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 مؼدمي ايمشقخ ايمعالمي  أيب فمبد ايمرمحـ

 

 

 ؽمدده اهلل

 احلؿد هلل وأؾمفد أن ٓ ايمف آ اهلل  وأن حمؿدا فمبده ورؽمقيمف .

 أمو زمعد :

 همفذه رؽمويمي مفؿي دم زموهبو  اؾمتؿؾً فمعم زمقون أرضار مو يسؿك زموحلقار ايمقؿمـل  زمام سمراه دم ؿمقوهتو .

 سمضؿـف هذا ايمبالء مـ مػوؽمد مجعفو وأضمسـ سمرسمقبفو وأزمرز ايمػماهكم فمعم مو 

 أطمقكو ايمػوضؾ ايمدافمل الم اهلل  ايمؽوسمى اظمػقد  ؽمؾامن زمـ صويمح ايمعامد  

 همجزاه اهلل طمغما  وكػع زمف  وكسلل اهلل أن يـػع  هبذه ايمرؽمويمي   وزموهلل ايمتقهمقؼ .

 هـ 4/6/4444ىمتبف حيل زمـ فمقم احلجقري   
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 قر افِٔؾ ظذ افْٓٚر   ومُقر افْٓٚر ظذ افِٔؾ  فٔتذـر أوفقا افًَقل وآبهٚر .احلّد هلل افقاحد افَٓٚر  افًزيز افٌٍٚر مُ

وأصٓد أن ٓ أفف إٓ اهلل  وحده ٓ  ذيؽ فف  هدى مـ صٚء  ذم هذه افدار  فٍِقز بدار افَرار   وأوؾ آخريـ  بًدفف ؾٌاٚوقا  بٚخلٌٔاٜ 

 وافٌقار .

  بف إبرار  وبّز بف  افٍجٚر  ؾهذ اهلل ظِٔف وظذ آفف  وححٌف بٚفًق  وآبُٚر .وأصٓد أن حمّدا ظٌده  ادجتٌك ادختٚر  رؾع اهلل

 أمٚ بًد :

ٌٛ ظذ أمره  وفُـ أـثر افْٚس ٓ يًِّقن  .  ؾ٘ن اهلل  حٚؾٌظ ديْف وؽٚف

دظٚة اخلِٔط وأححٚب ؾّٓام راج افٌٚضؾ ومٚج  , وشٚد  وحٚر  ذا أبًٚد , وفتٌس  وحٚر ـٚفٌِس , وصٚع وـثر آبٌٚع , وروج فف 

افتخِٔط , وٕىؼ بف اإلظالم  وحترت ؾٔف إؾٓٚم , وبًٚرع افٔف محِٜ إؿالم  مـ رظٚع  وظقام , واؽس بف اجلٓاٚل  وحاٚروا ظِٔاف 

رون , وحٚر  بٔٚن افٌٚضؾ ذم أظغ افُثر  ؽريٌٚ , وجٓال بٚفقاؿع مريٌٚ , وأؾها رون  وُخدع ادٌرَّ ح بٚؿاٌؾ  ظٔٚل , ومحؾ افقزر ادٌرِّ

اء ,  ب افًِامء , وبقباع إظاداء  وُبارك إِودَّ ذِّ ـُ ق افدمهٚء  و وأحجؿ  شحٌٚن , واشتْن افٌٌٚث  وحٚفٜ افًٌض أوٌٚث , وُحدِّ

 وٍَٕٝ بوٚظٜ افٌرب , وـًدت بوٚظٜ افًرب ,

 يي هذه أصد  ٕمقر .ذم ؾسة مٚ أصٌٓٓٚ بٚفٍسة إوػ افتل مرت هبٚ افدظقة اإلشالمٜٔ  مـ حٔٞ افٌربٜ  بؾ وذم ٕ

 أن افدظقة  ـٕٚٝ ؽريٌٜ بغ أوشٚط ـؿ هٚوؾ  مـ افٍُٚر   ادحٚربغ هلٚ . - 1

 أمٚ افدظقة افٔقم   ؾٓل ؽريٌٜ بغ  ادْتًٌغ إفٔٓٚ  وافًٚمِغ   ذم أوشٚضٓٚ  وهذا ممٚ يزيد  بحجؿ افٌربٜ  واحلٚل ـام ؿٔؾ :

 فٍْس مـ وؿع افًٓٚم   ادْٓدوطِؿ ذوي افَربك أصد موٚوٜ            ظذ ا
 

وٕن وجقد  مثٌىغ مـ افداخؾ  يٗدي إػ اؽسار  افُثر   بذفؽ  ٓ شٔام إذا وثؼ افْٚس بٚدٌِرر  وٓ يَاٚرن  أثار ذفاؽ باٖثر  -2  

ُاٚؾريـ ورب افًدو  ادحٚرب   افذي بًرؾف ويًرؾؽ وحتتٚط مْف وحيتٚط مْؽ  ومـ  هْٚ   ـٚن رضر ادْٚؾَغ  أصد  وإُٔك ماـ اف
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يَمْق طَمَرصُمقا همِـقُؽْؿ  ﴿:افًزة إذ يهقر فْٚ مقؿٍٚ   مـ شامع  بًض  افهحٚبٜ  آبرار   فِّْٚؾَغ  يقم  أحد  وذفؽ يتجذ بَقفف بًٚػ 

ْؿ َواهللاُ فُمقَن ََلُ َْوَضُعقا طِماَليَمُؽْؿ َيْبُغقَكُؽُؿ ايْمِػْتـََي َوهمِقُؽْؿ ؽَماما َٕ ًٓ َو ٓا طَمَبو
 (1)﴾   فَمؾِقٌؿ زمِويمظاوظمكِِمَ َمو َزاُدوىُمْؿ إِ

َٓ سُمْػِسـُدوا دِم   ﴿:وٓ ؽرو  أن حيهؾ افتٖثر ظذ مـ دون  افهحٚبٜ افُرام  مـ ؿٌؾ   ادْٚؾَغ  أو ادًٍديـ افاذيـ   ـْؿ  َوإَِذا ومِقـَؾ ََلُ

ُْؿ ُهُؿ اظْمُْػِسُدوَن وَ  َٓ إَِّنا ـُ ُمْصؾُِحقَن* َأ اَم َكْح َْرِض وَمويُمقا إِكا ْٕ َٓ َيْشُعُروَن ا ـْ 
 ﴾ يَمؽِ

مـ هْٚ ـٚن بٔٚن  حٚل شٌٔؾ ادجرمغ مـ  أؾوؾ افَربٚت  ظْد اهلل  وؾٔف حٕٜٔٚ فِؼيًٜ  اإلشالمٜٔ   مـ  افدخـ افذي  أصٚر افٔف  

 ذم حديٞ حذيٍٜ  ريض اهلل ظْف . -0 -رشقل اهلل 

 افُٚؾرون   وادؼـقن  وادجرمقن .ومع ذا  وذاك  ؾٚهلل حٚؾظ ديْف  وميٓره ظذ افديـ ـِف  وفق ـره   

 بَقفف :    -0 -وٕحـ ٕٗمـ بام أخز بف  افهٚدق    ادهدوق     

، همقؼـقل  -0 -همقـزل فمقسك ازمـ مريؿ  "، ومول: ش ٓ سمزال ؿموئػي مـ أمتل يؼوسمؾقن فمعم احلؼ ـموهريـ إلم يقم ايمؼقومي»

 (2) "سمؽرمي اهلل هذه إمي أمغمهؿ: سمعول صؾ يمـو، همقؼقل: ٓ، إن زمعضؽؿ فمعم زمعض أمراء 

ؾّـ حٍظ اهلل فديْف أن ئَض فف مـ يَقل بف  ظْد مروج افٍتـ وفتٌٚشٓٚ ظذ افْٚس   وخقوٓؿ   ؾٔٓٚ   حتك إذا رأى افْٚس مٌٌاٜ 

ج افٌٚضؾ ومٚج   افٍتْٜ  ودوا فق شًّقا  ـالم افْٚححغ  وبٚفتٚيل  بزداد ثَتٓؿ بٚفديـ   وبٖٕف حمٍقظ مـ ؿٌؾ اهلل بًٚػ  بخالف إذا را

ومل يًّع افْٚس مـ يٌغ هلؿ  ظقاؿٌف   ؾحغ يَع افٍٖس ظذ افرأس يتنُؽ افْٚس بديْٓؿ وبًِاموٓؿ   ويهر ظْدهؿ ؿْٚظٜ  بٖٕاف 

ق ٓ يقجد  مرجًٜٔ فألمٜ مـ افًِامء   افًٚمِغ افْٚححغ  فديـ اهلل   افذيـ ٓ خيٚؾقن ذم اهلل فقمٜ ٓوؿ   وافذيـ يَقفقن احلاؼ وفا

 ( 3)ـٚن مرا   افذيـ يهِحقن مٚ أؾًد افْٚس   أو يهِحقن إذا ؾًد افْٚس. 

                                                           

 (47(  افتقبٜ )1

 رواه مًِؿ هبذا افٍِظ وأحِف ذم افٌخٚري  ظـ مًٚويٜ  ريض اهلل ظْٓام  وهق هْٚ ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل  ريض اهلل ظْٓام   2)

أباٚ حاٚزم, : حدثْٚ هٚرون بـ مًروف, أخزٕٚ ظٌد اهلل بـ وهٛ, أخزين أبق حخر, ؿٚل أبق ظٌد افرمحـ ظٌد اهلل بـ أمحد: وشاًّتف إٔاٚ ماـ هاٚرون: أن  ( ؿٚل آمٚم أمحد ذم مًْده3

شًٔقد ـام بدأ, ؾىقبك يقمئاذ فٌِرباٚء إذا إن اإليامن بدأ ؽريٌٚ و "حدثف ظـ ابـ فًًد بـ أيب وؿٚص, ؿٚل: شًّٝ أيب, يَقل: شًّٝ رشقل اهلل حذ اهلل ظِٔف وشِؿ, وهق يَقل: 

  "ؾًد افْٚس, وافذي ٍٕس أيب افَٚشؿ بٔده فٖٔرزن اإليامن بغ هذيـ ادًجديـ ـام بٖرز احلٜٔ ذم جحرهٚ 

وإٔف ظٚمر بـ شًد, وهاق ثَاٜ ماـ  "اإليامن"ذم إشْٚده جٔد, وجٓٚفٜ ابـ شًد ٓ بي, ؾ٘ن أبْٚءه افذيـ رووا ظْف ثَٚت مًروؾقن بحّؾ افًِؿ, ظذ إٔف ؿد جٚء مٌْٔٚ ظْد ابـ مْده 

 ؾّـ رجٚل مًِؿ, وهق حدوق. أبقحٚزم: هق شِّٜ بـ ديْٚر. -وهق محٔد بـ زيٚد اخلراط -رجٚل افنٔخغ, وبٚؿل رجٚل اإلشْٚد ثَٚت مـ رجٚهلام ؽر أيب حخر

 ( ظـ هٚرون بـ مًروف, هبذا اإلشْٚد.756وأخرجف أبق يًذ )

, ورواياٜ افٌازار "اإلياامن"بادل  "اإلشاالم"( مـ ضرق ظـ ظٌد اهلل بـ وهٛ, بف. وفٍيف ظْادهؿ 424) "اإليامن"( , وابـ مْده ذم 1119, وافٌزار )( 92وأخرجف افدورؿل )

 خمتكة. )حمَؼ مًْد أمحد (
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وظذ هذا ؾال بد فِْٚس مـ افرجقع اػ اهؾ افًِؿ افذيـ ٓ  بًرهؿ مهٚفح صخهٜٔ وٓ أؾُٚر حزبٔاٜ  وٓ آراء مذهٌٔاٜ  ؾٓاؿ  

 افذيـ  يًرون بٕٚمٜ إػ بر إمٚن  ب٘ذن  اهلل افقاحد ادْٚن . 

بؾ  مّٜٓ   ٜ افَقل أن ادّٜٓ افتل يَقم هبٚ افًِامء  ومـ شٚر ظذ ضريَتٓؿ  مـ افدظٚة وادهِحغ   مّٜٓ فًٔٝ  بٚفًِٜٓوخالح  

ٓ يَقم هبٚ إٓ ؾحقل افرجٚل افهٚدؿغ   افذيـ يتحِّقن ذم شٌٔؾ  احلؼ   جٓؾ افْٚس   وؽّزهؿ   ودزهؿ  وإيذاوٓؿ  بُؾ حاقر  

 ظِّٓؿ   ومٚ حيِّقٕف  مـ اخلر فِْٚس  ـٚؾٜ  إن هؿ ظِّقا بف   واشتجٚبقا فف  .اإليذاء  وبنُٔؽ افْٚس  ذم 

هذا وذم ـؾ زمٚن بيٓر فِْٚس ضٚمٜ يروج هلٚ اجلٓٚل وأهؾ آهقاء   وأححٚب إضامع  افدٕٔقيٜ  دون افْير افثٚؿٛ   ذم  حُاؿ  

د بٚفير ظذ ادًِّغ  ؾا٘ن ٓحاٝ هلاؿ ادهاِحٜ افدٕٔقياٜ  افؼيًٜ آشالمٜٔ  ذم آمر ًٍٕٜ ومٚ يسبٛ ظِٔف مـ مٍٚشد    بًق

صّروا ظـ شٚظد اجلد افٔٓٚ  دون افْير إػ أي رء أخر  مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ   وذم هذه احلٚفٜ  بُّـ  آشٌٚب ادٗدياٜ فتخِاػ 

فرظٛ  ذم ؿِقهبؿ مـ اظداوٓؿ   وؿاد ادًِّغ   واذٓهلؿ وبًِط اظداوٓؿ  ظِٔٓؿ  وٕزع ادٓٚبٜ مـ حدور  أظداوٓؿ  هلؿ  و ؿذف ا

إذا سمبويعتؿ زمويمعقـي  وأطمذسمؿ أذكوب ايمبؼـر، :»حٔٞ يَقل  -0 -أصٚر اػ هذا احلديٞ افؼيػ  ظـ افرشقل  إـرم 

 (1)ش ورضقتؿ زمويمزرع، وسمرىمتؿ اجلفود، ؽمؾط اهلل فمؾقؽؿ ذٓ ٓ يـزفمف ضمتك سمرصمعقا إلم ديـؽؿ

, ؾَٚل ؿٚوؾ: ومـ ؿِٜ ٕحـ يقمئذ؟  شؾقؽؿ ىمام سمدافمك إىمؾي إلم ومصعتفويقؾمؽ إمؿ أن سمدافمك فم:» -0 -ويَقل   

زمؾ أكتؿ يقمئذ ىمثغم، ويمؽـؽؿ نمثوء ىمغثوء ايمسقؾ، ويمقـزفمـ اهلل مـ صدور فمـدوىمؿ اظمفوزمـي مــؽؿ، ويمقؼـذهمـ اهلل دم ومؾـقزمؽؿ »ؿٚل: 

 (2)شضمى ايمدكقو، وىمراهقي اظمقت», ؾَٚل ؿٚوؾ: يٚ رشقل اهلل, ومٚ افقهـ؟ ؿٚل:  شايمقهـ

 ؿد  حِٝ بْٚ  افٔقم   واػ اهلل ادنتُك .   -0 -ؾٓذه احلٚفٜ افتل  ختقؾٓٚ رشقفْٚ إظيؿ  

آظذار  اػ اهلل  فتزئ افذمٜ  وفِٔٓؽ مـ هِؽ ظـ  بْٜٔ وحئل مـ حال ظاـ  3ومع ذا وذاك ؾال مٕٚع  مـ ان يَدم حٚحٛ احلؼ  

 بْٜٔ .

حلؼ  حغ خٍٚوف   واؽسار افْٚس بٚفٌٚضؾ  وأين إذا رجًٝ مع افتٖريخ ؿِٔال  شٖجد ذفؽ هذا وفَد متٔز أهؾ افًْٜ واجلامظٜ ب٘طٓٚر 

جِٔٚ  ٓ خٍٚء ؾٔف  ؾٌَؾ شْغ  فًٔٝ بٚفُثرة   بْٔام افْٚس  ؿد اؽسوا  بحزب افالت افٌِْٚين   حاغ أطٓار خديًاٜ  احلارب ظاذ 

فٌٌض  إلهاؤؾ  ٓشتحالهلٚ بٔٝ ادَدس   وبالد ؾًِىغ  ادحتِٜ   إهاؤؾ   فتخدير منٚظر ادًِّغ ذم حغ ادًِّقن  ذم أصد ا

ؾهٍؼ هلؿ  ظقام ودمهٚء  ادًِّغ   وؿْتقا هلؿ ذم ادًٚجد وروج هلؿ  بًض أبقاق آظالم  وجِٜٓ اخلىٌٚء    مـ ادتحزبٜ وؽرهؿ   

                                                           

 (  ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر  ريض اهلل ظْٓام   3462( رواه أبق داود   )1

  ريض اهلل ظْف  ( ظـ ثقبٚن4297( رواه ابق داود   ) 2
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فغ افٌٚهياٜ  حتاك   وحاِٝ افهاقرة اػ  افاػ  وذم افقؿٝ ًٍٕف  إتؼت حقرة  حًـ ٕك آت   و  بًٔٝ ذم ادحاالت بٚدٌاٚ

ومخس مٚوٜ  ريٚل   وفهَٝ ذم افًٔٚرات  وظذ أبقاب ادحالت  حتك ظْد أبقاب  ادًٚجد   وـؾ ذفؽ  ظذ مرأى ومًاّع  ماـ 

 ادتحزبٜ   ومل حيرـقا شٚــ بؾ  ـٕٚقا ـام أشٍِْٚ مـ ادروجغ  فذفؽ ـِف .

م أهؾ افًْٜ  ؿٚضٌٜ   ؿٚوِغ ـِّٜ احلؼ اُدّرة ذم ذفؽ افقؿٝ  بٌٔٚن حٚل افرجؾ  وإٔاف راؾ ا وذم افقؿٝ ًٍٕف   ومـ أول وهِٜ  ؿٚ 

أثْل ظؼي  وأن  افذي يَقم بف  ظٌٚرة ظـ متثِٜٔ وامتهٚص ؽوٛ   وبرويٟ ؾُر  وأن افتٖريخ يثٌٝ مـ ؿديؿ افزمٚن وحديثف إٔف 

وادًِّغ   واؿرؤوا بٚريخ   ابـ افًَِّل  افذي بًاٚون ماع  افتاس    مٚ اختهؿ خهامن ذم ذات اهلل إٓ ـٚن افراؾوٜ ود آشالم

ود ادًِّغ وافذي بًٌٛ ذم ؿتؾ  أـثر مـ مِٔقن مًِؿ  ومًِّٜ   ذم ذفؽ افقؿاٝ   وؿرياٛ مْاف حاْع حًاـ ٕكا آت ذم 

 ادًِّغ جْقب فٌْٚن  وهْٚ شٗال دـ ـٚن ظْده  ادٕك اضالع  ظذ هذه افَؤٜ.

ٔٓقد آهاؤِٔغ  افذيـ ؿتِقا أثْٚء اظالن حزب آت احلرب ظِٔف ؟ ؾَد ـٚن يياب بٚفهاقاريخ  افتال ـاٚن س/ـؿ ظدد  اف 

يتٌجح هبٚ أهنٚ بهؾ إػ بؾ أبٔٛ  ييب هبٚ  إػ افهحٚري   وحٔٞ ٓ شُٚن  او إػ مٌٚين  ٓ بقاجد فِٔٓاقد هباٚ  وهلاذا   فًٔاٝ 

مًنٚر افوحٚيٚ  مـ  ادًِّغ افًْٜ جْقب فٌْٚن   وأـز دفٔؾ ظذ ذفاؽ زازرة حازا   افْتٔجٜ افُِٜٔ   فِوحٚيٚ مـ افٔٓقد  ظؼ 

 وصٚبال .

ومـ ادٍِٝ فِْير إٔف دٚ ـٚن أهؾ افًْٜ ذم ذفؽ افقؿٝ ئٌْقن هذا إمر ـٕٚقا يالؿقن  مـ افْٚس إيذاء صديدا إػ حاد أن رماٚهؿ 

حيٚربقن اوفٔٚء اهلل  وأهنؿ  واهنؿ  وـؾ ذفؽ مل يثْٔٓؿ ظـ ؿقل احلؼ افذي ظِّاقه    بًض افًٚمٜ  بٚفًامفٜ فِٔٓقد   وادحٌٜ هلؿ  وأهنؿ

حتك   إذا أطٓر حًـ ٕك آت احلَد ظذ افًرب  وؾرحف بًَقط افًراق  وبَتؾ حدام  وبًٌف   فِهحٚبٜ ظِْٚ ـٖيب شٍٔٚن باـ 

 ء    ويسمحقن ظذ مـ مٚت مْٓؿ .حرب   وؽره وبّجزة حزا وصٚبال  بدأ افْٚس  يرجًقن إػ ـالم افًِام

وهٚ ٕحـ افٔقم ٕقاجف ؿؤٜ  ؿد صٌػ افْٚس هبٚ حٌٚ  وشًك اػ بروجيٓٚ جٓٚت متًددة  ماـ ادًاِّغ وؽارهؿ  وحاٚروا هباٚ  

 شُٚرى ومٚ هؿ بًُٚرى  وفُـ افٌالء صديد .

ن  وـاٚن ادتًاٌٛ هلاذه احلاقادث   ٚظاٜ ماـ (  افتل جٚوٝ ظذ أحداث مر هبٚ يّْْٚ ادّٔاق احلقار ايمقؿمـلوهذه افَؤٜ  هل ) 

اخلقارج  افذيـ أذبقا حٛ افدٕٔٚ  وافرآشٜ  وادِؽ  وفق ـٚن ذفؽ ظذ حًٚب  افدمٚء  ادًِّٜ  ؾُٕٚقا مًاقٓ هادامٚ  فاٌالدهؿ   

 وظذ  ـقاهِٓؿ بًِؼ ؽرهؿ .

ِّؿ    ظذ وٓره يٌِغ ادجد ؽره       وهؾ هق إٓ فِتًِؼ   ش
 

( افًدياد ماـ  افٌُْاٚت  وافتادهقرات  افًٔٚشأٜ  زمـويمثقرة ايمشـبوزمقي  ايمسـؾؿقيأؾرزبف  فْٚ افثاقرة  افّْٔٔاٜ  ادًاّك باا)وـٚن ممٚ  

 وآؿتهٚديٜ   وـٕٚٝ شٌٛ ذم بدخؾ آيٚدي إجٌْٜٔ ذم افٌالد   وؾنق افًامفٜ  فدى افُثر  مـ افْٚس  واػ اهلل ادنتُك .
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فٔٓٚ   هذه افثقرة   بًد  دمٚر افٌالد  وإزهٚق آرواح   وصؼ افدوفٜ وبٍُٔؽ جٓقدهاٚ   وؿقاهاٚ  ومـ بِؽ آصٔٚء افتل أوحِتْٚ ا 

ومٗشًٚهتٚ افًًُريٜ  ؿؤٜ  احلقار   ومٚ أدراـؿ مٚ احلقار   وشٖفَل وقوٚ  ظذ هذه افَؤٜ مـ جٓٚت متًاددة  ـاام شأٖأ  أن 

 .صٚء اهلل  ؾتٚبع مًل  شتجد مٚ ينٍل ويٍُل بٖذن اهلل 

 وؽمقؽقن احلديٌ فمعم احلقار  مـ اجلقاكى ايمتويمقي : 

 بًريٍف فٌٜ واحىالحٚ . -1

 مٍٓقمف  ذم  افؼيًٜ آشالمٜٔ .  -2

 مٍٓقمف  مـ حٔٞ افْيرة افًٔٚشٜٔ.  - 3 

 بقطٔػ آدفٜ ذم ؽر مقاوًٓٚ  مـ أجؾ بزير  هذا  احلقار  . - 4

 آفٔٚت احلقار  ومٌٚدوف .- 5

 اف ظذ هذا احلقار  .مـ يَقم  بٚإلذ - 6

 مـ يتقػ افٍَْٜ ظذ احلقار   وٕجؾ مٚذا . - 7

 ظذ مٚذا حيرص احلقار . - 8

 بًض ادُْرات  افؼظٜٔ  ذم احلقار . - 9

 مٚذا بًد احلقار . - 11

******** *********
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 أوٓ : 

 سمعريػ احلقار : -

 مٍٓقم احلقار ذم افٌِٜ : -فٌٜ :

هق : ) احلٚء ا افقاو ا افراء ( ... وؿد بغ ابـ ؾٚرس ذم ) مًجؿ ادَاٚئس ذم افٌِاٜ ( أن : ) احلاٚء وافاقاو أحؾ ـِّٜ ) احلقار (  -

 وافراء ( ثالثٜ أحقل : أحدهٚ فقن , وأخر افرجقع , وافثٚفٞ أن يدور افقء دورًا.

ٚل : ) حٚر بًدمٚ ـٚر ( , واحلْقر افَْهاٚن بًاد وبًقد أحؾ ـِّٜ احلقار إػ ) احلَْقر ( وهق افرجقع ظـ افقء وإػ افقء , يَ -

 (1)(  ) كعقذ زموهلل مـ احلقر زمعد ايمؽقرافزيٚدة ٕٕف رجقع مـ حٚل إػ حٚل , وذم احلديٞ  : 

    ًٚ ًٚ , أي : مٚ رد جقاب  افتحٚور : افتجٚوب , بَقل : ـِّتف ؾام حٚر إيل جقاب

 : فـ يرجع   . أي (2)(  ) إكف ـمـ أن يمـ حيقر, ؿٚل اهلل بًٚػ :  

 وادحٚورة : مراجًٜ ادْىؼ وافُالم ذم ادخٚضٌٜ  .  

 وذم أشٚس افٌالؽٜ : ) حٚوربف : راجًتف افُالم , وهق حًـ احلقار , وـِّتف ؾام رد ظع حمقرة ( -

 وذم افَٚمقس ادحٔط ) حتٚوروا : براجًقا افُالم بْٔٓؿ (   -

َٚ ذم ادًجؿ افقشٔط .   وؿد ورد ذفؽ أيو

 مٚ ذم بٚج افًروس : ؾَٔهد بٚدحٚورة ) ادجٚوبٜ ومراجًٜ افْىؼ وافُالم ذم ادخٚضٌٜ ( أ -

 وؿد ذهٛ آخرون إػ أن احلقار فٌٜ : ادجٚوبٜ وادجٚدفٜ وادراجًٜ . -

                                                           

  3341, احلديٞ  75ححٔح اإلمٚم مًِؿ , احلٟ , بٚب  ( 1

  14إٓنَٚق : (  2
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  سمعريػ احلقار  اصطالضمو : 

  مـ خالل  افتًريػ افٌِقي   يتٌغ فْٚ افتًريػ آحىالحل   وفف ظدة مٍٚهٔؿ  مْٓٚ 

مراجًٜ افُالم بغ صخهغ أو أـثر. ويٌِٛ ظِٔف اهلدوء وافًٌد ظـ اخلهقمٜ وافتًهٛ. وؿد ينٚر إفٔف بٖٕاف: ادجٚدفاٜ باٚفتل   

 هل أحًـ, ـام جٚء ذفؽ ذم افَرآن افُريؿ.

 ومـ إفٍٚظ افَريٌٜ مـ هذه افُِّٜ مًًْك مٚ يع:

1 - : ٜ  اجلدال وادراء وادحٚجَّ

قمٜ وادٌٚفٌٜ إلفزام اخلهؿ, وهل: مَٚبِٜ إدفٜ فيٓقر أرجحٓٚ. وؿد بًْل مراجًٜ افُالم بغ ادتخٚحّغ بًْل: ادْٚزظٜ واخله

 بدون إفزام أو مٌٚفٌٜ

ًٚ: حٔٞ ؿٚل اجلقيْل إمٚم احلارمغ  وٓ ؾارق باغ ": -رمحاف اهلل  -ويرى بًض افًِامء: إٔف ٓ ؾرق بغ اجلدل وادْٚطرة احىالح

جٚدفٜ واجلدل ذم ظرف افًِامء بٕٚحقل وافٍروع, وإن ُؾِرَق بغ اجلدل وادْٚطرة ظذ ضريَٜ افٌِٜ, وذفؽ أن ادْٚطرة واجلدال واد

 "اجلدل ذم افٌِٜ منتؼ مـ ؽر مٚ اصتؼ مـ افْير ...

دجٚدفاٜ ادٍٚووٜ ظذ شٌٔؾ ادْٚزظٜ وادٌٚفٌٜ, وافِادود ذم اخلهاقمٜ وماٚ يتهاؾ باذفؽ, ؾٚجلادال وا -ظذ إؽِٛ  -ؾٚجلدال 

 واجلدل ـؾ ذفؽ يْحق مْحك اخلهقمٜ وفق بًّْك افًْٚد وافتًّؽ بٚفرأي وافتًهٛ فف.

 ادْٚطرة : – 2

ًٚ أي: حٚر ٕيارًا فاف, أو جٚدفاف وبٚحثاف وباٚراه ذم ادحٚجاٜ. ؾٚدْاٚطر:  بًْل: مَٚبِٜ افقء بٚفقء, وجًِف ٕيرًا فف, وٕٚطر ؾالٕ

  ادجٚدل, وادحٚجُّ وافْير: ادثٔؾ.

 ادْٚؿنٜ : – 3

مــ ُكـقومش احلسـوب "  -0 -بًْل: آشتَهٚء ذم ادحٚشٌٜ .. وظـ ظٚونٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ: ؿٚل رشاقل اهلل 

  متٍؼ ظِٔف. "فمذب

 ادٍٚووٜ : – 4

 يَٚل: بٍٚوض افَقم احلديٞ. أي: أخذوا ؾٔف, ومْف: ذـٜ ادٍٚووٜ, وبًْل: أن  ٔع مٚ يُِّٕٚف بْٔٓام دون حتديد .
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 تًّؾ ذم احلقار بغ صخهغ أو أـثر إذا ـٚن هلدف مٚدي, أو أمر حمًقس.وبً

 (1)."وأشِقب افتٍٚوض يًتّد ظذ ادًٚومٜ وإظىٚء َٕىٜ مَٚبؾ أخذ َٕىٜ"

 مػفقم احلقار  دم ايممميعي آؽمالمقي :

و مٚ ـٚن مـ بٚهبٚ  ممٚ يقحل إػ أن   فَد بَدم  ذـر بًض ادهىِحٚت  افتل  جٚوٝ  ذم افَران  وافًْٜ  مثؾ ادجٚدفٜ  بٚفتل أحًـ 

هْٚك مٍٓقمٚ ذظٔٚ فِحقار  وهق  مٚ   يَهد بف إؿٚمٜ احلؼ   وافتدفٔؾ ظِٔف  وإؾحٚم اخلهؿ   واطٓٚر زيػ حجتف  وبُقن  افثّارة 

أو ظاذ أؿاؾ إحاقال   مْف بٔٚن احلؼ مـ افٌٚضؾ  وربام رجع حٚحٛ افٌٚضؾ ظـ بٚضِف  إن أراد اهلل فف افتقؾٔؼ  ظْد بٔٚن  احلجٜ فف 

 يٌَك متٓام فرأيف وفق مل يٌٚدر  بٚفرجقع ذم افقؿٝ ًٍٕف .

