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مقدمة الصيد احلصين (دام ظله
بػٍ اهلل اهطمحّ اهطحٍٚ
اهػال َ ىوالال ٟبقٚالال ٞاهلل يف بال زٖ ٗحعبالالٕ ىوالال ٟىبال زٖ ,املِبٔالالٟ
إهً٘ ٕٚاضٙث األُبٚال ٗ ,١هسٙالٕ ً٘وال٘ز ارال ض األقال  ,١ ٚاهػال َ
ىوال ٟاملال عّ ىوالال ٟاهػالطل ٗاهالال٘ه ٛه ًالالط ,اهػال َ ىوالال ٟاملٔالالسٜ
اهصٗ ٜىس اهلل ىع ٗوى بٕ األًٍ أْ هٌع بٕ اهلوٍٙٗ ,وٍّ بالٕ
اهؿعثٗ ,مي بٕ األضض قػالا ٗىالس ٗ ,ميلّالّ هالٕ ٗٙنِعالع
بٕ ٗىْ َس امل ًِني.....,
أغأهم  ٜ ً٘ ٙأْ تػأي اهلل تب ضن ٗتع ىل يف ق ح ؾأُ,ٛ
ٗقهال ال  ١حالالال٘ا٢عٗ ٛذ الالالطاْ شُالالال٘بٗ ,ٛا خالالالص بٚالالالس ٜيف زٙال ال
ٗزُٗ ٜ ٚاخطتال ,ٛهال ٗ ٛخال٘اُٗ ٛأخال٘ات ٛاملال ًِني ٗامل ًِال
ك ف ٞإُ ذ ٘ض ضح.ٍٚ
ٗبعس...
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أٗ  :ف هقطا ٝ١امل٘ن٘ى ٞٚه حساث ٗاهبابٚق اؾٚس هوٌ ال ٍٓٚ
اهالال٘اضز ٝىالالّ اهؿ ال ضس املقالالسؽ ٓالال٘ ً ال عٚالالع بالالٕ ٓالالصا اهبخالالث
اؾٚس ٗاهصٙ ٜسي أٙه ىو ٟاه٘ى ٛاه لط ٜىِس اهب حث
املال ًّ (قال  ١قالالب ح اهعٙال ز )ٜأغالالأي اهلل تعال ىل أْ ٘ٙفقالالٕ
ٗٙػسزٖ ٗٙثببٕ ىو ٟشهم كٌال ُػالأهٕ تعال ىل ُٗب٘غالى إهٚالٕ
أْ ٘ٙفق مجٚع امل ًِني هولالْ٘ سػالب٘ ٠اهال٘ى ٛاهالص ٜفٚالٕ
ُكالالط ٝهوخالالق ُٗ قالالط اؿالالق قالال  ٍ٢اي قٌالالس (قالالو٘ا اهلل
ٗغ ًٕ ىوٗ ٕٚىو ٟاب )ٕ٢
ر ُ ٚال ُ :و الالا اؾٌٚالالع إىل ً ال ٙكالالسض ًالالّ فبالال٘ ٠ب٘والال٘ غالالعٛ
امللو ني ٗاؾسل هو٘ق٘ي إىل ًػب٘ ٠اه٘ى ٛاهالص ٜميٚالعْٗ
بٕ بني اؿق ٗاهب طى ًّ ؾالبٔ

ٗافالاا١ا ٗازىال ١ا ًالّ

اهساخى ٗاـ ضج ٗاهيت ٙق٘زٓ ٗمي٘هل اهكالٔ ُٞٚ٘ٚاهع ملٚال,ٞ
ًّٗ أفطاز اه٘ى ٛاملاو٘ ٓ٘ اه٘ى ٛاهػ ٚغ,ٛ
ر هث ال ٙ :نٌثالالى ٓالالصا اهبخالالث اؿوقالالً )25( ٞالالّ حوق ال
اهصٓب ٞٚيف ن ي املػري ٝاملٔسٗ.ٞٙ
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اهػوػالالوٞ

ٗاؿٌس هلل ض اهع ملني ٗاهع قب ٞهوٌبقني
ٗقىِِِِ اهؤٍ ىو ٟقٌس ٗاي قٌس ٗىعى فطج ق  ٍ٢اي قٌس
قٌ٘ز اؿػ
 /15قطَ اهسَ ٗاهؿٔ ز1425 / ٝ
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اإلدهداء
إىل داعي احلق وواصرز اماراا اديرذ (عجر ا رزهر
الشزيف)
إىل ك اه أيقض األا اه ظلماث االستعباد
وإىل اه أرا ا عالات النصز اآلتي
وإىل اه يُشاركين امحساس يف قزب الظيور
وإىل الساعي يف طزيق التمييذ والنصزة
وإىل ك اه يقزأ ويفكز ويتخذ إىل ا الوسيلت
أهذ هذ الوسيلت.........
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املقدمة

بسن اهلل الرمحن الرحين
ىِسً حكوا اهغٚب ٞهإلً َ قٌس بّ اؿػّ املٔس( ٜىعى
اهلل فطوالالالٕ اهؿالالالطٙج) ًنبعٔال ال مالالال٘ إُقال ال ش اهبؿالالالط ٞٙمجعال ال ١
سداالالإ إهلالال ٛحلالالٗ ,ٍٚىِالالسً أفوالالا أُالال٘اض ٗوالال٘زٖ ك ال ْ
اهع مل ا غ ًٙ ٛبوٌؼ حػٕ ٗق٘تٕ ىّ ططٙق اـُوّل ًّ
أقخ بٕ .هلّ حبٓ ٟالصا اهالبوٌؼ اُبٔال ٟبال هبداٚإ ا هلالٛ
ُ ػٕٗ ,أقبح اهق ٢س اه٘غٚو ٞإىل اهلل ذ ٗٗ ٞٙغٚو ٞتنِ ؤٚال
اهقوالال٘ ٗاهعقالال٘ي ىِالالس ًالالّ أُٔلالالٕ اهعوالالٍ ٗضذ ال بعالالسي اهلل
امل وى إىل اه َ٘ٚامل٘ى٘ز ,فػع ٟكى ق زق يف ضذببالٕ ٓالصٖ
ٗكثالالط ٝاهػالالبىٗ ,ب ملق بالالى كثالالطٗ ٝغ ال ٢ى املوخالالسٗ ّٙأىالالسا١
ا غ َ يف تسًري ٓصا األًى اهِق ,ٛهلّ األًى ٙػري ب ػ ٖ
اهبخقق  ً٘ٙبعس  َ٘ٙىوٙ ٟس اهع ًوني ب٘ق ٞٚإً ًٍٔ اهغ ٢
(ىو ٕٚاهػ َ) ٗبب٘فٚق ًّ اهلل ىع ٗوى.
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فأقالالب ح ضوالالى اهالالس ّٙاهك ال زق اهالالٗٗ ٞغالالٚو ٞتٔٚالالأ اهعب ال ز هِٚالالى
اهعاج ا هل ٛغطٗوٕ (ىعى اهلل فطوٕ).
ٗهؿسٙس ا ألغج ُوبٌؼ اه َ٘ٚاهبعس اهلبري ىّ اهسٗ ّٙضو هٕ
ٗاهبعس ىّ أٗ ٞٙغٚو ٞتِ ع هوٌؿال ضك ٞيف اهعالسي ا هلال ٛزْٗ
خالالسف ٗامالالطا  ,أٗ املؿ ال ضكٗ ٞاملػ ال ىس ٝيف خالالطٗج ق ٢الالس
زٗه ٞاؿق ُ ػٕٗ ,هلصا ٙؿعط اهقو امل ًّ ب ؿريٗ ٝا ضب ن
ػ ٖ ُٚى اه٘غٚوٓ ٞصٖ بعسً اخبواا األٗضاق ىوٗ ٕٚكثالط
اهعِ ٗ ّٙاهيت ٙبدوؤ اهعٙالج يف بعاله ٓالصٖ اه٘غال ٢ى (كٌال
ٙهِٔ امل ًّ) ٗحسرا ب هب ه ٛح ه ًّ ٞاهٚالأؽ تٔال٘ ٜب ألًالٞ
ا غ ً ٞٚإىل ا غبخق ق اهغه ًّ اهلل غبخ ُٕ.
ٗهلصا اهلٍ اهلبري ًٗؿ ضكً ٞ

كٌػوٍ ٙأًى أْ ِٙاالٜ٘

ؼالالا ضاٙالال ٞا ً ال َ املٔالالس ( ٜىوٚالالٕ اهػ ال َ) كلالالى أُك ال ضٖ,
كببان ٓصٖ اهػالا٘ض ق قالسا إٙهال ح اهاطٙالق (كٌال ت٘نالح
ه )ٛهلى أخ٘ت ٛيف اهالسٗ ّٙاهعقٚالس ,ٝأًال أْ  ٙخالص بِعالط
ا ىبب ض إْ ىٌو ٞٚاهِقس ٗا ٙه ح يف اهبخث ق بو ٞهوٌِ قؿٞ
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ٗضسالال املِ قؿالال ٞاهالاليت ٙثريٓالال اهبخالالث ٓالال ٛغالالب٘هس اه٘غالالالٚوٞ
اهكالالخٚخ ٞهِٚالالى اهلالالس  ,فال ملٍٔ ٓالال٘ اه٘قالال٘ي هِكالالط ٝا ًال َ
اهغ  ( ٢ىو ٕٚاهػ َ) غ٘ا ١ك ُا ٓصٖ اهلوٌ

أٗ ذريٓ ,

فلى األق َ تٔ ٘ ٗتػٔ٘ إ ًّ غسزٓ اهلل تع ىل.
الكاتب
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املصتضعفون
اهٙ َ٘ٚعٚـ املػوٌْ٘ يف بق س كبو  ًّ ٞاهع مل ًِاوقال ًالّ
ًطكع قغري ٗاحس ك ْ ٙنٌثى أ ق ه ٞاهعالط اهالص ّٙكال ُ٘ا
ٙببعخْ٘ ٗٙب خطْٗ بعطٗببٍٔ ىٌلّ غ٘آٍ أٗ و٘اضٍٓ ممّ
ٙؿ ضكٍٔ اهعطٗب ٞغ٘ا ١ك ُا ٓصٖ اهعطٗب ٞكبك ٞب هوغالٞ
أ ٗ ب هبقعالال ٞاؾغطافٚالال ٞاهالاليت احبالال٘تٍٔ مجٚع ال فٔالالصا هالالٚؼ هالالٕ
حسٙث اآلْٗ ,إمن اخبل اهعط ٗه ب٘ا أُع ض ًِ ٗ ٍٔٚ٢بٔصٖ
اـكالالو ( ٞاهعطبٚالال )ٞبعالالسً و ال  ١اهالالس ّٙا غ ال ًٙ ً ٛالالسا هل ال
ًٗػالالبِسا ىوالال ٟهغ بٔالال ٗوغطافٚبٔالال يف اُا قالالٕ األٗي ,ممالال
فطض ىو ٟكى اهؿع٘ اهب ق ٞٚا قطاض بٔ ًّ خ ي مش٘ي
اهسى٘ ٝا غ ً ٞٚهلالى اهعال ملٓ .الصٖ ُقاالًٌٔ ٞال ٞتػال ىسُ
( هسضو ) ً ٞيف غطز اه لط ٝيف اهبخث إْ ؾ  ١اهلل.
ًّٗ حٚالث تببالع تالأضى٘ٙ ٛقالوِ ملال ُال٘ لزُٖ ,الط ٠إْ ا غال َ
ٗاهعالالالالط ب ـكالالالال٘م قالالالالس ا حبوالالالال٘ا اهكالالالالساض ٝيف قالالالال ً٘ؽ
املػبهالالع ني ( أٗ ب ألقالالح) املػالالبٔسفني ,اببالالسا١م ًالالّ اهعالالط
أُ ػٍٔ كعسا ١قطٙـ هلصٖ اهقو ٞاهقوٚو( ٞامل ًِ ًّ ٞاهعط )
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ٗكالالصهم بالال

أًٚالالٗ ٞبالال

ٗب هب ه ٛت٘ؤا مح

اهعبالال ؽٗ ,اهالالطَٗ ًٗالال ؾالال بٍٔٔ,
ىػلط ٛٓ ٞٙاقبك ز ٞٙعب ٞهلّ

ك ُالالالا تالالالان أرالالالطا ٗانالالالخ ًالالالّ ا هِ حٚالالال ٞاهعسٗاُٚالالال ٞهوالالالسّٙ
ا غ ال ً ٛكغالالعٗ اه طُػالالٚني هوٌغالالط ٗاهؿ ال َ ٗاه تغ ال هٚني
ملِاق ٞاـوٚج ٗاهغعٗ اهص ٜق َ بٕ ُ بو ْ٘ٚىوً ٟكط ,كؤ
ه٘ زققِ يف حقٚق ٞاهِب ٢ج املاٗك ٞاُصانُ ,ط ٠إْ ا غ َ
أؾس ًالّ ىال ُٗ ٟأكثالط ًالّ خودوبالٕ ( كبال٘اظْ ُ ػالٗ ٛبِال ١
ا وبٌ ى )ٛتوم اهغعٗا  ٗ .ب هبال ه ٛفال ْ املالطاز فعال ًالّ ٓالصٖ
اهلوٌ ال

ٓالال ٛاه٘قالال٘ي اىل ٓالالس ٗحَ الى ى والالى ُبالال٘خً ٟالالّ

خ هالالٕ اؿ ال ى ىوالال ٟاهالالس ّٙاؿالالق هلُِ٘ ال كٌالالثق ني قالالس
أزضكِ ( ٗه٘ ًال خطا) ىٌوٚال حقٚقالً ٞال هالطٙٗ ٜنخال ن ٗضا١
اهلالال٘اهٚؼ ممالالّ ٙطٙالالس ب غ ال َ ٗاملػالالوني انالال٘ ًالالّ تالالأضٙذ
اهبؿالالطٗ ,ٞٙبكالالطاح ٞمالالّ ىوالالٗ ٟؾالالم اْ مقالالق أح ًٔالالٍ
فِلْ٘ ىوٗ ٟؾم اْ لعى ظً ُِ ٓصا ِٙابق ىوٚالٕ كال َ
املعكً٘ني ( ىو ٍٔٚاهػ َ) ب٘ق ٕ اخط اهعً ْ ٗاهص ٜف( ٕٚ
( ٙبق ًّ ٟا غ َ إ أمسٕ)).....
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من دهو املصتهدف
كوٌ

