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 اإلهداء

 
 

 إىل شهداء الثورات الشعبية يف ليبيا وتونس ومصر واليمن وسوراي وغريها.

وإىل الشعوب املتطلعة لتحكيم شريعة هللا بينها، واحلريصة على إعادة دور األمة 
 أهدى هذا الكتاب. احلضاري من جديد،

 

 ﴾َأَحًدا رَبِ هِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َوَل  َصاحِلًا َعَمًل  فَ ْليَ ْعَملْ  هِ رَب ِ  يَ ْرُجو ِلَقاء َكانَ  َفَمن﴿قال تعاىل:
 [110الكهف، آية : ]
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ة  دم املق

 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شررو  ننفسرنو ومرن اريأوم ننمو نرو، ومرن 
ومن يضلل فال هروي   ره، ونشرهد نل إ ره إل هللا والرده ل شرريو  ره، ونشرهد نن  مردا  يهده هللا فال مضل  ه، 

 نبده و او ه.

ِلُمونَ  ِإلَّ  ََتُوُتنَّ  َولَ  تُرَقوتِهِ  اَلقَّ  اللَّ  اترَُّقوا   آَمُنوا   ا َِّذينَ  نَيرَُّهو يَ ﴿  .[102آل نمران ، آية : ] ﴾َونَنُتم مُّس 

رن َخَلَقُكرم ا َّرِذ  َ بَُّكرمُ  وا  اترَُّقر ا نَّرو ُ  نَيرَُّهرو يَ ﴿ ر    مِّ َهرو َوَخلَرقَ  َوااِلرَد    نرَّف  ََ َهرو ََو  ُهَمرو َوبَر َّ  ِمنر  رول   ِمنر  ََ ً ا ِ   َكثِر
 .[1ا نسوء ، آية : ] ﴾َ ِقيب و َنَلي ُكم   َكونَ  اللَّ  ِإنَّ  َواأَل  اَلومَ  َتَسوءُ وَن ِبهِ  ا َِّذ  اللَّ  َواترَُّقوا   َوِنَسوء

ا قَرو ل   َوُقوُ وا اللََّ  اترَُّقوا آَمُنوا ا َِّذينَ  َهونَيرُّ  يَ ﴿ ِلح  َ ُكم   َاِديد   اللََّ  يُِطر    َوَمرن ُذنُروَبُكم   َ ُكم   َويَرغ ِفر   َنن َموَ ُكم   * ُيص 
ََ  َوَ ُاوَ ُه فَرَقد   َ ا فَو  .[71ر  70األالزاب، اآلية : ] ﴾َنِظيم و فَرو 

 .ا  ضيت و لو احلمد بعد ا رضىد إذي  ب  و احلمد الىت ترضى و و احلم

 نمو بعد،

إن ا شررعوب االاررالمية َتررر جراللررة َديررد  ع ص  هررو انعو ررر فقررد نذن هللا تررو تررو اب نهررو  وا ررت ل  مررن 
ًيررة ا دكتوتو يررة وبرردنم نقطررة االنطررالب ع تررون  احلبيبررة ا عزيررز  ا رر  نذاقهررو نظرروم بررن نلرر   االارتبداي وا ررنظم اة

نلرى ففيرم منروب  اتردإل واالورون وا ُتقرى ونوقر  ا ربالي ع ا فقرر وا رذل وا بطو رة وا ضرنو  اوء ا عذاب، فعمل 
 فكونت ا بداية من هذا ا شعب انتحضر انتمدن.

ُنَّ  َنن َونُرِيدُ ﴿وبدنان نرإل قول هللا تعوىل يتحقق ع اليوتنو:  ِعُفوا ِع  ا َِّذينَ  َنَلى َّنَّ ُتض  َ   ِ  اا  رة  نَ  َوََن َعَلُهم   األ   ِئمَّ
ََ * َوَُّنَكِّرنَ  َوََن َعَلُهرمُ  َ   ِ  ِع  َتُرم   ا  رَوا ِِِ ُنوَيُُهَررو ِمرنر ُهم َوَهوَمرونَ  ِفر َنرو نَ  َونُررِ  األ  َُ  ﴾ََي رَذُ ونَ  َكرونُوا مَّرو َو

 .[6- 5 : آية ، ا قص ]
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ًوان نرروم  ب ا رردنو  ننرردمو هررر، وكررون  ررو62إن ا ثررو   ا تونسررية انبو كررة ن   نقبررة بررن انفرر  ا ررذ  ينررو  لقرر
َهررً ا بلرو  ينررو ترو قرروئال : ي  حترر  ييوشره منهررو إىل اروالل األرريي األالسر  ع انغرررب، وقرد ااررت لم نليهرو 
 ب نمألهررو نلمررو  وفقهررو  ونمألهررو ابنطيعررَ  ررو، واَعلهررو نررزا   رردينو، وذل  نلررى مررن كفررر بررو، ونمنعهررو مررن 

 ع ص  هو. َبوبر  األ  ، وقد فتحت  إلنسونية  فحوم َديد 

 ا ثو   ا تونسية ن   ا زيتونة ا   خترج منهو ا علموء وا فقهوء واأليابء وانفكرون وا قراء وا زهوي وا عبَّوي.

 تون  ن   نبو ا قوام ا شويب  والب ا قصيد  ا ثو ية انشهو   ا   تغىن هبو ا تونسيون ع ِو هتم انبو كة:

 إذا الش                  ع  يوم                  اً أراد احلي                  اة       
 

 ف            ل ب            د أن يس            ت ي  الق            در 
 ول ب                        د للي                        ل أن ين ل                          

 
 ول ب                    د للقي                    د أن ينكس                    ر 

 واَنلى ا ليل بفضل هللا، وانكسر ا قيد برمحته. 

وكون تذه ا ثو   ا سلمية احلضو ية االنسرونية، نِرر نلرى نقرول ا نرو  وقلروهبم ونفكرو هم ومشرونرهم، فغرً هللا 
داهو ع آفروب انعمرو   وتفونرل معهرو ونيردهو األالررا  مرن بر  االنسرون هبو ا نفو  واألفكو  وانشرونر، وو رل  ر

َا ررة ا ظررالم، فمصررر ا عظيمررة بتو  هررو والضررو هتو  ع كررل مكررون، فكونررت مصررر نلررى ااررتعداي صم  رردف  ا ظلررم وإ
قوفتهرو كونررت نلرى مونررد قرد    ررُ  وََكررونَ ﴿ِو رُدو  ا قَررَد  ا اللَِّ  نَم  ونسررية واو هتررو ، وااررتلهمت  وا ا ثرو   ا ت﴾مَّق 

واارررتفويم منهرررو، ونالرررد  انصرررريون مرررو ع يتوقعررره إل مرررن نررررر ص يرررع هرررذا ا شرررعب األرررب  لحريرررة، انرررتعط  
  لعدا ة، ا رافض  لظلم، والاتبداي، انتطل  إىل يو ه ا طبيع  ع احليو .

ريرة وا عدا رة وا كرامرة إن كسر قيوي الاتبداي وقهر ا ديكتوتو ية، وانطالب انصرريَ ألهردافهم ا سرومية، كوحل
وا شو إل، بداية هنضة تذه األمة ا   ل تستغ  نن يو هرم ا رريي  نرل ا عصرو  وترواه ا ردهو ، فو رذ  نتوقعره 
رررره ج مونهررررو النرررروي  يو هررررو  ع ا عقرررروي ا قويمررررة هنضررررة ل مثيررررل تررررو ع ا عرررروع االاررررالم ، فوألمررررة برررردنم تتَو

 من ا ظلموم إىل ا نو . احلضو  ، وا شهوي  نلى ا نو  وإخراَهم

 إن ا ثوا  ع باليان ا عربية، تون ، مصر،  يبيو، ا يمن واو ي قو وا  شعوهبم بلسون احلول وانقول:

  



 

6 
 

 نضيأوا األنوا   ينته  ا فسوي.

 نضيأوا األنوا   تتكسر قيوي احلرية.

 نضيأوا األنوا   تنته  ا بطو ة.

  يمن واو ي.نضيأوا األنوا   تشرب تون ، مصر،  يبيو، ا

 فوات وبت تلرو ا شرعوب، ونضوءم كرل نواوهنو  ك  تت رذ خطوام َوي  فر  

احليو  وا عمل وانأكل وانشرب نول  مث ا تعليم، وا صرحة واحلرريم وا دوقراايرة احلقيقيرة، انسرتمد  مرن قيمنرو 
قوفتنو وييننو.  والضو تنو ِو

  ا دو رررة ويصرررن  احلضرررو ام، وينشرررر ييرررن هللا ع إن هرررذه ا ثرررو ام قومرررت  كررر  يعررري  االنسرررون ا رررذ  يبررر
 اآلفوب.

رررت ا ثرررو ام َّنررروذج وانيرررة اررروُهت ع  رررنونة ا ترررو يع  كرررون  لثرررو   ا تونسرررية وانصررررية فضرررل ا سررربق، ونخَر
اةديررررد تررررذه ا شررررعوب، وخلررررد ا تررررو يع انعو ررررر  ررررو  مررررن ا تضررررحيوم وا بررررذل وا عطرررروء ل َتحررررى مررررن ذاكررررر  

 ا شعوب.

رت مرن ا سرلمية ونمو  يبيو فكونت   كعويهتو أييت منهو اةديد، فو ثو   ا ليبيرة اختلفرت نرن مصرر وترون  وخَر
هوي وحترير، تركت آلم ونالزان وقتلى وشهداء ون امل ونيتوم، ويمو  ع اندن وا قررإل  إىل الرب نضول وكفوا َو

ه بدون خيو  منهم.  ومؤاسوم ا دو ة، وفر  نليهم ا نظوم هذا ا تَو

ليبية وكل ا ثو ام ا عربية  وا ا نضول من نقيدهتو، و كن َتيزم ا ثو   ا ليبية بكثر  ا تكبً ااتمدم ا ثو   ا 
وا سررع   لشررهوي  ع ارربيل هللا، ألهنررو كونررت الررراب  اوالنررة، وا تررو يع ننرروي  لررذاكر  تضررحيوم ا ليبيررَ ع ا زنتررون 

 َ رروي وا فرررين وا زاويررة ومصرررااة وبنغررو ًهررو ضررد  واةبررل ا غررريب وان رروم ويفرررن َو وا بيضرروء واررلب وارررابل  ود
م، وع كررل  يبيررو ع ا شرررب وا غرررب واةنرروب وا شررمول، ن  بعررد موئررة نرروم خرررج نالفرروي اررليمون 1911إيطو يررو 

ا بررو ون و مضررون ا سرروَيل  ونبررد ا نررف اب،ررً ا ررو فل ، ونمحررد انررريض، ونمررر ان تررو  ونمحررد ا شررريم ا سنوارر  
ًهم من قوي  اةهوي.  ود
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رم  رررو  نمرررر ان ترررو  و مضرررون ا سررروَيل  واارررتمد األالفررروي مرررن األَرررداي ا بسرررو ة وا عزورررة وا نضرررول انتشررر
َا ررة نظرروم ا ظلررم والاررتبداي  وا كفرروا وانتصرررم ا ثررو   ع  يبيررو ضمررد هللا وفضررله بعررد ملحمررة بطو يررة يمويررة ع إ

 وا قم .

مسررتقبله ويعمررر برراليه يا  يا ، شررو   ويريررد ا شررعب ا ليررف نن  رررج مررن نفررق ا ظلررم ويلملررم َراالرره، ويبرر  
َنقة، مدينة مدينة وقرية قرية. َنقة   شو  ، 

ويريد نن َيوفظ نلى احلريم ا عومرة وذ رو جرانرو  نالكروم ا شرريعة االارالمية، وانواِيرق وانعوهردام ا دو يرة 
  لحقوب واحلريم، وا قيم وا عويام وا تقو يد ا ليبية األ يلة.

الوترره ع احلريرررة وا تنميررة وا عدا ررة وا شررو إل، ونن يتأاررر  اقتصرروي الررر مسررتدام قررروي  ويتطلرر  إىل حتقيررق امو 
نلرررررى النررررردموج ع القتصررررروي ا عرررررون ، ومتنرررررو  وتنوفسررررر  كفيرررررل  ن يلرررررف االتيوَررررروم انرررررواان ا ليرررررف اآلنيرررررة، 

 وانستقبلية، وأتمَ فرص نفضل  ل مي  ومستوإل معيش  مرتف ، م  تقريب ا فوا ب بَ ا طبقوم.

نن يررررإل مؤاسرررة قضررروئية مسرررتقلة تكرررون جثوبرررة  رررموم األمرررون  لم تمررر  ا ليرررف بكوفرررة مؤاسررروته ونفررررايه، و 
 وضمونة َوهرية لاتقرا ه والفظ القوب نفرايه.

ونن يكون نظوم متكومل  لرنويرة ا صرحية يقردم خردموم  رحية وقوئيرة ونالَيرة نو يرة اةروي ، ولئقرة  كرل 
وانيررررررة  لرنويررررررة ا صررررررحية يكررررررون مررررررن نوىل نو ويهتررررررو حتسررررررَ خرررررردموم مررررررواان ونن تبرررررر  ا دو ررررررة اارررررر اتي ية 

انستشرررفيوم، وضرررمون تطررروير ا رنويرررة انسرررتمر ، وخررردموم ا صرررحة ا نفسرررية، وتقرررد  خررردموم ا طررروا  ، و فررر   
كفوءهتو، ويتمىن ا شعب بنوء نظوم تعليم  يواكرب انعرويً ا عونيرة انعو رر ، ويضروه  نفضرل ا رنظم ا تعليميرة ع 

، ويراع مبوي  احلرية، وينشر ِقوفة قبرول اآلخرر، ويردنو  لحروا ، ويرؤمن اب عمرل اةمرون ، و وا ا فريرق، ا عوع
 والجيوبية وانبوي  ، وترنى ا قيم وا تقو يد وا ثوابت.

َمة ا سكن وا عمل وتطو  ا ريضة، وتعوي بنوء اننظومرة ا ريضرية ع  يبيرو تنظيميرو  وتشرريعيو  بشركل  ونن حتل ن
َيي  الهتمرروم اب نشررو  ا ريضرر  ع كوفررة مراالررل ا تعلرريم، مرر  االرر   اع نلمرر  مررد و ، األمررر ا ررذ  يررؤي  إىل 

نشررر ا ررون  ا ريضرر  ومكوفحررة ا تعصررب والهتمرروم اب نشرر ء ودررً ذ ررو مررن األهرردار ا رر  تسررعى ا شررعوب 
  تحقيقهو.

  



 

8 
 

  ا ررر  تركتهرررو، إن حتقيرررق ا عدا رررة وهرررذا ل وكرررن بررردون ندا رررة ومصررروحلة وانيرررة  ت ررروَو مراللرررة احلررررب واآلا
وانصوحلة ا وانية فريضة شرنية وضررو   يينيرة وا ثرو ام ا ر  ترن ح ع حتقيرق انصروحلة ا وانيرة ارتحقق نهردافهو 

 وا   تفشل تع ز نن ا و ول إ يهو.

 وهذا ا كتوب يركز نلى نُهية حتقيق ا عدا ة وانصوحلة ألهنو ا طريق  لو ول  ألهدار انذكو  .

ل قول ع  كم كتوبه:  ََ  اَوئَِفَتوِن ِمنَ  َوِإن﴿فوهلل نز َو ِمِن تَرتَرلُروا ا  ُمؤ  رِلُحوا اقر  نَرُهَمرو فََأ   رَداُُهَو  بَرغَرت   فَرِِن بَرير  ِإال 
رَرإل َنلَرى ُخ  ررِ  ِإىَل  َتِفر ءَ  اَلرىتَّ  تَرب غِر  ا َّرِ   فَرَقروتُِلوا األ  رِلُحوا فَرِِن اللَِّ  نَم  نَرُهَمرو فَروءم  فََأ   لِ ابِ  بَرير   اللََّ  ِإنَّ  َونَق ِسرطُوا   َعرد 
َو َيُِبُّ  ََ * ِإَّنَّ ِسِط ِمُنونَ  ا  ُمق  َو    ا  ُمؤ  ِلُحوا ِإخ  َ  فََأ    َ  .[10ر  9احل رام ، آية : ] ﴾تُرر مَحُونَ  اللََّ َ َعلَُّكم   َواترَُّقوا َنَخَوي ُكم   َب

 .[128ا نسوء ، آية : ] ﴾َخً    َوا صُّل حُ ﴿وقول تعوىل: 

نصررروحلة ا وانيرررة ا ررر  نررردنوا إ يهرررو مسرررتمد  مرررن كتررروب هللا، وا سرررنة ا نبويرررة وا ت ربرررة ا تو  يرررة االارررالمية وا
واالنسررونية، فهرر  مررن نو ررويم ا عمررل ا رروا ، وهرر  مسررؤو ية كوفررة نبنرروء ا شررعب، وناواررهو ا عرردل والنصررور 

ررل ا ضررر  وال نرر ار ضررق ا ضررحوي و ي النتبررو  إ رريهم ا قرروئم نلررى إنرروي  احلقرروب إىل ن ررحوهبو و ي انظرروع، َو
 وتكري  الالسو  ابنواانة حتقيقو   لسلم واألمن األهليَ.

وقد كون  لملتقى األول جملو   احلكموء وا شو إل بليبيو )من نَل انصروحلة ا وانيرةيف ع ا زاويرة ع ا فر   مرن 
ترروم  ليررل ن ررد  فيرره اجملتمعررون م َهرروي مشرركو   وبيررون خ2011ر  11ر  28هررر انوافررق 1433 رررم  3ر  1

 من ا علموء واحلكموء  مونة من ا تو يوم، من نُههو:

 ر ا تأكيد نلى نن ا شريعة االاالمية ه  ا قوند  األاواية أل  مصوحلة وانية. 1

ر ا تع يررل د رردا  قررونون ا عدا ررة النتقو يررة وجررو َيفررظ القرروب ا ليبيررَ وتفعيررل األَهررز  األمنيررة وا ضرربطية  2
  دوائر اةنوئية ابألوكم وا تع يل دالو ة األت زين وانتحفظ نليهم إىل ا قضوء.وا

ر ضرررو   تقررد  كررل مررن اررفو يمرروء ا ليبيررَ نو انتهررو ننراضررهم نو اخررتل  نمررواتم نو شررو   نو الررر   3
 نلى ا تكوب هذه اةرائم ضدهم إىل األوكم.
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ر ين مرررن انترررداءام قررروام وننررروان ا طوديرررة، ويشرررمل ر إنشررروء  رررندوب مررروه َتو ررره ا دو رررة  تعرررويض انتضررر 4
 ا تعويض نن األضرا  انويية وانعنوية.

ر ا عمررل نلررى خلررق ا بيأررة اننوارربة وا ظرررور انوضررونية انالئمررة  تحقيررق ا سررلم واألمررن الهليررَ، وذ ررو  5
وفقررو   ردبرروهتم وأتهلهررم ابلارررا  بتأارري  اةرري  واألمررن ا رروانيَ وتنظرريم محررل ا سررالا، وااررتيعوب ا ثرروا  فيهررو 
 مهنيو ، وخلق فرص نمل منوابة تم ليموَهم ع اجملتم  اةديد ا ذ  ا وا من نَله.

ر ا عمررل نلررى وضرر  ميثرروب شرررر  وارروئل النررالم ضيرر  تلتررزم هررذه ا وارروئل اب عمررل نلررى تعزيررز ا والررد   6
 وية نو ا عرقية نو انذهبية.ا وانية والبتعوي نن كل مو من شأنه اا   ا نعرام ا قبلية نو اةه

ر انرروي  ا نظررر ومراَعررة ا سيواررة ا  بويررة، واننرروهحب ا تعليميررة ضيرر  تراررع  وا ا والررد  ا وانيررة وتسررهم ع  7
َ    وا  نشررر ِقوفررة ا تسررومح وا سررلم الَتمررونيَ ونبررذ ا عنررم وأتكيررد ِقوفررة احلرروا  بررَ األفررراي واةمونرروم و

 انصوحلة ع نواو  ا شبوب.

 ندم ا ل وء إىل ممو اوم ا عقوب اةمون ، كو ته ً والرب انسوكن واحلرمون من ا،دموم ا عومة.ر  8

ر ينررو  ا ونرروئ ونئمررة انسرروَد إىل نن يضررمنوا خطرربهم ومرروانظهم ا رردنو   لتصررو  وانصرروحلة وا تسررومح  9
 وا عفو.

ننظمرروم ا دو يررة ان تصررة مرر  ر الاررتفوي  مررن فررو ب ا رردول ا رر  مرررم بظرررور مموِلررة، والاررتعونة اب 10
 مرانو  خصو يوم اجملتم  ا ليف.

ًهررو مررن ننرروان  11 ر إنرروي  هيكلررة مؤاسرروم ا دو ررة ا رر  مو اررت ننمررول قمرر  ضررد ا شررعب ا ليررف وتطه
ا نظرروم اننهررو ، وإنرروي  ا نظررر ع مهومهرررو  تكررون ع خدمررة ا رروان وانررواان، بررردل  مررن ا ت سرر  نليرره، وقمعررره 

 واضطهويه.

ينررم نارررر ا شررهداء وانفقررويين و نرررويتهم والهتمرروم برنويرررة نوضررو  اةرالررى وانعتقلرررَ  لت فيررم مرررن ر  12
 األضرا  انويية وا نفسية وا   حلقت هبم و توفً معيش  لئق تم.
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َا رة اآلا  ا سرلبية، وا تأهيرل ا  13 نفسر  ر الارا  بتنفيذ برامحب النمو  ع اننواق انتضر   نو  ه من نِر ل
 َتهيدا   و وج نهد َديد يسويه ا تفكً الجيويب  تحقيق انصوحلة.

 ر ال  مؤاسوم اجملتم  اندين نلى انسوُهة ا فونلة ع إَنوا خطوام انصوحلة ا وانية. 14

وهرذه ا تو رريوم مهمررة وحتترروج  تحقيقهرو ِقوفررة وااررعة ع مفهرروم ا عدا رة وانصرروحلة، وتسررعفنو ا ت ربررة ا نبويررة 
ح مكرة، ننردمو َتكرن مرن ننرداء ا ردنو  الارالمية وا رذين ان ضروا نلرى ا والدانيرة، وكرذبوا اب يروم اآلخرر، ع فت

 وان ضوا نلى ا راول  لى هللا نليه والم ع  او ته، وانتلوا ا قرآن ا كر  ضراب  من ا شعر.

إىل نن خررررج مرررن برررَ وع يفررر  انشرررركون نرررن نذإل  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم منرررذ نن  رررد  بدنوتررره 
ً  ا رر  كونررت تتنررزل نليرره ع هررذه  نظهرررهم، ونظهررره هللا نلرريهم ويرردل نلررى ذ ررو مبلررت األذإل تلررو اآليم ا كثرر
ا ف  ، أتمره اب صل وتد ه نلى واروئله وتنهروه نرن احلرزن وتضررب  ره نمثلرة مرن واقر  نخوانره انرارلَ، مثرل قو ره 

ِل  َنَلى﴿تعوىل:  ُ ر ُهم   يَرُقوُ ونَ  َمو َوا   ر ا َواه   .[10انزمل ، آية : ] ﴾ لَِيال   َه  

ع هررذا ا كترروب بعررض  ررو  ا رربالء ا رر  كونررت تصررر نليهررو قررري  فرروه ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم، وااررتمر 
ا عرررداء  لرارررو ة وا رارررول وانرررؤمنَ، وننررردمو يخرررل  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم مكرررة مررروذا فعرررل  صرررومه 

 ونندائه؟:

ًا ، ونمررو ررر مرر   نيب اررفيون بررن احلررو   ابررن نمرره ونبررد هللا بررن نميررة ابررن نمترره، فكررون األول يه رروه بشررعره كثرر
ا ثرروين فقررول  راررول هللا: فرروهللا ل نىتمررن بررو الررىت تت ررذ إىل ا سررموء اررلمو  مث ترتقرر  فيرره ونان ننظررر إ يررو الررىت 

وا  هللا  رو فعلرت ذ رو مرو ظننرت نين  أتتيهو، مث أتيت بصو معه ن بعة من انالئكة يشرهدون  رو كمرو تقرول، مث
ن رردقو، ومرر  فداالررة َرمهمررو فررِن ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم نفررو ننهمررو، وقبررل نررذ ُهو، وهررذا مثررول نررول ع 
ا رمحررة وا عفررو وا تسررومح، فلررم يتعلررل بعظررم الارروء  اررواء  ش صرره نو  إلاررالم وانسررلمَ، بررل فرروَو ذ ررو  ن 

 نِرا  إجيوبيو  بعد نن انتشر خل ا عفو بَ نهل مكة، وهو ع ا طريق إ يهو. فح ننهمو  فحو  ليال  كون  ه 

عررل  رره نصرريبو  مررن ا ف ررر )مررن  َنرريم قررري  ا ررذ  قرروي اةيررود ع نالررد وع ا،نرردب، فقررد نفررو ننرره َو ررر ونمررو 
 يخل يا  نيب افيون فهو آمن، ومن ندلق اببه فهو آمن، ومن يخل انس د فهو آمنيف.

يقة األمدية نِرهو ع نيب افيون ا ذ  تغً من ا رولء ا كومرل  لردنو  اةديرد ، فكرون  ره  قد كون  تلو ا طر 
ً  ع اةهرروي مرر   اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم ع معركررة النررَ، كمررو كررون هررذا األاررلوب ا نبررو   مواقررم كبرر
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َنيم قري  وبرهن  ه  ن انكونة ا ر  كونرت ننرد قومره، ع  ا كر  نومال  ع امتصوص احلقد من قلب نيب افيون 
 تنتق  شيأو  ع الاالم، إن هو نخل   ه وبذل ع ابيله.

ر وهذا  فوان بن نمية،  قد الوول قترل  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم مر  نمرً برن وهرب، ومر  هرذا فقرد 
ًه ع األمر ن بعة نشهر ونمل نلى كسبه د نطوئره مرن مرول ننطوه  اول هللا  لى هللا نليه والم األمون، مث خ

ً  ا   ل تقد  من إنسون نوي ، وقد و رم  نرو  رفوان برن نميرة نطروء  ارول هللا  رلى هللا نليره  ا عطوي ا كب
واررلم، فقررول: وهللا  قررد ننطرروين  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم مررو ننطرروين، وانرره ألبغررض ا نررو  إهَّ، فمررو برررا 

 يعطي  الىت ننه ألالب ا نو  إهَّ.

مرة برن نيب َهرل، فقرد كرون ارلو  ا نرف  رلى هللا نليره وارلم ع فرتح مكرة  طيفرو  الونيرو ، يكفر  ر وهرذا نكر 
والده لَتذابه إىل الاالم، فقد نن ل نفسه نن  رب   يائره وابتسرم  ره و الرب بره، وع  وايرة: مرالبرو  اب ركرب 

ًمو .  انهوَر، ونالم والسن إاالمه، وااتشهد بعد ذ و ع ا 

برد هللا ا زبعرر  كرون مرن نشرد ا نرو  نرداو   إلارالم وه روء   رارول هللا  رلى هللا نليره ر وهذا شونر قري  ن
ًا  يعترذ  فيره إىل  والم قبل  اول هللا توبته ويخو ه ع االاالم وآنسه وخل  نليه اللة، وقول بعد ذ و شعرا  كث

 م ، وممو قول ابن ا زبعر : اول هللا  لى هللا نليه والم، وكون ا شعراء مثل ا فضوئيوم ع ا تأًِ النال

 خط                       ة أبغ                       وى أتم                       ري أايم
 

 خم                 وم هب                ا وأتم                ري س                هم 
 ويق             ودي ال             ردى أس             باب وأم             د 

 
 مش               وم وأم              رهم الغ              واة أم             ر 

 حمم                  د ابلن                  ي آم                  ن ف                  اليوم 
 

 حم                روم ه                ذ  وخمط                  قل                ي 
 أس          باهبا وانقض           الع          داوة مض           

 
 وحل             وم بينن             ا أواص             ر ودع               

 اكله           وال         دي   ل           ف         دى ف         اغ ر 
 

 مرح               وم راح               م فإن                 زلل                 
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َن مو و بن نور ا ذ  قوي انشركَ ع النَ، فبعد هزوته ن ارل إ يره  ارول هللا  رلى هللا  َنيم هوا ر وهذا 
نليرره واررلم وونررده بررري نهلرره ونموا رره نليرره، وإكرامرره جوئررة مررن البررل إن قرردم نليرره مسررلمو ، ف رروء مو ررو مسررلمو  

ررويم قرَيترره نرردا ا نررف  ررلى هللا نليرره  فأكرمرره ونمَّررره نلررى قومرره، وبعررض ا قبوئررل اجملرروو  ، و قررد أتِررر مو ررو َو
 والم فقول:

 مبثل              ه مسع                ول رأي                إن م              ا
 

 حمم              د مبث              ل كله              م  الن              ا  يف 
 اجت             ذى إذا لل  ي            ل وأعط            ى أوىف 

 
 غ         د يف عم         ا خي          ك تش         اء وم         ى 

 أنياهب                    ا ع                    ردت الكتيب                    ة وإذا 
 

 مهن           د ك           ل  وض           رب ابلس           مهري 
 أش                  باله عل                  ى لي                    فكأن                  ه 

 
 خ        ادر يف مرص        د يف1)وس          ا ب        اءة 

فهررذه اننه يررة ا نبويررة ع ا تعومررل مرر  ا،صرروم بعررد هررزوتهم ع احلرررص نلررى كسرربهم والاررتفوي  مررن خررلهتم  
 وفتح نبواب األمل وا توبة وا بنوء نستقبلهم حتتوج  لتأمل وا تفكر ك  نستفيد منهو ع اليوتنو.

بررردم ننروا  األذإل ا رر  نحلقوهررو اب رارول  ررلى هللا نليرره وارلم وينوترره، و دررم  وقرد انل نهررل مكررة نفروا  نومررو  
قرد   اةري  االارالم  نلررى إابيهترم، وقرد َروء إنررالن ا عفرو نرنهم وهرم  تمعررون قررب ا كعبرة، ينتظررون الكررم 

ًا ، ن  كرررر ، وابرررن ن  كرررر ،   ا رارررول  رررلى هللا نليررره وارررلم فقرررول ترررم: مررروذا تظنرررون نين فونرررل بكرررم؟ فقرررو وا خررر
ََ  نَ  اَلمُ  َوُهوَ  َ ُكم   اللُّ  يَرغ ِفرُ  َنَلي ُكُم ا  يَرو مَ  َل تَرثر َريبَ ﴿فقول  . وع  واية: فأذهبوا فأنتم ا طلقوء.﴾ا رَّامِحِ

وقد ترتب نلى هذا ا عفو ا عوم الفظ األنف  من ا قتل نو ا سف ون بحت األ اضر  بيرد ن رحوهبو، ونردم 
 فر  ا،راج نليهو.

و ا صررررفح اةميررررل كررررون هنررررو  احلررررزم األ رررريل ا ررررذ  لبررررد نن تتصررررم برررره ا قيرررروي  احلكيمررررة إىل َونررررب ذ رررر
ردوا معقلرَ  ارتو  ا كعبرة ر  رال  نمرر بقرتلهم ر وإن َو ا رشيد ، و ذ و ااتثىن قرا  ا عفو ا شرومل بضرعة نشرر َ 

تنرة برَ ا نرو  بعرد ألنه نظمت َررائمهم ع الرق هللا و ارو ه والرق االارالم، ونرو كرون  شروه مرنهم مرن إا   ا ف
ا فرررتح، ومرررن هرررؤلء مرررن قترررل ومرررنهم مرررن َررروء مسرررلمو  صئبرررو  فعفرررو ننررره ا رارررول  رررلى هللا نليررره وارررلم، والسرررن 

 إاالمه.

                                                           

 دبو  احلرب: ا،وي : انقيم ع نرينه. اتبوء:  يف1)
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إن ا،ل  ا تو  ية من فتح مكة تؤكد ا فرب ا واضح بَ ا عفو وانصوحلة من َهة وبرَ ا عدا رة احلو رة  فرتح  
يأوم ممو يشغل ا وان  اره  سنوام نو نقوي ل نالد يقرد  هنويتهرو، مث كوفة انلفوم ا سوبقة ومالالقة كل اةز 

إىل مىت انوا ل تطبيق تلو ا عدا ة بدون ن  حتول فوه النتقوم وا توا  ع ا قصوص، ممو يعوي بنرو مرن َديرد 
ة ابألمر   نقطة ا بداية، فيصبح ا ظوع مظلومو  يطو ب هو بتطبيق ا عدا ة احلوكمة نلى مرن كرون مظلومرو  وضرحي

 ا قريب، كون ا عفو ع فتح مكة انطالقة َديد   إلاالم وانسلمَ وينوهتم بَ ا عونَ.

ومرروذا  ررو ااتسررلم انسررلمون نشررونرهم ا بشرررية ا رادبررة  قررل تقرردير ع تنزيررل ا عرردل احلواررم ا ررذ  تفصررل فيرره 
ً ، ودو برو  مررو يضرريق   ررول ا صرفح بعررد نن تنكررأ اةراالرروم ا رتهم وفمرر  فيرره األي ررة ويصربح  لقضرروء كلمترره األخرر

مررن َديررد، واب تأكيررد فررِن تطبيررق هررذا ا عرردل احلواررم كررون ايقضرر  نلررى ش صرريوم مهمررة شررو كت ع  اررم 
 ص يع ا بشرية لعوء ع الركة ا فتوالوم االاالمية وتقوية ا دو ة وإيا   احلكم ونشر ا علم.

مة  غررررويم ن ررررى ونهررردار ننظررررم كررررون ا،يررررو  إن امتنرررو  ا قيرررروي  واأل ررررحوب نرررن انطو بررررة اب عدا ررررة ا صرررو  
األ رروب مررن ا نواليررة ا سيواررية واألمنيررة والقتصررويية والَتمونيررة، وا ثقوفيررة وا دينيررة، فمررن ا نواليررة ا سيوارررية 
َيفظ ا عفو اةميل والرد  األمرة ا سيوارية الير  يركرز نلرى الركرة مرو بعرد ا عفرو نلرى تصرحيح األخطروء وتقويرة 

 ون إقصوء، وتعميق مفوهيم ا شراكة وا تعوون وا تعوي  وتثقيم وتنشأة األَيول نليه.ا دو ة وإشرا  اةمي  ي

ونمو من َهة األمرن فرِن ا عردل احلوارم قرد يقروي إىل  فرض بعرض مرن ايمسرهم هرذا ا عردل بسربب  روور 
 ظوم اوبقو .من نتوئ ه ا   قد تكون البو   لحيو  نو األموال وا نفوذ وهو مو  ن يقبله ا كثً ممن كون م  ا ن

وه  إذ ترفض هذه ا فكر  فِهنو ل تزال َتلو ا كثً من ننو ر ا قرو  انيدانيرة وا سيوارية ممرو جيعرل األوارون 
تقرررم نلرررى شرررفو الرررروب و ررررانوم نهليرررة قرررد ل  ررررج منهرررو ن  منتصرررر، ول حنصرررد منهرررو اررروإل تراررريع ِقوفرررة 

وفرد مرن وردهو ويردنمهو مرن ا ردول ا ر  كونرت النتقوم وانالالقرة، وتشركيل قروإل معو ضرة ع ا رداخل وا،رو ج 
 تدنمنو اوبقو  فال ِبوم ع نوع ا سيواة وإَّنو مصو  ا دول ه  احلوكمة ع ا عالقوم.

ًا  ع تلمر  مرو ي ترب نلرى  فرض ا عفرو وانصروحلة وا تغروفر  ونمو من ا نوالية القتصويية، فِننرو  رن لتلرم كثر
 ت ندب انت و مون وتنطلق مداف  احلرب.من آا  نلى ا وان وانواان بعدمو ي
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ونمررو النتبررو ام االَتمونيررة، فررِن ا عفررو ا عرروم يزيررد بررال شررو مررن م ررم مكرروانم ووشرروئحب اجملتمرر  انتنونررة 
 ِقوفيو  و غوي  ونرقيو  ويينيو  ع الول اختالر األيين.

هر  إىل ا تنرروفر وَترزب مكرروانم وهرذا مقصرد بعيررد انردإل جيررب ا تفكرً فيرره بردل  مرن اال رررا  نلرى اريقررة تنت
 اجملتم  وإنوي  ختندقهو خوفو  من النتقوم ابام ا عدا ة.

ًا  ل آخرا  فِن ا عفو يصن  خل  ص  ية تتأا  نليهو ِقوفرة األَيرول، األمرر ا رذ  يوالرد ضرمً ا روان  ونخ
ة نلررى ا،و ررة، وانمتررد  ويزيررد مررن مسرروالوم ا تعرروي  وا قبررول ابلخررتالر وتتعمررق ِقوفررة تقررد  انصررلحة ا عومرر

 نلى اآلنية انؤقتة.

إننو ع واننو ا يوم ضوَة إىل نن نتمواو ونتغوفر،  نؤار  وَّنهرد ،رل  ا عردل ع  إالقروب احلقروب وا قسري 
ع مرانررررو  انشررررونر وا عفررررو وا تسررررومح  فررررتح اررررو  اآلمررررول و ررررروا ا بنرررروء ا رررر  اررررتتحول إىل منرررروهحب  لتعلرررريم 

هوم  لفكر، و ديام  لثقوفة وإاو   بنوء ياتو  ا دو ة ا   ل يقوم نلى القصروء والنتقروم وا لمرز، كمرو  ومَو
 هو واق  احلول ع بعض ا داوتً ا   تغلبت نزنة النتقوم نلى واضعيهو.

ونمرو ع ا قرررآن ا كررر  فقصررة يواررم نليرره ا سررالم مثررل  فيرر ، وقرردو  السررنة، ع ا تغلررب نلررى ا تقرروا  وآلم 
ه، فلمو ان ر اخو  يوام بتفضيل هللا  ه ونقروا  طأهم وقردموا  ره انعرذ   وشرعروا بعظرم ا رذنب انوض  ونالزان

ََ  نَ  اَلمُ  َوُهوَ  َ ُكم   اللُّ  يَرغ ِفرُ  َنَلي ُكُم ا  يَرو مَ  تَرثر َريبَ  لَ ﴿قول تم يوام نليه ا سالم   .[92يوام ، آية : ] ﴾ا رَّامِحِ

َل نررن كررل الررق  رره وأير خلقرره ا كررر  ع ﴾َنلَرري ُكُم ا  يَرررو مَ ﴿يررم ل تثريررب نلرريكم: ن  ل  رروم ول تعن ، ويتنررو
يره ا لروم إىل ا رذين ن قروه ع ديوبرة اةرب، إن ا يروم ع  نظرره  ذ و ا يوم ا رذ  قرد  فيره ا عفرو الرىت نرن  رري تَو

يه ا لوم، نوي  إىل انوضر  ا ب غريض، وإاليروء  ره، نوىل نن تبدن به  فحة َديد  من ا صفو وانوي ، وع  ري تَو
 وهذا يتعو   م  ا صفحة ا بيضوء ا نقية ا   يريد نن يبدن هبو هذا ا يوم.

ًهو وشرهو، في ب نن يسدل ا ستو  نلى اللوهرو ومرهرو وع يبرق إل نن يطرري   قد مرم تلو األيم انتعبة  
صرفحة قرد اروإل ارريعو  هرذه ا نشبوالهو انرونة نن مسرا ا،يول، ويتحوشى انطو عرة ع ذ رو ا ترو يع انظلرم، ف

 خوته ودطى نلى آا هو اب صفح اةميل.إا سوياء ممو كون بينه وبَ 
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 قد نفو نفوا  صمو  من دً تعبً تم نن ذكرر ا رذنب ا سروبق، وينرو ترم ابنغفرر  وهرذا هنويرة الالسرون ا رذ  
ََ ﴿نرذكو   ع قو ره تعروىل: ل يتأتى إل من ا،واص، ومو ننسب مو وق  من يوام ابنراترب ا ثالِرة ا  َوا  َكروِظِم

ََ َننِ  ا  َغي ظَ  ََ  َيُِبُّ  َواللُّ  ا نَّو ِ  َوا  َعوِف ِسِن  .[134آل نمران ، آية : ]﴾ا  ُمح 

 اللُّ  يَرغ ِفررُ ﴿، مث نفرو نررنهم بقو ره: ﴾ا  يَررو مَ  َنلَرري ُكمُ  تَرثر َريرربَ  لَ ﴿فيوارم نليره ا سررالم كظرم ديظره بقو رره: 
 .﴾َ ُكم  

ِلُكم   َون تُوين ﴿سن إ يهم بقو ه بعد ذ و مبوشر : مث نال ََ   َِه   .[93يوام ، آية : ] ﴾َنل َِع

خوتره وا عردول نرن النتقروم إىل ا عفرو وا غفرران، وهرذه مرن ا فضروئل إيوام نليه ا سرالم آِرر ا عفرو نرن  إن
 احلميد  من نخالب األنبيوء نليهم ا سالم ونخالب انؤمنَ.

صديق  ض  هللا ننه كون ينفق نلى مسرطح برن ناِرة  قرابتره منره وفقرره، وكرون ممرن وقر  ع ر وهذا نبو بكر ا 
الدي  الفو وع يتثبت وخو  فيه ضد ا سريد  نوئشرة، فقرول ا صرديق: وهللا ل ننفرق نلرى مسرطح شريأو  نبردا  

ون من اآليم ا   ذكررم بعد ا ذ  قول ع نوئشة مو قول، ونو ننزل هللا براء  ا سيد  نوئشة ع او   ا نو ، وك
رلِ  نُو  ُروا أَي تَرلِ  َوَل ﴿ع احلويِرة قو ره تعروىل:  تُروا َنن ِمرنُكم  َوا سَّرَعةِ  ا  َفض  ََ  ا  ُقرر َر  نُو ِه  يُرؤ  رِينَ  َوا  َمَسروِك َِ ِع  َوا  ُمَهرو

رَفُحوا َو  يَرع ُفروا اللَِّ  َارِبيلِ  َصرَنومِ  يَرر ُمرونَ  ا َّرِذينَ  * ِإنَّ   َّاِلريم   َدُفرو    م  َواللَُّ َ ُكر اللَُّ  يَرغ ِفررَ  َنن حتُِبُّرونَ  َنَل  َو  َيص   ا  ُمح 
ِمَنومِ  نر َيو ِع   ُِعُنوا ا  َغوِفاَلِم ا  ُمؤ  ِخَر ِ  ا دُّ  .[23ر  22ا نو  ، آية : ] ﴾َنِظيم   َنَذاب   َوَتُم   َواآل 

نفقة ا   كون ينفق نليره، قرول: وهللا قول نبو بكر: بلى وهللا إين نالب نن يغفر هللا ه، فأَ   إىل مسطح ا 
 ل ننزنهو نبدا .

ً  انفررذ  ومعرفررة بعواقررب األمررو ، و ررذ و كررون يسررت دم  ررر وع الررروب ا ررري ، كررون أليب بكررر بعررد نظررر وبصرر
احلزم ع  له وا عفو نندمو تقتض  إ يه احلوَة، فقد كون الريصرو  نلرى لر  شرتوم ا قبوئرل حترت  ايرة االارالم، 

ررونهم إىل احلررق، فِنرره نررو اات ضرر  قبوئررل فكررون مررن ايوارر َنمرروء ا قبوئررل انعونررد  بعررد َ  ته احلكيمررة نفرروه نررن 
ا رررريمن انرتررررد  ون اهررررم اررررطو  يو ررررة انسررررلمَ وقررررو  شرررركيمتهم ومضرررروء نررررزوتهم وان فررررت ا قبوئررررل جررررو ننكرررررم 

 تر  ااتعمول ا قو   وااتكونت حلكم الاالم، وناونوا خليفة  اول هللا  نإل نبو بكر ننه من أت يم ا قلوب
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َنموء هذه ا قبوئل، بل ا لَ هنو وا رفرق نوفرق، فرفر  ا عقوبرة نرنهم   ونلن ا قرول ترم، ووظرم نفروذهم عم  
قبوئلم  صو  االارالم وانسرلمَ، فعفرو نرن ذ رتهم ونالسرن إ ريهم، فقرد فعرل ذ رو مر  قري  برن يغرو  انرراي ، 

فقد كونوا من  رنوييد ا عررب ونفرارهم ونكثررهم شر ونة،  كرب، واألشع  بن قي  ا كند ،ونمرو بن معد ي
 وجيد ا بوال  ش ء من ا تفصيل ع فقه ا صديق ع ا تعومل م  مثل هذه ا قيويام ع ا دو ة.

رر ونمرو احلسرن برن نلر  بررن نيب او رب  ضر  هللا ننهمرو قروي ا صرلح مرر  معوويرة وفرق مراالرل، ويوافر  وشرررو  
َل فيرره احلسررن نعوويررة بعرروم اةمونررة، وجيررد ا قررو   شرريأو  مررن وترتررب نليرره نترروئحب و رر  ذ ررو التفررو ب ا ررذ  تنررو

 ،  قررد قومررت هررذه انصرروحلة نلررى إنطرروء األمررن  لنررو  وا عرروي  إىل ا شرررنية انتأاسررة  ا تفصرريل ع هررذا ا كترروب
عيررة انتفررق نليهررو ع اجملتمرر  وتقررد  والررد  األمررة نلررى انصررو  ا فأويررة، وانترروب  نسررو  ص  يررع انسررلمَ نلررى انَر

ً  ا ر  ترتبرت نليهرو ارواء بتحقيرق ا  ألمرن وا رفروه الَتمرون  نو بتوار بعد انصوحلة يلحظ بوضروا اآلا  ا كبر
َيي  موا يهو، وهو نمر َيتم نلينو ا يروم ا سرع  بغيرة ا و رول إىل  ريت انصروحلة برَ فأروم اجملتمر    قعة ا دو ة و

َديرد  مرن األمرن الارتقرا ، وهرو نمرر يسر ن  انتبوهنرو إىل نن احلروا  انتنونة وتطبيقوم  اا ة تؤار  نراللرة 
مرر  كررل فأرروم اجملتمرر  مهمررو اختلفررت ابم نمرررا  ملحررو  ل جيررَو ا  اخرر  فيرره فضررال  نررن فداالررة ا،طررأ ع إشرروالة 
ا نظررر ننرره، فم تمعنررو وبررردم ا كثررً مررن الالتكوكرروم ا رر  اررقي َررراء بعضررهو قتلررى ع كررل الفوهرروم ونلررى 

تلم اةبهوم ل يزال ولرو اارتنويا  ترذه ا،رل  ا تو  يرة نن يفرتح اباب  واارعو   لحروا  وانصروحلة  جرو يصرً بعرد  
 ذ و َّنوذَو  ومثول  َيتذإل به.

ً  منهو:  ر ونمو ا ت و ب االنسونية انعو ر ، فقد االعت نلى  مونة كب

 نودندا / هيأة ا تحريم الول اختفوء األش وص.

 / اتيأة ا وانية  لتحريم الول الختفوءام. بو يفيو

نتَ / اتيأة ا وانية.  األَ 

 ا فلبَ / اتيأة ا رائاية الول القوب األش وص.

  واندا / اتيأة ا دو ية  لبح  الول انتهوكوم القوب النسون.
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 تشيل  / اتيأة ا وانية الول احلقيقة وانصوحلة.

  سلفويو .ا سلفويو  / ةنة تقص  احلقوئق بشأن ا

ًا يون / هيأة احلقيقة وانصوحلة.  ا

 دوان / مفوضية انصوحلة ا وانية.

 ا لادوا  / هيأة احلقيقة وا عدا ة.

  ربيو / هيأة احلقيقة وانصوحلة.

 انغرب / هيأة النصور وانصوحلة.

 َنوب نفريقيو / مفوضية َنوب نفريقيو  لحقيقة وانصوحلة.

رردم  اررو ة مررن وكونررت فربررة َنرروب نفريقيررو  مررن نهررم ا ت ررو ب  ررذ و اهتممررت هبررو ع هررذا ا كترروب، وَو
 نيلسون مونديال  لثو ام ا عربية تستحق ا قراء ، َوء فيهو:

 خويت ع بالي ا عرب:إ

 خويت ع تون  ومصر:إ

انترذ  نول  نرن ا،ررو  ع شرؤونكم ا،و رة، واررو وين إن كنرت ياسررت ننفر  فيمرو ل ينبغرر  ا رتقحم فيرره، 
السسررت نن واَررب ا نصررح نول ، وا وفرروء انيررو  نررو نو يتمرروان نيه مررن مسرروند  نيم قرررا  ا فصررل ا عنصررر   كنرر  ن

 َيتمون نل   ي اةميل وإن دبداء  ن  ّ صته ا ت و ب ون مُته األيم، وننض ته ا س ون نالب  ِوا  ا عرب.

َ رررت نذكرررر ذ رررو ا يررروم بوضررروا، كرررون يومرررو  مشمسرررو  مرررن نيم كيرررب صون. رررت مرررن ا سررر ن بعرررد نن  ل خَر
ت إىل ا دنيو بعد و ال ت بَ َد انه نشر   و يت ننهو ابعو  ونشررين ارنة ألين اللمرت نن آلر يوم. خَر

 ن إل بالي  خو ية من ا ظلم وا قهر والاتبداي.
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رروه نافرروه  و دررم نن ا لحظررة نمرروم ارر ن فكتررو  فسرر  كونررت كثيفررة نلررى انسررتوإل ا ش صرر  إذ اررأ إل َو
ل هررذا ا رزمن، إل نن ا سرؤال ا رذ  مررأل َرواحن  الينهرو هرو، كيررم ارنتعومل مر  إ   ا ظلرم  نقرريم ونمهرم بعرد كر
 مكونه ندل ؟

تم  ترروكم مررن ارر نكم ا كبررً، وهررو اررؤال قررد  نكرروي نالرر  نن هررذا ا سررؤال هررو مررو يقلقكررم ا يرروم.  قررد خررَر
 حُتدي االَوبة نليه ابيعة الفوه ا ذ  اتنته  إ يه ِو اتكم.

دل ن رررعب بكثررً مررن هررردم ا ظلررم. فوتررردم فعررل اررلف وا بنررروء فعررل إجيررويب. نو نلرررى  غررة نالرررد إن إقومررة ا عرر
 مفكريكم ر السن ا  ايب ر فِن إالقوب احلق ن عب بكثً من إبطول ا بوال.

نان ل نحتد  ا عربية  ألام،  كن مو نفهمه من ا  لوم ا   تصل  نن تفو يل اةردل ا سيوار  ا يروم  
ً  ن معظررم ا وقررت هنررو  مهررد  ع اررب وشررتم كررل مررن كونررت  رره  ررلة قريبررة نو بعيررد  ع مصررر وتررون  تشرر

ابألنظمة ا سوبقة، فذا  نمر خوائ ع نظر ، نان نتفهم األاى ا ذ  يعتصر قلروبكم وننررر نن مررا ام ا ظلرم 
، ً فمؤيرردو  موِلرة، إل ننر  ن إل نن ااررتهدار هرذا ا قطررو  ا واار  مررن  رتمعكم قرد يسرربب  لثرو   متونررب خطر

ا نظررروم ا سررروبق كرررونوا يسررريطرون نلرررى انرررول ا عررروم ونلرررى مفو رررل األمرررن وا دو رررة، ونالقررروم ا بلرررد مرررر  ا،رررو ج، 
فواتهدافهم قد يدفعهم إىل نن ايكون اَهو  ا ثو   نهم هدر تم ع هذه انراللة ا   تتميز نروي  ابتشوشرة 

َن. ننتم ع دىن نن ذ و األمنية ودي  الب .نوب ا توا

نصرررو  ا نظررروم ا سررروبق ممسررركون جعظرررم انؤاسررروم القتصرررويية ا ررر  قرررد يشررركل اارررتهدافهو نو ديوهبرررو نو إن ن
َن ننتم ع دىن ننه اآلن. ة اقتصويية نو ندم توا  حتييدهو كوِ 

نليكم نن تتذكروا نن نتبو  ا نظوم ا سوبق ع ا نهوية مواانرون ينتمرون ترذا ا بلرد، فروالتواىتهم ومسرو تهم هر  
 لبالي ع هذه انراللرة، مث إنره ل وكرن لعهرم و مريهم ع ا بحرر نو حتييردهم هنوئيرو  مث إن ترم احلرق ع  نكل هدية

 ا تعبً نن ننفسهم وهو الق ينبغ  نن يكون اال امه من نيديم مو بعد ا ثو  .

وه ا   كونت تنوفق  لنظوم ا سوبق تتحد  ا يروم مم رد  ا ثرو  ،  كرن  ننلم نن ممو يزن كم نن تروا ذام ا َو
قروا نن اجملتمر  ع  األالم نن ل تواَهوهم اب تبكيرت إذا  ردوا ا ثرو  ، برل شر عوهم نلرى ذ رو الرىت حتيردوهم ِو

 ا نهوية  ن ينت ب إل من اوهم ع ميالي الريته.

 إن ا نظر إىل انستقبل وا تعومل معه بواقعية نهم بكثً من ا وقور نند تفو يل انوض  انرير.
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ررت مررن ا سرر ن كررون نكررل حتررد واَهرر  هررو نن قطونررو  وااررعو  مررن ا سرروي كررونوا  نذكررر َيرردا   نين ننرردمو خَر
يريدون نن َيوكموا كل من كونت  ه  لة اب نظوم ا سوبق،  كن  وقفت يون ذ رو وبرهنرت األيم نن هرذا كرون 

 يرررة مرررن َديرررد،  رررذ و ا،يرررو  األمثرررل و ررروله لَنرفرررت َنررروب إفريقيرررو إمرررو إىل احلررررب األهليرررة نو إىل ا ديكتوتو 
 شكلت "ةنة احلقيقة وانصوحلة" ا   َل  فيهو انعتد  وانعتدإل نليه وتصو الو واومح كل منهمو اآلخر.

 إهنو ايواة مر   كنهو انَعة.

ا ارررلون  اررروئل اامأنرررون إىل اجملتمررر  انلترررم الرررول  - وننرررتم ني إل ع ا نهويرررة - ن إل ننكرررم هبرررذه ا طريقرررة
، ممررو جيعررل ا كثررً مررن اننتفعررَ قبلهم ع ظررل ا دوقراايررة وا ثررو  نن ل خررور نلررى مسررتا ررديكتوتو يم األخرررإل 

ويلون إىل ا تغيً، كمو قد حت مون خور وهل  ا ديكتوتو يم مرن ابيعرة وال رم مرو ينتظرهرو، ختيلروا  رو نننرو ع 
ًون ر نلررى ا سرر رية مررن ا برريض وتبكيررتهم وااررتث نوئهم وتقلرريم نظرروفرهم؟  ررو َنرروب إفريقيررو  كررزان ر كمررو َتررىن ا كثرر

 الصل ذ و نو كونت قصة َنوب إفريقيو واالد  من ن و  قص  ا ن وا االنسوين ا يوم.

 ".أذهبوا فأنتم الطلقاءنَتىن نن تستحضروا قو ة نبيكم: "

ًغ  نلسون  وهالل مونديال ر هوانتون ر َوهونزب

 ء ا كثً و ذ و ع نغفل ننه.هذا ا،طوب فيه من احلكم وا د و  وا عل وفو ب احليو  ا ش 

كمررو ننرر  ع هررذا ا كترروب نضررفت اةهرروي ا فكريررة وا علميررة واحللررول ا عمليررة ا رر  قرردمت الَنرروا انصرروحلة 
 ا وانية فونتلهتو وائق مهمة ل نستغىن ننهو اضفتهو  لكتوب.

ة وبيررون شرررواهو، ونِررر وختمتره ابحلرردي  نررن خطرر ا ررذنوب ونواقبهررو نلررى ا فرري واجملتمرر ، وا رردنو  إىل ا توبر
ا توبررة ع الررد احلرابررة، وع الررد ا قتررل، فيمررو يتعلررق ضقرروب ا عبرروي انو يررة، ودررً انو يررة وع تكفررً ا كبرروئر، ونلررى 

 االنسون ونلى ا نوالية ا صحية وا نفسية واالَتمونية وا،لقية مث ا،وَتة.
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م ا سرررونة ا ثونيرررة ونشرررر يقررروئق ظهررررا  12/1/2012هرررذا وقرررد نهنيرررت كتررروب ا عدا رررة وانصررروحلة ا وانيرررة ع 
 هر.18/2/1433انوافق 

هره  وا فضل هلل من قبل ومن بعد، وناأ ه ابحونه وتعروىل   وئره احلسرىن و رفوته ا علرى نن جيعرل نملر   َو
خو صرررو ، و عبرررويه انفعرررو ، ونن يثيبررر  نلرررى كرررل الررررر كتبتررره وجيعلررره ع ميرررزان السرررنويت ونن يثيرررب إخرررواين ا رررذين 

رو مرن كرل مسرلم يطلر  نلرى هرذا ا كتروب نل ننونوين ب كل مو ولكون مرن نَرل إَتروم هرذا اةهرد انتواضر ، ونَر
َِن رِ   َ بِّ ﴿ينسرى ا عبرد ا فقرً إىل نفرو  بره ومغفرتره و محتره و ضروانه مرن ينوئره:  رُكَر نِع َمتَروَ  َنن   نَو   ا َّرِ   َنش 

تَ  َِتوَ  َونَي ِخل ِ   َ وحِل و تَرر َضوهُ  َنن َملَ  َوَنن   َواِ َد َّ  َوَنَلى َنَل َّ  نَنر َعم  ََ  ِنَبوِي َ  ِع  ِبَرمح   .[19ا نمل ، آية : ] ﴾ا صَّوحِلِ

َتحِ  َمو﴿ر وقول تعوىل:  َرة   ِمن  ِلنَّو ِ  اللَُّ  يَرف   ا  َعزِيرزُ  َوُهروَ  بَرع رِدهِ  ِمرن  َرهُ  ُمر ِارلَ  فَراَل  ُو ِسرو   َتَرو َوَمرو ممُ ِسروَ  فَراَل   َّمح 
ِكيمُ   .[2وار ، آية : ف] ﴾احلَ 

 و لى هللا نلى ايدان  مد ونلى آ ه و حبه والم

"ابحونو ا لهم وضمد ، نشهد نن ل إ ه إل ننت، ااتغفر  ونتوب إ يو وآخر ينواان نن احلمد هلل  ب 
 ونَ"ا ع

 ال قري إىل ع و ربه ومغ رته ورمحته ورضوانه

 الص ل يبحممد عل  حممد 
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 املدخل

 

 وانيررة بررَ نبنرروء ا شررعب ا ليررف  ضرررو   يينيررة، وإنسررونية، والضررو ية، واقتصررويية، واَتمونيررة، إن انصرروحلة ا
وايواررية، ونفسررية، ل يسررتغىن ننهررو  يررف ول  يبيررة مررن نَررل أتكيررد ا ررتالالم بررَ نبنرروء ا شررعب، وترارريع قوانررد 

ة اآلا  ا ررررر  تركهرررررو ا نظررررروم ا والررررد  ا وانيرررررة وإشرررررونة نَرررررواء األبرررررة والنسررررر وم بررررَ مكوانتررررره ان تلفرررررة ونعوةررررر
ا رديكتوتو   الاررتبداي ، وظررور الرررب ا تحريررر مرن ا ظلررم واةررو  والنتقروم، في ررب نلررى نبنروء هررذا ا شررعب 
ررول  ونسرروء ا سررع  احلثيرر  وا عمررل انتوا ررل ا رردىتوب  لو ررول إىل األهرردار وانقو ررد ا سررومية  شرريبو  وشرربواب  َ 

ت م  ن نَلهو ا شعوب.وا قيم االنسونية ا رفيعة ا   خَر

فونصررلحة ا وانيررة ضرررو   يينيررة: ألن هللا تعرروىل نمررر انسررلمَ بعررد إنتهرروء احلرررب بيررنهم اب صررلح نلررى مبرروي  
ا عرردل وقرريم ا قسرري وبررَ ارربحونه وتعرروىل اننه يررة ا تومررة وا كوملررة ع ا قتررول بررَ انسررلمَ وانراالررل ا رر  جيررب 

 نلينو نن نلتزم هبو:

ََ  اَوئَِفتَروِن ِمرنَ  نَوإِ ﴿ر قرول تعروىل:  1 ِمِن تَرتَرلُروا ا  ُمرؤ  رِلُحوا اقر  نَرُهَمرو فََأ   رَداُُهَو َنلَرى بَرغَرت   فَرِِن بَرير  رَرإل ِإال  ُخ   األ 
ررِ  ِإىَل  َتِف ءَ  اَلىتَّ  تَرب ِغ  ا َِّ   فَرَقوتُِلوا رِلُحوا فَرِِن اللَِّ  نَم  نَرُهَمرو فَروءم  فََأ   لِ  بَرير  ََ  َيُِربُّ  اللََّ  ِإنَّ  َونَق ِسرطُوا اِب  َعرد  ِسرِط ا  ُمق 
َو ِمُنونَ  * ِإَّنَّ َو    ا  ُمؤ  ِلُحوا ِإخ  َ  فََأ    َ  .[10ر  9احل رام ، آية ] ﴾تُرر مَحُونَ  اللََّ َ َعلَُّكم   َواترَُّقوا َنَخَوي ُكم   َب

وتعروىل فف  هذه اآلية ا كروة بيون  لتعو يم ا رابنية ا   جيرب نلرى انسرلمَ ال ترزام هبرو، فقرد نِبرت اربحونه 
  فة االوون  لمسلمَ انتقوتلَ وع ينز  ننهم  فة االوون بسبب ا قتول.

وننرررد انررردل  ا قترررول برررَ انسرررلمَ نمرررر هللا اب عمرررل نلرررى ايقوفررره اب سرررع   إل رررالا، فرررِن امتنعرررت إالررردإل 
يررة ا ظونررة اةرروئر  ا طرروئفتَ نررن اال ررالا وإيقررور ا قتررول نمررر هللا انسررلمَ ليعررو  اب عمررل نلررى قتررول ا فأررة ا بود

عت نو اهنزمت نموم ا طوئفة األخررإل، فعلرى انسرلمَ نن  الىت تَر  وتنقوي ألالكوم ا شريعة االاالمية، فِن َ 
جيتهدوا ع إ الا ذام ا بَ نلى نا  ا عدل ون ول ا قسي، وبَ اربحونه وتعروىل إن هللا َيرب انقسرطَ، 

رل، وا  فررب برَ ا عردل وا قسري، هرو نن ا قسري نردل مر  مرانرو  انشرونر مردبو   نو  لو ول إىل  برة هللا نرز َو
واألالواي  وا نفو   لمهزومَ وانكلومَ وانصوبَ ع هذا ا قتول، فال بد ع انصروحلة ا وانيرة نن تقروم نلرى 

 ا عدل ومرانو  مشونر ونالواي  ونفو  ا نو .
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ألخويرة انتبلرد  بسربب احلررب ع ننمروب ا رنف  مث بَ ابحونه وتعوىل  ن انؤمنَ إخو ، والرر  ا عواارم ا
ا بشرية، مرذكرا  جعروين األخرو  ا،و رد  ع نقيردتنو وييننرو  كر  تتغرً ا نفرو  مرن ننموقهرو حنرو قريم ا سرلم واألمرن 
وا تسررومح وا عفررو وا صررفح وتت رروَو تبعرروم مراللررة ا قتررول اب بعررد االورروين األخررو  ا ررذ  يقرررب برره ا عبررد انررؤمن 

 ع ناله.،و قه َل 

َا ررة آا  احلرررب  ر  ع اجملتمرر  ونفررراي ا شررعب ابال ررالا بررَ االخررو  وإ ررل ا قيررويام انررِؤ ونمررر انرروىل نررز َو
ا نفسرررية والَتمونيرررة والقتصرررويية. وذكررررهم اب،رررور مرررن هللا وإتقررروء اررر طه ونقبررره وذ رررو بتقرررواه ع األنمرررول 

انغلوب، نو ايطر  ا ضغوئن واألالقوي نلرى انشرهد  واألقوال وع مشونر النتقوم نو تشوب ا نف   قهر وإذلل
 ا عوم بعد إنتهوء احلرب، ألن هذه ا تقوإل ا طريق  رمحة هللا تذا ا شعب وهذا ا وان األبب إ ينو ليعو .

ر وبَ ابحونه وتعوىل ع او   ا نسوء نن الدي  ا نو  وكالمهم ل خً ع كثً منره إل مرن نمرر بصردقة  2
ً َ  لَّ ﴿اال الا بَ ا،لق، قول تعوىل:  نو انعرور نو ً   ِع  َخ  نَو   َمع ُرور   ِبَصَدَقة  نَو   نََمرَ  َمن   ِإلَّ  َنَّ َواُهم   مِّن َكِث

َ  ِإ  اَلا    َ َعل   َوَمن ا نَّو ِ  َب تِيهِ  َفَسو رَ  اللِّ  َمر َضومِ  َذِ َو ابر تَرَغوء يَرف  ر ا نُرؤ   َ  .[114 : آيةا نسوء ، ] ﴾َنِظيم و َن

فوال الا بَ ا نو  من األنمول ا صوحلة ا   ي تب نليهو األَر ا عظيم من ا،رو ق اةرواي ا كرر  إذا كرون 
هره ا كرر  ومعرىن  َ ﴿ا سع  يراي به مرضو  هللا وَو  َ ن  نمروم ا نرو  و رو كرون برَ يهروي ونصرو إل نو  ﴾ا نَّرو ِ  بَر

 دً ذ و.

علقة  و قهو  تحقيق هذه ا عبويية ا   حنرن ع نشرد احلوَرة إ يهرو فوآلية ا كروة تلق  بظالتو نلى ا نف  انت
 ع  تمعنو اةديد بعد ا،روج من نقوي ا ظلم والاتبداي واةهل وا ت لم.

أَُ وَنوَ ﴿ر قول تعوىل:  3 ِلُحوا   فَوترَُّقوا   َوا رَُّاولِ  للِّ  األَنَفولُ  ُقلِ  األَنَفولِ  َننِ  َيس   اللَّ  َوَنِايُعوا   ِنُكم  بِي   َذامَ  الّلَ َوَن  
َرو ِإن َوَ ُاوَ هُ  ََ * ِإَّنَّ ِمِن ِمنُرونَ  ُكنُتم مُّرؤ  لَرت  قُرلُروهُبُم   اللُّ  ذُِكررَ  ِإَذا ا َّرِذينَ  ا  ُمؤ  ُرم   آَيتُرهُ  َنلَري ِهم   تُِليَرت   َوِإَذا َوَِ  ِإوَروان   ََاَيهت 
نَروُهم  يُنِفُقروَن * نُو  َررِأوَ  َوممَّو ا صَّاَل َ  يُِقيُمونَ  ا َِّذينَ  َ هبِِّم  يَرتَروَكَُّلوَن * َوَنَلى ِمنُرونَ  ُهرمُ  َ ََقر  ُرم   اَلقًّرو ا  ُمؤ  روم   تَّ ََ ِننرَد  َيَ 
 .[4ر  1األنفول ، آية : ] ﴾َكِر    َوِ َ ب   َوَمغ ِفَر    َ هبِِّم  

ررل هرر  ا قررو  ا دافعررة ال ررالا ذام ا بررَ وننرر ه مررن اونررة هللا فقررد بررَ ارربحونه وتعرروىل  ن تقرروإل هللا نررز َو
ل.  و او ه واحلرص نلى ذ و من شعب االوون ا   َيبهو انوىل نز َو
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ًيرة انطلقررة ا رر  الرر  هللا نليهررو نبررويه، قررل تعرروىل:  4 ر وقررد ذكررر ارربحونه وتعرروىل  ن ا صررلح مررن َررن  ا،
رَرنَ    َوِإنِ ﴿ نَرو َا نَ  فَرالَ  ِإن َراض رو نَو   ُنُشروَ ا بَرع ِلَهرو ِمرن َخوفَرت   ام  رِلَحو َنن َلي ِهَمروَُ نَرُهَمرو ُيص  ً    َوا صُّرل حُ  ُ رل ح و بَرير  َخر

ِضَرِم األَنُف ُ  ً ا تَرع َمُلونَ  َكوَن ِجَو اللَّ  فَِِنَّ  َوتَرترَُّقوا   حُت ِسُنوا   َوِإن ا شُّحَّ  َوُنال   .[128ا نسوء ، آية : ] ﴾َخِب

َنَ ب   كرل فريرق بعضرو  مرن القره  ي تمعرو واال الا َيتوج إىل ندم ا تقص  ع ااتيفوء احلقوب بَ انتنو
َل نررن القوقهررو  لو ررول  لصررلح  ررذ و بررَ  نلررى كلمررة اررواء، و كررن ابيعررة ا ررنف  ا بشرررية شررحيحة ع ا تنررو
اربحونه وتعروىل إن االالسرون وتقروإل هللا، ومراقبتره ع ا صرغوئر وا كبروئر، وع ا سرر وا علرن، كفيلرة اب تغلرب نلررى 

ً ا تَرع َملُررونَ  َكرروَن ِجَررو اللَّ  فَررِِنَّ  َوتَرترَُّقرروا   حُت ِسررُنوا   َوِإن﴿حلة، قررول تعرروىل: شررح ا نفررو  انونعررة مررن انصررو  ﴾َخبِرر
 .[128 : آية ، ا نسوء]

رُتم   َوِإن  ﴿ر قرول تعروىل:  5 رو فَروبر َعثُوا   ِشرَقوَب بَري ِنِهَمرو ِخف  رن   اَلَكم  لِرهِ  مِّ رو َنه  رن   َواَلَكم  ِلَهرو مِّ راَلال و ِإن يُرِيرَدا َنه   ِإ  
نَرُهَمرو اللُّ  يُرَوفِّرقِ  رو َكرونَ  اللَّ  ِإنَّ  بَرير  ً ا َنِليم  يرة وع  [35ا نسروء ، آيرة : ] ﴾َخبِر ، وهرذه اآليرة تتحرد  ع ا،الفروم ا زَو

رل نُهيرة ا نيرة وا قصرد ع حتقيرق هردر  ً ، وبرَ انروىل نرز َو ل وانرن  ع األار  ا صرغ كيفية اال الا بَ ا َر
رره ا ررذ  احلكمررَ، فكيررم إذا كررون اال  ررالا نلررى مسررتوإل ا شررعب واألمررة فررو نواي مطرروي والسررن ا قصررد وا تَو

رره هللا يعررَ انصررلحَ نلررى حتقيررق انقصرروي وانررأمول مررن ا واررواة، فهررذا انعررىن ع قو رره تعرروىل:  ِإن ﴿يررراي برره َو
نَرُهَمو اللُّ  يُرَوفِّقِ  ِإ  اَلال و يُرِيَدا  .[35ا نسوء ، آية : ] ﴾بَرير 

رن نُوتِيرُتم َفَمرو﴿ر قول تعوىل:  6 ء   مِّ َيَرو ِ  َشر   نر َيو َفَمتَروُ  احل  ً    اللَِّ  ِننردَ  َوَمرو ا ردُّ ِرم   َوَنلَرى آَمنُروا  ِلَّرِذينَ  َونَبر َقرى َخر َ هبِّ
مث ِ  َكبَروئِرَ  جَي َتِنبُرونَ  يَرتَروَكَّلُروَن * َوا َّرِذينَ  رَتَ وبُوا  َّرِذينَ َوا يَرغ ِفرُروَن * ُهرم   َمرو َدِضرُبوا َوِإَذا َوا  َفرَوااِل َ  اال ِ  َونَقَروُموا  ِرَرهبِِّم   اا 

ررُهُ  رنَرُهم   ُشروَ إل ا صَّاَلَ  َونَم  نَروُهم   َوممَّرو بَرير  رَزاء يَنَتِصرُروَن * ُهرم   َنَ روهَبُُم ا  بَرغ ر ُ  ِإَذا يُنِفُقروَن * َوا َّرِذينَ  َ ََقر  ََ  َاريَِّأة   َاريَِّأة   َو
ثر ُلَهو َلحَ  َفَمن   مِّ رُهُ  َنَفو َوَن    َ ََ * َوَ َمرنِ  َيُِربُّ  َل  ِإنَّهُ  اللَِّ  َنَلى فََأ رن َنلَري ِهم َمرو فَُأو  َأِروَ  ظُل ِمرهِ  انَتَصرَر بَرع ردَ  ا ظَّروِ ِم  مِّ

َرو َارِبيل  * غُرونَ  ا نَّرو َ  ا َّرِذيَن َيظ ِلُمرونَ  َنلَرى ا سَّرِبيلُ  ِإَّنَّ َ   ِ  ِع  َويَربر  ً ِ  األ  َرقِّ  ِبغَر  يم  * َوَ َمرننَ ِر َتُرم َنرَذاب   نُو  َأِروَ  احل 
ُُمو ِ  َنز مِ  َ ِمن   َذِ وَ  ِإنَّ  َوَدَفرَ  َ َلَ   .[43ر  36ا شو إل ، آية : ] ﴾األ 

 قروهتم ونرزهتم، وع يكونرروا  ﴾يَنَتِصرُرونَ  ُهرم  ﴿ن : و ررل إ ريهم مرن ننردائهم  ﴾َنَ روهَبُُم ا  بَرغ ر ُ  ِإَذا َوا َّرِذينَ ﴿
توكرل نلرى هللا، واَتنروب ا كبروئر وا فرواال  ا رذ  تكفرر بره نذّلء نوَزين، نن النتصو ، فو رفهم ابالورون وا 

رروه االالسررون، وانشرروو   ع نمررو هم  ا صررغوئر والنقيرروي ا ترروم، والاررت وبة  رررهبم وإقومررة ا صررال ، واالنفرروب ع َو
وا قررو ، والنتصررو  نلررى ننرردائهم، فهررذه خصررول ا كمررول قررد لعوهررو، ويلررزم مررن قيومهررو فرريهم ِفعررل مررو هررو يوهنررو 

 تفوء ضدهو.وإن
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َزاء﴿ ََ ثر ُلَهو َايَِّأة   َايَِّأة   َو َلحَ  َفَمن   مِّ رُهُ  َنَفو َوَن    َ ََ * َوَ َمنِ  َيُِبُّ  َل  ِإنَّهُ  اللَِّ  َنَلى فََأ  ظُل ِمرهِ  انَتَصَر بَرع ردَ  ا ظَّوِ ِم
رن َنلَري ِهم َمرو فَُأو  َأِروَ  َرو َارِبيل  * مِّ غُرونَ  ا نَّرو َ  ونَ ا َّرِذيَن َيظ ِلُمر َنلَرى ا سَّرِبيلُ  ِإَّنَّ َ   ِ  ِع  َويَربر  ً ِ  األ  َرقِّ  ِبغَر َتُرم  نُو  َأِروَ  احل 
ُُمو ِ  َنز مِ  َ ِمن   َذِ وَ  ِإنَّ  َوَدَفرَ  َ َلَ  نَ ِيم  * َوَ َمن َنَذاب    .[43ر  40ا شو إل ، آية : ] ﴾األ 

، فمرتبرة ا عردل َرزاء ذكر هللا ع هذه اآلية مراتب ا عقوابم وإهنو نلى ِرال  مراترب، نردل، وفضرل، وظلرم
َيي  ول نق ، فو نف  اب نف  وكل َو الة ابةو الة انموِلة تو وانول يضمن جثله.  ايأة بسيأة مثلهو، ل 

رَلحَ  َفَمرن  ﴿ومرتبرة ا فضرل: ا عفرو واال رالا نرن انسر ء وترذا قرول  رُهُ  َنَفرو َوَن    َ جيزيره نَررا   ﴾اللَِّ  َنلَرى فَرَأ
ًا ،  روااب  كثر وشرر  هللا ع ا عفرو واال رالا فيره  يردل ذ رو نلرى ننره إذا كرون اةروين ل يليرق اب عفرو ننره نظيمو  ِو

وكونت انصوحلة ا شرنية تقتض  نقوبته، فِنه ع هذه احلول ل يكون مأمو ا  به، وع َعرل نَرر ا عروع نلرى هللا 
مررو َيررب نن يعفررو هللا ننرره فليعررم ممررو يهرريحب نلررى ا عفررو ونن يعومررل ا عبررد ا،لررق جررو َيررب نن يعوملرره هللا برره، فك

 ننهم، وكمو َيب نن يسو ه هللا، فليسو هم.

