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 قٓاع١ ايؿهط



هلل ايصٟ عًِٓ بايكًِ عًِٓ اإلْػإ َا مل ٜعًِ ، ٚايك٠٬  اؿُس
ٚايػ٬ّ ع٢ً اغيعًِ ا٭ٍٚ ٚاغيطؾس ا٭عفيِ، ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ 

 ٚايػا٥طٜٔ ع٢ً ايكطاؿي  ا٭قّٛ ، ٚبعس 

 أخٞ ايهطِٜ 

 ْؿػّا عُٝكّا ...خص 

 اغرتر .. ٚنٔ ٖاز٥ّا ثِ 

 ساٍٚ إٔ ػٝب ع٢ً ايػ٪اٍ ايتايٞ :

 َا ايعٌُ ايصٟ ٫ ؼتاز َع٘ إزي تؿهري ؟ 

 تإٔ ٫ٚ تػتعذٌ ....

أـيٓو غتصنط ا٭عُاٍ ايطٚت١ٝٓٝ َجٌ ططٜل ايعٌُ ٚتؿػٌٝ 
ايػٝاض٠ ) بايٓػب١ يًُطأ٠ ططٜك١ ايطبذ ..( ٚاؿل إٔ ٖصٙ نًٗا 

هري ٚيهٓ٘ َربَر شاتّٝا بسيٌٝ إٔ أٟ تػري أٚ طاض٨ ؼتاز إزي تؿ
 ي٘ ٚتتعاٌَ َع٘ سيا ٜكتهٞ شيو ايتػري . احيسخ تهٕٛ َٓتبٗ
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َٚٔ غطا٥ب ا٭َٛض ؼي سٝاتٓا أْٓا صياضؽ ايتؿهري بؿهٌ 
نبري َّٜٛٝا ٚبكٛض٠ َتهطض٠ ٫ٚ ْػتطٝع ايعٌُ زٕٚ تؿهري ، 

َٚا  َ٘ٚع ٖصا نً٘ ؾإٕ ايكًٌٝ َٓا ٜعطف ايتؿهري ٚنٝؿٝت
ؼي ايتؿهري ٚنٝـ ٜطٛضٖا ٜٚٛـيؿٗا يتشكٝل  ٖٛ  ططٜكت٘

 أٖساؾ٘ .

مٔ ْؿهط ؼي نٌ ؾ٤ٞ ؼي ايؿطا٤ ٚايبٝع ٚايصٖاب ٚاإلٜاب .. 
مل ْعطٗا سكٗا َٔ اييت نٌ ؾ٤ٞ ، إ٫ ايتؿهري ٖٚٛ ا٭زا٠ 

ايتؿهري، إٕ ططٜك١ تؿهريْا غايبّا ؼسز ططٜك١ سٝاتٓا 
 =تؿهريى   ع٢ٓ آخط ؾإٕٚسي، ٚتعآًَا َع ا٭سساخ اي١َٝٛٝ 

باإلْػإ ٚسسٙ ، بٌ ٜتعساٙ إزي  اٚيٝؼ ٖصا خاق ، سٝاتو
اٯخطٜٔ َٚس٣ ايتأثري عًِٝٗ أٚ ايتأثط بِٗ ، ؾاقبشٓا ْػُع عٔ 

ًض " اإلقٓاع اؾُاٖريٟ " ، ٚنًٓا ط" غػٌٝ ايسَاؽ " َٚك
٬َْؼ ْٚعاٜـ شيو ؼي سٝاتٓا اي١َٝٛٝ ٚبكٛض٠ ٫ تكبٌ ايٓكاف ، 

َٚٔ ٖٓا ٥ٌ اإلع٬ّ ٚٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ  ٚغريٖا َٔ خ٬ٍ ٚغا
غيػت٣ٛ ايؿدكٞ ع٢ً اناْت أ١ُٖٝ َٛنٛع قٓاع١ ايؿهط 

 ٚاؾُاعٞ ٚايعاغيٞ.

َٔ ا٭غ١ً٦ اييت ؼتاز إزي إداب١ ٚبػؾي ن٬ّ   ١ٚـيٗطت فُٛع
: 
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 قٓاع١ ايؿهط

 َا ايؿهط ٚايتؿهري ؟ 

  ؟ نٝـ أبطظ ايكطإٓ ايهطِٜ أ١ُٖٝ ايؿهط 

  خكا٥ل ايؿهط .َا 

  ايؿهط. عٛاٌَ تهَٜٛٔا 

   ؼكري ايؿهط. نٝـ ْػتطٝع 

  َٚا ٖٞ ًؿهط يَعايل ٌٖ ٖٓاى ، . 

  ٌٖ َٔ ؾهط اٯخطٜٔ ٚتٛدِٝٗٗ  ػيهٔ ايػٝطط٠ ع٢ً 
. 

  نٝـ ضيهٔ تٛدٝ٘ ؾهط اٯخطٜٔ، ٚؼسٜس
 اػاٖاتِٗ ؟

 ٚ فتُعٓا َٔ  ايتًٛخ ؾبابٓا َٚا ٚغا٥ٌ ظيا١ٜ أْؿػٓا
 ايؿهطٟ ؟

يؿهط ، ٚإشا ٚسيع٢ٓ آخط ٌٖ ضيهٔ قٓاع١ ا ٚغري شيو،
ؾاغتعٓت باهلل  ناْت اإلداب١ بٓعِ ؾهٝـ تتِ تًو ايع١ًُٝ 

ٚبسأت ؼي ْؿط فُٛع١ َٔ اغيكا٫ت سٍٛ اغيٛنٛع ، ثِ 
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طًب َين بعض ا٭خ٠ٛ طيعٗا ؼي نتاب ٚاسس يتػٌٗٝ 
ْؿطٖا َٚتابع١ َٛنٛعٗا ، ؾتًب١ٝ يطًبِٗ طيعت تًو 

ٝض، اغيكا٫ت ْٚػكتٗا ٚأنؿت إزي بعهٗا َا حيتاز إزي تٛن
ثِ أعست بٓا٤ّا ع٢ً ايتػص١ٜ ايعهػ١ٝ  َٔ اغيكا٫ت  ، 

 ٚامسٝت٘ٚدعًت٘ ع٢ً ؾهٌ ؾكٍٛ  ايرتتٝب ٚايتٓػٝل 

 " قٓاع١ ايؿهط "

 .ٖٚا ٖٛ ايهتاب بري اٜسٜهِ 

 ايهطِٜ٘ ٗغأٍ اهلل إٔ ٜهٕٛ ٖص ا ايعٌُ خايكّا يٛداٚ
 ٚإ ٜٓؿع ب٘ ناتب٘ ٚقاض٥٘ ٚنٌ َٔ ٜطًع عًٝ٘ .
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ايؿهط ٚايعكٌ ٚايسَاؽ  ، نًُات َتكاضب١ ؼي اغيع٢ٓ 
َٚتساٚي١ نجريّا ٚخاق١ ؼي ٖصا ايعَإ ، ٚ عٓس ايطدٛع إزي 

 َعادِ ايًػ١ ًْشقي :
  : 1إِعُاٍ اـاطط ؼي ايٖؿ٤ٞائؿِهُط 

٘ٔ ٔإَي٢ أعٌُ اِيٚ قٌٝ : " ََا ٜعًِ يٝكٌ ٔب ٘ٔ ٚضتب بعض  عكٌ ٔؾٝ
ٍُٛٗ  2.ََِذ
  : ٌاغيٓع ٚاؿبؼ ٚاإلَػاىايعك . 

١َٝٚقٌٝ :  ِٗ  3.أؿِذُط ٚايٓٗ
 4ٚقطٜبّا َٓ٘ ايًب ٖٚٛ ايعكٌ اـايل َٔ ايؿٛا٥ب 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٹ ٹ چ  ٚٚضز تػ١ُٝ ايعكٌ ٔسذط

5چ
 5اٌفدش:  

 : َٚٔؾٝ٘ اغيذ  َسِؿٛ ايٖطِأؽ َٔ ايسَاؽ َٖا  َِْشٛ َٚ أعكاب 

َٚايٖطِأؽ  6.ٚاغيدٝذ ٚايٓداع اغيػتطٌٝ 

                                                           
 ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظىس  ِبدح " فىش "  1
 698/  2ادلؼدُ اٌىعُط   2
 18/  33بج اٌؼشوط ر 3
 اٌشاغت األصفهبين  4
 أظش رفغًن اٌطربٌ  5
 297/  2ادلؼدُ اٌىعُط  6
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، ٚيٝؼ َا ؼي ا٫قط٬ح ؾايٛنع ٫ خيتًـ نجريا عٓ٘ ؼي ايًػ١أ
َٛنٛعٓا اـٛض ؼي ايتعاضٜـ ٚاغيكاض١ْ بٝٓٗا ، ٚيهٔ أضزْا 
بٝإ إٔ اغيعاْٞ َتكاضب١ ٚتسٚض سٍٛ ايتٛقٌ إزي اجملٍٗٛ عٔ 

  اّ اهلب١ ايطبا١ْٝ اغيٛدٛز٠ ؼي ايطأؽ .باغتدس ططٜل اغيعًّٛ 
يؿهط ٖٛ ا٭زا٠ اييت ٖٚبٗا اهلل يإلْػإ يتشكٝل ضغايت٘ ؼي ؾا

ا٭ضض أَا ايتؿهري ؾٗٛ ايع١ًُٝ اييت تػتعٌُ ٖصا ايؿهط 
يًٛقٍٛ إزي ايٓتا٥ر َٔ خ٬ٍ اغيكسَات ٚاغيسخ٬ت اييت ْسخًٗا 

  ي٘ ، ٚاهلل أعًِ.
ايؿهط ٚايتؿهري ٚايكطإٓ ايهطِٜ ٤ًَٞ باؿسٜح عٔ 

ًشات َتكاضب١ ؾعسز اٯٜات اييت تتشسخ عٔ ايتؿهري طٚسيك
ٚايتأٌَ ٚايتبكط ٚا٫عتباض ) نًٗا عًُٝات ؾهط١ٜ ( ٜتذاٚظ 

% َٔ فُٛع آٜات ايكطإٓ  10آ١ٜ أٟ بٓػب١ تكٌ إزي  600
آٜات َٔ ايكطإٓ  10ايهطِٜ ، ٚيو إٔ تتكٛض أْ٘ نًُا قطأت 

إلعُاٍ ايؿهط ، أ٫ ٜبري شيو  ايهطِٜ شيط عًٝو آ١ٜ ؾٝٗا زع٠ٛ
أ١ُٖٝ ٖصٙ ايكه١ٝ ؟ بٌ إٕ اهلل بٝٓٔ إٔ اؿه١ُ َٔ إْعاٍ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ ايكطإٓ ٖٞ تسٜط آٜات٘ " 

، ٌٖٚ ايتسبط إ٫ قٛض٠ َٔ  29ص:  چڃ   ڃ   چ  چ  
أْ٘ قاٍ :.. يكس أْعيت ع٢ً  قٛض إعُاٍ ايؿهط ، ٚ ثبت عٓ٘ 
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ڈ  ژ      ژ  چ ؾٝٗا :  ٜتؿهطٚمل  اي١ًًٝ آ١ٜ ; ٌٜٚ غئ قطأٖا

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  

 . 7 19إىل آخش اٌغىسح  آي ػّشاْ:  چ

 

 : خكا٥ل عيؼأَا خكا٥ل ايؿهط ؾُٝهٔ إطياهلا ؼي 

  : ايؿهط ٖب١ ضبا١ْٝؽي  1
ؾٗٛ َٓش١ َٔ اهلل ، بٌ إْٗا َٔ أدٌ ايٓعِ ؾكس َٝٓع اهلل بٗا 

عٌ ايتؿهري َٓاؿي اإلْػإ عٔ اؿٝٛإ ، نُا أْ٘ د
ايتهًٝـ ؾُٔ ؾكس عكً٘ ) أزا٠ ايتؿهري ( ؾ٬ تهًٝـ عًٝ٘ 

عٔ ث٬ث١: عٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜػتٝكقي  ايكًِ ضؾع:"  نُا قاٍ 
 .  "8 اجملٕٓٛ ست٢ ٜعكٌ، ٚعٔ ايكيب ست٢ حيتًِ ، ٚعٔ 

 
 : نٌ إْػإ ٜؿهطؽي  2

قس ْفئ إٔ بعض ايٓؽياؽ ٫ ٜؿهؽيط غيٛقؽيـ ضيؽيط بؽي٘، ٚاؿكٝكؽي١       
مل ٜسؾع٘ مٛ ايتؿهري ٚمل ٜهٔ ناؾّٝا َٔ أدٌ إٔ اغيٛقـ 

زؾعؽيؽي٘ مؽيؽيٛ ايؽيؽيتؿهري، ٚايؽيؽيسيٌٝ عًؽيؽي٢ شيؽيؽيو إٔ ايؿؽيؽيدل ْؿػؽيؽي٘   
                                                           

 68اٌغٍغٍخ اٌصسُسخ ٌألٌجبين   7
  1673صسُر اثٓ ِبخٗ ٌألٌجبين  8
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ػؽيؽيسٙ ؼي َٛاقؽيؽيـ أخؽيؽيط٣ َؽيؽئ أسػؽيؽئ ايٓؽيؽياؽ تكؽيؽيطؾّا. ؾايؿاؾؽيؽيٌ  
زضاغّٝا ٫بس إٔ ٜهٕٛ ْادشّا أٚ يسٜؽي٘ ايكؽيسض٠ عًؽي٢ ايٓذؽياح ؼي     
أؾٝا٤ أخط٣، ٚايصٟ مل ٜٓذض ؼي َٛقـ ٚمل حيػٔ ايتكؽيطف  

ؾهؽيؽيؽيٌ ايٓؽيؽيؽيؽياؽ ؼي َٛاقؽيؽيؽيؽيـ أخؽيؽيؽيط٣، ؾهؽيؽيؽيؽيِ َؽيؽيؽيؽئ   ػؽيؽيؽيسٙ َؽيؽيؽيؽئ أ 
اغيدرتعري ٚاغيؿهطٜٔ ٚاغيبسعري نؽياْٛا غؽيري ْؽيادشري ؼي غؽيري     

 َٝساِْٗ.  
ايعسٍ ايطباْٞ ، ؾاهلل غؽيبشاْ٘ ٚتعؽيازي َؽئ    ٖٚٛ ٚمث١ أَط آخط 

قؿات٘ ايعسٍ، َٚٔ َكتهٝات ايعسٍ تٛظٜع اغيٛاٖب ٚايكسضات 
بؽيؽيؽيري أبٓؽيؽيؽيا٤ ايبؿؽيؽيؽيط ٚعؽيؽيؽيسّ سطَؽيؽيؽيإ ايؽيؽيؽيبعض َؽيؽيؽئ نؽيؽيؽيٌ اغيٛاٖؽيؽيؽيب 

كؽيؽيسضات إ٫ ؾُٝؽيؽيا تكتهؽيؽيٝ٘ اؿهُؽيؽي١ ايطباْٝؽيؽي١ يًُذؽيؽياْري أٚ      ٚاي
 اغيتدًؿري عكًّٝا .

  :ؽي  ايتؿطز 3
ساٍٚ إٔ ؽُٔ ؾِٝ ٜؿهط نٌ  ،إشا نٓت ؼي فًؼ َا

قس تػتطٝع َعطؾ١ نجري َٔ ا٭ؾٝا٤  ٚاسس َٔ اغيٛدٛزٜٔ !!
يهٓو َٔ ايكعب دسّا إٔ تتعطف ؾِٝ  ،عٔ اغيكابٌ يو

 50أٚ احملانط أنجط ٜؿهط، ؾكس جيًؼ أَاّ ا٭غتاش 
ؾدل ٫ٚ ٜػتطٝع أٟ َِٓٗ إٔ ٜتعطف ع٢ً َا ؼي تؿهري 
ايكطٜب َٓ٘ ؾه٬ّ عٔ ايبعٝس بٌ ست٢ ا٭غتاش أٚ احملانط ٫ 

 ٜػتطٝع إٔ جيعّ َاشا ٜسٚض ؼي ضأغو .
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إْؽي٘ غؽيط ضبؽياْٞ ؾاؿهُؽيؽي١ ايطباْٝؽي١ اقتهؽيت إٔ ٜػؽيتطٝع نؽيؽيٌ       
َٓؽيؽيؽيا إٔ حيؽيؽيؽيتؿقي بؽيؽيؽيتؿهريٙ اـؽيؽيؽيام ٜٚػؽيؽيؽيتطٝع إٔ ٜفيٗؽيؽيؽيط يؽيؽيؽيو  

ف َؽيا ٜؽيسٚض ؼي ضأغؽي٘ ، َٚؽئ أٚنؽيض ا٭َجًؽي١ عًؽي٢ شيؽيو ؼي         خ٬
ايكؽيؽيؽي٠٬ ؾؽيؽيؽيايهجري ٜؿؽيؽيؽيتهٞ َؽيؽيؽئ ايػؽيؽيؽيطسإ ؼي ايكؽيؽيؽي٠٬ ؾٗؽيؽيؽيٛ 

نًٝؽيّا عؽئ اغيٛنؽيٛع     ّاٜػُع ؾ٤ٞ ٜٚؿهؽيط ؼي ؾؽي٤ٞ آخؽيط بعٝؽيس    
ايصٟ ٜػُع٘ َٚٔ ٖٓا ناْت أٍٚ قؿات اغيؽي٪َٓري ايؿؽياؿري "   

، ؾؽيؽياهلل  2ادلؤِٕووىْ:  چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 
ؿطز بعًِ َا ٜؿهط بؽي٘ اإلْػؽيإ ؾٗٓؽياى    ْا ٚسسٙ ؾكؾي ٖٛ ايصٟ

 أضبع١ َػتٜٛات:
 ايعًٔ ٖٚٛ َا تفيٗطٙ يًذُٝع. .1
ايػؽيؽيط ٖٚؽيؽيٛ َؽيؽيا تػؽيؽيطٙ يؽيؽيبعض ايٓؽيؽياؽ ٚتتشؽيؽيسخ ؾٝؽيؽي٘ بكؽيؽيٛض٠     .2

 خؿ١ٝ ست٢ ٫ ٜطًع عًٝٗا اٯخطٕٚ.
 ايػط اـام ٚ ٖٛ َا ؼسخ ب٘ ْؿػو.  .3

ں  ں  ڻ        ڻ  چ  ا٭خؿؽيؽي٢ ، نُؽيؽيا ؼي قٛيؽيؽي٘ تعؽيؽيازي   .4

ٖٛ َؽيا أخؿؽيٞ عًؽي٢ ابؽئ آزّ ػيؽيا      :  ٢ٚا٭خؿ  7طٗ:  چڻ  
ٖٛ ؾاعً٘ قبٌ إٔ ٜعًُ٘، ٚقٌٝ ٖٛ َا مل ُتشسخ بؽي٘ ْؿػؽيو   

 9.بعس

                                                           
 275/  5رفغًن اثٓ وثًن  9
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 قٓاع١ ايؿهط

 :  ايؿهط قابٌ يًتػٝريؽي 4
َٔ أظسٜات اؿػاب ٚاؾعا٤ ا٫ختٝاض ، ؾ٬ سػاب ع٢ً 
إدباض ٫ٚ عكٛب١ ع٢ً إنطاٙ ، ٚإٕ نإ ايؿهط ٖب١ ضبا١ْٝ 

ؼكٝكٗا ٚؾل ؾإٕ اهلل أٚدب ع٢ً ايعباز أَٛض ٚطًب َِٓٗ 
َٓٗر قسز َُٗا ناْت ططٜك١ تؿهري ايعبس ، ٖٚصا ٜعين 
ب٬ ؾو إٔ اإلْػإ ضيهٔ إٔ ٜػري ؾهطٙ إزي َا ٜطٜس اهلل 

 ٚايعهؼ قشٝض .
قس ٜهٕٛ تػٝري ايتؿهري قعب ٚيهٓ٘ يٝؼ َػتش٬ّٝ 
ٚايتاضٜذ ايبؿطٟ ايكسِٜ ٚاؿسٜح خري ؾاٖس ع٢ً ايكسض٠ 

ٖسف َعري ٚيعٌ غري٠ تٛدٝ٘ مٛ ايع٢ً تػٝري ايتؿهري ٚ
 َٔ أٚنض ا٭َج١ً ع٢ً شيو .  ايطغٍٛ ايهطِٜ 

: طيٛز ايؿهط َٔ أنرب أغباب نعـ  ايؿهط ٜتطٛضؽي 5
ايتطٜٛط ؼي كتًـ دٛاْب اؿٝا٠ ، نُا إٔ تطٜٛط ايؿهط 
َٔ أبطظ مسات أٌٖ ايتكسّ سيدتًـ قٛضٙ ، يصا لس إٔ 

إلْػا١ْٝ ايػطب ٚايؿطم ٚأٌٖ ايكٓاعات بايصات) ٚست٢ ايعًّٛ ا
( جيتٗسٕٚ نجريّا ؼي زضاغاتِٗ مٛ تطٜٛط ايتؿهري ٚغُبٌ 

دٌ شيو ، ايٓٗٛض ب٘ ٜٚبتهطٕٚ بطاَر ْٚفيطٜات َٔ أ
نًٗا تٗسف  ٠هجريايٚؾُٗاضات ايتؿهري ٚبطاف٘ اغيدتًؿ١ 

إزي شيو، ٫ٚ ضٜب إٔ َا ْعٝؿ٘ َٔ تكسَٞ َازٟ ٚضقٞ إْػاْٞ 
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 قٓاع١ ايؿهط

ٌ َع اؿٝا٠ َٚع ٖٛ َٔ ْتا٥ر تطٜٛط ايتؿهري ، ؾططٜك١ ايتعاَ
ؾٗصٙ ايكهاٜا  ا٫بتهاضاغيؿه٬ت َٚع اغيػتكبٌ ٚططم 

ٚغريٖا قس تػريت ٚتطٛضت ٚأقبض ايٓفيط إيٝٗا كتًـ عُا 
 نإ عًٝ٘ غابل ايبؿط١ٜ .