اهبخث هٚػالا مش٘هٚال ٞهوا٘ا٢الج ا غال ً ٞٚىًٌ٘ال

ٗٓالصا هالالٚؼ ب هكالالع فٌٔالالٕ ألْ ا غال َ بالالس أْ ٙنٌثوالالٕ ؤالالٞ
ٗاحسٗ ,ٝهٚؼ ًّ اهكخٚح ٗهالٚؼ ًالّ اه٘اقالع كٌال ٙبكال٘ض
اهبعه إْ امل ٓ ٍٚا غ ً ٞٚقس ت طقا ىوٓ ٟصٖ اها٘ا٢ج,
ف هبخالالالث ىالالالبل ب هؿالالالٚع ٞا ً ًٚالالالٗ ,ٞكالالالصهم بالالالس ًالالالّ
ا هب

اىل ُقاالٞ

أىبقالس ِٓال ن ًالّ ٙغ الى ىِٔال ٗٓال ٛأْ

ا غ ال َ اؿقٚقالال ( ٛاهؿالالٚع )ٞقالالس ؼالال٘ي ًالال٘قعًٍٔٗ ,الال٘طٍِٔ
وغطافًٔ ًّ , ٚبإ اه٘حً ( ٛلٗ ٞاملس )ِٞٙاىل اهل٘ف( ٞأٗ
اهعطاق) ٗٓصا ؾ ١ٛتأضىٗ ٛانح (.)1

ٗ ) 1شهم ألْ ا ً َ ىو( ٛىو ٕٚاهػ َ) اُبقى هل بعس ً ت٘يف اهطغ٘ي (قو ٟاهلل ىوٕٚ
ٗاهٕ ٗغوٍ) ٗكصهم ًالّ بعالسٖ األٌ٢ال ٞأكثالطٍٓ ىال ف يف ٓالصٖ اهبقعال ٞاؾغطافٚال ٞأٗ
ح٘هل مم ٗغع ؾعبٚبٍٔ ٗاُبؿ ض املالصٓ اؾع الط ٜممال هعوالٍٔ األذوبٚالٗ ٞاقعال يف
اجملبٌع اهعطاق.ٛ
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إشْ ف هعطاق ًػطح اؿسٙث ٗاهؿٚع ٍٓ ٞطط ر ُٗ ٛضٚ٢ػٛ
يف اؿط غ٘ا ١ك ُا فلط ٞٙأٗ ًٚساُٗ ,ٞٚاهاط اآلخط
( ٗٓ٘ املٍٔ) ٙبٌثى بعس ٝوِػ. ٚ
ببػ ط ٞؾسٙس ٝزىُ٘ مكط ك ًِ يف حقب

قوٚو ٞغ بقٞ

ًالالالّ اهالالالعًّ امل نالالالُٗ ٛالالالان ًال ال قبوالالالٔ ألْ اآلرال ال ض اهػالالالوبٞٚ
ٗا ه ب ٞٚمل قبى شهم هٚؼ هل اهكسٗ ٠اهسٗض اهلبري يف ً
مّ ُعٚؿٕ اآلْ.
ٗ بالس ًالالّ ه الا اهِعالالط اىل أْ اهعالالسٗ فٔال٘ي ُػالالب , ٚهلالالّ
اه٘غ ٢ى اه ىو ٞيف خاإ ٗاألٙس٘ٙه٘و ٞٚاهاليت تبِ ٓال تػالري
ٗتؿ ري يف ًػريٓ اىل ؤ

ٗإْ ك ُا ندٌ ٞاهعِ ٗ ّٙإ

أْ اؿقٚق ً ٛٓ ٞمّ إ ه ًٗ ٕٚتؿري هٕ اهس ٢ى:

الوشائل
مل ٙبدص اهاط املع زٗ ٜغٚو ٞاهػٚج أٗ اؿالط ٗامل٘اؤالٞ
اهالالاليت ت طنالالالٕ فلالالالط ٝأ ٜذ نال ال ٗذ قال ال ألُالالالٕ (ٗكٌال ال
()13

 ٙلطْٗ) ٓصٖ اهق٘ ٝقس تلْ٘ شا ُب ٢ج غالوبٗ ٞٚهالٚؼ هلال
املطزٗز ا ه بٓ ٛصا ًّ ُ ح ُ ًّٗ ,ٞٚح ٞٚر ُ ٞٚف ْ اهؿٚعٞ
هلالالٍ حكال ُ ٞا ضتل ظٙالال ٞىوالالً ٟبالالسأ اؾٔال ز ٗاألًالالط ب ال ملعطٗ
ٗاهِٔالال ٛىالالّ املِلالالط ٗب هبالال ه ٛغالالب٘هس رغالالط ٝملؿالالطٗس اهعالالسٗ
ا قبكال زٗ ٜذالالريٖ ,فببِالال ٟاهعالالسٗ اهػ ٚغالال ٞاه٘ق ٚ٢الالٗ ٞاؽال ش
املػالالري ٝاهعطنالال ٛك لالالط ًبٔالالطج ًٗالالباّ ظ ُ ال اه لالالط
ٗاملػري  ٝاهسٗ ِٞٚٙاملصٓب ٞٚاهؿالٚعٗ ٞٚغسىال ٞبػالٚا ً ٞزٓال
اغ الب قا

من ال شج خ هٚالالً ٞالالّ اهعقٚالالس ٝاهب ًالالٗ ٞذالالري ًطتباالالٞ

أضتب ط م ٗرٚق ب هطً٘ظ اهس ( ِٞٚٙاهعوٌ  )١مم خوالق هوعالسٗ ُال٘اٝ
زاخى املػري املصٓيبٓٗ ,صٖ ُقا ٞوب ضٗ ٝأٗىل ت٘قؤٍ هسفع
اهؿبٔ

اهيت تبعٕ مٍ٘ٓ ٗتعضس املوى ٗا غبِ ض ًّ اـإ

ا غالال ًٗ .ٛكٌثال ال ي هلالالالصٖ املػالالالري ٝاهعطنالالالٓ ٞٚالالال ٛا ػال ال ٖ
ٗا ُا ق م٘ املػبقبى اهعوٌٗ ٛاهباال٘ض اهبلِوال٘و ٛاهالصٜ
ٓ٘ فع اهغ  ٞٙاهععٌ ٟهس ٠مجٚع اهبؿطٗ ٞٙاه٘غٚو ٞهوػع زٝ
ٗاهطف ٖ ٗاهطقٗ ٛاهيت حنطََ اجملبٌع اهعطاقٗ ٛبعه زٗي اهع مل
ًِٔ ًّٗ ٓصا اهب٘غع باالط ق ػعوالٕ ٙنكالسق بأُالٕ ىال وع ىالّ
ا مل َ باطق اهػع ز ٝتوم ٗإْ اهسٗي املبقسً ٛٓ ٞاهيت تب٘فط
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فٓ ٔٚصٖ األغب

هوػع زٗ ٝاهيت تػباٚع أْ تٔبٔ هٕٓٗ ,صا

أمثط ى مل ٚتػٌٚ

ظا ٞ ٢ذري قالخٚخ ٞك هالسٗي اهِ ًٚال ٞأٗ

زٗي اهع مل اهث هالث ٗممال غال ىس ىوال ٟشهالم األىال َ ب٘غال ٢وٕ
ك فالالالٗ ,ٞب هبالال ه ٛل اهبػالالالو ٍٚسالال يف ٓالالالصٖ اهبػالالالٌٚ

ًالالالّ

اهبػوإ اهثق يف ٗاهعوٍ اهع مل.ٛ
إشْ ٗبعالالس ٓالالصا اهبػالالو ٍٚىال ف اجملبٌالالع اهعطاقالالً ٛنبدو ال ىالالّ
أقطإُ اً إْ اهػع ز ٝات ُ ًّ ٞٚح ٞٚاهغط أٗ اهؿطق ٗهٚؼ
ًّ زاخوٕ ًاوق ٗ .بعس ضغ٘ر امل َٔ٘ اهث ُ( ٛاهععع ىّ ا مل َ
باطق اهػع ز ٗ ٝاْ اهسٗي املبقسً ٛٓ ٞاهيت تٔبٔ هالٕ) ٗتال٘فط
اهؿطط األٗي (اغبقا

من شج خ ه ًّ ٞٚاهعقٚس ٝاهب ًٗ ٞذري

ًطتباالال ٞاضتب ط ال ٗرٚق ال ب ال هطً٘ظ اهسِٚٙالالٓٗ ) ٞالال٘ خوالالق اهٌِ ال شج
املبالالالصًط ٝخنطقالالالا اؿكالال ُ ٞاه لطٙالالالٗ ٞاهعقٚالالالس ٝا غالال ًٞٚ
بعِالال ًٗ ّٙنغطٙالال ٞحقالال ًثالالى ا هسميقطاطٚالالٗ ٞاهبخالالطض ٗاجملبٌالالع
اهطأمس ه ٛأٗ ا ؾااك ...........ٛاخلُِ ٗ ,ػ ٟاهسٗض اهصٜ
اُبٔعٕ ًبع٘ر٘ا اهعسٗ ( ًٍِٗٔ اهعط ) يف اههغإ ىو ٟاهؿٚعٞ
ًٗنخال ال ضببٍٔ ًالالالّ اهالالالساخىٗ ,اهالالالص ( ّٙاهعٌال ال  )١اهالالالصً ّٙثوالالال٘ا
اهػالالوا ٞىوالالً ٟالالطل أكثالالط ًالالّ ( )40أٗ ( )50ى ًالال ًهالالا,
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ٗخ هل بسأ حط ٌ ب ضز ٝا غبٔسفا اهعق٘ي ٗٗغ ٢ى تصهٚوالٔ
ٗاغبعب زٓ ٗتػط ٙاه لط املِ ٗئ هإلغال َ هببالسأ اؿالط
فع ًِبعط ٝاهِب ٢ج اهيت ك ُا تبخقق ٗتعزاز ُػببٔ حِٚ
بعالالالالس حالالالالني والالالطل ا ١اظزٙالالال ز اههالالالالغإ اهػالالالالوا٘ٗ ٜاه لالالالالطٜ
ٗا ى ًالالال ,ٛممال ال زىال ال اهقٚال ال ز ٝاهؿالالالٚع ٞٚاهسِٚٙالالال ٞاه٘اىٚالالالٞ
اهك زق ٞهوبكالس ٜهلالصٖ اهوعبال ٞاهلالبريٗ ٝكؿال ٔ ٗق ٗهالٞ
ٓسَ األٓسا ٗتػٔٚى فٌٔٔ هوِال ؽ هلالٙ ٛبقبوال٘ا ا غال َ
كٌ ٓ٘ ٗزْٗ اهوع٘ ١هسى٘ ٠اؿط ٞٙامل بعوٗ ٞاهسميقطاطٚالٞ
اهل شب.ٞ
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الصراع احملتدم
ًّ أٍٓ ً ذعا اهعطاقٚني ٗاهؿٚع ٞب ـك٘م ٓ ٛاألفل ض
امل ضكػ ٞٚيف اهػبِٚٚ

ًٗ قبؤ بقوٚى ًّ اه الطق امل نالٛ

ٗطب ٚعالال ً ٞال والالطٓ ٠الال٘ إْ مجالالع املبالالأرطً ّٙالالّ اهؿالالٚع ٞبٔالالصا
اه لط مل ٙلّ ٙنؿعع هبخقٚق اهلس ًّ تكالسٙطٖ هوعالطاق
خ ف هبقٚال ٞاها٘ا٢الج ا غال ًٗ ٞٚذالري ا غال ًٗ ,ٞٚكال ْ
اهبكس ٜاه لطٗ ٜاهطٗح ٛاؿ ظَ اهص ٜتبِ ٖ اهػٚس قٌس
بالال قط اهكالالالسض ( قالالالسؽ غالالالطٖ) يف ضزىٔالالالٍ هالالالٕ اهالالالسٗض اهلالالالبري
اهطٚ٢ػ ال ٛيف ؼ عالال ٍٚشهالالم ٗإبا هالالٕ هلالالّ اهكالالطاس مل ِٙب الِِٕ
ٗاػٕ إىل اهبد  ٛؼا تكطف

اهػواٗ ٞاؿع اؿ كٍ

اهوص ّٙضفع هإلغ َ ؾع ضا ـسس اؾٌ ٓري ٗاؿكال٘ي ىوالٟ
اهالال٘  ١هلال تأٚٙالالسا ٗىٌال ٗٓالالصا عالالس شاتالالٕ ٙالان أرالالطا ٗاغالالع
هو لط املع ز ٜغ٘ا ١ك ْ ً ضكػ ٚأٗ ذريٖ( ,فٌالث ) إشا
ُعطُ إىل اهعٌط اها٘ٙى اهالص ٜحلالٍ س٘وبالٕ حالع اهبعالث
اهل فط ٗاهص ٜك ُا هٕ اهٚالس اهاال٘ىل يف اُبؿال ي ٗاغالبرياز
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اه لالط املِخالالط ًالّ اـال ضج ٗبثالٕ إىل اهالالساخى غال٘ا ١كال ْ
و ا ًّ خ ي اهق ُْ٘ أٗ تطذٚب ًالّ خال ي ٗغال ٢ى ا ىال َ
ك ف ًّٗ ,ٞؤ ٞحعط ًِٗع ٗحعلَ ٗح ض اه لط امله ز مل
ٙنػٌ ٕ ٚب لط اؿع ٗاهث٘ض ,ٝمم أفػس اهعق ٢الس ٗأز ٠إىل
ٓعط اهق ٍٚؿو قٗ ٞاغع ًّ ٞاهؿب

املػوٍ ُػ ١م ٗضو .

