
1 
 

 

 

 



2 
 

الىجشىلتسلف المَى  تػذٕالقشق   

  

الخوٌٖ٘ االهبم ووب ٗشاُ   

 )لذس سشُ(

  

  

 الجبحج

 هبله هْذٕ خلػبى

  

  

1-2-2118  

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

لخالغٔا  

 

الحىَهٔ المبدسٓ يلى حفم استمالل  ؛اى الذٍلٔ تًٌٖ االهٔ

يجبسٓ يي االلل٘ن الزغشافٖ الوحذٍد الزٕ ، ، ٍالَقئااله

حػَل الذٍلٔ يلى ، ٍالطشي٘ٔ ،الذٍلٔٗذخل ؾوي حوبٗٔ 

االيتشاف ثْب هي لجل دٍل الًبلن ثبيتجبسُ الوػذس لطشي٘تْب 

ٍالًاللبت  ،ث٘ي دٍل الًبلن لتتوتى ثوب تتوتى ثِ غ٘شّب هي الذٍل

ٍلوب وبًت ل٘بدٓ االهِ ث٘ذ الوشرً٘ٔ  ٍالًلو٘ٔ ٔالس٘بس٘ٔ ٍالخمبف٘

ٍوبًت  ،الٗٔ الفمِ٘الًل٘ب الحى٘ؤ ٍالم٘بدٓ االساله٘ٔ ثم٘بدٓ ٍ

ٍاالستًوبسٗٔ تسلف قغ٘بًْب لزا وبى ضًبس  الىجشى المَى

 لىجشىتػذٗش الخَسٓ االساله٘ٔ قشٗمب لتػذٕ تسلف المَى ا

      ووب ٗشاُ االهبم الخوٌٖ٘ )لذس سشُ( .
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 الومذهٔ

 

التٖ تجشص هي ٍاى التحذٗبت التٖ تْذد الحؿبسٓ االساله٘ٔ 

ٍتحول تحت ق٘بتْب ، ٍتتحشن ثطىل ٍاسى الٌكبق ،الذاخل

 ،يشاؼٍتمَم ثبستجبحٔ الذهبء ٍاالهَال ٍاال ؛االفىبس التىف٘شٗٔ

ٍالوسلو٘ي ثذافى  ،الذٗي تحت ستبس الذٗي لغشؼ تطَِٗ سؤً

 ،الزٕ ٗسًى الى سلت االهَال ؛هي االستىجبس الًبلوٖ

ٍؾى االسجبة ٍ،ٍتَرِ٘ االتْبهبت ،ٍاستغالل الذٍل الؿً٘فٔ 

لس٘بدٓ الجلذاى االساله٘ٔ  الذاخل٘ٔلغشؼ التذخل فٖ االهَس ؛ 

ٍصسو الفتي  ،تي ٍالتىف٘شٍاستخذام ادٍاتْن لٌطش الًٌف ٍالف،

الرت٘بح الًبلن االسالهٖ ثشهتِ  ؛ٍالًذٍاً٘ٔ ،ٍاالحمبد الكبئف٘ٔ

فمذ اثتلى الوسلوَى ثْزا . ٍاًتبد الفىش التىف٘شٕ ،هي الذاخل

ٍالمتل ًٗن ٍثبت الٌبس ًٗ٘طَى  ،تٌتطش التفشلٔت ؤٍثذ ،الذاء 

ٍاالهبى ثذافى الغلَ فٖ الذٗي ، ثً٘ذٗي يي السالم ٍاالهي
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ٍلتل  ،ٍاغجحت الذٍل الًشث٘ٔ فٖ توضق ،تحشٗؽ هي االرٌجٖث

 ،ثل ثذافى الهلن ؛ٍاتْبهبت ل٘س ثسجت االختالف الس٘بسٖ

 ٍالتستش ثمٌبو  الذٗي. ،ٍالزْل

لطًبس تػذٗش الخَسٓ  سَء الفْن؛ فٖ ّزا الجحج الوتَاؾى ًج٘ي 

اٍ المػَس فٖ  ،للذٗي الخبقئٔثسجت المشاءات  االساله٘ٔ

هي  الوذفَئٍاالقوبو الوبل٘ٔ  ،اٍ االغشاءات ،ٌٗ٘ٔالذ الوًشفٔ

ًًٍشف اٍ غ٘ش هجبضش ، سَاء اوبًت ثطىل هجبضش ؛لجل االرٌجٖ

الكشق التٖ ٌٗجغٖ اى تستًولْب الطًَة ٍالذٍلٔ ؤٍ الواسسبت 

الحوٌٖ٘  اإلهبملوَارْٔ االستىجبس الًبلوٖ ووب ٗشاُ  الًبلو٘ٔ

   . 

االهجشٗبل٘ٔ الًبلو٘ٔ تسًى  الىجشىفٖ الَلت الزٕ وبًت المَى 

الخَسٓ الفشٗذٓ  فبًجخمتربّذٓ للس٘كشٓ يلى الذٍل الوستؿًفٔ ، 

يي ثمِ٘ الخَسات ثخػبئػْب الٌبدسٓ ثبستجبقْب الفىشٕ  الوتو٘ضٓ

الًمبئذٕ الًلوٖ لتؿى حزشّب االسبس لجٌ٘بى ثذؤ غشحِ هٌز 

حتى ؤهتذ الى يْذ الشسَل هحوذ ثشاّ٘ناجٖ ٌيْذ ال
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يلِ٘ ٍآلِ(، ٍسبس يلى ؤٗذٕ ؤهٌِ٘ تحت لَاء االئوِ  )غلى اهلل

ى االحفبد تحت لَاء الوًػَه٘ي)يلْ٘ن السالم( ، ح٘ج ؤًتمل ال

ٖ )لذس سشُ(، ثخػبئع خف )ٍالٗٔ ٌاالهبم الخو٘

 ٍالَالٗٔالفمِ٘(،ٍاستجبقْب ثحبوو٘ٔ الفمِ٘ ،الى هػذس الحبوو٘ٔ 

ِ٘ )غلى هشتجف ثبهلل يض ٍرل ٍلذ ٍلى ًج ٍغالح٘بت التطشٗى

 اهلل يلِ٘ ٍآلِ(، ووب لبل فٖ وتبثِ الًضٗض )الٌجٖ ؤٍلى ثبلواهٌ٘ي

  (1) هي ؤًفسْن(

 

 

 

 

 

 

 

 االحضاة. (1)
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هي االئوِ الى غبحت الًػش ، ٍفٖ  ٍالَالٍٗٔٗتسلسل الحىن  

ٍثػَسٓ ضشي٘ٔ للفمِ٘ الزبهى  الَالٗٔيػش الغ٘جٔ تستمش 

لو٘ي فٖ اهَس الزٕ ٗلٖ ؤهَس الوس (،الذٌٗ٘ٔ الوشرً٘ٔ)للطشائف

، ٍل٘بدٓ االهٔ لجٌبء الذٍلٔ الذً٘ب ٍاٙخشٓ ٍٗتػذى لطاًٍْن

االساله٘ٔ ّزا الوٌْذ االغ٘ل الًو٘ك، ٍالذيَٓ الًبلو٘ٔ توْ٘ذا 

 لتػذٗش الخَسٓ االساله٘ٔ للًبلن ؤروى

 .ٍهي اهلل التَف٘ك
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اإلساله٘ٔحم٘مٔ ضًبس: تػذٗش الخَسٓ   
 

 

لن ٗكلًَا يلى حم٘مٔ ضًبس  هى االسف الطذٗذ اى اغلت الزٗي

 خبقئٔ، ٗتػَسٍا ثبًِ هحبٍلِ اإلساله٘ٔتػذٗش الخَسٓ 

ٍرْٔ غ٘ش  ، ٍتَرِْ٘ثبلس٘بسٔالستغالل االسالم، ٍصرِ 

، اٍ ًطش الؿً٘فٔاٍ احتالل الذٍل  ،غح٘حِ، اٍ ٍرِْ تَسًِ٘

االسّبة، ٍالحشٍة، ٍارجبس الطًَة الى االٗوبى ثذٗي االسالم 

. اٍ اًْن ًٗتمذٍى ثبًِ هحبٍلِ الستًبدٓ ٍفشؼ افىبسُ ثبلمَٓ

، اٍ تىَٗي اهجشاقَسِٗ الحتالل الًبلن، اإلساله٘ٔالفتَحبت 

توبهب يي  هختلفٔ ٍالحم٘مٍٔالوخبٍف تىَى اسَؤ هي رله؛ 

ال ٌٗفه احذّوب يي  ٍالس٘بسّٔزُ االفىبس، ال ضه اى الذٗي 

ٗتػَسًٍِ االخش، ٍلىي تػذٗش الخَسٓ ل٘ست ثبلوٌهبس الزٕ 

ديَُ للتحشس هي الْ٘ؤٌ للمَى الًبلو٘ٔ الىجشى سَاء  ًْبأل

ال ضشلِ٘ ال غشثِ٘ "ٍايالى ضًبس  الغشث٘ٔهٌْب، اٍ  الطشل٘ٔ
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.لٌطش االسالم فٖ ول هىبى؛ الى الخَسٓ  "روَْسِٗ اسالهِ٘

