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F 
 :اجملٝس سبل غبشاْ٘ يف ضبهِ نتاب٘قاٍ ا

 

 ص إِنَّ ىَرِهِ أُمَّخُكُمْ أُمَّتً ًَاحِدَةً ًَأَوَا زَبُّكُمْ فَاعْبُدًُوِي ط
  صدق                                                    

 كس١َامل
صاّ حببً٘ املتني، ْٚٗاْا عٔ ايٓٳّعاع ٚايفطق١ يف اسبُس هلل ايصٟ أَطْا با٫عت

ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس املطغًني ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ  ضبهِ نتاب٘ املبني،
 ٚأصشاب٘ املٝاَني.

 ٚبعس:

ّٕ َٓٗر ايٛفام ٚايٛسس٠ بني املػًُني ٖٛ َٔ ا٭ٖساف ايهرب٣ يٲغ٬ّ  إ

مِيعًا ًَلَا حَفَسَّقٌُا ًَاذْكُسًُا وِعْمَتَ اللَّوِ عَلَيْكُمْ إِذْ ًَاعْخَصِمٌُا بِحَبْلِ اللَّوِ جَطقاٍ اهلل تعاىل 

 .(1)صكُنْخُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْهَ قُلٌُبِكُمْ فَأَصْبَحْخُمْ بِنِعْمَخِوِ إِخٌَْاوًا

َٳؼَّ اسباد١ إىل مجع ايه١ًُ، أٟ، ٚتٛسٝس ايط إٕ يف املػًُني ايّٝٛ أ

                                                           

 .141 ، آ١ٜ:غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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ٚايهف عٔ ْؿط َا ٜٛدب ايتفطٜل ٚايتشعب  ،ٚايتأيٝف بني فطقِٗ ٚطٛا٥فِٗ
ب٬ فا٥س٠ تطد٢ ٫ٚ إص٬ح ٜطتكب ملا متط ب٘ ا٭١َ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ َٔ ظطٍف 
عصٝب سٝح إٔ ايعسٚإ عًٝٗا َٔ نٌ د١ٗ َٚهإ ٚبهٌ أغايٝب٘ ايٛسؿ١ٝ 
َٔ ايعسٚإ ايعػهطٟ ٚاسبصاض ا٫قتصازٟ ٚايػعٚ ايفهطٟ باغِ ايعٛمل١، 

ْ٘ َطت قطٕٚ ٚقطٕٚ ٚايفطم اٱغ١َٝ٬ ٚطٛا٥فٗا يف دساٍ ٚيكس عًِ ايهٌ أ
ٚخصاّ ٚضز ٚاْتكاز ٚاستذاز ٚاغتس٫ٍ ٚؾتِ ٚغباب ست٢ ٦ًَت ايسفاتط 

ٚتصًب نٌ  ٚنازت تف٢ٓ احملابط، ٚمل ٜعز شيو إ٫ تعصب نٌ فطق١ ملصٖبٗا،
طا٥ف١ ملبس٥ٗا، ٚسطص نٌ ف١٦ ع٢ً َكايتٗا، ٚمل ٜكتٓع ططف َِٓٗ مبا دا٤ ب٘ 

، فهإ ا٭دسض ٚا٭ٚىل بعس ايٛقٛف ع٢ً ط َٔ بطٖإ غاطع أٚ سذ١ ب١ٓٝاٯخ
شيو نف بػاط ايكسح ٚا٫ْتكاز ٚايتعطض ملا ٜجري ا٫سكاز ٜٚٛضخ ايعٓاز 
ٛٵِضٟ ِظْاز ايِفتٵٓٳ١ ِٜٚٛقسٴ ُأٚاضٳ احمل١ٓ. ٚيف ٖصا ايٛقت ايعصٝب املٓصض باملصري  ٜٚٴ

ْػتصنط أْٓا َػًُٕٛ زٜٓٓا ٚاسس ايطٖٝب ٚملا ؼبٝط بٓا َٔ ايتشسٜات عًٝٓا إٔ 
 ٚضبٓا ٚاسس ٚنتابٓا ٚاسس ٚضغٛيٓا ٚاسس ٚأٖسافٓا يف اسبٝا٠ ٚاسس٠، 
ٚأعسا٩ْا ِٖ أعسا٤ يٓا ٫ حبهِ أْٓا ؾٝع١ أٚ غ١ٓ ٚيهٔ حبهِ أْٓا َػًُٕٛ 

عٔ مجٝع اشب٬فات ْٚٓػ٢ ٚإٔ ْٓصطف  دبُعٓا أٖساف اٱغ٬ّ ٚأصٛي٘،
 .ايعصبٝات

ّٕ ن١ًُ ايتٛسٝس ٚتٛس ٝس ايه١ًُ خطدت يف ايٛقت اسباضط َٔ طٛض إ
ٕٵ تط٣ بايعني ٚتًُؼ  ايسع٠ٛ ٚايربٖإ ٚاسبذ١ ٚايبٝإ إىل ايططٚض٠ اسبت١ُٝ بأ
بايٝس ٫ إٔ تًفغ فكط بايًػإ يًعطٚف ٚايتشسٜات احملٝط١ بٓا، فًٝعَٓا ايعٌُ 
ٚايصسم ٚاٱخ٬ص ٚايتطش١ٝ ٚاملفازا٠ ٖٚٞ اسبٝا٠ أٚ املُات، ف٬ ٚقت 

٫ٚ ًٜعّ َٔ ٖصٙ ايسع٠ٛ إظاي١  ٚا٭قٛاٍ بٌ يًذٗٛز ٚا٭عُاٍ، يًهتاب١
ٚإمنا تٓؿس إظاي١  املصاٖب اٱغ١َٝ٬ ٫ٚ إضعاف ٤٫ٚ املػًُني ملصاٖبِٗ،

٭ْ٘ ٫ ت٬ظّ  ،صاٖب ٚايتكاطع ٚايتٓافط ٚايتٓاسطايعسا٠ٚ املتبازي١ بني أٌٖ امل
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املصاٖب ا٭خط٣ تػبني إىل بني ٚدٛز املصٖب ٚاي٤٫ٛ ي٘ ٚبني عسا٠ٚ املٓ
ِٴ ايكًٛب، ٜٚٴؿذٞ ا٭ف٦س٠، ٜٚعٜس ايطني ب١ً، ٚػبعٌ ٚبػطِٗ ًِ . ٚيهٔ مما ٜٴِه

ايعكٍٛ صطع٢ إٔ بعطّا َٔ عًُا٤ املػًُني َا ظايٛا ٜرتاؾكٕٛ بعطِٗ 
فإٕ ايسٍٚ  ببعض، ٜٚتذاًٖٕٛ خطٛض٠ املطس١ً اييت متط بٗا ا٭١َ اٱغ١َٝ٬،

ُٴٕٛ ايعٓاٜٚٔ بهٕٛ ا٫غتهباض١ٜ ٚا٫غتعُاض١ٜ َٚٔ يّف يف ٜٳِػ ِٗ أصبشٛا 
ٖ٪٤٫ َٔ اجملاٖسٜٔ أٚ َٔ اٱضٖابٝني، بٌ ٜصطفٕٛ َع ف١٦ يف ظَٔ بعٓٛإ 
أِْٗ صباٖسٕٚ، ٚيف فرت٠ أخط٣ ؼباضبِْٛٗ بعٓٛإ  أِْٗ إضٖابٕٝٛ، مما دعًٓا 

، ٚأصبشٓا ايّٝٛ )ْٗع٠ ايطاَع َٚصَق١ ن١ أَاّ أعسا٤ اٱغ٬ّ ٚاملػًُنيأضشٛ
 ،حملٛ اٱغ٬ّ غبٌ اسبٌٝ ٚايسٖا٤ ٚغًهت اطت بٓا ا٭عسا٤،ايؿاضب( قس أس

 ٜطٜسٕٚ ا٫غت٤٬ٝ عًٝٓا يػًب ْعُٓا ٚابتعاظ ثطٚاتٓا. 