ُٗبال ال ج اهػالالالِني املِكالالالطً ٞك ُالالالا ىبال ال ض ٝىالالالّ ًػالالالذ اهل٘ٙالالالٞ
ا غ ً ًّ ٞٚخ ي ر٘ضٗ ٝمحو ٞرق فٚالُ ٞػالباٚع أْ ُػالٌٔٚ
ر٘ض ٝاهبٔ٘ٙس اهثق يف ( أ ٜزخ٘ي اهثق ف ٞاه٘ٔٚز ٞٙأٗ ذريٓ إىل
ىقالال٘ي املػالالوٌني ًالالّ خالال ي اهثق فالال ٞا غالال ً ٞٚاهكالالُٔٞٚ٘ٚ
اهثق ف ٞاملػالًٌ٘ ٞب ـاال ٞاه٘ٔٚزٙال ٞاهع ملٚال )ٞحٚالث اْ مجٚالع
ًب ُٓ ٛالصٖ اهثق فال ٞتالسى٘ اىل ا ُ بال ح اهبال َ ٗاهل ًالى ىوالٟ
مجٚع اهثق ف
ًّ اهاال

ٗاهبأرط ٗاهبأغ ٛبٔ ًّ ذالري عٚٚالع اهكال

ٓٗ ,الصٖ اؿ هال ٞاملعضٙال ٞقالس هعال اهبالث ا ى ًالٛ

اهكٔ ُٛ٘ٚاهع مل ٛاهسٗض األك بٔ ببلطٙؼ ا ى َ ىًٌ٘
هل ٗ ,ب ملق بى فخكى ا غ َ ىو ٟحك ٞممٚع ًّ ٝاهبؿٕ٘ٙ
ٗاهبؿلٚم ٗاهاعّ ٗب هبال ه ٛأحالطظٗا اغالبقب

هالس ٠اهعال٘اَ

ٗاغبا ى٘ا أْ ٙك٘ضٗا اهؿٚعٓ ٞالٍ اهعالسٗ املب ؾالط ٗاألغال ؽ
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ىو٢ ٟخ ٞاهغط املكسلض ؿه ضتٕ ٗىسل اهقال ز ٝا غال ًٚني
إضٓ بٚني ٙػبٔسفْ٘ اهبخهط ٗاؿ ٝ ٚاهػعٚس.ٝ
بعسً غوٌّا مجٚع األقا

(اهع ًو ٞهؤالسَ امل٘غالع هو لالط

ا غ ًٗ ٛتغط ٙرق فبٕ ) ىو ٟأْ اهؿٚع ٞميثوْ٘ ا ضٓال ,
ٗبعسً حىل ً حىل ًّ ف ك ٞقالغري ٝيف اهعالطاق أٗ حطكالٞ
فِ ٞٚخسىا امل ٙني بلوٌ ٞاه بخطٙالط ًالّ اهػالوا ٞاهع ملال,ٞ
ه أْ ُسضن ٗمّ ُعالٚـ ؿعال

بالس أْ تلالْ٘ ُقاالٞ

ق ال ط هوبالالسً ١الالّ وسٙالالس ه ُا ال ق مالال٘ اؿطٙالال ٞا غ ال ًٞٚ
ٗاهبقالالالالسَ ا غالال ال ً ٛا هلالالالال ٛاملقالالالالسؽ ,هالال ال أْ ُ خالالالالل
أفل ضُ ٗأبساُِ ٗاؾعَ ب هِبٚع ٞىوً ٟس ٠تأرطٓ سالطض
اهثق ف ٞاملع زٓٗ ,ٞٙصٖ اـا٘ ٝبس أْ تلْ٘ غطٙعٗ ٞزقٚقٞ
بالالِ ؼ اه٘قالالا ,أًالال اهػالالطى ٞفٌالالّ أوالالى أْ ُػالال بق املكالالري
اجملٔ٘ي اهصُ ٜنق ز إهٗ ٕٚأً اهسق ٞفٔ ٛاؿصض ًّ ا لطا
يف ت ٚض ٗاحس ًّ زْٗ اهب ٚضا اهب ق ( ٞٚأحعا ٗذريٓ ) زْٗ
اؿك٘ي ىوُ ٟبٚع ٞحبًٌ ٞٚسضٗغً ٞالّ أْ ٓالصا ا ُبٌال  ١أٗ
اهبأٚٙالالس ميثالالى ُ الالؼ اـالالإ انٌالالس ٜاألقالالٚى ,أَ أُالالٕ ميثالالى
ا غ َ األًريك ٛاهكٔ.ُٛ٘ٚ
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إشْ ب هِبٚع ٞبس ًّ اه٘ق٘ي ه قوح يف اهِٔ٘ض ًّ وسٙس
ؿٌالالالى اهالالالس ّٙا غال ال ً ٛىوالالال ٟك الالال ٞى هٚالالال ٞبالالالطذٍ اهعالالالسا١
ٗاهبععالالط ًالالّ قبالالى اهغالالط املع ال زٓٗ ٜالالصا اؿلالالٍ ٗاملالالِٔج
ًِخكالط بعِالال٘اُني ك ٌٓال وبال ج اىل زضاغالال ٞؾالبٕ ؼوٚوٚالالٞ
فأًالالالالال (اهعِالالالالال٘اْ األٗي ) فالالالالال ألحعا اهػ ٚغالالالالال( ٞٚاهؿالالالالالٚعٞ
ب ـك٘م) غ٘ا ١ك ُا ت ٚضا ز ِٞٚٙرق ف ٞٚك ؾٌعٚ
ٗاملِعٌال ال

أٗ قالالال٘ ٠ىػالالاللطً٘ ٞٙؤالالالًِٗ ٞعٌالالال ٞأٗ حعبال ال

غ ٚغ ٚشا ى ق

فع هٗ ٞق حب ٞقٚا ٗى قً ٞالع أقطاُالٕ

ب هع مل أمجعٗ .أً (اهعِ٘اْ اهثال ًُ )ٛبٌثالى بال ؿ٘ظ ٝاهعوٌٚالٞ
اهس ِٞٚٙا هيت تعبال اهقٚال ز ٝاهطٗحٚال ٞهوؿالٚعٓٗ ( ٞالصا ًػالوٍّ بالٕ
ى مل ٛٓٗ ) ٚاهيت عثى اهلس األٗي بعالسا ١اهغالط ب ىبب ضٓال
ًكالالسض اه لالالط ا غ ال ًٓٗ ٛالال ٛأٙه ال ق ال حب ٞاؿلً٘الالٞ
اهق  ٌٞ٢إ ظا ١حلً٘ ٞاهِع َ اهػ بق.
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األحساب
هػا اآل ْ بكالسز أْ تقالطأ أٗ تقال ٚلٍ حعبال إغال ًٗ ٚتطوٚخالٕ
ىو ٟاخط ٗإمن اببغ ٛإٙهال ح ٗؤالُ ٞعالط ميلالّ اْ تلالْ٘
ٗغالالالٚو ٞهِٚالالالى املاوالال األغال ال ؽُٗ ,عالالالط ٝا غال ال َ اؿقٚقالالالٛ
ٗؼقٚالالالق ٓسفالالالٕ األغالال ؽٓٗ ,الالالصا غالالالٚلْ٘ بِعالالالط ٝغالالالطٙعٞ
هوخطك ٞاه ع ه ٞاهع ٓط ٝؾٌٚع ٓصٖ األحعا ىًٌ٘ .
اْ اهغ ه ًّ اهبلب

ٗاألحعا اهؿٚعٗ ٛٓ ٞٚهٚس ٝأُ ٚض

اهِع َ اهػ بق أٗ أُ ٔ ك ُا ً٘و٘ز ٝفع هلِٔال فٔ٘هالٞ
اؿطكالال ,ٞأٗ فٔ٘ه الً ٞالالّ ُ حٚالال ٞاهبػالالٌٗ ٞٚاهبِعالال ٍٚزاخالالى
اهػ ح ٞاهيت ٓ ٛاآلْ ًػطح هوعٌٚعٓٗ ,صا اؾٔى اؿ قى
ػ ٓٔ أً اْ ٙلْ٘ هطذبٓ ٞصا اؿع أ ٗ شان ًّ اهبقال ١
خوج اهل٘اهٚؼ ٗاُبع ض اه طق ٞاملِ غالب ٞهبخقٚالق أٓسافالٕ
(غ٘ا ١ؼطن فبٔسا أ َ مل ٙبخطن) ٗغ٘ا ١ك ْ هعسَ ضقٛ
ًق ٚؽ اه٘ىٗ ٛا حػ ؽ اؾٌال ٓري  ٜهوٌػالب٘ ٠اهالص ٜميٚالع
ٗٙوٌالالؼ أرطٓ ال ٗ ,ب ؿ ال هبني تؿالاللوا ُػالالب ٞىِٚالال ٞيف قالالسق
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اهِ٘ا ٙهلالصٖ األحالعا ًق بالى ُػالب ٞىِٚال ٞيف تلالصٙبٔ ٗممال
ٙؿري إ ىل ٓصا اهػع ٛاملب٘اقى ًّ قبى األحعا يف اهبعطٙج
ىّ ٓ٘ٙبٔ باطق ًب عسزٗ ٝكالصهم ُالط ٠ىالسَ تالطوٚح حالع
ىو ٟحع اخط اآلْٗ ,أقكس ب هاوٚح ٓ٘ اهاوٚح اؿ قى
ًّ قبى ا غ ًٚني ٗامل ثق ني املعطٗفني مج ٓري , ٙحٚث هال٘
أٙل س بعه ٓصٖ األططا حعبال فٌالّ األكٚالس غالبٌٚى ك بالٕ
ىو ٟاملببقني (.)2
ِٗٓ هم ُ ح ٞٚأخط ٠تػ ٍٓ يف اهِ ٘ض ًّ ٓصٖ األحعا أٗ ً
ؾ بٔٔ (هٚؼ كؤ ) ٗٓ ٛأُٔ ُنعٌا ىو ٟبعسٍ ك ًى ىٌلّ
تعٌى ًّ اوؤٍ كٌال تالسىٗ ,ٛهلال ى قال
ؤ ال

ٗاضتب طال

ًالع

ىسٙالالس ٝغ ٚغالال ,ٞٚزٗهٚالال ٞأٗ إقوٌٚٚالال ,ٞتع ال ىالالّ اهالال٘ز

ٗاهكساق( ٞىو ٟأقى تقسٙط) ًّٗ ,بني ٓصٖ اؾٔ

ًّ ِٙبٔج

ُٔع ًع ز ٙهوس ّٙا غ ً ٛفلطا ٗىقٚسٓٗ ,ٝصا عس شاتٕ
أقالالبح ى ٢قال أًال َ املثقالالج اهؿالالٚعً ٛالالّ اهبٌػالالم سب ال زئ أٗ
خا٘ا ٓصا اؿع أٗ شان هبخقٚق ٓسفٕ اهسٙ
 ) 2بٔصا اـكال٘م قالسض بعاله فبال ٗ ٠اهعوٌال  ١أقالخ
ا ُبٌ  ١أل ٜؤٗ ٞكصهم مل ٙ ٙس أً ٜطوع زٙ
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ٗمم ٙعٙس

ا هالطأ ٜاهػ ٚغال ٛعطًالٞ

ٓصٖ اهب ٚضا .

يف ٓٚعال ال ْ ح هالالال ٞا ُبقال ال ز هلال ال قالالالطا ٝ١بعالالاله اهؿالالالع ضا أٗ
األٓالالسا اهالاليت عثالالى (إ ُ ال زضا يف بعهالالٔ ) اهغ ٙالال ٞا هلٚالالٞ
ٗاألغ ؽ.
إشْ املاو٘ ًّ اؿع ا غ ً  ٛاهؿٚع ٛأْ ِٙخط ىّ
خاالالٕ اهطغال هٗ ٛقٌٚالالٕ ا غال ًٗ ٞٚضٗحالالٕ اهث٘ضٙالال .ٞإشا ك ال ْ
ٓسفالالٕ ؼقٚالالق أٗ اهػالالري مالال٘ ؼقٚالالق اهعالالسي ا هلالالٗ ٛاهؿالال١ٛ
املػ الوٍّ بالالٕ ٓالال٘ أْ مجٚالالع قالال٘اُني ٗا ططٗح ال

ٗا ت ق ٚال

ٗامل عطا اهل زف ٞهبخقٚالق اهعالسي ٗهال٘ وعٚ٢ال هغالري اهؿالطٙعٞ
ا غ ً ٞٚقس أىوِا اه ؿ ى ىوً ٟػ ًع اهطأ ٜاهع مل ٛكٌ
أؾ ض اهػٚس اهكسض (قسؽ غطٖ) يف ً٘غ٘ىبٕ (ٗ )3ىو ٕٚبقالٛ
ق ُُ٘ ًعا ميثى اؿى األخري هوٌعبٌعال

ك فال ٞهبخقٚالق

أٓسافٔ ٗٓ٘ ا غ َ اؿقٚقالٓٗ .ٛالصا ممال ٙؿاللى قالع٘بٞ
كبري ٝىوً ٟبب

األحعا كق ٚزٙني غ ٚغالٚني ًالّ ُ حٚالٞ

 ( ( )3إْ ًّ مجو ٞاهِب ٢ج اهيت عده ىِٔ اهبداٚإ اهع َ اهػ بق ىو ٟاهعٔ٘ض ٓ٘
ًالالطٗض ؿالالى املبال زئ اهالاليت تالالسى ٛهِ ػالالٔ حالالى ًؿالاللو ٞاهبؿالالطٗ ٞٙتالالصهٚى ًكال ىبٔ ...
ببع ض ط٘ٙو ٞاألًس ِٗٙلؿج يف ُٔ  ٞٙاملا