ََ  َيُِربُّ  َل  ِإنَّرهُ ﴿ونمو مرتبة ا ظلم فقد ذكرهرو بقو ره:  ًهم ابترداء ، نو يقروبلون ﴾ا ظَّروِ ِم : ا رذين جينرون نلرى در
 اةوين  كثر من َنويته، فو زيي  ظلم.

َو﴿ ََّه احل َّة اب عقوبة ا شرنية ن : إَّنو تت ﴾ا سَِّبيلُ  ِإَّنَّ ُغونَ  ا نَّو َ  ا َِّذيَن َيظ ِلُمونَ  َنَلى﴿و َ   ِ  ِع  َويَربر  ً ِ  األ   ِبَغ
َرقِّ  ن   ﴾نَ ِريم   َتُرم َنرَذاب   نُو  َأِروَ ﴿. وهرذا شرومل  لظلرم وا بغر  نلرى ا نرو  ع يمروئهم ونمرواتم وننراضرهم، ﴾ احل 

ترم  ﴾ َوَدَفررَ ﴿: نلرى مرو ينو ره مرن نذإل ا،لرق ﴾َ رَلَ  َوَ َمرن﴿مَو   لقلوب واألبردان ضسرب ظلمهرم وبغريهم، 
ُُمرو ِ  َنرز مِ  َ ِمرن   َذ ِروَ  ِإنَّ ﴿ ن  رح ترم نمرو يصرد  مرنهم  ، ن  مرن األمرو  ا ر  الر  هللا نليهرو ونكَّردهو ﴾األ 

و ا عرزائم واتمرم وذوو ونخل ننه ل يلقَّوهو إل نهل ا صل واحلظو  ا عظيمة، ومن األمرو  ا ر  ل يوفرق ترو إل نو ر
األ بررروب وا بصررروئر، فرررِن ترررر  النتصرررو   لرررنف  اب قرررول نو ا فعرررل مرررن نشرررق شررر ء نليهرررو، وا صرررل نلرررى األذإل 
وهرد نفسره نلرى  وا صفح ننه ومغفرته ومقوبلته ابالالسرون نشرقَّ ونشرقَّ و كنره يسرً نلرى مرن يسَّرره هللا نليره، َو

رد آا ه تلقروه برالرب ا صرد  وارعة ا،لرق، التصور به، وااتعون هللا نلى ذ رو، مث إذا  ذاب ا عبرد الالوتره وَو
 .يف1)وا تلذُّذ فيه

ُتم   َوِإن  ﴿ر وقول تعوىل:  7 ُتم َمو ِجِث لِ  فَرَعوِقُبوا   َنوقَربر  ِل    ِّلصَّوِبريَن * َخً    َ َل ُُت  َتُوَ  َو َِأن ِبهِ  ُنوِقبر  ُ َ  َوَمرو َوا    َ رل 
َّرو َضري ق   ِع  تَروُ  َولَ  َنلَري ِهم   ن  حَت رزَ  اِبللِّ َولَ  ِإلَّ   ﴾ ُّ ِسرُنونَ  ُهرم وَّا َّرِذينَ  اترََّقروا   ا َّرِذينَ  َمر َ  اللَّ  َو ُكرُروَن  *ِإنَّ  ممِّ
ُتم   َوِإن  ﴿يقررول هللا تعرروىل مبيحررو   لعرردل وانياب   لفضررل واالالسررون  [128-  : آيررة ، ا نحررل] : مررن نارروء إ رريكم ﴾َنرروقَربر 

                                                           
 .90ص تفسً ا سعد    يف1)
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ُتم َمرو ِجِث رلِ  وِقُبوا  فَرَعر﴿اب قرول وا فعرل  َيي  مرنكم نلرى مرو نَرراه معكرم  ﴾بِرهِ  ُنروِقبر  : نرن ﴾َ رَل ُُت   َو َرِأن﴿مرن درً 
 من الاتيفوء ومو نند هللا خً  كم ونالسن نوقبة. ﴾ ِّلصَّوِبرينَ  َخً    َتُوَ ﴿انعوقبة ونفوُت نن َرمهم 

ة ابهلل نلى ذ و وندم التكول نلى ا رنف ، فقرول: مث نمر  او ه اب صل نلى ينو  ا،لق إىل هللا والاتعون
ِل  ﴿ ُ َ  َوَمو َوا   إذا ينروهتم فلرم ترر مرنهم قبرول  ﴾ َنلَري ِهم   حَت رَزن   َولَ ﴿هو ا ذ  يعينو نليه ويثبتو  ﴾اِبللِّ  ِإلَّ  َ ل 

َّر﴿ن  شرّد  والررج  ﴾ َضري ق   ِع  تَروُ  َولَ ﴿ دنوتو، فِن احلزن ل جيد  نليو شيأو ،  فرِن مكررهم  ﴾َو ُكرُرونَ  وممِّ
نوئرردا  إ رريهم، وننررت مررن انتقررَ األسررنَ وهللا مرر  انتقررَ انسررحينَ بعونرره وتوفيقرره وتسررديده وهررم ا ررذين اتقرروا 
ا كفرر وانعو ر  ونالسرنوا ع نبروي  هللا،  ن نبردوا هللا كرأهنم يرونرره، فرِن ع يكونروا يرونره فِنره يرراهم، واالالسررون 

ه إىل ا،لق ببذل ا نف   .يف1)تم من كل َو

ُتم   َوِإن  ﴿وقد حتد  انفسرون كمو حتدِت كتب نلوم ا قرآن نن نابوب نزول هذه اآلية   ِجِث رلِ  فَرَعوِقُبوا   َنوقَربر 
ُتم َمو إىل آخرر ارو   ا نحرل فرذكر لر  مرن انفسررين: نن هرذه اآليم نز رت ع ننقروب درزو  نالرد  ﴾بِرِه.. ُنروِقبر 

هريررر : نن  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم وقررم نلررى محررز  بررن نبررد انطلررب الررَ و وإل احلرروفظ ا بررزا  نررن نيب 
 هللا نليره وارلمناتشهد فنظر إىل منظر ع يُنظر نَو   لقلب منه، وقرد مثرل انشرركون بره فقرول  ارول هللا  رلى 
ًام، وهللا  ول الزن من بعد  نليو،  سرَّين نن نتركو الرىت َيشرر  هللا مرن   قد كنت و ول   لرالم فعول   ل 
 .يف2)بطون ا سبو  نمو وهللا ألمثلن بسبعَ منهم مكونو فنز ت هذه اآلية، فكفر  اول هللا نن وينه

ً  مررن اررو   ا نحررل، تكررر  نزوتررو، فنز ررت يرروم نالررد،  وقررد ذكررر بعررض ا علمرروء: نن هررذه اآليم ا ثالِررة األخرر
ىل ا عمرل جعونيهرو، ننرد ا ردبرة ع ا تشرف  وينرو  ونز ت نند فتح مكة واحلكمة ع تكرير نزوتو: شرد  احلوَرة إ

 ا قرآن إىل ا صل.

وهذه اآليم ينو  إتية إىل ا صل والالتمول، وه  ياتو  مفيد  إلنسون و ل مونوم واألمم، واواء كرون 
 نزوتررو ع درررزو  نالررد نو ننرررد فررتح مكرررة نو ننررد اليرررو  انسررلمَ جكرررة قبررل ات رررر ، فررِن معونيهرررو نومررة ونوامرهرررو

 .يف3)وآياهبو مطلوبة  لحيو  واألفراي

                                                           

 .519ص  تفسً ا سعد   يف1)

 قول ا سيوا  ع ا د : ونخرج ابن اعد، وا بزا ، وابن اننذ ، وابن مريوية، واحلوكم و ححه، وا بيهق  ع ا دلئل.  يف2)

 يف.2741/  7تفسً ا قرآن ا كر ، ي. نبد ا ه شحوتة )  يف3)
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 أوًل: واجبات اخلصمني لتحقيق اإلصلح ذات البني:

   دفع السيئة ابليت ه  أحسن:1

 وه  نلى مراتب:

 : يف  ا سيأة ابحلسنة:املرتبة األوىل

َف   ﴿قول تعوىل: َسنُ  ِه َ  اِب َِّ   اي   .[96ؤمنون، آية: ان] ﴾َيِصُفونَ  ِجَو َنن َلمُ  حَن نُ  ا سَّيَِّأةَ  َنال 

َف   ﴿قول تعوىل: َسنُ  ِه َ  اِب َِّ   اي  َنوَ  ا َِّذ  فََِِذا َنال  َنهُ  بَرير  يم   َكأَنَُّه َوِهي  َنَداَو    َوبَرير   ﴾محَِ

 : مقوبلة ا سيأة اب صف  اةميل:املرتبة الثانية

ِميلَ  ا صَّف حَ  فَو  َفحِ ﴿قول تعوىل:  .[85احل ر، آية: ] ﴾اةَ 

ُهم     َفح  فَو﴿وقول تعوىل:  .[89ا زخرر، آية: ] ﴾يَرع َلُمونَ  َفَسو رَ  َااَلم   َوُقل   َننر 

 : مقوبلة ا سيأة اب صل اةميل:املرتبة الثالثة

ِل  ﴿قول تعوىل:  .[5انعو ج، آية: ] ﴾لَِيال   َ ل  ا فَو  

ِل  ﴿وقول تعوىل: َتِ فَّنَّوَ  َوَل  اَلقي  اللَِّ  ِإنَّ َون دَ  فَو    .[60ا روم، آية : ] ﴾يُوِقُنونَ  َل  ا َِّذينَ  َيس 

ِل  ﴿وقول تعوىل:  .[39ب، آية: ] ﴾يَرُقوُ ونَ  َمو َنَلى فَو  

 : يف  ا سيأة ابت ر اةميل:املرتبة الرابعة

ِل  َنَلى﴿قول تعوىل: ُ ر ُهم   يَرُقوُ ونَ  َمو َوا   ر ا َواه   .[10انزمل، آية : ] ﴾لَِيال   َه  

 ا سيأة بطلب ا صلح:: مواَهة املرتبة اخلامسة

رَرنَ    َوِإنِ ﴿قرول تعروىل: نَرو َا َنَلي   فَرالَ  ِإن َراض رو  نَو   ُنُشروَ ا بَرع ِلَهرو ِمرن َخوفَرت   ام  رِلَحو َنن َمروهِ َُ نَرُهَمرو ُيص   ُ رل ح و بَرير 
 .[138ا نسوء، آية : ] ﴾َخً    َوا صُّل حُ 

َيي :املرتبة السادسة  : يف  ا سيأة بسيأة مثلهو من دً 

َزاء﴿عروىل:قرول ت ََ ثر ُلَهرو َاريَِّأة   َاريَِّأة   َو رَلحَ  َفَمرن   مِّ رُهُ  َنَفرو َوَن    َ ََ  َيُِربُّ  َل  ِإنَّرهُ  اللَِّ  َنلَررى فَرَأ  ﴾ا ظَّرروِ ِم
 .[ 40 : آية ا شو إل،]
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 فمن ن تزم هبذه ا قواند فقد ايطر نلى نخالقه.

ََ ﴿قول تعوىل: ََ َننِ  ا  َغي ظَ  َوا  َكوِظِم ََ  َيُِبُّ  َواللُّ  و ِ ا نَّ  َوا  َعوِف ِسِن  .[134آل نمران ، آية : ] ﴾ا  ُمح 

 

   الست ابة لداع  اإلصلح:2

َنَ نن يتقروا هللا، ويسررو نوا إىل إهنروء ا،صرروم ويلبروا يانرر  ا صرلح إذا تقرردم بره ا رادبررون ال ررالا  نلرى انتنررو
ويسررتمروا ابنقواعررة وات ررر، فيفرروهتم قبررول مررو بيررنهم فررال أتخررذهم ا عررز  ابالمث فتمنعرروا نررن قبررول ينررو  انصرروحلة، 

األنمول وكسب األَر من هللا وقد نخلان  اول هللا  لى هللا نليه والم نن بغض هللا تعروىل نرن كونرت  رفته 
 شديد ا،صومة وا ل وج.

ول إىل هللا األ د ا،صم  .يف1)ن ر قول  اول هللا  لى هللا نليه والم: نبغض ا َر

ن  اةدال ومن كونت هذه  فته وابونه فهو شر نلرى  تمعره، وخطرر نلرى نمرنهم،  واأل د ا شديد ا لدي،
فهررو يهرردم ول يبرر ، نملرره االفسرروي ع األ   ونمررو مررن يسررت يب  لصررلح، ويردررب فيرره، وويررل إ يرره، فهررو خررً 

 .يف2)"وخريها الذي يبدأ ابلسلما نو ، وقد بَ ا نف  لى هللا نليه والم فضله بقو ه :"

ًين، وهررذا ي يررل نلررى اهررو   ا قلررب فو ررذ  ي برروي  إىل إ ررالا ذام ا بررَ، فهررو ع ميررزان االاررالم مررن ا،رر
 و وا ا نف ، وايب انعدن، فهذه ا صفوم َعلته َيَو نلى ا فضل بسبب قبول ا صلح.

 

   عدم الست ابة لوسوسة الشيطان يف إيقاع الن اع:3

َ   ا ،صروموم وا عرداوام وتفكيرو األارر، وا تفريرق برَ إن ا شريطون الرري  نلرى ا تحرري  برَ ا نرو ، و
رُذوُه َنرُدوًّا َنرُدوي  َ ُكرم   ا شَّري طَونَ  ِإنَّ ﴿انتحروبَ وانترنيخَ فهرو نردو  إلنسرونية، قرول تعروىل: َرو فَوختَِّ ُنو ِإَّنَّ  اِلز بَرهُ  يَرد 

ًِ  َن  َحوبِ  ِمن    َِيُكونُوا  .[6فوار، آية : ] ﴾ا سَِّع

د  ا صررفح وفرروَو اآلآلم واةررروا وانصرروئب ا رر  وقعررت وَيررب ا،ررً  ل ميرر ، فو عوقررل مررن َيرررص نلررى والرر
َ   ره مضرو  نديرد  فهررو  يعفرو نرن مرن ظلمره ويعطر  مرن الرمره وهرذا مرو ينبغر  نن يتصرم بره انسرلم، ألن ا تنرو

                                                           

 .2457ا ب و    قم   يف1)

 .6077ا ب و    قم   يف2)
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ل يؤي  إىل ا فشل، وَتزب اجملتم  وضعم ا دو ة ممو وكن ننداء ا شعب من ا تدخل ع شرؤونه، كمرو ننره مردخ
واارر  مررن مررداخل ا شرريطون، يررتمكن برره مررن افسرروي ذام ا بررَ ونشررر ا كراهيررة بررَ ا نررو  وإشررونة ا بغضرروء بررَ 

 نبنوء األار واأل  ونخيه واالبن ونبيه.

أن الشيطان قد آسى أن يعبد  املصلون يف ج ي رة الع رب ولك ن يف قول  اول هللا  لى هللا نليه وارلم: 
 .(2)بينهم (1)التحريش

الري  نلى إيقو  ا،صوم بَ ا نو ، فوالاالم يدنو إىل ا تصو  وَي  نتبونه نلرى ارلو  هرذا فو شيطون 
رل، فقرول: ي هرذا، ل  اننهحب، و نو ااو  ع مسلو ا وانظ ا ل ا رافض  لشرر نبرو ذ  نمرر برن ذ  فقرد شرتمه َ 

 .يف3)نطي  هللا فيه تغرقن ع شتمنو وي   لصلح موضعو  فِان ل نكوفئ من نصى هللا فينو  كثر من نن

 

   التنازل عن ج ء من بعض حقه:4

هوم ا نظر، وأت يفرو   ل صرم اآلخرر، الرىت يقبرل  َل نن َزء من القه  دبة ع تقريب َو نلى ا،صم نن يتنو
َمرن  ً  ع  ا صلح انؤي  إىل أت يم ا قلوب وتسركَ ا غضرب وهتدئرة ِو اتره وي يرل ذ رو مرو و ي مرن مواقرم كثر

َل بعرض ن رحوب احلرق نرن َرزء مرن القهرم، كموقرم كعرب برن مو رو ا راول  لى هللا نل يه والم الير  تنرو
م  خصمه الرَ ا تفعرت ن رواهتمو، الرىت  ر   ارول هللا كالمهمرو وهرو ع بيتره، ف ررج إ يهمرو  ارول هللا  رلى 

" فقرول  بيرو ي  ارول هللا اي كع   هللا نله والم الىت كشرم ار  م ال رتره، فنرويإل كعرب برن مو رو فقرول:"
ق م بيده، نن ض  ا شطر، فقول كعب: قرد فعلرت ي  ارول هللا، فقرول  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم:"  فأشو 

 .يف4)"فاقض فعندما يتنازل اخلصم عن بعض حقه فهو يعمل املعروف

َل احلسررن بررن نلرر   ضرر  هللا ننرره نررن ا،الفررة نعوويررة بررن نيب اررفيون  ومررن انواقررم ا،و ررد  ع ا تررو يع، تنررو
 .يف5)همو الي  م م انسلمون واَتمعوا وا طلحوا الىت    ذ و ا عوم بعوم اةمونة ض  هللا نن

                                                           

 ا تحري  : ن  محلهم نلى احلروب وا فنت.  يف1)

 .2812مسلم  قم   يف2)

 يف نبو نعيم األ فهوين.113/ 5اللية األو يوء وابقوم األ فيوء )  يف3)

 كومل نمحد.  141ص  إ الا ذام ا بَ .2710ا ب و    قم   يف4)

 يف.16/  8 )ا بداية وا نهوية لبن كثً يف5)
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َل نرن  وكون احلسن  ض  هللا ننه يتمت  بقرو ، وكونرت ا كتوئرب نمثرول اةبرول، ومر  ذ رو قبرل ا صرلح، وتنرو
ه ب  ني إن اب  ه ه  ذا س  يد، ولع  ل هللا يص  ل  ب  ملررو  دبررة ع حتقيررق الرردي   اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم: " 

 .يف1)"فئتني من املسلمني

فِن احلسن تر  انلو ل  قلة، ول  ذ ة، ول  علة، بل  ردبته فيمو نند هللا نرو  آه مرن القرن يمروء انسرلمَ، 
 .يف2)و انى نمر ا دين ومصلحة األمة، وفيه فضيلة اال الا بَ ا نو ، ول ايمو ع القن يموء انسلمَ

 ال  دذن هللا.وايأيت احلدي  نن  لح احلسن مفص

 

   الستعانة ابلوسطاء اخلريين: 5

قد يق  االنسون ع خطأ مث أيام نمو بد  منه، ويريرد انسرو ة، فمرو نليره إل نن يعترذ  إىل مرن ناروء إ يره 
بنفسرره، نو بوااررطة اآلخرررين ممررن يتواررم فرريهم ا قررد   نلررى اال ررالا، كمررو الصررل  عبررد هللا بررن ا ررزبً  ضرر  هللا 

بيرررر  نو نطرررروء ننطترررره نم انررررؤمنَ نوئشررررة  ضرررر  هللا ننهررررو "وهللا  تنهررررَ نوئشررررة نو ألال رررررن  ننهمررررو، قررررول ع
، فقو ت: نهو قول هذا؟ قو وا: نعم، قو رت: هرو وهللا نلر َّ نرذ  ل نكلرم ابرن ا رزبً نبردا ، فواتشرف  ابرن يف3)نليهو

نالنر  إىل نرذ ه، فلمرو ارول ذ رو نلرى ا زبً إ يهو الَ او ت ات ر ، فقو ت: ل وهللا، ل نشف  فيره نبردا ، ول 
، ونبرد ا ررمحن برن األاروي برن يغرو  وقرول تمرو: ننشردكمو ابهلل نرو نيخلتمروين يف4)ابن ا زبً كلم انسو  برن  رمرة

نلرى نوئشررة فِهنررو ل َيررل تررو نن تنررذ  قطيعرر ، فأقبررل بره انسررو  ونبررد ا رررمحن مشررتملَ   ييتهمررو الررىت ااررتأذان 
؟ قو رت: نعرم نيخلروا كلكرم يف5) سرالم نلريكم و محرة هللا تعروىل وبركوتره، ننردخل؟ قرو وا: كلنرونلى نوئشرة، فقرول: ا

ول تعلررم نن معهمررو ابررن ا ررزبً، فلمررو يخلرروا يخررل ابررن ا ررزبً احل رروب فررونتنق نوئشررة وافررق ينوشرردهو ويبكرر ، 
 ررلى هللا نليرره واررلم هنررى ، وقبلررت منرره، ويقو ررون: إن ا نررف يف6)وافررق انسررو  ونبررد ا رررمحن ينوشررداهنو نل كلمترره

                                                           

 .2704يف  قم 307ر  306/  5فتح ا بو   )  يف1)

 يف.66/  13ا فتح )  يف2)

َب تصدقت به.   يف3)  كونت ل َتسو شيأو  ممو َوءهو من  

 .7993انسو  بن  رمة ا زهر ، ال وبة لبن احل ر  قم   يف4)

 .143ص  إ الا ذام ا بَ  يف5)

 .143ص  انصد  نفسه  يف6)
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نمررو قررد نملررت مررن ات ررر، فِنرره ل َيررل نسررلم نن يه ررر نخرروه فرروب ِررال   يررول، ونررو نكثررروا نلررى نوئشررة مررن 
ا تذكً وا تحريحب، افقت تذكرُهو وتبك  وتقول: إين نذ م وا نذ  شديد، فلم يزال هبو الىت كلمت ابن ا رزبً، 

فرِن ابرن  .يف1)تذكر نذ هو بعد ذ و فتبك  الىت تبل يمونهو مخو هووانتقت ع نذ هو ذ و ن بعَ  قبة، وكونت 
ا ررزبً قررد ااررتعون هبررؤلء ا نفررر مررن ا صررحوبة  ضرروان هللا نررنهم ر  يوفقرروا بينرره وبررَ نوئشررة  ضرر  هللا ننهمررو، وقررد 
ًضرروهو و يعتررذ  منهررو ، ااررتعمال احليلررة الررىت َتكررن ابررن ا ررزبً  ضرر  هللا ننرره مررن ا رردخول نلررى خو ترره نوئشررة  

ًضيهو الىت  ضيتوال ر وانتهرت ا قطيعرة واللرت األ فرة ونرويم انيروه إىل  ر  ضر  هللا ننهمرو وول هو ومن معه  
 .يف2)ن اضيهو فرض  هللا نن اةمي 

 

   الرضى ابحلكم بعد صدور : 6

ننرردمو  تررو  انت و ررمون مررن يصررلح بينهمررو يكررون ذ ررو نلررى ناررو  ا ثقررة اب صررلح، وننرره قرروي  نلررى معرفررة 
وإ رردا  احلررل اننواررب انرضرر   لطرررفَ، وننرره نزيرره ونررويل، ودررً  ومررل، وننرره ايصررد  ننرره ا صررلح جررو  ا قضررية

وا غررر  مررن هررذا هررو فررض ا نررزا  وإيصررول انظلرروم إىل القرره، نو بعررض القرره، ويفرر  إمث  يوافررق احلررق وا صررواب.
خو رمه ع شرراج ذ  احلرر ، ا ظلم نن ا ظروع، وي يرل ذ رو الويِرة ا رزبً  ضر  هللا ننره ونخيره األنصرو   ا رذ  

فوالتكمرررو إىل  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم، فرررأ اي ا رارررول  رررلى هللا نليررره وارررلم نن يسرررلو هبمرررو مسرررلو 
َبررً، مث ن اررل إىل َررو   ، فو راررول  ررلى هللا نليرره واررلم ن ررد  احلكررم نلررى يف3)ا صررلح، فقررول  لررزبً: ناررق ي 
َل نررن َررزء مررن احلررق بغررر  إهنرروء ا،صرروم، و كررن األنصررو   ع يررر  هبررذا  ناررو  ننرره  ررلح، وا صررلح هررو تنررو

ا صلح ا صوي  نن  اول هللا  لى هللا نليه والم، فقول مقو ته ا ر  ندضربت  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم، 
، فقد ااتونى  لزبً القره ع  رريح يف4)ممو َعله يصد  احلكم قضوء  والكمو : "ناق مث نالب  الىت يبلت اةد "

ا واَبوم ا   ذكرانهو من نهم األمرو  ا ر  حتقرق إ رالا ذام ا برَ وتعرَ نلرى إهنروء ا،صروم  ، وهذهيف5)احلكم
 .يف6)وإالالل انوي  وا وائم بَ نفراي اجملتم 

                                                           

 .6073يف  قم 492ر  491/  10ا فتح )  يف1)

 .143ص  إ الا ذام ا بَ  يف2)

 .2708يف  قم 309/  5فتح ا بو   )  يف3)

 اةد : ن  يصل انوء إىل ن ول ا ن ل.  يف4)

 .2708يف  قم 309/  5ا فتح )  يف5)

 .144ص  إ الا ذام ا بَ  يف6)
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 اثنياً: إصلح ذات البني يف القصاص، والدية و احلدود

 نَيرَُّهو يَ ﴿ ه تعوىل:ا صلح ع ا قصوص نمر َوئز، بل هو نفضل من الاتيفوء وا عفو نفضل من ا صلح،  قو 
ُرُّ  ا  َقتر َلى ِع  ا  ِقَصوصُ  ُكِتَب َنَلي ُكمُ  آَمُنوا   ا َِّذينَ  ُررِّ  احل   َنِخيرهِ  ِمرن    َرهُ  ُنِفر َ  َفَمرن   َواألُنثَرى اِبألُنثَرى اِب  َعب ردِ  َوا  َعب ردُ  اِبحل 
ء   َسرون   َونََياء ِإ َي رهِ  اِب  َمع رُرورِ  فَوتِّبَرو    َشر   رن ِفيرم  خَت   َذ ِروَ  دِِال  َرة    َّبُِّكرم   مِّ  َنرَذاب   فَرلَرهُ  َذ ِروَ  ان تَرَدإل بَرع ردَ  َفَمرنِ  َوَ مح 
 .[178ا بقر ، آية : ] ﴾نَ ِيم  

ونررن ابررن نبررو   ضرر  هللا ننهمررو، كونررت ع برر  إارررائيل  وقررد َرروءم ا سررنة مؤكررد  نررو نرر  نليرره ا قرررآن.
لَرى ِع  ا  ِقَصروصُ  لَري ُكمُ ُكِتَب نَ ﴿قصوص وع تكن فيهم ا دية، فقول هللا تذه األمرة:  َفَمن  ﴿إىل هرذه اآليرة: ﴾ا  َقتر 

ء   َنِخيرهِ  ِمرن    َرهُ  ُنِفر َ  نن  ﴾اِب  َمع رُرورِ  فَوتِّبَرو   ﴿قرول ابرن نبرو : فرو عفو نن يقبرل ا ديرة ع ا عمرل، قول: ﴾َشر  
 .يف1)يطلب جعرور ويؤي  إ يه دالسون

 .يف2)وا صلح َوئز ع ا قصوص  كثر من ا دية

 لو ا عفو نن ا قصوص:وا ذ  و

 

   ع و الورثة:1

ررة ننررد نيب النيفررة وا شرروفع  ونمحررد بررن النبررل ع انشررهو  ننرره، ومو ررو ع  وايررة ننرره،  ا عفررو الررق ةميرر  ا وِ 
ررة انتقررل  ررة وإن مرروم نالررد ا وِ  يسررتو  ع ذ ررو مررن يررر  اب فررر ، نو ا تعقيررب ويرردخل ع ذ ررو ا ررزوج وا زَو

ته  .يف3)احلق نيضو  إىل وِ 

مرن قترل  ره قتيرل : و  لى ذ و قول ا راول  لى هللا نليه والم ع الدي  نيب هرير   ض  هللا ننرهوا د يل ن
رول وا نسروءيف4) إمرو نن يروي  وإمرو نن يقروي ، فهو  ً ا نظررين  و وإل نرن معمرر نرن،  ، وهرذا احلردي  نروم  لَر

رال ، ف ر األنشى رال  قترل َ  َيد بن وهب، نن نمر بن ا،طوب  فر  إ يره َ    يروء انقترول، يريردون قتلره،وء نو نن 

                                                           

 يف.305/  12فتح ا بو   )  يف1)

 .168ص  إ الا ذام ا بَ  يف2)

 يف.223/  3لشوكوين )فتح ا قدير    يف3)

 ا ب و  ،   ا ديم، ابب من قتل  ه قتيل.  يف4)
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رررل مرررن  ررر ، فقرررول نمرررر: ُنترررق ا َر ََو فقو رررت نخرررت ا قوترررل، وهررر  امررررن  انقترررول: قرررد نفررروم نرررن الصررر  مرررن 
ررة، يف1)ا قتررل . فهررذه األالوييرر  واآلا  ترردل نلررى نن ا قصرروص الررق مشرر   بررَ اةميرر ، وا عفررو الررق  كررل ا وِ 

هو  ََو ة نن يم  مسقطو   لقصروص نرن ا قوترل، وع ينكرر نليره نالرد مرن وقد انتل نمر  ض  هللا ننه نفو ا زَو
 .يف2)ا صحوبة

   ع و القتيل قبل وفاته:2

نَرو﴿ذهرب بعررض ا فقهروء إىل انتبررو  نفرو اجملرر  نليرره مسرقطو   لقصرروص نرن اةرروين  قو رره تعوىل: َنلَرري ِهم   وََكتَربر 
َ  اِب رنرَّف  ِ  ا رنرَّف  َ  َننَّ  ِفيَهرو  َ ِ  َوا  َعر  َ رنَّ  اِبأُلُذنِ  َواأُلُذنَ  ألَنرمِ َواألَنرَم ابِ  اِب  َعر رنِّ  َوا سِّ ُرُروَا ِقَصروص   اِب سِّ  َفَمرن َواة 

 .[45انوئد ، آية : ] ﴾ا ظَّوِ ُمونَ  ُهمُ  فَُأو  َرِأوَ  اللُّ  ننَزلَ  ِجَو ََي ُكم َوَمن عَّ    َّهُ  َكفَّو َ    فَرُهوَ  ِبهِ  َتَصدَّبَ 

َزاء﴿رر وقرول تعروىل: ََ ثر ُلَهرو َاريَِّأة   َاريَِّأة   َو رَلحَ  َفَمرن   مِّ رُهُ  َنَفرو َوَن    َ ََ  َيُِربُّ  َل  ِإنَّرهُ  اللَِّ  َنلَرى فَرَأ  ﴾ا ظَّروِ ِم
 .[40 : آية ، ا شو إل]

م ا م ن رج ل يص اب بش  ء يف ر ونن نيب ا د ياء  ض  هللا ننه قول: قول  اول هللا  لى هللا نليه والم:" 
 .يف3)"به خطيئته جسد  ويتصدق به إل رفعه هللا به درجة، وح  عنه

ونن األشرع  برن ارؤ  نرن نيب بكرر برن الفر  قرول:" كرون برَ قروم مرن بر  نرد  وبرَ الر  مرن األاليروء 
قتررول، و مرر  ابحل ررو   وضرررب اب نعررول، فأ رريب دررالم مررن آل نمررر، فررأر نلررى نفسرره، فلمررو كررون قبررل خررروج 

َه ابن نمر وء ا ثواب  إل الا بَ قوم ، فأَو  .يف4)نفسه قول، إين نفوم َ 

 وهذا ا قول موافق  روا ا شريعة ومقو دهو ا كلإل.

  

                                                           

 يف.242/  2األلى لبن الزم )  يف1)

 .169ص  إ الا ذام ا بَ  يف2)

 يف.14/  4يف ا  مذ  )898/  2انن ابن موَة )  يف3)

 يف.257/  12األلى لبن الزم )  يف4)
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   ع و الويل نيابة عن الصغري:3

اتفق ا فقهوء نلى نن وه ا صرغً ل ولرو ا عفرو نرن ا قصروص ا واَرب  ره إذا كرون ا عفرو إىل درً مرول، نو 
، ألنرره إاررقو  إىل مررول ل ترردنو الوَررة ا صررغً إ يرره، قررول االمرروم ا كوارروين: نن يكررون ا عفررو مررن  رروالب احلررق

 لحق، وإاقو  احلق ر ول الق  ول ر فال يصح ا عفو مرن األَنرف  عردم احلرق ول مرن األب، واةرد ع قصروص 
ررب  لصررغً وا عفررو ضررر   ررض،  ررب  لصررغً، ألن احلررق  لصررغً ل تمررو، وإَّنررو تمررو وليررة الاررتيفوء حلررق َو َو

 .يف1)ألنه إاقو  احلق ن ال  و ناو  ل ولكونه

 لسلطان:  ع و ا4

رره ابررت  عومررة  إذا قتررل شرر   و رري   رره وا   يطو ررب بدمرره، فررِن و يرره ا سررلطون دلررو  ا فقهرروء، ألن إِ 
 .يف2)انسلمَ، وا سلطون من ينوب ننهم ع ااتيفوء القوقهم

 اثلثاً: الشروط الواج  توافرها للحكم بصحة الع و:

 اش   ا فقهوء ند  شرو  وه :

د يل قول  اول هللا  لى هللا نليه والم:  ف  ا قلم نرن ِرال : نرن ا نروئم الرىت ر نن يكون ا عوع اب غو  وا 1
 .يف3)يستيقظ، ونن ا صف الىت َيتلم، ونن اجملنون الىت يعقل

َائل ا عقل  لحدي  ا سوبق.2  ر ا عقل: فال يصح نفو 

انكرررره،  قو ررره  رررر نن يكرررون  ترررو ا : فرررال يصرررح ا عفرررو مرررن انكرررره، فرررو قرآن ا كرررر  وا سرررنة ل تعترررل  فعرررول3
رَِه َوقَرل ُبهُ  َمن   ِإلَّ ﴿تعوىل:  .[106ا نحل، آية : ] ﴾اِباِلوَونِ  ُمط َمِأني  ُنك 

 .يف4)وقول  اول هللا  لى هللا نليه والم: إن هللا فوَو ألم  نن ا،طأ وا نسيون، ومو ااتكرهوا نليه

                                                           

 يف.246/  7بدائ  ا صنوئ   لكواوين )  يف1)

 .173ص  ا بَإ الا ذام   يف2)

 يف  حيح.452/  2انن نيب ياوي )  يف3)

 .2043 حيح ابن موَة  قم   يف4)
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 رابعاً: سقوط القصاص إبصلح ذات البني:

نعروفة ا   فعل ا صلح  حيحو ، فقد نل  ا علموء نلى نن ا صرلح نرن يم ا عمرد إذا ُت ا صلح اب شرو  ا
ًا ، وكرون ا صررلح  مسرقي  لقصروص نرن اةرروين، ارواء كرون ا عرو  انصررو  نليره مو يرو  نو درً مرروه، قلريال  نو كثر

ة اجمل  نليه نو بعضهم نصروحلة ننره،  ، وذ و ألن ا قصوص الق ابت  كل واالرد مرنهم، فملرو ايف1)من قبل وِ 
كمرررو هرررو ا شرررأن ع اررروئر احلقررروب انشررر كة، وإذا ارررقي نصررريب نالرررد األو يررروء ع ا قصررروص جصررروحلته، ارررقي 
نصيب ا بوق ، ألن ا قصوص ل يت زن ونن يصو  من نو يوء ا دم  ره الرق انطو برة ضصرته مرن ا ديرة، ألنره تعرذ  

 .يف2)ا قصوص، نتي ة نصوحلة بعض األو يوء فيصً إىل ا دية

 :(3)خامساً: إصلح ذات البني يف الدية

، وتكرررون ا ديرررة نقوبرررة ن رررلية كمرررو ع ا قترررل واةررررا يف4)يصرررح ا صرررلح نرررن يم ا عمرررد جرررو يزيرررد ويرررنق  ننهرررو
وا قطرر  خطررأ نو تكررون بديلررة نررن ا قصرروص إذا  ررو  مسررتحق ا قصرروص نلررى مررول، اليرر  جيررَو اب ررزيي  نلررى 

 قد  ا دية.

 قصرروص ا عمررد َرروَ نن تكررون نلررى قررد  ييررة ا،طررأ، نو نكثررر، نو نقررل مررن نمررو إذا كونررت ا ديررة بديلررة نررن ا
ب بعقد في رب فيره مرو اتفرق نليره، نمرو ا ديرة  لة ألن هذا مول َو َن  ا دية، نو من دً َنسهو الو ة نو مَؤ
ا واَبرررة اب قترررل، نو ا قطررر ، نو اةررررا ا،طرررأ فهررر  مقرررد   اب شرررر ، وهررر  مرررول مرررن األمررروال  لم ررر  نليررره قر تررره 

ةيف5)ريعة، والديم مقدا ه فال جيَو ا زيي  نليهوا ش  .يف6)، وا صلح ع ا دية الق ةمي  ا وِ 

 سادساً: إصلح ذات البني يف احلدود:

 تتفووم آ اء ا فقهوء ع قضية ا صلح ع احلدوي بنوء نلى ابيعة احلد ضسب ا بيون اآليت:
                                                           

 يف.134/  2فتح ا وهوب أليب َيىي َكري األنصو   )  يف1)

 .175ص  إ الا ذام ا بَ  يف2)

 يف.306/  5فتح ا بو   )  يف3)

 .يف نبد هللا بن قدامة208/  2ا كوع ع فقه االموم انب ل نمحد بن النبل )  يف4)

 يف.49/  6بدائ  ا صنوئ   لكواوين )  يف5)

 .176ص  إ الا ذام ا بَ  يف6)
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 َو فيه ا صلح.ر مو كون الق هللا دو بو  نليه مثل ا زان، وا سرقة، فال جي 1

 ر مو كون الق ا عبد دو بو  فيه، في َو فيه ا صلح، مثل ا قصوص. 2

ررح نن الررق هللا دو بررو  نليرره قررول:  3 ر مررو اختلررم فيرره ا فقهرروء ع كونرره القررو  هلل نو  لعبررد، كو قررذر، فمررن َ 
ح نن الق ا عبد دو ب نليه، قول: يواَ ا صلح فيه  .يف1)بعدم َواَ ا صلح فيه، ومن َ 

َانيو  نو شو اب   ل مر، نو او قو  نلى نل يقيم نليهم احلرد ع يصرح ا صرلح مر  هرؤلء،  كرون هرذه فلو  و   
ررل، والقرروب هللا ل جيررَو ا صررلح ننهررو ابتفرروب ا فقهرروء، وي رريلهم مررو  واه ا ب ررو  ،  احلرردوي القررو   ضررو  هلل نررز َو

َيررد بررن خو ررد  ضرر  هللا ننهمررو قررول: "كنررو ننررد ا نررف  رر ررل، فقررول: نررن نيب هريررر  و لى هللا نليرره واررلم فقرروم َ 
ننشررد  ابهلل إل مررو قضرريت بيننررو بكترروب هللا، فقرروم خصررمه وكررون نفقرره منرره، فقررول: نقررض بيننررو بكترروب هللا ونذن 

نلى هذا فزان دمرنته، فوفتديت منه جوئة شو  وخويم، مث ارأ ت  يف2)ه، قول: قل، قول: إن اب  هذا كون نسيفو  
ول  مرن نهرل ا علرم  م، فقرول ا نرف  رلى هللا َ  فرأخلوين نن نلرى ابر  َلرد موئرة وتغريرب نروم، ونلرى نمرنتره ا رَر

نليه والم: "وا ذ  نفسه بيده ألقضَ بينكمرو بكتروب هللا َرل ذكرره، انوئرة شرو  وا،رويم  ي ونلرى ابنرو َلرد 
 .يف3)موئة وتغريب نوم، وادد ي نني  إىل امرن  هذا فِن ان فت فأ لهو

ر وفيررره ان احلرررد ل يقبرررل ا فرررداء، وهرررو  مررر  نليررره ع ا رررزان وا سررررقة واحلرابرررة وشررررب انسررركر، قرررول ابرررن ال ررر
ًه، وإَّنرررو جيرررز  ا فرررداء ع ا بررردن، كو قصررروص ع ا رررنف  واألاررررار، ونن  واختلرررم ع ا قرررذر، وا صرررحيح كغررر

 .يف4)ا صلح انب  نلى دً ا شر  يري ويعوي انول انأخوذ فيه

َوج انررن  ووا رد ا عسريم انرؤي  إىل اارقو  احلرد فو راول  لى هللا نليه  والم قد نبطل ا صلح ا واق  برَ 
مر  الر رره ر نليرره ا سررالم ر والبرره ل ررالا ذام ا بررَ،  كنرره  فررض هررذا ا صررلح انبطررل حلرردوي هللا، ونمررر بتنفيررذ 

وي قبرل  فعهررو احلرد إن ان فرت انرررن ، كمرو هررو ع كتروب هللا، وظرروهر احلردي  يردل نلررى َرواَ ا صررلح نرن احلررد
إىل احلوكم، الي  نن  اول هللا  لى هللا نليه وارلم ع يُعنرم نلرى مرن ن رلح بيرنهم، ويؤيرد ذ رو مرو  واه نبرد 

                                                           

 يف.48/  6بدائ  ا صنوئ  )  يف1)

 ا عسيم: األًَ.  يف2)

 .6827ا ب و  ،   احلدوي  قم   يف3)

 يف.141/  12فتح ا بو   لبن ال ر)  يف4)
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هللا برن نمررر  ضر  هللا ننرره نن  ارول هللا  ررلى هللا نليره واررلم قررول: "تعروفوا احلرردوي فيمرو بيررنكم، فمرو بلغرر  مررن 
ب"  .يف1)الد فقد َو

ال  قد نخذ او قو  وهو يريرد نن يرذهب وكذ و مو  واه مو و بن ا زبً  بن ا عوام  ض  هللا ننهمو ننه  ق  َ 
ًارله، فقررول: ل نبلرت بره ا سررلطون، فقرول ا رزبً: إذ بلغررت بره ا سرلطون فلعررن  بره إىل ا سرلطون فيشرف   رره ا رزبً  

 وانشف . يف2)ا شوف 

ر هلكرت، فقردم  رفوان إىل اندينرة ونو  واه مو و نلى ابن شهوب نن  فوان بن نمية قيرل  ره: إن ع هتروَ
رروء برره إىل  اررول هللا  ررلى هللا  فنرروم ع اندينررة وتواررد  ياءه ف رروء اررو ب ونخررذ  ياءه فأخررذ  ررفوان ا سررو ب َو
نليررره وارررلم فرررأمر بررره  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم نن تقطررر  يرررده، فقرررول  رررفوان إين ع ن يه هبرررذا هرررو نليررره 

، فو صرررلح َرروئز قبرررل ا رفررر  إىل يف3)ليرره وارررلم: "نل كرررون قبررل نن أتتيررر  برره" رردقة، فقرررول  اررول هللا  رررلى هللا ن
 .يف4)احلوكم، نمو بعد  فعه فال جيَو ا صلح ع احلد

 سابعاً: املصاحلة يف األحادي  النبوية:

ر قول  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم: "كرل ارالم  مرن ا نرو  نليره  ردقة، كرل يروم تطلر  فيره ا شرم   1
رل ع يابتره وحتملره نليهرو، نو ترفر   ره نليهرو متونره  ردقة، وا كلمرة ا طيبرة تعدل بَ الِ نَ  دقة، وتعَ ا َر

 .يف5) دقة وبكل خطو  َتشيهو إىل ا صال   دقة، وَتيي األذ   دقة

ر ونررن نم كلثرروم بنررت نقبررة ابرن نيب معرريي  ضرر  هللا ننهررو قو ررت:  عرت  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم  2
ًا "يقول: " ي  ا ك ًا  نو يقول خ  .يف6)ذاب ا ذ  يصلح بَ ا نو  فينم  خ

ر نررن نيب نيرروب األنصررو   نن  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم قررول: "ل َيررل نسررلم نن يه ررر نخرروه فرروب  3
ُهو ا ذ  يبدن اب سالم ، يلتقيون فيعر  هذا ويعر  هذا وخ  "يف1)ِال   يول 

                                                           

 .3476انن نيب ياىتوي  قم   يف1)

 .29مواأ مو و،   احلدوي  قم   يف2)

 .685صد  نفسه  قم ان  يف3)

 .184ص  إ الا ذام ا بَ  يف4)

 متفق نليه.  يف5)

 متفق نليه.  يف6)
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هللا  لى هللا نليه والم قول: "تفتح نبواب اةنة يوم الِنَ ويروم ر نن نيب هرير   ض  هللا ننه نن  اول  4
ررل  كونررت بينرره وبررَ نخيرره شررحنوء، فقررول: انظررروا  ا،مرري ، فيغفررر  كررل نبررد مسررلم ل يشررر  ابهلل شرريأو ، إل َ 

 .يف2)هذين الىت يصطلحو، انظروا هذين الىت يصطلحو

 اثمناً: الع و يف األحادي  النبوية والرمحة:

يب مسرررعوي  ضررر  هللا ننررره قرررول: كرررأين ننظرررر إىل  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم َيكررر  نبيرررو  مرررن ر نرررن ن 1
هره، ويقرول: ا لهرم ادفرر  قروم   األنبيوء  لوام هللا واالمه نليهم، ضربه قومه فأيموه، وهو وسح ا دم نرن َو

 .يف3)فِهنم ل يعلمون

ليرره قررول: " رري  ا شررديد اب صرررنة، إَّنررو ا شررديد ر نررن نيب هريررر   ضرر  هللا ننرره نن  اررول هللا  ررلى هللا ن 2
 .يف4)ا ذ  ولو نفسه نند ا غضب"

ر ونن نيب هرير   ض  هللا ننه نن  اول هللا  لى هللا نليه والم قرول: "مرو نقصرت  ردقة مرن مرول، ومرو  3
 .يف5)َاي هللا نبدا  بعفو إل نزا  ومو تواض  نالد هلل إل  فعه هللا"

هللا ننرره نن  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم قررول: "ل تبودضرروا ول حتوارردوا ر ونررن ننرر  بررن مو ررو  ضرر   4
"  .يف6)ول تدابروا، وكونوا نبوي هللا اخواان ، ول َيل نسلم نن يه ر نخوه فوب ِال   يول 

ر نرن نيب هريرر   ضر  هللا ننره نررن ا نرف  رلى هللا نليره وارلم قرول: "مررن نفر  نرن مرؤمن كربرة مرن كرررب  5
  هللا ننه كربة من كرب يوم ا قيومة، ومن يسر نلى معسر يسر هللا نليه ع ا دنيو واآلخر ، ومن ار  ا دنيو نف

 .يف7)مسلمو  ا ه هللا ع ا دنيو واآلخر "

                                                                                                                                                                          

  واه مو و ع انواأ.  يف1)

 انصد  نفسسه.  يف2)

 متفق نليه.  يف3)

 متفق نليه.  يف4)

  واه مسلم.  يف5)

  واه مو و ع انواأ.  يف6)

  واه مسلم.  يف7)
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ر ونررن نيب مواررى األشررعر  قررول: قررول  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم: "انررؤمن  لمررؤمن كو بنيررون يشررد  6
 .يف1)بعضه بعضو "

ن بررن بشررً  ضرر  هللا ننهمررو قررول: قررول  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم: "مثررل انررؤمنَ ع ر ونررن ا نعمررو 7
 .يف2)توايهم وترامحهم وتعوافهم مثل اةسد إذا اشتكى منه نضو تدانى  ه اوئر اةسد اب سهر واحلمى"

 اتسعاً: إصلح ذات البني ل حيل احلرام ول حيرم احللل:

الا انعرروج، وحتقيررق إ ررالا ذام ا بررَ، فلررو نن ش صررو   ررو  آخررر ررر شررر  ا صررلح الالقرروب احلررق وإ رر1
نلررى حتررر  الررالل نو حتليررل الرررام فهررذا ل جيررَو فقررد هنررى نررن ذ ررو  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم، فقررد قررول: 

 . يف3)ا صلح َوئز بَ انسلمَ إل  لحو  الرم الالل ، نو نالّل الرامو  

 :عاشرًا: فضل إصلح ذات البني يف السنة

ر نن نيب هرير   ض  هللا ننه قول  اول هللا  لى هللا نليه والم مو نمل ابن آيم شيأو  نفضل مرن ا صرال  1
 .يف4)وإ الا ذام ا بَ وخلق السن

ررر ونررن نم ا ررد ياء نررن نيب ا ررد ياء  ضرر  هللا ننرره، قررول: قررول  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم: نل نخررلكم 2
ة ا صوم وا صال  و   .يف5)ا صدقة، قو وا: بلى، قول: إ الا ذام ا بَ، وفسوي ذام ا بَ احلو قة فضل من يَ 

 احلادي عشر: أهية إصلح ذات البني:

   خت يف الع ء عن القضاء:1

                                                           

 متفق نليه.  يف1)

 متفق نليه.  يف2)

 يف.304/  3يف انن نيب ياوي )624/ 3  مذ  )انن ا  يف3)

 يف.63/  1 واه ا ب و   ع ا تو يع ا كبً )  يف4)

 .4919يف  قم 280/  4انن نبو ياوي )  يف5)
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ول قد يتم ا صلح بَ ا،صوم قبل  ف  ا دنوإل نموم ا قضوء، وهذا ا عمل  فرم ا عربء نرن ا عروملَ ع  ر
 ا قضوء ا ر  ، و دب ا قوئل:

 القاض         اس        اح الن       ا  أنص       ف ل       و
 

 راض               أخي             ه ع             ن ك             ل    وابت 
 

   خت يف الع ء عن اخلصوم:2

إن إهنرروء ا نررزا  بررَ ا،صرروم  ررلحو  فيرره ختفيررم كبررً نررنهم، وذ ررو مررن خررالل إَررراءام ا  افرر  يلسررة نو 
هردا  َلستَ واهو تهو واهنوئهو، نمو مو جير  ع األوكم فيهو كثً مرن ا تعقيرد وانشرقة كمرو نهنرو  تسرتغرب وقترو  َو

 وتكو يم ابهظة وع هذا مشقة وتعب وااتنزار ةهويهم، ونمواتم.

   حتقيق العدالة:3

إن السم ا،الر بَ ارع ا نزا  نن اريق ا صلح نينى إىل االنصور ونيىن إىل حتقيق ا عدا رة، الير  إن 
ًهم جعرفة ااتحقوب كرل مرنهم فيمرو يدنيره، نو في مرو يردن  نليره، ألن كرال منهمرو يعلرم انت و مَ ننلم من د

َ  نليه.  ع قرا   نفسه نين احلق، ونن هو احلق انتنو

وهرررذا انعرررىن قرررد نشرررو  إ يررره ا رارررول  رررلى هللا نليررره وارررلم ع احلررردي  ا رررذ   وتررره نم ارررلمة  ضررر  هللا ننهرررو 
الن من األنصو   تصمون إىل  اول هللا  لى هللا نليه والم ع موا ي    ،يف1)بينهمو قرد ي ارتقو ت: َوء َ 

 : إنكم ختتصمون إىّل وإَّنو نان بشر، و عل  ، فقول  اول هللا  لى هللا نليه والم  ي  بينهمو بّينة

بعضكم نحلن ض ته من بعض وإَّنو نقض  بينكم نلى حنو مو ن  ، فمن قضيت  ه من الق نخيه شريأو  فرال 
الن وقرول كرل واالرد  ع ننقره يروم ا قيومرة يف2)، فَِّنو نقط   ه قطعة من ا نو  أييت هبو ناطومو   أيخذه ، فبكرى ا رَر

منهمو: الق  ألخ . فقرول  ارول هللا: نمرو إذ قلتمرو فوذهبرو فوقتسرمو، مث توخيرو احلرق، مث اارتهمو، مث  يحلرل كرل 
 .يف3)واالد منكمو  والبه

   نشر الوع  اإلجتماع :4

                                                           

 ي ات: ي   ي او  وي واو  نفو وذهب نِره.  يف1)

 األاطوم: انسعو  وهو الديد  نريضة ا رن .  يف2)

 .3853يف انن نيب ياوي  قم 320/  6 واه نمحد )  يف3)
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ا  نرو ت كرره ا،صروموم مرن نالقرروي ع ذ رو ننره يستأ ررل شرأفة ا،صرومة ويؤ ررم ا قلروب انتنروفر ، ويضرر  الرد
 ا نفو ، وضغنوء ع ا صدو .

   إشاعة السلم بني أفراد اجملتمع:5

ننرردمو يصررطلح ا نررو ، وتررزال ا عررداوام وان و ررموم فيمررو بيررنهم، وَيررل ا وفرروب  ررل ا،ررالر، ننررد ذ ررو 
 أيمن ا نو  بعضهم بعضو ، وَيّل ا سالم الَتمون  بَ نفراي اجملتم .

 يف القلوب:  أتل6

لشررو نن ا،صرروم يفرررب انترروالبَ، ويعمررق بيررنهم ا عررداو  وا،ررالر، وتتنرروفر ا قلرروب وتتبررودض، فعنرردمو يررتم 
ر نلرى نار  ا عردل، وقريم ا قسري وإالقروب احلقروب وا تصروفح، وا تغروفر وا ر االم، تترني م  يف1)اال الا وا تصو 

 ا قلوب.

 الثاي عشر: وسائل إصلح ذات البني:

ً  منهررو ا شررفهية وا سررمعية وا بصرررية، نو انقررروء  وتشررمل كررل مررن التصررول فوارروئل إ ررال ا ذام ا بررَ كثرر
، وا كترروب وا صررحيفة واجمللررة  وا،طبررة واألوضررر  وا نرردو  وانررذي  وا شررريي انسرمو  وانسرررا وا تلفزيررون ،ا فرري 

ًهرررو و ررو اارررت دمت هرررذه ا وارروئل ضرررق  عررود ا نررر و  ع الررب وإخررروء وم رررم واالن نررت ونَهرررز  التصررول ود
 و ضوب ا،صوم وا ش و  نلى مستوإل األفراي واةمونوم وا قبوئل وا دول.

   دور اجملتمع يف إصلح ذات البني:1

 :أ   األسرة

يره يفرة   فو بيت إن نالسن فيه تربية األبنوء، فِن اجملتم  ا كبً ايستقبل األنضروء ا رذين َيسرنون إيا   وتَو
ه ا كبررً وا صررغً ي واررو  ع احلررب نوا كراهيررة وننرردمو يكررون األب قرردو  ع ا بيررت فررال احلكررم، فو بيررت يررتعلم فيرر

خصرروم ع ياخررل األاررر  ول شرر و  خررو ج ا بيررت وإَّنررو يعرري  كررل فررري مررن نفررراي األاررر  ع َررو متسررومح يتسررم 
واررلم ع اب عفررو نمررن ظلمرره وينبررذ ا،ررالر ويكررره ا شررقوب، فو بيررت بيررت مسررلم يقترردإل اب نررف  ررلى هللا نليرره 

حتمررل األذإل وا عفررو وا صررفح، فعنرردمو ذهررب  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم إىل ا طرروئم قرروم اب رردنو  ل يررد  

                                                           
 .42،  41ص  إ الا ذام ا بَ  يف1)
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نالرردا  مررن نشرررافهم إل َرروءه وكلمرره فلررم جييبرروه وخرروفوا نلررى نالررداِهم، فقررو وا: ي  مررد اخرررج مررن بلرردان واحلررق 
ليرره  ترردميونجحوبررو مررن األ   وندررروا اررفهوءهم، ف علرروا يرلونرره ابحل ررو رر   اررول هللا يف1)   الررىت إن َ  ، وَ 
ه من احلوئي َل   يف2) لى هللا نليه والم مت هو  إىل مكة بعد خرَو كأيبو   زوان  كسرً ا قلرب، فلمرو بلرت قررن اننرو

بعرر  إ يرره َليررل ومعرره ملررو اةبررول يسررتأمره نن يعلررق نلرريهم األخشرربَ، قررول ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم: بررل 
و نن  رج ل ر والده ل شريو به شيأو   نَ   .يف3)هللا من ن الهبم من يعبد هللا ر نز َو

فهررذه  والترره ونفرروه و ررفحه  ررلى هللا نليرره واررلم مرر  خصررومه، بررل شررعو ه نن هللا ارري رج مررن ن ررالهبم 
:  يقرول االمروم نلر   ضر  هللا ننره -احلصرن األول  -، فوألارر  هر  األضرن  ل شريو  ه شبواب  يعبدونه والده

فعلررى  ،يف5) ، فوألاررر  هرر  ا ررد   احلصررَ ا رر  َيتمرر  هبررو االنسررون ننررد احلوَررة ويتقرروإل هبررو يف4)هم ونيبرروهمنلمررو 
األار  نن تتعلم ك  تعلم نفرايهو، يقول ا صحويب اةليل نبد هللا بن مسعوي  ض  هللا ننره: تعلمروا تعلمروا، فرِن 

 هو.. فوألار  نليهو نن تؤهل نفسهو  تؤهل نبنوءيف6)نلمتم فأنملوا

 ب   اجملتمع:

يههو إىل ا،ً نو ا شر فهو ا واي ا ذ  ينشأ فيره األفرراي ومرن  تت دي مسؤو ية اجملتم  نند تربية نبنوئه وتَو
ر نلرى لير  األفرراي واةمونروم  رون ويتأِرون البو  وإجيواب ،  ذ و فهو يرِؤ خالل تعوملهم م  بعضهم ا بعض يِؤ

ف  رررلى هللا نليررره وارررلم قصرررة ا قوترررل ا رررذ  ينبغررر  ا توبرررة مرررن َرائمررره انكونرررة ترررذا اجملتمررر ، وقرررد  و  نرررن ا نررر
، نررن نيب اررعيد ا،ررد    ضرر  هللا ننرره وفيرره: ... انطلررق يف7)ا سرروبقة، ففرر  احلرردي  ا ررذ   واه ا ب ررو   ومسررلم

ننظرر  ، يف8)إىل ن   كذا وكذا، فِن هبو ناناو  يعبدون هللا، فأنبد هللا معهم ول تَر  إىل ن ضو، فِهنرو ن   اروء
كيررم ي ّرره نلررى ا بيأررة ا صرروحلة واجملتمرر  ا نظيررم ا طرروهر ا عوبررد  ربرره، فرروجملتم  يعمررل نلررى ا تررأًِ ع ا شرر   

                                                           

َ .212/  10ا وفوء  الوال انصطفى )  يف1)  يف لبن اةو

 احلوئي: ا بستون.  يف2)

 يف.458/  1ا ب و  ،   بدء ا،لق )  يف3)

 .223ص  إ الا ذام ا بَ  يف4)

 .223ص  انصد  نفسه  يف5)

 يف.103/  1انن ا دا م  )  يف6)

 .222ص  إ الا ذام ا بَ  يف7)

 مسلم   ا توبة. 32830ا ب و    قم   يف8)
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را  ع الو  ا ش  ، فقد اختذ  اول هللا  رلى هللا نليره وارلم  البو ، نو إجيواب  بل اجملتم   جو يكون  اينو  ومِؤ
ل ا ذ  كرون يرؤذ  َرو ه رل اجملتم  وايلة  تأييب ا َر ، فقرد و ي الردي  نيب هريرر   ضر  هللا ننره قرول: قرول َ 

. فرررونطلق فررروخرج متونررره فررروَتم   ي  ارررول هللا: إن ه َرررو ا  يرررؤذين. فقرررول: انطلرررق فرررأخرج متونرررو إىل ا طريرررق
 : انطلرق : ه َرو  يرؤذي  فرذكرم ذ رو  لنرف  رلى هللا نليره وارلم فقرول ؟ قرول : مرو شرأنو ا نو  نليه فقو وا
ررر  إىل  فرررأخرج متونرررو إىل ا طريرررق، ف علررروا يقو رررون: ا لهرررم ن عنررره، ا لهرررم نخرررزه فبلغررره مرررو قرررو وه، فرررأصه فقرررول: نَ 

 .يف1)منز و فوهللا ل نىتذيو

 :ج   املس د

ترردنو ا نررو  إىل   فونسرر د مكررون القومررة األوضرررام وا نرردوام وا ررد و  ا علميررة وانرروانظ االوونيررة ا رر  
ا برَ وكرل ذ رو مرن خرالل كرالم هللا تعروىل، ومرن خرالل كرالم  ارو ه ا تحوب واالمة ا صدو ، وإ رالا ذام 

 .يف2) لى هللا نليه والم، وفعله وفعل ن حوبه واتبونه من نهل ا فضل وا كرم  ض  هللا ننهم ليعو  

   دور امل سسات ال بوية يف املصاحلة:2

 أ   املنهج:

االارالمية نمرة ا علرم وا رتعلم إذ هر  ا ر  بردن  فو تعليم نموي ا نهضة ونمويهو وذخر ن  نمة واندهو، فوألمة 
كتوهبو ا سموو  "ا قرآن ا كر " بكلمة "نقررن" ع نول مرو ننرزل نلرى  مرد  رلى هللا نليره وارلم، فروننهحب يغرر  
ً  ا رارول  ع انتعلم ا علم وا،لق وا سلو  واالخالص واألمونة، ل اريمو إذا تضرمن َّنروذج مرن  رو  ا قررآن وار

يررره وارررلم مرررن خرررالل ا قصررر  واحلكرررويم ا صرررحيحة وا واقعيرررة،  ترررو  ترررم مرررن ا قصررر  ا دانمرررة  رررلى هللا نل
َنررروم   لحررب وا وفررروء واأل فرررة وا تسرررومح وإ ررالا ذام ا برررَ ونبرررذ احلقرررد واحلسررد وا تبرررودض والخرررتالر واننو

فهرذا نبرو بكرر  وان و موم، و ذ و َند نن ا قرآن ا كر ، وا سنة ا نبوية قرد  ار ت معروين احلرب وا تسرومح،
. فرروننهحب االاررالم   رره نبلرررت يف3)ا صررديق  ضرر  هللا ننرره يصررفح نرررن مسررطح ننرردمو  رر  اآليررة تررردنو إىل ا عفررو

 .يف4)ا تأًِ ع ا صلح وا تصو 

                                                           

 يف.216/  1) 68األيب انفري  لب و    قم   يف1)

 .236ص  إ الا ذام ا بَ  يف2)

 يف.287/  3تفسً ا قرآن ا عظيم لبن كثً )  يف3)

 .238ص  إ الا ذام ا بَ  يف4)
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 :ب   املعلم

يعتررل األاررو ، بررل هررو ا دنومررة األاواررية  بنرروء اجملتمرر  وتقدمرره، فش صررية انعلررم تررو نِررر نظرريم ع نقررول 
ر جظهره وشكله وتعومله والبه وبغضره وكراهيتره وارلوكه ا رذ  يبردو منره، ومرو ا تالميذ ونفو  اهم، وذ و ألنه يِؤ

نلررل انعلررم الررَ يغررر  ع قلرروب نبنوئرره  وا األبررة وا تسررومح وا عفررو وا صررفح، و ررَ اةونررب، ونكررران ا ررذام، 
 .يف1)ونبذ ا،الر وا شقوب وا نزا  واحلسد وا بغض واحلقد والنتقوم

م االاالم انعلِّم فأشوي به ا راول  لى هللا نليه والم الرَ ننلرن نرن نفسره ننره معلرم، فقرول: "إَّنرو و قد كرَّ 
 َنلَرى اللُّ  َمرنَّ  َ َقرد  ﴿. فرونعلم مقومره نظريم الير  إنره وا   ا نبرو  ع  رول ا تعلريم، قرول تعروىل: يف2)بعثت معلِّمرو "

 ََ ُلو مِّن   َ ُاول   ِفيِهم   بَرَع َ  ِإذ   ا  ُمؤِمِن َمرةَ  َويُرَعلُِّمُهرمُ  َويُرزَكِّيِهم   آَيتِهِ  َنَلي ِهم   نَنُفِسِهم  يَرتر  ك   ِمرن َكرونُوا   َوِإن ا  ِكتَروَب َواحلِ 
َ   َضالل   َ ِف  قَرب لُ   .[164آل نمران ، آية : ] ﴾مُِّب

 : ج   املدرسة

ًا  مررن نمررره، وهرر   األرريي اننواررب  تونيررة مررن نخطررر انؤاسرروم ا  بويررة ا رر  يقضرر  فيهررو ا فررري شررطرا  كبرر
ا طالب  ُهية إ الا ذام ا بَ ومعرفرة اررب ونارو يب الرل ا،صروموم نرل احللرول اال ضروئية ا ر  َترو   ع 
اند ارررة ننرررد الررردو  ن  خصررروم برررَ ا طرررالب، فتحرررل مشررركلتهم نرررن اريرررق ا صرررلح، فوند ارررة هررر  ا ركيرررز  

ب وا تسرررومح وا تواضررر  وا عطرررم نلرررى اآلخررررين األارررو   تنميرررة ا قررريم واألخرررالب االارررالمية، ونشرررر ِقوفرررة احلررر
َل نمررن نارروء وفرروَو الررد األيب، فوند اررة تعمررل نلررى تعميررق ودررر  ا قرريم وانعررويً  وا رمحررة ع اآلخرررين وا تنررو
وا تصو ام وا عقوئد ع ا فري واجملتم  وحتويلهو إىل الو  نمل  ع ا واق ، وتكرون برذ و نمليرة فريرد  ومتميرز ، 

دان وا نف  وحتديد انواقم ا كليةومقصده  يودة و   .يف3)تشكيل ا عقل وا َو

 :   دور اإلعلم 3

ًهو  ره أتِرً كبرً نلرى ا نمرو انعررع والنفعروه والَتمرون   االنالم بواوئلة انقروء  وانسمونة وا بصرية ود
ذه ا واررروئل   لشرررعوب يرررزياي تعوظمهرررو ونُهيتهرررو ع  تمعنرررو احلررردي  خو رررة، فمرررو مرررن بيرررت  لرررو مرررن إالررردإل هررر

                                                           

 ..239ص  إ الا ذام ا بَ  يف1)

 .225انن ابن موَة  قم   يف2)

 .240ص  بَإ الا ذام ا   يف3)
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بوهتررو نمرروم  يرره والفررظ مقومرروم األمررة ِو كونررذي  وا تلفرروَ، وا صررحيفة وا شررريي، فهررذه ا وارروئل تعمررل نلررى ا تَو
 ا تيو ام ان تلفة، وع حتصَ ا فري واةمونة.

ًا  ع تعزيرز ا تسرومح ونبرذ ا عنرم مرن خرالل ااتضروفة نروع، نو يانيرة يتحرد  نرن  إن تذه ا واوئل يو ا  كب
 .يف1)إ الا ذام ا بَ ويبَ خطو   ا،صومة ومضو هو نلى ا فري واجملتم  نُهية

 الثال  عشر: أسالي  عملية إلصلح ذات البني:

   املكاش ة: املوضوعية: 1

ًهم، ألن ا،الفررة  هررؤلء ا صررحوبة ننرردمو اختلفرروا ع نمررر ا،الفررة، كررون األنصررو  يرررون نهنررم نالررق هبررو مررن درر
راررول  ررلى هللا نليرره واررلم، فلرري  هنررو  نرر  قرروا  مررن ا كترروب وا سررنة ينتهرر  تركررت يون تبيررَ مررن قبررل ا 

ا نررو  إ يرره وَيتكمررون برره، وهنررو ع يبررق إل ا تحلرر  ابحلكمررة واحلنكررة وآياب الخررتالر واحلرروا  ا عقررالين اترروي  
َمررة، وا،ررروج منهررو إىل بّررر  األمررون، فكونررت انررؤي  ألنبررل انشررونر ونفضررلهو  رردإل ا طرررفَ، اب ت رروَو واالتررواء األ

انكوشفة بَ انهوَرين واألنصو  فقد تكلم خطيب األنصو ، مث نبرو بكرر ا صرديق وجرو قو ره ر  ضر  هللا ننره ر : 
، ونشرروي هبررم وجررو قرردموا  رردينهم والخررواهنم انهرروَرين، وذكررر مررن يف2)نمررو مررو ذكرررُت فرريكم مررن خررً فررأنتم  رره نهررل
دن ع إخرراج األمرر مرن االارو  ا رذ  وضرعه خطيرب األنصرو  فيره، فضوئلهم ومنيِرهم مو ع يذكره خطبوىتهم، مث بر

فوألمر  ي  مقصو ا  نلى اندينة ر والدهو ر فوةزير  ا يوم تستظل بظل االارالم وإن كرون انهروَرون ا قروانون ع 
، فبرَ اندينة وكن نن يسلموا الخواهنم األنصو  اب،الفة ويعرفوا فضلهم، فرِن بقيرة ا عررب  رن تسرلم  غرً قرري 

 .يف3)تم األمر هبذا ا،طوب ا واضح الىت يسلموا األمر الخواهنم من قري 

   الس ضاء: 2

                                                           

 .242إ الا ذام ا بَ   يف1)

ً  ا نبوية لبن هشوم )  يف2)  يف.659/  2ا س

 .246ص  إ الا ذام ا بَ  يف3)
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ونره مرو  قد يكون  لطرر اآلخر شكوإل منطقية، والق يطو بو به، فمرو نليرو إل النر ار هبرذا احلرق وإَ 
نن كرررال مرررن ا طررررفَ نلرررى  : ا نرررزا  ا طويرررل يعررر يف1)نمكرررن، مث اا ضررروىته،  ينتهررر  ا نرررزا  ول يطرررول بقرررول فرررو تً

 .يف2)خطأ

وقد اا ضى  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم ن رحوبه ونرر  نفسره  لقصروص قروئال : مرن كنرت َلردم  ره 
. فهرذا اا ضروء منره يف3)ظهرا  فهذا ظهر  فليستقد منه، ومن كنرت شرتمت  ره نرضرو  فهرذا نرضر  فليسرتقد منره

 والب  لعفو وانسو ة ع ا دنيو قبل اآلخر .

هررذا  مررد احلنفيررة  ضرر  هللا ننرره َرررإل بينرره وبررَ نخيرره احلسررَ بررن نلرر   ضرر  هللا ننهمررو كررالم: فونصرررفو و 
متغوضبَ، فلمو و ل  مد إىل منز ه نخذ  قعة وكتب فيهو بعد ا بسملة: من  مد بن نلر  برن نيب او رب إىل 

، فرِن نمر  امررن  مرن بر  النيفرة ونمرو نخيه احلسَ بن نل ، نمو بعد: فِن  و شرفو  ل نبلغه، وفضرال  ل ني كره
فوامة بنت  مد  لى هللا نليه والم، و و كون ملء األ   نسوء مثل نم  مرو وفرَ  مرو، فرِذا قررنم  قعر  
هذه فأ ب   ياء  ونعليو وار إّه ف ضوين، وإي  نن نكون اوبقو إىل هرذا ا فضرل ا رذ  ننرت نوىل بره مر  

وء إ يه وترضوهوا سالم، فلب  احلسَ  ياءه ونع  .يف4)ليه َو

   املصارحة واملواجهة ا ادئة:3

رَلحَ  َفَمن  ﴿اقتداء اب راول  لى هللا نليه والم ع ا صفح وا عفو وامتثول   قو ره تعروىل: رُهُ  َنَفرو َوَن    َ  َنلَرى فَرَأ
رربُّ  َل  ِإنَّررهُ  اللَِّ  ََ  َيُِ ا  األذإل هررو ون ررحوبه مررن  مرر  فقررد واَرره مررن قومرره كررل ننررو  .[40ا شررو إل، آيررة : ] ﴾ا ظَّرروِ ِم

ابحل و   وا س رية والاتهزاء، ومرو الويِرة ا طوئفرة إل خرً ي يرل نلرى  محتره وتسرو ه، فقرد َروء ملرو اةبرول، 
رو نن  رررج هللا مرن ن رالهبم مررن يعبرد هللا ر  يريرد نن يطلرق نلرريهم األخشربَ فقرول  ررلى هللا نليره واررلم: برل نَ 

ل ر ل يشر  به شيأو    .يف5)نز َو

                                                           

 م.1778فيلسور و حف  فرنس  توع   يف1)

 .246ص  متعة احلدي ، نبد هللا ا داووي  يف2)

  ف  ا رمحن. 465ص  ا راليق ان توم  يف3)

 يف.27ر  26/  2لهر   اوئل ا عرب )  يف4)

 .248ص  إ الا ذام ا بَ  يف5)
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َيي  نلرى مرو ذكرر فِنرره   ينرو ترم ابنغفرر  مرن قلبره ا طروهر فقرول:" ا لهرم ندفررر  قروم  فرِهنم ل يعلمرون"، برل 
كون َيروو  ننرداءه بلرَ اةونرب واتردوء ا تروم ع الوا اتره وخطوابتره، فهرذا نتبرة برن  بيعرة وا رذ  كرون اريدا  مرن 

لم ويعررر  نليرره نمررو ا ، فررأذنوا، ف رروء ا نررف اررويام قومرره الررب مررن قومرره نن يكلررم ا راررول  ررلى هللا نليرره وارر
 لى هللا نليه والم الىت َل ، وبدن ابحلدي  م  ا نف  لى هللا نليره وارلم فقرول: قرل ي ناب ا و يرد، ون تفرت 

، فهرررذه نخالقررره مررر  يف1)إ يررره هبررردوء صم، الرررىت انتهرررى مرررن كالمررره، مث قرررول  ررره: نقرررد فردرررت ي ناب ا و يرررد؟ قرررول نعرررم
ره خصومه ونندائه ومن ه نتعلم كيم نواَه ا،صم هبدوء صم، وقو  حتكم ع انشرونر واألالواري  وقسرموم ا َو

ًاترره، ونرردم النفعررول وا غضررب، بررل نلمنررو كيررم حنرروو  خصررومنو هبرردوء، ونسررتم  إ رريهم دنصرروم الررىت إذا  وتعب
خطررأ اررلوكهم، مث انتهرروا مررن كالمهررم نبرردن بتوضرريح فكرتنررو وبيررون خطررأهم، و ررول  إىل إقنررونهم  طررأ فكرررهتم نو 

 .يف2)البهم بعدم ا تكرا  نثل هذه النمول دً انردوبة م  إخبو  ا،صم إذا اقتن   طأ مو نقدم نليه

 
 

 

 

 الرابع عشر: ص ات املصل  القائم إبصلح ذات البني:

   مواص ات شخصية:1

 :أ   اإلخلص

وتعررروىل ر مبتغيرررو  مرررن هللا األَرررر  نلرررى ا سرررون  ال رررالا ذام ا برررَ نن جيعرررل نملررره خو صرررو  هلل ر اررربحونه 
بة، قول هللا تعوىل: َعل   َوَمن﴿وانِو تِيهِ  َفَسو رَ  اللِّ  َمر َضومِ  َذِ َو ابر تَرَغوء يَرف  ر ا نُرؤ   َ  .[114ا نسوء ، آية : ] ﴾َنِظيم و َن

ننررد فرال يقصررد بعملرره شرركرا  مررن نالرد ول حتصرريل َرروه، نو شررهر ، نو  عررة، فرِن انصررلح إَّنررو يكررون مقبررول  
انت و رمَ إذا شررعروا دخال ره هلل ر ارربحونه وتعروىل ر ع ارعيه ال ررالا ذام ا بررَ وكرذ و إخال رره ع الررل 

                                                           

ً  ا نبوية )248ص  انصد  نفسه  يف1)  يف.293/  1، ا س

 .249ص  إ الا ذام ا بَ  يف2)
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ا قضررية وإيصررول ا،صرروم إىل الررّل مررر   ولبررد نن يستشررعر انصررلح قررول ا راررول  ررلى هللا نليرره واررلم: إن هللا 
هه  .يف1)تعوىل ل يقبل من ا عمل إل مو كون  ه خو صو ، وابتغى به َو

 :ب   الص 

َو﴿قول تعوىل:  َرُهم ا صَّوِبُرونَ  يُرَوّفَّ  ِإَّنَّ  َ ً ِ  َن  .[10ا زمر، آية : ] ﴾اِلَسوب   ِبَغ

 .[10آل نمران، آية : ] ﴾ا صَّوِبرِينَ  َيُِبُّ  َواللُّ ﴿وقد ننلن هللا ر ابحونه وتعوىل ر البه  لصوبرين، بقو ه 

و إل انتقون ا صويقون، فو صل  ة مرن  روم انرؤمنَ و رفة وهكذا َند نن منز ة ا صل منز ة نو ية ل ينوت
َمة تم  .يف2)من  فوهتم ا ال

 : ج   احلكمة

ررل الكيمررو  إل إذا لرر  بررَ ا علررم وا عمررل برره، وقيررل:  واحلكمررة إ رروبة احلررق اب علررم وا عقررل، ول يسررمى ا َر
صررلح احلكرريم هررو ا ررذ  ينظررر ع ، فونيف3)احلكمررة وضرر  كررل شرر ء ع موضررعه وقيررل ارررنون اةررواب مرر  اال رروبة

ً  اقبة ويوفق بَ اآل اء ويقرب بَ األارار وي ي  ويترأىن، فرال يع رل ع ا ردا   ا قضوي انعروضة نليه ببص
 األالكرروم واحلكمررة تقرروم نلررى ِالِررة ن كررون هرر : ا علررم واحللررم واألان ، وآفوهتررو ونضرردايهو ومعرروول هرردمهو: اةهررل

، فونصرررلح لبرررد نن يتمتررر  بسرررعة ا صرررد ، يف4)ةوهرررل، ول اررروئ  ول ن رررولوا طررري ، وا ع لرررة، فرررال الكمرررة 
وا قد   نلى االتواء انواقم والسن الاتمو  إىل انت و رمَ، وا رتمكن مرن هتدئرة انواقرم،  يصرل انصرلح إىل 
َا ررة نارربوب ا،صررومة وإَررالل انصرروفو  وانسررونة كمررو ينبغرر  نلررى انصررلح نن يكررون   رره اافرروء َررذو  ا،ررالر وإ

 معرفة ع ا دين وا فقه ع ا تأويل وا ية تعينه نلى ا فهم.