حَسُ يبلو٘ٔ ٍال ارجبس يلى االقالق، ثل تٌطش يي  اإلساله٘ٔ

ي اسؾِ٘ لهَْس الوٌمز ٍالتجل٘غ ،ٌٍّب ال ثذ ه الْذاٗٔقشٗك 

ٍٓلَمَذٕ " التٖ ثطش ثْب خبلك الىَى. الذٍلٍٔثٌبء ّزُ  للجطشٗٔ

وَتَجٌَٕب فِٖ الضَّثَٔسِ هِيْ ثًٕٓذِ الزِّوْشِ ؤَىَّ الْإَسٕؼٓ ٗٓشِحُْٓب يِجٓبدِٕٓ 

 (1.) "الػَّبلِحَٔىَ بِىَّ فِٖ ّٓزَا لَجٓلَبغًب لِمََٕمٍ يٓبثِذِٗيَ

اهلل اال  ٍٗإثى ثإفَاّْنًَس اهلل  ٗكفئَاٗشٗذٍى اى ٍلبل تًبلى: 

ؤى الْذف َّ ًطش الًذل  (2)اى ٗتن ًَسُ ٍلَ وشُ الىبفشٍى

فٖ ول هىبى فٖ الًبلن، ٍاصالٔ الحزت يي ٍرِ الذٗي 

 االسالهٖ لً٘ن ًَسُ وبفٔ اسربء الًبلن. اى هًٌى تػذٗش الخَسٓ 

 

 115-116االًج٘بء (1)

 32 التَثٔ(2)
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 قَسِٗ تغضٍ الًبلن ووب ٗهي الزبّلَى، اٍ ل٘س اى تىَى اهجشا

 اًِ احتالل لذٍل الًبلن الغ٘ش اسالهِ٘، ٍالتٖ ال تًتٌك االسالم 

 الحم٘مٔوال ،  خشٗي.يلى اٙ ٍاألسلحٔاٍ ّٖ اضْبس السَ٘ف 

ًفىش فٖ تػذٗش افىبسًب ٍحمبفتٌب االساله٘ٔ  ألًٌبخالف رله ،

، يلى الخمبفّٔزُ  الى ثلذاى الًبلن الزٗي هي حمْن اى تحل فْ٘ن

اٗمبل ٍتَي٘ٔ الطًَة لتطْذ ثلذاًْن  ألرلًكبق اٍسى ؛

االٗوبى ،ٍتَيِ٘ ضًَة الًبلن لمكى اٗذٕ المَى الًهوى يي 

ًفسْب هوب تًبًِ٘  ثةًمبرحشٍات الوسلو٘ي، ٍاست٘مبل الطًَة 

هي ّ٘ؤٌ االخشٗي؛ الزٗي ٌْٗجَى حشٍاتْن ٍٗؿلَى افىبسّن. 

 الفشلٔحبل فٖ )ضَْد َُْٗ( ٍّزا حك هطشٍو ووب َّ ال

التٖ تتزَل ٍتكشق اثَاة الجَ٘ت فٖ الغشة ٍتٌطش  الوس٘ح٘ٔ

،ٍتٌطش افىبسّب هي خالل الىتت، ٍالٌطشات،  الوس٘ح٘ٔاالفىبس 

ٍوبفِ الَسبئل دٍى إ  التلفضًٍَٗ٘ٔااليالم، ٍالوحكبت 

 هًبسؼ اٍ إ اتْبم َٗرِ الْ٘ب.
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ووب ثٌ٘ب ثبى االيالم  فوب ّٖ الَس٘لٔ ٍالكشٗك الػح٘ح ؟ قجًب

يٌػش هْن هي يٌبغش تػذٗش الخَسٓ االساله٘ٔ ،ٍرله ثجزل 

يلى حم٘متِ، ثَاسكٔ ٍسبئل االيالم  ثبإلسالمالزَْد للتًشٗف 

،ٍالومشٍءٓ ٍّٖ هساٍلِ٘ يه٘وِ تمى يلى يبتمٌب،  الوسوَئ

ٍرله يي قشٗك الْذاٗٔ ٍاالسضبد ٍاالستحَار يلى للَة 

غَتٌب الى  ثةٗػبلٍتحم٘ك االّذاف الٌبس؛ لٌطش التًبل٘ن 

اسوبو الًبلن اروى هي الطشق الى الغشة. ٍل٘س يولٌب َّ 

تكج٘ك االسالم فٖ ثالدًب فحست، ثل السًٖ يلى ًطشُ الى 

اسربء الوًوَسٓ، ٍرله ثَحذٓ الىلؤ ًستك٘ى حول ساٗٔ 

االسالم تشفشف فٖ ول هىبى . ٍهب يلٌ٘ب اال السًٖ فٖ تَرِ٘ 

سفبسات فٖ وبفِ اسربء الًبلن ٍتىل٘فْن ثبلسًٖ الًبهل٘ي فٖ ال

 إلًزبص، ٍالتًبهل االخاللٖ لإلغالحالى رًل اهبوٌْن لبيذُ 

التغ٘ش ًٍطش الكبثى االسالهٖ ٍاالخاللٖ ٍالتزس٘ذ الًولٖ 

للتًبل٘ن االساله٘ٔ ٍرله؛ ثتشلِ٘ افًبلٌب ٍسلَو٘بتٌب للًبلن هي 

ٍوزله تمى  خالل الٌطبـ الفىشٕ، ٍالخمبفٖ، ٍاالخاللٖ.
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الوساٍل٘ٔ يلى قلجِ الزبهًبت فٖ وبفِ اسربء الًبلن 

ٍالوطبسؤ فٖ الػحف ٍالوزالت االرٌج٘ٔ، ٍالجشٌّٔ يلى 

ؤحم٘ٔ الخَسٓ االساله٘ٔ ثبى تٌطش افىبسّب ووب َّ الحبل لجم٘ٔ 

فمف، ثل وبفِ الًبهل٘ي فٖ  الكلجٔاالدٗبى، ٍل٘س االلتػبس يلى 

ء السَاح الزاّج٘ي الى دٍل الخبسد ٍالوتَارذٗي ٌّبن. سَا

الغشة اٍ الًبهل٘ي، ٍالًول يلى تَرْْ٘ن الى قشق ٍاسبل٘ت 

، ثبألخالقالًبلو٘ٔ ٍتػذٗشّب  الذيَٓالذيَٓ، ٍالتجل٘غ لْزُ 

ٍالًول الػبلح ٍثج االفىبس الٌ٘شٓ فٖ وبفِ الوزبالت 

، ٍالفىشٗٔ، ٍتزس٘ذ الًمبئذ الحمٔ التٖ ٍاالرتوبي٘ٔ، االلتػبدٗٔ:

ٍالتػشف ثٌحَ ٗلفت اًهبس االخشٗي،  سَاء وبًَا ؤربًت  ًتجٌبّب

دٗبى اخشى .ٍهحبٍلِ الشد يلى وبفٔ ؤم وبًَا ٗحولَى افىبسا أل

 التىف٘شٗيالذيبٗبت التٖ تطٌْب االرْضٓ الغشث٘ٔ ٍيوالئْب اهخبل 

فال ثذ هي الذفبو يي االسالم ٍاٗؿبح االهَس لىبفِ  .ّنٍغ٘ش

الت االياله٘ٔ، ٍالًول يلى ضًَة الًبلن ٍالشد يلى ول الحو

الزَْد  ثإلػىاقالو ضًَة الًبلن يلى حمبئك االهَس، ٍالًول 
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الى اٗػبل غَت الوهلَه٘ي ٍالوؿكْذٗي، ٍهب يبًَا هي 

ٍفؿح هااهشاتْب.  الغشثٍ٘ٔٗالت هي االستًوبس، ٍالْ٘ؤٌ 

ٌٍٗجغٖ الًول يلى اسسبل الَفَد الى ثمِ٘ الجلذاى؛ لتٌَٗش ارّبى 

االسالم الحم٘م٘ٔ، ٍوست االيالم  ثإّذافًشٗف الطًَة ٍالت

الًبلوٖ الى ربًجٌب ؛الى الم٘ن االًسبً٘ٔ ال ثذ هي اى تًشف ٍتخ٘ش 

، ثبألفًبلهطبيش االخشٗي، ٍتزس٘ذ الم٘ن االخالل٘ٔ للذٗي 

سَاء وبًت هي  الذيٍَٓالسلَو٘بت، ٍالتًبهل يي قشٗك 

متْن الخبسد، ام هي الذاخل؛ ٍرله ثتَرِ٘ السَاح ٍوست ح

فٖ افىبسًب السبه٘ٔ ٍالًول يلى تَسًِ االيالم  هي الذاخل 

ٍالخبسد.  ٍالم٘بم ثىبفٔ الَسبئل لذين الَحذٓ ٍالوحبفهٔ يلْ٘ب 

هي خالل غذ رو٘ى الخغشات التٖ ٗذسْب االستًوبس هي خالل 

يوبلتِ، هي الذاخل ٍصرْن فٖ للت االهِ االساله٘ٔ فبلَارت 

٘ي فٖ غفَف الوسلو٘ي، هوي التػذٕ لْاالء الًوالء الوٌذس

ٍتطى٘ل رجْٔ تمف اهبم الَحذٓ  الكبئف٘ٔٗحبٍلَى احبسٓ الفتي 

االساله٘ٔ ٍتطت٘ت ضولْب، ٍاى تجذٕ للًبلن حسي ًَاٗبّب فٖ 
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الًول يلى اغالح الًبلن ٍهب ًٗبًِ٘ هي هحي ٍهػبئت ٍهًبًبٓ 