ٗؤ

اهقكال٘ض ٗاهالِقل ٗاهعوٌالٞ

ف .... ٔٚشهم اهِقل اهيت تبهٌِٕ ب ههطٗض ٝب ىبب ضٓ بِالا اهعقالى اهبؿالط ٜاهق قالط
املقٚس عسٗز اهع ط ٗ ٞاهعً ْ ٗاملل ْ  ) )0000ت ضٙذ ً بعس اهعٔ٘ض م .333
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فطنٕ ىو ٟاهطأ ٜاهعال َ اهعال ملٗ ٛأًال َ أُعال ض اهالِعٍ اهع ملٚالٞ
اهالاليت تطٙالالس هِ ػالالٔ ا ُا ٌ ال ض حبالال ٟهالال٘ كوالالج شهالالم أذوالالٟ
اهبل هٚج.
ٗأً ال األحالالعا اهسِٚٙالال ٞاهالاليت حعٚالالا ب هبأٚٙالالس اهػ ال بق (قبالالى
ا حب ي) ٗاهيت بطظ أٓسافٔ ًٚساُ ٚقس نٌط اهوع٘ ١إهٔٚ
هِ ؼ اهػالب األخالري ٗٙعوالٍ قال حٚبٔ هِٚالى اهلالس ٗاهغ ٙالٞ
األغ غٗ ٞٚب هب ه ٛبق ٛىٌى ٓصٖ األحالعا ىٌال قالغريا هال٘
أضزُ ا ُا ق غالطٙع مال٘ ًق قالسُ ٗغِٚخكالط ىٌوالٔ يف
ًٚساُٚني.
املٚالالالساْ األٗيٓٗ :الالال٘ املٚالالالساْ اهػ ٚغالالالٗ ٛب هبال ال ه ٛغالالالبلْ٘
اؿطك ٞاملٚساُ ٞٚهٕ باٗ ٞ٣ٚط٘ٙوال ٞاملالس( ٠إشا كال ْ اهلالس
كٌ أؾطُ ) ٗىو ٕٚغٚبقٚس ً٘اؤ قع٘ب
 -1تِعالالال ٍٚى قال ال

ٗخا٘ا ًِٔ :

زٗهٚالالالٗ ٞى ملٚالالال ٞب جملال ال هني اهػ ٚغالالالٛ

ٗا قبك ز.ٜ
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بس ًّ اغبٌ ه ٞبعه األططا اهع ملٚال ٞك مل غػال

ٗاهؿطك

اهبع ض ٞٙهب٘غٚع املِ فع امل زٓٗ ,ٞٙصٖ اهِقا ٞإىل

و ُ اهِقا ٞاألٗىل.
()24

ٗا غبِ زا هلصٖ اؿطك ٞاهطنال٘خٗ ٞٚاهبٔال ْٗ ػال ٖ ا حالب ي
ٗاهبٔ٘ٙس اهثق يف تأت ٛاهِقا ٞاألخري.ٛٓٗ ٝ
-3

بس ًّ كػ تأٚٙالس بعاله اهعِال ٗ ّٙاهلالبري ٝى ملٚال

كٌعوالالالؼ األًالالالّ ٗاؾ ًعالالال ٞاهعطبٚالالالٗ ٞاهبٚالالالا األبالالالٚه ًٗال ال
ؾ كؤٌ ًٗع ىسَ اهبأٚٙس ٙلْ٘ ٓصا اؿع ا غ ً٘ٓ ٛ
يف ق  ٌٞ٢ا ضٓ

ٗا ضٓ بٚني (كٌ قوِ غ بق ).

ٗاملٚساْ اهث ُ ٘ٓٗ :ٛاملٚساْ اهثق يف فال شا كال ْ اؿالع ذالري
ًنهخ ٛسب ز ٕ٢ا غ ً ٞٚحبً ٟع توم اهع ق

اهػ ٚغٞٚ

أى ٖ ف ُٕ غٚبعٕ م٘ كػ اهطأ ٜا غ ً ٛهٕ مم هعوٕ
ًنبقٚالالسا ب ال ؿٌ
ٗاجمل

اهسى ٚ٢الالٗ ٞاهِؿالالطا اهثق فٚالالٗ ٞاهكالالخج

ٗاهلب ٗزىٍ اؾٌعٚ

اـريٗ ٞٙذريٓال ٓٗ ,الصا

ىٌى هو اهِ ع اهثقال يف هلالّ بِػالب ٞذالري ًعوً٘ال ٞإْ قالح
اهبعبريٗ .بٔصا غ ٚطض ىو ٔٚإحس ٠ا ػ ٓني اآلتٚني:

ا ػ ٖ األٗي ٙ :بٌثى بث٘ض ٝتؿسٙس يف اهثق فٗ ٞاه لط
ا غ ًٓٗ ٛصٖ اهث٘ض ٝبابٚع ٞاؿ ي ًنبهٌِ ٞهوث٘ضا
()25

اهػ بق ٞيف خا ٓ إن ف ٞمل تأت ٛبٕ ٓ ٛػ ٖ اه٘نع
اهطآّ.
ا ػال ال ٖ اهثال ال ُٓ : ٛالالال٘ اهػالالالري نالالالٌّ املؿالالالطٗس اهثالالال٘ضٜ
اهػ بق ًّ حٚالث ف ىوٚبالٕ ك٘غالٚو ٞتقطٙال املق قالس
ٗٓصا ٙػبوعَ رق ف ٚاغبٚع

اؾٌ ٓري ؼا املػالريٝ

اهث٘ضٓ ٞٙصًٖ ,ع ُقل أً ٜؿطٗس ػسٙسٙ ٜنخبٌى
ف ٕٚبس ٙىّ األٗي (.)4
أً إْ ك ْ األ غو٘ ٓ٘ ذري ٓص ّٙاهِٔعني ف ميلالّ أْ
تل٘ ْ اهعا ١ا ب ملػب٘ ٠املاو٘ إشا ً ُعطُ إىل اهػطىٞ
ٗاهسق ٞامل طٗن ْ يف ًقسً ٞاهبخث.

 ) 4مل عط ىو ٟاهعطاق ًؿ ضٙع ػسٙس يف اه لط ٗاهثق ف ٞذري ًطوع ٞٚاهػٚس قٌس
ب قط اهكسض ٗاهػٚس قٌس ق زق اهكسض (قسؽ غطٌٓ ) حكطاٗ .غٚأت ٛاهلال َ
ٗا ؾ ض ٝهلٌ .

()26

احلوزة العلمية
كثريٓ ٝصٖ األ َ ٙتبعٕ م٘ اؿال٘ظ ٝاهعوٌٚالٞ

ِٓ ن تػ ؤ
تبخث ىّ إو ب

ؾ فٗ ٞٚحو٘ي ًطن ٞٚأٌٓٔال ً .ال ٓال٘ زٗض

اؿالال٘ظٗ ٝاهعوٌ ال ً ١الالّ حٚالالث كالالٍُ٘ٔ شًٗ ٜل ُالال ٞفع هالال ٞيف
اجملبٌع ؟ ًٗ ٓ ٛغن بؤٍ هبخقٚق اهلس ا هل ٛ؟ ٗمل شا تِؿق
ىو ُ ٟػٔ ٓصٖ اؿ٘ظ ٝيف كوٌ ٞفكى اهس ّٙىّ اهػ ٚغ ٞ؟
ًٗ شا تطٙس اؿ٘ظ ٝاهعوٌٗ ٞٚىوٌ ؤٓال ًالّ اؾٌال ٓري هبخقٚالق
اهلس ا هل ٛ؟؟
ٓصٖ األغ٣وٗ ٞذريٓ اهلثري غبق٘زُ هِقس ًِٗ قؿٗ ٞؤ
اهِعالالط هالالس ٠ىوٌ  ٓ١ال مجٚع ال غالال٘اً ١الالّ حٚالالث اهػالالوبٚ
ا ه بٚ

أٗ

ٗحب ٟامل اخصا يف اهِ٘ا ٙاؿػِ.......ٞ

بعٚسا ىّ اهِقس اه شس ٗألوى اـ ق ٞيف اهبخث غالٚلْ٘
اهل َ ح٘ي املطوعٚال ٞكالال ( ٗغالٚو ٞزِٚٙالًٗ )ٞال ٙقالج حال ٢
زْٗ شهم.
كبخكٚى ح قى قِ ا املطوعٚ

اىل ططفني ت ضىٚني –

ك هطؾالالالٚسٗ ٝذالالالري اهطؾالالالٚسٗ ,ٝاهكال ال ؿٗ ٞذالالالري اهكال ال ؿٞ
()27

ٗاهِ طقٗ ٞاهػ كبٗ ٞاهك زقٗ ٞاهل شبٗ .....ٞذريٓ ٓٗ ,الصا
اهبكالالِٚج ٙن ال بني حقٚقالال ٞبالالس ًالالّ ا ىالالاا بٔ ال مج ٓري ٙال
ف قطاض بٔالصا اهبكالِٚج ٘ٙهالس زٗافالع مال٘ اهبٌٚٚالع اؿقٚقالٛ
ٗاهب٘وٕ م٘ ًكساقً ٞٚسلى ٔٚحبٗ ٟإْ ك ُ٘ا ٍٓ املطاوالع
أُ ػالالالالٍٔٓٗ ,الالالالصا غالالالالٚل ْ٘ ًالالالالّ و ُالال ال اهب٘غالالالالع اهثقالال ال يف
اؾٌ ٓري.ٜ
املٔالالالٍ إٙهالال ح اهعقبالال

اهالالاليت ٗنالالالعا أًالال َ اهالالالس ّٙكلالالالى

ٗكٌؿطٗس إقال ح ٛىال ملِٓٗ ,ٛال ن ىقبال

ًٌٔالِٓٗ ٞال ن

أٍٓ فلٌ ق ي اهسكب٘ض ىو ٛؾطٙعيت يف كب بٕ (ز ّٙنس
اهسٗ )ّٙقػٍ اهس ّٙاىل أقػ َ تكوح أْ تلْ٘ بِ ؼ اهسّٙ
اه٘احالالس ش ٜاملبالال زئ ٗاهعقٚالالس ٝا مل٘حالالسًِٔ ٝالال اهالالس ّٙاهثالال٘ضٜ
ٗاهالالالس ّٙاهب ٙالالالطٓٗ ٜالالالصٖ اهعِال ال ٗ ّٙت٘قالالالوِ اىل أْ اهالالالسّٙ
اهب ٙط ٘ٓ ٜحعط ىثط ٝأًال َ اهالس ّٙاهثال٘ضٗ ,ٜاهثال ُ ٛاهالسّٙ
اهث٘ضً ٜبعٔ م٘ اهِقس ٗاؿلٍ رٍ اهبٌطز ىو ٟاه٘نع ذري
اه ٢ق ٗاملِخط ٗىو ٟكى ً ٙعطقى حطك ٞاملػري هؤس
اؿقٚقٗ ,ٛب هب ه ٛفػٚلْ٘ ًعبِق٘ا ٓصٖ اهثال٘ض ًِ ٝالبخني
فلط ٙال ىوالال ٟاهع ال مل أمجالالع ٗكالالصهم اُ ب ال حٍٔ ٗإط ىٔالالٍ
()28

ًٗعطفبٍٔ سػ ٗئ اهس ّٙاهب ٙط ٜبابٚع ٞاؿ يٗ .أً اهسّٙ
اهب ٙط ٜفٔ٘ ُعىً ٞالّ ا غبػال َ ٗاهبػالوٗ ٍٚق ٗهال ٞمحالى
اهطنالال٘خ ٞٚاهالاليت ٙعٚؿالالٔ أتب ىالالٕ ىوالال ٟى ال تق اهالالس ّٙاألقالالٚى
ٗاهوعال٘ ١اىل اهالالِل ٗاهبؿالطٙع  -إْ هالالعَ األًالط – هب ٙالالط ًال
وكالى ًالّ اهػالوبٚ

ٗا ه بٚال

ٗٓالصا ٙق٘زُال هِقالس ح هالالٞ

ٗاحسٗ ٝكٌث ي ىو ً ٟغبق ًّ مجو ٞاهب ٙطا ًٓ ٛػأهٞ
اهسٗ ّٙاهػ ٚغ ,ٞفقالس فُكالوا اهػ ٚغالٗ ٞاهِعالط ٝاهػ ٚغالٞٚ
ًالالّ أقالال٘اي ٗأفع ال ي ٓالالصٖ اه ٣الال ٞاهسِٚٙالال ٞاُا ق ال ًالالّ املطوالالع
ٗٗقالال٘ إىل امل لوالالج ممالال أز ٠اىل طٌالالط والالع ١كالالبري ًالالّ
ٗاوب ال

اهالالس ُ ّٙػالالٕ يف أشٓ ال ٍُٔ ٗأُ ػالالٍٔ ٗ ,أىبقالالس أْ

اهِػ ْ ٚقس أخص ًأخصٖ ًٍِٔ ف هػ ٚغ ٞأٗ اهالطأ ٜاهػ ٚغالٛ
ًِالالسضج ؼالالا ىِالال٘اْ ىقٚالالسًٌٔ ٝالال ٞهالالس ٠اهؿالالٚعٓٗ ٞالال ٛاألًالالط
ب ال ملعطٗ ٗاهِٔالال ٛىالالّ املِلالالط ٗٓالالصا ُ ال تج ًالالّ كالالْ٘ ٓالالصٖ
اهػ ٚغالال ٞبق٘اُ ِٔٚال ٗأزٗاتٔ ال ٓالالٗ ٛنالالعٗ ٞٚبعٚالالس ٝىالالّ اؾالال٘
اهالالسٙ