 :ح   الصدق

ََ  وَُكونُوا   اللَّ  اترَُّقوا   آَمُنوا   ا َِّذينَ  نَيرَُّهو يَ ﴿قول تعوىل:   .[119ا توبة، آية : ] ﴾َمَ  ا صَّوِيِق

ال   ثقررة ا نررو  هبررم، ا قرروئم نلررى إ ررالا ذام ا بررَ لبررد نن يتصررم هبررذه ا صررفة الررىت يقبررل قو رره ويكررون نهرر
وَيصررل ا صررلح بوااررطته ونررل انصررلحَ نن يفهمرروا نن مررو يصررد  مررنهم مررن اللررول  قضرروي ا نررو  ل يقبررل ول 

                                                           

 .103140انن ا نسوئ   قم   يف1)

 .274ص  إ الا ذام ا بَ  يف2)

 يف.478/  2مدا ج ا سو كَ )  يف3)

 يف.279/  2انصد  نفسه )  يف4)
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يستقر ع ا قلوب إل إذا كون انصلح خو صو  ع نيته،  ويقو  ع ت ته، ول يران  إل هللا ع نملره، فرِن  ردب 
فوب والتفوب وإهنوء ا،صروم، فونصرلح ننردمو يبتغر  بصرلحه  ضر  انصلح ع اال الا، َعل هللا نلى يديه ا و 

هللا مث  ض  ا،صمَ، فهذا نَّل ا صلح ونالقه، وهو يعتمرد نلرى ا علرم وا عردل فيكرون انصرلح نونرو  اب وقروئ ، 
ة ا صوئم ا قوئم ة هذا نفضل من يَ   .يف1)نو فو  اب واَب قو دا   لعدل، فدَ 

ً وا صرررالا نن يبرروي وا الهنررروء ا،صرروموم وا عرررداوام ا ررر  حتصررل برررَ نفرررراي : لبرررد ألهررل ا،ررر    املب   ادرة
َشُلوا   تَرَنوََُنوا   َولَ ﴿اجملتم  الىت يكون متمواكو  بعيدا  نن ا،الفوم وا نزانوم. قول تعوىل: َهبَ  فَرتَرف   ﴾ِ َُيُكرم   َوَتذ 

 .[46األنفول، آية : ]

وي ين ألهنررروء ا،صررروموم برررَ ن رررحوبه، فهرررو هرررو أيمرررر وكرررون  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم مرررن نول انبررر
 .يف2)ن حوبه بقو ه :"نذهبوا بنو نصلح بينهم"

وذكر ابن ا قيم نن نبد هللا بن البيب ابن نيب ابت، قول: كنت َو سو  م   مرد برن كعرب ا قرظر ، فرأصه 
ل فقول  مد بن كعب: ن بت  و مثل نَر اجملوهدين، مث قررن : ً َ  لَّ ﴿َ  ً   ِع  َخر رن َكثِر  نََمررَ  َمرن   ِإلَّ  َنَّ رَواُهم   مِّ

َ  ِإ  اَلا   نَو   َمع ُرور   ِبَصَدَقة  نَو    َ  .[114ا نسوء، آية : ] ﴾ا نَّو ِ  َب

 : ش   التواضع

نلى ا قوئمَ د الا ذام ا بَ نن يتصفوا بصفة ا تواض ، وخفض اةنوا، و َ اةونب مر  انت و رمَ 
ة انعروضررة نليرره، فكمررو ننرره جيررب نن يكررون قرروي  ع دررً ننررم، جيررب نن يكررون ومرر  كررل مررن  رره نالقررة اب قضرري

ِفض  ﴿متواضعو  ع دً ضعم  يكسب ا قلوب، فيسعى اةمي   قبول قو ره والكمره، قرول تعروىل: َنواَلروَ  َواخ  ََ 
 ََ ِمِن  .[88احل ر، آية : ] ﴾ ِل ُمؤ 

نن تواضرررعوا، الررىت ل يف ررر نالررد ول يبغرررى  ويقررول ا راررول ا كررر   رررلى هللا نليرره واررلم: إن هللا نوالررى إه
، وقرررد كرررون ا رارررول األنظرررم  رررلى هللا نليررره وارررلم مثرررول   لتواضررر ، واخفرررض اةنررروا، و رررَ يف3)نالرررد نلرررى نالرررد

اةونب و والة ا نف ، الىت نن اةو ية  تأخذ بيده فتنطلق به الي  شوءم، فعن نن   ضر  هللا ننره قرول: إن  
 تأخرررذ بيرررد ا نرررف  رررلى هللا نليررره وارررلم فتنطلرررق بررره، هكرررذا، كرررون ا تواضررر   كونرررت األمرررة مرررن إمررروء نهرررل اندينرررة

                                                           

 يف.110 ر 109/  1إنالم انوقعَ )  يف1)

 .276ص  إ الا ذام ا بَ  يف2)

 يف.2199/  4 واه مسلم )  يف3)
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مت سدا  ع ش صرية ا رارول  رلى هللا نليره وارلم، وهكرذا جيرب نن يكرون ع قروي  األمرة وانصرلحَ، برل وع  
 .يف1)كل فري مسلم

 : ع   اجلود والكرم

احلررو   بررن نررور ارريد برر  مررر  اشررتهر نررن ا عرررب بررذتم انررول ال ررالا ذام ا بررَ فهررذا هرررم بررن اررنون و 
ا لررذان القنررو يمرروء قبيلرر  نررب  وذبيررون بعررد الرررب اويلررة، إذ يررتحمال ييم ا قتلررى، ويقررول إهنررو كونررت ِالِررة 
اآلر بعً وقد َروء االارالم فروقر تلرو األومرد وا،صرول ا كرورة واألفعرول ا نبيلرة فشرر  ع مصرو ر ا زكرو  القرو  

َنوم وإهنوء ا قتل والقتتول قضوء انغو م ا   يفعت  ل صوموم   .يف2)واننو

 

 

 

 اخلامس عشر: مواص ات علمية وعقلية للقائم إبصلح ذات البني:

   العلم:1

ا علم من ننظم ا صفوم ا   ينبغ  نن يتصم هبو انصلح ونن يؤهل نفسره بره وانقصروي اب علرم هنرو هرو نلرم 
وا كم نرن ا ظلرم، وا سرون  ال رالا ذام ا برَ ينبغر  نن ا شريعة ا   ننزتو هللا ابحونه وتعوىل ألقومة ا عدل 

  رلى هللا نليره وارلم مرن الردي  يكون  ديه نلم اب شرريعة، وإل يخرل حترت ا ونيرد انرذكو  ع قرول  ارول هللا
رل ا بن بريد  نن نبيه نن  اول هللا  لى هللا نليه والم قول: ا قضو  ِالِرة، نِنرون ع ا نرو  وواالرد ع اةنرة، َ 

رل َرو  ع احلكرم فهرو ع نلم احل رل قضرى  لنرو  نلرى َهرل فهرو ع ا نرو ، وَ  ق فقضى به فهرو ع اةنرة، وَ 
 .يف3)ا نو 

   العدل:2

                                                           

 .278ص  إ الا ذام ا بَ  يف1)

 .278ص  انصد  نفسه  يف2)

 .2315يف  قم 776/  2انن ابن موَة )  يف3)
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بهو نلى نبويه بقو ه تعوىل:  اأَلَمرواَنمِ  تُرؤيُّوا   َنن أَي ُمررُُكم   ِإنَّ اللَّ ﴿ا عدل  فة  ابنية كتبهو هللا نلى نفسه ونَو
ِلَهو ِإىَل  ُتماَلكَ  َوِإَذا َنه  َ ا نَّو ِ  م   َ لِ  حَت ُكُموا   َنن َب  .[58ا نسوء، آية : ] ﴾اِب  َعد 

ت نن ا عدل إىل اةو   يست من ا شريعة  .يف1)فكل مسو ة خَر

َا رررة ا شرررقوب وإالرررالل ا وفررروب، لبرررد نن يعررردل برررَ انت و رررمَ ويصرررلح بينهمرررو  فونصرررلح الرررىت يوفرررق ع إ
ِلُحوا﴿اب عدل، قول تعوىل: نَرُهمَ  فََأ   لِ  وبَرير  ََ  َيُِبُّ  اللََّ  ِإنَّ  َونَق ِسطُوا اِب  َعد  ِسِط  .[9احل رام، آية : ] ﴾ا  ُمق 

َا ة آا  ا قتل بعرد اندفونره مرن ضرمون انتلفروم وهرو الكرم فقول: لِ ﴿واال الا هنو د فكأنره قرول:  ﴾اِب  َعرد 
 .يف2)واالكموا بينهمو بعد تركهمو ا قتول ابحلق ون لحوا اب عدل ممو يكون بينهمو

وا غر  من إ رالا ذام ا برَ إيصرول ا عردل وا رذ   درب فيره ا رارول  رلى هللا نليره وارلم وبرَ فضريلته 
 .يف3)بقو ه:" كل يوم تطل  فيه ا شم  يعدل بَ ا نو   دقة"

يقررررول ابررررن ا قرررريم: ا صررررلح اةرررروئز بررررَ انسررررلمَ هررررو ا ررررذ  يعتمررررد فيرررره  ضررررى هللا ارررربحونه وتعرررروىل و ضررررى 
لح ونالقررره وهرررو يعتمرررد نلرررى ا علرررم وا عررردل فيكرررون انصرررلح نونرررو  اب واقررر ، نو فرررو  ا،صرررمَ، فهرررذا ننررردل ا صررر

ة ا صوئم ا قوئم ة هذا نفضل من يَ   .يف4)اب واَب قو دا  ا عدل فدَ 

   رجاحة العقل: 3

، ومرن خرالل ا عقرل ترزياي انعرفرة يف5)اب عقل يعرر االنسون القوئق األمرو ، ويفصرل برَ احلسرنوم وا سريأوم
  ويبررَ احلررق، فو عقررل ينمررو إن ااررتعمل ويررنق  إن اُهررل، فونصررلح يعمررل ع ا عرروي  نقلرره وفكررره وتتضررح ا فكررر 

 نَنَز  نَروهُ  ِكتَروب  ﴿لارتنبو  احللرول اننواربة انرضرية  ل صرمَ، وهللا يردنوان  لتردبر وا تفكرر وا تأمرل، قرول تعوىل:
برَُّروا ُمَبوَ     ِإ َي وَ  َ  بَروبِ  َو ِيَرتَرذَكَّرَ  آَيتِهِ   َِّيدَّ ، ونو روا ال بروب يف6)و يرتعظ اب قررآن نو روا ا عقرول. [29ص، آيرة : ] ﴾نُو  ُروا األ 

ن حوب ا عقول ا راَحة ا ذين يد كون األمو  نلى القيقتهو ويعرفون ا عواقب َراء إُهول إ الا ذام ا برَ، 

                                                           

 .99ص  اجملتم  االاالم   مد ا صويب نفيف   يف1)

َ  )  يف2)  يف.129/  28ا تفسً ا كبً  لرا

 متفق نليه.  يف3)

 يف.110ر  109/  1إنالم انوقعَ )  يف4)

 نبد ا نعيم السنَ. 121ص  االنسون وانول ع ا غسالم  يف5)

 .40ص  تفسً ا نسف   يف6)
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ه، فهذا واَب ا عقالء من ا نرو  ومسرؤو يتهم نلرى إَنروا  فعليهم نن يقوموا د الا ذام ا بَ نلى نكمل َو
الررل ا قضرروي وإهنرروء ا،صرروموم  اررر  وقررت ممكررن وقررد اهتمررت ا شررريعة االاررالمية بعقررل االنسررون نوررو اهتمرروم 

 .يف1)وننطته قد ا  وافرا  من ا رنوية ونالواته جو يوفر  ه ا قيوم بوظوئفه

   القدرة على ال كي :4

ان تلفرة برَ ا،صروم ويرذكر ا روء انت و رمَ، ونرو  لبد  لمصرلح نن يكرون قرو  ا رذاكر  يترذكر انواقرم 
، الرىت تكرون ا صررو    ، ونرو  ا نررزا  ، يعررر ناررار ا نررزا  و رل ا نرزا  ، ونن يكرون ملمرو  بكررل قضرية قضرويهم

واضررحة  لقضررية ا رر  تطرررا نليرره فهررو يعرررر نارربوهبو وكيررم الصررلت، و ديرره ليرر  انعلومرروم الررىت يررتمكن مررن 
 .يف2)احللول

 

 

 مي  :  الت5

كلمو كون انصلح  والب مكونة نو يرة وقيروي  متميرز ، وش صرية متكوملرة وشر ونة قويرة، واللرم ونلرم، نو 
ارن يكرررم ألَلرره نو قرابررة محيمررة مرن انت و ررمَ، فررِن ذ ررو نينررى  قبرول انت و ررمَ  عررر  مشرركلتهم نليرره 

ن يزيرد برن هنيرو  ضر  هللا ننره هروين بر، ونرن يف3)  يقوم ضلهو و ضوهم حلكمه وا نزول نند قو ره وال ترزام بقضروئه
إنه نو وفد إىل  اول هللا  لى هللا نليره وارلم مر  قومره  عهرم وهرم يكنونره  يب احلكرم، فردنوه  ارول هللا  :قول

 لى هللا نليه والم فقول  ه: إن هللا هو احلكم، وإ يه احلكم فلم تكىن ناب احلكم؟ فقول : إن قروم  إذا اختلفروا 
حكمررت بيررنهم، فرضرر  كررال ا فررريقَ، فقررول  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم: مررو نالسررن هررذا؟ ع شرر ء نترروين ف

                                                           

 .283ص  إ الا ذام ا بَ  يف1)

 .284ص  إ الا ذام ا بَ  يف2)

 .286ص  انصد  نفسه  يف3)
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، فقرد يف2)، قرول: فأنرت نبرو شرريحيف1)فمو و من ا و د، قول ه شريح ونبد هللا، قرول: فمرن نكرلهم؟ قرول: شرريح
 يف.3)نن ب ا راول  لى هللا نليه والم بفعله هذا وااتحسنه

 م:الساد  عشر: يوسف عليه السل

برردنم قصررة يواررم نليرره ا سررالم ابحلقررد ا ررذ  ا  ع نفررو  اخوترره نررو  نوا مررن الررب نبيرره، فرروَتمعوا نررن 
تُرلُروا  يُوُارمَ ﴿ا نيل منه وممروا نلى انبونرد  بينره وبرَ نبيره واق الروا قتلره نو االبعروي، قرول تعروىل:   اا َراُلروهُ  نَوِ  اقر 

هُ  َ ُكم   َ  لُ  نَ  ض و  َ ََ  قَرو م و ِمن بَرع ِدهِ  ونُوا  َوَتكُ  نَبِيُكم   َو  .[9يوام ، آية : ] ﴾َ وحِلِ

ًهم ويرردفعهم  لشررر الررىت  وهكررذا ارررإل احلسررد ا بغرريض إىل نفررو  إخررو  يواررم، وقعررد ا شرريطون ا لعررَ يثرر
تُرُلوا  يُوُامَ ﴿ننلنوا نن خطتهم ا بشعة قوئلَ:   .﴾نَ  ض و اا َراُلوهُ  نَوِ  اقر 

قد بلت ا نهوية، فقر وا ننه ل بد من إبعوي يوام نن نبيره، إمرو  وهذا يدل نلى نن السدهم ألخيهم يوام
َهوب  واله، نو ا قوىته ع ن   بعيد  منكو  ، فال يتمكن من ا عروي  إىل نبيره، ألنره إمرو نن يهلرو وإمرو  اب قتل وا
نن جيرررده نالرررد فيسررر قه، وموقرررم اخرررو  يوارررم هرررذا مرررن نخررريهم يوارررم ا صرررغً نليررره ا سرررالم يررردل نلرررى نن 

رة وضر   ا عواام ا سيأة انتو رد  نرن احلسرد قرد بلغرت ذ وهترو، ننردمو يتشرب  احلوارد بكراهيرة األسروي، إىل يَ 
رروي احلواررد واألسرروي، فقررد اختررل  ررويان معررو ، َو رروي ا ضررحية ع انيررزان، فررال وكررن نن جيتمرر  ا َو ررويه مرر  َو َو

ًهرو ان ا  الوميرة نلرى تقدير  لواق  بسبب دليون احلقد ا نوشب نن احلسد ا ذ  ع قلوهبم، وتدخل  ا شيطون  يث
ً ، وهونت نليهم نالدا  ضر وم، هونرت ا فعلرة ا شرنعوء  نخيهم يوام، الىت تض مت ع السهم نشيوء  غ
َهرروب  وا درالم بررر ء ل ولررو يفعرو  نررن نفسره، وهررو تررم ن ، وهرم نبنرروء نرف، وتضرر م ع  ننيررنهم  انتمثلرة ع إ

إل   .يف4)ا قتل نكل اةرائم بعد ا شر  ابهلل تعوىلالكوية آيثو  نبيهم  ه، ابحلب الىت توا

و قرد السررد إخررو  يواررم نخرروهم يواررم ر نليرره ا سررالم ر ألن ا غررر  ا ررذ  يطلبرره ويتمنرروه كررل واالررد مررنهم 
ًا  ا نبرو  مرن بعرد يعقروب ر نليره  َنومة األار  و ائاتهو من بعد نبيه نو نن يكون  ه نصيب من م ع نن ير  

ن نهنم نلى وشو نن يفقدوه بسبب هذا احلب ا كبً من يعقروب  يوارم ر نليهمرو ا سالم ر هذا ا غر  قد بد
                                                           

 .4955انن نيب ياوي  قم   يف1)

َيد.  يف2)  شريح بن هوين بن 

 .286ا ذام ا بَ إ ال  يف3)

 يف.325،  324/  1مواونة تفسً يوام نلي  متوه )  يف4)
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َنومرة األارر   ا سالم ر و رذ و السردوا نخروهم يوارم نلرى شردَّ  الرب نبيره  ره خوفرو  مرن نن يو ِّره نبروه يعقروب 
ره جيزان ا نبو  ننهم  .يف1)و ائاتهو نو نن يِؤ

   من فيض نور اآلية الكرمية:1

ل تفيد، وإَّنو تؤي  إىل  يوي نكسيو  فبعد تنفيذ األخو  نؤامراهتم ضرد نخريهم يوارم وضرد  ن ر اةروة يائمو  
 نبيهم يعقوب ع جيدوا منه إل ا توه واالنرا  ننهم.

 ب ر احلسد ا بغيض يثً احلقد ع ا نف  وَي ب نو  احلق الىت يرتكب  والبه مو الرم هللا.

 يكون إل اب عمل ا صو  و ي  د تكوب اةرائم. ج ر  الا احلول واننيل واعوي  ا دا ين ل

   ر الب  بة ا غً تكون بفعل مو َيب ل بفعل مو يضره وَيزنه ويبكيه.

َمون.  د ر احلب ا،و   هلل ع ا قلب ل َي به بعد مكون ول اول 

 .يف2)قبوتو  ر ا توبة ع االاالم ا عظيم ابب واا  من  محة هللا تعوىل َعلهو  ب ا عز  نن يستحق 

 

   إخوة يوسف كانوا خاطئني: 2

َنو َوِإن اللُّ  آَِرَر َ  َ َقد   َصللِّ  قَوُ وا  ﴿قول تعوىل: ََ  ُكنَّو َنَلير   .[91يوام، آية : ] ﴾َ،َوِاِأ

نررو ذكرررر يوارررم ر نليررره ا سررالم ر الخوتررره نن هللا تعررروىل مرررن نليرره، ونن مرررن يتقرررى ويصرررل فرررِن هللا ل يضررريعه 
نَرو اللُّ  آَِررَر َ  َ َقد   َصللِّ ﴿:يف3)فوا  ه اب فضل وانزية فقو وا دقوه فيه وان   فقرد اقسرموا برَ يديره معلنرَ ذ رو  ﴾َنَلير 

عرروا إىل احلررق  ومع فررَ اب،طررأ ا ررذ  ا تكبرروه فررر  القرره وفررر  الرررق نخيرره وفررر  الرررق نبيرره ر نليرره ا سررالم ر وهبررذا َ 
 .يف4)يصفح ننهم نخوهم يوام ويعفو ننهم وانقويوا  ه وندموا نلى مو فعلوا وصبوا وَتنوا  و

 

                                                           

 يف.333/  1مواونة تفسً او   يوام )  يف1)

 يف.343/  1انصد  نفسه )  يف2)

 يف.1422/  2مواونة تفسً او   يوام )  يف3)

 يف.1423/  2انصد  نفسه )  يف4)
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   العوامل اليت ساه  يف توبه إخوة يوسف: 3

 أ   العامل األول:

فأمرو ا عومرل األول مرن نوامرل ا تغيرً وا تطروير فهرو فشرلهم ع حتقيرق مرني هبم وا و رول إىل درويتهم، وهرم قرروم 
هره، وإذ هبرم بعرد إَّنو يسعوا إىل ا تكوب َروتهم من نَل احلصول نلى قلب نبيهم، و  مرن نَرل نن  لرو ترم َو

ا تكررروب َرررروتهم ل يرررزيايون منررره إل بعررردا  ول يزيرررد ترررم إل مقترررو  ومرررنهم إل نفرررو ا ، وكيرررم َيظرررون بقلبررره ا رررذ  
ف عرروه  نررز نزيررز ونالررب البيررب؟ وهررل نكرروفئ مررن يطعررن قلررف ع ا عمرريم  ن نمنحرره هررذا ا قلررب؟ إنرره ألمررر 

ي مررن َهررتهم إل والشررة وهررونوا نليرره نضررعور مررو كررونوا ومررن هنررو َرروء نتوبرره تررم ن يررب. انهررم نن يعقرروب ع يررز 
ًا  مفعمو  مشحوان يظهر األع من كل كلمة فيه.   قيقو  مريرا  قص

ر ا نَنُفُسُكم   َ ُكم   َاوََّ ت  ﴿قول تعوىل: يل  َواللُّ  َفَصل    نَم  تَرَعونُ  لَِ  .[18]يوام، آية : ﴾َتِصُفونَ  َمو َنَلى ا  ُمس 

نسررتغرب ع ع يطلررب يعقرروب مررنهم نن َيضررروا و ررده  رره، وهررو يعلررم ننرره ع يقتررل وهررذا بعررد ذاترره ي يررل نلررى  
ًا   طلرب مرنهم إالضرو ه مرن انكرون  أياه من نبنوئه وفقده األمل فيهم ونق  ا يد من َهرتهم و رو نلرم فريهم خر

 ا ذ  فيه تركوه.

 وأما العامل الثاي:

ً  مرن االورون ينضرحب ونمو ا عومل ا ثوين فيمكن ع  ننصر ا رزمن، ول  يرب نن كرر ا سرنَ نلرى مرن ننرده مخر
ع نفسررره االالسرررو  ابلع نلرررى خطيأتررره، ول يتصرررو  مرررن إخرررو  يوارررم نبنررروء ا نرررف وإالفررروي ا نرررف ومرررن وترررون 
ق ا صالم ومن تربوا ع ال ر من يتلقى تعليموم ا سموء ل نتصرو  إل نهنرم كرونوا نلرى شر ء مر ن لبراهيم  ِو

االوررون وكررن نن يسررتيقظ فرريهم إذا مرررم نلرريهم ا سررنون، ونبرروهم ع يتغررً قيررد شررعر ، فلررم يسررُل يواررم وع  ررل 
هررره إ ررريهم، ونومرررل ا رررزمن كرررذ و يرررذهب نرررزر ا شررربوب والّدتررره وايشررره و نونتررره وخفتررره  ررره َو قلبررره منررره وع يتَو

ة وء ا ل َو ًاته اتَو َين ، ويعل  مرن ا نظرر  إىل واللو ه ا صبيونية ،وتفك ، ويعردل ع   األشريوء ويصروب مرن انروا
ًهم  ًهم نكثرر مرن كبر كثً مرن األوضرو  انقلوبرة، فمرن ع يكرن مرنهم ترزوج فقرد ترزوج ونَنرب ا بنرَ ونالرب  رغ
َتومو  كمو كونوا جيدون من نبيهم، كل هذا  عرب يو ه ع تصرفية كردو ام نفوارهم وقلروهبم ونذهرب نرنهم احلميرة 

 .يف1)ا فو دة

 الثال : وأما العامل 
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َ نهرم ونذاب شرحمهم ونَرو  و ردهم وابكرى  ربيوهنم ونالرق  ردب فأهلرو  وكن فيمو ن روهبم مرن قحري َو
نالرزاهنم وُهرومهم ومررن منطلرق إوروهنم يعلمررون نن مرو ن روهبم مررن مصروئب اَّنرو هررو جرو كسربت نيررديهم وجرو  ررنعوا 

 .يف1)ألخيهم، فال  يب يعوي تم ا رشد انفقوي وا ون  ا غوئب

ل قروه مرن معروان  وقرد فقرد نبروهم بصرره وهرم يشرعرون نهنرم ا سربب ع ذ رو واارتم  إ ريهم يعرويون  أتمل مرو
َلَنو ا  َعزِيُز َمسََّنو نَيرَُّهو يَ ﴿من نند نبيهم إىل ا عزيز وهم يقو ون: َنو َوَنه  أر  رو    بِِبَضروَنة   ا ضُّرُّ َوَِ ََ  ا  َكي رلَ   َنَرو فَرَأو رِ  مُّز 

َنني  َوَتَصدَّب   ََ  جَي زِ  اللَّ  ِإنَّ َنَلير  ِق  ﴾ا  ُمَتَصدِّ

ررررل احلررررر ا عزيررررز يقتلرررره نن يقررررم ع موقررررم ااررررت داء ا صرررردقة وهررررم يطلبوهنررررو  ررررراالة ل تعرضررررو  ول  إن ا َر
تلميحررو ، وننرردمو نلررم هللا تعرروىل نن كررليءهم قررد تطررومن ونن درررو هم قررد اكتسررح، وننرردمو نلررم نهنررم ع جيرردوا ع 

  نمر نبده يوام  ن يزيل مو بينه وبينهم من ال ب ويكشم تم ا سً.قلوهبم مل أ إل هللا تعوىل

رُتم َهرل   قَرولَ ﴿قول تعوىل: روِهُلونَ  نَنرُتم   ِإذ   َوَنِخيرهِ  فَرَعل رُتم بُِيوُارمَ  مَّرو َنِلم   َنانَ   قَرولَ  يُوُارمُ  نَِإنَّرَو أَلَنرتَ  * قَروُ وا   ََ
َنو َمنَّ  َقد   َنِخ  َوَهرَذا يُوُامُ  ِل   يَرتَّقِ  َمن ِإنَّهُ  الّلُ َنَلير  ََ  ُيِضي ُ  لَ  اللَّ  فَِِنَّ  َوِيص  ِسِن َر ا  ُمح   َ  .﴾َن

ً  ا طويلة مرن ا سرنَ وا سلسرلة انتصرلة مرن الالردا ، وانعروان  اآلخرذ بعضرهو برقروب بعرض  كل هذه انس
و ررفهم وا فشررل انتالالررق، كررل هررذا نمررل نملرره ع تطرروير ش صررية إخررو  يواررم إىل نن درردوا كواكررب كمررو 

تَرغ ِفرُ ﴿ا قرآن وإىل نن ااتحقوا نن يستغفر تم يعقوب  به و و نلى وند م  ا تسويم : َ  َ ُكم   َاو َر َنا   .﴾َ يبِّ

وهكذا أت قت نفو  االخو  و فت حنو نبيهم وننفسهم ونخيهم يوام وانتقلوا من منتهرى ا تكرل نليره إىل 
 .يف2)منتهى ا تواض   ه

ا َوَخرُّوا  َ هُ ﴿قول تعوىل: َعَلَهو َ يبِّ  َقد   قَرب لُ  ِمن ُ ىت َي َ  أَت ِويلُ  َهرَذا نََبتِ  يَ  َوقَولَ  ُا َّد  َسنَ  َوَقد   اَلقًّو ََ  ِإذ   يَب  َنال 
  ِ ََ َر نِ  ِمنَ  َنخ  وء ا سِّ   ََ نَ  َو وِ  ِبُكم مِّ َ  بَري رِ   ا شَّري طَونُ  نَّرزغَ  َنن بَرع ردِ  ِمن ا  َبد   َ رَويت  َوبَر  َيَشروء  َِّمرو م  َ ِطير ِإنَّ َ يبِّ  ِإخ 

ِكيمُ  ا  َعِليمُ  ُهوَ  ِإنَّهُ   .﴾احلَ 

 خو  يوام نليه ا سالم:إومن ا فوائد من توبة 

 ر الن ار ابحلق والقرا  به فضيلة نظيمة من فضوئل االوون.

 ر موقم ا ندم واحلسر  وا تأام من اخو  يوام نلى مو فعلوه.
                                                           

 .191ص انصد  نفسه   يف1)

 .194ص  او   يوام ي. نمحد نوفل  يف2)
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 ل؟ر ول َييق انكر ا س ء إل  هله، فهل من معت

 ر الن ار اب ذنب وا،طأ ابيل احلظو  اب صفح وا عفو.

وء الخو  ا عظيم ع نن يعفو نخوهم يوام نمو فعلوا  .يف1)ر َ 

   مصدر قوة يوسف عليه السلم: 4

نشررأ يواررم نليرره ا سررالم نلررى نبرروي   برره وننزنررت َوانررب قلبرره ضبرره، ونطقررت َوا الرره وتررحب  سررونه بررذكره 
 ررفو  ا كمررول، وي ررت مال رره ونقوا رره وننمو رره نلررى ننرره ارريكون  رره شررأن نظرريم،  وشرركره، نشررقت نفسرره ا زكيررة

فحبرب إ يره ا صرل واحللرم وا عفرة واألمونرة، وا علرم واحلكرم وا عردل، وا عفرو واالالسرون، والسرده اخوتره فررأ قوه ع 
ته ا سيو   فبونوه بي  ا عبيد، وكويم  ره امررن  ا عزيرز فرزج ع ضريق ا و رل نلرى نذإل  سر ن، ديوبة اةب ونخَر

امرررن  ا عزيرز ومكررر ا نسررو ، نلرى مررو ع ا فوالشررة مرن انفواررد، ومررو ع ا عردول ننهررو مررن انصررو ،  الخرو ، وكيررد
فرنيِر األنلررى نررن األيىن، واخترو  نقوبررة ا رردنيو اب سرر ن نلرى ا تكرروب احلرررام، فكونرت ا عوقبررة نن َنرروه هللا تعرروىل 

عرل منهم، و فعه فوب اخوته ونذل  ه ا عزيرز وامر  نتره، ونقررم انررن  وا نسرو  بلاءتره، ومكرن  ره تعروىل ع األ   َو
 . يف2) ه ا عوقبة وا نصر وانلو واحلكم، وا عوقبة  لمتقَ، ول ندوان إل نلى ا ظونَ

ُنَّ  َنن َونُرِيدُ ﴿قول تعوىل:  ِعُفوا ِع  ا َِّذينَ  َنَلى َّنَّ ُتض  َ   ِ  اا  ََ  َعَلُهمُ َوََن   نَِئمَّة   َوََن َعَلُهم   األ   .[5ا قص  ، آية : ]﴾ا  َوا ِِِ

ِ وَ ﴿وقرررول تعررروىل:  نَّرررو وََكرررذَك َ   ِ  ِع   ُِيوُارررمَ  َمكَّ َهرررو يَرتَربَرررروَّنُ  األ  َِتنَرررو ُنِصررريبُ   َيَشررروءُ  اَلي ررر ُ  ِمنر   َوَل   نََّشررروءُ  َمرررن ِبَرمح 
رَ  ُنِضي ُ   َ ََ  َن ِسِن رُ  * ا  ُمح   َ ِخَر ِ  َوأَلَ  .[57ر  56يوام ، آية : ] ﴾ يَرترَُّقونَ  وََكونُوا واآَمنُ   ِّلَِّذينَ  َخً    اآل 

   ع و وص   ودعاء ابملغ رة: 5

ََ  نَ  اَلمُ  َوُهوَ  َ ُكم   اللُّ  يَرغ ِفرُ  َنَلي ُكُم ا  يَرو مَ  تَرثر َريبَ  لَ ﴿قول تعوىل:   .[92يوام ، آية : ] ﴾ا رَّامِحِ

 لَ ﴿عذ  ، نَوهبم ر نليه ا سالم ر اب صرفح، وقرول: ونو اال فوا بتفضيل هللا نليهم ونقروا  طأهم وقدم تم ان
ننرره ر نليرره ا سررالم ر مرر  قد ترره وَتكنرره مرر  مررو اررلم مررن اارروءهتم، ع يقررل تررم إل قررول  ﴾َنلَرري ُكُم ا  يَرررو مَ  تَرثر َريرربَ 

 ﴾ُم ا  يَررو مَ َنلَري كُ ﴿ن : ل  روم ول تعنيرم ول هرال ،  ﴾تَرثر َريربَ  لَ ﴿ا كررام، اقترداء ابخوانره مرن األنبيروء وا رارل 
 وإن كون هذا ا وقت مظنة  لوم وا تأنيب، فِذا انتفى ذ و فمو ا ظن جو بعده.

                                                           

 .1423ص  مواونة تفسً او   يوام  يف1)

 .135ص  او   يوام، نمحد نوفل  يف2)
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إن االسو  الخو  ا عميق بعظم ا ذنب، َعلهرم يقفرون ننرد الرد النر ار، ول يتعدونره إىل الرب ا عفرو، 
ننره اريطول مر  نخريهم،  و جو كونوا مهيأرَ هرذا ا طلرب  عرضره ع ا لحظرة اننواربة نِنروء احلردي  ا رذ  انتقردوا

هم  ل رو  ع انسرأ ة ا ر  ل ختر  ارواه  و كن يوارم نليره ا سرالم وفرر نلريهم مشرقة هرذا ا طلرب، وع َيرَو
َل نن كل الق  ه وأير خلقه ا كرر   ألكثر من الن ار ا ذ  ني وا به جحض إ ايهتم، إنه ر نليه ا سالم ر يتنو

يه ا لوم إىل ا ذين ن قروه ع ديوبرة اةرب، إن ا يروم ع نظرره ع ذ و ا يوم ا ذ  قد  فيه فعفو، الىت نن   ري تَو
يرره ا لرروم، ونرروي  إىل انوضرر   ررر نليرره ا سررالم ر نوىل نن تبرردن برره  ررفحة َديررد ، مررن ا صررفو وانرروي ، وج ررري تَو

يم انتعبرة ا بعيد، وهذا يتعو   م  ا صفحة ا بيضروء ا نقيرة ا ر  يريرد نن يبردن هبرو هرذا ا يروم.  قرد مررم تلرو األ
ًهررو وشرررهو، في ررب نن نسرردل ا سررتو  نلررى اللوهررو ومرهررو، وع يبررق إل نن نطررري نشرربوالهو انرونررة نررن مسرررا   

 و قو ه ا شونر:ا،يول ونتحوشى انطو عة ع ذ و ا تو يع انظلم،  كأنه ر نليه ا سالم ر يقول تم م

    اغ          ف مث اعت         دى مث ع         دى م         ن اي
 

 اع              ف مث أرع             وى مث انته             ى مث 
    آايت                       ه يف هللا بق                       ول أبش                       ر 

 
 س     لف ق     د م     ا       م يغ      ر ينته     وا إن 

فحيرر  محلرروا شررهوي  ا توبررة  يررديهم ونقررروا  طررأهم وذنرربهم وشررفي  انررذنب إقرررا ه، فررال تثريررب نلرريهم ا يرروم،  
خوتررره، إسرررالم ر النترررذا ، وآِرررر ا عفرررو نرررن االنسرررون يصررريب و طرررئ، ويسرررر  ويبطرررئ، فتقبرررل يوارررم ر نليررره ا 

وا عرردول نررن النتقرروم إىل ا عفررو وا غفررران نررن فضرريلة نو يررة، وهررو خلررق األنبيرروء ر نلرريهم ا سررالم ر ليعررو  وخلررق 
 .يف1)انؤمنَ

إن يواررم نليرره ا سررالم، قررد ارروإل اررريعو  هررذه ا صررفحة ا سرروياء ممررو كررون بينرره وبررَ اخوترره، ويغطرر  نلررى 
 آا هو اب صفح اةميل.

  نلى ا ذين يستحقونه، فونه اب نسبة نن نفو نبلرت وننفر  مرن نيرة واريلة إنه ل بد نن نعرر نن ا عفو مقصو 
 .يف2)نخرإل، وإن هنو  نفواو  نخرإل ل جيدإل معهو إل ااتأصول ا شأفة

ً  انصررررطفى  ررررلى هللا نليرررره واررررلم بعررررد مررررو َرررررإل  ونكتفرررر  ع هررررذه اننوارررربة بررررذكر الويِررررة واالررررد  ع ارررر
هللا نليرره واررلم نن ناب اررفيون يريررد نن يغررً نلررى اندينررة مررر    لمسررلمَ ع دررزو  )نالررديف مررو َرررإل، وبلغرره  ررلى

نخرررإل لاتأصررول ا بقيررة ا بوقيررة مررن انسررلمَ، خرررج  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم إىل ا قرروم، الررىت انتهررى إىل 

                                                           

 .1427ص  مواونة تفسً او   يوام  يف1)

 ا شأفة: األ ل.  يف2)
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 محررراء األاررد، وهرر  مررن اندينررة نلررى  ونيررة نميررول، ونخررذ  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم ع َهررة ذ ررو ناب نررز 
اةمحرر ، وكررون  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم قررد ناررره ببررد ، مث مررنَّ نليرره فقررول: ي  اررول هللا نقلرر ، فقررول 
 رررلى هللا نليررره وارررلم: "وهللا ل َتسرررح نو ضررريو جكرررة بعررردهو، وتقرررول خررردنت  مرررد مررررتَ، اضررررب ننقررره ي 

قررول  اررول هللا  ررلى هللا نليرره  َبررً"، فضرررب ننقرره، قررول ابررن هشرروم: وبلغرر  نررن اررعيد بررن انسرريب ننرره قررول:
 .يف1)والم: "إن انؤمن ل يلدغ من َحر مرتَ"، اضرب ننقه ي نو م بن ابت"، فضرب ننقه

وهرذا مرو نخرذ برره ا قرونون ا ردوه ع احلرروب، فوألاررً ا رذ  نارر ع احلررب وفررو نارره، إذا نروي إىل ا قتررول 
 مر  نخرإل، ونار يقتل.

من ا تثريب كونوا ع مظنة ا سؤال نن كمول ا عفرو انزيرل  لعقروب مرن هللا تعروىل، ونو ننفوهم ر نليه ا سالم ر 
ََ  نَ  اَلررمُ  َوُهرروَ  َ ُكررم   اللُّ  يَرغ ِفرررُ ﴿فأتبعره اةررواب نررن ذ ررو اب رردنوء تررم، فقررول:  ، ن : إذا  محررتكم نان ﴾ا رررَّامِحِ

 كلهرم، وهرو يغفرر ا صرغوئر وا كبروئر، ونفوم ننكم، فهو يغفر  كم ابألوىل، فأنه ن الم م ، ألنه ن الم ا رامحَ
 ويتفضل نلى ا توئب.

 قد  ح تم ر نليه ا سالم ر  والو  صمو  من دً تعبً تم نلى ذكر ا ذنب ا سوبق، وينو تم ابنغفرر ، وهرذا 
ومررو ننسررب مررو وقرر  مررن يواررم ابنراتررب ا ثالِررة انررذكو   ع  .يف2)هنويررة الالسررون ا ررذ  ل يتررأتى إل مررن خررواص

ََ ﴿و ه تعوىل: ق ََ َننِ  ا  َغي ظَ  َوا  َكوِظِم ََ  َيُِبُّ  َواللُّ  ا نَّو ِ  َوا  َعوِف ِسِن  .[134آل نمران ، آية : ] ﴾ا  ُمح 

 .﴾َنَلي ُكُم ا  يَرو مَ  تَرثر َريبَ  لَ ﴿فيوام نليه ا سالم كظم ديظه بقو ه: 

ِلُكم   َون تُوين ﴿و ه بعد ذ و مبوشر  ، مث نالسن إ يهم بق﴾َ ُكم   اللُّ  يَرغ ِفرُ ﴿مث نفو ننهم بقو ه:  ََ   َِه   .﴾َنل َِع

   من فيض نور اآلية الكرمية: 6

ر كون يوام ر نليه ا سالم ر مثال   ائعو  ع ا عفو ا صفح، فقرد نفرو نرنهم و رفح ا صرفح اةميرل مث ينرو ترم 
 ابنغفر  وا رمحة من هللا ا رمحن ا راليم.

 ا رفعة.ر ا عفو م  ا قد   يو   ا عز  و 

 ر إن يوم تصفية ا نفو  وا بغضوء وا شحنوء، وا عوي  هبو إىل نو  ا صفوء والخوء واألبة هو يوم نيد نظيم.

                                                           

ً  ا نبوية )  يف1)  يف لبن هشوم.110/  3ا س

 يف.446/  2تيسً ا كر  ا رمحن  لسعد  )  يف2)
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ر نلى كل مسلم نن يتأاى ابخالب النبيوء ع ا عفو و ا صفح وانغفر ، فهذا هو خلرق ا قررآن ا كرر  وخلرق 
 ايد انرالَ  مد  لى هللا نليه والم.

ل  لى هللا نليه والم نو فتح ابخيه يوام نليه ا سالم فعفو نن نهرل مكرة ا عفرو ا عظريم وهرم ر َتثل ا راو 
وه من مكة، وكون ذ و ا عفو اببو  ع يخول ا نو  ع يين هللا نفواَو.  ا ذين آذوه وقوتلوه ونخَر

 السابع عشر: فت  مكة والع و الشامل:

وارلم بضررراو  ل مثيرل ترو ااررتمرم  نقردين مرن ا عررداء  كرون ا قرشريون قررد الرو بوا  ارول هللا  ررلى هللا نليره
ررره قرررري  إىل االارررالم كرارررو ة وإىل ا نرررف  رررلى هللا نليررره وارررلم كِنسرررون مرارررل، وإىل انسرررلمَ   انسرررتحكم تَو
ك مونرررة مؤمنرررة وتنونرررت مظررروهر ا عرررداء ومسرررت كرررل مرررو يتعلرررق ابألارررالم فكرررون ا عرررداء منصررربو  نلرررى مبررروي  

 ون حوبه من انسلمَ ونعر  هنو نمثلة ترام  و   تذا ا عداء؟االاالم وا راول ا كر ، 

 :ملبادئ اإلسلم العداء أوًل: 

روه  كون نداء قري  ا دنو  اةديد  ا   ن ال هبو ا نف ا كر   لى هللا نليره وارلم واضرحو  ومسرتعرا  مرن َو
 ذ و:

   اع اضهم على مبدأ الوحدانية:1

 ا سَّرَموَوامِ  َخلَرقَ  مَّرن   َاأَ  تَرُهم َو َِأن﴿ خلقهم وخلق كل شئ، قول تعوىل: ع يكن كفو  مكة ينكرون  ن هللا
 َ   َ دُ  اللَُّ   َيَرُقوُ نَّ  َواأل  م  ثَرُرُهم   َبل   للَِّ  ُقِل احلَ   .[25 قمون ، آية : ] ﴾يَرع َلُمونَ  َل  َنك 

َروِ  ُ  ا ردِّينُ  َنَل للَِّ ﴿  كنهم كونوا يعبدون ال نوم ويزنمون نهنو تقرهبم إىل هللا قرول تعروىل: َرُذوا َوا َّرِذينَ  ا،   اختَّ
نَرُهم  ِع  ََي ُكمُ  اللََّ  ِإنَّ  َُ  َفى اللَِّ  ِإىَل   ِيُرَقّرِبُوانَ  ِإلَّ  نَرع ُبُدُهم   نَو  َِيوء َمو ُيونِهِ  ِمن رِد  َل  اللََّ  ِإنَّ  َ  َتِلُفونَ  ِفيهِ  ُهم   َمو بَرير   يَره 
 .[3ا زمر ، آية : ] ﴾فَّو   ب  كَ َكوذِ  ُهوَ  َمن  

   ك رهم ابآلخرة:2

نمو ينو  ا راول  لى هللا نليه والم إىل االوون اب يروم اآلخرر، فقرد قوبلهرو انشرركون اب سر رية وا تكرذيب، 
رل  يُرنَربِّرُأُكم   َنلَرى نَرُد ُُّكم   َهرل   َكَفرُروا ا َّرِذينَ  َوقَرولَ ﴿ قرول تعروىل: َُ ِديرد   َخل رق   َ ِفر  ِإنَُّكرم   زَّب  مُمَر ُكرلَّ  ُمرّزِقر ُتم   ِإَذا َ  ََ * 

نَّة   ِبهِ  نَم َكِذاب   اللَِّ  َنَلى نَف َ إل ِمُنونَ  َل  ا َِّذينَ  َبلِ  َِ ِخَرِ  ِع  يُرؤ   .[8ر  7ابأ، آية : ] ﴾ا  َبِعيدِ  َوا ضَّاَللِ  ا  َعَذابِ  اِبآل 

 



 

60 
 

   اع اضهم على الرسول صلى هللا عليه وسلم:3

اررول  ررلى هللا نليرره واررلم، فقررد كررونوا يتصررّو ون: نن ل يكررون بشرررا  مررثلهم، وننرره ان ضرروا نلررى شرر   ا ر 
ِمنُروا   َنن ا نَّرو َ  َمنَر َ  َوَمرو﴿ينبغ  نن يكون ملكرو  نو مصرحواب  ابنالئكرة وقرول تعروىل:  ُرَدإل ِإذ   يُرؤ  روءُهُم ات   َنن ِإلَّ  ََ

 .[94:  االاراء ، آية]﴾ َُّاول   َبَشر ا اللُّ  نَبَرَع َ  قَوُ وا  

رو نَنَز  نَرو َو َرو   َملَرو   نُنرزَِل َنَلي رهِ   َرو ل َوقَروُ وا  ﴿وقول تعوىل :  ررُ   َُّقِضر َ  َمَلك  َعل نَروهُ  َو َرو   *يُنظَرُروَن  لَ  مُثَّ  األم  رو ََ  َمَلك 
ََعل َنوهُ  َُال   ةَّ َنو َ   .[9،  8األنعوم ، آية : ] ﴾مَّو يَرل ِبُسونَ  َنَلي ِهم َو ََلَبس 

  هم من القرآن الكرمي:   موق 4

كذ و ع يصدقوا نن ا قرآن ا كر  منزل من نند هللا، وانتلوه ضراب  من ا شَّعر، ا ذ  كرون ينظمره ا شرعراء، 
نَروهُ  َوَمرو﴿مر  نن كرل مرن قرو ن برَ ا قررآن، ونشرعو  ا عررب يعلرم ننره  تلرم ننهرو قرول تعروىل:  رع رَ  َنلَّم   َوَمرو ا شِّ

ر   ِإلَّ  ُهوَ  ِإن   َ هُ  يَنَبِغ  َ  *  ِيُنِذ َ  َوقُرر آن   ِذك   .[70ر  69ي  ، آية : ] ﴾ا  َكوِفرِينَ  َنَلى ا  َقو لُ  َوَيَِقَّ  اَليًّو َكونَ  َمن مُِّب

 :اثنياً: ايذاؤهم اجلسدي للرسول الكرمي

ع يفررر  انشرررركون مرررن نذإل  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم منرررذ نن  رررد  بدنوتررره إىل نن خررررج مرررن برررَ 
ً  ا   كونت تتنرزل نليره ع هرذه ناهر  هم، ونظهره هللا نليهم، ويدل نلى ذ و ر مبلت األذإل ر تلو اآليم ا كث

ا ف   أتمر اب صرل وتد ره نلرى واروئله وتنهروه نرن احلرزن، وتضررب  ره نمثلرة مرن واقر  اخوانره انرارلَ، مثرل قو ره 
ِل  َنَلى﴿تعوىل:  ُ ر ُهم   يَرُقوُ ونَ  َمو َوا    .[10انزمل ، آية : ] ﴾لَِيال   ر اَه    َواه 

ِل  ﴿وقول تعوىل:  مِ  فَو   ُهم   َوَل  َ بِّوَ  حِلُك   .[24االنسون ، آية : ] ﴾َكُفو  ا نَو   آِ  و ُتِط   ِمنر 

ومن األمثلة ا   تردل مرو تعررَّ   ره ا نرف  رلى هللا نليره وارلم مرن االيرذاء، نرن ابرن مسرعوي  ضر  هللا ننره: 
 لى هللا نليه والم قوئم يصل  نند ا كعبة ف مر  قرري  ع  و سرهم، إذ قرول قوئرل مرنهم نل  "بينمو  اول هللا

هرو، ويمهرو، وارالهو في ر ء بره، مث وهلره  تنظرون إىل هرذا انرائر ؟ نيكرم يقروم إىل َرزو  آل فرالن فيعمرد إىل فِر
بررت ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم ارروَدا ، فضررحكو  ا الررىت مررول بعضررهم إىل الررىت إذا ارر د وضررعه بررَ كتفيرره؟ ِو

برت ا نرف  رلى  بعض من ا ضحو، فونطلق منطلق إىل فوامة نليهو ا سالم ر وهر  َويريرة ر فأقبلرت تسرعى، ِو
رررو قضرررى  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم  هللا نليررره وارررلم اررروَدا  الرررىت ن قتررره ننررره، ونقبلرررت نلررريهم تسررربهم، فلمَّ

 َّررى ا لهررم نليررو بعمرررو بررن هشرروم، ونتبررة بررن  بيعررة،  ا صررال ، ا لهررم نليررو بقررري ، ا لهررم نليررو بقررري ، مث
وشرريبة بررن  بيعررة، وا و يررد بررن نتبررة، ونميررة بررن خلررم، ونقبررة بررن نيب معرريي، قررول ابررن مسررعوي: فرروهللا  قررد  نيررتهم 
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: ونتبررر  ر   رررلى هللا نليررره وارررلمر ر قليرررب برررد  ر مث قرررول  ارررول هللا  يف1) ررررنى يررروم برررد  مث ارررحبوا إىل ا َقِليرررب
 عنة، وقد بينت ا روايم ا صرحيحة األخررإل: نن ا رذ   مرى ا ررو  نليره هرو نقبرة برن نيب  يف2)ليبن حوب ا ق

، ونن انشرركَ أتَّرروا بردنو  ا رارول  رلى هللا نليره وارلم وشرق نلريهم يف3)معيي ونن ا ذ  الرَّضه هو نبرو َهرل
 .يف4)األمر، ألهنم يرون نن ا دنو  جكة مست وبة

هبم ا راول  لى هللا نليه وارلم: اَتمر  إشررار قرري  يومرو  ع احل رر فرذكروا ر إَتمو  انأل من قري  وضر 
ل قري، ارفه نالالمنرو، وارب   اول هللا  لى هللا نليه والم فقو وا مو  نينو مثل مو  لان نليه من نمر هذا ا َر

بروا آتتنو،  قد  ران منه نلى نمر نظيم، فبينمو هم ع ذ رو، إذ الر  نلريهم  ارول هللا  رلى هللا  نليره وارلم فِو
ررل واالررد، ونالررواوا برره يقو ررون: ننررت ا ررذ  تقررول كررذا وكررذا ر نررو كررون يقررول مررن نيررب آتررتهم وييررنهم ر  بررة َ  ِو
ررل مررنهم ج مرر   يائرره، فقرروم نبررو بكررر  ضرر  هللا ننرره يونرره، وهررو  فيقررول ر نعررم، نان ا ررذ  نقررول ذ ررو، مثَّ نخررذ َ 

ال  نن يقول  يب هللا  .يف5)يبك  ويقول: نتقتلون َ 

هذا بعض مو لقوه  اول هللا  لى هللا نليره وارلم مرن نذيَّرة انشرركَ، وقرد خرتم انشرركون نذاهرم  رارول هللا 
 رلى هللا نليره وارلم جحوو رة قتلره ع نواخرر انراللرة انكيرة وكرون  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم يرذكر مرو لقرروه 

رل ومرو  رور نالرد، من نذإل قري  قبل نن ينول األذإل من نالد من نتبونره، يقر ول: " قرد ُنِخفرت ع هللا نرز َو
و قد نوذيت ع هللا ومرو يرؤذ  نالرد، و قرد نترت نلر َّ ِالِرون مرن برَ يروم و يلرة، ومرو ه ول  ربالل اعروم أيكلره 
ذو كبد إل ش ء يوا يه، وم  مو ه  لى هللا نليه والم من نظيم ا قد ، ومنتهى ا شرر إل ننره قرد الظر  مرن 

ا ثقيررل، وا عنرروء ا طويررل منررذ نول يرروم  ررد  فيرره اب رردنو ، و قرر  ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم مررن  ا رربالء ابحلمررل
ًا ، فكون إذا مرَّ نلى  و سهم جكة ااتهزىتوا به، وقرو وا اروخرين: هرذا ابرن نيب كبشرة ، يف6)افهوء قري  نذإل كث

                                                           

 ا قليب: ا بأر انفتوالة.  يف1)

 .520ا ب و    قم   يف2)

 .1794مسلم  قم   يف3)

ً  ا نبوية ا صحيحة  لعمر  )ذ  يف4)  يف.149/  1ا س

 .4815.  قم 3687ا ب و    قم   يف5)

 وا د ا راول من ا رضو ة.  يف6)
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يقول  ه اروخرا : نمرو ُكلِّمرت ا يروم مرن يكلم من ا سموء، وكون نالدهم ورُّ نلى  اول هللا  لى هللا نليه والم ف
 يف1)ا سَّموء؟

اه إىل االيررذاء ا برردين، بررل قررد  وع يقتصررر األمررر نلررى  رررَّي ا سرر رية، والاررتهزاء، وااليررذاء ا نفسرر ، بررل تعرردَّ
ه ا نف  لى هللا نليه والم  .يف2)و ل األمر إىل نن يبصق ندوَّ هللا نمية بن خلم ع َو

 سررالم ر إىل اندينررة، ع تتوقررم الرردَّ  البررتالء، واألذإل، بررل نخررذم خطررو  َديرردا ، والررىت بعررد ه رترره ر نليرره ا
بظهو  ننداء َدي، فبعد نن كونت ا عداو  تكوي تكون مقصو   نلى قري  جكة  و   ره  رلى هللا نليره وارلم 

ن األذإل جكرة شرتمو  ننداء من اننروفقَ اجملروو ين ابندينرة، ومرن ا يهروي، وا فرر  وا رروم، ونالالفهرم، وبعرد نن كرو
وارر رية، والصررو ا ، وضررراب ،  ررو  مواَهررة نسرركرية مسررلحة، الوميررة ا ررواي ، فيهررو فررر وكررر وضرررب، واعررن، 

 .يف3)فكون ذ و بالء ع األموال واألنف  نلى ا سَّواء

وهكررذا كونررت فرر    اررو ته  ررلى هللا نليرره واررلم واليوترره، السررلة متصررلة مررن األررن والبررتالء، فمررو وهررن نررو 
،  قررد واَرره ا راررول  ررلى هللا نليرره واررلم مررن ا فررنت يف4)ع ارربيل هللا، بررل  ررل، واالتسررب الررىت  قرر   برره ن رروبه

لهررو، و ررذ و  واألذإل، واألررن مررو ل  طررر نلررى ابل، ع مواقررم متعرردي ، وكررون ذ ررو نلررى قررد  ا راررو ة ا رر  محُِّ
إشرفوقو  نلرى قومره نن يصريبهم مثرل مرو  ااتحق انقروم األمروي واننز رة ا رفيعرة ننرد  بره، وقرد  رل نلرى مرو ن روبه،

، فرِذا كرون النترداء األِريم قرد انل  ارول يف5)ن وب األمم انوضية من ا عذاب، و يكون قدو   لدنو  وانصرلحَ
هللا  ررلى هللا نليرره واررلم فلررم يعررد هنررو  نالررد نكررل مررن البررتالء واألنررة، وتلررو اررنة هللا ع ا ررّدنوام، فعررن نيب 

 ننه قلت: ي  اول هللا، ن  ا نو  نشدُّ بالء؟ قول: األنبيوء، مث األمثرل فوألمثرل، يُرب تلرى اعيد ا،د    ض  هللا
ررل نلررى السررب يينرره، فررِن كررون يينرره  ررلبو ، اشررتد بررالىته، وإن كررون يينرره  قررة ابتلررى السررب يينرره، فمررو يررلا  ا َر

 .يف6)ا بالء اب عبد الىت ي كه وش  نلى األ   ومو نليه خطيأة

 :فأنتم الطلقاءاثلثاً: اذهبوا، 
                                                           

 يف ومو بعدهو.33/  2ا رو  األنم )  يف1)

 يف.48/  2انصد  نفسه )  يف2)

ً  ا نبو   يف3) َاي ا يقَ أليب شنب215/  1ية  لصاليب )ا س  .37ص  يف، 

ً  ا نبوية )  يف4)  يف  لصاليب.215/  1ا س

 يف.215/  1انصد  نفسه )  يف5)

 .2398، انن ا  مذ   قم 4024انن ابن موَة  قم   يف6)
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مرو ذكررانه بعرض  رو  ا رربالء ا ر  كونرت تصرر نليهررو قرري  فروه ا نرف  ررلى هللا نليره وارلم، واارتمر ا عررداء 
ً  تصررو   نررو ذ ررو، و كررن ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم ننرردمو يخررل مكررة   لرارو ة، وا راررول وانررؤمنَ وكتررب ا سرر

بعررد إبرررام انسررلمَ نهرردا  معهررو هررو  ررلح احلديبيررة  انكرمررة مرروان قررري  ا رر  ااررتمر َحويهررو وإنكو هررو  لحررق
بنقض  رلح احلديبيرة، فقرري  اارتمرم ع ا عردوان، ونكثرت ا عهرد وخو فرت شررو  ا صرلح وننونرت اللفوءهرو 
ول وهوَم بنو بكر، اللفوىتهم قبيلة خزانرة ننرد مروء  ب  بكر نلى خزانة الليفة انسلمَ اب،يل وا سالا وا َر

وترو، ونرو ةرأم خزانرة إىل احلررم اآلمرن،يقول  ره ا روتً، وقتلرو  وع تكرن  هرز   لقترول،  ا نكثرر مرن نشررين مرن َ 
 تمنرر  برر  بكررر منرره، قو ررت  قوئرردهم، ي نوفررل، إان قررد يخلنررو الرررم إتررو، فقررول نوفررل: ل إ رره ا يرروم، ي برر  بكررر 

ا نلرى  ارول هللا  رلى هللا ن يبوا أث كرم نندئرذ خررج نمررو برن اروع ا،زانر ، ع ن بعرَ مرن خزانرة، الرىت قردمو 
ووقررم  هم وجنو ررر  قررري  برر  بكررر نلرريهموجررن ن رريب مررن دينررة ونخررلوه جررو كررون مررن برر  بكرررنليرره واررلم ع ان

نمرو بن اوع نلى  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم وهرو َرو   ع انسر د برَ ظهرراين ا نرو ، وإن  ارول هللا 
ا،ررل ن اررل إىل قررري  فقررول تررم: نمررو بعررد، فررِنكم إن تررلىتوا مررن   ررلى هللا نليرره واررلم بعررد نن  رر  وأتكررد مررن

خزانة، وإل نوذنكم ضرب، فقرول قرظرة برن نبرد نمررو برن نوفرل برن نبرد منرور  رهر  يف1)اللم ب  بكر، نُتدوا
نرو ، ول نلن من اللفهم، فلم يبق نلرى يينيف2)معووية: إن ب  بكر قوم مشوئيم، فال ند   مو قتلوا  نو ايد ول  بد

ًهم و كن نؤذنه ضرب  .يف3)نالد د

وهبررذا ا كترروب نكررد ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم نرردم ا غررد  بقررري ، بررل نبلغهررم جوقفرره بوضرروا صم كررون نبررو 
اررفيون ممررن خررو فوا  ن  قررري  ع خيررو  الرررب انسررلمَ، و ررذا الرروول بقدومرره اندينررة نن يعيررد  لصررلح مكونررره 

 لمسلمَ.ويطيل نمده، إل ننه ع جيد اات وبة  

   مي ان القوى يرج  ك ة املسلمني:1

إن قررري  ع تكررن مسررتعد   لحرررب ل نلررى انسررتوإل القتصرروي  اليرر  ع يعررويل اقتصررويهو  أ   اقتص  ادايً:
َاي من موا ي ا دو ة.  اقتصوي يو ة انسلمَ ا   اتسعت  قعتهو داالم ندلب ا قبوئل ا عربية األمر ا ذ  

                                                           

 ن  تدفعوا يية قتالهم.  يف1)

 ا لبد: ا صور.  يف2)

 .4261يف  قم 243/  4انطو ب ا علية لبن ال ر )  يف3)



 

64 
 

ايواررريو  ع الو رررة تسرررمح ترررو جواَهرررة ا والرررد  ا سيوارررية  لمسرررلمَ بعرررد نن  ع تكرررن قرررري  ب   سياس   ياً:
ختلصروا مرن يهرروي اندينرة بعررد  روو تهم ا غررد  وادتيرول ا نررف ا كرر ، ع انقوبررل كونرت قررري  منقسرمة ع مواقفهررو 

 فوه انسلمَ، فأبوا افيون وا عديد معه ع يكونوا م  خيو  احلرب.

يزان ا عسكر  ع يكن كذ و متسرووي ، فونسرلمَ ننردوا بسرهو ة َيشرو  مرن نشرر  كمو نن ان  ج   عسكرايً:
اآلر مقوتل وع يكن  قري  ِل  هذا ا عدي وهكذا كونت كرل ا ظررور  صرو  انسرلمَ وكرون مرن انمكرن نن 

 يقضوا نلى قري  يون ن  مقوومة تذكر.

يتوقعره االنسرون، فرو عفو نمروم هرذا ا ر اكم مرن وم  هذا فوَو الو  ا نف ا كر  وانسلمَ كرل مرو وكرن نن 
االيذاء وا نكران لبد نن يصرد  نرن  روالب  ارو ة تعلرو ابالنسرون فروب نفسره والظوظهرو ألَرل دويرة تسرتحق 

 هذا ا  ف  انمدوا.

   بوادر الع و والغ ران:2

ً  مررن مكررة، فلقيررو  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم  خرررج نبررو اررفيون بررن احلررو  ، ونبررد هللا بررن نميررة بررن انغرر
بثنيرررة ا عقررروب فيمرررو برررَ مكرررة واندينرررة، فو تمسرررو ا ررردخول نليررره، فكلمتررره نم ارررلمة، فقو رررت: ي  ارررول هللا، ابرررن 
نمو وابن نمتو و هر ، فقول: ل الوَرة ه فيهمرو، نمرو ابرن نمر  فهترو نرضر ، ونمرو ابرن نمر  و رهر  

برذ و، ومر  نيب ارفيون برن احلرو   ابرن  ره، فقرول وهللا فهو ا ذ  قرول ه جكرة مرو قرول فلمرو خررج ا،رل إ يهمرو 
 يررأذنن  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم نو ألخررذن بيررد ابرر  هررذا مث  تررذه، ع ال   الررىت َّنرروم نطشررو، نو 
َونو  فلمو بلت ذ و  اول هللا  لى هللا نليه والم  ب تمو، فدخل نليه، فأنشده نبو ارفيون قو ره ع إارالمه 

وء ع األبيوم:  وانتذا ه ممو  كون مضى فيه َو

 على هللا من طر دت كل مطر د          هداي هاد غري ن س  ودله

فلمو ننشد  اول هللا  لى هللا نليه والم: نلى هللا من اريم كرل مطرّري، ضررب  ارول هللا  رلى هللا نليره 
 .يف1)والم ع  د ه، فقول: ننت اّريت  كل مطّري

ًا ، ونمرو نبرد هللا برن نميرة، فقرد كون نبو افيون بن احلو   ي ه و بشعره  اول هللا  رلى هللا نليره وارلم كثر
قول  راول هللا  لى هللا نليه والم: فوهللا ل نىتمن بو الىت تت رذ إىل ا سرموء ارلمو ، مث ترتقر  فيره، ونان ننظرر 

                                                           
ً  ا نبوية لبن هشوم )  يف1)  يف.44ر  43/ 4ا س
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 هللا،  رو فعلرت ذ رو إ يو الىت أتتيهو، مث أتيت بصرو معره ن بعرة مرن انالئكرة يشرهدون  رو، كمرو تقرول، مث وا 
 .يف1)مو ظننت نين ن دقو

وم  فداالة َرمهمو فِن ا نف  لى هللا نليه والم نفو ننهمو، وقبل نذ ُهو، وهذا مثول نول ع ا رمحة 
و ع مدا رررر، و قد كفّر نبو افيون بن احلو   نن نشعو ه ا سوبقة اب قصيد  ا بليغة ا   قوت وا عفو، وا تسومح

نليه والم وبيون اهتدائه به، و قد السن إاالمه، وكون  ه موقم مشرر ع اةهوي م   اول  ا نف  لى هللا
 .يف2)هللا ع معركة النَ

إن ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم ع يقررم ننررد فداالررة َرررمهم بررل نفررو ننهمررو وقبررل نررذ ُهو، وع يتعلررل بعظررم 
بررل فرروَو ذ ررو  ن  ررفح ننهمررو  ررفحو  الارروء  اررواء  ش صرره  ررلى هللا نليرره واررلم نو  إلاررالم وانسررلمَ 

 ليال ، وكون  ه نِرا  اجيوبيو  بعد نن انتشر خل ا عفو بَ نهل مكة.

   الع و يتواصل مع سيد قريش:3

َرروء نبررو اررفيون ا ررذ  خرررج يلررتقي األخبررو ، إىل ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم  ررحبة نمرره ا عبررو   ضرر  هللا 
اررلم ع  وارربة نيب اررفيون وع يصرررر ع مقوضرروته وهررو كوألاررً ياخررل ننرره فلررم ينشررغل ا نررف  ررلى هللا نليرره و 

ه  يحدِه نن هدر اوم نود ا نرف  رلى هللا نليره وارلم ألَلره هرو ا ردنو  إىل هللا  معسكر انسلمَ، بل تَو
رره كالمرره أليب اررفيون: وَيررو ي ناب اررفيون، نع أيم  ررو نن تعلررم ننرره ل إ رره إل هللا، قررول:  يب ننررت ونمرر  ، فَو

ًه  قرد ادرىن نر  بعرد قرول: وَيرو ي  مو ناللمو ونكرمو ونو لو. وهللا  قرد ظننرت نن  رو كرون مر  هللا إ ره در
ناب افيون، نع أين  و تعلم نين  ارول هللا؟ قرول:  يب ننرت ونمر  مرو ناللمرو ونكرمرو ونو رلو نمرو هرذه وهللا 

نن تضرب ننقرو، قرول: فشرهد شرهوي  احلرق  ع ا نف  منهو الىت اآلن شيأو ، فقول  ه ا عبو : وَيو نالم قبل
ل َيب ا ف ر فأَعل  ه شيأو ، قول: نعم مرن يخرل يا   فأالم قول ا عبو : قلت ي  اول هللا إن ناب افيون َ 

 .يف3)نيب افيون فهو آمن، ومن ندلق اببه فهو آمن، ومن يخل انس د فهو آمن

تغً إىل ا رولء ا كومرل  لردنو  اةديرد  وكونرت  ره   قد كون  تلو ا طريقة األمدية نِرهو ع نيب افيون ا ذ 
ً  ع اةهرروي مرر   اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم ع معركررة النررَ، كمررو كررون هررذا األاررلوب ا نبررو   موقررم كبرر

                                                           

ً   لصاليب )300ر  295/  1انصد  نفسه )  يف1)  يف.398/  2يف، ا س

 يف182/  7ا تو يع االاالم   لحميد  )  يف2)

ً  ا نبوية  لصاليب )  يف3)  يف.399/  2ا س
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َنيم قري  وبرهن  ه  ن انكونة ا   كونت ننرد قومره  رن  ا كر  نومال  ع امتصوص احلقد من قلب نيب افيون 
  االاالم، إن هو نخل   ه وبذل ع ابيله.تنتق  شيأو  ع

وحنن إذ نعي  ظروفو  ع واننو فِننو ندنو نبنروء هرذا ا روان إىل ا تفروو ، ابعرو  بعرد ا تعرويض ا كومرل  كرل 
مررن مسرره األذإل و قيرره ا عنررت ووقرر  نليرره ا ظلررم، وإقومررة ا عرردل وا قسرري نلررى ا قتلررة ومررن تررو   ع الدتصرروب، 

  فينرررو مرررن هرررو خرررً مرررن  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم ا رررذ  قوبرررل نظررريم اةررررم  نمضررر  فررروه انسرررتقبل فلررري
ً ، فررِهنم ع  واالارروء  بعظرريم ا رمحررة وا عفررو وا تسررومح،  قررد فعررل هررذا مرر  قرروم إىل َونررب االيررذاء والارروء  ا كبرر

 يكونوا مسلمَ ونمو حنن وقومنو فوالاالم جيمعنو ع منطقة واي نلتق  فيهو  لتصو .

 مني األجواء للع و العام:  أت4

 قد ننلرن ع مكرة قبيرل يخرول َري  انسرلمَ نارلوب منر  ا ت روال،  كر  يتمكنروا مرن يخرول مكرة  قرل 
َام، وإ اقة ا دموء وانطى ا نو  نموان  اب تزام نالد ِال   قد  من الشتبوكوم والاتفزا

 ر من يخل انس د فهو آمن.

 ر ومن ندلق اببه فهو آمن.

   نيب افيون فهو آمن.ر ومن يخل يا

عررل  ررلى هللا نليرره واررلم  رردا  نيب اررفيون مكونررة خو ررة كرر  يكررون نبررو اررفيون اررونده ع اقنررو  انكيررَ  َو
اب سلم واتدوء، ويست دمه كمفتوا نمون يفتتح نمومه ا طريق إىل مكة يون إ اقة يموء، ويشي  ع نفسره نوافرة 

 .يف1)ع قلبه ا ف ر ا   َيبهو نبو افيون الىت يتمكن االوون

 قد يخل نبو افيون إىل مكة مسرنو ، وانيإل  نلى  وته: ي معشر قرري  هرذا  مرد َروءكم فيمرو ل قبرل 
 كررم برره، فمررن يخررل يا  نيب اررفيون فهررو آمررن، فقومررت إ يرره هنررد بنررت نتبررة، فأخررذم بشررو به، فقو ررت: نقتلرروا 

َ  ر تشّبهه اب زب  سمنه ر قُرّبح من  اليعة قروم، قرول: ويلكرم، ل تغررنكم هرذه مرن ننفسركم احَلِمي   ا ّدِام المح 
فِنه قد َوءكم مو ل قبرل  كرم بره، فمرن يخرل يا  نيب ارفيون فهرو آمرن، قرو وا: قوتلرو هللا ومرو تغر  ننرو يا  ؟ 

 .يف2)قول: ومن ندلق نليه اببه فهو آمن، ومن يخل انس د فهو آمن، وتفرب ا نو  إىل يو هم وإىل انس د

                                                           

ً ، نموي ا دين خليل  يف1)  .245ص  ي ااوم ع ا س

َ  فيو .290/  4بن كثً )ا بداية وا نهوية ل  يف2)  يف، ي.  مد فو
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انسرررلمَ مكررة يون مقوومررة ترررذكر إل مررو كررون مرررن َهررة خو ررد برررن ا و يررد ا ررذ  قوبرررل  و قررد يخلررت قرروام
نكرمرة برن نيب َهرل ع نفرر ممرن خرروفوا النتقروم، فهرزمهم خو رد فهربروا خررو ج مكرة، مث نروي نكرمرة  يأخرذ نمرروان  

ًمرررو  ونفررروا  مرررن  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم ويسرررلم ويشرررو   ع اةهررروي ع فتوالررروم ا شررروم ويقترررل  ع ا 
 شهيدا .