هي وبفِ اسربء الًبلن ًٍطش الًذل االلْٖ هي  الْ٘ؤًٌٍضو 

ٓ الىلؤ ٍالتحشن ًحَ االّذاف ٍالحج يلى الخَسٓ خالل ٍحذ

ٍتحف٘ض ول الوستؿًف٘ي فٖ االسؼ، فٖ االيتوبد يلى اًفسْن 

ٍتحشٗشّب هي لجؿٔ المَى الًهوى  ثإًفسْنٍاستغالل حشٍاتْن 

 ٍالَحذٍٓالَلَف ثَرِ ول هي ٗىَى يبئمب فٖ ٍرِ التمذم 

 ه٘ٔاإلسالاالساله٘ٔ ٍالًول يلى الذخَل الى وبفِ الذٍل 

ٍتَي٘تْب لتىَى ًَآ حم٘م٘ٔ ٍثزسٓ وٖ تخوش اًَاس الًذالٔ 

 .ثإوولِ ًَس االسالم للًبلن ٍبؾبءٓ
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فلسك٘ي و٘ف٘ٔ استًبدٓ المذس ٍ  

 

ثًذ تطخ٘ع الوطىلٔ ٍؤسجبثْب ٍيللْب الوتشاوؤ يلى هذى  

ٍيلى هذى سٌ٘ي َد هي الضهي، يول اإلهبم الخوٌٖ٘يم

 ُ األسجبة ٍسفًْب، هي يوشُ الطشٗف يلى هًبلزٔ ّز

ٍوبى َٗرِّ الوسلو٘ي بلى الحمبئك التٖ تسبيذ فٖ حبل 

االيتوبد يلْ٘ب ؤٍ االستفبدٓ هٌْب فٖ استًبدٓ المذس ٍفلسك٘ي، 

 ٍهي ّزُ الحمبئك ٍالومَالت ٍالخَاثت:
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ام ؤٍالً: الًَدٓ بلى اإلسالم الوحوذٕ األغ٘ل ٍهٌبثًِ ٍااللتض

ب لن ًًذ بلى اإلسالم، ه": ثإحىبهِ، ٗمَل اإلهبم الخوٌٖ٘

بسالم سسَل اهلل، فسَف تجمى هطبولٌب يلى حبلْب ٍلي ًستك٘ى 

 ."حل لؿ٘ٔ فلسك٘ي

حبً٘بً: سفؽ الوًبّذات ٍاتفبلبت الػلح ؤٍ الوسبٍهبت 

ٍالتٌبصالت هى ّزا الى٘بى اللم٘ف، ألىَّ فٖ رله بيكبء الطشي٘ٔ 

 لَرَد ّزا الى٘بى الغبغت )بسشائ٘ل( ٍايتذاءاتِ، ثٌ٘وب

ٍغ٘ش  الوكلَة ايتجبسُ و٘بًبً غبغجبً هحتالً بسّبث٘بً هتسلكبً

بى هًبّذٓ وبهت دٗف٘ذ ": ضشيٖ. ٗمَل اإلهبم الخوٌٖ٘

ٍؤهخبلْب تْذف بلى هٌح الطشي٘ٔ اليتذاءات )بسشائ٘ل( ٍلذ 

  ."غ٘شت الهشٍف لػبلح )بسشائ٘ل(

 "بسشائ٘ل"بًٌٖ ايتجش هطشٍو االيتشاف ثـ":  ووب ٗمَل

بسحٔ ثبلٌسجٔ للوسلو٘ي ٍثوخبثٔ االًفزبس ثبلٌسجٔ ثوخبثٔ الى

للحىَهبت، ٍبًٌٖ ايتجش اإليالى يي هًبسؾٔ رله فشٗؿٔ 

 ."بساله٘ٔ وج٘شٓ
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حبلخبً: الوجبدسٓ اللتالو هبدٓ الفسبد التٖ ٗوخلْب ٍرَد الى٘بى 

ٍهوبسسبتِ.  اإلسشائ٘لٖ ٍل٘س الَلَف فمف فٖ ٍرِ ايتذاءاتِ

بى )بسشائ٘ل(غبغجٔ، ٍٗزت ؤى ": لخوٌٖ٘ٗمَل اإلهبم ا

تغبدس ثإسشو ٍلت، ٍقشٗك الحل الَح٘ذ َّ ؤى ٗمَم األخَٓ 

 ."الفلسكٌَ٘٘ى ثبلمؿبء يلى هبدٓ الفسبد ّزُ ثإسشو ٍلت

ساثًبً: االستفبدٓ هي اإلهىبًبت ٍالَسبئل الًسىشٗٔ الوستٌذٓ 

ٗزت ٍهي ؤرل ": لى اإلٗوبى، ٗمَل اإلهبم الخوٌٖ٘ب

مذس، االستفبدٓ هي الوذافى الشضبضٔ الوتىلٔ يلى تحشٗش ال

اإلٗوبى ٍلذسٓ اإلسالم، ٍتشن اللًت ثبلس٘بسٔ التٖ ٗٔطن هٌْب 

 ."سائحٔ االستسالم، ٍالتخلٖ يي فىشٓ بسؾبء المَى الىجشى

خبهسبً: الذيَٓ بلى الَحذٓ ث٘ي الوسلو٘ي هي ارل هَارْٔ 

يلى ثزسٓ ٍالمؿبء  "بسشائ٘ل"التحذٗبت ٍيلى سؤسْب هَارْٔ 

لمذ ؤوذت ": ٗمَل اإلهبم الخوٌٖ٘ ،الفسبد التٖ توخلْب
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دائوبً يلى ٍحذٓ الوسلو٘ي فٖ الًبلن لوَارْٔ األيذاء ثوب فْ٘ن 

 .")بسشائ٘ل(

بًٌٖ ؤتوٌى ؤى ٗتخلػَا هي االختالفبت، "ٍٗمَل لذس سشُ: 

ٍؤى تتَرِ الحىَهبت ًحَ المؿبٗب اإلساله٘ٔ ٍؤى ٗمكًَا 

 ."غذٓ السشقبً٘ٔ هي ؤساؾْ٘نثوط٘ئٔ اهلل ّزُ ال

ٔ، ّذاف الفلسكٌ٘٘ٔ الطشٗفٔ ٍالوحمسبدسبً: الذفبو يي األ

ٍحوبٗٔ الوزبّذٗي ٍدين اًتفبؾتْن، ففٖ رله السج٘ل بلى 

يلى الجلذاى ": شٗش فلسك٘ي. ٗمَل اإلهبم الخوٌٖ٘تح

اإلساله٘ٔ ؤى تذافى ثىل لَاّب يي األّذاف الفلسكٌ٘٘ٔ، ٍؤى 

ٍٗمَل لذس سشُ:  "لتحشسٗٔ فٖ الًبلنتذافى يي الحشوبت ا

ٌٗجغٖ ؤى ًمذم الذين لتهبّشات ٍاًتفبؾٔ الطًت الفلسكٌٖ٘ "

لغَل الغبغت ل٘تغلت يلى ّزا ا "بسشائ٘ل"همبثل نلن 

بلى  بًْن هزبصٍى فٖ الػشف": ، ووب ٗمَل"ٍالوفتشس

يلى الالرئ٘ي  حذ الخلج هي سْن اإلهبم يزل

 ."ٍالوطشدٗي ٍالوٌبؾل٘ي
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ؾغف الطًَة الوسلؤ يلى الحىّبم إلحشارْن ٍدفًْن  سبثًبً:

، ٍثبتزبُ استخذام المَٓ "بسشائ٘ل"ًحَ الوَارْٔ هى 

: الًسىشٗٔ فٖ همبثلْب ٍسالح الٌفف. ٗمَل اإلهبم الخوٌٖ٘

برا ؤسدتن ؤى تٌمزٍا فلسك٘ي فًلى الطًَة ؤى تخَس ثٌفسْب "

ٗزت ": ، ٍٗمَل"هبتْب لوَارْٔ )بسشائ٘ل(ٍتذفى حىَ

لى الطًَة دفى حىَهبتْن للٌَْؼ ثزذٗٔ لوَارْٔ ؤهشٗىب ي

ٍرله ثبستخذام المَٓ الًسىشٗٔ ٍسالح  "بسشائ٘ل"ٍ

  (1)"الٌفف

 

 

 

 

 

، الكجًٔ  75-74ظ ،ٖ خف األهبم الخوٌ٘( هشوض ًَى للتإل٘ف ٍالتشرؤ، 1)

.م ،ضجىٔ الوًبسف االساله2116ٔ٘-1437ُالخبً٘ٔ،  
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سبئل االستىجبس ٍ

 االهشٗىٖ

 

لبهت الذٍل الىجشى         

فٖ استخذام ٍسبئل ال 

ى ثبل ٍتخفى يي تخكش يل

ذٗذٓ ياالرّبى ٍّٖ خكف 

ٍتزضئٔ الذٗي،  الوزّج٘ٔاّوْب استخذام الفتٌِ ٍاضًبل الًٌشات 

 فمبهَا ثذساسٔفمبهت ثذساسٔ ٍتحل٘ل خػبئع الطًَة، 

الزغشافٖ   طبف هَاسدّب الكجً٘٘ٔ، ٍالوَلى تقجً٘ٔ الجلذاى ٍاو

حشٍات ٍفك٘ٔ ًهب ٗتًشفَا يلِ٘ هي هػبدس  سزلَا ولٍٗ

 وبلزّت، ٍالزَاّش، ٍالوًبدى.
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الم٘بم ثبلس٘كشٓ الس٘بس٘ٔ ٍااللتػبدٗٔ لطًَة الًبلن الخبلج، 