عًِٝٗ ايػعٞ ؼي تطٜٛط  ا٫غ٬ّ ٚؾبابِٗ بايصات ٚأٌٖ 
ؾهطِٖ ٚتؿهريِٖ ٚتٛـيٝـ ْٔعِ اهلل سيا ٜػاِٖ ؼي ؼكٝل 

  يًدايل غبشاْ٘ .عبٛز١ٜ اغيدًٛقري
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 قٓاع١ ايؿهط

بعس اؿسٜح ايػابل عٔ خكا٥ل ايتؿهري ، ْتشسخ عٔ 
 ؟  يس٣ اإلْػإ  ايؿهط تهٜٛٔقه١ٝ دٖٛط١ٜ ٖٚٞ َا عٛاٌَ 

سا١ٜ غيعطؾ١ اإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ايهبري زعْٛا ْطدع إزي ب

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ٹ ٹ چ خًل اإلْػإ ، 

ۆئ    ۇئائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ

، ؾاٯ١ٜ تؿري إزي خطٚز ايعبس إزي  78إٌسً:  چۆئ   ۈئ  
 :ايسْٝا َٚع٘ ث٬ث١ ْٔعِ نبري٠ ) يٝػت ايٛسٝس٠ ( ٖٚٞ

 ايػُع  .1

 ٚايبكط  .2

 ٚايؿ٪از ، .3

ٖٚصٙ ا٭زٚات ايج٬خ ٖٞ ا٭زٚات ا٭غاغ١ٝ ؼي بٓا٤ ٚتهٜٛٔ  
ط ايعبس ، ؾايػُع ٚايبكط ُٖا أِٖ َكازض اغيعًَٛات اييت ؾه

غتدعٕ ؼي ايؿ٪از ،ٚايؿ٪از ٖٓا ايعكٌ أٚ ايسَاؽ ٚيٝؼ ايكًب 
، ؾايػُع ٚايبكط ُٖا بٛاب١ زخٍٛ اغيعًَٛات  10اغيازٟ اغيعطٚف 

ايعكٌ أٚ اغيذ ٖٛ ايصٟ ٜكّٛ بتدعٜٓٗا َٚٔ ثِ َعاؾتٗا ٚ إزي 
                                                           

 ساخغ رفغًن اثٓ وثًن  13
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٢ً ؾهٌ كطدات َع١ٓٝ تٛـيٝؿٗا ؾُٝا ٜطٜس ايعبس يتدطز ع
ٚقسز٠ ، ٚاقطب َجاٍ يًُذ ٖٛ دٗاظ ساغب آيٞ دسٜس يسٜ٘ 
قسض٠ ٖا١ً٥ ع٢ً ؽعٜٔ اغيعًَٛات َٚعاؾتٗا، ٚيهٓ٘ غري 

 َربَر، ٚ ضيهٓٓا شيجٌٝ ايع١ًُٝ بايؿهٌ ايتايٞ :

  

 

 

 

 

ؼي شنؽيؽيؽيؽيط ايػؽيؽيؽيؽيُع ٚايبكؽيؽيؽيؽيط زٕٚ  –ٚاهلل أعًؽيؽيؽيؽيِ  –ٚيعؽيؽيؽيؽيٌ ايػؽيؽيؽيؽيبب 
أثبتت سضٜٔ يًُعًَٛات، ؾكس  غريُٖا َٔ اؿٛاؽ أُْٗا أِٖ َك

 :  عٔ ططٜل اؿٛاؽ اـُؼ عػب ايتايٞ  ايسضاغات أْٓا ْتعًِ
 % بٛاغط١ ساغ١ ايصٚم . 1 
 % بٛاغط١ ساغ١ ايًُؼ . 1.5 
 % بٛاغط١ ساغ١ ايؿِ . 3.5 
 % بٛاغط١ ساغ١ ايػُع . 11 

 

 ِذخالد

 ختزيٍ

 يعبجلت

 

 خمشخبد
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 % بٛاغط١ ساغ١ ايبكط .83 
 % عٔ ططٜل ايػُع ٚايبكط . 94أٟ   

نِ   ؿهري زاخٌ ايعكٌ تعتُس ع٢ً عس٠ عٛاٌَ، َٓٗا ٚع١ًُٝ ايت
 –غبشاْ٘  –ٚنٝـ اغيعًَٛات ايٛاضز٠ إيٝ٘ ، يصا أٚزع ايباضٟ 

انتؿـ ايربٚؾػٛض اغيذ قسض٠ ٖا١ً٥ ع٢ً ؽعٜٔ اغيعًَٛات، ؾكس 
َاضى ضٚظْعٕ أْ٘ يٛ مت تػص١ٜ اغيذ بعؿط َعًَٛات ؼي نٌ ثا١ْٝ 

مت ؽعٜٓ٘ ٜعازٍ أقٌ  ٚغيس٠ غتري غ١ٓ بسٕٚ تٛقـ ؾإٕ َكساض َا
 َٔ ْكـ اغيػاس١ اغيدكك١ يًتدعٜٔ .

ٚيٛ عسْا إزي اٯ١ٜ ا٭ٚزي، ؾإْٗا تؿري إزي إٔ اإلْػإ ٜٛيس َٔ 
٦ِّٝابطٔ أَ٘ ٫ ضيًو أٟ َعًَٛات "  َٕ َؾ ُُٛ " ٚيهٔ يسٜ٘ َيا َتِعًَ

ا٭زٚات ا٭غاغ١ٝ ٫نتػاب اغيعًَٛات ٚايكسض٠ ع٢ً َعاؾتٗا ) 
ز ( ، ؾُٔ سه١ُ اـايل غبشاْ٘ أْ٘ ايػُع ٚايبكط ٚايؿ٪ا

ٖٚبٓا أزٚات ٚمل ٜٗبٓا َعًَٛات، ٚ اؿكٍٛ ع٢ً اغيعًَٛات 
 َتٝػط ٚغٌٗ إشا أسػٓا اغتدساّ ا٭زٚات .

ٚضيهٔ ايكٍٛ إٔ اإلْػإ ايٛسٝس ايصٟ ٖٚب٘ اهلل َعًَٛات َع   
باعتباضٙ أٍٚ ايبؿط َٚٓ٘ غتٓتكٌ اغيعًَٛات  ا٭زٚات ٖٛ آزّ 
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أْ٘   ، َٚٔ ٖٓا نإ َٔ ْٔعِ اهلل ع٢ً آزّ إزي بك١ٝ ايبؿط
َٗا"عًُٓ٘ ا٭مسا٤ "  َُا٤َ ُنًٖ َّ اِيَأِغ َِ َآَز  .  11ََٚعًٖ

ٚبتعبري آخط ؾإٕ اغيٛيٛز خيطز َٔ بطٔ أَ٘ إزي ايسْٝا ٚقؿش١ 
ك٘ بٝها٤ خاي١ٝ َٔ اغيعًَٛات ، ثِ تبسأ اغيعًَٛات تتٛاؾط إيٝ٘ 

بسأ سيعاؾ١ تًو عٔ ططٜل ايػُع ٚايبكط ثِ ٜبسأ ٜهرب ؾٝ
َا َٔ َٛيٛز :"  اغيعًَٛات ، ٚيعٌ ٖصا أسس ا٭غطاض ؼي قٛي٘ 

، أٚ ٜٓكطاْ٘، أٚ  ٜٗٛزاْ٘إ٫ ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠ ، ؾأبٛاٙ 
.."  ؾُكسض ايتًكٞ يًطؿٌ ٖٛ أبٜٛ٘ ، ؾٗٛ ٜٓفيط إيُٝٗا ضيذػاْ٘

ع٢ً أُْٗا قسٚات  ٜعطؾإ نٌ ؾ٤ٞ، ٚإٔ ٖصٙ اغيعًَٛات 
ػِٗ ؼي أ، ؾٝتكبًٗا بكسض ضسب ؾُتقشٝش١ غري قاب١ً يًدط

تؿهٌٝ عكٝست٘ ٚسٝات٘، ع٢ً ا٭قٌ إزي سري ٜهرب ٜٚبسأ 
 باإلزضاى ٚجيطٟ عًٝ٘ ايكًِ.

ٚبعس ٖصٙ اغيكس١َ ْطدع إزي اإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ عٔ أِٖ   
عٛاٌَ تهٜٛٔ ايؿهط يس٣ اإلْػإ ؟ ٜكعب سكط طيٝع  

ضتباط٘ سيا ايعٛاٌَ بػب طبٝع١ خًل اإلْػإ ٚتهٜٛٓ٘ ايبسٜع ٚا
سٛي٘ َٔ كًٛقات ، ٚضيهٔ ايكٍٛ بإٔ أِٖ ٖصٙ ايعٛاٌَ 

 ٖٞ :  عيؼ

                                                           
 31عىسح اٌجمشح آَخ  11
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 :  اغيٛضٚثات ايػابك١/  1

ٖٚٞ فُٛع١ َٔ ايعازات ٚايكِٝ ٚايػًٛنٝات ٚ اغيعتكسات اييت 
ٜتًكاٖا ايعبس َٔ ايػابكري ي٘ ) اٯبا٤ ٚا٭َٗات ( ، ٖٚٞ َٔ أِٖ 

زي اغيذ ، ْٚتٝذ١ يك٠ٛ اغيكازض ٭ْٗا َٔ أٍٚ اغيعًَٛات اييت تكٌ إ
ايططح ٚتهطاضٙ ترتغذ تًو اغيٛضٚثات ست٢ تهاز تكٌ إزي 
ايعكٌ اي٬ٚاعٞ ، ؾتذس ايعبس ٜعٌُ ٜٚكٍٛ ٜٚطزز تًو اغيٛضٚثات 
زٕٚ تؿهري عُٝل، بٌ أسٝاْا تكازّ ايعكٌ ايكشٝض،  ٚاقطأ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  چ  "َعٞ ٖصٙ اٯ١ٜ :

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ

، ؾاؿذ١ ٚاسس٠ ع٢ً َساض ايتاضٜذ ايبؿطٟ، يصا نإ اٌضخشف: 

ڦ   ڄ    ڦٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ اؾٛاب "

ؾٗٞ زع٠ٛ يًتؿهري ؼي  ، 24اٌضخشف:  چڄ     ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
ٖصٙ اغيٛضٚثات ٚايٓفيطٜات ٚاغيعتكسات ؾطسيا د٦تهِ سيا ٖٛ 

ا زٕٚ تؿهري، ٚيهٔ ايٓتٝذ١ اغيعطٚؾ١ أٖس٣، أٚ أْهِ قبًتُٖٛ
أْ٘ ٫ ٜ٪َٔ إ٫ ايكًٌٝ سيع٢ٓ أْ٘ ٫ ٜرتى تًو اغيٛضٚثات ايػابك١ 
ست٢ يٛ ناْت غري َٛاؾك١ ايعكٌ أٚ غري َب١ٝٓ ع٢ً أغؼ 

أبٞ  ضاغد١ ، ٚتصنط َعٞ شيو اغيٛقـ عٔ عِ ايطغٍٛ 
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ٚٔعَٓسٙ أبٛ  أْ٘ غيا سهطت٘ ايٛؾا٠، زخٌ عًٝ٘ ايٓيب : " طايب
ٌِ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ن١ًُ ٌٗ، ؾكاٍ : ) أٟ عِ، د يو بٗا  أسازُق

ٔعَٓس اهلل ( . ؾكاٍ أبٛ دٌٗ ٚعبس اهلل بٔ أبٞ أ١َٝ : ٜا أبا طايب، 
تطغب عٔ ١ًَ عبس اغيطًب، ؾًِ ٜعا٫ ٜهًُاْ٘، ست٢ قاٍ آخط 

 12ؾ٤ٞ نًُِٗ ب٘ : ع٢ً ١ًَ عبس اغيطًب.."

 :  ايسٜٔ /  2

٢ٓ َتسٜٔ أْ٘ ٜبشح نجريا ؼي اإلْػإ َتسٜٓٔ بطبع٘، َٚع
ٌٖ إٔ ػس فتُعّا إْػاّْٝا إ٫  َػأي١ اـايل ٚغياشا خًل ؟ ؾك
ٚيسٜ٘ عكٝس٠ َع١ٓٝ ٚزّٜٓا ٜسٜٔ ب٘، ؾٗٓاى َٔ ٜعبس ايؿُؼ 
ٚايكُط ٚاؿذط ٚايؿذط ٚايؿأض ٚايبكط ٚاغي٥٬ه١ ٚايبؿط 
ٚغريٖا ُنُجط، ٚنٌ َٔ ٜسعٞ أْ٘ ٫ ٜعبس أسس ؾٗٛ ؼي اؿكٝك١ 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ        چ ٛاٙ ٚؾٗٛات٘ نُا قاٍ تعازي : " ٜعبس ٖ

، َٚٔ  43الفرقان:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
َػتًعَات ا٭زٜإ أْٗا تؿطض ع٢ً أتباعٗا ْفيِ َع١ٓٝ ٚعكا٥س 
قسز٠ ػاٙ اؿٝا٠ ٚايٓاؽ ٚايهٕٛ ، ٖٚصا ب٬ ؾو ٜػِٗ ؼي 

                                                           
 3884صسُر اٌجخبسٌ  12
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تؿهٌٝ ؾهط ايعبس ٚقٝاغت٘ بكايب َعري ٚيٛ ؼي بعض 
 حملاٚض .ايكهاٜا ٚا

ٚيًعٚز ٚيًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ  –ع٢ً غبٌٝ اغيجاٍ  –ؾايٓفيط٠ُ يًُطأ٠ 
تطتبؾي نجريا سيا ضيًٝ٘ ايسٜٔ ، ٖٚصا بسٚضٙ ٜكٓع ؾهطّا ػاٙ 
ٖصٙ ايكهاٜا ٜفيٗط ع٢ً ؾهٌ غًٛنٝات ٚأخ٬قٝات ٜتكطؾٗا 

 ايعبس ؼي سٝات٘ اي١َٝٛٝ ٚا٫دتُاع١ٝ .

 :  / ايتذاضب 3

ٝا٠ ؾ٬بس إٔ ضيط بتذاضب َٚٛاقـ يهٞ ٜعٝـ ايعبس ؼي ٖصٙ اؿ
ؼي سٝات٘ ، بعهٗا تهٕٛ اجياب١ٝ ٚبعهٗا تهٕٛ غًب١ٝ ، ٚؼي 

 ن٬ اؿايتري ؾإٕ ايعبس ٜهتػب َٔ تًو ايتذاضب َٔ دٗتري 

اغيٛقـ ٚا٫ستؿاـي ب٘ ؼي شانطت٘  ؽعٜٔا٭ٚزي :  .1
 ٫غتعازت٘ عٓس اؿاد١، 

تب١ ٖصا اغيٛقـ ؼي ايعكٌ ٚايٓتا٥ر اغيرت َعاؾ١ايجا١ْٝ  .2
 .عًٝ٘ 

ٚايعاقٌ ٖٛ ايصٟ ٜػتؿٝس َٔ ػاضب اٯخطٜٔ ؼي ايتدعٜٔ ٚيٝؼ 
 بايهطٚض٠ إٔ ٜٛاؾكِٗ ؼي ططٜك١ َعاؾتٗا .
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ٚيو إٔ تتدٌٝ نِ َٔ اغيٛاقـ َطت عًٝو ؼي سٝاتو ، ٚنِ 
َٔ ايتذاضب سسثت يو ، ٚنِ َٔ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا 

، ٖا ْتٝذ١ تًو اغيٛاقـ ٚايتذاضب، قس ٫ تػتطٝع إسكا٤
 ٚيهٓٗا ب٬ ؾو غاُٖت ؼي تؿهٌٝ ؾهطى ٚططٜك١ سٝاتو .

 :  ايتعًِٝ/   4

غ١ٓ  12َٚا أزضاى َا ايتعًِٝ ! ؾاإلْػإ ٜكهٞ َا ٫ ٜكٌ عٔ 
غاع١ بري اغيسضغ١  15000َٔ عُطٙ ؼي ايتعًِٝ أٟ أنجط َٔ 

ٚاغيصانط٠ ، ٚإشا أنؿٓا غٓٛات اؾاَع١ ؾػٝكبض ايطقِ أنجط 
صا ؾشػب بٌ أْٗا َٔ أؾهٌ غاع١ ، يٝؼ ٖ 25000َٔ 

 – 6ايػٓٛات ؼي تهٜٛٔ ٚقٓاع١ ؾدك١ٝ ايعبس سٝح عُطٙ  
غ١ٓ باإلناؾ١ إزي سطم ايطايب ع٢ً ايٓذاح ٚايتؿٛم ػيا  23

ٜتطًب اؾس ٚا٫دتٗاز ٚقاٚي١ ؾِٗ ٚاغتٝعاب اغيٛاز اغيكس١َ ي٘ 
 ، ٫ٚ أـئ إٔ أظيس ؾٛقٞ أخطأ سُٝٓا قاٍ :

 ناز اغيعًِ إٔ ٜهٕٛ ضغ٫ٛقِ يًُعًِ ٚٓؾ٘ ايتبذ٬ٝ     

) طٍٛ ايؿرت٠ ٚ ضبٝع ايعُط ٚاؿطم (  13ؾٗصٙ ايعٛاٌَ ايج٬ث١
 ػعٌ ايتعًِٝ شا أثط نبري ؼي ايبٓا٤ ايؿهطٟ يإلْػإ .

                                                           
 ُذح يف ثُبْ أمهُخ اٌزؼٍُُ ٌُغذ ٍ٘ اٌؼىاًِ اٌىز 13
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 :  اإلع٬ّ/  5

نإ ُٜكاٍ " ايٓاؽ ع٢ً زٜٔ ًَٛنِٗ " ٚ أـيٓٓا ؼي ظَٔ " 
ايٓاؽ ع٢ً زٜٔ إع٬َِٗ "، ؾإشا نإ  ايعبس ٜكهٞ ؼي 

َٔ غاعات عُطٙ ، ؾاإلع٬ّ ٫ ٜكٌ   ايعَٔ ايطٌٜٛ ِ ايتعًٝ
عٔ شيو بٌ ضسيا ٜعٜس عًٝ٘، ٚخاق١ َع اإلع٬ّ اؾسٜس، 

ّ إٔ  2010ؾع٢ً غبٌٝ اغيجاٍ شنطت إسكا١ٝ٥ ُْؿطت عاّ 
ًَٝاض زقٝك١ ؼي ايؿٗط )  500ايٓاؽ ٜكهٕٛ أنجط َٔ 

ًَٝاض زقٝك١ ؼي ايّٝٛ ( ع٢ً ايؿٝؼ بٛى، نُا  17تكطٜبّا 
ّ إزي ًَٝاض ، ٖصا غيٛقع  2012َػتدسَٝ٘ ؼي عاّ  ٚقٌ عس

أنجط َٔ  ٙٝعٚضؾ(  YouTubeٝٛتٝٛب )أَا ايٚاسس ؾكؾي ، 
ًَٝاض  90ًَٕٝٛ ظا٥ط ؾطٜس ٜؿاٖسٕٚ ؾٝٗا أنجط َٔ  800

 48نٌ زقٝك١ ؼي ٜٛتٝٛب ٜتِ ؼٌُٝ َا ٜكاضب ، ٚ َؿاٖس٠
غٓٛات َٔ ايعطض اغيػتُط ٜتِ  8غاع١ ؾٝسٜٛ إٔ َا ٜعازٍ 

، ٚإيٝو قٛض٠ تٛنض عسز َػتدسَٞ ايؿٝؼ  .َٜٛٝاؼًُٝ٘ 
 14ّ  2012بٛى ؼي ايعامل ايعطبٞ يعاّ 

 

                                                           
14 http://www.tech-wd.com/ 
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ٚخطٛض٠ اإلع٬ّ ؼي ايبٓا٤ ايؿهطٟ تهُٔ َٔ عس٠ أَطٜٔ  
 َُٗري دسّا ُٖا :

ايطغب١ ٚايساؾع١ٝ ، ؾاغيتًكٞ َٔ اإلع٬ّ ٜهٕٛ كتاضّا ٫  - أ
 فربا، ضاغبا ٫ ضاؾهّا، قبّا ٫ َهطّٖا .

ؾٗٞ ػُع بري  يإلْػإع٬ّ ٭نجط َٔ ساغ١ كاطب١ اإل - ب
ايكٛت ٚايكٛض٠ ٚاؿطن١ ٚايػهٕٛ بططٜك١ دصاب١ 
ٚغاسط٠ ػعٌ ايعبس ٜتًك٢ اغياز٠ ٚتسخٌ ؼي ؾهطٙ ٚضسيا 
تتػًػٌ ست٢ تكٌ إزي عكً٘ اي٬ٚاعٞ ؾتؿهٌ ؾهطٙ ٚؾل 
أغايٝب ٫ ؽطط ي٘ ع٢ً باٍ ، ٚؼي ٚاقعٓا ؾاٖسْا نِ َٔ 
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ػابك١ ( قُست أَاّ اغيتػريات غي٦ات ايعازات ) اغيٛضٚثات اي
 ايػٓري، يهٓٗا مل تكُس أَاّ اإلع٬ّ إ٫ غٓٛات أٚ أؾٗط .   