 وظذ هذا ؿٚمٝ ادْٚطرات  ذم افَران افُريؿ  وافًْٜ  افٌْقيٜ ادىٓرة ظذ حٚحٌٓٚ  افهالة وافًالم .

ٌٕٓٔٚء مع ؿقمٓؿ  ـؾ ذفؽ افٌرض مْف  شقاء  مٚ  ذـره اهلل ظـ افنٔىٚن افرجٔؿ   أو ظـ افٍُٚر أهؾ افؼك  أو مٚ ذـره مـ حٚفٜ ا

بٔٚن احلؼ  وزيػ افٌٚضؾ  ومل يُـ ادَهد مْف بزير  أخىٚوٓؿ  واخلروج إػ حؾ وشط  ـام يَٚل  يُقن حٚحِف  ظدم افُْار  ماـ 

 أي ضرف ظذ أخر  ـام هق مٍٓقم احلقار مـ افْٚحٜٔ افًٔٚشٜٔ  احلٚفٜٔ .

 سمـبقف  مفؿ  صمدا : -*

ظذ إبِٔس  افًغ  ٕجد أن اهلل  فًْف وضرده مـ رمحتف  إػ يقم افديـ  وـذفؽ ماـ  (2)افذي ٕجد  أن اهلل  أؿٚم حجتفذم افقؿٝ ًٍٕف 

 ابًٌف   ووظدهؿ  بٚفًذاب ادٓغ  واخلزي ادَٔؿ .

ـَ ايماـ ﴿:وـذا افَقل ذم  حمٚجٜ افُٚؾريـ  ٓ يًْل متٔٔع افَؤٜ  وبهحٔح مذهٌٓؿ  بؾ  يَقل اهلل ظآْؿ   ـْ زَمـِـل يُمِعـ ـَ ىَمَػـُروا ِمـ ِذي

ـِ َمْرَيَؿ  قَؾ فَمعَمٰ يمَِسوِن َداُووَد َوفِمقَسك ازْم
ائِ يمَِؽ زماَِم فَمَصْقا َوىَموُكقا َيْعَتُدونَ  *إِْْسَ  (3)﴾  َذٰ

                                                           

 (http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=46287إير ) ( 1

وهذا مـ برـٜ ظرض افٌحاقث ظاذ افًِاامء ؿٌاؾ  ه اهلل خرا ـْٝ ؿد ـتٌٝ ذم هذا ادقوع )ٕٚطر اهلل ابِٔس (ؾٌْْٓل صٔخل  ادٌٚرك ظذ هذه افٍِيٜ  وحقهبٚ ـام هق مثٌٝ  ؾجزا (2

   ضًٌٓٚ

 (79 -78ادَْٚوَِدِة:) ( 3
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َٓ ُيْمِمـُقنَ  ﴿: ويَقل ـَ ىَمَػُروا هَمُفْؿ  َوابِّ فِمـَْد اهللاِ ايماِذي  (1)﴾  إِنا َذا ايمدا

ـَ ٓ َيْعِؼُؾقنَ إِنا َذا  ﴿:ويَقل   ؿُّ ايْمُبْؽُؿ ايماِذي َوابِّ فِمـَْد اهللاِ ايمصُّ  (2)﴾   ايمدا

ـ َك زمِِف ؾَمْقئًو َوَٓ َيتاِخَذ زَمْعُضـَ وُمْؾ َيو َأْهَؾ ايْمؽَِتوِب سَمَعويَمْقْا إلَِم ىَمَؾَؿٍي ؽَمَقاء زَمْقـَـَو َوزَمْقـَُؽْؿ َأٓا َكْعُبَد إِٓا اهللَّ َوَٓ ُكمْمِ  ﴿:ويَقل  و زَمْعضًو َأْرزَموزمًو مِّ

و ُمْسؾُِؿقنَ    (3) ﴾ ُدوِن اهللِّ هَمنِن سَمَقيماْقْا هَمُؼقيُمقْا اؾْمَفُدوْا زمَِلكا

اَم ُهْؿ دِم ؾِمَؼوٍق هَمَسَقْؽِػقَؽُفُؿ   ﴿:ويَقل  اهلل بًٚػ   ـِؿقُع ايْمَعؾِـقؿُ هَمنِْن آَمـُقا زمِِؿْثِؾ َمو آَمـُْتْؿ زمِِف هَمَؼِد اْهَتَدْوا َوإِْن سَمَقيماْقا هَمنِكا  ﴾  اهللاُ َوُهَق ايمسا

(4) 

وـؿ  مـ أيٚت  افتل يهًٛ حكهٚ  افتل بٍٔد أن اهلل  بغ احلؼ وأفزم افْٚس بف  وبغ افٌٚضؾ   وأمر بٚفًٌد ظْاف  ؾُٔاػ يَاٚل  

ٚ  وشأٖأ بٔاٚت ذفاؽ  ذم بًد هذا أن اهلل حٚور افٍُٚر أو افنٔىٚن  ويًْقن  بذفؽ بزير آخىٚء وظدم إؿٚمٜ احلجٜ  وافًّؾ هبا

 ؾهؾ  بقطٔػ إدفٜ  ذم ؽر مقوًٓٚ   فتزير احلقار .

ف  إن وهُذا  ادْٚطرات  افتل بغ إٌٓٔٚء   وؿقمٓؿ   هٚ هق إبراهٔؿ حيٚور أبٚه  فَهد بٔٚن احلجٜ فف  ؾِام بٌغ فف إٔف ظدو هلل بزئ مْ 

 إبراهٔؿ ٕواه حِٔؿ. 

ـْ َأْهقِم َوإِنا َوفْمَدَك ﴿الة  وافًالم  دٚ حٚور وفده   وأمره أن يرـٛ مًف   وؿد ـٚن ـذا ٕقح ظِٔف وظذ ٌْٕٔٚ افه  هَمَؼوَل َربِّ إِنا ازْمـِل ِم

وىمِِؿكمَ  ًَ َأضْمَؽُؿ احْلَ ؼُّ َوَأْك ـِ ﴿ؿٚل فف ربف  ﴾ احْلَ ُف فَمَؿٌؾ نَمغْمُ َصويمٍِح هَماَل سَمْسـَليْم ـْ َأْهؾَِؽ إِكا ُف يَمْقَس ِم َمـو يَمـْقَس يَمـَؽ زمِـِف فِمْؾـٌؿ إِ ِّ  َيو ُكقُح إِكا

وِهؾكَِم  ـَ اجْلَ  ﴾ َأفِمُظَؽ َأْن سَمُؽقَن ِم

 ﴾  رِينَ َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوِإَّلا تَ ْغِفْر ِلي َوتَ ْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاسِ ﴿ؿٚل بًدهٚ  

ة  ادذـقرة ذم افَرآن  ـٚن اهلدف مْٓٚ  افقٓء فِحؼ وافزاءة ماـ افٌٚضاؾ وهاذا بخاالف   مٍٓاقم  ؾّام شٌؼ بٌغ فْٚ  أن ادحٚور 

 احلقار  مـ افْيرة افًٔٚشٜٔ افٌربٜٔ   وإفٔؽ احلديٞ ظْٓٚ .

                                                           

 (55إٍٓٚل )( 1

 (22-21( إٍٓٚل )  2

 ( 64( آل ظّران)  3

 (137( افٌَرة ) 4
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 :  مػفقم احلقار مـ ايمـظرة ايمسقوؽمقي ايمغرزمقي 

ايمقف   ومػفقمف فمـدهؿ  فمعم ضمسى ايمتعؾقامت   ايمتل يتؾؼقَّنو  ممــ  ودم هذا اظمؼوم  زمويمذات ؽملكؼؾ ىمالم   اظمروصمكم يمؾحقار   وايمدفموة 

همقومفؿ   يمقؽقن ايمؽالم أوشمؼ   وٕلم كتفؿ زملكو ومد محؾـو اظمقضقع مو مل يتحؿؾ   همسلذىمر  ىمالمفؿ   شمؿ  أكؼده   زمعد ذيمؽ  مــ  ايمـوضمقـي 

 . ايمعؾؿقي ايمممفمقي 

 أوٓ : -

يعد همرصف سمورخيقف حلؾ مشـوىمؾ قثف إػ افّٔـ  ٚل بـ ظّر أن مٗمتر احلقار افقضْل أـد مًتنٚر إمغ افًٚم فألمؿ ادتحدة ومًٌ 

 ايمقؿـ وحتديد مستؼبؾ ايمدويمي اجلديدة.

 وؿٚل بـ ظّر ذم بكيح فقـٚفٜ إٌٕٚء افّْٜٔٔ )شٌٖ( فدى مٌٚدربف حًْٚء 

ًٚ خالل إىاالق ؾًٚفٔاٚت ماٗمتر احلاقار ب قجاقد ـاؾ إضاراف افًٔٚشأٜ ادّثِاٜ, اشتىٚع افّْٔٔقن أن ينُِقا منٓدًا حوٚري

 ."واجتامظٓؿ بًّئقفٜٔ وصٍٚؾٜٔ أـدت افرؽٌٜ ذم دمٚوز افقوع افهًٛ وافْير إػ ادنٚـؾ بْيرة مًتٌَِٜٔ

معتػمًا أن مو ضمصؾ طمالل إيوم إولم يمػعويمقوت احلقار واظمتؿثؾ دم رهمع ممثقم احلراك يمشعورات سمعػم فمـ ايمسـؼػ إفمـعم ظمطـويمبفؿ 

هرة صحقي دم ايمقؿـ ىمقن زمؼقي اظمشورىمكم دم احلقار سمعومؾقا مع ذيمؽ زمؿسئقيمقي وزمشؽؾ ضمضوري أىمدوا مـ طماليمف فمعم اضمؼمام يعد ـمو

 ايمرأي وايمرأي إطمر.

 وحقل مٚ إذا ـٕٚٝ شتُقن ؿرارات احلقار مِزمٜ جلّٔع إضراف .

ٗمتر مقجقدة ذم أفٜٔ افتٍْٔذياٜ, وـاٚن افٌارض فأس هذا مٚ بؿ اإلبٍٚق ظِٔف مـ افٌدايٜ وـٕٚٝ ؾُرة حتور اد "ؿٚل بـ ظّر :

مٓرجٚن شٔٚد وإٕام وامن منٚرـٜ  ٔع إضراف ذم افًِّٜٔ افًٔٚشأٜ, وآبٍاٚق ظاذ حِاقل افَواٚيٚ ادًتًهأٜ ـٚفَوأٜ 

 (4)."، وىمذيمؽ آسمػوق فمعم أؽموؽمقوت زمـوء ايمدويمي وصقونمي ايمدؽمتقر اجلديداجلْقبٜٔ, وؿؤٜ حًدة

http://al-ٚشااٛ هْااٚ  أن أشااقق  هااذا ادَااٚل  افااذي ٕؼاا ذم  أحااد ادقاؿااع آخٌٚريااٜ   ظااذ  افاارابط افتااٚيل: )وفًااؾ مااـ ادْ

02-shorfa.com/ar/articles/meii/features/2013/02/22/feature)  : جٚء ؾٔف 

                                                           

 (http://www.hewarpress.net/local.htmlإٔير ) ( 1

http://al-shorfa.com/ar/articles/meii/features/2013/02/22/feature-02
http://al-shorfa.com/ar/articles/meii/features/2013/02/22/feature-02
http://al-shorfa.com/ar/articles/meii/features/2013/02/22/feature-02
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ٚ افدـتقر أمحد ظقض بـ مٌٚرك, إمغ افًٚم دٗمتر احلقار افقضْل, خمتِػ افَقى افًٔٚشأٜ افّْٔٔاٜ إػ اؽتْاٚم ؾرحاٜ ماٗمتر دظ

 آذار/مٚرس ادٌَؾ ـقٕف ؾرحٜ بٚرخئٜ خلروج افّٔـ مـ أزمتف, ظذ حد وحٍف. 18احلقار افقضْل افذي شْٔىِؼ ذم 

حًْٚء, حتدث افدـتقر أمحد ظقض بـ مٌٚرك, افذي يًّؾ أيوٚ ـًوق ذم افِجْٜ  ذم حديٞ مىقل مع مقؿع افؼؾٜ مـ مُتٌف ذم

افٍْٜٔ فِحقار افقضْل, ظـ دور إمٕٜٚ افًٚمٜ ذم احلقار وافتحورات اجلٚريٜ فف وظـ بٍٚظؾ افَقى افًٔٚشٜٔ ودمٚوهباٚ ماع هاذا 

 احلدث ادٓؿ.

 افؼؾٜ: مٚ دور إمٕٜٚ افًٚمٜ فِحقار؟

وصمدت يمتقهمغم ايمدفمؿ اظمورم وايمؾقصمستل واإلداري ٕفمضوء اظمممتر وكحـ كؼـػ فمـعم ـ مٌٚرك: إمٕٜٚ افًٚمٜ افدـتقر أمحد ظقض ب

 مسوهمي واضمدة مـ اجلؿقع وٓ كدفمؿ ؿمرهمو ضد آطمر أو كػّضؾ ممموفمو فمعم آطمر، زمؾ كؽتػل زمتؼديؿ ايمدفمؿ اظمفـل يمؾؿممتر.

 ر احلقار؟افؼؾٜ: ـٔػ دمدون بٍٚظؾ افَقى افًٔٚشٜٔ ادختٍِٜ مع مٗمت

بـ مٌٚرك: ذم افَِٚء إخر افذي  ع جلْٜ احلقار افقضْل مع افرؤس ]ظٌد ربف مْهقر[ هٚدي, متٝ مْٚؿناٜ افسبٌٔاٚت إخارة 

آذار/مٚرس ادٌَؾ. وؿد واؾَٝ ـؾ افَقى ظذ هذا افتٚريخ ومتاٝ مْٚؿناٜ  18ًَٕٓٚد ادٗمتر وؿد بَرر بدصغ ادرحِٜ إوػ ذم 

وطمصقصو مطويمى أضمزاب ايمؾؼوء اظمشؼمك وايمتل َلو فمالومي زمويمـؼوط ايمعمميـ زمشـلن ومضـويو صـعدة واجلــقب. ىمـام ٚت  ٔع ادتىٌِ

صٌٚط/ؾزاير مقظدا فتًِٔؿ ؿقاوؿ إحزاب دّثِٔٓاٚ ذم  13ظْدمٚ حددت  جتووزمً ىمؾ إضمزاب مع مقفمد ايمؾجـي ايمػـقي يمؾحقار

 احلقار افقضْل.

 بّختِػ ؾهٚوِف وضٌِٚبف؟افؼؾٜ: مٚذا ظـ احلراك اجلْقيب 

وأهـؿ رء دم بـ مٌٚرك: ٕحـ ًًٕك ٕن يًَْد مٗمتر احلقار بُؾ ؾًٚفٔٚبف افًٔٚشٜٔ وآجتامظٜٔ ٕٕاف ؾرحاٜ ظئّاٜ فِّْٔٔاغ. 

اظمممتر، ؾمؿقل اجلؿقع. ويمذا كحرص فمعم ضمضقر مشوريع احلراك زمؿختؾػ همصوئؾف ؽمقاء مـ يطويمى زمػـؽ آرسمبـوط أو زمؿممـوع 

كم ؾمامرم وصمـقيب، وأيضو زموظممموع ايمذي يتحدث فمـ همقدرايمقي زملومويمقؿ خمتؾػي أو ايمدويمي اظمرىمزيي زمصـالضمقوت واؽمـعي. ايمدويمي زمنومؾقؿ

 وضمضقر ىمؾ هذه اظمشوريع هق مـ أصمؾ إومـوع ايمشعى دم اجلـقب أن رنمبوسمف ضمورضة ومشؿقيمي ضؿـ ؿموويمي احلقار.

 شْحسم رؽٌٜ مـ يرؾض ادنٚرـٜ.وٕحـ َٕقم بام ذم وشًْٚ إلؿْٚع افُؾ بٚدنٚرـٜ وبٚدَٚبؾ 

 افؼؾٜ: مٚذا ظـ مًٚر مٗمتر احلقار وؾسبف افزمْٜٔ؟
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ظوق يّثِقن ـٚؾٜ افَقى وافًٍٚفٔٚت افًٔٚشٜٔ وآجتامظٔاٜ,  565بـ مٌٚرك: مٗمتر احلقار شّٔتد ددة شتٜ أصٓر شِٔتئؿ خالهلٚ 

ؾتتٚح وشتتوّـ ؾًٚفٔٚت فتًريػ إظواٚء بّقاوأع احلاقار وشتُقن ادرحِٜ إوػ ظذ مدى ثالثٜ أشٚبٔع بدءا مـ ؾًٚفٜٔ آ

وآفٔٚت ؾرق افًّؾ وآفٜٔ اختٚذ افَرار. ثؿ بًد ذفؽ شٔتؿ بقزيع أظوٚء ادٗمتر إػ بًًٜ ؾرق ظّؾ شتًّؾ ظاذ مادار صآريـ ذم 

 ادقاؤع افتًًٜ ادحددة مـ افِجْٜ افٍْٜٔ.

دة صٓر دْٚؿنٜ بَٚرير ؾرق افًّؾ ومٚ خِهٝ إفٔف إلثراوٓٚ وإظىٚء ادالحيٚت, وبًدهٚ شِٔتئؿ ادٗمتر مرة ثٕٜٚٔ بُٚمؾ أظوٚوف د

ثؿ بًد ذفؽ شتًقد ؾرق افًّؾ مرة أخرى فًِّؾ ظذ ؾسة صٓر ٓشتًٔٚب ادالحيٚت, ؿٌؾ أن يِتئؿ ادٗمتر مـ جديد ددة صآر 

 آخر فإلؿرار واخلروج بقثَٜٔ ادٗمتر.

 ٗمتر احلقار افقضْل؟افؼؾٜ: ومٚ برأيؽ هل وامٕٚت ٕجٚح م

بـ مٌٚرك: أول افوامٕٚت أن افْٚس افًٌىٚء يوًقن ـؾ آمٚهلؿ وأحالمٓؿ ذم ٕجٚح ادٗمتر وهذا أهؿ حزام أمٚن, وٕحـ ذم إمٕٜٚ 

 افًٚمٜ شَْقم بتًزيز هذا احلزام مـ خالل إذاك ـؾ افّْٔٔغ بام جيري ذم احلقار وإيهٚل مٚ يريدوٕف إػ ضٚوفٜ احلقار.

وٚ وامٕٚت متًَِٜ بٚجلدول افزمْل حلؾ منُِٜ افّٔـ بدءا مـ بقؿٔع ادٌٚدرة اخلِٔجٜٔ ومرحِٜ افتٍٚوض وبنُٔؾ افِجْٜ هْٚك أي

وجتدر اإلؾمورة إلم أكف يتؿ مراصمعي مو سمـؿ افٍْٜٔ فِحقار, مرورا بًَٕٚٚد احلقار وحقٓ إػ إٓتخٚبٚت ادٌَِٜ برؿٚبٜ إؿِّٜٔٔ ودوفٜٔ. 

ؾِِّٔـ مقؿع اشسابٔجل وفق حهؾ ؾٔف أي إصُٚفٜٔ شُٔقن هلٚ بًٌٚهتٚ ظاذ  ,يقمو 66مـ جمؾس إمـ ىمؾ  ايمتقصؾ إيمقف دم ايمقؿـ

اإلؿِٔؿ وادْىَٜ وافًٚمل. فذفؽ ؾَد بالؿٝ اإلرادة افداخِٜٔ مع اإلرادة افدوفٜٔ خلروج افّٔـ ماـ أزمتاف وهاذا افتالؿال جياٛ أن 

 يًتٌِف افّْٔٔقن ويقطٍقه دهِحٜ افٌالد.

وامٕٜ أخرى وهل افتقازن احلٚحؾ بغ ـؾ إضراف إوٚؾٜ إػ حرص ـؾ افَقى ظذ مًٚجلاٜ آصاُٚفٔٚت ذم اداٗمتر ٕن هْٚك 

 افٌديؾ هق مٚ ٓ يتّْٚه أي ضرف.

 افؼؾٜ: مٚ هل اشسابٔجٜٔ حًؿ ٕتٚوٟ احلقار؟

وضعـو آيمقي سمضؿـ فمدم اؽمتحقاذ ؿمرف : كحـ كعتؿد اؽمؼماسمقجقي أن ايمؽؾ مـترص وأٓ يؽقن هـوك نمويمى ومغؾقب. وومد بـ مٌٚرك

 ىمبغم فمعم كتوئٍ احلقار وأٓ يعطؾ فمؿؾقي احلقار ؿمرف صغغم.

وأن سمغتـؿ مممتر احلقار ىمػرصـي وهْٚ أود أن أؿقل إْٔل أمتْك مـ ـؾ افَقى افًٔٚشٜٔ أن بًٓؿ ذم إٕجٚح احلقار وحند افدظؿ فف 

ع ايمدورم زملن يقاصؾ دفمؿف يمؾعؿؾقي ايمسقوؽمقي دم ايمقؿـ مـ طمالل مممتر سمورخيقي ٕن سمؽقن صمزءا مـ احلؾ. ىمام أرؽمؾ زمرؽمويمي يمؾؿجتؿ

 احلقار وضامن سمـػقذ خمرصموسمف خلروج ايمقؿـ مـ ايمظروف ايمتل يعقشفو. أهـ  
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 وممو يمف فمالومي زموظمقضقع   : 

 ئي يمعؿؾقي احلقار:ايمـؼوط ايمعمميـ ايمتل اومؼمضمتفو ايمؾجـي ايمػـقي يمؾحقار ايمقؿمـل فمعم رئقس اجلؿفقريي ىمخطقات رضوريي يمؾتفق

 . اشتّرار افتقاحؾ اجلٚد مع ـٚؾٜ مُقٕٚت احلراك افًِّل اجلْقيب ذم افداخؾ و اخلٚرج ودظقهتٚ فِّنٚرـٜ ذم احلقار افقضْل.1

, إػ 94. إظٚدة ادقطٍغ اددٕٔغ وافًًُريغ وادقؿقؾغ وادحٚفغ ؿنًا إػ افتَٚظد وافْٚزحغ ذم اخلٚرج جراء حارب حأػ 2

 هلؿ ؾقرًا, ودؾع مًتحَٚهتؿ افَٕٚقٕٜٔ.أظام

. مًٚجلٜ إووٚع افقطٍٜٔٔ وادٚفٜٔ دـ ؾَدوا وطٚوٍٓؿ ٕتٔجٜ خلهخهٜ ادٗشًٚت افًٚمٜ بنُؾ ؽر شِٔؿ بًد حارب حأػ 3

94. 

, شاقاء ـٕٚاٝ خٚحاٜ بإٚؾراد أو إحازاب أو 94. إظٚدة ادّتُِٚت وإمقال افتل بؿ آشتٔالء ظِٔٓٚ بًاد حارب حأػ 4

افَْٚبٚت أو افدوفٜ, ووؿػ إجراءات افًٌط وآشتٔالء ظذ إرايض, واشتًٚدة مٚ سف مْٓٚ بدون وجف حؼ, و إحٚفٜ ادتًٌٌغ 

 ذم ذفؽ فًِّٚوِٜ افَٕٚقٕٜٔ , وإظىٚء إوفقيٜ ذم إٓتٍٚع مـ إرايض ٕبْٚء ادحٚؾيٚت اجلْقبٜٔ.

فٜ أو حهؾ ظِٔٓٚ افٍالحقن بّقجٛ ؿٕٚقن اإلحالح افزراظل ذم اجلْاقب و . إظٚدة إرايض افزراظٜٔ افتل ـٕٚٝ ممِقـٜ فِدو5

مـ ؿٌؾ أي جٜٓ ـٕٚٝ, مع مراظٚة حَقق ادُِٜٔ افٍرديٜ فاألرايض افزراظٔاٜ و  94بؿ هنٌٓٚ أو آشتٔالء ظِٔٓٚ بًد حرب حٔػ 

 ادّتُِٚت إخرى وبًقيض أححٚهبٚ ..

و احلاراك افًاِّل اجلْاقيب  94افًِّل اجلْقيب و مًٚمِٜ ـٚؾاٜ واحٚيٚ حارب  . إضالق هاح ـٚؾٜ ادًتَِغ ظذ ذمٜ احلراك6

 ـنٓداء و مًٚجلٜ اجلرحك و دظؿ و بُريؿ أههؿ .

. إفٌٚء ثَٚؾٜ متجٔد احلروب إهِٜٔ وافدظقة إػ افثٖر وإٓتَٚم افًٔٚد ذم مْٚهٟ افتًِأؿ, ومْاٚبر اإلظاالم وافثَٚؾاٜ, وإزافاٜ 7

واإلؿهٚء ادقجٜٓ ود افساث افثَٚذم وافٍْل وآجتامظل فِّْٚضؼ اجلْقبٜٔ و افتل بًروٝ فِىّاس و ميٚهر افٌٌـ وإٓتَٚص 

 .94اإلفٌٚء, و ظذ وجف اخلهقص بًد حرب حٔػ 

و اظتٌٚر بِؽ احلرب خىٖ بٚرخئٚ ٓ جياقز  94. بقجٔف اظتذار رشّل فِجْقب مـ ؿٌؾ اإلضراف افتل صٚرـٝ ذم حرب حٔػ 8

 بُراره.

ٜ ؿؤٜ مٗشًٜ ححٍٜٔ إيٚم و بًقيوٓٚ ظـ إرضار ادٚديٜ و ادًْقيٜ افتل حلَٝ هبٚ ٕتٔجٜ فِتقؿٔػ افتًًٍل و هؿٜ . مًٚجل9

 بًض ممتُِٚهتٚ و رضورة مًٚجلٜ ؿؤٜ حٚرشٓٚ.
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و شاقء . بٌٔر افَٔٚدات اإلداريٜ ذم ادٗشًٚت و ادُٚبٛ احلُقمٜٔ ذم اجلْقب وذم ـؾ مٗشًٚت افدوفٜ ممـ ثٌاٝ ؾًاٚدهؿ 11

 إدارهتؿ وذفؽ فًِّٚظدة ظذ خِؼ مزاج اجيٚيب ذم اجلْقب.

 . بًٔغ مقطٍغ مـ أبْٚء اجلْقب ذم ادٗشًٚت ادرـزيٜ ودواويـ افقزارات ذم حًْٚء وبام يٌِل ذوط افؼاـٜ افقضْٜٔ .11

رات مذهبقـي وؿموئػقـي دم وؽمـوئؾ . وومػ ايمتحريض ايمطوئػل واظمذهبل واظمـوؿمؼل وإيمغوء شمؼوهمي متجقد احلروب إهؾقي حتً مػم12

 اإلفمالم و اظمسوصمد و مـوهٍ ايمتعؾقؿ وآفمؼماف زمويمتعدديي اظمذهبقي.

. وؿػ بٌذيٜ احلروب و افكاظٚت ذم ـتٚف و حجٜ و ؽرهٚ مـ ادْٚضؼ وبٖمغ ضرياؼ حاًْٚء حاًده و مْاع ـٚؾاٜ إٔاقاع 13

 افتَىًٚت.