إٕ ا٫خت٬ف ايٛاقع بني ايطٛا٥ف اٱغ١َٝ٬ ٫ ميٓع َٔ ايتشطى يف ا٫دباٙ 
إٕ نإ ٚايٛقٛف ع٢ً أضض َؿرتن١ شبس١َ اٱغ٬ّ ٚايسفاع عٓ٘، ٚ اٱػبابٞ،

، فإٕ ايعطٚف احملٝط١ بٓا ذبتِ عًٝٓا إٔ ْسافع عٔ طاٜاٖا اشباص١يهٌ طا٥ف١ ق
اٱغ٬ّ ٚإٔ تصٚب مجٝع اشبصٛصٝات يف ٖصا ايعطف ٚا٫ْصٗاض يف بٛتك١ 

، فإشا مل ْتشس أَاّ ٖصٙ ايتشسٜات ست٢ تهٕٛ نتً٘ ٚاسس٠ َتُاغه١ٚاسس٠ 
يٲغ٬ّ ٚأًٖ٘ فأٟ ظطف غٛف ٜٛسسْا؟ إٕ اهلل دٌ ٚع٬ غُٝتشٔ إميآْا 
ِّٗطّٜا ْٚتشس ملٛاد١ٗ ا٫غتهباض  بٗصٙ املٛاد١ٗ ا٫غتهباض١ٜ فٌٗ ْرتى خ٬فاتٓا ِظ
ٜٚهٕٛ ٖسفٓا ا٭غاغٞ ٖٛ ْصط٠ اٱغ٬ّ ٚايسفاع عٓ٘؟ فًٝعس املػًُٕٛ إىل 
إغ٬َِٗ ٚيريدعٛا إىل اهلل تعاىل ٚيٝعتصُٛا حببً٘ ًٜٚتعَٛا بهتاب٘ فػٝذسٕٚ 

ايفطٚع ايفك١ٝٗ ٫ ٜهٕٛ أبسّا سا٬ّ٥  أ١َ ٚاسس٠ ٖٚسفّا ٚاسسّا، فإٕ اشب٬ف يف
عٔ اضتباط ايكًٛب ٚتبازٍ اسبب ٚايتعإٚ ع٢ً اشبري ٚٚسس٠ املصري. أيػٓا 

 f؟ ٖ٪٤٫ أصشاب ضغٍٛ اهلل ٓا َا عبب ٭ْفػٓاَطايبني بإٔ عبب ٱخٛاْ
؟ ٌٖٚ فطم تا٤ فٌٗ أٚقع شيو اخت٬فّا بِٝٓٗنإ ؽبايف بعطِٗ بعطّا يف اٱف
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ّٕ زعٛتٓا يًُػًُني ناف١ إىل ٖسف ٚاسس ٖٛ ٚسستِٗ أٚ فطم ضا بطتِٗ؟ إ
اسبفاظ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚإٕ نٌ َا ٜطعف اٱغ٬ّ أٚ ٜعطض٘ إىل اشبطط ػبب 
تطن٘ ٚتصسٜ٘ ٚدباٚظٙ َُٗا نإ ؾعاضٙ أٚ سذٝت٘ أٚ زعٛاٙ أٚ ظطف٘، نُا إٔ 

ّ ػبب مجٝع اسبٛادع ٚايٛغا٥ٌ ٚايعٛاٌَ اييت ت٪زٟ إىل ضعف اٱغ٬
، ٚطٞ بػاط ايبشح ٚايه٬ّ يف َػا٥ٌ ايفطق١ تٗا ٚدباٚظٖاططسٗا ٚضباضب

بٛا يف ٚا٫خت٬ف، فإٕ عًُا٤ املػًُني نتبٛا يف َػا٥ٌ اشب٬ف أنجط مما َنتٳ
اهلل تعاىل ٖٛ املٛفل ، ٚا٫ؾتػاٍ مبا ِٖ إيٝ٘ أسٛز، َٚػا٥ٌ ايٛفام ٚا٫تفام

. نُا إٕ ططح ٚصاٜا ْٚصا٥ض ٚتٛدٝٗات ٚسًٍٛ يًٛسس٠ إىل ايصٛاب
َٴِفعٳِ باملجاي١ٝ ٚاشبٝاٍ، ٚاسبسٜح عٔ  اٱغ١َٝ٬ ٚاييت ٫ متؼ ايٛاقع يف دٛ 

. نٌ ّ ٫ ٜٛاد٘ عٴَكسٳّا صعب١اٱغ٬ّ ب٬ َصاٖب ٚطٛا٥ف نُا يٛ نإ اٱغ٬
أٚي٦و َٔ اشبطأ يف ايط١ٜ٩ مما نإ غببّا َُٗا َٔ أغباب إسباط َعٜٓٛات 

س٠ اٱغ١َٝ٬ ٚايتطأَ املػًُني بفعٌ نجط٠ ايؿعاضات اييت تتٓاٍٚ ايٛس
اٱغ٬َٞ يف امل٪متطات ٚاملعاٖسات اييت تسعٛ إىل ايسفاع عٔ َصاحل املػًُني 
املٗسٚض٠ يف قطاضات ٚتٛصٝات هلا أٍٚ ٚيٝؼ هلا آخط ٚاييت تسٜط ٖصٙ 

يصطاع بني املػًُني بعطِٗ َع امل٪متطات ايسٍٚ ا٫غتعُاض١ٜ ٚتهٕٛ ْتٝذتٗا ا
 .بعض

 ايعامل ايّٝٛ قا١ُ٥ ع٢ً ايتهتٌ ٚايتشايف إٕ غٝاغ١ ايسٍٚ ٚا٭َِ يف
، ، ٜٚسفع بعطٗا عٔ بعضٚا٫ْطٛا٤ يف صبُٛعات َتعا١ْٚ ٜػٓس بعطٗا بعطا

، أَا املػًُٕٛ فسِٜٓٗ ٢ ا٭غباب ٚايطٚابط يريتبطٛا بٗاٚإِْٗ ًٜتُػٕٛ أٖٚ
ٚاسس، ٚنٌ ؾ٤ٞ بِٝٓٗ ٜسعٛ ٚاسس ٚنتابِٗ ٚاسس ٖٚسفِٗ يف اسبٝا٠ ٚاملُات 

فُٔ اشبري هلِ زّٜٓا ٚزْٝا إٔ ٜتفكٛا ٜٚتهتًٛا  ١ ٜٚػاعس ع٢ً ايٛسس٠،َفِيإىل اٱ
ّٕ املػًِ يًُػًِ نايبٓٝإ  ،َػًُٕٜٛٚٓػٛا خ٬فاتِٗ ٜٚصنطٚا فكط أِْٗ  ٚإ