 ؾهط ايعبس ، يتهٜٛٔ  ايعٛاٌَ اـُػ١ ا٭غاغ١ٝتًو ٖٞ 
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  الثالثالفصل 

قواعد بناء 
 الفكر
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 ؾهطٟ ؟ابين نٝـ 
،  َٚطادع١ ْٚفيط، ٚضيهٔ إطياٍ غ٪اٍ حيتاز إزي تأْٞ ٚتسبط 

 قٛاعس بٓا٤ ايؿهط سيا ًٜٞ :
 )٫ تعط عكًو يػريى( :  / نٔ َػتك٬ّ 1

ؾعكًو ٖب١ َٔ اهلل يو، بٌ ٖٛ َٔ أعفيِ اهلبات، ؾهٝـ ُتػًِ 
ٖصا ايهٓع إزي غريى يٝػريٙ  نُا ٜؿا٤ ٜٚصٖب سٝح ٜطٜس ؟ 

ٓفيط َٚػأي١ إعاض٠ ايعكٌ ٖٞ اغيٛاؾك١ اغيطًك١ يًُكابٌ ٚعسّ اي
ٚايتأٌَ ؾُٝا ٜكٍٛ أٚ ٜؿعٌ ٚنأْو عطًٓت عكًو ٚتؿهريى 

 ٚغًُٓت٘ إٜاٙ ع٢ً طبل َٔ شٖب . 
ٖٚصٙ ايكه١ٝ ) إعاض٠ ايعكٌ ( ٖٞ ايبٛاب١ اييت ٜسخٌ َٓٗا َعفيِ 
) أٚ نٌ ( أٌٖ ايبسع إزي أتباعِٗ، ؾرتاِٖ ٜطًبٕٛ َِٓٗ ايتػًِٝ 

ٕ إٔ َٔ اغيطًل يًؿٝذ أٚ اإلَاّ زٕٚ ْفيط أٚ تؿهري، بٌ ٜٚعتربٚ
ٜٓاقـ ؾٝد٘ أٚ ٜؿو ؼي تكطؾات٘ أْ٘ َاضم ٚضسيا خيطز َٔ 
ًَتِٗ ، َٚٔ تأٌَ ايؿطم نايطاؾه١ ٚغ٠٬ ايكٛؾ١ٝ ٚغريِٖ 
غٝسضى سكٝك١ ٖصا ا٭َط، ٚيصا سري تٓهؿـ اؿكا٥ل ّٜٛ 

ې  چ  ايكٝا١َ ٜهٕٛ اؿٛاض ايصٟ غذً٘ ايكطإٓ ايهطِٜ :"

ۆئ    ۆئ  ۇئې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ

ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
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ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   حب  خب   

 ،   32 – 31عجأ:  چٺ  ٺ               ٺ  ٺ    ڀپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ  "  ولبي

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ﮲       ﮳   

﯁    ﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  ﮹ ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾﮿  ﯀  

، بٌ إٕ ايؿٝطإ ْؿػ٘ ٜكطح بصيو،  چ         
ٜٚٛنٌ إن٬ي٘ يًعباز إزي اْؿػِٗ ٚإزي اغت٦ذاض عكٛهلِ ي٘، 

ڑ  ڑ   ک  چ ؾايًّٛ اؿكٝكٞ ٜكع ع٢ً ايعباز أْؿػِٗ :" 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  

ہ    ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ

ۓ  ۓ    15ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے

﮼     ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ 

                                                           
 . شوُ ِٓ إٌبسخمبصشخٍ : أٌ مبخشخٍ ِٓ إٌبس ، وِب أب مبصشخىُ أٌ مب 15
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ٚنأْ٘ ٜكٍٛ أٜٔ ناْت عكٛيهِ عٓسَا  ،22إثشاُُ٘:  چ﮽  
 زعٛتهِ ، ؾأْا مل أدربنِ ، ٚنٌ َا ؾعًت٘ ٖٛ ايسع٠ٛ ؾكؾي.

ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ مٔ ؼي ؾطعٓا اإلغ٬َٞ  ٫بس َٔ ايتػًِٝ، 
غيدًٛم إصيا يًدايل ايصٟ خًل  ؾٓكٍٛ : إٕ ٖصا ايتػًِٝ يٝؼ

اإلْػإ، ٖٚٛ أعًِ سيا ٜٓؿع٘ ٜٚهطٙ ، ٖٚٛ أضسِ ب٘ َٔ ْؿػ٘ ، 
ؾٗٞ َأخٛش٠  ٖٚٛ أسهِ اؿانُري ، ٚأَا طاع١ ايطغٍٛ 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  َٔ طاع١ اهلل ؾٗٛ ضغٍٛ اهلل، نُا أْ٘ 

، ٚ ايٛسٞ َٔ اهلل،  4 - 3إٌدُ:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
ٚطاع١  ، غري اهلل ٚغري ضغٛي٘ ؾٗٞ بعس طاع١ اهلل ٚأَا طاع١

غط١ٜ ؾاغتعٌُ  بعح ايٓيب َٚطتبط١ باغيعطٚف ؾكس"  ضغٛي٘ 
عًٝٗا ضد٬ َٔ ا٭ْكاض، ٚأَطِٖ إٔ ٜطٝعٛٙ، ؾػهب، ؾكاٍ: 

إٔ تطٝعْٛٞ ؟ قايٛا : ب٢ً ، قاٍ :  أيٝؼ أَطنِ ايٓيب 
أٚقسٖٚا، ؾاطيعٛا يٞ سطبا ، ؾذُعٛا ، ؾكاٍ : أٚقسٚا ْاضا ، ؾ

ؾكاٍ : ازخًٖٛا، ؾُٗٛا ٚدعٌ بعهِٗ ضيػو بعها، ٜٚكٛيٕٛ : 
ايٓاض ،  عيستَٔ ايٓاض، ؾُا ظايٛا ست٢  ؾطضْا إزي ايٓيب 

، ؾكاٍ : ) يٛ زخًٖٛا َا خطدٛا  ؾػهٔ غهب٘، ؾبًؼ ايٓيب 
، ٚٚد٘ آخط ٖٚٛ  16َٓٗا إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ، ايطاع١ ؼي اغيعطٚف(

                                                           
 4343سواٖ اٌجخبسٌ  16
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ض ايعكٌ ايكطٜض َع ايٓكٌ ضإٔ ٜتعاايٝكري ايتاّ بأْ٘ ٫ ضيهٔ 
ٚٚد٘ ثايح  ،ؾه٬ُٖا َٔ عٓس اهلل ايعًِٝ اـبري  17ايكشٝض

ٖٚٛ إٔ ايؿطع ٜسعٛ إزي ايتؿهط ٚايتأٌَ ٚحيح عًٝ٘ ؾٗٛ 

يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  چ   َطًب، بٌ قاٍ اهلل تعازي 

حمّذ:  چحج  مج  جح  مح  جخ     يثجث       مث  ىث
 18عًِ.، ؾأَط بايعٌُ بعس اي 19

 :  /  قِٝٓ اؾهاضى 2
ؾ٤ٞ ، إصيا  إٕ أؾهاضْا مل تٓبت ؼي عكٛيٓا َٔ ؾطاؽ أٚ َٔ ٫

دا٤ت َٔ َكازض َتعسز٠ َٚتٓٛع١ ، ؾ٬بس َٔ َطادع١ تًو 
ا٭ؾهاض ٚايٓفيط ؼي َكسضٖا َٚس٣ َكساق١ٝ شيو اغيكسض 
َٚس٣ ايجك١ ؾُٝا ٜططح ٜٚكٍٛ ، إٕ مساعٓا ٚض٩ٜتٓا تكشب٘ 

يٓا ٚيٝؼ فطز ن٬ّ ٚقٛض ، ٚقس ضغا٥ٌ ٚأؾهاض إزي عكٛ
ُٜطاز إٔ تتذٓصض يسٜو أؾهاض قسز٠ عٔ ططٜل تًو ايهًُات 
ٚايكٛض ، ؾبعض ا٭سٝإ ٜهٕٛ اـرب قشٝشّا ٚيهٔ َا ٜتبع٘ 
َٔ ؼًٌٝ ٚتهدِٝ أٚ تكٜٛط ٖٛ اهلسف ؾٝتػًػٌ إزي شٖٓو َع 
اـرب ايكشٝض  ؾٝشكٌ اغيككٛز، ٚيصا ؾعٓس اغيطادع١ ٚايتسقٝل 

                                                           
 ساخغ وزبة " دسء رؼبسض اٌؼمً ِغ إٌمً " ٌشُخ االعالَ اثٓ رُُّخ 17
 ومثخ وخىٖ أخشي مل اروش٘ب اخزصبسًا ٌٍىالَ . 18
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چ   أَٛض مل تتٛقعٗا َٔ قبٌ ٚاقطأ َعٞ ٖصٙ اٯٜات:"  تتبري يو

ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳   ﮴      ﮵  ﮶   ﮷    ھہ  ہ   ھ  ھ

﮸  ﮹  ﮺  ﮻     ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                                     

 - 8ادلٍه:  چڭ                                                           ڭ   ڭ  
إِْٗ ٜػُعٕٛ ٜٚعكًٕٛ ٚيهِٓٗ ْؿٛا عٔ أْؿػِٗ  ايػُع  13

ايٓاؾع ٚايعكٌ  ايطادض اغيؿهط ايصٟ ٜٛقـ قاسب٘ ع٢ً سكا٥ل 
ا٭ؾٝا٤ ٜٚطؾسٙ إزي اـري ٜٚبعسٙ عٔ ايؿط  بعهؼ أٌٖ ا٫ضيإ 

تتهؿـ هلِ اؿكا٥ل  ، ٚؼي شيو ايّٝٛ )ّٜٛ ايكٝا١َ(
 ت َتأخط . ٜٚسضنٖٛا ، ٚيهٔ ؼي ٚق

ٚست٢ ٫ تهٕٛ نش١ٝ ٭ؾهاض غريى  عًٝو إٔ تػأٍ ْؿػو 
 ث٬ث١ أغ١ً٦  :

 َا َكسض تًو ا٭ؾهاض ؟ .1
 َا َس٣ ثك١ َٚكساق١ٝ ٖصا اغيكسض ؟ .2
 َا ا٭زي١ ع٢ً قش١ تًو ا٭ؾهاض . .3
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 / ٫ تهٔ ضٜؿ١ : 3

ٚاهلٔل ي٦ٔ قاَي٘ يكس قَسم، ؾُا ُٜعٔذُبهِ َٔ شيو ؟ ٚاهلٔل إْ٘  
ـرَب َيٝأتٝ٘ َٔ اهلٔل َٔ ايػُا٤ٔ إزي ا٭ضٔض ؼي غاع١ٕ يُٝدٔبُطْٞ ا

ٌٕ أٚ ْٗإض ؾأقسُِّق٘ .." تًو ايعباض٠ قاهلا أبٛ بهط ايكسٜل َٔ يٝ
 " : ٜا أبا بهٕط ٌٖ يو ؼي قاسٔبوسري  قاٍ ي٘ نؿاض َه١- 

ُِ أْ٘ دا٤ ٖصٙ   - ٜعين قُس   ٚق٢ًٖ اغيكٔسٔؽ بَٝتاي١ًًَٝ ٜعُع
، إْٗا ٚاهلل ايجك١ ؼي قسم اؿسخ ست٢  !!"ؾٝ٘ ٚضَدع إزي َه١َ

يٛ نإ َػتش٬ّٝ ؼي ْفيط ايبعض ، إٕ قاسب ايٝكري ايطاغذ 
سيا يسٜ٘ َٔ أؾهاض  ٫ تٗعٙ ايعباضات ٚايتكطؾات بٌ تعٜسٙ ثباتّا 

نإ  َٔ قؿات اغي٪َٓري  –ٚاهلل أعًِ  –ٚيصا  ،\بايكٓاعات

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴     چ  عسّ ايطٜب 

           ، َٚٔ قؿات اغيٓاؾكري  ايطٜب١ ) ايؿو (     15دشاد: احل چ

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

ٚاْفيط إزي ،  45اٌزىثخ:  چڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  
نٝـ قٛضٖا ايكطإٓ  19اغيٛاقـ اغيتبا١ٜٓ ؼي غع٠ٚ ا٭سعاب

 ايهطِٜ :

                                                           
  ذ يف شهش شىاي ِٓ اٌغٕخ اخلبِغخ ٌٍهدشحزذث 19
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  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ

  12األزضاة:  چہ  ہ    ہ  ھ  

  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   چ

 چىت  يت  جث    مث      ىث  يث     متجت  حت  خت

  22األزضاة: 
اغيٛقـ ٚاسس، ٚاغيهإ ٚاسس ٚايعَٔ ٚاسس، ٚيهٔ اخت٬ف 
ايجك١ ٚاإلضيإ ٖٛ ايصٟ غبب اخت٬ف ايٓفيط٠ ٚايتشًٌٝ بري 

 ايؿطٜكري.
صا ُعس َٔ ؾايععّ ٚاإلقساّ ٚعسّ ايرتزز ؼي ايطأٟ زيٌٝ ايجك١ ، ٚي

 قؿات ايطداٍ :
 20إشا نٓت شا ضأٟ  ؾهٔ شا ععضي١        ؾإٕ ؾػاز ايطأٟ إٔ ترتززا

إٕ ق٠ٛ أزيتو ٚتٓٛعٗا َٚكساق١ٝ َكسضٖا جيعًو تط٦ُٔ ٚتجل 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ   ؾُٝا يسٜو ، ؾتكبض :

ؾايعًٛ ٚا٫ضتؿاع ٫ ٜ٪ثط ؼي ثباتٗا، ، 24إثشاُُ٘:  چجئ  حئ   
ٚقٌ اضتؿاعٗا إزي ايػُا٤، ٚإٜاى إٔ ؾٗٞ ضاغد١ ست٢ يٛ 

تهٕٛ نايطٜؿ١ اييت ؼطنٗا ايطٜض سٝجُا ؾا٤ت ؾ٬ إضاز٠ هلا 
 ٫ٚ غًط١ ست٢ ع٢ً ْؿػٗا.

                                                           
 ٘و 158أثى خؼفش ادلٕصىس د  اخلٍُفخ 23
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تصنط إٔ ٖٓاى َٔ ٜػع٢ يعععع١ ايجك١ ؼي ْؿػو ٜٚطُض 
ـًدًت أؾهاضى ٚإجياز ثػٛض ؾهط١ٜ ضيهٓ٘ إٔ ٜتػًٌ َٔ 

 خ٬هلا إزي عكًو ٚقًبو ؾٌٗ غتػُض ي٘ ؟  

   : اضؾع ا٭غٛاض/   4
َجًح قش١ ا٭بسإ ٖٛ : ايتػص١ٜ ٚاؿ١ُٝ ٚا٫غتؿطاؽ، ٚقس أؾاض 
ابٔ ايكِٝ  إزي إٔ قش١ ايكًٛب َؿاب١ٗ يكش١ ا٭بسإ ؾ٬بس َٔ 

إٔ قش١  –ٚاهلل أعًِ  –تػص١ٜ ايكًب  ٚظياٜت٘ ٚتٓكٝت٘، ٚأـئ 
 ايؿهط هلا اغيجًح ْؿػ٘ : ايتػص١ٜ ٚاؿُا١ٜ ٚايتٓك١ٝ .

اؿ١ُٝ ايكش١ٝ  ؼي بعض اؿا٫ت  اـاق١ ) ٚتعزاز أ١ُٖٝ 
ناغيطٜض (  أٚ اؿا٫ت ايعا١َ ) ناْتؿاض بعض ا٭َطاض 
ا٭ٚب١٦ ، ٚ نًُا ناْت اؿاي١ أؾس نًُا ناْت اؿ١ُٝ 
أِٖ، ست٢ ـيٗط ْٛع دسٜس َٔ ايطب ُٜػ٢ُ " ايطب ايٛقا٥ٞ "، 
ٖٚٛ فُٛع١ َٔ اإلدطا٤ات ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ  اهلسف َٓٗا 

 َٔ اغيطض قبٌ اإلقاب١ ب٘ . ايٛقا١ٜ
ٚاؿُا١ٜ ايؿهط١ٜ يٝػت أقٌ أ١ُٖٝ َٔ اؿُا١ٜ ايكش١ٝ، بٌ 
إْٞ أـئ أْٗا أِٖ ٭ٕ ؾكسإ اؿُا١ٜ ايكش١ٝ ضسيا ٜ٪زٟ إزي 
اغيٛت اؾػسٟ ع٢ً أغ٤ٛ ساٍ َع قاؾفيت٘ ع٢ً زٜٓ٘، يهٔ 
ؾكسإ اؿُا١ٜ ايؿهط١ٜ ٜعين اإلقاب١ با٭َطاض ايؿهط١ٜ 
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إزي اـطٚز َٔ ايسٜٔ ٚخػاض٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٚاييت ضسيا ت٪زٟ 
ؾه٬ّ عٔ غعٝ٘ ؼي ْؿط مسّٛ ) ؾريٚغات ( أَطان٘ ايؿهط١ٜ 

 ؼي أٚغع فاٍ.
ٚا٭١َ َطايب١ بإٔ ٜهٕٛ هلا ظي١ٝ ٚقا١ٝ٥ ؾهط١ٜ  نُا ؼي 
ايطب ايٛقا٥ٞ، ٚإزي إٔ ٜتِ شيو ع٢ً ايعاقٌ إٔ جيتٗس ؼي ظيا١ٜ 

ٝ٘ ؼي ٖصا ايعَٔ ؾهطٙ ٚٚقاٜت٘ بأغٛاض  ٚيٝؼ بػٛض، ٚعً
 بايصات ضؾع ا٭غٛاض يعس٠ أغباب :

اغيعًَٛات ؼي صيٛ اغيعًَٛات ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل ؾؽي : " .1
."  21"ايعامل تُٓٛ بٓػب١ تؿٛم ايهعؿري نٌ عاَري

 ، ٚ" 22ؾٗط " 11ٚاغيعًَٛات ايطق١ُٝ تتهاعـ نٌ 
َط٠  44سذِ ايبٝاْات ؼي ايعامل َطدض إزي إٔ ٜتهاعـ 

 .23"اغيكب١ً ؾكؾي ايك١ًًٝ خ٬ٍ ايػٓٛات

َا اإلغطام ؼي ايبح ايؿها٥ٞ ، ؾعسز ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥  .2
، أَا عسز اإلشاعات  24"أيـ قٓا٠ ؾها١ٝ٥  60ٜكطب َٔ 

 . 2008ّ25سػب إسكا١ٝ٥  أيـ قط١ 25ؿٞ ايعامل، ؾ
                                                           

 ٔزبئح دساعخ أخشهتب ِؤعغخ آٌ دٌ عٍ ػٓ اٌزىٕىٌىخُب اٌشلُّخ 21
http://www.masress.com 

22 http://www.zdnet.com 
 http://www.alraimedia.comصسُفخ اٌشأٌ  23
-http://www.al(  اإلراػُخ األوسوثُخ (غٍذووفمًب ٌزمشَش أراػزٗ حمطخ )َىسو وٕ 24

jazirah.com.sa 
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تعاٜس عسز ايكشـ ٚاجمل٬ت ايٛضق١ ٚا٫يهرت١ْٝٚ ؾؿٞ  .3
ؾب١ ايكاض٠ اهلٓس١ٜ 

 82ؾكؾي أنجط َٔ 
.ٖصا 26أيـ قشٝؿ١ 

عسا اإلع٬ّ اؾسٜس 
َٚٛاقع ا٫ْرتْت 

  ٚاييت تتهاثط َٜٛٝا بؿهٌ ٜكعب سكطٙ.
َّٜٛٝا نُا ٖا٬٥ َٔ  ٜػتكبٌْٚتٝذ١ يصيو أقبض اإلْػإ 

اغيعًَٛات ٚا٭خباض َٔ كتًـ اغيكازض ٚا٭َانٔ ٚاييت ؼٌُ 
ايػح ٚايػُري ٚاؾٌُٝ ٚايكبٝض ٚايكشٝض ٚاـطأ، ٖٚصٙ 

هط اإلْػإ ٚبٓا٤ ؾدكٝت٘، يكس بسٚضٖا تػِٗ ؼي تؿهٌٝ ؾ
أقبشٓا ْػُع ْٚط٣ يٛثات ؾهط١ٜ مل ْهٔ  ْتٛقع إٔ تهٕٛ 
ؼي فتُعاتٓا، ؾاؿسٜح عٔ " ايؿصٚش " ٚ" ايؿاسؿ١ " ٚ " 
َكاضؾ١ اغيٓهطات " ٫ ع٢ً أْ٘ َٓهط بٌ ع٢ً أْ٘ "سط١ٜ 
ؾدك١ٝ " ٚ " سل إْػاْٞ " ، بٌ ٚقٌ ا٭َط إزي ايتطاٍٚ ع٢ً 

ؿاز ٚعٔ ثٛابت ؾطع١ٝ َع١ًَٛ َٔ ايسٜٔ ايصات اإلهل١ٝ ٚاإل
 بايهطٚض٠ .