ٍالذٍل الٌبه٘ٔ ثحزٔ االًتذاة ؤٍ االستخوبس، ًٍطش الخمبفبت 

ٍالٌبيْن هي ارل اى  استًجبد الطًَة الؿً٘فٔ ألرلالوٌحكٔ، 

 رّن.َتهل تحت ًف

ٍلبهت ّزُ الذٍل ثبالست٘الء يلى همذسٓ الطًَة تحت 

بى ٍاالهي ٍهٌبغشٓ الًوبل ضًبسات الذفبو يي حمَق االًس

ه٘ي، ٍلبهَا ثوسبيٖ ثطًبسات صائفِ وطًبس ًضو ٍَالوهل

ؤسلحٔ الذهبس الطبهل لززة اّتوبم الطًَة . ٍّوتْن الغضٍ 

ٕ ٍااللتػبدٕ ٍالس٘بسٖ ٍالًسىش ٍاالرتوبيٖالخمبفٖ 

االًهؤ التٖ تطىل خكشا اٍ ايبلٔ  ؤسجبـٍالسًٖ ٍساء 

، ٍالتحىن ثبلغضٍ الخمبفٖ يي قشٗك الزبهًبت لتطش  ألّذافْن

 ؤفىبسّن تحت لٌبو الحشٗٔ الضائف.

ؤهشٗىب وإلَى دٍل الًبلن استخذهت الَسبئل لٌْت الوَاسد 

ال  ٍألًْبالكجً٘٘ٔ ٍاالست٘الء يلى حشٍات الجلذاى الخبؾًٔ لْب، 

َسو يي استىبة إ رشٗؤ هي ارل فشؼ سلكبتْب تت
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الوستؿًفٔ ، ٍالم٘بم الستخوبس همذسات الطًَة الوهلَهٔ ٍ

فمبهت ثتمس٘ن   ى تمذم اٍ تٌو٘ٔ ّزُ الطًَةٍثبلح٘لَلٔ د

الًبلن حست هب تشاُ هػلحتْب ٍاستًوبس الطًَة ٍاستًجبدّب ، 

داد ٍالم٘بم ثخذاو الطًَة الوستؿًفٔ ٍالذيَٓ الضائفٔ الستش

حشٗبتْب هي الوغتػج٘ي ، ثٌ٘وب تشى تػشٗحبتْن تخبلف 

ٍالتٖ ال تمشّب الذٗبًت٘ي الوس٘ح٘ٔ ٍالَْ٘دٗٔ  الذٌٗ٘ٔتًبل٘وْن 

فوي الَغبٗب الًطشٓ )ال تسشق(، ًٍستًشؼ التػشٗحبت 

االخ٘شٓ للشئ٘س االهشٗىٖ تشاهت حَل السًَدٗٔ ٍالىَٗت 

ؼ اٍ حتى ئس ٍالذٗش دٍى هًبسٌبٍاخ٘شا الًشاق ٍاهبم الى

 تٌجِ٘ ّزا التػشٗح الىبهل:
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تػشٗحبت الشئ٘س االهشٗىٖ تشاهت ثسشلِ الٌفف 

 الًشالٖ ًٍْت ول حشٍاتِ

  

غشح الشئ٘س االهشٗىٖ تشاهت؛ فٖ ارتوبو غحفٖ لبل فِ٘: 

 15ثإى الًشاق لذِٗ حبًٖ ؤوجش حمَل ًفف فٖ الًبلن ثم٘ؤ 

لذ توت  تشلَ٘ى دٍالس ، ٗإتٖ حبً٘ب ثًذ السًَدٗٔ. ر٘طْن

ؤثبدتِ.. لذْٗن ر٘ص ؾً٘ف ، ؤًِ هزتوى فبسذ يلى ؤٗٔ حبل، 

فبًب للت ثجسبقٔ ضذٗذٓ، لَ  ٍول ضٖء  ٌّبله فبسذ توبهب.

 يبد االهش لٖ فسأخز الٌفف.

ساال الحذ الػحف٘٘ي: هبرا يي الحذ االدًى الزٕ ٗزت يلْ٘ن 

 دفًِ همبثل تحشٗشّن؟

تشلَ٘ى دٍالس،  1.5 ًَا لٌبتشاهت: يلى ؤلل تمذٗش يلْ٘ن اى ٗذف

لى ؤلل تمذٗش. ٍؤؾبف لبئال: يٌذهب رّجت الى ّزا ي

ٌّبن)الًشاق( ؤًب للت  اًب ؤفتشؼ ؤًٌب سٌإخز الٌفف. فْل 
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))الى    ٌّبله يجبسٓ لذٗؤ يي الحشة تمَ سٌإخز الٌفف.

  الوٌتػش تًَد الغٌبئن(( 

ؤًب للت ارا وٌب سٌتشن الًشاق فل٘ىَى الٌفف لٌب يلى االلل، 

ذفًَا هب يلْ٘ن، ٍؤتت يٌبٍٗي الػحف الشئ٘س٘ٔ تشاهت ل٘

 ٕس٘بدٓ .. ر ٕؤًسبى فؿ٘ى، ٗشٗذ اى ٗإخز الٌفف هي ثلذ ر

س٘بدٓ !!!  يلى هْلىن هًٖ؛ ؤال تشٍى الٌبس تٌْت ٌّبن !!! 

 )تػف٘ك(  

 ٍال ٗػذق اًب سَف اخز حشٍتْن .سَف اخز الٌفف.  

 شاق؟ؤًت تذهش حشٍٓ الً الكشٗمٔالػحفٖ: ؤل٘س ثْزُ 

تشاهت: ال...ال...ديٌٖ ؤلَل له ض٘ئب: ال َٗرذ ضٖء ؤسوِ 

 الًشاق. ال َٗرذ ضٖء ؤسوِ الًشاق. لبدتْن فبسذٍى.

 الػحفٖ: لىي الًشال٘٘ي ٗختلفَى هًه؟

تشاهت: ؤسوح لٖ ... ال َٗرذ يشال٘٘ي، اًْن همسو٘ي الى فػبئل 

 هختلفٔ.

 ٌفف؟الػحفٖ: ؤلي تىَى ثحبرٔ الى لَات ؤهشٗى٘ٔ لحوبٗٔ ال
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تشاهت: ًًن.. سإؾى حلمٔ حوبٗٔ حَلْن سإؾى حلمٔ حوبٗٔ. 

 ًٍإخز ول الخشٍٓ ّزا هب ٗزت فًلِ..

 الػحفٖ: و٘ف تإخز الٌفف ؟ و٘ف ستفًل رله؟ 

تشاهت: ًتشن لَات ٌّبن، حن ًس٘كش يلى الوٌبقك التٖ فْ٘ب 

الٌفف. الٌبس ٌّب ال تًشف اى الًشاق ، ثبى لذْٗن حبًٖ ؤوجش 

 ٖ الًبلن. فٖ ول الًبلن.هخضٍى للٌفف ف

 الػحفٖ: ؤرى ؤًت ستجمٖ لَات فٖ الًشاق ثًذ ّزُ السٌٔ؟

 تشاهت: سأخز الٌفف .

الػحفٖ: ؤًب ال ؤفْن و٘ف ستإخز الٌفف؟ ّل ّزا ًٌٖٗ ستجمٖ 

 لَات ٌّبن ؤٍ ؤًه ستذخل فٖ الًشاق؟

 تشاهت: ؤًت سوًتٌٖ... سأخز الٌفف

 الػحفٖ: لىي هبرا سٌفًل ثخػَظ ّزا االهش؟

تشاهت: ًجمى ًٍحوٖ الٌفف ًٍإخز الٌفف، ًٍذفى ألًفسٌب تشلَ٘ى 

ًٍػف هي الذٍالسات ؤٍ ؤوخش ًٍذفى لجشٗكبً٘ب ٍثبلٖ الذٍل 

التٖ سبيذتٌب ٍؤى ال ًجمى ؤغج٘بء رذا. ًمكٔ ؤخشى ثخػَظ 
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ّزا الوَؾَو: ؤًب دائوب ؤلَل وبى هي الوفشٍؼ ؤى ًإخز الٌفف 

 (1)هي الًشاق. )تػف٘ك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق فَٗطتن ، تشاهت ٗػشح ثسشلٔ ًفف الًشاالوػذس: َٗ تَ٘ة : تحت يٌَاى:(1)

 .تحت يٌَاى: تشاهت: الًشاق لن ًٗذ هَرَدا ٍالٌفف لٌب ، ٍؤٗؿبًالًشاق
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 حمَق االًسبى ٍالتو٘٘ض الًٌػشٕ يتذ الغشة
 

اًْن ٗتحذحَى يي حمَق االًسبى ٍٗجشسٍى رشائوْن تحت ضًش 

الًسىشٗٔ يلى الطًَة  حمَق االًسبى ٍتستغفل رشائوْب

إلسشائ٘ل ٍتسلكْن تحت هٌهوِ االهن االساله٘ٔ ٍديوْب 

هي الذٍلٖ للذفبو يي الوستىجشٗي ذٓ ٍهزلس االالوتح

ٍّزُ الوٌهوبت  الؿً٘فٔهٌحْن الفشظ للتسلف يلى الذٍل ٍ

هي غًٌْن ٍل٘ست لخذهٔ الوهلَه٘ي ًٍطش الًذالٔ ثل تسلف 

، لأللَٗبءفبء ٍهٌح الحك الؿً ِال داًااللَٗبء يلى الؿًفبء 

ال ٍالزَالى ٍؾوْب  الفلسكٌٍ٘٘ٔاست٘الئْب يلى االساؾٖ 

 وطشًٗٔ "الف٘تَ"الوغتػجٔ يي قشٗك استخذام   نساؾْ٘

فًلى الوسلو٘ي اى ًٗشفَا هخككبت االهشٗىبى ٍاى  الغبة.