, وؾتح مٍْذي افٌَع و ظِٛ أمٚم حٚدرات ادْتجٚت افزراظٜٔ ؾاقرا , . وؿػ ـٚؾٜ إجراءات افًَٚب اجلامظل ود أبْٚء حًده14

واظتامد افدرجٚت افقطٍٜٔٔ ادخههٜ فِّحٚؾيٜ, و إظٚدة ادقطٍغ اددٕٔغ وافًًُريغ ادقؿقؾغ ؿنا جراء احلروب افًٚبَٜ إػ 

 , ومًٚجلٜ اجلرحك و بًقيوٓؿ.أظامهلؿ ودؾع ـٚمؾ مًتحَٚهتؿ افَٕٚقٕٜٔ , ومًٚمِٜ ـٚؾٜ وحٚيٚ حروب حًده ـنٓداء

سمقصمقف افمتذار رؽمؿل ٕزمـوء صعده وضمرف ؽمػقون واظمـوؿمؼ اظمترضرة إطمرى مـ ومبؾ إؿمراف اظمشورىمي دم سمؾـؽ احلـروب ، . 15

وافمتبور سمؾؽ احلروب طمطل سمورخيقو ٓ جيقز سمؽراره .وإفمودة أفمامر مو دمرسمف سمؾؽ احلروب مـ مـوزل ومسوصمد و ممؽمسوت وؿمـرق و 

 اظمترضريـ.سمعقيض 

 . اإلؾراج افٍقري ظـ بَٜٔ ادًتَِغ ظذ ذمٜ حروب حًدة وافُنػ ظـ ادخٍٔغ ؿنًا شقاء ـٕٚقا أمقابٚ أو إحٔٚء.16

. بنيع إحدار ؿٕٚقن افًدافٜ إٓتَٚفٜٔ بٚفتقاؾؼ بغ مُقٕٚت افًِّٜٔ افًٔٚشٜٔ ومْيامت ادجتّع ادادين ذات افًالؿاٜ , وباام 17

 ؼ افدوفٜٔ حلَقق اإلًٕٚن وادًٚير افدوفٜٔ فًِدافٜ إٓتَٚفٜٔ .يتقاؾؼ مع ادقاثٔ

 . بنيع هُِٜٔ ادٗشًٜ افًًُريٜ و إمْٜٔ ظذ أشس مْٜٓٔ ووضْٜٔ.18

. بًٍٔؾ ؿرارات وبقجٔٓٚت رؤس اجلّٓقريٜ بنٚن اإلؾراج ظـ ادًتَِغ ظذ ذمٜ افثاقرة افناٌٚبٜٔ افنأًٌٜ افًأِّٜ وـٚؾاٜ 19

 إضٚر افَٕٚقن وحمٚشٌٜ ادتًٌٌغ ذم ذفؽ .ادًتَِغ خٚرج 

. اإلهاع ذم بنُٔؾ جلْٜ حتَٔؼ مًتَِٜ وحمٚيدة ومًتقؾٜٔ فًِّٚير افدوفٔاٜ , فِتحَٔاؼ ذم إتٓٚـاٚت حَاقق اإلًٕاٚن افتال 21

 . 2111حهِٝ ذم افًٚم 
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 أومقل وزموهلل ايمتقهمقؼ :  

ًُ مــ اظمػفـقم ايمممـفمل    إن ممو ؽمبؼ ذىمره فمعم ايْمسـي اظمتحدشمكم فمـ احلقار   ايمقؿمـل يتبكم يمؽؾ كوـمر أن  ايمػرق ؾموؽمع زمكم مو ومـدم

يمؾحقار   وايمذي يؼقم  فمعم   ومؿع ايمظومل وكرص اظمظؾقم   أيو ىمون   وزمقون احلؼ مـ ايمبوؿمؾ   وفمعم أن يؽقن مرصمع ايمـوس  هق ايمصقاب  

   ويمؾؿجتؿع شموكقو   يمقعقش ايمـوس دم ـمـؾ حتؼقـؼ إمــ  واظمخطئ يؼقم  وحيذر طمطئف  وزمقون ؽمبقؾ اظمجرمكم   اظمسقئكم   يمؾديـ   أوٓ

 وٓ يُقن ذفؽ إٓ بٚفتزام افؼيًٜ اإلشالمٜٔ   ومٌٚدوٓٚ افًّحٜ   ؿٚل اهلل بًٚػ  ذم حمُؿ افتْزيؾ :   وإمون

وِت يَمَقْسَتْخؾَِػـاُفؿ دِم إَ ﴿ وحِلَ ـَ آَمـُقا ِمـُْؽْؿ َوفَمِؿُؾقا ايمصا ْؿ ِديـَُفُؿ ايماـِذي َوفَمَد اهللاُ ايماِذي ـا ََلُ ـَ ـْ وَمْبؾِِفْؿ َويَمُقَؿؽِّ ـَ ِم ْرِض ىَماَم اؽْمَتْخَؾَػ ايماِذي

ـْ ىَمَػَر زمَ  ىُمقَن يِب ؾَمْقًئو َوَم ـْ زَمْعِد طَمْقهمِِفْؿ َأْمـًو َيْعُبُدوَكـِل ٓ ُيمْمِ يَمـاُفْؿ ِم ْؿ َويَمُقَبدِّ  (1)﴾ قنَ ْعَد َذيمَِؽ هَمُلْويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَػوؽِمؼُ اْرسَمَه ََلُ

 ومـ جٕٚٛ آخر ؾٔف مىٚفٌٜ  بٚدًتحٔؾ   ـٔػ ذفؽ  ؟ اهلل يَقل : 

َؽ َويمَِذيمَِؽ ﴿ ـْ َرضِمَؿ َرزمُّ ًي َواضِمَدًة َوٓ َيَزايُمقَن خُمَْتؾِِػكَم * إِٓ َم َعَؾ ايمـاوَس ُأما َؽ جَلَ ََنا صَمَفــاؿَ َويَمْق ؾَموَء َرزمُّ ًْ ىَمؾَِؿُي َرزمَِّؽ َْٕمـ ا  طَمَؾَؼُفْؿ َومَت

ـاِي َوايمـاوِس َأمْجَِعكمَ  ـَ اجْلِ   (2) ﴾ ِم

 : -رمحف اهلل-ؿٚل افًالمٜ افًًدي 

)) خيز بًٚػ إٔف فق صٚء جلًؾ افْٚس ـِٓؿ أمٜ واحدة ظذ افديـ اإلشالمل, ؾ٘ن منٔئتف ؽر ؿٚسة, وٓ يّتْع ظِٔف رء, وفُْاف 

ؿ, متًٌغ فًٌِؾ ادقحاِٜ إػ افْاٚر, ـاؾ يارى احلاؼ, ؾأام ؿٚفاف, اؿتوٝ حُّتف, أن ٓ يزافقا خمتٍِغ, خمٚفٍغ فِكاط ادًتَٔ

 وافوالل ذم ؿقل ؽره.

َؽ ﴿  ـْ َرضِمَؿ َرزمُّ ؾٓداهؿ إػ افًِؿ بٚحلؼ وافًّؾ بف, وآبٍٚق ظِٔف, ؾٓٗٓء شٌَٝ هلؿ, شٚبَٜ افًًٚدة, وبدارـتٓؿ افًْٚيٜ ﴾ إِٓ َم

 افربٕٜٚٔ وافتقؾٔؼ اإلهلل.

 فقن مقـقفقن إػ إًٍٔٓؿ.وأمٚ مـ ظداهؿ, ؾٓؿ خمذو

                                                           

 [55]افْقر:(  1

 (119 -118شقرة هقد )( 2
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أي: اؿتوٝ حُّتف, إٔف خَِٓؿ, فُٔقن مْٓؿ افًًداء وإصَٔٚء, وادتٍَقن وادختٍِقن, وافٍرياؼ  ﴾ َويمَِذيمَِؽ طَمَؾَؼُفؿْ  ﴿وؿقفف: 

اخلر  افذيـ هدى اهلل, وافٍريؼ افذيـ حَٝ ظِٔٓؿ افوالفٜ, فٔتٌغ فًٌِٚد, ظدفف وحُّتف, وفٔيٓر مٚ ـّـ ذم افىٌٚع افٌؼيٜ مـ

 وافؼ, وفتَقم شقق اجلٓٚد وافًٌٚدات افتل ٓ بتؿ وٓ بًتَٔؿ إٓ بٚٓمتحٚن وآبتالء.

ـاِي َوايمـاوِس َأمْجَِعكمَ  ﴿)َو( ٕٕف  ـَ اجْلِ ًْ ىَمؾَِؿُي َرزمَِّؽ ْٕمَنا صَمَفـاَؿ ِم ا ؾال بد أن ئن فِْٚر أهال يًِّاقن بٖظامهلاٚ ادقحاِٜ إفٔٓاٚ.  ﴾ مَت

 ((أها 

ختالف ٓ بد مْف  وٓ حمٔض ظْف   وهل شْٜ اهلل ذم خَِف   وإٕام افنٖن ذم  ادرجع ظْد اخلالف  ماٚ هاق ؿاد بْٔاف اهلل  ذم ـتٚباف  ؾٚٓ 

 افًزيز  وفٔس هق مٚ دظك افٔف  مٚ يًّك بٚحلقار   .

 

ٍء هَمُحْؽُؿُف إلَِم اهللاِ﴿وافٔؽ ؿقل اهلل بًٚػ : ـْ َرْ ًُ َوإيَِمْقِف ُأكِقُى  َوَمو اطْمَتَؾْػُتْؿ همِقِف ِم ْؾ  (1) ﴾ َذيمُِؽُؿ اهللاُ َريبِّ فَمَؾْقِف سَمَقىما

ؽُمقَل َوُأْورِم إَْمِر ِمـُْؽْؿ هَمنِْن سَمـَـوَزفْمُتْؿ دِم َرْ  ﴿ وؿٚل :  ـَ آَمـُقا َأؿمِقُعقا اهللاَ َوَأؿمِقُعقا ايمرا و ايماِذي َ ؽُمـقِل إِْن ىُمــتُ َأُّيُّ وُه إلَِم اهللاِ َوايمرا ْؿ ٍء هَمـُردُّ

ـُ سَمْلِوياًل   (2)﴾ سُمْمِمـُقَن زمِوهللاِ َوايْمَقْقِم أطِمِر َذيمَِؽ طَمغْمٌ َوَأضْمَس

ا ﴿وؿٚل بًٚػ :  َٓ جَيُِدوا دِم َأْكُػِسِفْؿ ضَمَرصًمو مِم ُؿقَك همِقاَم ؾَمَجَر زَمْقـَُفْؿ شُمؿا  َٓ ُيْمِمـُقَن ضَمتاٰك حُيَؽِّ َؽ  ُؿقا سَمْس هَماَل َوَرزمِّ ًَ َوُيَسؾِّ  (3)﴾ ؾِقاًم و وَمَضْق

ـْ َأْمِرِهؿْ ﴿ وؿٚل اهلل بًٚػ : ُة ِم غَمَ
ُؿ اخْلِ ـٍ َوٓ ُمْمِمـٍَي إَِذا وَمَه اهللاُ َوَرؽُمقيُمُف َأْمًرا َأْن َيُؽقَن ََلُ ـْ َيْعِص اهللاَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَؼـْد َوَمو ىَموَن ظمُِْمِم  َوَم

ًٓ ُمبِقـًو  (4)﴾ َضؾا َضال

صقص   وهؾ هق وموئؿ فمعم  ايمعؿؾ هبو  يو سمرى   ٓ أضـ   فموومـؾ   يـرى ذيمـؽ ايمؾفـؿ إٓ معوكـد   ومـو همليـ مبدأ احلقار  مـ هذه ايمـ

 أىمثرهؿ وٓ   ىمثرهؿ اهلل 

أفٔس مـ أوثؼ ظرى اإليامن احلٛ ذم اهلل   وافٌٌض ذم اهلل  ؾّـ أحٛ إذا  وإٔاٝ بادظقين اػ افٌاٚء  ٔاع افٍاقارق  باغ  افٍارق  

ؼ  وأهِف   وأبٌض افٌٚضؾ   وحزبف  ثؿ هذا افُالم  ٓ يُّـ أن يىٌؼ ظذ افقاؿع أبدا  ؾّاـ أذب وافىقاوػ  ؾِٔزمْل أحٛ احل

                                                           

 [11]افنقرى: 1)

 [59]افًْٚء:( 2

 (65( افًْٚء ) 3

 [36( ]إحزاب: 4
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حٛ   ضريَٜ   ٓ بد أن يقايل ويًٚدي مـ أجِٓٚ  ؾال دمد راؾؤٚ    حيٛ   شْٔٚ   مثال   ـٔػ   ذفؽ  ٕهنؿ يًزون ادًاِّغ افًاْٜ 

 ٜ   ومَرر هذا ذم ـتٌٓؿ   وفُـ  يٌَك افتٍْٔذ   مَٔد بٚفَدرة   وافٍرحٜ إن شْحٝ  .أوٓد زٕك وافًٔٚذ بٚهلل  ويًتٌٔحقن دمٚء افًْ

وفَد بًٛ مـ ؿٌُِؿ أيف ادتحٚورون  إٔٚس ممـ يْتًٌقن  اػ افًِؿ ذم حمٚوفٜ   افتَريٛ بغ افًْٜ وافنًٜٔ وأؿٚمقا  هلٚ اجلٚمًاٚت  

إٔف ٓ يُّـ افتَٚرب بغ  مـ يتقػ أبٚ بُر وظّر وافهحٚبٜ   وباغ   ماـ وادخٔامت  ثؿ   بٚوقا بٚفٍنؾ    وسح افنًٜٔ إًٍٓؿ   

ححٚبتٓؿ وأل    هذا مثٚل واحد  ذم مٚ يتًِؼ بٚفًْٜ وافنأًٜ    وـاذا ؽرهاٚ    ضٚفٛ   ريض اهلل ظْٓؿ أ ًغ يتقػ ظع  بـ أيب 

  قد  ايمتضود  وايمتـوومض   ٕن احلؼ   وآضمدٓؽمقام مع   وصمٓ  يؿؽـ أن سمؽقن ىمؾفو فمعم ضمؼ  مـ افٍرق  ادًٚسة    

مثال : هؾ مـ ادًَقل   ان يٖأ إًٕٚن   ؾرى  متحرـٚ  مـ بًٔد  ؾٔختِػ   اثْٚن يَقل إول   هق إًٕٚن ويَاقل   أخار باؾ هاق 

 حٔقان   هؾ مـ ادُّـ ـالمهٚ أحٚب  أم افهقاب   مع أحدمهٚ   أخر خمىئ   .

 م افؼظٜٔ  افتل ٓ بتحّؾ إٓ حُام  وحدا   وفٔس  مـ ؿٌٔؾ  اختالف افٍٓؿ  .وهُذا ؿؾ ذم  ٔع إحُٚ 

 بَقل هذا حالل   وأخر يَقل حرام  هؾ يُّـ أن يُقن حالل وحرام ذم ٍٕس افقؿٝ  ؾتٖمؾ   أخل افُريؿ . 

 وظذ هذا  افذي يدظقا افٔف   ادتحٚورون  هق ظغ ادحٚل . 

ٛ   أن يتحد   ادًِّقن  وٓ   يتٍرؿقا      ؾ٘ن اهلل ؿد هنٚهؿ ذم أـثر  مـ آيٜ   ذم ـتٚبف    افُريؿ   وـذا ًٕؿ ٓ أصؽ   مثَٚل ذرة إٔف جي

ماع    -0 -ٌٕٔف افُريؿ ذم شْتف    ادىٓرة وفُـ فُٔـ هذا اإلجتامع ظاذ ـتاٚب اهلل وحاحٔح شاْٜ   رشاقل اهلل   

 مالحيٜ أن احلؼ وافٌٚضؾ ذم ساع إػ ؿٔٚم افًٚظٜ .

إِنا َأْهـَؾ » : -0 -وٕحـ ٕٗمـ   بام حح ذم افًْٜ   إوٚؾٜ   إػ افَران   مـ   وجقد اإلؾساق    افذي دل ظِٔف   ؿقفف  

ُق فَمعَم شَمالٍث  َي ؽَمَتْػؼَمِ ُما ْٕ ًي َوإِنا َهِذِه ا وُمقا دِم ِديـِِفْؿ فَمعَم اشمِـَْتكْمِ َوؽَمْبِعكَم ِمؾا ًي  َوؽَمْبِعكَم مِ ايْمؽَِتوَب اهْمؼَمَ َْهَقاءَ –ؾا ْٕ َفو دِم ايمـاوِر إِٓ –َيْعـِل ا ، ىُمؾُّ

َْهَقاُء ىَماَم َيَتَج  ْٕ وَري هِبِْؿ سمِْؾَؽ ا تِل َأوْمَقاٌم جَتَ ـْ ُأما ُف ؽَمَقْخُرُج ِم اَمفَمُي. َوإِكا وَرى ايْمَؽْؾُى زمَِصوضِمبِِف، همال َيْبَؼـك ِمـْـُف فِمـْرٌق َوٓ َواضِمَدًة، َوِهَل اجْلَ

 (1)ش. طَمَؾفُ َمْػِصٌؾ إِٓ دَ 

                                                           

( ـاؾ مآْام ذم افًاْٜ فاف, 51, 51( واداروزي )69, 65, 2, 1( وابـ أيب ظٚحؿ )112\4( ـؾ مْٓام ذم افًْـ فف, وأمحد ذم ادًْد )2561( وافدارمل )4597أخرج أبق داود )( 1

 –(12وماـ ضريَاف أيب افًاالء افًىاٚر ذم ؾتٔاٚ فاف )–( 376\19( وافىزاين ذم ادًجؿ افٌُر )18جري ذم افؼيًٜ )( وا331ٔص\2ويًَقب بـ شٍٔٚن ذم ادًرؾٜ وافتٚريخ )

( ًٚ ( واباـ بىاٜ 128ص\1( واحلاٚـؿ ذم ادًاتدرك )151\1( وافالفُاٚول ذم ذح أحاقل آظتَاٚد )1116, 1115( وذم مًْد افنٚمٔغ )377\19وافىزاين ذم افٌُر أيو

( مـ ضرق ظـ حٍقان بـ ظّرو, حدثْٚ أزهر بـ ظٌد اهلل )ثَاٜ(, ظاـ 117( و إحٌٓٚين ذم احلجٜ )541ص\6( وافٌَٔٓل ذم دٓوؾ افٌْقة )268, 266\1اإلبٕٜٚ ) افًُزي ذم

 أيب ظٚمر ظٌد اهلل بـ حلل اهلقزين )ثَٜ(
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واحلديٞ ؿد جٚء ظدد مـ  افهحٚبٜ   وهؿ: أبق هريرة, ومًٚويٜ, وظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص, وظقف بـ مٚفاؽ, وإٔاس باـ  

رداء, وواثِٜ بـ إشاَع, وظّارو باـ  مٚفؽ, وأبق ُأمٚمٜ, وابـ مًًقد,           وجٚبر بـ ظٌد اهلل, وشًد بـ أيب وؿَّٚص, وأبق افدَّ

ٚ.ظقف ادزين ًً  , وظع بـ أيب ضٚفٛ, وأبق مقشك إصًري ريض اهلل ظْٓؿ  ٔ

                                                                                                                                                                                                             

ْف أمار اداٗمْغ ذم احلاديٞ اباـ حجار 231\3ده احلٚؾظ افًراؿل ذم ختريٟ اإلحٔٚء )و ؿد حّححف احلٚـؿ أبق ظٌد اهلل ذم ادًتدرك و اإلمٚم افذهٌل ذم افتِخٔص, و جقّ  ًّ ( و ح

 (.118\1(, و حّححف صٔخ اإلشالم ابـ بّٜٔٔ ذم اؿتوٚء افكاط )63افًًَالين ذم ختريٟ افُنٚف )

(, وابـ 188\8(, وافٌَٔٓل ذم شْْف افُزى )22دروزي ذم ـتٚب افًْٜ )ص(, وابـ ٕك ا268\8( و )273\8( و ادًجؿ افٌُر )175\7أخرجف افىزاين ذم ادًجؿ إوشط )

 (, مـ ضرق ظـ ضريؼ أيب ؽٚفٛ )حًـ احلديٞ( ظـ أيب أمٚمٜ.188\8أيب صٌٜٔ ذم مهٍْف شْـ افٌَٔٓل افُزى )

 ( مـ ضريؼ أبق شحٔؿ مٌٚرك بـ شحؿ.32\7و أخرجف أبق يًذ ذم مًْده )

(, مـ ضريؼ ظٌد افرمحـ باـ زياٚد باـ 23( اشتنٓٚدًا, وابـ ٕك ادروزي ذم افًْٜ )ص218\1( وؿٚل حًـ ؽريٛ, واحلٚـؿ ذم ادًتدرك )2641و أخرجف افسمذي ذم شْْف )

ْف افًراؿل ذم ختريٟ اإلحٔٚء ) ًّ  (.231\3إًٔؿ اإلؾريَل, وؿد ح

 شٍٔٚن اخلزاظل افقشىل. ( مـ ضريؼ ظٌد اهلل بـ22\8( وذم إوشط )29\2و أخرجف افىزاين ذم ادًجؿ افهٌر )

 ( مـ ضريؼ مقشك بـ ظٌٔدة افربذي.22و أخرجف ابـ ٕك ادروزي ذم افًْٜ )ص

ٍف أحد. وؿٚل ظْف افاذهٌل: حادوق 1322\2و أخرجف ابـ مٚجٜ ) ًّ ( وؾٔف ظٌٚد بـ يقشػ )جٔد احلديٞ, وثَف ابـ مٚجٜ وابـ أيب ظٚحؿ وظثامن بـ حٚفح وابـ حٌٚن, ومل يو

 ؿِٜ افروايٜ ظْف ٕٕف مـ أححٚب افُرابٔز(.يٌرب. ؿِٝ: ـٖن 

(, مـ ضريؼ يزيد بـ أبٚن افرؿٚر. وأخرجف ابـ مٚجٜ مـ ضريؼ هناٚم 155\11(, و ظٌد افرزاق ذم مهٍْف )154\7(, وأبق يًذ ذم مًْده )21\1و أخرجف ادروزي ذم افًْٜ )

حاديٞ حاحٔح ورجٚفاف ثَاٚت, ظاذ (: »32\1ٌٚين ظْف ذم هٚمش ـتٚب افًْٜ ٓباـ أيب ظٚحاؿ )(. وؿٚل افنٔخ إف179\4بـ ظامر, وحححف افٌقحري مهٌٚح افزجٚجٜ )

))ًٚ ( ٕن فف شاٝ ضارق أخارى وًػ ذم هنٚم بـ ظامر, فُْف ؿد بقبع ـام يٖأ. واحلديٞ أخرجف ابـ مٚجف ب٘شْٚد ادهْػ هذا وحححف افٌقحري. واحلديٞ )))ححٌٔح ؿىً

مـ حديٞ ظقف بـ مٚفؽ, وؿد خرجتف ذم افهحٔحٜ مـ حديٞ  –ـام يٖأ ومٙ ؿٌِف–افُثر مْٓٚ  –رمحف اهلل–وؿد اشتَل ادهِّْػ  ظـ إٔس وصقاهد ظـ  ع مـ افهحٚبٜ.

))هاقى ذم صاٚرة دخٚفٍتاف )أيب هريرة مـ حديٞ مًٚويٜ وشٔذـرمهٚ ادهْػ. وؿد )))وؾ بًض اهلُِك((( مـ متًهٌٜ احلٍْٜٔ ذم مِٔف إػ بؤًػ هذا احلاديٞ ماع ـثارة اإل

( مع ؿهٜ ضقيِٜ فف مـ ؽر روايٜ هنٚم بـ ظامر, فُاـ مل يكاح ؿتاٚدة 89\7وحححف حٚحٛ إحٚديٞ ادختٚرة )ش. ًٍٕف(((, وؿد رددت ظِٔف ادذـقر إٍٓٚ ؾِراجًف مـ صٚء

 ّري. وفِحديٞ صقاهد أـثر مـ هذه برجح ثٌٚت احلديٞ ظـ إٔس.( دون فٍظ اجلامظٜ, وذم إشْٚده زيٚد بـ ظٌد اهلل اف121ْ\3بٚفتحديٞ مـ إٔس. وؿد رواه أمحد ذم مًْده )

(, و احلٚـؿ ذم ادًتدرك ظاذ افهاحٔحغ 227\1( و ابـ بىٜ ذم اإلبٕٜٚ افُزى )188( و افىزاين ذم افٌُر و افٌَٔٓل ذم اددخؾ )ص98\1و أخرجف افٌزار ذم ـنػ إشتٚر )

( وؿٚل هذا حديٞ ححٔح ظذ ذط افنٔخغ. وؿٚل اهلٔثّل: رجٚفف رجٚل افهحٔح. وهاق ـاام ؿاٚل, إٓ 631\3ًٚ ذم )( و حححف ظذ ذط افٌخٚري, و أخرجف أيو477\4)

ٔؿ بـ محٚد بؾ أخرج فف بٚفنقاهد. ؤًٕؿ  ًَ ًٚ, وهذا احلديٞ إتَده  ٚظٜ فتٍّرده باف. وؿاد بقباع  –وإن ـٚن ثَٜ مـ أوّٜ أهؾ افًْٜ–أن افٌخٚري مل حيتٟ بُْ بّجّقظاٜ ؾ٘ن فف أوهٚم

ره فَِٔٚس ـام شْرى. ؿٚل حمّد باـ مـ افوًٍٚء ـام أصٚر إػ ذفؽ اخلىٔٛ افٌٌدادي وادزي وابـ ظدي وؽرهؿ, فُْٓؿ مل يهّححقا حديثف رؽؿ ذفؽ. وؿد ؿّقاه ابـ حزم ذم إُٕٚ

واؾَف ظذ روايتاف »ؿٚل اخلىٔٛ: ش. ـٔػ حيدث ثَٜ بٌٚضؾ؟ ؿٚل: صٌف فف شٖفٝ حئك بـ مًغ ظـ هذا ؾَٚل: فٔس فف أحؾ. ؿِٝ: ؾًْٔؿ؟ ؿٚل: ثَٜ. ؿِٝ:»ظع بـ محزة ادروزي: 

ؿاٚل افاذهٌل ذم مٔازان اإلظتادال ش. ظاـ ظًٔاك –ويَاٚل ٓ باٖس باف–رواه احلُؿ بـ ادٌاٚرك اخلقاشاتل »وؿٚل: ابـ ظدي: ش. شقيد )إٌٕٚري( وظٌد اهلل بـ جًٍر ظـ ظًٔك

ؿِٝ ظًٔك بـ يقٕس ثَٜ, وفٔس مـ دفٍٔؾ واوٍح ظذ خىٖه. ومع ذفؽ ؾٖٕاٚ ش. تٍَقا ظذ بٚضؾ. ؾ٘ن ـٚن خىٖ ؾّـ ظًٔك بـ يقٕسهٗٓء أربًٜ ٓ جيقز ذم افًٚدة أن ي(: »42\7)

 أبقؿػ ظـ بهحٔح مثؾ هذا احلديٞ.

( مـ ضريؼ افقفٔد بـ مًاِؿ 171\11افٌُر )( وؾٔف ظَٔؾ بـ حئك اجلًدي. وفُـ أخرجف افىزاين ذم 221\11(, وافىزاين ذم افٌُر )522\2و أخرجف احلٚـؿ ذم مًتدرـف )

 وـٚن يدّفس ويًّقي. ومرشؾ ظٌد افرمحٚن ظـ أبٔف ابـ مًًقد مٌَقل.

 مَْقل مـ بحٞ  بًْقان   حقار هٚدئ مع يقشػ افَروٚوي  حٔٞ   بُِػ رد هذا احلديٞ  
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وزمام  أؽمؾػً   أضـ أكف ومد اسمضح ايمػورق زمكم  مو هق مطقب مـ مجع ايمؽؾؿي فمعم احلؼ   وايمصقاب    دم ـمؾ ايمؽتوب وايمســي  وزمـكم  

وزمال ؾمؽ   َّٕنو   ختويمػ ؽمـي اهلل ايمؽقكقي   ايمتل  متققع ايمؼضقي  واخلؾط واخلبط   وراء  آراء ٓ طمطوم َلو وٓ زموم  وهل حمؼؼي ايمػشؾ  

 ٓ زمد   موضقي   

 وإذا ىمون اهلل يؼقل  دم حمؽؿ   ايمتـزيؾ :

ـ ُدوِن اهللِّ َك زمِِف ؾَمْقئًو َوَٓ يَ وُمْؾ َيو َأْهَؾ ايْمؽَِتوِب سَمَعويَمْقْا إلَِم ىَمَؾَؿٍي ؽَمَقاء زَمْقـَـَو َوزَمْقـَُؽْؿ َأٓا َكْعُبَد إِٓا اهللَّ َوَٓ ُكمْمِ ﴿ تاِخَذ زَمْعُضـَو زَمْعضًو َأْرزَموزمًو مِّ

و ُمْسؾُِؿقنَ   (4) ﴾ هَمنِن سَمَقيماْقْا هَمُؼقيُمقْا اؾْمَفُدوْا زمَِلكا

ؾ٘ذا ـٕٚٝ هذه افدظقة مقجٜٓ ٕهؾ   افُتٛ   ؾّـ يْتًٛ إػ اإلشالم مـ بٚب أوػ  ؾٓؾ ؿقمل شًَِٔقن   يٚ برى أم أهنٚ افًْـ   

 ـ .وبَِٔد افُٚؾري

  أؽمويمي يتطؾى اجلقاب فمؾقفو   زمؽؾ وضقح وؾمػوهمقي  ومصداومقي 

 / هؾ احلقار ؿٚوؿ  ظذ إحَٚق احلؼ وإبىٚل افٌٚضؾ ؟ 1س

 / هؾ احلقار  يًتّد ظذ برز  احلجٜ   وافًّؾ هبٚ ؟ 2س

 / هؾ احلقار ؿٚوؿ ظذ ٕك اديِقم   وؿّع افيٚمل   أم  اإلظساف هبؿ  ًٔٚ ؟ 3س

 ر يًتْد إػ ـتٚب وشْٜ  أم ـؾ إػ ظَِف  ورأيف ؟/ هؾ احلقا  4س

 / هؾ احلقار ؿٚوؿ ظذ إٕهٚف أم ادداهْٜ ؟5س

 / هؾ احلقار  يًّؾ ظذ آجتامع  ؾًال أم بقشٔع اخلالف وافٍرؿٜ ؟ 6س

 /هؾ احلقار حيٚؾظ ظذ مٌٚدئ   افؼيًٜ آشالمٜٔ  ام ظذ مٌٚدئ  افدمَراضٜٔ ؟  7س

 ْل بٕٚمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر  أم يَر ادُْر  حتٝ   شتٚر احلريٜ ؟/ هؾ احلقار  يًت 8س

/ هؾ احلقار يثٌٝ افٍقارق  ادقجقدة ذم افَران وافًْٜ  بغ  افهاٚفح وافىاٚفح وافاذـر وإٓثاك  أم ئٌِٓاٚ   حتاٝ  صاًٚر  9س

 ادًٚواة ؟

                                                           

 64 :آل ظّران 1)
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 ؟ / هؾ احلقار حئل روح افقٓء   وافزاء   افؼظل أم هيدمف 11س

 / هؾ احلقار   ؿٚوؿ ظذ احلٍٚظ ظذ أوؿٚت ادًِّغ   وثرواهتؿ  أم  ظذ افًُس مـ ذفؽ ؟11س

/ هؾ شٍٔتح احلقار  ادجٚل أمٚم افدظٚة وادهِحغ   وؿٌؾ ذفؽ  افًِامء   افْٚححغ   فِدظقة إػ اهلل  وبٔٚن  مٚ يْزل بٕٚمٜ 12س

 أم شَٔقفقن هذا مـ افتحريض  آظالمل  ادرؾقض ؟  مـ  افٍتـ  وافٌاليٚ  وافتحذير مـ افؼ وأهِف

/ هؾ شًّٔح احلقار بتىٌٔؼ   احلدود افؼظٜٔ ظذ مًتحَٔٓٚ  ـحد احلرابٜ وافنؿٜ وافَتؾ    بؾ   وافردة ظاـ افاديـ  أم  13س

 شرى ذفؽ مـ افهقر افٌنًٜ آرهٚبٜٔ  افتل  بًٚرض   حريٜ آديٚن ؟

    أم ٕخنك  مـ بقشٔع  افٍرؿٜ وبًَّْٔٚ   اػ صٌف دويالت ـام هق  ادالحظ  وادىروح ؟/ هؾ شٔقحدٕٚ احلقار ؾًال 14س

 / وأخرا ذم حٚفح مـ هذا احلقار  ومـ ادًتٍٔد مْف ؟15س

 أرصمق اجلقاب فمـ ىمؾ مو ؽمبؼ  مـ نمغم سمعصى أو اكتصور يمرأي  أو مققل إلم هقى .

 

 احلقار سمقـمقػ إديمي دم نمغم مقاضعفو  يمتػمير   مبدئ  

مـ إخىٚء افٍٚدحٜ   حمٚوفٜ  بٌِٔس  احلقار  ؿّٔص  افؼيًٜ اإلشالمٜٔ  وبُِػ   افٌحٞ ظـ إدفٜ فاذفؽ  ماع افتالظاٛ هباٚ   

 وووًٓٚ ذم ؽر مقاوًٓٚ   إمٚ بَهد   وهذا مـ افٌُٚور   وإمٚ بجٓؾ  وٓ جيقز أيوٚ  وفٔس حٚل حٚحٌٜ ـٕٚول  .

