نل   ال م  يظ  ال يذ   لحي مؤ  بيؤي سؤعا مؤ  هيؤل  للمؤال 

 لؤلةم    يؤن  ؤا ه ؤا ييؤا  رسرل    ديى   يية  شسيظ م  فل  بيي سعا ثظ   ذشش ةؤ, ي ؤةظ سؤل  ؤا سؤعاي 
فاستر  جالسا فقؤال  ؤا سؤعاي سؤألتيي يمؤا سؤألن ييؤ  رسؤرل      ال شكا  مت ئا؟ يل ليساي  م  ييظ تعلف    

 ين  ا رسرل   يل ليساي  م  ييظ تعلف     ؤال ةعؤظ  ؤا  بؤ  مسؤعرن إ  ليسؤاي  هيالمؤا  .ديى   يية  شسيظ 
 :هبل آوا  ش شى  ليساي  هبل آا هال شى  م  هيالم  لساي  

 ؤؤؤا  بؤؤؤ  مسؤؤؤعرن إ  مؤؤؤ  هيؤؤؤالم . شه  تفؤؤؤةة  ألبؤؤؤل ر فةضؤؤؤا . ر   لمطؤؤؤل قة ؤؤؤا شه   كؤؤؤ. ه   كؤؤؤر    لرلؤؤؤا غة ؤؤؤا 
هبؤل آوا ه  تر دؤل  هبل آوا ه  ومتم   لخا   شه   خر   ألمن   ا  ب  مسعرن إ  م  هيالم  لساي  ش  لساي  ش
فقريؤا شكؤل هبؤل آوا ه   سؤرن كؤل  ينيؤ  ميا  ؤا  بؤ  مسؤعرن إ  مؤ  هيؤالم  لسؤاي  ش. شه  تقط   ألرةام .  ألآباق 
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 ؤا  بؤ  . هبؤل آوا ه  تحرؤلف  لمحاريؤب شه  تخؤلص  لقيؤرص   ا  ب  مسعرن إ  م  هيؤالم  لسؤاي  ش . سرق فجاريا
 ؤا  بؤ  مسؤعرن إ  مؤ  هيؤالم . هبل آوا ه   كر   لممم  في  لقينيؤ  هذل مؤ   ليقؤا  مسعرن إ  م  هيالم  لساي  ش

.. هبؤل آوا   ؤا  بؤ  مسؤعرن إ  مؤ  هيؤالم  لسؤاي  ش. ء  اليسؤاءهبل آوا ه   كت ي  للجال  اللجال ش ليسا  لساي  ش
 ؤؤا  بؤؤ  . شمؤؤم مل   ليسؤؤاء  ؤؤا  بؤؤ  مسؤؤعرن إ  مؤؤ  هبؤؤل    لسؤؤاي  شهيالموؤؤا ه   عمؤؤل رؤؤل ص  لؤؤاةةا شيخؤؤلص يمل ةوؤؤا 

مؤ  هيؤالم  ؤا  بؤ  مسؤعرن إ   . هبل آوا ه  ت ول  لمعاهف ش ل يل شبؤلص  لخمؤرر مسعرن إ  م  هيالم  لساي  ش
 لؤلةم  ش لقؤلهللا    لؤلةم  شيؤظ مسؤيمر   ؤال ةعؤظ  يؤن ه ؤا ييؤا  ين ه ؤا ييؤا  هبل آوا ه   ك ل هشالن  لحةا  ي  ش لسا

 لؤلةم  شهةؤؤى ذلؤك  ؤؤال  ؤأتي ييؤؤى  ليؤاس همؤؤا   طيؤق  للجؤؤل  لمؤله  آال وؤؤا   ؤؤال ةعؤظ  يؤؤن ه ؤا ييؤؤا  بؤن  ظوؤل ةنوظ 
 .في  ألشسط ش ل ينلرش ه  لطيل ةي .  (فت ةظ ييى آال وا فوما ه ةةا  ما ه اما 

  كةؤا هةؤن  ؤا يؤرف إذ   فتل ؤن :   شي  يرف ب  مالك  ألبجعي  ؤال  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
:  ؤال ؟  يؤن شمتؤى ذلؤك  ؤا رسؤرل    ؟سؤا لي  فؤي  ليؤار يذه  ألم  ييؤى ثؤال  شسؤبعن  فل ؤ  ش ةؤا  فؤي  لجيؤ  ش

شهرلفؤؤؤن  لمسؤؤؤاجا  .ش تخؤؤؤذ  لقؤؤلهللا  مح منؤؤؤل .  ييؤؤى  لميؤؤؤابلش عؤؤؤات  لحمؤؤؤال. شمي ؤؤؤن  إلمؤؤاء . إذ   لالمؤؤاء  لشؤؤؤل  
شهآؤاع  للجؤل  ملهتؤؤ   . شت قؤ  فؤؤي  لؤاو  لانؤل   .ش تخؤذ  ل ؤيء نشال ش لحكؤؤا  مالمؤا ش ألماةؤ  مايمؤا .شرفعؤن  لميؤابل

كؤؤلم شه  . شكؤؤا  هعؤؤةظ  لقؤؤرم هرذلوؤؤظ . فاسؤؤقوظ  شسؤؤان  لقينيؤؤ . شلعؤؤ  هللارؤؤل يؤؤذه  ألمؤؤ  هشلوؤؤا . شه صؤؤى ه ؤؤاه   شيؤؤق همؤؤ 
فنرمئذ  كر  ذلك شي حع  لياس إلى  لشام شىلى ماوي  ميوا  قؤال لوؤا نمشؤق مؤ  رنؤل مؤا   لشؤام .  للجل  تقاء بله 

ثؤؤظ تجؤؤيء فتيؤؤ  غيؤؤل ء   ثؤؤظ تقؤؤ   ل ؤؤت   عؤؤا فتحوؤؤا .  يؤؤن شيؤؤل ت ؤؤتم  لشؤؤام  ؤؤال ةعؤؤظ شبؤؤةكا . فتحصؤؤيوظ مؤؤ  يؤؤاشيظ 
هيل بنتؤي  قؤال لؤ   لموؤاي فؤل  هنركتؤ  فاتبعؤ  شكؤ  مؤ   ثظ وتب   ل ت   عضوا  عضا ةتى  خلج رجل م   م يم  

 ( . لمواون  

  سئل رسرل    ديى   يية  شسيظ  ي   لسؤاي  شهةؤا بؤايا فقؤال ال  عيموؤا إال   :   شي  هبي مرسى  ال
قنؤؤل  ؤؤا رسؤؤرل شل ؤؤ  سؤأةاث ظ  مشؤؤاريطوا شمؤؤا بؤؤن  وؤاووا هال إ  بؤؤن  وؤؤاووا فتيؤؤا شيلجؤا ف  شال  جينوؤا لر توؤؤا إال يؤؤر 

شه  ويقؤؤى بؤؤن   ليؤؤاس  لتيؤؤاكل فؤؤال  عؤؤلف هةؤؤا هةؤؤا   ل ؤؤت  فقؤؤا يلفيايؤؤا فمؤؤا  لوؤؤلج  ؤؤال بيسؤؤا   لحبشؤؤ   لقتؤؤل    همؤؤا
     .  ... (  شتجف  يرص  لياس شتبقى رجل ج  ال تعلف معلشفا شال تي ل

   لقؤلهللا  يؤار  شيتقؤارص  لحمؤا  ال تقؤرم  لسؤاي  ةتؤى  كؤر   :   شيي   ال  ال رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  
شتيؤؤتقة يؤؤل ه شتيؤؤتقم  لسؤؤير  ش ل مؤؤل ت شيؤؤمتم   لتومؤؤاء شيؤؤتوظ  ألميؤؤاء شيصؤؤاق  ل ؤؤاذص شيكؤؤذص  لصؤؤانق شيك ؤؤل 
 لولج  الر  ما  لولج  ا رسرل    ال  لقتل شي وؤل  لباؤي ش لحسؤا ش لشؤم شتختيؤف  ألمؤرر بؤن   ليؤاس شيتبؤ   لوؤر  

ول  لجول شيكر   لرلا غة ا ش لشتاء قة ا شيجوؤل  ال حشؤاء شتؤلش   ألرض نمؤا شيقضى  ال   شي بة  لعيظ شي 
.. ) 

    إ  مؤ  همؤار ت  لسؤاي  ه  وؤل   لوؤالل :   شي  هةس ب  مالك ولفع  إلى  لييي  ديى   يية  شسؤيظ   ؤال
 .صانل ش ألشسط رش ه  لطيل ةي في  ل ( .ليني  فةقال لينيتن  شه  تتخذ  لمساجا آل ا شه    ول مرت  ل جأ 

  ال تقؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى فؤؤاذ  هرض  لعؤؤلص ملشجؤؤا شهةوؤؤار   :   شييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 . رش ه هةما شرجال  رجال  لصحةم  ( شةتى  سنل  لل كب بن   لعل ق شمك  ال  خاف إال ضالل  لطليق 
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  م  لسؤاي  ةتؤى  قتؤلص  لحمؤا  شت ؤر   لسؤي  كالشؤول ال تقؤر  :  شيي   ال  ال رسرل    ديى   ييةؤ  شسؤيظ
    .رش ه هبر  عيى شرجال  رجال  لصحةم  ( ش لشول كالجمع  ش لجمع  كالنرم ش لنرم كاةتل ق  لخل   

 
 . هبر  كل ييا   ب  محما ب  هبي بنب   ل رفي اآلتار المصنا في ارحا    و

 37232   كةؤا هةؤتظ إذ  :   بيجؤام ن  ؤ  ييؤا   بؤ  يمؤلش فقؤال ي   عيؤى بؤ  يطؤاء يؤ  هبةؤ   ؤال كيؤن هللارؤذ
يؤؤامتظ  لينؤؤن فيؤؤظ تؤؤاير  ةجؤؤل  ييؤؤى ةجؤؤل  ؤؤالر  شةحؤؤ  ييؤؤى  إلسؤؤالم  ؤؤال شهةؤؤتظ ييؤؤى  إلسؤؤالم  ؤؤال ثؤؤظ مؤؤاذ   ؤؤال ثؤؤظ 

 ( . وييى هةس  ما كا  فلذ  رهون مك  ك ا ظ شرهون  ليياء  عير رءشس  لجبال فاييظ ه   ألمل  ا هظيك

 37552  مؤ    تؤل ص  لسؤاي   ةت ؤاخ  :   كة  يؤ  سؤفةا  يؤ  ي مؤا  بؤ   لحؤار  يؤ  هبؤي  لؤرن    ؤالةاثيا ش
 ( .    أليي 

 37556  هريؤلت ه   لسؤاي  ال تقؤرم ةتؤى تقؤرل  لحجؤل ش لشؤجل :   ةاثيا شكة  يؤ  إسؤماينل يؤ  قؤةس  ؤال
 . (  ا ممم  يذ  هفل يذ  ةصل ةي فا تي  

 37750  ال تقؤرم :   ةمان ي   لجليلي ي   ب   لم يى يؤ  هبؤي همامؤ   ؤال ةاثيا وحيا ب  يارش   ال هريلةا
 ( .  لساي  ةتى وتحرل بل ر هيل  لشام إلى  لعل ق شرةار هيل  لعل ق إلى  لشام

 

 الدر المنمور ل سنوطي :
  شهرؤؤلج  لبخؤؤاري يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل  رضؤؤي   ييؤؤ  ه  هيل بةؤؤا سؤؤأل رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فقؤؤال متؤؤى

 ؤال  ؤؤا رسؤرل   شكةؤؤا إضؤايتوا  ؤال إذ  شسؤؤا  ألمؤل هييؤؤ   . فقؤال إذ  ضؤؤةعن  ألماةؤ  فؤؤاةت ل  لسؤاي    لسؤاي 
 .فاةت ل  لساي  

  هتؤى رجؤل فقؤال  ؤا رسؤرل   متؤى  لسؤاي   ؤال مؤا :   شهرلج  ب  ملنشي  ي  هبي يليؤل  رضؤي   ييؤ   ؤال
 يؤن شمؤا تقؤارص  ألسؤر ق  ؤال .  ؤال تقؤارص  ألسؤر ق     ال فيؤر ييمتيؤا هبؤل آوا        لسا ل  أييظ م   لمسمشل

. شيع ؤؤؤظ رص  لمؤؤؤالف . شت شؤؤؤر   لانبؤؤؤ ف . شيك ؤؤل شلؤؤؤا  لباؤؤؤي . ه   شؤؤكر  ليؤؤؤاس  عضؤؤؤوظ إلؤؤؤى  عؤؤؤة  يؤؤؤ  إدؤؤؤابتوظف 
 .شي ول هيل  لمي ل شي ول  لبااء . شتلت   هدر ت  ل ساق في  لمساجاف 

  مهن :     يي   ال  ال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  لاويمي ي  هبي يليل  رضي  شهرلج  ب  ملنشي  ش
 .( أشراب الساوة  وء الجوار ووويعة اررحام وأو يعول السيل من الجسا  وأو  نتول الدنيا بالد ن

  رلجؤن فؤي آيؤب  لعيؤظ فقؤامن  ل رفؤ  فؤلذ  :   شهرلج  لينوقي في  لبعث ش ليشرر ي   لحس   ال  ال ييي
رن رضي   يي  فقين  ا ه ا ييؤا  لؤلةم  يؤل ليسؤاي  مؤ  ييؤظ تعؤلص  ؤ   ؤال سؤألن رسؤرل هةا  عيا   ب  مسع

  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ يؤؤؤ  ذلؤؤؤك فقؤؤؤال إ  مؤؤؤ  هبؤؤؤل    لسؤؤؤاي  ه   كؤؤؤر   لرلؤؤؤا غة ؤؤؤا ش لمطؤؤؤل قة ؤؤؤاف شتفؤؤؤةة 
ظف شتحرؤؤلف  ألبؤؤل ر فةضؤؤاف شيصؤؤاق  ل ؤؤاذصف شيؤؤمتم   لخؤؤا  ف شيخؤؤر   ألمؤؤن ف شيسؤؤرن كؤؤل  ينيؤؤ  شكؤؤل سؤؤرق فجؤؤاري

 لمحاريؤؤبف شتخؤؤلص  لقيؤؤرص شيكت ؤؤي  للجؤؤال  اللجؤؤال ش ليسؤؤاء  اليسؤؤاءف شيخؤؤلص يمؤؤل    لؤؤاةةاف شيعمؤؤل رل بوؤؤاف شت وؤؤل 
 ( . ل تي ف شهكل  للبا شت ول  لمعاهف ش ل يره شبلص  لخملف شيك ل  لشل  ش لاماهش  ش لوماهش  
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      ييؤ   ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ شهرلج هبر ةعةظ في  لحية  يؤ  ةذ  ؤ  بؤ   لةمؤا  رضؤي
 :   م    تل ص  لساي   ثيتا  شسبعر  رصي 

ش سؤؤتعير     وا هتخفوا بالهدماء  ش سؤتحير   ل ؤؤذص   شهكيؤر   للبؤا   شهضؤؤاير   ألماةؤ    إذ رهوؤتظ  ليؤاس همؤاتر   لصؤال   
شظوؤؤل   ش لحليؤل لباسؤؤاف   ش ل ؤؤذص دؤؤا ا    شيكؤؤر   لحكؤؤظ ضؤع ا  شتقطعؤؤن  ألرةؤام   شبؤؤاير   لؤاو   الؤؤاةةا    لييؤاء 
  شكؤؤذص  لصؤؤانق   شدؤؤاق  ل ؤؤاذص    شرؤؤر   ألمؤؤن   ش  ؤؤتم   لخؤؤا     شمؤؤرت  ل جؤؤاء    و مههر  الوههال     لجؤؤرر 

شكؤؤؤا   ألمؤؤؤل ء  ا  شغؤؤؤاض  ل ؤؤؤل م غةضؤؤؤا  شفؤؤؤاض  ليئؤؤؤام فةضؤؤؤ  ش لرلؤؤؤا غة ؤؤؤا   شكؤؤؤا   لمطؤؤؤل قة ؤؤؤا   شك ؤؤؤل  لقؤؤؤذف 
والقههراء فسههقة إذا لبسههوا مسههو  الضههأو و ههوبسم أنههتن مههن    لعلفؤؤاء ظيمؤؤ   ش  رةؤؤ  ش ألميؤؤاء ر  ش لؤؤرهر ء كذ ؤؤ  

 بو ء فنسها تسهار  النسهو  الظ مهة الجيل وأمر من الصبر يغانسم هللا تعال  فتنة  تسار وو يماوو باقتيال و
شدؤررت   صؤاةف شةينؤن  لم   ويقهل ارمهني   شت  ل  لخطا ا   شتطيب  ليةضاء ل  شت ول  لص ل ء  عيي  لاةاةن  

شتؤؤل  ا   ششلؤؤات  ألمؤؤ  ربتوؤؤ ن  شيطيؤؤن  لحؤؤاش    شبؤؤلبن  لخمؤؤرر  شرلبؤؤن  لقيؤؤرص   شآرلؤؤن  لميؤؤا ل    لمسؤؤاجا 
   شتشؤؤؤب   للجؤؤؤال  اليسؤؤؤاء ش ليسؤؤؤاء  اللجؤؤؤالف   شبؤؤؤاركن  لمؤؤؤله  هشجوؤؤؤا فؤؤؤي  لتجؤؤؤار ف  ا    لح ؤؤؤا   لعؤؤؤل    ؤؤؤا دؤؤؤارش  ميركؤؤؤ

  شآيؤب  لؤاةةا  عمؤل  آلرؤل ف   شت ق  لانؤل نوؤ   ف   شسيظ ليمعلف ف    اه   ستشو ..شبوا  لممم   شدي   انل  ف 
شيق  للجؤل ه ؤاه شج ؤا همؤ  شضؤل  ظ   شكا  هعةظ  لقرم هرذلوم  ش لحكا  مالماف   ش ألماة  مايما   ش تخذ  لمايظ نشال 

شبؤؤلبن  لخمؤؤؤرر فؤؤؤي  ف  ش تخؤؤذ  لقنيؤؤؤات ش لمعؤؤؤاه   شييؤؤؤن هدؤؤؤر ت  ل سؤؤق  فؤؤؤي  لمسؤؤؤاجاف      دؤؤا ق  شهآؤؤؤاع  ملهتؤؤ
شلعؤ  هللارؤل يؤذه  ألمؤؤ   ا   ش تخؤذ  لقؤلهللا  مح منؤل ر افؤؤ    شك ؤلت  لشؤؤل   شبةؤ   لحكؤظف   ش تخؤذ  ل يؤظ فخؤؤل       لطؤلقف 

 .  ( فينلتقير  ثظ ذلك ريحا ةمل ء شرس ا شمسخا ش ذفا شهللا ات  ا .  هشلو

  يية  شسؤيظ ةجؤ   لؤرن ع ثؤظ ة   لييي ديى  :   شهرلج  ب  ملنشي  ي   ب  عباس رضي   ييوما  ال 
هرؤذ  حيقؤ   ؤؤاص  ل عبؤ   ؤؤال هووؤا  ليؤؤاس هال هريؤلكظ  أبؤؤل    لسؤاي  فقؤؤام إلةؤ  سؤؤيما  رضؤي   ييؤؤ  فقؤال هريلةؤؤا 
فؤؤا   هبؤؤي شهمؤؤي  ؤؤا رسؤؤرل         ؤؤال إ  مؤؤ  هبؤؤل    لسؤؤاي  إضؤؤاي   لصؤؤال ف ش لمنؤؤل مؤؤ   لوؤؤر ف شتع ؤؤةظ رص 

   ا رسرل    ال ةعظ ش لذي ة س محما بناهف فعيا ذلؤك  ؤا سؤيما  ت ؤر   لحكؤا   لمال      فقال سيما  شيكر  يذ
مالما ش ل يء مايماف شيصاق  ل اذصف شيكؤذص  لصؤانقف شيؤمتم   لخؤا  ف شيخؤر   ألمؤن ف شيؤت يظ  للشيبضؤ   ؤال شمؤا 

فؤؤال وبقؤؤى إال  سؤؤم ف وي ؤؤل  لحؤؤق تسؤؤع  هيشؤؤاريظف شيؤؤذيب  إلسؤؤالم   للشيبضؤؤ   ؤؤال وؤؤت يظ فؤؤي  ليؤؤاس مؤؤ  لؤؤظ وؤؤت يظف ش
شيؤؤؤذيب  لقؤؤؤلهللا  فؤؤؤال وبقؤؤؤى إال رسؤؤؤم ف شتحيؤؤؤى  لمصؤؤؤاةف  الؤؤؤذيب شتتسؤؤؤم  ذكؤؤؤرر همتؤؤؤي شت ؤؤؤر   لمشؤؤؤرر  لإلمؤؤؤاء 
شيخطؤب ييؤؤى شت ؤر   لمخاآبؤؤ  لييسؤؤاءف فعيؤا ذلؤؤك تحرؤلف  لمسؤؤاجا كمؤؤا تحرؤلف  ل يؤؤا س ش ليةؤ ف شتطؤؤرل  لميؤؤا ل 

جمؤ        ؤال سؤيما  شيكؤر  ذلؤك  ؤا رسؤرل    ؤال شت  ل  لصؤ رفف مؤ   يؤرص متباغضؤ  شهلسؤ  مختي ؤ  شهيؤر ء 
 كر   لمؤمم  فؤنوظ هذل مؤ   ألمؤ  وؤذشص  يبؤ  فؤي جرفؤ  كمؤا وؤذشص ةعظ ش لذي ة س محما بناهف ثظ ذلك  ا سيما  

شيكت ؤي  للجؤال  اللجؤال ش ليسؤاء  اليسؤاءف شياؤار ييؤى   لميم في  لمؤاء ممؤا وؤل  مؤ   لمي ؤل فؤال  سؤتطة  ه   انؤلهف 
فعيؤؤؤا ذلؤؤؤك  ؤؤؤا سؤؤؤيما   كؤؤؤر  همؤؤؤل ء فسؤؤؤق  ششهر ء فجؤؤؤل  شهميؤؤؤاء ررةؤؤؤ  . مؤؤؤا  اؤؤؤار ييؤؤؤى  لجاريؤؤؤ   لبكؤؤؤلف  لايمؤؤؤا  ك

سؤيي مؤ   ءثظ ذلك  ؤا سؤيما   جؤي.  ضةعر   لصير ت شيتبعر   لشور تف فل  هنركتمريظ فصير  دالت ظ لر توا 
   دؤانل  شال وؤر لش  كينؤل ف  ال ولةمؤر     لمشلق شسيي م   لمالص ج اؤيظ ج اء  لياس ش يربوظ  يرص  لشةاآن  

ليتجؤؤؤار  شمسؤؤؤاكنيوظ  ثؤؤظ ذلؤؤؤك  ؤؤا سؤؤؤيما   حؤؤؤ   ليؤؤاس إلؤؤؤى يؤؤؤذ   لينؤؤن  لحؤؤؤل م تحؤؤؤ  ميؤؤركوظ لوؤؤؤر  شتيحيؤؤؤا شهغيةؤؤاؤيظ
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 ؤؤال شيكؤؤر  ذلؤؤك  ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال ةعؤؤظ ش لؤؤذي ة سؤؤي بنؤؤاهف ثؤؤظ ذلؤؤك  ؤؤا سؤؤيما        ليمسؤؤأل  ش ؤؤل ؤيظ ريؤؤاء شسؤؤمع 
شتشار   لمؤله  هشجوؤا فؤي  لتجؤار  شتتقؤارص  ألسؤر ق   ؤال شمؤا تقاربوؤا  ؤال  نبي ويظسر الكو ب له الذ  شر   ل ذص 

فت هتق  رؤ هاء الع مهاء لمها رأوا المنكهر  ... تم ذلك يا   ماو  بع  هللا ريوا فنسا حيات كسانيا ش ي  هرباةوا 
 ( . ال شيكر  ذلك  ا رسرل    ال ةعظ ش لذي  عث محما   الحق  ف م يغنروه

       و  ال تقؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى ويؤؤي :   ج ييؤؤا  لؤؤله ق فؤؤي  لمصؤؤيف يؤؤ  ةذ  ؤؤ  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال شهرؤؤل
 .  (ييةكظ م  ال وح  يشل  عرض  ورم  ل ةام  

     شهرلج هةما ش ب  ماج  ش لطيل ةي ي   اإلجماع بين  لحل  الن سؤمعن رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
 . ( اي  ال  جاش  إماما  صيي بوظ  أتي ييى  لياس هما   قرمر  س :    قرل

  شهرلج  ب  هبي  لاةةا يؤ  هبؤي  لح يليؤ  رضؤي   ييؤ   ؤال ال تقؤرم  لسؤاي  ةتؤى  مشؤي  لؤلجال  إلؤى  ألمؤل
ةجا ميوما ما ره   صاةب  ه   مشؤي إلؤى بؤأة  ذلؤك ةتؤى   عمالة  فةمسر هةايما  لن  هش ريحيل  فال  مي   لذي

جال  إلى  ألمل  عمالة  فةخسف  أةؤايماف فؤال  ميؤ   لؤذي ةجؤا ميومؤا مؤا ره  شةتى  مشي  لل     !  قضي بورت
 . (  صاةب  ه   مضي إلى بأة  ذلك ةتى  قضي بورت  مي 

  بيايؤؤي ه  ريحؤؤا ت ؤؤر  فؤؤي هللارؤؤل  لحمؤؤا  شظيمؤؤ ف فة ؤؤحع :    شهرؤؤلج  بؤؤ  هبؤؤي  لؤؤاةةا يؤؤ  مالؤؤك بؤؤ  نويؤؤار  ؤؤال
 . لياس إلى ييما وظ فةجاشةوظ  ا مسخر   

      شهرؤلج  لتلمؤؤذي فؤؤي ةؤؤر نر  ألدؤؤرل يؤؤ  هبؤؤي همامؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  كؤؤر  فؤؤي
شهرؤلج  بؤ  هبؤي بؤنب  يؤ  ةذ  ؤ  هةؤ   ؤال لؤتعمي    همتي فحي  فةصنل  لياس إلى ييما وظ فلذ  يؤظ  ؤلن  شريؤاهيل

اهيل  ؤال شمؤا ويل ؤك مؤ  ذلؤك ال يمل بيي إسؤل  نل فؤال  كؤر  فؤنوظ بؤيء إال م يؤ  فقؤال رجؤل  كؤر  ميؤا  ؤلن  شريؤ
 .هم لك 
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 السنن الوار   في الفتن :
 ييؤي بؤ  هبؤي آالؤب رضؤي   ييؤ  ييؤى  لمييؤل فحمؤا   شهثيؤى ييةؤ  :   دؤعا    ليح ل ب  سيل   ؤال ي

ثؤظ  ؤؤال  ؤا هووؤؤا  ليؤاس سؤؤيرةي  يؤؤل ه  ت قؤاشةي  الوؤؤا ثؤال  مؤؤل ت فقؤام إلةؤؤ  دعصؤؤع  بؤ  دؤؤرةا   لعيؤاي فقؤؤال  ؤؤا 
متؤؤى رؤؤلشج  لؤؤاجال فقؤؤال  ؤؤا  بؤؤ  دؤؤرةا    عؤؤا ييؤؤظ   مقالتؤؤك مؤؤا  لمسؤؤئرل ييوؤؤا  ؤؤأييظ مؤؤ   ل  لمؤؤممين  ةيئيؤؤاهمنؤؤ

ييؤات شهبؤةاء وتيؤر  عضؤوا  عضؤا كحؤذش  ليعؤل  اليعؤل شى  بؤئن هةبأتؤك  عالمتوؤا  ؤال   لسا ل شل   لوا يالمات ش
ش سؤتحير    ت  لياس  لصؤال  شهضؤاير   ألييؤ  ي  ذلك سألتك  ا همنل  لمممين   ال  يقا بنا   ا دعصع  إذ  هما

 ل ؤؤذص شهكيؤؤر   للبؤؤاء شهرؤؤذش   للبؤؤا شبؤؤناش   لييؤؤاء ش تبعؤؤر   أليؤؤر ء شبؤؤاير   لؤؤاو   الؤؤاةةا ش سؤؤتخ ر   الؤؤاماء شتقطعؤؤن 
 ألرةام شدار  لحيظ ضع ا ش ل يظ فلةا ش ألمل ء فجل  ش لرهر ء ررةؤ  شيلفؤاؤيظ ظيمؤ  ش ؤل ؤيظ فسؤق  شظوؤل  لجؤرر 

 لطالق شمرت  ل جأ  ش رل  ليوتؤا  شةينؤن  لمصؤاةف شهرلفؤن  لمسؤاجا شآؤرل  لميؤار ش هنةمؤن  لصؤ رف شك ل 
شةقضن  لعورن شرلبن  لقيرص شباركن  لمله  هشجوا في  لتجار  ةلدا ييى  لؤاةةا شتؤل   ليسؤاء  لمةؤاهر شتشؤيو  

لبسؤؤر  جيؤرن  لضؤؤأ  ييؤى  يؤؤرص  لؤؤذ اص  ليسؤؤاء ش لسؤالم ليمعلفؤؤ  ش لشؤوان   يؤؤل ه   ستشؤوا ش   اللجؤال شتشؤؤب   للجؤال
 يؤربوظ همؤل مؤ   لصؤؤيل شهةؤت  مؤ   لجة ؤؤ  ش لتمسؤر   لؤاةةا  عمؤل  آلرؤؤل  ش لت قؤ   انؤل  لمعلفؤؤ  فاليجؤاء فاليجؤاء  لرةؤؤا 
 لرةا  لحذر  لحذر  لجا  لجا  ا دعصع  ب  درةا  ةعظ  لمسك  ورمئذ بنن  لمقاس شلةؤأتن  ييؤى  ليؤاس همؤا  

 اليسؤؤاء ش لسؤؤالم ليمعلفؤؤ  ش لشؤؤوان   يؤؤل ه   ستشؤؤوا    تييؤؤ  فؤؤي لييؤؤ  فؤؤي سؤؤرر بنؤؤن  لمقؤؤاس قؤؤرل هةؤؤايظ  ؤؤا ش رن 
شلبسؤؤر  جيؤؤرن  لضؤؤأ  ييؤؤى  يؤؤرص  لؤؤذ اص  يؤؤربوظ همؤؤل مؤؤ   لصؤؤيل شهةؤؤت  مؤؤ   لجة ؤؤ  ش لتمسؤؤر   لؤؤاةةا  عمؤؤل  آلرؤؤل  

  بؤ  دؤرةا  ةعؤظ  لمسؤك  ش لت ق   انؤل  لمعلفؤ  فاليجؤاء فاليجؤاء  لرةؤا  لرةؤا  لحؤذر  لحؤذر  لجؤا  لجؤا  ؤا دعصؤع
 . ورمئذ بنن  لمقاس شلةأتن  ييى  لياس هما   قرل هةايظ  ا ش رن   تيي  في ليي  في سرر بنن  لمقاس

 1874   ي  ييي  ال  ست  لش  م   لطر ف بوذ   لينن ف أةي بلجل هدي  هدؤم  ةمؤش  لسؤا ن  معؤ  مسؤحا
 .وواموا 

 1878 رلجؤؤ  ويتوؤؤر  فنوؤؤا إلؤؤى  لينؤؤن ثؤؤظ  خؤؤلج إلؤؤنوظ هيؤؤل يؤ  بؤؤليم بؤؤ  يينؤؤا يؤؤ  كعؤؤب  ؤؤال تخؤؤلج  لحبشؤؤ  
 لشام فةجاشةوظ  ا  فتلبر   ألرض فةقتيرةوظ في هشن   بيي ييي شيي  لمسؤاجا مؤ   لماويؤ  ةتؤى إ   لحبشؤي وبؤاع 
 الشؤؤمي   ؤؤال دؤؤ ر   شةؤؤاثيي هبؤؤر  لةمؤؤا  يؤؤ  كعؤؤب  ؤؤال       خلبؤؤر   لينؤؤن شيأرؤؤذش   لمقؤؤام فنؤؤاركر  ييؤؤى ذلؤؤك 

 تعالى  فةقتيوظ  

 1879   ةاثيا ييا  لصما ب  ييا  لؤر ر  يؤ  ةمؤان بؤ  سؤيم  يؤ  ييؤي بؤ  هيؤا يؤ   لعليؤا  بؤ   لونؤ ظ سؤم
 .  ييا   ب  يملش  قرل تخلج  لحبش   عا ةحشل عةسى ب  مليظ فنبعث عةسى آيةع  فنيوحمر 

 1880   شيؤب  ؤال سؤمعن ةاثيا  ب  شيب ي   بؤ  هبؤي ذ ؤب يؤ  سؤعنا بؤ  سؤمعا  مؤرلى هللال فؤال  سؤماه  بؤ
  يي   حا  ه ا  تان  ي   لييي ديى   يية  شسيظ  ال تؤأتي  لحبشؤ  فةخلبؤر   لينؤن رل  ؤا ال  ييليل  رض ه ا

 . عمل  عاه هبا  شيظ  لذو   ستخلجر  كيحه  

 1887  ةاثيا  ب  شيب ي   ب  لوةع  ي  هبي  ينل  ال  رلج ورما شرن   م  ثظ مسيم  ب  مخيؤا شيؤر همنؤل
مصل فمل ييى ييا   ب  يملش مستعجال فيان ه  فقال هو  تليؤا  ؤا ه ؤا يينؤا  ؤال هرسؤييي  ألمنؤل إلؤى ميؤف  ييى
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فأةضل ل  كيح فلير   ال فارج  إلة  فؤأ له ميؤي  لسؤالم ش ؤل لؤ  إ  كيؤح فليؤر  لؤةس لؤك شال ألدؤحا ك إةمؤا يؤر 
فة وؤل   لوؤظ كيؤح فليؤر  فةأرؤذش  ميؤ  مؤا  ليحبش   أتر  في س يوظ ولياش   ل سطا  فةسؤنلش  ةتؤى ويحلؤر  مي ؤا

فةقرلؤؤر  مؤؤا ةيتاؤؤي غيةمؤؤ  هفضؤؤل مؤؤ  يؤؤذه فنلجعؤؤر  شيخؤؤلج  لمسؤؤيمر  فؤؤي هللاثؤؤاريظ ةتؤؤى وؤؤاركريظ فنوؤؤحم   ش  بؤؤاؤ 
 . لحبش فةقتيوظ  لمسيمر  شيأسلشةوظ ةتى وباع  لحبشي ورمئذ  ال ساء    

 
************* 
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 فياني   وخروج القحطانيالمهدي وعالما.ه وأخبار الس -( 5) 

 
 )البخاري( : 

 6700  ثؤؤظ ال تقؤرم  لسؤؤاي  ةتؤى  خؤؤلج رجؤل مؤؤ  :   يؤ  هبؤي يليؤؤل  ه  رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤال
 ( .  حطا   سرق  لياس  عصاه

 
 صويح مس م :

 2882 ر ؤرف ييؤى هم ي  يينا   ب   ل بطة   ال ثظ نرل  لحار  ب  هبي ربةع  شييا   ب  د ر   شهةؤا  ل
سيم  هم  لمممين  فسأاليا ي   لجةش  لذي  خسف    شكا  ذلك في ه ام بؤ   لحبنؤل فقالؤن  ؤال رسؤرل    دؤيى 
  ييةؤؤ  شسؤؤيظ  عؤؤرذ يا ؤؤذ  الينؤؤن فنبعؤؤث إلةؤؤ   عؤؤث فؤؤلذ  كؤؤاةر  بينؤؤا ء مؤؤ   ألرض رسؤؤف بوؤؤظ فقيؤؤن  ؤؤا رسؤؤرل   

 ث وؤرم  ل ةامؤ  ييؤى ةنتؤ  ش ؤال هبؤر جع ؤل يؤي بنؤا ء  لماويؤ ف ةا  م  كا  كاريا  ال  خسف    معوؤظ شل يؤ  وبعؤ
 )  . 

 2911   ثؤظ ال تؤذيب  أل ؤام ش ليةؤالي ةتؤى  ميؤك رجؤل :   ي  هبي يليل  ي   لييي  ديى   يية  شسؤيظ  ؤال
 ( . قال ل   لجوجاه 

  
  نن أ)ي  اوو  :

 4282 لؤؤر لؤؤظ ويؤؤق مؤؤ   لؤؤاةةا إال وؤؤرم  ؤؤال  يؤؤ  هر يؤؤ  ييؤؤا   يؤؤ   لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال :   ثؤؤظ
ه  ؤا  فؤي ةاو ؤؤ  لطؤرل   ذلؤؤك  لنؤرم ثؤظ  ت قؤؤر  ةتؤى وبعؤؤث فةؤ  رجؤؤال ميؤي هش مؤ  هيؤؤل بنتؤي وؤؤر آىء  سؤم   سؤؤمي 

 ( . ش سظ هبة   سظ هبي ه ن في ةاوث فطل  مأل  ألرض  سطا شياال كما ميئن ظيما شجرر 

 4285  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ:     ثؤظ  لموؤاي ميؤي ي  هبي ةضل  ي  هبي سعنا  لخاري  ال  ؤال
 هجيى  لجيو  ه يى  ألةف  مأل  ألرض  سطا شياال كما ميئن جرر  شظيما  ميك سب  سين  ( .   

  4286   ي  هم سيم  هشج  لييي  ديى   يية  شسؤيظ  يؤ   لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   ؤال :    ثؤظ  كؤر
رجل م  هيل  لماوي  ياربا إلى مك  فةأتة  ةؤاس مؤ  هيؤل مكؤ  فةخلجرةؤ  شيؤر كؤاره  رتالف ثظ مرت رية   فةخلج 

فنبا عرةؤؤ  بؤؤن   لؤؤلك  ش لمقؤؤام شيبعؤؤث إلةؤؤ   عؤؤث مؤؤ   لشؤؤام فةخسؤؤف بوؤؤظ  الينؤؤا ء بؤؤن  مكؤؤ  ش لماويؤؤ  فؤؤلذ  ره   ليؤؤاس 
   ؤؤليش هرر لؤؤ  كيؤؤب ذلؤؤك هتؤؤاه هبؤؤا ل  لشؤؤام شيصؤؤا ب هيؤؤل  لعؤؤل ق فنبا عرةؤؤ  بؤؤن   لؤؤلك  ش لمقؤؤام ثؤؤظ ويشؤؤأ رجؤؤل مؤؤ

فنبعؤؤث إلؤؤنوظ  ع يؤؤا فة وؤؤلش  ييؤؤنوظ شذلؤؤك  عؤؤث كيؤؤب ش لخنبؤؤ  لمؤؤ  لؤؤظ  شؤؤوا غيةمؤؤ  كيؤؤب فةقسؤؤظ  لمؤؤال شيعمؤؤل فؤؤي 
 ليؤؤؤاس شيشؤؤؤلش  ةيؤؤؤنوظ  دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ شييقؤؤؤي  إلسؤؤؤالم  جل ةؤؤؤ  إلؤؤؤى  ألرض فنييؤؤؤث سؤؤؤب  سؤؤؤين  ثؤؤؤظ ييةؤؤؤ  

  لمسيمر  .
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   ييؤ   قؤرل  ؤال  لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :     خؤلج رجؤل  ي  يالل ب  يملش  ال سمعن ييةؤا رضؤي
مؤؤ  شر ء  ليوؤؤل  قؤؤال لؤؤ   لحؤؤار  بؤؤ  ةؤؤل   ييؤؤى مقامتؤؤ  رجؤؤل  قؤؤال لؤؤ  ميصؤؤرر وؤؤرآ  هش  مكؤؤ  آلل محمؤؤا كمؤؤا 

 مكين  ليش للسرل    ديى   يية  شسيظ شجب ييى كل ممم  ةصله هش  ال إجابت  ( .