                                                                                                            
25 http://myinterradios.blogspot.com 
 http://www.alkhabar.maرمشَش ُ٘ئخ رغدًُ اٌصسف" يف اذلٕذ ِٓ خشَذح اخلرب  26
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َٚٔ أدٌ شيو ٜٓبػٞ ٚنع أغٛاض ع١ًُٝ يًشُا١ٜ ايؿهط١ٜ َٚٔ 

 :(  أَتث٬ث١ ) ٖصٙ ا٭غٛاض أِٖ 

 
 : ) سطف ا٭يـ ( ابتعس ايػٛض ا٭ٍٚ :

عسّ ايتعطض إزي ايؿبٗات ٚا٫بتعاز عٓٗا ٚعٔ أقشابٗا اغتُع 

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ې  ې  ى  چ إزي قٛي٘ تعازي : 

ی    یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئۇئ  ۇئ  ۆئ    

 چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب      جئی  ی

ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  ېئ  ېئ  ىئ  چ ٚقٛي٘   إٌغبء: 

جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت    يئجئ  حئ  مئ  ىئ

عَُط  أت٢" ٚتأٌَ ٖصا اغيٛقـ ،    68األٔؼبَ:  چخت   مت  ىت   
َٔ اـطأب ٌٔ ايهتأب  ايٓيٖب  ب بهتإب أقاب٘ َٔ بعٔض أٖ

ِّنٕٛ قاٍ ؾػهب ٚقاٍ  ؾكطأٙ ع٢ً ايٓيبِّ  َٗ ََُت َٔ َأ ؾٝٗا ٜا اب
١ٖٝ  اـطأب ٕٖ ..يكس د٦ُتهِ ب٘ بٝها٤َ ْٔك ٚايصٟ ْؿػٞ ب٘ يٛ أ

َٜٖتٔبَعين َٚٔغَع٘ إ٫ إٔ  ِّنَٕٛٚع٢ٓ "  27.َٛغ٢ نإ سٝ٘ا َا  َٗ ََُت " َأ

                                                           
وزغٕٗ األٌجبين يف   إعٕبدٖ ػًٍ ششط ِغٍُولبي  2/122سواٖ اثٓ وثًن يف اٌجذاَخ وإٌهبَخ  27

 53ص  ختشَح وزبة اٌغٕخ

http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1
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تشريٕٚ، ٚغعٞ ايعبس غيكسض آخط زيٌٝ أٟ أَتؿههٕٛ أٚ َ
 . ع٢ً ؾه٘  ؼي اغيكسض ا٭ٍٚ ٚيٛ بٓػب١ ن١ًٝ٦

َٚٔ اغيِٗ ايتٓبٝ٘ ٖٓا ع٢ً إٔ ايطز ع٢ً ايؿب٘ ٚبٝإ بط٬ْٗا 
ٚادب ، بٌ َٔ أٚزي ايٛادبات، ٚيهٔ يٝؼ يهٌ أسس ٚإصيا 
ٖٛ ٭ٌٖ ايعًِ ٚايسضا١ٜ ٚايتُهٔ، ؾ٬ ٜهؿٞ غ١َ٬ اي١ٝٓ 

٢ً أٌٖ ايباطٌ، بٌ ٫بس َع شيو َٔ ايعًِ ٚايطغب١ ؼي ايطز ع
ايطاغذ ست٢ ٫ تهٕٛ نش١ٝ يًؿبٗات أٚ ضسيا تكع ايؿب٘ ؼي 

 .قًبو َا ٫ ٜكع ضزٖا
ٚإٕ قٓسض اهلل ٚتعطنت هلا ؾعًٝو بأٌٖ ايعًِ ٚعسّ تطى َػاس١ 

ؾايٛقت قس ٜهٕٛ غببّا ؼي ػصضٖا ٚضغٛخٗا ؼي  ، نبري٠ هلا
ٓاؽ ، ٫ تتُٓٛا يكا٤ ايعسٚ ، أٜٗا اي:"  ايكًب ، نُا ؼي اؿسٜح

ؾعًٝو سيٓٗر  28.."ٚغًٛا اهلل ايعاؾ١ٝ ، ؾإشا يكٝتُِٖٛ ؾاقربٚا
َعطؾ١ اؿل ٚ ػٓب َٓٗر مساع ايؿبٗات ٚايطز عًٝٗا ؾايػ١َ٬ 

 ٫ ٜعسهلا ؾ٤ٞ.

 

 

 
                                                           

 2965صسُر اٌجخبسٌ  28
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 ) سطف اغيِٝ (:  َٝٓع  ايػٛض ايجاْٞ :
 ٫ تهٔإشا مل ضيهٓو ا٫بتعاز  ؾعًٝو بايتُٝٝع  ٚسيع٢ٓ آخط 

ۉ  ې  ې     ۉۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  ُأشٕ

  وئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ

ٚاُ٭شٕ ٖٛ  6129اٌزىثخ:  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
ايصٟ ٜكبٌ نٌ َا ٜكاٍ ي٘، ٫ ضيٝع بري قازم ٚناشب ، 
ٚعًٝو بايتُٝٝع بري َا ٜكبٌ َٚا ٫ ٜكبٌ ٚبري َا ٜكسم َٚا٫ 

يهصب ٚايهاشب، ٚايتُٝٝع ٜكسم ٚبري ايكسم ٚايكازم ٚا
بري اؿل ٚايباطٌ إصيا ٜهٕٛ باإلضيإ ٚايعًِ ايكشٝض ٚايعكٌ 
ايؿكٝض ، أٟ أْو ؼتاز إزي َطؾشات ) ؾًرتات ( غيا تػُع 
ٚتط٣ ، ٚنًُا ناْت ٖصٙ اغيطؾشات زقٝك١ ٚغًُٝ٘ نًُا 

 نإ ايرتؾٝض ٚايٓكا٤ يًُٓتر أؾهٌ ٚايعهؼ قشٝض .  
 
 
 

                                                           
ُِ { أٌ: ٘ى أرْ عىسح اٌزىثخ . لبي اثٓ وثًن "  29 ُْ َخٍُِش ٌَُى ًْ ُأُر لبي اهلل رؼبىل: } ُل

ٌَِِِٕن { ُِّؤ ٍْ ٌِ ُٓ ِِ ِٗ َوَُِؤ ُٓ ِثبٌَّ ِِ أٌ: وَصذق  خًن، َؼشف اٌصبدق ِٓ اٌىبرة، } َُِؤ
ُِ { أٌ: و٘ى زدخ ػًٍ اٌىبفشَٓ ُِِِٕى َُِٕىا  َٓ آ ٌَّخ ٌَِِّزَ  ادلؤٌِٕن، } َوَسِز
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  ) سطف ايتا٤ ( بًػاْو٫ تػُع ايػٛض ايجايح : 
ؾإشا نإ ايػٛض ايجاْٞ ٜتشسخ عٔ ايكبٍٛ ،  

 .ؾٗصا ايػٛض ٜتشسخ عُا بعس ايكبٍٛ
ٚيهٔ ٌٖ ٜػُع اإلْػإ بًػاْ٘ ؟ سري أْعٍ  

ػيا اُتُٗت ب٘ ؼي سازث١ اإلؾو اغيؿٗٛض٠،  اهلل بطا٠٤ عا٥ؿ١ 

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  چ نإ ػيا قاي٘ غبشاْ٘ :" 

،  15إٌىس:  چھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے       ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ
ٖٚٛ ٜعين أْ٘ تًك٢ اـرب  بأشْ٘ ٚ ؼسخ ب٘ بًػاْ٘ زٕٚ اغيطٚض 

ع٢ً عكً٘ ٚؾهطٙ، ٚيٛ أَعٔ ٚتؿهط ق٬ًّٝ يهٔ ي٘ ضأٟ آخط،  

﮵   چ َٚٔ ٖٓا قاٍ اهلل تعازي بعسٖا : "  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳     ﮴ 

ِ ، ْع 16إٌىس:  چ﮶     ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  
ٚاهلل يٛ ؾهطْا ق٬ًّٝ يهٔ فطز ايتؿهري ؼي ا٫تٗاّ بٗتإ 
عفيِٝ ؾهٝـ بتكٛي٘ ْٚكً٘ ٚاؿسٜح عٓ٘ ؟ ْٚفيطا ـطٛض٠ 

نؿ٢ : "  ايه٬ّ ٚايٓكٌ زٕٚ تجبت  نإ سسٜح اؿبٝب 
ٚؼي ضٚا١ٜ إمثّا بسٍ  30" مسع َا بهٌباغيط٤ نصبا إٔ حيسخ 

ايعبس ٚإٕ  " ، بٌ دا٤ ٚعٝس ؾسٜس ؼي شيو ؾكس قاٍ  31نصبّا

                                                           
 4482صسُر اجلبِغ اٌصغًن ٌألٌجبين  33

 4992صسُر أيب داود ٌألٌجبين  31
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بٗا  َٔ غدؾي اهلل ، ٫ ًٜكٞ هلا با٫ ، ٜٟٗٛ بايه١ًُيٝتهًِ 
ٌَ  32ؼي دِٗٓ " ٕٖ ايطد ُِ ٚؼي ضٚا١ٜ " ٚإ ِٔ غدؾٔي  بايه١ًُٔيٝتهً َ

٘ٔ بٗا  ِٕ تبًَؼ َا بًػِت ; ؾٝهتُب اهلُل عًٝ ٔٗ أ اهلٔل تعازي َا ٜفي
ّٔ ايكٝا١َٔ" ُ٘ إزي ٜٛ ٝ٘ ؾؿ " ٫ ًٜكٞ هلا با٫ "٫سقي ن١ًُ ، 33غدَط

ايتؿهري ٚايتأْٞ ، ؾًٝػت ايكه١ٝ أْ٘ عسّ  إؾاض٠ إزي عسّ
تهًِ زٕٚ شيعٔ ٚعسّ يهٔ ايكه١ٝ أْ٘ تهًِ به١ًُ ٚيهٓ٘ 

، َٚٔ اغيعطٚف إٔ اإلْػإ إشا ؼسخ ؼي قه١ٝ ؾٗصا ٜٗين َبا٠٫ 
تبٓٝ٘ يًؿهط٠ اييت ؼسخ بٗا ) غايبّا ( ٚنُا ُٜكاٍ " ايه١ًُ 

ٛيٕٛ أٜها " ايطدٛع يًشل ٜٚك شيًهٗا ؾإشا ؼسثت بٗا ًَهتو"
 ؾه١ًٝ " ٭ْ٘ ٜكعب ع٢ً ايٓؿؼ قبٍٛ ايطدٛع . 

بإشٕ اهلل  –ٖٚهصا تهٕٛ ا٭غٛاض  ايج٬ث١ ) أَت ( ٖٞ ايٛاق١ٝ 
ؾعًٝو بايعٓا١ٜ بٗا ٚتطَُٝٗا ٚضؾعٗا ، ٚقبٌ ٖصا ٚشاى عًٝو   –

 با٫تكاٍ بايٛاسس ايكٗاض  ايععٜع ايػؿاض  ؾٗٛ ْعِ اغيعري .
 
 
 
 

                                                           
 6478سواٖ اٌجخبسٌ  32
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 ا٫ْػإ ضيهٔ إٔ ضيٛت دػسّٜا : 

  ٘إشا مل ٜأنٌ خ٬ٍ بهع١ عؿط َّٜٛا .... أٟ إٔ اإلْػإ ٫بس ي
 َٔ تػص١ٜ 

  ٘أٚ إشا مل ٜؿطب اغيا٤ خ٬ٍ ث٬ث١ اٜاّ ..... أٟ إٔ اإلْػإ ٫بس ي
 َٔ ايؿطب .

 ٜتٓؿؼ خ٬ٍ زقا٥ل...... أٟ إٔ اإلْػإ ٫بس ي٘ َٔ ٖٛا٤. أٚ إشا مل  

ٚأـئ إٔ اإلْػإ ضيهٔ إٔ ضيٛت ؾهطٜا خ٬ٍ ... ....أٟ ٫بس 
 َٔ تػص١ٜ ايؿهط .

ٚإشا نٓا طيٝعّا لتٗس ْٚػع٢ َٔ أدٌ ايتػص١ٜ اؾػس١ٜ َٔ 
اغيأنٌ ٚاغيؿطب ، بٌ ٚتؿٓٔ ؾٝ٘ ايبؿط َٔ سٝح ايؿهٌ 

ؾاْتؿطت اغيطاعِ بؿت٢ أْٛاعٗا ،  ٚايًٕٛ ٚايطعِ ٚاغيصام ،
ٚاقبض أسس َعاٜري ايطقٞ ؼي اجملتُعات ايبؿط١ٜ ، نُا أْ٘ 

 ُٜسؾع ايهجري َٔ ا٭َٛاٍ ؼي شيو .

ٚؼي اؾاْب اٯخط ـيٗط أَط خطري ٖٚٛ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ) ايػصا٤ 
ٚاغيا٤ ٚاهلٛا٤ ..( ، ٚأقبشت ٖٓاى َٓفيُات عاغي١ٝ ٦ٖٝٚات زٚي١ٝ 

احملاؾفي١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚ َطاقب١ ايؿطنات ٚق١ًٝ ٖسؾٗا ا٭غاؽ 
اغيٓتذ١ يٮطع١ُ ٚغريٖا ػيا ٜعطٞ َ٪ؾطّا ٚانشا ع٢ً أ١ُٖٝ 
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 اغيٛنٛع ٚخطٛضت٘.

 ٚاٯٕ يٓػأٍ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ: 

  َا َس٣ أ١ُٖٝ تػص١ٜ ايؿهط ؟ ، ٚبططٜك١ أخط٣ َا شا
 يٛ مل تتِ تػص١ٜ ايؿهط ؟ ،

  َاشا يٛ اْتؿط ايتًٛخ ايؿهطٟ ٚأقبض ٚبا٤ّا ؟ 
  َا اغيٓفيُات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ اييت تػع٢ ؼي احملاؾفي١

 ع٢ً ايؿهط ايبؿطٟ ٚظياٜت٘ َٔ ايعابجري ب٘ ؟
 أُٜٗا أِٖ ايتػص١ٜ اؾػس١ٜ أّ ايتػص١ٜ ايؿهط١ٜ ؟ 

إٕ اغيٛت اؾػسٟ ) غايبّا ( يٝؼ غببّا بسخٍٛ اؾ١ٓ أٚ ايٓاض ، 
ا يهٔ اغيٛت ايؿهطٟ قس ٜ٪زٟ إزي خػاض٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ٚيص
 نإ َٔ ا٭١ُٖٝ سيهإ إٔ تططح ع٢ً ْؿػو ايػ٪اٍ ايتايٞ : 

 نٝـ أغتطٝع تػص١ٜ ؾهطٟ ؟

 

ٚإشا نإ ايؿهط ٖٛ دٗس شٖين ٜكّٛ ب٘ ايسَاؽ ْتٝذ١ غي٪ثط َا 
 ، ؾإٕ تػص١ٜ ايؿهط تهٕٛ بطنٓري اغاغٝري ُٖا :



 

 

 

49 

 قٓاع١ ايؿهط

 :  ايتعٚز باغيعًَٛات .1

إٕ ا٫غاؽ ؼي أٟ ع١ًُٝ ٖٛ اغيعًَٛات اييت يسٜو عٔ ٖصٙ 
ايع١ًُٝ ، ٚنًُا ناْت اغيعًَٛات أنجط ٚاٚؾط نًُا ناْت 
ض٩ٜتو أٚغع ٚأمشٌ ٚقطاضى أقطب يًكٛاب َٚعاؾتو أسػٔ ؼي 
ايٓتا٥ر ٚايعهؼ قشٝض ، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اؿطب ايكاز١َ ٖٞ 
سطب َعًَٛات ، ٚع٢ً َكساض َا شيًه٘ ايسٚي١ َٔ َعًَٛات 

 .  -ٚاهلل أعًِ  –تهٕٛ أقطب ي٬ْتكاض 

ؼي ٚدٛز ايهِ ايهبري  -ٚاهلل أعًِ  _س ا٭غطاض ٚيعٌ ٖصا أس
َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ اييت ؼح ع٢ً طًب ايعًِ ٚتطغب ؾٝ٘ ، 
ؾايعبس ٫بس ي٘ َٔ عًِ َٚعًَٛات َٔ أدٌ عباز٠ قشٝش١ ، َٚٔ 
اغي٬سقي ؼي سٝاتٓا اي١َٝٛٝ إٔ اإلْػإ قاسب ايعًِ ايهجري 

: " ٜكعب إن٬ي٘ نُا دا٤ ؼي اؿسٜح عٔ ايٓيب ايهطِٜ 
 َٔ ٕٔ ْ٘ ٚاسْس أؾٗس ع٢ً ايٖؿٝطا ـٔ َيؿكٝ  34. عأبٕس"أي

ٚػيا جيب ايتٜٓٛ٘ ب٘ أْ٘ يٝؼ اغيطًٛب ٖٛ طيع َعًَٛات بأٟ 
اغيككٛز ٖٞ اغيعًَٛات اييت  ؾهٌ َٚٔ أٟ َكسض ، ٚإصيا

 تٓطبل عًٝٗا ايؿطٚؿي ايتاي١ٝ :

                                                           
 833اٌضسلبيل يف خمزصش ادلمبصذ   " زغٓ ٌغًنٖ "  34
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 ٚهلا َٔ ا٭زي١ َا ُٜجبت شيو ، ٚإٜاى  َعًَٛات قشٝش١ ،
ا٫غرتاض بايهجط٠ ، ؾًٝؼ نٌ نجط٠ زيٌٝ قش١ اقطأ ٖصٙ اٯ١ٜ 

 116األٔؼبَ:  چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ " 
أٚ غًٛنٝات ، ٚغيا ناْت قش١ اغيع١ًَٛ ٜٓبين عًٝٗا َٛقـ  

إٜانِ َٔ اتباع ايفئ أبًؼ ؼصٜط ؾكاٍ "  ؾكس سصض ْبٝٓا 
، ٚاْفيط َاشا سكٌ َع 35"  اؿسٜح أنصبٚايفئ ، ؾإٕ ايفئ 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : "  ابًٝؼ ؾكس قاٍ َربضا ضؾه٘ ايػذٛز ٯزّ 

، ؾكس ب٢ٓ بأْ٘ خري  12األػشاف:  چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ايٓاض خري َٔ ايطري ، ؾُٔ قاٍ ع٢ً َع١ًَٛ ٖٚٞ إٔ  َٔ آزّ 

شيو ؟ َٚا زيٌٝ ٖصٙ اـري١ٜ ؟ ، ٚنِ ؼي سٝاتٓا َٔ َٛاقـ 
ع٢ً َا ٚقًٓا َٔ َعًَٛات ثِ ْٓسّ بعس إٔ  بٓا٤اٚقطاضات ْعًُٗا 

ٜتهض يٓا إٔ اغيع١ًَٛ غري قشٝش١ أٚ يٝػت بايكٛض٠ اييت 
 ٚقًتٓا 

 تغ١َ٬ اغيكسض ُٖٔ ْٔ ؾاْفيطٚا ع ٕٖ ٖصا ايعًِ زٜ أخصٕٚ : " إ
زٜٓهِ "ٖهصا قاٍ اإلَاّ قُس بٔ غرئٜ ، ؾٗصا ايه٬ّ 
ٚإٕ نإ خاقّا بايعًِ ايؿطعٞ ٚيهٓ٘ َٓٗذّا جيب تطبٝك٘ ؼي 
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نٌ اغيعًَٛات ْفيطّا غيا ٜعتُس عًٝٗا بعس شيو ، ٜٚكٍٛ ابٔ 
: " ٫ ٜعاٍ ايٓاؽ غري َا أخصٚا ايعًِ عٔ أنابطِٖ َػعٛز

ٔ قػاضِٖ ٚؾطاضِٖ ٚعٔ أَٓا٥ِٗ ٚعًُا٥ِٗ ،ؾإشا أخصٚٙ َ
إٕ :"  " ٖٚصا َا اغتؿؿ٘ َٔ َؿها٠ ايٓب٠ٛ ؾكس قاٍ اًٖهٛ

اهلل ٫ ٜٓعع ايعًِ بعس إٔ أعطانُٛٙ اْتعاعا ، ٚيهٔ ٜٓتعع٘ 
، ؾٝبك٢ ْاؽ دٗاٍ ، ٜػتؿتٕٛ  بعًُِٗ ايعًُا٤ قبضَِٓٗ َع 

، ٖٚهصا سري خيتٌ  36"ؾٝؿتٕٛ بطأِٜٗ ، ؾٝهًٕٛ ُٜٚهًٕٛ
اغيعًَٛات ؾايٓتٝذ١ اؿت١ُٝ ٖٞ ايه٬ٍ اغيكسض ) ايعًُا٤ ( ؽتٌ 

 ٚاإلن٬ٍ.