   دخول خاشع متواضع:5

يخل  اول هللا  لى هللا نليه والم يوم فتح مكة ونليه نمومة اوياء بغً إالرام وهو واضر   ناره تواضرعو  
رل ويخرل وهرو يقررن ارو   ا فرتح  هلل، الَ  نإل مو نكرمه هللا به من ا فتح، الىت إن ذقنه  يكروي ور  واارطة ا َر

 .يف1)دفران ا ذنوب وإفوضة ا نصر ا عزيزمستشعرا  نعمة ا فتح و 

وننرردمو يخررل مكررة فوحتررو  ر وهرر  قلررب َزيررر  ا عرررب ومركزهررو ا روالرر  وا سيوارر ،  فرر  كررل شررعو  مررن شررعوئر 
َيررد وهرو ابرن مروىل  ارول هللا  رلى هللا نليره واررلم، وع  ا عردل وانسرووا  وا تواضر  وا،ضرو ، فرأ ير نارومة برن 

ونبنوء نشرار قري ، وهم كثً وكون ذ و يوم اةمعرة  عشررين  يلرة خلرت مرن  يرير نالدا  من نبنوء ب  هوشم،
 .يف2) مضون انة  ون من ات ر 

 يقول  مد ا غزاه ع و م يخول ا نف  لى هللا نليه والم نكة:

نلرررى الرررَ كرررون اةررري  ا زاالرررم يتقررردم، و ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم نلرررى انقتررره تتررروج هومتررره نمومرررة 
ناررره خفررريض مرررن شرررد  ا ت شررر  هلل،  قرررد احنرررىن نلرررى  اللررره، وبررردن نليررره ا تواضررر  اةرررم، إن انوكرررب اررروياء، و  

ا ضرر م انهيررب ا ررذ  ينسرروب برره الثيثررو  إىل َررور احلرررم، وا فيلررق ا ررّدا   ا ررذ  َيررمُّ برره ينتظررر إشررو   منرره فررال 
كرامررة نظمررى القرره هللا هبررو يبقررى جكررة شرر ء آمررن، إن هررذا ا فررتح انبررَ  يررذكره جررو  اويررل منصررو ا  مؤيرردا  ون   
َياي هلل نلى  االلته خشونو  واحننوء  .يف3)هذا ا صبوا انيمون، وكلمو ااتشعر هذه ا نعموء ا

   هذا يوم يعظم هللا فيه الكعبة:6

                                                           

 .396ص   و  ونل من اةهوي ا نبو  ع اندينة  يف1)

ً  ا نبوية  لصاليب )  يف2)  يف406/  2ا س

ً   لغزاه  يف3)  .380ر  379ص  فقه ا س
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الرص ا نف  لى هللا نليه والم نلى أتمَ اةبهة ا داخلية ع مكة نند يخو ره يروم ا فرتح، و رذ و ننردمو 
برروي  أليب اررفيون: ا يرروم يرروم انلحمررة، ا يرروم تسررتحل ا كعبررة، قررول  ررلى هللا نليرره واررلم: بلغرره مقو ررة اررعد بررن ن

 .يف1)هذا يوم يُعظم هللا فيه ا كعبة ويوم تكسى فيه ا كعبة

ونخرررذ ا رايرررة مرررن ارررعد برررن نبررروي ، وارررلمهو ألبنررره قررري  برررن ارررعد، وهبرررذا ا تصررررر احلكررريم الرررول يون ن  
وع نفررر  ا وقرررت ع يُثرررره ول آا  النصرررو ، فهرررو ع أيخرررذ ا رايرررة مرررن  االتمرررول نعركرررة َونبيرررة هرررم ع درررىن ننهرررو،

انصررو   ويسررلمهو نهرروَر، بررل نخررذهو مررن ننصررو   واررلمهو لبنرره، ومررن ابيعررة ا بشررر نل يرضررى االنسررون  ن 
 .يف2)يكون نالد نفضل منه إل ابنه

، فطررور بره، وع يرده قررو ، ونرو نرزل  ارول هللا  ررلى هللا نليره وارلم جكررة، واامرأن خررج الررىت َروء ا بيرت
روء َوقُرل  ﴿ والول ا بيت ونليه ِال وئة واتون  نمو ، ف عرل يطعنهرو اب قرو  ويقرول : َرقُّ  ََ  ا  َبوِارُل ِإنَّ  َوَََهرقَ  احل 

وء ُقل  ﴿ . وقول تعوىل:[81االاراء، آية : ] ﴾ََُهوق و َكونَ  ا  َبوِالَ  قُّ  ََ  .[49ابأ، آية : ] ﴾يُِعيدُ  َوَمو ا  َبوِالُ  يُرب ِد ُ  َوَمو احلَ 

وههرو ، وإنره ننظرر  ائر   نصرر هللا، ونظريم أتييرده  رارو ه  رلى هللا نليره وارلم، يف3)واأل نوم تتسوقي نلرى َو
إذ كررون يطعررن تلررو اآلتررة ا زائفررة اننثررو   الررول ا كعبررة بعصررو معرره، فمررو يكرروي يطعررن ا واالررد منهررو بعصرروه الررىت 

هه، نو ينقلب نلى ظهره َذاذ ، و نإل ع ا كعبة ا صو ، وا تموِيل، فأمر اب صرو  واب تموِيرل يف4)ينكفئ نلى َو
ررت ا صررو ، وكررون فيهررو  ررو   يزنمررون نهنررو  ررو   إبررراهيم يف5)فكسرررم ، ونر نن يرردخل َررور ا كعبررة الررىت نخَر

َلم، فقررول ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم: قرروتلهم هللا،  قررد نلمرروا مررو ااتقسررمو هبررو  وإ ونيررل وع نيررديهمو مررن ال
 . يف6)قي

مث يخرررل ا بيرررت وكرررّل ع نوااليررره مث  رررلى، فقرررد  وإل ابرررن نمرررر: نن  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم يخرررل 
ا كعبة هو وناومة وبالل ونثمون بن الحة، فأدلقهو نليه، مث مك  فيهو، قرول ابرن نمرر: فسرأ ت برالل  الرَ 

                                                           

 .4280ا ب و    قم   يف1)

ً  ا نبوية  لصاليب )  يف2)  يف.406/  2ا س

ً  ا نبوية  لندو   يف3)  .339ص  ا س

ً   لسيوا   يف4)  .282ص  فقه ا س

ً  ا نبوية  لندو   يف5)  .329ص  ا س

 .4288ا ب و    قم   يف6)
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الِرة ننمرد  و اءه وكرون ا بيرت خرج: مو  ن   اول هللا؟ قول: َعل نمويين نرن يسرو ه، ونمرويا  نرن وينره،  ِو
 .يف1)يومأذ نلى اتة ننمد  مث  لى

   يوم بر ووفاء:7

كررون مفترروا ا كعبررة مرر  نثمررون بررن الحررة قبررل نن يسررلم فررأ اي نلرر   ضرر  هللا ننرره نن يكررون انفترروا  رره مرر  
ال : ا يروم يروم برر ا سقوية  كن ا نف  لى هللا نليه والم يفعه إىل نثمون بعد نن خرج من ا كعبرة، و يه إ يره قروئ

، وكون  لى هللا نليه وارلم قرد الرب مرن نثمرون برن الحرة انفتروا قبرل نن يهروَر إىل اندينرة، فرأدلظ يف2)ووفوء
 رره ا قررول، وانل منرره، فحلررم ننرره، وقررول: ي نثمررون،  علررو ترررإل هررذا انفترروا يومررو  بيررد ، نضررعه اليرر  شررأت. 

ونرزم يومأرذ ووقعرت كلمتره مرن نثمرون برن الحرة  فقول:  قد هلكت قرري  يومأرذ، وذ ّرت، فقرول: برل نمررم
، و قررد ننطررى  رره  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم مفرروتيح ا كعبررة يف3)موقعررو ، وظررن نن األمررر ايصررً إىل مررو قررول

 .يف5)، خذوهو خو د  ص د ، ل ينزنهو منكم إل ظوعيف4)قوئال   ه: هو  مفتوالو ي نثمون، ا يوم يوم بر ووفوء

نررف  ررلى هللا نليرره واررلم نن يسررتبد جفترروا ا كعبررة، بررل ع يشررأ نن يضررعه ع نالررد مررن برر  وهكررذا ع يشررأ ا 
هوشرم، نرو ع ذ رو مرن االا   نول ، ونرو بره مرن مظروهر ا سريطر ، وبسريي ا نفروذ، و يسرت هرذه مرن مهروم ا نبرو  

 وفروء الرىت  لرذين درد وا، داالب هذا هو مفهوم ا فتح األنظم ع شرنة  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم ا رل وا
 ومكروا وتطوو وا.

إذا   رررن يعيبنرررو ا يررروم نن نلترررزم هرررذا ا رررنهحب ا كرررر  ونن نبثررره بيننرررو حنرررن نبنررروء ا ررروان ا واالرررد، مهمرررو تعوظمرررت 
الختالفرروم، ومهمررو توا ررت الارروءام وانظرروع، فررو عفو وا صررفح وا تغرروفر هررو األفضررل  لمت و ررمَ، و لرروان 

  طب  مو اطره  نو ا تو يع ع فتح مكة.و الَيول ا قويمة وهذا اب

 إن القتداء هبذه ا،ل  ا تو  ية شرر  نو قبل نن تكون الال  انَحو  نشوكلنو واختالفوتنو.

 

                                                           

 .1329مسلم  قم   يف1)

َاب )  يف2)  يف.84ر  83/  5مصنم نبد ا ر

ً  ا نبوية  لصاليب )ا   يف3)  يف.407/  2س

ً  ا نبوية لبن هشوم )  يف4)  يف.62/  4ا س

ً  ا نبوية  لصاليب )  يف5)  يف.407/  2ا س
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   إعلن الع و العام:8

انل نهل مكة نفروا  نومرو  برردم ننروا  األذإل ا ر  نحلقوهرو اب رارول  رلى هللا نليره وارلم وينوتره، و درم قرد   
ارررالم  نلرررى إابيهترررم، وقرررد َررروء إنرررالن ا عفرررو نرررنهم، وهرررم  تمعرررون قررررب ا كعبرررة، ينتظررررون الكرررم اةررري  اال

ًا ، ن  كررر  وابررن ن  كرررر ،  ا راررول  ررلى هللا نليرره وارررلم فرريهم، فقررول: مررو تظنرررون نين فونررل بكررم، فقررو وا: خررر
 فأنتم ا طلقوء. : نذهبوايف1)﴾َ ُكم   اللُّ  يَرغ ِفرُ  َنَلي ُكُم ا  يَرو مَ  تَرثر َريبَ  لَ ﴿ فقول:

وقد ترتب نلى هذا ا عفو ا عوم الفرظ األنفر  مرن ا قترول نو ا سرف، وإيفروء األمروال اننقو رة، واأل اضر  بيرد 
 .يف2)ن حوهبو، وندم فر  ا،راج نليهو

   إهدار الني صلى هللا عليه وسلم لبعض الدماء:9

تتصررررم برررره ا قيرررروي  احلكيمررررة  إىل َونررررب ذ ررررو ا صررررفح اةميررررل كررررون هنررررو  احلررررزم ال رررريل ا ررررذ  لبررررد نن
ردوا متعلقرَ  ارتو  ا كعبرة ر  ال  نمرر بقرتلهم ر وإن َو ا رشيد ، و ذ و ااتثىن قرا  ا عفو ا شومل بضعة نشر َ 
ألنه نظمت َررائمهم ع الرق هللا و ارو ه والرق االارالم، ونرو كرون  شروه مرنهم مرن إا   ا فتنرة برَ ا نرو  بعرد 

 ا فررتح: وقررد لعررت ا رروءهم مررن متفرقرروم األخبررو ، وهررم نبررد ا عررزإل بررن . قررول احلرروفظ ابررن ال ررر عيف3)ا فررتح
خطرررل، ونبرررد هللا برررن ارررعد برررن نيب ا سررررا، ونكرمرررة برررن نيب َهرررل، واحلررروير  برررن نُقيرررد ر مصرررغرا  ومقررري  برررن 

وارلم،   بوبة، وهبو  بن الاوي، وقينتون لبن األخطل "فَرر َتَ ، وُقريبة" كونترو تغنيرون هب رو ا نرف  رلى هللا نليره
واو   مروال  بر  نبرد انطلرب، وذكرر نبرو معشرر فريمن نهرد  يمره احلرو   برن ُاالارل ا،زانر ، وذكرر احلروكم: 

َهً، ووالش  بن الرب، وهند بنت نتبة  .يف4)نن فيمن نهد  يمه كعب بن 

ومررررن هررررؤلء مررررن قتررررل، ومررررنهم مررررن َرررروء مسررررلمو  صئبررررو  فعفررررو ننرررره ا راررررول  ررررلى هللا نليرررره واررررلم، والسررررن 
 .يف5)هإاالم

 

                                                           

 يف.118/  9ا بيهق  ع ا كلإل )  يف1)

ً  ا نبوية  لصاليب )  يف2)  يف.408/  2ا س

ً  ا نبوية ليب شهبة )  يف3)  يف.451/  2ا س

 .4280فتح ا بو    قم   يف4)

ً  ا نبوية أليب شهبة )  يف5)  يف.451/  2ا س
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   خطبة الني صلى هللا عليه وسلم وإسلم أهل مكة:10

رل مرن هرذيل، فقتلروه وهرو  وع ددا  ا فتح بلت ا نف  رلى هللا نليره وارلم نن خزانرة اللفروءه نردم نلرى َ 
ل قترل ع اةوهليرة، فغضرب وقروم برَ ا نرو  خطيبرو ، فقرول: ي نيهرو ا نرو ، إن هللا قرد الررم مكرة يروم  مشر  بَر

وام وال   فهررر  الررررام ضرمرررة هللا إىل يررروم ا قيومرررة، فرررال َيرررل لمرررر  يرررؤمن ابهلل وا يررروم اآلخرررر نن خلرررق ا سرررم
يسفو فيهو يمو ، ول يعضد ر يقط  ر فيهو ش را ، ع حتل ألالد كون قبلر ، ول حترل ألالرد يكرون بعرد  وع حترل 

عت ك رمتهرو ابألمر ، فليبلرت  ا شروهد مرنكم ا غوئرب، فمرن قرول ه إل هذه ا سونة دضبو  نلى نهلهو مث قد َ 
  كم: إن  اول هللا  لى هللا نليه والم قد قوتل فيهو، فقو وا: إن هللا قد ناللهو  راو ه وع َُيلهو  كم.

ي معشررر خزانررة، ن فعرروا نيررديكم نررن ا قتررل فلقررد كثررر ا قتررل إن نفرر ،  قررد قتلررتم قترريال  أليينرره فمررن قتررل بعررد 
 .يف1)ن شوءوا فدم قوتله، وإن شوءوا فعقلهمقوم  هذا، فأهله  ً ا نظرين، إ

كون من نِر نفو ا نف  لى هللا نليه والم ا شومل نن نهل مكة، وا عفو نن بعرض مرن نهرد  يمروءهم نن 
ررول  ونسرروء ونالرررا ا  ومررواه ع ييررن هللا اوانيررة واختيررو ا ، وبرردخول مكررة حتررت  ايررة االاررالم  يخررل نهررل مكررة َ 

رررب ا شررركر، وابيررر   ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم ا نرررو  يخرررل ا نرررو  ع ييرررن هللا نفواَررر و ، وَترررت ا نعمرررة وَو
رول فقرد َلر  ترم نلرى ا صرفو، فأخرذ نلريهم ا بيعرة  ول وا نسوءن وا كبو  وا صغو ، وبدن جبويعرة ا َر ليعو ، ا َر

 .يف2)نلى االاالم وا سم  وا طونة هلل و راو ه فيمو ااتطونوا

 سلمها:  الع و عن هند بن  عتبة وإ11

رول ابير  ا نسروء، وفريهن هنرد بنرت نتبرة متنكرر ، خوفرو   ونو فرغ  اول هللا  لى هللا نليره وارلم مرن بيعرة ا َر
من  اول هللا  لى هللا نليه والم نن يعرفهو، نو  نعت ضمز  ر نلى ال يشركن ابهلل شيأو  ول يسرقن ول يرزنَ 

لهن ول يعصرَ ع معررور، ونرو قرول ا نرف  رلى  ول يقتلن نوليهن، ول أيتَ ببهتون يف ينه بَ نيديهن، ونَ 
ررررل شررررحيح ل يعطيرررر  مررررو يكفيرررر   : ول يسرررررقن قو ررررت هنررررد: ي  اررررول هللا هللا نليررره واررررلم ، إن ناب اررررفيون َ 

؟ فقرول ترو  رلى هللا نليره وارلم : خرذ  مرن  ويكف  ب ، فهل نلّ  مرن الررج إذا نخرذم مرن مو ره بغرً نلمره

                                                           

 .4504انن نيب ياوي  قم   يف1)

ً  ا نبوية  لصاليب )  يف2)  يف.410/  2ا س
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كفيو وبنيو ابنعرور. ونو قول: "ول يزنَ" قو ت هند: وهل تزين احلر ؟ ونرو نرفهرو  ارول هللا  رلى مو ه مو ي
 .يف1)هللا نليه والم قول تو: وإنو هند بنت نتبة؟ قو ت: نعم، فأنم نمو الم نفو هللا ننو

   قدرة رفيعة يف التعامل مع الن و :12

 أ   إسلم سهيل بن عمرو:

بير  وندلقرت نلرّ  ابيب،  يف2): نو يخل  اول هللا  رلى هللا نليره وارلم وظهرر انقحمرتقول اهيل  بن نمرو
علررت نتررذكر  ون اررلت إىل ابرر  نبررد هللا بررن اررهيل: نن االررب ه َرروا ا  مررن  مررد، وإين ل آمررن مررن نن نقتررل َو

ارلم، يروم احلديبيرة نِر  نند  مد ون حوبه، فلي  نالرد ناروا نِررا  مر ، ونين  قيرت  ارول هللا  رلى هللا نليره و 
جو ع يلحقه نالد، وكنت ا ذ  كوتبته، م  الضو   بد ا  ونالدا ، وكلمو حتركت قري ، كنرت فيهرو، فرذهب نبرد 
هللا بن اهيل إىل  اول هللا فقول: ي  اول هللا تؤمنره؟ فقرول: آمرن  مرون هللا، فليظهرر، مث قرول  ارول هللا  رلى 

ن نمرررو فررال يشررد ا نظررر إ يرره، فلي رررج فلعمررر  إن اررهيال   رره نقررل هللا نليره واررلم نررن الو رره: مررن  قرر  اررهيل برر
وشرر، ومو مثل اهيل َهل االاالم، و قد  نإل مو كون يوضر  فيره: ننره ع يكرن  ره بنروف ، ف ررج نبرد هللا إىل 
ًا ، فكون اهيل يقبل ويردبر، وخررج ارهيل إىل النرَ مر  ا نرف  رلى ًا  وكب  نبيه، فقول اهيل: كون وهللا برا   غ

 .يف3)هللا نليه والم وهو نلى شركه الىت نالم ابةعرانة

 قد كونت تذه ا كلمروم ا  بويرة الِرر ا كبرً نلرى ارهيل برن نمررو، الير  نِرىن نلرى  ارول هللا  رلى هللا 
نليرره واررلم اب ررّل ارروال نمررره، مث يخررل ع االاررالم بعررد ذ ررو وقررد السررن إاررالمه، وكررون مكثرررا  مررن األنمررول 

، خررج يمونتره إىل ا شرروم  : كرون ارهيل بعررد كثرً ا صرال  وا صروم وا صرردقة ا رزبً بررن بكرو  ، يقروليف4) ا صروحلة
ًا  نلررى    وهرردا ، ويقررول: إنرره  رروم وهت ررد الررىت شررحب  ونرره وتغررً، وكررون كثررً ا بكرروء إذا  رر  ا قرررآن، وكررون نمرر

ًمو  يف5)ُكريواة  .يف6)يوم ا 

 
                                                           

 .5288ا ب و    قم   يف1)

 انقحمت:  ميت بنفس .  يف2)

 يف.281/  3احلوكم )  يف3)

 يف  لحميد .217ر  216/  7ا تو يع االاالم  )  يف4)

 ا كريواة: اوئفة نظيمة من ا،يل نو اةي  ل  كرايي .  يف5)

 يف.195/  2اً ننالم ا نبالء )  يف6)
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 ب   إسلم ص وان بن أمية:

عررل يقررول يف1) ضرر  هللا ننرره: ...ونمررو  ررفوان بررن نميررة فهرررب الررىت نتررى ا ُشررعيبة قررول نبررد هللا بررن ا ررزبً ، َو
ًه ر: وَيررو، ننظررر مررن ترررإل، قررول: هررذا نمررً بررن وهررب، قررول  ررفوان: مررو ن ررن    غالمرره يسررو  ر و رري  معرره درر

يب؟ بعمررً؟ وهللا مررو َرروء إل يريررد قتلرر ، قررد ظهررر  مرردا  نلررّ  فلحقرره. فقررول: ي نمررً، مررو كفررو  مررو  ررنعت 
َُعلررت فرردا ، َأررت مررن ننررد نبررّر ا نررو ، ونو ررل  محّلترر  يينررو ونيو ررو مث َأررت تريررد قتلرر   قررول ناب وهررب 
ا نو ، وقد كون نمً قول  راول هللا  لى هللا نليه وارلم: ي  ارول هللا اريد قروم  خررج هرو اب   يقرذر نفسره 

نليه والم: قد نمنته ف ررج ع نِرره، فقرول  ع ا بحر، وخور نل تؤمنه فدا  نيب ونم ، قول  اول هللا  لى هللا
ر  إىل  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم، فقرول: ي   فوان: ل وهللا ل نَ   معو الىت أتتي  بعالمة ننرفهرو، فَر
ر  الرىت أتيت بعالمرة ننرفهرو،   اول هللا َأت  فوان هرو اب  يريرد نن يقترل نفسره، فأخلتره جرو نمنتره فقرول: ل نَ 

   لى هللا نليه والم: خذ نموم .فقول  اول هللا

به، بري  يف2)قول: فَر  نمً إ يه هبو، وهو ا لي ا ذ  يخل فيه  اول هللا  لى هللا نليه والم يومأذ معت را  
، ف رررج نمررً ع البرره انيررة الررىت َرروء اب ررلي، فقررول: ناب وهررب َأتررو مررن ننررد خررً ا نررو ، ونو ررل يف3)الررل 

 ،  ده  د ، ونزه نز ، وملكه ملكو، نبن نمو ونبيو، نذكر هللا ع نفسو.ا نو  ونبر ا نو  وناللم ا نو 

ً  شررهرين فهررو  قررول  رره: نخررور نن نقتررل، قررول: قررد ينررو  إىل نن ترردخل ع االاررالم، فررِن  ضرريت وإل ارر
ره، فقرول: نعرم هرو هرو،  نوّف ا نو  ونبّرهم وقد بع  إ يو بليه ا ذ  يخل فيه معت را  تعرفره؟ قرول: نعرم فأخَر
رر   ررفوان الررىت ننتهررى إىل  اررول هللا و اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم يصررل  ابنسررلمَ ا عصررر ابنسرر د،  فَر
فوقم فقول  فوان: كم تصلون ع ا يوم وا ليلرة؟ قرول: مخر   رلوام، قرول: ُيصرلى هبرم  مرد؟ قرول: نعرم فلمرو 

َنرررم ننرررو ينررروت   إىل ا قررردوم نليرررو فرررِن ارررلم  ررروا  رررفوان: ي  مرررد، إن نمرررً برررن وهرررب َررروءين برررلي ، و
ًت  شهرين، قول: ننزل ناب وهرب، قرول: ل وهللا الرىت تبرَ ه، قرول: برل تسرً ن بعرة نشرهر   ضيت نمرا ، وإل ا

 .يف4)فنزل  فوان

                                                           

 ا شعيبة: مرفأ ا سفن من اوالل ضر احل وَ.  يف1)

 النت و  اب عمومة هو نن يلفهو نلى  ناه.  يف2)

 احلل : ضرب من ِيوب ا يمن.  يف3)

 يف46/  5ا بيهق  ع ا دلئل )  يف4)
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ًه  َن، وخررررج معررره  رررفوان، وهرررو كررروفر، ون ارررل إ يررره يسرررتع وخررررج  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم ِقبرررل هررروا
  ابيائهررو فقررول: اونررو ، نو كرهررو ، قررول  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم: نو يررة اررالاله، فونررويه اررالاله مأررة ي  

ررر  يف1)مررؤّيا  ، فأنرررو ه، فررأمر  ارررول هللا  ررلى هللا نليررره واررلم فحملهرررو إىل النررَ، فشرررهد النينررو ، وا طررروئم مث َ 
غنروئم ينظرر إ يهرو ومعره  اول هللا  لى هللا نليه والم اةعرانة، فبينمو  اول هللا  لى هللا نليه وارلم يسرً ع ا 

 فوان بن نمية، َعل  رفوان ينظرر إىل شرعب ُملرى  نعمرو، وشروء و نروء، فرأيام إ يره ا نظرر و ارول هللا  رلى هللا 
نليه والم يرمقه فقول: ناب وهب، يع بو هذا ا شعب؟ قول: نعرم، قرول: هرو  رو ومرو فيره. فقرول  رفوان ننرد 

، نشرهد نن ل إ ره إل هللا، ونن  مردا  نبرده و ارو ه، ونارلم ذ و: مو اوبت نفس  نالد جثل هرذا إل نفر  نرف
 .يف2)مكونه

ونالالررظ ع هررذا ا،ررل نن ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم الرروول نن يتررأ م  ررفوان بررن نميررة إىل االاررالم الررىت 
ً  ا ر   ًه ع األمر ن بعة نشهر، مث دنطوئه من مول ا عطوي ا كب ل تصرد  نالم وذ و دنطوئه األمون، مث بت ي

َنمرروء مكررة، مث ننطرروه مررو ع نالررد ا شررعوب مررن  مررن إنسررون نرروي ، فأنطرروه نول  موئررة مررن االبررل مرر  نرردي مررن 
، وقد و م  نرو  رفوان برن نميرة يف3)االبل وا غنم، فقول: مو اوبت نف  نالد هبذا إل نف  نف، مث نالم مكونه

هللا  ررلى هللا نليرره واررلم مررو ننطرروين، وإنرره  نطرروء ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم فقررول: وهللا،  قررد ننطرروين  اررول
 .يف4)ألبغض ا نو  إّه، فمو برا يعطي  الىت إنه ألالب ا نو  إهّ 

 ج   إسلم عكرمة بن أيب جهل:

قول نبرد هللا برن ا رزبً  ضر  هللا ننره: قو رت نم الكريم امررن  نكرمرة برن نيب َهرل  ضر  هللا ننهرو: ي  ارول 
من، وخور نن تقتله فأمنه، فقرول  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم: هرو آمرن، هللا، قد هرب نكرمة منو إىل ا ي

ت نم الكيم ع البه، ومعهو درالم ترو  ومر ، فراويهرو نرن نفسرهو، ف علرت َتنيره الرىت قردمت نلرى الرّ   ف َر
قوه  اباو ، وني كت نكرمة وقرد انتهرى إىل اروالل مرن ارواالل هتومرة، فركرب يف5)من نو ، فأاتغوِتهم نليه، فأِو

 بحر، ف عل نويت ا سفينة يقول  ه: نخل ، فقرول: ن  شر ء نقرول: قرول: قرل ل إ ره إل هللا، قرول نكرمرة: مرو ا

                                                           

 .3562انن نيب ياوي  قم   يف1)

َ   لواقد  )30170كنز ا عمول  قم    يف2)  يف.853/  2، انغو

 يف.220/  7ا تو يع االاالم   لحميد  )  يف3)

 .2313مسلم  قم   يف4)

 نو:  الر من  و يم مكة ا تهومية.  يف5)
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هربت إل من هذا ف وءم نم الكيم نلى هذا ا كرالم، ف علرت تلرح نليره، وتقرول: ي ابرن نرم َأرت مرن ننرد 
فقو رت: إين قرد اارتأمنت  رو  نو ل ا نو  ونبرر ا نرو  وخرً ا نرو ، ل هُتلرو نفسرو، فوقرم ترو الرىت ني كتره،

ر  معهرو وقرول: مرو   مدا    اول هللا  لى هللا نليه والم، قول: ننت فعلت؟ قو ت: نعرم، نان كلمتره، فأمنرو فَر
 قيت من دالمو ا رومّ ؟ ف لته خله، فقتله نكرمة، وهو يومأذ ع يسلم، فلمرو يان مرن مكرة؟ قرول  ارول هللا 

كم نكرمررة بررن نيب َهررل مؤمنررو  مهرروَرا ، فررال تسرربوا نابه، فررِن اررب انيررت  ررلى هللا نليرره واررلم أل ررحوبه: أيترري
 يؤذ  احل ، ول يبلت انيت.

عل نكرمة يطلب امرنته جُيومعهو فتأر نليه وتقول: إنو كوفر، ونان مسلمة، فيقرول: إن نمررا  منعرو  قول: َو
ررب إ يرره ر ومررو نلررى ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم  مرر  ألمررر كبررً، فلمررو  نإل ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم نكرمررة، ِو

تره متنقبررة، فقرول: ي  مررد  ََو  ياء ر فرالرو  بعكرمررة مث َلر   اررول هللا  رلى هللا نليره واررلم فوقرم بررَ يديره، و
إن هذه نخلت  ننو نمنت ، فقول  اول هللا  لى هللا نليه والم:  دقت فأنرت آمرن، فقرول نكرمرة: فرِىل مرو 

إىل نن تشرررهد نن ل إ ررره إل هللا ونين  ارررول هللا، ونن تقررريم ا صرررال  وترررؤيت ا زكرررو  تررردنو ي  مرررد؟ قرررول: نينرررو  
وتفعرل وتفعررل، الررىت نرّد خصررول االاررالم، فقررول نكرمرة: وهللا مررو ينرروم إل إىل احلررق، ونمرر السررن ليررل، قررد  

رمة: فرِين نشرهد نن كنت وهللا فينو قبل نن تدنو إىل مو ينوم إ يه وننت ن دقنو الديثو ، ونبران برّاّ، مث قول نك
 . يف1)ل إ ه إل هللا، ونشهد نن  مدا  نبده و او ه، فسر بذ و  اول هللا  لى هللا نليه والم

وقرول  اررول هللا  رلى هللا نليرره وارلم: ل تسررأ   ا يرروم شريأو  ننطيرره نالردا  إل ننطيتكرره، فقرول نكرمررة: فررِين 
فيرررره، نو مقرررروم  قيتررررو فيرررره نو كررررالم قلترررره ع  ناررررأ و نن تسررررتغفر ه كررررل نررررداو  نوييتكهررررو نو مسررررً و ررررنعت

هو، نو وننت دوئرب ننره، فقرول  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم: ا لهرم ادفرر  ره كرل نرداو  نويانيهرو، وكرل  َو
هر  نو دوئرب ننره،  مسً او  فيه إىل موض  يريد بذ و انسً إافوء نو  ، فأدفر  ه مو انل م  نر  ع َو

هللا، ل ني  نفقرررة كنرررت ننفقهرررو ع  رررّد نرررن اررربيل هللا إل ننفقرررت ضرررعفهو ع  فقرررول نكرمرررة:  ضررريت ي  ارررول
اربيل هللا ول قترول  كنررت نقوترل ع  ررّد نرن ارربيل هللا إل نبليرت ضررعفه ع اربيل هللا، مث اَتهررد ع ا قترول الررىت 

 .يف3)، وبعد نن نالم  ي  اول هللا امرنته بذ و ا نكوا األوليف2)قتل شهيدا  

                                                           

ً  ا نبوية  لصاليب )  يف1)  يف.419/  2ا س

ًمو .  يف2)  يع  يوم ا 

َ  ا واقد  )  يف3)  يف.853ر  851/  2مغو
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 رررلى هللا نليررره وارررلم ع تعوملررره مررر  نكرمرررة  طيفرررو  الونيرررو ، يكفررر  والرررده لَتذابررره إىل  كرررون ارررلو  ا نرررف
 .يف1)االاالم، فقد نن ل نفسه نن  ب   يائه، وابتسم  ه، و الب به، وع  واية قول  ه: مرالبو  اب ركب انهوَر

نم الكرريم  فتررأِر نكرمررة مررن ذ ررو انوقررم، فررأهتزم مشررونره، وحتركررت نالوايسرره، فأاررلم، كمررو كررون نوقررم
هرررو، فقرررد نخرررذم  ررره األمرررون مرررن  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم،  ََو بنرررت احلرررو   برررن هشررروم نِرررر ع إارررالم 
هرو، امتنعرت ننره  ََو ودومرم بنفسرهو تبحر  ننره  عرل هللا يهديره إىل االارالم كمرو هرداهو إ يره، وننردمو ن ايهرو 

ننرره نمرروم ييررن نظرريم، وهكررذا خطررت نم ونللررت ذ ررو  نرره كرروفر وهرر  مسررلمة، فعظررم االاررالم ع نينرره وني   
الكرريم ع فكررر نكرمررة بدايررة ا تفكررً ع االاررالم، مث تررّوج داررالمه بررَ يررد   اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم، 
وكون  ويقو  ع إارالمه، فلرم يطلرب مرن  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم يينرو ، وإَّنرو ارأ ه نن يغفرر هللا تعروىل  ره  

موضررية، مث نقسرم نمرروم ا نرف  ررلى هللا نليره واررلم  ن َيمرل نفسرره نلرى االنفرروب ع كرل مرو وقرر  فيره مررن ذنروب 
ارربيل هللا تعرروىل بضررعم مررو كررون ينفررق ع اةوهليررة ونن يُبلررى ع اةهرروي ع ارربيل هللا بضررعم مررو كررون يبذ رره ع 

ا رري ، مث ع فتروا  اةوهلية و قرد برّر بونرده، فكرون مرن نشر   اجملوهردين، وا قروي  ع اربيل هللا تعروىل ع الرروب
ًمو  بعد نن بذل نفسه ومو ه ع ابيل هللا  .يف2)ا شوم الىت وق  شهيدا  ع معركة ا 

     إسلم فضالة بن عمري وع و الني صلى هللا عليه وسلم عنه:

ن اي ُفضرو ة برن نمرً برن انلروا ا ليثر  قترل ا نرف  رلى هللا نليره وارلم وهرو يطرور اب بيرت نروم ا فرتح، فلمرو 
منه، قول  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم: نفضرو ة؟ قرول: نعرم فضرو ة ي  ارول هللا، قرول: مروذا كنرت حترّد   يان

: اارتغفر هللا مث  : فضرحو ا نرف  رلى هللا نليره وارلم مث قرول به نفسو؟ قرول: ل شر ء، كنرت نذكرر هللا، قرول
 نن  د   الىت مو من خلق هللا وض  يده نلى  د ه فسكن قلبه، فكون فضو ة يقول: وهللا مو  ف  يده 

عررت إىل نهلرر  فمررر م  مرررن  كنررت احتررد  إ يهررو، فقو ررت: هلررم إىل  شرر ء نالررّب إه منرره، قررول فضررو ة: فَر
 احلدي ، فقلت: ل وانبع  فضو ة يقول:

 ل فقل           احل         دي  إىل هل         م قال          
 

 واإلس                             لم هللا علي                               أيىب 
 وقبيل              ه حمم              د رأي                م              ا ل              و 

 
 ماألص             نا تكس             ر ي             وم ابل              ت  

 

                                                           

 .2735انن ا  مذ   قم   يف1)

 يف.225ر  223/  7ا تو يع االاالم  )  يف2)
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 بين               اً  أض               حى هللا دي               ن لرأي                
 

 يف1)والش       رك يغش       ى وجه       ه اإل        لم 
 ش   أجران من أجرت اي أم هاي: 

ررالن مررن  قو ررت نم هرروين بنررت نيب او ررب: نررو نررزل  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم  نلررى مكررة، فررّر إّه َ 
ً  بن نيب وهب ان زوم  ر قو ت: فدخل  نلّ  نل  بن نيب او رب نخر  نمحو ، من ب   زوم ر وكونت نند هب

فقول: وهللا ألقتلنهمرو، فأدلقرت نليهمرو ابب بير ، مث َأرت  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم وهرو  نلرى مكرة، 
دته يغتسل من َفنة إن فيهو من نِر ا ع َ، وفوامة ابنته تس ه بثوبه، فلمو ادتسل نخذ ِوبه فتوشرح بره،  فَو

لَ  مث  ررلى  رروين ا ضررحى، مث انصرررر إهّ  فقررول: مرالبررو  ونهررال  ي نم هرروينء، مررو َرروء بررو؟ فأخلترره خررً ا ررَر
 .يف2)وخل نلّ ، فقول: قد نَران من نَرم، ونّمنو من نمنت فال يقتلهمو

 عر قريش "عبد هللا بن ال  بعري":ع   إسلم شا

ن خصررمو  ننيرردا  نّررو فتحررت مكررة فررّر نبررد هللا بررن ا زبعررر  ا سررهم  إىل َنررران، فلحقرره قررواع الّسررون، فقررد كررو
ًه ابة، وا فرا  فقول  ه: إلاالم، فرا   ا يع

          بغُص            ُنه أحل               رج            لً  تع            دمن ل
 

 يف3)لئ            يم أح            ذ   ع            يش يف جن            ران 
رل ا عظريم ا رذ  ناللّرو بغضره يي  َنرران، و يُردم هللا   ن : فليبق هللا  نو  مدا   لى هللا نليره وارلم هرذا ا َر

نرو  نشرأم مث  اا السرون يسرتنزل دضرب هللا ومقتره نلرى ابرن ا زبعرر  وَنلره، ويسرأل نليو ابرن ا زبعرر  نيشرو  مهي
 .يف4)هللا نن  لده ع اوء ا عذاب ون يمه

فتطويرم تلو البيوم وو لت إىل ابن ا زبعر  وقروم وع يقعرد، وقلرب نمرو ه مث ن اي هللا بره ا،رً، فعرزم نلرى 
ررره إىل مكرررة، وقصرررد  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم وننلرررن اارررالمه، والرررب مرررن  ا ررردخول ع االارررالم، مث تَو

 اول هللا  لى هللا نليه والم نن يستغفر  ه كل نداو   ه، و إلاالم، فقول  ه  اول هللا  رلى هللا نليره وارلم 
، مث نيانه  اول هللا  لى هللا نليه وارلم منره وآنسره، مث خلر  نليره اللرة، وقرد نلر  يف5)إن االاالم جيب مو قبله

                                                           

ً  ا نبوية لبن هشوم )  يف1)  يف.60ر  59/  4ا س

 .3171 قم  ا ب و    يف2)

 يف.307/  4ا بداية وا نهوية )  يف3)

ً  ا نبوية  لصاليب )  يف4)  يف.424/  2ا س

َ  )  يف5)  يف.848/  2انغو
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ًا  السرنو  يعترذ  فيره إىل  ارول هللا  رلى هللا نليره ا روا   نن ابن ا زبعرر   ضر  هللا ننره قرول بعرد إارالمه شرعرا  كثر
 .يف1)والم

قول ابن كثً: كون من نكل ننداء االاالم ومرن ا شرعراء ا رذين اارتعملوا قرواهم ع ه روء انسرلمَ، مث مرن 
و  إىل االاالم و   .يف2)ا قيوم بنصره وا ّذب ننههللا نليه اب توبة واالانبة وا َر

ومررن ا قصرروئد ا رائعررة ا رر  قوتررو ع مرردا ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم وندمرره نلررى  و بررة االاررالم، وأتخررره ع 
 ا دخول فيه:

 (3)من               ع الرمق               اَد بلب               ل  وه               وم
 

 (4)واللي           ل مع           تلُج ال           رواق هب           يم 
 لم                        ه أمح                        د أن أاتي مم                         ا 

 
 حمم                 وم ك                 أنه  فب                   في                 ه 

 أوص         ا ا عل         ى محل           م         ن خ         ري اي 
 

 يف6)، ُس       ُرُح الي       دين غش       وميف5)عريان       ة 
 ال               ذي م               ن إلي                 ملعت               ذر إي 

 
 أه           يم الض           لل يف أان إذ أس           دي  

 ُخط                       ة أبغ                       وى أتم                       ري أايم 
 

 خم                 وم هب                ا وأتم                ري س                هم 
 ويق             ودي ال             ر دى أس             باب وأم             دم  

 
 مش              وم وأم             رهم الغ             واة أم             ر 

 حمم                  د ابلن                  ي آم                  ن ف                  اليوم 
 

 حم                روم ه                ذ  وخمط                  قل               ي 
 أس         باهبا وانقض           الع         داوة مض           

 
 وحل             وم بينن             ا أواص             ر ودع               

 كله         ا  وال         دي   ل           ِف         دىً  ف         اغ ر 
 

 مرح              وم راح              م فإن                زلل               ء 
وهكذا انتهى ا فتح األكل وع يهتو ألهل مكة نر  نو ينهب منهم ي هرم، برل كرون يروم يخرول انسرلمَ  

األمرون قبرل نن تطلبره، وع يضرطرهو انسرلمون بقيروي   مرد  نكثر نمنو  مرن ا يروم ا رذ  اربقه، فقرد نخرذم قرري 
 لى هللا نليه والم إىل ا تفوو  فضال  نن الارت داء وهكرذا َتكرن ا نرف  رلى هللا نليره وارلم بعفروه ا عظريم 
نن يهز ضموئر قري ، وع ي   تم فر ة ع ا تفكً اوإل  والة هذا ا دين ا كر ، وبقو  ا عفو ونمق ا غفرران 

                                                           

ً  ا نبوية )  يف1)  يف  لصاليب.424/  2ا س

 يف.308/  4ا بداية وا نهوية )  يف2)

ً  ا نبوية )  يف3)  يف، ا رواب: مقدم ا ليل.425/  2ا س

 ا صبوا.هبيم: ل ضوء فيه إىل   يف4)

ًانة:  االلة.  يف5)  ن

 دشوم: ش و .  يف6)
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ل االارررالم قلررروب انكيرررَ، فحرروتم مرررن ننرررداء إىل نكثرررر ا نررو  ولء  لمسرررلمَ وينوتررره االنسرررونية إن هرررذا يخرر
 ا عفو وتلو ا عدا ة انتسو ة تزياي اشراقو  كلمو تفكران فيهو، ونَلنو ا نظر ع تفو يلهو.

د هرذه ا وقروئ   ري  فقرري إن براليان وا كثرً مرن برالي انسرلمَ بررل واالنسرونية لعرو  ضوَرة نن تقرم مليررو  ننر
 تبررد  يهشررتهو نمرروم  ررو تَ متنوقضررتَ األوىل وقفررت فيهررو قررري  بكررل َلوهتررو وظلمهررو وقهرهررو  لمسررلمَ، 
وا ثونيررة تراررم  نررو القيقررة انسررلمَ بقيرروي  نبرريهم وهررد   اررو ته وقررد تغوضررت نررن ذ ررو انوضرر  الارروي اب ظلررم 

  تستبد ه بعفو كومل، وندا ة شوملة.

كل نبنوء ا وان من ظلم منهم ومن ظلم إىل االاال  وا وقور وا تأمل ومن مث القترداء جرو قدمره إننو هنيب ب
ا رارررول ون رررحوبه مرررن اررر   رررفحة انوضررر  نمررروم قرررري  وا تعلرررق ابحلوضرررر وانسرررتقبل، وا سرررً قررردمو  حنرررو ا بنررروء 

 وتقوام ا واَبوم، والفظ احلقوب.

 الثامن عشر: غ وة حنني وتعامله مع هوازن:

ًَ    ِع  اللُّ  َنَصررَُكمُ  َ َقرد  ﴿ تعروىل:قرول  َ    َويَررو مَ  َمرَواِاَن َكثِر أ و َنرنُكم   فَرلَرم  تُرغ رنِ  َكثر رَرُتُكم   َنن َ بَررت ُكم   ِإذ   اُلنَر  َشرير 
رُتم مُثَّ  َ اُلبَرت   اأَل  ُ  ِجَرو َنلَري ُكمُ  َوَضروَقت   ِبرِيَن * َو َّير  ََ  َوَنلَرى ُارو ِهِ  َ  َارِكينَرَتُه َنلَرى اللُّ  نَنَرزلَ  مُثَّ  مُّرد  ِمِن  َونَنرَزلَ  ا  ُمرؤ 
نُروي ا رَزاء َوَذ ِروَ  َكَفرُروا   ا َّرِذينَ  تَرَرو َهرو َونرذَّبَ  عَّ   َُ  َواللُّ  َيَشروء َمرن َنلَرى َذ ِروَ  بَرع ردِ  ِمرن اللُّ  يَرتُروبُ  ا  َكروِفرِيَن * مُثَّ  ََ

 [27ر  25ا توبة، آية : ] ﴾َدُفو    َّاِليم  

انسررلمَ اهنزمرروا، وهربرروا مونرردا ا نررف  ررلى هللا نليرره واررلم، ونفررر يسررً مررن ن ررحوبه  ررر بررَ ا قرررآن ا كررر  نن
ُتم مُثَّ  َ اُلَبت   اأَل  ُ  ِجَو َنَلي ُكمُ  َوَضوَقت  ﴿ ِبرِينَ  َو َّير   .﴾مُّد 

ررر بررَ ا قرررآن ا كررر  نن هللا نصررر  اررو ه  ررلى هللا نليرره واررلم ع هررذه انعركررة، ونكرمرره دنررزال ا سرركينة نليرره 
ََ  َوَنَلى َ ُاو ِهِ  َاِكينَرَتُه َنَلى اللُّ  نَنَزلَ  مُثَّ ﴿ ونلى انؤمنَ، فقول تعوىل: ِمِن  .﴾ا  ُمؤ 

 َونَنررَزلَ ﴿ ررر بررَ ا قرررآن ا كررر  نن هللا نمررد نبيرره  مررد  ررلى هللا نليرره واررلم ابنالئكررة ع النررَ، قررول تعرروىل:
ُنوي ا َزاء َوَذِ وَ  َكَفُروا   ا َِّذينَ  تَرَرو َهو َونذَّبَ  عَّ   َُ  .﴾ا  َكوِفرِينَ  ََ

 بَرع ردِ  ِمرن اللُّ  يَرتُروبُ  مُثَّ ﴿ ونكد اربحونه نلرى ننره يقبرل ا توبرة مرن نبرويه، ويوفرق مرن شروء إ يهرو، قرول تعروىل:
 .﴾َدُفو    َّاِليم   َواللُّ  َيَشوء َمن َنَلى َذِ وَ 
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َن بفضل هللا ووق  من ابنوئهم ونسوئهم ع اف  انسرلمَ وبعرد انتهروء انعركرة َروء انتصر انسلمون نلى هوا
ً ، وقررد  َن  راررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم ابةعرانررة وقررد ناررلموا فقررو وا: ي  اررول هللا  إان ن ررل ونشرر وفررد هرروا
َهرً برن  رري نبرو  رري فقرول: ي  ن وبنو من ا بالء موع  م نليو، فومنن نلينرو مرن هللا نليرو، وقروم خطيربهم 

احلظرروئر مررن ا سرربوي خولتررو والواضررنو اليت كررن يكفلنررو و ررو نان ملحنررو لبررن نيب اررر نو  اررول هللا، إَّنررو ع 
رروان نوئرردهتمو ونطفهمررو، وننررت  اررول هللا خررً  ا نعمررون بررن اننررذ  مث ن رروبنو منهررو مثررل ا ررذ  ن رروبنو منررو، َ 

 انكفو َ، مث ننشأ يقول:

 ك             رم  يف هللا رس             ول علين             ا أم             نن
 

 وتنتظ              ر نرج              و  امل              رءُ  فإن                
 إىل نن قول: 

 ترض      عها كن        ق      د نس     وة عل      ى أم     نن
 

 درر   حمض         ها م         ن مبل         وء  ف         وك إذ 
 ترض      عها كن        ق      د نس     وة عل      ى أم     نن 

 
 ت             ذر وم             ا أتيت م             ا ي ين               وإذ 

، وخصو ررررو  نليرررره ا سررررالم نلرررريهم قرررردوو  والررررديثو  فكررررون ارررربب انترررروقهم نررررن بكررررر  نبرررريهم، فعررررويم فواضررررله  
 نليررره وارررلم مرررن ا وفرررد قرررول ترررم: نسررروىتكم ونبنررروىتكم نالرررب إ ررريكم نم فلمرررو  ررر   ارررول هللا  رررلى هللا يف1)ونمومرررو  

ًتنرو برَ نالسروبنو ونموا نرو؟ برل نبنروىتان ونسروىتان نالرب إ ينرو، فقرول  ارول هللا  رلى  اموا كم فقو وا ي  اول هللا خ
 روا إان نستشرف  هللا نليه والم: نمو مو كون ه، و ب  نبد انطلب، فهو  كم وإذا نان  ليت اب نو  فقومروا، فقو 

وابنسرررلمَ إىل  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم ع نبنوئنرررو  - رررلى هللا نليررره وارررلم إىل انسرررلمَ -برارررول هللا 
ونسرروئنو، فررِين اررأنطيكم ننررد ذ ررو، وناررأل  كررم، فلمررو  ررلى  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم اب نررو  ا ظهررر 

يرره واررلم، فقررول: نّمررو مررو كررون ه و برر  نبررد انطلررب فهررو  كررم قرروموا، فقررو وا مررو نمرررهم برره  اررول هللا  ررلى هللا نل
فقررول انهرروَرون: ومررو كررون  نررو فهررو و راررول هللا، وقو ررت النصررو : ومررو كررون  نررو فهررو  راررول هللا  ررلى هللا نليرره 
 واررلم وقررول األقررر  بررن الرروب : نمررو نان وبنررو اررليم فررال، وقررول ُنيينررة: نمررو نان وبنررو فررزا   فررال، وقررول ا عبررو  بررن
مريا  ا سُّلمُّ : نمو نان وبنو اليم فال فقو رت بنرو ارليم: برل مرو كرون  نرو فهرو  رارول هللا  رلى هللا نليره وارلم، 
قررول نبررو  بررن مررريا   برر  اررليم وهنتمرروين؟ فقررول  اررول هللا: مررن نمسررو مررنكم ضقرره فلرره بكررل إنسررون اررُت 

 .يف2)فرائض من نول عء نصيبه، فريوا إىل ا نو  نسوءهم ونبنوءهم

                                                           

 يف.364ر  363/  4ا بداية وا نهوية )  يف1)

 يف.184/  2مسند نمحد )  يف2)
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وع  واية: ... ف طب  اول هللا  لى هللا نليه والم ع انؤمنَ فقول: إن إخروانكم هرؤلء َروىتوان صئبرَ، 
وإين ن يم نن ن ي إ رريهم ارربيهم، فمررن نالررّب مررنكم نن يطيررب ذ ررو فليفعررل، ومررن نالررب نن يكررون نلررى الظرره 

  اررول هللا تررم، فقررول ترررم: إان ل الررىت نعطيرره إيه مررن نول مررو يفرر ء هللا نلينررو، فليفعرررل. فقررول ا نررو : ايبنررو ي
ر  ا نرو  فكلمهرم نرفروىتهم، مث  عوا الىت يرف  إ ينو نرفوىتكم نمركم. فَر ند   من نذن منكم فيه ممن ع أيذن، فوَ 

عوا إىل ا نف  لى هللا نليه والم فأخلوه نهنم ايبوا، ونذنوا  .يف1)َ 

 :  إسلم زعيم هوازن: مال  بن عوف 1

َنررريمهم مو رررو برررن نرررور ا نصرررر ، وقرررد ارررر  ارررول هللا  رررل َن وارررأتم نرررن  ى هللا نليررره وارررلم دارررالم هررروا
فرررأخلوه ننررره ع ا طررروئم مررر  ِقيرررم، فونررردهم بررررّي نهلررره، ونموا ررره نليررره، وإكرامررره جوئرررة مرررن االبرررل إن قررردم نليررره 

نرررور مسررلمو ، ف ررروء مو ررو مسرررلمو ، فأكرمررره ونّمررره نلرررى قومررره، وبعررض ا قبوئرررل اجملرروو  ، و قرررد أتِرررر مو ررو برررن 
ويم قرَيته ندا ا نف  لى هللا نليه والم فقول:  َو

 مبثل              ه مسع                ول رأي                إن م              ا
 

 حمم              د مبث              ل كله              م  الن             ا  يف 
 اجت            ذى إذا لل  ي            ل وأعط            ى أوىف 

 
 غ        د يف عم        ا خي         ك تش        اء فم        ى 

 أنياهب                    ا ع                    ر دت الكتيب                    ة وإذا 
 

 مهن           د ك           ل  وض           رب ابلس           مهري 
 أش                  باله عل                  ى لي                    فكأن                  ه 

 
 (3)ادر  يف مرص      دخ      (2)وس        ا ب      اءة 

 قد كونت ايواته  لى هللا نليه والم م  خصومه مرنة إىل نبعرد احلردوي وهبرذه ا سيوارة احلكيمرة اارتطو   
َن واللفوءهرو إىل  رم االارالم، واخترذ مرن هرذه ا قبيلرة ا قويرة  ن  الربرة   لى هللا نليره وارلم نن يكسرب هروا

َنرريمهم مو نيررة ع اننطقررة ويقويهررو   ررو بررن نررور ا ررذ  قوتررل ِقيررم ع ا طرروئم الررىت ضرريق يضررب هبررو قرروإل ا ِو
َب بعررد نن نالررو  االاررالم اب طرروئم مررن كررل مكررون، فررال  َنمرروء ِقيررم ع ا،ررالص مررن انررأ نلرريهم، وقررد فكررر 
َنمرروء ِقيررم إىل االاررالم مثررل نرررو  بررن مسررعوي ا ثقفرر  ا ررذ  اررو   إىل  تسررتطي  حتركررو  ول فررو  ، فمررول بعررض 

نليررره وارررلم وهرررو ع اريقررره إىل اندينرررة بعرررد نن قسرررم دنررروئم النرررَ، وانتمرررر مرررن ا لحررروب برارررول هللا  رررلى هللا 
َنمرروء ِقيررم  بررواب   اةعرانرة، فررو تقى برره قبررل نن يصررل إىل اندينررة، وننلررن إارالمه، ونرروي إىل ا طرروئم وكررون مررن 

                                                           

 .4318ا ب و    قم   يف1)

 اتبوء : دبو  احلرب.  يف2)

 ا،وي : انقيم ع نرينه وا،وي  ا  ود  ل و ية من انالية ا بيت.  يف3)
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نن يرردفنوه ننرردهم، فرردنوهم إىل االاررالم ونّذن ع ننلررى منز رره، فرمرروه بعضررهم بسررهوم، فأ رروبوا فطلررب مررن قومرره 
 .يف1)م  شهداء انسلمَ ع الصو  ا طوئم

إن االنسون  يع ب من فقه ا نرف  رلى هللا نليره وارلم ع معوملرة ا نفرو ، وع ارعيه احلثير   تمكرَ ييرن 
نيررة، وبيرروصم ا عبرروي  ا كفريررة ع مكررة، ومررو الوتررو، و تررب  ررلى هللا  هللا تعرروىل،  قررد ااررتطو  نن يزيررل معرروع ا ِو

ًا  نلررى مكررة، نليرره واررلم األ مررو  ا تنظيميررة  أل اضرر  ا رر  نضرريفت  لدو ررة االاررالمية، فعررَ نترروب بررن نارريد نمرر
هو  ومعلمو   مربيو   عل معوذ بن َبل مرشدا ، ومَو َن مو رو برن نرور قوئردا  يف2)َو ، و وهردا  ، يف3)، ونَ نلرى هروا
 مث انتمر، وَ   إىل اندينة  لى هللا نليه والم.

  :   الشاعر   إسلم كع  بن زهري 2

َهرً ر ا شرونر ابرن ا شرونر ر وكرون قرد  نو قدم  اول هللا  لى هللا نليره وارلم مرن ا طروئم، َروءه كعرب برن 
ً  " نلرى نن  ه و  اول هللا  لى هللا نليه والم ، مث ضوقت بره األ  ، وضروقت نليره نفسره، والثره نخروه "ُيَر

الذَّ ه من اوء ا عوقبة، إن ع يفعرل ذ رو، فقرول قصريدته ا ر  أييت  اول هللا  لى هللا نليه والم صئبو  مسلمو ، و 
ودا فيهو  اول هللا  لى هللا نليه والم، وا   اشتهرم بقصيد  "ابنت ارعوي" فقردم اندينرة، ودردا إىل  ارول 
هللا  لى هللا نليه والم الي   لَّى ا صبح، مث َل  إ يره ووضر  يرده ع يرده، وكرون  ارول هللا  رلى هللا نليره 

َهررً َرروء يسررتأمنو صئبررو  مسررلمو ، فهررل و  اررلم ل يعرفرره، فقررول  راررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم: إن كعررب بررن 
رل مرن األنصرو ، فقرول: ي  ارول هللا ينر  ونردو هللا نضررب ننقره، فقرول  ارول  ب نليره َ  ننت قوبل منه؟ فِو

 يدته ا آلَّمية ا   قول فيهو:هللا  لى هللا نليه والم: ينه ننو، فقد َوء صئبو ...، وننشد كعب قص

 متب         ول الي         وم فقل         ي س         عاد ابن          
 

 (4)مت            يم  إثره            ا   ي             د مكب            ول 
 رحل       وا إذ الط       رف غ       داة س       عاد وم       ا 

 
 (5)إل أغ         نم قري         ر الع         ني مكح         ول 

 ومنهو: 

                                                           

ً  ا نبوية لبن هشو  يف1)  يف.192/  4م )ا س

 يف.153/  4انصد  نفسه )  يف2)

ً  ا نبوية )  يف3)  يف.443/  2ا س

 مكبول: مقيد.  يف4)

ً  ا نبوية، أليب شهبة )  يف5)  يف.487/  2ا س
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 ب              ه يستض              اء لن              ور الرس             ول إن
 

 مس           لول هللا س           يوف م           ن مهن           د 
 ق        ائلهم ق        ال ق        ريش م        ن عص        بة يف 

 
 ُزولُ          وا أس          لموا مل          ا مك          ة ب          بطن 

 لُبوُس              ُهم أبط              ال الع              رانني ُش              مم  
 

 س       رابيل ا ي        ا يف داود نس       ج م       ن 
 .يف1)ويقول: إنه نو ننشد  اول هللا قصيدته، ننطوه بريته، وه  ا    و م إىل ا،لفوء 

 يف2)قول ابن كثً: هذا من األمو  انشهو   َدا .

 رو:  رول ذكررم األنصرو   رً، فرِن األنصرو   رذ و ويقول: إن ا رارول  رلى هللا نليره وارلم قرول  ره بعرد ذ
 ، فقول:يف3)نهل

 ي          ال ف         ل احلي         اة ك         رم  س         ر   م         ن
 

 (4)يف مقن         م       ن ص       احل  األنص       ار 
 ك           ابر  ع           ن ك           ابراً   املك           ارم ورث           وا 

 
 األخي              ار بن              و ه              م اخلي              ار إن 

 أبذرُع الس                               مهري   املك                              رهني 
 

 قص            ار غ            ري ا ن            دي كس            ولف 
 حمم                         رة أبع                         ني والن                         ا رين 

 
 األبص             ار كليل             ة  غ             ري جلمرك            ا 

 لنب                      يهم ن وس                      هم والب                      ائعني 
 

 وك               رار تع               انق ي               وم للم               وت 
 أدايهن             م ع             ن الن             ا  والقائ             دين 

 
 (5)ابملش                  ريف وابلقن                  ا اخلط                   ار 

                  م نس                كاً  يرون                ه يتطه                رون 
 

 الك          ار م         ن خلق         وا م         ن ب         دماءِ  
 إىل نن قول: 

 كل            ه  علم              األق            وام يعل            م ل            و
 

 (6)ف          يهم لص          د قه ال          ذين أَُم          اري 
 ف              إهنم الن               وم خ              وت إذا ق              وم 

 
 (1)الن             ازلني مق              اري (7)للط             ارقني 

                                                            

 انصد  نفسه.  يف1)

 يف.373/  4.ا بداية وا نهوية )  يف2)

 انصد  نفسه.  يف3)

 مقنب: لونة.  يف4)

 ا،طو : انهتز.انشرع: ا سيم وا قنو: ا رموا:   يف5)

 نمو  : نَويل.  يف6)

 خوم: اقطت، ا طو قون: ا ذين أيتون ا ليل.  يف7)
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َهررً تسررتطي  ا قررول  ن ا شررعراء انعو ضررَ  لرردَّنو  االاررالمية قررد انتهررى يو هررم، فقررد  وداررالم كعررب بررن 
ناررلم ضررررا  بررن ا،طررروب، ونبررد هللا برررن ا زَّبعررر ، ونبرررو ارررفيون بررن احلرررو  ، واحلررو   برررن هشرروم، وا عبرررو  برررن 

ا ، وحتوَّ رروا إىل ا صَّررمِّ االاررالم  وااررتظلوا بلوائرره نررن قنونررة، وإوررون، وع يكتررم بعضررهم  ن تكررون كلمترره مررري
 .يف2)ع ا دفو  نن االاالم، بل كل ايفه إىل َونب كلمته، وهذا من بركوم فتح مكة

 التاسع عشر: ع و الصديق رض  هللا عنه:

 :  حدي  اإلف  1

بر  انصرطلق الويِرة االفرو بعرد فشرل كيردهم ع األوو رة األوىل الا   ا نعرر  الو  اننروفقون ع ننقروب درزو  
َ ررة ا شرديد ، واألنررة ا عظيمرة ا رر  كرون ا قصررد منهرو ا نيررل مرن ا نررف  اةوهليرة، فقرد ننررت اب بيرت ا نبررو  هرذه ا نو

ا ر   قيهرو  ارول هللا   لى هللا نليه والم ومن نهل بيته األاهو ، وكونت اللقة من السلة فنرون االيرذاء واألرن
َيفهو، وبطالهنرو،   لى هللا نليه والم من ننداء ا دين، وكون من  طم هللا تعوىل بنبيِّه وابنؤمنَ نن كشم هللا 
وقررد ارر ل ا تررو يع بررروايم  ررحيحة موقررم انررؤمنَ مررن هررذه ا فريررة، ل ارريمو موقررم نيب نيرروب، ونم نيرروب، 

عررر  تررم ع اليرروهتم مثررل هرررذه ا فريررة، فقررد انقطرر  ا رروال ، وبقيرررت وهرر  مواقررم يتأاررى هبررو انؤمنررون ننررردمو ت
 .يف3)ا د و   تكون نل ، ونظة  ألَيول إىل نن ير  هللا األ   ومن نليهو

وقرد  بر  ا روال  شرهرا  ل يروال  إ يره ع  نن براءهتو ونزول ا وال  ع ذ و: ر  ض  هللا ننهو ر وحتدِنو نوئشة
َُلر ، مث قرول: نمرو بعرد: ي نوئشرة، فِنره قرد شأين بش ء، قول: فتشهد  اول هللا   لى هللا نليره وارلم الير  

، فِن كنت بريأة فسيلِّئو هللا، وإن كنت ننمت بذنب، فواتغفر  هللا وترويب إ يره، فرِن يف4)بلغ  ننو كذا وكذا
م مقو ترررره، ا عبررررد إذا انرررر ر بذنبرررره مث صب إىل هللا صب هللا نليرررره، فلمررررو قضرررر   اررررول هللا  ررررلى هللا نليرررره واررررل

يمعر  الررىت مرو نالرر  منره قطررر ، فقلرت أليب: نَرب  اررول هللا نر  فيمررو قرول: قررول: وهللا مرو ني   مررو  يف5)قلر 
نقول  راول هللا  لى هللا نليه والم، فقلت ألم : نَيف  اول هللا  لى هللا نليره وارلم، قو رت: مرو ني   مرو 
                                                                                                                                                                          

ً  ا نبوية لبن هشوم )  يف1)  يف.168،  167/  4ا س

ً   لشوم   يف2)  .433، 432، 431ص  من معَ ا س

ً  ا نبوية ع ضوء انصوي  األ ليَّة  يف3)  .440ص  ا س

 كنوية نمو  ميت به من االفو.   يف4)

 قل  يمع : ا تف  وذهب.  يف5)
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ًا  مررن ا قرررآن: إين وهللا نقررول  راررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم قو ررت: فقلررت ونان َ و يررة الديثررة ا سررن ل نقرررن كثرر
 قررد نلمررت،  قررد  عررتم هررذا احلرردي  الررىت ااررتقر ع ننفسرركم، و رردقتم برره، فلررأن قلررت  كررم، إين بريأررة، وهللا 
يعلررم نين بريأررة، ل تصرردِّقوين بررذ و و ررأن ان فررت  كررم  مررر وهللا يعلررم نيّنِ منرره بريأررة  تصرردُق ، وهللا مررو نَررد ه 

 .يف1)كم مثال  إل قول نيب يوامو 

يل  َواللُّ  َفَصل   ﴿قول:  تَرَعونُ  لَِ  .[18يوام، آية : ] ﴾َتِصُفونَ  َمو َنَلى ا  ُمس 

قو ت: مث حتو ت، فوضط عت نلى فراش ، قو ت: ونان الينأذ ننلم نيّنِ بريأة، ونن هللا ملِّين برلاءيت، و كرن 
اليررو  يتلررى و شررأين ع نفسرر  كررون نالقررر مررن نن يررتكلم  هللا عَّ  مررر وهللا مررو كنررت نظررن نن هللا منررزل ع شررأين و 

و نن يرإل  اول هللا  لى هللا نليه والم ع ا نوم  ىتي بلِّئ  هللا هبو.  يتلى، و كن كنت نَ 

 ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم ول خرررج نالرررد مرررن نهرررل ا بيرررت الرررىت ننرررزل نليررره،  يف2)هللا مرررو  ام قو ررت: فرررو
، وهرو يروم شروم مرن ِقرل ا قرول يف4)الىت ننه  يتحد  منه ا عرب مثل اةمون يف3)أيخذه من ا ُلالوءِ  فأخذه مو كون

، نرن  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم وهرو يضرحو، فكونرت نوَّل كلمرة يف5)ا ذ  ينرزل نليره. قو رت: فلمرو ُارّرِ 
ل ر فقد برَّن  ر فقو رت نمر  قروم  إ ير ه، قو رت: وهللا ل نقروم إ يره ول نمحرد إل تكلَّم هبو: ي نوئشة نمو هللا نز َو

رل، وننرزل هللا:  روىُتوا ا َّرِذينَ  ِإنَّ ﴿هللا نرز َو ف روِ  ََ رَبة   اِبال ِ رنُكم   ُنص  ً    بَرل    َُّكرم َشررًّا حَت َسرُبوهُ  َل  مِّ  ِ ُكرلِّ   َُّكرم   ُهرَو َخر
ررِ    رنر ُهم ام  َتَسربَ  مَّرو مِّ مث ِ  ِمرنَ  اك  ُهم   هُ تَررَوىلَّ ِكرل َ  َوا َّرِذ  اال ِ ع ُتُمروهُ  ِإذ   َنِظريم  *  َرو َل  َنرَذاب    َرهُ  ِمرنر  ِمنُروَن  ظَرنَّ   َِ ا  ُمؤ 

ِمَنومُ  روىُتوا ِإف رو   َهَذا َوقَوُ وا َخً  ا ِ َنُفِسِهم   َوا  ُمؤ  ََ َ  *  َرو َل  فَُأو  َأِرَو  اِب شُّرَهَداء أَي تُروا عَ   فَرِِذ   ُشرَهَداء ِ َ  بَرَعرةِ  َنَلي رهِ  مُّبِر
َُتُه ِع  َنَلي ُكم   اللَِّ  َفض لُ  ا  َكوِذبُوَن * َوَ و َل  ُهمُ  اللَِّ  ِنندَ  نر َيو َوَ مح  ِخَر ِ  ا دُّ ُتم   َمو ِع  َ َمسَُّكم   َواآل  َنِظريم   َنرَذاب   ِفيرهِ  نََفض 
نَرهُ  * ِإذ   رَواِهُكم َوتَرُقو ُرونَ  ِ َ  ِسرَنِتُكم   تَرَلقَّو   ِإذ   َنِظريم  * َو َرو َل  اللَِّ  ِننردَ  َوُهروَ  َهيِّن رو َوحَت َسرُبونَهُ ِنل رم   بِرهِ  َ ُكرم  َري  َ  مَّرو ِ َفر 

ع ُتُمروُه قُرل رُتم ا ِ ِمث لِرهِ  تَرُعروُيوا َنن اللَُّ  َنِظريم  * يَِعُظُكرمُ  هُب تَرون   َهرَذا ُارب َحوَنوَ  هِبَرَذا نرَّرَتَكلَّمَ  َنن  َنَرو َيُكرونُ  مَّرو  َِ  ِإن نَبَرد 
ََ * َويرُ  ُكنرُتم ِمِن ُ مُّرؤ  َيمِ  َ ُكرمُ  اللَُّ  بَرَِّ  آَمنُروا ا َّرِذينَ  ِع  ا  َفواِلَشرةُ  َتِشري َ  َنن ا َّرِذيَن َيُِبُّرونَ  اَلِكريم  * ِإنَّ  َنلِريم   َواللَُّ  اآل 

                                                           

 هو يعقوب نليه ا سالم.  يف1)

 مو  ام: مو برا ومو فو ب  لسه.  يف2)

 ا لالوء: شد  ا كرب من شد  ا وال .  يف3)

 اةمون: البوم ا لؤ ؤ ا صغً.  يف4)

 ار : انكشم ننه مو جيده من اتم وا ثقل.  يف5)
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نر َيو نَ ِريم  ِع  َنرَذاب   َتُرم   ِخرَر ِ  ا ردُّ رلُ  َل  َونَنرُتم   يَرع لَرمُ  َواللَُّ  َواآل  َتُرهُ  َنلَري ُكم   اللَِّ  تَرع َلُمروَن * َو َرو َل َفض   َ ىُتور   اللَّ   َوَننَّ  َوَ مح 
 .[20ر  11ا نو ، آية : ] ﴾َ اِليم  

فلمو ننزل هللا هذا ع برراءيت، قرول نبرو بكرر ا صرديق  ضر  هللا ننره وكرون ينفرق نلرى مسرطح برن ناِرة  قرابتره 
مسررطح شرريأو  نبرردا  بعررد ا ررذ  منرره وفقررره ر وكررون ممررن وقرر  ع احلرردي  وع يتثبررت وخررو  فيرره ر وهللا ل ننفررق نلررى 

رلِ  نُو  ُروا أَي تَرلِ  َوَل ﴿قرول  عوئشرة مرو قرول، فرأنزل هللا:  تُروا َنن ِمرنُكم  َوا سَّرَعةِ  ا  َفض  ََ  ا  ُقرر َر  نُو ِه  يُرؤ   َوا  َمَسروِك
رِينَ  َِ رَفُحوا َو  يَرع ُفروا اللَِّ  ِع َارِبيلِ  َوا  ُمَهرو  يَرر ُمرونَ  ا َّرِذينَ   َّاِلريم  * ِإنَّ  َدُفرو    َ ُكرم  َواللَُّ  اللَُّ  يَرغ ِفررَ  َنن حتُِبُّرونَ  َنَل  َو  َيص 
َصَنومِ  ِمَنومِ  ا  ُمح  نر َيو ِع   ُِعُنوا ا  َغوِفاَلِم ا  ُمؤ  ِخَر ِ  ا دُّ  .[23ر  22ا نو  ، آية : ] ﴾َنِظيم   َنَذاب   َوَتُم   َواآل 

أَ   إىل مسررطح ا نفقررة ا رر  كررون ينفررق نليرره، قررول: قررول نبررو بكررر: بلررى وهللا  إيّنِ نالرربُّ نن يغفررر هللا ه، فرر
 .يف1)وهللا ل ننزنهو منه نبدا  

 :  الع و يف حروب الردة 2

ً  انفذ ، ونظر  بعواقب األمو ، و رذ و كرون يسرتعمل احلرزم ع  لره، وا عفرو  كون أليب بكر بعد نظر، وبص
ل حترت  ايرة االارالم، فكرون مرن ايواررته ننردمو تقتضر  إ يره احلوَرة، فقرد كرون الريصرو  نلرى لر  شرتوم ا قبوئر

رونهم إىل احلرق، فِنره نرو اات ضر  قبوئرل ا ريمن انرترد  ون اهرم  َنمروء ا قبوئرل انعونرد  بعرد َ  احلكيمة نفوه نن 
ارطو  يو ررة انسررلمَ وقررو  شرركيمتهم ومضرروء نررزوتهم، وان فررت ا قبوئررل جررو ننكرررم وااررتكونت حلكررم االاررالم 

 ررلى هللا نليرره واررلم  نإل نبررو بكررر  ننرره مررن أت يررم ا قلرروب تررر  ااررتعمول ا قررو  مرر   وناررونوا خليفررة  اررول هللا
فرف  ا عقوبة ننهم ونلن ا قول تم، ووظرم نفروذهم ع قبروئلهم   َنموء هذه ا قبوئل، بل ا لَ هنو وا رفق نوفق،

 .يف2) صو  االاالم وانسلمَ

َ تهم ونالسن إ يهم، فقد فعل ذ و م  قي  بن ي غو  انراي  ونمرو بن معد يكررب، فقرد كرونوا فعفو نن 
مررن  ررنوييد ا عرررب ونفراررهم ونكثرررهم شرر ونة، فعررّز نلررى نيب بكررر نن  سرررُهو والرررص نلررى نن يست لصررهمو 
 إلاالم ويستفذُهو من ا  يي بَ االاالم وا رري ، فقرد قرول نبرو بكرر  عمررو: نمرو خترز  ننرو كرل يروم مهرزوم نو 

فعررو هللا، فقررول نمرررو: ل َرررم ألفعلررن، و ررن ننرروي فأالقرره ا صررديق، وع يرتررد مأاررو   ررو نصرررم هررذا ا رردين  ر 
 نمرو بعده قي، بل نالم والسن إاالمه، ونصره هللا ون بح  ه بالء نظيم ع ا فتوالوم.