 
 ا)ن ماجة :

 4082  ثظ بنيما ةح  ثؤظ رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  إذ ه يؤل  :  ييقم  ي  ييا    ال ي  إبل  ةظ ي
فتة  م  بيي يابظ فيما رهللايظ  لييي  ديى   يية  شسيظ   غلشر ؤن ينيؤاه شتانؤل لرةؤ   ؤال فقيؤن مؤا ةؤح ل ةؤل  فؤي 

ل بنتؤي سؤنيقر   عؤاي بؤالء ةتؤى  ؤأتي شجوك بنئا ة لي  فقال إةا هيل بنن  رتار   ليا  آلرل  ييى  لؤاةةا شى  هيؤ
 ؤؤرم مؤؤ   يؤؤل  لمشؤؤلق معوؤؤظ ر  ؤؤات سؤؤرن فةسؤؤألر   لخنؤؤل فؤؤال  عطرةؤؤ  فةقؤؤاتير  فنيصؤؤلش  فةعطؤؤر  مؤؤا سؤؤألر  فؤؤال 

شلؤؤر ةيؤؤر  ييؤؤى ...  قييرةؤ  ةتؤؤى وؤؤافعريا إلؤؤى رجؤؤل مؤؤ  هيؤل بنتؤؤي فةميميؤؤا  سؤؤطا كمؤؤا ميميؤؤا جؤرر  فمؤؤ  هنر  ذلؤؤك 
 . (  ل ي 
 4084 ثظ  قتتل ثظ كيؤحكظ ثالثؤ  كيوؤظ بؤ  رية ؤ  ثؤظ ال  :  ل رسرل    ديى   يية  شسيظ ي  ثربا   ال  ا

ثؤؤظ ذكؤؤل بؤؤنئا ال   ثؤؤظ تطيؤؤ   لل  ؤؤات  لسؤؤرن مؤؤ   يؤؤل  لمشؤؤلق فةقتيؤؤرة ظ  ؤؤتال لؤؤظ  قتيؤؤ   ؤؤرم    صؤؤنل إلؤؤى ش ةؤؤا مؤؤيوظ 
  ( . هة    فقال فلذ  رهوتمره فبا عره شلر ةير  ييى  ل ي  فلة  رية      لمواي 

 4085  ي  إبل  ةظ ب  محما ب   لحيفة  يؤ  هبةؤ  يؤ  ييؤي  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ ثؤظ  لموؤاي
 ( . ميا هيل  لينن  صيح    في لني 

 4088     يؤؤ  هبؤؤي هريؤؤ  يمؤؤلش بؤؤ  جؤؤابل  لحضؤؤلمي يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ   لحؤؤار  بؤؤ  جؤؤحء  لحبنؤؤاي  ؤؤال رسؤؤرل
 . س م   لمشلق فنرآئر  ليمواي  عيي سيطاة ديى   يية  شسيظ ثظ  خلج ةا

 4094  ي  ك نل ب  ييا   ب  يملش ب  يرف ي  هبة  ي  جاه  ال  ال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
ثظ ال تقرم  لساي  ةتى ت ر  هنةى مسالم  لمسيمن  بيرالء ثظ  ؤال  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤا ييؤي  ؤا ييؤي  ؤا  :   

ال إة ؤؤظ سؤؤتقاتير  بيؤؤي  ألدؤؤ ل شيقؤؤاتيوظ  لؤؤذو  مؤؤ   عؤؤاكظ ةتؤؤى تخؤؤلج إلؤؤنوظ رش ؤؤ   إلسؤؤالم ييؤؤي  ؤؤال  ؤؤأبي شهمؤؤي  ؤؤ
هيؤؤؤل  لحجؤؤؤاه  لؤؤؤذو  ال  خؤؤؤافر  فؤؤؤي   لرمؤؤؤ  ال ؤؤؤظ فة تتحؤؤؤر   لقسؤؤؤطيطنية   التسؤؤؤيةم ش لت ينؤؤؤل فةصؤؤؤنير  غيؤؤؤا ظ لؤؤؤظ 

هال شيؤى كذ ؤ  فاآلرؤذ ةؤانم   صنير  م يوؤا ةتؤى  قتسؤمر   األتلسؤ  شيؤأتي هللات فةقؤرل إ   لمسؤةم  ؤا رؤلج فؤي بالنكؤظ
 ( . ش لتار  ةانم

 

 صويح ا)ن حباو :
  ثؤؤظ  كؤؤر   رؤؤتالف ثؤؤظ مؤؤرت رية ؤؤ  :   يؤؤ  مجايؤؤا يؤؤ  هم سؤؤيم   الؤؤن  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ

فةأتةؤؤ  ةؤؤاس مؤؤ  هيؤؤل مكؤؤ  فةخلجرةؤؤ  شيؤؤر كؤؤاره فنبا عرةؤؤ  بؤؤن   فةخؤؤلج رجؤؤل مؤؤ   ؤؤليش مؤؤ  هيؤؤل  لماويؤؤ  إلؤؤى مكؤؤ 
قام فنبع ر  إلة  جةشا م  هيؤل  لشؤام فؤلذ  كؤاةر   الينؤا ء رسؤف بوؤظ فؤلذ  بيؤ   ليؤاس ذلؤك هتؤاه هبؤا ل هيؤل  للك  ش لم

شييشؤؤؤأ رجؤؤؤل مؤؤؤ   ؤؤليش هرر لؤؤؤ  مؤؤؤ  كيؤؤؤب فنبعؤؤث إلؤؤؤنوظ جةشؤؤؤا فنوحمؤؤؤرةوظ .  لشؤؤام شيصؤؤؤا   هيؤؤؤل  لعؤؤؤل ق فنبا عرةؤؤ  
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  يية  شسيظ شييقي  إلسؤالم  جل ةؤ  إلؤى ةينوظ  ديى  .... شي ولش  يينوظ فةقسظ بن   لياس فةأيظ شيعمل فنوظ 
 . (   ألرض  مكث سب  سين 

 6823  ثؤؤظ ال تقؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى تمتيؤؤيء :   يؤؤ  هبؤؤي سؤؤعنا  لخؤؤاري يؤؤ   لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال
 (.سطا شياال كما ميئن ظيما شياش ةا ألرض ظيما شياش ةا ثظ  خلج رجل م  هيل بنتي هش يتلتي فةميميا  

 

 :    لحاكظ  ليةسابرري  هبر ييا تدر  و   الصويوننالمس
 8328  ي  ييا   ب   لحار  يؤ  هم سؤيم  رضؤي   ييوؤا  الؤن  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   : 

هبؤؤا ل  لشؤؤام فةؤؤأتنوظ جؤؤةش مؤؤ   وبؤؤا   للجؤؤل مؤؤ  همتؤؤي بؤؤن   لؤؤلك  ش لمقؤؤام كعؤؤا  هيؤؤل بؤؤار فةأتةؤؤ  يصؤؤب  لعؤؤل ق ش
  كاةر   الينا ء رسف بوظ ثظ  سنل إلة  رجؤل مؤ   ؤليش هرر لؤ  كيؤب فنوؤحموظ    ؤال شكؤا   قؤال إ   لشام ةتى إذ

   ( . لخا ب ورمئذ م  راص م  غيةم  كيب 

 8329  لمحؤلشم مؤ  ةؤلم غيةمؤ  كيؤب شلؤر يقؤاال ش لؤذي ة سؤي بنؤاه :   ي  هبي يليل  رضي   يي  ملفريؤا 
يؤذ  ةؤاوث دؤحةم  إلسؤيان شلؤظ  خلجؤاه    ( ن  لمله  م  كسؤل ورجؤا  سؤا وا لتباي  ةساءيظ ييى نرج نمشق ةتى تل 

. 

  8434  هتنيؤؤا رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  فخؤؤلج إلنيؤؤا :   يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال
ةؤ  مؤ  بيؤي ةتؤى مؤلت فت  بتؤاهةامستبشل   علف  لسلشر في شجو  فما سألياه ي  بيء إال هريلةا    شال سؤكتيا إال 

 ةوميؤؤن ينيؤؤاه فقييؤؤا  ؤؤا رسؤؤرل   مؤؤا ةؤؤح ل ةؤؤل  فؤؤي شجوؤؤك بؤؤنئا  يابؤؤظ فؤؤنوظ  لحسؤؤ  ش لحسؤؤن  فيمؤؤا رهللايؤؤظ  لتؤؤحموظ ش
ة ليؤؤ  فقؤؤال إةؤؤا هيؤؤل بنؤؤن  رتؤؤار   ليؤؤا  آلرؤؤل  ييؤؤى  لؤؤاةةا شهةؤؤ  سؤؤنيقى هيؤؤل بنتؤؤي مؤؤ   عؤؤاي تطليؤؤا  شتشؤؤليا  فؤؤي 

   لحؤؤق فؤؤال  عطرةؤؤ  ثؤؤظ  سؤؤألرة  فؤؤال  عطرةؤؤ  ثؤؤظ  سؤؤألرة  فؤؤال  لؤؤيالن ةتؤؤى تلت ؤؤ  ر  ؤؤات سؤؤرن مؤؤ   لمشؤؤلق فةسؤؤألر 
 عطرة  فةقاتير  فنيصلش  فم  هنرك  مي ظ هش م  هيقا كظ فيةأت إمام هيل بنتي شلؤر ةيؤر  ييؤى  لؤ ي  فلةوؤا ر  ؤات 
يؤؤا  وؤؤافعرةوا إلؤؤى رجؤؤل مؤؤ  هيؤؤل بنتؤؤي وؤؤر آىء  سؤؤم   سؤؤمي ش سؤؤظ هبةؤؤ   سؤؤظ هبؤؤي فةميؤؤك  ألرض فةمأليؤؤا  سؤؤطا 

  .    ( كما ميئن جرر  شظيما شياال

  8438 نه ل بهأمتي فهي  : )  ي  هبي سعنا  لخؤاري رضؤي   ييؤ   ؤال ةيؤي    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ 
فقهر ال مهاو )ههالء شهد د مههن  ه وانسم لهم يسههمة )هالء أشههد منهه حته  تضههنق وهنسم اررك الرحبههة وحته  يمههأل 

فنبعه  هللا وه  وجهل رجهال مهن وترتهي فهيمأل . مهن الظ هم  اررك جورا وا ما ال يجهد المهؤمن م جهأ   تجهل إليهه
اررك وسههوا ووههدال  مهها م كههه ا مهها وجههورا  رقهه  ونههه  هها ن السههماء و هها ن اررك ال تههدقر اررك مههن 
)ذرها شنكا إال أقرجته وال السماء من وورها شهنكا إال صهبه هللا و هنسم مهدرارا ي هيش فنسها  هبة  هننن أو تمهاو 

يؤذ  ةؤاوث دؤحةم  إلسؤيان شلؤظ (  من قنهرهء ارموات مما صنة هللا و  وجل بأهل اررك أو تسة تتمن  ارحيا
 . خلجاه

 8530  وؤل  لسؤفةاةي ييؤى  لشؤام ثؤظ  كؤر  بنؤيوظ ش عؤ   قلقةسؤا :   ييي ب  هبؤي آالؤب رضؤي   ييؤ   ؤال  
ا  ؤؤ  مؤؤيوظ ةتؤؤى ثؤؤظ وي تؤؤق ييؤؤنوظ فتؤؤق مؤؤ  ري وؤؤظ فتقيؤؤل آ  ةتؤؤى تشؤؤب  آنؤؤل  لسؤؤماء شسؤؤباع  ألرض مؤؤ  جؤؤة وظ 
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شتقيؤؤل رنؤؤل  لسؤؤفةاةي فؤؤي آيؤؤب هيؤؤل رل سؤؤا  شيقتيؤؤر  بؤؤةع  هللال محمؤؤا  دؤؤيى   ييةؤؤ    وؤؤارير  هرض رل سؤؤا  
 . (  شسيظ   ال رف  ثظ  خلج هيل رل سا  في آيب  لمواي

   8531  إذ  رهوتظ  لل  ات  لسرن رلجن م   يل رل سا  فأتريا شلر ةير  :   ي  ثربا  رضي   يي   ال
   .يذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه  ( .ل  فنوا رية      لمواي ف
 8537  في ذي  لقعا  :   ي  يملش ب  بعنب ي  هبة  ي  جاه  ال  ال رسرل    ديى   يية  شسيظ

سنل نماؤيظ تجاذص  ل با ل شتاانر فنيوب  لحاج فت ر  ميحم   ميى  ك ل فنوا  لقتيى شيسنل فنوا  لاماء ةتى ت
ييى ي ب   لجمل  شةتى وولص داةيوظ فةأتي بن   للك  ش لمقام فنبا   شير كاره  قال ل  إ  هبنن ضلبيا ييقك 

 ال هبر ورسف فحاثيي محما ب  ييا (  . وبا ع  م ل يا  هيل بار ولضى ييوظ ساك   لسماء شساك   ألرض 
 ح   لياس معا شيعلفر  معا :   ي   ييوما  ال  ي  يملش ب  بعنب ي  هبة  ي  ييا   ب  يملش رض

ييى غنل إمام فينيما يظ ةحشل  ميى إذ هرذيظ كال يب ف ارت  ل با ل  عضوا إلى  عة ش  تتير  ةتى تسنل 
 لع ب  نما فة حير  إلى رنليظ فةأترة  شير ميصق شجو  إلى  ل عب  وبكي كأةي هة ل إلى نمري  فةقرلر  ييظ 

فنبا   كليا فلذ  هنركتمره فبا عره فلة   لمواي . كظ يوا  ا ةقضتمره شكظ نم  ا س  تمره  يحكظ فييبا عك فةقرل ش 
 .  ( في  ألرض ش لمواي في  لسماء 

 8580   ي  ب   لمسنب ي  هبي يليل  رضي   يي  ي   لييي  ديى   يية  شسيظ  ال :   ثظ ت ر  يا
ظ ت ول يصا   في بر ل ثظ معمع  في ذي  لحج  ثظ تيتوك في بول رمضا  تر ,  ليا ظ شت حع  لةق ا  ث

 لمحارم في  لمحلم ثظ  كر  مرت في ... ثظ تتياهع  ل با ل في  للبة  ثظ  لعجب كل  لعجب بن  جمان  شرجب 
   ثظ ةا   مقتب  رنل م  نسكل  تقل ما   هلف ( . 

 8586 ية  شسيظ :   ثظ  خلج رجل  قال ل  ي  هبي يليل  رضي   يي   ال  ال رسرل    ديى   ي
 لسفةاةي في يمق نمشق شيام  م  وتبع  م  كيب فةقتل ةتى وبقل  طر   ليساء فتجم  لوظ قةس فةقتيوا ةتى 
ال  مي  ذةب تيع  شيخلج رجل م  هيل بنتي في  لحل  فنيي   لسفةاةي فنبعث إلة  جيا  م  جياه فنوحموظ فةسنل 

إذ  دار بينا ء م   ألرض رسف بوظ فال ويجر ميوظ إال  لمخيل ييوظ ( .يذ  إلة   لسفةاةي  م  مع  ةتى 
 .ةاوث دحةم  إلسيان ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه  

 8658  ي  ييي ب  هبي آالب رضي   يي   قرل :   ثظ ست ر  فتي   حصل  لياس ميوا كما  حصل
نوظ  ألبا ل شسنلسل   إلنوظ سنبا م   لسماء  لذيب في  لمعا  فال تسير  هيل  لشام شسير  ظيمتوظ فل  ف

فةال وظ ةتى لر  اتيتوظ  ل عالب غييتوظ ثظ وبعث   ثظ ذلك رجال م  يتل   للسرل  ديى   يية  شسيظ في 
 ثيي يشل هل ا إ   ير  شرمس  يشل  هل ا إ  ك لش  إمارتوظ هش يالمتوظ همن همن ييى ثال  ر  ات  قاتيوظ هيل 

لةس م  داةب ر    إال شير  طم   الميك فةقتتير  شيوحمر  ثظ   ول  لوابمي فنلن   إلى  لياس  سب  ر  ات
 إل توظ شةعمتوظ فةكرةر  ييى ذلك ةتى  خلج  لاجال ( يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه .

 8659 ال ييي ي  محما ب   لحيفة   ال :   ثظ كيا ثظ ييي رضي   يي  فسأل  رجل ي   لمواي فق
رضي   يي  ينوات ثظ يقا بناه سبعا فقال ذ    خلج في هللارل  لحما  إذ   ال  للجل      تل . فةجم    

تعالى ل   رما  لسحاص وملف   بن   يربوظ ال  سترةشر  إلى هةا شال   لةر   أةا وارل فنوظ ييى يا  
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شييى يان هدحاص آالرت  لذو  جاشهش  مع   ليول( .   هدحاص بار   لظ  سبقوظ  ألشلر  شال واركوظ  آلرلش  
 ال هبر  لط نل  ال ب   لحيفة  هتلياه  ين ةعظ  ال إة   خلج م  بن  يذو   لخشيتن   ين ال جلم و  ال هريوما 

 ةتى همرت فمات بوا  عيي مك  ةلسوا   تعالى . يذ  ةاوث دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه . 

 

 رةم    . ييي ب  هبي  كل  لون ميلممل    ئدمجمة ال وا
  سؤؤنل ميؤؤك  لماؤؤلص إلؤؤى  :    الؤؤن  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  يؤؤ  هم سؤؤيم  رضؤؤي   ييوؤؤا 

فنبعؤث جةشؤا إلؤؤى  لماويؤ  فةخسؤؤف بوؤظ ثؤظ وبعؤؤث جةشؤا فنيسؤؤى ةاسؤا مؤ  هيؤؤل  لماويؤ  فةعؤؤرن . ميؤك  لمشؤلق فةقتيؤؤ  
ياس إلة  كالطنل  لر رن   لمت ل ؤ  ةتؤى  جتمؤ  إلةؤ  ثي ما ؤ  شهربعؤ  يشؤل رجؤال فؤنوظ ةسؤر  يا ا م   لحلم فةجتم   ل

فة ول ييى كل جبار ش ب  جبار شي ول م   لعؤال مؤا وتميؤى لؤ   ألةةؤاء همؤر توظ فةحةؤا سؤب  سؤين  ثؤظ مؤا تحؤن   
  ألشسط.رش ه  لطيل ةي في (  ألرض رنل مما فر وا 

  ال تقؤؤرم  لسؤؤاي  ةتؤؤى  خؤؤلج إلؤؤنوظ  :  لقاسؤؤظ  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال ؤؤال ةؤؤاثيي رينيؤؤي هبؤؤر   .. شييؤؤ
رجؤل مؤ  هيؤل بنتؤؤي فةضؤلبوظ ةتؤى ولجعؤر  إلؤؤى  لحؤق  ؤال  يؤن شكؤؤظ  ميؤك  ؤال رمؤس ش ثيتؤؤن   ؤال  يؤن مؤا رمؤؤس 

 .رش ه هبر  عيى( ش ثيتن   ال ال هنري 

 

 مسند اامام أحمد )ن حنبل:
   ثظ ه شؤلكظ  الموؤاي وبعؤث فؤي همتؤي  :    ديى   يية  شسيظ  ي  هبي سعنا  لخاري  ال  ال رسرل

 ..(.ييى  رتالف م   لياس شهالهل فةمأل  ألرض  سطا شياال كما ميئن جرر  شظيما

 

 . هبر  كل ييا   ب  محما ب  هبي بنب   ل رفي اآلتار المصنا في ارحا    و
 37201 آل ؤ  فؤي بؤعبا  ش لحؤاثا  فؤي رمضؤا  ش لتمننؤح سير   كنيةكظ  عيؤي ةرفؤا يؤ :    ال يادظ  لبجيي   

 ( . في بر ل ش لحس   عيي  لقتل ش لمعمع  في ذي  لقعا  ش لقضاء في ذي  لحج 

 

 مسند الاامننن:
 937 ثؤؤظ  خؤؤلج  لموؤؤاي  شييؤؤى رهسؤؤ  ميؤؤك :   يؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش يؤؤ   لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال

 (  . وياني إ  يذ   لمواي  فاتبعره
 

 الب  ك نل رةم    .:  في  تاب البداية والنساية أحا    الرايات السو 
    كظ يؤذه ثالثؤ  كيوؤظ شلؤا رية ؤ  ال  صؤنل إلؤى ش ةؤا مؤيوظ ثؤظ تقيؤل   يح  قتل ثظ ك:   ي  ثربا   ال  ال رسرل

ذ  سؤمعتظ فؤأتره فبؤا عره شلؤر  لل  ات  لسرن  م  رل سا  فةقتيرةوظ مقتي  لظ ولش  م يوا ثظ  جيء رية      لمواي فؤا
 ( ةير  ييى  ل ي  فلة  رية      لمواي 

    إذ  ه ييؤن    لل  ؤؤات  لسؤرن  مؤ  يقؤؤب رل سؤا  فأتريؤا شلؤؤر ةيؤر  ييؤى  لؤؤ ي  :   يؤ  ثربؤا   ؤال  ؤؤال رسؤرل
 ( .فل  فنوا رية      لمواي 
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 فاغلشر ؤن ينيؤاه شذكؤل  لل  ؤات  ؤال فمؤؤ  ه  رسؤرل   ذكؤل فتةؤ  مؤؤ  بيؤي يابؤظ  :   يؤ  ييؤا   بؤ  مسؤعرن
 (.هنركوا فيةأتوا شلر ةير  ييى  ل ي  

    تجؤيء ر  ؤات سؤرن مؤ   يؤل  لمشؤلق تخؤؤرض :   يؤ  ييقمؤ  يؤ  ييؤا   يؤر  بؤ  مسؤعرن  ؤال  ؤؤال رسؤرل
شيؤؤذ   ( لخنؤل  لؤام إلؤى ه    وؤؤلش   لعؤال شيطييؤر   لعؤال فؤؤال  عطرةؤ  فة وؤلش  فةطيؤب مؤؤيوظ  لعؤال فؤال  عطرةؤ  

 .إسيان ةس  

  ويةؤا ل   خؤلج مؤ  رل سؤا  ر  ؤات سؤرن ال ولنيؤا بؤيء ةتؤى تيصؤب:  ي  هبي يليؤل  يؤ  رسؤرل   هةؤ   ؤال )
 .ش ا رش ه  لتلمذي ي   تنب     ش ال غليب شرش ه  لينوقي ش لحاكظ

    جؤل  قؤال لؤ   خؤلج ثؤظ  ةقطؤاع مؤ   لحمؤا  شظوؤرر همؤ   ل ؤت  ر :   ي  هبي سؤعنا  لخؤاري  ؤال  ؤال رسؤرل
 (. لس اح فةكر  إيطاؤه  لمال ة ر  

  فاةؤ   ؤؤا رش  ةعؤؤةظ بؤؤ  ةمؤؤان يؤؤ   بؤؤ  شيؤؤب يؤؤ   بؤ  لوةعؤؤ  يؤؤ  وحيؤؤا بؤؤ  يمؤؤلش  لمعؤؤافلي مؤؤ   ؤؤاشم  لحمنؤؤلي
 .سم  ةفة  ب  يامل  قرل  عةش  لس اح هربعن  سي   سم  في  لترر   آا ل  لسماء 

ي   ول في هللارل  لحما  ل  ؤل  مؤا  سؤ م هي وليؤق مؤ   لؤاماء  ين ش ا ت ر  د   ليمواي  لذ   ال  ب  ك نل( :  
 لل  ؤات  لسؤرن   لمؤذكرر  فؤي يؤذه  ألةانوؤث إ  دؤحن يؤي  لتؤي ت ؤر  مؤ     ال ام   لعال شةشؤل  لقسؤط شت ؤر   

يؤذ   ثظ ت ر  هةصاره م  رل سا  كمؤا ش ؤ   ؤا ما ليسؤ اح و  تعؤالى هييؤظ.  لمواي شيكر  هشل ظورر بةعت   مك  
 . ت لي  ييى دح  يذه  ألةانوث شىال فال  خير سيا ميوا ي  كالم و  سبحاة  شتعالى هييظ  الصر صكي  
 

 الدر المنمور ل سنوطي :
    شهرلج  ب  هبي بنب  شهةما شهبر ن شن شهبر  عيى ش لطيل ةي يؤ  هم سؤيم  رضؤي   ييوؤا يؤ   لييؤي دؤيى

خؤلج رجؤؤل مؤ  هيؤؤل  لماويؤ  ياربؤؤا إلؤى مكؤؤ  فةأتةؤ  ةؤؤاس مؤ  هيؤؤل ييةؤ  شسؤؤيظ  ؤال  كؤؤر   رؤتالف ثؤؤظ مؤرت رية ؤؤ  فة
 لماوي  فةخلجرة  شير كاره فنبا عرة  بن   للك  ش لمقامف شيبعث إلة   عث م   لشؤام فةخسؤف بوؤظ  الينؤا ء بؤن  مكؤ  

ر لؤ  كيؤب فلذ  ره   لياس ذلك هتاه هبا ل  لشام شيصا ب هيل  لعل ق فنبا عرة  ثؤظ ويشؤأ رجؤل مؤ   ؤليش هر ش لماوي 
فنبعؤؤث إلؤؤنوظ  ع ؤؤاف فة وؤؤلش  ييؤؤنوظ فؤؤذلك  عؤؤث كيؤؤبف ش لخنبؤؤ  لمؤؤ  لؤؤظ  شؤؤوا غيةمؤؤ  كيؤؤبف فةقسؤؤظ  لمؤؤال شيعمؤؤل فؤؤي 

 ( . لياس سي  ةينوظ شييقى  إلسالم  جل ة  إلى  ألرض فنييث سين ف ثظ يية   لمسيمر  
 دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ شهرلج  ب  هبي بنب  ي  مجايا رضي   يي   ال ةاثيي رجل م  هدؤحاص  لييؤي   : 

ه   لموؤؤاي ال  خؤؤلج ةتؤؤى  قتؤؤل  لؤؤي س  لحكةؤؤ  فؤؤلذ   تيؤؤن  لؤؤي س  لحكةؤؤ  غضؤؤب ييؤؤنوظ مؤؤ  فؤؤي  لسؤؤماء شمؤؤ  فؤؤي 
حفؤؤره كمؤؤا تؤؤحف  لعؤؤلشس إلؤؤى هشجوؤؤا لنيؤؤ  يلسؤؤواف شيؤؤر  مؤؤأل  ألرض  سؤؤطا شيؤؤاال ن ألرض فؤؤأتى  ليؤؤاس  لموؤؤاي ف

 . ( ةعم  ال تيعموا  ط  شتخلج  ألرض  لسماء مطليا شتيعظ همتي في شالوت 
  شهرؤؤلج  بؤؤ  هبؤؤي بؤؤنب  يؤؤ  هبؤؤي  لجيؤؤا  ؤؤال ت ؤؤر  فتيؤؤ   عؤؤايا فتيؤؤ  هال شفؤؤي  آلرؤؤل  ك مؤؤل   لسؤؤر  وتبعوؤؤا ذ ؤؤاص

 لمحؤؤارم كيوؤؤا ثؤؤظ  ؤأتي  لخالفؤؤ  رنؤؤل هيؤؤل  ألرض شيؤر  ايؤؤا فؤؤي بنتؤؤ    لسؤةاف ثؤؤظ  كؤؤر   عؤا ذلؤؤك فتيؤؤ  تسؤؤتحل فنوؤا
 .يويا



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1558  [  

 

 لنيؤانو   اسؤظ رجؤل مؤ   لسؤماء  :    لبجنيؤي رضؤي   ييؤ   ؤال مؤل ششهرلج  ب  هبؤي بؤنب  يؤ  يادؤظ بؤ  ي
 .   ( ال وي له  لذلنل شال  متي  مي   لالنل

 
 : السنن الوار   في الفتن

 إذ   ةسؤابن ييؤؤةكظ  لتؤل  شجوؤؤحت  لجنؤرش إلؤؤةكظ :     بؤ  هريؤؤل  لاؤافقي يؤؤ  يمؤار بؤؤ   اسؤل  ؤؤال  يؤ  ييؤؤا
يسؤؤتخيف مؤؤ   عؤؤاه رجؤؤل ضؤؤعةا فةخيؤؤ   عؤؤا سؤؤيتن  شيحؤؤالف  لؤؤلشم ش لتؤؤل  شمؤؤات رية ؤؤت ظ  لؤؤذي  جمؤؤ   ألمؤؤر ل ش 

شت وؤؤؤل  لحؤؤؤلشص فؤؤؤي  ألرض شييؤؤؤاني ميؤؤؤان ييؤؤؤى سؤؤؤرر نمشؤؤؤق شيؤؤؤل ليعؤؤؤلص مؤؤؤ  بؤؤؤل  ؤؤؤا   تؤؤؤلص شيخسؤؤؤف  البؤؤؤي 
شرجؤل مؤ  هيؤل  مسجايا ةتى  خؤل ةا طوؤا شيخؤلج ثالثؤ  ة ؤل  الشؤام كيوؤظ  طيؤب  لميؤك رجؤل ه قؤ  شرجؤل هدؤوب

كيؤؤب شيحصؤؤل  ليؤؤاس بامشؤؤق شيخؤؤلج هيؤؤل  لماؤؤلص ويحؤؤارش  إلؤؤى مصؤؤل فؤؤلذ  نريؤؤر  فتيؤؤك بنؤؤن هبؤؤي سؤؤفةا   خؤؤلج  
إمؤؤار   لسؤؤفةاةي شيخؤؤلج  يؤؤل ذلؤؤك مؤؤ  وؤؤاير آلل محمؤؤا شتتؤؤل   لتؤؤل   لجحيؤؤل  شتيؤؤحل  لؤؤلشم فيسؤؤطن  شيقيؤؤل دؤؤاةب 

 ( . ويحل  لجحيل  إلى  لسفةاةي ى لمالص فةقتل  للجال شيسيي  ليساء ثظ ولج  ةت

 ؤالر   ؤا رسؤرل   فؤي هشلؤ  هش فؤي  ...  كر  فؤي:    ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ  ي   ب   لاويمي 
شسؤؤؤط  هش فؤؤؤي هللارؤؤؤله  ؤؤؤال ال بؤؤؤل فؤؤؤي  ليصؤؤؤف مؤؤؤ  بؤؤؤول رمضؤؤؤا  إذ  كاةؤؤؤن لنيؤؤؤ   ليصؤؤؤف لنيؤؤؤ  جمعؤؤؤ  مؤؤؤ   لسؤؤؤماء 

وي تؤؤق  ر  هل ؤؤا ش صؤعق لؤؤ  سؤؤبعر  هل ؤؤا وتةؤ  سؤؤبعر  هل ؤؤا شيعمؤؤى سؤؤبعر  هل ؤا شيصؤؤظ سؤؤبعر  هل ؤؤا شيخؤلس فةؤؤ  سؤؤبع
فة  سبعر  هلف يؤذر ء  ؤالر  فمؤ   لسؤالظ  ؤا رسؤرل    ؤال مؤ  لؤحم بنتؤ  شتعؤرذ  السؤجرن شجوؤل  ؤالت ينل  ؤال شمعؤ  

جيليل ش لصرت  لشؤةطا  فالصؤرت فؤي رمضؤا  ش لمعمعؤ  فؤي بؤر ل شتمننؤح  ل با ؤل فؤي ذي  لقعؤا   هللارل فالصرت
هللارؤله فؤؤلج ييؤى همتؤؤي ر ةيؤ  فؤؤي ذلؤك  لحمؤؤا   حؤؤلم هشلؤ  بؤؤالء ششياؤار ييؤؤى  لحؤاج فؤؤي ذي  لحجؤ  ش لمحؤؤلم شهمؤا  لم

 هلف ( .ويجر يينوا  لممم  رنل م  نسكل  تال ما   

  شير في بنت  ش لياس في فتي  توؤل ق فنوؤا  لؤاماء فةقؤال لؤ   ؤظ يينيؤا فةؤأبى  ي جاء إلى  لموا:   ي   تان   ال
 (  . في سيب  محجم  نمةتى  خرف  القتل فلذ  ررف  القتل  ام يينوظ فال وول ق 

 لؤ  تؤذيب  لؤاةةا ةتؤى  ميؤك  لؤاةةا :      ه   لييي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال  ةاثيا يادظ ي  هر ي  ييا
 : للةم   رجل م  هيل بنتي ور آىء  سم   سمي  ين  ا ه ا ييا

 ( .  شب  :  ما ور آىء  ال

  شي مؤا  ييؤى مقؤامتوظ رجؤل ... ج هرل  ثةابوظ تخلج ر    م  رل سا  ثظ تخل   : ي  محما  ب   لحيفة   ال
 . ( م  بيي تمةظ ورآىء ليمواي سيطاة   كر  بن  رلشج  شبن  ه   سيظ ليمواي سيطاة   ثيا  شسبعر  بول 

  ر     لمواي فنوا مكترص  ليةع  هلل:   ي  سفةا  ي  هبي إسحاق ي  ةرف  ال. ) 

 ا  ألةؤ  ووؤا  إلؤؤى جيؤل مؤ  جبؤؤال  لشؤام  سؤتخلج ميؤؤ  إةمؤا سؤمي  لموؤؤ :   ةؤاثيا ضؤمل   ؤؤال  ؤال  بؤ  بؤؤرذص
 (. هس ار  م  هس ار  لتر ر  فةحاج بوا  لنورن فةسيظ ييى وا   جماي  م   لنورن

 286  كؤر   عؤا :    ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  :ي  ييا  للةم  ب  قؤةس بؤ  جؤابل  لصؤافي  ؤال 
 ( .  لقحطاةي  عاه ش لذي  ع يي  الحق ما ير نشة   لجبابل  رجل م  هيل بنتي  مأل  ألرض ياال ثظ

 625  شييتاه ةجظ ل  ذةاص   ... ي   ب  مسعرن  ال ت ر  يالم  في. 
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    626  شفؤؤؤي  ...فؤؤؤي  لسؤؤؤماء ه ؤؤ  لينيتؤؤؤن  ريتؤؤؤا :    يؤؤ  مكحؤؤؤرل  ؤؤؤال  ؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤيظ
 ؤال ييؤا  لريؤاص بؤؤ   ( .ل شفؤي  لمحؤلم شمؤا  لمحؤؤلم بؤر ل  لمومؤ  شفؤي ذي  لقعؤؤا   لمعمعؤ  شفؤي ذي  لحجؤ   ليح  ؤؤ

شفؤي بؤر ل   فؤي رمضؤا  هللا ؤ  فؤي  لسؤماء كعمؤرن سؤاآ  :    خن شبيايي ه  رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال 
 . (  ليالء شفي ذي  لقعا   ل ياء شفي ذي  لحج  ويتوب  لحاج  لمحلم شما  لمحلم 

     630 سيم  ي  بول ب  ةربؤب  ؤال بيايؤي ه  رسؤرل  هبي  سيم  ب  ةاثيا  لرلنا ي  ييبس   لقلبي ي
 كؤؤر  فؤؤي شفؤؤي بؤؤؤر ل مومؤؤ  شفؤؤي ذي  لقعؤؤا  تحؤؤارص  ل با ؤؤل شفؤؤي ذي  لحجؤؤؤ     :   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال

 . ( ل  شهآةعر   فاسمعر ويتوب  لحاج شفي  لمحلم وياني ميان  م   لسماء هال إ  د ر    م  ري   فال  

 633   إةؤ  سؤتياش  هللا ؤ  يمؤؤرن  مؤ  ةؤار  طيؤ  مؤ   يؤل  لمشؤلق وؤل ه هيؤؤل  ألرض :   الؤا بؤ  معؤا    ؤال يؤ  ر
 ( .كيوظ فم  هنر  ذلك فيةعا أليي  آعام سي  

    634  هللا ؤؤ   لحؤؤاثا  فؤؤي رمضؤؤا  يالمتؤؤ  فؤؤي  لسؤؤماء  عؤؤايا  رؤؤتالف :   يؤؤ  ك نؤؤل بؤؤ  مؤؤل   لحضؤؤلمي  ؤؤال
 ( .ستطعن  في  لياس فل  هنركتوا فأك ل م   لطعام ما  

    635 ي   لحيلي  ال شفي شال    لسفةاةي  ل اةي شرلشج  يالم  تل  في  لسماء. 