  ؾًٝؼ نٌ َع١ًَٛ َٓاغب١ يهٌ ؾطز ٚؼي نٌ ظَإ َٓاغب١ :
ٚؼي نٌ َهإ ، ؾُا ٜٓاغب ايكػري ٫ ٜٓاغب ايهبري ٚايعامل 
غري اؾاٌٖ، َٚا ٜكض إٔ ُٜكاٍ اٯٕ قس ٫ ٜكض بعس ظَٔ ، 

َِٜعٔطؾٛ:"  امسع قٍٛ عًٞ  ِٕ َسسِّثٛا ايٓاَؽ، سيا  َٕ أ َٕ أُتٔشٗبٛ
ُ٘ ََٚضغُٛي  ُ٘ ، ؾٗصا ٜعاجل قه١ٝ ايٓفيط إزي اغيػتُع  37" َُٜهٖصَب، ايًٖ

  .أٚ اغيًتكٞ 

                                                           

 7337صسُر اٌجخبسٌ  36
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َٓاغبتٗا يفيطف َعري ،  َٚعٝاض آخط ٖٚٛ خطٛض٠ اغيع١ًَٛ ٚعسّ
ٍٔ اهلٔل :"  َٚٓ٘ قٍٛ أبٞ ٖطٜط٠  ٔٔ :  سؿفيُت َٔ ضغٛ ِٜ ٚعا٤َ

ُ٘، ٚأَا اٯَخُط ؾًٛ  ُ٘ؾأَا أسُسُٖا َؾَبَجِجُت ُّ . َبَجِجُت ًِعٛ " ُقٔطَع ٖصا ايُب
38 ، 

إٔ :"  َٚعٝاض آخط ٖٚٛ ْتا٥ر اْتؿاض ٖصٙ اغيع١ًَٛ َٚٓ٘ سسٜح
ُ٘ ع٢ًَ اايٓيٖب  َُعاْش َضزُٜؿ ٌٕ . قاٍ ، ٚ َٔ دب َُعاَش ب ٌٔ، قاٍ : ٜا  يٖطِس

َِٝو ٜا  َُعاُش . قاٍ : َيٖب ٍَ اهلٔل ٚغعَسَٜو، قاٍ : ٜا  َِٝو ٜا ضغٛ : َيٖب
ٍَ اهلٔل ٚغعَسَٜو، ث٬ثا، قاٍ : َا َٔ ُأُسٕس ٜؿٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫  ضغٛ
ُ٘ اهلُل ع٢ً  ٘ٔ إ٫ سطَ ٍُ اهلٔل، قسّقا َٔ َقًِب اهلل ٚإٔ قُّسا ضغٛ

َِٝػَتِبٔؿطٚا ؟  ايٓأض . ٍَ اهلٔل، أؾ٬ ُأخٔبُط ب٘ ايٓأؽ َؾ قاٍ : ٜا ضغٛ
َُعاْش ٔعَٓس َٛت٘  قاٍ َٜٖتٔهًُٛا . ٚأخرَب بٗا  ُّا: إّشا  ٓخط يكس أ.39 " تأٗث

 .بح اؿسٜح إزي سري ٚؾات٘، خٛؾّا َٔ إثِ نتِ ايعًِ  َعاش 
ايعاقٌ ٖٛ ايصٟ ٜٓفيط ؼي ساي٘ ٜٚعطف ظَاْ٘ ؾٝأخص َٔ ايعًِ َا ؾ

ٜٓاغب٘ ٜٚتسضز باغيعًَٛات عػب َا ٜٛاؾك٘ ، ٖصا يٝؼ خاقّا 
ّ ، ؾأٌٖ ايرتب١ٝ ٛبايعًِ ايؿطعٞ ؾكؾي ، بٌ ؼي عُّٛ ايعً

اغيتعًِ َٚس٣ َٓاغب١ اغيع١ًَٛ ي٘  َتؿكٕٛ ع٢ً نطٚض٠ َطاعا٠ ساٍ
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، يصا ؾإٕ بٓا٤ اغيٓاٖر ٜهٕٛ َتػًػ٬ َٚتسضدّا عػب اغيتعًِ 

ڇ  چ  ٫ٚ ٜعط٢ اغيتعًِ ؾٛم َػتٛاٙ ، ٚاقطأ َعٞ ٖصٙ اٯ١ٜ : "

آي  چڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ  ژ  
إٕ َٔ َعاْٞ ايطباْٝري أِْٗ ٜطبٕٛ ايٓاؽ بكػاض  " 79ػّشاْ: 

 ايعًِ قبٌ نباضٙ.
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 أَا ايطنٔ ايجاْٞ ؼي تػص١ٜ ايؿهط ؾٗٛ :

 :  َعاؾ١ اغيعًَٛات . 2

   ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

﮴    ﮳ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲

، ٖهصا ٜبري  4اٌشػذ:  چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   
اهلل ؾ٦ّٝا َٔ قسضت٘ ؼي ايٓبات ، ؾاغيا٤ ٚاسس ٚيهٔ ايٓاتر َٓ٘ 

ايؿهط ،  –ٚاهلل أعًِ  –خيتًـ اخت٬ؾّا نبريا ، ٖٚهصا 
 ؾاؿٝا٠ ٚاسس٠ ٚاغيٛاقـ ٚاسس٠ ٚاغيعًَٛات ٚاسس٠ ٚغايبّا َتاس١
يًذُٝع ، ٚيهٔ ا٫خت٬ف بري ايبؿط ؼي َعاؾ١ ٖصٙ اغيعًَٛات 
ٚايتعاٌَ َعٗا خيتًـ اخت٬ؾّا نًّٝا ، ست٢ أْو قس ٫ ػس 
ؾدكري ٜتؿكإ ؼي تؿػري َٛقـ ٚاسس أٚ ايتعبري عٔ قه١ٝ 

 ٚاسس٠ ٚإٕ ناْا عاؾا ؼي ايفيطٚف ْؿػٗا .
 ٖٚٛ :إٕ ٖصٙ ايكه١ٝ تكٛزْا إزي أَط َِٗ بٌ ؼي غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ، 

  َ٘ا اغيٗاضات اييت ٜتعاٌَ َعٗا ايعكٌ ايبؿطٟ ؼي َعاؾت
 يًُعًَٛات ٚاغيٛاقـ  ؟

 ضيهٔ انتػاب تًو اغيٗاضات ٚتطٜٛطٖا ؟ ٌٖٚ 
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  بإَهآْا تٛدٝ٘ تًو اغيٗاضات يًدطٚز بايٓتا٥ر ٌٖ
 اغيطًٛب١ ؟

أٟ أْٓا ْتشسخ " َٗاضات ايتؿهري " شيو ايعًِ ايكسِٜ اؾسٜس ، 
ؿسٜح ٚيهٓ٘ قسِٜ ٔقسّ ايبؿط١ٜ ، ٚإيٝ٘ ؾٗٛ ٚإٕ اْتؿط ؼي ا

ؼي سٝات٘ ، بٌ  َٚاضغ٘ ايطغٍٛ ايهطِٜ  جملٝساؾاض ايكطإٓ ا
ٚزٓضب اقشاب٘ عًٝ٘ ، ٚغيا ناْت " َٗاضات ايتؿهري " نجري٠ 
 ٌٕ َٚتٓٛع١ ، ؾكس قٓـ ؾٝٗا ايهجري َٔ ايػطب ٚايؿطم ، ٚيه

 : 40ططٜكت٘ ، ٚغٓكتكط ٖٓا ؼي تكػُٝٗا إزي ْٛعري 
 ايتؿهري ا٭غاغ١ٝ .َٗاضات  .1
 اغرتاتٝذٝات ايتؿهري. .2

 ٚيٓبسأ باؿسخ عٔ ايكػِ ا٭ٍٚ :
َٗاضات ايتؿهري ا٭غاغ١ٝ : ٖٚٛ فُٛع١ َٔ اغيٗاضات اييت 
تعترب اغيٓطًل ٚايكاعس٠ غيا بعسٖا ، ٚاييت حيتادٗا نٌ ايٓاؽ 
تكطٜبّا ، ؾايعاقٌ جيتٗس ؼي تُٓٝتٗا يسٜ٘ ٚتٛـيٝؿٗا سيا يسٜ٘ ، 

 غيٗاضات :َٚٔ أِٖ تًو ا
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 َٗاض٠ اغي٬سفي١ :/  1

" ٜٛضٜها " ن١ًُ اطًكٗا اضعيٝسؽ قبٌ أنجط َٔ أيؿٞ عاّ 
ٖٚٞ تعين " ٚدستٗا " ٚشيو سري انتؿـ قإْٛ ايطؿٛ ايعاّ 

 .41ٚسٌ َؿه١ً اغيًو ؼي شيو ايٛقت 

يكس نإ سٌ اغيعه١ً عٔ ططٜل اغي٬سفي١ ، َٚجً٘ نجري ؼي 
 ا٫خرتاعات ٚايٓفيطٜات .

ٖٞ أّ اغيٗاضات ٚضاؾسٖا ا٭غاؽ، ٖٚٞ تعين ٚاغي٬سفي١ 
اغتدساّ ساغ١ أٚ انجط َٔ اؿٛاؽ اـُؼ ) ايٓفيط ٚايػُع 
ٚايؿِ ٚايًُؼ ٚايتصٚم ( ؼي ايتعطف ع٢ً خكا٥ل  ا٭ؾٝا٤ أٚ 

 اؿٝا٠.

 ٚمثاض ٖصٙ اغيٗاض٠ أنجط َٔ إٔ حيكط ؾُٔ شيو :

  اغتذاب١ يسع٠ٛ ايكطإٓ: ؾهجريا َا ٜسعٛ ايكطإٓ ايهطِٜ إزي
َٚأت ٓفيط ٚايتأٌَ ، ؾُٔ شيو " اي َُا ََاَشا ٔؾٞ ايٖػ ِْفُيُطٚا  ٌٔ ا ُق

ٚقس دا٤ت ايسع٠ٛ إزي ايٓفيط ؼي أنجط َٔ عؿط  42"َٚاِيَأِضٔض
ـَ ُخًَٔكِت :"  ٚقٛي٘،  َٛانع ِٝ ٌٔ َن َٕ ٔإَي٢ اِئإٔب ِٓفُيُطٚ َٜ  (17)َأَؾًَا 

                                                           
 يف اٌمصخ ادلشهىسح دلؼشفخ اٌز٘ت ادلغشىػ ِٓ ػذِٗ .  41
 131عىسح َىٔظ آَخ  42
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ـَ ُضٔؾَعِت  ِٝ َُا٤ٔ َن ِٝ (18)َٚٔإَي٢ ايٖػ ٍٔ َن ـَ ُْٔكَبِت َٚٔإَي٢ اِئذَبا
ـَ ُغٔطَشِت  (19) ِٝ  ، ٚغريٖا نجري   43"(20)َٚٔإَي٢ اِيَأِضٔض َن

 ٘نإ اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١ ضظي٘ اهلل ، ؾكس ٬َسفي١ ايعبس ْؿػ
تعازي إشا أؾهًت عًٝ٘ َػأي١ قاٍ ٭قشاب٘: َا ٖصا إ٫ 
يصْٕب أسسثت٘ ! ٚنإ ٜػتػؿط، ٚضسيا قاّ ٚق٢ً، 

ٞٓ . ؾبًؼ ؾتٓهؿـ ي٘ اغيػأي١، ٜٚكٍٛ: ضدُٛت أ ْٞ ٔتَٝب عً
شيو ايؿهٌٝ بٔ عٝاض، ؾبه٢ بها٤ ؾسٜسّا ثِ قاٍ: شيو 

ا. ٚ قٍٛ ايؿهٌٝ بٔ عٝاض يك١ً شْب٘، ؾأَا غريٙ ؾ٬ ٜٓتب٘ هلص
. ٚيٝؼ إْٞ ٭عكٞ اهلل ؾأدس شيو ؼي خًل زابيت ٚاَطأتٞ":" 

ؾكؾي بٌ ست٢ ؼي اغيٛاٖب  ا٭خطا٤اغيككٛز َعطؾ١ ايصات ؼي 
  .ٚاهلبات ايطبا١ْٝ يو

 اقطأ َعٞ ٖصا اؿسٜح : عٔ عا٥ؿ١  ؼػري ايع٬قات  ٕأ
إْٞ ٭عًِ إشا نٓت عين ضان١ٝ ، قاٍ هلا :"  ضغٍٛ اهلل 

ٚإشا نٓت عًٞ غهب٢ قايت : ؾكًت : َٔ أٜٔ تعطف شيو ؟ 
ؾكاٍ : أَا إشا نٓت عين ضان١ٝ ، ؾإْو تكٛيري : ٫ ٚضب 

قايت قُس ، ٚإشا نٓت غهب٢ ، قًت : ٫ ٚضب إبطاِٖٝ ( . 
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. 44": قًت : أدٌ ٚاهلل ٜا ضغٍٛ اهلل ، َا أٖذط إ٫ امسو 
غبشإ اهلل، ن١ًُ ٚاسس٠ يكس ناْت ٬َسفي١ ايٓيب 

َُٔ ٜٓتب٘ يصيو  ايهطِٜ   ؟ست٢ ؼي ايهًُات ، ؾ

 

 َٗاض٠ اؿؿقي /  2

ٖٚٞ َٔ اغيٗاضات اغي١ُٗ ٚايهطٚض١ٜ يهٌ إْػإ ، ؾُٔ اضاز 
ٗٞ أٍٚ ايػًِ ٚبٗا ُتؿتض  ايطقٞ َٚعايٞ ا٫َٛض ؾعًٝ٘ باؿؿقي ، ؾ

اغيٗاضات ، ٚيٮغـ ؾإٕ ٖٓاى َٔ ُٜكًٌ َٔ أ١ُٖٝ اؿؿقي ٜٚٓفيط 
يٝ٘ ْفيط٠ استكاض ٚاْتكام ؾٝكاٍ ؾ٬ٕ ببػا٤ ! ٚؾ٬ٕ َػذٌ َٚا إ

عًِ ٖ٪٤٫ إٔ َٓطًل ايعًّٛ َٔ اؿؿقي ؾايعامل اؿكٝكٞ ٖٛ 
ايصٟ حيؿقي ٜٚعطف نٝـ ٜجبت اغيع١ًَٛ ٜٚتسضب ع٢ً ٚغا٥ٌ 

ٚاغرتداعٗا عٓس اؿاد١ إيٝٗا . ؾ٫ًٛ اهلل ثِ اؿؿقي اغتسعا٤ٖا 
ٍَ اهلٔل،  ؾكاٍ :" غيا ٚقًٓا ايعًِ ، يصا دا٤ ابٛ ٖطٜط٠  ٜا ضغٛ

ِْػاُٙ ؟ قاٍ  .  : أبُػؾِي ٔضَزا٤ََىإْٞ أمسُع َٓو سسٜح نجرّيا أ
ُ٘، ؾُا  ُُِت َُ ُ٘ َؾَه ُٖ ٘ٔ، ثِ قاٍ : ُن ُ٘، قاٍ : ؾػطَف بٝسٜ ؾبػطت

، ٖٚهصا نإ أبا ٖطٜط٠ غٝس اؿؿاـي  45" ْػُٝت ؾ٦ّٝا بعسُٙ
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اضبع  ؾكس ْكٌ إيٝٓا اٯٯف ا٭سازٜح َع أْ٘ دًؼ َع ايٓيب
غٓري ؾكؾي، ؾُٔ ْعِ اهلل ع٢ً ايعبس إ ٜطظق٘ ساؾفي١ ق١ٜٛ ثِ 
ٜٛؾك٘ يٝػتجُطٖا ؼي اـري ، َٚٔ ايػدي إٔ ٫ ٜعطف ايعبس تًو 

ت ٭بٞ ٜكٍٛ قُس بٔ أبٞ سامت: قً ايٓع١ُ ، اقطأ ٖصٙ ايكك١ :
: نٝـ نإ بس٤ أَطى قاٍ أهلُت سؿقي اؿسٜح 46عبس اهلل

ٚأْا ؼي ايهتاب ؾكًت نِ نإ غٓو ؾكاٍ عؿط غٓري أٚ أقٌ 
ثِ خطدت َٔ ايهتاب بعس ايعؿط ؾذعًت أختًـ إزي ايساخًٞ 
ٚغريٙ ؾكاٍ َٜٛا ؾُٝا نإ ٜكطأ يًٓاؽ غؿٝإ عٔ أبٞ ايعبري 

ٚ عٔ إبطاِٖٝ عٔ إبطاِٖٝ، ؾكًت ي٘: إٕ أبا ايعبري مل ٜط
ؾاْتٗطْٞ ؾكًت ي٘ اضدع إزي ا٭قٌ، ؾسخٌ ؾٓفيط ؾٝ٘ ثِ خطز 

ٖٛ ايعبري بٔ عسٟ عٔ  ؾكاٍ يٞ: نٝـ ٖٛ ٜا غ٬ّ؟ قًت:
إبطاِٖٝ. ؾأخص ايكًِ َين ٚأسهِ)أقًض( نتاب٘ ٚقاٍ: قسقت. 
ؾكٌٝ يًبداضٟ ابٔ نِ نٓت سري ضززت عًٝ٘ قاٍ ابٔ إسس٣ 

 عؿط٠ غ١ٓ.
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 َٗاض٠ ايؿِٗ :/  3

ؼي غًِٓ اغيٗاضات ، ٖٚٞ تعين إزضاى َا ٚضا٤ َطس١ً أع٢ً ٖٚٞ 
 اغيع١ًَٛ أٚ اغيٛقـ ٚايٛقٍٛ إزي ْتا٥ر غري ـياٖط٠ َباؾط٠ .

٘ٔ امسع :"  ََْؿَؿِت ٔؾٝ ٕٔ ٔؾٞ اِيَشِطٔخ ٔإِش  َُا َٕ ٔإِش َِٜشُه َُا ِٝ َُٚغًَ َُٚٚز  ََٚزا
 َٔ ٖٔٔسٜ ِِ َؾا ٔٗ ُٔ َُٚنٖٓا ٔيُشِه  ّٔ ِٛ ُِ اِيَك َٓ ُِ (78)َغ ٖٗ ََٕؾَؿ َُا ِٝ َٖا ُغًَ   47"َٓا

ؼانِ قاسب سطخ، ْؿؿت ؾٝ٘ غِٓ ايكّٛ َٚٛدع ايكك١ أْ٘ 
اٯخطٜٔ، أٟ: ضعت ي٬ٝ ؾأنًت َا ؼي أؾذاضٙ، ٚضعت ظضع٘، 

، بإٔ ايػِٓ تهٕٛ يكاسب اؿطخ، ْفيطا  ؾكه٢ ؾٝ٘ زاٚز
إزي تؿطٜؾي أقشابٗا، ؾعاقبِٗ بٗصٙ ايعكٛب١، ٚسهِ ؾٝٗا 

بإٔ أقشاب ايػِٓ عهِ َٛاؾل يًكٛاب،   غًُٝإ
ٜسؾعٕٛ غُِٓٗ إزي قاسب اؿطخ ؾٝٓتؿع بسضٖا ٚقٛؾٗا 
ٜٚكَٕٛٛ ع٢ً بػتإ قاسب اؿطخ، ست٢ ٜعٛز إزي ساي٘ 
ا٭ٚزي، ؾإشا عاز إزي ساي٘، تطازا ٚضدع نٌ َُٓٗا سيا ي٘، 

. ٖٚهصا 48ٚنإ ٖصا َٔ نُاٍ ؾُٗ٘ ٚؾطٓت٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ
" أؾُٗ٘ " ، بأْ٘  ٜصنط اهلل اَتٓاْ٘ ع٢ً عبسٙ غًُٝإ

ْػأٍ اهلل  –ؾايؿِٗ َٔ اغيٗاضات ايهطٚض١ٜ ، ٖٚٞ ْع١ُ ضبا١ْٝ 
إٔ أْ٘ قاٍ :"  ، يصا دا٤ عٔ ابٔ عباؽ  -ايعفيِٝ َٔ ؾهً٘ 
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زخٌ اـ٤٬ ، ؾٛنعت ي٘ ٚن٤ٛا ، قاٍ : َٔ ٚنع  ايٓيب 
يٝؼ ٖصا ؾكؾي ، 49ايًِٗ ؾكٗ٘ ؼي ايسٜٔ.ٖصا . ؾأخرب ، ؾكاٍ : 

ُٜٔطٔز اهلُل ب٘ خرّيا :"  بٌ إٕ ايطغٍٛ ايهطِٜ قاٍ  ََُٔ٘ ِٗ  ؼي َُٜؿكِّ
ٔٔ ، أ٫ ؾًٝبؿط َٔ ُضٔظم ايؿك٘ ؼي ايسٜٔ بإٔ اهلل أضاز ب٘ خري " ايسِّٜ

 .  ، ٚايعهؼ قشٝض
أ٫ ؾًٓهٔ ع٢ً ٜكري بإٔ تًو اغيٗاضات ٚغريٖا َبجٛث١ ؼي ؾطعٓا 
ٚيٝػت ٚيٝس٠ ايػطب ٫ٚ ؾطم ، ؾعًٝٓا ايبشح ٚايػٛم ؼي 

ؾػٓذس ايهِ ايهبري ٚايٛؾري عٔ  ٝٓا نتاب ضبٓا ٚغ١ٓ ْب
 اضات ٚغريٖا. تًو اغيٗ

 :    / َٗاض٠ ايطبؾي 4

ٚتعين ضبؾي َع١ًَٛ سيع١ًَٛ أخط٣ يتٛنٝض اغيع٢ٓ ٚتعٌٜ 
اإلؾهاٍ  أٚ َٔ أدٌ اغتٓتاز َع١ًَٛ دسٜس٠  بططٜك١ ع١ًُٝ 

 ٚعك١ًٝ ٚبسٕٚ تهًـ . ٚمثاض ٖصٙ اغيٗاض٠ نجري٠ َٚٓٗا : 

عين تؿػري ْل َٔ ْل آخط ؼي َهإ : ٚت ايتؿػري ٚا٫ٜهاح
كتًـ ، ٖٚٞ ١َُٗ ؼي تؿػري ايٓكٛم ٚتٛنٝض اغيككٛز ، ٚ 

غيا ْعيِت "اقطأ ٚتأٌَ ٖصا اؿسٜح :  قسٚتٓا ؼي شيو اؿبٝب 
ِٕ }ٖصٙ اٯ١ُٜ :  ِِ ٔبفُيًِ ُٗ َْ ًِٔبُػٛا ٔإضَيا َٜ  ِِ ََٚي ُٓٛا  ََ َٔ آ . ؾٖل شيو  {اٖئصٜ
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ٍٔ اهلل  ِٕ ؟ ، ٚقايٛع٢ً أقشأب ضغٛ ا : أٜٗٓا مل ًٜبِؼ إضياَْ٘ بفيً
ٍُ اهلٔل  ٍٔ  ؾكاٍ ضغٛ ُ٘ يٝؼ بصيَو، أ٫ تػُعٕٛ إزي قٛ : ) إْ

 : َٕ ِْ}يكُا ِْ َعفٔيٝ ٕٖ ايؿِِّطَى َيفُيًِ {ٔإ
ٚع٢ً ٖصا غاض غًؿٓا  . 50

ايكاحل ٚأعًُٛا ايؿهط ٚايٓفيط ؼي ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚإيٝو 
َِٔجاٍ: قاٍ تعازي : "  َٔ  ُّ َٛ  َؾَتًَٖك٢ َآَز ُٖ  ُ٘ ْٖ ٘ٔ ٔإ ِٝ َُإت َؾَتاَب َعًَ ٘ٔ َنًٔ َضبِّ

ُِ ٖٛاُب ايٖطٔسٝ َٔ  ، ؾُا ايهًُات  اييت تًكاٖا آزّ 51"(37) ايٖت
ضب٘ ؟  يكس عح عًُا٩ْا ٚ اتهض إٔ ايٓل َصنٛض ؼي ايكطإٓ 

َٓا ايهطِٜ ؼي َٛنع آخط ٖٚٛ قٛي٘ تعازي : "  ُِ َٓا ـَيًَ َقاَيا َضٖب
 ِِ ِٕ َي َٚٔإ ُِْؿَػَٓا  ََٔأ َٔ اِيَدأغٔطٜ َٔ  ٖٔ َُٓهَْٛ َٓا َي ُِ ََٚتِطَس َٓا   َتِػٔؿِط َي

.، ثِ غاض ع٢ً شيو ايسضب ايهجري َٔ ايعًُا٤ َِٚٓٗ 52"(23)
أنٛا٤ ايبٝإ قاسب نتاب "  53ايؿٝذ قُس ا٭َري ايؿٓكٝطٞ

" ٚايصٟ ٜعتُس ع٢ً تؿػري ايكطإٓ ؼي إٜهاح ايكطإٓ بايكطإٓ
 بايكطإٓ . 