ثبلَحذٓ ٍالتًبٍى ٗجشصٍا لَٓ االسالم الحم٘م٘ٔ ٍالتحلٖ 

ٍهمبقًٔ الوٌتَربت  الًشثٍ٘ٔل االلتػبدٕ ٍالس٘بسٖ ث٘ي الذ
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ٍيذم التسبّل هى ّزُ الذٍل ٍحذ فشظ االستخوبس  الغشث٘ٔ

التٖ توذّب االٗبدٕ االستًوبسٗٔ للس٘كشٓ يلى الخشٍات الكجً٘٘ٔ 

ل حبل اًتْبء ثبى ّزُ الذٍل ستتخلى يي ّزُ الذٍ، ٍالًلن 

هػبلحْب ٍاستغاللْب، ٍهي الؿشٍسٕ االضبسٓ الى الًوالء الزٗي 

 الوٌكمٔالفتي فٖ  إلضًبل وإدآخذهْن دٍل االستىجبس تست

ٍالذٌٗ٘ٔ ٍالمَه٘ٔ هي ارل تزضئٔ الجالد  الكبئف٘ٔثطتى اضىبلْب 

هي االضبيبت التٖ تشٍرْب ّزُ الذٍل  ستَح٘ذّب. ٍالحزثذل 

ٍفتح ؤثَاة اللزَء  الغشث٘ٔ الخمبفٔالفتٌِ ؤٍ ًطش  إلضًبل

استً٘بة  ألرلاالًسبًٖ ل٘س 

ُ الطًَة ٍاالفشاد ٍاحتؿبى ّز

ًطش حمبفتْن  ثل هي احل

خذٗش ٍافىبسّن ٍسوَهْن ٍت

ٍهحبٍلتْب  يمل٘تْن ٍروَدّب.

لفشؼ هطشٍو االيتشاف 
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 ٗطتى الكشق. ٍهسبيذتْب ثةسشائ٘ل

(1) سجل الوَارْٔ  

 الَيٖ ٍال٘مهٔ  -1

ؤْٗب األخَٓ ٍاألخَات األيضاء دافًَا يي وشاهتىن اإلساله٘ٔ 

ّجَا ثال َّادٓ فٖ هَارْٔ ؤيذائىن، ؤٕ ٍالَقٌ٘ٔ ح٘خوب وٌتن، ٍ

ؤهشٗىب ٍالػًَْ٘٘ٔ الًبلو٘ٔ ٍالمَى الىجشى فٖ الطشق 

ٍالغشة، ٍال تإخزون لَهٔ الئن فٖ الذفبو يي الطًَة 

 ٍالجلذاى اإلساله٘ٔ، ٍؤيلٌَا ؤهبم الوأل ههبلن ؤيذاء اإلسالم.

بخَتٖ ٍؤخَاتٖ الوسلو٘ي، بًىن تًلوَى ثإى المَى الىجشى 

 فٖ الطشق ٍالغشة تمَم ثبستالة وبفٔ حشٍاتٌب الوبدٗٔ

 

 

 الطبعة، 78-71ص ،ينماا امي(مجعية املعارف الاسالمية الثقافية، الاس تكبار الامرييك يف لكامت الا1)

.ا، ش بكة املعالف الاسالمية 2118-ه1429الاوىل،  
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ٍالوًٌَٗٔ ٍتتشوٌب ًًبًٖ الفمش ٍالتجً٘ٔ الس٘بس٘ٔ ٍااللتػبدٗٔ 

لخمبف٘ٔ ٍالًسىشٗٔ. فخَثَا بلى سضذون ثحخبً يي ضخػ٘تىن ٍا

اإلساله٘ٔ، ال تستىٌَ٘ا للهلن، ٍافؿحَا ثَيٍٖ تله الخكف 

الوطاٍهٔ التٖ ٗشسوْب الكبهًَى الذٍلَ٘ى ٍيلى سؤسْن 

 ؤهشٗىب. 

بى بسشائ٘ل تله الغذٓ السشقبً٘ٔ فٖ الطشق األٍسف لذ 

ال تىف الَ٘م يي  لو٘ي، ٍبًْباستَلت يلى المجلٔ األٍلى للوس

ٍلتل  لوى

األيضاء بخَاًٌب 

فلسك٘ي  فٖ

ٍلجٌبى ٍتضسو 

الفشلٔ ثىل هب ؤٍت٘ت هي ؤسبل٘ت ض٘كبً٘ٔ؛ ف٘زت يلى ول 

هسلن ؤى ًٗذ ًفسِ لوَارْٔ بسشائ٘ل. ٍبى ثلذاًٌب اإلساله٘ٔ فٖ 

 ؤفشٗم٘ب الَ٘م تمبسٖ الًٌبء الطذٗذ هي ً٘ش ؤهشٗىب ٍاألربًت 
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يلى الطًَة ؤى تٌْؽ للتغلت  (99/9/1979)(1)ٍيوالئْن

يلى ول ّزُ الوطبول، ٍرله ألى الحىَهبت ـ بال هب ًذس 

ف٘وب لَ وبى ـ تطبسن تله المَى الىجشى فٖ تًذٗبتْب، ٍلْزا 

فةًٌب ال ًشى ؤٕ سد فًل ٗػذس هي حىَهبت الجلذاى اإلساله٘ٔ 

بصاء رشائن ؤهشٗىب، ٍحتى برا غذس رله هي ؤحذ فةًِ ال ًٗذٍ 

( بى الطًَة برا لن 6/8/1981)(9)شد والمؤى ٗىَى هز

تتوتى ثوخل ّزُ ال٘مهٔ ٍّزا االًسزبم فلتًلن ؤًْب هحىَهٔ 

ثتسلف الحىَهبت الفبسذٓ ٍؤهشٗىب الوزشهٔ ٍضتى المَى 

 ( 13/6/1989)(3)الىجشى

 

 

16021- (-159، ظ11غح٘فٔ اإلهبم، د (1)  

.73-72، ظ13غح٘فٔ اإلهبم، د (2)  

.198، ظ16غح٘فٔ الٌَس. د(3)  
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 ٍحذٓ الىلؤ  -9

بى الًبلن اإلسالهٖ الَ٘م ٗمبسٖ الًٌبء هي ؤهشٗىب، فبًملَا بلى 

الوسلو٘ي فٖ لبسات الًبلن الوختلفٔ سسبلٔ هي اهلل ٍّٖ سفؽ 

 الًجَدٗٔ بال اهلل تًبلى.

ف٘ب هسلوٖ الًبلن! ٍٗب ؤتجبو دٗي التَح٘ذ، بى اختالف الىلؤ 

ووب  ،الًبلن اإلسالهٖ ٍيذم التألف َّ السجت فٖ وبفٔ هطبول

 ، لمذ لبل اهللؤى سش الٌػش َّ ٍحذٓ الىلؤ ٍتحم٘ك التؿبهي

؛ فباليتػبم (1)ٍٓايٕتَػِؤَاْ ثِحٓجٕلِ اهللِ رٓوًِٖ٘ب ٍٓالَ تَفَشلَُاْ:تًبلى

ثحجل اهلل َّ ث٘بى تىبتف رو٘ى الوسلو٘ي، يلى الزو٘ى ؤى 

هػبلح ؤرل اإلسالم ٍفٖ سج٘ل اإلسالم ٍهي ؤرل  ًٗولَا هي

الوسلو٘ي، ٍاالثتًبد يي التفشلٔ ٍالطمبق ٍالتحضة الزٕ َّ 

 ؤسبس وبفٔ الوػبئت ٍسجت التخلف. ٍؤسإل اهلل تًبلى ؤى ٗوي

 

 

  113آل يوشاى:  (1)
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يلى اإلسالم ٍالوسلو٘ي ثبلًهؤ ٍيلى هسلوٖ الًبلن ثَحذٓ 

(99/9/1979)(1)الىلؤ  

  

 التغلت يلى الخَف  -3

ؤهشٗىب، فْٖ ال تًذٍ ؤى تىَى  يلى الطًَة ؤى ال تخطى

قجالً فبسغبً ٗمشو ٍال ًٗول ض٘ئبً، ٍول تَْٗالتْب هذحَسٓ ٍال 

فًلى الطًَة ؤى تتشن الخَف ربًجبً ٍتَاغل قشٗمْب؛  ،ؤحش لْب

 (5/7/1985) (9)فبإلسالم هًْن ٍاهلل فٖ يًَْن

 استغالل الكبلبت -4

 الس٘كشٓ بى ؤقوبو ؤهشٗىب ال تٌحػش ثجلذ ؤٍ ثلذٗي، فْٖ تشٗذ 

 