ٕٵ ٜعتصُٛا  املطصٛص ٜؿس بعط٘ بعطا، ّٕ اهلل أَطِٖ يف نتاب٘ ايععٜع أ ٚإ
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اٱثِ ٚايعسٚإ، ٚأ٫ حببً٘، ٚإٔ ٜتعاْٚٛا ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ ٫ٚ ٜتعاْٚٛا ع٢ً 
ٜهْٛٛا نايصٜٔ تفطقٛا ٚاختًفٛا َٔ بعس َا دا٤تِٗ ايبٝٓات. فٝا أٜٗا املػًُٕٛ 

ٚتطٗطٚا َٔ يص٠ ايؿٗٛات اعتُسٚا ضٚسا١ْٝ اٱغ٬ّ، ٚذبطضٚا َٔ ضم املاز٠، 
ؼبب َعايٞ  ، ٚتطفعٛا عٔ غفاغف ا٭َٛض ٚزْاٜا املكاصس فإٕ اهللٚا٭ٖٛا٤

داٖسٚا يف غبٌٝ إع٤٬ ن١ًُ اهلل، ٚشٚزٚا عٔ ، ٚا٭َٛض ٜٚهطٙ غفاغفٗا
فطغاّْا ٚنْٛٛا ضٖباّْا بايًٌٝ  إععاظا يسٜٓهِ، fسٝاض ؾطٜع١ ضغٍٛ اهلل 

. ٚيتهٔ يهِ إضاز٠ ق١ٜٛ ٫ ٜتططم إيٝٗا ضعف، ٚٚفا٤ ثابت ٫ ٜعسٚ بايٓٗاض
ٚتطش١ٝ ععٜع٠ ٫ ؼبٍٛ زْٚٗا طُع ٫ٚ خبٌ، َٚعطف١  عًٝ٘ تًٕٛ ٫ٚ غسض،

إ ب٘ ٚتكسٜط ي٘ ٜعصِ َٔ اشبطأ فٝ٘ ٚا٫عبطاف عٓ٘ ٚاملػا١َٚ عًٝ٘ باملبسأ ٚإمي
ٚاشبسٜع١ بػريٙ. ٚع٢ً ٖصٙ ايك٠ٛ ايطٚس١ٝ اهلا١ً٥ تب٢ٓ املباز٨، ٚترتب٢ ا٭َِ 
ايٓاٖط١، ٚتتهٕٛ ايؿعٛب ايفت١ٝ، ٚدبسز اسبٝا٠ فُٝٔ سطَٛا اسبٝا٠ ظَّٓا 

 ط٬ّٜٛ. 

ٱص٬ح شات ايبني ٚمجع ٚنًُيت ا٭خري٠ ٖٛ ايسعا٤ يًذُٝع بايتٛفٝل 
اّ ٖصٙ ايتشسٜات ايعٓذ١ٝٗ ايه١ًُ ٚٚسس٠ ايصف ٚاععاظ زٜٔ اٱغ٬ّ أَ

حَنَاشَعٌُا فَخَفْشَلٌُا ًَحَرْىَبَ  ًَالطقاٍ اهلل تعاىل يف ضبهِ نتاب٘ ايععٜع  .ايؿطغ١

 .صسم اهلل ايعًٞ ايععِٝ (1)صزِحيُكُمْ
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  :الخطوات العملية على طريك االتفاق

ط ا٫تفام بني املػًُني ٚاييت ميهٔ إٔ دبُعِٗ ذبت ٖسف ٖصٙ بعض ْكا
 ٚاسس َٓٗا:

 ،ت اٱغ١َٝ٬ يًكطاٜا ايعا١َايبشح عٔ َٛاطٔ ا٫يتكا٤ ٚايتصٛضا .1
ٚإثاض٠ ايؿعٛض باملػ٪ٚي١ٝ دباٖٗا، ٚتكسِٜ ايؿٛاٖس ايتاضؽب١ٝ ع٢ً املٛاقف 

 أثٓا٤ ايٛاع١ٝ اييت نإ ٜكفٗا قازتٓا اٱغ٬َٕٝٛ ايتاضؽبٕٝٛ يف خ٬فاتِٗ
، ٚنصيو ايٛقٛف ضس ايفهط َٛادٗتِٗ يتشسٜات ايهفط ٚايط٬ٍ

 اٱسبازٟ ٚاٱباسٞ ٚايتطبٝع ا٫غتعُاضٟ ٚا٫غتهباضٟ، ٚايٛقٛف 
َٔ قطاٜا ايؿعٛب املػتطعف١ َجٌ قط١ٝ فًػطني َٛقف املػاْس 

 ٚبٝإ ايع١َ٬ ايٛاقع١ ع٢ً املػًُني َجٌ قط١ٝ اسبصاض  املػتُٝت،
١ ايػعٚ يًفهط ايػطبٞ َجٌ ايعٛمل١، ٚايطز ع٢ً ع٢ً ايعطام، َٚٛادٗ

ايسعٛات اييت ذباٍٚ تؿٜٛ٘ صٛض٠ اٱغ٬ّ بني أزٜإ ايعامل بٓؿط أفهاض 
اٱغ٬ّ ٚايتعطٜف ب٘، ٚإٕ ٖٓاى ٚسس٠ إغ١َٝ٬ يف املع٢ٓ املطُْٛٞ 

 يٲغ٬ّ.

إٔ ْعترب تاضؽبٓا عرب٠ يٓا مبا ؼبٌُ َٔ غًبٝات ٚإػبابٝات، ٫ٚ ْػُض ي٘  .4
٭ٕ اٱغ٬ّ ٚضع  ،أٟ تأثري يف تفطٜكٓا ٚفطقتٓاع يف ؾدصٝتٓا بإٔ ٜطب

١ٝ يف نٌ َا متجً٘ َٔ فهط سادعّا نبريّا بني اٱميإ باهلل ٚا٫ضتباط بازباًٖ
، ٚايرتنٝع ع٢ً اشبػا٥ط اييت سبكت باملػًُني أمجع مبدتًف ٚتاضٜذ

تعُاض طٛا٥فِٗ َٔ خ٬ٍ َفػٵض اجملاٍ يًد٬فات ايطا٥ف١ٝ اييت ٜػصٜٗا ا٫غ
ايهافط بأغايٝب٘ املتٓٛع١، ٚبتكسِٜ ا٭َج١ً ع٢ً شيو سطن١ ايٛاقع فُٝا 
منًو َٔ أَج١ً َٔ تاضؽبٓا املعاصط ٚايؿٛاٖس ايتاضؽب١ٝ اييت زيت ع٢ً َا 

بعس ، ٖٚصا ِٜٓٗ أنجط مما غفو َٔ قبٌ أعسا٥ِٗغفو َٔ ايسَا٤ يًكتاٍ بٝ
 .املػًُني عٔ ايتكاتٌ ايطا٥فٞ
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 : ن١ قا١ُ٥ ع٢ً ضنٓني ايطنٔ ا٭ٍٚ قٛي٘ تعاىلايٛقٛف ع٢ً أضض١ٝ َؿرت .1

. ٚايطنٔ ايجاْٞ قٛي٘ (1)صًَأَوَا زَبُّكُمْ فَاعْبُدًُوِيإِنَّ ىَرِهِ أُمَّخُكُمْ أُمَّتً ًَاحِدَةً ط

. ٚايرتنٝع ع٢ً ْكاط (4)ص حَنَاشَعٌُا فَخَفْشَلٌُا ًَحَرْىَبَ زِحيُكُمًَْالط: تعاىل