عًَٛتري ٚاؿكٍٛ َُٓٗا ع٢ً َع١ًَٛ : ٚتعين ضبؾي َ ا٫غتٓتاز
 ؾع إزي عُطأْ٘ ُض : عٔ أبٞ ا٭غٛز:  دسٜس٠ ، ٚإيٝو ٖصٙ اؿازث١
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 عىسح اٌجمشح  51
 عىسح األػشاف 52
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  ِٖ بططيٗا، ؾكاٍ ي٘   عُط  إٔ اَطأ٠ ٚيست يػت١ أؾٗط، ؾٗ
َٔ : يٝؼ يو شيو. قاٍ اهلل تعازي:  عًٞ َٛأيَساُت ُِٜطٔنِع َٚاِي  "

ٔٔ ِٝ ًََٔ ٔٔ َنا ِٝ َِٛي ٖٔ َس ُٖ َِٚياَز ُ٘  ٚقاٍ تعازي: " ،54" َأ َٚٔؾَكاُي  ُ٘ ًُُِ ََٚس
ِّٗط َٕ َؾ ؾش٫ٕٛ ٚغت١ أؾٗط ث٬ثٕٛ ؾٗطّا، ٫ ضدِ عًٝٗا،  55"َثًَاُثٛ
 .غبًٝٗا، ٚٚيست َط٠ أخط٣ يصيو اؿس ؾد٢ً عُط 

: ٖٚٞ ايٓفيط ؼي أَطٜٔ ٬َٚسفي١ َا بُٝٓٗا َٔ عٓاقط  اغيكاض١ْ
َؿرتن١ ٚعٓاقط كتًؿ١ ثِ اؿكٍٛ ع٢ً َعطٝات دسٜس٠ ، 

ؾٗٛ ايٓفيط ؼي ْكري ) أقٌ   56ا٭َج١ً ع٢ً اغيكاض١ْ ايكٝاؽ َٔٚ
ٚؾطع ( ٚايبشح عٔ ايكؿ١ اغيؿرتن١ ) ايع١ً ( ثِ اؿكٍٛ ع٢ً 

، بٌ إْ٘ )  ايٓتٝذ١ ٖٚٞ اؿهِ ، ٚقس ؾعٌ شيو سبٝبٓا 
ايكٝاؽ ( غاِٖ ؼي سٌ َؿه١ً نبري٠ ضيهٔ إ تكع بري ضدٌ 

ؾكاٍ : ٜا  ايٓيب إٔ ضد٬ أت٢ :  ٚظٚدت٘ ، ؾعٔ أبٞ ٖطٜط٠ 
ضغٍٛ اهلل ، ٚيس يٞ غ٬ّ أغٛز ، ؾكاٍ : ) ٌٖ يو َٔ إبٌ ( . 
قاٍ : ْعِ ، قاٍ : ) َا أيٛاْٗا ( . قاٍ : ظيط ، قاٍ : ) ٌٖ ؾٝٗا 

                                                           

 233عىسح اٌجمشح  54
 15عىسح األزمبف  55
واٌمُبط ٌٗ  .فشع ثأصً يف زىُ ٌؼَّخ خبِؼخ ثُٕهّب رغىَخؼشَف اٌمُبط اصطالزب : ر 56
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( . قاٍ : ْعِ ، قاٍ : ) ؾأ٢ْ شيو ( . قاٍ : يعً٘ ْعع٘  أٚضمَٔ 
  .57عطم ، قاٍ : ) ؾًعٌ ابٓو ٖصا ْعع١ (

 :   / َٗاض٠ ا٫غتٓباؿي 5

ٖٚٞ َٗاض٠ ٚطي١ًٝ ١َُٗٚ ٚتعين ايٛقٍٛ إزي َع١ًَٛ دسٜس٠ َٔ 
َع١ًَٛ َٛدٛز٠ بططم خؿ١ٝ ، ٫ ٜكًٗا نٌ اسس . ٖٚصٙ اغيٗاض٠ 

َٔ ايؿٛاضم ايط٥ٝػ١ بري ايعًُا٤ ٚقسضتِٗ ؼي ايتعاٌَ َع 
ايٓكٛم، ٖٚٞ فاٍ خكب ٚضسب يًٛقٍٛ إزي بعض 

 ٚغريٖا.ّ ٚا٭غطاض ايطبا١ْٝ ؼي ايٓكٛم ايؿطع١ٝ اسها٭
َٔ   عفي١ُ ؾ٤ٞ اـايل ؾ٤ٞ َٔ نُا اْٗا تػاِٖ ؼي إبطاظ 

خ٬ٍ آٜات٘ ايؿطع١ٝ ٚايه١ْٝٛ ، ٚيػًؿٓا ايكاحل ْكٝب ايػس 
َٔ ٖصٙ اغيٗاض٠ ٚاغتٓباطاتِٗ أنجط َٔ إٔ ْصنط اٯٕ ، 

اضٕٚ ايطؾٝس عًر طبٝب، ي٘ ٚيٓأخص َج٬ّ ٚاسسّا :   ؾكس نإ هل
َا ضيٓعو  :ًِ ؾكاٍ ي٘ َّٜٛاؾط١ٓ ٚأزب، ؾٛز ايطؾٝس إٔ يٛ أغ

 عٔ اإلغ٬ّ؟

َِْتٔشًُ٘ ؾكاٍ: آ١ٜ ؼي نتابهِ سذ١ ع٢ً َا  .) أ٩َٔ ب٘ (َأ

 قاٍ: َٚا ٖٞ؟

ص ٖٚٛ ايصٟ 171قاٍ: قٛي٘ تعازي عٔ عٝػ٢: ) ٚضٚح َٓ٘( ط ايٓػا٤ 
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 .عًٝ٘ مٔ

دٛاب  ؾعفيِ شيو ع٢ً ايطؾٝس ٚطيع ي٘ ايعًُا٤ ؾًِ حيهطِٖ
ِٝٗ عًٞ بٔ ٚاؾس َٔ أٌٖ عًِ شيو ست٢ ٚضز قّٛ َٔ خطاغإ ؾ

باغيػأي١ ؾاغتعذِ عًٝ٘ اؾٛاب ثِ خ٬  ايكطإٓ، ؾأخربٙ ايطؾٝس
 ."اهلل بٓؿػ٘ ٚقاٍ: " َا أدس اغيطًٛب إ٫ ؼي نتاب

اؾاث١ٝ إزي قٛي٘  ؾابتسأ ايكطإٓ َٔ أٚي٘ ٚقطأ ست٢ بًؼ غٛض٠
 (تعازي: )ٚغدط يهِ َا ؼي ايػُٛات َٚا ؼي ا٭ضض طيٝعا َٓ٘

 .[13اؾاث١ٝ  ]

ٚقاٍ ي٘: إٕ نإ  ؾدطز إزي ايطؾٝس ٚأسهط ايعًر ؾكطأٖا عًٝ٘
قٛي٘ تعازي: )ضٚح َٓ٘( ٜٛدب إٔ ٜهٕٛ عٝػ٢ بعهّا َٓ٘ تعازي 

 .ؼي ايػُٛات ٚا٭ضض ٚدب شيو

ؾأغًِ ايٓكطاْٞ ُٚغط  ,ؾاْكطع ايٓكطاْٞ ٚمل جيس دٛابّا
 .ايطؾٝس بصيو ٚأدعٍ ق١ً ابٔ ٚاؾس

 58.ـ نتاب ايٓفيا٥ط ؼي ايكطإٓؾًُا ضدع ابٔ ٚاؾس إزي بًسٙ قٓ
 –ٚ ٫تعاٍ تًو اغيٗاض٠ ست٢ ٚقتٓا اؿانط ؾٗصا ايؿٝذ بٔ غعسٟ 

َٔ غٛض٠  6اغتٓبؾي َٔ آ١ٜ ايٛن٤ٛ ) آ١ٜ ضقِ  59-ضظي٘ اهلل 

                                                           
 عيىٌ املُبظراث أليب عهي انسكىين 58

 هـ  6776صيى ث انشيخ عبذ انرمحٍ بٍ َبصر انسعذي  يٍ عهًبء عُيزة ببنق 59
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، ٚنصيو ايؿٝذ 60) عيػري ( سهُّا 50اغيا٥س٠ ( أنجط َٔ 
اغتٓبؾي َٔ   -أطاٍ اهلل عُطٙ ع٢ً طاعت٘  -غًُٝإ ايعًٛإ 

،  61) عيػري ( ؾا٥س٠ 50تػهب (  انجط َٔ سسٜح ) ٫ 
 ٚغريِٖ نجري .

تًو عيؼ َٗاضات تؿهري اغاغ١ٝ ٜٚٛدس غريٖا ايهجري ، 
، َٚٔ اضاز  -ٚاهلل اعًِ –ٚيهين انتؿٝت بصنط ا٭ِٖ 

زي ايهتب اغيعتُس٠ ، ٚإٕ نٓت اشي٢ٓ إٔ إايعٜاز٠ ؾعًٝ٘ ايطدٛع 
ُا٤ ٚطًب١ ٜٓربٟ هلصا ايؿٔ ) َٗاضات ايتؿهري ( ؾطٜل َٔ ايعً
بعس اهلل  –ايعًِ ، يٝدطدٛا يٓا َٔ نٓٛظ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َا ٜعري 

 ع٢ً ضغِ ايططٜل ؼي تعبٝس اـًل يًدايل . –

 
 .ٖهصا ْهٕٛ ختُٓا ايه٬ّ عٔ َٗاضات ايتؿهري ا٭غاغ١ٝ 

ٚبكٞ إٔ لُع تًو اغيٗاضات ؼي اغًٛب ايتؿهري ٖٚٛ َا ُٜػ٢ُ " 
 اغرتاتٝذٝات ايتؿهري " 

 
 
 

                                                           

60 http://yafeau.net 
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 ذٝات ايتؿهرياغرتاتٝ

  ڀ  ٺ     ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ

ڤ  ڤ   ڤ      ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٺٺ  ٺ

 11إٌىس:  چڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  

  پ  پ  پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

  39الحج:  چڀ  ڀ  

  "٫ ٌِ ٌَ يو قاسّبا تعذ ٌٖ اهلَل إٔ جيع  62"يع
  "قايٛا : اؿُس هلل ُٕٛ ًٚؾأبؿطٚا ، ؾاغتبؿط اغيػ

 63"َٛعٛز قازم !
  " : يكايٛا : ٫ ْسع  اـُط تؿطبٛا ٫ٚيٛ ْعٍ أٍٚ ؾ٤ٞ ،

اـُط أبسا ، ٚيٛ ْعٍ : ٫ تعْٛا ، يكايٛا : ٫ ْسع ايعْا 
 64" أبسا

تًو نًُات هلا تاضٜذ ٚهلا قساٖا ٚهلا تأثريٖا ع٢ً ايٛاقع ، 
عٓ٘ عُّٛ نُا أْٗا تؿري إزي قه١ٝ ١َُٗ دسّا ٚأَط ٫ ٜػتػين 

 ايبؿط ؾه٬ّ عٔ أقشاب اهلُِ ٚايكُِ .
                                                           

 163"ثذوْ إعٕبد: ٌىٓ ِؼٕبٖ فُّب أخشخٗ اٌجخبسٌ " األٌجبين يف فمٗ اٌغًنح  62
 131/  4اثٓ وثًن يف اٌجذاَخ وإٌهبَخ   63
 4993سواٖ اٌجخبسٌ  64
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ٚػيا ؼي ٖصٙ ايعباضات َٔ ٔسهِ ٚزضٚؽ أْٗا ؼٟٛ  
اغرتاتٝذٝات تؿهري ٕ تٛقٌ إزي بعهٗا ايعًِ اؿسٜح . ْٚعين 
باغرتاتٝذ١ٝ ايتؿهري ٖٞ تٛـيٝـ فُٛع١ َٔ َٗاضات ايتؿهري 
ا٭غاغ١ٝ اييت تٛقٌ إزي سٌ يكه١ٝ َع١ٓٝ أٚ تػاِٖ ؼي 

 تٗا .َعاؾ

َٚٔ أِٖ ا٫غرتاتٝذٝات اييت حيتادٗا ايعبس ٚاغيػًِ بايصات ؼي  
 :     ٖٞ ث٬خ سٝات٘ اي١َٝٛٝ 

 /  ايتدطٝؾي .   1

 /  سٌ اغيؿه٬ت . 2

 /  إزاض٠ ايكطاض . 3
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 :  /  ايتدطٝؾي 1 

يتشكٝل اهلسف  65ٖٚٛ ضغِ ايططٜل  ) ايٛغا٥ٌ ( ا٭نجط نؿا٠٤
ف ٚ ٫ ؼكٝل يٮٖساف زٕٚ اغيطًٛب ، ؾ٬ ؽطٝؾي ب٬ اٖسا

 ططٜل تػري عًٝ٘ .

ًُٜؼ بٛنض ايتدطٝؾي  ٚاغيتأٌَ ؼي سٝا٠ ْبٝٓا ايهطِٜ   
ايطباْٞ ؼي ايسع٠ٛ  َٔ بسا١ٜ ايبعج١ ست٢ ايٛؾا٠ ، ؾهٌ خط٠ٛ 

ٱ  چ هلا ٚقتٗا ٚهلا سٝجٝاتٗا ، َٚٔ اَج١ً شيو قٛي٘ تعازي : " 

احلح:  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ٖصٙ اٯ١ٜ َس١ْٝ ) ؼي اغيس١ٜٓ ( ، ؾ٬ قتاٍ قبٌ ٖصا ايٛقت ،  39
َع إٔ ا٭ش٣  ايهبري سكٌ  يًُػًُري ؼي َه١ اغيهط١َ  ، 
  ٚيعٌ َٔ اؿهِ ٚاهلل أعًِ َا قاي٘ ابٔ نجري ؼي تؿػريٙ :" 
ٚإصيا ؾطع اهلل تعازي اؾٗاز ؼي ايٛقت ا٭يٝل ب٘; ٭ِْٗ غيا ناْٛا 

ا، ؾًٛ أََط اغيػًُري، ِٖٚ سيه١ نإ اغيؿطنٕٛ أنجط عسّز
."، بٌ ٚقٌ ايتدطٝؾي أقٌ َٔ ايعؿط، بكتاٍ ايباقري  يَؿٖل عًِٝٗ

ؼي ٖذطت٘ ،  ست٢ ؼي اختٝاض ايؿدك١ٝ اغيطاؾك١ يٓبٝٓا اؿبٝب 
 ٫" ؼي اهلذط٠ قاٍ : "   ؾشري اغتأشْ٘ ابٛ بهط ايكسٜل 

ٌِ ٌَ يو قاسّبا تعذ ٌٖ اهلَل إٔ جيع  "يع
                                                           

 ِثٍث اٌىفبءح : ألً رىٍفخ واعشع ولذ وأػًٍ خىدح . 65
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 ز إزي عٓكطٜٔ أغاغٝري  :ٚايتدطٝؾي ايٓادض حيتا
اهلسف :  َٚٔ أِٖ َعاٜري اهلسف اؾٝس أْ٘ طُٛح  ٚ  .1

 ٚانض  ٚ قابٌ يًكٝاؽ.
 ايٛغا٥ٌ : ا٭نجط ؾاع١ًٝ ٚا٭ع٢ً نؿا٠٤ . .2

ٖٚصٜٔ ايعٓكطٜٔ حيتادإ إزي ٬َسفي١ ٚاغتٓتاز ، نُا إٔ 
غًٛى ايططٜل حيتاز إزي إضاز٠ ٚقرب ، ٖٚصٙ نًٗا َٔ اغيٗاضات 

 ا٭غاغ١ٝ .
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 / سٌ اغيؿه٬ت : 2

طبٝع١ اؿٝا٠ ٫ ضيهٔ إٔ ؽًٛا َٔ اغيؿانٌ ، ع٢ً اغيػت٣ٛ  
ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ ٚا٭ػيٞ، ؾايعاقٌ ٖٛ ايصٟ ٜسضى شيو 
ٜٚػع٢ يًتسضٜب ع٢ً َٛاد١ٗ  اغيؿانٌ ٚسػٔ تٛـيٝؿٗا َٔ أدٌ 
ؼكٝل أنجط اغيهاغب ايس١ٜٝٓ ٚ ايس١ْٜٛٝ ، ٚقس َاضؽ ضغٛيٓا 

اغيؿه٬ت عًُّٝا ٚطبك٘ ؼي سٝات٘ اـاق١ ايهطِٜ اغًٛب سٌ 
 ٚايعا١َ .

ٚسٌ اغيؿه٬ت  َٔ أنجط ايكهاٜا اييت ؼسخ عٓٗا عًُا٤ 
ْٚٔنعت ايعسٜس َٔ ا٫غرتاتٝذٝات  ا٫دتُاع ٚايرتب١ٝ ، ٚقس 
ٚاـطٛات ايتطبٝك١ٝ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إزي أؾهٌ اؿًٍٛ ، 

إزي  ٚباإلطياٍ ؾإٕ طيٝع ٖصٙ ا٫غرتاتٝذٝات تطدع ؼي ايػايب
 اـطٛات ايتاي١ٝ :

بططم ع١ًُٝ ٚعسّ   َفياٖط اغيؿه٬َ١ًسفي١   - أ
 ا٫نتؿا٤ باغي٬سفيات ايؿدك١ٝ أٚ ايعاطؿ١ٝ .  

بسق١  ) َٚٓ٘ عًُٝات ايهؿـ ايطيب  ؼسٜس اغيؿه١ً - ب
 َٔ ؼايٌٝ ٚاؾع١ ٚقٝاغات ٚغريٖا (.
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بعس ططح فُٛع١ َٔ اؿًٍٛ،  أؾهٌ سٌاختٝاض  - ت
ٚٔؾل َعاٜري يس٣ قاس  ب اغيؿه١ً .ٜٚهٕٛ شيو 

 . تطبٝل اؿٌ - خ

َٚس٣ َعاؾت٘ يًُؿه١ً ، ؾكس تهٕٛ  تكِٝٝ اؿٌ - ز
ْتا٥ر اؿٌ غري ناؾ١ٝ ػيا ٜتطًب ايبشح عٔ سٌ آخط 
، أٚ ضسيا تفيٗط َؿه١ً بػب اؿٌ ؾتتطًب َعاؾ١ 

 أخط٣ .  
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َٚٔ أِٖ عٓاقط ؼي َعاؾ١ اغيؿانٌ ) إٕ مل ٜهٔ اُٖٗا ( ٖٛ 
ه١ً ْٚفيطت٘ ا٫جياب١ٝ  َٔ أدٌ اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ يكاسب اغيؿ

ايٛقٍٛ إزي اْػب َعاؾ١ ، بٌ ٚؼٌٜٛ احمل١ٓ إزي َٓش١ ، 
ظٚز ايطغٍٛ  ٚإيٝو شيو اغيجاٍ ايعذٝب ، ؾٗا ٖٞ عا٥ؿ١ 

ؼي أخطط قه١ٝ ، ؾهٝـ -ظٚضّا ٚبٗتاْا  –ُتتِٗ   ايهطِٜ 
عاجل  ايكطإٓ ايهطِٜ تًو اغيؿه١ً ؟ئ ْتعطض يهٌ 

ْؿري إزي أُٖٗا : اقطأ : قٛي٘ تعازي : "  ايتؿاقٌٝ ايكطآ١ْٝ ٚيهٓا

  ٺڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ    ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ

، يكس بسأ ايكطإٓ ايهطِٜ بتعسٌٜ ايٓفيط٠ إزي  11إٌىس:  چڦ  
ِِاغيؿه١ً ؾٗٞ يٝػت "  ٗا " ، ٚقس نإ ناؾّٝا أْ َؾ٘طا َيُه

يٝػت ؾطّا ، ٚيهٔ ايكطإٓ ايهطِٜ اضتؿع بايٓؿؼ ايبؿط١ٜ إزي 
َِِػت٣ٛ أع٢ً ؾكاٍ :"  ِْٝط َيُه َٛ َخ ُٖ  ٌِ " اهلل أنرب ، يكس اْتكٌ َب

بايٓفيط٠ َٔ ايػًب١ٝ احمله١ إزي اـري١ٜ ، ٚسيا اْٗا خري ؾٗٞ 
زاؾع يكاسب اغيؿه١ً يتكبًٗا ٚايتعاٌَ َعٗا بأغًٛب كتًـ 

غيا : "  خط  ٜكٍٛ ايربا٤ بٔ عاظب  آعًُّٝا  شياَا ، ٚإيٝو َٛقؿّا
ٍُ اهلٔل  َِٓسٔم َعَطَنِت يٓا ؼي  نإ سري أَطْا ضغٛ ـَ َعِؿٔط ا