                                                           

 .2770، مسلم  قم 4141ا ب و    قم   يف1)

 يسر   مد. 256ص  دنو  إىل االاالمص يع ا   يف2)
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ونرردم قرري  نلررى مررو فعررل، فعفررو ننرره ا صررديق، وكررون  لعفررو نررن هررذين ا بطلررَ مررن نبطررول نرررب ا رريمن آا ه 
قد أت م به ا صديق قلوب نقوام قد نويوا إىل االاالم بعد ا ري  خوفو  نو امعرو ، ونفرو نرن ا عميقة وا عريضة، ف
، وبررذ و ناررر ا صررديق قلرروهبم، وامتلررو نفأرردهتم، فكررونوا ع مسررتقبل األيم نصرررا   إلاررالم يف1)الشررع  بررن قرري 

 .يف2)وقو  انسلمَ، ون بحت تم يد نظيمة ع هذا اجملول

 دي:أ   األشع  بن قيس الكن

كون ممن قوتل انسلمَ م  انرتدين ع ا يمن ونو ُت ا قضوء نلى  ي  كند  ونوي نكرمة بن نيب َهرل ومعره 
ا سرربوي واألمخررو ، وبرررفقتهم األشررع  بررن قرري ، ا ررذ   ررو  مبغضررو  إىل قومرره، ولارريمو نسرروىتهم، ألهنررم نرردوه 

فكونررت نسرروء قومرره يسررمينه: ُنرررر ا نررو ،  ارربب ذ ررتهم وألنرره ننرردمو  ررو  انسررلمَ كررون نول مررو برردن برره ا رره،
، ونررو قرردم األشررع  نلررى نيب بكررر، قررول: مرروذا تررراين ن ررن  بررو، فِنررو قررد فعلررت مررو يف3)ومعنرروه بلغررتهم ا غرروي 

نلمررت؟ قررول: َتررنُّ نلرر  فتفكرر  مررن احلديررد وتررزَو  نختررو، فررِين قررد  اَعررت وناررلمت، فقررول نبررو بكررر: قررد 
ه نم فرو  نبنة نيب قحوفة  .يف4)، فكون ع اندينة الىت فتح ا عرابفعلت فزَو

وع  وايررة َرروء فيهررو: فلمررو خشررى نن يقرر  برره قررول: نو حتتسررب ع خررً فتطلررق إاررو   وتقيلرر  نثررريت وتقبررل 
ََو  وقد كون خطب نم فرو  بنت نيب قحوفة مقدمره نلرى  إاالم ، وتفعل يب مثل مو فعلته  مثوه وتري نلى 

ه ونخرهو إىل نن يقدم ا ثونية فمروم  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم، وفعرل  اول هللا  لى هللا نليه والم ف زَو
الشررع  مررو فعررل، ف شررىي نل تررري نليرره، قررول فرردين خررً نهررل بررالي   رردين هللا تعرروىل، فت رروّف  رره نررن ندمرره، 

 ا نررو  وقبررل منرره و ي نليرره نهلرره، وقررول: انطلررق فليبلغرر  ننررو خررً وخلررى نررن ا قرروم فررذهبوا، وقسررم نبررو بكررر ع
 .يف5)ا،م 

 ب   وفد به أسد وغط ان إىل الصديق وحكمه عليهم:

هم نبرو بكرر برَ الررب ُ ليرة نو خطرة  ًّ نو قدم وفد بزاخة ر ناد ودطفرون ر نلرى نيب بكرر يسرأ ه ا صرلح، خر
لقررة ن   زيررة، فقررو وا: ي خليفررة  اررول هللا نمررو احلرررب اجملليررة فقررد نرفنوهررو، فمررو ا،طررة ان زيررة؟ تؤخررذ مررنكم احل

                                                           

 .116،  115ص  ا صديق نول ا،لفوء  لشرقوو   يف1)

 .256ص  ص يع ا دنو  إىل االاالم  يف2)

 .107ص  الركة ا ري   لعتوم  يف3)

 يف.155/  4ص يع ا طل  )  يف4)

 نف  انصد  ا سوبق.  يف5)
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ا سررالا ر وا ُكرررا  وت كررون نقوامررو  تتبعررون نذانب االبررل الررىت يُرررإل هللا خليفررة نبيرره وانررؤمنَ نمرررا  يعررذ ونكم برره، 
وتؤيون مرو ن ربتم منرو، ول نرؤي  مرو ن روبنو مرنكم، وتشرهدون نن قرتالان ع اةنرة، ونن قرتالكم ع ا نرو ، وتردون 

و تدون قرتالان، فرِن قرتالان قتلروا نلرى نمرر هللا ل ييم ترم، فرومتن  قتالان ول ند  قتالكم، فقول نمر: نمو قو 
نمر وقول نمر ع ا ثوين: نعم مو  نيت ونخذ ا صديق برن  ا فو وب  ض  هللا ننه وخضعت بنو نارد ودطفرون 

 .يف1) شرو  نيب بكر

 ج   عيينة بن حصن وطليحة األسدي:

ً  االاررالم، فقررد بعررد نن ُت ا قضرروء نلررى قررو  اليحررة األاررد  ببزاخررة،  نرروي فريررق كبررً مررن ا عرررب إىل الظرر
نرو منره فبرويعهم خو رد نلرى مرو ابير  نليره نهرل بزاخرة  نقبلت بنو نومر بعد هزوة بزاخرة يقو رون: نردخل فيمرو خَر
َن ول  من ناد ودطفون وا ء قبلهم وننطوه  يديهم نلى االاالم وع يقبل نالدا  من نارد ول دطفرون ول هروا

إل نن أيترروه اب ررذين الرقرروه ومثلرروا ونرردوا نلررى نهررل االاررالم ع الررول  يهتررم فررأتوه هبررم.. فمثررل اررليم ول ارر ء 
ًان، و ضررر هم ابحل رررو   و مرررى هبرررم مرررن اةبرررول،  خو رررد برررن ا و يرررد اب رررذين نررردوا نلرررى االارررالم، فرررأالرقهم اب نررر

ً  ابألارو إل، وكترب إىل نيب  بكرر: إن بر  نرومر نقبلرت ونكسهم ع اآلاب ، وخزقهم اب نبول، وبع  بقررّ  برن هبر
بعد إنرا ، ويخلت ع االاالم بعد ترب ، وإين ع نقبل من نالد قوتل  نو اون  شيأو  الىت جييأروين جرن نردا 

، وكررون نيينررة بررن الصررن مررن بررَ األارررإل فررأمر يف2)نلررى انسررلمَ فقتلررتهم كررل قتلررة وبعثررت إ يررو بقرررّ  ون ررحوبه
َ اء نليرره وإ هررواب   سررواه فلمررو يخررل اندينررة نلررى خو ررد بشررد واقرره تنكرريال  برره وبعثرره إىل ا ندينررة ويررداه إىل ننقرره، إ

ً  قررروئلَ: ن  نررردو هللا، ا ترررديم نرررن  هيأتررره تلقررروه  ررربيون اندينرررة مسرررتهزئَ ونخرررذوا يلكزونررره  يرررديهم ا صرررغ
ر ء بره إىل خليفرة  ارول هللا، و قر  مرن ا،ليفرة  والرة ع  يصردقهو االاالم فيقول: وهللا مو كنت آمنت قي، َو

 .يف3)ونمر بفو يديه، مث ااتتوبه، فأنلن نيينة توبة نصوالو  وانتذ  نمو كون منه ونالم والسن إاالمه

، نلررى ا نقرر ، فأاررلم وع يررزل مقيمررو  ع كلررب الررىت مرروم نبررو بكررر، وكررون يف4)ومضررى اليحررة الررىت نررزل كلبررو
و مكرة معتمررا  ع إمرو   نيب بكرر، ومرّر إاالمه هنو  الَ بلغه نن نادا ، ودطفون، ونومرا  قد نالموا مث خرج حن

                                                           

 .210ص  نبو بكر ا صديق  لصاليب  يف1)

 يف.82/  4ص يع ا طل  )  يف2)

 .87ص  ا صديق نول ا،لفوء  يف3)

 ن  نزل ع قبيلة كلب  يف4)
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، وقرد يف1)، فقرد هرداه هللا  إلارالم : مو ن ن  به خلوا ننره ، فقول فقيل أليب بكر: هذا اليحة ، ينبوم اندينة
َوء نند ابن كثً: ونمو اليحة فِنه  اَ  االارالم بعرد ذ رو نيضرو  وذهرب مكرة معتمررا  نيم ا صرديق واارتحى 

وقررد منرر  ا صررديق انرترردين مررن انشررو كة ع فتوالوترره اب عررراب وا شرروم، وَيتمررل نن يكررون  نن يواَهرره مررد  اليوترره
ذ و مرن ابب الالتيرو  ألمرر األمرة، ألن مرن كرون  ره اروابق ع ا ضرالل وا كيرد  لمسرلمَ ل يرؤمن نن يكرون 

ونرره مررن ابب الاتسررالم  قررو  انسررلمَ، فررأبو بكررر  ضررر  هللا ننرره، مررن األئمررة ا ررذين ير ررون  لنررو  خررري  َ 
ًهم ويتأاررى هبررم ا نررو   قررواتم ونفعرروتم فهررو  ررذ و أيخررذ جبرردن الالتيررو  نررو فيرره  ررو  األمررة، وإن كررون ع  ارر

، وهذا ي   نظيم تتعلمه األمة ع نردم وضر  ا ثقرة جرن كونرت ترم اروابق يف2)ذ و وض  من شأن بعض األفراي
 .يف3)ع االحلوي مث ظهر منهم ا عوي  إىل ال تزام اب دين

ً  ونو رلهو  إن وض  ا ثقة ا كوملة هبؤلء وإانوي األنمرول ا قيوييرة ترم قرد َرّر نلرى األمرة ناليروان  ويرالم كثر
ً ، نلررى نن نخررذ احلررذ  مررن مثررل هررؤلء ل يعرر  اهتررومهم ع ييررنهم ول نررز  ا ثقررة مررنهم اب كليررة،  َب خطرر إىل مررني

 .يف4)وهذا معلم من ايواة ا صديق ع ا تعومل م  نمثول هؤلء

ررر  اليحرررة الارررد  إىل يا  قومررره، فأقررروم هبرررو الرررىت خررررج إىل ا عرررراب ، وقرررد كرررون إارررالمه  رررحيحو  وع يف5)َ 
 .يف6)يغمض نليه فيه

إن ناب بكررر ا صررديق  ضرر  هللا ننرره ع يسررتعن ع الررروب ا ررري  ول ع الركررة ا فتوالرروم جرتررد، فقررد كتررب إىل 
و رد برن ا و يرد ونيرو  برن درنم نل يغرزو معهرم نالرد قرد نمو ه نل يستعينوا جرتد ع َهوي ا عدو، ويؤكد نلرى خ

، ويقول ا شعف: كون نبو بكرر  ضر  هللا ننره ل يسرتعَ ع يف7)ا تد الىت يرإل  نيهم فيهم، فلم تشهد نيمه مرتدا  
 .يف8)الروبه  الد من ا ري  الىت موم

                                                           

 يف.59/  9ا تو يع االاالم  )  يف1)

 يف.67/  9انصد  نفسه )  يف2)

 .215ص  نبو بكر ا صديق  لصاليب  يف3)

 انصد  نفسه.  يف4)

 يف.59/  9ا تو يع االاالم  )  يف5)

 يطعن فيه.  يف6)

 .55ص  ا فتنة اليمون ا عوي  نبد هللا بن ابأ ونِره ع االدا   يف7)

 يف.347/  6ا بدايو وا نهوية )  يف8)
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حة بن خويلد مثال  و ذ و كون بعض من ا تد والسن إاالمهم بعد ذ و يستحيون من مواَهة نيب بكر فطلي
يذهب إىل مكة معتمرا ، ومو ااتطو  مقوبلة نيب بكر الىت موم، ونمو نمر  ض  هللا ننه فقد ااتنفرهم بعد نن 

، وقد َوء ع  واية ننه قول يف1)صبوا و لح الوتم ونخذوا قسطو  من ا  بية االاالمية إل ننه ع يول منهم نالدا  
خويلد األاد  ونمرو بن معد  كرب ا زبيد : ااتعن هبمو ول  سعد بن نيب وقوص ع شأن اليحة بن 

، فنستفيد من انة ا،ليفتَ ا راشدين نيب بكر ونمر ا لذين قول ننهمو  اول هللا  لى يف2)تو ينهمو نلى موئة
 .يف3)هللا نليه والم: اقتدوا اب لذين من بعد  نيب بكر ونمر

ررررو  مفتو  الررررة نررررن ن اي، ويكررررون معصرررروم ا رررردم وانررررول، و رررره مررررو نسررررتفيد مررررن اررررنتهمو نن نبررررواب ا توبررررة وا َر
 لمسررلمَ ونليرره مررو نلرريهم دررً ننرره ل يُرروىل شرريأو  مررن نمررو  انسررلمَ انهمررة خو ررة النمررول ا قيوييررة، وذ ررو 
َين  لالتمول نن تكون توبته نفوقو ، وإذا كونت كذ و، وتوىل قيوي  انسلمَ، فِنره يفسرد ع ال   ويقلرب مروا

نمثو ررره مرررن انفسررردين ويبعرررد انصرررلحَ ا صرررويقَ، وَيرررّول اجملتمررر  االارررالم  إىل  تمررر  تسرررويه  احليرررو  فيقررررب
مظرروهر ا فسرروي، فكونررت هررذه ا سررنة ا راشررد  مررن ا،ليفتررَ ا راشرردين حلمويررة اجملتمرر  مررن تسررلل انفسرردين إىل 

يهرره و عررل الكررم هررذه ا سررنة نيضررو  مالالظررة نقوبررة انفسرردين بنقرريض قصرردهم،  ا ررذين يفسرردون مررن قيويترره وتَو
نَل احلصول نلى ا زنوموم وا قيويام، إذا نظهروا ا توبة، ونويوا إىل احلق وا عدل، َيرمون مرن هرذه ا قيرويام 
نقوبة تم، و ينو   كل من تسّول  ره نفسره نن  ررج نرن ا صرواب ويبحر  نرن ا زنومرة  رو جعرويا  ا،رً واتردإل 

و  واالندموج.  وا رشوي وتعط  تم فر ة  لَر

 العشرون: صل  احلسن بن عل  مع معاوية رض  هللا عنهما:

إن انصرروحلة خطررو  مهمررة ع بنرروء ا رروان و ررن تررتم بررال الرروا  ونقررود بررَ كررل فأرروم ا رروان وشرررائح نسرري ه، 
الرروا  ل يكررون فيرره دو ررب ول مغلرروب، بررل يتسررم اب كثررً مررن انسررووا  وا عرردل، نمررال  ع ا و ررول يو ررة ا قررونون، 

 يو ة ا تنمية، ويو ة انواان ويو ة ا داتو  ويو ة ا كرامة.ويو ة احلرية و 

إن مو قوم به احلسن بن نل  بن نيب او رب يعرد اروبقة ص  يرة مهمرة ع وقروئ  انمو ارة ا سيوارية، وهرو إىل 
َونررب ا عفررو ا عرروم بعررد فررتح مكررة يعرردان الررو تَ ص  يتررَ فريرردتَ ينبغرر  ا وقررور ننرردُهو مليررو  وااررت راج قرريم 

                                                           

 يف.375/  10ا تو يع االاالم  )  يف1)

 انصد  نفسه.  يف2)

 .3742 قم  52انن ا  مذ  اننوقب ابب   يف3)
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رد ا كثرً مرن احلرواي  ع ا ترو يع االنسروين تررو   نرو ا ع دا ة وانصوحلة وا عفرو ع مفهومنرو حنرن انسرلمَ ول تَو
َل ا قوي  نلى احلكم وااتبدا ه ضيو  بسيطة وكون احلسن يطلب معرىن نميقرو  هرو محويرة نفسره مرن ارؤال هللا  تنو

ام الروول ا كثرً مرن اتبونره نن يذكرونره هبرو تتمثرل تعوىل  ه نن يموء تراب بسببه، كمو إن احلسن ترفر  نرن مرل  
ع نن معوويررة هررو مررن قوتررل وا ررده نلرر   ضرر  هللا ننرره، و كررن احلسررن كررون نزمرره ل يلررَ نلررى نن انصرروحلة بررَ 
فأرروم األمررة و مونوهتررو هرر  األوىل وفيهررو انصررلحة ا راَحررة واب ترروه تقرردم نلررى مررو اررواهو مررن مشررونر ومعرروين 

 خو ة وش صية.

نق  احلسررن  ضرر  هللا ننرره ا شرررنية، فقررد بويرر  احلسررن بيعررة نومررة وابيعرره األمررراء ا ررذين كررونوا مرر  وا ررده ع ترر
وكررل ا نررو  ا ررذين ابيعرروا ألمررً انررؤمنَ نلرر   ضرر  هللا ننرره، وابشررر اررلطته ك ليفررة، فرتررب انمررول ونمررّر األمررراء 

َاي انقوتلة ع ا عطوء موئة فوكتسرب  ند اةنوي وفرب ا عطوي، و ، وكرون ع وارعه نن  رو  يف1)برذ و  ضروءهمَو
الرراب  ل هررواي  فيهررو ضررد معوويررة وكونررت ش صرريته ا فررذ  مررن ا نواليررة ا سيواررية وا عسرركرية، واألخالقيررة وا دينيررة 
ًهم مرن قروي   وي قي  ين ارعد برن نبروي ، والروُت برن نرد  ا طروئ  ودر وي نوامل كَو تسوند نلى ذ و م  َو

ا قيوييرة ا شر ء ا كثرً، إل نن احلسرن برن نلر  مرول إىل ا سرلم وا صرلح حلقرن  انسلمَ ا ذين ترم مرن ا قرد ام
َهرررده ع انلررررو، ودررررً ذ رررو مررررن الارررربوب ا ررر  ارررريأيت بيوهنررررو  ا ررردموء، وتواليررررد األمررررة، و دبرررة فيمررررو ننررررد هللا و

َل احلسن بن نل  من موقم قو ، وهنو  يلئل تشً إىل ذ و منهو:  وتفصيلهو وقد تنو

  كان ميلكها:  الشرعية اليت1

 قد اختً احلسن بن نل  بعد وا ده اختيو ا  شو ي  ون بح ا،ليفة ا شرن  نلى احل وَ وا يمن وا عراب وكرل 
األمررروكن ا ررر  كونرررت خوضرررعة  وا رررده، وقرررد اارررتمر ع خالفتررره ارررتة نشرررهر، وتلرررو انرررد  تررردخل ضرررمن ا،الفرررة 

 ن مررردهتو ِالِرررون ارررنة مث تكرررون ملكرررو ، فقرررد  وإل ا راشرررد  ا ررر  نخرررل ننهرررو  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم 
ا  مررذ  دارررنويه إىل  ارررول هللا  رررلى هللا نليررره وارررلم اليررر  قرررول: ا،الفرررة ع نمررر  ِالِرررون ارررنة مث ملرررو بعرررد 

 .يف2)ذ و

وقررد نلررق ابررن كثررً نلررى هررذا احلرردي  فقررول: إَّنررو كملررت ا ثالِررون  الفررة احلسررن بررن نلرر ، فِنرره نررزل نررن 
 بي  األول انة إالدإل ون بعَ، وذ و كمول ِالَِ انة مرن مروم  ارول هللا  رلى هللا نليره  ا،الفة نعووية ع

                                                           

 نل  السن ا،ربوال . 67ص  ص يع ا عراب ع ظل احلكم األمو   يف1)

 يف.395ر  397/  6انن ا  مذ  م  شرالة حتفة األالوذ  )  يف2)
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والم، فِنه توّف ع  بي  األول انة إالدإل نشر  من ات ر ، وهذا مرن يلئرل نبرو  اريدان  مرد  رلى هللا نليره 
 .يف1)والم وبذ و يكون احلسن بن نل  خوم  ا،لفوء ا راشدين

، يف2)سررن بررن نلرر  اب،الفررة كثررً مررن نلمرروء نهررل ا سررنة مررنهم: نبررو بكررر ا عررريبوقررد حتررد  نررن شرررنية احل
، و ررو ن اي احلسررن نن يف6)، وابررن ال ررر اتيثمرر يف5)، واننرروو يف4)، وشررو ا ا طحوويررةيف3)وا قوضرر  نيررو ، وابررن كثررً

ا شرروم يتعررب معوويررة ضكررم نن ا شرررنية معرره ألمكررن ذ ررو، و قرروم ب تيررب محلررة إنالميررة منظمررة ع نواررو  نهررل 
َنزنة موقم معووية بينهم، فقد كون ولو قو  معنوية ونفوذا   واليو  ل يستهون بره   كسب ِقتهم نو نلى األقل 

 .يف7)ضكم ا شرنية ا   يستند إ يهو، و كونه الفيد ا راول  لى هللا نليه والم

   تقييم احلسن بن عل  للموقف وقدراته القيادية:2

ن ا نررو  يزنمررون ننررو تريررد ا،الفررة، فقررول: كونررت لرروَم ا عرررب بيررد  فعنرردمو قررول  رره نفررً احلضرررم : إ
ره هللا ، فهرذه شرهوي  احلسرن  ضر  هللا ننره، فِنره  يف8)يسونون من اونت، وَيو بون مرن الو برت ف كتهرو ابتغروء َو

مرن كون ع وض  قو ، و ن نتبونه نلى اارتعداي ألو برة مرن يريرد نو مسرونتهم، كمرو كرون  ضر  هللا ننره ولرو 
انلكرروم ا،طوبيررة وا فصرروالة ا بيونيررة، و رردب ا عوافررة وقررو  ا تررأًِ وا قرررب مررن  اررول هللا مررو جيعلرره نكثررر قررو  

 وَتواكو .

   وجود بعض القيادات الكبرية يف ص ة:3

ً ، كأخيه احلسَ  ض  هللا ننره، ونبرد هللا برن َعفرر،  كون معسكر احلسن بن نل  فيه من ا قيويام ا كب
ًهم فلررو ن اي ا،الفرررة ألنطررى اجملرررول وقرري  بررن ارررعد  بررن نبررروي ، وهررو مرررن يهررو  ا عررررب، ونررد  برررن الرروُت ودررر

                                                           

 .155ص  مرويم خالفة معووية، خو د ا غي   يف1)

 يف.201/  12شرا ا نوو  نلى  حيح مسلم )  يف2)

 يف.134/  11ا بداية وا نهوية )  يف3)

 .545ص  شرا ا طحووية  يف4)

 يف.409/  2فيض ا قدير )  يف5)

 يف.206/  11ا صوانق األرقة )  يف6)

 يف.183/  1ا دو ة األموية  لصاليب )  يف7)

 يف.206/  11ا بداية وا نهوية )  يف8)
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 قيويتررره  لتحرررر  حنرررو تعبأرررة ا نرررو  وا ررردخول ع احلررررب مررر  معوويرررة، ونلرررى األقرررل يكرررون خليفرررة نلرررى يو تررره إىل 
 .يف1)الَ

   معرفته لن سية أهل العراق:4

َاي ترم ع ا عطروء منرذ بدايرة كونت  ه قد ام خو ة ع ا تعومل مر  نهرل ا عرراب،  ومعرفرة نفوارهم، و رذ و 
خالفترره، كمررو نن مهمترره ا رر  قويهررو ع َنرروا مشرررونه اال ررالال  كونررت ن ررعب مررن الربرره نعوويررة، ومرر  ذ ررو 
تغلب نلى ا كثً من ا عوائق ا   واَهته، وم  ذ رو تغلرب نلرى ا كثرً مرن ا عوائرق ا ر  واَهتره، فقرد الروو وا 

نو  ا صلح، ودً ذ و مرن ا عوائرق إل ننره تغلرب نليهرو كلهرو والقرق األهردار ا ر    هرو قتله، و فض بعض ا 
 .يف2)من القن ا دموء، ووالد  األمة، ونمن ا سبيل، ونوي  الركة ا فتوا.. اخل ممو يدل نلى قد اته ا قيويية ا فذ 

   تقييم عمرو بن العاص ومعاوية لقوات احلسن رض  هللا عنه:5

 : ااتقبل وهللا احلسن بن نل  معوويرة بكتوئرب نمثرول اةبرول، فقرول نمررو برن ا عروص: فقد َوء ع ا ب و  
إين ن إل كتوئب ل توىل الىت تقتل نقراهنرو، فقرول معوويرة: ن  نمررو، إن قترل هرؤلء مرن ه  مرو  ا نرو ؟ مرن ه 

لَ من قرري  مرن بر  نبرد ار  نبرد ا ررمحن برن  ر ر ، ونبرد هللا برن بنسوئهم؟ من ه بضيعتهم؟ فبع  إ يه َ 
ل فأنرضو نليه وقول  ه واالبو إ يه  .يف3)نومر بن كرير، فقول: اذهبو إىل هذا ا َر

ر فعمرو بن ا عوص  ض  هللا ننه، ا قوئد ا عسكر  ا شهً، وا سيوا  األنو، وا ذ  نركته احلرروب يقرول: 
  إين ن إل كتوئب ل توه الىت تقتل نقراهنو.

                                                           

 يف.184/  1ا دو ة األموية  لصاليب )  يف1)

 يف.185/  1انصد  نفسه )  يف2)

 .2704ا ب و  ،   ا صلح  قم   يف3)



 

94 
 

ه، فتقييمررره  لموقرررم ا عسررركر   نررره ل يسرررتطي  نالرررد نن ينتصرررر وَيقرررق السرررمو  رررر ونمرررو معوويرررة  ضررر  هللا ننررر
نسكري  إل بعد خسروئر فويالرة  لطررفَ، ول يسرتطي  معوويرة الرىت  رو كرون هرو اننتصرر نن يتحمرل تركرة احلررب 
 مررن ن امررل ونيترروم وقتررل خررً انسررلمَ، ومررو ي تررب نلررى ذ ررو مررن مفواررد كررلإل اَتمونيررة وايواررية واقتصررويية
ًتررَ مررن ن ررحوب  اررول هللا  ررلى هللا نليرره  ونخالقيررة  ألمررة االاررالمية، و ررذ و اختررو  معوويررة ش صرريتَ كب
والم ومن ن حوب ا نفوذ ع اجملتم  االاالم ، وتم الضو  واال ام نند احلسن وُهو من قري  فو ش صريتون 

َمروم ا لتون ن الهمو معووية  ض  هللا ننه تدل نلى الر ره َنروا ا صرلح مر  احلسر ن،     رن ممكرن، وقرد ظرل 
انوقم بيد احلسن بن نل   ض  هللا ننهمو ويد انصرو ه، و رو ع يكرن احلسرن مرهروب اةونرب نرو االتروج معوويرة 
إىل نن يفرروو  ويوافررق نلررى مررو الررب مررن ا شرررو  وا ضررموانم، و كررون نرررر ضررعم َونررب احلسررن، واحنررالل 

 .يف1)كلم نفسه مفووضة نالد نو ينزل نلى شرواه ومطو بهقوته نن اريق نيونه و دخل ا كوفة من دً نن ي

كررون احلسررن بررن نلرر   ضرر  هللا ننهمررو ذا خلررق جيررنح إىل ا سررلم، وكررون  ضرر  هللا ننرره ولررو  ىتيررة إ ررالالية 
واضرررحة انعررروع خضرررعت نراالرررل وبوانررر ، وتغلرررب نلرررى ا عوائرررق وكترررب شررررواه، وترترررب نلرررى  رررلحه نتررروئحب، 

َمررون فكررون ع  ررلحه مرر  معوويررة، والقنرره ون رربح هررذا ا صررلح مررن مفرروخر احلسرر ن نلررى مررر ا عصررو  وتررواه ال
 .يف2) دموء انسلمَ، كعثمون ع لعه  لقرآن، وكأيب بكر ع الربه  لمرتدين

   أهم مراحل الصل :6

 مر ا صلح جراالل من نُههو:

 املرحلة األوىل:

، فتلرو  أترَ نظيمترَ مرن انسرلمَ لحسرن  ن يصرلح هللا بره برَ ف ر  رلى هللا نليره وارلمر ينو  ا رارول 
، فقرد قرول  رلى يف3)ا دنو  انبو كة ا   يفعت احلسرن  ضر  هللا ننره إىل االقردام نلرى ا صرلح بكرل ِقرة وتصرميم
، فلرم تكرن نبروء  يف4)هللا نليه والم: إن اب  هذا ايد، و عل هللا نن يصلح بره برَ فأترَ نظيمترَ مرن انسرلمَ

واررلم، نررن احلسررن بررن نلرر  ننرره ايصررلح هللا برره بررَ فأتررَ مررن انسررلمَ  ررري ننبرروء  اررول هللا  ررلى هللا نليرره 

                                                           

 يف.186/  1ا دو ة األموية  لصاليب )  يف1)

 .134ص  مرويم خالفة معووية ع ص يع ا طل   يف2)

 انصد  ا سوبق نفسه.  يف3)

 .7109 و    قم ا ب  يف4)
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هرة ا رائرد   لحسرن برن  يسمعه احلسن وانسلمون ويصد قوته كو نبوءام ا نبويرة األخررإل، برل كونرت ا كلمرة انَو
 ت نلى مشرونره، نل   ض  هللا ننه ع افوهوته وتصرفوته ومنهحب اليوته، لبد نهنو اللت ع قرا   نفسه، وااتو 

ررده ر وهررو يررتكلم هبررذه  ررت بلحمرره ويمرره وانتلهررو كو ررية مررن ا راررول  ررلى هللا نليرره واررلم ر وهررو نبيرره َو وامتَز
هه وا ليق ع نينيه  لى هللا نليره وارلم، فتمسرو بره كهردر مرن نهردار  ا كلموم  نإل ا سرو  ع ناو ير َو

هذه ا نبوء  ع لي  الركوته واكنوته الىت ع احلردي   اليوته، وكونثل األنلى  ه ع مستقبله، و قد ظهرم آا 
م  وا ده ا كبً ا ذ  َيبه الب البنوء ا ل    رآلابء ا عظروم ا رذين خصرهم هللا جواهرب ومنوقرب، قلمرو يشرو كهم 
فيهررو نفررراي األمررة، وكررون مررن ننرررر ا نررو  هبررو ضكررم ا نبررو ، وا صررحبة، وجيعلرره إَررالل ا عررو فَ وانع بررَ، وقررد 

نلرى نبيرره نلر  برن نيب او ررب بعرد مقتررل نثمرون: نن يعترزل ا نررو  إىل الير  شروء مررن األ   الرىت تثرروب  نشرو 
و  منهرررو فبرررويعو  يون نن تعرررر   َب نالالمهرررو، وقرررول  ررره:  رررو كنرررت ع َحرررر ضرررب لارررت َر إىل ا عررررب نررروا

َم نلرى نن يقوترل  نفسو تم، ومو نزم نل  نلى قتول نهل ا شوم، ونزم نلى ا ت هز، وخرج من اندينة وهو نو
جن ناونه من نصوه، َوء إ يره احلسرن برن نلر  وقرول: ي نبرت ي  هرذا، فرِن فيره ارفو يمروء انسرلمَ ووقرو  

 .يف1)الختالر بينهم

و كررن نلرر  ع يقبررل مررو اشررو  برره احلسررن، ونررن يكررن  يرر   ا نررو  ع فتنررة يون نن يررؤي  مررو يرردين هللا برره مررن 
هررة هررو مو يهررو نمررر جعرررور وهنرر  نررن منكررر، و ي األمررر ، وكررون نلرر  يف2)إىل نصرروبه واحلررق إىل ن ررحوبه  كررل َو

 ضرر  هللا ننرره مصرريبو  ع  نيرره، وقررد ظهرررم انع ررز  ا نبويررة، وبلغررت ذ وهتررو ب بيررة احلسررن بررن نلرر  نلررى ا  بيررة 
 ا رابنية، من كون هذا الموم ا فذ ايدا  َليال .

َا ررة ا بغضرروء  و يسررت ا سرريوي  اب قهررر واررفو ا رردموء نو إهرردا  األمرروال واحلرمرروم، بررل ا سرريوي  بصرريونتهو وإ
وا شحنوء، فصلحه والقنه  ردموء انسرلمَ بلرت فيره ذ و  ا سريوي  ا ر  ل يسرتطيعهو مرن فكرر اب قرو ، وهرو ولرو 
ارفو  منهو، وقد  رو  احلسرن معوويرة والو ره األ رور، فريهم مرن هرو اروم  مدارو ، و كرن فريهم ا كثرً ا كثرً 

فيوء، فمو ن اي نن تراب بسببه قطرر  يم، نو  ردد مسرلم ع هرذا ا سربيل، وإن ا رائارة  ألقروام من ان لصَ األو 
إن ع تكررن  صرريونتهو واليواتهررو والفظهررو وترقيتهررو، فهرر  نررو  مررن ا طررودوم األنمررى وا تهررو  األمحررق، وانغررومر  

إىل دضررب هللا، و عنررة ا تررو يع، وانقررومر  ا رر  فلررب معهررو ا رردمو  وا،ررراب والذلل وا سرربوب، وينتهرر  ن ررحوهبو 
وهررل تررداف  نمررواج ا رردموء ا بشرررية نررل ا عصررو  وا قرررون إل مررن احلرررص نلررى ا رائاررة وا سررلطون وا تكو ررب نلررى 

                                                           

 يف.230ر  229/  7ا بداية وا نهوية )  يف1)

 198ص  انرتضى  لندو   يف2)
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َاهدا  ع ا دنيو وانلو وا رائاة، و و ن ايهرو أليا  احلررب ا طحرون ارنَ وارنَ، و كنره   ا دنيو،  قد كون احلسن 
 .يف1)ويريد الفظ يموء نمة  مد  لى هللا نليه والم كون ينظر إىل ا دا  اآلخر ،

 املرحلة الثانية:

شر  ا بيعة ا ذ  وضعه احلسن  ض  هللا ننه ناواو   قبو ه مبويعة نهل ا عراب  ره، ذ رو ا شرر  ا رذ  نر  
يَ ، فقد نيخل احلسن  ض  هللا ننه بشرراه ع نقليرة ا عرراقيف2)نلى نهنم يسونون من يسوع وَيو بون من َيو ب

 ن خيرو  ا سرلم قوبررل  لنقرود واألخررذ وا عطروء، و رري  فيره إ اي  ا سررلم نلرى احلرررب، فهرو يشررتمل نليهمرو معررو ، 
وإن كون يوال  اب سلم، وهذا ي يرل نلرى نبقريتره والسرن قيويتره، ومعرفتره ابألمرو ، كمرو ننره  ضر  هللا ننره تقردم 

 .يف3) ل الفة نو كونت مصلحة الاالم وانسلمَ ع ذ و

 رحلة الثالثة:امل

وقررو  األوو ررة األوىل لدتيررول احلسررن  ضرر  هللا ننرره بعررد نن كشررم نررن نيترره ع ا صررلح مرر  معوويررة  ضرر  هللا 
 ننه، وهذه األوو ة يبدو نهنو قد َرم بعد اات الفه بقليل.

 املرحلة الرابعة:

  وهررر  ا،مررري  إىل خرررروج احلسرررن يررري  ا عرررراب مرررن ا كوفرررة إىل انررردائن وإ ارررو ه  لقرررو  ا ضرررو بة مرررن اةررري
 .يف4)مسكن بقيوي  قي  بن اعد بن نبوي 

 املرحلة اخلامسة:

هره إىل ا عرراب بعرد نن و رل خرل خرروج احلسرن مرن ا كوفرة إىل  خروج معووية  ض  هللا ننه مرن ا شروم وتَو
 اندائن ييوشه.

 املرحلة السادسة:

 ليهمو.تبويل ا رال بَ احلسن ومعووية ووقو  ا صلح بينهمو  ضوان هللا ن

                                                           

  لصالب. 290ص  خوم  ا،لفوء ا راشدين احلسن بن نل   يف1)

 .156ص  مرويم خالفة معووية ع ص يع ا طل   يف2)

 .290ص  خوم  ا،لفوء ا راشدين  لصاليب  يف3)

 .291ص  انصد  نفسه  يف4)
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 املرحلة السابعة:

 وو ة ادتيول احلسن  ض  هللا ننه، فبعد َنوا مفووضوم ا صلح بَ احلسن ومعووية  ض  هللا ننهمرو شرر  
احلسرن  ضر  هللا ننره ع هتيأرة نفرو  نتبونرره نلرى تقبرل ا صرلح ا رذ  ُت، فقروم فرريهم خطيبرو   يبرَ ترم مرو ُت بينرره 

بعض نسكره  وو َ قتلره،  كرن هللا اربحونه وتعروىل نَنروه كمرو نَنروه  وبَ معووية، وفيمو هو  طب ه م نليه
 .يف1)من قبل

رره ابررن اررعد مررن اريررق هررالل بررن خبرروب،  وكررون موقررم احلسررن فرروه مررو الصررل  رره ع معسرركره وهررو مررو نخَر
يف نرنكم 2قول: ل  احلسن بن نل   ىتو  ن حوبه ع قصر اندائن فقرول: ي نهرل ا عرراب،  رو ع ترذهل نفسر )

 ثال  خصرول  رذهلت: مقرتلكم نيب ومطعرنكم بغلر ، وانتهروبكم ِقلر ، نو قرول:  يائر  نرن نروتق ، وإنكرم  إل
قد ابيعتموين نن تسونوا من اوع وحتو بوا مرن الرو ب، وإين قرد ابيعرت معوويرة، فرأ عوا  ره ونايعروا، قرول: مث نرزل 

 .يف3)فدخل ا قصر

 املرحلة الثامنة:

َل احلسررن بررن نلرر  نررن ا،الفررة وتسررليمه األمررر إىل معوويررة  ضرروان هللا نلرريهم نلعررَ: بعررد نن نَنررو هللا  تنررو
اربحونه وتعروىل احلسرن برن نلرر  مرن ا فتنرة ا ر  وقعرت ع معسرركره، ترر  انردائن وارو  إىل ا كوفرة، وخطررب ع 

ت فيره ا ُتقى، وإن نمحق احلمق ا ف و ، فِن هذا األمرر ا رذ  اختلفر يف4)نهلهو فقول: نمو بعد فِن نكي  ا كي 
نان ومعوويررة إمررو كررون الررق ه تركترره نعوويررة إ اي  إ ررالا هررذه األمررة والقررن يمرروئهم، نو يكررون القررو  كررون لمررر   

َنة   َ َعلَّهُ  نَي  ِ  َوِإن  ﴿كون نالق به م ، ففعلت ذ و:  َ   ِإىَل  َوَمَتو     َُّكم   ِفتر   .[111األنبيوء ، آية : ] ﴾اِل

 

   من أهم أسباب ودوافع الصل : 7

 ونمو نهم األابوب وا دواف   لصلح ا ذ  ُت بَ احلسن ومعووية فه :

 أ   الرغبة فيما عند هللا وإرادة إصلح هذ  األمة:
                                                           

 .139ص  يم خالفة معوويةمرو   يف1)

 تذهل نفس : تسلو نفس .  يف2)

 يف.324/  1. ا طبقوم، حتقيق ا سلم  ) يف3)

 نكي : ننقل، وا كي : ا عقل.  يف4)
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قول احلسن بن نل   ض  هللا ننهمو  يا  نلى نفً بن احلضرم  نندمو قول  ه: إن ا نو  يزنمون ننو تريرد 
رره  ا،الفررة، فقررول: كونررت لرروَم ا عرررب بيررد ، يسررونون مررن اررونت، وَيررو بون مررن الو بررت، ف كتهررو ابتغرروء َو

 .يف1)هللا

 ب   دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم:

، يفعررت احلسررن إىل يف2)إن ينررو  ا راررول  ررلى هللا نليرره واررلم  ن يصررلح بررَ فأتررَ نظيمتررَ مررن انسررلمَ
ون هررذا احلرردي  ا كلمررة ا ت طرريي والاررتعداي ا نفسرر   لصررلح وا تغلررب نلررى ا عوائررق ا رر  ع ا طريررق، فقررد كرر

هة ا رائد   لحسن ع إفوهوته وتصرفوته ومنهحب اليوته، فقرد اللرت ع قررا   نفسره، واارتو ت نلرى مشرونره  انَو
يره، واارتيعوبه وفهمره  ره، برىن مشررونه ال رالال ،  ونالوايسه، واختلطت بلحمه ويمه، ومرن خرالل هرذا ا تَو

ا نبررو  كررون يافعررو  ناوارريو  واررببو  مركررزي  ع إنرردفو  احلسررن  وقسررم مرااللرره، وكررون متيقنررو  مررن نتوئ رره، فوحلرردي 
  ال الا.

 ج   حقن دماء املسلمني:

قرررول احلسرررن  ضررر  هللا ننررره:.. خشررريت نن جيررر ء يررروم ا قيومرررة اررربعون ن فرررو ، نو نكثرررر نو نقرررل كلهرررم تنضرررحب 
 ؟يف3)نوياَهم يمو ، كلهم يستعد  هللا فيم ُهريق يمه

ر هللا واقر ، إذ مو ره يافر  وإن كرره ا نرو ، إين مرو نالببرت نن ه مرن نمرة  مرد وقول  ض  هللا ننه: نل إن نم
 .يف4)مثقول البة من خريل يهراب فيه   مة من يم،قد نلمت مو ينفع  ممّو يضرين، احلقوا بطيتكم

   احلرص على وحدة األمة: ح

ا نرو ، إين قرد ن ربحت  قوم احلسن بن نل   ض  هللا ننهمو خطيبو  ع إالردإل مراالرل ا صرلح، فقرول: نيهرو
، وإين انظررر  كررم كنظررر   نفسرر ، ون إل  ني فررال تررزي وا نلرر   نيرر  إن ا ررذين يف5)دررً  تمررل نلررى مسررلم ضررغينة

 .يف1)تكرهون من اةمونة نفضل ممو حتبون من ا فرقة

                                                           

 يف.206/  11ا بداية وا نهوية )  يف1)

 .7109ا ب و    قم   يف2)

 يف.206/  11ا بداية وا نهوية )  يف3)

 بطيتكم: َهتكم ونوااليكم.  يف4)

 احلقد.ا ضغينة:   يف5)
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وقد حتقق بفضل هللا مث الرص احلسن نلى والد  األمة ذ و انقتصد ا عظريم، فقرد ا أتإل  ضر  هللا ننره نن 
َل نن ا،الفة القنو   دموء انسلمَ وفنبو   لمفواد ا عظيمة ا   اتلحق األمة كلهو ع اننيل إذا بق  مصررا   يتنو
ًهررو وقررد  نلررى موقفرره، مررن ااررتمرا  ا فتنررة واررفو ا رردموء، وقطرر  األ الرروم، واضررطراب ا سرربل وتعطيررل ا ثغررو  ود

َائل من َ ه نن نر   ، يف2)ننرا  ا دنيو الىت ّ   ذ رو ا عروم نروم اةمونرة حتققت ر ضمد هللا ر والد  األمة بتنو
 وهذا يدل نلى فقه احلسن ع معرفته لنتبو  اننيلم، ومرانوته ا تصرفوم.

ونلحظ نن احلسن برن نلر  كرون ينروق  نتبونره ويبرَ ترم يوافعره ويرتقر  هبرم حنرو قنونتره وع يكرن ممرن تقرويه 
ق اريقره وفرق تصرو اته وفهمره حلقروئق األمرو  وسإل بنفسره نن يترأِر اةموهً، وُهه مو يطلبه انستمعون، وإَّنرو شر

بضغي نوام ا نو  مو يامت ا،طوام ا   يسً هبو فيمو  ض  هللا، ومصلحة انسلمَ، وهرذا ي   كبرً  كثرً 
مررن ا قيررويام ا شررعبية ع كررون ا قوئررد هررو ا ررذ  يقرروي نومررة ا نررو  ويرتقرر  هبررم حنررو نهرردافهم، وع مثررل ظرررور 

 سن نوي  يكون ا زنموء بَ نمو :احل

 ر مو تطلبه اةموهً.

 ر من ل يهتم ول يري نلى نالد.

 ر  نمل ا صواب واحلق واال تقوء ابةموهً.

ونرررإل احلسررن بررن نلرر  اختررو  ا طريررق ا ثو رر  وهررو نمررل ا صررواب واحلررق واال تقرروء ابةمرروهً حنررو األهرردار 
واضررحة وخطرروام تنفيذيررة نررل مراالررل وَتهيرردام، ووضرر  شرررو  ا سررومية ا رر    هررو، و ررذ و قرروم بتقررد   ىتيررة 

هة نظره وهذا هو ا صواب وهللا ننلم.  وتغلب نلى نوائق، واهتم دقنو  ان و فَ  َو

، وع يف3)وتذا نو قيل  لحسن مرن بعرض انع ضرَ نلرى ا صرلح: ي نرو  انرؤمنَ، قرول:  لعرو  خرً مرن ا نرو 
 .يف4) عو  نلى ا نو  واي ابن اعد: ... إين اخ م ا

 

 
                                                                                                                                                                          

 .308ص  خوم  ا،لفوء ا راشدين  لصًّالًّيب  يف1)

 .167ص  انتبو ام اننيلم ومرانو  نتوئحب ا تعرفوم  يف2)

 يف.88/  14ص يع يمشق )  يف3)

 يف اانويه ضعيم َدا .329/  1ا طبقوم، حتقيق ا سُّلم  )  يف4)
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 خ   مقتل أمري امل منني عل :

ومن األابوب ا   ينت نمً انؤمنَ احلسن بن نل  إىل ا صلح مو  وّ  به من مقتل نبيه، فقد ذ و فرادرو   
ًا  ع َبهرررة  ًا  ع َبهررة ا عرررراب، ونِررر ادتيو ررره نلررى نفسرررية احلسررن  ضرر  هللا ننررره، فقررد ترررر  ذ ررو فرادرررو  كبرر كبرر

نِررر ادتيو رره نلررى نفسررية احلسررن  ضرر  هللا ننرره، فرر   فيهررو الررزان  وناررى شررديدين، فقررد قتررل هررذا االمرروم ا عررراب، و 
ررره الرررق، وع يرررر  ا،ررروا ج اررروبقته ع االارررالم ونفضرررو ه ا عظيمرررة، و،دموتررره اةليلرررة ا ررر  قررردمهو  ا عظررريم بررردون َو

 شرررريعة نلرررى مسرررتوإل ا دو رررة  إلارررالم فقرررد كونرررت اليوتررره الوفلرررة اب قررريم وانثرررل وا عمرررل نلرررى تكرررري  نالكررروم ا
 وا شعب.

 قرررد كرررون نليرررو   ضررر  هللا ننررره معلمرررو  مرررن معررروع اتررردإل وفو قرررو  برررَ احلرررق وا بوارررل، فكرررون ابيعررر  نن يترررأِر 
 تله نلى انسلمَ نظيمرو ، ف للهرمانسلمون  فقده، ويشعروا اب فراغ ا كبً ا ذ  تركه، فقد كون وق  مصيبة مق

وكررون مقتلرره اررببو  ع تزهيررد احلسررن ع   ررت ن سررنتهم اب ثنرروء وا رر الم نليررهوت ،احلررزن، وفوضررت مررنيقيهم اب رردمو 
، فأضررلتهم ا فررنت واألامررو ،  ؛ نو أررو ا ررذين دمرررهتم مكررو م نخررالب نمررً انررؤمنَ وشرررر  ررحبته نهررل ا عررراب

ا عظريم  ضر   وخليفرتهم ا رّاالرل، واحنرفوا نن ا صرا  انستقيم، ونستث  من نو أو ا صويقَ ان لصَ  دينهم 
َواتو فيمو بعد. هت  عهد ا،الفة ا راشد ، وكونت من نابوب   هللا ننه ون ضوه، فقد كون مقتله ضربة قوية َو

     شخصية معاوية:

إن تسليم احلسن بن نل  ا،الفة إىل معووية، م  ننه كون معه نكثر من ن بعرَ ن فرو  ابيعروه نلرى انروم، فلرو 
 .يف1)ا سبي ا طيب إ يه، وحلو به ع يكن نهال  تو نو المهو

 ك   اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة:

كررون ،ررروج ا،رروا ج نِررر ع إضررعور نمررً انررؤمنَ نلرر   ضرر  هللا ننرره، كمررو نن احلررروب ع اةمررل و ررفَ 
وا نهروان تسببت ع ملل نهل ا عراب  لحرب، ونفو هم منهو، وخو ة نهل ا شوم ع  فَ، فرِن الررهبم  يسرت  

ًهم، فمعركة  فَ ا طوالنة ع تفو ب  يلرتهم، فكرم يتَّمرت مرن األافرول، و ّملرت مرن ا نسروء، بردون كحر  ب د
نن يتحقق مقصرويهم، و رول ا صرلح نو ا تحكريم ا رذ   الرب بره نمرً انرؤمنَ نلر  وكثرً مرن ن رحوبه  كونرت 

انسً مر  نلر   ضر  هللا ننره إىل مصيبة نلى ا عوع االاالم  ل يت يل آا هو ا سيأة، فكون هذا ا ت وذل نن 

                                                           
 .57ص  ا نوهية نن اعن نمً انؤمنَ معووية  يف1)
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، فقررد ااررتلم احلسررن يف1)ا شرروم مررر  نخرررإل إىل فريررق مررنهم َتيررل إ يرره نفواررهم وإن كررونوا يعلمررون نان نليررو  نلررى الررق
رري  ا عررراب مضررطرب ونهررل ا كوفررة مرر ييون ع نمرررهم ، وهررذا  رري  نلررى إاالقرره؛ يف2) ضرر  هللا ننرره ا،الفررة، َو

هنررو  فصرروئل منرره نلررى ااررتعداي  لقتررول، ونلررى  ناررهم قرري  بررن اررعد ف رري  احلسررن وكررن تقويترره، كمررو نن 
ًه من ا قوي   .يف3)ا،زَ   ود

 ع   قوة جيش معاوية:

وع اةونرب اآلخرر كرون معوويرة  ضر  هللا ننره يعمرل بشرىت ا واروئل اررا  ونالنيرة نلرى إضرعور َونرب نهررل 
وخرالر، واَتمعرت نعوويرة  ضر   ا عراب منذ نهرد نلر   ضر  هللا ننره، فوارتغل مرو ا روب َيشره مرن تفكرو

هللا ننره نوامرل اروندم نلرى قرو  َبهتره، منهرو اونرة اةري   ره، واتفروب ا كلمرة نليره مرن نهرل ا شروم، وخلترره 
ه من يفر  األمروال مرن نَرل حتقيرق نهدافره ا ر  يراهرو  بوم مصوي ه انو ية، وندم حتَر االيا ية ع ولية ا شوم، ِو

 .يف4)مصلحة  ألمة

 ل :  شروط الص 8

حتدِت ا كترب ا تو  يرة وانصروي  احلديثرة، ونشرو م إىل الصرول ا صرلح وفرق شررو  وضرعهو ا طرفرون، ومرن 
 نهم شرو  ا صلح:

 أ   العمل بكتاب هللا وسنة نبيه وسرية اخلل اء:

وقد ذكر هرذا ا شرر   مونرة مرن ا علمروء مرنهم: ابرن ال رر اتيثمر ، الير  ذكرر  رو   ا صرلح برَ احلسرن 
ررو ء فيهررو:  رروحله نلررى نن ُيسررلم إ يرره وليررة انسررلمَ، ونن يعمررل فرريهم بكترروب هللا واررنة  اررول هللا ومعوويررة، َو

ً  ا،لفرروء ا راشرردين انهررديَ ، وهررذا ي يررل نلررى ترروقً احلسررن بررن نلرر  أليب بكررر يف5) ررلى هللا نليرره واررلم، وارر
ضر  هللا نرنهم: نن يعمرل ونمر ونثمون ونل  إىل الردِّ َعرل مرن إالرد  ا شررو  نلرى معوويرة برن نيب ارفيون   

                                                           

 .345ص   او ب، نبد احلميد نل خالفة نل  بن نيب  يف1)

 يف.190/  1ا دو ة األموية  لصَّاليب )  يف2)

 .358ص  خوم  ا،لفوء ا راشدين احلسن بن نل   لصَّالَّيب  يف3)

 يف.191/  1ا دو ة األموية )  يف4)

 يف.399/  2ا صوانق انرالة ) يف5)
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، ففرررر  هررررذا ا شررررر  ضرررربي  دو ررررة معوويررررة ع يف1)وَيكررررم ع ا نررررو  بكترررروب هللا واررررنة  اررررو ه وا،لفرررروء ا راشرررردين
عيتهو ومنه هو ع احليو .  ياتو هو ومَر

 ب   األموال:

ز، ذكر ا ب و   ع  حيحه نن احلسن قرول  وفرد معوويرة، نبرد ا ررمحن برن  رر ، ونبرد هللا برن نرومر برن كرير
 .يف2)إان بنو نبد انطلب قد ن بنو من هذا انول، فمن ه هبذا؟ قول : حنن  و به

، يف3)وُ و  نن احلسررن قررول نعوويررة: إن نلررّ  ِنررَدام وُييررواان  فررأالق  رره بيررت انررول حنررو ن بعموئررة ن ررم نو نكثررر
منره هرو ومرن معره نيرول  وذكر ابن نسوكر: يسلم  ه بيت انول فيقض  منه ييونه وموانيده ا ر  نليره، ويتحمرل

، وذهب بعض انرؤ خَ إىل نن ابقروءه مرو ع بيرت انرول معره "مخسرة ماليرَ ي هرم" يف4)نهل نبيه وو ده ونهل بيته
َنرره بيرنهم، ويبقررى نعيشرته  رره وألهرل بيترره وأل رحوبه ، ول شررو يف5)اارتبقوه ألو أرو األررو بَ ا رذين كررونوا معره، يو

َي  األموال نلى بعض اةنوي   .يف6)يسوند ع ختفيم شد  ا توترنن تو

 ج   الع و العام:

ويتضمن اتفوب ا صلح بَ اةونبَ نن ا نو  كلهم آمنون، ل يؤخذ نالد مرنهم هبفرو  نو إالنرة، وممرو َروء ع 
 واية ا ب و  : نن احلسن قول  وفد معوويرة: .. وإن هرذه األمرة نوشرت ع يموئهرو، فكفرل ا وفرد  لحسرن ا عفرو 

، وقررد ُت التفررروب نلررى نررردم مطو بررة نالرررد بشرر ء كرررون ع نيم نلرر ، وهررر  يف7)بوا مررن ا ررردموء ل ميرر  فيمررو ن رررو
قونررررد  اب غررررة األُهيررررة حترررروول يون ال تفرررروم إىل انوضرررر  وتركررررز نلررررى فررررتح  ررررفحة َديررررد  تركررررز نلررررى احلوضررررر 

انطلرق مرن كرل مرو  ، وقد ُت ا توافق انب  نلى ال تزام وا شرنية، الي  ُت ا صلح نلى نارو  ا عفرو يف8)وانستقبل

                                                           

 .54ص  ا شيعة ونهل ا بيت  يف1)

 .2704ا ب و  ،   ا صلح  قم   يف2)

 .64ص  ص يع االاالم  لذهف، نهد معووية  يف3)

 يف.90/  14ص يع يمشق )  يف4)

 .288ص  ع ا تو يع االاالم  شوق  نبو خليل  يف5)

  لصاليب. 324ص  خوم  ا،لفوء ا راشدين  يف6)

 يف.963/  2ا ب و  ،   ا صلح )  يف7)

 يف.192/  1يب )، ا دو ة األموية  لصال342ص  ا دو  ا سيوا   لصفو  ع  د  االاالم  يف8)
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كون بَ ا فريقَ قبل إبرام ا صلح، واب فعل ع يعوقب معووية نالدا  بذنب اوبق، وأتار  برذ و  رلح احلسرن 
 نلى االالسون وا عفو، وأت يم ا قلوب.

وهبذا ا صرلح نخررج احلسرن األمرة مرن مشركلة اارتمرم منرذ إدتيرول نثمرون، وع تنتره إل ددتيرول نلر   ضر  
 هللا ننهمو.

عيرة انتفرق نليهرو إن هذ ه انصوحلة قومت نلى إنطروء األمرون  لنرو  وا عروي  إىل ا شررنية انتأاسرة نلرى انَر
، وانتوب  نسو  ص يرع انسرلمَ بعرد انصروحلة يلحرظ بوضروا  ع اجملتم  وتقد  والد  األمة نلى انصو  ا فأوية

ً  ا رر  ترتبرت نليهررو ارواء بتحقيررق األمرن وا رفرروه َيي  موا يهررو،  اآلا  ا كبر الَتمرون  نو بتوارر   قعرة ا دو ررة و
وهو نمر َيتم نلينو ا يوم ا سرع  بغيرة ا و رول إىل  ريت انصروحلة برَ فأروم اجملتمر  انتنونرة، وتطبيقروم  اار ة 
تؤا  نراللة َديد  من األمن والاتقرا ، وهو نمر يس ن  انتبوهنو إىل نن احلوا  م  كل فأوم اجملتمر  مهمرو 

ت ابم نمرا  ملحو ، ل جيَو ا  اخر  فيره فضرال  نرن فداالرة ا،طرأ ع إشروالة ا نظرر ننره، فم تمعنرو وبرردم اختلف
ا كثرً مررن الالتكوكرروم ا ر  اررقي َررراء بعضررهو قتلرى ع كررل الفوهرروم ونلررى  تلرم اةبهرروم ليررزال ولررو 

  جو يصً بعد ذ و َّنوذَو  ومثول  َيتذإل به. ااتنويا  تذه ا،ل  ا تو  ية نن يفتح اباب  وااعو   لحوا  وانصوحلة

     مبدأ الشورى والختيار:

ونشو م شرو  ا صلح إىل مبدن ا شرو إل والختيرو  َروء ع هنر  ا صرلح ا رذ  ذكرره ابرن ال رر اتيثمر : .. 
ده، بل يكون األمر من بعده "ن  معووية" شرو إل برَ انسرلمَ و وإل نرن احلسرن قو ره: نمرو وليرة األمرر مرن بعر

فيمرو نان اب رادرب ع ذ رو و ررو ن يم هرذا األمرر ع نارلمه. هنررو يتأكرد  نرو هرذا ا فهررم ا ردقيق ا رذ  اارتمر نليرره 
انسلمون الىت بعد مو مروا به من  عوابم لة نيم إىل ا عديد من انواَهوم ا داخليرة ا داميرة إل نن احلسرن 

رر  ابألمررة أل ررلهو األول وهررو نن احلكررم مبرردنه وانتهرروىته  ا شررو إل بررَ انسررلمَ خصو ررو  وهررو مررن قررول ألبيرره َ 
 ض  هللا ننهمو نند بيعته نن يوا  يائر  الختيرو   تشرمل كوفرة نقرو يم ا دو رة انسرلمة وكرون احلسرن ينظرر برىتيرة 
  ً ا شررروب ا رررذ  يعررر  متطلبررروم نصرررره وا تطرررو  ا رررذ  حلرررق ب كيبرررة اجملتمررر  انسرررلم بعرررد نن يخلتررره شرررعوب كبررر

ر بعد ذ رو مرن تو ير  معوويرة األمرر لبنره يزيرد، فرِن األارو  ا علمر  وا بنروء ا قيمر  يؤكرد ونريقة، وبغض ا نظ
 .يف1)نن انسلمَ ع يكن تم من ابيل اوإل ا شو إل لختيو  احلوكم ومراقبة اً ا سلطة

 

                                                           
 .327ص  خوم  ا،لفوء ا راشدين  لصاليب  يف1)
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   نتائج املصاحلة بني املسلمني: 9

ب وإنالهنررو بررَ ا نررو ، الررىت ابتررت تظهررر مررو نن َتررت انصررويقة نلررى انصرروحلة بررَ انسررلمَ ع ا شرروم وا عرررا
يرالء نتوئ هرو االجيوبيرة، فوَتمعرت األمرة فيمرو نررر بعروم اةمونرة وانطلقرت ن لرة ا فتوالروم بعرد نن توقفررت 

َيهرم احلركة ا علمية ع اندينة اننو   ا   قويهو ا   صحوبة ا علموء ومن تلو ا نتوئحب:انَ نديد ، وا

 احدة:أ   توحد األمة حت  قيادة و 

اارررم نررروم  يفه 41)نقررر  ع ا رررذاكر  ا تو  يرررة  لمسرررلمَ  ن ا عررروم ا رررذ  َترررت فيررره انصررروحلة ا كرررلإل نررروم 
اةمونة، فمنذ ذ و ا تو يع  عقوي نديد  كونت تقروي األمرة الكومرة واالرد  ومرن نو رمة ايوارية واالرد ، وممرو 

وقرررد قرررويم انصررروحلة نن ابيررر  كرررل لشرررو فيررره نن ا فضرررل فيررره هلل مث  إلمررروم احلسرررن برررن نلررر   ضررر  هللا ننررره، 
ا صحوبة األاليوء معووية وع ذ و يقول ابن الزم: فبوي  احلسرن مث ُارّلم األمرر إىل معوويرة وابير  ا صرحوبة كلهرم 
نوتررم نررن آخرررهم ابيرر  معوويررة، و نإل نمومترره، ونررتعلم مررن فقرره احلسررن وموقررم ا صررحوبة مررن بيعررة معوويررة فهمهررم 

 ر.ا عميق آليم ا نه  نن الختال

َتِقيم و ِ َراِا  َهرَذا َوَننَّ ﴿ قول تعوىل: رُبَل فَرتَرَفررَّبَ  تَرتَِّبُعروا   َولَ  فَروتَِّبُعوهُ  ُمس   بِرهِ  َو َّروُكم َذِ ُكرم   َارِبيِلهِ  َنرن ِبُكرم   ا سُّ
 .[153األنعوم، آية : ] ﴾َ َعلَُّكم  تَرترَُّقونَ 

بقة مرررن الخرررتالر وا تفررررب مرررن بعرررد مرررو وهنرررى هللا اررربحونه وتعررروىل هرررذه األمرررة نّمرررو وقعرررت فيررره األمرررم ا سرررو
تَرَلُفوا   تَرَفرَُّقوا   َكو َِّذينَ  َول َتُكونُوا  ﴿َوءهتم ا بينوم وننزل هللا إ يهم ا كتب فقول ابحونه  روءُهمُ  َمرو بَرع ردِ  ِمرن َواخ  ََ 

 .[105آل نمران، آية : ] ﴾َنِظيم   َنَذاب   َتُم   ا  بَريَِّنوُم َونُو  َرِأوَ 

 مث بن وا احلسن بن نل  ع  لحه مر  معوويرة مقصرد نظريم مرن مقو رد ا شرريعة مرن  قد حتقق بفضل هللا
والررررد  انسررررلمَ واَتمررررونهم وانصرررروحلة بررررَ انسررررلمَ وا سررررع  إ يهررررو واألخررررذ ابلارررربوب حنررررو أت يررررم قلرررروب 

مَ، انسلمَ، وتواليرد  رفهم مرن ننظرم اةهروي ع نظرر االارالم، ألن هرذه ا،طرو  مهمرة َردا  ع إنرزاَ انسرل
 وإقومة يو تهم وبسي ا عدل بَ ا نو  و ف  ا ظلم ننهم.

ً  فوه ا وان وجيعل مسروئل احلفروئ نلرى حلمرة  تمعنرو وهويتره، وإقومرة  وهذا يلق  نلينو ا يوم مسأو يوم كب
َ  ايوار   ا عدل وحتقيرق انسرووا  ومحويرة احلرريم، هر  نو رويم خطروب وتطبيقروم انصروحلة بعيردا  نرن ن  تنرو

ررو  احلقرروب َيررو ول فيرره كررل ارررر نن يثبررت نالقيترره ع احلكررم، بررل األوىل ا يرروم نن تتوافررق نلررى بنرروء ا رروان وإَ 
 وبنوء يو ة ا قونون وتربية انواان ا صو  انتعلم وانتد ب نلى قيم ا عدل واحلرية وا شو إل.
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 ب   عودة ال توحات إىل ما كان  عليه:

نذ نهد ا نف  لى هللا نليره وارلم والرىت مقترل نثمرون  ضر  هللا  قد كونت من نهم األنمول ا   انطلقت م
ننررره الركرررة ا فتوالررروم ا عظيمرررة ا ررر  محلرررت االارررالم  لنرررو  بقيمررره ا رفيعرررة ومبويئررره احلميرررد  ومقو رررده ا كرورررة، 
وكونررت ا نتي ررة نن يخررل ا نررو  ع ييررن هللا نفواَررو  و كررن فتنررة مقتررل نثمررون  ضرر  هللا ننرره نكررل معرروب ن رروب 

االارررالمية بعرررد الركرررة ا رررري  ع نهرررد نيب بكرررر اليررر  نيإل ااتشرررهوي نثمرررون إىل توقرررم اةهررروي وافررروه  ا ررردنو 
ايور انسلمَ إىل بعضهم ع فتنة كويم تعصم ابألمة االارالمية  رول نن تردا كتهو  محرة هللا اربحونه وتعروىل 

ة اب نصروص ا ر  تبرَ نِرر ا فتنرة بصلح احلسن بن نل  م  معووية  ض  هللا ننهمو وقد امتألم انصوي  ا تو  ير
ع احنسرو  الركررة اةهرروي وكونرت مررن نترروئحب انصروحلة نرروي  الركررة اةهروي إىل مررو كونررت ون ربحت تعمررل ع نهررد 
بهة ا سرتون وخراارون ومرو و اء ا نهرر،  بهة انغرب، َو معووية نلى ِال  َبهوم  ئيسية ه  َبهة ا روم، َو

َمرررة ا ررر  تن رررر إ يهرررو ا دو رررة واجملتمررر  ننررردمو تنقسرررم ا قررروإل، إن توقرررم الركرررة ا فتوالررروم يررردل نلرررى مررردإل األ
وتتعرو   اال ايام، وتسرتبد ابألمرر بعضرهو يون اآلخرر، وابنصرروحلة تعروي ا دو رة واجملتمر  إىل ا عوفيرة وتنطلررق ع 

َ نمليررة هنضرروية وااررعة ونميقررة وتنمررو انرروا ي، و ررن تقرروم مصرروحلة بعيرردا  نررن  رريودة ياررتو ية واضررحة انعرروع تبرر
احلقرروب وحتفظهررو وتسررري ا واَبرروم وتكفررل ال تررزام هبررو و قررد مررر ان ع واننررو ابختنوقرروم نديررد  نلررى انسررتوإل 
ا سيوا  وا ثقوع وا  بو  والقتصوي  واحلقوق  وا عسكر ، واألم  والَتمون ، وحنن ا يوم نالروج مرو نكرون 

 اَ  نن اتدم. صيودة مصوحلة ل تستث  نالدا   علنو ننطلق ع ا بنوء ون  

 ج   حتقيق األمن الداخل :

ومن نتوئحب انصوحلة انهمة نن ا دو رة تفردرت حلركرة َترري واارعة َتثلرت ع ا،روا ج، فقرد تربرت نلرى انصروحلة 
ا تضرييق وا تصرد   ل روا ج واتسرمت الركرة ا،روا ج ع نهرد معوويرة اب عشروائية وال فرول وقلرة ا تنظريم، وكونرت 

رررون بفأررروم قليلرررة ل تلبررر  نن تستأ رررل نواَهرررة ا عنرررم نشررربه مرررو يكرررون بعمليرررو م انتحرررو  لرررون  ألهنرررم  َر
ا ررداخل  ع ن   تمرر  لبررد مررن يو ررة قويررة يلتررم الوتررو شررعبهو ولبررد مررن مصرروحلة ياخررل ا رروان تنهرر  الو ررة 

ذ ررو الالتقررون وتقطرر  ا طريررق نلررى ن   وو ررة لاررتغالل نوضررو  ايواررية نو اقتصررويية نو ِقوفيررة دررً ابيعيررة و 
 ابحلوا  وانصوحلة وإ الا تلو األوضو  ضلول وإَوابم تنطلق من  عوبة ا واق  و ي  فقي فريد الفكو .
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     بروز النهضة العلمية:

رر  جررن معرره مررن ن ررحوبه وبرر  هوشررم إىل  َ رره نعوويررة وَ  ع اندينررة بعررد انصرروحلة تررر  احلسررن ا كوفررة بعررد تنو
َنرومتهم ننرد احلسرن برن اندينة وااتقر هبو، وكون اتوا يون  ل االَالل وا تكرر  والالر ام مرن معوويرة وكونرت 

نل  وكونت اندينة ع تلرو ا فر   يسركنهو نردي كبرً مرن نلمروء ا صرحوبة يضرور إ ريهم نردي مرن ا تروبعَ ممرن 
هتم وهن رروا وهررؤلء كررونوا خليطررو  مررن انهرروَرين واألن صررو  ومررن دررً تتلمررذوا نلررى ا صررحوبة ا علمرروء واررو وا بسرر

انهوَرين واألنصو ، وقد نتحب نن انصوحلة ااتقرا  نيإل إىل الدو  هنضة نليمة وااعة قويهو نلمروء ا صرحوبة 
روبر برن  من نمثول احلسن بن نل ، ونبد هللا بن نمر، ونبد هللا بن نبو ، ونبرو هريرر ، ونبرو ارعيد ا،رد  ، َو

ًا  نلررى احليررو   ا علميررة اليرر  تفرررغ اررالب ا علررم فيهررو  روايررة احلرردي  وتفسررً نبررد هللا، وكونررت نَررواء اندينررة خرر
ا قرررآن، وااررتنبو  األالكرروم ا فقهيررة، فقصرردهو ا نررو  مررن نَررل ا علررم، فقررد كررون هبررو اترردوء والامأنررون ا ررذ  

 يسوند نلى ا علم وا بح .

 ش   اخل ة التارخيية من فت  مكة وصل  احلسن بن عل  رض  هللا عنه:

  يتون ا فرب ا واضح بَ ا عفرو وانصروحلة مرن َهرة وبرَ ا عدا رة احلو رة ا ر  تسرعى  فرتح  تؤكد ا،لصن ا تو
كوفة انلفوم ا سوبقة ومالالقة كل اةزيأوم ممو يشغل ا وان  اره  سنوام نو نقوي ل نالد يقرد  هنويتهرو، مث 

ا قصوص، ممو يعوي بنرو مرن َديرد إىل مىت انوا ل تطبيق تلو ا عدا ة بدون ن  حتول فوه النتقوم وا توا  ع 
 نقطة ا بداية، فيصبح ا ظوع مظلومو  يطو ب هرو بتطبيرق ا عدا رة احلو رة نلرى مرن كرون مظلومرو  وضرحية ابألمر  
ا قريررب كررون ا عفررو ع فررتح مكررة انطالقررة َديررد   إلاررالم وانسررلمَ وينرروهتم بررَ ا عررونَ ومرروذا  ررو ااتسررلم 

دبررة  قررل تقرردير ع تقرردير ا عرردل احلواررم ا ررذ  تفصررل فيرره ا ررتهم وفمرر  األي ررة انسررلمون نشررونرهم ا بشرررية ا را
ً ، ودو بو  مو يضيق  ول ا صفح بعد نن تنكأ اةراالوم من َديد، واب تأكيد فرِن  ويصبح  لقضوء كلمته األخ

كرة تطبيق هذا ا عدل احلوام كرون ايقضر  نلرى ش صريوم مهمرة شرو كت ع  ارم ص يرع ا بشررية لعروء ع الر 
ا فتوالرروم االاررالمية ونظرروم احلكررم ونشررر ا علررم، ا ررذين بنرروا وناسرروا يو ررة مهمررة ع  مررل ا تررو يع االنسرروين ومررو  
كررون  نررو نن نقرررن  ررفحوم مررن ص يررع احلركررة ا علميررة وا فكريررة، وا فقهيررة وافوهرروم ا زهررد ومرردا   ا تصررور، 

 اواهو ع ص يع انسلمَ. وا علوم ا تطبيقية ا   اوُهت كو طب واتنداة، وا كيميوء ومو
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 قرد كررون ا كثررً ممرو ذكررران ونكثررر، ممرو نررتحب نررن الركررة الاتعوضرة اب عفررو وا صررفح اةميرل نررن تطبيررق مفهرروم 
ا عررردل احلوارررم، األمرررر ا رررذ  حتقرررق ابمتنرررو  ا قيررروي ، واأل رررحوب نرررن انطو برررة اب عدا رررة ا صرررو مة  غرررويم ن رررى 

 نية والقتصويية والَتمونية وا ثقوفية وا دينية.ونهدار ننظم من ا نوالية ا سيواية واألم

فمررن ا نواليررة ا سيواررية َيفررظ ا عفررو اةميررل والررد  األمررة ا سيواررية اليرر  يركررز ع الركررة مررو بعررد ا عفررو نلررى 
تصحيح األخطوء وتقوية ا دو ة وإشرا  اةمي  يون إقصوء نن كون مهيمنو نلى األمر من قبرل وتعميرق مفروهيم 

يق وتدوين مبوي  هذا ا تشو   وا تعوي  وتثقيم وتنشأة األَيول نليه.ا شراكة وا تعوون   وا تعوي ، وتِو

ونمو من َهة األمرن فرِن ا عردل احلوارم قرد يقروي إىل  فرض بعرض مرن ايمسرهم هرذا ا عردل بسربب  روور 
ةهررروم مرررن نتررروئحب هرررذا ا عررردل ا ررر  قرررد تكرررون ارررلبو   لحيرررو  نو األمررروال وا نفررروي وهرررو مرررو  رررن تقبلررره ا كثرررً مرررن ا

 احلوكمة اوبقو .

وه  إذ ترفض هذه ا فكر  فِهنو ل تزال َتلو ا كثً من ننو ر ا قرو  انيدانيرة وا سيوارية ممرو جيعرل األوارون 
تقم نلى شفو الروب و رانوم نهلية قد ل  رج منهو ن  منتصر ول حنصد منهو اوإل ترارع ِقوفرة النتقروم 

 وانالالقة.

ًا  ع تلمر  مرو ي ترب نلرى  فرض ا عفرو وانصروحلة وا تغروفر ونمو من ا نوالية القتصويية،  فِننرو  رن لتلرم كثر
من آِر نلى ا وان وانواان بعرد نن يت نردب انت و رمون وتنطلرق مرداف  احلررب ونمرو النتبرو ام االَتمونيرة، 

يرو  ويينيرو  ع الرول فِن ا عفو ا عوم يزيرد برال شرو مرن م رم مكروانم ووشروئح اجملتمر  انتنونرة ِقوفيرو و غروي  ونرق
اختالر األيين وهذا مقصد اا اتي   جيب ا تفكً فيه بدل من اال را  نلرى اريقرة تنتهر  إىل تنروفر وَترزب 
ًا  ل آخررا  فرِن ا عفرو يضر  خرل  ص  يرة  مكوانم اجملتم ، وإنوي  ختندقهو خوفو  من النتقوم ابارم ا عدا رة. ونخر

ا ذ  يوالد ضمً ا وان ويزيرد مرن مسروالوم ا تعروي  وا قبرول ابلخرتالر  تتأا  نليهو ِقوفة األَيول األمر
 وتتعمق ِقوفة تقد  انصلحة ا عومة نلى ا،و ة وانمتد  إىل اآلنية انؤقتة.