ماااثال     أن  يالضمـــظ   وصمـــف ايمدٓيمـــي اهكم وٓ زمـــد يمؾؿســـتدل فمـــعم رء مـــو زمـــروؾٚفْهاااقص افؼاااظٜٔ بًاااّك أدفاااٜ  

افاااذي يًاااتدل ظاااذ ضِاااقع افناااّس   بواااقء   افَّااار  ذم افِٔاااؾ  يَاااٚل فاااف ماااٚ افااادفٔؾ ظاااذ أن افناااّس   ضٚفًاااٜ 

ؾَٔاااقل   افواااقء  ادالحاااظ ؾَٔاااٚل  وهاااؾ افواااقء هاااذا   هاااق واااقء افناااّس أم افَّااار   وهُاااذا   آخااار   يااارى 

َااقل  هااذا إًٕااٚن   ؾَٔااٚل  مااٚ افاادفٔؾ   ؾَٔااقل  احلرـااٜ ؾَٔااٚل   وهااؾ   ـااؾ متحاارك إًٕااٚن   حيتّااؾ متحرـااٚ   ؾٔ

 أن يُقن حٔقان  أو ؽره ممٚ فف ؿدرة ظذ احلرـٜ .

  وـثر مـ افْٚس افٔقم مل يًد مهٓؿ   وجف افدٓفٜ   وافنٚهد مـ افزهٚن  وإٕام   زرد ذـر   فِاْص   افَارآين أو  احلاديٞ افٌْاقي 

وهذا جٚهؾ أو مٌِس  وبٚدْٚشٌٜ   ؾٍل ذات يقم   جرت بْٔل وبغ أحد افْٚس  مْٚطرة  ؾُٕٚٝ ضقيِٜ افنٚهد   أين  وحِٝ مًاف 

إػ مًٖفٜ  افوؿ ؾَِٝ فف يٚ أخل  افوؿ هؾ يٌىؾ افهالة ـام هق مقجقد ذم ـتٌُؿ  ادًتّدة ظْدـؿ  ؿٚل ًٕؿ  ؾَِٝ  فف مٚ افدفٔؾ   

ؾتًجٌٝ مـ هذا  افدفٔؾ   ؾَِٝ  فف مٚ وجف افدٓفٜ   ؿٚل  ادقفقد ظْد أن   ﴾  همِْطَرَت اهللاِ ايماتِل هَمَطَر ايمـاوَس ﴿ٚػ : ؿٚل   يَقل اهلل  بً

 يقفد  يقفد وهق مرشؾ  يديف    ؽر وٚمٓٚ إػ حدره  ؾٚفوؿ   خمٚفػ   فٍِىرة افتل ؾىر اهلل ظِٔٓٚ .



 22 

 فقفد  مـ بىـ أمف  ؾّْٓؿ مـ بُقن يده ظذ رأشف  ومْٓؿ  ظذ بىْف  ومْٓؿ  ومْٓؿ .فًٔٝ  احلٚفٜ واحدة ذم خروج ا :ؿِٝ : أوٓ

 .افقفد ظْد أن يقفد  ٓ يهع  إذا ؾٚفهالة ظذ هذا  خالف افٍىرة : ثٕٚٔٚ 

 .وـذا  ٓ يًّؾ بٖي رــ مـ أرـٚن افديـ   حتك افنٓٚدة  ؾًٍؾ ذفؽ مـ بٌٔر افٍىرة  

 .رة خالف افٍىرة  ؾام ـٚن مْف إٓ أن افَؿ   حجرا ؾًُٝ وـذا يقفد ظٚريٚ  ؾًس افًق 

ٓ وأين ٕبذـر ذم مثؾ هذا ادَٚم  ؿقل اإلمٚم بـ حزم رمحف اهلل  بًٚػ    حغ جٚوف   رجؾ  ؾذـر   مًٖفٜ ؾًٖفٜ افدفٔؾ   ؾذـر دفٔال   

حتاك خاتؿ    ومؾ أفمقذ زمرب ايمــوسمٚ هق    ؿٚل :) صٚهد ؾٔف وٓ وجف فِدٓفٜ  ؾٔف  ؾَٚل آمٚم   وظْدي دفٔؾ أيوٚ   ؾَٚل افرجؾ

 افًقرة ( ؾَٚل  افرجؾ مٚ هذا  ؿٚل ؿرآن  بؾ شقرة ـٚمِٜ إن ـْٝ جئٝ بآيٜ   هذا   حمهؾ افَهٜ .

)إن اهلل يـلمرىمؿ أن سمـذزمحقا   ؾِٔس افًزة  هق زرد  آشتدٓل مـ ؽر وجف  فِدٓفٜ    ؾٓٚ هؿ افراؾوٜ  يٍنون ؿاقل اهلل بًاٚػ  

 ( ؿٚفقا افٌَرة ظٚونٜ  ريض اهلل ظْٓٚ  زمؼرة

(  ؿٚفقا  مٚ إٔزل إفٔؽ مـ ربؽ   ذم وٓيٜ ظع  وإن مل بًٍؾ ؾام بٌِٝ  يو أُّيو ايمرؽمقل زمؾغ مو أكزل إيمقؽ مـ رزمؽ .....وؿقل اهلل   )  

 رشٚفتف  .

 ( ؿٚفقا مْتيرة  وصمقه يقمئذ كورضة إلم رهبو كوـمرهوذم ؿقل اهلل  بًٚػ :)  

ـثر وـثر يهًٛ حكه   مـ أيٚت افتل بقوع ذم ؽر   مقاوًٓٚ    أو بٍن بٌر  مرادهٚ  وفذا حذار حذار  مـ افتالظٛ  وهذا 

ٜ    بٕٚدفٜ  افؼظٜٔ   واهلل اهلل ذم افرجقع إػ  ـتٛ افتٍٚشر   ادًتّدة  ـتًٍر بـ ـثر وبًٍر بـ جرير  وؽرمهاٚ افتٍٚشار  افْٚؾًا

افهحٚبٜ آبرار  ذم مًْك افَران وافًْٜ ٕهنؿ أـثر ظِام وأؿؾ بٍُِٚ  وأؿرب ظٓدا ماـ ٕازول افاقحل  ظاذ  افٌْال ادربٌىٜ بٍٓؿ 

 إظيؿ  حذ اهلل ظِٔف   وشِؿ .

لَّنـو  ويمـق  افمؼمهمـقا زموبًد   هذا افتّٓٔد إفٔؽ   دراشٜ فألدفٜ افتل  يتٍُِٓٚ  زٔزي احلقار  وؿد اوىررٕٚ  فٌٔٚهنٚ   حٕٜٔٚ فِؼيًٜ   

إذ شًٔرف   طمطي  نمرزمقي  وؽمقوؽمي   دويمقي  يمقس   َلو فمالومي زمويممميعي  اإلؽمالمقي   يمؽون هذا أهقن  وظمو أشمور  صمدٓ  زمويمصقرة  اظمقصمقدة

وإفٔؽ  بٔٚن بِؽ   ويمؽـ ايمطومي ايمؽػمى وايمداهقي ايمعظؿك  أن سمؼؿص  زمويممميعي   ويبحٌ َلو فمـ  أديميافْٚس شٌِٔٓؿ ذم هذا إمر   

 فٜ   افتل  يرددوهنٚ. إد
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َؽ ُهـقَ ﴿ؿقل اهلل بًٚػ :  -1 ـُ إِنا َرزما ْؿ زمِويماتِل ِهَل َأضْمَس َسـَِي َوصَموِدَْلُ ْؽَؿِي َواظْمَْقفِمَظِي احْلَ
َؽ زمِوحْلِ ـْ اْدُع إلَِم ؽَمبِقِؾ َرزمِّ ـْ َضـؾا فَمـ  َأفْمَؾـُؿ زمَِؿـ

ـَ    (1) ﴾  ؽَمبِقؾِِف َوُهَق َأفْمَؾُؿ زمِوظْمُْفَتِدي

يٜ   بتحدث ظـ افدظقة اػ  اهلل  وبٌغ   وشِٜٔ مـ وشِٜٔ مـ وشٚوؾ  افدظقة  وهل احلُّٜ   وادراد هبٚ هْٚ افًِؿ  ـام ذـر ؾٓذه أ

أهؾ   افًِؿ ومـ افًِؿ  ووع افقء  ذم مقوًف   وهذه ظغ احلُّٜ وٓ يًتىٔع هلٚ   إٓ  مـ ظْده ظِؿ  ثؿ بغ اهلل أن هْاٚك ماـ 

قبف اػ مْٚطرة   وجدال  وافُٔـ  ذفؽ بٚفتل هل أحًـ  حتاك بَاٚم ظِٔاف احلجاٜ  ؾٌَِٔٓاٚ إن أراد اهلل  فاف افْٚس مـ حيتٚج ذم دظ

افتقؾٔؼ  ؾٓؾ بٚهلل  ظِٔؽ  أخل ادْهػ ظذ هذا بْل احلقار  مـ أجؾ افدظقة اػ اهلل  وافْٚطرة بٚفتل هل أحًـ  حتك يتوح  احلؼ  

 ن  احلؼ فِْٚس ؟ هؾ  افًْٚء ؟ م أوأيْٓؿ افًِامء  افذيـ شْٔٚطرون  وئٌْق

 أم   ؿىٚع افهالة ؟ أم شٌٚبٜ افهحٚبٜ  أم   مْٓؿ ٌٕئْل بًِؿ إن ـْٝ مـ افهٚدؿغ . 

وُوَرىُماَم إِ ﴿ؿقل اهلل بًٚػ :  -2 وِديُمَؽ دِم َزْوصِمَفو َوسَمْشَتؽِل إلَِم اهللاِ َواهللاُ َيْسَؿُع حَتَ  ( 2)﴾ نا اهللاَ ؽَمِؿقٌع زَمِصغمٌ وَمْد ؽَمِؿَع اهللاُ وَمْقَل ايماتِل جُتَ

 أوٓ َلذه أيي ؽمبى كزول :

ـْ ُظْرَوَة ظَ  َٜ َظ َّ َِ ـِ َش ـْ مَتِِٔؿ ْب ُش َظ َّ َْظ ْٕ َثَْٚ ا , َحدَّ َٜ ِٚوَي ًَ َثَْٚ َأُبق ُم َمُٚم َأمْحَُد  : َحدَّ ُف َؿَٚل اإْلِ ًُ ّْ اِذي َوِشاَع َشا ُد هللَِِّ افَّ ّْ ْٝ احْلَ َٜ َؿَٚف ـْ َظِٚوَن

َْح  ْٕ ُٜ إَِػ افٌَِّْلِّ ا ْد َجَٚءِت اْدَُجِٚدَف ََ َزَل اهللَُّ َظازَّ َوَجاؾَّ  -0 -َقاَت, َف ْٕ َٖ َٕٚ ذم ٕٚحٜٔ افٌٔٝ مٚ أشّع مٚ بَقفف, َؾ ُف َوَأ ُّ ِِّ َُ ُب

ٌَُخٚرِ  َذا َرَواُه اْف َُ , َوَه
ِٜ َي ْٔ تِل دُمِٚدُفَؽ ذِم َزْوِجٓٚ   إَِػ آَخِر ا َع اهللَُّ َؿْقَل افَّ ِّ ـْ َؿْد َش ُش َظا َّ َْظ ْٕ َٚل, َوَؿَٚل ا ََ ٚ َؾ ًَ ٔ

ِِ ًْ َتِٚب افتَّْقِحِٔد َب
يُّ ذِم ـِ

ـُ َأيِب َحٚبِؿٍ  ـُ َمَٚجْف َواْب ِٚولُّ َواْب ًَ َرُه َوَأْخَرَجُف افَّْ ـَ َٜ َؾَذ ـْ َظِٚوَن ـْ ُظْرَوَة َظ َٜ َظ َّ َِ ـِ َش ِش بِامَتِِٔؿ ْب َّ َْظ ْٕ ـِ ا ـْ َؽْرِ َوْجٍف َظ ـُ َجِريٍر ِم ِف.  َواْب

َٚ َؿٚفَ  َٜ َأهنَّ ـْ َظِٚوَن ـْ ُظْرَوَة َظ َٜ َظ َّ َِ ـِ َش ـْ مَتِِٔؿ ْب ِش َظ َّ َْظ ْٕ ـِ ا ـِ َأيِب َحٚبٍِؿ َظ ْب
ِٓ  ٍٜ , إيِنِّ َوذِم ِرَواَي

ٍ
ء اؾَّ َرْ ـُ ُف  ًُ ّْ ِذي َأْوَظك َش ٌََٚرَك افَّ : َب ْٝ

 ًْ ك َظَعَّ َب ٍَ َٜ َوخَيْ ٌَ َِ ًْ  َث
ِٝ َٜ بِْْ اَلَم َخْقَف ـَ ُع  َّ َْش ٚ إَِػ َرُشقِل اهللَِّ َٕ َٓ , وهل بَقل ياٚ رشاقل  -0 -ُوُف َوِهَل َبْنَتُِل َزْوَج

ق إِفَ  ُُ ؿَّ إيِنِّ َأْص ُٓ َِّ َىَع َوَفِدي َطَٚهَر ِمِّْل, اف ََ ْٕ ْٝ اهلل أـؾ مٚيل وأؾْك صٌٚيب وٕثرت فف بىْل حتك إذا ـز ِشِّْل َوا ْٝ َؾااَم َبِرَحا َْٔؽ, َؿَٚفا

يُؾ  َزَل ِجْزِ َٕ ِٜ  َحتَّك  َي ْٔ ِذِه ا  وَمْد ؽَمِؿَع اهللاُ وَمْقَل ايماتِل جُتوِديُمَؽ دِم َزْوصِمفو.هِبَ

ؾٖٕٝ بالحظ مـ خالل افًٔٚق أن هذه ادحٚورة ـٕٚٝ ظٌٚرة ظـ صُقى   بريد إٓهٚف  ثؿ ٕزل ظذ إثر ذفؽ احلُاؿ افؼاظل  

فؽ  فٔس هْاٚك إٓ زارد آصاساك ذم افٍِاظ  ماع وجاقد ذم افيٓٚر  وإهٍٓٚ افؼع  ؾام وجف ادَٚرٕٜ  وفق  مـ بًد  بغ هذا وذ

 افٍٚرق  وهذا  ٓ يًىل ٍٕس احلُؿ.   

                                                           

 (125(افْحؾ :)1

2 (: ِٜ  (1( ادَُْجَٚدَف
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 وذم هذه ادْٚشٌٜ بذـرت امرا مٓام  ذم هذا ادقوقع  وهق ذم ٕيري  ينٌف مًٖفتْٚ هذه   

ادًْك  وـذفؽ ؾَؾ  ذم فٍظ احلقار ادًٔح بـ مريؿ   وادًٔح  افدجٚل  هؾ اصسـٚ ذم  افٍِظ ؟ ًٕؿ  مع وجقد افٍرق  افنٚشع  ذم  

 . افذي جٚء ذم افَران  وفٍظ احلقار  افذي جٚء بف افٍُٚر ينسـٚن  ذم افٍِظ ويتٌٚيْٚن   ذم ادًْك واددفقل

م  ومـ أظجٛ إدفٜ افتل يًتدل هبٚ  زٔزي احلقار  هل  مٚ ذـره اهلل  مـ افزجر وافتَريع  إلبِٔس  افًِاغ  دااّٚ مل يًاجد ٔد - 3

وٓ يهح أن يَٚل أن اهلل حٚور إبِٔس  ٕن هذا مـ شقء إدب مع اهلل  ظِٔف ـقامؾ  افهالة وأزـك افتًِٔؿ  وشّقا ذفؽ حقارا   

 وٓ بِٔؼ هذه إفٍٚظ ذم حؼ اهلل  ٕن ادحٚورة  ؿد يهحٌٓٚ   مٌٚفٌٜ  مـ ادحٚور أو ادحَٚور  ؽٚفٌٚ  .

أن أشامء اهلل وحٍٚبف بقؿٍٜٔٔ  ٓ جيقز ان ٕثٌٝ صٔئٚ مْٓٚ  بٚفرأي   وهذا زّاع ظِٔاف  ظْاد ماـ  ثٕٚٔٚ : مـ ادًِقم ذم ـتٛ افًَٚود  

 يًتد ب٘ ٚظٓؿ  مـ أهؾ افًِؿ  ؾٖيـ افدفٔؾ ظذ هذه افهٍٜ وهل ادحٚورة .

 ؾٓٗٓء  بحٚجٜ إػ  دراشٜ ـتٛ افًَٔدة افهحٔحٜ  ٓ شٔام ذم جٕٚٛ آشامء  وافهٍٚت . 

إذ ذـر   ذفؽ  إٕام دزيد  بٔٚن ذ افنٔىٚن وأن ٓ حجٜ مًف ظذ رؾوف افًجقد   دـ ُأمر بٚفًجقد فاف  وبٔاٚن إٔاف  وافرب  افُريؿ 

جٚهؾ بٚفَٔٚس   ـام ذـر ابـ افَٔؿ رمحف اهلل  ٕٕف ؿٚل  خَِتْل مـ ٕٚر وخَِتف  مـ ضغ  ومـ ادًِقم أن مْٚؾع افىغ أـثر مـ مْٚؾع 

ُْٜٔ وافرمحٜ  وذم افْٚر  افندة وافًذاب   ومع هذا ـِف ؾًٌد مٚ ذـر اهلل  ظاـ افنأىٚن  ماـ صادة افتّارد افْٚر  وأن ذم افىغ  افً

 ورؾوف ٕمر اهلل   ؾَد ـٕٚٝ ٕتٔجٜ مٚ ئًّف هٗٓء  بٚحلقار  افًِـ وافىرد  مـ رمحٜ اهلل  فف ودـ ابًٌف إػ يقم افديـ  ؾٓؾ هذه هل

ف  أن يىرد ويًٌد أهؾ افٌٚضؾ  ويٗخذ ظذ أيدهيؿ  أم إٔف افروٚء بجّٔع ادُْرات  وافًٔٚذ بٚهلل  افْتٔجٜ مـ احلقار  افذي بدظقن إفٔ

 وافٔؽ أن شٔٚق أيٚت   فٍِٚودة :

ْرَكوىُمْؿ شُمؿا وُمْؾـَو يمِْؾَؿالئَِؽِي اؽْمُجُدوْا َٔدَم هَمَسَجُدوْا إِٓا إزِْمؾِقَس مَلْ ﴿ ـَ َيؽُ َويَمَؼْد طَمَؾْؼـَوىُمْؿ شُمؿا َصقا وصِمِدي ـَ ايمسا  ـ مِّ

وٍر َوطَمَؾْؼَتُف ِمـ ؿمكِمٍ  ـُْف طَمَؾْؼَتـِل ِمـ كا  وَموَل َمو َمـََعَؽ َأٓا سَمْسُجَد إِْذ َأَمْرسُمَؽ وَموَل َأَكْو طَمغْمٌ مِّ

ـَ  ونِمِري ـَ ايمصا َؽ ِم َ همِقَفو هَموطْمُرْج إِكا  وَموَل هَموْهبِْط ِمـَْفو هَماَم َيُؽقُن يَمَؽ َأن سَمَتَؽػما

 َأكظِْرِ  إلَِم َيْقِم ُيْبَعُثقنَ  وَموَل 

ـَ  ـَ اظْمُـَظِري َؽ ِم  وَموَل إِكا

اؿَمَؽ اظْمُْسَتِؼقؿَ  ْؿ ِسَ  وَموَل هَمباَِم َأنْمَقْيَتـِل ٕوَْمُعَدنا ََلُ
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ـْ َأْياَمَِّنِْؿ َوفَمـ ؾَماَمئِؾِِفْؿ َوَٓ جَتُِد  ـْ طَمْؾِػِفْؿ َوفَم ـ زَمكْمِ َأْيِدُّيِْؿ َوِم ـَ  شُمؿا ٔسمَِقـاُفؿ مِّ  َأىْمَثَرُهْؿ ؾَموىمِِري

َنا صَمَفـاَؿ ِمـُؽْؿ َأمْجَِعكمَ  ََ َْم َٕ ْدضُمقًرا ظماَـ سَمبَِعَؽ ِمـُْفْؿ   (1)﴾ وَموَل اطْمُرْج ِمـَْفو َمْذُؤوًمو ما

 ومـ أيٚ ت افتل يرددهٚ  افَقم : 

ـُ إِٓا ايما ﴿ وِديُمقا َأْهَؾ ايْمؽَِتوِب إِٓا زمِويماتِل ِهَل َأضْمَس ُؽـْؿ َوٓ جُتَ ـَـو َوإََِلُ ـَ ـَمَؾُؿقا ِمـُْفْؿ َووُمقيُمقا آَمـاو زمِويماِذي ُأكِزَل إيَِمْقـَـو َوُأكـِزَل إيَِمـْقُؽْؿ َوإََِلُ ِذي

ـُ يَمُف ُمْسؾُِؿقنَ   (2)﴾ َواضِمٌد َوَكْح

ف يُقن بٚفتل هل أحًـ   وهذه أيٜ  ذم احلََٜٔ ظِٔٓؿ وفًٔٝ هلؿ  ؾ٘ن اهلل مع  بٕٔٚف أشِقب اجلدال مع افذيـ أوبقا افُتٚب   وإٔ 

ٕن حٚحٛ افُتٚب  مـ ادتقؿع أن خيوع فِحجٜ  ثؿ إن حهؾ   ظْٚد أو إسار  أو ظدم ؿٌقل احلجاٜ أو حمٚوفاٜ افتٌِأس  ظاذ 

ـَ ﴿أخر    يتٌر  إشِقب  إػ ٕقع مـ افندة وافٌِيٜ وافزجر  فُٔقن  رادظٚ فف وٕمثٚفف  وفذا ؿاٚل اهلل بًاٚػ   ٓا ايماـِذي ـَمَؾُؿـقا  إِ

وهذا أشِقب  اشتثْٚء ظْد أهؾ افٌِٜ  وذم آخر أيٜ دظقهتؿ إػ اهلل  واإليامن  بٚفرشؾ   وافُتٛ  ـِٓاٚ  ثاؿ أظِْاقا أهناؿ  ﴾ِمـُْفؿْ 

 مًِّقن  وذم دظقهتؿ اػ اإلشالم بٖشِقب حًـ   .

ـا َدفَمو إلَِم اهللاِ﴿ ومْٓٚ : ؿقل اهلل بًٚػ :  ـُ وَمْقًٓ ممِّ ـْ َأضْمَس قَِّئُي َوَم َسـَُي َوٓ ايمسا ـَ اظْمُْسؾِِؿكَم * َوٓ سَمْسَتِقي احْلَ ـِل ِم و َووَموَل إِكا  َوفَمِؿَؾ َصوحِلً

ُف َورِمٌّ مَحِقؿٌ  ـُ هَمنَِذا ايماِذي زَمْقـََؽ َوزَمْقـَُف فَمَداَوٌة ىَمَلكا  (3)﴾ اْدهَمْع زمِويماتِل ِهَل َأضْمَس

 ؿٚظٜ احلقار  دظقة اػ اهلل ؟وذم هذا آشتدٓل ظجٛ أيوٚ  هؾ  هْٚك  ذم  

 أم هْٚك دظقة اػ آختالط ؟!

 ودظقة  اػ افدمَراضٜٔ ؟!

 ودظقة اػ ظدم بٌٔر ادُْر !؟ 

 هؾ هْٚك دظقة  فِحٍٚظ ظذ افهالة  ؟ 
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ـُ هَمنِ ﴿وأمٚ ؿقل اهلل بًٚػ  :   قَِّئُي اْدهَمْع زمِويماتِل ِهَل َأضْمَس َسـَُي َوٓ ايمسا ُف َورِمٌّ مَحِـقؿٌ َوٓ سَمْسَتِقي احْلَ ؾٓاذه   ﴾ َذا ايماِذي زَمْقـََؽ َوزَمْقـَُف فَمَداَوٌة ىَمَلكا

أيٜ بًْل أن هْٚك دؾع فًِٔئٜ  ٓ ادداهْٜ  وافروٚء هبٚ   وافًُقت ظْٓٚ   وإٕام  بْٔٝ  افقشِٜٔ ذم هاذا افادؾع   هال  إشاِقب 

آ ؾٚحلٚل  ـام ؿٚل اهلل أيوٚ   وٓ بهٚدم بغ إدفٜ وفُاـ فُاؾ احلًـ  وبٚحلًْٜ  وهذا مٚ مل حيهؾ إظراض  أو ظْٚد  او دمرئ  و

ـْ فَمَػو َوَأْصَؾَح هَمـَلصْمُرُه فَمـعَم اهللاِ﴿مقوًٓٚ  ؾَد أجٚز اهلل مَٚبِٜ افًٔئٜ بٚفًٔئٜ  وهذا دـ ٓ يىٔؼ افًٍق    َوصَمَزاُء ؽَمقَِّئٍي ؽَمقَِّئٌي ِمْثُؾَفو هَمَؿ

 ﴾. 

 ة افُٓػ :وأمٚ اشتدٓهلؿ  بام جٚء ذم شقر 

و زمِـَْخٍؾ َوصَمَعْؾـَو ﴿ؿٚل اهلل بًٚل : ـْ َأفْمـَوٍب َوضَمَػْػـَوُِهَ و صَمـاَتكْمِ ِم ضََمِدِِهَ
ِٕ صُمَؾكْمِ صَمَعْؾـَو  َثال را ؿ ما ْب ََلُ ًْ َوارْضِ ـاَتكْمِ آسَم زَمْقـَُفاَم َزْرفًمو ىمِْؾَتو اجْلَ

ْرَكو طِم  اَم ََّنًَرا ُأىُمَؾَفو َومَلْ سَمْظؾِْؿ ِمـُْف ؾَمْقًئو َوهَمجا  الََلُ

وِوُرُه َأَكو َأىْمَثُر ِمـَؽ َموٓ َوَأفَمزُّ َكَػًرا   َوىَموَن يَمُف شَمَؿٌر هَمَؼوَل يمَِصوضِمبِِف َوُهَق حُيَ

وفَمَي وَموئَِؿيً  ُـّ ايمسا ُـّ َأن سَمبِقَد َهِذِه َأزَمًدا َوَمو َأـُم ـَْفو ُمـَؼَؾًبوَويَمئِ  َوَدطَمَؾ صَمـاَتُف َوُهَق ـَمومِلٌ يمِّـَْػِسِف وَموَل َمو َأـُم ا مِّ صَِمَدنا طَمغْمً َٕ ِددتُّ إلَِم َريبِّ   ـ رُّ

اَك َرصُمال يما  ْطَػٍي شُمؿا ؽَمقا وِوُرُه َأىَمَػْرَت زمِويماِذي طَمَؾَؼَؽ ِمـ سُمَراٍب شُمؿا ِمـ كُّ ُك زمَِريبِّ َأضَمًداوَموَل يَمُف َصوضِمُبُف َوُهَق حُيَ  ؽِـاو ُهَق اهللاُ َريبِّ َوٓ ُأْذِ

َة إِٓا زمِوهللاِ إِن سَمَرِن َأَكو َأوَمؾا ِمـَؽ َموٓ َوَويَمًداَويَمقْ  ًَ َمو ؾَموء اهللاُ ٓ وُمقا ًَ صَمـاَتَؽ وُمْؾ  ٓ إِْذ َدطَمْؾ

اَمء هَمُتْصبَِح َصِعقًدا َزيمَ  ـَ ايمسا ـ صَمـاتَِؽ َوُيْرؽِمَؾ فَمَؾْقَفو ضُمْسَبوًكو مِّ ا مِّ  طَمغْمً
ْو ُيْصبَِح َموُؤَهو نَمـْقًرا هَمَؾــ سَمْسـَتطِقَع يَمـُف ًؼو أَ هَمَعَسك َريبِّ َأن ُيْمسمكَِمِ

 ؿَمَؾًبو

ْقِف فَمعَم َمو َأكَػَؼ همِقَفو َوِهَل طَموِوَيٌي فَمعَم فُمُروؾِمَفو َوَيُؼقُل َيو  ْك زمِـَريبِّ َأضَمـًدا َومَلْ سَمُؽــ يماـُف همَِئـٌي َوُأضِمقَط زمَِثَؿِرِه هَمَلْصَبَح ُيَؼؾُِّى ىَمػا يَمْقَتـِل مَلْ ُأْذِ

اَيـ وَكُف ِمـ ُدوِن اهللاِ َوَمو ىَموَن ُمـَترِصً  (1)﴾  رُصُ

: أيـ إٔتؿ  أيف ادتحٚورون مـ هذا احلقار أحِحُؿ اهلل  هذا احلقار افذي صّؾ  ادقاظظ افٌٌِٜٔ  وافزواجر افَقيٜ  وافتذـر  أومقل 

افتقحٔد وٌٕذ افؼك  وظدم افُز  وافٌرور  وإٔف  بقجقب صُر افًْؿ   وافتحذير  مـ افٍُر هبٚ وبٔٚن ظٚؿٌٜ ذفؽ   وؾٔف افدظقة اػ 

 مـ أشٌٚب زوال افًْؿ  ؾٓٔٓٚت هٔٓٚت إهنٚ ٓ بًّك إبهٚر وفُـ بًّك افَِقب  افتل ذم افهدور .

                                                           

 (43-32افُٓػ )  ( 1
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 : آيمقوت احلقار ومبودئف 

 ؿٌؾ  افٌدئ بذـر أفٔٚت  أحٛ أن إٌٔف إػ إٔف  ؿد جٚء   وّـ ادٌٚدرة  اخلِٔجٜٔ  مٚ يع 

 وصالضمقوت ايمرئقس وضمؽقمي ايمقهموق ايمقؿمـل :مفوم 

بًد إٓتخٚبٚت افروٚشٜٔ ادٌُرة, يَقم افرؤس ادْتخٛ وحُقمٜ افقؾٚق افقضْل بّامرشٜ  ٔع ادٓٚم آظتٔٚديٜ ادْقضٜ هباام ظاذ  

دحددة فِّرحِٜ إوػ, افْحق ادْهقص ظِٔف ذم افدشتقر, وإوٚؾٜ إػ ذفؽ يامرشٚن افهالحٔٚت افالزمٜ دقاحِٜ مٓٚم افتٍْٔذ ا

 وادٓٚم اإلوٚؾٜٔ ادحددة ذم ادرحِٜ افثٕٜٚٔ مـ َٕؾ افًِىٜ, وبنّؾ هذه ادٓٚم مٚ يع:

( وامن إًَٚد مٗمتر احلقار افقضْل وبنُٔؾ جلْٜ إظداد وحتور فِّٗمتر وجلْٜ افتًٍر واهلٔئٚت إخرى ادْنٖة بّقجٛ هاذه  )أ

 أفٜٔ.

ح افدشتقري بًٚفٟ هُٔؾ افدوفٜ وافْيٚم افًٔٚد وظرض افدشتقر بًد بًديِف ظذ افنًٛ افّْٔل ( بٖشٔس ظِّٜٔ فإلحال )ب

 ذم اشتٍتٚء.