ِٝٓا شيو إزي  ٍَ، ؾاؾَتَه ٔٚ َِٓسٔم قدط٠ْ ٫ ْأخُص ؾٝٗا اغَيَعا ـَ بعٔض ا
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ٍَ، ؾذا٤ ايٓيبِّ  َٛ ِٔ اهلٔل، ؾهطب نطب١ّ  ؾأخص اغٔيِع ؾكاٍ : بػ
ّٔ، ٚاهلٔل ؾهػط ُثًَُجٗا، ٚق ََؿاتَٝض ايؿا اٍ : اهلُل أنرُب ُأِعٔطُٝت 

َُِط ايػاع١َ، ثِ نطب ايجا١َْٝ ؾكطع  إْٞ َيُأِبٔكُط قكَٛضٖا اُؿ
ايجًَُح اٯَخَط ؾكاٍ : اهلُل أنرُب، ُأِعٔطُٝت َؿاتَٝض ؾاضٕؽ، ٚاهلٔل 
 ِٔ ٔٔ أبَٝض، ثِ نطب ايجايج١َ ٚقاٍ : بػ إْٞ َيُأِبٔكُط قكَط اغيسا٥

ََؿاتَٝض  اهلٔل، ؾكطع ١َٖٝ اَؿَذٔط ؾكاٍ : اهلُل أنرُب ُأِعٔطُٝت  َبٔك
ٔٔ، ٚاهلٔل إْٞ َيُأِبٔكُط أبٛاَب قٓعا٤َ َٔ َهاْٞ ٖصا  َُ َٝ اي

اهلل أنرب إْٗا اضٚح ا٫جياب١ٝ ؾؿٞ عع َٛقـ  66".ايػاع١َ
بؿتض ايؿاّ ٚايعطام ٚايُٝٔ ،  ا٭سعاب ٚؾست٘ ٜبؿطِٖ 

تٗٞ يكاؿٓا، بٌ ٚ ٚنأْ٘ ٜكٍٛ هلِ إٕ َعطن١ ا٭سعاب غتٓ
 .  ٚأًَٛا ٚاؾطسٛا ، ٚقس سكٌ َا شنطٙ  اٚأبعس َٓٗا ؾأبؿطٚ
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 ايكطاض إزاض٠/ 3

إصيا ْعٍ أٍٚ َا  قايت : ض٣ٚ ايبداضٟ ؼي قشٝش٘  إٔ عا٥ؿ١ 
ْعٍ َٓ٘ غٛض٠ َٔ اغيؿكٌ ، ؾٝٗا شنط اؾ١ٓ ٚايٓاض ، ست٢ إشا 

ْعٍ أٍٚ ؾ٤ٞ ثاب ايٓاؽ إزي اإلغ٬ّ ْعٍ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ، ٚيٛ 
، يكايٛا : ٫ ْسع اـُط أبسا ، ٚيٛ ْعٍ : ٫  اـُط تؿطبٛا ٫: 

تعْٛا ، يكايٛا : ٫ ْسع ايعْا أبسا ، يكس ْعٍ سيه١ ع٢ً قُس 
بٌ ايػاع١ َٛعسِٖ  }ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚإْٞ ؾاض١ٜ أيعب : 

. َٚا ْعيت غٛض٠ ايبكط٠ ٚايٓػا٤ إ٫ ٚأْا  {ٚايػاع١ أز٢ٖ ٚأَط 
 67..عٓسٙ 

مٔ ؼي نٌ ّٜٛ ، ٚضسيا ؼي نٌ غاع١ ْتدص قطاضّا أٚ انجط ، 
ٚؼي نجري َٔ ا٭سٝإ تهٕٛ ػياضغتٓا يتًو ا٫غرتاتٝذ١ٝ َب١ٝٓ 
ع٢ً ايتدعٜٔ ايساخًٞ غيا صيًه٘ َٔ ػاضب َٚعًَٛات ، ٚضسيا 
ايكًٌٝ أٚي٦و ايصٟ تؿهطٚا ؼي َٗاضات اؽاش ايكطاض ، ٚنٝـ 

 ر شيو ع٢ً ٚاقعٓا ٚسٝاتٓا.ٜهٕٛ قطاضْا قشٝشا .؟ َٚا ْتا٥

يكس ناْت قه١ٝ ؾطب اـُط ٚايعْا َٓتؿط٠ ؼي اجملتُع 
اؾاًٖٞ بٌ َٚكبٛي١ َٔ ايهجري ، ست٢ اْ٘ ٜكعب دسّا تػٝريٖا 
، َٚٔ ٖٓا نإ  ؼطضيٗا حيتاز إزي ٚقت ٬َٚسفي١ ٚاغتٓتاز ، 
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ؾطسيا تهٕٛ ايٓتا٥ر عهػ١ٝ ، ٖٚصا َا قطست ب٘ ايكٓسٜك١ 
، ؾٗا ٖٞ ُتعًٔ أْ٘ يٛ نإ  -ٞ اهلل عُٓٗا ضن –بٓت ايكٓسٜل 

ؼطِٜ اـُط ؼي بسا١ٜ ْعٍٚ ايكطإٓ يهاْت ايٓتٝذ١ ٖٞ ضؾض 
شيو ٚعسّ ا٫غتذاب١ ٖٚصا ي٘ َا بعسٙ ، ؾكس أزضنت ؾ٦ّٝا َٔ 
ٔسهِ ايباضٟ غبشاْ٘ ؼي تأخري ؼطِٜ اـُط ٚايعْا ٚايتػًػٌ 

 ؾٝ٘ .

ٕٛ ايكطاض َٔ اغيِٗ إٔ تتدص قطاضّا ، ٚيهٔ ا٭ِٖ إٔ ٜه
قشٝشّا َٚ٪ثطّا ٚاجيابّٝا ، ؾاؽاش ايكطاض يٝؼ ٖسؾّا بصات٘ 

ٚيهٓ٘ ٚغ١ًٝ يتشكٝل 
َكًش١ َع١ٓٝ ، ؾٝذب إٔ 
ٜهٕٛ تطنٝعى ع٢ً 
َس٣ إَها١ْٝ ؼكٝل 
اهلسف ٚيٝؼ ع٢ً ايٛغ١ًٝ 
اغيػتدس١َ ، ٚيعٌ َٓ٘ َا 
شنطٙ بعض أٌٖ ايعًِ : " 
إٔ اْهاض اغيٓهط إشا 

ٓ٘ ، ؾإْهاض اغيٓهط َٓهط " ، نإ ٜ٪زٟ إزي َٓهط أنرب َ
 ٚغريٙ نجري .
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 ٚست٢ ٜهٕٛ قطاضى قشٝشّا عًٝو سيطاعا٠ ايبٓٛز ايتاي١ٝ :
 َٔ ايكطاض . اهلسف - أ
 .ايتٛقٝت  - ب
غئ غٝكع عًٝ٘ ايكطاض ، ٚقسضت٘ ع٢ً تطبٝك٘ "  َٓاغب - ت

إشا أضزت إ ُتطاع ؾأَط باغيػتطاع " ٚاغيػتطاع ٖٛ 
 يًُكابٌ ٚيٝؼ يو.

غري َتٛقع ٜعطض ؼي ايططٜل قس ٜ٪زٟ ا٭ظ١َ ٖٞ سسخ َؿادأ 
 إزي إعاق١ ؼكٝل اهلسف أٚ تأخريٙ إٔ مل ُٜتساضى بػطع١ .

ْٚفيطّا يتؿعب ا٭ظَات ٚتٓٛعٗا ٚنجطتٗا ، ؾكس بطظ عًِ إزاض٠ 
ا٭ظَات ؼي اٯ١ْٚ ا٭خري٠ بكٛض٠ نبري٠، ٖٚٛ عًِ يٝؼ 
باؾسٜس، ؾٗٓاى ايهجري َٔ اغيُاضغات ايع١ًُٝ ي٘ ، ٚخري َٔ 

ؾؿٞ غع٠ٚ ا٭سعاب ٚاييت  يو ٖٛ ايطغٍٛ ايهطِٜ طبل ش
َكاتٌ ( ، ٚسري  10000طيعت اـٛف ٚايربز ٚنجط٠ ا٭عسا٤ ) 

ِٔ ٚقـ ايكطإٓ ايهطِٜ شيو قاٍ :"  َٔ َٚ  ِِ ِٛٔقُه ِٔ َؾ َٔ  ِِ ٔإِش َدا٤ُُٚن
ِِ ُِٓه َٔ  ٌَ بإٔ ايٝٗٛز  ْكهٛا   ٜأتٞ خرب إزي اؿبٝب  68.."َأِغَؿ

ظ١َ نبري٠ ٚيٓرتى ابٔ نجري ايعٗس، ٖٚصا ب٬ ؾو ٜعين أ
ٚغطت ايؿا٥عات بري اغيػًُري بإٔ قطٜفي١ قس ٜتشسخ عٔ شيو :" 

                                                           
 13عىسح األزضاة آَخ  68

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

78 

 قٓاع١ ايؿهط

ٍُ قُْس خيؿ٢ إٔ تٓكض  ْكهت عٗسٖا َعِٗ، ٚنإ ايطغٛ
ايعبري بٔ بٓٛ قطٜفي١ ايعٗس ايصٟ بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘، ٚيصيو اْتسب 

يٝأتٝ٘ َٔ أخباضِٖ ؾصٖب ايعبري، ؾٓفيط ثِ ضدع ؾكاٍ: "ٜا  ايعٛاّ
ضغٍٛ اهلل، ضأٜتِٗ ٜكًشٕٛ سكِْٛٗ ٜٚسضبٕٛ ططقِٗ، ٚقس 
طيعٛا َاؾٝتِٗ"، ٚبعس إٔ نجطت ايكطا٥ٔ ايساي١ ع٢ً ْكض بين 

ٍُ قطٜفي ٚعبس  ٚغعس بٔ عباز٠ غعس بٔ َعاش١ يًعٗس، أضغٌ ايطغٛ
اْطًكٛا ست٢ تٓفيطٚا $ٚقاٍ هلِ:  ٚخٛات بٔ دبري اهلل بٔ ضٚاس١

أسلْٓ َا بًػٓا عٔ ٖ٪٤٫ ايكّٛ أّ ٫؟ ؾإٕ نإ سكّٓا ؾاؿٓٛا يٞ 
ؿّٓا أعطؾ٘، ٫ٚ تؿتٛا ؼي أعهاز ايٓاؽ، ٚإٕ ناْٛا ع٢ً ايٛؾا٤ 

، ؾدطدٛا ست٢ أتِٖٛ، #ٓا ٚبِٝٓٗ ؾادٗطٚا ب٘ يًٓاؽؾُٝا بٝٓ
ؾٛدسِٖٚ قس ْكهٛا ايعٗس، ؾطدعٛا ؾػًُٛا ع٢ً ايطغٍٛ 

ٍُ َطازِٖ. َٚع٢ٓ  عهٌٚقايٛا: " اؿٓٛا ٚايكاض٠"، ؾعطف ايطغٛ
 ٚعهٌيٞ ؿّٓا: أٟ قٛيٛا يٞ ن٬َّا ٫ ٜؿُٗ٘ أسس غٛاٟ، 

ٍٔ  نٓا١ْٚايكاض٠: قبًٝتإ َٔ  غبل َُٓٗا ايػسُض بأقشاب ايطغٛ
 ؼي "شات ايطدٝع".

 ٍُ سض بين قطٜفي١ بايجبات ٚاؿعّ ٚاغتدساّ خٚاغتكبٌ ايطغٛ
اغيع١ٜٛٓ نٌ ايٛغا٥ٌ اييت َٔ ؾأْٗا إٔ تكٟٛ ضٚح اغي٪َٓري 

 غ١ًُ بٔ أغًِٚتكسع دبٗات اغيعتسٜٔ، ؾأضغٌ ؼي ايٛقت ْؿػ٘ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D8%B6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D8%B6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%85
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ؼي ث٬مثا١٥ ضدٌ، حيطغٕٛ  ساضث١ ٚظٜس بٔؼي َا٥يت ضدٌ، 
 .69يريٖبٛا بين قطٜفي١ ايتهبرياغيس١ٜٓ، ٜٚفيٗطٕٚ 

نٓبط سري أَٚأ ايكشاب١ ي٘   ٚتصنط بعض ايطٚاٜات أْ٘ 
 بٓكض بين قطٜفي١.

 و ْػتدًل اـطٛات ايتاي١ٝ :َٚٔ خ٬ٍ شي
 َٔ قش١ اـرب . ايتأنس: 
:  ا٭ظ١َ بطٚح عاي١ٝ ٚؾذاع١ ) ايتهبري (ٚعسّ إـيٗاض اغتكباٍ

 ايتدًٌ ٚخاق١ أَاّ ا٭تباع . 
 عسّ ْؿط  اـرب ايػًيب ٚإع٬ٕ ا٫جيابٞ .  ايٓؿط : 
: أٟ بازض بعٌُ ُٜفيٗط عهؼ َا ٜطٜسٙ َجريٚ ا٭ظ١َ، )  اعهؼ

 ين قطٜفي١ (.ايتهبري  عٓس ب
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تًو أِٖ اغرتاتٝذٝات ايتؿهري اييت ٜٓبػٞ يٓا ايتسضب ٚايتسضٜب 
عًٝٗا ، ؾاغيػًِ ايصٟ  جيُع اغيٗاضات ا٫غاغ١ٝ ٚا٫غرتاتٝذٝات 

غٝهٕٛ َٔ أؾهٌ ايٓادشري  –ٚاهلل اعًِ  –ايط٥ٝػ١ ؾأسػب٘ 
 ٚايؿا٥عٜٔ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ . 

 ًَٛات :ٚايؿهٌ ايتايٞ ضيجٌ خاضط١ َعاؾ١ اغيع

 

 

 

 اٌؼىظ

 إٌشش

 االعزمجبي

 اٌزأوذ

 األصِخ 
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، ٫بس َٔ اإلداب١  َٗاضات ايتؿهري ٚقبٌ إ ْٛزع ايه٬ّ عٔ 
أ٫  –أخٞ ايكاض٨ ايهطِٜ  –ع٢ً غ٪اٍ َِٗ أـيٓ٘ ؼي شٖٓو 

 ٖٚٛ : نٝـ ضيهٔ انتػاب أٚ ت١ُٝٓ تًو اغيٗاضات ؟
 :  ث٬خ خطٛاتٚاإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ تهُٔ ؼي 

 :  ع١ اإلضاز٠/ قٓا 1
ؾايػ٪اٍ اغيِٗ يو : ٌٖ تطٜس أٚ ٫ تطٜس؟ ، ؾُٔ أضاز ؾػٝكٌ 
بإشٕ اهلل، ٚاإلضاز٠ تعين ايطغب١ ايك١ٜٛ ؼي ا٫نتػاب ٚتهٜٛٔ 

بكٛي٘  ا٫غتعساز ايٓؿػٞ يكبٍٛ ايتػٝري ، ٚاٚنض شيو سبٝبٓا 
 :ٚ ، ِٔ ُِ بايٖتعًٗ ِٔ ، ٚ َٔ ٜتشٖط إصيا ايعً ُِ بايٖتشًٗ اـرَي  إصيا أؿً

َٖٛق٘ ِ٘ ، ٚ َٔ ٜٖتٔل ايؿٖط ُٜ ، ؾُٔ " ٜتشط " ُٜعط٢ ، َٚٔ " 70" ُٜعَط
ٜتل "ٜٛق٢ ، َٚٔ مل ٜتشط٣  ٚمل ٜتٛق٢ ٭ْٗا ضسيا ناْت أَاْٞ  
ؾٗٞ فطز ضغبات ٚأس٬ّ ٫ تػتٓس إزي زاؾٕع قٟٛ، يصا قاٍ 

ٌَ غَيا بعَس اغيٛٔت، ٚ  71ايهُٝؼ:"  سبٝبٓا  ُ٘، ٚ عُ َٕ ْؿَػ ِٔ زا َ
َٖا، ٚ اي ُ٘ ٖٛا ِٔ َأِتَبَع ْؿَػ َٞٓ اهلٔل ع٢ً شي٢ٖٓعادُع َ ، ٌٖ   72" ا٭َاْ

٫سفيت ايؿطم بري ايهٝٓؼ ٚاغيتُين !! ، ٚ َٔ ٚغا٥ٌ قٓاع١ 
اإلضاز٠ إزضاى أ١ُٖٝ اغيٛنٛع ٚسٜٝٛت٘ بايٓػب١ يو ٚ٭ٖساؾو ، 
ٚؼي اغيكابٌ ايتعطف ع٢ً َهاض إُٖاٍ اغيٛنٛع ْٚتا٥ر شيو ع٢ً 

 ٚاؾُاعٞ . اغيػت٣ٛ ايؿطزٟ 
 

                                                           

 2328زغٕٗ األٌجبين يف صسُر اجلبِغ اٌصغًن  73
 اٌفطٓ وصبزت اإلسادح  :اٌىُّظ  71
 6468لبي ػٕٗ اٌغُىطٍ صسُر  يف اجلبِغ اٌصغًن  72
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 : / غًٛى ايططٜل 2  
ٜٓبػٞ َعطؾ١ ايططٜل اغيٛقٌ ٫نتػاب تًو اغيٗاض٠ ،ثِ ايػري  

ع٢ً شيو ايططٜل ، َٚٔ أِٖ ططم  انتػاب اغيٗاضات ا٭غاغ١ٝ 
ٖٛ ايتسضٜب ايٓفيطٟ ٚايعًُٞ ٚتهطاضٙ ٚتكِٝٝ ايصات بعس نٌ 

. عًٝهِ بايكِّسٔم :"   ؾرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ، تأٌَ قٍٛ اؿبٝب 
 ٖٕ ٍُ  ٜٗسٟ ايكِّسَمؾإ ٕٖ ايرٖب ٜٗسٟ إزي اؾ١ٖٔٓ . َٚا ٜعا إزي ايربِّ . ٚإ

 ٌُ سٖت٢ ُٜهتَب عٓس اهلٔل ٔقسِّّٜكا .  ٜكُسُم ٜٚتشٖط٣ ايكِّسَمايٖطد
ٕٖ ايؿذَٛض  ٕٖ ايهٔصَب ٜٗسٟ إزي ايؿذٛٔض . ٚإ ٚإٜٖانِ ٚايهٔصَب . ؾإ

 ٌُ ٍُ ايٖطد سٖت٢  ُب ٜٚتشٖط٣ ايهٔصَبٜهٔصٜٗسٟ إزي ايٖٓأض . َٚا ٜعا
 .73"ُٜهتَب عٓس اهلٔل نٖصاّبا

 :  / ايكرب 3
 ؾايٛقٍٛ قس ٜطٍٛ ، ٚايططٜل قس ٜكعب ، يهٓ٘ َؿطح.