بِػالالب ٞكالالبري ٝوالالسا ٗإبالالسا ١اهالالطأ ٜبٔال غالالٚلْ٘ ًالالّ

ُ٘اح ٛؾطى ٞٚىسٙس ًِٔ ٝضزل اهؿبٔ

ىّ األز ْ ٙاهػٌ ٗٞٙ

ٗا غ َ ب ألخل ٗاهسف س ىِٔ ىًٌ٘ كبِعٙى إهلال ٛهال
()29

اهالالسف س ىالالّ ًكالالساقٚبٕٗ ,كالالصهم ق ضبالال ٞاهعوالالٍ ٗاهع ال ملني
ٗق ضبال ٞاهعوالٍ ذ ٙال ٞىعٌٚالٗٗ ٞغالٚو ُ ٞفعال ٞهو٘قال٘ي هوعالالسي
ا هل ٛاىل و ُ كُ٘ٔ ٗاوب مس ٗ ٙأٙه .
ٗب هِبٚع ٞف ْ اهب ٙط اؿ قى ًػبِس إ ىل أق ٗٙى أٗ ذريٓ
ػٔؤ اؾٔ ٞاهث٘ض ٞٙهلّ اهِعط ٝكبو  ًّ ٞف ٞ٣اىل أخط٠
ف ال هِعط ٝاههالالٚقٗ ٞاهقكالالري ٝأزل بأقالالخ

اهب ٙالالط – ىوالالٟ

اىبب ض أٍُٔ ضأٗا وع١ا ًّ اؿقٚق – ٞإ ىل اه٘ق٘س يف اههال ي
ٗاهبهوٚى ٗاه٘ق٘ كٌعطقى أً َ اهالس ّٙاهثال٘ضٓ ,ٜالصٖ ًالّ
اؾٔ ٞاهؿطىٗ ٞٚاهس ,ِٞٚٙأً ًّ ُ ح ٞٚأٗغع فقالس غال ىس
ىو ٟاغبغ ي اهعسٗ ٗاهثق ف ٞاملع ز ٞٙهلالصا اهطنال٘ر ٗب هبال هٛ
فقس اؾٔب ْ اهق بو ٞٚىو ٟا غبٌطاض م٘ اهلس املِؿ٘ز

( )5

ألْ ا غبغطاق يف ٓصٖ املعٌع ٞاهلثري ٝاألططا قس أُبعالا
اهبعس ىّ أقى اهقهالٗ ٞٚاهلالس ٗأز اىل اغالبعٌ ي ٗغال ٢ى
وسٙسٝ

ًّ أوى اهغ ٙ

بى هكالْ٘ املكال

اهؿدكال ٞٚأٗ

 ) 5بقٚا ٗغٚوٗ ٞاحس ٛٓٗ ٝا غبٌطاض يف اهػري ٗفق اـا٘ط اهعطٙه ٞاهيت أٗنخٔ
اهس ّٙاهث٘ضٗ ٜتابٚق قب٘آ اه لطٗ ٜاهثق يف ٗاهبدول ًّ اه لالط اهطنال٘خٛ
اُ ٚهلُ ٛػباٚع ؼس ٜاهغعٗ اهثق يف ٗاه٘ق٘ي هؤس .

()30

اهعِكطٗ ٞٙذريٓ ٗ ,املقك٘ز ًّ ا ببع ز ٓ٘ اهلعط اؿ قى
اآلْ ألغ ؽ اهؿطٙعٗ ٞاهبؿطٙع أ ٜاهقطاْ ٗاهػِٗ ٞأٓى اهبٚا
( ىو ٍٔٚاهػ َ) حب ٟأقبخا ٓ ٛا ُبق م ممالّ ٙػبؿالٔس
بال هقطاْ – بالالسى٘ ٠أُالالٕ مل ٙالالأ ِِ ظسٙالالس – ٗاُبقال م اهبأغالالٛ
بأٓالالالى اهبٚالالالا ًالالالّ ُ حٚالالال ٞاهعٌالالالى ٗاؿطكالالال ٞاهث٘ضٙالالال ٞبؿالالالبٟ
امل ٚزٗ ,ّٙاضتق  ًِ ١اؾٌع ....ٗ ٞاخل ,حب ٟاُق ز اجملبٌع
بِػالالالب٢ ٓ ٞوالالال ٞيف أٗغال ال ط املالالالثق ني اهالالالسِٚٙني اىل اهب وػالالالج
ب ألفل ال ض ٗاهبوالالصش بقطا١تٔ ال غالال٘ا ١ك ُالالا ُ بعالالً ٞالالّ ًِبالالع
اهبؿطٙع ىوٙ ٟس امل لط ّٙأٗ ممالّ فالطلس ًالّ فالطٗس اهؿالطٙعٞ
ٗإٌٓ ي ا غب ز ًِ ًّ ٝبعٔ كلالى ممال اغالب٘و اهلعالط
ٗاهِػٗ ْ ٚكخ ه ٞتؿبٕ ح ه ٞاهِؿٚس اه٘ط
يف أكثالالط ًالالّ كبالال

اهالصٙ ٜلبال

فعِالالس قالالطا ٝ١أً ٜقالال ي أٗ كبالال

أٗ

و طٙس ٝوب٘ٓ ٜصا اهِؿالٚس ب ملهالٌْ٘ فبٌعالطز ًال ُكالى اىل
أٗي كوٌ ًِٕ ٞتطكِ ٖ ٗقطأُ ً بعسٖ ًب ؾالط ٝىوال ٟاىببال ض
ح عالالالٕ بكالالال٘ض ٝى ًالالال ٞهلالالالّ بعالالالس املهالالال ٛبٔالالالصٖ اهاطٙقالالالٞ
ٗا غبٌطاض بٔصا األغو٘ ِٙلؿج هصّٓ اهق ضئ أْ اهِؿٚس
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قس ضحى ًّ شِٕٓ ٗحىل قوٕ أفل ض ٗأؾع ض ذريٖ ٗحب ٟإُٔ
ُػ ٖ ع ً .
أضٙس اهق٘ي أُِ قس ٓعطُال اهقالطاْ ُٗػال ِٚكوٌ تالٕ ًٗع ُٚالٕ
ٗتأغ ِٚبغريٖ ًّ حٚث ُؿعط ٗاغبِلطُ ىوٙ ًّ ٟطٙس أْ
ِٙاوالالق يف ك ًالالٕ بال هقطاْ ُٗعبِال ٖ بعالالس ٍٙاهعقوٚالالٓٗ ٞالالصا ًال
تطبلا ىو ٕٚأو ٚي ىسٙسٗ ٝهّس ب هب ه ٛىالسَ اهالب لري اه٘اغالع
ٗفقساْ وع ١كبري ًّ اهؿع٘ض بٔصٖ اهعقٚس ٝأٗ توم ٗٓصا ً
ُوٌػٕ اه َ٘ٚىِس اهلثري ًّ ؾب بِ اهصٙ ٜبعٕ مال٘ اهال٘ىٛ
اهس. ٙ
إشْ ف ؿ٘ظ ٝاهب ٙطً ٞٙػ ٗه ٞىّ اه لالط املقٚالس اوبٌ ىٚال
كٌ ٙبني اهسكب٘ض ىو ٛاه٘ضز ٜحٚث قال ي (ميلالّ تؿالبٕٚ
اؿقٚقالالالال ٞبالال ال هلطَ ش ٜاألٗوالالالالٕ املبعالالالالسز ٝفالال ال ه لط (املقٚالالالالس
اوبٌ ى ٚال ) ٙطكّالالع ُعالالطٖ ى ال ز ٝيف ٗوالالٕ ٗاحالالس ًالالّ اؿقٚقالالٞ
ٌٗٔٙى األٗوٕ األخط ,٠إُٕ ًطب٘ط يف ًل ُٕ بػ غى ق٘ٞٙ
ًّ اهبقوٚس ٗامل ٓ ٍٚاملأه٘ف ٘ٓٗ ٞهصهم ٙػالباٚع اهبخالطن
مي ِٚأٗ ٙػ ضا إ نٌّ حس قسٗز ())6
ًٔ ) 6عه ٞاهعقى اهبؿط ٜم .44
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إشْ ف ؿى اهصٜ

بس ًّ اهوع٘ ١إه ٕٚهو٘ق٘ي إىل املطاَ ٓال٘

أْ ُػالالالال ُس اهالالالالس ّٙاهثالالالال٘ض ٜفلطٙالالالال ًبٌػالالالاللني ببالالالالأضٙذ
املعكً٘ني (ىو ٍٔٚاهػال َ) املبخالطض ّٙفلطٙال هو٘قال٘ي إىل
اهبخالالطض املاوالالق ضذالالٍ اهكالالع٘ب

يف شهالالم حٚالالث (إْ ا ُػ ال ْ

ق زض أْ ٙبخطض ب لطٖ ؼطضا ُػبٗ . ٚامل لطْٗ املبخالطضْٗ
 ٙب ٗتْ٘ يف اهسضو ٞاهيت ٙػباٚعْ٘ بٔ اهبدول ًّ تق هٚالس
ب٣ٚبٍٔ ٗكوٌ أًعِ٘ا يف ٓصا اهبدول اظزازٗا إبساى ٗعٔس
هس ٍٔٙططٙق اهبخث اهػو )7( )ٍٚهلُ ٛكبح فبٌع ًبخطضا
يف أفل ضٖ ًٗبأُ ٚهو٘ق٘ي إىل اؿقٚق ٞاه٘غا ,ٟف ملبخطض
قالال زض ىوالال ٟاؿطكالال ٞقوالال ٚأٗ كالالثريا ٗٙالالعزاز اقاابالالٕ ًالالّ
اؿقٚق ٞاه٘غا ٟكوٌ أًعّ يف حطكبٕ شا اهٌٚني ٗشا
اهؿٌ ي.

ًٔ ) 7عه ٞاهعقى اهبؿط ٜم .44
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األشاليب الثورية اهلادفة
هبكخٚح (اهِعالط ٝاملال طّط )8( )ٝػال ٖ املطوعٚال

اهث٘ضٙال ٞىوالٟ

اهعٌَ٘ ه أْ ى  ٟىّ كى ًبببع ًٗبٌعّ يف ًقً٘
كالالى ًطوعٚالال ٞإقال ح ,ٞٚف ملؿالالطٗس ا قال ح( ٛيف اهعالالطاق
خك٘ق ) مل ٙلّ ًٚساُ ٚعب ًّ اهِ حٚال ٞاهػ ٚغالٗ ٞٚمل
ٙلالالّ إ ضؾ ال ز ٙعب ال ًالالّ اهِ حٚالال ٞاهسِٚٙالال ٞفقالالس ك ال ْ اهلالالٍ
اهؿ ذى هث٘ضتني إق حٚبني خ ي األضبع ٞىق٘ز امل نالٓ ٞٚال٘
إٙكالال ي اؾٌالال ٓري إىل ح هالالال ٞاهالالال٘ى ٛاهبالال َ ٗا زضان املاوالالالق
جملطٙ

األحساث غال٘ا ١ك ُالا أ حالسار غ ٚغال ٞٚأٗ ؾالبٔ

ىق ٢س ٞٙأٗ خا٘ا تؿطٙعٗ ,ٞٚاهيت ٓ ٛب ؾٌو ٞهل أذطاض

 ٛٓ ) 8اؿلٍ املػبق ىوال ٟأً ٜؿالطٗس إقال ح ٛوسٙالس بأغالو٘ اهقٚال ؽ ىوالً ٟال
غبقٕ ًّ حطك ٞإق حٗ ٞٚان ٗه ٞاؾ ز ٝيف ٓصٖ اهِعالطً ٝالّ خوالق أغالو٘ ُ الؼ
اهق ٢س املكوح اهػ بق حكطا ٗإٌٓ هٕ ُبٔ وٕ ُٔع وسٙسا ًنبِ غني زٗاى ٛاألغو٘
اؾسٙس ًٗ ضاتٕ ٗٓسفٕ ٗكٌ ُ ٞٚتج األغو٘ املب٘قع.ٞ
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نالس اهالالس ّٙاؿقٚقالالٗ .ٛىوٚالالٕ قالالس ضأِٙال اهكالالسض األٗي (قالالسؽ
غطٖ) قس اُبكط اُبك ضا فبالم بال ه لط امل ضكػالٗ ٛاىبٌالس
بٔالالصا ا ُبكالال ض ىوالال ٟاهلوٌالالٗ ٞاهالالب لري ا غالال ًٓٗ ٛالالصا
اهِكط أمثط ٗ ز ٝوٚى أٗ أكثط ممّ تأرط بٔصا اهِ تج اهععٍٚ
فأقالالبح والالع١ا ًالالّ اجملبٌالالع ىوالال ٟغن الوٍّ اهطقالالٗ ٛيف ح هالالً ٞالالّ
اهالال٘ى ٛغالالبؤ َ اهلالالثري ًالالّ ا بالالساى

اه لطٙالال ٞاهسِٚٙالالٞ

املبٌثو ٞبعوٌ  ١اهسٗ ,ّٙأمثط أٙه اهب٘وٕ إىل اؿ٘ظٗ ٝاهعوٌ ١
ٗاضت س ًل ُبٔ ف٘ق ً ك ُا ىو ٕٚبػ بق ىٔسٓ .
أً ًؿطٗس اهكسض اهث ُ( ٛقسؽ غطٖ) فوٍ ٙلالّ ىوالٓ ٟالصا
اهٌِإ ًّ ؤٗ ٞهٚؼ ت ضك هٕ ًّ ؤ ٞأخط ٠ف ملبببع هل تني
اؿالالطكبني ٙالالط ٠أْ اهكالالسض اهث ال ُ ٛاُاوالالق ًالالّ حٚالالث ت٘قالالج
املؿالالطٗس األٗي ٗٓالال٘ إٙك ال ي اهالال٘ى ٛهوعٌ ال ٓري ٗىوالال ٟمجٚالالع
املػب٘ٙ