ا٤ اٱغ٬َٞ بسٍ ا٫ْتُا٤ املصٖيب، ا٫تفام بني املػًُني، ٚا٫ْتُ
ٚتٛضٝض إٔ ٖصا ٖٛ املٓار ايصشٞ يًُػًُني، ٚبٝإ إٔ ا٫ْتُا٤ املصٖيب 

، ٚإٔ ايتػٓٔ fإمنا ْؿأ بعس ايطغٍٛ ايهطِٜ  أٚ ايطا٥فٞ أٚ غريُٖا
ٝع ُٖا ٚدٗتا ْعط يف فِٗ اٱغ٬ّ، ٚميهٔ يٛدٗيت ايٓعط إٔ ٚايتؿ

يف ٚقتٓا اسباضط ٚٚادب٘ ايسٜين ٖٛ ، ٚبٝإ إٔ َػ٪ٚي١ٝ نٌ َػًِ تتكاضبا
ٛٴ نٌ ايعٓٛاْني ايساع١ٝ إىل ايتفطق١ ، ٚإظٗاض نٌ عٓٛإ ػبُع َٳشٵ

ف١ٝ ، ٚإٕ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ ٚاملعتعي١ ٚا٭ؾاعط٠ ٚايٖٛاب١ٝ ٚايػًاملػًُني
، ٚايطا٥ف١ٝ اييت دعأت املػًُني ٚبًساِْٗ ٔ اغتشسثت بعس اٱغ٬ّٜٵِٚٓاعٳ

 .٥ط١ٜ بؿهٌ أٚغع، بٌ طا٥ف١ٝ عؿايٝػت زّٜٓا

بٝإ إٔ ايسيٌٝ ايٛاقعٞ ع٢ً ضٚح ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ ٖٛ ايػكف ايصٟ  .0
، فإٕ ايػين ْٓا ْعٝـ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ فع٬ّْػتعٌ ذبت٘ ٖٚٛ اٱغ٬ّ، فإ

ٚايؿٝعٞ ًٜتكٝإ يف املسضغ١ ٚاملصٓع ٚاملعضع١ ٜٚتشازثإ ٜٚرتامحإ يف 
املعٗط اشباضدٞ ٚايتعاٜـ،  اجملتُع اٱغ٬َٞ ٫ٚ تعٗط ع١َ٬ ايتفطق١ يف
، اقع َػأي١ َفطٚض١ ٚٚاقع١فإٕ تعاٌَ ايؿٝع١ َع ايػ١ٓ ٚبايعهؼ يف ايٛ

ـٴ بعطِٗ َع بعض مم َٴعاٍزٚتعاٜ  .ا ٫ ٜٓهطٙ إ٫ َهابط أٚ 

إٕ غبًٓا ٚططقٓا إىل اهلل تعاىل تتعسز ٚربتًف ٚتتهجط باخت٬ف املتعبسٜٔ  .4
اط املػتكِٝ. دا٤ يف ٚايػايهني غبٌٝ ايعباز٠، ٚنًٗا تصب يف ايصط
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 .04 ، آ١ٜ:( غٛض٠ ا٭ْفا4ٍ)
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عّا ٚإٕ املػًُني مجٝ ،(1)صقُلْ ىَرِهِ سَبِيلِي أَدْعٌُ إِلََ اللَّوِ عَلََ بَصِريَةٍط ايكطإٓ ايهطِٜ

ٕٳ ٛٵ ًُ ِٖٚ ٜسعٕٛ  (4)صاىْدِوَا الصِّسَاطَ الْمُسْخَقِيمَط :يف فطا٥طِٗ اشبُؼ ٜٳتٵ

 ايكِٜٛ. ٫َِٖٛ تباضى ٚتعاىل إٔ ٜٗسِٜٗ إىل صطاط٘ املػتكِٝ ْٚٗر زٜٓ٘

ايسع٠ٛ إىل اسبٛاض بني مجٝع طٛا٥ف املػًُني ٚفطقِٗ، ٚبٝإ إٔ  .4
ٔ ، ٜٚفرتض إٔ ٜبتعس عساز بايطأٟ ٖٛ غبب غكٛط اسبطاضاتا٫غتب

، ٚازبٛاْب ايصات١ٝ ايؿدص١ٝ، يٝتشٍٛ أغًٛب ا٭سهاّ اسبامس١ ايػابك١
، ٕ يًٛاقع ا٫ْتُا٥ٞ تأثري يف شيوسٛاض ايفهط بايفهط زٕٚ إٔ ٜهٛ

تعاز عٔ ا٭غايٝب ايعسٚا١ْٝ َٔ ايؿتِ ٚايػب، ٚا٫تٗاَات غري ٚا٫ب
ٔ ٫ املسضٚغ١ ٚغري اشباضع١ يًسق١ ٚاسبػاب. ٚاسرتاّ أفهاض اٯخطٜ

ّٕ َجٌ ٖصا اسبٛاض يٝؼ بايػٌٗ نأفهاض َكسغ١ ٫ تكبٌ ايٓكس ٕٵ ْعًِ أ ، ٚأ
ايٝػري ٭ْٓا ْعطف إٔ َٛاطٔ اشب٬ف ٫ ربًٛا َٔ سػاغٝات متؼ املؿاعط 

ملٛاقف، ٚيهٔ اهلسف َٔ أدً٘ نبري ٖٚٛ ٚسس٠ املػًُني ٚعع ٚا
ٕٵ ناْت َجٌ ٖصٙ اشبط٠ٛ ذبفٗا املداطط ايهبري٠ ٚايصعاب  اٱغ٬ّ، ٚإ
ازبػ١ُٝ، ٚيهٔ إٕ مل ؼبصٌ اهلسف ٖٚٛ ايٛسس٠ ف٬ أقٌ َٔ تكطٜب 

 املػافات سبذِ اشب٬ف ٚاملٓافط٠ اييت ٚقعت بني طٛا٥ف املػًُني. 

ّٕ أغاؽ تفطم امل ػًُني ٖٚٛ ايتكاطع ايصٟ ٜ٪زٟ إىل دٌٗ إ
بعطِٗ َا عٓس بعض، َٚٔ دٌٗ ؾ٦ّٝا عازاٙ ،ٚيٛ أِْٗ تكاضبٛا 
يتفاُٖٛا، ٚقس ٜعٍٚ بتفاُِٖٗ نجري َٔ أغباب خ٬فِٗ أٚ ٜعصض بعطِٗ 

 بعطا.