 وؿد جٚوٝ  آصٚرة  اػ  هذه أفٔٚت  وإهداف  موّْٜ  ذم  وثَٜٔ زِس افتًٚون اخلِٔجل . 

 جٚء ؾٔٓٚ مٚ يع :

 مممتر احلقار ايمقؿمـل :

ايمثوكقي يدفمق ايمرئقس اظمـتخى وضمؽقمي ايمقهموق ايمقؿمـل إلم فمؼد مممتر ضمقار وؿمـل ؾمومؾ يمؽؾ ايمؼـقى مع زمدايي اظمرضمؾي آكتؼويمقي  -

وايمػعويمقوت ايمسقوؽمقي زمام همقفو ايمشبوب واحلراك اجلـقيب، واحلقشمققن وؽموئر إضمزاب وممثؾقن فمـ اظمجتؿع اظمد  وايمؼطـوع ايمـسـوئل، 

 ويـبغل متثقؾ اظمرأة ضؿـ مجقع إؿمراف اظمشورىمي.

 يٌحٞ ادٗمتر ذم مٚ يع: -19

 ( ظِّٜٔ حٔٚؽٜ افدشتقر, بام ذم ذفؽ إٕنٚء جلْٜ فهٔٚؽٜ افدشتقر وحتديد ظدد أظوٚوٓٚ. )أ

( اإلحالح افدشتقري ومًٚجلٜ هُٔؾ افدوفٜ وافْيٚم افًٔٚد واؿساح افتًديالت افدشتقريٜ إػ افنًٛ افّْٔال فالشاتٍتٚء  )ب

 ظِٔٓٚ.

 ٜ اجلْقبٜٔ بام يٍ  إػ حؾ وضْل ظٚدل هلٚ حيٍظ فِّٔـ وحدبف واشتَراره وآمْف.( يَػ احلقار أمٚم افَؤ )ت
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 ( افْير ذم افَوٚيٚ ادختٍِٜ ذات افًٌد افقضْل ومـ وّْٓٚ أشٌٚب افتقبر ذم حًدة. )ث

ًٚ ٕحق بْٚء ٕيٚم ديَّراضل ـٚمؾ, بام ذم ذفؽ إحالح اخلدمٜ اددٕٜٔ وافَوٚء واإل )ج  دارة ادحِٜٔ.( اختٚذ خىقات فِّ  ؿدم

( اختٚذ خىقات برمل إػ حتَٔؼ ادهٚفح افقضْٜٔ وافًدافٜ إٓتَٚفٜٔ, وافتدابر افالزمٜ فوامن ظدم حدوث إتٓٚـاٚت حلَاقق  )ح

 اإلًٕٚن وافَٕٚقن اإلًٕٚين مًتٌَاًل.

وضمؼقومفـو، زمـام دم ذيمـؽ إؿمػـول ( اختوذ ايمقؽموئؾ ايمؼوكقكقي ونمغمهو مـ ايمقؽموئؾ ايمتل مـ ؾملَّنو سمعزيز محويـي ايمػئـوت ايمضـعقػي  )خ

 وايمـفقض زموظمرأة.

( اإلشٓٚم ذم حتديد أوفقيٚت برامٟ افتًّر وافتّْٜٔ آؿتهٚديٜ وآجتامظٜٔ ادًتدامٜ فتقؾر ؾرص ظّؾ وخدمٚت اؿتهاٚديٜ  )د

 واجتامظٜٔ وثَٚؾٜٔ أؾوؾ فِجّٔع.

 أومقل : ممو سمؼدم يتضح يمـو أيت :  

ـ ؿٌؾ  ادروجغ   فف  ؾيٚهرهٚ افرمحٜ وبٚضْٓٚ افًذاب  وأظْل  بيٚهرهاٚ أي أن أحاؾ احلاقار  أن فٍيٜ احلقار ؿد اشتٌِٝ  م -1

 ـِّٜ ذظٜٔ مىِقبٜ    وهلٚ أشًٓٚ   ووقابىٓٚ .

 أن  احلقار   ادقجقد فٔس فف مـ افًربٜٔ آ اشّف  وٓ مـ افؼيًٜ إٓ  رشّف )فٍيف(  -2

ٌَؾ ؽرٕٚ  وف -3 ٔس فْٚ إٓ زرد بؤٔع اجلٓقد   وافتٌىٜٔ ظذ افْٚس أن هاذا حماض  أن احلقار  ؿد رشّٝ   خىتف مـ ؿ

 حُّٜ افّْٔٔغ  وافذي بقحِقا افٔف  وذم احلََٜٔ إٕام هؿ  بٌع مًرون  ٓ يَدمقن وٓ يٗخرون صٔئٚ .

هاذا افٌِاد   أن  احلقار  يًتز بهّٜ ؿٌقل  فِتدخؾ آجٌْل  ٓ شٔام ) آمريُل ( ذم  ٔع صٗون افٌالد   وافًٌٚد  ذم -4

 وشٖٔأ   مزيدا مـ آدفٜ ظذ هذه افٍَرة  بٚفذات . 

 أن ٕيريٜ احلقار  افقضْل  فًٔٝ ذظٜٔ افٌتٜ ـام يالحظ ذفؽ مـ خالل بًض افٌْقد وأفٔٚت  مْٓٚ :  -5

اهلل ؿؤٜ ادرأة  ادًِّٜ  ادًُْٜٔ افتل أدخِقهٚ حٌِٜ افكاع  وأؿحّقهٚ ؾٔام ٓ يقاؾاؼ  ؾىرهتاٚ  افتال ؾىرهاٚ  - أ

ظِٔٓٚ  وجٚءوا ذم ؾسة وًػ افتديـ وافتًّاؽ  بٚفاديـ ماـ ؿٌاؾ افرجاٚل ؾاام باٚفُؿ بٚفًْاٚء  ؾٌارروا هباٚ 

ؾرـواٝ وراء  افُاالب    -0 -وخدظقهٚ  حتك بُْرت فديْٓٚ   وـتٚب رهبٚ   وشاْٜ ٌٕٔٓاٚ   

ظياؿ افَواٚيٚ ظاذ إًٜٓٔ وافذوٚب وافٌؼيٜ  افذيـ جيرجرون هبٚ اػ افقيالت  ؾُٕٚاٝ هاذه افَوأٜ ماـ أ

 آضالق  افتل  اشتىٚع آظداء مـ خالهلٚ  اؾًٚد ادًِّغ  بٚظساف  أظداوْٚ ؾوال  ظـ أوداوْٚ .
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برشٔخ مٌٚدئ  افدمَراضٜٔ  ) افٌر ذظٜٔ (  افتل اػ ؿٌؾ أيٚم وٕحـ ًٕسف بٖهنٚ هل افتل ـٕٚٝ  افًٌٛ ذم   - ب

ـٕٚاٝ افًاٌٛ ذم اؿٚماٜ آحازاب ادتهاٚرظٜ  ظاذ افادٕٔٚ إيهٚفْٚ اػ هذا ادًتقى مـ افتٍرق  وافتناتٝ   و

 وادهٚفح  وافْتٔجٜ افًٌِٜٔ  ظٚودة ظذ  افٍرد  وادجتّع   حغ حيهؾ آختالف ظذ مهِحٜ مٚ  

رؾع آؿِٔٚت ادّٓنٜ   مـ آحزاب  وافٍآت  وؽرهاٚ    وبًْال  آظاساف بّاـ ؿاد   مَتاف ادجتّاع     - ت

زاب   وؽرهٚ  وبام ذم ذفؽ  ؿؤٜ ادرأة  افتل  واجٓٓاٚ افّْٔٔاقن  ماـ ؿٌاؾ  بٌّادئ  ورؾوف   وؿاله  مـ آح

افٌَِٜٔ  وافْخقة وافٌرة  ؾرؾوقا افًامع   دٚ  بىٚفٛ بف مـ  منٚرـٜ افرجٚل ذم اظامهلؿ وحَاقؿٓؿ    وحارؾٓؿ 

فٍاقر  حَاؽ بربٔاٜ آبْاٚء   اخلٚحٜ هبؿ   ؾحغ ـٕٚٝ ادرأة بىٚفٛ بام بًّٔف  )حَقؿٓٚ (  دمد اجلاقاب  ظاذ ا

وافَٔٚم  بنٗون ادْزل  وٕحقهٚ . وذم هذه ادْٚشٌٜ أذـر مٚ أصٔع ظـ افنٔخ ظٌد اهلل بـ حًغ آمحر  رمحاف اهلل  

 دٚ  أخذت امرأة بىٚفٛ بحَٓٚ   افًٔٚد ـام بزظؿ ؿٚل هلٚ حَؽ  ذم افٌٔٝ   أو ـِّٜ ٕحقهٚ 

تٌَِقن مثؾ هذا افٌزو افٍُري   ادْٚذم دٌادئ  افرجقفاٜ  وافٌارة  وافٌَِٔاٜ  ؾواال ظاـ  وفَد ـٚن افّْٔٔقن اػ زمـ ؿريٛ  ٓ  ي

 افديـ  احلْٔػ .

أن احلقار مل يَؿ مـ أجؾ  بهحٔح ادٍٚهٔؿ اخلٚضئٜ  وبَقيؿ إؾُٚر ادًقجٜ  وإٕام  مـ أجاؾ متُاغ  ـاؾ    - ث

ربٜ  ادٌْقذة بٍُؾ هلاٚ   حرياٜ افتًٌار وافتّادد   ادخٚفٍٚت   بىريَٜ رشّٜٔ  يوّْٓٚ احلقار   حتك إؾُٚر ادحٚ

 مـ ؽر اظساض  أو إُٔٚر .

أن احلقار   ؿد ريض بٖن يُقن  ادّٓٔـ ظذ  ادًِّغ  هؿ افُٚؾرون )زٚفس إمـ( بدفٔؾ ضِٛ ادٌٚدرة اخلِٔجٔاٜ    -6

 ادقؿع ظِٔٓٚ  .مـ زِس إمـ اإلذاف  ظذ  احلقار   وافٍَْٜ  ظِٔف ـام شٌؼ ذم ٕص افقثَٜٔ  

وممٚ بٌغ فْٚ   أن احلقار   يًًك فتحَٔؼ  أهداف  اظداء افٌِد  افذيـ يَتِاقن ادٔاٝ ويًارون ذم جْٚزباف  وذفاؽ    -7

يتّثؾ  بتٍُٔؽ  ؿقى اجلٔش افّْٔل  افذي ـٚن يّثؾ ؿقة وذاشٜ  مًِقماٜ  فادى آظاداء  ذم افاداخؾ واخلاٚرج  

 ـ ؾّٓٓٚ  واشتخدامٓٚ  وذفؽ حتٝ صًٚر  اهلُِٜٔ  افتل مل ٕحً

ِّؿ بف إٔف شُٔقن أؿرب اػ  مىٚفٛ زِس آماـ   -8 ان احلقار  يًًك بٚهتامم اػ افتقحؾ بٌٔر افدشتقر  افذي مـ ادً

افدويل  ؾِؿ يروقا بٕٚول  مع مٚ ؾٔف  وشُٔقن مزجيٚ مـ أراء  افنٚذة  افتل اظُسف بٖحاحٚهبٚ ماـ خاالل ماٗمتر  

 احلقار .

ذي ؾُرة   ادًٚواة ادىَِٜ بغ افرجؾ وادرأة  وافهٚفح افىٚفح   وادًِؿ وافُٚؾر  مٚ دام  اهلدف واحد أن احلقار  يٌ -9

 ذم بْٚء ادجتّع  اددين  ـذا يَقفقن .

أن  احلقار خٚوع   فوٌقضٚت  مـ افداخؾ  واخلٚرج  ويتجذ ذفؽ مـ مواّقن   ادٌاٚدرة اخلِٔجٔاٜ  حٔاٞ  -11

ال حمٔص فِّْٔٔغ مْف   وهؿ إن ـٕٚقا   يتنًٌقن بٖن هذا احلقار   هق مـ وفده ظَقل رـزت ظذ هذا افٌٚب بٚفذات ؾ
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افّْٔٔغ  ادنٓقد هلٚ بٚحلُّٜ   وهق ذم احلََٜٔ بٌِٜٔ  دىٚفٛ ؽرهؿ  بام ذم ذفؽ   زِس افتًٚون  اخلِٔجل   وزِاس 

 آمـ افدويل .

 مـ يؼقم زموٓذاف فمعم مممتر احلقار : 

ا ايمعـقان مـ ايمبحٌ  أسمقؿـ  زمذىمر ايمعديد مـ ايمـصقص ايمؼرآكقي ايمدايمي  فمعم  ممامرة ايمؽػور فمعم آؽمالم وأهؾف  وزمقون سمزامـو مع  هذ

 مدى ضمؼدهؿ فمعم آؽمالم واظمسؾؿكم  همنيمقؽفو .

َتُفْؿ وُمْؾ إِنا ُهَدى اهللِّ ﴿ -4 ًَ َأْهَقاءُهؿ زَمْعَد ايماـِذي صَمـوءَك  َويَمـ سَمْرََض فَمـَؽ ايْمَقُفقُد َوَٓ ايمـاَصوَرى ضَمتاك سَمتابَِع ِمؾا َبْع ـِ اسما َدى َويَمئِ ُهَق اَْلُ

ـَ اهللِّ ِمـ َورِمٍّ َوَٓ َكِصغٍم  ـَ ايْمِعْؾِؿ َمو يَمَؽ ِم  (4)﴾ ِم

ـْ َأْهِؾ  ﴿ -2 ـْ فِمـِد أَ ٱَودا ىَمثغٌِم مِّ وًرا ضَمَسًدا مِّ ـ  زَمْعِد إِيَؿـٰـُِؽْؿ ىُمػا وَكُؽؿ مِّ ـُؿ يْمؽَِتـِٰى يَمْق َيُردُّ َ ََلُ ـ  زَمْعِد َمـو سَمَبـكما كُػِسِفؿ مِّ

ؼُّ  َف ٱ  (2)﴾ هللاَ فَمعَمٰ ىُمؾِّ ؾَمْكٍء  وَمِديٌر ٱإِنا  ۦهللاُ زمَِلْمِرهِ ٱْصَػُحقا  ضَمتاٰك َيْلسمَِك ٱفْمُػقا  وَ ٱحْلَ

و َيَقدُّ  ﴿ -4 ـْ َأْهِؾ ٱما ـَ ىَمَػُروا  ِم َٓ ٱيماِذي َل ٱيْمؽَِتـِٰى َو ىمكَِم َأن ُيـَزا ُؽْؿ وَ  ظْمُمْمِ زمِّ ـ را ـْ طَمغْمٍ  مِّ تِفِ ٱفَمَؾْقُؽؿ مِّ َمـ  ۦهللاُ خَيَْتصُّ زمَِرمْحَ

 (4)﴾ يْمَعظِقِؿ ٱيْمَػْضِؾ ٱهللاُ ُذو ٱَيَشآُء وَ 

ـْ َأْهِؾ ﴿ -4 َػٌي  مِّ
آئِ ٔا َأكُػَسُفْؿ َوَمو َيْشُعُروَن ٱَودات ؿما  (4)﴾ يْمؽَِتـِٰى يَمْق ُيِضؾُّقَكُؽْؿ َوَمو ُيِضؾُّقَن إِ

ـَ َيْؽُػُروَن ِب ٱنا إ ﴿ -5 وُمقا  زَمكْمَ  ۦهللاِ َوُرؽُمؾِفِ ٱيماِذي ـُ زمِـَبْعٍض  َوَكْؽُػـُر زمِـَبْعٍض   ۦهللاِ َوُرؽُمؾِفِ ٱَوُيِريُدوَن َأن ُيَػرِّ َوَيُؼقيُمقَن ُكْمِم

ِفقـًو يْمَؽـِٰػُروَن ضَمّؼًو  ٱ يٰمَِؽ ؽَمبِقاًل * ُأويَمـٰٰٓئَِؽ ُهُؿ  َوُيِريُدوَن َأن َيتاِخُذوا  زَمكْمَ ذَ  ـَ فَمَذازًمو مُّ  (5)﴾ َوَأفْمَتْدَكو يمِْؾَؽـِٰػِري

َوآبِّ فِمـَد ٱإِنا َذا  ﴿ -6 َٓ ُيْمِمـُقَن * ٱهللاِ ٱيمدا ـَ ىَمَػُروا  هَمُفْؿ  ٍة  ٱيماِذي ـَ فَمـَٰفدتا ِمـُْفْؿ شُمؿا َيـُؼُضقَن فَمْفَدُهْؿ ذِم ىُمؾِّ َمرا يماِذي

َٓ َيتاُؼقَن   (6)﴾ َوُهْؿ 

7- ﴿  َ وا  َمـو فَمـِـتُّْؿ وَمـْد زَمـَدِت ٱو َيـَٰٰٓلُّيُّ َٓ َيْليُمقَكُؽْؿ طَمَبوًٓ  َودُّ ـ ُدوكُِؽْؿ  َٓ سَمتاِخُذوا  زمَِطوَكًي  مِّ ـَ َءاَمـُقا   ـْ ٱ يماِذي يْمَبْغَضـآُء ِمـ

ِػك ُصُدوُرُهْؿ َأىْمػَمُ وَمْد زَمقاـاو يَمُؽُؿ  َأهْمقَ  ًِ إِن ىُمـُتْؿ سَمْعِؼُؾقٱ ِٰهِفْؿ َوَمو خُتْ َيـٰ َٓ حُيِبُّـقَكُؽْؿ  *َن ْٔ بُّـقََّنُْؿ َو
َهــَٰٰٓلكُتْؿ ُأوٓء حُتِ

                                                           

 (121افٌَرة ) 1)

 (119افٌَرة)  2)

 (115افٌَرة ) 3)

 (69آل ظّران)  4)

 (151-151( افًْٚء ) 5

 (56-55( إٍٓٚل)  6
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فِ ٱَوسُمْمِمـُقَن ِب  قا فَمَؾْقُؽُؿ  ۦيْمؽَِتـِٰى ىُمؾِّ ا َءاَمـاو َوإَِذا طَمَؾْقا فَمضُّ ـَ ٱَوإَِذا يَمُؼقىُمْؿ وَمويُمقٰٓ ََكوِمَؾ ِم يْمَغْقِظ   وُمْؾ ُمقسُمقا  زمَِغْقظُِؽْؿ ٱْٕ

ُدوِر ٱ هللاَ فَمؾِقٌؿ  زمَِذاِت ٱإِنا  َٓ  *يمصُّ وا  َوسَمتاُؼقا  و َوإِن سَمْصػِمُ إِن مَتَْسْسُؽْؿ ضَمَسـٌَي  سَمُسْمُهْؿ َوإِن سُمِصْبُؽْؿ ؽَمقَِّئٌي  َيْػَرضُمقا  هِبَ

ىُمْؿ ىَمْقُدُهْؿ ؾَمْقـًًٔو إِنا  قٌط ٱَيرُضُّ  (4)﴾ هللاَ زماَِم َيْعَؿُؾقَن حُمِ

َٓ سَمتابِْع َأْهَقآَءُهْؿ فَماما صَمآَءكَ  ﴿ -8 ـَ  َو ؼِّ ٱِم  (2)﴾ حْلَ

َٓ سَمتابِْع َأْهَقآَءُهْؿ وَ  ﴿ -9  (4)﴾ هللاُ إيَِمْقَؽ ٱضْمَذْرُهْؿ َأن َيْػتِـُقَك فَمـ زَمْعِض َمآ َأكَزَل ٱَو

و  ﴿  -46 َ َٓ سَمتاِخُذوا  ٱَيـَٰٰٓلُّيُّ ـَ َءاَمـُقا   فُ يمـاَصـَٰرٰىٰٓ َأْويمَِقآَء زَمْعُضُفْؿ َأْويمَِقآُء زَمْعٍض  ٱيْمَقُفقَد وَ ٱيماِذي ـُؽْؿ هَمنِكا ؿ مِّ ِمــُْفْؿ   ۥَوَمـ َيَتَقَلاُ

َٓ َُّيِْدى ٱإِنا   (4)﴾ يمظاـٰؾِِؿكَم ٱيْمَؼْقَم ٱهللاَ 

و  ﴿  -44 َ َٓ سَمتاِخُذوا  ٱَيـَٰٰٓلُّيُّ ـَ َءاَمـُقا   ـَ ٱيماِذي ـَ ٱيماِذي ُذوا  ِديـَُؽْؿ ُهُزًوا  َويَمِعًبو مِّ َ ـَ ُأوسُمقا  ٱختا وَر ٱؾُِؽْؿ وَ يْمؽَِتـَٰى ِمـ وَمبْ ٱيماِذي يْمُؽػا

ُؼقا ٱَأْويمَِقآَء  وَ  ْمِمـكَِم ٱسما  5))﴾ هللاَ إِن ىُمـُتؿ مُّ

 (6)﴾ َوٓ َيَزايُمقَن ُيَؼوسمُِؾقَكُؽْؿ ضَمتاَك َيُردُّوىُمْؿ فَمـ ِديـُِؽْؿ إِِن اؽْمَتَطوفُمقْا  ﴿  -42

ـَ ىَمَػُروا َيُردُّوىمُ ﴿  -44 ـَ آَمـُقا إِْن سُمطِقُعقا ايماِذي و ايماِذي َ ـَ َيو َأُّيُّ ي  (7)﴾ ْؿ فَمعَم َأفْمَؼوزمُِؽْؿ هَمَتـَْؼؾُِبقا طَموِْسِ

و  ﴿ -44 َ ـَ ٱَيـَٰٰٓلُّيُّ ا إِن سُمطِقُعقا هَمِريًؼو مِّ ـَ َءاَمـُقٰٓ ـَ ُأوسُمقا ٱيماِذي ـَ ٱيماِذي  8))﴾ يْمؽَِتـَٰى َيُردُّوىُمؿ زَمْعَد إِيَؿـٰـُِؽْؿ ىَمـِٰػِري

ْؿ َوَأيْمِسـََتُفؿ ِب إِن َيْثَؼُػقىُمْؿ َيُؽقُكقا يَمُؽْؿ َأفْمَدآًء َوَيْبُس ﴿ -45 ا إيَِمْقُؽْؿ َأْيِدَُّيُ وا يَمْق سَمْؽُػُروَن ٱُطقٰٓ ِء َوَودُّ قٰٓ  9))﴾ يمسُّ

وا يَمْق سَمْؽُػُروَن ىَماَم ىَمَػُروا هَمَتُؽقُكقَن ؽَمَقآًء  ﴿ -46  (46)﴾ َودُّ

 ظمسؾؿقن فمعم ديـفؿ  احلـقػ  . همؿام سمؼدم  أـمـ أكف مل يعد هـوك ؾمؽ أن آفمداء ٓ ؽمقام ايمؽػور  مل يريدوا اخلغم يمؾؿسؾؿكم  مو دام ا

                                                           

 (21-18( آل ظّران)  1

 (48( ادٚودة)  2

 ( 49( ادٚودة  3

 (51( ادٚودة ) 4

 (57(ادٚودة ) 5

 (217ة) (افٌَر 6

 (149( آل ظّران ) 7

 (111آل ظّران )(  8

 (2( ادّتحْٜ ) 9

 (89( افًْٚء ) 11
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ِّؿ بف مـ ؽر جدل  أن  ادؼف ظذ مٗمتر احلقار  هق زِس آمـ  افدويل  بَٔٚدة أمريُٚ  دمر اهلل ظِٔٓٚ  وفأس دجِاس  ومـ ادً

وادرجع  ؾٓاق  زِاس افتًٚون اخلِٔجل  إٓ زرد   افوٌقط  ظذ افّٔـ  وافرؤس إٓتَٚيل  بتٍْٔذ اخلىٜ   وأمٚ  ادؼف  و ادّقن  

 إمـ  وهذا مكح بف  ِوّْٚ  ذم ادٌٚدرة اخلِٔجٜٔ .

وظذ  هذا ؾٖي خِؾ  أو اختالف  حيهؾ مـ ؿٌؾ  آضراف ادحٚورة  ؾٚفذي يٍهؾ افَؤٜ وحياؾ آصاُٚل هاق زِاس آماـ   

 (1)﴾ همنكف مـفؿ إن اهلل ٓ ُّيدي ايمؼقم ايمظوظمكم ومـ يتقَلؿ مـؽؿ﴿مرجع اجلّٔع   وذم هذا  افتحٚـؿ اػ افٍُٚر  وبقفٔٓؿ  واهلل يَقل

  

 مـ يتقلم ايمـػؼي فمعم احلقار: 

 ممٚ ٓ جدال ؾٔف  أن  افذي يتقػ  افٍَْٜ ظذ مٗمتر احلقار  افقضْل  هق زِس إمـ  افدويل  بام ذم ذفؽ افدول  إروبٜٔ.   

 وافٔؽ  دفٔال  ظذ مٚ بَدم  ذـره : -

ايمتزام زمالده زمدفمؿ مممتر احلقار ايمـقؿمـل دم ايمـقؿـ ومسـوكدة اجلفـقد اظمبذويمـي " صـعوء صمغمايمد همويرؽمتويـ أىمد ايمسػغم آمغمىمل دم

 ."بٚظتٌٚره اهؿ اجراء ذم ظِّٜٔ إتَٚل افًِىٜ ادًتْدة اػ ادٌٚدرة اخلِٔجٜٔ وافٔتٓٚ افتٍْٔذيٜ ادزمْٜ ٓكجوضمف

مؾققن دوٓر يمدفمؿ احلـقار ايمـقؿمـل وآصـالضموت  26مغمىمقي طمصصً احلؽقمي آ"وفٍٝ ؾٚيرشتٚيـ ذم مٗمتر ححٚذم, اػ ان 

 ."ايمدؽمتقريي وآكتخوزموت ايمػمظموكقي وايمرئوؽمقي

ماـ اذار احلاٚيل  18بٚفَْٚصٚت افنٍٚؾٜ افتل شٚدت اظامل مٗمتر احلقار افاقضْل افناٚمؾ مْاذ إىالؿاف ذم ال "واصٚد ؾٚيرشتٚيـ 

ذفؽ يًُس رؽٌٜ اجلٓٚت افّْٜٔٔ ذم إجٚح مٗمتر احلاقار ", مًتزا أن "ٜ ذم افٌالدظوقا يّثِقن ادُقٕٚت افرؤًٔ 565بّنٚرـٜ 

 ."افقضْل

ٕجٚح مٗمتر احلقار افقضْل يناُؾ افًاٚوؼ ", ٓؾتٚ اػ ان "ؿِؼ بالده ازاء افدور افًٌِل ٓيران ذم افّٔـ"واظرب ؾٚيرشتٚيـ ظـ 

 ."اخع فِّٔـافٌُر أمٚم افدور افًٌِل ٓيران افذي ٓ يدظؿ آمـ افد

ادجتّع افدويل فـ يسدد ذم اختٚذ آجراءات افرادظٜ ود مًَٔال افًِّٔاٜ افًأِّٜ وماـ يًاًقن اػ "وصدد ؾٚيرشتٚيـ ظذ ان 

 (2)."بَقيض جٓقد إتَٚل افًِىٜ ذم افّٔـ

                                                           

 (51( ادٚودة ) 1

 ) /http://www.elnashra.com/news/show/600602( إيره ظذ افرابط ) 2
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جتامع افقزاري ٕحادؿٚء وأظِـ وزير اخلٚرجٜٔ افزيىٚين وفٔٚم هٟٔ أثْٚء مٗمتر ححٍل ذم فْدن ظَٛ إٓتٓٚء مـ منٚورات آ

أن احلؽقمي ايمػميطوكقي ومررت ختصقص مسوفمدات إضوهمقي يمـدفمؿ مـممتر احلـقار ايمـقؿمـل وآكتخوزمـوت دم افّٔـ بٚدُِّٜ ادتحدة, 

 .2644-2644مؾققن دوٓر( طمالل ايمػؼمة  46مؾققن صمـقف اؽمؼميمقـل )ضمقارم  44.4زمالدكو زمؿبؾغ وومدره 

ٜٔ افَٚدمٜ شتُقن َٕىٜ حتقل فِنًٛ افّْٔل, مٗـدًا رضورة آفتزام بًّٚر ادرحِاٜ اإلٕتَٚفٔاٜ وؿٚل افقزير ان إٓتخٚبٚت افّْٔ

واضوف ايمقزير زملن ؽمبعي مؾققن صمـقف اؽمـؼميمقـل ؽمتخصـص يمـدفمؿ فمؿؾقـي اإلومـؼماع زُمغقـي مسـوفمدة وحتَٔؼ افْجٚحٚت ادرجقة. 

قف اؽمؼميمقـل ؽمتخصص يمـدفمؿ مـممتر احلـقار ايمـقؿمـل اظمزمـع مؾققن صمـ 4.4ايمقؿـققن دم ممورؽمي ضمؼفؿ ايمديؿؼراؿمل. مشغمًا إلم ان 

. وذـر افقزير ان احلُقمٜ ادُِّٜ ادتحدة ؾخقرة فٌِٚيٜ بٚفدور افريٚدي افاذي بًٌِاف ذم دظاؿ افأّـ مورس ايمؼودم 48سمدؾمقـف دم 

 بٚفتًْٔؼ ادٌٚذ مع حُقمٜ ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ.

  وفٔٚم هٟٔ:وهذه  ٕص ـِّٜ  وزير اخلٚرجٜٔ افزيىٚين

ًٚ بُؿ ذم افَِٚء اخلٚمس فقزراء زّقظٜ أحدؿٚء افّٔـ. يًًدين افٔقم إٕوامم وزيار اخلٚرجٔاٜ افّْٔال ووزيار  حٌٚح اخلر ومرحٌ

شقينا هلذا آجتامع. إٔف داـ  –وٕول مرة  –افدوفٜ افًًقدي افِذان يتنٚرـٚن مًل ذم روٚشٜ آجتامع, ـام يًًدين ان ارحٛ 

ًٚ مًْٚ. دواظل هوري  أن بُقن  ًٔ

فَد وحِْٚ أن إػ مْتهػ افىريؼ ذم مًٚر ادرحِٜ اإلٕتَٚفٜٔ ادّتدة فًٚمغ: ٕنٓد أن حليٜ حٚشاّٜ بٚفًْاٌٜ فٌِِاد وصاًٌف. 

إٔتخٛ افرؤس هٚدي ذم ؾزاير ادٚيض وفديف بٍقيض صًٌل فِتٌٔر وإظىٚء ؾرحٜ فِنًٛ افّْٔل إلختٔٚر افتقجف ادًتٌَع ظاز 

 ر احلقار افقضْل ؿٌؾ إجراء إٓتخٚبٚت ذم ؾزاير افَٚدم. بَِٔٝ افٔقم رشٚفٜ دظؿ واوحٜ مـ افرؤس افّْٔل.مٗمت

 4.5أكصى سمرىمقز يمؼوءكو آطمغم دم كققيقرك دم ؽمبتؿػم اظمويض ضمقل مممتر احلقار ايمقؿمـل وايمتحضغم يمالكتخوزموت وايمتعفـد زمؿبؾـغ 

 مؾقور دوٓر إضوهمقي يمدفمؿ ايمقؿـ.