   638 إذا  انهه صهيوة فهي رمضهاو : )   يي  ي   لييي ديى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال يي   ب  مسعرن رض
رم ومها الموهرم فنو يكوو معمعة في شهوال وتمنه  الابائهل فهي ذي القعهد  وتسهفك الهدماء فهي ذي الوجهة والموه

وهال ههذه    :وهال و نها ومها الصهيوة يها ر هول هللا   ,يقولسا تالتا هنسات هنسات يقتل الناس فنسا هرجا هرجها  
ه تهووف النهائم وتخهرج العواتهق مهن قهدورهن فهي لن هة جمعهة فهي دفي النصا من رمضهاو لن هة جمعهة فتكهوو هه

غ قههوا أ)ههوابكم و ههدوا  ههوا م و تههروا أق وا )نههوتكم و  ههنة  منههر  الهه الزل فههنذا صهه نتم الفجههر مههن  ههوم الجمعههة فهها 
حسسههتم بالصههيوة فخههروا هلل  ههجدا ووولههوا  ههبواو القههدوس  ههبواو القههدوس ربنهها أو ههدوا فذانكههم فههنذا  مأنفسههك

 . ( القدوس فنو من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك ه ك 
 642 ؤال شةؤاثن يؤ  بؤليك هةؤ   . ( طي  ةجظ م   لمشلق  يل رلشج  لمواي ل  ذةاص   :ي  كعب هة   ال 

 ( .بيايي هة   يل رلشج  لمواي تي سف  لشمس في بول رمضا  ملتن      ال

 647ليح  ؤل فؤي ذي  لقعؤا  ش لمعمعؤ    لوةش في بر ل ش هللا    لحاثا  في رمضا  ش:    ي  ك نل ب  مل   ال 
 ( . في ذي  لحج  شهللا   ذلك يمرن ساآ  في  لسماء م  ةرر

 750  ال بؤا أليؤل  لماؤلص مؤ  نشلؤ  :   ب  مسؤيظ سؤم  رجؤال مؤ  تجنؤب سؤم   بؤ   لمسؤنب  قؤرل ةاثيا  لرلنا
   ( . نشل  ك ل

 751  ... ميك هيل  لمالص شيظ بل م  ميك:   م   حا  ي  محما ب  كعب  لقلظي  قرل   . ) 

 765  ظ هةؤتظ شيؤظ  تتيؤت هةؤ   ؤال أليؤل مصؤل إذ  جؤاءكظ ييؤا   بؤ  ييؤا  لؤلةم  مؤ   لماؤلص  :    يؤ  ةذ  ؤ
لتبؤؤاي   يؤؤ   لقيطؤؤل  فةكؤؤر  بنؤؤي ظ سؤؤبعر  هل ؤؤا مؤؤ   لقتيؤؤى شلةخؤؤلجي ظ مؤؤ  هرض مصؤؤل شهرض  لشؤؤام ك ؤؤل  ك ؤؤل  ش

 لمؤؤؤله   لعلبةؤؤؤؤ  ييؤؤؤى نرج نمشؤؤؤؤق  لقؤؤؤار  شيشؤؤؤؤلي  نريمؤؤؤؤا ثؤؤؤظ وؤؤؤؤارير  هرض ةمؤؤؤم فة ةمؤؤؤؤر  ثماةةؤؤؤ  يشؤؤؤؤل بؤؤؤؤول  
ظ رجؤؤل بؤؤل مؤؤ  هظيتؤؤ   لسؤؤماء فةقؤؤتيوظ فوؤؤحموظ  قتسؤؤمر  فنوؤؤا  ألمؤؤر ل شيقتيؤؤر  فنوؤؤا  لؤؤذكل ش ألة ؤؤى ثؤؤظ  خؤؤلج ييؤؤنو

 ( . ةتى واريوظ هرض مصل



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1560  [  

 

 770   ةؤؤاثيا  لرلنؤؤؤا يؤؤ  هبؤؤؤي ييؤؤا   يؤؤؤ  مسؤؤيظ بؤؤؤ   ألرنؤؤل يؤؤؤ  ييؤؤا  ل ؤؤؤليظ هبؤؤي همةؤؤؤ       يؤؤ  محمؤؤؤا بؤؤؤ
وؤؤارل هش  ؤؤل هيؤؤل  لماؤؤلص مسؤؤجا نمشؤؤق فينيؤؤايظ كؤؤذلك وي ؤؤلش  فؤؤي هياجنبؤؤ  إذ رج ؤؤن  ألرض  :    لحيفةؤؤ   ؤؤال
ي مسؤجايا شيخسؤؤف  قليؤ   قؤال لوؤا ةلسؤؤتا ثؤظ  خؤلج ثؤؤظ ذلؤك  لسؤفةاةي فةقؤتيوظ ةتؤؤى وؤاريوظ مصؤل ثؤؤظ فؤاةقعل غلبؤ

 .  (ولج  فةقاتل هيل  لمشلق ةتى ولنيظ إلى  لعل ق 

   772 إذ   رتي ؤؤن  لل  ؤؤات  لسؤؤرن فةمؤؤا بنؤؤيوظ هتؤؤايظ  لل  ؤؤات  لصؤؤ ل فةجتمعؤؤر  فؤؤي  يطؤؤل  :   يؤؤ   لحيؤؤلي  ؤؤال
ق شهيؤل  لماؤلص سؤبعا ثؤظ ت ؤر   لؤابل  ييؤى هيؤل  لمشؤلق ةتؤى ويحلؤر   للميؤ  فةقؤ  بؤن  هيل مصل فةقتتل هيل  لمشل 

  ن عيؤر  و  ليخيؤتهيل  لشام شهيل  لمالص بيء فةاضب هيل  لمالص فةقرلؤر  إةؤا جئيؤا لييصؤلكظ ثؤظ ت عيؤر  مؤا 
شيتبعؤؤ  هيؤؤل  لشؤؤام فةقاتؤؤل  بنؤي ظ شبؤؤن  هيؤؤل  لمشؤؤلق فنييوؤؤرة ظ لقيؤؤ  هيؤل  لشؤؤام ورمئؤؤذ فؤؤي هينؤؤيوظ ثؤؤظ  خؤلج  لسؤؤفةاةي

 .  (هيل  لمشلق 

 776   إذ  ظوؤؤل  لماؤؤلص ييؤؤى مصؤؤل فؤؤبط   ألرض ورمئؤؤذ رنؤؤل مؤؤ  ظوليؤؤا أليؤؤل  لشؤؤام :   يؤؤ  كعؤؤب  ؤؤال
شيؤؤل ليجيؤؤاو  جيؤؤا فيسؤؤطن  ش ألرن  شبيؤؤا ةمؤؤم مؤؤ  بلبؤؤل  ضؤؤلبر   سؤؤنرفوظ إلؤؤى  ؤؤاص ليعطؤؤل شدؤؤاةب  لماؤؤلص 

 . (رجل م  كياه هيلج 

 778   فبط   ألرض ورمئذ رنل م  ظوليا   ال كا   قال إذ  رهوتظ  لل  ات  لص لي  ةسا  ب  يطة. 

   ثؤظ ةحلؤر  سؤل   لشؤام فعيؤا ذلؤك  خسؤف  قليؤ  مؤ    إلسؤكياري إذ  رهون  لل  ات  لص ل ةحلن :   ي  كعب  ال
 . ( ل  نمشق  قال لوا ةلستا 

 797  اؤؤؤلص ش ؤؤؤا  سؤؤؤترلن  لؤؤؤلشم ييؤؤؤى  خؤؤؤلج ييؤؤؤا  لؤؤؤلةم   أيؤؤؤل  لم :   ةؤؤؤاثيا  بؤؤؤ  ةمنؤؤؤل يؤؤؤ   ليجنؤؤؤب  ؤؤؤال
 ( . شيظ فنوا فةقاتيرةوظ فنوحمرةوظ شيي رةوظ ييوا  إلسكياري 

 802 لسؤفةاةي رلشجؤ  مؤ   ةاثيا  لرلنا ي  هبؤي ييؤا   لمشؤجعي يؤ  هبؤي يؤ  بؤةر هنر   لجاييةؤ   ؤال بؤاؤ 
 ( .في سبع  ة ل (  أندرا   لي  م  غلص  لشام  قال لوا 

 804  ن  رلشج  لل     لسرن ء م  رل سا  شبعنب ب  دالم شرؤلشج  لموؤاي شبؤن  ب:   ي   ب   لحيفة   ال
 ( .ه   سيظ  ألمل ليمواي  ثيا  شسبعر  بول  

   808  ميؤؤك ةمؤؤل  مؤؤله   سؤؤم  ييؤؤا   بؤؤ  وحيؤؤا شيؤؤر  ألهيؤؤل  بؤؤ   ل ييةؤؤ  هش  لحيؤؤلي بؤؤ     :يؤؤ  كعؤؤب  ؤؤال 
 . (  ل يية   لمشره  لسفةاةي

 810   ةاةي  لذي  مرت  لؤذي  قاتؤل  شل بؤيء مؤ   لل  ؤات  لسؤرن ش لل  ؤات  لصؤ ل فؤي  لسف:    ال  ي   رآا
بل ي بةسا  ييى جمل هةمل يية  تاج ووحم  لجماي  ملتن  ثؤظ وويؤك شيؤر  قيؤل  المندروو سله  لشام مخلج  م  

 . (  لجحي  شيسيي  لذري  شيبقل  طر   لحبالى

 812 لؤؤا رالؤؤا بؤؤ  وحيؤؤا بؤؤ  هبؤؤي سؤؤفةا  رجؤؤل ضؤؤخظ  لسؤؤفةاةي مؤؤ  ش :   يؤؤ  ييؤؤي  ؤؤال يؤؤ  محمؤؤا بؤؤ  جع ؤؤل
 خؤلج  وا ي اليهابا لوام  برجو  هللاثؤار جؤاري شبعنيؤ  ة تؤ  بةؤاض  خؤلج مؤ  ةاةةؤ  ماويؤ  نمشؤق فؤي ش ن  قؤال لؤ  

في سبع  ة ؤل مؤ  رجؤل مؤيوظ لؤر ء معقؤرن  علفؤر  فؤي لر  ؤ   ليصؤل  سؤنل بؤن  وا ؤ  ييؤى ثالثؤن  مؤنال ال وؤل  ذلؤك 
 ( . م لعيظ هةا ولياه إال  ةوح 

 832 في هما   لسفةاةي  ل اةي ت ر   لوا  ةتى     كل  رم هة   ا رلص ما وينوظ :   ي  هرآا   ال ). 
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 844 فتخؤؤؤلج ثالثؤؤؤ  ة ؤؤؤل كيوؤؤؤظ  طيؤؤؤب  لميؤؤؤك رجؤؤؤل ه قؤؤؤ  شرجؤؤؤل :     ييؤؤؤ   ؤؤؤال  ييؤؤؤ  يمؤؤؤار بؤؤؤ   اسؤؤؤل رضؤؤؤ
 .  ( هدوب شرجل م  هيل بنن هبي سفةا   خلج  كيب شيحصل  لياس بامشق 

 845 لسؤؤفةاةي  خؤؤلج  لسؤؤفةاةي مؤؤ   لشؤؤام  تخؤؤلج  الشؤؤام ثؤؤال  ر  ؤؤات  ألدؤؤوب ش أل قؤؤ  ش :   يؤؤ  ييؤؤي  ؤؤال 
 . ( ش أل ق  م  مصل فة ول  لسفةاةي يينوظ 

 846  شرجيؤؤن    رجؤؤل  مكؤؤ   لعا ؤؤذ  أ شي تل ؤؤر  ييؤؤى هربعؤؤ  ة ؤؤل .. ختيؤؤف  ليؤؤاس فؤؤي :   يؤؤ  ذي  لةؤؤات  ؤؤال
فؤؤؤذلك هربعؤؤؤ   . شرجؤؤؤل مؤؤؤ  هيؤؤؤل مصؤؤؤل جبؤؤؤار  لؤؤؤا  لحكؤؤؤظ ههرق هدؤؤؤوب ش آلرؤؤؤل مؤؤؤ  ش     الشؤؤؤام هةؤؤؤايما  لسؤؤؤفةاةي

شي ؤؤن مصؤؤل فؤؤن   فةاضؤؤب رجؤؤل مؤؤ  كيؤؤاه فةخؤؤلج إلؤؤى  لؤؤذو   الشؤؤام فةؤؤأتي  لجؤؤةش إلؤؤى مصؤؤل فةقتؤؤل ذلؤؤك  لجبؤؤار
 ( .  لبعل  ثظ وبعث إلى  لذي  مك 

 847  هييوؤا فنرمئؤذ تقؤرم إذ  نرل  لسفةاةي هرض مصل  ام فنوؤا هربعؤ  هبؤول  قتؤل شيسؤيي :   ي  ةذ     ال
 ليا حؤؤات  اكةؤؤ  تبكؤؤي ييؤؤى  سؤؤتحالل فلشجوؤؤا شباكةؤؤ  تبكؤؤي ييؤؤى  تؤؤل هشالنيؤؤا شباكةؤؤ  تبكؤؤي ييؤؤى ذلوؤؤا  عؤؤا يحيؤؤا 

 .  (شباكة  تبكي بر ا إلى  يرريا 

 850  إذ  كاةن رج تؤا  فؤي بؤول رمضؤا   ةتؤاص لوؤا ثالثؤ  ة ؤل مؤ  هيؤل بنؤن ش ةؤا هةؤايظ :   ي  كعب  ال
شيكؤؤر  بياةةؤؤ   وبههد هللاني  ش لر ؤؤار ش ل الؤؤث  طييوؤؤا  القتؤل ش سؤؤم  ك لسؤؤ آلرؤؤل  طييوؤؤا  اليسؤؤك ش طييوؤا  ؤؤالجيلشت ش 

 . (  ل ل ت مجتم  ي ةظ  قتتير  ييى  لمال  قتل م  كل تسع  سبع  

 851 إذ   لتقى هدحاص  لل  ات  لسرن شهيؤل  لل  ؤات  لصؤ ل ثؤظ  لقيطؤل  كاةؤن  لؤابل  ييؤى :    ي   لحيلي  ال
ق فنوحمؤر  ةتؤى  ؤأتر  فيسؤطن  فةخؤلج ييؤى هيؤل  لمشؤلق  لسؤفةاةي فؤلذ  ةؤحل هيؤل  لماؤلص  ألرن  مؤات هيل  لمشؤل 

دؤؤاةيوظ ش فتل ؤؤؤر  ثؤؤؤال  فؤؤؤلق فل ؤؤ  تلجؤؤؤ  مؤؤؤ  ةنؤؤؤث جؤؤاءت شفل ؤؤؤ  تحؤؤؤ  شفل ؤؤؤ  ت يؤؤن فةقؤؤؤاتيوظ  لسؤؤؤفةاةي فنوؤؤؤحموظ 
 (. شيارير  في آايت 

 860 هيؤؤل  لمشؤؤلق فنوؤؤحموظ مؤؤ  فيسؤؤطن  ةتؤؤى ويحلؤؤر   وبؤؤا    لسؤؤفةاةي هيؤؤل  لشؤؤام فةقاتؤؤل :    يؤؤ   لحيؤؤلي  ؤؤال
ملج  لص ل ثظ ويتقر  فت ؤر   لؤابل  ييؤى هيؤل  لمشؤلق ةتؤى ويحلؤر  مؤلج  ل يةؤ  ثؤظ  قتتيؤر  فت ؤر   لؤابل  ييؤى هيؤل 
 لمشلق ةتى  أتر   لحم ثظ  قتتير  فت ر   لابل  ييى هيل  لمشلق ةتى وييار  إلؤى  لماويؤ   لخلبؤ   عيؤي  لقةسؤةا 

  فت ر   لابل  ييؤى هيؤل  لمشؤلق ةتؤى ويتوؤر  إلؤى يؤا ل  رفؤا ثؤظ  قتتيؤر  فت ؤر   لؤابل  ييؤى هيؤل  لمشؤلق ثظ  قتتير 
 ألمؤؤؤر ل ثؤؤؤظ تخؤؤؤلج فؤؤؤي ةيؤؤؤق  لسؤؤؤفةاةي  لةؤؤؤ  ثؤؤؤظ وؤؤؤارل إلؤؤؤى  ل رفؤؤؤ  غؤؤؤاش  شيخؤؤؤلج ميوؤؤؤا  العشؤؤؤي  فةحؤؤؤره  لسؤؤؤفةاةي

 سؤؤم  ييؤؤا   بؤؤ  وحيؤؤا بؤؤ   ل ييةؤؤ  غؤؤا ل  كؤؤا   ؤؤأفر ه  لشؤؤام تؤؤرفي شثؤؤار هيؤؤل  لشؤؤام فبؤؤا عر   بؤؤ   ل ييةؤؤ    جنربؤؤ  فؤؤلذ
 لعنيؤن  مشؤؤره  لرجؤ  فنييؤؤ  هيؤل  لمشؤؤلق شفؤؤا   لسؤفةاةي فةقرلؤؤر  ذييؤن نشلؤؤ  هيؤؤل  لشؤام فن ؤؤررش  شيييؤ   بؤؤ   ل ييةؤؤ  
فن رر  مجمري  إلؤنوظ فةقتتيؤر   األلريؤ  فت ؤر   لؤابل  ييؤى هيؤل  لمشؤلق ةتؤى وؤارير   ل رفؤ  فةقتؤل  لمقاتيؤ  شيسؤيي 

 (. ليساء ثظ  خلص  ل رف  ثظ وبعث ميوا جةشا إلى  لحجاه لذري  ش 

  867  قتل  لسفةاةي كل م  يصؤاه شييشؤليظ  الميابؤنل شيطؤبخوظ  القؤاشر سؤت  هبؤول  ؤال :   ي  هرآا   ال 
 ( . شييتقي  لمشل ن  ش لمالبن 

 894 ل  سؤؤؤر نء تخؤؤلج ر  ؤؤ  سؤؤرن ء لييؤؤي  لعبؤؤاس ثؤؤظ تخؤؤلج مؤؤ  رل سؤؤا  هرؤؤ :   يؤؤ  محمؤؤا بؤؤ   لحيفةؤؤ   ؤؤال
 الةسوظ سرن شثةابوظ شي ما  ييى مقامتوظ رجل  قال ل  بعنب ب  دالم هش دالم ب  بؤعنب مؤ  تمؤةظ ووحمؤر  
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هدحاص  لسفةاةي ةتى ويؤحل بينؤن  لمقؤاس ورآؤأ ليموؤاي سؤيطاة  شيمؤا إلةؤ  ثي ما ؤ  مؤ   لشؤام  كؤر  بؤن  رلشجؤ  
 .  (شبن      سيظ  ألمل ليمواي  ثيا  شسبعر  بول  

 897  خؤلج  ؤؤاللي رجؤل ربعؤؤ  هسؤمل مؤؤرلى لييؤي تمؤؤةظ كرسؤ   قؤؤال لؤ  بؤؤعنب بؤ  دؤؤالم  :    لحسؤ   ؤؤال  يؤ 
 . (في هربع  هللاالف ثةابوظ شي ما  شر  اتوظ سرن  كر  ييى مقام   لمواي ال ويقاه هةا إال في 

 898 ي  خؤؤلج رجؤؤل مؤؤ  هيؤؤل بنتؤؤي فؤؤ:     ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ييؤؤ  ييؤؤي رضؤؤ
 . ( تس  ر  ات  عيي  مك  

 899 لمواي ييى لر    بعنب ب  دالم :   ي  يمار ب   اسل  ال  .) 

 901  ك ؤ   لةميؤى رؤال مؤؤ  رل سؤا  بل  ؤات سؤرن بؤؤن     خؤؤلج بؤاص مؤ  بيؤي يابؤؤظ :    يؤ  هبؤي جع ؤل  ؤال 
 .  (وا   بعنب ب  دالم  قاتل هدحاص  لسفةاةي فنوحموظ 

 902  خلج ييى لر ء  لمواي غالم ةؤاوث  لسؤ  رفةؤا  ليحةؤ  هدؤ ل :   ل  ا ..ي  كعب ب  ييقم  ي - 
 . (ويةاء إلر  اتل  لجبال لوحيا ش ال  لرلنا لوايا ةتى ويحل  -شلظ وذكل  لرلنا هد ل

 903  إذ  ميؤؤك رجؤؤل  لشؤؤام شهللارؤؤل مصؤؤل فا تتؤؤل  لشؤؤامي ش لمصؤؤلي شسؤؤيى هيؤؤل  لشؤؤام قبا ؤؤل :   يؤؤ  كعؤؤب  ؤؤال
 .ق بل  ات سرن دؤاار  يؤل دؤاةب  لشؤام فوؤر  لؤذي وؤمني  لطايؤ  إلؤى  لموؤاي م  مصل شه يل رجل م   لمشل 

 ال هبر  ينل  كر   أفلي ة  همنل  إثيا يشل سي  ثظ ت ر   عاه فتي  ثظ  ميك رجل هسؤمل  ميميؤا يؤاال ثؤظ  سؤنل إلؤى 
 (.  لمواي فنمني إلة 

 907 ي يابؤؤظ فؤؤي كت ؤؤ   لةسؤؤل  رؤؤال تخؤؤلج ر  ؤؤات سؤؤرن تقاتؤؤل  لسؤؤفةاةي فؤؤنوظ بؤؤاص مؤؤ  بيؤؤ :   يؤؤ  ييؤؤي  ؤؤال
   ( .شييى مقامت  رجل م  بيي تمةظ وايا بعنب ب  دالم فنوحم هدحا  

 914ييؤ   ؤال ويتقؤي  لسؤفةاةي ش لل  ؤات  لسؤرن فؤنوظ بؤاص مؤ  بيؤي يابؤظ فؤي ك ؤ   لةسؤل   يي  ييؤي رضؤ  
ظ ميحمؤؤ  ي ةمؤؤ  رؤؤال شييؤؤى مقامتؤؤ  رجؤؤل مؤؤ  ةيؤؤي تمؤؤةظ  قؤؤال لؤؤ  بؤؤعنب بؤؤ  دؤؤالم ببؤؤاص  دؤؤطخل فت ؤؤر  بنؤؤيو

 . (فت ول  لل  ات  لسرن شتولص رنل  لسفةاةي فعيا ذلك وتميى  لياس  لمواي شيطييرة  

 915 ضمل  ب  ةينب شمشا خوظ  الر   ي  بليم ب  يينا شر با ب  سعا ش : 

وبعؤؤؤث  لسؤؤؤفةاةي رنيؤؤؤ  شجيؤؤؤرنه فنييؤؤؤ  يامؤؤؤ   لشؤؤؤلق مؤؤؤ  هرض رل سؤؤؤا  شهرض فؤؤؤارس فن ؤؤؤرر بوؤؤؤظ هيؤؤؤل  لمشؤؤؤلق   
رةوظ شيكر  بنيوظ ش عات مرض  فلذ  آال يينوظ  تالوظ إ اه  ؤا عر  رجؤال مؤ  بيؤي يابؤظ شيؤر ورمئؤذ فؤي هللارؤل فةقاتي

 لشلق فةخلج  أيل رل سؤا  ييؤى مقامتؤ  رجؤل مؤ  بيؤي تمؤةظ مؤرلى لوؤظ هدؤ ل  ينؤل  ليحةؤ   خؤلج إلةؤ  فؤي رمسؤ  
للش سؤي لوؤايا فنيتقؤي يؤر شرنؤل  لسؤفةاةي هللاالف إذ  بيا  رلشج  فنبا عؤ  فةصؤنله ييؤى مقامتؤ  لؤر  سؤتقيي   لجبؤال  

 كؤر  بنؤيوظ شبؤن   فنوحموظ شيقتل ميوظ مقتي  ي ةم  شال وح ل ووحموظ م  بيا  إلى بيا  ةتى ووحموظ إلى  لعؤل ق ثؤظ
  يسفةاةي شيولص  لوابمي شيخلج بعنب ب  دالم مختفةا إلؤى بنؤن  لمقؤاس وؤرآلرنل  لسفةاةي ثظ ت ر   لايب  

 . (بيا  رلشج  إلى  لشام ليمواي ميحل  إذ  

 916 بيايي ه  يذ   لوابمي هرر  لمواي ألبة  ش ال  عضوظ ير  ب  يم   :  ةاثيا  لرلنا  ال)  . 

 917 إةؤؤ  ال  مؤؤرت شل يؤؤ   عؤؤا  لوحيمؤؤ   خؤؤلج إلؤؤى مكؤؤ  فؤؤلذ  ظوؤؤل  لموؤؤاي رؤؤلج :    ؤؤال  لرلنؤؤا ش ؤؤال  عضؤؤوظ
 . (مع 
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 920خؤؤلج رجؤؤل  يؤؤل  لموؤؤاي مؤؤ  هيؤؤل بنتؤؤ   المشؤؤلق  حمؤؤل   :    ييؤؤ   ؤؤال ييؤؤ  ييؤؤي بؤؤ  هبؤؤي آالؤؤب رضؤؤ
 . (  لسةا ييى ياتق  ثماةة  هبول  قتل شيم ل شيترج  إلى بنن  لمقاس فال وييا  ةتى  مرت

 912 تيحل  لل  ات  لسرن  لتي تقيل م  رل سؤا   ل رفؤ  فؤلذ  ظوؤل  لموؤاي  مكؤ   عؤث  :    ال ي  هبي جع ل
 (.  اليةع  إلى  لمواي

  922 كتؤب  لسؤفةاةي إلؤى  لؤذي نرؤل  ل رفؤ   خنيؤ   عؤاما  :      ييؤ   ؤال يبؤ  هبؤي آالؤب رضؤ ي  ييؤي 
 علكوؤؤؤا يؤؤؤل   ألن ؤؤؤظ  ؤؤؤأمله  السؤؤؤنل إلؤؤؤى  لحجؤؤؤاه فةسؤؤؤنل إلؤؤؤى  لماويؤؤؤ  فةضؤؤؤ   لسؤؤؤةا فؤؤؤي  ؤؤؤليش فةقتؤؤؤل مؤؤؤيوظ شمؤؤؤ  

ل لومؤا محمؤا شفاآمؤ   ألةصار هربعما   رجل شيبقل  لبطر  شيقتل  لرلا   شيقتل هرري  مؤ   ؤليش رجؤل شهرتؤ   قؤا
 .  ( صييوما ييى  اص  لمسجا  الماوي   ش

 923  وبعث  جةش إلى  لماوي  فةأرذش  م   ارش  يية  م  هللال محما ديى   ييةؤ  شسؤيظ :   ي  ييي  ال
شيقتل م  بيي يابظ رجال شةساء فعيا ذلك وولص  لموؤاي ش لميؤةة مؤ   لماويؤ  إلؤى مكؤ  فنبعؤث فؤي آييومؤا ش ؤا 

 (. م   شهمي لحقا  حل 

 932 ت ر   الماوي  ش ع  تالق فنوؤا هةجؤار  لحيؤن مؤا  لحؤل  ييؤايا إال :     يي   ال  يي  هبي يليل  رض
 (. ي   لماوي   ار بلياو  ثظ وبا   إلى  لمواي يكضلب  سر  فنيتح

 934  وحمؤؤؤريظ وبعؤؤؤث دؤؤؤاةب  لماويؤؤؤ  إلؤؤؤى  لوابؤؤؤمنن   مكؤؤؤ  جةشؤؤؤا فن:     ييؤؤؤ   قؤؤؤرل  ي بؤؤؤ  عبؤؤؤاس رضؤؤؤ
فةسؤؤم  بؤؤذلك  لخية ؤؤ   الشؤؤام فةقعطؤؤ  إلؤؤنوظ  ع ؤؤا فؤؤنوظ سؤؤتما   يليؤؤا فؤؤلذ  هتؤؤر   لينؤؤا ء فيحلريؤؤا فؤؤي لنيؤؤ  مقمؤؤل  ه يؤؤل 
ر يي وي ل إلنوظ شيعجب شيقرل  ا شيم هيل مك  ما هدابوظ فنيصؤلف إلؤى غيمؤ  ثؤظ ولجؤ  فؤال وؤل  هةؤا  فؤلذ  يؤظ 

 ةؤا  فةؤأتي ميؤؤحلوظ فةجؤا  طة ؤ   ؤؤا رسؤف ببعضؤوا شبعضؤؤوا  ؤا رسؤف بوؤظ فةقؤؤرل سؤبحا     رتحيؤر  فؤؤي سؤاي  ش 
 ألرض فةعالجوا فال  طةقوا فةعلف هة   ا رسف بوظ فنيطيق إلى داةب مكؤ  فنبشؤله فةقؤرل دؤاةب  ييى ظول

 (  مك   لحما هلل يذه  لعالم   لتي كيتظ تخيلش  فةسنلش  إلى  لشام 

 935 ي  مجايا ي  تية   ال : 

ةقتؤؤل ثؤؤظ  مكؤؤث  ليؤؤاس بليؤؤ  مؤؤ  نيؤؤليظ ثؤؤظ  عؤؤرذ هللارؤؤل فؤؤل  هنركتؤؤ  فؤؤال تاحشةؤؤ  فلةؤؤ  جؤؤةش سؤؤةعرذ  مكؤؤ  يا ؤؤذ ف    
 ( .  لخسف

   937  سةكر  يا ذ  مك  وبعث إلةؤ  سؤبعر  هل ؤا ييؤنوظ رجؤل مؤ  قؤةس ةتؤى إذ  :   ي  محما ب  ييي  ال
سؤم  مشؤار وا شمااربوؤا رؤذووظ بنؤا ء   بيار   ل ية  نرل هللارليظ شلظ  خلج ميوا هشلوظ ةؤان  جيليؤل بنؤا ء  ؤا بنؤا ء  ؤا

فؤؤال رنؤؤل فؤؤنوظ فؤؤال   وؤؤل ييؤؤى يالكوؤؤظ إال ر يؤؤي غؤؤيظ فؤؤي  لجيؤؤل وي ؤؤل إلؤؤنوظ ةؤؤن  سؤؤارر  فةخيؤؤل بوؤؤظ فؤؤلذ  سؤؤم  
 ( . لعا ذ بوظ رلج 

 938  فؤؤلذ  بيؤؤ   لسؤؤفةاةي  لؤؤذي  مصؤؤل  عؤؤث جةشؤؤا إلؤؤى  لؤؤذي  مكؤؤ  فةخلبؤؤر   لماويؤؤ  :   يؤؤ  ذي  لبؤؤات  ؤؤال
 ( . ر   لينا ء رسف بوظهبا م   لحل  ةتى إذ  بيا

 إذ  بيؤؤ   لسؤؤفةاةي  تؤؤل  لؤؤي س  لحكةؤ  شيؤؤر  لؤؤذي كتؤؤب ييةؤؤ  فوؤؤلص يامؤؤ   لمسؤؤيمن  مؤؤ  :   يؤ  هبؤؤي جع ؤؤل  ؤؤال
ةؤلم رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ إلؤى ةؤلم   تعؤالى  مكؤؤ  فؤلذ  بياؤ  ذلؤك  عؤث جيؤؤا  إلؤى  لماويؤ  ييؤنوظ رجؤؤل 

 . (يي ين همنليظ شذكلش  هة  م  مذة  ش ال  عضوظ م  كيب م  كيب ةتى إذ  بيار   لينا ء رسف بوظ ش 



   دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية    ]  1564  [  

 

 947 ال   ين مؤيوظ هةؤا إال  شؤنل شةؤذول فأمؤا  لبشؤنل فلةؤ   ؤأتي  لموؤاي  مكؤ  شهدؤحا   :   ي  هبي  ينل  ال
فةخيؤؤليظ  مؤؤا كؤؤا  مؤؤ  همؤؤليظ شيكؤؤر  بؤؤايا ذلؤؤك فؤؤي شجوؤؤ   ؤؤا ةؤؤرل شجوؤؤ  فؤؤي   ؤؤاه فةصؤؤا رة  مؤؤ  تحريؤؤل شجوؤؤ  

ش ل ؤؤؤاةي م ؤؤل ذلؤؤك  ؤؤا ةؤؤرل شجوؤؤ  إلؤؤؤى   ؤؤاه  ؤؤأتي  لسؤؤفةاةي فةخيؤؤله  مؤؤا هةؤؤؤحل . رم  ؤؤا رسؤؤف بوؤؤظ شيعيمؤؤر  ه   لقؤؤ
 (.  أدحا   فةصا   شيعيظ هة  ةق لما ول  فة  م   لعالم  شيما رجال  م  كيب

 951  ال  خلج  لمواي ةتى تطي   لشمس هللا  :  ي  ييي ب  ييا   ب  عباس  ال.)   

 952 لشج  لمواي هلري  تقيل م   لمالص يينوا رجل هيلج م  كيا  يالم  ر:   ي  كعب  ال)  . 

   953 خؤلج  لسؤؤفةاةي ش لموؤاي ك لسؤؤي ريؤا  فةايؤؤب  لسؤفةاةي ييؤؤى  :     ييؤ   ؤؤال ييؤ  هبؤؤي يليؤل  رضؤؤ 
 (. ما وية  ش لمواي ييى ما وية 

   956  ال  خلج  لسفةاةي ةتى تل ى  ل يم   :   ي  هبي جع ل  ال)  . 

   957  ال  خلج  لمواي ةتى  ك ل  اهلل جول  :     مطل  لرر ق  ال ي) . 

 يالمؤؤ   لموؤؤاي إذ   ةسؤؤاص ييؤؤةكظ  لتؤؤل  شمؤؤات رية ؤؤت ظ  لؤؤذي :     ييؤؤ   ؤؤال  ييؤؤ  يمؤؤار بؤؤ   اسؤؤل رضؤؤ
 جمؤ   ألمؤؤر ل شيسؤؤتخيف  عؤؤاه ضؤؤعةا فةخيؤ   عؤؤا سؤؤيتن  مؤؤ  بةعتؤؤ  شيخسؤف  البؤؤي مسؤؤجا نمشؤؤق شرؤؤلشج ثالثؤؤ  

 . (هيل  لمالص إلى مصل شتيك همار   لسفةاةي  ة ل  الشام شرلشج

 965إذ  ةؤؤؤان  ميؤؤان مؤؤؤ   لسؤؤماء إ   لحؤؤؤق فؤؤي هللال محمؤؤؤا فعيؤؤا ذلؤؤؤك   وؤؤؤل  :    ييؤؤؤ   ؤؤال ييؤؤ  ييؤؤؤي رضؤؤ
 (.  لمواي ييى هفر ه  لياس شيشلبر  ةب  شال  كر  لوظ ذكل غنله

 970  ةؤن  تيجيؤي ش ؤا هةسؤلت  ل ؤل ت يؤ  تؤاشم  ل تيؤ   لل  عؤ  إثيؤا يشؤل يامؤا تيجيؤي :   ي  هبي يليل   ؤال
 (. جيل م  ذيب فةقتل يية  م  كل تسع  سبع 

 971  ت ؤؤر  ةاةةؤؤ   ل ؤؤل ت فؤؤي ةاةةؤؤ   لشؤؤام هش  عؤؤايا  قينؤؤل مجتمؤؤ  ي ؤؤةظ فةقتتيؤؤر  ييؤؤى :   يؤؤ  كعؤؤب  ؤؤال
يؤؤب شذ    عؤا  لوؤؤا  ش لر  ةؤؤ  فؤؤي بؤول رمضؤؤا  شبعؤؤا  فتؤل ق ثؤؤال  ر  ؤؤات  ط   ألمؤر ل فةقتؤؤل مؤؤ  كؤل تسؤؤع  سؤؤبع  

 . (  وبد هللاكل ش ةا ميوظ  لميك لي س  فنوظ رجل  سم  

     972 يةاثيا  حنى ب  سعنا ي  ضل ر ب  يملش ي  إسحاق  ب  هبي فلش      يؤ  هبؤي يليؤل  رضؤ   
 ل تي   لل  ع  ثماةة  يشل ياما ثظ تيجيي ةؤن  تيجيؤي ش ؤا  ةحسؤل   : يي   ال  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ

 ( . ت ي  جيل م  ذيب ت ب يية   ألم  فةقتل يية  م  كل تسع  سبع  ل ل 

    974  ويؤاني ميؤان مؤ   لسؤماء هال إ   لحؤق فؤي هللال محمؤا شييؤاني ميؤان مؤ   ألرض :   ي  هبي جع ل  ؤال
 ( هال إ   لحؤق فؤي هللال عةسؤى هش  ؤؤال  لعبؤاس هةؤا هبؤك فةؤؤ  شىةمؤا  لصؤرت  ألسؤ ل مؤؤ   لشؤةطا  لنيؤبس ييؤى  ليؤؤاس

 .ر ييا   ةعةظ  بك هب

    975...  وؤؤممل مؤؤ  هللال هبؤؤي سؤؤفةا   ل ؤؤاةي همنؤؤل ييؤى  لمرسؤؤظ شيبعؤؤث معؤؤ   ع ؤؤا فؤؤلذ  كؤؤاةر   المرسؤؤظ :    ؤال
سؤؤؤمعر  ميان ؤؤؤا مؤؤؤ   لسؤؤؤماء إال إ   ألمنؤؤؤل فؤؤؤال  شييؤؤؤاني ميؤؤؤان مؤؤؤ   ألرض كؤؤؤذص شييؤؤؤاني ميؤؤؤان مؤؤؤ   لسؤؤؤماء دؤؤؤاق 

ي  لسماء  لصرت  ل ؤاةي  لؤذي ويؤاني مؤ   لسؤماء هشل مؤل  فةطرل ذلك فال وارش  هووما وتبعر  شىةما  صاق م  ف
 (  . فلذ  سمعتظ ذلك فاييمر  ه  كيم    يي  لعيةا شكيم   لشةطا  يي  لس يى
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 977  ت ر  فتي   الشام كا  هشلوا ثظ ال  ست ةظ همل  ليؤاس ييؤى بؤيء شال ت ؤر  لوؤظ  :  ي   ب   لمسنب  ال
 (.يةكظ   ال  شتطي  كا  شنلجماي  ةتى وياني مياني م   لسماء ي

 984  إذ   لتقؤؤى  لسؤؤفةاةي ش لموؤؤاي ليقتؤؤال ورمئؤؤذ مؤؤ   لسؤؤماء هال إ  هشلةؤؤاء   هدؤؤحاص :   يؤؤ   لحيؤؤلي  ؤؤال
ش الؤن هسؤؤماء بيؤؤن يمؤةس إ  همؤؤار  ذلؤك  لنؤؤرم ه  ك ؤؤا مؤ   لسؤؤماء مؤؤاال  :    ؤؤال  لحيؤؤلي  ( .فؤال   عيؤؤي  لموؤاي 

 ( .  وي ل إلنوا  لياس

 990  وبعؤؤث   تعؤؤؤالى  لموؤؤاي  عؤؤؤا إ ؤؤاس شةتؤؤؤى  قؤؤرل  ليؤؤؤاس ال :     ييؤؤ   قؤؤؤرل  يعبؤؤاس رضؤؤؤ سؤؤم   بؤؤؤ
مواي شهةصاره ةاس م  هيل  لشؤام يؤاتوظ ثي ما ؤ  شرمسؤ  يشؤل رجؤال يؤا  هدؤحاص بؤار  سؤنلش  إلةؤ  مؤ   لشؤام 

ل ثؤظ  لمقؤام ثؤظ ةتى  ستخلجره م   ط  مك  مؤ  ن ر ثؤظ  لصؤ ا فنبا عرةؤ  كليؤا فةصؤيي بوؤظ ركعتؤن  دؤال   لمسؤاف
 . ( صعا  لمييل

  991 وبا    لمواي بن   للك  ش لمقام ال ور , ةا ما شال ووليق نما :    يي   ال يي  هبي يليل  رض . ) 

    992 ويؤاني تيؤك  لسؤي  ميان ؤا  ميؤان مؤ   لسؤماء هال إ   ألمنؤل فؤال  شييؤاني ميؤان مؤ  :   ي   لحيلي  ؤال
 ألسؤ ل ةتؤى ه  هدؤرل  لشؤجل لةخضؤب نمؤا شذلؤك  لنؤرم  لؤذي  ؤال ييؤا     ألرض كذص فةقتتل هةصؤار  لصؤرت

 شقر   ليل ذع فنتخؤذشةوا مجاةؤا  ؤا فنرمئؤذ ال وبقؤى مؤ  هةصؤار ذلؤك  لصؤرت   ليل نعب  يملش جةش  سمى جةش 
 ألييى إال يا  هيل بار ثي ما   شبضع  يشل رجؤال فنيصؤلش  ثؤظ ويصؤلفر  إلؤى دؤاةيوظ فةجاشةؤ  ميصؤقا ظوؤله 
إلى  ل عب  تليا فل  ص  وتعرذ  اهلل م  بل ما وايرةؤ  إلةؤ  فةكليرةؤ  ييؤى  ليةعؤ  شيلجؤ  هةصؤار  لصؤرت  ألسؤ ل 

 .  (إلى  لشام فةقرلر   اتييا  رما ما رهويا م يوظ  ط شىةما يظ بلذم   يني  

   993  شيعلفؤر  معؤا همؤا إةوؤا سؤت ر  فتيؤ  ش ليؤاس  صؤير  معؤا شيحجؤر  معؤا    ي  ييؤا   بؤ  يمؤلش  ؤال
شيضحر  معا ثظ توة  فنوظ كال يب فةقتتير  ةتى تسنل  لع بؤ  نمؤا شةتؤى وؤل   ليؤليء ه  بل ءتؤ  لؤ  تيجةؤ  شيؤل  

 لماويؤ  إلؤى مكؤ  فةسؤتخلج   ليؤاس مؤ  بنؤيوظ فنبا عرةؤ  مؤ   ل  وي عؤ  ثؤظ  سؤت لير  رجؤال بؤا ا  يتح ل  لمعتحل ه  
 .  (بن   ل   ش لمقام شير كاره 