 ع ٖٚٞ:٫ٚ بس َٔ تٛضٝض أَٛض يف نٌ عاٌَ َٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ يف اجملتُ

                                                           

 .144 ، آ١ٜ:( غٛض٠ ٜٛغف1)
 

.4 ، آ١ٜ:غٛض٠ ايفاذب١ (4)
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 : العامل الثقافي:أواًل

 املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ا٫دباٙ ايتكطٜيب ايتٛسٝسٟ َجٌ ايرتنٝع يف .1
ًُني ٚعسّ تسضٜؼ ٚسفغ اٯٜات ايؿطٜف١ اييت تسعٛا إىل ٚسس٠ املػ

ٚقٛي٘  (1)صأَشِدَّاءُ عَلََ الْكُفَّازِ زُحَمَاءُ بَيْنَيُمْط :فطقتِٗ َجٌ قٛي٘ تعاىل

 .(4)صًَحَعَاًَوٌُا عَلََ الْبِسِّ ًَالخَّقٌٍَْط تعاىل:

املؿه١ً يٝػت فكط إٔ ٫ ْعطف نٝف ْتفل، ٚيهٔ املؿه١ً أٜطّا إٔ إٕ  .4
٫ ْعطف نٝف غبتًف، فًٛ عطفٓا نٝف غبتًف ْٚسٜط خ٬فٓا، ٚنٝف 
ْٓطًل باملػ٪ٚي١ٝ يٛدسْا يًد٬فات س٬ّ أٚ اغتطعٓا إٔ ظبس هلا عصضّا، 
بإٔ ًْتكٞ فُٝا ْتفل عًٝ٘، ٜٚعصض بعطٓا بعطّا فُٝا اختًفٓا فٝ٘، ٚاعتكس 

 ٘ ٫ َؿه١ً يف اشب٬ف إشا اتكٝٓا اهلل فُٝا غبتًف فٝ٘.أْ
ّٕ اشبصٛصٝات ٚاملػشات املٛدٛز٠ يف َٓاطل  .1 بٝإ عامل١ٝ اٱغ٬ّ، ٚإ

َا أٚ طٛا٥ف َجٌ ايتػٓٔ أٚ ايتؿٝع أٚ ايػًفٝ٘ أٚ ايعٜس١ٜ أٚ غريٖا ٫ 
متجٌ ٖٞ ا٭غاؽ بٌ ٖٞ عٓٛإ فطعٞ ٫ ٜطػ٢ ع٢ً ايعٓٛإ 
ا٭غاغٞ، ٚا٫عتعاظ بايعٓٛإ ا٭غاغٞ ٖٚٛ املػًِ أنجط َٔ ايعٓٛإ 

ايؿٝعٞ أٚ ايعٜسٟ أٚ ايػين أٚ ا٭ؾعطٟ أٚ املعتعيٞ أٚ ايفطعٞ َجٌ 
ايػًفٞ أٚ ايصٛيف أٚ غريٖا. فإٕ املؿه١ً ايٓفػ١ٝ يهٌ َٔ ايؿٝعٞ 

فايؿٝعٞ ٜفهط إٔ ٜهٕٛ  ،ت٪زٟ إىل ايطفض املتبازٍ بُٝٓٗا ٚايػين اييت
ؾٝعّٝا قبٌ إٔ ٜهٕٛ َػًُّا يف خط ايتؿٝع، ٚايػين ٜفهط إٔ ٜهٕٛ غّٓٝا 

َػًُّا يف خط ايتػٓٔ، ٚإشا اقرتب أسسِٖ فانتؿف قبٌ إٔ ٜهٕٛ 
إَها١ْٝ صٛاب فهط اٯخط ساٍٚ إٔ ًٜف ٜٚسٚض يٝتهًف ايهجري مما 
ػبعً٘ ٜكف عٓس َٛقع٘ َٔ زٕٚ إٔ ٜتشطى خط٠ٛ ٚاسس٠ بادباٙ اٯخط. 
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فاملؿه١ً يٝػت َؿه١ً فهط بني عًُا٤ املػًُني ٚإمنا ٖٞ َؿه١ً ْفػ١ٝ، 
ضِٖ بطٚس١ٝ عؿا٥ط١ٜ فهأْ٘ ٖٓاى عؿري٠ فعًُا٤ املػًُني تتشطى أفها

فاملٓطل ايعؿا٥طٟ ٖٛ ايصٟ ٜفطض ْفػ٘ ٫  ايػ١ٓ ٚعؿري٠ ايؿٝع١،
ّٕ ايرتب١ٝ اشباط١٦  املصٖب ايفهطٟ ايػين أٚ املصٖب ايفهطٟ ايؿٝعٞ. إ

اييت ت٪نس ع٢ً ا٫ْتُا٤ املصٖيب قبٌ ا٫ْتُا٤ اٱغ٬َٞ، فاملػًِ ايػين 
ًِأ٣ بايجكاف١ َج٬ّ ٜٛيس غّٓٝا يف طفٛيت٘ ٚ ؾباب٘ ٜٚعٝـ َفطزات املصٖب امَل

املصٖب١ٝ َٔ تعكٝسات ٚاخت٬فات ٚعصبٝات حبٝح تهٕٛ َعطفت٘ ٚثكافت٘ 
يًُصٖب اٯخط ٖٛ غًبٝات٘ فكط، بٌ َعطفت٘ يػًبٝات املصاٖب اييت ٫ 
ٜٓتُٞ إيٝٗا أنجط َٔ َعطفت٘ ملصٖب٘، فرتاٙ طبعّْٚا َٔ ايكطاٜا ايتاضؽب١ٝ 

١ عًٝٗا، ٚمجٝع ا٫ْتكازات َػتشطط٠ عٓسٙ، ٚنصيو ٚا٭سهاّ املدتًف
 ايؿٝعٞ ٜتشطى بٗصا املٓٗر.

ايكُع ايفهطٟ ف٬ ٜتذطأ أٟ فكٝ٘ غين إٔ ٜتب٢ٓ ضأّٜا ؾٝعّٝا يف َػأي١  .0
عامل ؾٝعٞ قازٙ ادتٗازٙ إىل َا ٜٛافل ايفهط  َا، ٚنصيو ٫ ٜتذطأ

ٚايتفػٝل ايػين يف َػأي١ َا، فإْ٘ ٜٛاد٘ حب١ًُ َٔ ايتؿٗري  ٚايتطًٌٝ 
 بٌ ايتهفري َٔ زاخٌ َصٖب٘.

سطص ازبُٝع ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا املٓٗر َطنٛظّا يف عكٛهلِ ٚغًٛنِٗ  .4
بإٔ ػبعٌ ايفهط ؼباٚض ايفهط ٫ شاتّا ذباٚض شاتا، ٚاٖتُاّ ٚغا٥ٌ ا٭ع٬ّ 
املط١ٝ٥ بعطض َؿاٖس دبُع عًُا٤ ايطٛا٥ف ست٢ تصبض ٖصٙ ايصٛض٠ 

طعٝف١ ازبا١ًٖ إشا ضأت فكٝٗٗا قس ٚاسباي١ َأيٛف١، فإٕ بعض ايٓفٛؽ اي
ادتُع َع فكٝ٘ َٔ ايطا٥ف١ ا٭خط٣ غكط َٔ أعِٝٓٗ ٚشٖب اسرتاَ٘ 
ٚتكسٜطٙ يسِٜٗ، بػبب اتٗاَ٘ باجملايػ١ أٚ ا٫عبطاف، ف٬ بس َٔ تصشٝض 
ٖصا ايؿعٛض ٚاهلادؼ اشباط٧. نُا إٕ إٖا١ْ ايعًُا٤ ٚضداٍ ايسٜٔ 

ِ َٔ قبٌ اٯخطٜٔ ٚاستكاضِٖ ٚا٫غتدفاف بِٗ ٚا٫عتسا٤ عًٝٗ
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 ٚبعطِٗ يبعض إٖا١ْ يٲغ٬ّ ٚاغتدفاف بأسهاّ َايو ّٜٛ ايسٜٔ.