 

 .994، ظ19( غح٘فٔ الٌَس، د1)

 .391، ظ19(غح٘فٔ اإلهبم، د9)



36 
 

يلى ول هىبى، ٍبًٌب ًًتمذ ثإى الَ٘م َّ َٗم ٍحذٓ الوسلو٘ي 

ٍتَرِ٘ ؾشثٔ لبؾ٘ٔ ألهشٗىب. ٍلً٘لن الوسلوَى ؤى رله 

ثةهىبًْن، فلذْٗن الًذد الىبفٖ ٍّن ٗتوتًَى ثوسبًذٓ رو٘ى 

هي اإلهىبًبت، ٍبى هػ٘ش ح٘بٓ الطًَة، ووب ؤى لذْٗن الىخ٘ش 

 ( 7/9/1989) (1)ؤهشٗىب ٍالغشة هٌَـ ثٌفف ّزُ الوٌكمٔ

 

 

 

 

7، ظ17غح٘فٔ الٌَس. د (1)    
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التًجئٔ الًبلو٘ٔ -5

 للوسلو٘ي

بًٌب ًشرَ ؤى تٌؿن بلٌ٘ب 

وبفٔ الطًَة 

اإلساله٘ٔ...,يلى رو٘ى 

الوسلو٘ي ؤى ًٗلوَا ؤًِ 

ل٘ست همذساتٌب ًحي 

٘ي الَرَد ٍالًذم، ثل بًْب همذسات اإلسالم اٙى ـ فحست ـ ث

ٍول الوسلو٘ي؛ فًلى الوسلو٘ي روً٘بً ؤى ٗطبقشًٍب ّزا األهش، 

ألى ّزُ الٌْؿٔ لَ ؾًفت ؤٍ صالت ـ ال سوح اهلل ـ فس٘ىَى 

هػ٘ش الطشق ٍالس٘وب الوسلو٘ي بلى الؿ٘بو. بًٌٖ ؤًبضذ وبفٔ 

ساله٘ٔ الطًَة اإلساله٘ٔ ٍرو٘ى الوسلو٘ي ٍرَ٘ش الذٍل اإل

ٍلَات الطشقٔ اإلساله٘ٔ ٍوبفٔ سئسبء الجلذاى اإلساله٘ٔ 
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التؿبهي هى حَستٌب. بى ّزُ الوَارْٔ ث٘ي الىفش ٍاإلسالم 

ل٘ست هَارْٔ ث٘ي بٗشاى ٍؤهشٗىب، ثل بًْب هَارْٔ ث٘ي الىفش 

ولِ ٍاإلسالم ولِ، فبست٘مهَا ؤْٗب الوسلوَى، ٍاًْؿَا، 

اهلل س٘ىَى الٌػش ٍاًتػشٍا فٖ ّزُ الوَارْٔ، ٍبى ضبء 

حل٘فىن، فال تخطَا ّزُ الكجَل الفبسغٔ. يلى الوسلو٘ي ؤى ال 

ٗخبفَا هي ؤى ؤهشٗىب لَٓ يهوى، ثل بًْب لَى ض٘كبً٘ٔ، ٍبًْب 

هزشد ديبٗٔ ؤى تمَل ؤهشٗىب بًِ ثةهىبًْب ؤى تملت ول ضٖء 

سؤسبً يلى يمت فٖ َٗم ٍاحذ، وال فْٖ يبرضٓ يي رله ؤهبم 

وَى رله تهبّشاً هٌْب. بى الًبلن ثإروًِ الوسلو٘ي ٍال ًٗذٍ 

َٗرِ ؤًهبسُ بلى ّزُ الوَارْٔ الَ٘م ل٘شى هبرا ٗحذث، حتى 

  (1)ؤى ؤهشٗىب ًفسْب ٍلى فْ٘ب الخالف

 

 

 116-115، ظ11غح٘فٔ اإلهبم، د (1)
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لمذ ّبروٌب االستىجبس هي وبفٔ ووبئٌِ  (94/11/1979)

  .الس٘بس٘ٔ ٍالًسىشٗٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

االلتػبدٗٔ، ٍلمذ وطفت حَستٌب اإلساله٘ٔ للطًَة ٍالخمبف٘ٔ ٍ

حتى اٙى يي هىوي الط٘كبى ٍؤحبث٘ل الػ٘بدٗي. بى ًبّجٖ 

الًبلن ٍالشؤسوبل٘٘ي ٗتَلًَى هٌب ؤى ًىتفٖ ثوطبّذٓ تحكن 
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الجشاين ٍسمَـ الوهلَه٘ي دٍى تحزٗشّن، غ٘ش ؤى ٍارجٌب 

ٖ األٍل الَ٘م ٍٍارت حَستٌب اإلساله٘ٔ َّ ؤى ًشفى غَتٌب ف

ضتى آفبق الًبلن لبئل٘ي: است٘مهَا ؤْٗب الٌبئوَى ! ٍاغحَا ؤْٗب 

الغبفلَى ! ٍاًهشٍا حَلىن ح٘ج اتخزتن لىن هٌضالً ثزَاس 

رحَس الزئبة. فبًْؿَا، فال ٍلت للٌَم، ٍلٌػشخ لبئل٘ي ؤٗؿبً: 

يزلَا ثبلٌَْؼ، فال ؤهبى للًبلن هي هىش الػبئذٗي، لمذ ووٌت 

٘بتٖ ٍلي ٗذيَون دٍى المؿبء لىن ؤهشٗىب ٍاالتحبد السَف

يل٘ىن لؿبءٖ هجشهبً، فلَ وبًت لَات التًجئٔ اإلساله٘ٔ الًبلو٘ٔ 

لذ تطىلت، ّل وبى ٗزشئ ؤحذ يلى بلحبق ّزُ الطشٍس 

 (1)ثبألثٌبء الوًٌَٗ٘ي لشسَل اهلل غلى اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍسلن ؟!

(91/7/1988 ) 

 َهٔ فٖ ف٘ب ؤٗتْب الطًَة الوسلؤ، ٍٗب ؤٗتْب الطًَة الوهل

 

 89، ظ91غح٘فٔ اإلهبم، د (1)
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وبفٔ ؤلكبس الًبلن اإلسالهٖ، ؤٗتْب الطًَة الًضٗضٓ الَالًٔ 

تحت س٘كشٓ هي ٗمذهَى حشٍاتْب ألهشٗىب ثٌ٘وب ؤًتن تً٘طَى 

فٖ يٌبء ٍهزلٔ، است٘مهَا ٍاًْؿَا، ؤْٗب الوستؿًفَى فٖ 

الًبلن، اًْؿَا ٍٍارَْا المَى الىجشى. لمذ ربءت ؤهشٗىب هي 

لػى الًبلن ٍتشٗذ ؤى تتحىن فٌ٘ب ٍتخؿًٌب ًحي ٍؤًتن روً٘بً ؤ

لس٘كشتْب ٍتٌْت حشٍاتٌب، ٍلألسف فةى الحىَهبت تااصسّب 

 ( 8/9/1983) (1)يلى رله

 

 

 

 

  

 

 39، ظ16غح٘فٔ الٌَس، د(1)
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 االستفبدٓ هي الطجبة الًبضم٘ي للطْبدٓ  -6

ًَى الوَت ؤْٗب الوسلوَى فٖ ضتى ؤلكبس الًبلن، ثوب ؤًىن تًب

التذسٗزٖ تحت سلكٔ األربًت فًل٘ىن ؤى تغبلجَا الخَف هي 

الوَت ٍؤى تستف٘ذٍا هي الطجبة الوتحوس٘ي ٍالًبضم٘ي 

للطْبدٓ الزٗي ّن يلى استًذاد الختشاق خكَـ رجْٔ الىفش. ال 

تفىشٍا فٖ اإلثمبء يلى الَؾى الحبلٖ، ثل يل٘ىن ثبلتفى٘ش فٖ 

ًجَدٗٔ، ٍاالًمؿبؼ يلى ؤيذاء الفشاس هي األسش، ٍالتحشس هي ال

اإلسالم، ألى الح٘بٓ ٍالًضٓ ال تىَى بال فٖ نل الىفبح، 

ٍاإلسادٓ ّٖ الخكَٓ األٍلى يلى قشٗك الٌؿبل، ٍهي حن الًضم 
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يلى ؤى تحشهَا س٘بدٓ الىفش ٍالطشن الًبلوٖ يل٘ىن، ٍالس٘وب 

 (91/7/1988)(1)ؤهشٗىب

 بح٘بء هزذ ٍيهؤ اإلسالم  -7

الطًَة ؤى ٗست٘مهَا فٖ هخل ّزا الضهي الزٕ يلى الوسلو٘ي ٍ

سسوت فِ٘ المَى الىجشى س٘بسبتْب يلى ؤسبس اثتالو ول 

ضٖء. لمذ فمذت األهل فٖ ؤوخش الحىَهبت، ٍلىي يلى 

الطًَة ؤى تٌْؽ ٍتلتف حَل لَاء اإلسالم فٖ نل حىَهٔ 

المشآى. بى يذد الوسلو٘ي ـ ٍالحوذ اهلل ـ ٗجلغ ًحَ هل٘بس ًسؤ، 

ثالدّن غٌ٘ٔ ٍصاخشٓ ثبلخشٍات ٍّن ٗتوتًَى ثبلىفبءٓ، ووب ؤى 

بال ؤى حىبم ثالدّن رًلَّن ٗفمذٍى األهل ٍالخمٔ فٖ ؤًفسْن 

 يي قشٗك الذيبٗبت الوغشؾٔ قَال هئبت السٌ٘ي ٍثَاسكٔ هب 

 

 

 82، ظ21غح٘فٔ اإلهبم، د (1)
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لذْٗن هي ًفَر فٖ الزبهًبت ٍهاسسبت التشث٘ٔ ٍالتًل٘ن التٖ 

ثٌبء الوسلو٘ي، ٍثزله سبلَّن ًحَ افتمبد الزات. ٌٗطإ فْ٘ب ؤ

 (1) و٘ي ؤى ٗزذٍا فٖ الًخَس يلى هزذُفًلى الوسل

(91/5/1979) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

218  ، ظ6غح٘فٔ الٌَس، د( 1) .    
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 السًٖ هي ؤرل تًبدل المَى الس٘بس٘ٔ فٖ الًبلن -8

يلى الوسلو٘ي ؤى ًٗلوَا ؤًِ هبدام ه٘ضاى المَى لن ٗول ًحَّن 

فٖ الًبلن، فستهل هػبلح األربًت همذهٔ دائوبً يلى هػبلحْن. 