ىمام كعؾؿ هملن ايمقؿـ سمقاصمف أزمـي قر اجتامع افٔقم ذم بر ٜ افتًٓدات ادٚفٜٔ إػ ٕتٚوٟ مِّقشٜ ختدم حٔٚة ادقاضـ افّْٔل. يْحك حم

 مؾققن يؿـل حيتوصمقن إلم ايمدفمؿ يمتقهمغم ايمطعوم فمعم مقائدهؿ. 44إكسوكقي طمطغمة. أىمثر مـ كصػ ايمسؽون ضمقارم 

 يمدى ايمقؿـ شمالشمي أويمقيوت فموصمؾي:

ان يًىل مٗمتر احلقار افقضْل افنًٛ افّْٔل افٍرحٜ وظز ممثِٔٓؿ ذم اختٔٚر مًٚر مًتٌَؾ بِدهؿ بًٍٖٕٓؿ. هذا هق  أوًٓ: جيٛ-

ؿمبعـًو ٓ زمـد احلؾ افقحٔد فتحَٔؼ افتًقيٜ افًِّٜٔ ظز مْتدى يًّح فِّْٔٔغ بداول أراء وإجيٚد احلِقل دنٚـِٓؿ وصُٚوهيؿ. 

ؿـ ممثؾكم مـ ايمشامل واجلـقب وىمذيمؽ ايمـسوء وأفمضـوء اظمجتؿعـوت اظمدكقـي. كحــ كتقومـع مـ أن يشؿؾ احلقار ىموهمي ايمػئوت وسمض
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سمضورب دم أراء واطمتالف دم وصمفوت ايمـظر يمؽـ فمعم اجلؿقع ان حيؼمم ويؼدر ويتحؿؾ زمتسومح ايمتقصمفوت اظمختؾػي وان يروا هذا 

ِؿ جٔدًا بٖن هْٚك أؿِٜٔ حٌرة ظَدت افًزم ظذ ظرؿِاٜ .. ادقؿع ادْٚشٛ دًٚجلٜ افكاظٚت وبدارس جذور آزمٚت. ًٕاظمؽون 

مٗمتر احلقار افقضْل وحمٚوفٜ إؾنٚل احلقار وهل بنّؾ جٓٚت خٚرج افّٔـ. دظقٕٚ ُٕقن واوحغ: فـ يتًٚمح ادجتّع افادويل 

ايار بٖٕاف شأًّؾ واد ؾز 15مع إظامل افتل ؿد بًرؿؾ ادرحِٜ اإلٕتَٚفٜٔ. وذـر زِس إمـ ذم ظدة مْٚشٌٚت ـاٚن آخرهاٚ ذم 

 أوفئؽ افذيـ حيٚوفقن ظرؿِٜ أو وؿػ مًٚر افتحقل إٓتَٚيل.

ًٚ: ظِْٔٚ بقؾر افوامٕٚت افالزمٜ فتحَٔؼ بَدم مِحقظ ٕحق إجراء إٕتخٚبٚت ٕٚجحٜ ذم ظٚم - ودم ضمويمي ومرر ايمشـعى م. 2114ثٕٚٔ

تخٌغ ذم ؾزاير ادٌَؾ. وإٓتخٚبٚت افَٚدمٜ شاتُقن اخلىاقة ٓ بد مـ اختٔٚر ممثِٔٓؿ ادْ ايمقؿـل كظوم همدرارم أو مـظقمي إومويمقؿ،

افْٓٚؤٜ فِّرحِٜ إٓتَٚفٜٔ وافنًٛ افّْٔل يتىِع إػ وامٕٚت بٖن دمرى إٓتخٚبٚت بنُؾ مْيؿ وذم مقظدهٚ ادحدد. جيٛ ظِْٔٚ 

ًٚ فتحَٔؼ ذفؽ. ًٚ أن ًّٕؾ شقي ًٔ  

ًٚ: وأخرًا ٕرى إٔف مـ إمهٜٔ افَهقى ان بس- جؿ افتًٓدات ادٚفٜٔ إػ حَٚوؼ مِّقشٜ ظذ أرض افقاؿع وبنُؾ يتقاؾاؼ ماع ثٚفث

رشٚفٜ افرؤس هٚدي فُل يِّس ادقاضـ افّْٔل حتًـ ذم حٔٚبف افٔقمٜٔ مٚ مل ؾْٖٕٚ أمٚم خماٚضر إُاامش افتٖئاد افناًٌل فِحاقار 

ظاؿ افٍئاٚت إصاد ؾَارًا وحتًاغ خادمٚت ادٔاٚه افقضْل وافًِّٜٔ افًٔٚشٜٔ. ذفؽ يًْل بقؾر ادًٚظدات اإلًٕٕٜٚٔ افىٚروٜ ود

 وافُٓربٚء وبقؾر ؾرص ظّؾ جديدة.

 ؽمقيرسا سمؾتحؼ زموصدوموء ايمقؿـ :

 بٔٚن مـ افًِىٚت افٍدرافٜٔ فُِقٍٕدرافٜٔ افًقينيٜ:

ر احادؿٚء صٚرك ديدئف برـٓٚفس وزير اخلٚرجٜٔ افًقيني وٕٚوٛ رؤس ادجِس آحتٚدي افًقيني فٍِاسة احلٚفٔاٜ ذم ماٗمت

ًٚ إٔوامم شقينا دجّقظٜ بوؿ  دوفٜ وظدد ماـ اداْيامت افدوفٔاٜ بًاًك إػ دظاؿ  31افّٔـ حٌٚح افٔقم ذم فْدن ودصـ رشّٔ

هبـدف دفمـؿ  2644-2642مؾقـقن همـراك يمؾػـؼمة  26وذىمر ايمؼقودي ايمسقيرسـي ان زمـالده طمصصـً ادرحِٜ اإلَٕتٚفٜٔ افّْٜٔٔ. 

فـ حتَؼ ادهٚحلٜ ادًتدامٜ مـ دون “وسح ادًٗول افًقيني ؿٚواًل: آكسوكقي دم ايمقؿـ. آؽمتؼرار ايمسقود وحتسكم آوضوع 

وذىمـر احلؽقمـي . ”أخد اخلىقات افيوريٜ دداواة اجلروح افَديّاٜ ومًٚجلاٜ إٓتٓٚـاٚت افًاٚبَٜ وحمٚشاٌٜ ادًاٗوفغ ظْٓاٚ

وآشتٍٚدة مـ ظواقيٜ زّقظاٜ احادؿٚء  احلؽقمي ايمقؿـقي ايمسقيرسيي فمـ رنمبتفو دم اؽمتعراض ايمتجرزمي ايمػدرايمقي ايمسقيرسيي فمعم

 2644اجلدير ذىمره ان ؽمقيرسا همتحـً دم همػمايـر افّٔـ ذم بًْٔؼ ادًٚظدات اإلًٕٕٜٚٔ واجلٓقد افدوفٜٔ فدظؿ ادرحِٜ إٓتَٚفٜٔ. 
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ايمــوزضمكم واظمممـديـ وايمالصمئـكم دم  مؽتبًو زمويمقؿـ يمقىمويمي ايمتـؿقي وايمتعوون ايمسقيرسي دم ايمقؿـ. وسمرىمز ايمقىمويمي فمعم معوجلي اوضوع

 (4)ايمقؿـ.

 : أومقل 

 ٓ أفف آ اهلل  اػ أيـ وحؾ احلد بٚدًِّغ  مـ افرـقن اػ افيٚدغ   وـٖهنؿ مل يَروقا   افَران  افُاريؿ  ؾُاؾ ياقم وادًاِّقن اػ

 ووّـ هلؿ  افًز ؾٔف  وافتُّغ  وافٌٌِٜ إحىٚط   ووًػ   وافًٌٛ ذم ذفؽ  ظدم متًُٓؿ  بديْٓؿ احلْٔػ  افذي رؤف اهلل هلؿ   

أن ممٚ يزيد  ادًِؿ   دهنٜ   وبًجٌٚ   حغ يىِع ظذ هذه إصٔٚء  وهذه ادٗامرة ظذ بِد آيامن  واحلُّٜ  وافازج هباٚ  ذم مٌاٚدئ  

ديثاٜ  ـاام يزظّاقن   وؿٌاؾ ذفاؽ افٍُٚر   وإٔيّتٓؿ  ودشٚبرهؿ  وخمىىٚهتؿ  مثؾ  افٍدٓريٜ  و افِزافٜٔ  واحلُقمٜ اددٕٔاٜ   احل

افدمَراضٜٔ   وـٍل ـؾ ذفؽ وادًِّقن  ٓ يُْرون صٔئٚ مْٓٚ  وحٚر  افٌَقل هلٚ  وماـ ؽار مٌٚفٌاٜ   أـثار ماـ ؿٌاقل  افؼايًٜ 

زه  آشالمٜٔ   ؾٍل افقؿٝ افذي يرحٌقن  بام يَدمف آظداء مـ افٔٓقد وافْهٚرى  ٓ جيدون حرجٚ  مـ افًّؾ بف وافًًل ذم إبارا

ـنخهٜٔ   مرمقؿٜ  ٓ ئِؼ  افتُْر هلٚ وافًٌد ظْٓٚ  بْٔام  إذا ظرض ظِٔٓؿ احلُؿ افؼظل  وجدوا ذم إًٍٔآؿ   حرجاٚ مْاف  وإن 

يردوه  ظِْٚ بٖوفقه  واظتذروا بٖٕف ٓ يْٚشٛ افقاؿع  وٓ يقاـٛ  افًك زظّقا وذم احلََٜٔ افًٌٛ  افقحٔاد هاق  حمٚوفاٜ ارواٚء  

وغ ظْٚ  ـام أخزٕٚ  ربْٚ   ومـ أحدق مـ اهلل ؿٔال ومـ أحدق ماـ اهلل حاديثٚ    ؿاؾ   حادق اهلل  باٚبًٌقا مِاٜ افَقم   وفًٔقا را

 ابراهٔؿ حٍْٔٚ .

وصمدوا  دم زمالدكو ىمقاهؾ يتسؾؼقن فمؾقفـو  مــ  همفذا ايمتجؿع   وهذا آهتامم  مـ أيـ صموء يمؾقؿـقكم  دم ايمقومً ايمراهـ زمويمذات   إَّنؿ

أو مـ حيسى فمؾقفؿ  ممـ ٓ حيػظ مـ ايمؼرآن  آ )اسمـو نمدائـو ( وكؼـش  طمومتـف )ىمؾـقا واذزمـقا (  وممــ سمسـغمهؿ صمفؾي اظمسؾؿكم   

 . -0 -ـام أخز بذفؽ افهٚدق ادهدوق    اظمصويمح ايمدكققيي   ويبقع   ديـف زمعرض مـ ايمدكقو ومؾقؾ

 : مالضمظي 

افٍَْٜ ظذ احلقار  افقضْل  وإٕام اـتٍٔٝ بذـر افقثٚوؼ  ذم افٌٚب  ماـ  مل أظِؼ  بٌُر رء  ظذ  هذه افَْىٜ بٚفذات  وهل مـ يتقػ

ـالمٓؿ إًٍٔٓؿ فُٔقن  حجٜ ظِٔٓؿ   وفّٔقن هْٚك زٚل فِّْهػ  حغ يًّـ افْير  ذم آمر  ادحًقس  وادِّقس  وبٚفًْاٌٜ 

َٓ ﴿ريٜ ؾٔٓٚ  ئٍُْٚ آيٜ مـ ـتاٚب اهلل  افاذييل   وفُؾ مٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر  وفُؾ مًتَد أن افَرآن حؼ  وأخٌٚره حدق ٓ م

ـْ ضَمؽِقٍؿ مَحِقدٍ  ـْ طَمْؾِػِف سَمـِْزيٌؾ ِم َٓ ِم ـْ زَمكْمِ َيَدْيِف َو  ﴾َيْلسمِقِف ايْمَبوؿمُِؾ ِم
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 إن ايمذيـ ىمػروا يـػؼقن أمقاَلؿ يمقصدوا فمـ ؽمبقؾ اهلل همسقـػؼقَّنو شمؿ سمؽقن فمؾقفؿ ضمرسة شمؿ يغؾبقن وايمذيـوهل ؿقل اهلل بًٚػ : )

ىمػروا إلم صمفـؿ حيممون *يمقؿقز اهلل اخلبقٌ مـ ايمطقى وجيعؾ اخلبقٌ زمعضف فمعم زمعض همغمىمؿف مجقعو همقجعؾف دم صمفـؿ أويمئؽ هؿ 

 (1)(  اخلوْسون

ؾِٔٝ صًري مٚذا شَٔقل ادحًْقن افوـ بٚفٍُٚر  ذم هذه آيٜ  هؾ شَٔقفقن  فًٔقا بٍُٚر ؟ أم يَقفقا ـٍٚر ضٌٔغ ؟ أم يَقفاقا  

ٝ ححٔحٜ ؟ أم شَٔقفقن  هذه أيٜ ذم ـٍٚر ؿريش  أمٚ ـٍٚر افٔقم  ؾرمحٚء بٚدٗمْغ   وهْٚ افًديد ماـ آحاتامٓت  ذم أيٜ فًٔ

 هذا افٌٚب .

 زمعض  اظمـؽرات ايمممفمقي دم احلقار :

ٌحٞ أن أحاؾ احلاقار  فاف ؿٌؾ افٌدء  بذـر  ادُْرات افؼظٜٔ افتل بوّْٓٚ احلقار   ٓ بد مـ فٍٝ ٕير اػ إْٔٚ ؿدمْٚ ؾٔٞ أول  اف

 مٍٓقم ذظل   ححٔح  وهق  مىِقب ذظٚ   وؿدمْٚ ذفؽ حتٝ ظْقان ادٍٓقم افؼظل فِحقار .

دٚ ـٚن هذا احلقار ؿد بٚيـ ادٍٓقم افؼظل  ؾَد بوّـ   خمٚفٍٚت  ومُْرات  ٓ بَرهٚ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ  مماٚ يادل ظاذ إٔاف  ٓ  

 ؾٔام شْذـره مـ آصٔٚء ذم هذا افٌٚب  وؿد آن أن أو اؾٔؽ بام يع : ظالؿٜ فف بؼيًٜ آشالم ٓ شٔام

يؼيض زملكف افتخِػ ظـ افهالة ذم  ٚظٜ  إن يسـٓٚ بٚفُِٜٔ   وهذا آؽِٛ ظِٔٓؿ  ؾِٔس مـ مٌٚدئ  بْئؿ  هٔئٜ احلقار ؿرار  -1

إفازام ـاؾ ماـ يْتًاٛ إػ آشاالم  ماـ و  فمـد  ضمضقر وومً ايمصالة يتؿ رهمع اجلؾسي  أو سمقومقػفو ممومتو  يمػؼمة أداء ايمصالة

أظوٚء جلْٜ احلقار  أو مـ ؽرهؿ ممـ حيوا  إفزام افُؾ بٖداء افهالة  ومـ مل يهع ؾال زٚل فف  وٓ أمٚن فف  وٓ اظتامد ظذ 

ـاَلَة وَ ﴿:ٕجْل مـ وراء  مـ ؿٚل اهلل ظْٓؿ رأيف  ؾامذا ظًك ـْ زَمْعِدِهْؿ طَمْؾٌػ َأَضوفُمقا ايمصا ـَفَقاِت هَمَسـْقَف هَمَخَؾَػ ِم َبُعـقا ايمشا اسما

 ؾّـ أظيؿ ادُْرات ذم مٗمتر  احلقار  ؿىع افهالة    وافتٖخر هلٚ ظـ وؿتٓٚ ظذ إؿؾ . ﴾  َيْؾَؼْقَن نَمقًّو

اختالط افرجٚل بٚفًْٚء  بهقرة مزريٜ اػ افٌٚيٜ  وـٖٕؽ حغ براهؿ ظذ بِؽ احلٚفاٜ  ذم باالد افٌارب  افُاٚؾر  ماٚ  -2

 آيامن واحلُّٜ  بالد افًروبٜ   وافرجقفٜ  وافْخقة  وافٌرة . ـٖٕؽ ذم بالد

وـٕٚٝ  هذه افَؤٜ مدظقمٜ  ومىٚفٛ هبٚ دوفٔٚ ٕهنٚ بًز ظـ ظدم افتزام ادًِّغ   وؿْٚظتٓؿ  بؼيًتٓؿ افًّحٜ  ٓ شأام 

 مـ ؿٌؾ هٗٓء  أحِحٓؿ اهلل .

فذـر هْٚ  مٚ حدثْل بًض افَٔاٚديغ ذم افدوفاٜ ظاام شاًّف  ماـ ؾسى افتُنػ  وافتندق بٚفُالم  وافتزج  ومـ اجلدير بٚ

بًض ادتحدثٚت  ذم جلْٜ احلقار  أهنٚ ضٚفٌٝ بتقحٔد  شاٍرت افىًاٚم  فِرجاٚل وافًْاٚء  وأن يُقٕاقا ظاذ مٚوادة واحادة 

                                                           

 (37-36إٍٓٚل ( 1



 37 

ٍرؿْٚ ظْد افىًٚم   ؾٔف وشٍرت واحدة  وؿٚفٝ  مًتُْرة :افًْٚ أن ذم حقار  وؿد أحتدت ؾٔف رؤإٚ ؾِامذا ٓ ٕٖـؾ شقيٚ ؾ٘ن ب

 بٌذيٜ  فتٍرؿْٚ ظْد افُالم  هذا مًْك ـالمٓٚ  .

 اؿرار  ٕيٚم افُقبٚ افًْٚؤٜ  وإفٔؽ بٔٚن حََٔتٓٚ ؿٌؾ َٕدهٚ : -3

أوٓ :افُقبٚ بًْل ختهٔص ظدد حمدد مـ ادَٚظد ذم اهلٔئٚت افتؼئًٜ فًِْٚء. ـام ظرؾٝ بٖهناٚ ختهأص مَٚظاد فِّارأة ذم 

وافٌِديٜ وبىٌٔؼ هذا افْيٚم يتىِٛ إفزام إحزاب افًٔٚشٜٔ بتخهٔص مَٚظد فقجقد افًْٚء ذم مًاتقيٚهتٚ ادجٚفس افْٔٚبٜٔ 

افتْئّٜٔ ـٚؾٜ. ؾْٓٚك ظدد حمدد مـ ادَٚظد ذم زِس افْقاب يتؿ صٌِٓـ مـ ؿٌؾ افًْٚء, بحٔٞ ٓ جيقز أن يَاؾ ظادد هاذه 

ًٚ, أي هْٚك حهٜ ًٕٚو  ٜٔ حمددة ٓبد مـ صٌِٓٚ مـ ؿٌؾ افًْٚء, ادَٚظد ظـ افًٌْٜ ادَررة ؿٕٚقٕ

ثٕٚٔٚ : مٍٓقم افُقبٚ فٔس ظريب إحؾ ؾِؿ ًٕثر فف ظذ مًْاك ذم مًاٚجؿ افٌِاٜ افًربٔاٜ, وفُاـ باٚفرجقع إػ مهاىِح احلهاٜ 

ًٚ دٍٓقم افُقبٚ ؾًّْٚمهٚ واحد.  وجدٕٚهٚ بًْل: افْهٔٛ وهذا ادهىِح براه مرادؾ

 qute)( ـذفؽ احلٚل ذم افٌِٜ افٍرًٕٜٔ مهاىِح6بًْل ٕهٔٛ أو حهٜ ًٌٕٜٔ ) ( quota)  يٜومٍٓقم افُقبٚ ذم افٌِٜ إُِٓٔز

porth ،quote(adj)،quota an(n ) يًْل ٕهٔٛ أو حهٜ ًٌٕٜٔ, ؿًّٜ, مَدارquotite (n) (7.) 

ٔٞ أضِؼ ٕول مرة ذم افقٓيٚت ح (Affirmative   )  actionثٚفثٚ : يرجع إحؾ افتٚرخيل فْيٚم افُقبٚ إػ مهىِح اإلجراء آجيٚيب

ادتحدة إمرئُٜ ظذ شٔٚشٜ بًقيض اجلامظٚت ادحرومٜ أمٚ مـ ؿٌؾ افًِىٚت احلُقمٔاٜ أو ماـ ؿٌاؾ أحاحٚب افًّاؾ ذم 

ًٚ ظاـ حرـاٜ احلَاقق اددٕٔاٜ ويتهاؾ بٕٚؿِٔاٜ افًاقداء وؿاد أضَِاف ٕول مارة  افَىٚع اخلٚص, وؿد ـاٚن ذم إحاؾ ٕٚ ا

, 1965( وبٚبًف جقًٕقن ذم برٕٚزف افذي ـٚن يّثؾ جزءًا مـ احلرب ظذ افٍَر ذم بداياٜ ظاٚم 1961 افرؤس)ـْٔدي ذم ظٚم

ؾتؿ بىٌٔؼ ٕيٚم حهص ًٌٕٜٔ ) ـقبٚ( يِزم اجلٓٚت بتخهٔص ًٌٕٜ مًْٜٔ مـ افىالب ادٌَقفغ ؾٔٓٚ افذيـ يْتّقن إػ أؿِٔٚت 

إتؼ ذم بِدان أخرى ـٕٚٝ بنًر ؾٔٓٚ إؿِٔٚت بٖهناٚ حمروماٜ ماـ أثْٜٔ, ؾىٚفٌٝ بف  ٚظٚت أخرى مثؾ احلرـٜ افًْٚؤٜ, ـام 

 (1)احلَقق.

 مقومػ إكظؿي ايمعرزمقي مـ كظوم ايمؽقسمو :

ذهٌٝ أؽِٛ إٓيّٜ  واػ وؿٝ ؿريٛ  إػ ظدم إخذ بٌّدأ افُقبٚ وذفؽ إلخالفف بٌّدأ دشتقري مٓؿ )ـام يَقفقن ( ومـ بِؽ 

 افدول  افتل ـٕٚٝ برؾض  هذا افْيٚم 

 بقٕس, اجلزاور, افّٔـ, فٌْٚن, افُقيٝ, افًًقديٜ, ؿىر, افٌحريـ, اإلمٚرات افًربٜٔ ادتحدة, ظامن, , مك, شقريٚ,  
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 وبٚدَٚبؾ  ؾَد أخذت ظدد مـ افتؼيًٚت بْيٚم افُقبٚ افًْٚؤٜ ذم افزدٚن ومـ هذه افتؼيًٚت: 

 افزدٚن ادٌريب. مًَد ذم 325مًَدا مـ أحؾ  31افتؼيع ادٌريب: حٔٞ خهص  -1

 .2113فًْٜ  11مَٚظد وذفؽ بّقجٛ بًديؾ ؿٕٚقن إٓتخٚب رؿؿ  6افتؼيع إردين: حٔٞ خهص  -2

 مًَدا فًِْٚء. 35-11افتؼيع افًقداين: خهص ًٌٕٜ بساوح بغ  -3

 ظوقًا. 275فغ %مـ ظدد إظوٚء اف25ٌٚافتؼيع افًراؿل: خهص ًٌٕٜ ٓ بَؾ ظـ ربع ظدد أظوٚء زِس افْقاب أي  -4

 م 2115فًْٜ  9( مـ ؿٕٚقن إٓتخٚب افًٍِىْٔل رؿؿ 4افتؼيع افًٍِىْٔل: حٔٞ ٕهٝ ادٚدة)-5

 ـٔػ طٓر ٕيٚم افُقبٚ ذم افٌِدان افًربٜٔ؟! -

 مع حتقل بًض ادجتًّٚت افًربٜٔ إػ إٕيّٜ إٓتخٚبٜٔ ادتىٌِٜ فِسصٔح وادْٚؾًٜ وجاد أن افًْاٚء يًاَىـ ذم ـاؾ إتخٚباٚت

بؼئًٜ أو حتك بِديٜ, بؾ مل بٍز امرأة واحدة ذم أي إتخٚبٚت, ذم ـثر مـ افٌِدان افًربٜٔ ظاذ مادى ظَاقد ماـ افازمـ, ـاام ذم 

إردن وافُقيٝ وافٌحريـ, وبًض افٌِدان افًربٜٔ إخرى افتل ؾٚزت ؾٔٓٚ افًْٚء بًَّد أو ٕحاقه, بٍواؾ ظِّٔاٚت افتزويار 

ادٌاٚمرة  -مع مٚ فدهيٚ مـ ؾْقن وبراظٜ ؾٚوَٜ ذم ظِّٔٚت افٌاش وافتزويار  -تىع هذه افًِىٚت وافٌش ادْيؿ , ومع ذفؽ مل بً

 بٖـثر مـ بوًٜ مَٚظد فًِْٚء .

 12افذي حهِٝ ؾٔف ادرأة إردٕٜٔ ظذ حؼ آؿساع وافسصٔح فالٕتخٚبٚت افْٔٚبٜٔ, برصاحٝ  1974ؾٍل إردن مثاًل مْذ ظٚم 

 مرصحٚ, ومل يٍز أي مْٓـ . 648مـ أحؾ  1989امرأة ذم ظٚم 

م فقٓ أن احلُقماٜ إردٕٔاٜ 2113م أو إتخٚبٚت 1997وطِٝ ادرأة إردٕٜٔ بًَط ذم ـؾ إتخٚبٚت أردٕٜٔ شقاء ذم إتخٚبٚت 

ًٚ مًدًٓ ذم هنٚيٜ ظٚم  ( مَٚظد ـحد أدٕك فتتْاٚؾس 6بتخهٔص ) 2113( فًْٜ 11رؿؿ ) 2112بدارـٝ ادقؿػ, ؾٖحدرت ؿٕٚقٕ

مَسظٚ ذم إٓتخٚبٚت إخرة افتال 1369126افًْٚء, إػ جٕٚٛ احلؼ ذم ادْٚؾًٜ ظذ ادَٚظد إخرى ـٚؾٜ, حٔٞ صٚرك ظِٔٓٚ 

% 52,12,أي مٚ ًٕاٌتف  655512, أـثر مـ افذـقر 713614وبِغ ظدد ادنٚرـٚت  2113/,17/6جرت يقم افثالثٚء بتٚريخ 

% مـ ظدد ادرصحغ, ومل بٍاز أي ماـ ادرصاحٚت 7, أي مٚ ًٌٕتف 761أحؾ امرأة مـ  54% فهٚفح اإلٕٚث, وبرصح 47,88إػ 

 (1)ظذ أشٚس افتْٚؾس احلر.

 يَقل  بًض افُتٚب يَٚل فف افدـتقر هنٚم :

                                                           

 (http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7d4d575593ba17d8(إير ) 1
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فَد ضٌؼ هذا افْيٚم ذم أـثر مـ بِد ظريب, ومل ٕجد ادرأة ادًِّٜ حََٝ مْف صٔئٚ يذـر ظاذ أي مًاتقًى حَاقؿل هلاٚ, إٓ افِٓاؿ 

ظذ صٚصٚت افتٍِزة, أو ادتٚجرة بَوٚيٚ ادرأة, ومل بِّس ادرأة افًربٜٔ أيام بىقر يذـر ذم مًاتقى افتًِأؿ وافهاحٜ  آشتًراض

بٚدئاٜ بحًاٛ  48وافثَٚؾٜ وآؿتهٚد وإمـ.. ؾٚدٌرب ـ٘حدى افدول افتل أخذت بْيٚم افُقبٚ, بٌِغ ًٌٕٜ إمٔاٜ ذم ادٌارب 

(, وأماٚ ذم 2115صاٌٚط/ؾزاير  26ٚحٜ ذم أوشٚط افًْٚء. )أخٌٚر اخلِٟٔ ا افٌحاريـ, اإلحهٚءات افرشّٜٔ, وبتٍنك بهٍٜ خ

إردن وافًراق وافًقدان وؾًِىغ, ؾحّدث وٓ حرج ظـ مًٕٚٚة ادرأة وطِّٓٚ وبًٔٓٚ ـرؿٔاؼ أبأض, وظِّٔاٚت آختىاٚف 

ًٚ, ؾٓؾ يًَؾ إظال مْٚ هلذه افَؤٜ اهلٚمٜ, وهاؾ يًِاؿ شٚشاٚبْٚ أن وافَتؾ, بّئٚت أٓف, دون أن بًٍؾ هلـ افُقبٚ ادنٗومٜ صٔئ

افٌرض مـ هذا افْيٚم فٔس إٓ افٍقى افٍُريٜ وإٓحىٚط افثَٚذم؟ وإٔف ٓ ٕٚؿٜ وٓ  ؾ فِّرأة مـ هذا افْياٚم, وأن هاذا إٕاام 

 يوٚف إػ رحٔد افتزئػ واخلداع وافتؤِؾ فنًقب يٍتؽ هبٚ اجلٓؾ وإمٜٔ وافٍَر .

ـز وإهؿ ذم هذا ادقوقع برمتف وافذي يٍرض ًٍٕف ذم هذا افًٔٚق مِلَ بًض اإلظالمٔغ يْٚدون وبَقة واشتامبٜ بٔد أن افًٗال إ

ّٜٔ افًٔٚشٜٔ؟ أم إٔف أحٚبٝ افًٌض مْٚ فقثٚت افٍُار,  -بًد ـؾ هذا –مَْىًٜ افْير بْيٚم افُقبٚ؟! هؾ هل افٌٍِٜ؟ أو هل إم

ت إؾُٚر وافَٔؿ؟ أم هل ادْاٚورات افًٔٚشأٜ ظاذ حًاٚب افَأؿ وادٌاٚدئ آجتامظٔاٜ ووبٚء بًٌٜٔ أخر؟ أم هق بٌَؾ فزبٚٓ

وإخالؿٜٔ؟ أم أن إمر مؼوع فدى ادَْـ افقاؾد مـ وراء افٌحٚر, وإن رؾوتف صًقبْٚ, ؾٔجٛ أن يٍرض ظِٔٓٚ بَقة افَٕٚقن, ٓ 

 (1)بَقة احلجٜ وافزهٚن أم مٚذا؟ 

                                                           

 (http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7d4d575593ba17d8إير )  1)
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 ؽقسمو  ايمـسوئقي :طمالصي ايمؼقل دم كظوم ايم 

 إن ممٚ بَدم  مـ بًريػ   وبٖريخ وحََٜٔ  هذا افْيٚم ادنٗوم  يتٌغ فْٚ  اجلٓد ادتقاحؾ  مـ ؽر إَىٚع  وٓ ؾتقر  ذم اؾًٚد   ؿأؿ

أفػ مدؾع  ادًِّغ  ظـ ضرق  إؽراؿٓؿ ذم افنٓقات  ـام ؿٚل  افُٚبٛ ادٚشقين   : ـٖس  وؽٕٜٚٔ    يًٍالن ذم ادًِّغ مٚ ٓ يًٍِف 

 . ودبٚبٜ  أؽرؿقا أمٜ حمّد ذم افنٓقات وادِذات أؽرؿقهؿ  هبٚ

وفألشػ افنديد ؾًٌد أن مرت افّٔـ بٍسة رؾض هذا افْيٚم   واظتٌٚره   خمٚفٍٚ  دٌٚدئ   وؿٔؿ رشّٜٔ  ٓ زٚل فإلخالل هبٚ  إذا هبٚ  

بًض أبقاق آظاالم  افاذيـ يتاٚجرون  بٚفَواٚيٚ   ويامرشاقن  افٔقم  بتقػ افدظٚيٜ هلٚ  وافسويٟ  فْجٚحٓٚ  مًتخدمٜ  ذم ذفؽ  

 افتٌِٔس وافتدفٔس  حًٛ مٚ متِٔف ظِٔٓؿ  رؽٌٚهتؿ  وصٓقات إًٍٔٓؿ  أو بًّْك أدق  حًٛ مٚ بتوّْف  مهِحتٓؿ. 