إُٖاٍ ايعًّٛ ايع١ًُٝ ٚاملعاضف ايه١ْٝٛ ٚصطف ا٭ٚقات ٚتطٝٝع  .4
 ّٕ ازبٗٛز يف فًػفات ْٚعطٜات عك١ُٝ ٚعًّٛ خٝاي١ٝ غك١ُٝ، َع أ
اٱغ٬ّ ؼبجِٗ ع٢ً ايٓعط يف ايهٕٛ ٚأغطاض اشبًل، ٚايػري يف ا٭ضض، 

ٕٵ ٜتفهطٚا يف ًَهٛت اهلل ٚ قُلْ اوْظُسًُا مَاذَا فِي السَّمَاًَاثِ طٜأَطِٖ أ

 .(1)صًَالْأَزْضِ

 : العامل الدينيثانيًا

املًشٛظ إٔ َٓٗذ١ٝ ايبشح عٓس نٌ طا٥ف١ َٚصٖب يف زاخٌ َصٖب٘ َٔ  .1
املػا٥ٌ ٜهٕٛ ايٓكس ٚاٱؾهاٍ فٝٗا بٗس٤ٚ ٚا٫خت٬ف َكب٫ّٛ، بُٝٓا يٛ 

ْكس َػا٥ٌ ايطا٥ف١ ا٭خط٣ أٚ املصٖب اٯخط فٗٓا  نإ ٖصا ايبشح يف
ؽبتًف ايبشح ٚايٓكس ٚاٱؾهاٍ، ٚتهٕٛ املٓٗذ١ٝ ضبٛضٖا ايتعصب ٚعسّ 
ايطضا بأٟ ضأٟ ٜعطض٘ املصٖب اٯخط، ٚا٫غتس٫ٍ ست٢ با٭زي١ ايٛا١ٖٝ 

فُا ٜبشح َٔ املػا٥ٌ زاخٌ املصٖب  ٱثبات ايطأٟ املدايف اٯخط.
ٚايططح فُٝا ٜبشح فٝ٘ َا ؽبتًف بايٓػب١  ؽبتًف يف َٓٗذ١ٝ ايبشح

يًُػا٥ٌ يف املصٖب اٯخط، فعٓسَا ٜبشح املػأي١ يف زاخٌ إطاض َصٖب٘ 
ع٢ً سػب ا٭زي١، ٚإٕ ايؿو ٖٛ ضبٛضٙ يف ايبشح يًٛصٍٛ إىل ايٝكني، 
ٚيهٔ عٓسَا ٜبشح املػأي١ يف إطاض املصٖب اٯخط ٜهٕٛ ايٝكني ضبٛضٙ 

ّٕ اسبل َع٘ ٚايباط  ٌ َع اٯخط.َٚٓعٛضٙ بأ

ّٕ بعطّا ممٔ ٜسعٕٛ ايعًِ ضبٛض زعٛتِٗ ٚقطب ضس٢ أفعاهلِ ٖٛ ضَٞ  .4 إ
اٯخطٜٔ بهًُيت ايؿطى ٚاملؿطى َٚؿتكاتُٗا شضٜع١ يػفو ايسَا٤ 
ٚايٓٗب ٚايػًب يٮَٛاٍ، ٚقس عًُّٛا أٚباؾِٗ ٚدٗاهلِ ٖصٙ ايه١ًُ 

                                                           

 .141 ، آ١ٜ:( غٛض٠ ْٜٛؼ1)
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ع ٚفطٚعٗا َّٚطِْٖٛ عًٝٗا، ٚأطًكٛا أع١ّٓ أيػٓتِٗ يف ايٓطل بٗا فاتػ
( ٚ)أؾطنت( َٔ اضت عٓسِٖ ن١ًُ )َؿطى( ٚ)ؾطىاشبطم، ٚص

ايهًُات املعتاز٠ ٚا٭يفاظ املتساٚي١ ٜػتعًُْٛٗا َع غري أًٖٗا، ٚؽباطبٕٛ 
 املػًُني املٛسسٜٔ باٯٜات ايٛاضز٠ يف سل املؿطنني، ٚؼبػبٕٛ شيو ّٖٝٓا

 .(1)صحْكُمٌُنَأَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِنيَ كَالْمُجْسِمِنيَ مَا لَكُمْ كَيْفَ حَط

ايسع٠ٛ إىل ايبشح يف ايعكا٥س ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ بططٜك١ دسٜس٠، ٚعسّ  .1
ا٫عتكاز بإٔ ايكسا٢َ ٚغًفٓا ايصاحل َٔ ايعًُا٤ ا٭بطاض قس تٛصًٛا إىل 
اسبكٝك١ املطًك١، ٭ِْٗ إشا ناْٛا قس فهطٚا ٚاغتٓتذٛا فًٝؼ َٔ ايططٚضٟ 

تهٕٛ أحباثِٗ ٖٞ ْٗا١ٜ إٔ ٜهٕٛ فهطِٖ ْٗا١ٜ ايفهط يف ايعامل، ٚإٔ 
ايبشح يف ايعامل فِٗ ضداٍ ٚعبٔ ضداٍ، فبإَهآْا إٔ ْفهط ٚظبتٗس نُا 
فهطٚا ٚادتٗسٚا، ٚقس أٚضض ايكطإٓ ايهطِٜ ٖصا ايطابط ٚاملٓٗر بكٛي٘ 

يف ادتٗازٖا ٚفهطٖا ٚيف أحباثٗا  (4)صحِلْكَ أُمَّتٌ قَدْ خَلَجْ لَيَا مَا كَسَبَجطتعاىل: 

  .(1)صبْخُمْ ًَلَا حُسْأَلٌُنَ عَمَّا كَاوٌُا يَعْمَلٌُنًََلَكُمْ مَا كَسَط

َٓع اغتعُاٍ ا٭يفاظ ٚايهًُات ٚاملصطًشات املػتع١ًُ عٓس فطم  .0
ٚطٛا٥ف املػًُني ٚإط٬قٗا ع٢ً ف١٦ َٔ املػًُني اييت ت٪زٟ إىل اشب٬ف 
َجٌ يفغ ايطافط١ ٚايٓٛاصب ٚغريُٖا، ٭ٕ بعض ٖصٙ ا٭يفاظ ذبٌُ يف 

قبٝشّا، ٚيصيو ضَت نٌ طا٥ف١ ايطا٥ف١ ا٭خط٣، ٚذبطِٜ  طٝاتٗا َعّٓا
ايٓهات ٚايتعطٜطات ايفها١ٖٝ اييت متؼ باملصاٖب اٱغ١َٝ٬ ٚت٪زٟ إىل 

 تفطٜل املػًُني .
عسّ اغتفتا٤ َٔ مل ٜهٔ أ٬ّٖ ي٬غتفتا٤ ممٔ ٫ ًٜتعَٕٛ با٭سهاّ  .4

                                                           

 .14 ، آ١ٜ:( غٛض٠ ايك1ًِ)
 

.110 ، آ١ٜ:( غٛض٠ ايبكط4٠)
.4 ، آ١ٜ:غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (1)
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صٜٔ ايؿطع١ٝ َجٌ بعض أغاتص٠ ازباَعات َٔ قػِ ايفًػف١ أٚ ايتاضٜذ اي
ربطدٛا َٔ ازباَعات ايػطب١ٝ، ٚايصٜٔ ٜطٕٚ إٔ اٱغ٬ّ ْعاّ عبازٟ فكط 
أٚ ٜهٝفٕٛ بعض املصطًشات ايػطب١ٝ ع٢ً اٱغ٬ّ أٚ ٜػكطٖٛا 
ٜٚكشُٖٛا بصضٜع١ إٔ اٱغ٬ّ صاحل يهٌ عصط ٚظَإ، أٚ ممٔ ٜهٕٛ 
َٓٗذٝتِٗ يف ا٫غتفتا٤ تهفري اٯخطٜٔ؛ بٌ عًٝٓا اغتفتا٤ أٌٖ 