ٍؤى الط٘كبى األوجش ؤٍ االتحبد السَف٘بتٖ ٗفتًالى األحذاث فٖ 

الًبلن ول َٗم ثزسًٗٔ الحفبل يلى هػبلحْن، فلَ لن ٗمذم 

الوسلوَى يلى تػف٘ٔ حسبثبتْن ثػَسٓ رذٗٔ هى ًبّجٖ الًبلن 

لَٓ يبلو٘ٔ وجشى، فْل  ؤٍ يلى األلل بٗػبل ؤًفسْن بلى حذ

س٘تٌفسَى الػًذاء ؟ ٍهي الزٕ س٘شدو ؤهشٗىب برا هب ًسفت 

الَ٘م ثلذاً بساله٘بً ثحزٔ الحفبل يلى هػبلحْب؟! برى، فلن ًٗذ 
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ٌّبن سج٘ل سَى الزْبد ٍال ثذ هي تحك٘ن هخبلت ٍؤسٌبى 

المَى الًهوى ٍخػَغبً ؤهشٗىب، ٍال خ٘بس سَى اخت٘بس 

ٍبهب الٌػش، ٍوالّوب ًػشٌ حست تًبل٘ن الكشٗم٘ي: بهب الطْبدٓ 

دٌٌٗب، ٍبى ضبء اهلل س٘وي الوَلى سجحبًِ ٍتًبلى يلى الوسلو٘ي 

وبفٔ ثمَٓ تحك٘ن ؤقش س٘بسبت ًبّجٖ الًبلن الحبوؤ ٍالزبئشٓ 

ٍٗوٌحْن الطزبئ ؤٗؿبً يلى تإه٘ي هحَس الًضٓ ٍاإلًسبً٘ٔ، 

لى لؤ ًٍسإلِ ؤى ًٌٌٗ٘ب روً٘بً يلى الػًَد هي ؤفَل الزل ب

 (91/7/1988) (1)الًضٓ ٍالمَٓ

 

 

 

 

 

 

 83، ظ91غح٘فٔ اإلهبم، د (1)
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 دٍس يلوبء اإلسالم فٖ الًبلن - 9

بى ثةهىبى يلوبء ٍخكجبء ؤئؤ الزؤً فٖ الجالد ٍالوخمف٘ي 

اإلساله٘٘ي، ٍثبلتوسه ثبلَحذٓ ٍاالًسزبم ثبلوساٍل٘ٔ، ٍؤداءٖ 

س، ؤى ٗزوًَا الًبلن لَارجْن الوْن الوتوخل ثْذاٗٔ ٍل٘بدٓ الٌب

تحت لَاء ٍحبوو٘ٔ المشآى، ٍالح٘لَلٔ ثٌِ٘ ٍث٘ي ول ّزا الفسبد 

ٍاستخوبس ٍاستػغبس الوسلو٘ي ٍتوشوض الط٘بق٘ي الػغ٘شٓ 

ٍالىج٘شٓ ٍالس٘وب ؤهشٗىب فٖ الجلذاى اإلساله٘ٔ، ٍؤى ٗزذٍا فٖ 

دساسٔ ًٍطش ؤحىبم اإلسالم الوؿ٘ئٔ ثذالً هي الىتبثبت 

 قبئل هي ٍسائْب ٍالىلوبت التٖ تتسجت فٖ ٍالومبالت التٖ ال

التفشلٔ ٍو٘ل الوذٗح ٍالخٌبء لسالق٘ي الزَس ٍتٌف٘ش 
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الوستؿًف٘ي هي لؿبٗب اإلسالم ٍثزس الٌفبق ث٘ي غفَف 

الوسلو٘ي، ٍؤى ٗستً٘ذٍا يضتْن ٍوشاهٔ ؤهٔ هحوذ غلى اهلل 

يلِ٘ ٍآلِ ٍسلن يي قشٗك تفً٘ل الطًَة اإلساله٘ٔ التٖ تًتجش 

 وتذاً ثال حذٍد...ثحشاً ه

بى يلى يلوبء الجالد ٍالذٍل اإلساله٘ٔ ؤى ٗتجبدلَا الجحج 

ٍالوطَسٓ ٍٍرْبت الٌهش ثغ٘ٔ التَغل بلى حل لوطبول 

ٍهًؿالت الوسلو٘ي ٍبًمبرّن هي س٘كشٓ الحىَهبت الزبئشٓ، 

ٍؤى ٗلجسَا الذسٍو للحفبل يلى هػبلح الوسلو٘ي ٍٗػذٍا 

طشق ٍالغشة، ٍالزٕ ؤدى حوالت الغضٍ الخمبفٖ اٙتٖ هي ال

بلى ّالن حشث ًٍسل الطًَة، ٍٗجٌَ٘ا لطًَة ثلذاًْن 

اٙحبس الس٘ئٔ ٍالًَالت الَخ٘ؤ الٌبرؤ يي فمذاى الزات بصاء 

ثْشرٔ الغشة ٍالطشق، ٍَٗلفَا الطًَة ٍالحىَهبت يلى 

ؤخكبس االستًوبس الزذٗذ ٍض٘كٌٔ المَى الًهوى التٖ ؤرزت 
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يلى الوسلو٘ي فٖ ضتى ثمبو  ً٘شاى الحشة ٍاًْبلت لتالً

 (91/7/1987)(1)الًبلن

 

 

 

 

 

 

 

  

337، ظ21غح٘فٔ اإلهبم: د (1)  
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ٖ هي ولوبت االهبم الخوٌ٘  
 

   

 

 

 

 

 

 

يٌذهب تذخلَى ثلذا ٗزت اى تتػَسٍا ؤًىن تشٗذٍى تشث٘ٔ ؤثٌبء 

الجلذ ووب تشثَى ؤثٌبء ثلذون ٍتجتغَى تػذٗش االسالم الِ٘ . 

ي قشٗك االخالق ٍاٙداة ٍاأليوبل ٍتػذٗش االسالم ٗتن ي

 االساله٘ٔ حتى ٗمجل الٌبس يل٘ىن.                     

ٍؤفْوَا الًبلن يي ٍؾى االسالم ٍٍؾى ثالدًب، ؤر٘جَا يي 

الذيبٗبت الوختلفٔ ٍؤًجئَا الذٍل االخشى يوب ٗزشٕ فٖ ؤٗشاى. 
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يّشفَا االسالم ٍالٌْؿٔ االساله٘ٔ ٍالخَسٓ االساله٘ٔ للٌبس. 

 هي هحتبسات ولوبت االهبم الخوٌٖ٘ )لذس سشُ(. 3د 48ظ

اًْؿَا ٗب هستؿًفٖ الًبلن، ٍخجػَا ؤًفسىن هي ثشاحي  -

الهبلو٘ي الوزشه٘ي. ٍاست٘مهَا ٗب ؤْٗب الوسلوَى الغ٘بسى فٖ 

ؤلكبس الًبلن، ٍحشسٍا االسالم ٍالجلذاى االساله٘ٔ هي ٗذ 

 االستًوبسٗي ٍؤرًبثْن.

تَّالٔ للحشٗٔ ٍاإلستمالل، ٍلي سٌَاغل ديوٌب للطًَة ال -

ْٗذؤ لٌب ثبل حتى ٗتن التخلع هي الهلن ٍاإلؾكْبد فٖ رو٘ى 

 ؤسربء الًبلن.

ايالى الجشاءٓ هي الوستىجشٗي ٍالوطشو٘ي ٗوخل فٖ الحم٘مٔ  -

الخكَٓ الوْؤ األٍلى فٖ قشٗك الوَارْٔ ٍالومبٍهٔ لألًهؤ 

. ٍٗزت ؤى السلكَٗٔ ٍالهبلؤ فٖ الًبلن ٍيلى سؤسْب ؤهشٗىب

تًُلي الجشاءٓ يلى الوأل ثكشق ٍؤسبل٘ت تتٌبست هى هتكلجبت 

ول يػش ٍصهبى لوَارْٔ الْزؤ الطشسٔ التٖ تمَدّب ؤهشٗىب 

ٍالتٖ تستْذف الٌ٘ل هي التَح٘ذ اإللْٖ ٍرو٘ى األسس 
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ٍالوهبّش الفىشٗٔ ٍالخمبف٘ٔ ٍالذٌٗ٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ للوسلو٘ي. 