إننو ع واننو ا يروم ضوَرة إىل نن نتموارو ونتغروفر،  نؤار  وَّنهرد ،رل  ا عردل ع إالقروب احلقروب وا قسري 
فررررو وا تسررررومح  فررررتح اررررو  األمررررل، و ررررروا ا بنرررروء ا رررر  اررررتتحول إىل منرررروهحب  لتعلرررريم ع مرانررررو  انشررررونر وا ع

هوم  لفكر و ديام  لثقوفة، وإاو   بنوء يارتو  ا دو رة ا ر  ل يقروم نلرى االقصروء والنتقروم وا لمرز كمرو  ومَو
 هو واق  احلول ع بعض ا داوتً ا   تغلبت نزنة النتقوم نلى واضعيهو.
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جنوب إفريقيا: التوازن بني العدل واملس ولية والستقرار والسلم املدي  رون:احلادي والعش
 :(1)واملصاحلة

بدايررة مسررو  معقررد ومتفرروو  الو رره، خرر   11/2/90يشررن االفررراج نررن ا ررزنيم نيلسررون مونررديال بتررو يع 
نرن ذ رو بيرون ا ررئي   ا سلم اندين والنتقول ا دوقراا  بَ الكومة ا بيض وفم  انرؤَتر ا روا ، وننلرن   يرو  

ً  ع نف  ا شهر ا ذ  نفرج فيه نن مونديال.  ي  كل

نشهر ر نلرى وضر  نار  ا تفروو  وا تردابً  3انصبت انفووضوم بَ ا طرفَ ع مراللة نوىل ر يامت قرابة 
م ، وا ذ  نل نرن "ال ترزام انشر    تبديرد منرو  ا عنر1990انستع لة، و د  "بيون ا كوب" ع شهر مو  

 وا تهديد ني كون مصد ُهو، فضال نن حتقيق ال تزام وفق نملية متفووضة المية".

 فهم ا سيوب ومو يشمله من انسو ام وا صيت واألشكول ا   اررا هبرو، ونرول نلرى ضروئهو موضرو  تصرفية 
رفتررره موضررر  النتهوكررروم اةسررريمة حلقررروب االنسرررون، يتعرررَ ااتحضرررو  ا شررررو  ا،و رررة  لصررررا  انريرررر ا رررذ  ن

 َنوب إفريقيو.

نلى خالر ابق  ا ت و ب ا   كون ا صرا  فيهو من نَل ااتالم ا سلطة نو ااتعويهتو مدنيو ، واَره ا سروي 
م ر جرو هرو نظروم فصررل ننصرر  الكمتره ايواررة احلديرد وا نرو  ونارترره 1948نظروم األاب تيرد ر أتارر    يرو  منرذ 

 انَ األ   واالقومة وا طوا   وتس يل ا سكون وتنقلهم.ننظمة قونونية خو ة، كقونون منواق اةمونوم، قو 

وع ظلرره نختررل ومررو   ا نظرروم ا عنصررر  كررل نشرركول النتهوكرروم اةسرريمة، وابنقوبررل واَهررت هررذا ا نظرروم 
قوفية ظلت مسرتفيد  نلرى ا ردوام مرن ينرم إنسروين نرون  متنروم، ومرن ا قيروي   الركوم ايواية نسكرية مدنية ِو

 مونديال.انعنوية  نيلسون 

ونرفررت انواَهررة كررل فنررون احلرررب اندنيررة وا عسرركرية، وهرر  انواَهررة ا رر  انتهررت بعررد قرابررة ِالِررة نقرروي إىل 
وضررعية "ل دو ررب ول مغلرروب" نو كمررو و ررفهو فيمررو بعررد ننررد برردء انفووضرروم، ا قرر  "ييسررموند توتررو" حنررن 

 ،  عررررور وا تو يررَ اب ظرررربو ان مرتبطابنت؛ يضو  ، اويا  وب نهل َنوب إفريقيو ل وكن نن نن و وننتصر إل معو  

  

                                                           

ة احلدي  نن َنوب نفريقيو نخذ من كتوب ي يل الول ا عدا ة النتقو ية، إنداي نمحد شوق  بنيوب تقد  ا دكتو  ا طيب ا بكود بدنم من مؤاس  يف1)
 ا صندوب ا وا   لدمقرااية.
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مكرروفحَ مررن نَررل ا،ررروج مررن هررذا انسررتنق  انتمثررل ع نظرروم الاب تيررد، ل وكررن أليررة  مونررة نن تنتصررر 
 والدهو.

نلى مدا  قرابة ات ارنوام، خضر  مسلسرل تصرفية ملفروم النتهوكروم اةسريمة  عرد  مراالرل ع مراللرة 
رة ع ا زمرون وانكرون ع 90اتفوب "ا كوب" مو   نوىل، وجقتضى ، اتفق نلرى آ يروم وإَرراءام ومسروار متدَ 

 نفق ا تصفية ا شوملة ومن بينهو بصفة  ئيسية:

ر إنشوء فريق نمل نهد إ يه دنرداي "تعريرم  ل ررائم ا سيوارية ع احلو رة ا،و رة ينروب إفريقيرو نلرى قونرد  
مة نوضو  االفراج نن انعتقلَ ا سيوايَ ومرنح احلصرونة فيمرو يتعلرق ابةررائم االفوي  من ا قواند واآل يوم ا الَ 

هو".  ا سيواية نن يتواَدون ياخل َنوب إفريقيو وخوَ 

ر قيوم احلكومة ابختوذ االَراءام ننح احلصونة انؤقتة  قيوييَ وننضوء ع انؤَتر ا وا  هبردر "َتكيرنهم مرن 
 زاموم بيون ا كوب".ا عوي   لمسوُهة ع تنفيذ ا ت

ونلررى ضرروء تقريررر ننررد  صرروص تعريررم اةرررائم ا سيواررية، نبرررم ا طرفررون )احلكومررة والررزب انررؤَتر ا رروا يف 
بهررو خطررة " إلفررراج نررن ا سرر نوء ا نتصررلَ 1990اتفوقررو  انيررو  ع دشررت  م نرررر جررذكر  بريتررو ي، وضررعت جَو

 .يف1)ابنؤَتر ا وا  وبعدم إَراء  وكموم مبوشر "

م ابةريرد  ا ر يرة 1990د الصرول هرذا التفروب، وتتوجيرو  الَرراءام هرذه انراللرة األوىل،  رد  ع نرونل بع
يهيررة  تعريرم اةررائم ا سيوارية ومررنح انعتقلرَ واننفيرَ انتررو اَ  َا   ا عرردل نقرر انبروي  ا تَو إنرالن الكروم   رو

 انؤقتة.ع ا نزانوم انسلحة ا عفو واالنفوء من انقوضو  واحلصونة 

يهيررة  َنررة  لطرررفَ مررن إضررفوء ا شرررنية نلررى انبرروي  ا تَو مكررن هررذا االنررالن وا ررذ   رروغ بدقررة انصررو  انتوا
" وع إاو هرو َترت ي اارة كرل الو رة نلرى الرد  السرب 90" ومذكر  بريتو ي "دشرت 90لتفوب ا كوب "مو  

ار  واوبعره ا قرونوين ومسرتوإل فداالتره "ا بون  ا سيوا   ل رم وا سيوب ا ذ  اقر ر فيره وابيعرة اتردر ا سيو
وهدفه وا عالقة بَ ا فعل واتدر ا سيوا  انراي حتقيقه وفيمو إذا كون قد اق ر تنفيذا  ألمر نو جوافقة اننظمة 

 نو انؤاسة نو اتيأة انعنية".

  

                                                           
 .45ص  ق ي يل الول ا عدا ة النتقو ية نمحد شو   يف1)
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وي  نَررواء شرركلت هررذه االَررراءام مرردخال  مهمررو   رفرر  الررولم ا طرروا   وإاررالب اررراا انعتقلررَ وع ااررتع
ً  ا تحوب ابقر  الاررار واألالرزاب ا سيوارية  األمن وا شرو  ع انفووضوم الول ا داتو  النتقوه وتسري  وت
بعمليرررة انصررروحلة ا وانيرررة ا ررر  ارررتنتظم كقررروإل ايوارررية إىل َونرررب الرررزب انرررؤَتر ا ررروا  ع "اجمللررر  ا تنفيرررذ  

 النتقوه" "و ل  ا تفوو  انتعدي".

وضرررر  ونلررررى خلفيترررره ارالررررت بصررررفة متداخلررررة ِالِررررة قضرررروي اب غررررة ا تعقيررررد: ا بحرررر  ع ع ارررريوب هررررذا ا 
 النتهوكوم وتعويض ا ضحوي وإنوي  أتهيلهم وا عفو ا عوم ع إاو  قضية واالد  ه  انصوحلة ا وانية.

ررة األوىل، ن ررل ا داررتو  النتقررو ه و رردنم مسررو  ا والررد  ا وانيررة وانصرروحلة، كمسررو  ايوارر  انتقرروه اب دَ 
 نبدن انصوحلة ذاته بتأكيده نلى نن:

"يض  هرذا ا دارتو  َسررا  ص  يرو  برَ موضر   تمر  مزقتره النقسروموم وا صررانوم وانعروانم وا ظلرم وبرَ 
مسررتقبل مبرر  نلررى النرر ار ضقرروب االنسررون وا دوقراايررة وا تعرروي  ا سررلمية وآفرروب النرر ار بتنميررة ممنوالررة 

كيفمرررو كرررون  ررون بشررررهتم نو نررررقهم نو ابقررتهم الَتمونيرررة نو َنسرررهم، كمرررو نن   ةميرر  اررركون َنررروب إفريقيررو
 ا بح  نن ا والد  ا وانية وا رفوهية ةمي  اكون َنوب إفريقيو يف ضون انصوحلة بينهم ليعو ".

  ع يكرررن إَنررروَ انراللرررة النتقو يرررة نمررررا  ارررهال  نو نلرررى اريقرررة مسرررتوية فقرررد اارررتغرقت هرررذه انراللرررة قرابرررة ن بررر
م، وهر  انراللرة ا ر  و رفهو ا قر  27/4/1994إىل انت وب مونديال  ئيسو  بتو يع  1990انوام من ينوير 

 كنو نعي  فوب  فيح اوخن ونلى الوفة اتووية".  1994ييسموند "إىل الدوي 

بررة كررون مررن بررَ ا قرررا ام األوىل ا رر  اختررذهو نيلسررون مونررديال بعررد انت وبرره مررن ارررر اةمعيررة ا وانيررة اننت 
 يوقراايو  تشكيله نفوضية احلقيقة وانصوحلة وينوته اةمي  إىل ا تعوون معهو.

ش صررية مشررهوي تررو اب كفرروء  وا ت صرر  مررن  17انشررأت مفوضررية َنرروب إفريقيررو  لحقيقررة وانصرروحلة مررن 
نلرى ِرال   نوع ا طب وا قضوء واحلقروب، و ونيرت فيهرو ا تمثيليرة االقليميرة وا سيوارية وا دينيرة وتروَ  ننضروىتهو

 ةن  ئيسية: ةنة النتهوكوم، وةنة إ الا ا ضر  وإنوي  النتبو ، وةنة ا عفو.

ًج ا قررر  "ييسرررموند توترررو" وثرررل  رررل ا ررردين ا بررروَ  وا عميرررد ا سررروبق ةوهونسرررب نارررندم  ائارررة ا ل نرررة إىل َ 
 ة مصد ا  ِري   فهم ا كتوب ا قيم "ل مستقبل يون  فح"  لق  ييسموند نن فربة مفوضية احلقيقة وانصوحل
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ننمق  ت ربة َنوب إفريقيو وفضال  نن كونه  وي ا  نن  ئي  ا ل نة فِن  والبه ع نف  ا وقرت ش صرية 
َ  ع ا نسق ا دي .  قويمة من ننموب ا تسومح ومن مذهب نقد  َيتل فيه الن ار مكونة اب 

 ت ربررة فرريمكن ا وقررور نلررى مالمررح  ئيسررية نمررو  صرروص انرتكررزام ا فلسررفية، االنسررونية، احلقوقيررة، تررذه ا
 منهو:

ر ناتند نمل مفوضية احلقيقة وانصوحلة نلى ا تأ يل ا داتو   نفهوم انصوحلة واارتهدر ع نملهرو إجيروي 
َن يقيق بَ متطلبوم ا عدل وانسؤ ية وا سالم اندين وانصوحلة".  "توا

َية، الي  "ل نالد ر ناتبعدم ا ل نة خيو  "نو نبو غ" ا ذ  نالد  ددا  ا حلرب ا عونية ألوكمة  رم  ا نو
من انعسكرين كون ع موق  فر  ندا ة اننتصرين فال نالرد منهمرو انتصرر انتصرو ا  الو رو  يسرمح  ره برذ و، برل 

َب نلى انستوإل ا عسكر ".  و لنو إىل مأ

َا  قضوئيو  نو شبه قضوئ  وهرو إشرك ول نِرً ع كرل ا ت رو ب، ر  صوص ابيعة ا ل نة، وفيمو إذا كونت َهو
انتل  ئيسهو "نن انفوضية وايلة نكثر فعو ية من األكمة  لو ول إىل احلقيقرة، مرويام نن انعنيرَ كرونوا مطرو بَ 
ابليلء ابن افوم كوملة من نَل احلصول نلى ا عفو، وهكذا انقلبرت ا عمليرة ا قضروئية ون ربح نلرى انهتمرَ 

 هم مستعدون  لبوا بكل ش ء".نن يثقلوا كوهلهم اب وقوئ  و 

فيمو يتعلق بتقردير واروئل الهتروم واالِبروم ضرد انسرؤو َ نرن النتهوكروم اةسريمة وقرو  األي رة ر وهر  مرن 
ننتقد االشكو يوم ا   ان ضت ا،لاء ا دو يَ، ر يؤكرد ا قر  توترو بعرض اارتنتوَوته انريرر  ع بعرض َوانرب 

 هذا انوضو .

ى ا سررر وا سررلطوية معررو نلررى إخفرروء احلقيقررة ع منررواق ا ظررل مررن ص  نررو، وانلفرروم "  قررد  ررح احلفرروئ نلرر
ن رربحت  ررعبة ا تنرروول وا شررهوي  هررو َ ع ا غو ررب نو مرروتوا، نو يرفضررون ا تحررد ، وكررل مررو تبقررى فعليررو ، وع 

ً  وا صررويقة اب نسرربة نررن بقرروا  نلررى قيررد احليررو ، ندلررب احلررولم هررو ا ررذكريم انؤنررة وا شرركو  ا غريزيررة وا،طرر
 كنهرررو شررركو  يسرررتحيل حتويلهرررو نلرررى ال رررحب يامغرررة وموضرررونية يسرررند بعضرررهو ا ررربعض وتصرررمد نمررروم  ررررامة 
ا قونون" نلمو  نن نديا  هومو  من ا ذين مثلوا نموم ةنة احلقيقة وانصوحلة كونوا مرن" مررتكف اةررائم واالنتهوكروم 

 لدو ة التالر ا دلئل وإخفوء َرائمهم".واةنح وا ذين ع يفتهم ااتعمول ا واوئل انهمة  
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َن برَ ا عردل وانسرؤ ية واالارتقرا   ر و صوص إشكو ية ا عفو نلرى اةنرو ، وضرعهو واللهرو ع مرتكرزام ا تروا
 وا سلم اندين كمكوانم ناواية نعوي ة انصوحلة وع يتم ا نظر ع ا عفو بصفة نومة نو آ ية.

لعفررو ان يكررون نومررو  نو توموتيكيررو ، كررون مررن ا ضرررو   ان يتقرردم اررو بوه " ع الو ررة َنرروب افريقيررو مررو كررون  
بطلب فري ، مث ا تقدم اموم ةنة ه  ا واليد  انؤهلة الختوذ ا قرا  إذا كون يست يب  لشررو  ا صرو مة انطلوبرة 

 الارربوب ا رر  الررىت وررنح تررم ا عفررو... تررذا ا سرربب ُت ااررتبعوي ا،يررو  ا ثرروين انتعلررق بعفررو نرروم إذ بإلضرروفة إىل
ابق ذكرهو، نالسسنو إالسسو  نميقو  ابن الب ا عفرو ا عروم يشربه  دبرة ع فقردان ا رذاكر ، و قرد لالرظ نالردان 

  ن ل نالد منو  ه ا سلطة ع  و انوض  بضربة من ا عصو ا سحرية.

 ررذاكر  وهنررو وضررعت ا ل نررة قضررية ا عفررو ك يررو  ا رر  بررَ اختيررو ين متطرررفَ:  وكمررة نو نبررو غ او فقرردان ا
 تلَ قيمة االَتهوي ا ذ  قدمته َنوب إفريقيو.

  ً فلررى هررذا االختيررو  ع نفررو ممنرروا بشرركل فررري  مقوبررل ان افرروم كوملررة ذام نالقررة ابالنتهوكرروم ا،طرر
 انرتبكة".

يتعرررَ ا ترررذكً  ن ارررلطة انفوضرررية ع إقررررا  ا عفرررو نو  فضررره اارررتندم إىل اختصررروص تشرررريع  نقرررره ا لنرررون 
 يم شرواه بدقة ع:والد

ررر نن تكرررون الفعرررول ا رر  يطلرررب بسرررببهو ا عفررو، قرررد اق فرررت مرررو بررَ ا سرررنة شرررهدم  ررز   شرررو بفيل ر بدايرررة 
 ا ستينوم ر وانة توه ا رئي  مونديال ر منتصم ا تسعينوم ر .

 ن تكون ذام يواف  ايواية، ومو ات من ارر الركوم مع ر هبو   يو .نر 

  افوم اندانة قد اال مت قوند  ا تنواب.ر نن يتقدم انعنيون ان

كمررو نرر  ا قررونون نلررى انرره ننررد ااررتكمول هررذه ا شرررو  يصرربح ا عفررو قوئمررو  ودمكررون ا ضررحوي االنرر ا  
 .يف1)نليه وتليره ابنتبو  نن ا قضوء هو اةهة ان تصة  عر  ااتأنوفهم  صو ه

 

  

                                                           
 نمحد شوق . 50ر  45ص  ننظر: ي يل الول ا عدا ة النتقو ية  يف1)
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 احلة:الثاي والعشرون: م وضية جنوب إفريقيا للحقيقة واملص

 اإلنشاء والعضوية:

   مصدر اإلنشاء:1

أتاسرررت مفوضرررية َنررروب إفريقيرررو  لحقيقرررة وانصررروحلة، إِرررر تصرررديق متبرررويل برررَ  ئررري  اةمهو يرررة و ئررري  
ب إنالن نلى قونون ا والد  . 1995  وانصوحلة ا وانية  عوم ا لنون، الي  وافق نيلسون مونديال وجَو

   اعتبارات اإلنشاء:2

 ة ا قونون النتبو ام ا سيواية وا داتو ية واالنسونية من وض  انفوضية.ر نو يم ييبوَ

ر ُت ا تأكيد نلى نهدار انفوضرية ع ا ديبوَرة، وع نطروب انقتضريوم اننظمرة  الختصو روم )ننظرر ا فقرر  
 انوا ية انتعلقة ابلختصوص ا نون يف.

 ر َتثلت النتبو ام ا تو  ية النشوء انفوضية ع:

يف يررروفر َسررررا  ص  يرررو  برررَ 1993 عررروم  200)قرررونون  قرررم  1993و  لهو يرررة َنررروب إفريقيرررو  عررروم رررر يارررت
موض   تم  شديد االنقسوم، مواوم اب نزا  وا صرا  وانعوان  وا ظلم، وبرَ نفرق مسرتقبل  مبر  نلرى النر ار 

ا نظرررر نرررن ا لرررون وا عررررب  ضقررروب االنسرررون وا دوقراايرررة وا تعررروي  ا سرررلم  برررَ مرررواا  َنررروب إفريقيرررو، بغرررض
 وا طبقة وا عقيد  واةن .

ر إالقوب احلقيقة فيمو يتعلق  الدا  انوض ، واب دواف  والالدا  ا ر  ا تكبرت خالترو انتهوكروم َسريمة 
 حلقوب االنسون، وإنالهنو، الىت ل يتكر  ا تكوب نفعول مموِلة ع انستقبل.

واا  َنرروب إفريقيررو وا سررالم كمررو يررن  نلررى ذ ررو ا داررتو  ررر نن ا سررع  إىل ا والررد  ا وانيررة و فوهيررة كررل مرر
 وإقرا  انصوحلة بَ مواا  َنوب إفريقيو وإنوي  إنمو  اجملتم .

   العضوية والتكوين:3

 ر َتيزم مفوضية َنوب إفريقيو من هيأة مركزية ومن ةون خو ة.
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 تشكيل امل وضية 1/3

 تكونت انفوضية من:

 مفوضو . 17يد نن ول يز  11ر ندي ل يقل نن

َ اء.  ر يقوم ا رئي  بتعيَ انفوضَ اب تشوو  م   ل  ا و

َين ول َيتلون مكونة ايواية نو ية.  ر اختً انفوضون من بَ نش وص منوابَ ولئقَ دً منحو

 ر ندم اختيو  نكثر من ش صَ  يسو من مواا  َنوب إفريقيو.

 اةريد  ا ر ية.ر ننلن قرا  ا رئي  بتعيَ انفوضَ ع 

 ر ننلن ا رئي  نالد انفوضَ  ئيسو ، وآخر انئبو   رئي  انفوضية.

 ر َوَ أل  مفو  نن يستقيل من منصبه كمفو  ع ن  وقت شوء، بتقد  ااتقو ة مكتوبة إىل ا رئي .

رررر َررروَ  لررررئي  نن يقيرررل ن  مفرررو  مرررن منصررربه بسررربب إاررروء  ا تصررررر، نو ا ع رررز نو نررردم ا كفررروء  ا ررر  
 ديهو ةنة مش كة بعد تلق  كتوب من اةمعية ا وانية ومن  ل  ا شيو .حت

 الل ان اخلاصة:  

نملت ا ل ون ا،و ة حتت إشرار انفوضية ابنتبو هو متفرنة ننهو، و فعت إ يهرو تقرو ير مؤقترة وتو ريوم، 
 َ مهومهو، وهذه ا ل ن ه :ونند إَتوم مهومهو قدمت تقريرا  شومال  نن كل ننشطتهو وقرا اهتو انرتبطة دَنو

 :أ   جلنة انتهاكات حقوق اإلنسان

تكونررت مررن  ئرري  وانئررف  ئرري ، وُهررو مفوضررون نينتهمررو انفوضررية، ومفوضررون آخرررون ع وظرروئم الررديهتو 
ا ل نرررة، كمرررو اارررتعونت ا ل نرررة جرررواانَ مرررن َنررروب إفريقيرررو منواررربَ مرررؤهلَ، ذوو خرررل  دَرررراءام ا تحقيرررق 

 وتقص  احلقوئق.

 :جلنة الع و ب  

الِة ننضوء آخرين منوابَ ومؤهلَ. ،وانئب  ئي  ،تكونت من  ئي   ِو
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نررَ  ئرري  اةمهو يررة  ئرري  ا ل نررة، وهررو قررو ، وانئبررو   لرررئي ، ونضرروا  آخررر، كمررو نررَ بعررد ا تشرروو  مرر  
 انفوضية، مفوضَ اِنَ كأنضوء ع ا ل نة.

 :جلنة التعويض وإعادة التأهيل 2/3

من  ئي  وانئرب  لررئي  ومخسرة ننضروء نلرى األكثرر ومفوضرَ تعيرنهم انفوضرية، كمرو تعرَ  تتكون ا ل ون
 ا ل نة نش و و  منوابَ مؤهلَ، ويبقى  ئي  ا ل نة وانئبه من انفوضَ ا ذين تعينهم انفوضية.

 :الختصاصات وحتديد املس وليات وقضية الع و

   الختصاص ال مه4

إىل ا فرر   انسررمو  بتررو يع  1960مررو   1  ع ا فرر   ا تو  يررة انمتررد  مررن الرردي ا قررونون الختصرروص ا ررزم
 انة. 34النقطو  انق ا ع ا داتو ، وبذ و فِن الختصوص ا زم  قد ال مو يربو نلى 

   الختصاص النوع 5

ومرن خرالل و ي االختصوص ا نون  ا عوئرد  لمفوضرية جقتضرى ا قرونون مرن خرالل ا فقرر  انتعلقرة ابألهردار 
 االالولم ا،و ة جوضو  االنتهوكوم اةسيمة حلقوب االنسون.

 أكدت الهداف على:

 ر تعزيز ا والد  وانصوحلة ا وانية ع  وا من ا تفوهم تتعوىل فوب  رانوم وإنقسوموم انوض  من خالل:

نسرررون، وا ررر  رررر  ارررم  رررو   كوملرررة قرررد  االمكرررون  طبيعرررة وناررربوب  ومررردإل االنتهوكررروم اةسررريمة حلقررروب اال
إىل ص يررررع االنقطررررو ، ويتضررررمن ذ ررررو ارررروابق، وظرررررور،  1960مررررو  / آذا   1ا تكبررررت خررررالل ا فرررر   مررررن 

هرروم نظرر األشرر وص انسررؤو َ نررن  هرروم نظررر ا ضرحوي، ويوافرر ، وَو ونوامرل وارريوب تلررو االنتهوكروم، وَو
 ا تكوب االنتهوكوم، وذ و من خالل إَراء حتقيقوم ونقد َلسوم ااتمو .

يل منح ا عفو  ألش وص ا ذين يكشفون كشفو كرومال  نرن كرل احلقروئق انتعلقرة  فعرول مرتبطرة هبردر ر تسه
 زموم هذا ا قونون.ايوا ، وا ذين وتثلون  كل مستل

ررر حتديررد وإنررالن مصررً ومكررون ا ضررحوي، و ي ا كرامررة اندنيررة واالنسررونية تررؤلء ا ضررحوي، دنطرروئهم فر ررة 
هذه النتهوكوم ا   كونوا ضرحويهو، واب تو رية دَرراءام تعويضرية.  صروص هرذه  سري  وايهتم ا،و ة نن 

 النتهوكوم.
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ررررر إنررررداي تقريررررر يعطرررر  بيرررروان  كررررومال  قررررد  االمكررررون  فعو يرررروم وااررررتنتوَوم انوفضررررية، ويتضررررمن تو رررريوم 
 الَراءام  لحيلو ة يون إنتهو  القوب االنسون ع انستقبل.

 وع النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان على:كما أكد القانون خبصوص موض  

 النتهوكوم اةسيمة حلقوب االنسون، جو فيهو النتهوكوم ا   كونت َزءا  من َّني منتظم من االاوء .

ابيعررة ونارربوب ومرردإل النتهوكرروم اةسرريمة حلقرروب االنسررون، ويتضررمن ذ ررو ا سرروابق وا ظرررور، وا عوامررل 
هوم ا نظر   ا   نيم إىل إ تكوب هذه االنتهوكوم.وا سيوب، وا دواف  وَو

 هوايم كل األش وص وا سلطوم، وانؤاسوم وا تنظيموم انتو اة ع هذه االنتهوكوم.

حتديد مو إذا كونت هذه االنتهوكوم نتي ة ختطيي مقصوي من َونب ا دو ة نو نو مرن َونرب يو رة اروبقة 
 نو نية  مونة نخرإل نو فري آخر.نو ن  من نَهزهتمو، نو ن  تنظيم ايوا ، نو الركة حترير 

 انسؤول نن هذه النتهوكوم، اواء كونت ايواية نو دً ايواية.

وخبصوص م هوم النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان حدد قانون امل وض ية أبهن ا، تع ه إنته اك حق وق 
 اإلنسان من خلل:

 ا قتل، نو الختطور، نو ا تعذيب نو انعوملة انهينة أل  ش  .

نيرررة  وو رررة نو مرررؤامر ، نو حترررريض نو إا  ، نو ن/  نو تررردبً ا تكررروب فعرررل، يكرررون قرررد نرررتحب نرررن  ررررانوم 
إىل ص يررع النقطررو  ياخررل نو خررو ج اةمهو يررة،  1960مررو  /آذا   1انوضرر ، وُت ا تكوبرره خررالل ا فرر   مررن 

يهو  نو نمرا  من ن  ش   يتصرر بد  اف  ايوا .وكون ا تكوبه نتي ة، نو ختطيطو ، نو تَو

   حتديد املس وليات وقضية الع و: 6

نشرررران ع معرررر  ا قسرررم انتعلرررق بترررو يع ا عدا رررة االنتقو يرررة إىل ا سررريوب ا،ررروص ينررروب إفريقيرررو وإىل موضرررو  
 حتديد انسؤو يوم كمو فسره  ئي  انفوضية ا ق  ييسموندتوتو.

َم متداخل.ر اندمحب موضو  حتديد انسؤو يوم ع فربة َنوب إفريقيو م  ق  ضية ا عفو انشرو  ع تال

َن يقيرررق يمرررحب برررَ متطلبررروم ا سرررلم انررردين  رررر قو برررت فربرررة َنررروب إفريقيرررو موضرررو  انسرررؤو يوم ع إارررو  تررروا
رره إىل انسررتقبل وإنرروي  ا بنرروء مسررتلهمة ع ذ ررو  وا انصرروحلة ا قويررة بررَ نارررار ا نررزا  ومقومرروم ا ثقوفررة  وا تَو

 ا دينية انسيحية.
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نون انفوضية نوضرو  انسرؤو يوم مرن خرالل إشرو ام وأتكيردام قويرة ويا رة، ضير  ُت ا تنصري  ر ر ن ل قو
 ع ا ديبوَة وع  لب ا قونون ر  راالة نلى نن

 ر " هنو  الوَة إىل ا تفوهم و ي  إىل االنتقوم.

 ر هنو  الوَة إىل إال الا و ي  إىل ا ري ابنثل.

 إىل ا تمثيل اب غً ر هنو  الوَة إىل ا نزنة االنسونية و ي 

 ر مثل ا عفو قيمة خو ة من قيم انصوحلة، كمو َسد آ ية مهمة ع إاو  ا كشم نن احلقيقة.

ررر وإنتبررو   لمكونررة ا رر  االتلهررو ا عفررو ع فربررة َنرروب إفريقيررو، فيتعررَ ا توقررم ننررده بتفصرريل، وذ ررو إي اكررو  
عرَ ا ترذكً  ن ا عفرو ع فربرة َنروب إفريقيرو ارل  سيوقه وقوانده وشرواه ونالقته م  قضية انصوحلة، كمو يت

 األفراي من اةهتَ معو، ننوان ا دو ة وننضوء احلركوم انسلحة انعو ضة.

ررر ااررتندم ييبوَررة قررونون انفوضررية نلررى ا تأ رريل ا داررتو   ا قوضرر :" وجررو نن ا داررتو  يررذكر ننرره مررن نَررل 
فرررو اررريمنح فيمرررو  ررر  نفعرررول وإدفرررولم وإاررروءام مرتبطرررة تعزيرررز مثرررل هرررذه انصررروحلة وإنررروي  ا بنررروء، فرررِن ا ع

  هدار ايواية ُت ا تكوهبو ع ايوب  رانوم انوض ".

رررر يت لرررى ا عفرررو انشررررو  كمرررو نكرررده قرررونون انفوضرررية، ع شرررر  السرررن ا نيرررة وُت منحررره بعرررد ا كشرررم نرررن 
 احلقوئق، يؤكد ا قونون:

صررلة، فررِن ا ل نررة َتررنح ا عفررو فيمررو  رر  هررذا ررر إذا كررون مقرردم ا طلررب قررد كشررم نررن كررل احلقرروئق ذام ا 
 ا فعل، نو االُهول نو االاوء .

ر ع هذا ا قونون، اونو ل يدل ا سيوب نلى خالفه، فِن تعبً " فعرل مررتبي هبردر ايوار " يعر  ن  فعرل 
يررره، نو نمرررر نو  نو إُهرررول يرررؤي  إىل إاررروء  نو َنحرررة تررررتبي هبررردر ايواررر  وفرررق نصررريحة، نو  طررري، نو تَو

 مو  / آذا إىل ص يع االنقطو  قوم به:1 ار ياخل نو خو ج اةمهو ية خالل ا ف   من اق

رر ن  نضررو نو منو ررر ننظمرة ايواررية نو الركررة حتريررر معروفرة  لعمرروم، نصررلحة تلرو اننظمررة نو احلركررة، بنيررة 
 ة اوبقة نو ضرد نيرة السنة  تأييد  را  ايوا  قومت به مثل تلو اننظمة نو احلركة ضد ا دو ة نو ضد نية يو 

 منظمة ايواية او الركة حترير معرفة  لعموم.
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ر ن  موظم ع ا دو رة نو ع نيرة يو رة اروبقة، نو ن  نضرو ع قروام نمرن ا دو رة نو نيرة يو رة اروبقة خرالل 
ره ضرد منظمرة ايوارية نو الركرة حتريرر معروفرة  او ع  ول واَبوته وضمن  ول الكته ا ظوهر  نو ا ضمنية، مَو

م ومتو ارررة ع  ررررا  ايواررر  ضرررد يو رررة نو نيرررة يو رررة اررروبقة نو ضرررد ن  ننضررروء نو منو ررررين نثرررل تلرررو  لعمرررو 
 اننظمة نو احلركة، وا ذ  ُت اق افه ضسن نية هبدر  وهبة نو مقوومة ا صرا  انذكو .

رو  إ ىل انعرويً ر و تقرير مو إذا كون ا فعل، يكتس   بغة االُهول والاوء ، ومرتبطو هبردر ايوار ، ُت ا َر
 ا تو ية:

 ر ياف  ا ش   ا ذ  اق ر ا فعل، نو الُهول نو الاوء .

ر ا سيوب ا ذ  من خال ه وق  ا فعل، نو الُهرول نو الاروء ، وبشركل خروص مرو إذا كرون ا فعرل نو الُهرول 
 نو الاوء  قد ُت اخ اقهو من ِو   ايواية، نو شغب، نو  ي فعل  ذ و.

ا واقعيررررة  لفعررررل، نو الُهررررول نو الارررروء ، جررررو ع ذ ررررو َسررررومة ا فعررررل، نو الُهررررول نو ررررر ا طبيعررررة ا قونونيررررة 
 الاوء .

هرة  ر موضو  نو هدر ا فعرل، نو الُهرول نو الاروء ، وخو رة إذا كرون ا فعرل، نو الُهرول نو الاروء ، مَو
 بشكل ناوا  ضد معو   ايوا  نو موظفَ  لدو ة نو ضد نمال  خو ة، نو ضد نفراي.

إذا كررون ا فعررل، نو الُهررول نو الارروء  قررد ُت اد افهررو خررالل تنفيررذ نمررر  رروي  مررن، نو نصررلحة نو جوافقررة  ررر
 اننظمة، نو انؤاسة، نو احلركة نو  مونة ا تحرير ا   كون مق ر ا فعل نضوا  فيهو، نو نميال  نو منو را  تو.

در ا سيوار  انقصروي، وبشركل خروص ا صرفة انبوشرر  ر ا عالقة بَ ا فعل، نو الُهرول نو الاروء  وبرَ اتر
نو ا عالقرة ا قريبررة، وكرذ و ال ررم ا فعرل، نو الُهررول نو الارروء  اب نسربة إىل اترردر انقصروي، برردون نن يشررمل 

 ن  فعل، نو اُهول نو ااوء  ن  ش   مذكو  قد تصرر:

اق فهرررو شررر   تصررررر نو تلقرررى ررر  فوئرررد  ش صرررية: بشرررر  نل يرررتم اارررتبعوي ن  فعرررل، نو اُهرررول نو ااررروء  
نموال  نو ن  ش ء ذ  قيمة بو فه  لا   دو رة، نو ن  يو رة اروبقة، نو ننظمرة ايوارية، نو الركرة حتريرر، نلرى 

 ناو  نن هذا ا ش   قد تلقى نقويا  نو ن  ش ء ذ  قيمة  قوء معلوموته. نو:

هة ضد ضحية األفع  ول انق فة.انطالقة من ضغينة ش صية، نو بغض، نو نكوية مَو

كم  ا ح  دد ق  انون امل وض  ية، ح  الت موض  وع الع   و، املعروض  ة عل  ى القض  اء، أو تل    ال  يت ص  درت 
 بشأهنا أحكام قضائية، وهكذا نص على:
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 :إذا كان أي شخص 
ر قد ُت اهتومه نو كون حتت األوكمة  صوص ااوء  انفة نن فعل نو اُهول ُت مرنح ا عفرو ننهرو وفرق شررو  

 هذا ا بند.

قررد َتررت ايانترره، نو ل يررزال ينتظررر احلكررم، نو كررون حتررت احل ررز بغررر  اهنرروء الكررم ع ا سرر ن مفرررو   ررر نو
 صرروص اارروء  انفررة نررن فعررل نو اُهررول، ُت مررنح ا عفررو ننهررو، فررِن الَررراءام اةنوئيررة تصرربح ملغررو  فررو ا  الررول 

اررالب اررراا ا شرر   نشررر النررالن، وكررذ و ينتهرر  مفعررول احلكررم انفرررو  الررول هررذا ا نشررر، وكررذ و يررتم ا
 انوضو  حتت احل ز فو  ا نشر.

إذا ُت مررنح نفررو  شرر   فيمررو  رر  ن  فعررل نو اُهررول قررد شرركال اررندا  حلكررم مرردين ُت ا نطررق برره ع ن  
 وقت قبل منح ا عفو، فِن نشر النالن  ن يكون  ه ن  أتًِ نلى تنفيذ احلكم انع  نلى هذا ا ش  .

ااوء  انفة نن فعل نو اُهرول مررتبطَ هبردر ايوار  و صو رهو  نندمو يكون قد َتت ايانة ش     
قد ُت منح نفو وفق شرو  هرذا ا قرونون، فرِن ن  تردوين نو تسر يل ترذه اليانرة يعترل  رذوفو  مرن كرل ا وائرق 

ع  ا ر يرة، وكرذ و فرِن اليانررة  كرل األدررا  جرو فيهررو تطبيرق ن  قرونون  للنرون نو ن  قررونون آخرر، تعترل كأهنررو
حتد : شر  نن تتمكن ا ل نة من إ دا  تو ية إىل اةهة ان تصة دختوذ هذه الَراءام اب طريقة ا   تراهرو 

 ضرو ية حلموية األمن ا عوم.

وإذا قر م ا ل نة  فض مرنح ا عفرو فرِن نليهرو انرالم ا شر   ا رذ  قردم الرب ا عفرو، ون  شر   يعترل 
ه  موضرو  ا طلرب، وتعلرن انفوضرية كتوبرة بقرا هرو وناربوب  فضرهو،  ضحية  لفعل، نو الُهول نو الاوء  ا  

 وإذا ُت تعليق ن   وكموم َنوئية نو مدنية إىل الَ إختوذ قرا  بشأن الب  لعفو.

وإذا ُت  فض هذا ا طلب، فِنه جيب نن يتم اخبو  األكمة انعنية هبذا ا رفض، ول جيب نن تسرتنتحب األكمرة 
 .يف1)البية من متوبعة األوكموم ا   ُت تعليقهو إىل الَ إختوذ قرا  بشأن الب  لعفوانعنية ن  ااتنتوَوم 

 رسالة من نلسون مانديل للعرب تستحق القراءة

 ربخويت ع بالي ا عإ

 خويت ع تون  ومصرإ

                                                           
 .75ر  67ص  ي يل الول ا عدا ة النتقو ية  يف1)
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ننترذ  نول  نررن ا،ررو  ع شررأونكم ا،و ررة، واررو وين إن كنرت ياسررت ننفرر  فيمررو ل ينبغرر  ا ررتقحم فيرره، 
  نالسسررت نن واَررب ا نصررح نول ، وا وفرروء انيررو  نررو نو يتمرروان نيه مررن مسرروند  نيم قرررا  ا فصررل ا عنصررر   كنرر

َيتمررون نلرر   ي اةميررل وإن دبررداء  ن  ّ صررته ا ت ررو ب ون متُرره ا ت ررو ب األيم، وننضرر ته ا سرر ون نالبرر  
 ِوا  ا عرب.

َ رررت نذكرررر ذ رررو ا يررروم بوضررروا، كرررون يومرررو  مشمسرررو  مرررن ني رررت مرررن ا سررر ن بعرررد نن ل م كيرررب صون. خَر
ت إىل ا دنيو بعد و و يت ننهو ابعو  ونشررين ارنة ألين اللمرت نن  ال ت بَ َد انه نشر  آلر يوم. خَر

 ن إل بالي  خو ية من ا ظلم وا قهر والاتبداي.

رروه نافرروه  و دررم نن ا لحظررة نمرروم ارر ن فكتررو  فسرر  كونررت كثيفررة نلررى انسررتوإل ا ش صرر  إذ اررأ إل َو
ونمهرم بعرد كرل هررذا ا رزمن، إل نن ا سرؤال ا رذ  مررأل َرواحن  الينهرو هرو، كيررم ارنتعومل مر  إ   ا ظلرم  نقرريم 

 مكونه ندل ؟

تم  ترروكم مررن ارر نكم ا كبررً، وهررو اررؤال قررد  نكرروي نالرر  نن هررذا ا سررؤال هررو مررو يقلقكررم ا يرروم.  قررد خررَر
 حُتدي االَوبة نليه ابيعة الفوه ا ذ  اتنته  إ يه ِو اتكم.

ن إقومررة ا عرردل ن رررعب بكثررً مررن هررردم ا ظلررم. فوتررردم فعررل اررلف وا بنررروء فعررل إجيررويب. نو نلرررى  غررة نالرررد إ
 مفكريكم ر السن ا  ايب ر فِن إالقوب احلق ن عب بكثً من إبطول ا بوال.

نان ل نحتد  ا عربية  ألام،  كن مو نفهمه من ا  لوم ا   تصل  نن تفو يل اةردل ا سيوار  ا يروم  
صررر وتررون  تشررً  ن معظررم ا وقررت هنررو  مهررد  ع اررب وشررتم كررل مررن كونررت  رره  ررلة قريبررة نو بعيررد  ع م

ابألنظمة ا سوبقة، فذا  نمر خوائ ع نظر ، نان نتفهم األاى ا ذ  يعتصر قلروبكم وننررر نن مررا ام ا ظلرم 
ً ، فمؤيرردو موِلرة، إل ننر  ن إل نن ااررتهدار هرذا ا قطررو  ا واار  مررن  رتمعكم قرد يسرربب  لثرو   م تونررب خطر

ا نظررروم ا سررروبق كرررونوا يسررريطرون نلرررى انرررول ا عررروم ونلرررى مفو رررل األمرررن وا دو رررة، ونالقررروم ا بلرررد مررر  ا،رررو ج، 
فواتهدافهم قد يدفعهم إىل نن ايكون اَهو  ا ثو   نهم هدر تم ع هذه انراللة ا   تتميز نروي  ابتشوشرة 

َن. ننتم ع دىن نن ذ و األمنية ودي  الب .نوب ا توا

إن ننصرررو  ا نظررروم ا سررروبق ممسررركون جعظرررم انؤاسررروم القتصرررويية ا ررر  قرررد يشررركل اارررتهدافهو نو ديوهبرررو نو 
َن ننتم ع دىن ننه اآلن. ة اقتصويية نو ندم توا  حتييدهو كوِ 
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 نليكم نن تتذكروا نن نتبو  ا نظوم ا سوبق ع ا نهوية مواانرون ينتمرون ترذا ا بلرد، فروالتواىتهم ومسرو تهم هر 
نكل هدية  لبالي ع هذه انراللرة، مث إنره ل وكرن لعهرم و مريهم ع ا بحرر نو حتييردهم هنوئيرو  مث إن ترم احلرق ع 

 ا تعبً نن ننفسهم وهو الق ينبغ  نن يكون اال امه من نيديم مو بعد ا ثو  .

وه ا   كونت تنوفق  لنظوم ا سوبق تتحد  ا  يروم مم رد  ا ثرو  ،  كرن ننلم نن ممو يزن كم نن تروا ذام ا َو
قروا نن اجملتمر  ع  األالم نن ل تواَهوهم اب تبكيرت إذا  ردوا ا ثرو  ، برل شر عوهم نلرى ذ رو الرىت حتيردوهم ِو

 ا نهوية  ن ينت ب إل من اوهم ع ميالي الريته.

 إن ا نظر إىل انستقبل وا تعومل معه بواقعية نهم بكثً من ا وقور نند تفو يل انوض  انرير.

ررت مررن ا سرر ن كررون نكررل حتررد واَهرر  هررو نن قطونررو  وااررعو  مررن ا سرروي كررونوا  نذكررر َيرردا  نين ننرردمو خَر
يريدون نن َيوكموا كل من كونت  ه  لة اب نظوم ا سوبق،  كن  وقفت يون ذ رو وبرهنرت األيم نن هرذا كرون 

ا ديكتوتو يرررة مرررن َديرررد،  رررذ و  ا،يرررو  األمثرررل و ررروله لَنرفرررت َنررروب إفريقيرررو إمرررو إىل احلررررب األهليرررة نو إىل
 شكلت "ةنة احلقيقة وانصوحلة" ا   َل  فيهو انعتد  وانعتدإل نليه وتصو الو واومح كل منهمو اآلخر.

 إهنو ايواة مر   كنهو انَعة.

ن إل ننكررررم هبررررذه ا طريقررررة ر وننررررتم ني إل ع ا نهويررررة ر ا اررررلون  ارررروئل اامأنررررون إىل اجملتمرررر  انلتررررم الررررول 
م األخرإل نن ل خرور نلرى مسرتقبلهم ع ظرل ا دوقراايرة وا ثرو  ،، ممرو جيعرل ا كثرً مرن اننتفعرَ ا ديكتوتو ي

ويلون إىل ا تغيً، كمو قد حت مون خور وهل  ا ديكتوتو يم مرن ابيعرة وال رم مرو ينتظرهرو، ختيلروا  رو نننرو ع 
ًون ر نلررى ا سرر رية مررن ا برريض وتب كيررتهم وااررتثنوئهم وتقلرريم نظرروفرهم؟  ررو َنرروب إفريقيررو  كررزان ر كمررو َتررىن ا كثرر

 الصل ذ و نو كونت قصة َنوب إفريقيو واالد  من ن و  قص  ا ن وا االنسوين ا يوم.

 نَتىن نن تستحضروا قو ة نبيكم: "نذهبوا فأنتم ا طلقوء".

 نلسون روهلل مانديل   هوانتون   جوهان بريغ
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نونيني للم لس الوطه النتقايل امل ق : الثال  والعشرون: مق ح مت تقدميه من خ اء قا
 خبصوص قانون العدالة اإلنتقالية:

 .م2011ندسط   3نالن ا داتو   انؤقت ا صوي  ع بعد الاال  نلى اال

 ر ونلى ا قونون اندين:

 ر ونلى قونون انرافعوم اندنية وا ت و ية.

 ر ونلى قونون ا عقوابم وا قوانَ انكملة  ه.

 ن الَراءام اةنوئية وتعديالته.ر ونلى قونو 

م بشرررأن اقررررا  مرررزاي  قتلرررى 1989 سرررنة  19رررر ونلرررى ا تشرررريعوم ا عسررركرية ا نوفذ .رررر ونلرررى ا قرررونون  قرررم 
 ا عمليوم ا عسكرية وانفقويين واألارإل.

 بشأن نظوم ا قضوء وتعديالته. 6/2006ر ونلى ا قونون  قم 

 بشأن  وا تحكيم. 4/2010ر ونلى ا قونون  قم 

 ر ونلى مو ن د ه اجملل  ا وا  النتقوه انؤقت من بيوانم بشأن احلريم ا عومة والقوب النسون.

 ر وبنو   نلى مو نرضه مسؤول شؤون ا عدل والقوب النسون ابنكتب ا تنفيذ .

 ن د  ا قونون اآليت:

 يف1)ال صل األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

 تعري ات

 آلتية انعوين انبينة قرين  كل منهو:ع هذا ا قونون تع  انصطلحوم ا

                                                           
 قوم بتقد  هذه انسوي   لم ل  ا وا  النتقوه كل من ا دكتو  ا كوين نبوي  وا دكتو  اتوي  بو محر .  يف1)
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 مونررة مررن الَررراءام ا تشررريعية وا قضرروئية وااليا يررة والَتمونيررة ا رر  تعررول مررو  العدال  ة النتقائي  ة:    
ون والريتررره نسررربررره ا دو رررة مرررن انتهوكررروم حلقررروب اال الرررد  خرررالل فررر   ا نظررروم ا سررروبق ع  يبيرررو ومرررو قومرررت

 تم . بَ اب طرب ا ويية بَ بعض فأوم اجمل الا ذام اإاألاواية وا عمل نلى 

 ة اننصوص نليهو ع هذا ا قونون.ه  هيأة تقص  احلقوئق وانصوحل ا يئة:  

 نسون.يشكل َرمو  نو انتهوكو  حلقوب االكل فعل   الوقائع:  

إىل ح   ني حتقي   ق  1969س   بتم   1تس   ري أحك   ام ه   ذا الق   انون عل   ى الوق   ائع ال   يت ح   دث  م   ن 
ج   وة م   ن ه   ذا الق  انون ول تس   ري عل   ى األش   خاص ال  ذين أ    وا الص   ل  يف     ل النظ   ام األه  داف املر 

 السابق كما ل تسري على املنازعات اليت صدرت بشأهنا أحكام قضائية مت تن يذها.

 (3مادة )

 أهداف القانون

 يهدف هذا القانون إىل ما يل :

 ر ترايع ا سلم الَتمون . 1

 ر  ي  انتهوكوم القوب النسون. 2

 ر ب  ا طمأنينة ع نفو  ا نو  واقنونهم  ن ا عدا ة قوئمة وفعو ة. 3

 ر حتديد مسؤو يوم نَهز  ا دو ة نن انتهوكوم القوب النسون. 4

يق ا وقوئ  موضو  ا عدا ة النتقو ية والفظهو مث تسليمهو  ل هوم ا وانية ان تصة. 5  ر تِو

 ر تعويض ا ضحوي وانتضر ين. 6

 اَتمونية. ر حتقيق مصوحلوم 7

 ال صل الثاي

 هيئة تقص  احلقائق واملصاحلة

 (4مادة )

تنشرررأ هيأرررة مسرررتقلة تسرررمى هيأرررة تقصررر  احلقررروئق وانصررروحلة مقرهرررو مدينرررة اررررابل ، ويكرررون ترررو ا ش صرررية 
 النتبو ية وا ذمة انو ية انستقلة نلى نن يكون تو فر  ع كل يائر   ل   ل .. وختت  جو يل :
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يف 2وئق الررول ا وقرروئ  انتعلقررة ابنتهوكرروم القرروب النسررون ع ا فرر   انشررو  إ يهررو ع انرروي  )ر تقصرر  احلقرر 1
 واختوذ مو يلزم من اَراءام بشأهنو جو ع ذ و ا تو ية دالو ة انسؤو َ نن ا تكوهبو إىل ا قضوء ان ت .

مررررنهحب نو ا عشرررروائ  مررررن ر ي ااررررة وحتقيررررق ا وقرررروئ  ذام ا طبيعررررة اةمونيررررة وننمررررول ا عنررررم والنتررررداء ان 2
ًنظومية واألضرا  ا   حلقت ابأل واا واألنرا  نو األموال بسببهو.  لونوم نو تشكيالم نظومية نو د

 ر انداي تقرير نن كل واقعة تعر  نليهو نلى نن يشمل ا تقرير مو يل : 3

 نر بيوان  وافيو  اب وقوئ  مدنومو  ابألي ة.

و من خالل ا د ااة وا تحقيق متضمنة حتديدا  يقيقرو   لمسرأو ية و ألشر وص ب ر ا نتوئحب ا   ُت ا تو ل إ يه
 ذو  ا عالقة هبو.

 ج ر مو قومت به اتيأة ع ابيل  وولم ا صلح بَ األارار.

َنرة جرو ع ذ رو ا تو رية دالو رة نشر وص نو وقروئ   ي ر تو يوم اتيأة بشأن اررب معوةرة األمرر نو الرل اننو
 ة.إىل األوكم ان تص

رررر موا رررلة ا بحررر  بشرررأن الرررولم الختفررروء ا قسرررر  وا كشرررم نرررن مصرررً ان تصرررَ مررر  إجيررروي احللرررول 4
 اننوابة اب نسبة نن ع تثبت وفوهتم.

 ر تقد  مق الوم بتفعيل نملية نز  ا سالا وتسريح انقوتلَ وي هم ع اجملتم .5

 لتحررول ا رردوقراا  وا توا ررل مرر  مؤاسرروم  ررر تنميررة وإِررراء اررلو  احلرروا  وإ ارروء مقومرروم انصرروحلة ينمررو  6
 اجملتم  اندين وا تعريم  يا  اتيأة واختصو وهتو.

 (5) مادة

يكرون  لهيأررة  لرر  إيا   يتكررون مررن  ئرري  ونرردي نشرر  ننضرروء ويصررد  بتسررميتهم قرررا  مررن اجمللرر  ا رروا  
ا   شرررؤوهنو وَتثيلهرررو ع نالقوهترررو اب غرررً النتقرروه انؤقرررت ويعترررل  لررر  االيا   هرررو ا سرررلطة ا عليرررو  لهيأرررة يتررروىل إي

 ونموم ا قضوء.

 (6)مادة 

  ت   ل  االيا   جو يل :

  ر تسمية  ئي  وننضوء ا ل ون ا فرنية ع اجملو   األلية.1
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 ر وض  ا الئحة ا داخلية  عمل اتيأة وا ل ون ا توبعة تو.2

 وء نملهو.ر مراَعة تقو ير ا ل ون ووض  ا تقرير ا نهوئ  نند انته3

 (7)مادة 

 يش   فيمن  تو  نضوا  ع اتيأة نو ا ل ون تو مو يل :

ر نن يكون  يف اةنسرية ونن يكرون مرن ذو  ا،رل  وا كفروء  واحليرد  وا د ايرة واحلكمرة وا قرد   نلرى اَنروَ 1
 ا عمل.

 ر نن يكون السن ا سً وا سلو .2

و كرررون نالرررد نفرررراي احلرررر  ا ثرررو   نو احلرررر  ا شرررعف نو رررر نل يكرررون ممرررن الرررر  ع الركرررة ا ل رررون ا ثو يرررة ن3
 األَهز  األمنية ا سرية.

 ر نل يكون  كومو  نليه ع َروة تتعلق اب وظيفة ا عومة نو انهنة نو ن  َروة  لة اب شرر.4

 ر نل يكون قد فصل من ا وظيفة نو انهنة بقرا  أتييف.5

 ر نل يقل نمره نن ن بعَ انة.6

 (8)مادة 

 َيلم  ئي  وننضوء  ل  إيا   اتيأة وننضوء ا ل ون قبل مبوشر  ننموتم ا يمَ ا تو ية:

)نقسررم ابهلل ا عظرريم نن نىتي  نملرر  ابألمونررة وا صرردب وا نزاهررةيف ويكررون نياء ا يمررَ اب نسرربة  رررئي  وننضرروء 
   إيا   اتيأة.اجملل  نموم اجملل  ا وا  النتقوه انؤقت واللم ننضوء ا ل ون نموم  ئي   ل

 (9)مادة 

َنرروم نلررى اتيأررة   َنرروم كمررو يترروىل نررر  اننو تبرروي  اتيأررة وةوهنررو ا فرنيررة ا قيرروم ابخترروذ مررو يلررزم  لنظررر ع اننو
 كل من:

َير ا داخلية.1 َير ا عدل نو و  ر و
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 ر ا نوئب ا عوم.2

َنرررة نو االررردهم وجيرررَو نن يكرررون ا عرررر  مرررن وكالئهرررم وفقرررو  نرررو 3 ترررن  نليررره نالكررروم قرررونون رررر ناررررار اننو
َنة.  انرافعوم اندنية وا ت و ية و لهيأة الطة تقدير  فة ونهلية نارار اننو

 (10)مادة 

 لهيأة وا ل ون ا   تشكلهو الق الارال  نلرى كوفرة انسرتندام واألي رة حترت ن  يرد كونرت والارتمو  إىل 
 نقوال من ترإل الوَة  الاتمو  إ يهم.

 (11)مادة 

ل رررون نلنيرررة مرررو ع تقرررر  هرررذه ا ل رررون لنتبرررو ام تتعلرررق اب نظررروم ا عررروم نو اآلياب ا عررروم تكرررون َلسررروم ا 
 إَراءهو ع ارية.

 (12)مادة 

 ي  ع نالكوم هذا ا قونون مو  ل ضق انتضر  نو وكيلره ع ارلو اربل النتصرور ا قضروئ  ةرل األضررا  
 فررر  ومبوشرررر  ا ررردنوإل اةنوئيرررة فررروه انتهمرررَ  نرررن النتهوكررروم انرتكبرررة القررره نو ع درررل يرررد ا نيوبرررة ا عومرررة نرررن

 اب تكوب تلو النتهوكوم.

 (13)مادة 

تعتمد اتيأرة قررا ام ا ل رون ا فرنيرة انسرببة وَتنحهرو قرو  ا سرند ا واَرب ا نفروذ وإذا تبرَ ترو نن هنرو  نقصرو  
نيررة ان تصرررة نزيررد مررن ا د اارررة نو قصررو ا  ع ا تحقيقرروم نو تنوقضرررو  ع ا نترروئحب نن تعيررد ا تقريرررر إىل ا ل نررة ا فر 

وا تقصرر  ولرر  األي ررة مرر  األخررذ ع النتبررو  مرروتراه منوارربو  بشررأن انوضررو  انعرررو  وختررت  اتيأررة اب نظررر ع 
َ  ع اختصوص نكثر من ةنة فرنية. َنوم انثو  بشأهنو تنو  اننو

 (14)مادة 

ه  كرل مرن تضرر  بسربب َررائم ا نظروم انشرو  إ ير 1989 سرنة  19م  ندم االخالل  الكروم ا قرونون  قرم 
 ا سوبق احلق ع احلصول نلى ا تعويض اننواب ويكون ا تعويض بصو   نو نكثر من ا صو  اآلتية:
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ر يف  تعويض موي  يتم حتديده بقرا  مسبب من اتيأة وفقو   لمعرويً وا ضروابي اننصروص نليهرو اب الئحرة 1
 أة قو  ا سند ا واَب ا نفوذ.ا تنفيذية تذا ا قونون ويعط  قرا  اتي

َام نو انتهوكوم.2  ر تعويض معنو  ويشمل النتذا   لمتضر  نو االقرا   ه جو ا تكب ع القه من فوو

َ اء.3  ر ختليد ا ذكرإل نلى ا نحو ا ذ  َيديه  ل  ا و

َ اء بنوءا  نلى اق ا 4  ا اتيأة.ر     و   من ا صو  األخرإل ا   يصد  بتحديدهو قرا  من  ل  ا و

 (15)مادة 

ينشأ  ندوب يسمى " ندوب تعويض ا ضحوي" تكرون  ره ا ش صرية ا قونونيرة وا ذمرة انو يرة انسرتقلة يتروىل 
ب هذا ا قونون وحتدي بقرا  مرن اجمللر  ا روا  النتقروه مروا ي ا صرندوب وكيفيرة  يف  ا تعويضوم انستحقة جَو

َ اء نلى نن تتضرمن اريقرة يفر  ا تعويضروم  َتويله ويصد  بتنظيم ا صندوب لئحة تنفيذية تصد  من  ل  ا و
 وموانيدهو وكيفيتهو وَيل ا صندوب  ل  والب احلق ع مطو بة انلزم اب تعويض.

مررن ا قررونون انرردين  لصررندوب اخترروذ إَررراءام احل ررز االيا   نلررى نمرروال انرردين وفقررو   88مرر  مرنررو  انرروي  
 احل ز االيا  . بشأن 152/1970ألالكوم ا قونون  قم 

 (16)مادة 

كل من وتن  نن َتكرَ اةهروم ان تصرة بتنفيرذ هرذا ا قرونون مرن الارال  نلرى ن  ني رة نو مسرتندام ع 
َته نو قوم دتالفهو نو ال بهو نو يرفض انثول نموم ةرون تقصر  احلقروئق وانصروحلة يعوقرب اب عقروابم انقرر    الو

 مول هبو هبذا ا شأن.قونوان  م  مرانو  تدابً ا عفو انع

 (17)مادة 

َ اء.  تصد  ا الئحة ا تنفيذية تذا ا قونون بقرا  من  ئي   ل  ا و

 (18)مادة 

 يعمل هبذا ا قونون من ص يع  دو ه وينشر ع اةريد  ا ر ية.
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 الرابع والعشرون: أسس شرعية للمصاحلة الوطنية للشيخ الدكتور صادق الغرايي:

 نَ وا صال  وا سالم نلى  اول هللا ونلى آ ه و حبه ومن واله وبعد:احلمد هلل  ب ا عو

فررِن انصرروحلة مررن ا صررلح واال ررالا، ومعنرروه االدضرروء وا تسرروهل، ونرردم ا تقصرر  ع ااررتيفوء احلقرروب بررَ 
َنَ، ب   كل فريق بعضو  من القه،  ي تمعو نلى كلمة اواء وهو مدنو إ يه ابعو ، ومردرب فيره شررنو  ع  انتنو

ً َ  لَّ ﴿ ا كتروب وا سرنة وإلرو  األمرة، قرول تعروىل: ً   ِع  َخر رن َكثِر  نَو   َمع رُرور   ِبَصرَدَقة  نَو   نََمررَ  َمرن   ِإلَّ  َنَّ رَواُهم   مِّ
َ  ِإ  اَلا    َ ً    َوا صُّرل حُ ﴿ . وقرول تعروىل:[114ا نسروء، آيرة : ] ﴾ا نَّرو ِ  بَر َنَفرو  َفَمرن  ﴿ . وقرول تعروىل:[128ا نسروء، آيرة : ] ﴾َخر
َلحَ  رُهُ  َوَن    َ  .[140ا شو إل، آية : ] ﴾ا ظَّوِ ِمَ َيُِبُّ  َل  ِإنَّهُ  اللَِّ  َنَلى فََأ

وع ا صررحيح نن نهررل قبرروء نقتتلرروا الررىت ترامرروا ابحل ررو  ، فقررول  اررول هللا  ررلى هللا نليرره واررلم:" اذهبرروا بنررو 
ى هللا نليررره وارررلم ذهرررب إىل بررر  نمررررو برررن ، وع ا صرررحيح :"نن  ارررول هللا  رررليف2693)ا ب رررو    قرررم نصرررلح بيرررنهم" 

 .يف643)ا ب و    قم نور  يصلح بينهم 

 ومن نالكوم ا صلح انردب فيه مو يل :

ر نن من ِبت  ه من انت و مَ احلق، من يم نو نر  نو مول، األفضل  ه بعد ِبوم القه وبيونره  ره نن 1
 ا ررنرَّف  َ  َننَّ ﴿ل تعرروىل بعررد نن ذكررر نن يتسررومح ويت رروَو ويتصرردب ابحلررق نلررى  رروالبه، فررذ و كفررو    رره، قررو

َ  اِب نرَّف  ِ   َ ِ  َوا  َع  َ نَّ  اِبأُلُذنِ  َواأُلُذنَ  َواألَنَم اِبألَنمِ  اِب  َع نِّ  َوا سِّ ُُروَا ِقَصوص   اِب سِّ  ِبهِ  َتَصدَّبَ  َفَمن﴿ قول : ﴾َواة 
 .[45انوئد ، آية : ] ﴾ َّهُ  َكفَّو َ    فَرُهوَ 

نردرب فيره شررنو ، إَّنرو يكرون مر  مرن  رد م منره اتفرو  وا،طرأ وصب منره، فهرذا هرو ر ا تصو  وا تسومح ا2
رَلحَ  َفَمن  ﴿ انع  اب عفو وا صلح ع قو ه تعوىل:  َذ ِروَ  ِإنَّ  َوَدَفررَ  َ رَلَ  َوَ َمرن﴿ وقو ره: [40ا شرو إل، آيرة : ] ﴾َنَفرو َوَن  

ُُمو ِ  َنز مِ  َ ِمن   َتِو  َوَل ﴿ :. وقو ه تعوىل[43ا شو إل، آية : ] ﴾األ  َسَنةُ  َتس   .[34فصلت، آية : ] ﴾ا سَّيَِّأةُ  َوَل  احلَ 

 نمو من كون مشهو ا  اب بغ   وهرا  اب عدوان واالَررام، فولنتصرو  وا قصروص منره شررنو  نوىل  قرول هللا تعروىل:
 َوءم ا ىية ع معر  اندا نقرب قو ره تعروىل: . فقد[39ا شو إل، آيرة : ] ﴾يَنَتِصُرونَ  ُهم   َنَ وهَبُُم ا  بَرغ  ُ  ِإَذا َوا َِّذينَ ﴿
َتَ وبُوا َوا َِّذينَ ﴿  . و لهو من كون مشهو ا  اب بغ  وا عدوان.[38ا شو إل، آية : ] ﴾ِ َرهبِِّم   اا 

رر ا صررلح انردرب فيرره شرراه نل َيررل الرامرو  نو َيرررم الرالل ، قررول  رلى هللا نليرره وارلم:" ا صررلح َروئز بررَ 3
رم الالل  نو نالل الرامو ، وانسلمون نلى شرواهم إل شراو  الرم الالل  نو نالرل الرامرو " انسلمَ إل  لحو  ال

 .يف1272)ا  مذ   قم 
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ررر ل جيررَو إقرررا  مبرردن ع ا صررلح ي تررب نليرره ظلررم بررر ء، وذ ررو مثررل إقرررا  نقوبررة لونيررة نلررى نهررل بلررد  4
ررد فيهررو ا صررغً وانرفررو  ننرره  ارررهو وقرر  منهررو نلررى احلرمرروم وا رردموء، ألن ا رربالي انتهمررة اب تعرر د  لبررد نن يَو

ًهم  ا قلم وا كبً ا عوَز ومن ع ير  بفعل نهلهو، ول قد    ه نلى منعهم، فِقرا  مبدن نقروبتهم ليعرو ، كته ر
رنُكم   َيظ لِرم َوَمرن﴿ من يي هم هو  لح جو الرمه هللا تعوىل مرن ا ظلرم، وقرد قرول هللا تعروىل: ً اكَ  َنرَذااب   نُِذق رهُ  مِّ  ﴾بِر

ََ  ُكونُروا   آَمنُروا   ا َّرِذينَ  نَيرَُّهرو يَ ﴿ . وقرول تعروىل:[19ا فرقرون، آيرة : ] ريِ  للِّ ُشرَهَداء قَرروَّاِم . وقرول [8انوئرد ، آيرة : ] ﴾اِب  ِقس 
ِسبُ  َولَ ﴿ تعوىل: َهو ِإلَّ  ُكلُّ نَرف     َتك  َِ َ    َتزِ ُ  َولَ  َنَلير  َرإل ِوَ  َ  َوا  .[146 األنعوم، آية :] ﴾ُنخ 

ر ل جيرَو ألالرد ظلرم نن يتروىل ا قصروص مرن ا ظروع بنفسره، برل نليره نن يرفر  ذ رو إىل ا قضروء فو قصروص 5
 واا ياي انظوع ل يكون إل نن اريق األئمة واحلكوم، وذ و دلو  األمة.

ا عفرو، ول ر احلوكم ا ذ  يرف  إ يره األاررار خصروموهتم  ينظرر فيهرو ينردب  ره نن أيمرر األاررار اب صرلح و 6
هم إىل تتب  ا صغً وا كبً من القوقهم، وذ و بشراَ:  َيَو

موافقة لي  األارار نلى مصوحلته وا رضو هبو، فِن  ي نالد األاررار ا صرلح جيرب نلرى مرن يتروىل  :األول
ا صلح ااتيفوء احلق أل حوبه،  قول ا نف  لى هللا نليه والم  لزبً الرَ  ي خصرمه ا صرلح نلرى ا نرف  رلى 

َ " إالو ة ُلَت اَةد  ب   يَربر  ِق مثَّ اال   .يف2509)ا ب و    قم  ا ه نليه والم : "نا 

 نن ل يتبَ  لحوكم احلق بعد نن يكون قد نظرر ع ا ردنوو  و رو  ا بينروم، فحينهرو، ر نن تبرَ  ره ر :الثاي
مر  رره، وذ ررو نررو فررال بررد نن يبررَ  صرروالب احلررق القرره، بعررد نن ذ ررو إن ن اي نن يرر    رروالب احلررق القرره فرروأل

َررروء ع  ارررو ة نمرررر  ضررر  هللا ننررره إىل نيب موارررى األشرررعر : )فررروحلرص نلرررى ا صرررلح مرررو ع يتبرررَ  رررو فصرررل 
 ا قضوءيف.

َل  7 َل نن احلق كله نو بعضه، ل يكرون إل ممرن ملرو ذ رو احلرق، فرال جيرَو ا صرلح نو ا تنرو ر ا صلح وا تنو
:  ، فقررد قررول هللا تعرروىل   ل ولكرره ا دو ررة نو األفررراي، اررواء كررون ا ررذ نررن احلررق مررن دررً  رروالبه ا ررذ  ولكرره

َعل َنو فَرَقد   َمظ ُلوم و َوَمن قُِتلَ ﴿ ، ومعىن هذا ننره  ري  ألالرد ني  كرون، احلكومرة نو [33االاراء ، آيرة : ] ﴾ُال طَوان   ِ َو ِيِّهِ  ََ
ًه، إل ممن ًهو، نن تعفو نن نالد نَرم ع الق ا وان، بقتل نو هنب مول نو د   ه ولية نلى ذ و شرنو . د

ر انه رون نن بلداهنم جيرَو ننرد ا،رور مرن ا ثرأ  والنتقروم مرنهم إبقروىتهم  مروكن مؤقترة خرو ج منرواقهم  8
ًاهنم، وذ و إىل قيوم األوكم االنتقو يرة  تنظرر ع قضرويهم،  يعررر انرذنب  ا   يا م فيهو انعو   بينهم وبَ َ

 من ا ظوع نن اريق األوكم، ويَر  األبريء إىل يي هم وذويهم. من ا ل ، والينهو يق  ا قصوص
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ر إىل نن يتم تفعيل انصروحلة، إمرو دنشروء األروكم، نو اب عمرل نلرى هتدئرة ا نفرو ، انطلروب مرن ا دو رة نن  9
 ترررؤو  هرررؤلء انه ررررين ع وضررر  لئرررق، ألن بقررروءهم لَأرررون يون إيرررواء يثرررً فررريهم الالسرررو  ابنذ رررة، وإاليررروء

ًاهنم، فيل أون إىل محل ا سالا.  ا ثو ام ا قبلية ا قدوة م  َ

ر انطلروب مرن ا دو رة نن تسرر  دنشروء هرذه األروكم ا،و رة ابنصرلحة ا وانيرة، ألن االاررا  هبرو  فرم  10
 من ا توتر والالتقون احلو ل بَ ا طرفَ.

 ا رروان كلرره، و يسررت قضررية خو ررة بررَ ر انصرروحلة ا وانيررة تعررد مررن ا قضرروي ا وانيررة ا عومررة، ن  تعرر  11
كرل نمرهرو إىل ا بلدين انطلوب انصروحلة بينهمرو،  رذا جيرب نن تتبنوهرو ا دو رة، ول تر   نلرى نهنرو قضرية خو رة يو 

 ألن ا،صم ل يكون الكمو . ؛األارار ا   تضر م

ا ررردموء واحلرمررروم ر ا كتوئرررب ا رررذين قررروتلوا ا ثررروا ، يؤخرررذ كرررل واالرررد مرررنهم جرررو وقررر  منررره مرررن تعرررد نلرررى  12
ره نلرى االمروم ا عردل كرل  ه  عنوي ونصبية من دً أتويل، فِنه يضرمن  رَو واألموال، فِن ا بود  إذا كون خرَو
راا وفرروج، فيقرت  منره ع األاررار وا نفرو ، ويرري منره انرول إن كرون قوئمرو  ويغرمره  مو نتلفه من نف  ومول َو

 فله ذ و.إن فوم إل نن يشوء  والب احلق نن ي   القه 

ر انصررررروحلة ا وانيرررررة انتعلقرررررة بتررررروه منو رررررب ا دو رررررة ل تكرررررون دارررررنوي منو رررررب قيوييرررررة ع االيا ام  13
 وانؤاسوم إىل من تعوونوا م  نظوم ا قذاع من ا فأوم ا تو ية:

 ن ر من تلط ت نيديهم اب دموء.

 ب ر من كون معروفو  بسرقوم األموال وااتغالل ا نفوذ.

مررن ا ل ررون ا ثو يررة اب نشررو  والضررو  انلتقيرروم وقررول ا ررزو  ابنرردا ا كرروذب وا نفرروب  ج ر مررن كررون معروفررو  
ومالالقة األبريء وا وشوية هبم وذ و ألن هؤلء ليعو  ل جيَو إانوي اننو ب ا قيويية إ يهم، فِن مو تكبوه يعرد 

عَ ﴿َرالرة اب غرة تسرلب نردا تهم، ول جيرَو نن يروه درً ا عردل،  قو ره تعروىل:   َ  ِإيّنِ  اأَل   ِ  َخرَزآِئنِ  َنلَرى ل رِ  ا
 .[55يوام ، آية : ] ﴾َنِليم   اَلِفيظ  

 الصادق بن عبد الرمحن الغرايي

 26ه    1432ذو القعدة   
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 مق ح آبليات وأسالي  حتقيق املصاحلة الوطنية::  اخلامس والعشرون

 ر تشكيل هيأة وانية  لمصوحلة تلحق هبو ا ل ون اآلتية: 1

ا عليو  لصلح الَتمون  وتنبثق ننهو ةون فرنية نلرى مسرتوإل اننرواق، وتتبعهرو ةرون  رلح  ليرة  ن ر ا ل نة
 نلى مستوإل كل  ل   ل .

هرو وتقصر   ب ر ةنة انالالقة وا تقص : وختت  جالالقة انسؤو َ نن النتهوكروم ع ياخرل ا ربالي وخوَ 
 وب.احلقوئق اليول نوضو  انفقويين وضحوي ا قتل والدتص

ج ر ةنرررة ا تعويضررروم و ي النتبرررو : وخترررت  جتوبعرررة وتقررردير مررو حلرررق اب ضرررحوي مرررن نضررررا  موييرررة ومعنويرررة، 
 ووض  آ يوم تعويضهم وحتديد ناو يب النتذا  تم.

ي ر ةنرررة ا تسرررومح وا عفرررو: وخترررت  اب نظرررر ع البررروم ا عفرررو انقدمرررة بشرررأن اةررررائم ا ررر  ا تكبرررت ألاررربوب 
 ى ضوء ذ و.ايواية واب تصرر نل

تعمل هذه ا ل ون ليعهو حتت إشرار اتيأرة ا وانيرة  لمصروحلة ا ر  ينبغر  نن تكرون مسرتقلة ول تتبر  أل  
َهة، ويتم حتديد  الاليوم هذه ا ل ون والدوي اختصو وهتو وآ يوم اختيو هرو ونالقوهترو ببعضرهو بالئحرة مرن 

 اتيأة ا وانية  لمصوحلة.

َمة  2   قيوم اتيأة جهومهو.ر توفً المكونيوم ا ال

 ر اختوذ مو يلزم من ترتيبوم ايواية واقتصويية واَتمونية  تحقيق انصوحلة ا وانية. 3

ر الهتمرروم اب ثروا  مررن خررالل اارتيعوهبم وتنميررة قرد اهتم وتقررد  ا رردنم انروي  تررم ع شركل مررنح وإنرروانم  4
 ار ا شهداء واةرالى وانفقويين.والوافز نقدية ونينية من نَل ل يت وَو ا سنة، والهتموم  

 ر فتح الوا  واا  م  نار ا شهداء وضحوي ا نظوم  تحديد انطو ب واألو ويم. 5

ر إنررروي  بنررروء مؤاسررروم اةررري  واألمرررن ا ررروا  ومؤاسررروم ال رررالا وا تأهيرررل والارررتفوي  مرررن خرررلام  6
 ا دول ع  ول انصوحلة وا عدا ة النتقو ية.