اهعوٌٗ ٞٚب هؿاللى املب ؾالط

ا قبكال ض ىوال ٟزٗض

اهِدب ٞيف ُؿط اه لط ٗاهثق ف ٞا غ ًٓ ,ٞٚالصا ًالّ ؤال,ٞ
ًٗالالّ ؤالال ٞأخالالط ٠فقالالس ك ال ْ اضت ق ال  ١املِ ال ٗإهق ال  ١اه لالالط
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األقٚى ٗق ضب ٞاهعسٗ ُٗٔعٕ اهثق يف ب هلوٌ ٞاملب ؾطً ٝالّ
اهق ٢س ًب ؾط ٝخوق ا تك ي املب ؾط بني اهؿع ٗاهق ٢س مم
حاٍ اؿ٘اوع أً َ امللوج هِقالس املطوعٚال

اهاليت مل تالِٔج

ُٔج اهػٚس اهكسض اهص ٜحنبال هالسُ ٠ػالب ٞكالبريً ٝالّ ؾالٚعٞ
اهؿالالع اهعطاقالالٗ ٛذريٓالالٍٗ ,إشا تػ ال ١هِ ىالالّ ا خالالب

يف

األغو٘ هسٓ ٠ص ّٙا هق ٢س ّٙفػٚلْ٘ اؾ٘ا س ٙو :ٛإْ
املطحو ٞاهعًِٗ ٞٚزضو ٞاه٘ىًٗ ٛػب٘ ٠اهبقبالى ٗكالصهم ُال٘س
امل٘اؤ ٞأٗ اهعسٗ ٓ٘ اهص ٙ ٜطض األ غو٘ ٗكصهم املػ فٞ
بني ا ُا ق اهث٘ض ٝم٘ اهلس ٗاهلس ُ ػٕ فلوٌال اقالا
ٓصا اـإ اهث٘ضٓ ًّ ٜسفٕ تغري أ غو٘بٕ ُٗػباٚع اهق٘ي إْ
ٓالالصا األغالالو٘ ِٙخكالالط يف ًطاحالالى ر ال ث – ٗٓالالصا ىوالال ٟمالال٘
اهب٘نٚح –
املطحو ٞاألٗىل :خوق اؾصٗض اهثق ف ٞٚىِس اؾٌال ٓري مل٘اؤالٞ
اهثق فٗ ٞاه لط امل ز.ٜ
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املطحو ٞاهث ُ :ٞٚاغبغ ي ٓصٖ اؾصٗض ىوٌ ٚب ألغو٘ اهبعبٜ٘
ًع اـوإ اهعق ٢الس ٜاهل ًالى هاغالٚذ اهالس ّٙظٌٚالع ًع ملالٕ
ٗقاج اهثٌ ض ب هِبٚع ٘ٓ ٞاه٘ى ٛاؾٌ ٓري ٜاهص ٜاغب٘ى
اهلس .
املطحو ٞاهث هث :ٞهو٘ق٘ي هؤالس { ٗٓال٘ ا ًال َ املٔالس( ٜىوٚالٕ
اهػ َ)} ٗٓصا ًالّ أقال٘ي ىق ٢الس اهؿالٚع ٞف بالس أْ تلالْ٘
أبالال٘ا ٓالالصا اه٘قالال٘ي أٗ خا٘اتالالٕ األخالالري ٝىب زٙالال ٞت ًالالً ٞالالع
اؿ ى ىو ٟاملقً٘

األٗىل (املطحوٗ )2ٗ1 ٞىسَ ا غالبغِ ١

ىّ ًعا ٚتٔ بى ه تطغٚدٔ إىل و ُ ٓصٖ اهِقا.ٞ
ًٗالالالّ امل حالال والالالسا إْ اهؿالالالٚع ٞيف اهعالالالطاق (ً ٙالالالس ٜاهالالالسّٙ
اهث٘ض )ٜقس اُقػٌ٘ا ىو ٟأُ ػٍٔ يف اهبٌػم ب٘احالس ٝفقالإ
ًّ املطاحى أى ٖ ٗا قبسا ١بٔ ًِ طزٓٗ ٝصا األفالطاز ٘ٙوال
( ق ه ) ٞقك٘ضا يف اهبكط ًع ًعاٚال
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اهثال٘ض ٝاه حقالٞ

ٗتقبكالالط ًالالّ ُ حٚالال ٞاه٘قالال٘ي هؤالالس ٗاملػ ال ٌٓ ٞيف تابٚالالق
اهعسي ا هلٓٗ ( ٛصا ٓس املطاحى مجٚعٔ )
ٗٗاقع اؿ ي املع قط ِٙابالق فٚالٕ اهلال َ يف املطحوال ٞاألٗىل
ٗاهث ُٗ ,ٞٚأً اهث هث ٞأٗ ًطحو ٞاهقالط ًالّ اهلالس ف بالسل أْ
تلْ٘ ً٘و٘زٗ ٝفع ه ٞأٙه ألْ ًّ ذري اه٘اقع ٛأٗ ًّ ذالري
ا ملِاق ٛأْ اهكسض األٗي ٗاهثال ُ ( ٛقالسؽ غالطلٌٓ ) مل ٙهالع
ُػب ٞؼقٚق ًطاًٗ ٍٔٚه٘ ىو ٟأقى اهبقسٙطا ٗ ,كصهم أْ
األمي ْ بك حً ٞٚعاٚ
إْ اغالالبعٌوا ٓالالصٖ املعاٚالال

حطكبٌٔ ت طض اهعا  ١األخالري
بؿالاللؤ اهكالالخٚح ٗب هِػالالبٞ

اهك ؿ ٞأٙه .
ٗقبى اهبعط ىو ٟاملطحو ٞاهث هثٞ

بس ًالّ أْ ٙلالْ٘ ِٓال ن

حالالسٙث ٙلؿالالج املؿ ال كى أٗ امل٘اُالالع اهالاليت عِالالع املبقٚالالسّٙ
ب ملطاحالالى األٗىل ٗاهث ُٚالال ًِٗ ٞقؿالال ٞبعهالالٔ هبالالصهٚى إًل ُٚالالٞ
ا هبخ ق س٘ك األً َ اهغ ( ٢ىو ٕٚاهػ َ).
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بعض املشاكل
تق ج زا ٌ٢أً َ اؿ٘ظ ٝاهث٘ض ٞٙهو٘قال٘ي اىل املطحوال ٞاألخالريٝ
ًّٗ رٍ اهلس أً٘ض ًِٔ :

 -1اهٚأؽ ٗىسَ اهطذب :ٞبعس اهطذب ٞيف اهب٘اقى م٘
املق قالالسٗ ,شهالالم طبٚعالال ٛوالالسا حٚالالث إْ اهبدالالبإ
اهالالالص ٜت٘هالالالسٖ األفلال ال ض املبهال ال ضبٗ ٞا ىبقال ال زا
(اـ ط٣الٗ ٞاهكالخٚخ )ٞقالالس ِٙالبج اهٚالأؽ ٗاهب٘والالٕ
مالال٘ اهطنالال٘خ  ٞٚبػالالب ا ُبع ال ض هق ٚال ز ٝوسٙالالسٝ
طبق األقى مل ٙعبقس بٕ (أً ٜطحوالً ٞالّ املطاحالى
امل نالالال ٞٚاهالالالصكط)ٓٗ ,الالالصا اه٘قالالال٘ قالالالس ٘ٙهالالالس
اهٚأؽ ىِالس املب ال ىوني ًالع املعاٚال

املػالب ٚسّٙ

ًِٔ اؾال ز ّٙيف اهػالع ٛألٓالسافٍٔ ,هلالّ ٓالصا
اهبكالالط ( اه٘قالال٘ ) ىوالال٘ ًالالّ ىالالسَ اهكالال٘ا
(فال ه٘ق٘ ىوالال ٟاهبالالى أ غالالوٍ) كٌال ٙنقال ي ميثالالى
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اؿالى األخالري أٗ األغالو٘ اهكالخٚح حٚال ي ًال ٓالال٘
بسٙى ك٘غٚو ٞألٓسافٍٔٗ ,كصهم ٙلْ٘ ًّ
املِاق ٛأْ ٙببعال٘ا ططٙقال ر٘ضٙال بال ه لط ٗاهالسّٙ
ٗاهثق فالالالال ٞاؿكالالالال ٗ ِٞٚتنػالالالالبعٌى ٓالالالالصٖ اهثق فالالالالٞ
اهسِٚٙالال ٞأٗ ا وبٌ ىٚالال ٞأٗ اهب ضىٚالال ٞملعطفالالً ٞالالس٠
تطابإ حطك ٞوسٙسً ٝع اؿطك ٞاهاليت ٓالٍ بالني
و٘امٔ  ,ف ىو٘ا ٓصا اهبكط ًّ أًط:ّٙ
األًالالط األٗي :اهبقٔقالالط اهعوٌالالٗ ٛاهثق ال يف ( أ ٜاؾالالصٗض هوثالال٘ض)ٝ
ُبٚع ٞط٘ي ا ُبع ض أٗ اه٘ق٘ ىو ٟاهبى.
األًط اهث ُٗ :ٛاهٚأؽ ٗاغببساي اهلالس ٗاه٘غالٚو ٞاهكالخٚخٞ
ٗإتب س ٗغ ٢ى ًنبٌٔ ٞأٗ ًنع ٞ ٙؽبوج ىالّ اهالس ّٙاهب ٙالطٜ
إ ب ألغٍ أٗ اهؿع ضا اؾسٙسٗ ,ٝاؿقٚق ٛٓ ٞأْ املهٌْ٘
ٗاهلس

بس أْ ٙلُ٘ ًنبعوٚني يف ًعاٚ

أٗ ٞٙغٚوٗ ٞإ

فوّ ََُِى أ ٜىا ٙ ١نصكط ,فعو ٟاهلال ز أْ ٙنػالطس ببكالخٚح
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اؿلٍ ػ ٖ اه٘غ ٢ى اؾسٙسٗ ٝزضاغبٔ ًّ ُ ح ٞٚخا٘اتٔ
اهعٌوٗ ٞٚق حٓ ٞٚصٖ اـا٘ا هلسفٕ األغ ؽ.

 -2ىسَ اهثق ٞب هِ ؼِٓ :ال ن ًؿاللو ٞأخالط ٠تبٌثالى
بعسَ اهثق ٞب هِ ؼ ًّ ُ ح ٞٚأًل ُ ٞٚا ؾاان
يف اهبٌٔٚالالس أٗ اهِكالالطٓٗ ,ٝالالصا اهعالالّ إرالالٍ كالالبري
حٚالالالالث اغالالالالبببع ( ٗبِػالالالالب ٞكالالالالبري ٝبالالالالني ؾالالالالب بِ )
ا مالالالالطا اهثقالالال يف ٗٗ زًٚ ٝالالالال٘ي زُٙ٘ٚالالالال ٞعبالالالالٞ
ٗا غبغطاق بٔ .
 -3املؿلو ٞاهبأضىً :ٞٚالّ أٓالٍ ًال زىال ُ ٛهودال٘ض
بٔصٖ اهلوٌ

ً أمسٚلبٕ ًؿلوً ٞع اهِك٘م

اهب ضىٚالالالٗ ,ٞاؿال ال ي ٓالالال٘ إْ كالالالى ًال ال ُنقالالالى ًالالالّ
أح زٙالث ٗضٗاٙال

غالوٍ بٔال
ًٌعبال ٗ ٝذريٓال ٗممال ن

ًالالّ ُ حٚالال ٞأ ُٔ ال

بالالس ًالالّ أْ تبخقالالق قبالالى اهٚالالَ٘

امل٘ىالال٘ز ,قالالس أقالالبخا فقالالإ هوِعالالط بٔال ٗاُبعال ض
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ؼققٔال ال ٗ ,هالالالٚؼ اهعٌالالالى بٔال ال ٗوعوالالالٔ حقٚقالالال ٞأٗ
املػ ٌٓ ٞيف شهم ,فٔصٖ اهطٗاٙ

ٗزضاغبٔ ىوٟ

ٙس اهػٚس اهكسض ( قسؽ غالطٖ) قالس وعوالا أشٓال ْ
اهؿب

امل ًّ ًب بخًٗ ٞب لط ٝكعقو ٞٚاهػٚس

اهكالالسض ( قالالسؽ غالالطٖ) أٗ تؿالالبٔٔ ف ال شا كُِ ال قالالس
تػ ملِ ف ٌٚب ًّ ِِٚا حػ ؽ يف قالط اهعٔال٘ض
ٗقس تعاٙس يف اهِ ٘ؽ ,إشْ ً ميِعِ ًّ اهبخث
سال مبٌالالى بٔالالصٖ اهطٗاٙال

ًالالّ أُٔال طُبقالالا أَ

ٗمل شا....؟ ٗمل شا ( نوق املك زٙق هل ) ؟
ٗؿى ٓصٖ املؿلو ٞبس ًّ ططح غ اهني ًنٌٔني أٙه ؟
اهػ اي األٗيٙ :بعوق يف ىسز اهطٗاٙال

اهاليت مل ٙػالبِس إهٔٚال

اهػٚس اهكسض ( قسؽ غطٖ) يف اططٗح تٕ فٔى ٓصٖ اهطٗاٙال
غقاا ه بس أٗ .
ميلالالّ ا غالالبِ ز ٗاألخالالص بٔ ال ٗإ ُؿ ال  ١اططٗح ال
ألططٗح

اهػٚس اهؿٔٚس (قسؽ غطٖ).؟
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ًؿ ال بٔٞ

ٗٓالالصٖ املػالالأه ٞقالالس ذ الالى ىِٔ ال أكثالالط املا ال هعني هوٌ٘غالال٘ىٞ
ٗا ىبقسٗا إْ األغو٘ اهطا٢ع ٗاملِٔع ٞٚاهيت غ ض ىو ٔٚاهػٚس
غواا األن٘ا ١ىوال ٟتوالم اهطٗاٙال