ول الزبد ٍالوتَاغل ٍال ٍٗزت ؤى ٗمتشى بيالى الجشاءٓ ثبلً

 ٗمتػش يلى الطًبس فمف.

سٌَاغل قشٗمٌب ثًَى اهلل تًبلى حتى آخش لحهٔ هي ح٘بتٌب  -

فٖ هَارْٔ نلن ٍغكشسٔ ؤهشٗىب ٍلي تخٌٌ٘ب الػًبة يي رله 

هي ؤرل المؿبء الىبهل يلى ؤيذاء اإلسالم ٍالوسلو٘ي 

 ٍالطًَة الوستؿًفٔ فٖ الًبلن، ٍلي ٗمش لٌب لشاس حتى ًمكى

ؤٗبدٕ الوستىجشٗي يي ؤساؾٌ٘ب ٍثلذاًٌب ٍخ٘شاتٌب هي خالل 

 رْبدًب اإللْٖ الوستوش.

يلى وبفٔ ؤحشاس الًبلن ؤى ًٗولَا ثزذ ٍبخالظ إلًمبر  -

الجطشٗٔ هي نلن ؤهشٗىب ٍبرشاهْب الزٕ س٘ذهش الزو٘ى هب لن 

 ٗتن التخلع هي ضشٍسّب ثإسشو ٍلت هوىي.

ى لذ ٍرذت قشٗمْب ٗزت ؤى ًٗشف الًبلن ؤروى ثإى بٗشا -

ٍلي تذو هَارْٔ ؤهشٗىب حتى المؿبء الىبهل يلى رطًْب 

ٍهػبلحْب غ٘ش الوطشٍئ التٖ تستْذف بهتػبظ دهبء 
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الوستؿًف٘ي فٖ الًبلن. ٍسٌتحول رو٘ى الػًبة فٖ سج٘ل 

 رله، ٍلي ًتشارى ل٘ذ ؤًولٔ هْوب وبًت التحذٗبت.

شٗىب ثىل ًحي ثذؤًب ثومبسئ اإلستىجبس الًبلوٖ ٍخػَغبً ؤه-

لَٓ ٍبلتذاس ٍولٌب ؤهل ؤى ٗوؿٖ ؤثٌبئًب ٍاألر٘بل المبدهٔ 

ثحول لَاء التَح٘ذ ٍالحشٗٔ فٖ الًبلن ثًذ التخلع هي ّزا 

الخكش الوحذق. ًٍحي هت٘مٌَى ثإى ؤثٌبءّب س٘زٍلَى حالٍٓ 

الٌػش برا هب ٍاغلَا قشٗمٌب ٍلبهَا ثَارجْن فٖ هحبسثٔ 

 يٌزْ٘تْبؤهشٗىب الوزشهٔ ٍالتػذٕ لغكشستْب ٍ

بيلوَا ؤًىن تَارَْى بحذى المَى االستىجبسٗٔ التٖ بى  -

 غفلتن يٌْب لحهٔ، فةًْب ستج٘ذون ٍتمؿٖ يلى ثلذاًىن.

ال ٌٗجغٖ الغفلٔ يي ؤهشٗىب، ٍّزا ٗستَرت ؤى ًَنف رو٘ى  -

قبلبتٌب ٍلَاًب ٍلذساتٌب لوَارْٔ خكش ؤهشٗىب، ٍؤى ًَرِ ول 

 "الوَت ألهشٗىب"فْتبف ّتبفبتٌب ٍتهبّشاتٌب ؾذ ّزا الخكش. 



54 
 

ٗزت ؤى ٗٔكلك ثبستوشاس ٍثػَسٓ روبي٘ٔ، حتى ٗضٍل الخكش 

 ًٍٗٔزل فٖ فٌبئِ

ؤهشٗىب ال توتٌى يي بستىبة ؤّٕ رشٗؤ هي ؤرل الس٘كشٓ يلى  

 . الًبلن س٘بس٘بً ٍبلتػبدٗبً ٍحمبف٘بً ٍيسىشٗبً
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 ؤى بلى ”ألهشٗىب الوَت“ غشخبت الزو٘ى ٗكلك ؤى ٗزت

 .الًبلن ؤًحبء ول فٖ ضشِّّب هي التخلع هي ٗتوىٌَا

 ًسؤ هل٘بس هي ؤوخش ٍّن الًبلن فٖ الوسلو٘ي رو٘ى ؤقلك برا

 ؤى ًٌٖٗ فْزا ”إلسشائ٘ل الوَت”ٍ ”ألهشٗىب الوَت“ ّتبفبت

 ًزحٌب فٌحي بلتشثت. لذ اإلسشائ٘لٖ ىٍالى٘ب ؤهشٗىب ًْبٗٔ

 ”الوخلَو الطبُ“ بٗشاى فٖ ٍيو٘لْب ؤهشٗىب هي ثبلتخلع

 الوذٍّٕ ”ؤوجش اهلل“ ّتبف بقالق يلى اإلغشاس ثفؿل

 .َّادٓ دٍى ”إلسشائ٘ل الوَت”ٍ ألهشٗىب الوَت“ ٍغشخبت

 

 األٍلى الوْؤ الخكَٓ ”ٍالوستىجشٗي الوطشو٘ي هي الجشاءٓ“

 وَارٍْٔال الومبٍهٔ فٖ

 الوسلو٘ي يلى الذف٘ي ٍالحمذ األغ٘ل الوحوذٕ لإلسالم الًذاء

   -:ؤهشٗىب رات فٖ هتإغلٔ قجً٘ٔ

 ٌٗهشاى ألًْوب اإلسالم ؤغل ًٗبدٗبى اإلسشائ٘لٖ ٍالى٘بى ؤهشٗىب

 ؤًْب يلى الوكْشٓ الٌجَٗٔ ٍالسٌّٔ الىشٗن ٍالمشآى اإلسالم بلى
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 هًٌ٘بً اًٍسذّ هػبلحْوب، قشٗك فٖ يخشٓ ٍحزش ضَؤ توخل

 فٖ اإلساله٘ٔ ٍالخَسٓ اإلسالهٖ، الًبلن حشٍات ًْت لَلف

 ٍالسٌّٔ الوز٘ذ ثبلمشآى توسىْب ثفؿل بًتػشت لذ بٗشاى

 .اإلسشائ٘لٖ ٍالى٘بى ألهشٗىب الوستوش ٍتػذّْٗب الطشٗفٔ

 اإلسالم تذه٘ش ٗتًوذٍى الًبلن ًبّجَ

٘ٔ، ؤهشٗىب يذٍّٓ لزو٘ى األدٗبى فٖ الًبلن ثوب فْ٘ب الوس٘ح-

ٍّٖ ال تً٘ش ؤّٕ ؤّو٘ٔ لألدٗبى ٍال تفىش سَى ثوػبلحْب، ٍال 

تسًى حتى لتحم٘ك هػبلح األهشٗى٘٘ي ؤًفسْن، ثل تسًى 

 .لتحم٘ك هػبلح الحىَهٔ األهشٗى٘ٔ فمف

ؤيذٍّا ؤًفسىن لخذهٔ دٌٗىن، رٌّذٍا ؤًفسىن إلهبم صهبًىن  -

حتّى تستكًَ٘ا ؤى تجسكَا الًذل فٖ ٍرِ الجس٘كٔ. ؤغلحَا 

ًفسىن، ٍتخلّمَا ثإخالق اهلل ٍؤخالق األًج٘بء ٍاتشوَا صخبسف ؤ

الح٘بٓ، ٍاوتفَا ثً٘طٔ الىفبف، ل٘متذٕ الٌبس ثىن فٖ يفّٔ 

ًفَسىن ٍبثبئْب ٍسفًتْب، ٍل٘ىَى لْن ف٘ىن ؤسَٓ حسٌٔ. وًََا 

                                    هىبى يلى ؤٗذٗىن. ولرٌَداً هلل، تُشفشف ؤلَٗٔ اإلسالم فٖ 
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 الخبتؤ

        

 

 االستٌتبد

  ٍٔالوشرً٘ٔ الذٌٗ٘ٔ ثًذ يػش  ؛هتذاد للٌجَٓبؤى االهبه

 .لإلهبهٔهتذاد بالغ٘جٔ تًتجش 

 دٍى االرتْبد  ٓاى الٌع َّ الزٕ ًتجٌبُ فٖ الًم٘ذ

 .  ثبلشؤٕ

  ٔ٘اى الٌهبم الس٘بسٖ ٗشتىض يلى حبوو٘ٔ اهلل ٍغالح

 .التطشٗى ال تىَى اال الِ٘

 لٌطش الفىش  ّٖٔ الَس٘ل َٔسٓ االساله٘اى تػذٗش الخ

 ٔ.الحسٌ ٔالوَيهٔ ٍاالسالهٖ  ثبلحىو



58 
 

  ام قشٗك تػذٗش الخَسٓ االساله٘ٔ ٌٗجغٖ اى ٗستخذم

 ووب ٗشام االهبمٔ لوَارْٔ تسلف المَى االستىجبسٗ

 .ٖالخوٌ٘
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