   996 إذ  يحمؤن  لل  ؤات  لسؤرن رنؤل  لسؤفةاةي  لتؤي فنوؤا بؤعنب بؤ  دؤالم  :    ييؤ   ؤال ييي رضي  ي
تميؤؤي  ليؤؤاس  الموؤؤاي فةطييرةؤؤ  فةخؤؤلج مؤؤ  مكؤؤ  شمعؤؤ  ر  ؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ فةصؤؤيي ركعتؤؤن   عؤؤا ه  

ا ليؤاس هلؤؤ   لؤيالء  ؤؤوؤئس  ليؤؤاس مؤ  رلشجؤؤ  لمؤا آؤؤال ييؤنوظ مؤؤ   لؤيالء فؤؤلذ  فؤلغ مؤؤ  دؤالت   ةصؤؤلف فقؤال هووؤؤا  
 . ( هم  محما ديى   يية  شسيظ شيا هيل بنت  راد   ولةا شباي يينيا

 997 خؤؤؤلج ثالثؤؤؤ  ة ؤؤؤل مؤؤؤ   ؤؤؤليش إلؤؤؤى مكؤؤؤ  مؤؤؤ  جؤؤؤةش :     ييؤؤؤ   ؤؤؤال  ييؤؤؤ  ييؤؤؤي بؤؤؤ  هبؤؤؤي آالؤؤؤب رضؤؤؤ 
 ( . هةايظ كليا  لسفةاةي مي رر إلنوظ فلذ  بياوظ  لخسف  جتمعر   مك  ألشلئك  لي ل  ل الث  م   ليالن فنبا  

 999ثؤؤظ   وؤؤل  لموؤؤاي  مكؤؤ  ثؤؤظ  لعشؤؤاء شمعؤؤ  ر  ؤؤ  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  :  يؤؤ  هبؤؤي جع ؤؤل  ؤؤال
ش مةص  شسة   شيالمات شةرر شبةا  فلذ  ديى  لعشاء ةان   ؤأييى دؤرت   قؤرل هذكؤلكظ   هووؤا  ليؤاس شمقؤامكظ 

ل تؤؤاص شهمؤؤؤلكظ ه  ال تشؤؤلكر   ؤؤ  بؤؤنئا شه  تحؤؤاف ر  ييؤؤؤى بؤؤن  وؤؤاي ربكؤؤظ فقؤؤا  تخؤؤذ  لحجؤؤؤ  شبعؤؤث  ألةيةؤؤاء شهةؤؤحل  
آايت  شآاي  رسرل  شه  تحنر  ما هةةا  لقلهللا  شتمنتر  ما همات شت رةر  هير ةؤا ييؤى  لوؤا  ششهر  ييؤى  لتقؤر  فؤل  

ل شىةةؤاء  لاةةا  ؤا نةؤا فياؤيؤا شهش لوؤا شهذةؤن  ؤالرن ع فؤلةي هنيؤركظ إلؤى   شىلؤى رسؤرل  ش لعمؤل  كتا ؤ  شىماتؤ   لباآؤ
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ع  لخليؤؤا ر بؤؤا   الينؤؤل هسؤؤا  اليوؤؤار ح يؤؤا كقؤؤح سؤؤيت  فة وؤؤل فؤؤي ثي ما ؤؤ  شثالثؤؤ  يشؤؤل رجؤؤال يؤؤا  هيؤؤل بؤؤار مةعؤؤان  
فة تم   ليمواي هرض  لحجاه شيستخلج م  كا  فؤي  لسؤج  مؤ  بيؤي يابؤظ شتيؤحل  لل  ؤات  لسؤرن  ل رفؤ  فنبعؤث 

نؤن  لجؤرر شهييؤ  شتسؤت ةظ لؤ   لييؤا   شي ؤتم   ييؤى وا ؤ   اليةع  إلى  لمواي شيبعث  لمواي جيرنه في  آلفاق شيم
 . ( لقسطيطنية  

    1000 إذ   ةقطعؤن  لتجؤؤار ت ش لطؤلق شك ؤؤلت  ل ؤت  رؤؤلج :     ييؤ   ؤؤال  ييؤ  ييؤا   بؤؤ  مسؤعرن رضؤؤ
 مكؤؤ   سؤؤبع  رجؤؤال ييمؤؤاء مؤؤ  هفؤؤق بؤؤتى مةعؤؤان وبؤؤا   ل ؤؤل رجؤؤل مؤؤيوظ ثي ما ؤؤ  شبضؤؤع  يشؤؤل رجؤؤال ةتؤؤى  جتمعؤؤر 

نيتقؤؤي  لسؤؤبع  فةقؤؤرل  عضؤؤوظ لؤؤبعة مؤؤا جؤؤاء  كؤؤظ فةقرلؤؤر  جئيؤؤا فؤؤي آيؤؤب يؤؤذ   للجؤؤل  لؤؤذي ويباؤؤي ه  توؤؤاه ييؤؤى ف
   ؤا يلفيؤاه  اسؤم  ش سؤظ هبةؤ  شهمؤ  شةينتؤ  فنت ؤق  لسؤبع  ييؤى ذلؤك فةطييرةؤ  يةوا   يذه  ل ؤت  شت ؤتم لؤ   لقسؤطيطن

رجؤؤل مؤؤ   ألةصؤؤار ةتؤؤى   يؤؤن مؤؤيوظ فةصؤؤ رة  فةقرلؤؤر  لؤؤ  هةؤؤن فؤؤال  بؤؤ  فؤؤال  فةقؤؤرل ال بؤؤل هةؤؤا  فةصؤؤنيرة   مكؤؤ 
أليل  لخيل  ش لمعلف     فةقال ير داةبكظ  لذي تطييرةؤ  ش ؤا لحؤق  الماويؤ  فةطييرةؤ   الماويؤ  فةخؤال وظ إلؤى مكؤ  
فةطييرة   مك  فةصنيرة  فةقرلر  هةن فال  ب  فال  شهمك فالة  بين فال  شفةك هللا ؤ  كؤذ  شكؤذ  ش ؤا هفيؤن ميؤا مؤل  

 عؤؤك      فةقؤؤرل لسؤؤن  صؤؤاةبكظ هةؤؤا فؤؤال  بؤؤ  فؤؤال   ألةصؤؤاري مؤؤلش  بيؤؤا هنل ؤؤظ ييؤؤى دؤؤاةبكظ ةتؤؤى فمؤؤا وؤؤا  ةبا
  ين ميوظ فةطييرةؤ   الماويؤ  فةخؤال وظ إلؤى مكؤ  فةصؤنيرة   مكؤ  ثؤظ  لؤلك  فةقرلؤر  إثميؤا ييةؤك شنماؤةؤا فؤي ييقؤك 

لم فؤةجيس بؤؤن   لؤلك  ش لمقؤؤام إ  لؤظ تمؤا وؤؤا  ةبا عؤك يؤؤذ  يسؤكل  لسؤؤفةاةي  ؤا ترجؤؤ  فؤي آيييؤؤا ييؤنوظ رجؤؤل مؤ  جؤؤ
 .    (فةما واه فنبا   ل  شييقي   محيت  في داشر  لياس فةسنل م   رم هسا  اليوار ر با   الينل 

 1002  ل ايشؤل هل ؤا فؤنوظ  ألبؤ يإذ  سم   لعا ذ  لذي  مك   الخسف رلج م   ثي:   ي  محما ب  ييي  ال 
ن  ويياؤ   لخيؤل  لويةؤاء لعمؤلش   لقؤا جعؤل   فؤي يؤذ   للجؤل ييؤل  اء فةقؤرل  لؤذي  عؤث  لجؤةش ةؤةؤةتى ويحلر  إوي

 ع ؤن إلةؤ  مؤؤا  ع ؤن فسؤؤارر  فؤي  ألرض إ  يؤذ  لعيؤؤل  شبصؤنل  شيؤؤمني إلةؤ   لسؤفةاةي  لطايؤؤ  ثؤظ  خؤؤلج ةتؤى ويقؤؤى 
فةقرلؤر  ةعؤظ  فةقرل ما تلش  هسؤتقني   ليةعؤ . ر ل  فةعلشة   ما دي  شيقرلر  كسا     مةصا فخيعت  ركيبا شيظ ه

فةقؤرل لؤ  هتحؤب ه  ه نيؤك فةقؤرل ةعؤظ فةقنيؤ  ثؤظ  قؤرل . فةقؤرل بيؤى    فايؤل.. فةقرل ه ييي فةقؤرل. فةأتة  إلى إويةاء 
يذ  رجل  ا ري  آايتي فةأمل    ثظ ذلك فنذ م ييى بالآ  هويةاء ثظ  سنل إلؤى كيؤب فنيوؤيوظ فالخا ؤب مؤ  رؤاص 

 (. ورم ةوب كيب

 1008 لسؤفةاةي شكيؤب  قتتيؤر  فؤي بنؤن  لمقؤاس  ةؤاثيي محؤا  ه   لموؤاي ش:   سيظ  ؤال ةاثيا  لرلنا ب  م 
هسؤؤنل  فةؤؤأمل  ؤؤ  فنؤؤذ م ييؤؤى  ؤؤاص  للجؤؤ  ثؤؤظ تبؤؤاع ةسؤؤاؤيظ شغيؤؤا موظ ييؤؤى نرج   لسؤؤفةاةيةؤؤن   سؤؤتقني   ليةعؤؤ  فنؤؤمتى 

 . (نمشق 

 ر  إلؤؤى مكؤؤ  مؤؤ  هفؤؤق وبؤؤا    لموؤاي سؤؤبع  رجؤؤال ييمؤؤاء ترجوؤ:     ييؤؤ   ؤؤال  ييؤ  ييؤؤا   بؤؤ  مسؤؤعرن رضؤ
بؤتى مةعؤان  ؤا  ؤا   ل ؤل رجؤل مؤيوظ ثي ما ؤ  شبضؤؤع  يشؤل رجؤال فةجتمعؤر   مكؤ  فنبا عرةؤ  شيقؤذف   محيتؤ  فؤؤي 
داشر  لياس فةسنل بوظ ش ا ترج  إلى  لذو   ا عر  رنل  لسفةاةي يينوظ رجؤل مؤ  جؤلم فؤلذ  رؤلج مؤ  مكؤ  ريؤف 

نبؤا   لؤ  فنيامؤ  كيؤب ييؤى بةعتؤ  فةأتةؤ  فةسؤتقني   ليةعؤ  فةقنيؤ  هدحا   شمشى في إه ر شرن ء ةتؤى  ؤأتي  لجلمؤي ف
 . (ثظ  عبأ جنرب  لقتال  فنوحم  شيوحم   ييى وا    للشم شيذيب   ييى وا    ل ت  شييحل  لشام  
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 1017   إذ  رهوؤن رية ؤ  بينؤن  لمقؤاس شهللارؤل نشةؤ   عيؤي بامشؤق فؤال تتبؤ   لؤذي نشةؤ  فلةؤ  :   يؤ  كعؤب  ؤال
 . (ةمار هيي   هضل م 

  1019  ةؤاثيي هبؤةاريا  ؤال  لسؤفةاةي يؤر  لؤذي وؤاف   لخالفؤ  إلؤؤى :   ةؤاثيا ييؤا  لقؤاشس يؤ  هبؤي  كؤل  ؤال
 . ( لمواي 

 1020   ةاثيا  لحكظ ب  ةاف  يؤ  جؤل ح يؤ  هرآؤا   ؤال وؤارل  لصؤخلي  ل رفؤ  ثؤظ ويياؤ  ظوؤرر  لموؤاي  مكؤ
مؤيوظ إال  شؤنل إلؤى  لموؤاي شةؤذول ويؤذر  لصؤخلي فةقيؤل  لموؤاي فنبعث إلة  م   ل رف   ع ا فةخسف    فال ويجر  

فلسؤؤا ريؤؤا  فةسؤؤبق   لصؤؤخلي فةقطؤؤ   ع ؤؤا هللارؤؤل مؤؤ   لشؤؤام إلؤؤى  كأةومؤؤامؤؤ  مكؤؤ  ش لصؤؤخلي مؤؤ   ل رفؤؤ  ةحؤؤر  لشؤؤام 
فةكله  لمجاه شيقرل هكتؤب إلؤى  بؤ  يمؤي فؤل   خيؤ   هة ذ لمواي فنيقر   لمواي  أرض  لحجاه فة ةظ بوا شيقال ل  

  فأةؤؤا دؤؤاةبكظ فؤلذ  شدؤؤل  ل تؤؤاص إلؤى  لصؤؤخلي سؤؤيظ لؤ  شبؤؤا   شسؤؤار  لموؤاي ةتؤؤى ويؤؤحل بنؤن  لمقؤؤاس فؤؤال آايتؤ
مؤؤؤ   ألرض إال رنيؤؤا ييؤؤى هيؤؤؤل  لذمؤؤ  شرن  لمسؤؤيمن  جمةعؤؤؤا إلؤؤى  لجوؤؤؤان   وتؤؤل   لموؤؤاي بنؤؤؤا رجؤؤل مؤؤ   لشؤؤؤام فتؤؤل 

ريؤؤط مؤؤ   رمؤؤ  ةتؤؤى  ؤؤأتي فةمكؤث فؤؤي ذلؤؤك ثؤؤال  سؤؤين  ثؤظ  خؤؤلج رجؤؤل مؤؤ  كيؤؤب  قؤال لؤؤ  كياةؤؤ   عنيؤؤ  كركؤؤب فؤي 
 لصؤؤخلي فةقؤؤرل  ا عيؤؤا  شةصؤؤلةا  ةتؤؤى إذ  مي ؤؤن  ا عؤؤن يؤؤاشةا ليخؤؤلج  فييقؤؤاتي  فةقؤؤرل فؤؤةم  هرؤؤلج فةقؤؤرل ال 
وبقؤؤى يامليؤؤ  هموؤؤا هكيؤؤل ميؤؤك إال لحقتؤؤك ال وتخيؤؤف ييؤؤك ذ ت رؤؤف شال ظيؤؤف فنلةؤؤل شتلةؤؤل معؤؤ  يؤؤامل  أسؤؤليا 

    فؤي همؤا   لموؤاي ما ؤ  رجؤل فنيحلؤر  ييؤى فؤاثرر إبؤل  ةظ ةتى ويحل بةسا  شيرج  إلنوظ  لمواي ر  ؤ  شهي ؤظ ر  ؤ
فتصؤؤف كيؤؤؤب رنيوؤؤؤا شىبيوؤؤؤا شغيموؤؤؤا فؤؤؤلذ  تشؤؤؤامن  لخؤؤؤنال  شلؤؤؤن كيؤؤؤب هن اريؤؤؤا شهرؤؤؤذ  لصؤؤؤخلي فنؤؤؤذ م ييؤؤؤى  لصؤؤؤ ا 

نرج آؤرر هيتؤا  لقيطؤل   لتؤي ييؤى  مؤن    لمعتلض  ييى شج   ألرض ثظ  ل يةس   لتي في  ط   لر ني ييؤى آؤلف
 ا  لمعتلضؤؤ  ييؤؤى شجؤؤ   ألرض يينوؤؤا وؤؤذ م كمؤؤا تؤؤذ م  لشؤؤا  فالخاوؤؤب مؤؤ  رؤؤاص وؤؤرم كيؤؤب ةتؤؤى  لؤر ني ييؤؤى  لصؤؤ

 (.  تباع  لجاري   لعذر ء ب ماةة  نر يظ

 1022  لموؤؤاي وبعؤؤؤث  قتؤؤؤال  لؤؤؤلشم  عطؤؤي فقؤؤؤ  يشؤؤؤل   سؤؤؤتخلج تؤؤابرت  لسؤؤؤكني  مؤؤؤ  غؤؤؤار :   يؤؤ  كعؤؤؤب  ؤؤؤال 
يةؤ   لسؤالم ش إلةجنؤل  لؤذي هةؤحل   يؤح شجؤل ييؤى عةسؤى  أةطاكة  فة   لتر ر   لتي هةؤحل   تعؤالى ييؤى مرسؤى ي

 . (يل  لترر   بترر توظ شبن  هيل  إلةجنل  لةجنيوظ ه    لسالم  حكظ بن  ةيي

  1023 إةما سمي  لموؤاي ألةؤ  ووؤاي ألمؤل  ؤا ر ؤي شيسؤتخلج  لتؤرر   ش إلةجنؤل مؤ  هرض :    ي  كعب  ال
 . ( قال لوا هةطاكة  

 1030  هبؤا ل  لشؤام  ان   لمواي رنؤل  ليؤاس هيؤل ةصؤلت  شبةعتؤ  مؤ  هيؤل كرفؤا  ش لؤةم  ش :   ي  كعب  ال
تؤؤأم   ألرض ةتؤؤى إ     تعؤؤالى  ل تيؤؤ   لعمةؤؤاء ش  محيؤؤرص فؤؤي  لخال ؤؤق  ط ؤؤ  مقامتؤؤ  جيليؤؤل شيتل جؤؤ  مةكا نؤؤل 

   ( .لكتوا  لمله  لتح  في رمس ةسر  ما معو  رجل ال تتقي بنئا إال   تعطي  ألرض هكاتوا ش لسماء ب

 1031   ا  المساكن ميالم   لمواي ه   كر  باوا  ييى  لعمال جر ن   المال رةة:   ال  سآاشش ي .) 

 1035  إةمؤؤا سؤؤمي  لموؤؤاي ألةؤؤ  ووؤؤا  إلؤؤى هسؤؤ ار مؤؤ  هسؤؤ ار  لتؤؤرر    سؤؤتخلجوا مؤؤ  جبؤؤال :   يؤؤ  كعؤؤب  ؤؤال
 (. ةحر  م  ثالثن  هل ا لشام واير إلنوا  لنورن فةسيظ ييى تيك  ل تب جماي  ك نل  ثظ ذكل 
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    1036   هةؤ  ذكؤل فتيؤ  ت ؤر  فقؤال إذ  كؤا  ذلؤك فاجيسؤر  فؤي بنؤرت ظ ةتؤى تسؤمعر   :  ي  محما بؤ  سؤنلي
  ييومؤؤا  نؤؤل  ؤؤا ه ؤؤا  كؤؤل رنؤؤل مؤؤ  هبؤؤي  كؤؤل شيمؤؤل  ؤؤال  ؤؤا كؤؤا   يييؤؤى  ليؤؤاس  خنؤؤل مؤؤ  هبؤؤي  كؤؤل شيمؤؤل رضؤؤ

 . (   ضل ييى  عة  ألةيةاء

 1043  لموؤاور  ثالثؤؤ  موؤؤاي  لخنؤؤل شيؤؤر يمؤؤل بؤؤ  ييؤؤا :   سؤؤمعن رجؤؤال  حؤؤا   رمؤؤا فقؤؤالةؤاثيا  لرلنؤؤا  ؤؤال 
 لعحيح شمواي  لام شير  لذي  سك  يية   لاماء شمواي  لاو  عةسؤى بؤ  مؤليظ ييةؤ   لسؤالم تسؤيظ همتؤ  فؤي هماةؤ  

. ) 

 1045   شيؤر تنؤب ييؤى  لمسؤيء مؤ  إسؤاءت إذ  كا   لمواي هيا  لمحس  فؤي إةسؤاة  ش:     ال سآاشش ي  
 ( . ويذل  لمال ييى  لعمال شيلةظ  لمساكن 

 1050  بيايؤي هةؤ  ييؤى وؤاي  لموؤاي   وؤل تؤابرت  لسؤكني  مؤ   حنؤل  آيليؤ  :   ي  سيةما  بؤ  عةسؤى  ؤال
 ( .  ةتى  حمل فنرض  بن  وا   بينن  لمقاس فلذ  ة لت إلة   لنورن هسيمن إال  ينال ميوظ ثظ  مرت  لمواي

 1053 لموؤاي  صؤيح    :        يي   ال  ال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  يرضييي ب  هبي آالب 
 ( . تعالى في لني  ش ةا 

 1072  لموؤؤاي رجؤؤل ههج هبيؤؤ  هيؤؤن   جؤؤيء مؤؤ   لحجؤؤاه ةتؤؤى  سؤؤتري :   يؤ   لسؤؤقل بؤؤ  رسؤؤتظ يؤؤ  هبةؤؤ   ؤؤال 
 . ( ييى مييل نمشق شير  ب  ثما  يشل  سي 

 1073 لموؤاي مرلؤاه  الماويؤ  مؤ  هيؤل بنؤن  لييؤي دؤيى   :    ييؤ   ؤال   يي  ييي ب  هبي آالب رض 
موؤؤاجله بنؤؤن  لمقؤؤاس كؤؤث  ليحةؤؤ  هكحؤؤل  لعنيؤؤن  بؤؤل ق  ل يا ؤؤا فؤؤي  هبةؤؤ   سؤؤظ هبؤؤي شش سؤؤظ  سؤؤمي  ش سؤؤم ييةؤؤ  شسؤؤيظ 

شجوؤؤ  رؤؤال ه يؤؤى هجيؤؤى فؤؤي كت ؤؤ  يالمؤؤ   لييؤؤي  خؤؤلج بل  ؤؤ   لييؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ مؤؤ  مؤؤل  مخميؤؤ  سؤؤرن ء 
ملبع  فنوا ةجل لظ ويشل ميذ ترفي رسرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ شال تيشؤل ةتؤى  خؤلج  لموؤاي  مؤاه   ب الثؤ  

 ( .ف م   لمال     ضلبر  شجره م  رال وظ شهن اريظ وبعث شير ما بن   ل الثن  إلى  ألربعن  هللاال

 1074  لص م   للجالير فتى م   ليش  نم ض:     يي   ي ال ييي ب  هبي آالب رض . ) 

 1095 خؤؤلج رجؤؤل مؤؤ  شلؤؤا  لحسؤؤن  مؤؤ   يؤؤل  لمشؤؤلق شلؤؤر :     ييومؤؤا  ؤؤال  ييؤؤ  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش رضؤؤ 
 ( .   ستقييت   لجبال لواموا ش تخذ فنوا آل ا

    1132  عةش  لمواي هرب  يشل  سي  ثظ  مرت مرتا :   ي   لحيلي  ال  ) . 

    1133  ل  لياس ثالثن  هش هربعن  سي ويي  لمواي هم:   ي  ييي  ال  . ) 

 1138  مؤؤؤؤا :   يؤؤؤ  ييؤؤؤا  لؤؤؤؤلةم  بؤؤؤ  قؤؤؤؤةس بؤؤؤ  جؤؤؤؤابل  لصؤؤؤافي  ؤؤؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤؤ  شسؤؤؤيظ
 . ( لقحطاةي باش   لمواي 

 1139 ال تذيب  أل ؤام ش ليةؤالي ةتؤى  سؤرق  ليؤاس رجؤل مؤ   حطؤا :     يي   ال  يي  هبي يليل  رض   )
. 

 1146 سؤةكر  مؤ  :   م  ب  قؤةس بؤ  جؤابل  لصؤافي ه  رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال ي  ييا  للة
 .  (هيل بنتي رجل  مأل  ألرض ياال كما ميئن جرر  ثظ  جيء  عاه  لقحطاةي ش لذي  ع يي  الحق ما ير نشة  
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 1190   عمؤل   كر   عؤا  لموؤاي رية ؤ  مؤ  هيؤل  لؤةم  مؤ   حطؤا  هرؤر  لموؤاي فؤي نويؤ :   ي  كعب  ال 
 عميؤؤ  شيؤؤر  لؤؤذي   ؤؤتم ماويؤؤ   لؤؤلشم شيصؤؤنب غيا موؤؤا  ؤؤال كعؤؤب شييؤؤي  ليؤؤاس رجؤؤل مؤؤ  بيؤؤي يابؤؤظ بينؤؤن  لمقؤؤاس 

شفؤؤي هماةؤؤ   لخسؤؤف   سؤؤييا كاةؤؤن معلشفؤؤ  شييتؤؤاع سؤؤييا لؤؤظ ت ؤؤ  ةتؤؤى ال تجؤؤا يالمؤؤا  حؤؤا   حؤؤاوث ش ةؤؤا    ط ؤؤ
كخؤار   لقتؤان فؤي لنيؤ   قؤا ة ييؤى  لجمؤل شش لمسر شيعرن  إلسالم غليبا كما باه غليبا فالمتمسؤك ورمئؤذ باويؤ  كال

شيلسل  بيت  تخطل في  ألسر ق معوا  لشل  يينوا  طةطا  م  ذيؤب ال تؤر ر  مقييؤ  شال مؤابل  فيؤر ت يؤظ   م يم  
 .  (في ذلك رجل ضلبن ييق   

   1200  ويؤؤحل رية ؤؤ  مؤؤ  بيؤؤي يابؤؤظ بنؤؤن  لمقؤؤاس  مؤؤأل  ألرض يؤؤاال وييؤؤي :   يؤؤ  محمؤؤا بؤؤ   لحيفةؤؤ   ؤؤال
نن  لمقاس بياء  لظ وييى م ي   ميك هربعن  سي  ت ر  ياة   للشم ييى وا ؤ  فؤي سؤب  سؤين   قؤن  مؤ  رالفتؤ  ثؤظ ب

 اؤؤارش   ؤؤ  ثؤؤظ  جتمعؤؤر  لؤؤ   ؤؤالعمق فةمؤؤرت فنوؤؤا غمؤؤا ثؤؤظ ويؤؤي  عؤؤاه رجؤؤل مؤؤ  ةيؤؤي يابؤؤظ ثؤؤظ ت ؤؤر  يؤؤحيمتوظ شفؤؤتم 
شما ؤا  سؤؤيةما  بؤ  ن شن يينومؤؤا  لسؤالم ثؤؤظ   لقسؤطيطنية  ييؤؤى وا ؤ  ثؤؤظ  سؤنل إلؤؤى رشمةؤ  فة تحوؤؤا شيسؤتخلج كيرهيؤؤا

 . (ولج  إلى بنن  لمقاس فنيحلوا شيخلج  لاجال في هماة  شييحل عةسى ب  مليظ يية   لسالم فةصيي ري   

 1201   ييى واي ذلك  لخية   شير  ما  ت ر  غحش   لويا  لتي  ال فنوا هبر يليل  :   ي  هرآا)  . 

 1214  ه   لموؤؤاي  عؤؤةش هربعؤؤن  يامؤؤا ثؤؤظ  مؤؤرت ييؤؤى فل بؤؤ  ثؤؤظ  خؤؤلج رجؤؤل مؤؤ  بيايؤؤي :   يؤؤ  هرآؤؤا   ؤؤال
 حطا  م قرص  ألذةن  ييى سنل   لمواي  قاؤه يشؤلي  سؤي  ثؤظ  مؤرت  ؤتال  السؤالح ثؤظ  خؤلج رجؤل مؤ  هيؤل بنؤن 
 لييي ديى   يية  شسؤيظ موؤاي ةسؤ   لسؤنل    ؤتم ماويؤ  قةصؤل شيؤر هللارؤل همنؤل مؤ  همؤ  محمؤا دؤيى   ييةؤ  

    ( . ثظ  خلج في هماة   لاجال شييحل في هماة  عةسى ب  مليظ يية   لسالم شسيظ

   1215  وبعث ميك في بنن  لمقؤاس جةشؤا إلؤى  لويؤا فة تحوؤا شيأرؤذ كيرهيؤا فةجعيؤ  ةيةؤ  :   ي  كعب  ال
 ( .  لينن  لمقاس شيقامر  ييي مير   لويا مايربن    ةظ ذلك  لجةش في  لويا إلى رلشج  لاجال

   1217  لنؤارك   لمسؤةم بؤ  :  ي  ييا  للةم  ب  جينؤل بؤ  ة نؤل  ؤال  ؤال رسؤرل   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
 . (مليظ رجال م  همتي يظ م ي ظ هش رنليظ م ي ظ هش هرنل

 1238  ييؤؤى وؤؤاي ذلؤؤك  لخية ؤؤ   لةمؤاةي  لؤؤذي ت ؤؤتم  لقسؤؤطيطنية  شرشمةؤؤ  ييؤؤى وا ؤؤ   خؤؤلج :   يؤ  هرآؤؤا   ؤؤال
يحل عةسى  ب  مليظ يية   لسالم في هماةؤ  ييؤى وا ؤ  ت ؤر  غؤحش   لويؤا شيؤر مؤ  بيؤي يابؤظ  لاجال ش في هماة  و

 . (غحش   لويا  لتي  ال فنوا هبر يليل  

 1976  خؤؤلج رجؤؤل مؤؤ  شلؤؤا ةسؤؤن   سؤؤم   سؤؤظ ةيؤؤةكظ   ؤؤلح  خلشجؤؤ  هيؤؤل  لسؤؤماء :    ؤؤال ييؤؤي بؤؤ  هبؤؤي آالؤؤب 
 ال ير م  شلا رالؤا بؤ  وحيؤا بؤ  هبؤي سؤفةا  رجؤل  .  سم  ش ألرض فقال ل  رجل  ا همنل  لمممين  فالسفةاةي ما 

ضخظ  لوام  برجو  هللاثار جاري شبعني  ة تؤ  بةؤاض رلشجؤ  رؤلشج  لموؤاي لؤةس بنيومؤا سؤيطا  يؤر وؤاف   لخالفؤ  
  خلج في سؤبع  ة ؤل مؤ  رجؤل مؤيوظ وا ي الياباإلى  لمواي  خلج م   لشام م  ش ني م  هرض نمشق  قال ل  

 ؤأتي  ر  في لر     ليصل  سنل بن  وا   ييى ثالثن  مؤنال ال وؤل  ذلؤك  لعيؤظ هةؤا وليؤاه إال  ةوؤحم لر ء معقرن  علف
نمشؤؤق فةقعؤؤا ييؤؤى مييليؤؤا شيؤؤاةي  ل قوؤؤاء ش لقؤؤل ء شيضؤؤ   لسؤؤةا فؤؤي  لتجؤؤار شهدؤؤحاص  ألمؤؤر ل شيستصؤؤحب  لقؤؤل ء 

 لمشؤلق جةشؤا شهللارؤل إلؤى  لماؤلص  شيستعن  بوظ ييى همرريظ ال  متي  يية  مؤيوظ هةؤا إال  تيؤ  شيجوؤح  لجؤةش إلؤى
شيؤرلي جؤةش  لعؤل ق رجؤال مؤ  بيؤي ةارثؤ   قؤال لؤ   مؤل بؤ  عبؤان رجؤل جسؤةظ لؤ  غؤاولتا  ييؤى   شهللارل  لى  لؤةم  
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مقامتؤؤ  رجؤؤل مؤؤ   رمؤؤ   صؤؤنل هدؤؤي  يؤؤلية  لمي يؤؤن   قاتيؤؤ  مؤؤ   الشؤؤام مؤؤ  هيؤؤل  لمشؤؤلق شبوؤؤا ورمئؤؤذ مؤؤيوظ جيؤؤا 
قال ل   لييةؤ  شهيؤل ةمؤم فؤي ةؤلص هيؤل  لمشؤلق شهةصؤاريظ كؤل ذلؤك ي ةظ  قاتيوظ فةما بن  نمشق شفي مرض   

ووحموظ  لسفةاةي ثظ ويحاه م  بامشق شةمم م   لسؤفةاةي شييتقؤر  شهيؤل  لمشؤلق فؤي مرضؤ  مؤ  هرض ةمؤم 
مؤ   ليؤاس ةةؤا شسؤتر  هل ؤا ثالثؤ  هربؤايوظ مؤ  هيؤل  لمشؤلق ثؤظ ت ؤر   لؤابل    قال ل   لياو  إلى جاةب سيةم   قتل

لةسؤؤنل  لجؤؤةش  لؤؤذي ورجوؤؤ  إلؤؤى  لمشؤؤلق ةتؤؤى ويؤؤحل  ل رفؤؤ  فةكؤؤر  بنؤؤيوظ  تؤؤال بؤؤاوا  ك ؤؤل فةؤؤ   لقتيؤؤى ثؤؤظ ييؤؤنوظ ش 
ت ر   لوحيم  ييى هيؤل  ل رفؤ  ف ؤظ مؤ  نم موؤل ق شبطؤ  مبقؤرر ششلنؤا مقتؤرل شمؤال ميوؤرص شفؤلج مسؤتحل شتوؤلص 

نل  عؤؤا ه   علكوؤؤا يؤؤل  شيكتؤؤب  لسؤؤفةاةي إلؤؤى دؤؤاةب ذلؤؤك  لجؤؤةش ه  سؤؤل إلؤؤى  لحجؤؤاه فةسؤؤ   ليؤؤاس إلؤؤى مكؤؤ  
 ؤؤؤ  رجؤؤؤل شيبقؤؤؤل  لبطؤؤؤر  شيقتؤؤؤل امؤؤؤيوظ شمؤؤؤ   ألةصؤؤؤار هربعم  ألن ؤؤؤظ فنيؤؤؤحل  لماويؤؤؤ  فةضؤؤؤ   لسؤؤؤةا فؤؤؤي  ؤؤؤليش فةقتؤؤؤل

 صييوما ييى  اص  لمسجا رجل شهرت   قؤال لومؤا محمؤا شفاآمؤ    لرلا   شيقتل هرري  م   ليش م  بيي يابظ ش
لؤؤى مكؤؤ  وليؤؤايا فنيؤؤحل  لينؤؤا ء فةؤؤأمل   تعؤؤالى جيليؤؤل ييةؤؤ  شيوؤؤلص  ليؤؤاس ميؤؤ  إلؤؤى مكؤؤ  فةسؤؤنل  جةشؤؤ  ذلؤؤك إ  

 لسالم فةصلخ  صؤرت   ؤا بنؤا ء بنؤاي بوؤظ فنبؤانش  مؤ  ثؤظ هللارؤليظ شيبقؤى مؤيوظ رجؤال  ويقايمؤا جيليؤل ييةؤ   لسؤالم 
   ( .  لقر  فةجعل شجريوما إلى هن اريما في أةي هة ل  لنوما  مشةا   لقوقلي  خيل    لياس ما

 
************* 
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 مالحم الروم - (6)

 صويح مس م :
 2897  ثؤؤؤظ ال تقؤؤؤرم  لسؤؤؤاي  ةتؤؤؤى ويؤؤؤحل  لؤؤؤلشم :   يؤؤؤ  هبؤؤؤي يليؤؤؤل  ه  رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ   ؤؤؤال

 األيماق هش با بق فةخلج إلنوظ جةش م   لماوي  م  رةار هيل  ألرض ورمئذ فؤلذ  تصؤافر   الؤن  لؤلشم ريؤر  بنييؤا 
يوظ فةقؤرل  لمسؤيمر  ال و  ال ةخيؤي بنؤي ظ شبؤن  إرر ةيؤا فةقؤاتيرةوظ فنيوؤحم ثيؤث ال وتؤرص شبن   لؤذو  سؤير  ميؤا ةقؤات

  ييؤؤنوظ هبؤؤا  شيقتؤؤل ثيؤؤ وظ هفضؤؤل  لشؤؤوا ء ثؤؤظ   شي تؤؤتم  ل يؤؤث ال   تيؤؤر  هبؤؤا  فة تتحؤؤر   سؤؤطيطنية  فينيمؤؤا يؤؤظ 
لمسؤؤةم  ؤؤا ري  ؤؤظ فؤؤي هييؤؤةكظ فةخلجؤؤر   قتسؤؤمر   لايؤؤا ظ  ؤؤا ييقؤؤر  سؤؤنرفوظ  ؤؤالحيتر  إذ دؤؤاح فؤؤنوظ  لشؤؤةطا  إ   

شذلؤك  اآؤؤل فؤلذ  جؤؤاؤش   لشؤؤام رؤلج فينيمؤؤا يؤؤظ  عؤاش  ليقتؤؤال  سؤؤرش   لصؤ رف إذ هقةمؤؤن  لصؤؤال  فنيؤحل عةسؤؤى بؤؤ  
مؤليظ  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ فؤأموظ فؤؤلذ  رهللاه يؤاش   ذ ص كمؤا وؤذشص  لميؤم فؤي  لمؤؤاء فيؤر تلكؤ  الةؤذ ص ةتؤى وويؤؤك 

 ( .  يوظ نم  في ةلبت شل    قتي    بناه فنل 

 
 : باب تقوم الساوة والروم أ مر الناس

 2898 ؤؤؤال  لمسؤؤؤتررن  لقلبؤؤؤي ثؤؤؤظ يمؤؤؤلش بؤؤؤ   لعؤؤؤاص سؤؤؤمعن رسؤؤؤرل     :   مرسؤؤؤى بؤؤؤ  ييؤؤؤي يؤؤؤ  هبةؤؤؤ   ؤؤؤال 
ديى   يية  شسيظ   قرل ثظ تقرم  لساي  ش للشم هك ل  لياس فقال ل  يملش ه صل مؤا تقؤرل  ؤال ه ؤرل مؤا سؤمعن 

  ديى   يية  شسيظ   ال لئ   ين ذلك إ  فنوظ لخصاال هربعا إةوظ ألةيظ  لياس ثؤظ فتيؤ  شهسؤليوظ م  رسرل  
هشبكوظ كل   عا فؤل  شرنؤليظ لمسؤكن  شيتؤةظ شضؤعةا شرامسؤ  ةسؤي  جمنيؤ  شهمؤيعوظ مؤ  ظيؤظ  إفا    عا مصنب  ش

  ( .  لمير   

 2896  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ ثؤؤظ   : يؤ  سؤؤونل بؤؤ  هبؤؤي دؤؤالم يؤؤ  هبةؤؤ  يؤؤ  هبؤي يليؤؤل   ؤؤال 
  نحيؤا شميعؤن  لشؤام مؤاووا شنوياريؤا شميعؤن مصؤل إرنبوؤا شنوياريؤا شيؤاتظ مؤ  ةنؤث بؤاهتظ  ميعن  لعل ق نريموا ش

 ( .  شياتظ م  ةنث باهتظ شياتظ م  ةنث باهتظ بوا ييى ذلك لحظ هبي يليل  شنم 

 
  :جال  باب إمبال الروم في  مر  القتل تم قروج الد 
   2899 ثظ ياجؤن ريؤم ةمؤل ء  ال رفؤ  فجؤاء رجؤل لؤةس لؤ  يجنؤل إال  ؤا ييؤا    :   ي   سنل ب  جابل  ال

ب  مسعرن جاءت  لساي   ال فقعؤا شكؤا  مت ئؤا فقؤال إ   لسؤاي  ال تقؤرم ةتؤى ال  قسؤظ منؤل   شال   ؤلح  ايةمؤ  ثؤظ 
إلسالم شيجمؤ  لوؤظ هيؤل  إلسؤالم  يؤن  لؤلشم تعيؤي  ؤال  ال بناه يكذ  شةحايا ةحر  لشام فقال ياش  جمعر  أليل  

ةعؤؤظ شت ؤؤر  ثؤؤظ ذ كؤؤظ  لقتؤؤال رن  بؤؤاوا  فةشؤؤتل   لمسؤؤيمر  بؤؤلآ  ليمؤؤرت ال تلجؤؤ  إال غالبؤؤ  فةقتتيؤؤر  ةتؤؤى  حجؤؤح 
بنؤؤؤيوظ  لينؤؤؤل فة ؤؤؤيء يؤؤؤمالء شيؤؤؤمالء غالؤؤؤب شت يؤؤؤى  لشؤؤؤلآ  ثؤؤؤظ  شؤؤؤتل   لمسؤؤؤيمر  بؤؤؤلآ  ليمؤؤؤرت ال تلجؤؤؤ  إال غالبؤؤؤ  

حجح بنيوظ  لينل فة ؤيء يؤمالء شيؤمالء غالؤب شت يؤى  لشؤلآ  ثؤظ  شؤتل   لمسؤيمر  بؤلآ  ليمؤرت ال فةقتتير  ةتى  
تلج  إال غالب  فةقتتير  ةتى  مسر  فة يء يمالء شيمالء غالب شت يى  لشؤلآ  فؤلذ  كؤا  وؤرم  لل  ؤ  ةوؤا إلؤنوظ   ةؤ  

م يوؤؤا شىمؤؤا  ؤؤال لؤؤظ وؤؤل م يوؤؤا ةتؤؤى إ   لطؤؤا ل هيؤؤل  إلسؤؤالم فةجعؤؤل    لؤؤابل  ييؤؤنوظ فةقتيؤؤر  مقتيؤؤ  إمؤؤا  ؤؤال ال وؤؤل  
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لةمل  جيباتوظ فما  خي وظ ةتى  خل منتا فنتعان بير  ألص كاةر  ما   فال  جاشةؤ   قؤى مؤيوظ إال  للجؤل  لر ةؤا فبؤأي 
غيةم    لح هش هي منل    قاسظ فينيما يظ كذلك إذ سمعر  ببأس ير هكيل م  ذلك فجؤاءيظ  لصؤلير إ   لؤاجال  ؤا 

ذر ريوؤظ فنلفضؤؤر  مؤا فؤي هوؤاووظ شيقييؤؤر  فنبع ؤر  يشؤل  فؤر رس آيةعؤؤ   ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤؤ   ري وؤظ فؤي
شسؤيظ إةؤي أليؤلف هسؤؤماءيظ شهسؤماء هللا ؤا وظ شهلؤر   رنؤؤرلوظ يؤظ رنؤل فؤر رس ييؤؤى ظوؤل  ألرض ورمئؤذ هش مؤ  رنؤؤل 

 .  ( فر رس ييى ظول  ألرض ورمئذ  ال ب  هبي بنب  في رش وت  ي  هسنل ب  جابل

 2913  وربؤك هيؤل  لعؤل ق ه  ال  جيؤى إلؤنوظ   نؤح :   جؤابل بؤ  ييؤا   فقؤال  ييؤاي  هبي ةضل   ال ثؤظ كيؤا
شال نريؤظ  ييؤا مؤ  هوؤ  ذ    ؤال مؤ   يؤل  لعجؤظ  ميعؤر  ذ   ثؤظ  ؤال وربؤك هيؤل  لشؤام ه  ال  جيؤى إلؤنوظ نويؤؤار شال 

ل  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  كؤر  فؤي ما   ييا م  هوؤ  ذ    ؤال مؤ   يؤل  لؤلشم ثؤظ  سؤكن ييةؤ  ثؤظ  ؤا
هللارل همتي رية    ح ي  لمال ة ةا ال  عاه يان   ال  ين ألبي ةضل  شهبي  لعالء هتليا  هةؤ  يمؤل بؤ  ييؤا  لعحيؤح 

 ( . فقاال ال

 2920 ثظ سمعتظ  ماويؤ  جاةؤب ميوؤا فؤي  ليؤل شجاةؤب  :   ي  هبي يليل  ه   لييي  ديى   يية  شسيظ   ال
ميوا في  لبحل  الر  ةعؤظ  ؤا رسؤرل    ؤال ال تقؤرم  لسؤاي  ةتؤى  احشيؤا سؤبعر  هل ؤا مؤ  بيؤى إسؤحاق فؤلذ  جاؤشيؤا 
ةحلر  فيظ  قاتير   سالح شلظ ولمر   سوظ  الر  ال إل  إال   و  هكيل فةسقط هةؤا جاةينوؤا  ؤال ثؤرر ال هييمؤ  إال  ؤال 

إال   و  هكيؤل فةسؤقط جاةيوؤا  آلرؤل ثؤظ  قرلؤر   ل ال ؤ  ال إلؤؤ  إال   و    لؤذي فؤي  لبحؤل ثؤظ  قرلؤر   ل اةةؤ  ال إلؤ 
هكيل فة لج لوظ فناريريا فةايمر  فينيما يظ  قتسؤمر   لماؤاةظ إذ جؤاءيظ  لصؤلير فقؤال إ   لؤاجال  ؤا رؤلج فنتلكؤر  

 .  (كل بيء شيلجعر  
 

  نن أ)ي  اوو  :
   4292     ؤؤال :    ؤؤال جينؤؤل  ةطيؤؤق بيؤؤا إلؤؤى ذي مخيؤؤل رجؤؤل مؤؤ  هدؤؤحاص يؤؤ  جينؤؤل بؤؤ  ة نؤؤل يؤؤ   لواةؤؤ 

 لييي  ديى   يية  شسيظ  فأتنياه فسأل  جينل ي   لواة  فقال سمعن رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  قؤرل ثؤظ 
ستصؤالحر   لؤؤلشم دؤيحا هللاميؤؤا فتاؤحش  هةؤؤتظ شيؤظ يؤؤاش  مؤؤ  شر   ؤظ فتيصؤؤلش  شتايمؤر  شتسؤؤيمر  ثؤظ تلجعؤؤر  ةتؤؤى 

 مؤؤلج ذي تيؤؤرل فنلفؤؤ  رجؤؤل مؤ  هيؤؤل  ليصؤؤل ةة   لصؤؤينب فةقؤؤرل غيؤب  لصؤؤينب فةاضؤؤب رجؤؤل مؤؤ   لمسؤؤيمن   تيحلؤر 
 فنا   فعيا ذلك تاار  للشم شتجم  ليميحم  ( . 