ذالري ممال وعوالٔ شا

ق ٌٞٚفعو ٛٓٗ( ٞٚكصهم) هس ٠املاوع ,هلّٓ ....صا بٕ ُػبٞ
كبري ًّ ٝاؾٔى سِٔع ٞٚامل٘غ٘ى ,ٞفوال٘ ضوعِال إىل أذوال
اهطٗا ٙال

أٗ ا هلالالثري ًِٔ ال اهالاليت حقالالق بٔ ال اهػالالٚس لالالس أُٔ ال

قسض ًّ املصآ ا غ ً ٞٚك فًٗ ٞالّ قالخ حٍٔ ٗٓالصا
ٙع إْ ٓصٖ اهطٗاٙ

غ قاً ,ٞػبِسا حػ اهق ىس ٝهلّ

ًع ٓصا حقق بٔ اهػٚس ( قالسؽ غالطٖ) ٗشهالم هلالس أٗنالخٕ
اهػالالٚس اهكالالسض حٚالالث إْ اهبخالالث ىالالبل ب ً ً ٚال ٞفقالالإ
املببق ٞٚبى ٙالسي ىوال ٟأْ اهػالٚس

ٗٓصا هٚؼ إ غق ط هوطٗاٙ
هالالالٚؼ يف ًقال ال َ تقٚالالال ٍٚضٗاٙال ال

ٗتق٘ٙبٔال ال ٗأنالالالع

أخالالالط٠

ٗإغالالق طٔ بالالى ك ال ْ ٙطٙالالس كٚ ٚالال ٞاهالالِٔج اهعوٌالالٗ ٛاهالالسهٚى
اهعقو ٛيف اهِق ف أٗ فه ىّ ىالسَ إٌٓال ي أ ٜضٗاٙالٗ ٞإْ
ك ُالا نالالعً ٞ ٚالّ ُ حٚالال ٞإ اْ هلال و ُال قالال٘ ٝيف تِؿالالٚإ
اهالالالب لري ٗاغالالالو٘ ُعالالال َ ا ططٗحالالال

كالالالصهم ُِػالالالٟ

اهبؿالال٘ٙـ اهالالص ٜتعٌالالسٖ اهػالالٚس (قالالسؽ غالالطٖ) ىوالال ٟاألى السا١
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ٗأ ٙه ب هِػب ٞهو٘اىٗ ٛاملاقال هالعًّ اهعٔال٘ض حٚالث إُالٕ هال٘
غوٍّ بٔ اُبٔا بٕ إحس ٠ا ططٗح

( ًالث ) ٗسال ٙقال٘زٖ اىل

ا ُبعالال ض اها٘ٙالالالى أٗ اهبدالالالبإ ب هبخالالالث ىالالالّ املكالالالساق هلالالالصٖ
ا ططٗح ٞعٚث أٌٓ ى اهِػب ٞبكخ ٞا ططٗح ٞشاتٔال فعوالٟ
غالالبٚى املثالال ي هالال٘ أُِالال بقِٚالال ُِعالالط اىل اهػالال  ُٛ ٚأٗ ٙالالأو٘ج
ًٗأو٘ج ى و ٟاهِعط ٝاهطًع ٞٙكٌ ق ي اهػٚس (قالسؽ غالطٖ)
بلُ٘ٔ حطك

ن ه ٞأ ٗ ت ٚضا فلطً ٞٙع ز ٞٙهإلغ َ

هب ٓالالا بِالال اهػالالبى ملعطفالال ٞأ ٜاهبٚالال ضا اؿ هٚالال ٞعثالالى ٓالالصٖ
اهعِ ٗٗ ّٙشهم هلثطتٔ ىو ٟاضض اه٘اقع ًٗ إىل شهم.
إشْ املٔالالٍ اْ ٙببعالالس املاالال هع اهالال٘اى ٛىالالّ اهبقٚلالالس بأططٗحالالالٞ
كبال ال

زْٗ ذالالالريٖ بالالالى ىوٚالالالٕ اْ هعالالالى مجٚالالالع ا ططٗحال ال

ٗاهلب ٗغالٚو ُ ٞفعال ٞاىل و ُال اططٗحال

وسٙالسٙ ٝهالعٔ

ىقوٕ أٗ ىقى ذريٖ هو٘ق٘ي اىل اهاٌأُٗ ِٞٚكالصهم ا ُ بال ح
ىوالال ٟاأل ططٗح ال

اؾسٙالالسٗ ٝاهقسميالال ًِٗ ٞقؿالالبٔ ٗبأغالالو٘

ىوٌ ٛقس  ٙز ٜاىل تطوٚح بعهٔ أٗ احسٓ ىو ٟاألخط.٠
أ ً ال اهػ ال اي اهث ال ُ :ٛفٚبعوالالق بطٗا ٙال

اهع ً ال

ٗاملٌٔالالسّٙ

هإلً َ ( ىو ٕٚاهػ َ) ًّ حٚث اهِعط إه ٔٚكطٗاٙ
()44

فقالإ

أ ٜاْ اهبع ًالالالى ًالالالع ٓالالالصٖ اهطٗاٙالالال ٞأٗ اهطٗاٙال ال

؟ ٗهوعالالال٘ا

ٗا ٙه ال ح بالالس اْ ُطوالالع اىل ك ال َ اهػالالٚس اهكالالسض (قالالسؽ
غطٖ) ًّ حٚث إ ؾ ضتٕ هوبداٚإ اهع َ قبى اهعٔ٘ض ٗاهقطٙ
ًِالالٕ حٚالالث ق ال يِٙ .. ( :بثالالق اهبٌخالالٚل يف اهعٔالالس اؾسٙالالس ًالالّ
املػ ٗ هٚ

اهيت  ٙطنٔ اهبٌػم ب هعسي اهل ًى ٗتابٚقالٕ

ٗان فع ٞىو ٟبق  ٖ١يف ى ً ٞاه طز ًع ُ ػٕ ًٗع ضبٕ ًٗالع
اآلخطًٗ ّٙع اهِع َ اهق  .. ٍ٢توم اهع قال

ٙب٘قالع ًالّ اه الطز

خ هل ضز فعى إغ ً ٛى زي.)9( )...
ٗ ؾالم اْ ٓالالصا اهلال َ ىِالالس األخالص بالالٕ ىٌوٚال (أ ٜؼػالالني
اهع قالالً ٞالالع اهالالِ ؼ ب جمل ٓالالسًٗ ٝالالع اهالالط ب هب٘بالالٗ ٞا ُقاال س
ٗاهطو٘س إ ه ٕٚغبخ ُٕ ٗب هب ه ٛمػّ اهع قالً ٞالع اآلخالط)ّٙ
غالالبب ٗ ُػ ال اهك ال ح بالالني اؾٌ ى ال

أٗ األفالالطاز ٗبالالصهم

فػالال٘ ٙلالالْ٘ ضز اه عالالى املؿ ال ض إهٚالالٕ ٓالال٘ خاالال٘ ٝاىل ا ً ال َ
ببٔ ٞ٣ٚاهق٘اىس اهؿعب ٞٚهإلً َ ( ىو ٕٚاهػ َ) ًّ ؤًّٗ ,ٞ
ؤ ٞأخط ٠ؼقٚق ًكساق هطٗا ً ٞٙتؿري إ ىل ضز اه عى ٓصا
أٗ إىل ٓ  ١امل ًِني أُ ػٍٔ ٗب هب ه ٛميلّ اهقال٘ي اْ ًالّ
 ) 9ت ضٙذ ً بعس اهعٔ٘ض م .105
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ذري املِاق ٛاْ ُعب اهطٗاٙال ٞى ًال ٞفقالإ (حٚالث غٚقبكالط
ٗضٗزٓ ًّ قبى املعكً٘ني ( ىو ٍٔٚاهػ َ) ف ٢السًِ ٝالٕ إ
ًّ حٚث كُ٘ٔ ى ً ,)ٞبى ميلّ اْ تكبح ٓصٖ اهطٗاٙالٞ
ق عا ُب ج ًهٌْ٘ اهطٗا ٞٙبعِٔٚال أٗ إُٔال ق ىالس ٝاُاال ق
ٗخإ ًطغَ٘ ًّ قبى ا ً َ (ه ُا ق ٞبٕ مٖ٘).
ٗبٔصا ٙلْ٘ اهِل ًّ املعكَ٘ ( ىو ٕٚاهػال َ) قالس غالٔلى أٗ
ٗنع ق٘اىس هوبٌٔٚس هسٗه ٞاؿق ا هل ًّٗ ,ٛو ُ اخط ف ْ
اىبب ض اهطٗا ٞٙى ً ٞفقإ غٚق٘زُ ب هب ه ٛاىل اْ ُػو ًّ
أُ ػِ اهسٗض يف اه بٌٔٚس فلٚج ُقالَ٘ سال ٓال٘ أقالع ٗٓال٘
اهالالسٗض ٗاهعٌالالى يف زٗهالال ٞاؿالالق ُ ػالالٔ ٗ .كالالصهم – ٗس ال أُِ ال
ًػوٌْ٘-

ِٙبغ ٛاْ ُق٘ي سبسأ اهكسف ٞفٔصا ؾطن ب هلل

ٗىوٚالالٕ فالالأ ٜح زرالالٓ ٞالال ٛب ال ضاز ٝاهلل ٗحلٌبالالٕ ٗٓالالصٖ اهطذبالالٞ
ا هلٚالال ٞتالالأت ٛسععالالع ٝكٌ ال ٙؿالالري اهػالالٚس اهكالالسض (قالالسؽ
غطٖ) بى ب ه٘غ ٢ى اهابٚعٗ ٞٚا ُػ ْ ً ز ًّ ٝاه٘غ ٢ى أٗ ٓ٘
األ غ ؽ فٗ ٔٚب هب ه ٛإٙل ي األ ىٌ ي اهك ؿ ٞاىل مج ىالٞ
أٗ ؾع أٗ (أفطاز ىو ٟاقى تقسٙط) وطظ بِب ٢عٕ ٓصٖ اهطٗاٞٙ
أٗ توم.
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ًّٗ اه٘او اهق٘ي اْ مجٚع أُك ض اهق ( ٍ٢ىعى اهلل فطوٕ)
ٗاملٌٔالالس ّٙهالالٕ ٓالالٍ ممالالّ تعالالطض هوبٌخالالٚل امل ال زٗ ٜاملعِالالٜ٘
ٗتطبل ٘ا تطب ٞٚخ قًِٔ ٞعٔ اهلب

ٗاهػِ ٞاهِب٘ٗ ,ٞٙهلٛ

تطت ع ُػالب ٞاهثقال ٞبال هِ ؼ ب ؿكال٘ي ىوال ٟأىوال ٟاملطاتال يف
زٗه ٞاؿق بس ًالّ اْ ٙػالع ٟاملال ًّ هوبقالط غاال٘ ٝأخالط٠
م٘ ٓسفٕ ٗوعى اهطٗاٙال ٞذ ٙالٞ

ٙكالع ؼقٚقٔال ىوالً ٟالّ

محو٘ا رق فٗٗ ٞى ٚزٗ ِٚٙاُبٔع٘ا ططٙق ىب ز ٙأق ٚفال ْ
األ ُك ض ٍٓ بؿط ٗهالٚؼ ًالّ اهكالع اه٘قال٘ي إىل ًػالب٘آٍ
اهعب زٗ ٜاهطغ ه.)10( ٛ
 ) 10ق ي اهػٚس اهكسض يف ت ضٙذ ً بعس اهعٔ٘ض م ٙ( 267لبػ أقالخ

ا ًال َ

املٔس ( ٜىو ٕٚاهػ َ) أٌٓٚبٍٔ ًّ ؤال ٞكالٍُ٘ٔ ُال وخني ٗممخكالني يف اهبٌخالٚل
ا هل ٛاهص ٜك ْ غ ض ٜامل ع٘ي يف ىكط اهغٚب ٞاهل  .٠كٌ ىطفِ فقس اربب٘ا ًّ
خ ي اهبٌخٚل اهص ٜى ؾٖ٘ وساضتٍٔ ٗإخ قٍٔ ٗقسضتٍٔ ىو ٟاهبهخ ٞٚاهل ٠
يف غبٚى األٓسا

ا غ ً ٞٚاهعوٓٗ ٚالصٖ ٓال ٛاؾٔال

اؿقٚقٗ ٛاملؿ ضن اهطٚ٢ػ ٛيف تِ ٚص األٓسا

اهطٚ٢ػال ٞٚاهاليت ع لٚالع املال ًّ

ا غ ً ٞٚىالّ ذالريٖٗ .كوٌال كال ْ

اهلس أٗغع احب ج اىل تطكٚع يف ا مي ْ ٗا خ م بؿلى أىٌق فلٚج ه٘ ك ْ
ٓسف ى مل ٚمل ِٙوٕ ف ٌٚغبق أ ٜق ٢س كبري ٗ ُيب ىعٗ ٍٚإمن ك ْ خإ األُب١ ٚ
ٗاملطغوني ُ ًٗ ,هبٕ اهبؿطً ًّ ٞٙع مل ًٗ أزتٕ ًّ تهخٚ
ٓصا اهل س

كؤ ًالّ ًقالسً

اهلبري ٗإضٓ ق تٕ ٗهلّ ك ْ اهبداٚإ اهعال َ اهػال بق ىوال ٟاهعٔال٘ض

ًطكعا ًالّ اوالى إُبال ج ٓال  ١ىوال ٟاملػالب٘ ٠املاوال٘ هلالصا اهلالس ًٗالّ ِٓال ُاقالا
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الوشيلة
أ ٗنالالخِ ف ٌٚال غالالبق ًالالطحوبني هودالالإ اهثالال٘ض ٜاهالالصٓ ٜسفالالٕ
اه٘ق٘ي هإلً َ املعكالَ٘ (ىوٚالٕ اهػال َ) أ ًال املطحوال ٞاهث هثالٞ
ٗٓال ٛاغالبثٌ ض اهِبال ج اه لالطٗ ٜاهثقال يف ًالّ املالالطحوبني ٗاىل
و ُبٌٔال ا هب٘والالٕ اهالالسٙ

اهب ال َ ٗاهعٌالالى ىوالال ٟؼقٚالالق ٗتابٚالالق

ضٗا ٙال

أٓالالى اهبٚالالا (ىوالال ٍٔٚاهػ ال َ) كٌ ال ًالالط شكالالطٖٗ .