 صحم وواوئل النرالم ان تلفرة ونرن اريرق منظمروم اجملتمر  انردين  تعميرق الو رة ر ااالب محالم ع ا 7
ا ررون   ُهيررة انصرروحلة، واحلرر  نلررى ا تمسررو هبررو وا عمررل مررن نَلهررو وخلررق منررو  نرروم تسررويه مشررونر ا صررفح 

 وا تسومح وا عفو والنتذا .
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ه. 8  ر ضرو   ا عمل نلى الشد ا تأييد وا دنم ا دوه تذا ا تَو

و   الاررتفوي  مررن  ررو   احلكمرروء وا شررو إل بكررل منطقررة وانتمويهررو ةررون تونيررة قونديررة تسررهم ع ر ضررر  9
 هتيأة ظرور احلوا  الول نديد انوضونوم مهمو كونت مؤنة والسواة.

ر اخترروذ مررو يلررزم مررن إَررراءام لِبرروم قررد   ا دو ررة نلررى أتمررَ احلرردوي وفررر  األمررن وا نظرروم مررن خررالل  10
والالضررو ، ومهرروم ا رردو يم ا ثوبتررة )ا بررواابميف وانتحركررة، وإيا   اننوفررذ  نوانهررو، وكررذ و  ممو اررة مهرروم ا ضرربي

 من  انظوهر انسلحة ع انيويين وا شوا   وا شرو  ع فمي  واحب األالحة.

ر ضرو   توخ  نواي  ويقة، وقراء   رحيحة  ألوضرو  ا راهنرة وانسرتقبلية وهرو مرو يتطلرب ا بردء ا فرو    11
  مشوو ام ومنوقشوم ج تلم نحنوء ا بالي الىت تتكون قنونة نومة نن انصوحلة ا وانية ه  ا،يو  األمثل.ع

َم  الَنوَ انصوحلة ا وانية ع نمد ل جيوَو مخسة نشر شهرا . 12  ر ضرو   وض  برانمحب 

 ر االنالن نن ميثوب وا   لمصوحلة يلتزم به لي  ا ليبيَ. 13

 دإل ضرو   إنداي قونون َيقق ا عدا ة النتقو ية وا نظر ع إمكونية ا عمل به.ر ا بح  ع م 14

َا ة  وااب انوض  و و آا ه من خالل: 15  ر إ

ن ر ا كررم نررن انضررويقوم وننمررول ا قرربض دررً ا قونونيررة وانررداُهوم وا وقررور ضررزم ضررد ن  ننمررول انتقوميررة 
 فريية كونت نم لونية.

 ميل تبعوم مو َرإل  لنظوم ا سوبق وانتبو  ا ليبيَ ليعو  ضحوي  ه.ب ر الاتعداي  لصفح وحت

 ج ر الهتموم ابةرالى وانفقويين واألت زين من ضحوي ا نظوم و نوية نارهم. 

الَ َرراء األالردا  وا بحر  ع إمكونيرة إنروي  نارر ا فرو ين إىل ا،رو ج  ي ر وض  الد لارتمرا  معروان  ا نرو
 نمو اة اليوهتم بباليهم ضرية وكرامة. وتقد  ضموانم  عويهتم

هر ر اختروذ االَرراءام ا كفيلرة بسررنة إنروي  إنمرو  اننرواق انتضرر   وهتيأرة ظررور نروي  اليرو  آمنرة ومسرتقر  
 هبو.

ة نن ا قونون تق  مستقبال ، وتصنيفهو نلى نهنرو ننمرول فرييرة، ونردم ارحبهو نلرى  و ر نبذ ن  ننمول خوَ 
   ينتم  إ يه مق فهو، وحتميل من قوم هبو تبعوهتو ومسؤو يتهو.انكون الَتمون  ا ذ

 ر إقومة مؤَتر نوم  لمصوحلة ا وانية، اب تنسيق م  اةهوم انعنية. 16
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 مقدمة من: بلقاسم رمضان بريبش

 حكماء وجملس شورى الصيعان )بدر  تي  (

 مق ح هيكلة ا يئة الوطنية للمصاحلة

 سم إىل:ا يئة الوطنية للمصاحلة تنق

 ر ا ل نة ا وانية  لصلح الَتمون  وتتفر  ننهو: 1

 ن ر ا ل نون ا فرنية  لصلح الَتمون .

 ب ر ا ل ون األلية  لصلح الَتمون .

 ر ا ل نة ا عليو  لتقص  وانالالقة. 2

 ر ا ل نة ا عليو  لتعويض و ي النتبو  3

 ر ا ل نة ا عليو  لتسومح وا عفو. 4

  

  وثيقة مبادئ املصاحلة الوطنية ، منتدى خ اء طرابلس:  الساد  والعشرون

 

 "فلنتصاف  خلدمة ليبيا"
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

َو﴿ ِمُنونَ  ِإَّنَّ َو    ا  ُمؤ  ِلُحوا ِإخ  َ  فََأ    َ  ﴾َنَخَوي ُكم   َب

ً َ  لَّ ﴿ ً   ِع  َخ َ  ِإ  اَلا   نَو   َمع ُرور   نَو   ِبَصَدَقة   نََمرَ  َمن   ِإلَّ  َنَّ َواُهم   مِّن َكِث  َ  ﴾ا نَّو ِ  َب

َوُكم   َمو ِإىَل  َنن  ُنَخو َِفُكم   نُ ِيدُ  َوَمو﴿ َتَطع تُ  َمو ااِل  اَلاَ  ِإلَّ  نُ ِيدُ  ِإن   َنن هُ  َنهن  ِفيِق  َوَمو اا   ﴾اِبللِّ  ِإلَّ  تَرو 

 "صدق هللا العظيم"
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  فرضرررهو نلينرررو، نمرررل  بررر  ومهرررو   يعررر  ا ليبيرررون ليعرررو  نن نظررروم ا طوديرررة ومرررن خرررالل احلررررب ا قرررذ   ا ررر
َ   بررذو  ا شررقوب وا فتنررة وبوانرر  الالرر اب بررَ ا قبوئررل  شرريطونية نلررى ااررتهدار ا لحمررة ا وانيررة وااتقصررد 
وانرردن ا ليبيررة بغيررة إيخررول ا رربالي ع ارررياب ا فوضررى األهليررة انظلررم، و ألاررم كررل ننرروا  ا عرردوان وا ت ريررب 

رد َروالرو  وا فسوي مو اه ع ا غو ب  يبيون  ضد  يبيَ اواء نلرى مسرتوإل نفرراي نو قبوئرل نو الرىت مردن، ممرو نَو
َال ا شرررعب ا ليرررف نلرررى قرررد  مرررن  وآلمرررو  نميقرررة ع ا نسررريحب الَتمرررون  ا ليرررف، و كرررن وضمرررد هللا وتوفيقررره، ل 

وا عردل ا ون  والي ا   د ء مكومن ا فتنة وبذو  ا شقوب ومثلمو هو الري  نلى تطبيق شر  هللا ع ا قصروص 
و وابة كل من نَرم ع القه، فهو نيضو  مد   ألُهية انصوحلة ا وانية ك يو  الضو   ومطلرب شرعف ل درىن 
ننررره  لنهرررو  اب ررروان وبنررروء  يبيرررو اةديرررد  نلرررى ناررر  األبرررة والخررروء وا عررردل وا قرررونون ونبرررذ ايوارررة ا عنرررم 

 وا تطرر وا تهمي  والقصوء.

ررره األكمرررل يون إضرررونة القررروب نو تكرررري  هبرررذا ا،صررروص، وع اررربيل حتقيرررق انصررر وحلة ا وانيرررة نلرررى ا َو
مظرروع، كررون واَررب نلينررو نل َنعررل مررن ا تشررف  والنتقرروم وا ثررو ام وا عقرروب اةمررون  ارربيال  نسررلكه، ونن نررري 

رُ  َوَمو﴿األمر  صوالب األمر ابحونه وتعوىل فهو ا ذ  منَّ نلينو هبذا ا نصر  ، ونن َنعرل ﴾اللِّ  ِنندِ  ِمن   ِإلَّ  ا نَّص 
يقرة مبروي ء  لمصروحلة ا وانيرة يتفرق نليهرو كرل  عرو  وي ريال   ل رروج بِو من كتوب هللا وانة احلبيرب انصرطفى مَر
ررر   لمصرروحلة ضيررر  حتررردي مفهررروم انصرروحلة وآ يرررة تنفيرررذهو وتبررَ القررروب وواَبررروم ليررر   ا ليبيررون كأارررو  ومَر

 األارار.

خو ررو  نسررأ ة انصرروحلة ا وانيررة نررو فيهررو مررن خررً ا رربالي  نوىل منترردإل خررلاء ارررابل  منررذ أتايسرره إهتمومررو  
يقررة مبرروي ء  وا عبرروي ونكررم ع ا عديررد مررن اَتمونوترره نلررى ي ااررة ومنوقشررة  تلررم األفكررو  واحللررول وخرررج بِو
 لمصوحلة ا وانية كفيلة إن شوء هللا بنز  احلقد وا ضغوئن من ا قلوب وترضية ا نفو  واالقوب احلق وإقومرة احلرد 

نرر ار اب ررذنب وتسرروية ا نزانرروم اب طرررب ا سررلمية الررىت يتفرررغ ا ليبيررون ل ررالا مررو ُت افسررويه ايلررة األ برر  وال
 نقوي انوضية والنطالب ع مراللة ا بنوء وا تشييد ع َو تسويه ا طمأنينة واألمن والاتقرا .

 أوًل: الثواب  واملسلمات:

يررو   توايررد وااررتتبوب األمررن والاررتقرا  وا ررذ  هررو ال ررر ررر تظررل انصرروحلة ا وانيررة ضرررو   ملحررة ومطلبررو  نو 
 األاو   بنوء ا دو ة اةديد ، وه  هدر شعف و تمع  يهم كل شرائح اجملتم .

ررر  ررن تكررون هنررو  يو ررة انَحررة برردون تصررو  ومصرروحلة وانيررة بكررل مررو حتملرره هرروصن ا كلمتررون مررن معرروين، 
 ا تقدم والاتقرا .فو تصو  وانصوحلة ُهو ا عموي ا فقر   لنهو  و 
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رة درً حتقيرق ا تصرو   ر نلينو نن نع  ليعو   نه ل خيو  الم  والضو    نو ع هذه ا ظرور ا تو  ية احلَر
وانصررروحلة برررَ كرررل ا فرقررروء إذا كنرررو فعرررال  نريرررد بنررروء يو رررة مدنيرررة يوقراايرررة يارررتو ية مؤاسررروتية، قوامهرررو ا قرررونون 

 وا عدا ة الَتمونية.

َ ، ونبرذر انصوحلة ا  مظروهر  وانية هر  تكرري  وفسريد ا لحمرة ا وانيرة نلرى نارو  االخروء وا تسرومح وا ترني
َ  وا تنوفر وا فنت.  ا تنو

 اثنياً: م هوم املصاحلة:

ررر انصرروحلة ا وانيررة تعرر  انصررو الة وانكوشررفة ر انسرروء ة والنرر ار ر ا عرردل وا قصرروص ر النتررذا  وا عفررو ر 
تقتضر  ا شرفوفية وانصرداقية وا شر ونة ع حتديرد مرن هرو انرذنب ع الرق ا شرعب النصور وا تعويض اجملرز  و 

 ا ليف اواء كون فريا  نو لونة نو قبوئل نو مدن.

رررر انصررروحلة ا وانيرررة تقتضررر  انطرررروء كرررل ذ  القرررو  القررره، فررررولن ار اب فضرررل أل رررحوب ا فضرررل واَررررب، 
 وانتذا  انس ء  لمس ء إ يه واَب، ونلى لي  انستويم.

َنَ وا فرقوء وذ و بتحقيرق ا عردل و ي ر  يظل اتدر األاوا   لتصو  وانصوحلة هو  نب ا صد  بَ انتنو
َل األضعم ع انعوي ة.  انظوع بَ األارار يون تنو

ر انصوحلة ا وانية ل تعر  نفرى هللا نمرو ارلم ول تعر  اب ضررو    وو رة إنروي  األوضرو  إىل مرو كونرت نليره 
َنرة ع ظررل وإَّنرو  وو ر ة إجيروي احلرل ا واري وا تعومرل مر  انشروكل وا نزانروم جرو َيقرق ا صرلح برَ األاررار انتنو

 ا عرر وا قونون وا تشريعوم ا نوفذ .

 اثلثاً: أهداف املصاحلة:

 ر إهنوء ا ضغوئن وترضية ا نفو  وتسوية ا نزانوم اب طرب ا ويية و قل ا تكو يم.

 ننو وقراان وحتقيق ا سلم الَتمون .ر نوي  احليو  ا طبيعية إىل مد

َنَ و يونة ننراضهم والفظ مُمتلكوهتم ونمواتم.  ر ا سع  حلقن يموء انتنو

 ر ضمون السن اةوا  بَ اندن وا قرإل وا قبوئل انت وو  .

 ر أتمَ ا طرب وانوا الم بَ اندن وا قرإل.

 األ  ، ....اخليف إىل لي  نحنوء ا بالي. ر نوي  ا نشواوم القتصويية )ا ت و  ، ا تنقل، ا سع  ع
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رر ا تأكيررد نلررى ِقوفررة ا عفررو وا صرفح ننررد انقررد   وتنميررة  وا الخرروء وا تعروون بررَ انررواانَ  تحقيررق ا صررو  
 ا عوم.

 ر ترايع ِقوفة ا سالم واألمن وا بنوء والاتقرا  ونبذ ِقوفة ا ت ويم وا تمزب والقصوء واتدم.

  اننواق انتضر  .ر إنوي  بنوء وتعمً

 ر تعويض األهوه انتضر ين تعويضو   زي .

 ر كفو ة نار ا شهداء.

 ر نالج اةرال  وانصوبَ.

ر تسرليم انتهمرَ ع ا قترل والَررام مرن ننروان ا نظروم ا سروبق إىل َهروم الختصروص وا رذين كرونوا ارفرو  ع 
 مو آ ت إ يه ا بالي من كوا   وهت ً بتلو اننواق.

ترروفً نمرروكن إقومررة لئقررة تترروفر هبررو كوفررة وارروئل ا عرري  ا كررر   لعرروئالم ا رر  تضررر م مررن احلرررب وتركررت  ررر
 نموكن إقومتهو األ لية إىل الَ إجيوي مو ينواب هذه انشكلة من اللول، قد تستغرب مد  اويلة.

 ذا  والب ا عفو من شعبنو ا كر .ر إصالة ا فر ة  كل من نَرم ع الق ا شعب  النت

 رابعاً: القواعد اليت جي  أن ت بىن عليها املصاحلة:

 ر ا شريعة الاالمية وا سنة ا نبوية والنرار ا سوئد  ع انصوحلوم ابننواق ان تلفة مو ع ختو م شر  هللا.

َِ َ    َتزِ ُ  َولَ ﴿ر انه من دً ا عدل نقوب ا كل يرير  ا بعض  َرإل ِوَ  َ  َوا  .﴾ُنخ 

 .﴾األَ  َبوبِ  نُوِه   اَلَيو   َي   ا  ِقَصوصِ  ِع  َوَ ُكم  ﴿شرن  ر إن ا قصوص واَب 

 ر ننه من ا ضرو   ضمون القوب نوه احلقوب ونوه ا دم.

 ر ننه من ا ضرو   الن ار ابنظوع و يهو نو تعويضهو.

 ر إن النتذا  والب ا صفح وا عفو واَب.

 و الب ا قصوص وا تعويض.ر قبول ا طرر انتضر  االنتذا  والب ا صفح وا عفو ن

 ر قبول شرو  ا طرر انتضر  من قبل انسبب  لضر  مو ع ختو م شر  هللا.

 خامساً: آليات حتقيق املصاحلة:
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 ر تشكيل ةنة وانية نليو  لمصوحلة حتت  ائاة اتيأة ا عومة  ألوقور نلى نن تضم ع نضويتهو:

 ر مندوب نن األوقور )يرن  ا ل نةيف.

 يو  ا دين وا ونوئ.ر  مونة من ش

 ر  مونة من ا قونونيَ.

 ر مندوبَ نن ا قبوئل يتم ترشيحهم من قبل مدهنم وقبوئلهم.

 ر اخصوئيَ ع نلم الَتمو  ونلم ا نف .

 ر مندوب القوب االنسون.

 ر مندوبَ نن مؤاسوم اجملتم  اندين ا رادبة ع ذ و.

 ر  مونة متميز  من االنالميَ.

 ضوء ا ل نة نلى ناو  ا كفوء  وا نزاهة وانقد   نلى إَنوَ نهدار ا ل نة.ر يتم تعيَ نن

 ر تشكيل ةون فرنية مت صصة  تقص  احلقوئق وا قيوم جهوم انبوي ام انيدانية.

ين ع كرررل انرردن واننرررواق  ًّ ررر تشرركيل ةرررون احلكمرروء والنيررون ج تلرررم اننررواق مهمتهررو التصرررول بكررل ا،رر
 معهم ع كيفية الل مشوكلنو االَتمونية وا سيواية. وا قبوئل وا تشوو 

 سادساً: اختصاصات الل نة وصلحياهتا:

 ر تصنيم انوا  ا نزا  )قتل ر نر  ر ارقة ر تعد  ر ااتيالءيف.

 ر حتديد اننواق ا   حتتوج اىل تدخل ا ل نة  لصلح.

َنَ الال هنوئيو  الشكول و ه من ا قرو  مرو ر إنتبو  قرا  ا ل نة ا وانية ا عليو بعد ا توافق نليه من ارر انت نو
 جيعله اندا قونونيو.

َ ت نن َزء من القهو  غر  اَتوم انصوحلة ا وانية. يقة شرر تنشيد بدو  ا قبوئل ا   تنو  ر انداي ِو

رر الارال  نلررى نيرة معلومروم نو وائررق نو ار الم تررو نالقرة  ياء مهومهرو وإاررت واب ن  شر   مهمررو  
 نو  ه نالقة ابألمر.كون منصبه واو
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ر نقد َلسوم إاتمو  نلنية ومفتوالة  ل مهو  نلى ان يسمح  لشر   ذ  ا صرلة نن يقردم البرو  ل نرة 
 بعقد اةلسوم خلم نبواب مغلقة.

 ر ا تو ية د دا  ا عفو نلى من يستحقه وهذا ا عفو ل وكن حتقيقه إل بعد توفر ا شرو  ا تو ية:

 ل نة بكل احلقيقة ول  ف  منهو شيأو .ر نن يع ر انتهم نموم ا  

 ر نن يكون انتهم قد اق ر اةرم بنوء نلى نوامر نتت إ يه من  ىتاوئه. 

 ر ننه انتقد بتنفيد هذه اآلوامر يقدم خدمة  لوان. 

 امللتقى األول جملالس احلكماء والشورى بليبيا

 "من أجل املصاحلة الوطنية"

 م 28/11/2011   26ه  املوافق  1433احلرام  حمرم 3   1ال اوية يف ال  ة من 
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 السابع والعشرين: ميثاق شرف للمصاحلة الوطنية

 

 بسم هللا ا رمحن ا راليم

 ء وانرالَ ا صويب ا وند األمَوا صال  وا سالم نلى ايدان  مد نشرر األنبيو

جدينررة ا زاويررة خررالل ا فرر   مررن دررر  حنررن اجملتمعررون ع انلتقررى األول جملررو   احلكمرروء وا شررو إل بليبيررو اننعقررد 
ميالييررة حتررت شررعو  "مررن نَررل  28/11/2011ر  26ه ررر  انوافررق  1433 رررم احلرررام والررىت ا ثو رر  منرره 

انصرروحلة ا وانيررة"، وحتررت  ايررة الاررتقالل ا رر  َتثررل ااتحضررو ا  تضررحيوم األَررداي واآلابء مررن نَررل ااررتقالل 
بيرَ بنسري هم احلضرو   وا ثقروع وا ترو    انتنرو ، وتثمينرو  تضرحيوم وتواليد  يبيرو وانرو موالردا الررا ةمير  ا لي

 اةيل احلوضر ع ابيل ا ت ل  من الكم ا طغيون وا ظلم والاتبداي.

وااررتلهومو نبرروي  ا شررريعة االاررالمية ا غررراء ا رر  حتررض نلررى ا عفررو وا تسررومح وترردنو إىل ا عرردل واالنصررور 
رِلُحوا   فَروترَُّقوا  ﴿ مصرداقو   قو ره تعروىل: ََ  ِإن َوَ ُاروَ هُ  اللَّ  َوَنِايُعروا   بِي رِنُكم   َذامَ  الّلَ َوَن   ِمِن ، ووفروء   ردموء ﴾ُكنرُتم مُّرؤ 

ا شهداء ا ذين ضحوا   واالهم وبرذ وا يمروءهم ا زكيرة  رفر  ا ظلرم وإهنروء الارتبداي وحتقيرق احلريرة  كر  يرنعم هبرو  
ة مررو نشررأ نررن معررو   ا تحريررر اجمليررد  مررن تبعرروم ونا  اررلبية، كررل ا ليبيررَ وا ليبيرروم، ونقرردا  لعررزم نلررى معوةرر

يرره كررل اةهرروي وا طوقرروم وانرروا ي حنررو بنرروء  يبيررو اةديررد  ا رر  تقرروم نلررى  وتطلعررو إىل مسررتقبل مشرررب يتطلررب تَو
 اال ام القوب االنسون وايوي  ا قونون وانسووا  بَ انواانَ.

ل الرررب ا تحريررر هررو ِررو   شررعبية نو مررة هترردر إىل حتررول ايوارر  وإي اكررو   ن مررو شررهده اجملتمرر  ا ليررف خررال
واَتمون  وص    ينهر  وإىل األبرد نهرد ا ظلرم والارتبداي، ويتطلر  إىل ف رر مشررب تسروي فيره احلريرة ويتحقرق 

 فيه ا عدل واالنصور.

 فقد مت التوافق على اآليت:

ة اةمير  وناواررهو ا عرردل واالنصررور ا قرروئم انصروحلة ا وانيررة مررن نو ررويم ا عمرل ا رروا  وهرر  مسررأو ي أوًل:
رل ا ضرر  والنر ار ضرق ا ضرحوي و ي النتبرو  إ ريهم  نلى انسروء ة وإنروي  احلقروب إىل ن رحوهبو و ي انظروع َو

 وتكري  االالسو  ابنواانة حتقيقو  لسلم واألمن األهليَ.
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ا عقروب اةمرون  وا ته رً والررب انسروكن ا تأكرد نلرى ش صرية ا عقوبرة ونردم ا ل روء إىل ممو اروم  اثنياً:
َِ َ    َنلَّ َتزِ ُ ﴿ واحلرمون من ا،دموم ا عومة...اخل، إمتثول   قو ه تعوىل: َرإل ِوَ  َ  َوا  .﴾ُنخ 

نرردم ااررتيفوء احلررق اب ررذام، وا ل رروء إىل ا قضرروء فيمررو ينشررأ بررَ ا ليبيررَ مررن خالفرروم نو نزانرروم،  اثلث  اً:
   غة احلوا  وا واوئل ا سلمية إ تزامو  جبوي  ا شريعة االاالمية واا شويا  اب عرر ومن  الالتكوم  لسالا، وتب

 الَتمون  ا سوئد.

ال ترررزام اب والررد  برررَ نبنررروء ا شرررعب وتعزيرررز ا لحمرررة ا وانيرررة وذ رررو بنبرررذ اةهويرررة وانركزيرررة واالقصررروء   رابع   اً:
َنررة انسررتدامة ةميرر  وا تهمرري  نلررى نارر  قبليررة نو نرقيررة نو مذهبيررة، وحتقيررق ا عد ا ررة الَتمونيررة وا تنميررة انتوا

 مدن وقرإل  يبيو.

ال تررزام ضمويررة ِررو   ا سرروب  نشررر مررن فلايررر وا عمررل نلررى حتقيررق اهرردافهو انتمثلررة ع احلريررة واالرر ام  خامس  اً:
رواهتررو نصررلحة ا شررعب ا ليررف مررن ن َررل حتقيررق القرروب االنسررون وكرامترره وارريوي  ا قررونون وتسرر ً مرروا ي  يبيررو ِو

 فوهيترررره وضررررمون مسررررتقبل األَيررررول ا قويمررررة، فررررال نكرررروص نررررن هررررذه األهرررردار ول نرررروي   لظلررررم والاررررتبداي 
 وا طغيون.

 اجملد واخللود للشهداء األبرار

 عاش  ليبيا حرة أبية

 وهللا ويل التوفيق

 امللتقى األول جملالس احلكماء والشورى بليبيا

 م 28/11/2011ه  املوافق  1433احلرام صدر مبدينة ال اوية يف الثال  من حمرم 
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"من أجل املصاحلة  ل جملالس احلكماء والشورى بليبياالثامن والعشرين: امللتقى األو 
 الوطنية"

 م 28/11/2011   26ه  املوافق  1433حمرم احلرام  3   1ال اوية يف ال  ة من 

 البيان اخلتام  للملتقى

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 سلم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصلة وال

 نيهو ا شعب ا ليف ا عظيم:

 ا سالم نليكم و محة هللا وبركوته

إن انلتقى األول جملو   احلكموء وا شو إل بليبيو اننعقرد جدينرة ا زاويرة اجملوهرد  وهرو  ترتم ننمو ره مسروء هرذا 
ا سوب  نشر من فلاير اجمليد ، ويتمىن ا شفوء ا عوَل  ل رالرى وا سرالمة وا عروي   ا يوم  ي الم نلى شهداء ِو  

 لمفقررويين، ويهنررئ األارررإل نلررى اررالمتهم، ويسرر ل بكررل ف ررر وانتررزاَ المتنررون  لثرروا  ا ررذين ارر لوا ملحمررة 
م بردموئهم ا زكيرة بطو ية  ائعة شهد هبو ا عوع، ونهنت نكثرر مرن ن بعرة نقروي مرن ا ظلرم وا قمر  والارتبداي، ونان  

ي وب ا عررز  وا كرامررة وا شررمو  ألبنرروء هررذا ا شررعب ا عظرريم، وإذ نسرر ل ذ ررو فِننررو حنيرر  كررل ا ررذين وقفرروا مرر  
قضرريتنو مررن بلرردان وهيأرروم ومنظمرروم يو يررة وإقليميررة، كمررو حنيرر  كوفررة قرروي  وشررعوب ا رردول ا شررقيقة وا صررديقة 

ف  ا وقت فِنره ل يفوتنرو إل ان نتقردم اب شركر اةزيرل ا   االتضنت مشرو  ِو تنو واوُهت ع إَنوالهو، وع ن
 كل  و   احلكموء وا شرو إل وا،رلاء وانشرويع واألنيرون ونهرل ا ررن  وانشرو   وا بحرو  وانشرو كَ ون رحوب 
انداخالم وا ل ون انشرفة ا ذين اوُهوا ع إَنوا هذا انلتقى ومو نتحب ننه من ميثروب شررر  لمصروحلة ا وانيرة 

ه يزيل ا شكر وا عرفون  كوفة واوئل االنالم ا    عبت يو ا  فعول  ع إَنروا ملتقروان هرذا، وتو  يوم، كمو نتَو
وع ا وقررت نفسرره نتقرردم ابلنتررذا   كررل مررن كررون ا وقررت الرروَزا يون َتكينرره مررن انشررو كة نو إيررداء ا رررن  كمررو 

 نلتم  ا عذ  نن ن  تقصً قد الصل نِنوء انعقوي هذا انلتقى.

ررل نن يكلررل ننمو نررو اب ن رروا وجينررب برراليان ويررالم ا فررنت وانكوئررد وَيمرر  وخ تومررو  سمررل مررن انرروىل نررز َو
ِو تنررو وشرربوبنو، كمررو نرردنوه ارربحونه وتعرروىل ان يبررو   كررل اةهرروي ا رر  تبررذل ع ا صررلح وانصرروحلة وبنرروء ا دو ررة 

نسررون والقوقرره وآيميترره وكرامترره، ونن اةديررد  نلررى نارر  اررليمة ناواررهو ا عرردل وا قررونون وانسرروو  واالرر ام اال
 َيقق األمن وا سالم ع كوفة  بو   يبيو احلبيبة.
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 هذا وقد أصدر امللتقى التوصيات التالية:

ر تشرركيل ةنررة نليررو  لمصرروحلة ا وانيررة نلررى مسررتوإل  يبيررو تتبعهررو ةررون فرنيررة ع انرردن واننررواق ان تلفررة،  1
تكرررون هرررذه ا ل رررون مرررن نهرررل ا ررررن  وانشرررو   وممرررن ترررم خرررل  ع فرررض وةنرررة نتوبعرررة تنفيرررذ ا تو ررريوم نلرررى ان ت

َنوم وتسوية ا،الفوم.  اننو

ر تسرتعَ ا ل نرة ا عليرو  لمصروحلة ا وانيرة اب ل ررون ا فرنيرة ع بعرض انردن واننرواق  فرض ا نزانروم والررل  2
الفرروم ا رر  تقرر  ع مرردهنو ا،الفرروم فيمررو بررَ انرردن واننررواق األخرررإل، ع الررَ تقرروم ا ل ررون ا فرنيررة ضررل ا،

 ومنواقهو.

 ر ا تأكيد نلى نن ا شريعة االاالمية ه  ا قوند  األاواية أل  مصوحلة وانية. 3

ر ا تع يررل د رردا  قررونون ا عدا ررة النتقو يررة وجررو َيفررظ القرروب ا ليبيررَ وتفعيررل األَهررز  األمنيررة وا ضرربطية  4
 ت زين وانتحفظ نليهم إىل ا قضوء.وا دوائر اةنوئية ابألوكم، وا تع يل دالو ة األ

ر ضرررو   تقررد  كررل مررن اررفو يمرروء ا ليبيررَ نو انتهررو ننراضررهم نو اخررتل  نمررواتم نو شررو   نو الررر   5
 نلى ا تكوب هذه اةرائم ضدهم إىل األوكم.

ر إنشررروء  رررندوب مررروه َتو ررره ا دو رررة  تعرررويض انتضرررر ين مرررن انترررداءام قررروام وننررروان ا طوديرررة ويشرررمل  6
 تعويض نن األضرا  انويية وانعنوية.ا 

ر ا عمررل نلررى خلررق ا بيأررة اننوارربة وا ظررررور انوضررونية انالئمررة  تحقيررق ا سررلم واألمررن األهليررَ وذ رررو  7
ابالارا  بتأاي  اةي  واألمن ا وانيَ، وتنظيم محل ا سالا، وااتيعوب ا ثوا  فيهمرو وفقرو   ردبروهتم وأتهلهرم 

 وابة تم اليموَهم ع اجملتم  اةديد ا ذ  ا وا من نَله.مهنيو، وخلق فرص نمل من

ر ا عمررل نلررى وضرر  ميثرروب شرررر  وارروئل االنررالم ضيرر  تلتررزم هررذه ا وارروئل اب عمررل نلررى تعزيررز ا والررد   8
 ا وانية والبتعوي نن كل مو من شأنه إا   ا نعرام ا قبلية نو اةهوية نو ا عرقية نو انذهبية.

راَعررة ا سيواررة ا  بويررة واننرروهحب ا تعليميررة ضيرر  تراررع  وا ا والررد  ا وانيررة وتسررهم ع ر إنرروي  ا نظررر وم 9
َ    وا  نشررر ِقوفررة ا تسررومح وا سررلم الَتمررونيَ ونبررذ ا عنررم وأتكيررد ِقوفررة احلرروا  بررَ األفررراي واةمونرروم و

 انصوحلة ع نواو  ا شبوب.

 والرب انسوكن واحلرمون من ا،دموم ا عومة. ر ندم ا ل وء إىل ممو اوم ا عقوب اةمون  كو ته ً 10
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 ر ضرو   مشو كة انرن  مشو كة فعو ة ع ةون انصوحلة ا فرنية وةنة انصوحلة ا عليو. 11

 ر ضرو   نن تسوند ا دو ة نمليوم انصوحلة بتس ً إمكونيوهتو انويية  لمسوُهة ع تنفيذهو. 12

يضررمنوا خطرربهم ومرروانظهم ا رردنو   لتصررو  وانصرروحلة وا تسررومح ر ينررو  ا ونرروئ ونئمررة انسرروَد إىل نن  13
 وا عفو.

ر الاررتفوي  مررن فررو ب ا رردول ا رر  مرررم بظرررور مموِلررة، والاررتعونة ابننظمرروم ا دو يررة ان تصررة مرر   14
 مرانو  خصو يوم اجملتم  ا ليف.

ع الررق ا شررعب ا ليررف نو ر إ رردا  قررونون  لعررزل ا سيوارر  يتضررمن منرر  مررن ا تكبرروا َرررائم وانتهوكرروم  15
 ارقوا نموا ُه من توه منو ب قيويية ع نَهز  ومؤاسوم ا دو ة.

ًهررو مررن ننرروان  16 ر إنرروي  هيكلررة مؤاسرروم ا دو ررة ا رر  مو اررت ننمررول قمرر  ضررد ا شررعب ا ليررف وتطه
وقمعرررره ا نظررروم اننهررررو  وإنرررروي  ا نظررررر ع مهومهررررو  تكررررون ع خدمررررة ا رررروان وانررررواان برررردل  مررررن ا ت سرررر  نليرررره 

 واضطهويه.

ر ينررم نارررر ا شررهداء وانفقررويين و نرررويتهم والهتمرروم برنويرررة نوضررو  اةرالررى وانعتقلرررَ  لت فيررم مرررن  17
 األضرا  انويية وا نفسية ا   حلقت هبم و توفً مستو  معيش  لئق تم.

َا رة اآل 18 ا  ا سرلبية وا تأهيرل ا نفسر  ر االارا  بتنفيذ برامحب االنمو  ع اننواق انتضرر   نرو  ره مرن نِرر ال
 َتهيدا   و وج نهد َديد يسويه ا تفكً االجيويب  تحقيق انصوحلة.

 ر ال  مؤاسوم اجملتم  اندين نلى انسوُهة ا فونلة ع إَنوا خطوام انصوحلة ا وانية. 19

ل برررَ ا شررربوب ر إنررروي  هيكلرررة اةومعررروم وانعوهرررد ا عليرررو وا تعلررريم االارررالم  جرررو يضرررمن حتقيرررق ا توا ررر 20
 وا طلبة من مدن  يبيو ان تلفة.

 ويف اخلتام نكرر شكران وتقديران وامتناننا لل ميع

 واجملد واخللود للشهداء األبرار

 وعاش  ليبيا حرة أبية

 وهللا ويل التوفيق

 امللتقى األول جملالس احلكماء والشورى بليبيا

 م 28/11/2011  املوافق ه 1433صدر مبدينة ال اوية يف الثال  من حمرم احلرام 
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 التاسع والعشرون: مشروع املصاحلة الوطنية شروط وآليات

 :توطئة األستاذ سليمان عبد القادر  

ل  فررى نلررى نوقررل، بعررد اال   ا طويررل   نظرروم ا ظلررم وا فسرروي واالاررتبداي، نن ا رروان ع الوَررة إىل خطررو  
تند إىل قرريم  االاررالم. هررذه ا،طررو  تتمثررل ع مشرررو   لمصرروحلة هتيررئ  نراللررة ا بنرروء وإقومررة ا دو ررة اندنيررة  ا رر  تسرر

ا وانية  يت حقق فيره تبيرون احلقروئق ، وإ اروء ا عدا رة، وحتقيرق انصروحلة. واحلقيق رة إن شرعو  انصروحلة ا وانيرة  ترريي 
هررو كيررم   نلررى األ سررنة و ارررب األذان ارروال ا فرر   انوضررية  ،  كررن األمررر انهررم انسررتهدر ع هررذه ا و يق رروم

َام وإنتهوكروم مو ارهو ا نظروم  ذ   مرن  يك ون هذا انشرو  مستونبو  كل مو الد  ع ا ف   انوضية  من فروو
نبنوء ا شعب انغر  هبم نو ا ذ ين ننمتهم اؤ   ا طم  واةش ؟، جعرىن نن يكرون مشررو  انصروحلة ا وانيرة  ةرل 

انوضرية  ونل ق تصرر نلرى مرو الرد  نيم ِرو   ا سروب  نشرر مرو الرد  ع ا بلرد مرن إنتهوكروم اروال األ بر  نقروي 
مرررن فلايرررر اجمليرررد  . وا ثررروين نن نضررر  اآل يررروم اننواررربة ا ررر  فعرررل مرررن هرررذا انشررررو  واقعرررو ملموارررو أي خرررذ مرررداه 
ا طبيع  و كرن يص رل بعرون هللا اربحونه وتعروىل إىل دويتره ومسرتقره ، الرىت ل  ترزل ع شرعو ام وهتوفروم قرد ل 

 َو احلنوَر.تت و

 معا  املصاحلة الوطنية: :أولً 

 يتبوي  إىل بعض األذهون نن مشررو  انصروحلة ا وانيرة  ا ر  نريرد  هرو معوةرة نرو الرد  نِنروء ِرو   ا سروب    1
لرررم وا فسررروي واالارررتبداي ا رررذ  نشرررر مرررن فلايرررر ، متنوارررَ نن هرررذه ا ثرررو   و موالرررد  فيهرررو ، نتررروج منطقررر   لظ

ه ع الررروي  معرررَ نو قضرررية  نقررروي انوضرررية ، وع يكرررن و يرررد ا لحظرررة ، ول وكرررن إختزا ررراررروال األ بعرررة  نشرررع 
  بعينهو.

راكرو ِقوفيرو  و إَتمونيرو  كرون  قد شوه ا نظوم ا سوبق َهوي األبطول ا ذين  نعوا االاتقالل وشوه نضرول وال
 ينيوم، واارتوىل نلرى نمروالة ا سربعنا  هذا االاتقالل، و شوه ا نظوم لبة ِقوفية ونوينهرو ا سر ون القبر من

َيرررة  و ررروي  انمتلكررروم ا،و رررة والرررو وا يط لرررق   ب ا نرررو  ع قررروم نوليهرررم، وانرررلإلانواررررين ض رررة تصرررفية  ا َل
ا ضرحوي مرن  لرآب ل اوئل من و ائهو ذهرب َرائهرو األو ور انقيتة  كل معو ضيه  ، وايخل ا بلد ع الرو 

مرن ا يتررومى  نبنوئرره ابالضروفة إىل قوئمرة اويلررةفقردا  عرردي كبرً مرن  نبنروء هرذا ا شررعب، و َر  ا روان مررن و اءهرو
 وانتضر ين. 
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وانعرتقالم  يواَهروا نقرذ   لر من نبنوء ا شرعب ع ا سر ونعو ضيه نلى  ىتو  األشهوي وَج ابآلونندم م
ذ  هرردم اةمونيررة ا رر ناررو يب ا كبررت وا تعررذيب، وشررري نلر األاررر مررن و ائهررم ع ا ررداخل بقررونون ا عقرروابم

برره الررىت ا بيرروم، نمررو مررن َتكنرروا مررن ات ررر  ا قسرررية، قرروم جالالقررته والررو ب  و  رردا وتشررويهو م قررتال وهتديررداجَو
َب الكومرة"سروي الرىت  رو  ا شرعو ا نو  ع قوهتم واهل اربل ا ف ا لر  مرو صخرذه ، "واخنرب واهررب" و " ، " 

 ." ً  أيخذه د

بل اات دم فيهرو نذ نرو مرن نبنروء ا شرعب ، معتمردا  وشر ،وكوم تنفذ من  ن  ا نظوم مب تكن هذه االنتهعو 
هوية ، ونامو  ش صية  ع ا تغرير نلى فوذاب اات وب تو ا سرذج وضرعور ا نفرو ، ومعتمردا نلرى  م قبلية  َو

انتقلبة ونظريته انزنومرة، الرىت نةرأ قطونرو نريضرو مرن   عمل وا كسب ا ذ  نتحب نن ايواوتها ضيق ع فرص ا
انتقوندين وا نسوء انطلقوم إىل ا عمل ضرمن َهروَ األمرن ا رداخل    عوالَ وا شبوب بل والىت منَ واانوظف

نَل  قمة ا عي ،  يحصد ا وان َراء ذ و َرالو دوئرا  يييره  فمرن   تقو ير وا وشوية  ابنواانَ منع كتوبة ا
بعض بررَ ءه نيضررو، وقررد يتذبررذب ا ررومررن مررو   هررذا االنتهررو  مررن نبنررو قرر  نلرريهم االنتهررو  هررم مررن نبنرروءه،مررن و 

انقرررربَ  إن االنتهرررو   ررردإل ا ررربعض ع ينتررره ج رررري مررروم  ن  ا نظررروم وهرررروب ننوانررره ا صرررنفَ الينرررو  مرررن ا رررزمن.
قرروب  ،. االنتهررو  بطريررق مبوشررر نو دررً مبوشررر ل بررد نن يقرر  ع يائررر  إارر ياي احل وكتوئبرره بررل كررل مررن مررو  
نية مدإل نالقية هذا ا رن ، و كن جيب ا تأكيد نلى إن مشرو  انصوحلة ا وا ا رىتية و و ي  انقوم ننوقشة هذه
الَتمونيرة ا رذ  نعرول بره بعرد توفيرق هللا اربحونه وتعروىل هرذه اةرروا ونزيرل بره األ غروم ا ل بد نن يكون ا بلسرم
 وا فسوي واالاتبداي بَ نبنوء اجملتم  ا واالد. ا   خلفهو نظوم ا ظلم

فرررِن االنتهوكررروم ا ررر  مو ارررهو ا نظررروم ا بوئرررد، مو ارررهو ابذ   مرررن نبنررروء هرررذا ا شرررعب، كمرررو هرررو معلررروم     2
هوية كغطوء تضي  به القوئق األشيوء وبشونة اةرائم. واحلقيقة نن ا ت يري   وانتمد فيهو نلى فوذابم قبلية َو

 صرية، الرىت ن ربحت ا قبل  واةهو  واننواق  ، مو انفرو متكأرو  كرل اننرق َيروول دا تره حتقيرق مطو بره ا ش
ً  ا رر   ا قبيلررة واننظقررة  رردإل ا رربعض، انشرر ب ا ررذ  يعلررق نليرره ضررعم مررو يرفرر  مررن شررعو ام، وا صررهو  ا قصرر
ًف  شعو  ا قبيلة و مو لقته مرن هتمري ، نو يرفر  شرعو  اةهرة ومرو لقتره  وتطيهو  تحقيق مطومعه ا ش صية ، ف

 من هتمي ، فقي  ي م  الو ه اننو رين. 
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ا قضروي قرد  االارتطونة وانمكرن،  ة ا وانيرة جيرب نن ينحرى إىل ش صرنةنقول: إن مشرو  انصروحل من هنو
ضررد َهررة نخرررإل نو منطقررة ضررد  عينررة ضررد قبيلررة نخرررإل، نو قضررية َهررةضيرر  ل تكررون ا قضررية قضررية قبيلررة م

 ري نخر نو نفراي آخرين. منطقة نخرإل، بل قضية فري نو نفراي ضد ف

حلميرروم وا نعرررام ا رر  وي مررن ا بعررد ا قبلرر  واةهررو  ألهنمررو بعرردان تسررتثو  فيهمررو انن َنررري ا قضرر إننررو جيررب
ن ينحررى مشرررو  انصرروحلة إىل األشرريوء وتشررود نلررى  رروم ا عقررل واننطررق واالنصررور. جيررب ن حت ررب القرروئق

 تمرر  انسررأو ية ا فرييرة فيمررو وقر  ويقفررل ا طريرق نلررى كررل مرو مررن شرأنه نن  رررب ا نسريحب االَتمررون   لم حتديرد
 ا ليف.

لهرو ا عقرل ا سرو  و أتابهرو مو الد  خالل األ بعة نقوي انوضية يفوب ا و م، وبعض اةررائم ل يت ي   3
 ا الرىت مرن  قمرة ا عري  ةررم نق فرهانتزنة، وإل مو ذنب نافول  غو  َيرموا من القوقهم اندنية و َيرمرو  ا نفو 

 مرأوإل تشرري ع ا شرو   برالليهرو بيتهرو و  . مو ذنب نار  يهدم ننبوهم نونالد نفراي نارهتم، هذا إذا المنو ابةرم
  فرة . كيرم يستسريت اننطرق نن وثرلول الىت اقم يظلهم ن و فرة نق فهرو نالرد نبنروءهم، هرذا إذا ارلمنو ابن و

 يث  انعو ضَ وتنب  قبو هم . 

ب  يي  ا عررروبثَ ، نل خترررر  فرررِن ارررفينة األمرررون ع اجملتمررر  جيررربو كرررن نلرررى بشرررونة مرررو الرررد  وفظونتررره 
بشركل فرري ، مهمرو كرون  نن يسر ي القره نو مظلمتره -مرن كرون كوئنرو-وانصوحلة ا وانية جيب نل خترول نالردا 

وتررري احلقرروب، الررىت ل  ونونيررة تنصررم انظلرروم وفررل ا ضررر ال ررم ا ظلررم ا ررذ  وقرر  نليرره ، بررل ل بررد مررن ناررر ق
 ل القه بيده. يتحول اجملتم  إىل ِقوفة ا غوبة ا   أيخذ فيهو ك

ي احلقروب جيرب نن يرذهب نبعرد مرن ذ رو،  ن يعترل كرل فعرل ورو   بذ يعرة إار يا شرو  انصروحلةبل إن م
ذا  ري  َرو رة يعوقرب  روالبهو مهمرو كرون بشرونة ا ظلرم واالنتهرو  ا رذ  وقر  نليره. وهر خو ج األار ا قونونيرة ،

ظررروهر   يتحرررول اجملتمررر  إىل  تمررر  نيدرررول.و ألن هتميشرررو   لمظلرررومَ ، برررل الرررىت ل إارررت فوفو ابالنتهوكررروم ول
داء نلرى ويون نار قونونية ، إذا فتح ابهبو، فِن انأوم اتسول ترم ننفسرهم االنتر اا ياي احلقوب بشكل فري 
 دو رة ، إا اياي احلقوب، والينهو يفقرد األمرن ا رذ  هرو األارو  ا رذ  تقروم نليره ا األنرا  وانمتلكوم ض ة

 نلى ا نظوم ا بوئد. كون يعوبونق  ع نَ مو  
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إن مو وق  من إنتهوكوم ع يقتصر نلى ا ضر  انوي  مرن االارتيالء نلرى المرال  إىل احلرب  وا تشرريد    4
ومشرررو  انصرروحلة ا وانيررة جيررب  والررىت ا قتررل ، بررل هنررو  إنتهوكرروم معنويررة َتثلررت ع تشررويه األفررراي واألفكررو ،

رررب قررروم نليررره انصررروحلة ، مث أييت بعرررد ينحرررى إىل تبيرررَ احلقررروئق كأارررو  تنن  َ ذ رررو مسرررأ ة َرررل ا ضرررر  وهرررذا 
  ة األمال . تتحمل فيه ا دو ة انسأو ية ، ألننو انواَه قضوي متشوبكة وخصو و ع مسأنن

ال ينفررو ننهمررو مشرررو  انصرروحلة ا وانيررة ، ُهررو ا قررد   نلررى ا عفررو وا تحررل برره، وهررذا ن فررذ   شرريأيننلبررد 
، وهنرو جيرب ع ش ء، بل هو نمر ل بد منه  ط   رفحة انوضر  ونردم ا عروي  إ يهرو بتروص  ي  ضد َل ا ضر 

واتم كمرو فعرل ا وان تتطلب قدوام تنل  تؤ ل ترذا ا شررر ا عظريم مرن ننفسرهم ونمرا تأكيد نلى ان مصلحة
برو     وضر   اب نمره ا عنليره وارلم يروم فرتح مكرة الير  وضر  ا ثرأ   ردم ابرن نمره، و  ذ و  ارول هللا  رلى

 ن تبق  نخضر ول يب . واألمر اآلخر نبذ نقلية ونفسية االنتقوم، ألهنو ان  إذا مو اشتعل نوا هو   هللا ننه.

ول منطقررة نو َهررة مررن اجمليررد  ع تقررم  تنررتقم اوئفررة مررن اوئفررة نخرررإل ول قبيلررة مررن قبوئررل نخرررإل  إن ِو تنررو
هوم َتمون   ين فض نفراي و يصعد نخررون، و ل  تغيرً نخرإل، هذه ا ثو    يست  تغيً ا سلم اال منواق َو

وئق و فرر  ا ظلررم ونارربوبه االَتمونيررة   تررذل قبوئررل وتعررز قبوئررل نخرررإل، بررل إن ا ثررو   َرروءم  تبيررَ احلقرر ا،و اررة
ا رروان،  يتحصررل كررل مررواان  يررف ا ثررو    يررنعم كررل مررواان  يررف ضقوقرره نلررى ن  بقعررة مررن تررراب هررذا  ومظرروهره،

 نرة ، و ري  ألنره ابرن مدينرة معينرة،كوملة والقه ع احلرية وا عي  ا كر  ،  ري  ألنره ابرن قبيلرة معيا رنوية ا  نلى
ن نعرر ر ألهررل ا فضررل بفضررلهم، و رري  ألنرره قرروم برردو  معررَ ، بررل ألنرره مررواان  يررف فحسررب. وهررذا ل ينفرر  ن

وهترد  قيرد تقمر  بره احلرريم ل نريد تذا ا فضل ا ذ  قوم به ا بعض فوه وانهم وشعبهم نن يتحرول إىل  و كن
 احلقوب وفىن به انميزام. به

ريرد نن نسر ي القوقرو ن خرر ولآنن نردف  إنتهوكرو دنتهرو  إننو ل نريد نن ندف  ظلمرو بظلرم آخرر ، و ل نريرد 
ب َنرذ  جملتمر  َير م احلقرو  م نلى ا عدل ونبذ ا ظلم، نريرد ننخرين. إننو نريد نن َنذ  جملتم  يقو جن  القوب اآل

 ننواب تروه فِنره مرن األُهيرة جكرون  احلريم ا عومة و ينبذ مصوي هتو،وينبذ االنتهو ، نريد نن نب   تمعو يقد  
 إىل َرروين، نريررد  ثقوفررة االنتهررو  ل يتحررول ا ضررحية ع وقررت مضررى إىل َررالي ، ول نريررد نن يتحررول اجملرر  نليرره

 قرروب ونرفرر  انظرروع مررن نن نؤ ررلاحل حنررذ  وحنررن نسرر ي وتررذا فعلينررو نننن ختتفرر  مررن نقررول األَيررول ا قويمررة 
وقونونيررة االَررراءام وتغليررب ا عفررو وا بعررد  د  و يي  نخرررإل، فسررلمية ا وارروئل إلنتهررو  وا ظلررم ع  ررو   َديرر

 نن االنتقوم ه  ا سموم احلقيقية تذه انصوحلة ا وانية.
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ّف األَيررول ا قويمررة مررن يررة هررو نُهيتهررو  كرر  تتعرروإن اننطلررق ا ررذ  ننطلررق منرره ع مشرررو  انصرروحلة ا وان   5
ا ظلرم واالنتهررو ، ونُهيتهرو مررن نَرل األوفظررة نلرى ا لحمررة ا وانيرة ، ونُهيتهررو  طر  مراللررة انوضر  ونرردم  ويرالم

تكرا هرو ع  رو   نخرررإل مرن نَررل ذ رو فررِن ا دو رة انتمثلرة ع ا سررلطوم ا تشرريعية وا تنفيذيررة جيرب نن تتحمررل 
ليرة اةرل وتتحمررل انسرأو ية ع نمليرة إنرروي  ا تأهيرل. إننرو ارنواَه قضرروي متشروبكة تت لرى فيهررو انسرأو ية ع نم

احلقيقررة و تع ررز آيا  االنتهررو  نررن اةررل او نن تكررون احلقرروب انسررلوبة انتقلررت إىل ارررر ا رر  و  ابرر  بصررو   
 ام مثال، وهنرو لبرد ان تكرون قونونية و قومت نليهو ننشطة ومشو ي  تستفيد منهو اارار نخرإل كقضوي ا عقو

ا دو ة كمو االفت ه  ا طرر ا رئي  ا ذ  يقر  نليره انسرأو ية ألُهيرة ار  هرذه ا صرفحة  لروان. ومرن اناليرة 
نخرإل نن قضوي االنتهو  وتنووتو نرل مشررو  انصروحلة ا وانيرة ا غرر  منره هرو ارل ا سر وئم والالقروي  يعري  

،  بغيض إل ننره مرن األُهيرة جكرونع هذا انشرو  من اَ ا   لموض  ا اجملتم  اليو  إَتمونية  حية وبقد  مو
األمررررر ا ررررذ  َيررررتم األوفظررررة نلررررى ارررررية ملفوترررره وا تعومررررل معهررررو جنتهررررى احلرررررص و ا سرررررية مررررن اناليررررة ا تبواهررررو 

   ا تأهيلابألش وص، وهذا ل ون  شفوفية األياء اب قد  ا ذ  ون  االُهول او ا فسوي.ومسأو ية ا دو ة ع إنوي
ومسرررأو ية ا دو رررة ع اررررية هرررذا انلرررم ضيررر  ل تتنوو ررره واررروئل االنرررالم إل اب نرررذ  ا رررذ  يرررَل ا عمرررل فيررره يون 

 ا تطرب إىل ن وء األش وص ول ا قضوي انتعلقة هبم.

 أهداف املصاحلة الوطنية :اثنياً 

ا قرريم االاررالمية ا رر  يسررتند مشرررو  انصرروحلة ا وانيررة مشرررو  يعكرر  نول وآخرررا  قرر  هررذا ا شررعب ونظمررة 
 إ يهو، وهو نالو  نلى ذ و ايحقق إن شوء هللا األهدار ا تو ية:

 .إ اوء ا سلم االَتمون • 

 .إ اوء ِقوفة االالتكوم إىل ا قونون• 

 .احلفوئ نلى ا لحمة ا وانية• 

 .إنوي  ا تأهيل وا تعويض انعنو • 

 .فنيب ا وان ويالم االنتقوم• 
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 . عفو وا تسومحنشر ِقوفة ا• 

 .نشر ِقوفة ا شفوفية• 

 آليات إطلق مشروع املصاحلة الوطنية :اثلثاً 

انؤقترررة بغيرررة إنتمويهرررو انبرررد   نرررر  مشررررو  انصررروحلة ا وانيرررة نلرررى اجمللررر  ا ررروان االنتقررروه، واحلكومرررة• 
ًية و برري مررو   ررد  ننهررو ابننظومررة ا قضرروئية واو   الكررومنهررو  ررفة األإنطرروء مررو يصررد  ن اررتكمول ا لرروائح ا تسرري

 ا قضوئية ملزمة ا تنفيذ.

د  ، وَيظرررى اب عنويرررة تبررر  هرررذا انشررررو  يارررتو ا   يكرررون نالرررد األاررر  ا رررذ  تقررروم نليررره يو رررة  يبيرررو اةديررر• 
 قبل هيأوم ا دو ة انتعوقبة. وا تنفيذ من

ت صررر  ، ة االَتمونيرررة، وا ختيرررو  ش صررريوم مرررن اجملتمررر  تقررروم نلرررى هرررذه انؤاسرررة يتررروفر فيهرررو ا رمزيرررا• 
بعرررد  -يررر   اجملرررول مفتوالرررواحلقوقيرررة، و انصرررداقية  ررردإل ا شرررعب ا ليرررف ، وألُهيرررة انصرررداقية في رررب نن  وا،رررل 
ية مرن ا قروئمَ نلرى هرذه ةمي  انرواانَ، إذا كرون هنرو  مطعرن نو حتفرظ نلرى ش صر -نن انؤاسة االنالن
 االنالن نن انؤاسة. الىت يتقدموا به إىل اتيأة ا قضوئية ع ظرر شهر من انؤاسة،

 انوييرة وانعنويرة حتظرى ابحلصرونةإاالب مؤاسة تقوم نلى إبراَ احلقيقة و إ اروء مبردن ا عفرو وا تعويضروم • 
ا داتو ية وتسمى بر "هيأة احلقيقة وا عدا رة و انصروحلة" ، يكرون ترو فررو  ع كرل مدينرة ومنطقرة بشركل يضرمن 

 و وتو إىل كل انواانَ ع  يبيو.

النررالن نررن هررذه اتيأررة نررل مررؤَتر  ررحف  يت واَررد فيرره ا قرروئمون نلررى هررذه اتيأررة و ممثلررون نررن اجمللرر  ا• 
 واحلكومة ابالضوفة إىل مؤاسوم اجملتم  اندين .

يره انسروَديتم ا تعريم هبذه اتيأة ع ا قنوام األليرة وا فضروئية ونرل اجملرو   •   تنروول  األليرة ع انردن وتَو
ة وا تنويه نلى نُهيته واتيأة ا   تقوم نليره وننروان ا فرر  ع كرل مدينرة مرن انردن، ضير  نضرمن موضو  انصوحل

 االنوم هبو من قبل لي  انواانَ.
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َيعهرو ع لير  ا•    نردن وا تنويره إىل فرر  اتيأررة عابونرة مطرويم تعريفيرة ابتيأرة واهردافهو وآ يروم نملهررو وتو
 من اننواق وارب االتصول به.كل مدينة من اندن ومنطقة 

 وكررن مررن خال رره ا توا ررل مرر  انركررزنمررل  قررم تلفررون  لهيأررة وكررن مررن خال رره ا تعرررر نلررى ننرروان ا فررر  و • 
 ا رئي  بغية تقد  ن  شكووإل نلى نياء ن  فر  من ا فرو .

 هيكل "هيئة احلقيقة والعدالة واملصاحلة" :رابعاً 

 الرئيس    مدير مكت 

 النائ  الثاي     النائ  األول  

 املالية     اإلدارية     األرشيف     العلقات 

 املتابعة           الت تيش

تتكون اتيأة من مركرز  ئري  وفررو  تغطر  لير  انردن واننرواق بشركل يضرمن و روتو  كرل مرواان ع  يبيرو 
 نو  كل مقيم إقومة قونونية.

   املرك  الرئيس 1

 ويتكون من ا توه:

يررراه منوارربو  لحرردي  داررم    اتيأررة وهررو انسررأول األول ع هررذه اتيأررة ويتحررد  د هررو و ررول مررنن ر  ئرري
ويرن  إَتمونوم  ل  االيا  ، و ه إ دا  ا قرا ام ا   تعَ ع نمل اتيأة وإختوذ االَرراءام ضرد كرل  اتيأة

 ا رئي  وا نوئبَ. مو من شأنه إنوقة نمل اتيأة . وتذيل كل نالكوم اتيأة وقرا اهتو دام

ب ر ا نوئررب األول ويقرروم نلررى يائررر  انتوبعررة ا رر  تعررىن جتوبعررة تنفيررذ مررو يصررد  نررن فرررو  اتيأررة مررن نالكرروم 
يقيررة وانوييررة وانعنويررة ع ا دو ررة، وتررذ يل ا صررعوابم ا رر  حتررول يون  وقرررا ام  رردإل َهرروم ا تنفيررذ انو يررة وا تِو

 تنفيذهو.

  يائر  ا تفتي  وانتوبعة ةمي  فرو  اتيأة بشكل يضمن ا شفوفية  و انصداقية .ج ر ا نوئب ا ثوين وهو يتوىل
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 ي ر  ل  إيا   اتيأة يتكون من ا توه:

ندية بشرركل يضررمن ا سرررنة انرردير االيا   و رره يائررر  تشرررر نلررى كررل إيا  ا م اتيأررة ويو هتررو انسررت يف1
ًوقرااية ع لي  فرو  اتيأة. ع األياء  وندم ا ب

 اندير انوه و ه يائر  تشرر نلى كل السوابم اتيأة و مصو يفهو ومرتبوم ا قوئمَ نليهو. يف2
يق كل انمول اتيأة بشكل وكن  يف3 ا و ول إ يه فقي من قبرل مدير األ شيم و ه يائر  تقوم نلى تِو

 و من ختو ه اةهوم ا ر ية ويضمن األوفظة نليهو.ن ان تصَ
يائررر  تقروم نلرى ا تعريرم ابتيأرة ونمررل ا واروئل انسروند  ا ر  َتكررن  مردير ا عالقروم واالنرالم و ره يف4

 من و وتو  كل انواانَ وانقيمَ إقومة قونونية.

 :   ال روع 2

 والعدالة واملصاحلة فرع هيئة احلقيقة

 األمانة العامة

 جرائم النيابة     جرائم     جرائم اإلعتقال     جرائم العرض     جرائم القتل

 املمتلكات  والتعذي      ضاءوالق

 يتكون ا فر  من ا توه :

ن ر  ئري  ا فررر  ا رذ  يتحمرل مسررأو ية ا عمرل ع ا فرر  ومررو يصرد  ننره وهررو اللقرة ا و رل بررَ ا فرر  وانركررز 
 ا رئي  و ه إَتمو  يو   م   ئي  اتيأة و ل  االي ا .

قعرررت ع نهرررد ا نظررروم ا سررروبق مرررن َهررروم ب ر مسرررأول يائرررر  َررررائم ا قترررل وهررر  تعرررىن يررررائم ا قترررل ا ررر  و 
 متنفذ .

ج ر مسررأول يائررر  َرررائم ا عررر  وهرر  تعررىن يرررائم إنتهررو  ا عررر  ا رر  وقعررت ع نهررد ا نظرروم ا سرروبق مررن 
 متنفذ . َهوم
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ا ر  ا تكبهرو ا نظروم ا سروبق  ي ر مسأول يائر  َرائم االنتقول وا تعذيب وه  تعىن يرائم االنتقرول وا تعرذيب
ًهو.نَهز  نل  ته األمنية وا ل ون ا ثو ية ود

مسأول يائر  َرائم االنتداء نلى انمتلكوم وه  تعىن يرائم االاتيالء نلى انبوين وا شرركوم واأل ا  ر  ه
 وانصون  واأل يوم ا   مو اتهو األَهز  األمنية وا ل ون ا ثو ية وانتنفذين.

تعرررىن بقضررروي ا رشرررو  وإارررت دام ا سرررلطوم  إلاتصررردا   و ر مسرررأول يائرررر  اةررررائم ا نيوبيرررة وا قضررروئية وهررر 
 نالكوم قضوئية تنتهو القوب نخرين.

 آليات عمل "هيئة احلقيقة والعدالة و املصاحلة" املباشرة جتا  املواطنني :خامساً 

 

 
ويته تكون آ يوته نلى ا شكل ا توه:   ضمون ارنة ا عمل َو

يق 1  موظفون صبعون  ألمونة ا عومة ع كل فر  ومهمتهم ا توه:وهذه مهمة يقوم هبو  ،ر االاتقبول وا تِو

 .اتقبول انواان وفتح ملم  قضيته وتعبأة إاتمو   هبو معلوموم مفصلةا -

 خليف.إيتهو )قتل، نر ، إنتقول تعذيب...إنطوء  قم  لقضية وحتديد نون -

 .حتديد موند نول  لمواان م  ا دائر  انسأو ة نن ا قضية -

لعومرروم نلررى ا رردائر  ان تصررة، بعررد إيخوتررو ع منظومررة احلواررب اآله انعتمررد  حتويررل إاررتمو   ان -
يق.   لعمل ع ا فر  ضي  يسهل مراَعتهو وا تِو

وهرر  مهمررة يق رروم هبررو موظفررون يتمتعررون برتبررة انستشررو  صبعررون  لرردائر  انعنيررة اب نظررر  ،ر ا تحقيررق وا تحررر  2
 ع ا قضية السب نونهو وتعىن اب توه:

  

وحدة اإلستقبال 
والتوثيق

وحدة التحري 
والنحري

وحدة الحقيقة 
والعفو

وحدة 
التعويضات

وحدة إعادة 
التأهيل
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 .لو  م   والب ا قضيةاة -

 .ا تس يل ا دقيق  كل ا قضية وفق معويً توض   لنظر ع ا قضوي -

 .منهو ا تدقيق نلى ا وائق إذا كونت هنو  وائق ونخذ  و  -

 .ا تدقيق نلى ا شهوي إذا كون هنو  شهوي -

 .معرفة نيوام االنتهو  اةهة واألش وص حتديدا ومعلوموم ننهم -

يق ا توا يع وننووين ا  -  .شهويتِو

 .اةلو  م  اندنى نليهم ومواَهتهم اب وائق ومطو بتهم ابالن ار ك زء من انصوحلة -

 .إ دا  ا قرا  فيمو يتعلق اب قضية السب نونيتهو -

 وهذا ا قسم يعىن اب توه:، ر احلقيقة وا عفو 3

 .إن ار اةوين وندمه نلى مو  د  منه من إنتهوكوم -

 .جمل  نليه وهذا ل ونعه من ا تعويض انوي  نو انعنو تغليب َونب ا عفو وا صفح من قبل ا -

 .ا   فحة انو  وندم االنتقوم -

 وه  والد  تعىن اب توه: ،ر ا تعويضوم 4

 .تقدير ا تعويضوم وفق معويً ولئحة توض   لتعويض -

 .إا ياي انمتلكوم وفق معويً ولئحة توض   إلا ياي -

  ل رائم ضحوي احلروب واالختفوء وا تشويه كتسمية ا شوا  نمل برامحب ا تعويض انعنو  اب نسبة  -
 .خلإا   ونمل انتوالم ا تو  ية ... واند

 .ا تأكد من نن اجمل  نليه ع يستلم تعويضوم وخصو و ع قضوي انمتلكوم -

 .متوبعة ا تعويض من قبل اةهوم انعنية وإنالم االيا   ا عليو -

 :ارار ا قضيةنتقوم نلى إنوي  ا تأهيل  كل الد  وهذه ا و  ،ر إنوي  ا تأهيل 5
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 .ا تأهيل ا نفس   لم   نليه -

 .ا تأهيل ا صح   لم   نليه -

 . نوية نبنوء اجمل  نليه وكفو تهم إذا كونت ا قضية قتل نو إنوقة مونعة -

 قضررية تسررتوهل هرررذا هت ررً نهررل اةرروين إىل منطقررة نخرررإل ضيرر  يبرردنوا اليررو  َديررد  إذا كونررت ا -
 االدتصوب وهتو األنرا . كقضوي  االَراء

 ي االنتبو   لم   نليه  المر البسه نو تنفيذ ا قصوص فيه نارته إذا ااتدنىنبنوء اةوين و   نوية -
 .ا قضوئ صو و ع قضوي ا تالنب ا نيويب و وخ

 .تزويحب من وق  نليهن الدتصوب بشكل َيفظ كرامتهن و ل  دد بسمعتهن -

ًا   ونَتىن نن ينول الظه من اننوقشة وا تصويب، وهللا نارأل نن يبرو   ع  ،بَ يديو : هذا انق ا اضعه ونخ
هرره ا كررر  ،َهررويكم ِم َ بَّررُه ُ رِم ررو ِإنَّررُه َمررن أيَ ﴿ ررل والظرروئ ا ررنف  ونن جينبنررو ا ز  ،ونن جيعررل ننمو نررو خو صررة  َو

َهرررنََّم ل َوُررروُم ِفيَهرررو َول ََييَرررو * َوَمرررن أَيتِرررِه مُ  ََ وُم ا ُعلَرررى * فَرررِِنَّ  َرررُه  ََ  َ ؤِمن رررو قَرررد َنِمرررَل ا صَّررروحِلَوِم فَأُو َأِرررَو َتُرررُم ا ررردَّ
َزاُء َمن تَرَز  ََ نَّوُم َندن  َفرِ  ِمن حَتِتَهو األ هنَوُ  َخوِ ِديَن ِفيَهو َوَذِ َو   . [76ر  74اه ، آ ية : ] ﴾كَّىََ

 

 خر دعواان ان احلمدهلل رب العاملنيآو 

 سليمان عبدالقادر 

 01/01/2012املوافق  1433ص ر ،  07 األحد ، 

  



 

155 
 

 الثلثون : خطر الذنوب وعواقبها على ال رد واجملتمع:

ر نلى ا فري: ًا ، وذ و من نواا  ند ، نذكر منهو فيمو يِؤ ًا  كب ر نلى مرتكبهو أتِ  إن ا ذنوب تِؤ

 رادة.ضعاف اإلإ   1

اي  ا توبة شريأو  فشريأو  إإل نن تنسرلع مرن ا ذنوب تضعم ا قلب نن إ ايته فتقو  إ اي  انعصية، وتضعم إ  
 قلبه إ اي  ا توبة اب كلية، فلو موم نصفه نو صب إىل هللا.

   استمرارها وصعوبة التخلص منها: 2

تؤي  ا ذنوب إىل نن ينسلع من ا قلب اارتقبوالهو فتصرً  ره نروي ، فرال يسرتقبح مرن نفسره  ىتيرة ا نرو  ول  
هررو دويررة ا تفكررو وَترروم ا لررذ  الررىت يفت ررر نالرردهم ابنعصررية َيررد  هبررو  كالمهررم فيرره، وهررو ننررد ن ابب ا فسرروب

 من ع يعلم ننه نملهو، فيقول: ي فالن نملت كذا وكذا.