 4293    يؤؤ  ةسؤؤا  بؤؤ  يطةؤؤ  ثؤؤظ بوؤؤذ   لحؤؤاوث ه ن فةؤؤ :    شي ؤؤرر  لمسؤؤيمر  إلؤؤى هسؤؤيحتوظ فةقتتيؤؤر  فةكؤؤلم
 تيك  لعصا    الشوان  ( .

 4294 ل رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظي  جينل ب  ة نل ي  مالك ب   خامل ي  معاذ بؤ  جيؤل  ؤال  ؤا :
   ثؤؤؤظ يمؤؤؤل   بنؤؤؤن  لمقؤؤؤاس رؤؤؤل ص و ؤؤؤلص شرؤؤؤل ص و ؤؤؤلص رؤؤؤلشج  لميحمؤؤؤ  شرؤؤؤلشج  لميحمؤؤؤ  فؤؤؤتم  سؤؤؤطيطنية  شفؤؤؤتم 

ق كمؤا هةؤك ياييؤا هش  لقسطيطنية  رلشج  لاجال ثظ ضلص بناه ييى فخذ  لذي ةؤا  هش مي بؤ  ثؤظ  ؤال إ  يؤذ  لحؤ
 كما هةك  ايا  عيي معاذ ب  جيل ( . 
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 باب في تواتر المالحم :      
 4295   ي  هبي  حلي  ي  معاذ ب  جيل  ال  ال رسرل    ديى   ييةؤ  شسؤيظ :      ثؤظ  لميحمؤ   ل يؤل

 شفتم  لقسطيطنية  شرلشج  لاجال في سبع  هبول(.

 4296   بؤ   سؤل ه  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال :   ثؤظ بؤن   لميحمؤ  ي  ب  هبي بؤالل يؤ  ييؤا 
 شفتم  لماوي  سن سين  شيخلج  لمسةم  لاجال في  لسا ع   ال هبر ن شن يذ  هدم م  ةاوث عةسى  (.

 298   يؤؤ  هبؤؤي  لؤؤارن ء ه  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال:    ثؤؤظ إ  فسؤؤطا   لمسؤؤيمن  وؤؤرم  لميحمؤؤ
 إلى جاةب ماوي   قال لوا نمشق م  رنل ما     لشام (.  الارآ 

  4299   يؤؤؤ  ةؤؤؤاف  يؤؤؤ  بؤؤؤ  يمؤؤؤل  ؤؤؤال  ؤؤؤال رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ :    ثؤؤؤظ وربؤؤؤك  لمسؤؤؤيمر  ه
  حادلش  إلى  لماوي  ةتى  كر  ه عا مسالحوظ سالح  ( . 

 4300  . )ي   لحيلي  ال :   ثظ شسالح  ليب م  رنيل 

 4301   مالؤك  ؤال  ؤؤال رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤيظ :    ثؤؤظ لؤ   جمؤ    ييؤؤى يؤذه  ألمؤؤ  يؤ  يؤرف بؤؤ
 سة ن  سة ا ميوا شسة ا م  ياشيا ( .

 
 : باب في النسي ون تسنيج التر  والوباة

 4302   يؤ  هبؤؤي سؤؤكني  رجؤؤل مؤؤ   لمحؤؤلري  يؤؤ  رجؤؤل مؤ  هدؤؤحاص  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  يؤؤ   لييؤؤي
 ظ  هة   ال :   ثظ نير   لحبش  ما شنيركظ ش تلكر   لتل  ما تلكركظ ( .ديى   يية  شسي

 

 :    لحاكظ  ليةسابرري  هبر ييا  المستدر  و   الصويونن
 8298   يؤؤ  ذي مخمؤؤل رجؤؤل مؤؤ  هدؤؤحاص  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  شيؤؤر بؤؤ  هرؤؤي  ليجابؤؤي هةؤؤ  سؤؤم

 لؤؤلشم دؤؤيحا هللاميؤؤا ةتؤؤى تاؤؤحش  هةؤؤتظ شيؤؤظ يؤؤاش  مؤؤ  شر  وؤؤظ تصؤؤالحر  :   رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   قؤؤرل 
فتيصؤلش  شتايمؤؤر  شتيصؤؤلفر  ةتؤؤى تيحلؤؤر   مؤؤلج ذي تيؤؤرل فةقؤؤرل  ا ؤؤل مؤؤ   لؤؤلشم غيؤؤب  لصؤؤينب شيقؤؤرل  ا ؤؤل مؤؤ  
 لمسؤؤيمن  بؤؤل   غيؤؤب فنتؤؤا شالةوا بنؤؤيوظ فن ؤؤرر  لمسؤؤيظ إلؤؤى دؤؤينيوظ شيؤؤظ مؤؤيوظ غنؤؤل  عنؤؤا فنا ؤؤ  شي ؤؤرر  لؤؤلشم إلؤؤى 

وظ فةقتيرةؤؤ  شي ؤؤرر  لمسؤؤيمر  إلؤؤى هسؤؤيحتوظ فةقتيؤؤر  فةكؤؤلم   يؤؤح شجؤؤل تيؤؤك  لعصؤؤا   مؤؤ   لمسؤؤيمن  كاسؤؤل دؤؤيني
 الشوان  فةقرل  لؤلشم لصؤاةب  لؤلشم ك نيؤا  جؤا  لعؤلص فةاؤارش  فةجتمعؤر  ليميحمؤ  فةؤأترة ظ تحؤن ثمؤاةن  غا ؤ  

     .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه ( تحن كل غا    ثيا يشل هل ا 
 8400  وربؤك هيؤؤل  لعؤل ق ه  ال  جؤؤيء إلؤنوظ نريؤؤظ شال   نؤؤح :   يؤ  جؤؤابل بؤ  ييؤؤا   رضؤي   ييومؤؤا  ؤؤال

 الر  مظ ذ    ا ه ا ييا    ال م   يل  لعجظ  ميعر  ذ   ثظ سكن يينو  ثؤظ  ؤال وربؤك هيؤل  لشؤام ه  ال  جؤيء 
ثؤؤظ  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   إلؤؤنوظ نويؤؤار شال مؤؤا  ؤؤالر  مؤؤظ ذ    ؤؤال مؤؤ   يؤؤل  لؤؤلشم  ميعؤؤر  ذلؤؤك

 كر  في همتي رية    ح ؤي  لمؤال ة ةؤا ال  عؤاه يؤا  ثؤظ  ؤال ش لؤذي ة سؤي بنؤاه لةعؤرن   ألمؤل كمؤا بؤاه لةعؤرن  كؤل 
إ مؤؤا  إلؤؤى  لماويؤؤ  كمؤؤا بؤؤاه ميوؤؤا ةتؤؤى  كؤؤر  كؤؤل إ مؤؤا   الماويؤؤ  ثؤؤظ  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ال 
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مؤؤ   لماويؤؤؤ  رغبؤؤ  ييوؤؤا إال هبؤؤالوا   رنؤؤؤل  ميؤؤ  شلةسؤؤمع  ةؤؤاس بؤؤؤلرم مؤؤ  هسؤؤعار شريؤؤا فنتبعرةؤؤؤ   خؤؤلج رجؤؤل 
 . يذ  ةاوث دحةم ييى بل  مسيظ( ش لماوي  رنل لوظ لر كاةر   عيمر  

 8423   ه  رجؤال مؤ  هيؤا ء  لمسؤيمن   األةؤالس  قؤال :   ي  ييا   ب  يملش ب   لعاص رضي   ييوما
 جمؤؤ  مؤؤ  قبا ؤؤل  لشؤؤل  جمعؤؤا ي ةمؤؤا  عؤؤلف مؤؤ   األةؤؤالس ه  ال آا ؤؤ  لوؤؤظ فنوؤؤلص هيؤؤل  لقؤؤر  مؤؤ  لؤؤ  ذش  لعؤؤلف 

 لمسيمن  في  لس   فةجنحش  إلى آيج  شيبقى ضع    ليؤاس شجمؤايتوظ لؤةس لوؤظ سؤ    جنؤحش  يينوؤا فنبعؤث   
قرلؤر   لريؤل  لريؤل  تبعؤره يح شجل شيال شيعيل لوظ في  لبحل فةجح  لريل ال  اطي  لمؤاء هظالفؤ  فنؤل ه  ليؤاس فة

فةجنؤؤح  ليؤؤاس ييؤؤى هثؤؤله كيوؤؤظ ثؤؤظ  صؤؤنل  لبحؤؤل ييؤؤى مؤؤا كؤؤا  ييةؤؤ  شيجنؤؤح  لعؤؤاش فؤؤي  لمل كؤؤب فؤؤلذ  ةؤؤس بوؤؤظ هيؤؤل 
 ألفلي ة  يلبر  كيوظ م  إفلي ةؤ  شمعوؤظ مؤ  كؤا   األةؤالس مؤ   لمسؤيمن  ةتؤى وؤارير   ل سؤطا  شيقيؤل ذلؤك  لعؤاش 

  مؤا ييالؤك بؤل  فتخؤلج إلؤنوظ ر  ؤ   لمسؤيمن  ييؤى مش  م مسنل  رمس بلن فةميؤةتى ويحلر  فةما بن  ملبر  إلى  أليل 
 لجسؤؤؤل فنيصؤؤؤليظ   ييؤؤؤنوظ فنوحمؤؤؤرةوظ شيقتيؤؤؤرةوظ إلؤؤؤى هلرلبؤؤؤ  مسؤؤؤنل  يشؤؤؤل لةؤؤؤال شيسؤؤؤتر ا هيؤؤؤل  ل سؤؤؤطا   عجيوؤؤؤظ 

 إلسؤؤالم  شهن توؤظ سؤؤب  سؤين  شيي يؤؤن ذش  لعؤلف مؤؤ   لقتؤل شمعؤؤ  كتؤاص ال وي ؤؤل فةؤ  إال شيؤؤر ميوؤحم فةجؤؤا فةؤ  ذكؤؤل
شهة  وممل فة   الاررل في  لسيظ فةسأل  ألما  ييى ة س  شييى مؤ  هجا ؤ  إلؤى  إلسؤالم مؤ  هدؤحا    لؤذو  ه ييؤر  
معؤؤ  فةسؤؤيظ فةصؤؤنل مؤؤ   لمسؤؤيمن  ثؤؤظ  ؤؤأتي  لعؤؤام  ل ؤؤاةي رجؤؤل مؤؤ   لحبشؤؤ   قؤؤال لؤؤ  هسؤؤةس ش ؤؤا جمؤؤ  جمعؤؤا ي ةمؤؤا 

نوؤؤا نشةوؤؤا هةؤؤا مؤؤ   لمسؤؤيمن  إال نرؤؤل  ل سؤؤطا  فنيؤؤحل فنوؤؤلص  لمسؤؤيمر  مؤؤيوظ مؤؤ  هسؤؤر   ةتؤؤى ال وبقؤؤى بوؤؤا شال ف
هسةس  جةش  ميف شير ييى رهس بليا م   ل سطا  فتخلج إلنوظ ر     لمسيمن  ييى  لجسؤل فنيصؤليظ   ييؤنوظ 

يؤؤذ  ةؤؤاوث دؤؤحةم مر ؤؤرف  إلسؤؤيان ييؤؤى بؤؤل   لشؤؤةخن  شيؤؤر ( فةقتيؤؤرةوظ شيأسؤؤلشةوظ ةتؤؤى وبؤؤاع  ألسؤؤرن  عبؤؤاء  
 . ل ت   مصل شلظ  خلجاه هدل في معلف  ش رع

 8426   إ   لمعا ؤؤل ثالثؤؤ  فمعقؤؤل  ليؤؤاس وؤؤرم  لمالةؤؤظ بامشؤؤق شمعقؤؤل  ليؤؤاس وؤؤرم  لؤؤاجال :   يؤؤ  كعؤؤب  ؤؤال
 .  (مأجرج  طرر سنياء  ةول هبي  طلس  ملق م   لياس م   قرل بنن  لمقاس شمعقيوظ ورم  أجرج ش

 8428  رمنيةؤ  شمصؤل هللاميؤ  مؤ   لخؤل ص ةتؤى تخؤلص  لجحيل  هللامي  م   لخل ص ةتى تخلص ه:   ي  كعب  ال
 لجحيؤل  ش ل رفؤؤ  هللاميؤ  مؤؤ   لخؤؤل ص ةتؤى تخؤؤلص مصؤؤل شال ت ؤر   لميحمؤؤ  ةتؤى تخؤؤلص  ل رفؤؤ  شال ت ؤتم ماويؤؤ   ل  ؤؤل 

   .  (ةتى ت ر   لميحم  شال  خلج  لاجال ةتى ت تم ماوي   ل  ل
   8488  ن رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ك نل ب  ييا   ي  هبة  ي  جاه رضي   يي   ال سمع ي

ال تؤؤذيب  لؤؤاةةا  ؤؤا ييؤؤي بؤؤ  هبؤؤي آالؤؤب  ؤؤال ييؤؤي ليةؤؤك  ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤال  ييؤؤظ هة ؤؤظ سؤؤتقاتير  بيؤؤي :   شيؤؤر  قؤؤرل 
 ألد ل هش  قاتيوظ م   عاكظ م   لمممين  شتخلج إلنوظ رش    لمممين  هيل  لحجاه  لؤذو   جايؤاش  فؤي سؤينل   

م  ال ظ ةتى   ؤتم   يؤح شجؤل ييؤنوظ  سؤطيطنية  شرشمةؤ   التسؤيةم ش لت ينؤل فنيوؤام ةصؤيوا ال تأرذيظ في   لر 
فةصنير  ةؤيال ي ةمؤا لؤظ  صؤنير  م يؤ   ؤط ةتؤى هةوؤظ  قتسؤمر   ؤالتلس ثؤظ  صؤلخ دؤارخ  ؤا هيؤل  إلسؤالم  ؤا رؤلج 

ر  فاآلرؤذ ةؤانم ش لتؤار  ةؤانم ذر ريكظ فني ة  لياس ي   لمال فميوظ  آلرذ شميوظ  لتا  لمسةم  لاجال في بالنكظ ش
 قرلر  م  يذ   لصا م فال  عيمر  م  ير فةقرلر    ع ر  آيةع  إلى لا فل   ك   لمسةم  ؤا رؤلج فةؤأترة ظ  عيمؤ  
فةؤؤؤأتر  فني ؤؤؤلش  فؤؤؤال وؤؤؤلش  بؤؤؤنئا شيؤؤؤلش   ليؤؤؤاس بؤؤؤاكن  فةقرلؤؤؤر  مؤؤؤا دؤؤؤلخ  لصؤؤؤارخ إال ليبؤؤؤأ فؤؤؤايتحمر  ثؤؤؤظ  ربؤؤؤاش  
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لؤؤؤا فؤؤؤل   كؤؤؤ  بوؤؤؤا  لمسؤؤؤةم  لؤؤؤاجال ةقاتيؤؤؤ  ةتؤؤؤى  حكؤؤؤظ   بنييؤؤؤا شبنيؤؤؤ  شيؤؤؤر رنؤؤؤل  فةعتحمؤؤؤر  ه  ةخؤؤؤلج  أجمعيؤؤؤا إلؤؤؤى
 .   ( لحاكمن  شى   ك   ألرل  فلةوا بالنكظ شيشا لكظ شيساكلكظ رجعتظ إلنوا 

   8496  وؤؤرم  لميحمؤؤ  :   ه ؤؤا  لؤؤارن ء رضؤؤي   ييؤؤ   قؤؤرل إةؤؤ  سؤؤم  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  قؤؤرل
يؤذ  ( . فنوا ماويؤ   قؤال لوؤا نمشؤق رنؤل ميؤاهل  لمسؤيمن  ورمئؤذ   ل رآ سيمن   أرض  قال لوا  ل يل  فسطا   لم

 .ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه

  8655  يؤ  إسؤحاق بؤ  ييؤا   ثؤظ ه  يؤرف بؤ  مالؤك  ألبؤجعي هتؤى رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فؤي
ةصؤؤل  شهظوؤؤل نويؤؤك ششضؤؤعن  لحؤؤلص هشه ريؤؤا  جل ةوؤؤا  ؤؤال فؤؤتم ييةؤؤ  ثؤؤظ  ؤؤال يينئؤؤا لؤؤك  ؤؤا رسؤؤرل    ؤؤا هيؤؤح   

شرسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  فؤؤي قبؤؤ  مؤؤ  هللانم فقؤؤال هنرؤؤل  ؤؤا يؤؤرف فقؤؤال هنرؤؤل كيؤؤي هش  عضؤؤي فقؤؤال هنرؤؤل 
كيك فقؤال إ   لحؤلص لؤ  تضؤ  هشه ريؤا ةتؤى ت ؤر  سؤن هشلوؤ  مؤرتي فبكؤى يؤرف  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  

ةةؤؤ  فؤؤتم بنؤؤن  لمقؤؤاس ش ل ال ؤؤ  فتيؤؤ  ت ؤؤر  فؤؤي  ليؤؤاس كعقؤؤاص  لاؤؤيظ ش لل  عؤؤ  فتيؤؤ  ت ؤؤر  فؤؤي شسؤؤيظ   ؤؤل إةؤؤا  ش ل ا
ش لخامسؤؤ  ورلؤؤا فؤؤي بيؤؤي  ألدؤؤ ل غؤؤالم مؤؤ  هشالن  لميؤؤر   ليؤؤاس ال وبقؤؤى هيؤؤل بنؤؤن إال نرؤؤل ييؤؤنوظ ةصؤؤنيوظ ميوؤؤا 

ب فؤي  لشؤول  شب في  لنرم كمؤا  شؤب  لصؤيي فؤي  لجمعؤ  شيشؤب فؤي  لجمعؤ  كمؤا  شؤب  لصؤيي فؤي  لشؤول شيشؤ
فقؤام بؤن  هظوؤليظ فقؤال إلؤى متؤى  ايييؤا يؤمالء  كمؤا  شؤب  لصؤيي فؤي  لسؤي  فمؤا بيؤ   ثيتؤي يشؤل  سؤي  مي ؤره ييؤنوظ

 لقؤؤرم ييؤؤى مكؤؤارم هرضؤؤيا إةؤؤي رهوؤؤن ه  هسؤؤنل إلؤؤنوظ ةتؤؤى هرؤؤلجوظ ميوؤؤا فقؤؤام  لخطبؤؤاء فحسؤؤير  لؤؤ  ره ؤؤ  فبعؤؤث فؤؤي 
ةتؤى ةؤؤحل بؤن  هةطاكةؤؤ  ش لعؤليش  ؤؤال بؤ  بؤؤليم فسؤمعن مؤؤ    لجح  ؤل ش ليليؤؤ   صؤيع   لسؤؤ   ثؤظ ةمؤؤل فنوؤا  لمقاتيؤؤ 

 قؤرل إةوؤظ  ثيؤا يشؤل غا ؤ  تحؤن كؤل غا ؤ   ثيؤا يشؤل هل ؤا فةجتمؤ   لمسؤيمر  إلؤى دؤاةيوظ بينؤن  لمقؤاس شهجمعؤر  
في رهووظ ه   سنلش  إلى ماويؤ   للسؤرل  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ةتؤى  كؤر  مسؤالحوظ  السؤلح ش رنيؤل  ؤال بؤ  هبؤي 

سؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  خلجؤؤر  همتؤؤي مؤؤ  ميابؤؤن  لشؤؤةم  ؤؤال هش  ؤؤال  لحؤؤار  بؤؤ  وحيؤؤا إةوؤؤظ جع ؤؤل  ؤؤال ر 
سة ةمر  فنوا ييالك فة ل مؤيوظ  ل يؤث شيقتؤل مؤيوظ  ل يؤث فنوؤحموظ   يؤح شجؤل  ال يؤث  لصؤابل ش ؤال رالؤا بؤ  وحيؤا 

ضؤنق  لؤذي ثؤظ  لقسؤطيطنية  فةجاشةؤ   ؤا ورمئذ  ضلص و   سة   شيطع  بلمح  شيتبع   لمسيمر  ةتؤى ويياؤر   لم
وبس ماؤه فةجنحش  إلى  لماوي  ةتى ويحلر  بوا فنوام   جؤار ةوظ  ؤالت ينل ثؤظ وؤاريرةوا فةقسؤمر  همؤر لوظ  األتلسؤ  
ش ال هبر  ينل  لمعافلي فينيما يظ ييى ذلك إذ  جاءيظ ر كب فقال هةتظ يا ييا ش لاجال  ؤا رؤال  ظ فؤي هييؤةكظ شىةمؤا 

كذ   فم  سم   لعيماء في ذلك ه ؤام ييؤى مؤا هدؤا   شهمؤا غنؤليظ فاة ضؤر  شيكؤر   لمسؤيمر  وييؤر   لمسؤاجا كاةن 
 في  لقسطيطنية  شياحش  شر ء ذلك ةتى  خلج  لاجال  لسانس  ( يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه .   

 
 رةم    . ييي ب  هبي  كل  لون ميلممل     مجمة ال وائد

 بؤ  يمؤلش فؤي بنتؤ  شةرلؤ  سؤماآا  مؤ   ليؤاس شلؤةس ييؤى  لةم  بؤ  هبؤي  كؤل   ؤال هتنؤن ييؤا ل شي  ييا  
 فل ب  هةا فجيسن ييى فل ب  مما ويي رجية  فجاء رجل هةمل ي ةظ  لبط  ش لحادؤل فقؤال مؤ   للجؤل  يؤن ييؤا

دؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ     لؤلةم  بؤؤ  هبؤي  كؤؤل  فقؤؤال شمؤ  هبؤؤر  كؤؤل  فقؤال شمؤؤا تؤذكل  للجؤؤل  لؤؤذي شثؤب إلؤؤى رسؤؤرل  
وربك ه   خلج  بؤ  ةمؤل  لضؤأ   يؤن شمؤا ةمؤل  لضؤأ   ؤال :    م  سرر  لطا ف فقال بيى ثظ هةشأ  حاثيا فقال

 لؤف مؤ   ليؤاس رمسؤما   هلؤف فؤي  ليؤل ش رمسؤما   هلؤف فؤي   رجل هةا هبري  بةطا   ميك  للشم  جن  فؤي  لؤف
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ا   إ  لؤؤي فؤي سؤؤ نيت ظ   ةؤؤ  فةحل وؤا  اليؤؤار ثؤظ  قؤؤرل ال رشمةؤؤ   لبحؤل ويحلؤؤر  هرضؤا  قؤؤال لوؤا  لعمنؤؤق فةقؤؤرل ألدؤح
شيستما  لمسيمر   عضوظ  عضا ةتى  مايظ هيل يا  هبؤن  فةقؤرل لوؤظ  . ل ظ شال  سطيطنية  ل ظ م  باء ه    ل

 لمسيمر   لحقؤر  بوؤظ ف رةؤر  سؤالةا ش ةؤا  فةقتتيؤر  بؤول  ةتؤى  خؤرض فؤي سؤيا كوا  لؤاماء شليمؤمم  ورمئؤذ ك ؤال  
فؤؤلذ  كؤؤا  هللارؤؤل وؤؤرم مؤؤ  . مؤؤ   ألجؤؤل ييؤؤى مؤؤ  كؤؤا   ييؤؤ  إال مؤؤا كؤؤا  مؤؤ  هدؤؤحاص محمؤؤا  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ 

 لشؤؤؤول  ؤؤؤال   تبؤؤؤار  شتعؤؤؤالى  لنؤؤؤرم هسؤؤؤل سؤؤؤة ي شهةصؤؤؤل نويؤؤؤي شهةؤؤؤتقظ مؤؤؤ  يؤؤؤاشي فةجعؤؤؤل   لوؤؤؤظ  لؤؤؤا  ل  ييؤؤؤنوظ 
يؤؤظ كؤؤذلك  قسؤؤمر   أتلسؤؤتوظ  لؤؤذيب  يمؤؤافنوؤؤحموظ   ةتؤؤى تسؤؤت تم  لقسؤؤطيطنية  فةقؤؤرل همنؤؤليظ ال غيؤؤرل  لنؤؤرم فين

رش ه  ليؤح ر مر رفؤا ( .  ش ل ض  إذ ةرني فنوظ ه   لؤاجال  ؤا ري  ؤظ فؤي ن ؤاركظ فنؤاير  مؤا  أوؤاووظ شيقتيؤر   لؤاجال
 .شفة  ييي ب  هيا شير ةس   لحاوث شب ة  رجال  ثقات

 
 السنن الوار   في الفتن :

  لص ل مصل فيةح ل هيل  لشام هسل  ا تحن  ألرض إذ  نرل هدحاص  لل  ات :   ي   ألشه يي  ال .)    

 477 ي  سفةا   ل رري  ال  خلج ييق م   ليلبل فريل أليل مصل. ) 

 478  ك مصؤل  لؤسؤمعت  ورمؤا ش سؤتقيييا فقؤال إووؤا  :   ي  مرلى لشلةينل ب  ةسي  هش لعمؤلش بؤ   لعؤاص  ؤال
 (.  لتل  ش رس  للشمإذ  رمنن  القسي  ألرب   رس  ألةالس ش رس  لحبش  ش رس  

 1263 ؤؤؤال فتعؤؤؤذر  لؤؤؤلشم  مؤؤؤ  كؤؤؤا  فنوؤؤؤا فتجتمؤؤؤ  شتؤؤؤأتي  جؤؤؤةش فؤؤؤي  لبحؤؤؤل مؤؤؤ  رشمةؤؤؤ  ييؤؤؤنوظ :   يؤؤؤ  كعؤؤؤب 
 (.نول   قال ل  يمقا في يكاداةب لوظ  قال ل   لجمل هةا هبري  جية  هش  ال بةطا  فةسنل  س ي  ةتى ويحل 

 1319  وظ  عؤؤا أليؤؤل  لشؤؤام هلؤؤف  يؤؤ  شكيمؤؤا هيؤؤايا شى   ؤؤالمالص لحمؤؤل  لضؤؤا  ميؤؤك مؤؤ  ميؤؤرك:    ؤؤال كعؤؤب
 عث   يينوا  اد ا م   لليم ةتى  أذ     خلشجوؤا فتلسؤى مؤا بؤن  يكؤا ش ليوؤل فةشؤاير  كؤل جيؤا    مؤا جيؤا  

 .   (مول    ما بن   أل لع إلى  لمصةص     ال مول ق  ألرةط ةول ةمم ش ير فنيباي هي ةول

   1326  إذ   فتتحؤتظ رشمةؤ  فؤانرير  كيةسؤتوا  لع مؤى  لشؤلقة  مؤ   ابوؤا :   ؤالي   ب  لوةعؤ  يؤ  هبؤي  ينؤل 
 .( لشل ي فايتاش  سب  بالآات ثظ   تيعر   ل امي  فل  تحتوا يصى مرسى ش إلةجنل آلي  شةيي بنن  لمقاس

 1333  إذ  ييات ذش  لخيص  كا  ظورر  للشم ييى  لشام :   ي  ييا   ب  يملش  ال)  . 

 1346ؤؤؤال رسؤؤؤرل   دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ إةمؤؤؤا فؤؤؤارس ةطحؤؤؤ  هش ةطحتؤؤؤا  ثؤؤؤظ ال  :   نليؤؤؤح  ؤؤؤاليؤؤؤ   بؤؤؤ  مح 
فؤارس  عؤؤا  لؤلشم ذ ت  لقؤؤلش  كيمؤا ذيؤؤب  ؤؤل  ري وؤظ  ؤؤل  مكاةؤ  هدؤؤحاص دؤؤخل شبحؤل ينوؤؤات ينوؤات إلؤؤى هللارؤؤل 

 . ( لايل يظ هدحا كظ ما كا  في  لعةش رنل 

   1347 م  لقسطيطنية   سؤم   سؤظ ةيؤي  ؤال  بؤ  لوةعؤ  شيؤلشي  لذي   ت :   ي   ب  لوةع  ي  هبي  ينل  ال
 ( . في كتيوظ  عيي  للشم ه   سم  دالم

    1375   ي  ورةس ب  سةا  لخرالةي  ال تصالحر   للشم دؤيحا هللاميؤا ةتؤى تاؤحش  هةؤتظ شيؤظ  لتؤل  شكلمؤا
ر   تؤاال بؤاوا  ثؤظ مؤلج فتقرل  للشم غيب  لصينب  فةاضب  لمسؤيمر  فنيحؤاهش  شييحؤاهش  فةقتتيؤ  فة تم   ل ظ 

 . ذي تيرل ثظ   تم   ل ظ يينوظ ثظ ت ر   لمالةظ  عا ذلك
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   1409  ةاثيا ييا  لصما بؤ  ييؤا  لؤر ر  يؤ  ةمؤان بؤ  سؤيم  يؤ  ييؤي بؤ  هيؤا يؤ  ييؤا  لؤلةم  بؤ  هبؤي
  ؟ يؤؤن مؤؤا ةمؤؤل  لضؤؤا  .  ت كؤؤل   ؤؤال سؤؤمعن ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش  قؤؤرل وربؤؤك ه   خؤؤلج ةمؤؤل  لضؤؤا  ثؤؤال  مؤؤل 
هلؤف فؤي  ليؤل شرمؤس ما ؤ   .  ال رجل هةا هبري  بةطا   ميك  للشم  جيء فؤي هلؤف هلؤف شرمؤس ما ؤ  هلؤف هلؤف

هلف في  لبحل ةتى ويحل هرضا  قال لوؤا  لعمؤق فةقؤرل ألدؤحا   إ  لؤي فؤي سؤ ي ظ آيبؤ  فؤلذ  ةحلؤر  ييوؤا همؤل بوؤا 
ا  لمسؤؤيمر   عضؤؤوظ  عضؤؤا فؤؤذكل  لحؤؤاوث فأةل ؤؤن ثؤؤظ  قؤؤرل ال  سؤؤطيطنية  ل ؤؤظ شال رشمةؤؤ  فمؤؤ  بؤؤاء فيؤؤةقظ شيسؤؤتم

 .(  في كتاص   تعالى  لح ةة  ألجاياةتى تست تحر   لقسطيطنية   لح ةة  هةي 

 1428  كؤؤر  بؤن   لموؤاي شبؤن  آاغةؤؤ   لؤلشم دؤيم  عؤا  تيؤؤ   لسؤفةاةي شةوؤب كيؤب ةتؤؤى :   يؤ  هرآؤا   ؤال 
  سؤين  ثؤظ وويؤك  لموؤاي فةميؤك رجؤل مؤ  هيؤل  ختيف تجاركظ إلنوظ شتجاريظ إلةكظ شيأرذش  في ديع  س يوظ ثال

 ( . بنت   عال  ينال ثظ  جرر فةقتل  تال شال ويط ي ذكله ةتى تلسى  للشم فةما بن  درر إلى يكا فوي  لمالةظ

************* 
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 خروج الدجال ونزول عيس  عليه السالم -( 7)

 
 صويح البخاري :

    1780 ثؤظ ال وؤارل  لماويؤ  ريؤب  :   دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   ؤال  ي  هبي  كؤل  رضؤي   ييؤ  يؤ   لييؤي
 .   ( لمسةم  لاجال لوا ورمئذ سبع  هبر ص ييى كل  اص مي ا  

 1782   ؤال ثؤظ لؤةس مؤ  بيؤا إال سؤةطمه  :  هةس ب  مالك رضي   يي  ي   لييي  ديى   ييةؤ  شسؤيظي 
   لمال  ؤؤ  دؤؤافن   حلسؤؤرةوا ثؤؤظ تلجؤؤف  لماويؤؤ   أييوؤؤا  لؤؤاجال إال مكؤؤ  ش لماويؤؤ  لؤؤةس لؤؤ  مؤؤ  ةقابوؤؤا ةقؤؤب إال ييةؤؤ

 (.ثال  رج ات فةخلج   كل كافل شميافق 

     1783  ةؤؤاثيا رسؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ةؤؤؤاو ا :   سؤؤعنا  لخؤؤؤاري رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤؤال  يهبؤؤ يؤؤ
ارل ةقؤؤاص  لماويؤؤ  ويؤؤحل آؤؤريال يؤؤ   لؤؤاجال ف ؤؤا  فةمؤؤا ةؤؤاثيا  ؤؤ  ه   ؤؤال ثؤؤظ  ؤؤأتي  لؤؤاجال شيؤؤر محؤؤلم ييةؤؤ  ه  وؤؤ

 عؤة  لسؤؤباخ  لتؤي  الماويؤؤ  فةخؤلج إلةؤؤ  ورمئؤذ رجؤؤل يؤر رنؤؤل  ليؤاس هش مؤؤ  رنؤل  ليؤؤاس فةقؤرل هبؤؤوا هةؤك  لؤؤاجال 
 لذي ةاثيا ييك رسرل    ديى   يية  شسيظ  ةاو   فةقرل  لاجال هرهون إ   تين يؤذ  ثؤظ هةننتؤ  يؤل تشؤكر  

فةقؤؤرل ةؤؤن   حنةؤؤ  و  مؤؤا كيؤؤن  ؤؤط هبؤؤا  صؤؤنل  ميؤؤي  لنؤؤرم فةقؤؤرل  لؤؤاجال  فؤؤي  ألمؤؤل فةقرلؤؤر  ال فةقتيؤؤ  ثؤؤظ  حنةؤؤ 
 . ( ه تي  فال هسيط يية 

 

 صويح مس م : 
 169 ثظ فقؤام رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فؤي  ليؤاس فؤأثيى ييؤى    :    ال سالظ  ال ييا   ب  يمل