ٚإبطاظ غري٠ عًُا٤ املػًُني ايصٜٔ  صأَلٌُا أَىْلَ الرِّكْسِفَاسْطا٫ختصاص 

ٜسعٕٛ إىل ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ ٚايتُذٝس بٗا. نُا أْ٘ ٫ ٜعًِ إٔ ايفكٝ٘ إشا 
شٖب إىل ضأٟ َعني َعٓاٙ ربط١٦ اٯخطٜٔ َٔ ايفكٗا٤ إشا نإ طبايفّا 
ٕٵ أصاب فً٘  يطأٜ٘، ٚبٝإ ؾطٚط ٚضٛابط ا٫دتٗاز، ٚإٔ اجملتٗس إ

 ٓتإ ٚإٕ أخطأ فً٘ سػ١ٓ ٚاسس٠.سػ

إٕ َٓؿأ ا٫خت٬ف إَا َٔ د١ٗ عسّ ايعٌُ بايعًِ ٚإَا َٔ د١ٗ ايعٌُ  .4
ب٬ عًِ نُا عٓس ازب١ًٗ ايكاصطٜٔ َٔ أٌٖ ايبٛازٟ ٚايكفاض فُٝا ٜصسض 
َِٓٗ َٔ أيفاظ ٚأعُاٍ َٓاف١ٝ يًؿطع ايكِٜٛ يف بعض ا٭َه١ٓ َٔ 

ض، ٚمحٌ ازباٌٖ ايكاصط املعاضات، ٚعسّ تعُِٝ شيو ع٢ً مجٝع اسبطٛ
 َِٓٗ ع٢ً نْٛ٘ َعصٚضّا.

ا٫ْصطاف عٔ اشب٬فات ايس١ٜٝٓ ٚاملصٖب١ٝ إىل ايسٜٔ نعكا٥س ٚأعُاٍ ٫  .4
إىل أيفاظ َٚصطًشات َٝت١ ٫ ضٚح فٝٗا ٫ٚ سٝا٠، ٚعسّ إُٖاٍ نتاب 
اهلل ٚايػ١ٓ ايؿطٜف١، ٚازبُٛز ٚايتعصب يٰضا٤ ٚا٭قٛاٍ، ٚايٛيع بازبسٍ 

طا٤، ٚنٌ شيو مما سصض َٓ٘ اٱغ٬ّ ٢ْٗٚ عٓ٘.قاٍ ضغٍٛ ٚاملٓاظطات ٚامل
 (.َا ضٌ قّٛ بعس ٖس٣ ناْٛا عًٝ٘ إ٫ ُأٚتٛا ازبسٍ: )fاهلل 

 : العامل السياسيثالثًا

إٕ قط١ٝ اشب٬ف بني ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ أصبشت ايّٝٛ َٔ ايكطاٜا اييت 
، ٚضباٚي١ إؾػاهلِ غتهباض١ٜ يف ايػٝطط٠ ع٢ً املػًُٞتتصٌ باشبطط ا٫
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، ٚيعٌ اشبطٛض٠ يف شيو إٔ ٖصا بعض ٫ غُٝا يف ايكطاٜا اهلاَؿ١ٝببعطِٗ اي
ا٫ْفصاٍ املصٖيب قس ذبٍٛ إىل اْفصاٍ غٝاغٞ، ست٢ إٔ بعض ايٓاؽ اخص 
ٜتهًِ بططٜك١ غٛغا١ٝ٥ تعتُس عٓصط اٱثاض٠ ٫ٚ ربًٛ َٔ ايٓهت١ يف بعض 

بٌ ٜػايٕٛ اسبا٫ت حبٝح ٜؿعط إٔ ايؿٝع١ غري ايػ١ٓ ٚبايعهؼ يف نٌ ؾ٤ٞ، 
ست٢ يف َػأي١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚغريٖا، فايطا٥ف١ٝ قس اغتشهُت بٌ ظازت 
تعصبّا ٚايتٓافط أصبض أنرب، َع إٕ ايهتب ٚاملعًَٛات أصبشت يف َتٓاٍٚ نٌ 
ٕٵ تهٕٛ  َٳٮت ايُهتٴبٴ اٱغ١َٝ٬ آفام ايبًسإ. ٚإْٞ ٫ اغتبعس أ اَط٨ ٚقس 

 ٚتٛز تفطٜل نًُتِٗ ٚتؿتٝت ا٭ٜسٟ ا٭دٓب١ٝ اييت ذبب ايٛقٝع١ باملػًُني
مشًِٗ مبا ؼبصٌ ايفطق١ ٚؼبتسّ ب٘ اشبصاّ بني فطم اٱغ٬ّ ٖٞ ايػبب يف 

 إثاض٠ اشب٬فات يٝدًٛ هلا ازبٛ يف إدطا٤ َكاصسٖا ْٚفٛش غٝاغتٗا.

إٕ عسّ ايتٛاصٌ ٚايتكاضب بني املصاٖب اٱغ١َٝ٬ ٖٛ َٔ دٳّطا٤ ايك٣ٛ 
٘ أغكط َٔ ٜس املػًُني، إضاف١ إىل ا٫غتعُاض١ٜ، ٚقس بسأ ٖصا ا٭َط ٚنأْ

ايتشاٚض ٚايتفاِٖ سٍٛ صبٌُ َؿانًِٗ ٚقطاٜاِٖ اشب٬ف١ٝ، ٚا٭غطب َٔ 
ّٕ املػًُني قس اغتػًُٛا يف ٚقتٓا اسباضط ملكٛي١ َفازٖا: إٕ ساٍ  شيو أ
ايتدًف ايصٟ اغتفشٌ يف عكٌ ا٭١َ ٚدػسٖا مل ٜهٔ أنجط َٔ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ 

بني غٓٝٗا ٚؾٝعٝٗا يف ٚقت أضاز املػتعُط إٔ يًد٬ف ايتاضؽبٞ املػتشهِ 
ؼبذب ايٓعط عٔ َػ٪ٚيٝت٘ املباؾط٠ عٔ اسباي١ املعض١ٜ اييت ٚصًت هلا ا٭١َ 
َػتدفّا بٛعٞ املػًُني إىل اسبس ايصٟ قسّ ْفػ٘ ٚغٝطّا َٚصًشّا فُٝا بِٝٓٗ 
خ٬ٍ َٓاغبات عسٜس٠ فاغبسع املػًُٕٛ بسغا٥ؼ املتًُكني َٔ املػتعُطٜٔ 

 بأعُاهلِ َٚعاٖط سٝاتِٗ، ٚاْسفعٛا يف تكًٝسِٖ فُٝا ٜطط ٫ٚ ٜٓفع. ٚأعذبٛا

 رابعًا: العامل التاريخي

إؾػاٍ عًُا٤ املػًُني بايهتاب١ ٚايبشح عٔ أَٛض ٖاَؿ١ٝ ٫ تعسٚ نْٛٗا 
تفص٬ّٝ َٔ تفاصٌٝ اسبٛازخ ايتاضؽب١ٝ، فتطدِ ٚدبعٌ يف َصاف ايكطاٜا 
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َٚععِ ٖصٙ املػا٥ٌ اييت تبشح ٚقس ا٫غرتاتٝذ١ٝ اييت تٗسز ٚدٛز اٱغ٬ّ، 
٠ّٛ اشب٬ف بني طٛا٥ف املػًُنيحبجت ٚاييت تعُل  ، بُٝٓا ٜرتى اسبسٜح ٖٴ