اهطٗاٙ

اهيت مسعِ ٓ ٗذريٓ سسحٍٔ ٗاهثِ  ١ىو ٍٔٚفٍٔ ( ضو ي ً ًِْ٘ ىطف٘ا اهلل

حق ًعطفبٕ) ٍٗٓ ( ضٓب ْ ب هوٚى ٗه٘ٚث يف اهِٔ ض) ٍٗٓ ( خري ف٘اضؽ ىو ٟىٔط األضض)
أٗ ًّ خري ف٘اضؽ ىو ٟىٔط األضض ٍٗٓ أٙه ( أبساي اهؿ َ ٗىك  ٢أٓى اهعطاق)..
).
ٗأٙه ق ي اهػٚس قٌ٘ز اؿػ

( زاَ ىوٕ) يف أخ ٚض اهعطاق ٗضاٙ

املؿطق م( 4

( أ ٔٙاهعطاق ٛامل ًّ املدول اـٚلط اىط ُ ػم ٗقسضن ٗزٗضن اهق ٚزٗ ,ٜاُب ه
هل طاًبم ٗىطاقٚبم ٗزٗضن اهطا٢س اه عل ي يف ُكط ٝإً ًالم املعكالَ٘ فلالّ ً ًِال
ق٘ ٙىعٙعا يف شا اهلل تع ىل ,ف ْ اهعع ٝهلل ٗهطغ٘هٕ ( قالو ٟاهلل ىوٚالٕ ٗاهالٕ ٗغالوٍ)
ٗهوٌ ال ًِني .أٗقالالٚم ُٗ ػالال ٛب ؾٔ ال ز األك ال ؤ ال ز اهالالِ ؼ ٗبابٚبٔ ال ىوالال ٟاها ىالالٞ
ٗاهبق٘ٗ ٠تعٌٚق ا مي ْ ٗاهبخو ٛبأخ ق املعكً٘ني (ىو ٍٔٚاهػ َ)ٗ ....حب ٟتبهح
اهكال٘ض ٝأً ًالالم ٗتعالالط حقٚقال ٞاألًالال٘ض ٗاألحالالساث كال ٛتعالالط اهبقػالال ٍٚامل٘نالال٘ىٛ
اهكالالخٚح هوالالِ ؼ ٗهوغالالري ًالالّ األقالالخ

املالال ًِني املالال٘اهني ًٗالالّ األىالالسا ١املِالال فقني

اهل فط.))ّٙ
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اىبقس اْ ِٓ ن ٗغ ٢ى بسٙو ٞىّ اهع ًى اهسٗ ٙاهعب ز ٜبٔصا
اـك٘مٗ ,إ شا ك ْ اهعٌى بٔصا اهِٔج مج ى ٚف ُٕ ب هب هٛ
وقالالق األ ٓالالسا املعٌالال٘ي ألووالالٔ ألْ اهعٌالالى اه الالطز٘ٙ ٜاوالالٕ
ًؿلو ٞاه ِ ٗ ١ىسَ تطن األ رط بعس فِ ٓٗ ٖ١صا اه ِ ً ١بٌث
إً س٘ األ فالطاز اهعال ًوني بالٕ أٗ قوالبٍٔ عٚالث تلالْ٘ ٓالصٖ
اهقوالال ٞذالالري ُ فعالال ً ٗ ٞال رط ,ٝأٗ اْ اه الالطز قالالس تكالالٚبٕ إحالالس٠
امل٘اُع ٗاملؿ كى اهيت ًط شكطٓ .
إ شْ ف بس ًّ اهعٌى اؾٌ ى ٛامل٘وٕ ٗ بس ًّ اهقٚال ز ٝاهاليت
تع ٛاأل غ ؽ اه لالط ٜهوالس ّٙاهثال٘ضٗ ٜكالصهم تعال ٛاؿ هالٞ
اهِ ػٗ ٞٚا وبٌ ى ٞٚهوؿع اهعطاق ٛعٚث ه اْ تلْ٘
يف ق ٚزتٔ ٗانخ ٞاـا٘ا ٗه اْ تلْ٘ ًِبٔعُٔ ٞع
ذري اهطن٘خ ٛب هبأكٚس.
ٗ ىو٘ اهؿ ضس اهعطاقً ًّ ٛثالى ٓالصٖ اهقٚال زا بالسهٚى إُٔال
أ بالالطظ هِ ال ؾدك ال ٙعٌالالى نالالٌّ ٓالالصٖ اؿالالسٗز ٗٓالال٘ اهػالالٚس
قٌالال٘ز اؿػ ال

( زاَ ىوالالٕ) حٚالالث اُالالٕ قالالطح يف ت٘و ٔٚتالالٕ

ك طب ال اه الالطز اهعطاقالالًٗ ٛؿالالريا ًٗ ًِ ال بالالأْ هالالٕ املػ ال ٌٓٞ
اه ىو ٞيف زٗه ٞاؿق حٚث ق ي( :اْ امل ن أٗ اهغطض املبٌثى
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يف إ بالالطاظ اهالالسٗض اهق ٚال ز ٜهوعالالطاقٚني يف تأغالالٚؼ زٗهالال ٞاهعالالسي
ا هلٙ ٛوعَ امللوج ىًٌ٘ ٗاهعطاق ٛبك٘ض ٝخ قٗ ٞوٌلوالٕ
املػ ٗه ٞٚاهؿطىٗ ٞٚاأل خ ق ٞٚيف تطب ٞٚاهالِ ؼ ببالصي اؾٔالس
ٗاؾالالس ٗاملث ال بط ٝىوالال ٟؼقٚالالق اهبل ال ً

امل زٙالالٗ ٞاملعِ٘ٙالالٞ

ٗاه٘ق٘ي اىل ًطحو ٞا غبعساز اهب َ ٗٙوعًٕ اهسى٘ٗ ٝاهػعٛ
هبخقٚق شهم ىِس امللو ني ٗتٔ ٞ٣ٚاهعسز املِ غ ًّ األُك ض
هوبععٚىٙ .)11( )....ؿري ٓصا اهل َ اىل اْ اهػٚس اؿػ

قس

أبكط كٌ أ بكط اهلثري اؿ و ٞـوق اجملبٌع اهك

أٗ

اهق ىس ٝاهؿعب ٞٚهِكط ٝا ً َ ( ىعى اهلل فطوالٕ) ًالّ حٚالث
كْ٘ ٓصا اهؿع قس قاج مث ض ًطوع ٞٚاهس ّٙاهث٘ض ٗ ٜبس
ًالالّ اهعٌالالى ًالالّ اوالالى ؼقٚقٔ ال هلالالصا اهغالالطضٗ ,ب هب ال ه ٛف ال ْ
ت٘و ٔٚتٕ ى ًٌ٘ تبعٕ م٘ تق٘ٗ ٞٙتعٌٚق اهثق ٞبال هِ ؼ هالس٠
اه طز اهؿالٚعٗ ٛتٔالصٙبٔ ٗىالسَ ا نالطاط يف أ ٜغالو٘ن ذالري
زٙ

أٗ ذري ىب ز ٜممال وعوالٕ والطَ اهعٌالى ٗغالإ األحالعا

ك ف ٞاهيت تػري سالِٔج ٙػال ىس أ ٜفالطز ًالّ اه٘قال٘ي اىل
ا ًالال َ (ىعالالالى اهلل فطوالالالٕ)  -كٌالال أٗنالالالخِ – ٗب هبالال هٛ
 ) 11أخ ٚض اهعطاق ٗضاٙ

املؿطق م .4
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فقساْ كالى اها قال
اهب٘ؤٚ

اه ع هالٓٗ ٞالسزٓ إشا اُبٌالا هلال ٗٓالصٖ

اهك زض ًّ ٝاهػٚس اؿػ

(زاَ ىوٕ) ه٘ طبقالا

هبخقٚق املػب٘ ٠املاو٘ هؤس األغ ؽ.
ٗقس أ قسض مس حبٕ ىس ٝت٘ؤٚ

اهعَ بٔ ًقوس ًّٗ ٕٙضذ

يف املؿ ضك ٞيف اهبٌٔٚس هإلً َ ( ىعى اهلل فطوٕ) تبعٕ م٘
ضفع ًػب٘ ٠ا غبعساز ٗاهبقبى هؿدل ا ً َ (ىو ٕٚاهػ َ)
ًِٔ ت٘ؤٚ

(أ ٗه ٛاهق٘ )ٝاهيت ٓالً ٛهالٌْ٘ هطٗاٙال ٞوالٚـ

ا ً ال َ امل ال ًِني اهالالصٓ ّٙالالٍ ضٓب ال ْ ب هوٚالالى ٗهٚالال٘ث يف اهِٔ ال ض
ٗكصهم تؿبٌى ىو ٟفقطا ىب ز ٞٙؽوق و٘ا ُ ػٙ ٚػ ىس
ىو ٟتق٘ ٞٙاهكو ٞاهطٗحً ٞٚع ا ً َ اهق ( ٍ٢ىعى اهلل فطوٕ)
ٗا خالال م يف حطكالال ٞاهعٔالال٘ض كبعسٙالالس اهعٔالالس ب هِكالالطٝ
هإلً َ ( ىو ٕٚاهػ َ) بسى  ١اهعٔس ٗاهػري ىو ٟاألقالساَ بِٚالٞ
ا غبؿالٔ ز بالالني ٙسٙالٕ (ىوٚالالٕ اهػال َ) ( )12فال شا كال ْ اهع ًالالى
 ) 12ق ي اهػٚس قٌس ب قط اهكسض (قسؽ غطٖ) يف عث ح٘ي املٔس ٜم ٗ( 5قس ٗضز
يف األح زٙث اؿث املب٘اقى ىو ٟاُبع ض اه طج ًٗا هب ٞامل ًِني ب ملٔس ٜاْ ٙلُ٘٘ا
ب ُبع ضٖٗ .يف شهم ؼقٚق هبوم اهطابا ٞاهطٗحٗ ,ٞٚاهكو ٞاه٘وساُ ٞٚبٗ ٍِٔٚبني اهق ٢س
اهطافهٗ ,كى ً ٙطًع إه ًّ ٕٚقالٓٗ ٍٚال ٛضاباال ٞهالٚؼ ب ًلال ْ إه زٓال ًال مل
ٙلّ املٔس ٜقس ػػس فع يف إُػ ْ حً ٛع قط).
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اهب٘و ٕٚق قسا هؤس ف ُٕ ٙوبٌؼ ٗٙبوٌؼ اهغ  ٞٙامل٘ن٘ىٞ
ًّ او ؤ ٗٓ ٛذ  ٞٙتٌِ ٛاه٘  ١هإلً َ (ىوٚالٕ اهػال َ) حال ي
ق ًٕ ٚمم هعى اه٘غإ اهع َ املقبس ٜبٔصٖ اهب٘ؤٚ

ٙعٚـ

ح ه ٞا غبعساز امل زٗ ٜاملعِ٘.ٜ
اىل و ُ شهم فال ْ ا غالب زً ٝالّ اـالإ اهثال٘ض ٜاهػال بق –
كٌ ٘ٙوٕ -كٌِٔج ىوٌٗ ٛغالري ٝشاتٚالٚ ً ٞالس ٝغالٚلْ٘
غ ال ح ػ ال ٖ احبٌ هٚالال ٞاهبكالال٘ ٗاهعب ال ز ٝفقالالإ زْٗ إحالالطاظ
اهعوٍ ٗاهبعوٍ ٗإبك ض اؿق ٢ق اهػ ٚغ ٞٚامل ز ًٗ ٞٙؾ كؤ .
ٗىو ٟاىبب ضا اهبخث يف كْ٘ اهعطاق ًػطح ه حساث ٗاْ
اه الالطز اهعطاقالال ِٙ ٛالالع اْ ٙلالالْ٘ ُ قالالطا هإلً ال َ (ىعالالى اهلل
فطوٕ) ٗأٙه كْ٘ ا ىبق ز بقط اهعٔ٘ض ً٘و٘زا ٗكصهم
ا ىبق ز بأْ املطوع ٓ٘ اهق ٢س إىل اهلس  ,لس اْ ت٘ؤٚ
اهػٚس اؿػ

ه٘ ل اهعٌى بٔ ىو ٟأ كٌى ٗوٕ ٗبؿالطٗطٔ

ف ُٔ غبٌثى اه٘غٚو ٞاه٘حٚس ٝيف اه٘قا اؿ ه ٛهوبدول ًّ
اهعسٗاْ اه لطٗ ٜاهثق يف .فأً اْ ٙعٔط ا ً َ (ىعالى اهلل
فطوٕ) فع كٌ – ُبأًى ُٗعبقس – ٗٙلْ٘ اهع بس املدول
املػبعس أٗىل ب ًال َ ًالّ ذالريٖ ,أٗ اْ ٓالصٖ األىٌال ي تلالْ٘
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ُ فع ٞهواب ٞٚاهكخٚخ ٞىًٌ٘ال ٗى قالٌ ٞهو الطز اهؿالٚعً ٛالّ
اه٘قالال٘س يف حب ٢الالى املؿالالالطٗس اهعالال مل ٛيف ا غالالبعب ز حبالالالٗ ٟاْ
اببعس غ

اهعٔ٘ض املقسؽ.

واحلمذ
مت بعون ا وتوريق يف
 / 52اه شيز راضان 4151 /
صفاء الزياد
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