يي إال ش ا هةذره  رم  لقؤا هةؤذره ةؤرح  رمؤ  شل ؤ  ه ؤرل ل ؤظ  ما ير هيي  ثظ ذكل  لاجال فقال إةي ألةذركمره ما م  ة
     ( .فة   رال لظ  قي  ةيي لقرم  تعيمر  هة  هيرر شه    تبار  شتعالى لةس  أيرر

 169   ال ب  بواص شهريلةي يمؤل بؤ  ثابؤن  ألةصؤاري إةؤ  هريؤله  عؤة هدؤحاص رسؤرل    دؤيى   ييةؤ 
 يية  شسيظ   ال ورم ةذر  لياس  لؤاجال ثؤظ إةؤ  مكتؤرص بؤن  ينيةؤ  كؤافل  قؤلؤه ه  رسرل    ديى   :   شسيظ 

 (.م  كله يمي  هش  قلؤه كل ممم  ش ال تعيمر  هة  ل  ول  هةا مي ظ رب  يح شجل ةتى  مرت 

 2933 ثؤظ مؤا مؤ  ةيؤي إال  :   ي   تان   ال سمعن هةؤس بؤ  مالؤك  ؤال  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
 . (ر  د   هةذر همت   أليرر  ل ذ ص هال إة  هيرر شى  ربكظ لةس  أيرر شمكترص بن  ينية  ش ا 

 2934 ثؤظ ألةؤا هييؤظ  مؤا مؤ   لؤاجال ميؤ  معؤ  ةوؤل     :   ي  ةذ     ال  ال رسرل    ديى   يية  شسيظ
فيةؤؤأت  ليوؤؤل  لؤؤذي وؤؤل ه ةؤؤار   جليؤؤا  هةؤؤايما ره   لعؤؤن  مؤؤاء هبؤؤةة ش آلرؤؤل رهي  لعؤؤن  ةؤؤار تؤؤأج  فلمؤؤا هنركؤؤ  هةؤؤا 

شلةامة ثظ لةطأآىء رهس  فةشلص مي  فلة  ماء  ؤارن شى   لؤاجال ممسؤرح  لعؤن  يينوؤا ظ ؤل  غية ؤ  مكتؤرص بؤن  
 . (ينية  كافل  قلؤه كل ممم  كاتب شغنل كاتب 

 2937  ة ذكؤؤل رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  لؤؤاجال ذ ت غؤؤا   فخ ؤؤ:   يؤؤ   ليؤؤر س بؤؤ  سؤؤمعا  ثؤؤظ  ؤؤال
فةؤؤ  شرفؤؤ  ةتؤؤى ظييؤؤاه فؤؤي آا  ؤؤ   ليخؤؤل فيمؤؤا رةيؤؤا إلةؤؤ  يؤؤلف ذلؤؤك فنيؤؤا فقؤؤال مؤؤا بؤؤأة ظ  ييؤؤا  ؤؤا رسؤؤرل   ذكؤؤلت 
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 لؤؤاجال غؤؤا   فخ ضؤؤن فةؤؤ  شرفعؤؤن ةتؤؤى ظييؤؤاه فؤؤي آا  ؤؤ   ليخؤؤل  لؤؤاجال هرؤؤرفيي ييؤؤةكظ إ   خؤؤلج فأةؤؤا ةجةجؤؤ  
 طؤؤط ينيؤؤ  آافئؤؤ  كؤؤأةي هبؤؤيو   عيؤؤا  إةؤؤ  بؤؤاص نشة ؤؤظ شى   خؤؤلج فؤؤاملؤ ةجؤؤة  ة سؤؤ  و  رية تؤؤي ييؤؤى كؤؤل مسؤؤيظ

بؤؤ   طؤؤ  فمؤؤ  هنركؤؤ  مؤؤي ظ فيةقؤؤله ييةؤؤ  فؤؤر تم سؤؤرر   ل وؤؤف إةؤؤ  رؤؤارج ريؤؤ  بؤؤن   لشؤؤام ش لعؤؤل ق فعؤؤا   منيؤؤا     لعؤؤح 
شيؤؤا  بؤؤماال  ؤؤا عبؤؤان   فؤؤأثيتر   ييؤؤا  ؤؤا رسؤؤرل   شمؤؤا لي ؤؤ  فؤؤي  ألرض  ؤؤال هربعؤؤر  ورمؤؤا وؤؤرم كسؤؤي  شيؤؤرم كشؤؤول 

كأ امكظ  ييا  ا رسرل   فذلك  لنرم  لذي كسؤي  هت  نيؤا فةؤ  دؤال  وؤرم  ؤال ال   ؤارش  لؤ   شيرم كجمع  شسا ل ه ام 
 اره  ييا  ا رسؤرل   شمؤا إسؤل ي  فؤي  ألرض  ؤال كالانؤث  سؤتابلت   لؤليم فةؤأتي ييؤى  لقؤرم فنؤايريظ فنمميؤر   ؤ  

آؤؤرل مؤؤا كاةؤؤن ذر  شهسؤؤبا  ضؤؤلشيا شيسؤؤتجنير  لؤؤ  فةؤؤأمل  لسؤؤماء فتمطؤؤل ش ألرض فتييؤؤن فتؤؤلشح ييؤؤنوظ سؤؤارةتوظ ه
لؤةس  أوؤؤاووظ بؤؤيء  شهمؤاه رر دؤؤل ثؤظ  ؤؤأتي  لقؤرم فنؤؤايريظ فنؤلنش  ييةؤؤ   رلؤؤ  فنيصؤلف يؤؤيوظ فةصؤبحر  ممحيؤؤن 

مؤؤ  همؤؤر لوظ شيمؤؤل  الخلبؤؤ  فةقؤؤرل لوؤؤا هرلجؤؤي كيؤؤره  فتتبعؤؤ  كيرهيؤؤا كةعاسؤؤنب  ليحؤؤل ثؤؤظ وؤؤاير رجؤؤال ممتيئؤؤا بؤؤبا ا 
 لالض ثظ وؤايره فةقيؤل شيتويؤل شجوؤ   ضؤحك فينيمؤا يؤر كؤذلك إذ  عؤث   فةضلب   السةا فةقطع  جحلتن  رمة  

 لمسةم ب  مليظ فنيحل ثظ  لميار   ليةضاء بل ي نمشؤق بؤن  موؤلشنتن  ش ضؤعا كفةؤ  ييؤى هجيحؤ  مي ؤن  إذ  آأآؤأ 
ويتوؤي رهس   طل شىذ  رفعؤ  تحؤار ميؤ  جمؤا  كؤاليملم فؤال  حؤل ل ؤافل  جؤا ريؤم ة سؤ  إال مؤات شة سؤ  ويتوؤي ةنؤث 

آلفؤ  فةطيبؤ  ةتؤؤى واركؤ  ببؤاص لؤؤا فةقتيؤ  ثؤظ  ؤؤأتي عةسؤى بؤؤ  مؤليظ  ؤرم  ؤؤا يصؤموظ   ميؤ  فةمسؤؤم يؤ  شجؤؤريوظ 
شيحؤؤاثوظ بؤؤارجاتوظ فؤؤي  لجيؤؤ  فينيمؤؤا يؤؤر كؤؤذلك إذ هشةؤؤى   إلؤؤى عةسؤؤى إةؤؤي  ؤؤا هرلجؤؤن عبؤؤان  لؤؤي ال وؤؤا   ألةؤؤا 

  قتالوظ فحله عباني إلى  لطرر
ظ مؤؤ  كؤؤل ةؤؤاص ويسؤؤير  فةمؤؤل هش  يوؤؤظ ييؤؤى  حنؤؤل  آيليؤؤ  فةشؤؤلبر  مؤؤا فنوؤؤا شيمؤؤل مؤؤأجرج شيؤؤ شيبعؤؤث    ؤؤأجرج ش

هللارليظ فةقرلر  لقا كا  بوذه مل  مؤاء شيحصؤل ةيؤي   عةسؤى شهدؤحا   ةتؤى  كؤر  رهس  ل ؤرر ألةؤايظ رنؤل  مؤ  
ر  فلسؤؤي ما ؤ  نويؤؤار ألةؤؤاكظ  لنؤؤرم فنلغؤؤب ةيؤي   عةسؤؤى شهدؤؤحا   فنلسؤؤل   ييؤؤنوظ  لياؤف فؤؤي ر ؤؤابوظ فةصؤؤبح

كمؤرت ة ؤؤس ش ةؤؤا  ثؤظ ووؤؤبط ةيؤؤي   عةسؤى شهدؤؤحا   إلؤؤى  ألرض فؤال  جؤؤاش  فؤؤي  ألرض مرضؤ  بؤؤيل إال مؤؤأله 
هيموؤظ شةتؤؤيوظ فنلغؤؤب ةيؤؤي   عةسؤؤى شهدؤؤحا   إلؤؤى   فنلسؤل   آنؤؤل  كأييؤؤاق  لبخؤؤن فؤؤتحميوظ فتطؤؤلةوظ ةنؤؤث 

سؤؤل  ألرض ةتؤؤى وتلكوؤؤا كالحل ؤؤ  ثؤؤظ  قؤؤال لؤؤألرض بؤؤاء   ثؤؤظ ولسؤؤل   مطؤؤل  ال  كؤؤ  ميؤؤ  بنؤؤن مؤؤار شال شبؤؤل فةا
هةيتي ثملتك شرني بلكتك فنرمئذ تأكؤل  لعصؤا   مؤ   للماةؤ  شيسؤت ير   قح وؤا شيبؤار  فؤي  للسؤل ةتؤى ه   ليقحؤ  

 ليقحؤ  مؤ   لاؤيظ لت  ؤي  ل خؤذ مؤ    ليقح  م   لبقؤل لت  ؤي  لقينيؤ  مؤ   ليؤاس ش م   إلبل لت  ي  ل ئام م   لياس ش
يمؤؤا يؤؤظ كؤؤذلك إذ  عؤؤث   ريحؤؤا آنبؤؤ  فتأرؤؤذيظ تحؤؤن هللا ؤؤاآوظ فت ؤؤبة رشح كؤؤل مؤؤمم  شكؤؤل مسؤؤيظ شيبقؤؤى  ليؤؤاس فين

 ( . بل ر  لياس وتوارجر  فنوا توارج  لحمل فعينوظ تقرم  لساي 
 2938  ثؤؤظ  خؤؤلج  لؤؤاجال فنترجؤؤ   ييؤؤ   :   يؤؤ  هبؤؤي سؤؤعنا  لخؤؤاري  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ

مسؤؤالم  لؤؤاجال فةقرلؤؤر  لؤؤ  هوؤؤ  تعمؤؤا فةقؤؤرل هيمؤؤا إلؤؤى يؤؤذ   لؤؤذي رؤؤلج  ؤؤال . فتيقؤؤاه  لمسؤؤالم رجؤؤل مؤؤ   لمؤؤممين  
فةقرلؤر  لؤؤ  هش مؤؤا تؤؤمم  بلبيؤؤا فةقؤؤرل مؤؤا بلبيؤؤا ر ؤؤاء فةقرلؤؤر    تيؤؤره فةقؤؤرل  عضؤؤوظ لؤؤبعة هلؤؤةس  ؤؤا ةوؤؤاكظ ربكؤؤظ ه  

 ليؤاس يؤذ   لؤاجال  لؤذي ذكؤل رسؤرل    تقتير  هةا  نشة   ال فنيطيقر     إلى  لاجال فؤلذ  رهللاه  لمؤمم   ؤال  ؤا هووؤا 
دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   ؤال فةؤأمل  لؤاجال  ؤ  فةشؤبم فةقؤرل رؤذشه شبؤجره فنرسؤ  ظوؤله شبطيؤ  ضؤلبا  ؤال فةقؤؤرل هش 

شؤار مؤ  م ل ؤ  ةتؤى   ؤلق بؤن  رجيةؤ   ؤال يما تمم  بي  ال فةقرل هةن  لمسةم  ل ؤذ ص  ؤال فنؤممل  ؤ  فنمبؤل  الم
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طعتؤن  ثؤظ  قؤرل لؤ   ؤظ فةسؤتري  ا مؤا  ؤال ثؤظ  قؤرل لؤ  هتؤمم  بؤي فةقؤرل مؤا  هننت فةؤك إال ثظ  مشي  لاجال بن   لق
 صؤنل   ؤال ثؤؤظ  قؤرل  ؤؤا هووؤا  ليؤاس إةؤؤ  ال   عؤل  عؤؤاي  أةؤا مؤ   ليؤؤاس  ؤال فةأرؤؤذه  لؤاجال لنذ حؤ  فةجعؤؤل مؤا بؤؤن  

  فةحسؤب  ليؤاس إةمؤا  ذفؤ  إلؤى ر يت  إلى تل رتؤ  ةحاسؤا فؤال  سؤتطة  إلةؤ  سؤينال  ؤال فةأرؤذ بنا ؤ  شرجيةؤ  فةقؤذف  ؤ
 ( .  ليار شىةما هلقى في  لجي  فقال رسرل    ديى   يية  شسيظ يذ  هي ظ  لياس بوان  ثظ رص  لعالمن 

 2943   ثؤؤظ لؤؤةس مؤ  بيؤؤا إال سؤؤةطمه  لؤؤاجال :   هةؤؤس بؤؤ  مالؤك  ؤؤال  ؤؤال رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ يؤ
وؤؤا إال ييةؤؤ   لمال  ؤؤ  دؤؤافن  تحلسؤؤوا فنيؤؤحل  السؤؤبخ  فتلجؤؤف  لماويؤؤ  ثؤؤال  إال مكؤؤ  ش لماويؤؤ  شلؤؤةس ةقؤؤب مؤؤ  هةقاب

 . رج ات  خلج إلة  ميوا كل كافل شميافق

 2944   يؤؤ   ألشه يؤؤي يؤؤ  إسؤؤحاق بؤؤ  ييؤؤا   يؤؤ  يمؤؤ  هةؤؤس بؤؤ  مالؤؤك ه  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
  ال ثظ وتب   لاجال م  هفل هديوا  سبعر  هل ا يينوظ  لطةالس   

 2945   جؤؤابل بؤؤ  ييؤؤا    قؤؤرل هريلتيؤؤي هم بؤؤليك هةوؤؤا سؤؤمعن  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   قؤؤرل ثؤؤظ لة ؤؤل
 ( . لياس م   لاجال في  لجبال  الن هم بليك  ا رسرل   فأو   لعلص ورمئذ  ال يظ  ينل  

 
  نن أ)ي  اوو  :

 4319  سيظ :    ثظ م  سم   الاجال فينيأ يمل   ب  ةصن   حا   ال  ال رسرل    ديى   يية  ش
يي  فو  إ   للجل لةأتة  شير  حسب هة  ممم  فنتبع  مما وبعث    م   لشيوات هش لما وبعث    م   لشيوات 

. ) 

 4321   يؤؤ   ليؤؤر س بؤؤ  سؤؤمعا   ل البؤؤي  ؤؤال :   ثؤؤظ ذكؤؤل رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   لؤؤاجال فقؤؤال إ
 خؤلج فؤاملؤ ةجؤة  ة سؤ  و  رية تؤي ييؤى كؤل مسؤيظ فمؤ  هنركؤ  مؤي ظ فيةقؤله ييةؤ    خلج فأةا ةجةج  نشة ؤظ شى 

فر تم سرر   ل وف فلةوا جر ركظ م  فتيت   ييا شمؤا لي ؤ  فؤي  ألرض  ؤال هربعؤر  ورمؤا وؤرم كسؤي  شيؤرم كشؤول شيؤرم 
  وؤرم شلنيؤ   ؤال ال   ؤارش  لؤ  كجمع  شسا ل ه ام  كأ امكظ فقييا  ا رسرل   يذ   لنرم  لذي كسؤي  هت  نيؤا فةؤ  دؤال

  اره ثظ ويحل عةسى ب  مليظ ثظ  لميار   ليةضاء بل ي نمشق فنارك  ثظ  اص لا فةقتي ( .   

 4324   ي  ييا  للةم  ب  هللانم ي  هبي يليؤل  ه   لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال:     ثؤظ لؤةس بنيؤي شبنيؤ
ل ملبؤرع إلؤى  لحمؤل  ش ليةؤاض بؤن  ممصؤلتن  كؤأ  رهسؤ   قطؤل ةيي  عيي عةسى شىة  ةاهل فلذ  رهوتمؤره فؤايلفره رجؤ

شى  لؤؤظ  صؤؤب  بيؤؤل فةقاتؤؤل  ليؤؤاس ييؤؤى  إلسؤؤالم فنؤؤاق  لصؤؤينب شيقتؤؤل  لخيحيؤؤل شيضؤؤ   لجحيؤؤ  شيويؤؤك   فؤؤي هماةؤؤ  
 لميل كيوا إال  إلسالم شيويك  لمسةم  لاجال فةمكث في  ألرض هربعؤن  سؤي  ثؤظ وتؤرفى فةصؤيي ييةؤ   لمسؤيمر  ( 

. 
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 ا)ن ماجة :

 4072  ثؤظ ه   لؤاجال  خؤلج مؤ  هرض :   ي  هبي  كل  لصاوق  ؤال ةؤاثيا رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ
 ( .  المشلق  قال لوا رل سا  وتبع  ه ر م كأ  شجريوظ  لمجا   لمطل  

 7075 اؤؤؤا   ثؤؤؤظ ذكؤؤؤل رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ   لؤؤؤاجال  ل:    ليؤؤؤر س بؤؤؤ  سؤؤؤمعا   ل البؤؤؤي  قؤؤؤرل  يؤؤ
فخ ة فة  شرف  ةتى ظييا هةؤ  فؤي آا  ؤ   ليخؤل فيمؤا رةيؤا إلؤى رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ يؤلف ذلؤك فنيؤا 
فقؤؤال مؤؤا بؤؤأة ظ فقييؤؤا  ؤؤا رسؤؤرل   ذكؤؤلت  لؤؤاجال  لاؤؤا   فخ ضؤؤن فةؤؤ  ثؤؤظ رفعؤؤن ةتؤؤى ظييؤؤا هةؤؤ  فؤؤي آا  ؤؤ   ليخؤؤل 

فاملؤ ةجؤة  ة سؤ  و  رية تؤي ييؤى كؤل مسؤيظ إةؤ   لاجال هررفيي ييةكظ إ   خلج فأةا ةجةج  نشة ظ شه   خلج 
بؤ   طؤ  فمؤ  رهللاه مؤي ظ فيةقؤله ييةؤ  فؤر تم سؤرر   ل وؤف إةؤ   خؤلج    باص  طط يني   ا مؤ  كؤأةي هبؤيو   عيؤا  لعؤح 

م  ري  بن   لشام ش لعل ق فعا   منيؤا شيؤا  بؤماال  ؤا عبؤان    ثيتؤر   ييؤا  ؤا رسؤرل   شمؤا لي ؤ  فؤي  ألرض  ؤال 
  ورمؤؤا وؤؤرم كسؤؤي  شيؤؤرم كشؤؤول شيؤؤرم كجمعؤؤ  شسؤؤا ل ه امؤؤ  كأ ؤؤامكظ  ييؤؤا  ؤؤا رسؤؤرل   فؤؤذلك  لنؤؤرم  لؤؤذي كسؤؤي  هربعؤؤر 

ت  نيا فة  دال  وؤرم  ؤال فا ؤارش  لؤ   ؤاره  ؤال  ييؤا فمؤا إسؤل ي  فؤي  ألرض  ؤال كالانؤث  سؤتابلت   لؤليم  ؤال فةؤأتي 
مطؤؤل فتمطؤؤل شيؤؤأمل  ألرض ه  تييؤؤن فتييؤؤن شتؤؤلشح ه  ت  لقؤؤرم فنؤؤايريظ فةسؤؤتجنير  لؤؤ  شيمميؤؤر   ؤؤ  فةؤؤأمل  لسؤؤماء

ييؤؤنوظ سؤؤارةتوظ هآؤؤرل مؤؤا كاةؤؤن ذر  شهسؤؤبا  ضؤؤلشيا شهمؤؤاه رر دؤؤل ثؤؤظ  ؤؤأتي  لقؤؤرم فنؤؤايريظ فنؤؤلنش  ييةؤؤ   رلؤؤ  
فنيصؤؤلف يؤؤيوظ فةصؤؤبحر  ممحيؤؤن  مؤؤا  أوؤؤاووظ بؤؤيء ثؤؤظ  مؤؤل  الخلبؤؤ  فةقؤؤرل لوؤؤا هرلجؤؤي كيؤؤره  فنيطيؤؤق فتتبعؤؤ  

ير رجؤؤال ممتيئؤؤا بؤؤبا ا فةضؤؤلب   السؤؤةا ةصؤؤرل فةقطعؤؤ  جؤؤحلتن  رمةؤؤ   لاؤؤلض ثؤؤظ كيرهيؤؤا كةعاسؤؤنب  ليحؤؤل ثؤؤظ وؤؤا
وؤؤايره فةقيؤؤل وتويؤؤل شجوؤؤ   ضؤؤحك فينيمؤؤا يؤؤظ كؤؤذلك إذ  عؤؤث   عةسؤؤى بؤؤ  مؤؤليظ فنيؤؤحل ثؤؤظ  لميؤؤار   ليةضؤؤاء بؤؤل ي 

يملم شال نمشق بن  مولشنتن  ش ض  كفة  ييى هجيح  مي ن  إذ  آأآأ رهس   طل شىذ  رفع  ويحار ميؤ  جمؤا  كؤال
 حل ل افل  جا ريم ة س  إال مات شة س  ويتوي ةنث ويتوي آلف  فنيطيؤق ةتؤى واركؤ  ثؤظ  ؤاص لؤا فةقتيؤ  ثؤظ  ؤأتي 

شيحؤؤاثوظ بؤؤارجاتوظ فؤؤي  لجيؤؤ  فينيمؤؤا يؤؤظ كؤؤذلك إذ هشةؤؤى    ةيؤؤي   عةسؤؤى  رمؤؤا  ؤؤا يصؤؤموظ   فةمسؤؤم شجؤؤريوظ
  قتؤؤالوظ شهةؤؤله عبؤؤاني إلؤؤى  لطؤؤرر شيبعؤؤث    ؤؤأجرج ش إلةؤؤ   ؤؤا عةسؤؤى إةؤؤي  ؤؤا هرلجؤؤن عبؤؤان  لؤؤي ال وؤؤا   ألةؤؤا

مأجرج شيظ كمؤا  ؤال   مؤ  كؤل ةؤاص ويسؤير  فةمؤل هش  يوؤظ ييؤى  حنؤل   لطيليؤ  فةشؤلبر  مؤا فنوؤا ثؤظ  مؤل هللارؤليظ 
 كؤر  رهس  ل ؤرر ألةؤايظ رنؤل  مؤ  ما ؤ   ىفةقرلر  لقا كا  في يذ  ماء مل  شيحضل ةيي   عةسى شهدحا   ةت

ةاكظ  لنرم فنلغب ةيي   عةسى شهدحا   إلى   فنلسل   يينوظ  لياؤف فؤي ر ؤابوظ فةصؤبحر  فلسؤي نويار أل
كمؤرت ة ؤؤس ش ةؤا  شيوؤؤبط ةيؤي   عةسؤؤى شهدؤحا   فؤؤال  جؤؤاش  مرضؤ  بؤؤيل إال  ؤا مؤؤأله هيموؤظ شةتؤؤيوظ شنمؤؤاؤيظ 

وظ ةنؤث بؤار   ثؤظ ولسؤل   ييؤنوظ فنلغير  إلى   سبحاة  فنلسل ييؤنوظ آنؤل  كأييؤاق  لبخؤن فؤتحميوظ فتطؤلة
مطل  ال  ك  مي  بنن مار شال شبل فةاسي  ةتؤى وتلكؤ  كالحلقؤ  ثؤظ  قؤال لؤألرض هةيتؤي ثملتؤك شرني بلكتؤك فنرمئؤذ 
تأكل  لعصا   م   للماة  فتشبعوظ شيست ير   قح وا شيبار    في  للسؤل ةتؤى إ   ليقحؤ  مؤ   إلبؤل ت  ؤي  ل ئؤام 

 ليقح  م   لايظ ت  ي  ل خذ فينيمؤا يؤظ كؤذلك إذ  عؤث   ييؤنوظ ريحؤا    م   لبقل ت  ي  لقيني  ش ليقح م   لياس ش
آنبؤؤ  فتأرؤؤذ تحؤؤن هللا ؤؤاآوظ فت ؤؤبة رشح كؤؤل مسؤؤيظ شيبقؤؤى سؤؤا ل  ليؤؤاس وتوؤؤارجر  كمؤؤا تتوؤؤارج  لحمؤؤل فعيؤؤنوظ تقؤؤرم 

 (.   لساي 
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 4077 ييةؤؤ  شسؤيظ ف ؤؤا  هك ؤل رطيتؤؤ  ةؤؤاو ا ثؤظ رطييؤؤا رسؤرل    دؤؤيى   :   يؤ  هبؤؤي همامؤ   لبؤؤاييي  ؤؤال 
ةؤؤاثياه يؤؤ   لؤؤاجال شةؤؤذرةاه ف ؤؤا  مؤؤ   رلؤؤ  ه   ؤؤال إةؤؤ  لؤؤظ ت ؤؤ  فتيؤؤ  فؤؤي  ألرض ميؤؤذ ذره   ذريؤؤ  هللانم هي ؤؤظ مؤؤ  
فتيؤؤ   لؤؤاجال شى    لؤؤظ وبعؤؤث ةيةؤؤا إال ةؤؤذر همتؤؤ   لؤؤاجال شهةؤؤا هللارؤؤل  ألةيةؤؤاء شهةؤؤتظ هللارؤؤل  ألمؤؤظ شيؤؤر ال محالؤؤ  شى  

ول ةةكظ فأةا ةجة  ل ل مسيظ شى   خلج م   عاي ف ؤل  مؤلئ ةجؤة  ة سؤ  و  رية تؤي ييؤى كؤل  خلج شهةا بن  ظ
مسيظ شىة   خلج م  ري  بن   لشام ش لعل ق فةعنث  منيا شيعنث بؤماال  ؤا عبؤان   فؤاثيتر  فؤلةي سأدؤ   ل ؤظ دؤ   

قؤرل هةؤا ربكؤظ شال تؤلش  ربكؤظ ةتؤى تمرتؤر  لظ  ص وا إ اه ةيي  ييي إة  ويؤاه فةقؤرل هةؤا ةيؤي شال ةيؤي  عؤاي ثؤظ و يؤي فة
شىة  هيرر شى  ربكظ لؤةس  ؤأيرر شىةؤ  مكتؤرص بؤن  ينيةؤ  كؤافل  قؤلؤه كؤل مؤمم  كاتؤب شى  مؤ  فتيتؤ  ه  معؤ  جيؤ  
شةار  فياره جي  شجيت  ةار فم   بتيى بياره فيةسؤتانث  ؤاهلل شلةقؤله فؤر تم  ل وؤف فت ؤر  ييةؤ  بؤلن  شسؤالما كمؤا كاةؤن 

ل  ةظ شى  مؤؤ  فتيتؤؤ  ه   قؤؤرل أليل بؤؤي هرهوؤؤن إ   ع ؤؤن لؤؤك ه ؤؤا  شهمؤؤك هتشؤؤوا هةؤؤي ربؤؤك فةقؤؤرل ةعؤؤظ  ليؤؤار ييؤؤى إبؤؤ
فنتم ل ل  بةطاةا  فؤي دؤرر  هبةؤ  شهمؤ  فةقؤرال   ؤا بيؤي  تبعؤ  فلةؤ  ربؤك شى  مؤ  فتيتؤ  ه   سؤيط ييؤى ة ؤس ش ةؤا  

لةي ه ع ؤؤ   آل  ثؤؤظ وؤؤحيظ ه  لؤؤ  ربؤؤا فةقتيوؤؤا شييشؤؤليا  الميشؤؤار ةتؤؤى ويقؤؤى بؤؤقتن  ثؤؤظ  قؤؤرل  ة ؤؤلش  إلؤؤى ييؤؤاي يؤؤذ  فؤؤ
غنؤؤلي فنبع ؤؤ    شيقؤؤرل لؤؤ   لخينؤؤث مؤؤ  ربؤؤك فةقؤؤرل ربؤؤي   شهةؤؤن يؤؤاش   هةؤؤن  لؤؤاجال و  مؤؤا كيؤؤن  عؤؤا هبؤؤا 

ي  يطة  ي  هبي سعنا  ؤال  ؤال رسؤرل    دؤيى   ييةؤ   ... صنل   ك ميي  لنرم  ال هبر  لحس   لطيافسي 
ي نرج  في  لجي   ال  ال هبر سعنا و  مؤا كيؤا ةؤل  ذلؤك  للجؤل إال يمؤل بؤ   لخطؤاص شسيظ ذلك  للجل هرف  همت

ةتؤؤى مضؤؤى لسؤؤيني   ؤؤال  لمحؤؤاربي ثؤؤظ رجعيؤؤا إلؤؤى ةؤؤاوث هبؤؤي ر فؤؤ   ؤؤال شى  مؤؤ  فتيتؤؤ  ه   ؤؤأمل  لسؤؤماء ه  تمطؤؤل 
م  إال يي ؤؤن شى  فتمطؤل شيؤأمل  ألرض ه  تييؤن فتييؤن شى  مؤ  فتيتؤ  ه   مؤؤل  ؤالحي فةكذبرةؤ  فؤال تبقؤى لوؤظ سؤا 

فةؤؤأمل  لسؤؤماء ه  تمطؤؤل فتمطؤؤل شيؤؤأمل  ألرض ه  تييؤؤن فتييؤؤن ةتؤؤى تؤؤلشح  مؤؤ  فتيتؤؤ  ه   مؤؤل  ؤؤالحي فةصؤؤا رة 
مر بنوظ م  ورموظ ذلك هسم  ما كاةؤن شهي مؤ  شهمؤاه رر دؤل شهنره ضؤلشيا شىةؤ  ال وبقؤى بؤيء مؤ   ألرض إال 

إال لقنتؤ   لمال  ؤ   السؤنرف دؤيت  ةتؤى ويؤحل  اةقا ايمؤ شآئ  شظول يية  إال مك  ش لماوي  ال  أتنوما مؤ  ةقؤب مؤ 
ثظ  ل ليب  ألةمل ثظ ميقط   لسبخ  فتلجف  لماوي   أييوا ثال  رج ات فال وبقؤى ميؤافق شال ميافقؤ  إال رؤلج إلةؤ  
فتي ي  لخيث ميوا كما وي ؤي  ل نؤل ريؤث  لحاوؤا شيؤايي ذلؤك  لنؤرم وؤرم  لخؤالص فقالؤن هم بؤليك بيؤن هبؤي  لعكؤل 

رسؤؤرل   فؤؤأو   لعؤؤلص ورمئؤؤذ  ؤؤال يؤؤظ ورمئؤؤذ  ينؤؤل شجيوؤؤظ بينؤؤن  لمقؤؤاس شىمؤؤاموظ رجؤؤل دؤؤالم فينيمؤؤا إمؤؤاموظ  ؤؤا  ؤؤا 
تقؤؤام  صؤؤيي بوؤؤظ  لصؤؤبم إذ ةؤؤحل ييؤؤنوظ عةسؤؤى بؤؤ  مؤؤليظ  لصؤؤبم فلجؤؤ  ذلؤؤك  إلمؤؤام وؤؤي م  مشؤؤي  لقوقؤؤلي لنتقؤؤام 

لؤؤك هقةمؤؤن فةصؤؤيي بوؤؤظ إمؤؤاموظ  عةسؤى  صؤؤيي  اليؤؤاس فةضؤؤ  عةسؤؤى وؤؤاه بؤن  كتفةؤؤ  ثؤؤظ  قؤؤرل لؤؤ  تقؤؤام فصؤل فلةوؤؤا
فؤؤلذ   ةصؤؤلف  ؤؤال عةسؤؤى ييةؤؤ   لسؤؤالم  فتحؤؤر   لبؤؤاص فة ؤؤتم ششر ءه  لؤؤاجال معؤؤ  سؤؤبعر  هلؤؤف هفؤؤل كيوؤؤظ ذش سؤؤةا 
محيى شساج فؤلذ  ة ؤل إلةؤ   لؤاجال ذ ص كمؤا وؤذشص  لميؤم فؤي  لمؤاء شييطيؤق ياربؤا شيقؤرل عةسؤى ييةؤ   لسؤالم إ  

 ؤاص  ليؤا  لشؤل ي فةقتيؤ  فنوؤحم    لنوؤرن فؤال وبقؤى بؤيء ممؤا ريؤق   لي فةك ةصرل لؤ  تسؤبقيي بوؤا فناركؤ  ثؤظ 
هفل إال هةطق   ذلك  لشيء ال ةجل شال بجل شال ن  ؤ  إال  لال ؤا  فأةوؤا مؤ  بؤجليظ ال تيطؤق إال  ؤال  وتر ر    

هربعؤؤؤر  سؤؤؤي   لسؤؤؤي   ؤؤؤا ييؤؤؤا    لمسؤؤؤيظ يؤؤؤذ  هفؤؤؤل فتعؤؤؤال   تيؤؤؤ   ؤؤؤال رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  شى  ه امؤؤؤ  
كيصؤؤف  لسؤؤي  ش لسؤؤي  كالشؤؤول ش لشؤؤول كالجمعؤؤ  شهللارؤؤل ه امؤؤ  كالشؤؤلر   صؤؤبم هةؤؤاكظ ييؤؤى  ؤؤاص  لماويؤؤ  فؤؤال وييؤؤ  
 ابوا  آلرل ةتؤى  مسؤي فقنؤل لؤ   ؤا رسؤرل   كةؤا ةصؤيي فؤي تيؤك  أل ؤام  لقصؤار  ؤال تقؤارش  فنوؤا  لصؤال  كمؤا 
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ل    ديى   يية  شسؤيظ فةكؤر  عةسؤى بؤ  مؤليظ ييةؤ   لسؤالم تقارشةوا في يذه  أل ام  لطر ل ثظ دير   ال رسر 
فؤي همتؤؤي ةكمؤا يؤؤاال شىمامؤا مقسؤؤطا وؤؤاق  لصؤينب شيؤؤذ م  لخيحيؤل شيضؤؤ   لجحيؤؤ  شيتؤل   لصؤؤا   فؤال  سؤؤعى ييؤؤى 
با  شال  عنل شتلف   لشحياء ش لتباغة شتيحع ةم  كل ذ ت ةم  ةتى وارل  لرلنا وؤاه فؤي  لحةؤ  فؤال تضؤله شت ؤل 

نؤؤا   ألسؤؤا فؤؤال  ضؤؤليا شيكؤؤر   لؤؤذ ب فؤؤي  لاؤؤيظ كأةؤؤ  كييوؤؤا شتمؤؤأل  ألرض مؤؤ   لسؤؤيظ كمؤؤا  مؤؤأل  إلةؤؤاء مؤؤ   لمؤؤاء  لرل
شت ؤؤر   ل يمؤؤ  ش ةؤؤا  فؤؤال  عيؤؤا إال   شتضؤؤ   لحؤؤلص هشه ريؤؤا شتسؤؤيب  ؤؤليش مي وؤؤا شت ؤؤر   ألرض ك ؤؤا ثؤؤرر  ل ضؤؤ  

بعوظ شيجتمؤؤ   لي ؤؤل ييؤؤى  للماةؤؤ  فتشؤؤبعوظ تييؤؤن ةباتوؤؤا  عوؤؤا هللانم ةتؤؤى  جتمؤؤ   لي ؤؤل ييؤؤى  لقطؤؤف مؤؤ   لعيؤؤب فةشؤؤ
شيكؤر   ل ؤؤرر  كؤذ  شكؤؤذ  مؤؤ   لمؤال شت ؤؤر   ل ؤؤلس  الؤاريومات  ؤؤالر   ؤؤا رسؤرل   شمؤؤا وؤؤلرم  ل ؤلس  ؤؤال ال تلكؤؤب 
لحؤؤلص هبؤؤا   نؤؤل لؤؤ  فمؤؤا  ايؤؤي  ل ؤؤرر  ؤؤال تحؤؤل   ألرض كيوؤؤا شى   يؤؤل رؤؤلشج  لؤؤاجال ثؤؤال  سؤؤير ت بؤؤا ن  صؤؤنب 

   لسماء في  لسي   ألشلى هللات تحبس ثيؤث مطليؤا شيؤأمل  ألرض فتحؤبس ثيؤث ةباتوؤا  لياس فنوا جرع باوا  أمل 
ثؤظ  ؤأمل  لسؤماء فؤؤي  ل اةةؤ  فتحؤبس ثي ؤؤي مطليؤا شيؤأمل  ألرض فتحؤبس ثي ؤؤي ةباتوؤا ثؤظ  ؤؤأمل    لسؤماء فؤي  لسؤؤي  

 ء فؤال تبقؤى ذ ت ظيؤف  ل ال   فتحبس مطليا كي  فال تقطل  طل  شيأمل  ألرض فتحبس ةباتوا كي  فال تيين رضؤل 
 لتحمنؤا شيجؤؤلي  إال يي ؤن إال مؤا بؤاء    نؤؤل فمؤا  عؤةش  ليؤاس فؤؤي ذلؤك  لحمؤا   ؤال  لتوينؤؤل ش لت ينؤل ش لتسؤيةم ش

ذلك يينوظ مجل   لطعام  ال هبر ييا   سمعن ه ا  لحس   لطيافسؤي  قؤرل سؤمعن ييؤا  لؤلةم   لمحؤاربي  قؤرل 
 (  . ص ةتى في  ل تاصويباي ه  واف  يذ   لحاوث إلى  لممن

 
 صويح ا)ن حباو :

 6784  ثظ لقؤي ةيؤي    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  بؤ  دؤا ا شمعؤ  :   ي  هبي ةضل  ي  جابل ب  ييا    ال
هبؤر  كؤل شيمؤؤل  ؤال ش بؤ  دؤؤا ا مؤ   لايمؤا  فقؤؤال لؤ  رسؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  هتشؤؤوا هةؤي رسؤرل    ؤؤال 

ال ةيؤؤي   هللاميؤؤن  ؤؤاهلل شبلسؤؤرل   ؤؤال فقؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  مؤؤا تؤؤل   ؤؤال هتشؤؤوا هةؤؤي رسؤؤرل   فقؤؤ
هر  يلبؤؤا ييؤؤى  لمؤؤاء فقؤؤال  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  تؤؤل  يؤؤلش إبيؤؤةس ييؤؤى  لبحؤؤل  ؤؤال  ة ؤؤل مؤؤا تؤؤل   ؤؤال هر  

ر يؤ   لر ؤؤن  لؤؤذي دؤان ن  شكؤؤاذبن  فقؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ لؤؤبس ييؤي ة سؤؤ  فؤاياه   ذكؤؤل  إلربؤؤا
 ( .  شلا فة   لاجال 

 6787 هةؤؤ   ؤال ل اآمؤ  بيؤن قؤةس ةؤؤاثنيي  شؤيء سؤمعتة  مؤ  رسؤرل    دؤؤيى    :   يؤ   حنؤى بؤ   عمؤل
ثؤؤظ ةؤؤرني  الصؤؤال    ييةؤؤ  شسؤؤيظ  شال تحؤؤاثنيي  شؤؤيء لؤؤظ تسؤؤمعة  مؤؤ  رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   الؤؤن ةعؤؤظ