ٛ افادٕٔٚ  ظاذ بزئاػ ؾٚفَؤٜ هذه ـٌرهٚ مـ افَوٚيٚ  افتل   يًرف  أححٚهبٚ ربام   ـٌد احلََٜٔ  وإٕام حتِّٓؿ ظدم آمٕٜٚ  وح

 احلَٚوؼ  وبٌٔر ادٍٚهٔؿ  دون افْير اػ بًٌٚت ذفؽ  واهلل ادًتًٚن .

ظذ احلؼ طٚهريـ ٓ ييهؿ مـ  خٚفٍٓؿ  وٓ مـ خذهلؿ اػ ؿٔاٚم  -0 -ومٓام يُـ  ؾال بزال ضٚوٍٜ مـ أمٜ حمّد 

 .  -0 -افًٚظٜ  ـام أخز بذفؽ افهٚدق ادهدوق  

اضٜٔ  افذي ـْٚ وٓ ٕزال ٕديْف بُؾ  مٚ حيهاؾ ذم أوشاٚط  ادًاِّغ وبِاداهنؿ ماـ افتٍارق وافتّازق  برشٔخ  مٌدئ  افدمَر  -4

آخالل بٚٓمـ وآمٚن  وإتنٚر افٍقى  وافَِؼ  ؾوال ظـ افتدهقر افديْل وآخالؿل  حتٝ شاتٚر  هاذا ادٌادئ  افٌاريب 

ْٚ وٓ ٕزال ٕتجرع   مرارهتٚ  وفق ٕىؼ مـ ٓ يًَاؾ  فناُك مْٓاٚ ؾواال ادنئقم   وهق ًٍٕٜ مـ أؾرز فْٚ  احلزبٜٔ ادَٔتٜ  افتل ـ

 ظّـ يًَؾ  ومٚ برى مـ آسار   وآشتّرار ذم  برشٔخ هذه ادٌدئ  إٕام هق مـ أحد رجِغ 

رجؾ  مٌِقب ظذ أمره  ومًر مـ ؿٌؾ ؽره  دهِحٜ ئٌع ذم شٌِٔٓٚ ديْف   وأمٕٚتف  ومًرؾتف  مع مٚ يهاىحٌف ذم   -1

 ارة  ًٍٕٜ مـ إُٚر  هذا افقء  ومًرؾٜ خىره .ؿر

رجؾ ؿد مًخٝ  ؾىربف  وأذبٝ  ؾُربف  وؽذيٝ بٌِٚن  افٌرب افُٚؾر  وجْد ًٍٕٜ  فِسويٟ فٌوٚظتٓؿ  وإؿٚمٜ   -2

 أشقاق آظالم   فًٌٔٓٚ  وإهداوٓٚ  وظروٓٚ ذم شقق  افْخٚشٜ .

ق  بغ افهٚفح وافىٚفح   وافز افٍٚجر  وٓ ظّؾ ظْدهٚ بَقل اهلل افدظقة اػ ادًٚوات  ادىَِٜ  افتل بًْل افٌٚء افٍقار  -5

 بًٚػ :
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جَّ   ﴿: ٍُ ْٚف ـَ َغ 
َِ ُؾ اْدُتَّ ًَ ْج َٕ َْرِض َأْم  ْٕ ـَ ذِم ا ِدي

ًِ ٍْ ْٚدُ ـَ ٚحِلَِٚت  ُِقا افهَّ
ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ِذي ُؾ افَّ ًَ ْج َٕ  (1) ﴾ ِٚر َأْم 

اٚحِلِٚت َشاقاًء َأْم   ﴿:وادْٚؾٜٔ دوّقن ؿقل اهلل بًٚػ :    ُِاقا افهَّ
ِّ ـَ آَمُْاقا َوَظ اِذي ٚفَّ ـَ ْؿ  ُٓ َِ ًَ ْج َٕ ِّٔئِٚت َأْن  ًَّ ُحقا اف ـَ اْجَسَ ِذي َٛ افَّ

ًِ َح

قنَ  ُّ ُُ  (2)﴾ حَمُْٔٚهْؿ َومَمٚهُتُْؿ شَٚء َمٚ حَيْ

ٚحِلَِٚت وَ  ﴿:َوَؿَٚل  ُِقا افهَّ
ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ِذي ٌَِهُر َوافَّ ك َواْف َّ َتِقي إْظ ًْ  (3) ﴾ ٓ اْدُِزءُ َوَمٚ َي

َتُقونَ  ﴿: وؿٚل :  ًْ َٓ َي  ٚ ًَ َٚن َؾِٚش ـَ ـْ  َّ ـَ ِمًْٚ  ْٗ َٚن ُم ـَ ـْ  َّ  (4)﴾ َأَؾ

قَن  ﴿:وؿٚل اهلل بًٚػ :   ُّ ُُ َْٔػ حَتْ ـَ ْؿ  ُُ ْٚدُْجِرِمَغ* َمٚ َف ـَ َغ 
ِّ ِِ ًْ ُؾ اْدُ ًَ   (5) ﴾ َأَؾَْْج

افرجؾ وادرأة  ؾ٘ن دظقة ادًٚوات برؾع ظَرهتٚ  بٚفدظقة اػ  مًٚوات افرجؾ ومـ افٍقارق  افتل يًًقن اػ افٌٚوٓٚ  افٍقارق بغ  

بٚدرأة  وافًُس  مـ ؽر  حتٍظ أو حٔٚء  أو ٕير اػ بًٌٜ أو مًتٌٜ  وبجرأة ٓ ٕور هلٚ  يًروقن ظـ ؿقل اهلل  بًٚػ :) وفٔس افذـر 

افذي ٓ افف آ هق  فَد  شًّٝ  أحدهؿ يقمٚ  حغ دار افَْٚش  بْْٔاٚ   ذم ـٕٕٚثك(  وفربام بِغ هبؿ احلد اػ إُٚر هذه أيٜ  وواهلل 

هذا افٌٚب  حتك وحِْٚ اػ  ذـر أيٜ   هذه   ؾام ـٚن مْف اػ أن ؿٚل   وبُؾ  جرأة   هذه أيٜ فًٔٝ ححٔحٜ  وفًٔاٝ ذم افَارآن  

 ؾحًٌْٚ اهلل وًٕؿ افقـٔؾ .

اشُتل ( بٍِظ افتٖٕٔٞ  ظذ مٌدئ ادًٚواة   فٌواٛ  ماـ ذفاؽ   ؾُٔاػ ٓ يارى  أن وبٚدْٚشٌٜ فق ؿِٝ ٕحدهؿ   خمٚضٌٜ فف ) 

 يًقى مع ادرأة ذم افٍِظ   واخلىٚب  ويدظقا اػ ادًٚوات ذم ـؾ رء   ممٚ خيص افرجٚل .

 هدم صًرة إمر بٚدًروف  وافْٓل وظـ ادُْر  افذي يَقل اهلل ؾٔف :   -6

:﴿  ٌٜ ْؿ ُأمَّ ُُ ـْ ِمْْ ُُ ُِِحقَن  َوْفَت ٍْ ِر َوُأوَفِئَؽ ُهُؿ اْدُ َُ ـِ اْدُْْ ْقَن َظ َٓ ُروِف َوَيْْ ًْ ُْٖمُروَن بِْٚدَ  (6) ﴾ َيْدُظقَن إَِػ اخْلَْرِ َوَي

َْرِض إَِّٓ َؿِِ   ﴿:ويَقل اهلل :  ْٕ ًِٚد ذِم ا ٍَ ـِ اْف ْقَن َظ َٓ  َيْْ
ٍٜ
َّٔ
َِ ْؿ ُأوُفقا َب ُُ ٌِِْ ـْ َؿ ُروِن ِم َُ ـَ اْف َِْقٓ ـَٚن ِم ـَ َؾ اِذي ٌَاَع افَّ ْؿ َوابَّ ُٓ ْْٔٚ ِمْْ َج ْٕ ـْ َأ ٔاًل مِمَّ

ُٕقا ُزِْرِمغَ  قا َمٚ ُأْبِرُؾقا ؾِِٔف َوـٚ ُّ َِ  (7) ﴾ َط

                                                           

 (28( ص )1

2 : ِٜ َٔ
 [21( ]اجْلَٚثِ

 [58(]َؽٚؾٍِر:  3

 [18( ]افًجدة : 4

 [36-35( ]افَِؿ: 5

 (114( آل ظّران ) 6

 (116هقد ) ( 7
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وذم مٗمتر احلقار   بًّع وبرى ادُْرات   وٓ بًتىٔع أن بُْرهٚ بؾ فٔس مـ  حَؽ أن بُْر ظذ أي مُْر باراه أو بًاًّف ٕن  

ؿ  ؾال بد أن بتحّؾ  ـؾ مٚ براه مُْر   او خمٚفػ  وفذا بًّع  مـ ادُْرات مٚ بَنًر هلاٚ اجلِاقد   هذا خمٚفػ  ٕدب احلقار   ظْده

 وبًّع افتٖئد هلٚ بٚفتهٍٔؼ  وفٔس فؽ حؼ ذم اإلُٕٚر مٓام ـٚن ظِّؽ  ؾال احسام فًِِؿ  أو احلجٜ   هْٓٚ .

ػ مٚ ٓ زٚل جلحقده وإُٕٚره  ٓ مٚ يثر جدٓ  واختالؾٚ  مـ ؿٌاؾ  وهذه مـ آصٔٚء ادًِّٜ  هبٚ وإْٕل ٓ أذـر هْٚ مـ ادُْرات ا  

 افًٌض .

متٔٔع ؿؤٜ افقٓء وافزاء   وهذه مـ أبرز  افَوٚيٚ افتل يًًك ادٗمتر إلفٌٚوٓٚ  وهدمٓٚ  بحٔٞ يهر افْٚس  هادؾٓؿ افقحٔاد   -7

قاشاؿ مناسـٜ )زظّاقا(  ؾاال زاٚل فِحاٛ ذم اهلل  هق افًّؾ  افقضْل   ـام يزظّقن  ؾٚفُؾ ابْٚء وضـ واحد  وبغ اجلّٔع ؿ

 وافٌٌض ؾٔف  ذم آفٔٚت وأدبٔٚت احلقار  وظذ ذفؽ ؿٚمٝ دظقة افتَريٛ  بغ ادذاهٛ وإديٚن  وافىقاوػ  واجلامظٚت .

َٔاْقِم َٓ دَمُِد َؿْقًما ﴿:وديْْٚ آشالمل احلْٔػ  يرشخ مٌدئ افقٓء وافزاء  افهحٔح   وافؼظل  ؿٚل اهلل بًٚػ : ِمُْاقَن بِاٚهللَِّ َواْف ْٗ ٚ ُي

ُٕقا آَبَٚءُهْؿ َأْو َأْبََْٚءُهْؿ َأْو إِْخَقاهَنُْؿ َأْو َظِن  ٚ ـَ ـْ َحٚدَّ اهللََّ َوَرُشقَفُف َوَفْق  وَن َم ِخِر ُيَقادُّ ْٔ اَدُهْؿ ا يااَمَن َوَأيَّ ُِاقهِبُِؿ اإْلِ َٛ ذِم ُؿ َت ـَ ْؿ ُأوَفِئَؽ  َرهَتُ

 ُِ ْؿ َوَرُوقا َظُْْف ُأوَفِئَؽ ِحْزُب بُِروٍح ِمُْْف َوُيْدِخ ُٓ ٚ َريِضَ اهللَُّ َظْْ َٓ ـَ ؾِٔ هَْنَُٚر َخٚفِِدي ْٕ ٚ ا َٓ
تِ ـْ حَتْ ِري ِم ٍت دَمْ ْؿ َجَّْٚ َٓ إِنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُؿ ُٓ اهللَِّ َأ

ُِِحقنَ  ٍْ  (1) ﴾ اْدُ

ؿِْاٚ: افهاالة ؿاٚل: ش امن أوثاؼ؟أبادرون أي ظارى اإليا»ؾَٚل:  -0 -وظـ افزاء بـ ظٚزب, ؿٚل: ـْٚ ظْد افٌْل 

 -ؿِْاٚ: افهأٚم ؾَاٚل مثاؾ ذفاؽ حتاك ذـرٕاٚ اجلٓاٚد, ؾَاٚل مثاؾ ذفاؽ ثاؿ ؿاٚل رشاقل اهلل ش افهالة حًاْٜ وفأس باذاك»

 (2)ش أوثؼ ظرى اإليامن احلٛ ذم اهلل وافٌٌض ذم اهلل» -0

حٛ هلل وأبٌض هلل وإُٔح هلل ؾَاد مـ أظىك هلل ومْع هلل وأ» ؿٚل:  -0 -وظـ مًٚذ بـ إٔس ريض اهلل ظْف أن افٌْل 

 (3)ش اشتُّؾ اإليامن

ثالث مـ ــ ؾٔف وجد هبـ حالوة اإلياامن » ؿٚل:  -0 -وذم افهحٔحغ ظـ إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف أن افٌْل 

ه اهلل مْف ـام يُره أن أن يُقن اهلل ورشقفف أحٛ إفٔف ممٚ شقامهٚ وأن حيٛ ادرء ٓحيٌف إٓ هلل وأن يُره أن يًقد ذم افٍُر بًد إذ إَٔذ

 شيَذف ذم افْٚر

                                                           

 (22ادجٚدفٜ ) ( 1

 ( وحححف آفٌٚين  رمحف اهلل 783أخرجف أبق داود افىٔٚفز ذم مًْده) ( 2

 ( .381رواه افسمذي وؽره وحححف افنٔخ إفٌٚين رمحف اهلل ذم افًًِِٜ افهحٔحٜ  )( 3
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 و روى اإلمٚم ظٌداهلل بـ ادٌٚرك ذم افزهد ظـ ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام ؿٚل : ) أحٛ هلل , وأبٌض هلل , وظٚد ذم اهلل , ووال ذم اهلل

ـذفؽ , وؿد حٚرت مقاخٚة , ؾٕ٘ف ٓ بْٚل وٓيٜ اهلل إٓ بذفؽ , وٓ جيد رجؾ ضًؿ اإليامن وإن ـثرت حالبف وحٔٚمف حتك يُقن 

 افْٚس افٔقم ذم أمر  افدٕٔٚ , وذفؽ مٚ ٓ جيزئ ظـ أهِف صٔئٚ يقم افَٔٚمٜ(

وفًٝ مريدا  بَيص ادقوقع  وحند آدفٜ  فف  ٕن ذفؽ يىقل ذم احلََٜٔ وفُْٓٚ إصٚرة اػ أن  هذا افٌدئ  )افقٓء وافزاء ( مـ   

ٝ ًٍٕف يَِك حربٚ مـ ؿٌؾ مٗمتر احلقار  واػ اهلل  ادنتُك ؾٓذا ـام برى مـ ادُْرات  دظٚوؿ افديـ آشالمل  احلْٔػ    وذم افقؿ

 افتل بوّْٓٚ  هذا ادٗمتر .

افاذي  كظوم ايمػدرايمقيبقشٔع رؿًٜ اخلالف  وبًَٔؿ   افدوفٜ اػ أؿٚفٔؿ  وذم احلََٜٔ اػ دويالت    ويتّثؾ ذفؽ ذم  بىٌٔؼ   -8

اؾف  وـام شٌؼ ذـره  أن شقينا  دظٝ افّٔـ اػ ؿٌقل  اإلؿِّٜٔٔ  افٍدرافٜٔ  وهق مىِٛ زِاس شٍٔرزه فْٚ  احلقار   بؾ أحد أهد

 إمـ  افدويل .

 - -0 -ومااـ ادُْاارات  افتاال احتقاهااٚ احلااقار  إوااٚظٜ ادااٚل افااذي هنااك ظْااف  افٌْاال   -9

 (1) "إن اهلل ـره فُؿ ثالثٚ: ؿٔؾ وؿٚل, وإوٚظٜ ادٚل, وـثرة افًٗال  بَقفف :   -0

ؾُؿ مـ ادقال  افتل بوٚع  ذم شٌٔؾ  حتَٔؼ خمىىٚت  افٌرب  وبٍُٔاؽ ادًاِّغ ومتٔأًٓؿ   وبوأٔع جٓاقدهؿ  ؾًّار يواٚع 

ومٔزإٜٔ   بٍْؼ  وفق إٍَٔٝ ذم بٚهبٚ فٌىٝ ـؾ يتٔؿ  يّْال   وـاؾ متًاقل ذم افناقارع وذم اجلاقٓت  وظْاد أباقاب ادًاٚجد  

بٛ صٓري ظذ آؿؾ خالل ؾسة احلقار  )شتٜ أصٓر (  وافًٗال افذي يىرح ًٍٕٜ   هاؾ وداخِٓٚ  وفتٍُِقا  فُؾ ؾَر يّْل برا

 ظْد   افدول إروبٜٔ   وزِس آمـ ظذ وجف اخلهقص  اشتًداد أن يٍْؼ هذه إمقال  فٌِرض  افذي ذـرٕٚ ؟  اجلقاب ٓ  .

حٚت ذم افنقارع وؽرهٚ  فٌىك هذا ادٚل افًدياد ماـ إه  فق بٗخذ  ًٌٕٜ ادٚل افتل  بٍْؼ ذم افدظٚيٜ آظالمٜٔ ؾَط شقاء افِق

 افّْٜٔٔ  افٍَرة  افتل إن أظىٔٝ ذم افنٓر ظؼة آٓف ؾُٖٕام أظىٔٝ افدٕٔٚ .

ومـ ادُْرات إوٚظٜ افقؿٝ ؾٔام ٓ ؾٚودة ؾٔف شقى إصٌٚع افٌراوز  وبَديؿ افٌالد اػ افقرى حًاٚ ومًْاك  ديْاٚ     -11

ٓ بزول ؿدمٚ ظٌد يقم افَٔٚمٜ حتك يًٖل ظـ ظّره ؾٔام أؾْاٚه, وظاـ ظِّاف » : يَقل -0 -ودٕٔٚ  وافٌْل 

 (2)ش ؾٔؿ ؾًؾ, وظـ مٚفف مـ أيـ اـتًٌف وؾٔؿ إٍَٔف, وظـ جًّف ؾٔؿ أباله

ـَ خَيُقُوقَن ذِم   ﴿:ومْٓٚ  زٚفًٜ  أهؾ افًقء  بجّٔع أصُٚهلؿ  وأفقاهنؿ  وبقجٓٚهتؿ  وهلل يَقل   -11 ِذي َٝ افَّ  َوإَِذا َرَأْي

دَ  ًْ ْد َب ًُ َْ َْٔىُٚن َؾاَل َب َََّْٔؽ افنَّ
ًِ ٚ ُيْْ ِه َوإِمَّ  َؽْرِ

ٍٞ ْؿ َحتَّك خَيُقُوقا ذِم َحِدي ُٓ َْٖظِرْض َظْْ ْقِم افيَّٚدَِِغ  آَيٚبَِْٚ َؾ ََ َرى َمَع اْف ـْ  (1) ﴾ افذِّ

                                                           

 ( ظـ ادٌرة بـ صًٌٜ  ريض اهلل ظْف 1477رواه  افٌخٚري )( 1

 ( ظـ أيب برزة آشِّل  ريض اهلل ظْف 2417رواه افسمذي )( 2
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احلاداد, ٓ  مثؾ اجلِٔس افهٚفح واجلِٔس افًقء, ـّثؾ حٚحٛ ادًاؽ وـار» يَقل : -0 -وافرشقل إظيؿ 

 (2)ش يًدمؽ مـ حٚحٛ ادًؽ إمٚ بنسيف, أو دمد رحيف, وـر احلداد حيرق بدٕؽ, أو ثقبؽ, أو دمد مْف رحيٚ خٌٔثٜ

ومـ ادًِقم أن هذه ادجٚفس  ؾٔٓٚ مـ افٌِط واخلقض ذم آيٚت اهلل  بٌر ظِؿ مٚ اهلل بف ظِٔؿ  ٕٚهٔؽ أهنٚ   بًْٔٓٚ زاٚفس   زور داٚ  

 ﴿:هالة   وافٍتْٜ احلٚحِٜ بٚٓختالط  وؽرهٚ ممٚ بَدم مـ ادُْرات   واهلل يَاقل ظاـ اداٗمْغ   ظٌاٚد افارمحـ ؾٔٓٚ مـ ؿىع اف

 ِ ُروا بِآَيِٚت َرهبِّ ِـّ ـَ إَِذا ُذ ِذي َراًمٚ * َوافَّ
وا ـِ ِق َمرُّ ٌْ َِّ وا بِٚف وَر َوإَِذا َمرُّ ُدوَن افزُّ َٓ َٓ َيْن ـَ  ِذي ْٔ َوافَّ َِ وا َظ رُّ

ًْٕٚؿ مَلْ خَيِ َٚٔ ّْ ٚ ُحاما َوُظ َٓ ﴾ (3 ) 

ومـ ادُْرات افتل ٓ يًرف أبًٚدهٚ إٓ أهؾ افًِؿ   وافْير افؼظل افثٚؿٛ  هق مٚ يٖأ  إثر احلاقار ماـ بٌٔار   -42

افدشتقر   هذا وإن ـْٚ ٕرى أن افدشتقر  مـ ووع افٌؼ  وٓ جيقز افتٓقك بف   ؾْحـ ظذ ذيًٜ مـ إمر   جيٛ ظِْٔاٚ 

َٓ َيْعَؾُؿقَن   ﴿:ٚل اهلل بًٚػ ابٌٚظٓٚ   ؿ ـَ  َٓ سَمتابِْع َأْهَقاَء ايماِذي بِْعَفو َو َْمِر هَموسما ْٕ ـَ ا يَعٍي ِم ـْ ُيْغـُقا فَمـَْؽ *شُمؿا صَمَعْؾـَوَك فَمعَم َذِ ُْؿ يَم إَِّنا

ـَ اهللاِ ؾَمْقًئو َوإِنا ايمظاوظمكَِِم زَمْعُضُفْؿ َأْويمَِقوُء زَمْعٍض َواهللاُ َورِمُّ   (4) ﴾ اظْمُتاِؼكَم ِم

ًي َوِذىْمَرى يمَِؼـْقٍم  ﴿:وذم افُتٚب ادْزل مـ ظْد اهلل افٍُٚيٜ  ـام ؿٚل  و َأكزيْمـَو فَمَؾْقَؽ ايْمؽَِتوَب ُيْتعَم فَمَؾْقِفْؿ إِنا دِم َذيمَِؽ يَمَرمْحَ َأَومَلْ َيْؽِػِفْؿ َأكا

 (5)﴾ ُيْمِمـُقنَ 

َرْ ﴿:ويَقل  بًٚػ  ْٕ ٍي دِم ا ـْ َدازما ِ َوَمو ِم ٍء شُمؿا إلَِم َرهبِّ ـْ َرْ ؿْمـَو دِم ايْمؽَِتوِب ِم ٓا ُأَمٌؿ َأْمَثويُمُؽْؿ َمو هَمرا ٍر َيطغُِم زمَِجـَوضَمْقِف إِ
َٓ ؿَموئِ ونَ ِض َو  ْؿ حُيْمَمُ

﴾(6)  

َٓ سَمتا   ﴿:ويَقل اهلل آمرا ظٌٚده بٖمر يَت  آفزام   ُؽْؿ َو ـْ َرزمِّ بُِعقا َمو ُأْكِزَل إيَِمْقُؽْؿ ِم ُرونَ اسما ـْ ُدوكِِف َأْويمَِقوَء وَمؾِقاًل َمو سَمَذىما   (7)﴾ بُِعقا ِم

آيمػؼر ختوهمقن؟ وايمذي كػز زمقده، يمتصبـ فمؾقؽؿ ايمدكقو صبو، ضمتـك ٓ يزيـغ ومؾـى أضمـدىمؿ » : -0 -و يَقل افٌْل  

 شإزانمي إٓ هقف، وايؿ اهلل، يمؼد سمرىمتؽؿ فمعم مثؾ ايمبقضوء، يمقؾفو وَّنورهو ؽمقاء

 (8)ش برـْٚ واهلل ظذ مثؾ افٌٔوٚء, فِٔٓٚ وهنٚرهٚ شقاء: » -0 -دق واهلل رشقل اهلل ؿٚل أبق افدرداء: ح

                                                                                                                                                                                                             

 (68( افًْٚء )1

 ( ظـ أيب مقشك إصًري  ريض اهلل ظْف 2628( ومًِؿ  )2111رواه افٌخٚري ) ( 2

 (73-72افٍرؿٚن )( 3

 (19-18( اجلٚثٜٔ ) 4

 (51( افًٌُْقت ) 5

 (38( إًٓٚم)  6

 ( 3( آظراف ) 7

 (  وحححٜ افًالمٜ آفٌٚين  رمحف اهلل ذم ححٔح اجلٚمع 5رواه أبق داود  رواه ابـ مٚجٜ ) ( 8
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مل يّٝ حتك دل إمٜ ظذ خر ماٚ يًِّاف  -0 -وؿد بقابرت إدفٜ مـ افَرآن وافًْٜ  وإ ٚع إمٜ ظذ أن افٌْل 

ن افرجاقع اػ افُتاٚب وافًاْٜ  ظاذ ؾٓاؿ هلؿ وحذرهؿ ظـ ذ مٚ يًِّف هلؿ  وأن افديـ ـٚمؾ ٓ َٕص ؾٔف ؿٔؿ باال ظاقج  وأ

افهحٚبٜ  وٕوّٜ  ؾٔف افٍُٚيٜ  وافوامن ذم إؿٚمٜ افدٕٔٚ بُٚمِٓٚ ؾوال ظـ دوفٜ مٚ  وٓ ٕحتٚج اػ دشٚبر افٌرب  وفاق ؿاٚفقا ماـ 

ًاِّغ هتٔئاٜ فٍاتح بٚب افتٌِٔس  واخلداع  إٔف  مَتٌس مـ افؼيًٜ آشالمٜٔ  وذم احلََٜٔ  فٔس هذا اػ زرد ختادير دناٚظر اد

 افًِّٜٔ  ـام يًٍؾ اجلراحقن .

وظذ ـؾ حٚل مع  افقوع  احلٚيل ذم طؾ افدشتقر ادقجقد  مع مٚ ؾٔف  إٓ أن إظداء  مل يُتٍقا اػ هذا احلاد باؾ يريادون افزياٚدة 

 وشِٛ ادًِّغ ديْٓؿ صٔئٚ ؾنٔئٚ  

تل اومترصت فمعم سمعطقؾ زمعض آضمؽوم ايمممفمقي مع آومرار هبو  وإكـام سمريـد همعال ؽمبقؾ اظمثول مل يؽتػقا زمعؾؿـي آكظؿي  احلوىمؿي  وايم

ومـ هْٚ ؾامذا بتقؿع مـ بٌٔر افدشاتقر     ايمتبديؾ  ايمؽقم  وإضمالل ايمؼقاككم حمؾ ايممميعي  آؽمالمقي  يمقصغم احلؽؿ نمرزمقو زمثقب فمريب

حىٚط  اخلَِل وافديْل ؿٌاؾ ذفاؽ أؿارب  وإن اظتْاك مـ حٔٞ خدمٝ افديـ هؾ اػ إحًـ أم اػ إشقأ  ٓ صؽ إٔف اػ اإلٕ

جدٓ بتحًغ  بًض افَقإغ  افتل بّْل مـ ادًتقى ادٚدي  وادًٔق إن حهؾ ذفؽ  بادظؿ ماـ افٍُاٚر مَٚباؾ شاِٛ افاديـ  

 وافتْٚزل ظـ إمقر افَىًٜٔ  افتل ٓ خالف ؾٔٓٚ  ومًِقمٜ مـ افديـ بٚفيورة .

بؼقكو الم هذا همتعول معل أطمل ايمؽريؿ الم مرص   مو يعـل سمغقغمهؿ يمؾدؽمتقر اظمرصي   هؾ يعــل ايمرومـل ويمـو فمػمة زمغغمكو ايمذيـ ومد ؽم

 زملمقر ايمديـ وإصالح مو ضمصؾ مـ فمؾؿـي دم ايمـظوم  ايمسوزمؼ  أم ىموكً اظمػوصمئي هل اإلكحطوط  وايمؼمدي مـ هقت الم أطمري 

 قي وايمقؽ زمعض خمويمػوت ايمدؽمتقر اظمرصي اجلديد يمؾمميعي آؽمالم

وهل بًْل أن حٚحٛ افًٔٚدة ذم افتؼيع هق افنًٛ وفٔس "افًٔٚدة فِنًٛ وحده"مـ افدشتقر ادكي:  3ؾَد ورد ذم ادٚدة   

( افتال 2( ومـ بٚب ذر افرمٚد ذم افًٔقن ؾَد بوّـ افدشتقر احلٚيل ماٚدة )2أي مهدر آخر حتك وفق ـٕٚٝ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.