   الطبع على القل  وتغطيته: 3

 يَرع ر ُ  َوَمرن﴿ من آا  ا ذنوب ا طب  نلى ا قلب وتغطيته، وقد نخرل ا قررآن ا كرر  نرن ذ رو، قرول تعروىل:
رِ  َنن  .[36ا زخرر، آية : ] ﴾َقرِين   َ هُ  َشي طَوان  فَرُهوَ  َ هُ  نُرَقيِّض   نِ ا رَّمح َ  ِذك 

   إزالة النعم وإحلل النقم:4

َا رة ا رنعم نرن انرذنب وإالرالل ا رنقم بره، قرول تعروىل: رن َنَ روَبُكم َوَمرو﴿ وا رذنوب ترؤي  إىل إ فَِبَمرو   مُِّصريَبة   مِّ
 .[30ا شو إل، آية : ] ﴾نَي ِديُكم   َكَسَبت  

ِوابن  ض  هللا ننه قول: قول  اول هللا  لى هللا نليه والم: ل يزيد ع ا عمر إل ا ل، ول يري ا قرد   ونن
َب اب ذنب يصيبه ل  يحرم ا ر  .يف1)إل ا دنوء، إن ا َر

   الضطراب والقلق الن س :5

ر نلى نف  انذنب فت عله قلقو  متروتر األنصروب ذا نفسرية مضرطربة الروئر  ، تشرعر اب ضريق، إن انعصية تِؤ
ررِ  َنن رَر َ  َوَمرن  ﴿ ول حتر  بلرذ  ا طمأنينرة واألمرون، قرول تعروىل:  يَررو مَ  َوحَن ُشررُهُ  َضرنك و َمِعيَشرة    َرهُ  فَرِِنَّ  َنرن ِذك 

 .[124اه، آية : ] ﴾ا  ِقَيوَمِة َنن َمى

  
                                                           

 يف.1334/  2) 4022انن ابن موَة،   ا قد   قم   يف1)
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ً  النتشرو  ع نيمنرو ا شعو  اب ذنب من انشونر اندمر   نفسرية االنسرون، وكثرً مرن األمررا  ا نفسرية ا كثر
، و ررذ و ع يكررن دريبررو  نن يقرر  ا شررعو  اب ررذنب ضررمن ننرررا   يف1)هررذه نويهررو إىل شررعو  ا فررري ا شررونر اب ررذنب

ررد ا شررعو  اب ررذنب نو انيررل حنررو  رروم  ً  مررن األمرررا  ا نفسررية وا عقليررة، فمررن بررَ ننرررا  مررر  ا قلررق يَو كثرر
د نيضو  ا شعو  اب ذنبا ذام، وأتنيبهو وتعنيفهو ونقوهبو، ومن بَ نن  .يف2)را  مر  الكتأوب يَو

 آاثر الذنوب على اجملتمع:  

  لذنوب وانعو   آا هو ونواقبهو ا وخيمة نلى اجملتمعوم واألمم فبسببهو نهلو هللا األمم ا،و ية:

انَ  َفُكرالًّ ﴿ قرول تعروىل: ُهماَلوِ رب و وَ  َنَلي رهِ  نَ  َارل َنو مَّرن   َفِمرنر ُهم ِبَذنبِرهِ  َنَخرذ   مَّرن   َوِمرنر ُهم ا صَّري َحةُ  َنَخَذت رهُ  مَّرن   ِمرنر 
َنو َ   َ  َخَسف  َنو مَّن   َوِمنر ُهم ِبِه األ   .[40ا عنكبوم، آية : ] ﴾َيظ ِلُمونَ  نَنُفَسُهم   َكونُوا  َِيظ ِلَمُهم  َوَ ِكن اللَُّ  َكونَ  َوَمو َند َرقر 

عو رر  ع األمررة االاررالمية َررري  نلررى اررنة هللا ع ومررن ن رروان ا عررذاب ا رر  نوقررب هللا هبررو ن ابب ا ررذنوب وان
 ا كون  كل من ابتعد نن منهحب هللا وشرنه منهو:

   انقسام األمة إىل شيع وأح اب متناحرة:1

 قُرل  ﴿  لان ا قررآن ا كرر  نن األمرة االارالمية نرضرة ترذا ا عرذاب إن الرويم نرن مرنهحب هللا، يقرول تعروىل:
ِقُكم   َنَذااب  مِّن َنَلي ُكم   بر َع َ يرَ  َنن َنَلى ا  َقوِي ُ  ُهوَ  ِلُكم   حَت تِ  ِمن نَو   فَرو  َُ  بَرع َضُكم َ   َ  َويُِذيقَ  ِشَيعو   يَرل ِبَسُكم   نَو   نَ  

 .[65األنعوم، آية : ] ﴾بَرع ض  

َل  لكرم اب،سرم وا رزل ومعىن مرن فروقكم ن  ينرزل ا صروانق، نو مرن َهرة نمررائكم، ومعرىن نو مرن حترت نَ 
لتكم وخدمكم ومعىن يلبسركم شريعو  ن   لري نلريكم نمرركم فتنقسرمون إىل فررب متنروالر  وشري  نو من َهة اف

 .يف3)متحو بة

   اإلصابة ابجلوع واخلوف ونقص الثمرات:2

إن مررن ننظرررم مررو تُبتلرررى بررره اجملتمعرروم بسررربب ا رررذنوب هررو اةرررو  ا ررذ  يعررر  فقررردان ناوارريوم احليرررو  مرررن 
 عدام األمن وا طمأنينة ا نفسية واللول ا فز  وا رنب ع ا نفو .ا طعوم وا شراب، وا،ور ا ذ  يع  ان

ا مِّن ِ َ قُرَهو أَي تِيَهو مُّط َمِأنَّة   آِمَنة   َكوَنت   َمَثال  قَرر يَة   اللُّ  َوَضَربَ ﴿ قول تعوىل:  اللِّ  ِ َنر ُعمِ  َفَكَفَرم   َمَكون   ُكلِّ  َ َدد 
ُو ِ  اللُّ  فََأَذاقَرَهو نَرُعونَ  َكونُوا   ِجَو و رِ َوا، َ   َِبوَ  اة   .[112ا نحل، آية : ] ﴾َيص 

                                                           

 .123ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر  ي. آمول نصً  يف1)

 نبد ا رمحن ا عيسو . 70ص  ا توبة و حة انسلم ا عقلية،  لة كلية انلو خو د ا عسكرية ا عدي ا سوي   يف2)

 يف.180/  7تفسً األ وا  )  يف3)
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ًام مرن ا سررموء ع مواضر  متعرردي  ع ا قررآن ا كرر  "َوَننِ  َب وا،رر  وقرد  بري هللا بررَ الارتغفو  وإنررزال ا رر
رتَرغ ِفُروا  َ بَُّكرم   رل   ِإىَل  اَلَسرن و مََّتون رو ُوَرتِّع ُكم ِإ َي رهِ  تُوبُروا   مُثَّ  اا  ََ رل   ِذ  َويرُرؤ ِم ُكرلَّ  مَُّسرمًّى َن رَلهُ  َفض  َ  تَرَو َّرو ا   َوِإن َفض   فَرِِيّنِ

ً   َنَذابَ  َنَلي ُكم   َنَخورُ   .[3هوي، آية : ] ﴾يَرو م  َكِب

تَرغ ِفُروا   قَرو مِ  َويَ ﴿ وقول ابحونه: د  َا  ا ا سََّموء َنَلي ُكم يُرر ِالِ  ِإ َي هِ  تُوبُوا   مُثَّ  َ بَُّكم   اا   َولَ  قُروَِّتُكم   ِإىَل     قُروَّ  َويَزِي ُكم   مِّ
 ََ  .[52هوي، آية : ] ﴾تَرتَرَو َّو ا  ُ  رِِم

تَرغ ِفُروا فَرُقل تُ ﴿ ويقول تعوىل نن نوا نليه ا سالم: د  َا  ا َنَلي ُكم ا سََّموء * يُرر ِالِ  َدفَّو  ا َكونَ  ِإنَّهُ  َ بَُّكم   اا   * مِّ
َوال   َوُو ِدي ُكم   ََ  ِ َم  نَّوم   ُكم  َوجَي َعل  َّ  َوبَِن َو  ا  َُّكم   َوجَي َعل ََ  .[12ر  10نوا، آية : ] ﴾َنهن 

ًام، ونمررررو مررررن ابتعررررد نررررن  فمفهرررروم ان و فررررة ع اآليم يفيررررد نن الاررررتمرا  نلررررى انعو رررر  ونرررر  هررررذه ا،رررر
ًام اتكون من نصيبه وهذا مو نفويه مفهوم انوافقة  .يف1)ا سيأوم فِن هذه ا،

لَ  نَّ نَ  َوَ و  ﴿ مثل قو ه تعوىل: نَرو َواترََّقروا   آَمنُروا   ا  ُقَرإل َنه  رنَ  َنلَري ِهم َ َفَتح  بُوا   َو َررِكن َواأَل   ِ  ا سَّرَموء بَررََكروم  مِّ  َكرذَّ
اَنُهم ِسُبونَ  ِجَو فََأَخذ   .[96األنرار، آية : ] ﴾َكونُوا  َيك 

ل: لَ  َننَّ  َوَ و  ﴿ وقول نز َو ُهم  َاريَِّأوهِتِم   فَّرر انَ َ كَ  َواترََّقرو ا   آَمنُروا   ا  ِكتَروبِ  َنه  نَّرومِ  َوألي َخل نَروُهم   َنرنر   َو َرو   * ا نَّعِريمِ  ََ
ُم   ِقِهم   ألَكُلوا    َّهبِِّم   مِّن ِإ َيِهم نُنزِلَ  َوَمو َوااِلَِنيلَ  نَقَوُموا  ا ترَّو  َا َ  َنهنَّ ِلِهم حَت تِ  َوِمن ِمن فَرو  َُ ُهم   نَ   نر  َتِصَد    نُمَّة   مِّ ً   مُّق   وََكِث

ُهم  َاوء نر   .[66ر  65انوئد ، آية : ] ﴾يَرع َمُلونَ  َمو مِّ

وبررَ ا راررول  ررلى هللا نليرره واررلم َّنرروذج  تلفررة ألنرروا  ا عقرروابم ا رر  اللررت ابجملتمعرروم ع مقوبررل ذنرروب 
خو ة، ونرن نبرد هللا برن نمرر  ضر  هللا ننره قرول: نقبرل نلينرو  ارول هللا  رلى هللا نليره وارلم فقرول: ي معشرر 

وَرين مخ  إذا ابتليتم هبن وانوذ ابهلل نن ترد كوهن: ع تظهرر ا فوالشرة ع قروم قري، الرىت يُعلنروا هبرو إل فشرو انه
ررو  ا رر  ع تكررن مضررت ع فرريهم ا طررون اررالفهم ا ررذين مضرروا، وع ينقصرروا انكيررول وانيررزان إل نخررذوا نون واألَو

رررو  ا سرررلطون نلررريهم، وع ونعررروا يف2)اب سرررنَ َكرررو  نمرررواتم إل منعررروا ا قطرررر مرررن ا سرررموء، و رررول ، وشرررد  انأونرررة َو
ًهم فأخررذوا بعررض مررو ع  ا بهرروئم ع وطررروا، وع ينقضرروا نهررد هللا ونهررد  اررو ه، إل اررلي هللا نلرريهم نرردوا  مررن درر

ًوا  .يف4)، ممو ننزل هللا إل َعل  اهم بينهميف3)نيديهم، وموع حتكم نئمتهم بكتوب هللا، ويت 

                                                           

 .129ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف1)

 ن  اب قحي واةدب.  يف2)

 يف.267/  4ن  يطلبوا ا،ً  سون ا عرب )  يف3)

 .22انن ابن موَة  قم   يف4)
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وا سررالم نن ارربب تسررليي ا عرردو ونخررذ بعررض مررو ع نيررديهم مررن ا سررلطون وانررول هررو  فقررد بررَ نليرره ا صررال 
رل: فُروا  ﴿ نقض انسلمَ  عهد هللا ونهد  او ه ا ذ  نمر هللا اب وفروء بره، قرول نرز َو ردِ  َونَو  ردَ  ِإنَّ  اِب  َعه  َكروَن  ا  َعه 

ُؤول    .[34االاراء، آية : ] ﴾َمس 

َوال األمررن، وهررذا مررو نررراه واضررحو  بينررو  ع ونن نرردم حتكرريمهم  كترروب هللا ارربب  ل فررنت وا قالئررل وا شررقوب و
َوال نعمة األمن  .يف1)نيمنو هذه من 

   اإلصابة ابل نت:3

رَذ ِ ﴿  قرد الرذ  هللا األمرة انسرلمة إن خو فرت  هبرو ونبيهرو، قرول تعروىل: ررِِه َنن َنرن   ُ َرو ُِفونَ  ا َّرِذينَ  فَرل َيح   نَم 
َنة   ُتِصيبَرُهم    .[63ا نو ، آية : ] ﴾نَ ِيم   َنَذاب   ُيِصيبَرُهم   نَو   ِفتر 

 وهذه ا فتنة نومة تشمل  تلم ننوا  ا عقوابم:

َل وا لاكرررَ، نو تسرررلي ا سرررلطون اةررروئر نلررريهم، نو ظهرررو  ننررروا  مرررن  كونتشرررو  ا قترررل فيمرررو بيرررنهم، نو ا رررزل
نز ت فِهنو تعم اةمي  فال يستثىن منهرو  . وهذه ا فتنة إذايف2)األمرا  نو ا فقر، نو ا شد  ع احليو  إىل دً ذ و

َنة   َواترَُّقوا  ﴿ نالد  قو ه تعوىل:  .[25األنفول، آية : ] ﴾َخني َّة   ظََلُموا  ِمنُكم   ا َِّذينَ  ُتِصيَ،َّ  لَّ  ِفتر 

رَذ ِ ﴿﴿ ويقول األاتوذ ايد قطب، نند قو ه تعوىل: ررِهِ  َنرن   ُ َرو ُِفونَ  ا َّرِذينَ  فَرل َيح   يحرذ وا . [63:  ا نرو ، آيرة] ﴾نَم 
َين، وينتكررر  فيهرررو ا نظررروم، في رررتلي احلرررق اب بوارررل  نن تصررريبهم فتنرررة تضرررطرب فيهرررو انقرررويي ، وختترررل فيهرررو انررروا
وا طيررب اب،بيرر ، وتفسررد نمررو  اةمونررة واليوهتررو، فررال أيمررن نلررى نفسرره نالررد، ول يقررم ننررد الررده نالررد، ول 

ع ا ردنيو نو ع اآلخرر ، َرزاء  ﴾نَ ِريم   َنرَذاب   ِصريبَرُهم  يُ  نَو  ﴿يتميرز فيهرو خرً مرن شرر، وهر  فر   شرقوء  ل مير  
 .يف3)ان و فة نن نمر هللا، وهن ه ا ذ  ن تضيوه

وممو تقدم يتضح خطر ا ذنوب، األمر ا ذ  يقتض  انسرو نة إىل ا توبرة مرن ا فرري ابلارتغفو ، واالانبرة ومرن 
 .يف4)اجملتم  بتحكيم شر  هللا ا ذ  فيه خً ا فري واجملتم 

                                                           

 .131ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف1)

َ  )  يف2)  يف.47/  17يف، تفسً األ وا  )42/  24تفسً ا را

 يف.2536ر  2535/  4ع ظالل ا قرآن )  يف3)

 .132ص  ا توبة ع ا قرآن ا كر   يف4)
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 حلادي والثلثون: الدعوة إىل التوبة وشروطها:ا

ا توبرة: معرفررة ا عبررد  قرربح ا ررذنوب وضررر هو نليرره، فيقلرر  ننهررو  لصررو  ع إقالنرره نررن ا ررذنب هلل تعرروىل، انيمررو  
َمرو  نزمرو  نكيردا  نلرى نردم ا عروي  إ يهرو ع انسرتقبل،  هرال ، نو نلى مو بد  منه ع انوض  من انعو ر  قصردا  َو

 .يف1)بفعل ا طونوم واحلسنوم، متحلال  من القوب ا عبوي بريهو إ يهم نو  صال  ا لاء  منهموا قيوم 

ًه، ون اي ا عروي  وانرنيب، ل يصرد ننره قو رد ول  وابب ا توبة يائمو  مفتروا يردخل منره كرل مرن اارتيقظ ضرم
ه لَ ء، ني كون، وني مو ا تكب من اآلام  .يف2)يغلق ع َو

 

 يت تتعلق ب ك الذن  ه :وأما شروط التوبة ال

   اإلسلم:1

ا توبة ل تصح إل من مسرلم، نمرو ا كروفر فرِن توبتره تعر  يخو ره االارالم، يقرول االمروم ابرن ال رر نقرال  نرن 
ا قررراف ع انُفهررم: ننلررم نن ا توبررة إمررو مررن ا كفررر وإمررو مررن ا ررذنب، فتوبررة ا كرروفر مقبو ررة قطعررو ، وتوبررة ا عو رر  

 .يف3)مقبو ة اب وند ا صويب

ل: بَةُ  َو َي َستِ ﴿ قول نز َو  اآلنَ  تُرب رتُ  ِإيّنِ  ا  َمرو ُم قَرولَ  َناَلرَدُهمُ  اَلَضرَ  ِإَذا اَلىتَّ  ا سَّيَِّأومِ   ِلَِّذيَن يَرع َمُلونَ  ا ترَّو 
انَ  ُكفَّو   نُو  َرِأوَ  َوُهم   َوُوتُونَ  ا َِّذينَ  َولَ   .[18ا نسوء، آية : ] ﴾نَ ِيم و َنَذااب   َتُم   َنن َتد 

 َولَ ﴿وانررراي مررن اآليررة نفرر  وقررو  ا توبررة ا صررحيحة مررن انشررركَ وننرره  رري  مررن شررأهنو نن تكررون تررم فقو رره 
 .يف4)، ن  ل توبة ألىت أو ول تؤلء﴾ُكفَّو    َوُهم   َوُوتُونَ  ا َِّذينَ 

ل: َر َ  َنن يَرغ ِفرُ  لَ  اللَّ  ِإنَّ ﴿ ر وقول نز َو ررِ    َوَمرن َيَشروء ِ َمرن ُيوَن َذ ِروَ  َمو َويَرغ ِفرُ  ِبهِ  ُيش   َضرلَّ  فَرَقرد   اِبللِّ  ُيش 
ا َضاَلل    .[116ا نسوء، آية : ] ﴾بَِعيد 

َواُنُكم  ِع  ا زََّكرو َ  َوآتَررُوا   ا صَّراَل َ  َونَقَروُموا   َصبُروا   فَرِِن﴿ رر وقرول تعروىل: رلُ  ا ردِّينِ  فَرِِخ   ﴾يَرع َلُمرونَ   َِقرو م   اآلَيمِ  َونُرَفصِّ
 .[11ا توبة، آية : ]

 

                                                           

 .21ص  ا قرآن ا كر  ا توبة ع ضوء  يف1)

 يف.2790/  5يف، )258/  1ع ظالل ا قرآن )  يف2)

 يف.103/  11فتح ا بو  ، شرا  حيح ا ب و   )  يف3)

 يف.450ر  448/  4تفسً اننو  )  يف4)
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   اإلخلص:2

 .يف1)ول تصح ا توبة ا شرنية إل دخالص، ومن تر  ا ذنب  غً هللا ل يكون صئبو  اتفوقو  

ل.  وا توبة من األنمول ا صوحلة ينبغ  نن تكون خو صة هلل نز َو

يع و اللَِّ  َوتُوبُوا ِإىَل ﴿ ر قول تعوىل: ِمُنونَ  نَيرَُّهو لَِ ِلُحونَ  َ َعلَُّكم   ا  ُمؤ   .[31ا نو ، آية : ] ﴾تُرف 

فقيرد هللا ا توبرة ع اآليرة  هنرو تكرون . [4ا تحرر ، آيرة : ] ﴾قُرُلوُبُكَمرو َ رَغت   فَرَقرد   اللَِّ  ِإىَل  تَرتُروابَ  ِإن﴿ رر وقرول تعروىل:
 خو صة.

رل: رَلُحوا   َصبُروا   ا َّرِذينَ  ِإلَّ ﴿ رر وقرول نرز َو َلُصروا  ِييرنَرُهم   اِبللِّ  َوان َتَصرُموا   َوَن   ََ  َمر َ  فَُأو  َررِأوَ  للِّ  َوَنخ  ِمِن  ا  ُمرؤ 
ََ  يُرؤ مِ  َوَاو رَ  ِمِن ر ا الّلُ ا  ُمؤ   َ  .[146ا نسوء، آية : ] ﴾َنِظيم و َن

   الع اف ابلذن :3

إن اتدايرررة ا تومرررة إىل ا صررررا  انسرررتقيم ل تكرررون مررر  اةهرررل اب رررذنوب، ول مررر  اال ررررا  نليهرررو، فرررِن األول 
إل، وا ثوين د  ينوع قصده وإ ايته فلرذ و ل تصرح إل مرن بعرد معرفرة ا رذنب واالنر ار َهل ينوع معرفة اتد

 .يف2)به، والب ا ت ل  من اوء نواقبه نول  وآخرا  

   اإلقلع عن الذن :4

رر  إىل هللا وهررو مقرريم نلررى ا ررذنب ل يعررد صئبررو  وع قو رره "  هررو ا شررر  األاوارر   لتوبررة انقبو ررة، فو ررذ  يَر
إشررو   إىل معررىن االقررال  نررن انعصررية، ألن ا ررنف  انتعلقررة ابنعصررية قلمررو ختلرر  ع إقبوتررو نلررى نمررل َوتُوبُرروا" 

ا،ررً،  ررذ و كررون نلررى ا توئررب نن جيوهررد نفسرره فيقتلرر  َررذو  انعو رر  مررن قلبرره، الررىت تصرربح نفسرره قويررة نلررى 
 .يف3)ا،ً مقبلة نليه، انفر  نن ا شر متغلبة نليه دذن هللا تعوىل

 .يف4)  نن األمر: ا كم ننه، يقول: نقل  فالن نمو كون نليه، ن  كم ننهواالقال

  

                                                           

 يف.103/  11فتح ا بو   )  يف1)

 يف.179/  1مدا ج ا سو كَ )  يف2)

 .48ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف3)

 يف.292/  8رب ) سون ا ع  يف4)
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   الندم:5

ا ندم  كرن مرن ن كرون ا توبرة ل ترتم إل بره وقرد نشرو  ا نرف  رلى هللا نليره وارلم إىل قيمرة ا نردم، فقرول: ا نردم 
عرررو  ألن  ؛و نيإل ذ ررو إىل نرروي  انرررء  لررذنوب، وا توبررة  رروع يصررحبهو ا نرردم  رجرريف1)توبررة ا نرردم جيعررل ا توئررب متَو

متحسررا  نلررى انعصرية، ذاكرررا   ل روررة ا ر   ررنعهو منكرررا  ترو، انفرررا  منهرو، وهررذا ا تصررو  يردف  ا توبررة إىل ااررتدامة 
 .يف2)ا توبة، كثر  الاتغفو ، وا قيوم  نمول  وحلة، يرضى هللا تعوىل ننهو

َو اللَِّ  َشَعوئِرَ  يُرَعظِّم   َوَمن َذِ وَ ﴿ قول تعوىل:  .[32احلحب، آية : ] ﴾ا  ُقُلوبِ  تَرق َوإل ِمن فَِِهنَّ

قول ابن مسعوي  ض  هللا ننه: إن انؤمن يرإل ذنوبه كأنه قوند حتت َبل  رور نن يقر  نليره، وإن ا فروَر 
 .يف3)يرإل ذنوبه كذابب مر نلى ننفه

   الع م على التوبة:6

 ي  إىل ا ذنوب انية.وا عزم م تب نلى ا ندم، وهو يع  اال را  نلى ندم ا عو 

رررل   فَرررَِِذا﴿ وا قررررآن ا كرررر  مررردا ا عرررزم وا عزورررة ع نرررد  مواضررر ، يقرررول تعررروىل: رررَت فَرتَروَكَّ  ﴾اللِّ  َنلَرررى َنَزم 
 .[159 : آية نمران، آل]

اَن ِإىَل  َوَ َقد  ﴿ وقول تعوىل: د   َوعَ   فَرَنِس َ  قَرب لُ  ِمن آَيمَ  َنِهد   .[115اه، آية : ] ﴾َنز م و َ هُ  َنَِ

ن  ع َند  ه  لا  ونزوة، الي  ع َي َ نن ا غفلرة مرن واروو  ا شريطون، وهرذه اآليرة تشرً إىل نن انرؤمن 
لبرررد ونن تكرررون ننرررده نزورررة قويرررة، وإ اي  فعو رررة وا توئرررب نكثرررر ا نرررو  الوَرررة إىل ا عزورررة واال اي  ا قويرررة، الرررىت 

وي وقو ، فعله ل يعوي ا ذنوب انيرة، فتكرون يتمكن من ا سيطر  نلى شهواته و دبوته، فيقم نمومهو وقفة  م
 .يف4)توبته  حيحة مقبو ة

   رد املظا  إىل أهلها:7

ومن شرو  ا توبة ا   ل تتم إل هبو  ي انظوع إىل نهلهو وهذه انظوع إمو نن تتعلق  مو  موييرة نو  مرو  درً 
نلرررى ا توئرررب نن يريهرررو إىل ن رررحوهبو إن   موييرررة، فرررِن كونرررت مظررروع موييرررة، كودتصررروب انرررول نو اررررقته، في رررب

رروي ، نو نن يتحللهرو مررنهم، وإن كونرت مظرروع درً موييررة في رب نلررى ا توئرب نن يطلررب مرن انظلرروم  كونرت مَو

                                                           

 .4252انن ابن موَة  قم احلدي    يف1)

 .50ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن  يف2)

 ...........................  يف3)

 .51ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف4)
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ا عفو نن ظالمته ونن يعمل نلى إ ضوئه وع هرذا يقرول نليره ا صرال  وا سرالم: مرن كونرت ننرده مظلمرة ألخيره 
ول ي هم من قبل نن يؤخذ ألخيه من السنوته، فِن ع يكن  ه السرنوم نخرذ  فليتحلله منهو، فِنه  ي  مث يينو 
 .يف1)من ايأوم نخيه فطرالت نليه

   الستقامة:8

إن ا توئب بعد نن نخل  ع توبته، ونقر بذنوبه انيمو  نليهو، لبد نن يسرلو ي ب الارتقومة والنتردال ع 
 فعل ا طونوم وع ا سً نلى منهحب هللا تعوىل.

َتِقم  ﴿ وىل:قول تع ً   تَرع َمُلونَ  ِجَو َتط َغو ا  ِإنَّهُ  َولَ  َمَعوَ  َصبَ  َوَمن نُِمر مَ  َكَمو فَوا   .[112هوي، آية : ] ﴾َبِص

   اإلصلح:9

َلحَ  ظُل ِمهِ  بَرع دِ  ِمن َصبَ  َفَمن﴿ ر قول تعوىل:  .[39نوئد ، آية : ا] ﴾ َّاِليم   َدُفو    اللَّ  ِإنَّ  يَرُتوُب َنَلي هِ  اللَّ  فَِِنَّ  َوَن  

َلُحوا َذِ وَ  بَرع دِ  ِمن َصبُوا ا َِّذينَ  ِإلَّ ﴿ ر وقول تعوىل:  .[89آل نمران، آية : ] ﴾َدُفو    َّاِليم   اللََّ  فَِِنَّ  َوَن  

َلُحوا   َذِ وَ  ِمن بَرع دِ  َصبُوا   مُثَّ ﴿ ر وقول تعوىل:  .[119ا نحل، آية : ] ﴾ َّاِليم   َ َغُفو    بَرع ِدَهو ِمن َ بَّوَ  ِإنَّ  َوَن  

و قررد شرر   هللا نلررى ا توبررة ونلررى مزيررد مررن النمررول ا صرروحلة نررن صب ونقبررل نلررى هللا اوئعررو ، وونررد مررن 
 َنَمرال   َوَنِمرلَ  َوآَمرنَ  َصبَ  َمرن ِإلَّ ﴿ يعمل األنمول ا صوحلة  ن يبدل هللا ايأوته السنوم، فقول َل من قوئرل:

 .[70ا فرقون، آية : ] ﴾َدُفو  ا  َّاِليم و اللَُّ  وََكونَ  اَلَسَنوم   َايَِّأوهِتِم   اللَُّ  يُرَبدِّلُ  َ وحِل و فَُأو  َِأوَ 

   إ هار الستقامة:10

إذا كونررت انعو رر  وا ررذنوب ا رر  ا تكبهررو ا توئررب ارروبقو  وصب نليهررو فيمررو بينرره وبررَ  برره وقررد ارر ه هللا فررال 
 الوَة  ه إىل إنالن توبته منهو.

ا ذنوب ا   اشتهرم بفعلهو نو ممو اتهو، كمن اشتهر ابالفسروي ع ال  ، نو اب سررقة، ونمو إذا كونت من 
نو ترويررر  األمرررن بررررا ، نو ضررررا ، نو َررروا ، نو كرررون ممرررن ن رررم كتبرررو  ضرررد االارررالم، نو ينرررو فيهرررو إىل  و فرررة ا شرررريعة 

هررر براءترره ممررو كتررب نو مررو كررون االاررالمية ع نمررر مررن األمررو ، فِهنررو حتترروج مررن ا توئررب إىل كتوبررة نو نشررر مررو يظ
 .يف2)وو اه اويقو  اب قول نو ا فعل

                                                           

 يف.197/  7ا ب و  ،   ا رقوئق، ابب ا قصوص يوم ا قيومة )  يف1)

 .55ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف2)
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ُتُمرونَ  ِإنَّ ﴿ قرول تعروىل: ُرَدإل ا  بَريِّنَرومِ  ِمرنَ  نَنَز  نَرو َمرو ا َّرِذيَن َيك   نُو َررِأوَ  ا  ِكتَروبِ  ِع  بَريرَّنَّروُه  ِلنَّرو ِ  َمرو بَرع ردِ  ِمرن َوات 
ِننُرونَ  َويَرل َعرنُرُهمُ  اللُّ  يَلَعرنُرُهمُ  رَلُحوا   َصبُروا   ا َّرِذينَ  ِإلَّ  * ا الَّ  ﴾ا ررَّاِليمُ  ا ترَّروَّابُ  َوَنانَ  نَتُروُب َنلَري ِهم   فَُأو  َررِأوَ  َوبَريرَّنُروا   َوَن  

 .[160ر  195آية :  ا بقر ،]

رل َيتروج إىل توفيرق  إن ا ثبوم نلى ا توبة ا نصوا وا عوي  إىل  الروب ا طهرر وا عفرور وإ ضروء ا،رو ق نرز َو
رررل ومرررن ا واررروئل ا ررر  تسررروند االنسرررون نلرررى ا ثبررروم نلرررى ا توبرررة، ه رررر ن ررردقوء ا سررروء، ومكرررون  هللا نرررز َو

انعصررررية، و وهررررد  ا شرررريطون، و وارررربة ا ررررنف  وااررررتدامة ا نرررردم، واالكثررررو  مررررن الاررررتغفو ، وممو اررررة النمررررول 
وء والسن ا ظن  .يف1)ا صوحلة وا ذكر وا دنوء وا َر

 هبا:الثاي والثلثون: احلدود ك ارات ألصحا

ذهب لهو  ا علموء، ومنهم ا شوفعية واحلنوبلرة، وابرن الرزم، إىل نن احلرد مطهرر  صروالبه مرن ا رذنب، ويرفر  
 .يف2)ننه انؤاخذ  ع ا دا  اآلخر 

ب احلد فُحّد اقي ننه االمثايقول االموم ا نوو : من   .يف3) تكب ذنبو  يَو

 نليره وارلم قرول والو ره نصروبة مرن ن رحوبه ونن نبوي  بن ا صومت  ض  هللا ننه، نن  ارول هللا  رلى هللا
ع اجملل : ابيعوين نلرى نل تشرركوا ابهلل شريأو  ول تسررقوا، ول تزنروا، ول تقتلروا نوليكرم، ول أتتروا ببهترون تف ونره 
لكرررم، ول تعصرروا ع معرررور، فمرررن وّّف مررنكم فررأَره نلرررى هللا، ومررن ن رروب مرررن ذ ررو شررريأو   بررَ نيررديكم ونَ 

نيو فهو كفو    ه، ومن ن وب مرن ذ رو شريأو  مث ار ه هللا فهرو إىل هللا إن شروء نفرو ننره وإن شروء فعوقب ع ا د
 .يف4)نوقبه، فبويعنوه نلى ذ و

   أثر التوبة يف حد احلرابة:1

إن النتداء نلى ممتلكوم ا نو ، ون واالهم وننراضهم وإ هوهبم وهتديردهم ارواء كرون ع ا رل، نو ا بحرر، نو 
من االفسوي ع ال   ا ذ  جيب  و بته تو يدا   ألمن ا ذ  هو نَّل نعمة ننعرم هللا هبرو نلرى  اةو، كل ذ و

                                                           

 .150،  149ص  انصد  نفسه  يف1)

 .317ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف2)

 يف.224/  11شرا  حيح مسلم،   احلدوي )  يف3)

 يف.68/  1فتح ا بو  ،   االوون )  يف4)
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ا عبوي، وقد وض  هللا تذه اةرورة نقوبرة ترتالئم مر  بشرونتهو، وأتيت نليهرو وحتقرق ا غرر  ا رذ  ينشرده اجملتمر ، 
رَزاء﴿ قرول تعروىل: ََ َرو  رَعو نَ  َ هُ َوَ ُارو  اللَّ  َُيَرو ِبُونَ  ا َّرِذينَ  ِإَّنَّ  تُرَقطَّر َ  نَو   ُيَصرلَُّبوا   نَو   يُرَقترَّلُروا   َنن اأَل  ِ  َفَسروي ا ِع  َوَيس 

ُلُهم َُ رن   نَي ِديِهم  َونَ   نر َيو ِع  ِخرز     َذ ِرَو َتُرم   اأَل   ِ  ِمرنَ  يُنَفرو ا   نَو   ِخرالر   مِّ  * ِإلَّ  َنِظريم   َنرَذاب   اآلِخرَر ِ  ِع  َوَتُرم   ا ردُّ
ِدُ وا   َنن قَرب لِ  ِمن وا  َصبُ  ا َِّذينَ   .[34ر  33انوئد ، آية : ] ﴾ َّاِليم   َدُفو    اللَّ  فَون َلُموا  َننَّ  َنَلي ِهم   تَرق 

ل نن الكرم مرن نفسرد ع األ   والرو ب هللا و ارو ه، ل َرزاء  ره ع  هذه اآلية ا كروة بيون من هللا نز َو
رل مرن خر الر، نو ا نفر  مرن األ  ، خرزي  ترم ونمرو ع اآلخرر  إن ا دنيو إل ا قتل، نو ا صلب وقطر  ا يرد وا َر

 .يف1)ع يتب ع ا دنيو نذاب نظيم

 واآلية ا كروة تضمنت نمو ا  ِالِة ه :

 َزاء األو بَ ع ا دنيو. -
 َزاء األو بَ ع اآلخر . -
 توبتهم قبل ا قد   نليهم. -

 أ   عقوبة احملارب يف الدنيا:

و بَ مسررلمَ كررونوا نو ذميررَ، وإذا ع يتوبرروا فعقرروبتهم ا قتررل نو ا صررلب نو نصررت اآليررة ا كروررة نلررى نن األرر
ل من خرالر نو ا نفر  مرن األ  ، وهرذه ا عقوبرة تكرون السرب َررائمهم، وهر  تعرد ترم خرزي   قط  ا يد وا َر
ونرررو ا  ع احليرررو  ا ررردنيو، وا سررربب ع ذ رررو شرررنونة األرررو ب ونظرررم ضرررر هو، ألن فيهرررو ارررد اررربيل ا كسرررب نلرررى 

 .يف2) نو ا

وهللا ابحونه وتعروىل ننردمو برَ نقوبرة األرو بَ نرّل ضررر )نويف وا علمروء قرد اختلفروا فيره: هرل هرذا ا عقروب 
ًا  درً مقيرد   تنو  اةرائم فتكون بذ و، نو  تنوي  ا عقوب بتنرو  اةرورة؟ نم نن ا رواو  لت يرً، فيكرون االمروم  ر

ا  وير  جرو يتنوارب مر  قرو  اةنرو ، مرن درً نظرر إىل نرو  مرو ا تكبروه  بنو  اةروة، وهو ع هرذا ينظرر إىل مقردا 
ر وا ري   .يف3)من َرائم ول إىل مقدا ه، إَّنو ينظر فقي إىل مقدا  ا َز

 ب   توبة احملارب وأثرها:

 ِمرن َصبُروا   ا َّرِذينَ  ِإلَّ ﴿  قد ااتثىن هللا تعوىل من ا عقوابم ا سوبقة ا ذين صبوا قبل ا قد   نليهم، قرول تعروىل:
ِدُ وا   َنن قَرب لِ   .[34انوئد ، آية : ] ﴾ َّاِليم   َدُفو    اللَّ  فَون َلُموا  َننَّ  َنَلي ِهم   تَرق 

                                                           

 .320ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف1)

 يف بتصرر.157/  6تفسً ا قراف )  يف2)

 .320ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف3)
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 وا توئب  ه الو تون:

 األوىل: توبة احملارب قبل القدرة عليه:

هللا تعروىل مرن إذا صب األو بون قبل ا قد   نليهم بعرد نن ا تكبروا َرورة مرن َررائم احلرابرة ارقي نلريهم الرق 
ل من خالر، وا نف  من األ  ، ونخذوا ضقوب اآليميَ.  قتل و لب، وقط  ا يد وا َر

، ن  ﴾َصبُروا   ا َّرِذينَ  ِإلَّ ﴿وقد فصل  والب انغىن انسأ ة وبَ ع احلكم فيمو  ت  ضقوب اآليميَ فقول: 
ذوا ضقروب اآليميرَ مرن األنفر  واةرراا األو بون من قبل نن يقد  نليهم ارقطت نرنهم الردوي هللا تعروىل، ونخر

واألمروال، إل نن يعفرر  ترم ننهررو، ول نعلرم خالفررو  ع هرذا بررَ نهرل ا علررم، وبره قررول مو رو وا شرروفع  ون ررحوب 
رِدُ وا   َنن قَرب رلِ  ِمرن َصبُروا   ا َّرِذينَ  ِإلَّ ﴿ا رن  ونبو ِو ، واأل ل ع هذا قو ره تعروىل:   َدُفرو    اللَّ  َننَّ فَرون َلُموا   َنلَري ِهم   تَرق 

 .[34انوئد ، آية : ]﴾ َّاِليم  

فعلرررى هرررذا يسرررقي نرررنهم حترررتم ا قترررل وا صرررلب وا قطررر  وا نفررر ، ويبقرررى نلررريهم ا قصررروص ع ا رررنف  واةرررراا 
 .يف1)ودرامة انول وا ذ  ل قصوص فيه

شرررب ا،مررر فررِن ونمررو إذا ا تكررب األررو بون َرررائم نخرررإل دررً ا قتررل ونخررذ األمرروال وا قررذر وا ررزان وا سرررقة و 
 فيهو قو َ:

 نهنو تسقي اب توبة، ألهنو الدوي هللا إل ا قذر فِنه ل يسقي، ألنه الق من القوب اآليميَ.األول: 

نهنررو ل تسرررقي، ألهنرررو القررروب ل ختتفرر  ابحلرابرررة وذكرررر ابرررن  شرررد احلفيررد نقررروال  ن بعرررة فيمرررو تسرررقطه  والث   اي:
 .يف2)ا توبة

 فقول:

َّنررو تسررقي ننرره الررد احلرابررة فقرري ويؤخررذ جررو ارروإل ذ ررو مررن القرروب هللا والقرروب نن ا توبررة إ الق  ول األول:
 اآليميَ.

نن ا توبة تسقي ننه الد احلرابة ولي  القوب هللا من ا زان وا شراب وا قط  ع ا سررقة ويتبر   والقول الثاي:
 ضقوب ا نو  ع األموال وا دموء، إل نن يعفو نو يوء انقتل.

رررد بعينررره ع نيرررديهم ول تتبررر  نن ا توبرررة تر  والثال    : فررر  ليررر  القررروب هللا ويؤخرررذ اب ررردموء وع األمررروال جرررو َو
 يمهم.

                                                           

 يف.295/  8انغ  )  يف1)

 يف.295/  8انصد  نفسه )  يف2)
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نن ا توبررة تسررقي ليرر  القرروب هللا، والقرروب اآليميررَ مررن مررول ويم إل مررن كررون مررن األمرروال قرروئم  والراب  ع:
 .يف1)ا عَ بيده

 اقو  اةروة وا عقوبة ع هذه احلو ة ننهم من اناليتَ:إواحلكمة ع 

 تقدير توبتهم وهم ولكون ا عدوان وانتبو هو ي يل  الا واهتداء. األوىل:

 .يف2)تش يعهم نلى ا توبة وتوفً مؤنة اةهد ع قتوتم من نيسر ابيل والثاي:

 اثنياً: توبة احملارب بعد القدرة عليه:

ا عبرررروي، ألن إذا صب األررررو ب بعررررد ا قررررد   نليرررره ع يسررررقي ننرررره شرررر ء ل مررررن القرررروب هللا ول مررررن القرررروب 
 .﴾َصبُوا   ا َِّذينَ  ِإلَّ ﴿الاتشنوء ع اآلية 

، قرول ا قرراف: إَّنرو ل يسرقي احلرد مرن األرو بَ بعرد ا قرد   نلريهم ألهنرم يف3)الدي قبرول ا توبرة جرو قبرل ا قرد  
نن ينكرل متهمون اب كذب ع توبتهم وا تصن  فيهو، إذا ان تهم يد االموم نو ألنره نرو قرد   نلريهم  رو وا جعرر  

 .يف4)هبم، فلم تقبل توبتهم بعد ا قد   نليهم

   أثر التوبة يف حد القتل: 2

ا قتل ا عمرد هرو نبشر  اةررائم، ونشردهو ننرد هللا وننرد ا نرو ، وقرد َروءم اآليم واألالويير  تبرَ شرنونة 
 هذه اةروة ومصً من تلطح هبو.

ً ِ  قَرَتَل نَرف س و َمن نَنَّهُ ﴿ر قول تعوىل:  َو اأَل   ِ  ِع  َفَسوي   نَو      نَرف   ِبَغ يع و قَرَتَل ا نَّو َ  َفَكَأَّنَّ َيوَهو َوَمن   لَِ َو َنال   َفَكَأَّنَّ
َيو يع و َنال   .[32انوئد ، آ ية : ] ﴾ا نَّوَ  لَِ

ُتل   َوَمن﴿ر وقول تعوىل:  ا يَرق  د  ِمن و مُّتَرَعمِّ َهرنَّمُ  َفَ رَزآىُتهُ  ُمؤ  ا ََ  َنرَذااب    َرهُ  َوَنَنردَّ  َوَ َعنَرهُ  َنَلي رهِ  َوَدِضرَب اللُّ  ِفيَهرو َخو ِرد 
 .[93ا نسوء، آية : ] ﴾َنِظيم و

َب نن  اول هللا  لى هللا نليه والم قول  زوال ا دنيو نهرون نلرى هللا مرن قترل مرؤمن بغرً  ونن ا لاء بن نو
 .يف5)الق

                                                           

 يف.343/  2بداية اجملتهد وهنوية انقتصد )  يف1)

 يف.880/  2ع ظالل ا قرآن )  يف2)

 .338ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف3)

 يف.158/  6اةوم  ألالكوم ا قرآن )  يف4)

 سلم.انن ابن موَة،   ا ديم، ابب ا تغليظ ع قتل م  يف5)
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َمة حلموية ا نف  و يونة اةمونة.  وقد اختذ الاالم ا تدابً ا ال

سرلم وا،لرم إىل ا قرول  ن ا قوترل  ره توبرة، و رو كرون متعمردا   عمروم اآليم، واألالويير  وذهب لهو  ا 
 ا دا ة نلى قبول توبة ا توئب، ونن هللا يغفر ا ذنوب ليعو  وإن نظمت:

ُنونَ  َل  َوا َّرِذينَ ﴿قرول تعروىل:  أ   تُرلُرونَ  َوَل  آَخررَ  ِإَت رو اللَِّ  َمر َ  يَرد  َ  ا َّرِ   يَرق  َرقِّ  ِإلَّ  اللَُّ  مَ اَلررَّ  ا رنرَّف   يَرز نُرونَ  َوَل  اِبحل 
َعل   َوَمن  َنَمال   َوَنِملَ  َوآَمنَ  َصبَ  َمن * ِإلَّ  ِفيِه ُمَهوان   َوَ  ُلد   ا  ِقَيوَمةِ  يَرو مَ  ا  َعَذابُ  َ هُ  * ُيَضوَنم   يَرل َق َنَام و َذِ وَ  يَرف 

 .[70ر  68ا فرقون، آية : ] ﴾َدُفو  ا  َّاِليم و اللَُّ  وََكونَ  اَلَسَنوم   َايَِّأوهِتِم   اللَُّ  يُرَبدِّلُ  َ وحِل و فَُأو  َِأوَ 

رل:  ب   رل توبرة ا قوترل قو ره نرز َو رَرُفوا ا َّرِذينَ  ِنبَروِي َ  يَ  قُرل  ﴿وممرو يرذل نلرى قبرول هللا نرز َو  َنلَرى َنا 
َنطُوا َل  نَنُفِسِهم   يع و نُوبَ ا ذُّ  يَرغ ِفرُ  اللََّ  ِإنَّ  اللَِّ  ِمن  َّمح َةِ  تَرق   .[53ا زمر، آية : ] ﴾لَِ

َبلُ  ا َِّذ  َوُهوَ ﴿وقول تعوىل:  ج   بََة َنن   يَرق   .[25ا شو إل ، آية : ] ﴾ا سَّيَِّأوِم... َننِ  َويَرع ُفو ِنَبوِيهِ  ا ترَّو 

َلحَ  ظُل ِمهِ  بَرع دِ  ِمن َصبَ  َفَمن﴿ر وقول تعوىل:  خ  .[39نوئد  ، آية : ا] ﴾يَرُتوُب َنَلي ِه... اللَّ  فَِِنَّ  َوَن  

رل توبرة كرل مرن ناررر نلرى نفسره ع ا رذنوب مهمرو كونرت  هذه نصوص قرآنية تن  نلرى قبرول هللا نرز َو
 هذه ا ذنوب.

رررل قتررل تسرررعة  د   نررن نيب ارررعيد ا،ررد  ، نن ا نرررف  ررلى هللا نليررره واررلم قررول: كرررون فرريمن كرررون قرربلكم َ 
فأصه فقول: إنره قترل تسرعة وتسرعَ نفسرو  فهرل  ره  وتسعَ نفسو ، فسأل نن ننلم نهل األ   فدل نلى  اهب

رل نروع، فقرول: إنره قترل  من توبة؟ فقول: ل فقتله، فكمل به موئة، مث ارأل نرن ننلرم نهرل األ   فردل نلرى َ 
موئرة نفرر  فهررل  رره مررن توبررة؟ فقررول: نعررم ومررن َيررول بينرره وبررَ ا توبررة، انطلررق إىل ن   كررذا وكررذا فررِن هبررو ناناررو  

 .يف1)نبد هللا معهم، ول تَر  إىل ن ضو فِهنو ن   اوءيعبدون هللا فأ

ونررن ننر   ضرر  هللا ننره قررول:  عرت  اررول هللا  رلى هللا نليرره وارلم يقررول: "قرول هللا تعرروىل: "ي ابررن     
ررروت  دفررررم  رررو نلرررى مرررو كرررون منرررو ول نابه، ي ابرررن آيم  رررو بلغرررت ذنوبرررو ننرررون  آيم إنرررو مرررو ينررروت  وَ 

دفرم  و، ول نابه، ي ابن آيم إنو  و نتيت  بقراب األ   خطروي مث  قيتر  ل تشرر   ا سموء، مث ااتغفرت 
فو قوترل إذا صب إىل هللا فرِن توبتره مقبو رة إن شروء هللا تعروىل، ويقرول ابرن ا قريم  .يف2)يب شيأو  ألتيتو بقراهبو مغفرر 

 توبرة ا نصروا هتردم مرو قبلهرو، فيعرو  هرذا نرن ع ذ و: ويعوَّ  هللا انقتول، ألن مصيبته ع فل بقتل قوتلره، وا
 .يف3)مظلمته، ول يعوقب هذا  كمول توبته

                                                           

 يف.499/  2 واه مسلم،   ا توبة )  يف1)

 .106انن ا  مذ ، ابب ا دنوام  قم   يف2)

 يف.399/  1مدا ج ا سو كَ )  يف3)



 

168 
 

 ا توبة ونقوبة ا قصوص:  ك  

َعل نَرو فَرَقرد   َمظ ُلوم و َوَمن قُِتلَ ﴿ر َعل هللا تعوىل  وه ا قتيل الطوان  نلى ا قوتل، قول تعوىل:   ﴾ُارل طَوان   ِ َو ِيِّرهِ  ََ
 .[33االاراء، آية : ]

ن وه ا قتيل  ه الطون نلى ا قوتل، فمقتضى ذ و ننه الق مرن القوقره، ول يسرقي هرذا احلرق اب توبرة، فكو 
فرروه ا رردم  ررً بررَ نمررو  ِالِررة: إمررو ا قصرروص بوااررطة االمرروم، وا ديررة انغلظررة، نو ا عفررو، وااللررو  منعقررد نلررى 

 .يف1)ذ و

   أثر التوبة فيما يتعلق حبقوق العباد املالية: 3

ررل نكررل نمرروال ا نررو  اب بواررل ع قو رره تعرروىل: الرررم هللا  ررَواَ ُكم أَت ُكلُرروا   َولَ ﴿نررز َو ررَنُكم اِب  َبوِاررلِ  نَم   ﴾بَرير 
ه ا ذ  ناباله هللا، ون ل ا بوارل: ا شر ء [188 : آيرة ا بقر ،] ، ن  ل أيكل بعضكم مول بعض اب بوال من دً ا َو

ا نهررب، وقررد يكررون بطريررق ا لهررو كو قمررو ، وقررد ا ررذاهب، واألكررل اب بواررل ننرروا ، قررد يكررون بطريررق ا غصررب و 
 خل.إرشو  وا،يونة..يكون بطريق ا 

ررب نليرره  يه إىل مو كرره، نو  ًهررو َو وإذا ن اي ا عبررد ا توبررة، وكررون نخررذ مررول  بصررو   مررن ا صررو  ا سرروبقة نو بغ
 .يف2)ااتحال ه منه، إن كون معروفو  ونمكن ا و ول إ يه

تررره،، نو نمرررو إذا كرررون انو رررو مفقرررويا  كرررون ع  يسرررط  ا و رررول إ يررره، نو كرررون مسررروفرا ، نو مررروم وع تعررررر وِ 
انقرضوا فعليه نن يتصردب هبرذا انرول ع الو رة ا يرأ  ع ا و رول إىل  روالبه، نمرو إذا كرون مرول مرن ا دو رة فعليره 

ونه إ يهو ألنه ملو  كل ا شعب.  إَ 

   أثر التوبة فيما يتعلق حبقوق العباد غري املالية: 4

بررررة، وا نميمررررة، وا شررررتم، وا ت سرررر ، وا،يونررررة، وانكررررر، وا،ديعررررة، وا غررررد ، ونرررردم ا وفرررروء، اب عهررررد، إن ا غي
وشررهوي  ا ررزو  وا ظلررم، وا كررذب، ونقرروب ا وا يرردن، وه ررر األقررو ب.. هرر  مررن األمررو  ا رر  هنررى هللا تعرروىل ننهررو 

  انررء ع إالردإل هرذه اننهيروم، والذ  من فعلهو ع كتوبه ا كر  وانة نبيه  لى هللا نليره وارلم، و كرن قرد يقر
 .يف3)فمو  هو نِر ا توبة ع هذه األمو  الىت يسقي ننه ا عذاب األخرو 

                                                           

 .359ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف1)

 يف.166ر  165/  1معوع ا تنزيل  لبغو  )  يف2)

 .459ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف3)
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فمررثال  انغترروب إذا صب فعلررم برره مررن ادتوبرره في ررب نليرره ع هررذه احلو ررة ااررتحال ه والررب ا عفررو منرره  قو رره 
 ري  مث يينرو  ول ي هرم، مرن قبرل نن  لى هللا نليه والم: "من كونت ننده مظلمة ألخيه فليتحلله منهرو، فِنره 

 .يف1)يؤخذ ألخيه من السنوته، فِن ع يو  ه السنوم نخذ من ايأوم نخيه فطرالت نليه

نمو إذا ع يعلم انغتوب ابألمر، فِنه يستغفر  ه ول يعلمره، ألن ع إنالمره َلبرو   لعرداو  وا بغضروء ع ا نفرو  
 .يف2)وإيذاء نن ادتيب

انظلرروم السررنوم كو رردنوء  رره والاررتغفو  ونمررل  ررو  يهررد  إ يرره يقرروم مقرروم  ونلررى ا توئررب: نن يفعررل مرر 
 .يف3)إدتيو ه وقذفه، قول احلسن ا بصر : كفو   ا غيبة نن تستغفر نن ادتبته

وا شرتم وا ت سر  ودرً ذ ررو مرن القروب اآليميرَ فِهنررو حتمرل نلرى مرو ارربق، نمرو شرهوي  ا رزو  فيشرر   ع 
، ويعلن براءته من تلو ا شهوي  ا كوذبة فيعمرل يف4)و ويعزم نلى ندم ا عوي  إ يهو حة ا توبة منهو نن يندم نليه

 .يف5)نلى إ الا مو نفسد بشهويته انزو   ضد ذ و االنسون نو اةمونة وكذ و شأن ا نموم

   أثر التوبة يف تك ري الكبائر: 5

ً  وارر  نفسرره وع يقررم نليرره احلررد وصب توبررة نصرروالو ، فِنرر ه يكررون ياخررال  حتررت نفررو هللا إن مررن ا تكررب كبرر
ً  نمرروم األي رة مررن ا قرررآن  و محتره ومغفرترره، وهرذا مررو ذهرب إ يرره لهرو  ا علمرروء وا رذ  يؤكررد توبرة مرتكررب ا كبر

 ا كر  وا سنة ا   تفتح األمل نموم توبة ا توئبَ ع القبول نلى هللا، وا عوي  إىل  الوبه تعوىل.

بََة َنن   َبلُ يَرق   ا َِّذ  َوُهوَ ﴿قول تعوىل:  أ   َعلُرون َنرنِ  َويَرع ُفو ِنَبوِيهِ  ا ترَّو  ، [25ا شرو إل ، آيرة : ] ﴾ا سَّريَِّأوِم ويَرع لَرم  مرو يَرف 
و  نمو هو فيه من ضال ة قبل نن يُقضى ع األمرر ا قضروء األخرً  ف ء هذه اآلية   ديب من يريد ا توبة وا َر

وبرة ويعفرو نرن ا سريأوم، فره يعلرم ا توبرة ا صرويقة ويقبلهرو،  ويفتح ترم ا بروب نلرى مصررانيه، فروهلل يقبرل نرنهم ا ت
 .يف6)كمو يعلم مو نالفوا من ا سيأوم ويغفرهو

                                                           

 يف.197/  7ق، ابب ا قصوص )ا ب و  ،   ا رقوئ  يف1)

 .467ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن  يف2)

 .254ص   تصر ا فتوو  انصرية لبن تيمية  يف3)

 .468ص  ا توبة ع شوء ا قرآن  يف4)

 .468ص  انصد  نفسه  يف5)

 يف.3157/  5ع ظالل ا قرآن )  يف6)
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َتَدإل مُثَّ  َ وحِل و َوَنِملَ  َصَب َوآَمنَ   َِّمن َ َغفَّو    َوِإيّنِ ﴿قول تعوىل:  ب    .[82اه ، آية : ] ﴾اه 

هللا نليه والم: ي معوذ نترد   مرو الرق هللا نلرى ونن معوذ بن َبل  ض  هللا ننه قول: قول ا نف  لى  ج  
ا عبرروي؟ قررول: هللا و اررو ه ننلررم، قررول: نن يعبرردوه ول يشررركوا برره شرريأو . نتررد   مررو القهررم نليرره؟ قررول: هللا و اررو ه 

 .يف1)ننلم قول: نن ل يعذهبم

ررررل، فقررررول: ي  اررررول      هللا، مررررو ونررررن َرررروبر  ضررر  هللا ننرررره، قررررول: نتررررى ا نررررف  ررررلى هللا نليرررره واررررلم َ 
بتون؟ فقول: من موم ل يشر  ابهلل شيأو  يخل اةنة، ومن موم يشر  ابهلل شيأو  يخل ا نو   .يف2)انَو

نن نبوي  بن ا صومت  ض  هللا ننه قول: قول  اول هللا  لى هللا نليه والم: مرن قرول: نشرهد نن ل  ش  
نيسررى نبررد هللا، وابررن نمترره، وكلمترره ن قوهررو إىل إ رره إل هللا، والررده ل شررريو  رره، ونن  مرردا  نبررده و اررو ه، ونن 

 .يف3)مر  و وا منه ونن اةنة الق، ونن ا نو  الق، نيخله هللا من ن  نبواب اةنة ا ونية شوء

   أثر التوبة على اإلنسان: 6

ََ  َيُِبُّ  اللَّ  نَّ ﴿قول تعوىل:  رِينَ  َوَيُِبُّ  ا ترَّوَّاِب  .[222ا بقر ، آية : ] ﴾ا  ُمَتَطهِّ

ررل: نان ننررد ظررن و  نررن نيب هريررر   ضرر  هللا ننرره، نررن ا راررول  ررلى هللا نليرره واررلم ننرره قررول: قررول هللا نررز َو
نبد  يب ونان معه الي  يذكرين، وهللا هلل نفرا بتوبة نبده من نالردكم جيرد ضرو ته بفرال ، ومرن تقررب إهَّ ذ انرو  

 .يف4)تقربت إ يه ابنو ، وإذا نقبل إهَّ وش  نقبلت إ يه نهرول

ا توبررة ندامرررة نلررى مرررو موضرر  اررر ء، ونهررد وإ ررررا  نلررى مسرررتقبل مشرررب، وتسررروم، وإ اي ، ونبررل، ونزورررة، 
وتصميم وه  ميرزام ا قرد   االنسرونية و رالبتهو نسرتقبل َديرد، وهر  تغيرً َرذ    رنف  االنسرون، وارلوكه، 

ًه، فه  ننصر ناوا   تكومل ا ش صية انسلمة، وإذا تقبل ا توئرب نفسره شر  بر َ َنبروم نفسره ننروا  وتفك
ا سررعوي  وا قرررب االترر ، فينطلررق د اي  قويررة، ونزوررة  ررويقة  طونررة  برره،  ررويقو  ع نزوترره نلررى ا تغلررب نلررى 

يه اوقوته حنو األمثل واألكمل مراقبو   سلوكه، وتصرفوته   .يف5)نهوائه وشهواته وتَو

                                                           

 يف.163/  8ا ب و     ا تواليد )  يف1)

 يف.52/  1مسلم،   االوون )  يف2)

 يف.33/  1مسلم،   االوون )  يف3)

 يف.290ر  489/ 2مسلم،   ا توبة، )  يف4)

 .517ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف5)
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   أثر التوبة على الصحة الن سية:7

تعررو يم ا قرررآن ا كررر  تزيررل نررن نفسرره االكتأرروب واالالبررو ، نو ن  ترروتر نفسرر ، إن ا تررزام انسررلم اب تمسررو ب
، وهر  حترر  يف1)وا توبة ه  ا دنو  االتية  إلنقوذ من ن  اضطراب نفسر  وآلم نفسرية تردنو إىل ا يرأ  وا قنرو 

 .يف2)انذنب من آامه وخطويه، وتشعره اب تفوىتل وا راالة ا نفسية

َرُفوا ا َِّذينَ  َبوِي َ نِ  يَ  ُقل  ﴿ ر قول تعوىل: َنطُروا َل  نَنُفِسِهم   َنَلى َنا  َرةِ  تَرق  يع رو ا رذُّنُوبَ  يَرغ ِفررُ  اللََّ  ِإنَّ  اللَِّ  ِمرن  َّمح   لَِ
 .[53ا زمر، آية : ] ﴾ا رَّاِليمُ  ا  َغُفو ُ  ُهوَ  ِإنَّهُ 

َنطُرروا َل ﴿ففرر  قو رره  ارري ل يسرررر ول يت رروَو إشررو   إىل نن انررؤمن جيررب نن يكررون يائمررو  ع الو ررة و  ﴾تَرق 
احلدوي الىت ع أتنيب ا ضمً وتعذيب ا نف ، وا تيقظ مرن ا غفرالم وا شرعو  اب تقصرً مرن َونرب هللا تعروىل، 
ألن ا يرررأ  ا قوترررل ل  رررل  ررره ع ا رررنف  انؤمنرررة مهمرررو كثررررم ا رررذنوب واتمررروم واآلآلم نتي رررة ا شرررعو  بفداالرررة 

ظرروهر ا صررحة ا نفسررية ان تررب نليهررو، نن يتقبررل االنسررون ذاترره، انعو رر  وا ررذنوب، وا توبررة ا نصرروا مررن نهررم م
 .يف3)ويرضى نن إمكونيوته، وااتعداياته، وقد اته ا   منحهو هللا تعوىل  ه

إن  لتوبة قيمة نظيمرة ع َتتر  ا فرري اب صرحة ا عقليرة وا نفسرية، فرال يفقرد انسرلم األمرل إاالقرو  ول وكرن نن 
، وا شررعو  ابألمررون ا نفسرر  والامأنررون إَّنررو يو ررده االالسررو  يف4)يائمررو  مفترروايستسررلم  ليررأ ، فبرروب اال ررالا 

 يَرغ ِفررُ  اللََّ  ِإنَّ ﴿ بقبول ا توبة، وقد ن  ا قرآن ع كثً من آيته نلى قبرول ا توبرة ومغفرر  ا رذنوب، يقرول تعروىل:
يع و ا ذُّنُوبَ   .[53ا زمر، آية : ] ﴾ا رَّاِليمُ  ا  َغُفو ُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  لَِ

وهذا مو َيتوج ا توئب نن يعمله ويد كه،  يعيد ا ثقة ع نفسه و والره، برل واألنظرم مرن ذ رو نن يعلرم نن هللا 
رل : ل ل يغفر  ه ذنوبه فقي، بل نن توبته ا صويقة ابب  دخو ه اةنة وال وبره، قرول نرز َو  َمرن ِإلَّ ﴿ نز َو

ُخُلونَ  فَُأو  َِأوَ  َ وحِل و َوَنِملَ  َوآَمنَ  َصبَ  َنََّة َوَل  َيد  أ و يُظ َلُمونَ  اة   .[60مر ، آية : ] ﴾َشير 

رل: بَرة   اللَِّ  ِإىَل  تُوبُروا آَمنُروا ا َّرِذينَ  نَيرَُّهرو يَ ﴿ رر وقرول نرز َو ررَ  َ بُُّكرم  َنن َنَسرى نَُّصروال و تَرو   َاريَِّأوِتُكم   َنرنُكم   ُيَكفِّ
ِخَلُكم   نَّروم   َويُرد  َرو ُ  حَت ِتَهرو َف ررِ  ِمرن ََ َهن  رَعى نُروُ ُهم   آَمنُروا َمَعرهُ  َوا َّرِذينَ  ا نَّرِفَّ  اللَُّ  ُ  رزِ  َل  يَررو مَ  األ  َ  َيس   َ  نَي رِديِهم   بَر
َوهِنِم   م   يَرُقوُ ونَ  َوِ َو  ء   ُكلِّ  َنَلى ِإنَّوَ   ََنو َواد ِفر   نُوَ انَ   ََنو َ برََّنو نَتِ   .[8ا تحر ، آية : ] ﴾َقِدير   َش  

َ هُ  ا  َعر َد َوَمن   ََي ِمُلونَ  نَ ا َِّذي﴿ وقول تعوىل: دِ  ُيَسبُِّحونَ  اَلو  ِمُنونَ  َ هبِِّم   ِضَم  تَرغ ِفُروَن  ِلَِّذينَ  ِبهِ  َويُرؤ   َ برََّنو آَمُنوا َوَيس 
ء   ُكلَّ  َوِاع تَ  حِ  َنَذابَ  َوِقِهم   َاِبيَلوَ  َواترَّبَرُعوا َصبُوا  ِلَِّذينَ  َوِنل م و فَود ِفر    َّمح َة   َش    .[7دوفر، آية : ] ﴾يمِ اةَ 

                                                           

 .517ص  انصد  نفسه  يف1)

 .517ص  انصد  نفسه  يف2)

َهران  يف3) يه واال شوي ا نفس  الومد   .332ص  ا تَو

 .71ر  70ص  ا توبة و حة انسلم ا عقلية  لة كلية انلو خو د  يف4)
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   أثر التوبة يف الناحية اإلجتماعية واخللقية:8

وانتتبرر  آليم ا توبررة ع ا قرررآن ا كررر  جيررد نهنررو ع  مونهررو ينررو   ابنيررة  لتطهررً مررن انعو رر  واآلام، فتررو   
مرن انتهرو  األنرررا   يعرر  ا توبرة مرن َرورة ا قترل، ونخررإل ا توبرة مرن احلرابرة واالفسروي ع األ  ، وص   ا توبرة

اب زان، وهكرذا ارواء كونرت ا رذنوب كبروئر نم  رغوئر، فهر  ع  مونهرو تردل نلرى كررم هللا وفضرله ع تقبرل توبرة 
ا توئبَ و فعهم إىل ا ل   األاهو  األخيو  مرن انرؤمنَ ا صروحلَ وكرأن هرذا انرنهحب ا ررابين ع قبو ره توبرة انرؤمنَ 

نسرررلمة كيفيرررة ا تعومرررل مررر  مرررن صب ونانب و ررردب ع توبتررره مرررن انعو ررر  مهمرررو يعلرررم انرررؤمنَ ع اجملتمعررروم ا
تنونت نو كثرم، ألن االنسرون قرد ُفطرر نلرى احليرو  واري اةمونرة، فرال يسرعد إل بتكروين نالقروم اَتمونيرة 

 .يف1)مرضية م  اآلخرين وهو بذ و يشعر بذاته فيح  ابلنتموء تم

م وا تغيً وا تحول وه  نالج  ألمرا  ا،لقية نند االنسون انرذنب وا توبة االا خلق  نظيم، ففيهو ا ند
ونرره إىل  الرروب هللا تعرروىل، وا نرردم نلررى مررو اق فترره يررد االنسررون مررن معو رر  وآام، وتغررً نخالقيرروم  وذ ررو بَر

 ا توئب إَّنو ه   و  ا توبة ا نصوا، فنراه  ويقو   لصو  ع ننمو ه  وبرا .

نرروي  إىل إ ررالا ا ررذام وتقووهررو الررىت ل يقرر  مررر  نخرررإل ع األخطرروء وانعصرر ، إن ا توبررة ترردف  االنسررون 
ويسوند ذ و نلى تقدير االنسون  نفسه وا قرآن ا كر  نبره وكرذ و ا سرنة إىل تقرو  ا توبرة نرو انروج مرن ارلو  

رَلحَ  فَِِن﴿ ونخالقيوم، وهذا ا تأًِ إَّنو هو مق ن بصالا ا عمل، قول تعوىل: ُهَمرو فََأن ِرُضروا   وَصاَب َوَن    اللَّ  ِإنَّ  َننر 
 .[16ا نسوء، آية : ] ﴾ َّاِليم و تَروَّااب   َكونَ 

 .[118ا توبة، آية : ] ﴾ا ترَّوَّاُب ا رَّاِليمُ  ُهوَ  اللَّ  ِإنَّ   ِيَرُتوبُوا   َنَلي ِهم   َصبَ  مُثَّ ﴿ وقول تعوىل:

 .يف2)عله قريبو  من هللا، قريبو  من اآلخرينفو توبة تغيً ع نخالقيوم ا توئب والوكه ونفكو ه ا،واأة وف

  

                                                           

 .524ص  ا توبة ع ضوء ا قرآن ا كر   يف1)

 .522ص  انصد  نفسه  يف2)
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 اخلا ة

وبعرررد، فهرررذا مرررو يسرررره هللا ه مرررن لررر  وترتيرررب وحتليرررل ع هرررذا ا كتررروب، فيمرررو يتعلرررق )اب عدا رررة وانصررروحلة 
 ا وانيةيف.

، فلرره احلمررد واننَّررة، ومررو كررون فيرره مررن خطررأ فواررتغفر هللا  فمررو كررون فيرره مررن  ررواب فهررو  ررض فضررل هللا نلرر َّ
ىل ونترروب إ يرره وهللا و اررو ه بررر ء منرره، والسررف نين كنررت الريصررو  نل نقرر  ع ا،طررأ، ونسررى نل نالرررم مررن تعررو

 األَر.

ونينررو هللا تعرروىل نن ينفرر  هبررذا ا كترروب نخررواين انسررلمَ، ونن يررذكرين مررن يقرررىته ع ينوئرره، فررِن ينررو  األ  
 ألخيه ع ظهر ا غيب مست وبة إن شوء هللا تعوىل.

َوانَِنو اد ِفر   َ برََّنو﴿كتوب بقول هللا تعوىل: ونختم هذا ا  خ  وَونِ  َابَرُقوانَ  ا َِّذينَ   ََنو َوالِِ  قُرُلوبَِنو ِدالًّ  ِع  َف َعل   َوَل  اِبال ِ
 .[10احلشر ، آية : ] ﴾ َّاِليم   َ ىُتور   ِإنَّوَ  َ برََّنو آَمُنوا  ِّلَِّذينَ 
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 43 ............................................................................. ب ر انعلم
 43 ............................................................................ ج ر اند اة

 43 ........................................................................... االنالم يو  ر 3

 44 ............................................. ح ذات البنيالثال  عشر: أسالي  عملية إلصل

 44 ................................................................... انوضونية انكوشفة: ر 1
 44 ............................................................................ الا ضوء ر 2
 45 ................................................................ اتويئة وانواَهة صو الةان ر3

 46 ........................................ الرابع عشر: ص ات املصل  القائم إبصلح ذات البني

 46 ..................................................................... ش صية موا فوم ر1
 46 ........................................................................... ن ر االخالص
 47 ............................................................................. ب ر ا صل
 47 ............................................................................ ج ر احلكمة
 47 ............................................................................ ا ر ا صدب
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 48 ........................................................................... د ر ا تواض 
 49 ........................................................................   ر اةوي وا كرم

 49 ............................. امس عشر: مواص ات علمية وعقلية للقائم إبصلح ذات البنياخل

 49 .................................................................................. ا علم ر1
 49 ................................................................................. ا عدل ر2
والة ر 3  50 .......................................................................... ا عقل َ 
 51 ...................................................................... ا  كيز نلى ا قد   ر4
 51 ................................................................................. ا تمّيز ر5

 52 .......................................................... الساد  عشر: يوسف عليه السلم

 53 ................................................................ ا كروة اآلية نو  فيض من ر1
 53 ............................................................. خواأَ كونوا يوام إخو  ر 2
 54 ................................................. يوام إخو  توبه ع اوُهت ا   ا عوامل ر 3
 56 .......................................................... ا سالم نليه يوام قو  مصد  ر 4
 56 .............................................................. ابنغفر  وينوء حو ف نفو ر 5
 58 ............................................................... ا كروة اآلية نو  فيض من ر 6

 59 ....................................................... السابع عشر: فت  مكة والع و الشامل

 59 ................................................................. االاالم نبوي  ا عداء نول :
 59 ......................................................... ر ان اضهم نلى مبدن ا والدانية1
 59 ....................................................................... ر كفرهم ابآلخر 2
 60 ............................................. ر ان اضهم نلى ا راول  لى هللا نليه والم3
 60 ............................................................ ر موقفهم من ا قرآن ا كر  4
 60 ........................................................ ا كر   لراول اةسد  ايذاىتهم :انيو  
 62 .................................................................. ا طلقوء فأنتم اذهبوا، ا ثو :
ح كفة انسلم1َ  63 ....................................................... ر ميزان ا قوإل يَر
 64 .................................................................. ر بواي  ا عفو وا غفران2
 65 .......................................................... ر ا عفو يتوا ل م  ايد قري 3
 66 ............................................................. ر أتمَ األَواء  لعفو ا عوم4
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 67 ................................................................ ر يخول خوش  متواض 5
 67 .......................................................... ر هذا يوم يعظم هللا فيه ا كعبة6
 69 ......................................................................... وم بر ووفوءر ي7
 70 .................................................................... ر إنالن ا عفو ا عوم8
 70 ...........................................ر إهدا  ا نف  لى هللا نليه والم  بعض ا دموء9

 71 ..................................... ر خطبة ا نف  لى هللا نليه والم وإاالم نهل مكة10
 71 ................................................... ر ا عفو نن هند بنت نتبة وإاالمهو11
 72 .................................................... ع ا تعومل م  ا نفو  ر قد    فيعة12

 72 .......................................................................................... ن ر إاالم اهيل بن نمرو
 73 .........................................................................................ب ر إاالم  فوان بن نمية

 74 ..................................................................................... ج ر إاالم نكرمة بن نيب َهل
 76 ........................................................   ر إاالم فضو ة بن نمً ونفو ا نف  لى هللا نليه والم ننه

 77 .................................................................................... هوين د ر نَران من نَرم ي نم
 77 ........................................................................   ر إاالم شونر قري  "نبد هللا بن ا ّزبعر "

 79 ................................................... الثامن عشر: غ وة حنني وتعامله مع هوازن

َن: َنيم إاالم ر 1  81 ...................................................... نور بن مو و هوا
 82 .......................................................... ر ا شونر ر َهً بن كعب إاالم ر 2

 84 .................................................... رض  هللا عنه التاسع عشر: ع و الصديق

 84 ......................................................................... االفو الدي  ر 1
 86 ................................................................... ا ري  الروب ع ا عفو ر 2

 87 ............................................................ ر األشع  بن قي  ا كند ن 
 87 ...................................... ب ر وفد ب  ناد ودطفون إىل ا صديق والكمه نليهم

 88 .....................................................ج ر نيينة بن الصن واليحة األاد 

 90 .................................... العشرون: صل  احلسن بن عل  مع معاوية رض  هللا عنهما

 91 ................................................................. ولكهو كون ا   ا شرنية ر1
 92 .............................................. ا قيويية وقد اته  لموقم نل  بن احلسن تقييم ر2
وي ر3 ً  ا قيويام بعض َو  92 .....................................................  فة ع ا كب
 93 ................................................................ ا عراب نهل  نفسية معرفته ر4
 93 ................................... ننه هللا  ض  احلسن  قوام ومعووية ا عوص بن نمرو تقييم ر5
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 94 ...................................................................... ا صلح مراالل نهم ر6
 94 ........................................................................... انراللة األوىل
 96 ........................................................................... انراللة ا ثونية
 96 ........................................................................... انراللة ا ثو ثة
 96 ........................................................................... انراللة ا رابعة

 96 ......................................................................... انراللة ا،ومسة
 96 ........................................................................ انراللة ا سوياة

 97 ......................................................................... ة ا سوبعةانرالل
 97 ........................................................................... انراللة ا ثومنة

 97 ........................................................... ا صلح ويواف  نابوب نهم من ر 7
 97 ............................................ ن ر ا ردبة فيمو نند هللا وإ اي  إ الا هذه األمة

 98 .................................................... ب ر ينو  ا راول  لى هللا نليه والم
 98 ................................................................. ج ر القن يموء انسلمَ

 98 ............................................................. ا ر احلرص نلى والد  األمة
 100 ............................................................   ر مقتل نمً انؤمنَ نل 

 100 ..................................................................   ر ش صية معووية
 100 .................................................   ر اضطراب َي  ا عراب ونهل ا كوفة

 101 .................................................................   ر قو  َي  معووية
 101 ....................................................................... ا صلح شرو  ر 8

ً  ا،لفوء  101 ............................................ ن ر ا عمل بكتوب هللا وانة نبيه وا
 102 .......................................................................... ب ر األموال

 102 ....................................................................... ج ر ا عفو ا عوم
 103 ............................................................   ر مبدن ا شو إل والختيو 

 104 ........................................................... انسلمَ بَ انصوحلة نتوئحب ر 9
 104 ....................................................... ن ر توالد األمة حتت قيوي  واالد 

 105 ................................................. ب ر نوي  ا فتوالوم إىل مو كونت نليه
 105 ............................................................. من ا داخل ج ر حتقيق األ

 106 ...............................................................  ر برَو ا نهضة ا علمية
 106 ...................... د ر ا،ل  ا تو  ية من فتح مكة و لح احلسن بن نل   ض  هللا ننه
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 108 ............................. احلادي والعشرون: جنوب إفريقيا: التوازن بني العدل واملس ولية

 113 .................................. الثاي والعشرون: م وضية جنوب إفريقيا للحقيقة واملصاحلة

 119 ............................................. ا قراء  تستحق  لعرب مونديال نلسون من  او ة

 122 ....................... الثال  والعشرون: مق ح مت تقدميه من خ اء قانونيني للم لس الوطه

 128 .............. الرابع والعشرون: أسس شرعية للمصاحلة الوطنية للشيخ الدكتور صادق الغرايي

 131 .......................... اخلامس والعشرون : مق ح آبليات وأسالي  حتقيق املصاحلة الوطنية

 133 .................. الساد  والعشرون : منتدى خ اء طرابلس ، وثيقة مبادئ املصاحلة الوطنية

 139 ........................................... السابع والعشرين: ميثاق شرف للمصاحلة الوطنية

 141 .............................. الثامن والعشرين: امللتقى األول جملالس احلكماء والشورى بليبيا

 144 .................................. التاسع والعشرون: مشروع املصاحلة الوطنية شروط وآليات

 144 ............................................................... ا وانية انصوحلة معوع نول :
 148 ............................................................ ا وانية انصوحلة نهدار انيو :
 149 ................................................ ا وانية وحلةانص مشرو  إاالب آ يوم ا ثو :
 150 ............................................... وانصوحلة" وا عدا ة احلقيقة "هيأة هيكل  ابعو :

 152 ................... انواانَ فوه  انبوشر  انصوحلة" و وا عدا ة احلقيقة "هيأة نمل آ يوم خومسو :

 155 ....................................... الثلثون : خطر الذنوب وعواقبها على ال رد واجملتمع

 155 ..................................................................... اال اي . إضعور ر 1
 155 ....................................................... منهو ا ت ل  و عوبة ااتمرا هو ر 2
 155 ............................................................وتغطيته: ا قلب نلى ا طب  ر 3
َا ة ر4  155 ............................................................... نقما  وإالالل ا نعم إ
 155 ............................................................. ا نفس  وا قلق الضطراب ر5

 156 ............................................................. ر آا  ا ذنوب نلى اجملتم 
 156 .................................................. متنوالر  ونالزاب شي  إىل األمة انقسوم ر1
 156 ................................................. ا ثمرام ونق  وا،ور ابةو  اال وبة ر2
 158 ....................................................................... اب فنت اال وبة ر3
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 159 ...............................................احلادي والثلثون: الدعوة إىل التوبة وشروطها

 159 ............................................................................. االاالم ر1
 160 ........................................................................... االخالص ر2
 160 ..................................................................... اب ذنب الن ار ر3
 160 ................................................................... ا ذنب نن االقال  ر4
 161 ................................................................................ ا ندم ر5
 161 ...................................................................... ا توبة نلى ا عزم ر6
 161 .................................................................... نهلهو إىل انظوع  ي ر7
 162 ............................................................................ الاتقومة ر8
 162 ............................................................................ اال الا ر9

 162 .................................................................... الاتقومة إظهو  ر10

 163 .................................................. ارات ألصحاهباالثاي والثلثون: احلدود ك 

 163 ................................................................ احلرابة الد ع ا توبة نِر ر1
 164 ............................................................. ن ر نقوبة األو ب ع ا دنيو
 164 ................................................................ ب ر توبة األو ب ونِرهو

 165 .................................................... األوىل: توبة األو ب قبل ا قد   نليه
 166 .................................................... : توبة األو ب بعد ا قد   نليها ثونية

 166 ................................................................ ا قتل الد ع ا توبة نِر ر 2
 168 ................................................. انو ية ا عبوي ضقوب يتعلق فيمو ا توبة نِر ر 3
 168 ............................................. انو ية دً ا عبوي ضقوب يتعلق فيمو ا توبة نِر ر 4
 169 ............................................................ ا كبوئر تكفً ع ا توبة نِر ر 5
 170 ................................................................ االنسون نلى ا توبة نِر ر 6
 171 .......................................................... ا نفسية ا صحة نلى ا توبة نِر ر7
 172 ................................................. وا،لقية االَتمونية ا نوالية ع ا توبة نِر ر8

 173 .................................................................................... اخلا ة

 174 .................................................................... للم لف صدرت كت 

 176 ............................................................................ فهر  الكتاب
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