فصعا رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  لمييؤل فحمؤا   شهثيؤى ييةؤ  ش ؤال إةؤي جامع  فاجتم   لياس شفحير   الن 
لظ هجمعكظ للغب  شال لل ب  شل   ةاوث ةاثية  تمةظ  لا ري هيظ هةؤ  ركؤب  لبحؤل فؤي ثالثؤن  رجؤال مؤ  لخؤظ شجؤذ م 

ل  ؤؤال فخلجيؤؤا إلنوؤؤا إلؤؤى جحيؤؤل  فؤي  لبحؤؤ   ؤال فيعؤؤب بيؤؤا  لبحؤؤل شربمؤا  ؤؤال لعؤؤب بيؤؤا  لمؤرج بؤؤول  ثؤؤظ  ؤؤذف بيؤا  لسؤؤ ن
فيقنتيؤؤا جاريؤؤ  تجؤؤل بؤؤعليا ال ةؤؤاري مقييؤؤ  يؤؤي هم مؤؤابل   ييؤؤا مؤؤا هةؤؤن  الؤؤن هةؤؤا  لجساسؤؤ   ييؤؤا هريلييؤؤا  الؤؤن ييؤؤةكظ 

 سؤتخيلكظ  ؤال فؤارييا ييةؤ  فؤلذ  رجؤل ذكؤل مؤ  ي مؤ  مؤا بؤاء   شيؤر مرثؤق إلؤى   صاةب  لؤاول شيؤر  خيؤلكظ ش
مؤا هسؤأل ظ ييؤ   ؤالر  سؤييا  ؤال مؤا فعؤل ةخؤل بةسؤا   طعؤظ  ييؤا ةعؤظ  ؤال ةيل  الحاوا فقييا م  هةن  ؤال هريلشةؤي ي

وربؤؤك ه  ال  طعؤؤظ ثؤؤظ  ؤؤال هريلشةؤؤي يؤؤ  يؤؤن  هغؤؤل بوؤؤا مؤؤاء  ييؤؤا ةعؤؤظ  ؤؤال وربؤؤك ه  ال  كؤؤر  بوؤؤا مؤؤاء ثؤؤظ  ؤؤال 
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هريلشةؤؤي يؤؤ  يؤؤذ   للجؤؤل يؤؤل رؤؤلج  ؤؤالر  ةعؤؤظ  ؤؤال إةؤؤ  دؤؤانق فؤؤاتبعره فقييؤؤا مؤؤ  هةؤؤن  ؤؤال هةؤؤا  لؤؤاجال  ؤؤال كومؤؤس 
 ( .  كل ب  بليا  بنئا لظ هة    إال هة   ال تطري ل   ألرض شيأتي ييى جمةعو  في هربعن  دباةافذ

 6793 ه  ب  يمل ره  ب  دا ا في سك  م  سؤكك  لماويؤ  فسؤب   ي  هورص شيينا   ب  يمل ي  ةاف  ثظ
ةتؤؤى سؤؤا  لطليؤؤق بؤؤ  يمؤؤل شش ؤؤ  فةؤؤ  فؤؤاةت ر ةتؤؤى سؤؤا  لطليؤؤق فضؤؤلب  بؤؤ  يمؤؤل  عصؤؤا فسؤؤك  ةتؤؤى يؤؤان فؤؤاةت ر 

فضلب  ب  يمل  عصا معؤ  ةتؤى كسؤليا ييةؤ  فقالؤن لؤ  ة صؤ  مؤا بؤأةك شبؤأة  مؤا ورلعؤك  ؤ  همؤا سؤمعن رسؤرل 
 ( .     ديى   يية  شسيظ   قرل إةما  خلج  لاجال م  غضب   اضيوا

 6798 ؤؤا مؤؤ  هفؤؤل ثؤؤظ وتبؤؤ   لؤؤاجال سؤؤبعر  هل :    هةؤؤس بؤؤ  مالؤؤك  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ 
 ( .  هديوا  يينوظ  لطةالس  

 
 :    لحاكظ  ليةسابرري  هبر ييا المستدر  و   الصويونن

 8419  مؤؤا ةمؤؤن  لبارةؤؤ    يؤؤ  بؤؤ  هبؤؤي ميةكؤؤ   ؤؤال غؤؤاشت ييؤؤى بؤؤ  عبؤؤاس رضؤؤي   ييومؤؤا ذ ت وؤؤرم فقؤؤال
يؤؤذ  ةؤؤاوث دؤؤحةم ةتؤؤى هدؤؤبحن  يؤؤن لؤؤظ  ؤؤال  ؤؤالر  آيؤؤ   ل ركؤؤب ذش  لؤؤذةب فخشؤؤنن ه   كؤؤر   لؤؤاجال  ؤؤا آؤؤلق 

 .(   ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه

 8420 ليؤاجال هللا ؤات معيرمؤات إذ   :   ي  هبي  ينل ي  ييا   ب  يملش ب   لعؤاص رضؤي   ييومؤا  ؤال
يما   مؤ   لعؤل ق فيحلؤن  يسؤلي  فؤاةت لش   لؤاجال  غارت  لعنر  شةحفن  ألةوار ش د ل  لليحا  ش ةتقين مذة  ش

 .يذ  ةاوث دحةم  إلسيان شلظ  خلجاه    . ( غان ا هش ر  حا 

 8473 هتنيؤؤا ي مؤؤا  بؤؤ  هبؤؤي  لعؤؤاص وؤؤرم  لجمعؤؤ  ليعؤؤارض مصؤؤح يا  مصؤؤح   فيمؤؤا  :    يؤؤ  هبؤؤي ةضؤؤل   ؤؤال
ةضؤؤلت  لجمعؤؤؤ  هملةؤؤؤا فاغتسؤؤؤييا شتطنييؤؤؤا شرةيؤؤؤا إلؤؤؤى  لمسؤؤؤجا فجيسؤؤيا إلؤؤؤى رجؤؤؤل  حؤؤؤا  ثؤؤؤظ جؤؤؤاء ي مؤؤؤا  بؤؤؤ  هبؤؤؤي 

 ييؤؤ  سؤؤمعن رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ   قؤؤرل  كؤؤر  ليمسؤؤيمن   لعؤاص فتحرليؤؤا إلةؤؤ  فقؤؤال ي مؤؤا  رضؤي  
ثالث  همصار مصل  ميتقى  لبحلي  شمصل  الجحيل  شمصؤل  الشؤام فة ؤحع  ليؤاس ثؤال  فحيؤات فةخؤلج  لؤاجال فؤي 
يل ض جةش فنوحم م   يل  لمشلق فأشل مصل ولنه  لمصل  لذي  ميتقى  لبحؤلي  فتصؤنل هييوؤا ثؤال  فؤلق فل ؤ  

ظ شتقؤؤرل ةشؤؤام  شةي ؤؤل مؤؤا يؤؤر شفل ؤؤ  تيحؤؤق  ؤؤاأليل ص شفل ؤؤ  تيحؤؤق  المصؤؤل  لؤؤذي ويؤؤنوظ ثؤؤظ  ؤؤأتي  لمصؤؤل  لؤؤذي ت ؤؤة
ويؤنوظ فةصؤنل هييؤ  ثؤال  فؤلق فل ؤ  تقؤرل ةشؤام  شةي ؤؤل مؤا يؤر شفل ؤ  تيحؤق  ؤاأليل ص شفل ؤ  تيحؤق  المصؤل  لؤؤذي 

فةصؤؤؤاص سؤؤؤلةوظ فةشؤؤؤتا ذلؤؤؤك ييؤؤؤنوظ  ويةؤؤؤ  ثؤؤؤظ  ؤؤؤأتي  لشؤؤؤام فنيحؤؤؤاه  لمسؤؤؤيمر  إلؤؤؤى ي بؤؤؤ  هفنؤؤؤق فنبع ؤؤؤر   سؤؤؤلح لوؤؤؤظ
شتصنيوظ مجاي  باوا  شجوا ةتى ه  هةايظ لةحلق شتل  رس  فةأكي  فينيما يظ كؤذلك إذ ةؤان يظ ميؤان مؤ   لسؤحل 
 ؤا هووؤا  ليؤؤاس هتؤاكظ  لاؤر  فةقؤؤرل  عضؤوظ لؤبعة إ  يؤؤذ  لصؤرت رجؤل بؤؤبعا  فنيؤحل عةسؤى بؤؤ  مؤليظ  دؤؤيى   

إمؤام  ليؤاس تقؤام  ؤا رشح   فصؤل بيؤا فةقؤرل إة ؤظ معشؤل يؤذه  ألمؤ  همؤل ء يية  شسؤيظ ييؤا دؤال   ل جؤل فةقؤرل لؤ  
 عضكظ ييى  عة تقام هةن فصل بيا فنتقام فةصيي بوظ فلذ   ةصلف هرؤذ عةسؤى دؤير ت   ييةؤ  ةلبتؤ  ةحؤر 
ذ  لؤؤاجال فؤؤلذ  رهللاه ذ ص كمؤؤا وؤؤذشص  للدؤؤاص فتقؤؤ  ةلبتؤؤ  بؤؤن  ثياشتؤؤ  فةقتيؤؤ  ثؤؤظ ويوؤؤحم هدؤؤحا   فيؤؤةس بؤؤيء ورمئؤؤ

يذ  ةاوث دحةم  إلسؤيان ييؤى بؤل  مسؤيظ ( .  حبس ميوظ هةا  ةتى ه   لحجل  قرل  ا ممم  يذ  كافل فا تي  
 .بذكل هورص  لسختةاةي شلظ  خلجاه   
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 8507 هةؤؤا هييؤؤظ  مؤؤا مؤؤ   :   يؤؤ  ةذ  ؤؤ  بؤؤ   لةمؤؤا  رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
تؤأج  فؤي يؤن  مؤ  رهللاه ش آلرؤل مؤاء هبؤةة فؤل  هنركؤ  مؤي ظ هةؤا فيؤةامة شلةشؤلص  لاجال مي  ةول   هةايما ةار 

م   لذي ول ه ةار  فلة  ماء  ارن شى اكظ ش آلرل فلة   ل تي  ش ييمر  هة  مكتؤرص بؤن  ينيةؤ  كؤافل  قؤلهه مؤ   كتؤب شمؤ  
ى بنتؤؤ  هفنؤؤق شكؤؤل ال  كتؤب شه  إةؤؤا  ينيةؤؤ  ممسؤؤرة  يينوؤؤا ظ ؤل  هةؤؤ   طيؤؤ  مؤؤ  هللارؤؤل همؤؤله ييؤى  طؤؤ   ألرن  ييؤؤ

ش ةا وؤمم   ؤاهلل ش لنؤرم  آلرؤل بؤبط   ألرن  شهةؤ   قتؤل مؤ   لمسؤيمن  ثي ؤا شيوؤحم ثي ؤا شيبقؤى ثي ؤا شيجؤ  ييؤنوظ  لينؤل 
فةقرل  عة  لمممين  لبعة ما تيت ؤلش  ه  تيحقؤر   ؤلرر ة ظ فؤي ملضؤا  ربكؤظ مؤ  كؤا  ييؤاه فضؤل آعؤام فيةاؤا 

ر   لصؤال  ثؤظ ه ييؤر  ييؤى يؤاشكظ فيمؤا  ؤامر   صؤير  ةؤحل عةسؤى بؤ     ييى هرة  شدير  ةؤن  وي جؤل  ل جؤل شيجيؤ
مؤليظ دؤؤير ت   ييةؤ  إمؤؤاموظ فصؤيى بوؤؤظ فيمؤا  ةصؤؤلف  ؤال يكؤؤذ   فلجؤر  بنيؤؤي شبؤن  يؤؤاش    ؤال هبؤؤر ةؤاهم  ؤؤال 
 هبؤؤر يليؤؤل  فنؤؤذشص كمؤؤا تؤؤذشص  إليالؤؤ  فؤؤي  لشؤؤمس ش ؤؤال ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤلش كمؤؤا وؤؤذشص  لميؤؤم فؤؤي  لمؤؤاء شسؤؤيط  
يينوظ  لمسؤيمن  فةقتيؤرةوظ ةتؤى ه   لشؤجل ش لحجؤل لنيؤاني  ؤا ييؤا    ؤا ييؤا  لؤلةم   ؤا مسؤيظ يؤذ  ووؤرني فا تيؤ  
فني نوظ   شي ول  لمسيمر  فةكسلش   لصينب شيقتيؤر   لخيحيؤل شيضؤعر   لجحيؤ  فينيمؤا يؤظ كؤذلك هرؤلج   هيؤل 

سؤتقره فمؤا وؤاير  فةؤ   طؤل  فةقرلؤر  ظولةؤا ييؤى هيؤا  يا مأجرج فةشلص هشلوظ  لبحنل  شيج  هللارؤليظ ش ؤا    أجرج ش
 ؤؤا كؤؤا  يؤؤا ييؤؤا هثؤؤل مؤؤؤاء فةجؤؤ  ةيؤؤي    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  شهدؤؤؤحا   شر ءه ةتؤؤى وؤؤارير  ماويؤؤ  مؤؤ  مؤؤؤا    
فيسطن   قال لوا لا فةقرلؤر  ظولةؤا ييؤى مؤ  فؤي  ألرض فتعؤالر  ةقاتؤل مؤ  فؤي  لسؤماء فنؤاير   ةيةؤ   دؤيى   

سؤؤيظ ييؤؤا ذلؤؤك فنبعؤؤث   ييؤؤنوظ  لةؤؤ  فؤؤي ةيؤؤر وظ فؤؤال وبقؤؤى مؤؤيوظ  شؤؤل فتؤؤمذي ريحوؤؤظ  لمسؤؤيمن  فنؤؤاير ييةؤؤ  ش 
يذ  ةاوث دؤحةم ييؤى بؤل   (.عةسى دير ت   يية  يينوظ فنلسل   يينوظ ريحا فتقذفوظ في  لبحل هجمعن 

  .مسيظ شلظ  خلجاه  

   8508 دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  لؤؤؤاجال ذ ت غؤؤؤؤا   ذكؤؤؤؤل رسؤؤؤرل   :    ليؤؤؤر س بؤؤؤ  سؤؤؤمعا   ل البؤؤؤي  قؤؤؤرل  
فخ ؤؤة فةؤؤ  شرفؤؤ  ةتؤؤى ظييؤؤاه فؤؤي آا  ؤؤ   ليخؤؤل فيمؤؤا رةيؤؤا إلؤؤى رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  يؤؤلف ذلؤؤك فنيؤؤا 
ش ال ما بأة ظ فقييا  ؤا رسؤرل   ذكؤلت  لؤاجال  لاؤا   فخ ضؤن شرفعؤن ةتؤى ظييؤاه فؤي آا  ؤ  مؤ   ليخؤل  ؤال إ  

ةجةج  نشة ظ شى   خلج شلسن فةكظ ف ل  مؤلئ ةجؤة  ة سؤ  و  رية تؤي ييؤى كؤل مسؤيظ إةؤ   خلج شهةا فةكظ فأةا 
بؤاص  طؤؤط لحنتؤؤ   ا مؤؤ  كأةؤ  بؤؤية   لعؤؤح  بؤؤ   طؤؤ  فمؤ  رهللاه مؤؤي ظ فيةقؤؤله فؤؤر تم سؤؤرر   ل وؤف ثؤؤظ  ؤؤال هر ه  خؤؤلج مؤؤا 

شمؤؤا لي ؤ  فؤؤي  ألرض  ؤال هربعؤؤن   بؤن   لشؤام ش لعؤؤل ق فعؤا   منيؤؤا شيؤا  بؤؤماال  ؤا عبؤؤان    ثيتؤر   ييؤا  ؤؤا رسؤرل  
ورما ورم كسي  شيؤرم كشؤول شيؤرم كجمعؤ  شسؤا ل ه امؤ  كأ ؤامكظ  ؤال  ييؤا  ؤا رسؤرل   فؤذلك  لؤذي كسؤي   ك نيؤا فةؤ  

فؤي  ألرض  ؤال كالانؤث  سؤتابلت   لؤليم  ؤال فةؤأتي  إسؤل ي دال  ورم  ؤال ال   ؤارش  لؤ   ؤاره  ييؤا  ؤا رسؤرل   فمؤا 
فنممير     شيستجنير  ل  فةؤأمل  لسؤماء فتمطؤل شيؤأمل  ألرض فتييؤن شتؤلشح ييؤنوظ سؤارةتوظ ييى  لقرم فنايريظ 

هآؤؤرل مؤؤا كاةؤؤن نر  شهسؤؤبا  ضؤؤلشيا شهمؤؤاه رر دؤؤل ثؤؤظ  ؤؤأتي  لقؤؤرم فنؤؤايريظ فنؤؤلنش  ييةؤؤ   رلؤؤ  فنيصؤؤلف يؤؤيوظ 
فنيطيؤؤق شتتبعؤؤ  فتتبعؤؤ  همؤؤر لوظ شيصؤؤبحر  ممحيؤؤن  مؤؤا  أوؤؤاووظ بؤؤيء ثؤؤظ  مؤؤل  الخلبؤؤ  فةقؤؤرل لوؤؤا  رلجؤؤي كيؤؤره  

كيرهيا كةعاسنب  ليحل ثظ واير رجال مسؤيما بؤا ا فةضؤلب   السؤةا فةقطعؤ  جؤحلتن   طؤ  رمةؤ   لاؤلض ثؤظ وؤايره 
فةقيؤؤل وتويؤؤل شجوؤؤ  شيضؤؤحك  ؤؤال فينيمؤؤا يؤؤر كؤؤذلك إذ  عؤؤث   تعؤؤالى عةسؤؤى بؤؤ  مؤؤليظ فنيؤؤحل ييؤؤا  لميؤؤار   ليةضؤؤاء 

ن  إذ آأآؤؤأ رهسؤؤ   طؤؤل شىذ  رفعؤؤ  تحؤؤار ميؤؤ  جمؤؤا  بؤؤل ي نمشؤؤق فؤؤي موؤؤلشنتن  ش ضؤؤعا كفةؤؤ  ييؤؤى هجيحؤؤ  مي ؤؤ
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كاليملم شال  حل ل افل  جا ريم ة س  إال مات ويتوي ةنث ويتوي آلف  فةطيب  ةتى واركؤ  ييؤا  ؤاص لؤا فةقتيؤ    
ثظ  أتي عةسى ب  مليظ ييةؤ   لسؤالم ةيؤي    رمؤا  ؤا يصؤموظ   ميؤ  فةمسؤم يؤ  شجوؤ  شيحؤاثوظ يؤ  نرجؤاتوظ 

ينيما يظ كذلك إذ هشةى   إلة   ا عةسى إةي  ا هرلجن عبان  لي ال وؤا   ألةؤا  قتؤالوظ ةؤله عبؤاني في  لجي  ف
مؤؤأجرج شيؤؤظ مؤؤ  كؤؤل ةؤؤاص ويسؤؤير  شيمؤؤل هشلوؤؤظ ييؤؤى  حنؤؤل   لطيليؤؤ  فةشؤؤلبر  مؤؤا  إلؤؤى  لطؤؤرر شيبعؤؤث    ؤؤأجرج ش

ى شهدؤؤحا   ةتؤؤى  كؤؤر  رهس  ل ؤؤرر فنوؤا ثؤؤظ  مؤؤل هللارؤؤليظ فةقرلؤؤر  لقؤؤا كؤا  فؤؤي يؤؤذ  مؤؤاء مؤؤل  فةحصؤؤل ةيؤي   عةسؤؤ
ألةؤؤايظ ورمئؤؤذ رنؤؤل مؤؤ  ما ؤؤ  نويؤؤار ألةؤؤاكظ  لنؤؤرم فنلغؤؤب ةيؤؤي    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  شهدؤؤحا   إلؤؤى   يؤؤح 
شجؤؤل فنلسؤؤل   ييؤؤنوظ  لياؤؤف فؤؤي ر ؤؤابوظ فةصؤؤبحر  فلسؤؤى كمؤؤرت ة ؤؤس ش ةؤؤا  فنوؤؤبط ةيؤؤي    دؤؤيى   ييةؤؤ  

إال ش ؤا مؤأله   بؤحيموظ شةتؤيوظ شنمؤا وظ شيلغؤب ةيؤي    دؤيى   ييةؤ  شسيظ  شهدحا   ال  جاش  مرض  بيل 
شسيظ شهدحا   إلى   فنلسؤل آنؤل  كأييؤاق  لبخؤن فؤتحميوظ شتطؤلةوظ ةنؤث بؤاء ثؤظ ولسؤل   مطؤل  ال  كؤ  ميؤ  

ذ تأكؤؤؤل بنؤؤن مؤؤؤار شال شبؤؤؤل فةاسؤؤؤل  ألرض ةتؤؤؤى وتلكوؤؤا كالحل ؤؤؤ  ثؤؤؤظ  ؤؤؤال لؤؤؤألرض هةيتؤؤي ثمؤؤؤل  شرني بلكتؤؤؤك فنرمئؤؤؤ
  لعصؤؤا   مؤؤ   للماةؤؤ  شيسؤؤت ير   قح وؤؤا شيبؤؤار  فؤؤي  للسؤؤل ةتؤؤى ه   ليقحؤؤ  مؤؤ   إلبؤؤل لت  ؤؤي  ل ئؤؤام مؤؤ   ليؤؤاس ش

 ليقحؤ  مؤ   لاؤيظ ت  ؤي  ل خؤذ فينيمؤا يؤظ كؤذلك إذ  عؤث   ريحؤا آنبؤ  تأرؤذ تحؤؤن   ليقحؤ  مؤ   لبقؤل ت  ؤي  لقينيؤ  ش
يؤذ  ةؤاوث ( . جر  كما توارج  لحمل فعينوظ تقؤرم  لسؤاي  هللا اآوظ شت بة رشح كل مسيظ شيبقى سا ل  لياس وتوار 

 .دحةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاه 

   8551  يؤ  يشؤؤام بؤؤ  يؤؤامل  ألةصؤؤاري رضؤؤي   ييؤؤ   ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  إ  رهس
ربؤي   شييةؤ  تركيؤن  لاجال م  شر    ةبك ةبك شهة  سةقرل هةا ربكؤظ فمؤ   ؤال هةؤن ربؤي  فتؤت  شمؤ   ؤال كؤذبن 

  .ةم ييى بل   لشةخن  شلظ  خلجاهشىلة  هةنب فال  ضله هش  ال فال فتي  يية  يذ  ةاوث دح
  8561 ه  رسؤرل    دؤيى   ييةؤ   :   ي  هبي  لح يلي  ي  ك نل ب  مل  يؤ  بؤ  يمؤل رضؤي   ييومؤا

   الر  شما آعام  لمال     ؤال آعؤاموظ مؤيطقوظ شسيظ  سئل ي  آعام  لمممين  في هم   لاجال  ال آعام  لمال  
يؤذ  ةؤاوث ( . التسيةم ش لتقا س فم  كا  ميطق  ورمئؤذ  لتسؤيةم ش لتقؤا س هذيؤب   ييؤ   لجؤرع فيؤظ  خؤش جريؤا 

 .دحةم  إلسيان ييى بل  مسيظ شلظ  خلجاه  

 8614 يى   ييةؤ  شسؤيظ ذكؤل ي  ييا  للةم  ب  جينل ب  ة نل ي  هبة  ي  جاه:    ثظ ه  رسرل    د
 لؤؤؤاجال فقؤؤؤال إ   خؤؤؤلج فأةؤؤؤا ةجةجؤؤؤ  شى   خؤؤؤلج ف ؤؤؤل  مؤؤؤلئ ةجؤؤؤة  ة سؤؤؤ  و  رية تؤؤؤي ييؤؤؤى كؤؤؤل مسؤؤؤيظ هال شىةؤؤؤ  
مطمرس  لعن  كأةوا ين  ييا  لعح  ب   ط   لخح يي هال فلة  مكتؤرص بؤن  ينيةؤ  كؤافل  قؤله كؤل مسؤيظ فمؤ  ل ةؤ  

ش لعؤل ق فعؤا   منيؤا شيؤا  بؤؤماال  ؤا عبؤان    ثيتؤر  ثالثؤا فقنؤل  ؤؤا  مؤي ظ فيةقؤله   اتحؤ   ل وؤف  خؤلج مؤ  بؤؤن   لشؤام
رسؤؤرل   فمؤؤا مك ؤؤ  فؤؤي  ألرض  ؤؤال هربعؤؤر  ورمؤؤا وؤؤرم كالسؤؤي  شيؤؤرم كالشؤؤول شيؤؤرم كالجمعؤؤ  شسؤؤا ل ه امؤؤ  كأ ؤؤامكظ 

إلسؤؤيان  ؤؤالر   ؤؤا رسؤؤرل   ف ةؤؤا ةصؤؤي   الصؤؤال  ورمئؤؤذ دؤؤال  وؤؤرم هش ةقؤؤار  ؤؤال بؤؤل تقؤؤارش (. يؤؤذ  ةؤؤاوث دؤؤحةم  
 شلظ  خلجاه .

  8631  ي  محج  ب   ألنرع رضي   يي  :   ه  رسرل    ديى   يية  شسيظ  رطؤب  ليؤاس فقؤال ثؤظ
ورم  لخالص شما ورم  لخالص ثال  مل ت فقنؤل  ؤا رسؤرل   مؤا وؤرم  لخؤالص فقؤال  جؤيء  لؤاجال فةصؤعا هةؤا  

إلؤؤى يؤؤذ   لقصؤؤل  ألبؤؤةة يؤؤذ  مسؤؤجا هةمؤؤا ثؤؤظ  ؤؤأتي  لماويؤؤ  فةطيؤؤ  فني ؤؤل إلؤؤى  لماويؤؤ  فةقؤؤرل ألدؤؤحا   هال تؤؤلش  
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فةجا  كل ةقؤب مؤ  ةقابوؤا مي ؤا مصؤيتا فةؤأتي سؤبح   لجؤلف فةضؤلص رش  ؤ   لماويؤ  ثؤال  رج ؤات فؤال وبقؤى ميؤافق 
شال ميافقؤؤ  شال محمؤؤرن شال فاسؤؤق  إال رؤؤلج إلةؤؤ  فؤؤتخيم  لماويؤؤ  شذلؤؤك وؤؤرم  لخؤؤالص( . يؤؤذ  ةؤؤاوث دؤؤحةم ييؤؤى 

  خلجاه . بل  مسيظ شلظ 
    

 رةم    . ييي ب  هبي  كل  لون ميلممل        مجمة ال وائد
  ذكؤل  لؤاجال ثؤظ رسؤرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  فقؤال ألةؤا ل تيؤ   عضؤكظ هرؤرف ييؤاي :   شي  ةذ     ؤال

ال كينؤل  إال ل تيؤ  م  فتي   لاجال شل  ويجر هةا مما  ييوا إال ةجا ميوا شما ديعن فتي  ميؤذ كاةؤن  لؤاةةا دؤانل  ش 
 .  ليح ر شرجال  رجال  لصحةم رش ه هةما ش ( .   لاجال

  لما ةسي  إدطخل إذ  ميان وياني هال إ   لاجال  ا رؤلج  ؤال فيقؤنوظ  لصؤعب :   ... ي  ر با ب  سعا  ال
 لؤاجال ةتؤى  ب  ج ام  فقال لرال ما تقرلر  ألريلت ظ إةي سمعن رسرل    دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   قؤرل ال  خؤلج

  ب  هةما م  رش  ؤ    ةؤ  يؤ  دؤ ر    رش ه ييا( . وذيل  لياس ي  ذكله شةتى تتل   أل م  ذكله ييى  لميابل 
 .ب  يملش شيي دحةح  كما  ال  ب  معن  شب ة  رجال  ثقات  

     جؤؤن سؤؤمعن رسؤرل    دؤيى   ييةؤؤ  شسؤيظ  ةؤان   لصؤؤال  جامعؤ  فخل :   شيؤ  فاآمؤ  بيؤؤن قؤةس  الؤن
فؤؤي ةسؤؤر  مؤؤ   ألةصؤؤار ةتؤؤى هتنيؤؤا  لمسؤؤجا فصؤؤيى بيؤؤا رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  دؤؤال   ل وؤؤل ثؤؤظ دؤؤعا 
 لمييل  الن فاآم  فلهون رسرل    ديى   يية  شسيظ  ر فعا وا   ةتؤى رهوؤن بةؤاض إ طةؤ  ثؤظ  ؤال هال هريؤلكظ 

ي ييةؤ  سؤؤاي  ثؤظ هريؤم ثؤؤظ سؤلي ييؤ  ثؤؤظ  ؤال بؤل فؤؤي ه  يؤذه آنبؤ  ثالثؤؤا ثؤظ  ؤال هال هريؤؤلكظ ه  ةحؤر  لشؤام ثؤؤظ هغمؤ
ةحؤؤر  لعؤؤل ق بؤؤل يؤؤر فؤؤي ةحؤؤر  لعؤؤل ق  خؤؤلج ةؤؤن   خؤؤلج مؤؤ  بيؤؤا   قؤؤال لوؤؤا هدؤؤيوا  مؤؤ   ليؤؤ  مؤؤ   ل يؤؤا  قؤؤال لوؤؤا 

 خلج ةن   خلج ييى مقامت  سبعر  هل ا يينوظ  لسةجا  مع  ةول   ةول مؤ  مؤاء شةوؤل مؤ  ةؤار فمؤ   أبا  ر تق
رش ه . (   نرؤؤؤل  ليؤؤؤار فينؤؤؤاريوا فلةوؤؤؤا مؤؤؤاء   نرؤؤؤل  لمؤؤؤاء فؤؤؤال وؤؤؤارل فلةؤؤؤ  ةؤؤؤار شىذ   نؤؤؤل لؤؤؤهنر  مؤؤؤي ظ ذلؤؤؤك فقنؤؤؤل لؤؤؤ

 . لطيل ةي في  ل ينل ش ألشسط في ةاو وا  لطريل شفة  سةا ب  مسكن  شير ضعةا جا    

  بؤ  معؤتظ شكؤا  مؤ  هدؤحاص  لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ   ةؤحل ييؤى ييؤا:   شي  سيةما  ب  بواص  ؤال  
يي ي   لييي  ديى   يية  شسيظ هة   ال  لاجال لةس    ر ا إة   جيء مؤ   يؤل  لمشؤلق فنؤاير لؤي فنتبؤ  فحاث

شبيصب ليياس فةقاتيوظ شي ول يينوظ فال وح ل ييى ذلك ةتى  قام  ل رف  فة ول نو    شيعمؤل  ؤ  فنتبؤ  شيحؤب 
 ؤؤ  فةمكؤؤث  عؤؤا ذلؤؤك ةتؤؤى  قؤؤرل هةؤؤا   ييؤؤى ذلؤؤك ثؤؤظ  قؤؤرل  عؤؤا ذلؤؤك إةؤؤي ةيؤؤي فة ؤؤحع مؤؤ  ذلؤؤك كؤؤل ذي لؤؤب شي ار 

فتاشؤى ينيؤ  شتقطؤ  هذةؤ  شيكتؤب بؤن  ينيةؤؤ  كؤافل فؤال  خ ؤى ييؤى كؤل مسؤيظ فة ار ؤؤ  كؤل هةؤا مؤ   لخيؤق فؤي  يبؤؤ  
م قال ةب  م  رلنل م  إ ما  شيكر  هدحا   شجيؤرنه  لمجؤرس ش لنوؤرن ش ليصؤار  شيؤذه  أليؤاجظ مؤ   لمشؤلكن  

ظ  قط  هيضاءه كل يضر ييى ةا  فة لق بنيوؤا ةتؤى وؤل ه  ليؤاس ثؤظ  جمؤ  بنيوؤا ثظ واير بلجل فنممل    فةقتل ث
ثظ  ضلص  عصاه فلذ  ير  ا ظ فةقرل هةا   هةنؤي شهمنؤن شذلؤك كيؤ  سؤحل  سؤحل  ؤ  هيؤن   ليؤاس لؤةس  عمؤل مؤ  

   .محما  لرر ق شير متلش   رش ه  لطيل ةي شفة  سعنا ب ( . ذلك بنئا 
   نرين ييى وحيا ب  معاشي  فينيؤا ةحؤ  ييؤاه جيؤرس إذ هتؤاه رجؤل فأرؤذ ملفقتؤ   :   الشي   لعليا  ب   لون ظ

  بؤؤ  يمؤؤلش إةؤؤا ليحؤؤا  ييؤؤك    بؤؤ  يمؤؤلش  ؤؤال  عضؤؤيا  ؤؤا ييؤؤا فات ؤؤأ يينوؤؤا  ييؤؤا مؤؤا يؤؤذ   ؤؤال  عضؤؤوظ يؤؤذ  ييؤؤا
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ا شذكؤلش   لؤاجال فقؤالر  هةانوث  ال إة ظ معابل هيل  لعل ق تأرذش   ألةانوث م  هسؤافيوا شال تأرؤذشةوا مؤ  هيالنوؤ
    .رش ه  لطيل ةي شرجال  ثقات  ( . أرضكظ هرض  قال لوا كرفا ذ ت سباخ شةخل  ييا ةعظ  ال فلة   خلج ميوا 

   يؤؤ  هبؤؤي يليؤؤل   ؤؤال ذكؤؤل  لؤؤاجال ثؤؤظ  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  فقؤؤال تيؤؤاه همؤؤ  شيؤؤي مييؤؤرذ  فؤؤي  يليؤؤا فؤؤلذ
 لؤؤلةم   لجمحؤؤي  ؤؤال  لبخؤؤاري  لطيل ةؤؤي فؤؤي  ألشسؤؤط شفةؤؤ  ي مؤؤا  بؤؤ  ييؤؤاشلاتؤؤ  ةميؤؤن  ليسؤؤاء  الخطؤؤا ن  رش ه  

 . مجورل

 

 . هبر  كل ييا   ب  محما ب  هبي بنب   ل رفي المصنا في ارحا    واآلتار
 37492  سمعن ةذ     قرل لر رلج  لاجال آلم      رم في  يرريظ:   ي  ربعي ب  ةل ش  ال . )  
 37499   ال هبؤر  كؤل يؤل  ؤالعل ق هرض  قؤال لوؤا رل سؤا   ؤالر  ةعؤظ  ؤال فؤل   :    الي  سعنا ب   لمسنب 

  (  لاجال  خلج ميوا

 37536  خؤؤلج  لؤؤاجال ييؤؤى :   يؤؤ  هبؤؤي  لط نؤؤل يؤؤ  رجؤؤل مؤؤ  هدؤؤحاص  لييؤؤي  دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ   ؤؤال 
 . (ةمار رجس ييى رجس 

 37537  شيؤب بؤ  كةسؤا  يؤ  يينؤا بؤ  يمنؤل  ةاثيا هبر  كل  ال ةاثيا هبر معاشي  يؤ  يشؤام بؤ  يؤلش  يؤ
لةصبح   لاجال  رم  قرلر  إةا ليصؤحب  شىةؤا لؤيعيظ هةؤ  كؤذ ص شل يؤا  :    ال  ال رسرل    ديى   يية  شسيظ 

 . ( إةما ةصحب  ليأكل م   لطعام شةليى م   لشجل شىذ    ةحل غضب   ةحل يينوظ كيوظ 

 37538  خؤلج  لؤاجال مؤؤ     : م يؤ  هيؤا بؤ  شيؤؤب يؤ  ييؤا    ؤؤالةؤاثيا شكةؤ  يؤ  سؤؤفةا  يؤ  هبؤي  لمقؤؤا 
 .(كرثى 

  37539    إةؤي ألييؤظ هشل هيؤل هبةؤات :   ةاثيا شكة  ي  سفةا  ي  سيم  ي  هبؤي دؤانق  ؤال  ؤال ييؤا
 .  ( قليوظ  لاجال هةتظ هيل  ل رف  

 
 الجامة ال)ن معمر :

 يمؤلش بؤ  هبؤؤي سؤفةا   ل ق ؤي هةؤؤ  هريؤله رجؤل مؤؤ   هريلةؤؤي :   هريلةؤا ييؤا  لؤؤله ق يؤ  معمؤل يؤؤ   لحيؤلي  ؤال
 ألةصؤؤار يؤؤ   عؤؤة هدؤؤحاص محمؤؤا دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤال ذكؤؤل رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  لؤؤاجال 

تي سؤؤباخ  لماويؤؤ  شيؤؤر محؤؤلم ييةؤؤ  ه  وؤؤارل ةقابوؤؤا فتيؤؤت ة  لماويؤؤ   أييوؤؤا ة ضؤؤ  هش ة ضؤؤتن  شيؤؤي أفقؤؤال  ؤؤ
ق شميافقؤؤؤ  ثؤؤؤؤظ وؤؤؤرلي  لؤؤؤؤاجال  يؤؤؤل  لشؤؤؤؤام ةتؤؤؤى  ؤؤؤؤأتي  عؤؤؤة جبؤؤؤؤال  لشؤؤؤؤام  لحلحلؤؤؤ  فةخؤؤؤؤلج إلةؤؤؤ  ميوؤؤؤؤا كؤؤؤل ميؤؤؤؤاف

فةحادليظ شب ةؤ   لمسؤيمن  بؤذرش  جيؤل مؤ  جبؤال  لشؤام فةحادؤليظ  لؤاجال ةؤاهال  أدؤي  ةتؤى إذ  آؤال ييؤنوظ 
 ليالء  ال رجل م   لمسيمن   ا معشل  لمسيمن  ةتى متؤى هةؤتظ يكؤذ  شيؤاش   ةؤاهل  أرضؤكظ يكؤذ  يؤل هةؤتظ 

  هش   وؤلكظ فنبؤا عر  ييؤى  لمؤرت بةعؤ   عيؤظ   هةوؤا  لصؤاق  ظ ستشؤوا كؤ  إةا   لحسينن  بؤن  ه  إال بن
م  هة سوظ ثظ تأرذيظ ظيم  ال وبصل  ملؤ فنوا ك    ال فنيحل  ب  مليظ فةحسؤل يؤ  ه صؤاريظ شبؤن  هظوؤليظ 

رشة  شكيمتؤ  عةسؤى بؤ  مؤليظ  رتؤارش  يية  ألمت   قرلر  م  هةن  ا ييا   فةقرل هةا ييا   شرسرل  ش  رجل
بؤن  إةؤا  ثؤؤال  بؤن  ه  وبعؤث   ييؤؤى  لؤاجال شجيؤرنه شيؤؤذ  ا مؤ   لسؤماء هش  خسؤؤف بوؤظ  ألرض هش  سؤؤيط 
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يينوظ سالةكظ شيكف سالةوظ يؤي ظ فةقرلؤر  يؤذه  ؤا رسؤرل   هبؤ ى لصؤاشرةا شألة سؤيا فنرمئؤذ تؤل   لنوؤرني 
شص  لؤاجال ذوؤ وؤاه سؤة   مؤ   لليؤا  فةقرمؤر  إلؤنوظ فةسؤيطر  ييؤنوظ ش لع ةظ  لطريل  ألكرل  لشؤلشص ال تقؤل 

 ( .يارك  عةسى يظ كما وذشص  للداص ةتى  أتة  هش ةن  ول   ب  مل 
 الفتن ال)ن حما  :

    1202 اؤحش   ؤرم  :   ةاثيا  لرلنا ي  د ر   ب  يملش يم  ةاثؤ  يؤ   لييؤي دؤيى   ييةؤ  شسؤيظ  ؤال 
يينوظ ةتى ويقر   مير   لويا مايرلن  فؤي  لسالسؤل  ا ؤل   لوؤظ ذةؤربوظ فنيصؤلفر  إلؤى  م  همتي  لويا فة تم  

 ( . لشام فةجاش  عةسى ب  مليظ  الشام

 1447  كؤا   قؤال كيؤب  لسؤاي   لؤاجال شمؤ  دؤيل ييؤى فتيؤ   لؤاجال لؤظ   ؤت  :   ي  كعب  ألةبؤار  ؤال
لؤ   لجيؤ  شىذ  ريؤم  للجؤل شكؤذص  لؤاجال مؤل  ش ةؤا  ش ؤال  شلظ   ت  هبا  ةةا شال منتا شم  هنرك  شلظ وتبع  شجين

 ا ييمن م  هةن هةن  لؤاجال ثؤظ  ؤله ييةؤ    اتحؤ  سؤرر   ل وؤف لؤظ  خشؤ  شال  قؤار ه    تيؤ  شكاةؤن لؤ  تيؤك  آل ؤ  
كالتمةم  م   لاجال فطربى لم  ةجا  ل ماة   يل فؤت   لؤاجال شير ةؤ  شدؤااره شلنؤارك  ه ر مؤا م ؤل رةؤار هدؤحاص 

 . ( ا ديى   يية  شسيظ محم

 1479  ماةن  ثماةن  شما تن  هش غنليا خلج  لاجال في سي  ثماةن  و  هييظ هي  ل:   ي  كعب  ال .) 