وفُـ ظْد افتحَٔؼ يتٌغ أن هذه ادٚدة ٓ أثر هلاٚ ذم افقاؿاع  "مٜٔ هل ادهدر إشٚد فِتؼيعمٌٚدئ افؼيًٜ اإلشال"بْص ظذ 

 وٓ بٌر افدشتقر افًِامين ادخٚفػ فِؼيًٜ اإلشالمٜٔ فمباال:

 افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ومل بْص ظذ أحُٚم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ. ”مٌٚدئ“أ ( هذه ادٚدة ذـرت بدهٚء ـِّٜ 

يًٜ مثؾ: ٓ رضر وٓ رضار, ودرء ادٍٚشد مَدم ظذ جِٛ ادهٚفح, ومٚ ٓ يتؿ افقاجٛ إٓ بف ؾٓق واجٛ, واحلُؿ ومٌٚدئ افؼ 

وهذه اظمبودئ ممؽـ أن سمشؼمك همقفو ىمثغم مـ ايمؼـقاككم مـع ايمممـيعي يدور مع افًِٜ وجقبٚ وظدمٚ, وافيورات بٌٔح ادحيقرات, 

 اإلؽمالمقي ومع ذيمؽ ختتؾػ معفو دم إضمؽوم.
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فِتؼيع, ومًْك هذا إٔف يُّـ أن بُقن هْٚك  -ويمقسً اظمصدر ايمقضمقد ب( هذه ادٚدة ذـرت أن افؼيًٜ هل ادهدر إشٚد ا 

ًٚ يامثؾ مـ يَقل: )ٓ إفف أشٚد إٓ اهلل( بدًٓ مـ أن يَقل  ٓ إفف إٓ "مهٚدر إوٚؾٜٔ فِتؼيع بزاحؿ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ. وهذا متٚم

هق ادؼع افقحٔد ذم اإلشالم ا ؾٓؾ بٌَؾ هذه افنٓٚدة مـ أحد أم يًاد ؿٚوِٓاٚ ـاٚؾرا. وهاذه ماـ حٔاؾ واواًل  ا ٕن اهلل "اهلل

 افَقإغ ظذ افنًقب ادًِّٜ.

ج ( أن هذه ادٚدة ٓ شِىٚن هلٚ ظذ افَوٚة ذم ادحٚـؿ وإٕام هل ختٚضٛ ادؼظغ )ـام يًّقهنؿ( ذم زِس افنًٛ )افزدٚن( وهبذا 

 ( ذم افدشتقر افتل بْص ظذ أن احلُؿ ذم ادحٚـؿ بٚفَٕٚقن.165حُّٜ افدشتقريٜ افًِٔٚ واشتْدت إػ ادٚدة )أؾتٝ اد

, وفذفؽ ظْدمٚ أحدر ادًتنٚر حمّد حمّقد ؽراب )افَٚيض وَلذا يؿـع أي وموٍض مـ أن حيؽؿ زمويممميعي زمدًٓ مـ ايمؼوكقن ايمقضعل  

وٌط بحٚفٜ شُر بغ بٚفىريؼ افًٚم, مل يٍْذ هذا احلُؿ واظتز بٚضال رؽؿ إٔاف واؾاؼ  ادكي( حُام بٚجلِد ثامٕغ جِدة ظذ رجؾ

افًْٜ ٕٕف خٚفػ افَٕٚقن بزظّٓؿ.بؾ واظتز هذا احلُؿ مٖخذا ؿوٚؤٚ ود ادًتنٚر حمّقد ؽراب وأرشِٝ إفٔاف اإلدارة افًٚماٜ 

 ؾٔف بىالن احلُؿ حٔٞ ؿٚفٝ: ( بٌغ1981ا 81ا 5فِتٍتٔش افَوٚول بقزارة افًدل مٖخذا ؿوٚؤٚ رؿؿ )

ويٗخذ ظذ هذا احلُؿ: إٔف دٚ ـٚن مـ ادَرر إٔف ٓ ظَقبٜ إٓ بْٚء ظذ ؿٕٚقن, وٓ ظَٚب إٓ ظذ إؾًٚل افالحَاٜ فتاٚريخ ٍٕاٚذ " 

ّف افَٕٚقن, وأن افًَقبٚت ؿد حكهٚ وفٔس مـ بْٔٓٚ مٚ ؿٙ بف احلُؿ بجِد اداتٓؿ, ؾٕ٘اف يُاقن ؿاد خاٚفػ افَإٚقن مماٚ يها

 "بٚفٌىالن

َؾ افَٚيض حمّد حمّقد ؽراب بًد هذا احلُؿ إػ وطٍٜٔ إداريٜ بًٔدة ظـ افَوٚء.د( ـام أن هذه ادٚدة افثٕٜٚٔ ماـ افدشاتقر   َِ ُٕ وؿد 

ًٚ حلُؿ اهلل وفُْف بًديؾ حدر ٕن أـثر مـ ثِاٞ أظواٚء زِاس افناًٛ بَادمقا  جٚءت بْٚء ظذ بًديؾ دشتقري وفًٔٝ ابٌٚظ

افتًاديؾ  1981أبرياؾ  31, ؾٖؿر زِس افنًٛ ذم جًِتف ادًَْادة ذم 1979يقفٔق  16ض أحُٚم افدشتقر ذم بىِٛ فتًديؾ بً

( مـ افدشتقر ظذ افنًٛ ذم اشتٍتٚء صًٌل أجري ذم يقم 189ادَسح وواؾؼ ظِٔف, ثؿ ظرض هذا افتًديؾ حًٌام بَ  بف ادٚدة )

ٕٚؾذًا مـ يقم إظالن ٕتٔجٜ آشتٍتٚء أي أن هاذا افتًاديؾ افدشاتقري  ؾقاؾؼ ظِٔف افنًٛ, وأحٌح هذا افتًديؾ 1981مٚيق  22

جٚء بْٚء ظذ مقاؾَٜ أؽٌِٜٔ افْقاب ثؿ مقاؾَٜ أؽٌِٜٔ افنًٛ افذيـ يُِّقن شِىٜ بًديؾ افَٕٚقن وافدشتقر, ومل جيئ ٕن افؼيًٜ 

ًٚ أن يًدل هذ ًٚ حلَاف وفأس هل احلٚـّٜ ظذ افدشتقر وافَٕٚقن, وبٚفتٚيل ؾ٘ن افنًٛ يِّؽ أيو ه ادٚدة ويُقن باذفؽ مًاتخدم

ًٚ ظذ افؼيًٜ, ٕن افدشاتقر يًىال افًأٚدة فِناًٛ وحاده وٓ  ًٚ ذم مٔزان افدشتقر, بْٔام يًد ذم مٔزان افؼيًٜ آثاًم خٚرج زرم

أن بىٌاؼ شاقاًء واؾاؼ يًىٔٓٚ فِؼيًٜ, بْٔام ذم اإلشالم ٓ يِّؽ أي ظدد مـ افْٚس ا ؿؾ أو ـثر ا أن يٌر مـ افؼيًٜ افتل جيٛ 

 إـثرون ظِٔٓٚ أم رؾوقا.
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ها ( ـام حُّٝ ادحُّٜ افدشتقريٜ افًِٔٚ أن هذه ادٚدة ٓ أثر رجًل هلٚ, وبٚفتٚيل ؾال يُّـ أن يًاتْد إفٔٓاٚ ذم بٌٔار أي ؿإٚقن 

 ٌٜٔ افًيّك مـ افَقإغحدر ؿٌِٓٚ, وحٔٞ أن إؽٌِٜٔ افًٚحَٜ مـ افَقإغ ؿد حدرت ؿٌِٓٚ ؾال اثر هلذه ادٚدة ظذ إؽِ

( ظذ أن 189, 113, 112, 119, 118, 117, 86, 4, 3, 2و ( أمٚ ؾٔام يهدر بًدهٚ مـ ؿقإغ ؾَد ٕهٝ مقاد افدشتقر )ا, 

افًٔٚدة فِنًٛ وحده وأن حؼ إحدار افَقإغ فرؤس اجلّٓقريٜ وٕظوٚء زِس افنًٛ, ومٚ يهادر ماـ ؿاقإغ حتاك أن 

 )بهدر إحُٚم وبٍْذ بٚشؿ افنًٛ( " 72"( وادٚدة 3افؼيًٜ اإلشالمٜٔ. يتْٚؿض ـثر مْٓٚ مع

.وبْص "شٔٚدة افَٕٚقن أشٚس احلُؿ ذم افدوفٜ"( ظذ: 64( ويْص افدشتقر ظذ شٔٚدة افَٕٚقن ووجقب افتزامف: ؾتْص ادٚدة )4

اجلريّٜ وبِؽ افًَقبٜ ؿاد وردت ذم افُتاٚب  حتك وفق ـٕٚٝ هذه، "وٓ صمريؿي وٓ فمؼقزمي إٓ زمـوء فمعم وموكقن"( ظذ: 66ادٚدة )

 وافًْٜ وا ع ظِٔٓٚ ظِامء إمٜ.

 افَٕٚقن ادخٚفػ ذم مًيؿ مقاده فِؼيًٜ ـام شْرى. "احلُؿ ذم ادحٚـؿ بٚفَٕٚقن"( بْص ظذ أن 165وادٚدة )

يشؼمط همـقؿـ يـتخـى رئقسـو " ( مـ افدشتقر ظذ75( ٓ ينسط افدشتقر فرؤس اجلّٓقريٜ ذط اإلشالم!!!, ؾتْص ادٚدة )5

يمؾجؿفقريي أن يؽقن مرصيو مـ أزمقيـ مرصيكم، وأن يؽقن متؿتعو زموحلؼقق اظمدكقي وايمسقوؽمقي. وأٓ سمؼـؾ ؽمــف فمــ أرزمعـكم ؽمــي 

 "مقالديي.

ؿ اظمقاؿمـقن يمدى ايمؼـوكقن ؽمـقاء، وهـ"( ظذ: 41( ويًٚوي افدشتقر بغ ادًِؿ وؽر ادًِؿ ذم ـؾ احلَقق حٔٞ بْص ادٚدة )6

 ."متسووون دم احلؼقق وايمقاصمبوت، ٓ متققز زمقـفؿ دم ذيمؽ زمسبى اجلـس أو إصؾ أو ايمؾغي أو ايمديـ أو ايمعؼقدة

يٗدي روأس "( ظذ: 79( يًَؿ رؤس اجلّٓقريٜ ظذ احسام افدشتقر وافَٕٚقن وفٔس ظذ احسام افؼيًٜ حٔٞ بْص ادٚدة)7

أومسؿ زموهلل ايمعظقؿ أن أضموهمظ خمؾصو فمعم ايمـظوم اجلؿفقري "م مْهٌف افّٔغ أبٜٔ: اجلّٓقريٜ أمٚم زِس افنًٛ ؿٌؾ أن يٌٚذ مٓٚ

 ."وأن أضمؼمم ايمدؽمتقر وايمؼوكقن، وأن أرفمك مصويمح ايمشعى رفمويي ىمومؾي، وأن أضموهمظ فمعم اؽمتؼالل ايمقؿمـ وؽمالمي أراضقف

( 91افؼيًٜ اإلشالمٜٔ حٔٞ بْص ادٚدة )( يًَؿ ـؾ ظوق ذم زِس افنًٛ ظذ احسام افدشتقر وافَٕٚقن وفٔس ظذ احسام 8

أومسـؿ زمـوهلل ايمعظـقؿ أن أضمـوهمظ "يًَؿ ظوق زِس افنًٛ أمٚم ادجِس ؿٌؾ أن يٌٚذ ظِّف افّٔغ أبٔاٜ: "مـ افدشتقر ظذ: 

 "خمؾصو فمعم ؽمالمي ايمقؿمـ وايمـظوم اجلؿفقري، وأن أرفمك مصويمح ايمشعى، وأن اضمؼمم ايمدؽمتقر وايمؼوكقن

ياٗدي "( مـ افدشتقر ظاذ 155 احسام افدشتقر وافَٕٚقن وفٔس ظذ احسام افؼيًٜ, حٔٞ بْص ادٚدة )( يًَؿ افقزراء ظذ9

أومسؿ زموهلل ايمعظقؿ أن أضموهمظ خمؾصو فمـعم ايمـظـوم "أظوٚء افقزارة أمٚم رؤس اجلّٓقريٜ, ؿٌؾ مٌٚذة مٓٚم وطٚوٍٓؿ افّٔغ أبٜٔ: 
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فمك مصويمح ايمشعى رفمويي ىمومؾـي وأن أضمـوهمظ فمـعم اؽمـتؼالل ايمـقؿمـ وؽمـالمي اجلؿفقري، وأن أضمؼمم ايمدؽمتقر وايمؼوكقن، وأن أر

 ."أراضقف

ضمؼ إيمغوء أي فمؼقزمي أو ختػقػفـو، ويمؽــ ٓ يسـؿح يمؾؼـويض زمـوحلؽؿ ( مـ افدشتقر رؤس اجلّٓقريٜ 149( ـام بًىل ادٚدة )11

 ِد ظذ صٚرب اخلّر.ـام ذـرٕٚ ذم حٚدثٜ افَٚيض حمّقد ؽراب حْٔام حُؿ بٚجل زمويممميعي فمعم طمالف ايمؼوكقن

 هذا وؿد شّع مـ رؤًٓٚ احلٚيل افًديد مـ افُِامت ادْنقرة ظز افٔقبٔقب ظذ شٌٔؾ ادثٚل . 

 وإٔف فٔس مـ افؼيًٜ آشالمٜٔ  وإٕام هق حدٌّ شٔٚد   فِرؤس أن ئَّف أو ٓ ئَّف .  اكؽور ضمد ايمرسومي -*

 َف .وإٔف حد شٔٚد ٓ ذظل ـًٚب  اكؽور ضمد ايمردة -*

 وإٔف فٔس مـ افيوري  اربداءه.   ايمدفمقة الم ىمشػ احلجوب -*

 افْهٚرى  وهذا ذم ـثر مـ افَِٚءات . خموؿمبي ايمـصورى  زمؾػظ إطمقاكـو -* 

دون أي وٌقط ظِٔٓؿ  وٓ يتهقرا إْٔٚ  ٕناُؾ أي خىار ظِأٓؿ أو ٕاامرس أي همتح  اظمجول أموم آومبوط أن يامرؽمقا ديـفؿ   -*

 ـذا يَقل . وٌقضٚت ودهؿ  

 افًٚؾرات  ظذ مقاحِٜ اجلٓقد  ذم ٕؼ افٍـ .  سمشجقع ايمػـوككم وايمػـوكوت -* 

وؽرهٚ وؽرهٚ  ممٚ مل أؿػ ظِٔف وـؾ مٚ أذت افٔف إٍٓٚ ؿد وؿٍٝ ظِٔف بٍْز   وشًّتف بٖذين  واهلل  ادًتًٚن  ًٕاٖل اهلل أن يٖخاذ 

 بٖيديْٚ اػ ـؾ خر .
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 موذا زمعد احلقار : 

تِػ افرؤى ؾٔام يتًِؼ بام شٖٔأ بًد احلقار  ٕٕف حديٞ ظـ ادًتٌَؾ   وٓ يًِؿ ذفؽ آ اهلل  وإٕاام ُٕتٍال باًٌض افادٓوؾ  ؿد خت

 وادٗذات  ذم هذا .

قار  ؾّام ظِؿ  ئَْٚ  مـ خالل بًض  أهٚؾف  ومتىٌِٚبف  وممُـ أن ًٕتٍٔد ممٚ ؿد ـتٛ ذم أثْٚء هذا افٌحٞ  مـ آمقر  ادًتٌَِٜٔ فِح

 مْٓٚ ظذ شٌٔؾ ادثٚل .

 بقريط افٌالد ذم افًامفٜ فٌِرب  افُٚؾر  بٚظتٌٚره  ادرجع ظْد افْزاع  ٕٕف ادؼف وادًٗول . -1

افتؤٔؼ ظذ افدظٚة اػ اهلل  افذيـ  ئٌْقن احلؼ مـ افٌٚضؾ  ويدظقن اػ إخذ بٚفديـ وظدم  افتنٌف بٚفُاٚؾريـ    -2

ادُْرات وافروٚ هبٚ  وربام بُقن مٚدة مًتَِٜ ذم افَٕٚقن  بنر اػ هذا  حتاٝ وافذيـ  ٓ يىَٔقن افًُقت ظذ 

صًٚرات متْقظٜ مْٓٚ ظذ شٌٔؾ ادثٚل  مٚ ًًّٕف أن  مـ وؿػ  مٚ يًّقٕف بٚفتحريض اإلظالمل  وهاق يًْال 

ض ظِٔاف  ظدم إُٚر ادُْر ظذ أهِف  فٔامرس ـؾ إًاٚن رأياف ومذهٌاٜ  حتاٝ طاؾ ؿإٚقن حئّاف ماـ آظاسا

وافتحذير مْف  وهذه حٔٚت مرة ومٚ فًـ بْل إهاؤؾ  ظذ افًْٜ إٌٔٔٚوٓؿ  إٓ بًٌٛ هذا )ـٕٚقا ٓ يتْٚهقن ظاـ 

 مُْر ؾًِقه  فٌئس مٚ ـٕٚقا يهًْقن (

إتنٚر افًٍٚد بىريَٜ رشّٜٔ  يوّْٓٚ افَٕٚقن  ـٕٚتنٚر آختالط  وبًٌٚبف  وافٌدع وأححٚهبٚ  حتٝ صًٚر احلريٜ   -3

 يدظقا افٔٓٚ احلقار.  افتل 

ؾتح بٚب أمؾ فِحوٚرة افٌربٜٔ بٖن بْقع جٓقدهٚ ذم افتُّـ ماـ افاٌالد افًربٔاٜ حًاٚ ومًْاك  يتّثاؾ ذفاؽ   -4

بتُثٔػ إٕنٚء اجلًّٔٚت  وافَْهِٔٚت  وادُٚبٛ   وؽرهٚ ممٚ بُاقن هلاؿ مقواع ؿادم  ذم افاٌالد  آشاالمٜٔ  

 وافًربٜٔ ظذ وجف اخلهقص. 

حلقار ؿؤٜ آشتٍتٚء  ظذ افَوٚيٚ  ادختِػ ؾٔٓٚ  ـٚفَؤٜ اجلْقبٜٔ  أو ؿؤٜ حًدة ؾ٘ن حهاؾ وممٚ يٖأ بًد ا  -5

افتهقيٝ ظذ إٍهٚل  اجلْقبٔغ  فزم ذفؽ  وبقػ بٍْٔذه زِس آمـ  وـذا بىرح ؿؤٜ حاًدة  ؾا٘ن حهاؾ 

ِّؿ فذفؽ  وؿد يتقؾر ذفؽ إذا ضٌَٝ افٍدرافٔ ٜ افتل هل أحد أهداف احلاقار   افتهقيٝ ظذ إٍراد احلقثل هبٚ  ُش

 م2113/ 11/ 27ـام ٕص ظِٔف خىٚب  افًٍر آمريُل  وافًقيني أثْٚء  زٔئٓؿ اػ حًْٚء  هذا افًٚم 
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 طمومتي :

أخل افُريؿ  ممٚ شٌؼ ذـره فًِؽ ؿد بٌغ فؽ  إْٔٚ ٕيرٕٚ اػ هذه افَؤٜ وهل   ؿؤٜ احلاقار  ماـ مْاٚطر متًاددة  مْٓاٚ افدئْاٜ  

ٓٚ  افًٔٚشٜٔ  ومْٓٚ افًَِٜٔ  وبْٔٚ  وجف افٍٚرق بغ  ادٍٓقم افؼظل فِحقار  وادٍٓقم افٌريب فف  وأن افذي دظل افٔف   وروج فف ومْ

 هق ادٍٓقم افٌريب ٓ  افؼظل ؿىًٚ ـام بْٔٚ  مـ خالل ادٍٚهٔؿ  وآهداف .

افًِامء افْٚححغ  وبْٔقا أن ـِّٜ احلقار  أحِٓٚ حؼ فُـ أرياد هذا وفتًِؿ أخل افُريؿ أن افًِامء  ؿد وؿٍقا مـ هذا إمر مَػ 

هبٚ بٚضؾ  ووؿٍقا مقؿٍٚ صجٚظٚ   ومل يٌٚفقا بام يَقفف افْٚس  ظْد ذفؽ   وـٚن مـ أول مـ بُِؿ ظِٔاف وبْٔاف  هاق صأخْٚ افًالماٜ  

 ( ضمقار ايمقؿمـ همسود وهمتـها بًْقان )1434/ ربٔع أول  27افْٚحح إمغ  حئل بـ ظع احلجقري  شدده اهلل  ذم خىٌٜ  ًٜ 

ؾام هق هذا احلقار؟ ومٚ هق هذا افدمٚر فٌِِدان وافنًقب وزحزحتٓٚ ظام أرادهٚ اهلل بًٚػ مْٓٚ شاقاء ذم  وـٚن ممٚ ؿٚفف إٓذاك ؾٔٓٚ :

هَموؽْمَتْؿِسْؽ زمِويماِذي  ﴿:يٜ افًِؿ أو احلُؿ أو ذم افؼع أو ؾٔام حيتٚجف مـ أمقر ديْٓؿ افذي ان اشّتًُقا بف ـٕٚٝ هلؿ افًًٚدة إبد

ُف يَمِذىْمٌر يماَؽ َويمَِؼْقِمَؽ َوؽَمْقَف سُمْسَليُمقَن*َواؽْمَلْل مَ  ْسَتِؼقٍؿ * َوإِكا اٍط مُّ َؽ فَمعَم ِسَ ؽُمـؾِـَو َأصَمَعْؾـَـو ُأوضِمَل إيَِمْقَؽ إِكا ـْ َأْرؽَمْؾـَو ِمـ وَمْبؾَِؽ ِمـ رُّ

ًي ُيْعَبُدونَ  ـِ آَِلَ مْحَ   (1) ﴾ ِمـ ُدوِن ايمرا

, خترج فف مٚء ظذب مـ افْٚر. هذا بًٔد. هذه ايمذي يبتغل مـ هذه احلقارات ؽمالمي مـ ايمػتـ ىمويمذي يبتغل اظموء مـ صؿقؿ ايمـور ...

أشٌٚب زحزحٜ احلُاؿ افؼاظل.  . بًِّقن وؾَُؿ اهلل أن هذه احلقارات هل مـ أشٌٚب زحزحٜ احلُؿ افؼظل.احلقارات ذ

َوَأِن اضْمُؽؿ زَمْقـَُفؿ زمَِؿآ  ﴿:وهذا إظراض واهلل يَقل: َراضٜٔ افتل هل حُؿ افنًٛ ًٍٕف بًٍْف. وهل بىٌٔؼ وبٍْٔذ وبرشٔخ فِديّ

اَم ُيِريُد اهللَُّأكَزَل اهللُّ َوَٓ سَمتابِْع َأْهَقاءُهْؿ َواضْمَذْرُهْؿ َأن َيْػتِـُقَك فَمـ زَمْعِض َمو َأكَزَل اهللُّ إيَِمْقَؽ هَمنِن سَمَقيما  َأن ُيِصقَبُفؿ زمَِبْعِض ُذُكقهِبِْؿ  ْقْا هَموفْمَؾْؿ َأكا

ـَ ايمـاوِس يَمَػوؽِمُؼقَن  ـَ اهللِّ ضُمْؽاًم يمَِّؼْقٍم ُيقومِـُقنَ *َوإِنا ىَمثغًِما مِّ ـُ ِم ـْ َأضْمَس وِهؾِقاِي َيْبُغقَن َوَم   (2)﴾ َأهَمُحْؽَؿ اجْلَ

ُل وُمْؾ إِنا َصـاَليِت َوُكُسـؽِل َوحَمَْقـوَي وَ ﴿واهلل شٌحٕٚف وبًٚػ يَقل :  يـَؽ يَمـُف َوزمِـَذيمَِؽ ُأِمـْرُت َوَأَكـْو َأوا مَمَـويِت هللِِّ َربِّ ايْمَعـوظَمكَِم *َٓ َذِ

 (3)﴾ اظْمُْسؾِِؿكمَ 

إػ أن يُقن افرأي واحلُؿ وافتَرير إخر هاق فًِاٚحٜ وفِّجِاس وهلاٗٓء  هذه احلقارات ؾٔٓٚ زحزحٜ هذه إمقر افؼظٜٔ

افذيـ ادحٚوريـ وأححٚب بِؽ افُراد. أٓ بًِّقن أن هذا احلقار ؾٔف ظدد مـ افٔٓقد, افذيـ يًّقن بٚدختٚريـ أي أختروا و

                                                           

 (45-43(افزخرف)  1

 (51-49( ادٚودة)  2

 (163-162(إًٓٚم)  3
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, ظْادهؿ ماـ  -0 -ظدد مـ افٔٓقد, مقاضْقن, حقار وضْل. وؾٔف أظداد مـ افرواؾض, شٌٚبٜ أححٚب افرشاقل 

فْكة ديـ اهلل؟ أهاذا جاٚء فْكاة  افؼك ومٚ دوٕف, وؾٔف اإلصساـل وافًٌثل وافْٚسي وشٚور افٌالء. مٚ يٌتٌك مـ ذفؽ؟ أهذا

 ديـ اهلل؟

, مـ حٔٞ يُقن ؾٔف إوًٚف ويل إمر وإوًٚف حقبف وإوًٚف حجتف. واحلُؿ فِنٚرع. هذا هذا احلقار هق زظزظٜ فألمـ ...

 ؾتح بٚب افٍقى, هل اددٕٜٔ, هل افٍٔديرافٜٔ, هل افؤٚع, هل افؤٚع, هل افتٍِٝ ظـ احلؼ واهلدى

, ٓ صؽ إٔف مـ هذا افٌٚب, بٚدحٚـٚة وادحُٕٚاٚت, وـثارة ر هق شِٛ خلرات افٌالد ورزؿٓٚ وثّرهتٚ وممتُِٚهتٚإن هذا احلقا... 

 افٍتـ واإلختالؾٚت وافتحزبٚت,...

 ومتُغ افًٍٓٚء, هذا مـ ظالمٚت افًٚظٜ. هذا احلقار هق متِٔؽ افًٍٓٚء ٕظْٚق افٍوالء, هذا أشٚشف

فمعم ايمـوس ؽمـقات طمـدافموت يصـدق همقفـو  ؽمقليت ذفؽ ظـ أيب هريرة وؽره )) ـام ثٌٝ -0 -وؿد ؿٚل رشقل اهلل 

ايمؽوذب ويؽذب همقفو ايمصودق ويممتـ همقفو اخلوئـ وخيقن همقفو إمكم ويـطؼ همقفو ايمرويبضي ومقؾ :ومو ايمرويبضي؟ ومول ايمرصمؾ ايمتوهمـف 

 ((.يتؽؾؿ دم أمر ايمعومي

. متُاغ ٕهِاف. روى مًاِؿ ذم ظـ احلؼ, بُثر افٌٚضؾ وشاقاد أهِافاحلقارات هذه بقارات, ؾتـ, ؾتـ. أرضار حموٜ. زحزحٜ 

ؿٚل: ))إن افدٕٔٚ حِقة خية وإن اهلل مًتخٍُِؿ ؾٔٓٚ ؾْٔيار  -0 -ححٔحف ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف أن افٌْل 

 ـٔػ بًِّقن ؾٚبَقا افدٕٔٚ وابَقا افًْٚء ؾ٘ن أول ؾتْٜ بْل إهاؤؾ ـٕٚٝ ذم افًْٚء((. 

افّٔـ ذم هذا احلٚل افذي هق ظِٔف مـ متُغ فِٔٓقد واإلصساـٜٔ وافراؾوٜ وافًٌثٜٔ وافْٚسيٜ وؽرهٚ ماـ افًِامٕٔاٜ  واهلل فق حٚر

واحلداثٜٔ وشٚور أهؾ افٌٚضؾ وإهقاء. فق حٚر افّٔـ ـؾ مْٓؿ يِّؽ افَْٚضر ادَْىرة, ـؾ ؾرد مـ افذهٛ وافٍوٜ, فُٚن ذفؽ 

 فؼع اهلل.بًٚشٜ وٕحًٚ وبالء مٚ مل يَْٚدوا 
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َؼك َوَٓ سُمْظَؾُؿقَن هَمتِقالً  ﴿: ـِ اسما ْكَقو وَمؾِقٌؾ َوأطِمَرُة طَمغْمٌ ظمَِّ  (1) ﴾ وُمْؾ َمَتوُع ايمدا

ٍى َوسَمىا  ﴿:. مٚذا بٌْل ظْٓؿ أمقاهلؿ؟ (2) ﴾ َمو فِمـَدىُمْؿ َيـَػُد َوَمو فِمـَد اهللِّ زَموٍق  ﴿: ًْ َيَدا َأيِب ََلَ  (4) ﴾ سَمبا

 يٖأ اخلر, وإٓ ؾ٘ن هذا هق شحؼ أمقر افدٕٔٚ وافديـ, ـؾ يِػ إػ ؾُره وحزبف. هذا ظذ ؾرض إٔف

ٕهنؿ  يْيون ٕير مـ ٓ بًره مهِحٜ أو حازب    وكظريي أهؾ ايمسـي وموؿمبي  متحدة دم هذه ايمؼضقي  وٓ أفمؾؿ طمالهمو زمقـفؿ  همقفو 

ٚ يًقد ظِٔف بٚفير  ديْٚ ودٕٔٚ  ودٚ ـٚن مهٓؿ  بٔٚن احلؼ  وظدم وبٚفتٚيل ـٕٚٝ ٕيرهتؿ ثٚؿٌٜ  حتّؾ هؿ أمٜ بُٚمِٓٚ وبنٍؼ ظِٔٓٚ  مم

  اإلؽسار  بٚفٌٚضؾ   مل يُسثقا  مـ  هتقك افْٚس هبذا آمر  وفربام حزوا ظذ مٚ يْٚفقٕف مـ أذى  وحتَر  وظدم مٌٚٓت بام يَقفاقن

ؿد ؿاٚل فْاٚ  أهاؾ افًِاؿ  ؾِٔتْاٚ شاًّْٚ  وذفاؽ حاغ  وفُْٓؿ يْتيرون افٔقم افذي يذـر افْٚس ؾٔف  ٕهحٓؿ وبٔٚهنؿ  ويَقفقن 

 يتجرظقن مرارة  افٍُرة  وبًٌٚهتٚ .

همسـتذىمرون مـو أومـقل يمؽـؿ   ﴿:ؾٓذه ـِّٜ حؼ  شْٔتٍع هبٚ مـ أراد اهلل فف اخلر وافًالمٜ  وبُقن حجٜ ظذ مـ خٚفٍٓٚ واحلاٚل 

 ﴾ وأهمقض أمري الم اهلل

 ٌف وشِؿهذا وحذ اهلل ظذ خر خَِف وظذ آفف  وحح

 ـتٌف : أبق شِٔامن شِامن بـ حٚفح افًامد  ؽٍر اهلل فف

 ها1434/ ٚد إوػ /26فِٜٔ آحد  

 حًْٚء  ااا احلتٚرش ااا  مًجد أيب بُر افهديؼ ريض اهلل ظْف

                                                           

 .(77( شقرة افًْٚء):1

 (96(شقرة افْحؾ):2

 (1( شقرة ادًد)3
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