َٚٔ  ٚايهتاب١ عٔ اهلذ١ُ ا٫غتهباض١ٜ اييت دبتاح ايعامل اٱغ٬َٞ بطَت٘.
امل٪غف إٔ بعض املػفًني مما ٜٛصفٕٛ بأِْٗ َٔ عًُا٤ ايسٜٔ ٫ ْؿو يف 

ٌُ داٖس٠ ع٢ً إؾػاٍ بعطٓا بعض ٚإثاض٠ إخ٬ص بعطِٗ، ٚطٝبتِٗ تع
اشب٬فات اييت ت٪زٟ إىل ايتكاطع بني امل٪َٓني، َٚٔ ثِ ايعسا٤ املػتشهِ 
ٚايرتاؾل بايػباب ٚايؿتا٥ِ ٚتطٝٝع ايٛقت ٚتؿتٝت ازبٗس ايصٟ ٜفرتض إٔ 
ٜهٕٛ طبصصّا حملاضب١ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ بسٍ ضطب بعطٓا بعطا يف ٚقت تبك٢ 

 كٗإ عًٝٓا.أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ تكٗ
 : العامل االجتماعيخامسًا

إٕ اٱْػإ ايصٟ ٜٓؿأ يف ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ، ٜٚعٌ قابعّا فٝٗا ٫ٚ 
ٜفاضقٗا شّٖٓٝا ْطاٙ ٜ٪َٔ بصش١ َا فٝٗا َٔ َعتكسات ٚتكايٝس ٚقِٝ ،فٗٛ ٜعتكس 
اعتكازّا داظَّا أْٗا خري َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يف ايسْٝا نًٗا، ٚإٕ يٝؼ ٖٓاى َا ٖٛ 

َٓٗا، ٖٚٛ نًُا فهط ٚتأٌَ ٫ ٜػتطٝع إٔ ؽبطز َٔ إطاض ٖصا ا٫عتكاز  أفطٌ
٘ٴ نجريّا ايتِٜٓٛ  ازباظّ ٭ْ٘ ٚاقع ذبت تأثري ايتِٜٓٛ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜٴؿٵِب

ٜٓؿأ عًٝٗا قس تهٕٛ املػٓاطٝػٞ ايصٟ ٜٛد٘ ع٢ً ايفطز. إٕ ايعكا٥س اييت 
ذب ٜٚتػا٤ٍ ملاشا ٫ ( ٚيهٓٗا يف ْعطٙ )َعكٛي١ دسّا(، ٖٚٛ ٜتع)غدٝف١ دسّا

ملدايفني ٜتعذبٕٛ ٜ٪َٔ بٗا املدايفٕٛ َجًُا ٜ٪َٔ ٖٛ بٗا؟ ٫ٚ ٜسضٟ إٔ ا
: إٕ اٱْػإ نًُا اظزاز دب٫ّٛ يف غبط٧ إشا قًٓاٚيعًٓا ٫  ،ٜٚتػا٤يٕٛ َجً٘

اٯفام ٚاط٬عّا ع٢ً طبتًف اٯضا٤ ٚاملصاٖب اْفطز عٓ٘ إطاضٙ ايفهطٟ ايصٟ 
فهريٙ َٔ ايكٝٛز ق٬ًّٝ أٚ نجريّا. ٚنًُا نإ اٱْػإ ْؿأ فٝ٘ ٚاغتطاع إٔ ؼبطض ت

أنجط اْععا٫ّ نإ أنجط تعصبّا ٚأضٝل شّٖٓا، فايصٟ ٫ ٜفاضم ب٦ٝت٘ اييت ْؿأ فٝٗا 
َعتكسات٘ املٛضٚث١ ٫ ْٓتعط َٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ضباٜسّا  ٫ٚ ٜكطأ غري ايهتب اييت تسعِ

ًّٕٛ تفهريٙ ستُ ّٕ َعتكسات٘ ت ّا ٚتبعسٙ عٔ داز٠ يف اسبهِ ع٢ً ا٭َٛض. إ
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ايبشح ايصشٝض ٚبصيو ٜطنع امل٪يف ايطا٥فٞ زا٥ُّا ع٢ً َعاٜب املعتكسات 
ٚايكِٝ املٛدٛز٠ يف ايطٛا٥ف ا٭خط٣، أَا َعاٜب طا٥فت٘ فٗٛ ٜػض ايٓعط 

 عٓٗا أٚ ؼباٍٚ تربٜطٖا مبدتًف ا٭زي١ ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ. 

ّٕ ع٢ً عًُا٤ املػًُني ْؿط َباز٨ اٱغ٬ّ ٚأصٛي٘، ٚأ ٕ ٜعطف نٌ إ
َػًِ إٔ أصٍٛ َٚباز٨ اٱغ٬ّ ٚاسس٠، فهٌ املػًُني ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٚايّٝٛ 
اٯخط ٚامل٥٬ه١ ٚايٓبٝني َٚا أْعٍ عًِٝٗ، ٜٚعتكسٕٚ إٔ ايكطإٓ سل، ٚإٔ 

سل، ٚإٔ عًِٝٗ إٕ تٓاظعٛا يف ؾ٤ٞ إٔ ٜطزٚٙ إىل اهلل  fضغاي١ ضبُس 
از٨ اتّفل عًٝٗا ٚضغٛي٘، ٚقبًتِٗ ٚاسس٠، ٚصًٛاتِٗ ٚاسس٠، ٖٚٓاى َب

املػًُٕٛ ٖٚٞ َبسأ ايٛسس٠ اٱْػا١ْٝ بني ايبؿط ٚإيػا٤ ايتُاٜع ايعٓصطٟ، َبسأ 
إيػا٤ آثاض ازبا١ًٖٝ ٚتؿطٜعاتٗا املدايف١ يٲغ٬ّ، َبسأ ا٫خ٠ٛ ٚايتهافٌ 

إي٘ إ٫  ٚايتهاف٪ بني املػًُني، َبسأ اسرتاّ املًه١ٝ ايؿدص١ٝ، َبسأ َٔ قاٍ ٫
، َبسأ )نٌ املػًِ ع٢ً املػًِ سطاّ زَ٘ ٚعطض٘ ٘اهلل فكس عصِ َاي٘ ٚزَ

َٚاي٘(، َبسأ ٚسس٠ ايؿطٜع١ ٚٚسس٠ ايجكاف١، َٚبسأ أزا٤ ا٭َا١ْ ٚقٛاْني 
 اٱضخ ٚقٛاْني ايسٜات ٚايكصاص ٚتؿطٜعات ايعبازات ٚاملعا٬َت. 

ٚيف اشبتاّ ايسعا٤ يًذُٝع بايتٛفٝل ٱص٬ح شات ايبني ٚمجع ايه١ًُ 
     ٔ اٱغ٬ّ أَاّ ٖصٙ ايتشسٜات ايعٓذ١ٝٗ ايؿطغ١.ٚٚسس٠ ايصف ٚإععاظ زٜ