 1485  ت ؤؤتم  لقسؤؤطيطنية  ثؤؤظ  ؤؤأتنوظ  لخيؤؤل  خؤؤلشج  لؤؤاجال فةكؤؤر   ؤؤاآال ثؤؤظ   ةمؤؤر  ثيؤؤث :   يؤؤ  هرآؤؤا   ؤؤال
 طليؤؤا شفؤؤي  لسؤي   ل اةةؤؤ  ثي نوؤؤا شفؤؤي  ل ال ؤ  تمسؤؤك  طليؤؤا هجمؤؤ  سؤب  سؤؤابريا فتمسؤؤك  لسؤماء فؤؤي تيؤؤك  لسؤؤي  ثيؤث 

فؤال وبقؤؤى ذش ظ ؤؤل شال ةؤؤاص إال ييؤؤك شيقؤ   لجؤؤرع فةمرتؤؤر  ةتؤؤى ال وبقؤؤى مؤؤ  كؤل سؤؤبعن  يشؤؤل  شيوؤؤلص  ليؤؤاس إلؤؤى 
جبؤؤال  لجؤؤرف إلؤؤى هةطاكةؤؤ  شمؤؤ  يالمؤؤات رؤؤلشج  لؤؤاجال ريؤؤم بؤؤلقة  لةسؤؤن  حؤؤار  شال  ؤؤارن  توؤؤام دؤؤيظ هسؤؤكياري  

لوؤؤؤا مر  نؤؤؤن  أل ؤؤؤام ش لشؤؤؤورر  هيتؤؤؤر   لماؤؤؤلص ش لشؤؤؤام مؤؤؤ  هدؤؤؤرلوا شتنؤؤؤبس  ل ؤؤؤل ت ش لعنؤؤؤر  ش ألةوؤؤؤار شييسؤؤؤأشتقطؤؤؤ  
 .  (شمر  نن  أليي   

 1494  خلج  لاجال م   لي  يؤي  ؤالعل ق فة تؤلق  ليؤاس ثؤظ رلشجؤ  فتقؤرل فل ؤ  مؤيوظ :   ي  هبي يليل   ال 
 . (ييظ إلى  لشام ييظ إلى إرر ة ظ 

   1495 خؤلج  لؤاجال مؤ  مؤلش مؤ  :   ب   لمسنب يؤ  هبؤي  كؤل  لصؤاوق رضؤر     ييةؤ   ؤال  ي  سعنا 
 (  . وورنوتوا

 1496 ييؤ   ؤال  يةاثيا وحيا ب  يارش  ي  سعنا ي   تان  ي   ب   لمسنب ي  هبي  كل  لصاوق رضؤ  
 . ( خلج  لاجال م  رل سا  :   

 1497  صل  قال ل   رس شيي  سل  مرلا  لاجال  قلي  م   ل  م:   ي  كعب  ال ) . 

 1498 لؤةس يؤر إةسؤا  :   بؤليم ش لمقؤا م شيمؤلش بؤ   ألسؤرن شك نؤل بؤ  مؤل        ؤالر   ي  جينل بؤ  ة نؤل ش
 . ( إةما ير بةطا 

 1499   ير  ب  دا ا  لذي شلا  الماوي  :   بة   ال هي)   . 
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 1506لييؤؤؤي دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤؤيظ   ييومؤؤا سؤؤم ييؤؤ  بؤؤول بؤؤ  ةربؤؤؤب  سؤؤم  ييؤؤا   بؤؤ  يمؤؤؤلش رضؤؤ   
 قؤؤلهش   لقؤؤلهللا  ال  جؤؤاشه تؤؤل  نوظ كيمؤؤا رؤؤلج مؤؤيوظ  ؤؤل   طؤؤ  ةتؤؤى يؤؤايا  سؤؤةخلج ةؤؤاس مؤؤ   يؤؤل  لمشؤؤلق ش:    قؤؤرل

 ( .  لييي ديى   يية  شسيظ هيان  ييى يشل مل ت كيما رلج ميوظ  ل   ط  ةتى  خلج  لاجال في  قنتوظ

   1518 خؤلج  لؤاجال يؤاش   شمعؤ   :   رسرل   ديى   ييةؤ  شسؤيظ  يي   ال  ال  يي  ةذ    رض 
جيرن م   لنورن شهدياف  ليؤاس معؤ  جيؤ  شةؤار شرجؤال  قؤتيوظ ثؤظ  حنؤنوظ معؤ  جيؤل مؤ  ثليؤا شةوؤل مؤ  مؤاء شىةؤي 
سؤؤأةعن ل ؤؤظ ةعتؤؤ  ه   خؤؤلج ممسؤؤرح  لعؤؤن  فؤؤي جيوتؤؤ  مكتؤؤرص كؤؤافل  قؤؤلهه كؤؤل مؤؤ   حسؤؤ   ل تؤؤاص شمؤؤ  ال  حسؤؤ  

شةاره جي  شير  لمسةم  ل ذ ص شيتبع  مؤ  ةسؤاء  لنوؤرن ثالثؤ  يشؤل هللاالف  مؤله  فؤلةظ رجؤال ميؤ  سؤ نوت   فجيت  ةار
تتبع  ش لقر  يية  ورمئذ  القلهللا  فل  بأة  بالء باوا وبعؤث    لشؤةاآن  مؤ  مشؤارق  ألرض شمااربوؤا فةقرلؤر   ه 

ي ربوؤؤظ شهةؤؤي  ؤؤا جئؤؤتوظ  جيتؤؤي شةؤؤاري فتيطيؤؤق لؤؤ   سؤؤتع  بيؤؤا ييؤؤى مؤؤا بؤؤئن فةقؤؤرل لوؤؤظ  ةطيقؤؤر  فؤؤأريلش   ليؤؤاس هةؤؤ
 لشؤؤؤةاآن  فنؤؤؤارل ييؤؤؤى  للجؤؤؤل هك ؤؤؤل مؤؤؤ  ما ؤؤؤ  بؤؤؤةطا  فنتم يؤؤؤر  لؤؤؤ   صؤؤؤرر  ش لؤؤؤاه ششلؤؤؤاه شىررتؤؤؤ  شمر لةؤؤؤ  شرقةقؤؤؤ  
فةقرلؤر   ؤؤا فؤؤال  هتعلفيؤؤا فةقؤؤرل لوؤؤظ  للجؤؤل ةعؤؤظ يؤؤذ  هبؤؤي شيؤذه همؤؤي شيؤؤذه هرتؤؤي شيؤؤذ  هرؤؤي شيقؤؤرل  للجؤؤل مؤؤا ةبؤؤأكظ 

لةا ما ةيم  فةقرل  للجل إةا  ا هريلةا ه  ياش    لؤاجال  ؤا رؤلج فتقؤرل لؤ   لشؤةاآن  موؤال فةقرلر  بل هةن فأري
ال تقل يذ  فلة  ربكظ وليا يذه جيت   ا جاء بوا شةاره شمع   ألةوار ش لطعام فال آعام إال مؤا كؤا   ييؤ  إال مؤا بؤاء 

ا ه  رسؤؤرل   دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ  ؤؤا ةؤؤا    فةقؤؤرل  للجؤؤل كؤؤذبتظ مؤؤا هةؤؤتظ إال بؤؤةاآن  شيؤؤر  ل ؤؤذ ص  ؤؤا بيايؤؤ
ةؤؤاو  ظ شةؤؤذرةا شهةبأةؤؤا  ؤؤ  فؤؤال ملةبؤؤا  كؤؤظ هةؤؤتظ  لشؤؤةاآن  شيؤؤر يؤؤاش   شلةسؤؤر     عةسؤؤى  بؤؤ  مؤؤليظ ةتؤؤى  قتيؤؤ  

 ( . فةخسم  فنيقيير  را ين  ثظ  ال رسرل   ديى   يية  شسيظ إةما هةاث ظ يذه لتعقيره شت قوره شتعره

 1521 مقامؤؤ   لؤؤاجال سؤؤبعر  هل ؤؤا هسؤؤلع شهجؤؤله مؤؤ   ليمؤؤل   فقؤؤال رجؤؤل مؤؤ  :     بؤؤ  يمؤؤلش  ؤؤال  يؤؤ  ييؤؤا
 . ( ستطة  يمالء  فقال ال هةا إال   

    1522   ويؤؤؤي  لؤؤاجال  ؤؤالعل ق سؤؤؤيتن   حمؤؤا فنوؤؤا يالؤؤؤ  :    لونؤؤ ظ بؤؤؤ  مالؤؤك  لطؤؤا ي رفؤؤؤ   لحؤؤاوث  ؤؤال يؤؤ
ثؤؤظ  قيؤؤل ييؤؤنوظ      فةقؤؤرل لوؤؤظ مؤؤا هللا  ل ؤؤظ ه  تعلفؤؤر  ربكؤؤظ  شتشؤؤلهص  ليؤؤاس إلةؤؤ  فةصؤؤعا ورمؤؤا  لمييؤؤل فةخطؤؤب بوؤؤا

فني ؤؤل مي ؤؤل مؤ   ليؤؤاس مؤؤ  عبؤؤان    رلؤؤ  فةأرؤذه فةقتيؤؤ  شييؤؤحل ييةؤؤ  مي ؤؤا   . فةقؤرل لؤؤ   ا ؤؤل شمؤؤ  ربيؤا فةقؤؤرل هةؤؤا
م   لسماء فةقرل هةايما ل  ةن   قؤرل هةؤا ربكؤظ كؤذص شيقؤرل لؤ  دؤاةب  دؤاق مصؤا ا لصؤاةب  فمؤ  هر ن    ؤ  
 لوؤؤا  ثيتؤؤؤ  شييؤؤؤظ ه   لميؤؤؤك إةمؤؤؤا  صؤؤاق دؤؤؤاةب  شمؤؤؤ  هر ن   ضؤؤؤاللت  بؤؤؤب  ييةؤؤ  فقؤؤؤال إ   لميؤؤؤك ةؤؤؤن   صؤؤؤاق 

 لسؤماء فؤأمطلتوظ شمؤ  رال ؤ  هدؤبحر   هملداةب  إةما  صاق  لاجال تلتنبا لضاللت  ثظ  سنل  لاجال فم  هجا   
ى  لمسؤؤيمن  شيضؤؤنق ييؤؤنوظ ةتؤؤى وؤؤيياوظ ش ؤؤا تبعؤؤن همؤؤر لوظ كيوؤؤا  لؤؤاجال شجؤؤل تبعؤؤ   لنوؤؤرن ش أليؤؤل ص شيقتؤؤل ييؤؤ

 ( . لجوا شةتى ه  هيل  لينن لوظ  لعان تعشنوظ  لعيح  لر ةا   

    1526  لاجال  شل شلات   مله  شلظ ويحل بؤأة  فؤي  لتؤرر   ش إلةجنؤل شل ؤ  ذكؤل فؤي كتؤب :   ي  كعب  ال 
 ر  سؤؤي  فؤؤلذ  ظوؤؤل رؤؤلج إنريؤؤس ش ألةيةؤؤاء ورلؤؤا فؤؤي  ليؤؤ   مصؤؤل  قؤؤال لوؤؤا  ؤؤرس  كؤؤر  بؤؤن  مرلؤؤاه شمخلجؤؤ  ثالثؤؤ

ريؤر   صؤؤلرا  فؤؤي  لمؤا    ش لقؤؤل      إ   لؤؤاجال  ؤا رؤؤلج فؤؤلذ  ه يؤؤل هيؤل  لشؤؤام لخلشجؤؤ  ترجؤ  ةحؤؤر  لمشؤؤلق ثؤؤظ 
ويحل ثظ  اص نمشؤق  لشؤل ي ثؤظ ويؤتمس فؤال  قؤار ييةؤ  ثؤظ وؤل  ثؤظ  لميؤار   لتؤي ثؤظ ةوؤل  ل سؤر  ثؤظ  طيؤب فؤال وؤاري 

 ئ ويؤل  لق فة ول شيعؤال ثؤظ  عطؤى  لخالفؤ  فةسؤتخيف شذلؤك ثؤظ رؤلشج  لمسؤةم شهو  سيك فنيسى كله ثظ  أتي  لمش
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شي ار ؤ  هيؤل  لشؤام فة تؤلق   ألكم  ش ألبلص ةتى وتعجب  لياس ثظ   ول  لسحل شيؤايي  لييؤر  فة تؤلق ييؤ   ليؤاس
كعؤب شيؤظ هيل  لمشلق ثال  فلق فل   تيحق  الشؤام شفل ؤ  تيحؤق  ؤاأليل ص شفل ؤ  تيحؤق  ؤ  فةقيؤل  مؤ  معؤ    ؤال 

 لنوؤؤرن  إلةؤؤ هل ؤؤا ش ؤال  عؤؤة  لعيمؤاء سؤؤبعر  هل ؤؤا شيؤأتي  ألمؤؤظ فةسؤتمايظ ييؤؤى هيؤؤل  لشؤام فةجنيرةؤؤ  شتجمؤ   هربعؤر  
جمةعا فةسنل ةحر  لشام مقامت   لعصا    لمشلقة  معوؤظ هيؤل ص جؤاس ييؤنوظ  لطةالسؤ  فة ؤحع هيؤل  لشؤام فنولبؤر  

 مؤؤله  يؤؤامتوظ إلؤؤى جيؤؤل  لييقؤؤاء  ؤؤا  يتصؤؤمر   ؤؤ  ال  جؤؤاش  مؤؤا إلؤؤى  لجبؤؤال إثيؤؤا يشؤؤل هل ؤؤا مؤؤ   للجؤؤال شسؤؤبع  هللاالف 
بؤؤجل  لميؤؤم شتوؤؤلص إلؤؤى  لسؤؤول شمؤؤيوظ مؤؤ   ؤؤأتي  لقسؤؤطيطنية  فةسؤؤكيوا ثؤؤظ وتل سؤؤير  فةقييؤؤر  سؤؤل يا ةتؤؤى ويحلؤؤر  

  مسؤؤيح  ثؤؤظ  لميؤؤار   لتؤؤي غلبؤؤي ش  عيؤؤم  غلبؤؤي  ألرن  يؤؤ  ةوؤؤل هبؤؤي فطؤؤلس ويطؤؤري إلؤؤنوظ كؤؤل فؤؤار مؤؤ   لؤؤاجال ش
ل  لؤؤاجال فنوؤؤبط مؤؤ  ي بؤؤ  هفنؤؤق فنيؤؤحل بؤؤل ي  ألرن  فةحصؤؤليظ هربعؤؤن  ورمؤؤا فةؤؤأمل ةوؤؤل هبؤؤي فطؤؤلس  ألرن  شيقيؤؤ

فةسؤؤنل إلةؤؤ  ثؤؤظ  قؤؤرل  رجؤؤ  فنلجؤؤ  إلؤؤى مكاةؤؤ  شيقؤؤرل هوؤؤبس فننؤؤبس شيؤؤأمل جيؤؤل ثؤؤرر شجيؤؤل آؤؤرر هيتؤؤا ه  ويتطحؤؤا 
بايؤ  فة وؤلش  لؤ   ل يؤره فنيتطحا  شيأمل  لؤليم فت نؤل  لسؤحاص مؤ   لبحؤل فتمطؤل  ألرض فتييؤن شيؤأمل ذريتؤ   ات

فؤؤال  مؤؤلش   خلبؤؤ  شال هرض فنوؤؤا كيؤؤح إال ةيؤؤذ إلةؤؤ  كيؤؤؤحه شمعؤؤ   ينؤؤل مؤؤ   لجؤؤ  فنتشؤؤيور   مرتؤؤايظ فةقؤؤرل  لحمؤؤؤةظ 
لحمةم  هلظ همن ش ا ةننن شيخرض  لبحل في  لنرم ثؤال  ررضؤات فؤال وييؤ  ةقريؤ  فنتمنؤح  لممميؤر  ش لميؤافقر  

ن  وا ؤؤ  ليمؤؤت يظ ورمئؤؤذ  كيمؤؤ   خيؤؤم بوؤؤا مؤؤ   ألجؤؤل كعؤؤان رمؤؤل  لؤؤاةةا ش ل ؤؤافلش  ش لوؤؤلص ييؤؤ  رنؤؤل مؤؤ   لمقؤؤام بؤؤ
شيقاتؤؤل  ليؤؤاس ييؤؤى  ل  ؤؤل فمؤؤ   تؤؤل مؤؤيوظ هضؤؤاءت  يؤؤرريظ فؤؤي  لينيؤؤ   لم يمؤؤ  ش لينؤؤل  لؤؤا مس  ؤؤال كعؤؤب فؤؤلذ  ره  

ليؤؤا سؤؤارش  غلبؤؤي  ألرن   لتؤؤي بينؤؤن  لمقؤؤاس فنبؤؤار  لوؤؤظ فؤؤي ثم     لممميؤؤر  هةوؤؤظ ال  سؤؤتطةعر   تيؤؤ  شال هدؤؤحا  
شيشؤؤب   آلكؤؤل مؤؤ   لشؤؤيء  لةسؤؤنل لع ؤؤةظ بلكتوؤؤا شيشؤؤبعر  فنوؤؤا مؤؤ   لخيؤؤح ش لحيؤؤن شيتؤؤبعوظ  لؤؤاجال شيأتةؤؤ  مي ؤؤا       

فةقؤؤرل هةؤؤا  لؤؤلص   فةقؤؤؤرل لؤؤ  هةؤؤايما كؤؤؤذبن شيقؤؤرل  آلرؤؤل لصؤؤؤاةب  دؤؤا ن  شدؤؤ ت  هةؤؤؤ  هفحؤؤ  هدؤؤوب مختيؤؤؤف 
يؤ  ميوؤا فؤي  لبحؤل فنييؤ   عؤله فتخؤلج مؤ   لحيق مطمرس  لعن   لةميى إةا  وا   هآرل م   ألرل   امؤس  لطري

 لحنتؤؤا   سؤؤنل ه صؤؤى  ألرض شهنةايؤؤا فؤؤي وؤؤرمن  رطرتؤؤ  مؤؤا  صؤؤله شتسؤؤخل لؤؤ   لجبؤؤال ش ألةوؤؤار ش لسؤؤحاص شيؤؤأتي 
 لجيل فةقرنه شيار  هري  في ورم شيقؤرل ليجبؤال تيحؤي يؤ   لطليؤق فت عؤل شيجؤيء إلؤى  ألرض فةقؤرل هرلجؤي مؤا 

شكأين   لجؤل ن شمعؤ  ةوؤل مؤاء شةوؤل ةؤار شجيؤ  رضؤل ء شةؤار ةمؤل ء فيؤاره جيؤ   فةك م   لذيب فتي    كالةعاسنب
شجيت  ةار شجيل مؤ  ريؤح مؤ  هلقؤاه فؤي ةؤاره لؤظ  حتؤلق   وؤل ثؤظ يالةؤ  مؤل  شييؤى  ؤاص نمشؤق مؤل  شييؤا ةوؤل هبؤي 

 . ( فطلس مل  شييحل عةسى  ب  مليظ يية   لسالم 
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 خروج يأجوج و مأجوج  -( 8) 
 

 صويح مس م :
 2880  ثؤظ ه   لييؤي  دؤيى   ييةؤ  شسؤؤيظ :   يؤ  هييؤب بيؤن هم سؤيم  يؤ  هم ةينبؤ  يؤ  هييؤؤب بيؤن جحؤش

مؤأجرج م ؤل   ستةق, م  ةرم  شيؤر  قؤرل ال إلؤ  إال   شيؤل ليعؤلص مؤ  بؤل  ؤا   تؤلص فؤتم  لنؤرم مؤ  رنم  ؤأجرج ش
 .  (ظ إذ  ك ل  لخيث يذه شيقا سفةا  بناه يشل   ين  ا رسرل   هةويك شفنيا  لصالحر   ال ةع

 
 ا)ن ماجة :

 4076 ثؤؤؤظ سؤؤنر ا  لمسؤؤؤيمر  مؤؤ   سؤؤؤي   :    ليؤؤر س بؤؤ  سؤؤؤمعا   قؤؤرل  ؤؤؤال رسؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
  .  (هتلستوظ سب  سين   ةشابوظ ش مأجرج ش  أجرج ش

   4079 جرج مؤؤؤأ ثؤؤؤظ ت ؤؤؤتم  ؤؤؤأجرج ش :   يؤؤؤ  هبؤؤؤي سؤؤؤعنا  لخؤؤؤاري ه  رسؤؤؤرل    دؤؤؤيى   ييةؤؤؤ  شسؤؤؤيظ  ؤؤؤال
فةخلجر  كما  ال   تعالى شيظ م  كل ةاص ويسير  فةعمر   ألرض شييحاه مؤيوظ  لمسؤيمر  ةتؤى تصؤنل   ةؤ  
 لمسيمن  في ما  يوظ شةصرةوظ شيضمر  إلنوظ مر بؤنوظ ةتؤى هةوؤظ لةمؤلش   ؤاليول فةشؤلبرة  ةتؤى مؤا وؤذرش  فةؤ  

مؤؤل  مؤؤاء شي وؤؤلش  ييؤؤى  ألرض فةقؤؤرل  ؤؤا يوظ  بؤؤنئا فةمؤؤل هللارؤؤليظ ييؤؤى هثؤؤليظ فةقؤؤرل  ؤؤا يوظ لقؤؤا كؤؤا  بوؤؤذ   لمكؤؤا 
لييؤاهل  هيؤل  لسؤماء ةتؤى إ  هةؤايظ لنوؤح ةلبتؤ  إلؤى  لسؤماء فتلجؤ  مخضؤب   يمالء هيل  ألرض  ؤا فلغيؤا مؤيوظ ش

 الام فةقرلر   ا  تييا هيل  لسماء فينيمؤا يؤظ كؤذلك إذ  عؤث   نش ص كياؤف  لجؤل ن فةأرؤذ  أييؤا وظ فةمرتؤر  مؤرت 
عضؤؤوظ  عضؤؤا فةصؤؤبم  لمسؤؤيمر  ال  سؤؤمعر  لوؤؤظ ةسؤؤا فةقرلؤؤر  مؤؤ  رجؤؤل  شؤؤلي ة سؤؤ  شيي ؤؤل مؤؤا  لجؤؤل ن ولكؤؤب  

فعيؤؤر  فنيؤؤحل مؤؤيوظ رجؤؤل  ؤؤا شآؤؤ  ة سؤؤ  ييؤؤى ه   قتيؤؤره فةجؤؤايظ مؤؤرتى فنيؤؤانووظ هال ه شؤؤلش  فقؤؤا ييؤؤك يؤؤاشكظ فةخؤؤلج 
مؤ  ةبؤات هدؤابت   لياس شيخير  سينل مر بنوظ فمؤا  كؤر  لوؤظ ريؤي إال لحؤرموظ فتشؤكل يينوؤا كأةسؤ  مؤا بؤكلت 

 ( .  ط

 
 ا)ن حباو :

 6832  ثؤؤظ لؤؤةحج  يؤؤذ   لينؤؤن شلةعتمؤؤل  :  يؤؤ  هبؤؤي سؤؤعنا  لخؤؤاري  ؤؤال  ؤؤال رسؤؤرل    دؤؤيى   ييةؤؤ  شسؤؤيظ
 .  (  مأجرج  عا رلج  أجرج ش

 

************* 
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 .م الكتاب بحمد هللا .عال 
 

 ونون في :
 2004  -)كانوَ األول (      /    1425 –َوال 

 

************* 
 

حقو  طبة ونار هذا الكتاب موفواة لكل من أرا  ذلك . شريوة الوفا  و   موتواه وودم مسه بأي 
 توريل . وال أ)تغي من  تا)ي هذا إال )ر ة  واء المس منن .

 وموطكا يايف الكفار يكتب لي به ومال صالوا .  وارجر من هللا بواوته وحرب أودائه .
 

************* 
 

 صح من أرا  طباوة الكتاب أو يخرج نسخته بأحد تالتة أشكال :وأن
 

 أو يوبعه في مج د ن  ) الج ء ارول ( و ) الج ء الماني ( إو طبعه بخ  صغنر . -1
 صههفوة . وذلههك و هه  1300أو يوبعههه فههي قمسههة مج ههدات  إو  ههاو الخهه  متو ههوا . و ههيكوو زهههاء  -2

 الاكل التالي :
 ) الفصل ارول والماني ( . )المقدمات والواوة وارحكام الارعية فيه(.المج د ارول : وفيه :  -
 المج د الماني : وفيه : ) الفصل المال  و الرابة ( . ) التاريخ وتو نالته( . -
المج د المال  : وفيه : ) الفصهل الخهاما و السها س والسهابة ( . ) تهاريخ الصهوو  والتيهار الجسها ي  -

 وحصا ه ( .
 مهههههن الفصهههههل المهههههامن ( .  3-2-1لرابهههههة : وفيهههههه : ) مقدمهههههة الجههههه ء المهههههاني  و ار)هههههواب المج هههههد ا -

 وهي ) المنسج والعقند  الجسا ية والنظرية السيا ية , ونظرية التربية المتكام ة ( .
( وهههههي ) النظريهههههات العسههههكرية والور يهههههة  8-7 -6 -5-4المج ههههد الخهههههاما : وفيههههه : ) ار)هههههواب  -

 التوري  ل مقاومة . بااقافة ل فصل التا ة , المبارات ومسك الختام ( .والتنظيمية , ونظرية 
صههفوة بمجمووههه , وذلههك  مهها  1635ر ههالة منفصهه ة بخهه  واقههح و ههيكوو زهههاء  12أو يوبعههه فههي  -3

وهههذا أ ههسل  وسههمته وهههي ر ههالة المقدمههة وأحههد واههر  ر ههالة  ههل واحههد  منسهها فههي موقههوع منفصههل .
 وراء  المووالت . ل تداول وأيسر لمن لم يألا 

 

************* 
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 اللهم هذا األذان وعليَ البالغ 

 
 ال سم ا تب لي في هذا الكتاب ااقالئ والقبول .

 و ) غه الماار  والمغارب . وقة له القبول وند عبا   . 
 وانفة به أهل اا الم وامة , وأهل الجسا  قاصة . 

 تب لي ممل أجورهم .واجعل لدووتي هذه رجالسا وتقبل منسم وا 
 ال سم أوذني )نور وجسك أو أ)تغي في  ل حالي ومقالي و ما ق   و مي رقا الناس بسخوك .  

ً. موبة من وند . وأووذ بك أو أ وو ممن و ه ونسم :  وألق و يَّ
 

ُمورا   ) ن  ع.  ن.اُه ب.ب.اء  م. لو ف.ج. م. ُ وا مين  و. ا و.مي ن.ا إيل.  م. م  و.دي  (و.
 ه ونسم:)ل اجع ني ممن و 
 

يما    ) حي ُفورا  ر. ُ غ. او. كَّ ن.اتو و. . س. م  ح. اتيسي ننيك. .  ُ ُل كَّ   ( ف.ُأول.كيك. ُ ب.دني
    آمين  اللهم آمين  

 وص ي ال سم و   نبيك ووبد   ندنا ووائدنا مومد وو   فله وصوبه و  م .
 

 .  وإخر دعوانا أن الحمد هلل رب العلمين
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 .. في  إخره ا الكتاب أن يكتب وصيتهوحق لكاؤب مثل هذ

 
    صيتي فهذه  و

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

ى سناةا محما شييى هللال  شدحب  هجمعن . شم  تبعوظ  لحما هلل رص  لعالمن    ش لصال  ش لسالم يي
  لةسا  إلى ورم  لاو  . شبعا :

  فوذه شدنتي هةا  لعيا  ل قنل إلى رةم    :
 نصار . المعرود با م : ا ر  ه مريممصوف  )ن وبد الق

 أ)و مصعب السوري (       )ومر وبد الوكيم     
هشدي هييي  شىرر ةي جمةعا بتقر    يح شجل   شبالتمسك باوي  شياي ةية  محما ديى   يية  شسيظ   

 كر  فنوا  لقا ة (  لتي أيام الصبرفقا ه يين  ل ت  كقط   لينل  لم يظ  جل  عضوا  عضا   شهدبحيا في   
) يصبح الرجل مؤمنا ييى نوي  كالقا ة ييى  لجمل   في  لحم   لذي  ال يي  ديى   يية  شسيظ  أة  : 

( . شال ويجي م  يذه  ل ت   عا رةم    إال  لتمسك  ما همل     ويمسي  افرا  بية   نه بعرك من الدنيا و نل
  يي  ش البتعان ي  هيل معصنت    شسم ل    لعافة  في  لاو  شدحب  هيل آايت    ش البتعان يما ةوى 

 ش لاةةا شةس   لخاتم .
شهشدنوظ جمةعا شم  بيات  شدنتي يذه م   لمسيمن   جوان هيا ء   م   لاح    ل افلي  شم  ش اليظ 

وذ   لنرم فلض ين  كالصال  شهياةوظ م   لميافقن   أواووظ شهلسيتوظ ش يربوظ  ال  كيف   ة سا إال شسعوا . ف
 ش لحكا  .. 

هرط شدنتي يذه شةح  ةتقيب فةما هةعظ      يينيا م   ليالء في سيني  . ةنث ماهليا ةتيقل م  مخي  
إلى مخي   طارنةا هيا ء    م   ل افلي  شهير ةوظ  لملتاو   لميافقن  . شلذلك هةب ه  هةب  إلى همل موظ جا  

 : في شدنتي يذه . شير
أنه إو  تب هللا لنا السالمة والعافية إو شاء هللا  ما نرجوا , فسنجاهد أوداء هللا الكفر  وح فاءهم  

المنافقنن  ما أمر هللا تعال  ,   يا  لدحرهم , ورو ن قاه شسداء في  بن ه وهو راك ونا إو شاء هللا .  
 ة المخا)ل هذه في  تا)ي :وود  ج ه قالصة وقندتي وفكري ومنسجي في فقر ما  تبه في مرح 

 

 ( . دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية) 
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شفة   ت ادنل رالد  يقناتي شف لي   شرالد  ةصةحتي شنيرتي ليمسيمن  يام  شلشبابوظ  لمجايا 
 أليا ء   راد  . شهللارل ما رهوت  م  فر  ا نرشس  لتجلب  . هسال    لوا  ش لما ل  . 

كما كتب  ييى ك نل م  رنل  إرر ةيا  لمجاياو  . فأةب  إلى   –شهسال   لعافة    - ألسلشلئ  كتب   ييي 
ه   لسعي إلةقاذ هسل   لمسيمن  هماة  في ييق جمة   لمسيمن    ش لمجاياو  ميوظ راد  . شهةب  إلى ه  

ال  ار     -  ةصل ذلك  ألسنل إةسا  فا ا  إلر ن  ال إيتبار أل ر ل  شما هكله يية  بليا   شلئ  دار ييي إ
ما وتيا ة م  ما كتيت  في كتابي يذ  م   لاير  لجوان هيا ء     هش هي مر ف هش تصليم وتيا ة م  ما  -

هللاميا    شنيرةا إلة  م   لحق..  فأيلضر  يي  ش ضلبر     يلض  لحا ط   شيذ  ير  لحكظ  لشليي فةما  صار 
    شليا في م ل ما ةصل في مصل ييل  . ي  هسل   لمسيمن  تحن ضاط هيا ء  

فقا يشن هك ل يملي ساعةا في جوان يمالء  ل  ار شهير ةوظ م   لملتاو  ش لميافقن    بي سي شلساةي  
ش يمي   شما  ستطعن   شهرجر ه  وتقيل   ميي ما هةسين شيتحاشه ي  هالتي شضع ي شما هسأت بلةمت  ش 

 إلرالص ش لقيرل ش لشوان  في سيني    شيجعييي م   لذو  هةعظ   يينوظ  ش س  ي ره شما لت . شه   كتب لي
   ضي  شكلم .

 
وود  او )ننتي أو أجمة  ل ما  ج ه من مواقرات صوتية , وفند و , وأنسخ موتواها  تا)يا , 
لكام ة وأقيل إليه مجموع ما  تبته مخووطا , )تس س ه التاريخي , وإقراجه في مجمووة بعنواو ارومال ا

... , وود ال تتيح لي الظرود ذلك . فنو رأن بع  من تتوفر فنسم اره ية لذلك الايام )سذا العمل , فنني 
أرجو أو يكوو فيه ما  نفة المس منن , وأو يكوو لي فيه ما يص ني أجره إذا انقوة وم ي , وأو يكوو 

ة نسخ أومال الايخ وبد هللا و ام وإقراجسا ل عام نن في هذا الماروع شرا ة في ارجر , وليستفندوا من تجرب
في مو ووة  ام ة . وود  تبوا في مقدمتسا منسج وم سم . فقد  انه تجربة ناجوة ج ن هللا من وام و نسا 
قنرا . و بنمكانسم االوتما  و   ر الة ) فسرس اانتاج ( التي توتوي وائمة  ام ة بالمواقية تقريبا . وهللا 

 الموفق .
 

جمة  ه   سامحرةي   شيستا لش  لي   شيسألر    لي  لما ل  ش لعافة  في  لاةةا ش آلرل  شمياهل شهسال  ل
  لشوا ء .

ش ا كا  لبعة  إلرر   عة  لاور  ييي   فل  رهش  ه   سامحرةي بوا   فوذ  رجا ي فنوظ . شى  رهش  آيب 
 لحما هلل  لذي باييا  الجوان في سيني  ي  آيب ةقوظ   فيةسعر  إلى هييي   شهرجر  ميوظ ه  ورفر  ما بذمتي   ش 

 لاةةا . شىةي هرجر ه  هلقى   شلةس في ييقي ةق ألةا م   لخيق إال ش ا  ضي ل  هش سامحيي      شه  
 وترلى     ضي  ما كا  م  ذلك شكل هملي  ع ره شكلم .
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ل ش الةتساص   شى  ال  قرلر  إذ  بياوظ شهشدي ش لاي  شهشجتي شهشالني شىررتي شهرر تي   شىرر ةي..  الصي
 ريل شفاتي هش ما  صنييي إال  لخنل شما ولضي   يح شجل   شم  رنل ذلك ه   قرلر : 

  هلل ما هيطى شل  ما هرذ شال ةرل شال  ر  إال  اهلل  لعيي  لع ةظ .  ليوظ  غ ل لعيا    إنا هلل وإنا إليه راجعوو
 ...( . لمسكن   لضعةا 
ن يقوم و    فني إو أنا مه أو وت ه , أو  توروا السنة في أمر جسازي , وأو ال  رفعوا و   وأوصي م

 وبري )ناءا ,هذا إو افرت بقبر . 
أ)ياتا نظمتسا أتناء  تابة وصنتي هذه مؤمال فنسا رحمة هللا  وأوول في مقام و اع الدنيا وا تابال اآلقر 

 وهي :
 

نيهههي .ً .ً  وهههدمُه و ههه  إلههههو  هههُل  .
ً  رحههههههههيم  فربههههههههي غهههههههه  افر  )ههههههههر 

 ومهههههها فههههههي ُجعبتههههههي إال رجههههههاء  
 شهههههههههههاهد  أو ال إلهههههههههههه   وأننههههههههههي

 البرايههههههههها وأوَّ مومهههههههههدا  قنهههههههههرُ 
 

ُجههههههههو وأننيههههههههي ال أقنههههههههبُ  بههههههههأو     أ.ن 

 المجنههههههبُ   ههههههريم  موسههههههن  وهههههههو
 وحسههههههُن الظَّههههههني فيهههههههي ال يخنههههههبُ 

 ارريهههههبُ   هههههون الهههههرحمني  رجهههههوهُ 
 ر ههههههههههوُل هللاي ل بههههههههههاري حبنهههههههههههبُ 

 

 

 ..مرواو حد د او ود أوص  به شسند اا الم في  وريا الاام شيخنا أوصيكم بما   أ سا المؤمنوو ..
 رحمه هللا وأ كنه فسيح جناته :

 هسرت ظ رسرل   ديى   يية  شسيظ . جايا في   ةتى هتاه  لةقن  . فعامير  هيا ء    ما همل   . 
قَاِب حَ  ةِ َوِمْن     ته  إِذَا أَثَْخْنتُُموهُْم فَشُدنوا اْلَوثَاقَ فَإِذَا لَِقيتُُم الهِذيَن َكفَُروا فََضْرَب الر ِ َوأَِعدنوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوه

ُ يَْعلَمُ  كُْم َوآَخِريَن ِمْن دُونِِهْم ال .َْعلَُمونَُهُم َّللاه ِ َوَعدُوه ََ بِِه َعدُوه َّللاه  ( . ُهمْ ِربَاِط اْلَخْيِل .ُْرِهبُو
 فال نامت أعين الجبناء        ال غالب إال هللا      :أنهو او موا 

 هةبا ي جمةعا :
ََ   :تعالى للسرل  ديى   يية  شسيظ ال     . مصنب   عاه جيل.ف ل   إِنهَك َمي ِت  َوإِنهُهْم َمي ِتُو

ب  شسيظ . شهللارل شغا  إ  باء   ةيقى  ألةب  محما  شدحب  شديى   ييى سناةا محما شييى هللال  شدح
 نير ةا ه   لحما هلل رص  لعالمن  .

   أَهد أَ ال إله إال هللا و أَهد أَ محمدا رسول هللا
 

 هه1425شوال  
 م2004 انوو ارول  

  لعيا  ل قنل إلى رةم    شي ره شكلم : 
 مصطف  بن عبد القادر ست مريم نصار

 ( أ)و مصعب السوري  /ومر وبد الوكيم   
 