 
ٚؼي نٌ اـطٛات ٚقبًٗا ٚبعسٖا عًٝو باإلخ٬م هلل تعازي 

ِِ ٚتٝكٔ َٔ اغيعازي١ ايطبا١ْٝ "  ُٗ ٖٓ َٜ ِٗٔس َٓ َُٖسٚا ٔؾَٝٓا َي َٔ َدا َٚاٖئصٜ
َٓا  .74ُغُبًَ

 فاٖس٠ ) بصٍ اغباب ( + إخ٬م = ٖسا١ٜ ) ؼكٝل اهلسف (
 

                                                           
 2637سواٖ ِغٍُ  73
 69 عىسح اٌؼٕىجىد آَخ 74
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الفصل  
 الخامس

 

 مزالق الفكر 
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يكس أؾطْا إزي اغًٛب ؼٍٛ اؿٔ إزي َٓض ، ٚؼي اغيكابٌ ٖٓاى  
ططٜك١ ؼٍٛ ايٓعِ إزي ْكِ ، َٚٔ عفيِٝ ْٔعِ اهلل ايعكٌ ٚايؿهط 

ٍ إزي ْكِ سري تبتعس عُا ْخًكت ي٘ ٚسري ، ٖٚصٙ قس تتشٛ
ع٢ً قاسبٗا ؾتذطٙ  تٓكًب ٗاتتذاٚظ اؿسٚز اغيطغّٛ هلا ، سٝٓ

 ايٓذا٠ ٚايؿ٬ح.إزي ايٌٜٛ ٚاهل٬ى بسٍ 
ٚايعاقٌ ايؿٔطٔ ٖٛ ايصٟ ُٜشػٔ تٛـيٝـ تًو ايٓٔع١ُ ،ؾ٬ ٜػُض 
هلا إٔ تهٕٛ قا٥س٠ هلا بٌ ٜػٛغٗا ٚؾل زيٌٝ ) نتايٛز ( 

، ؾتذسٙ بري َس ٚدعض ٚنبض ٚاْط٬م ٚبري  قاْعٗا ٚخايكٗا
ؾس٠ ٚيري ، ؾٝشكٌ ع٢ً ايجُط ايهجري ٚاـري ايٛؾري ؾٝؿٛظ ؼي 

 ايسْٝا ٚؼي ّٜٛ ايٓؿري .
٫بس َٔ ، إٔ أزضنٓا أ١ُٖٝ ايؿهط  ٚنٝؿ١ٝ بٓا٤ٙ  بعس  ٚ  

 ، ٖٚٞ عسٜس٠ ٚغٓصنط أُٖٗا :   ٚكاطط٠تبٝري َعايك٘ 
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 :  /  اي٬قسٚز١ٜ 1

ؼي سطٕخ باغيس١ٜٔٓ،  نُٓت ََع ايٓيبِّ س اهلل بٔ َػعٛز عٔ عب
ٖٚٛ ٜتٛنأ ع٢ً عػٕٝب، ؾُط بٓؿٕط َٔ ايٝٗٛٔز، ؾكاٍ بعهِٗ : 

ٚقاٍ بعهِٗ : ٫ تػأيٛٙ، ٫ ُٜػُُعهِ َا  ايطٚٔح،غًُٛٙ عٔ 
ِٔ، سسِّثٓا عٔ  تهطٖٕٛ، ؾكاَٛا إيٝ٘ ؾكايٛا : ٜا أبا ايكاغ

إيٝ٘، ؾتأخطُت عٓ٘  أْ٘ ٜٛس٢ؾكاّ غاع١ّ ٜٓفيُط، ؾعطؾُت  ايطٚٔح،

ُٞ، ثِ قاٍ :  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئوئ  وئ  ۇئچ ست٢ قٔعَس ايٛس

ساي١ اإْٗا اٯ١ٜ ايٛسٝس٠ ؼي ايكطإٓ اييت  85اإلعشاء:  چۈئ  ېئ  
إٔ أَط ايطٚح َٔ  –ٚاهلل أعًِ  -اإلداب١ إزي "ضبٞ"، ٚيعٌ ايػط 

ؾإٔ اهلل ٚسسٙ ، ٚػيا اغتأثط بعًُ٘ زْٚهِ; ٫ٚ ضيهٔ إٔ 
كٌ ايبؿطٟ َُٗا نإ يسٜ٘ َٔ عًِ َٚعطف َٚٗاضات ٜسضى ايع

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     چَٚٔ ٖٓا ناْت تت١ُ اٯ١ٜ 

ؾهٌ َا يس٣ ايبؿط َٔ عًِ ؼي ايكسِٜ ٚاؿسٜح  ، 85اإلعشاء: 
ٚاغيػتكبٌ إصيا ُأتٛٙ َٔ اهلل ٖٚٛ قًٌٝ أَاّ عًِ اهلل ، ؾع٢ً ايعبس 

ايعًّٛ نًٗا ، ٚغيا  إٔ ٜعطف سسٚز عكً٘ ؾ٬ ٜتكٛض أْ٘ قس ساظ 
نإ َكسض  ايعكٌ ٖٛ اؿٛاؽ ٖٚصٙ اؿٛاؽ) ايػُع ٚايبكط 

 ؼيؾهصيو ايعكٌ ؾٗٛ قسٚز ، ؾ٬ ػٗس ْؿػو ٚ..( قسٚز٠ 
ػاٚظ سسٚزى ٫ٚ تهٝع ٚقتو ؾُٝا ٫ تػتطٝع٘ ، ٚع٢ً اغيٓٛاٍ 
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ؼي  تؿهطٚاؼي آ٤٫ اهلل ، ٚ ٫  تؿهطٚاْؿػ٘ دا٤ اؿسٜح " 
ع بعكًو تعطف ع٢ً سسٚزٙ  ٚ ٫ تطًب ؾًهٞ تػتُ،  75اهلل "

َٓ٘ َا ٫ ٜػتطٝع٘ ؾتكشُ٘ ؾُٝا ٫ غبٌٝ غيعطؾت٘ بايعكٌ ؾؽي 
 ايعًِ ث٬ث١ أْٛاع :$

 أسسٖا : ٖٛ ايصٟ ُٜعطف بايعكٌ ٚ .1
 ايجاْٞ : اغيعطؾ١ اييت ٫ ؼكٌ إ٫ بايػُع . .2
 76#ٚايجايح : َا ٫ غبٌٝ إزي َعطؾت٘ ٫ بعكٌ ٚ ٫ بػُع  .3

ضيهٔ تكٛضٙ بايعكٌ، َٚٔ ٖٓا نإ  ٚ أٜهّا يٝؼ نٌ أَط
أعسزت يعبازٟ ايكاؿري قٍٛ اهلل تعازي ؼي اؿسٜح ايكسغٞ :" 

  77"بؿط قًب: َا ٫ عري ضأت ، ٫ٚ أشٕ مسعت ، ٫ٚ خطط ع٢ً 
ؾُٔ ايٓعِٝ اؿكٍٛ ع٢ً َا ٫ خيطط عًٝو ؾه٬ّ إٔ تسضن٘  

 ؾٓػأٍ اهلل ايهطِٜ َٔ ؾهً٘ . ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا،
َط بايٛقٛف عٔ  ايتؿهري ٚعسّ ا٫غرتغاٍ قٛي٘ َٚٔ قٛض  ا٭

  " : ََٔ  : ٍُ ُٕ أسَسنِ ؾٝكٛ ََٔ  نصا خًَلٜأتٞ ايؿٝطا  خًَل، 
ََٔ  نصا  : ٍَ َٝػَتٔعِص باهلٔل  خًَل، ست٢ ٜكٛ ضٖبو ؟ ؾإشا بًَػ٘ ؾًِ

. ٔ٘ ََٝٓت  78"ِٚي
                                                           

 2975احلذَث "زغٓ " صسُر اجلبِغ اٌصغًن ٌألٌجبين  75
 8ص  9دسء رؼبسض اٌؼمً ِغ إٌمً ٌشُخ االعالَ اثٓ رُُّخ ج  76
 4783سواٖ اٌجخبسٌ  77
 3276سواٖ اٌجخبسٌ  78
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 :  / ايطؾض 2

ؾ٬ قبٍٛ إ٫ بكٓاع١، َُٗا نإ اغيكسض َُٚٗا ناْت اغيع١ًَٛ 
ؾُا ٫ ٜسضن٘ بعكً٘ ٜطؾه٘ أٚ حياٍٚ ؼٜٛطٙ ٚؼًٜٛ٘ إزي َا  ،

ٜكبً٘ ، " ؾ٬ أؼذب ست٢ اقتٓع " ٚ " ٫ اتطى َؿاٖس٠ اؿطاّ 
ايكٓاع١ َطًب ب٬ ؾو ٫ٚ اعرتاض ، ايؿ٬ْٞ ست٢ تكٓعين " 

يًػعٞ َٔ أدٌ ايكٓاع١، ٚيهٔ ضبؾي ايكبٍٛ َٔ اهلل بايكٓاع١ 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ ِ ب٘ " ٖٛ اغيعيل ، ؾدايل ايعكٌ ٖٛ ا٭عً

ؾهٌ َا دا٤ َٓ٘ ؾٝذب قبٛي٘ ،  14ادلٍه:  چٺ  ٿ     ٿ  
٬ حيٝؾي بهٌ ؾست٢ يٛ مل ٜكتٓع ايعكٌ بصيو ؾايعكٌ قسٚز 

ًدايل ٚايعامل ٚاغيسبط ٚايطسِٝ يؾ٤ٞ ٫ٚ ٜعًِ بهٌ ؾ٤ٞ ؾُٝػِِّ 
ٚاؿهِٝ ،  ٚٚقٌ اغيعيل إزي زضد١ أْٓا مسعٓا َٔ ٜؿهو أٚ 

بعض ا٭سازٜح ايكشٝش١ ٚايكطحي١ َجٌ  قٛي٘  ٜطؾض قبٍٛ 
  ": َٝٓٔعِع٘ ، ؼي ايٗصباُبإشا َٚقع ُِٔػ٘ ثِ ِي َٝػ  َؾطأب أسٔسنِ ؾًِ

ٕٖ ؼي إسس٣ َدٓاَسٝ٘ زا٤ّ ٚا٭خط٣ ٔؾؿا٤ّ " ٚع١ً ايطؾض إٔ  79ؾإ
ٖصا غري َكٓع ٭ٕ ايعًِ اؿسٜح مل ُٜجبت ايسا٤ ٚايسٚا٤ ؼي 

زي ايتؿهٝو ؼي قش١ دٓاسٞ ايصباب، ًٜٚذأ ؾطٜل آخط إ
ََٔ ٜتٛقـ  اؿسٜح ٚيٝؼ ؼي ن٬ّ ايبؿري ايٓصٜط  ، ٖٚٓاى 

                                                           
 3323سواٖ اٌجخبسٌ  79
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عٔ ايتكسٜل بصيو ست٢ ُٜجبت شيو ايعًِ اؿسٜح، نُا 
أقبشٓا ْػُع ْٚكطا َٔ ٜطؾض ايتكسٜل  ؼي عصاب ايكرب 
ْٚعُٝ٘ ٚايع١ً يسٜ٘ أْٓا يٛ ؾتشٓا قربّا ؾ٬ ْط٣ ؾ٦ّٝا َٔ شيو، أٟ 

 ا.أْٓا مل ْسضى شيو عٛاغٓ
َٚجٌ أٚي٦و مل ٜسضنٛا سكٝك١ َا يسِٜٗ َٔ ْٔعِ، ؾٗٓاى 
ايهجري ػيا ٜ٪َٔ ب٘ ايبؿط ٚمل ٜطٚٙ ٚمل ٜسضنٛٙ ؾايهٌ 
ٜعطف ايّٓٛ ٜٚسضن٘، ٚايهٌ ٜ٪َٔ باغيٛت ٚٚقٛع٘ ٖٚصٙ ٚتًو 
مل ٜعطف سكا٥كٗا ايبؿط ست٢ اٯٕ، ؾٌٗ ْطؾهٗا ست٢ إثباتٗا 

يل ٫ ُُٜاثً٘ َٔ ايبؿط، ثِ أَط آخط ٖٚٛ إٕ اؿسٜح عٔ اـا
اؿسٜح عٔ اغيدًٛم ٚقس أؾاض اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي إزي ايكاعس٠ 

ٿ     ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ  ٺچ ايصٖب١ٝ ؼي شيو سٝح قاٍ " 

، ؾٗٛ غبشاْ٘ يٝؼ نُجً٘ ؾ٤ٞ ؼي  11اٌشىسي:  چ  ٹ  ٹ

ٻ  چ نٌ ؾ٤ٞ ، ٚأَط أخري ؼي ٖصٙ ايكه١ٝ اقطأ  قٛي٘ تعازي: 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پٻ  ٻ   پ

ؾأٍٚ قؿات اغيتكري اإلضيإ  3 - 2اٌجمشح:  چٿ  ٿ  ٿ  

 .-ٚاهلل اعًِ  –بايػٝب  ؾبسأ ب٘  نْٛ٘ َؿتاسّا غيا بعسٙ 
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 / ايتعُِٝ :  3

َٔ أخطط ايكهاٜا اييت ٜٓعيل ؾٝٗا ايؿهط ٖٞ ايتعُِٝ اغيبين 
ع٢ً َٛقـ أٚ ن٬ّ أٚ سسخ، ٜٚٓػ٢ إٔ يهٌ َٛقـ ـيطٚؾ٘ 

إ خكا٥ك٘ ٚيهٌ ن٬ّ َربضات٘ ، َٚا ٜٓطبل ع٢ً ٚيهٌ إْػ
شيو اغيٛقـ أٚ ايؿدل ٫ ٜٓطبل ع٢ً غريٙ ، ٚإ ا٫ؾرتاى بري 
ايبؿط ؼي قؿ١ أٚ دٓؼ أٚ يٕٛ أٚ دٓػٝ٘ ٫ ٜعين ايتطابل ، 
خاق١ سري ٜتعًل ا٭َط بكه١ٝ خطري٠ أٚ بأْاؽ نجريٕٚ ) ضسيا 

 ٬َٜري (.
سس ظطضي١ غريٙ أإٔ ُٜأخص إٕ ايتعُِٝ ٜٓاؼي ايعسٍ ، ؾ٬ ٜٓبػٞ 

، ؾ٬ ُتػًب َٓ٘ اـري١ٜ بػبب غ٤ٛ أقطاْ٘ ؼي ايًٕٛ أٚ اؾٓؼ 
أٚ ايبًس، ٚؼي اغيكابٌ ٫ ُٜعط٢ اـري١ٜ نٕٛ غريٙ َٔ بين دًست٘ 
أٚ ؾهً٘ َٔ اـرئٜ ، ؾ٬ إؾطاؿي ٫ٚ تؿطٜؾي ٚإصيا تسضٜب 

 ايؿهط ع٢ً  ايعسٍ ٚايٛغط١ٝ ٚايرتٜح ٚايتأْٞ .
طن٘ نُٓٛشز يصيو ايعسٍ ٖٛ ايكطإٓ ٚأؾهٌ َا ضيهٔ ع

 ايهطِٜ ٚغري٠ ايػًـ ايكاحل ، 

چ  ؾاغتُع إزي ايكطإٓ ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ايؿعطا٤ ؾٝكٍٛ تعازي : "

ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  

ٚست٢ ٫   226 - 224اٌشؼشاء:  چې  ې  ې  ې  ى  ى  
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قاٍ تعازي بعسٖا  تسخٌ ؼي زا٥ط٠ ايتعُِٝ ؾتفيًِ بعض ايؿعطا٤

ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      چ  :"َباؾط٠ 

 ، 227اٌشؼشاء:  چ     ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ

 " ثِ قاٍ  114إٌغبء:  چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      چٚنصيو  

ٿ  ٿ    ٿپ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

 ، 114إٌغبء:  چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چٌٖ ايهتاب قاٍ :" ٚسري ؼسخ عٔ أ 

ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  

 ؾ٬ تعُِٝ ع٢ً أٌٖ ايهتاب .  75آي ػّشاْ:  چ    ﮲ے  ۓ  ۓ

ايتعُِٝ باؿهِ ع٢ً : ؾُٔ قٛضٙ  ،ٚايتعُِٝ ي٘ عس٠ قٛض
ؾدل َا بايك٬ح أٚ بعهػ٘ سيذطز ض٩ٜت٘ ايفياٖط٠، ٚتأٌَ 

نإ امُس٘  إٔ ضدًّا ع٢ً عٗٔس ايٓيبِّ اؿسخ  : " َعٞ ٖصا 
ٍَ اهلٔل  َُاّضا، ٚنإ ُٜهٔشُو ضغٛ ًَُٜٖكُب ٔس  َٕ ، عبَس اهلٔل، ٚنا

َََط  ٚنإ ايٓيٗب  َّا ؾأ ٜٛ ٔ٘ َٞ ب ٘ٔ قِس دًََسٙ ؼي ايٖؿطأب، ؾُأت ٔب
ُ٘، َا أنَجَط َا ُٜ٪َت ؾُذًَٔس، ِٓ ِٖ ايَع ُٗ ّٔ : ايًٖ َٔ ايَكٛ َٔ  ٌْ ٘ٔ ؟ ؾكاٍ ضد ٢ ب
ُُِت إٖيا أْ٘ ُٜٔشٗب اهلَل  ؾكاٍ  ًَِعُٓٛٙ، ؾٛاهلٔل َا َعًٔ : ) ٫ َت
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( ، أ٫ َا أعفيُو ٜا ضغٍٛ اهلل! تًو ٖٞ ايٓؿٛؽ 80ٚضغَٛي٘
ايهبري٠ ٚايعفي١ُٝ تٓفيط بؿُٛي١ٝ ٚتبشح عٔ اؾُاٍ ٫ عٔ 

 .ايهُاٍ

قاٍ  ٚغاض قشابت٘ َٔ بعسٙ ع٢ً ٖصا اغيٓٗر ٚإيٝو ٖصا اغيٛقـ : 
إٕ ؾ٬ْا ضدٌ قسم ؾكاٍ ي٘ ٌٖ  عُط بٔ اـطاب ضدٌ ي

قاٍ: ؾٌٗ ناْت بٝٓو ٚبٝٓ٘ َعا١ًَ؟  قاٍ  غؽياؾطت َع٘؟ قاٍ ٫.
ؾأْت ايصٟ ٫ عًِ  ٫. قاٍ ؾٌٗ ا٥تؽيُٓت٘ ع٢ً ؾ٤ٞ؟ قاٍ ٫. قاٍ

، ؾ٬  81يو ب٘ أضاى ضأٜت٘ ٜطؾع ضأغ٘ ٚخيؿه٘ ؼي اغيػذس. "
 س.تعُِٝ ع٢ً ايطدٌ سيذطز ض٩ٜت٘ ٜكًٞ ؼي اغيػذ

يكس ٖٚبٓا اهلل قسضات ًَٚهات عك١ًٝ َٔ أدٌ  تٛدٝٗٗا 
ٚاغتجُاضٖا ع٢ً أَجٌ ٚأَتع قٛض٠ ،َٚت٢ َا سازت عٔ ايططٜل 
ٚغًهت غري ططٜل ضب ايعاغيري ؾ٬ تٓتفيط َٓٗا إ٫ ايؿٛى 

 ٚاؿٓفيٌ ؼي ايسْٝا قبٌ اٯخط٠ .
سري ْؿرتٟ أدٗع٠ ؾٓشٔ ع٢ً ٜكري إٔ أؾهٌ ططٜك١ يًشكٍٛ 

ٗا ٖٛ ٚؾل ٚقؿ١  ) نتايٛز ( قاْعٝٗا ست٢ يٛ إْتادع٢ً أقك٢ 
نٓا غري َكتٓعري سيا ؼي تًو ايٛقؿ١ يعًُٓا بأِْٗ اعًِ ٚأخرب ، 

                                                           
 6783سواٖ اٌجخبسٌ  83
األثش وِبَي إىل  ذلزا  طشَمًب ٘زا األثش ٌٗ أوثش ِٓ طشَك ، ولذ خشَّج اٌشُخ األٌجبين سمحٗ اهلل" 81

 http://www.ahlalhdeeth.com" احلّبدٌ .رصسُسٗ
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اإلْػإ عًٝ٘ ايطدٛع إزي قاْع٘  –ٚهلل اغيجٌ ا٭ع٢ً  –ؾهصيو 
غعس أٚايتعطف ع٢ً اغيٓٗر اغيٓاغب يًشكٍٛ ع٢ً أؾهٌ ٚأطيٌ ٚ

 سٝا٠ هلصا اغيدًٛم.
 ؾٌٗ غٝكبٌ عكًو شيو ؟

ٖهصا ْهٕٛ قس قٓعٓا ؾهطْا ايصاتٞ، بكٞ نٝـ     
ضيهٔ ايػٝطط٠ ع٢ً اٯخطٜٔ ٚتػٝريِٖ ٚؾل ؾهط َعري ، 

 ؾٗصا ي٘ ؾإٔ آخط 
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  السادسالفصل 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

توجيه 
 اآلخرين
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قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما ال يريدون، ولكنك 
 فيما يريدونلن تستطيع إجبارهم على التفكير إال 

زاخٌ ايؿكٌ اغيسضغٞ ٚبعس َطٚض أنجط َٔ ؾٗط ع٢ً بسا١ٜ 
ايسضاغ١ ، ٚنعاز٠ اغيسضغري ايؿطح زاخٌ ايؿكٌ ؾسْٞ ٚنع 
أسس ايط٬ب أثٓا٤ ايؿطح ، ؾهً٘ تػري غطساْ٘ ٜعزاز اٖتُاَ٘ 
بسأ ٜكٌ قًت يعً٘ ايّٝٛ تعبإ َٔ أَٛض ٫ ْعًُٗا َٚٔ ايػس 

ايٛنع ٖهصا ٚايطايب  تهطضت ْؿؼ ايكٛض٠ ٚبعسٙ ٚاغتُط
 ٜعزاز ٚنع٘ غ٤ّٛا ؾكطضت إٔ أتهًِ َع٘ .

 بعس ْٗا١ٜ ايسضؽ طًبت ايطايب ٚدًػت َع٘ ع٢ً اْؿطاز:
ؾ٬ٕ أْت طايب دٝس َٚٔ عا١ً٥ َعطٚؾ١ ؼي اغيٓطك١، ٚقس نٓت 

 دٝسّا ؼي بسا١ٜ ايعاّ، َا ايصٟ سكٌ ؟
 ٫ ؾ٤ٞ ٜا أغتاش ٫ ؾ٤ٞ.

 ٠.ٚيهٓو تػريت نجريّا ؼي ايؿرت٠ اـري

 يعًٞ فٗس َتعب ٚاستاز إزي بعض ايطاس١ ؾكؾي.

فٗس َٔ َاشا، ثِ إٕ اغيػأي١ يٝػت ّٜٛ أٚ َٜٛري، بٌ أقبشت 
 ـياٖط٠ يسٜو عٓس طيٝع اغيسضغري.

 ٫ تؿػٌ بايو ٜا أغتاش .

 ٚبعس ْكاف طٌٜٛ قًت ي٘ :
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امسض يٞ إٔ أططح عًٝو ا٭غباب اغيتٛقع١ ٚأضٜس َٓو إٔ  -
 تكٍٛ ْعِ أٚ ٫.

 غتاش.تؿهٌ ٜا أ -

 َؿانٌ َٓعي١ٝ  -

- ٫ 

 َؿانٌ َاي١ٝ. -

- . ٫ 

 تػٝري ا٭قسقا٤. -

 قُت ٚطأطأ ضأغ٘ إزي ا٭غؿٌ . -

 ؾهطّا ٜا....  َع ايػ١َ٬ . -

 اتكًت بابٝ٘ ٚطًبت َكابًت٘.
ٚبعس سٛاض غاخٔ َع أبٝ٘ ٚن٬ّ نجري اتؿكٓا ع٢ً ايػبب 

 ٚنإ ػيا قاي٘ أ٫ب :
ٍ ايٛقت يكس تعطف أبين ع٢ً أقسقا٤ ايػ٤ٛ ٚأقبشٛا َع٘ طٛ

ٖٚٛ ٜػاٜطِٖ ٚضيؿٞ َعِٗ ٫ٚ ٜطز هلِ طًب ، بٌ إْ٘ ٜعٌُ 
ّ  هلِ ِٖٚ يٝػٛا َع٘ ؼي اغيٓعٍ  بعض ا٭ؾٝا٤ ؼي اغيٓعٍ إضنا٤ا
ٚنأِْٗ ٜتشهُٕٛ ب٘ عٔ بعس ) ضضيٛت نٓرتٍٚ( يكس غٝططٚا 

 عًٝ٘ ؾأقبض ٜعٌُ هلِ َا ٜطٜسٕٚ .
ؾاغتٛقؿتين ن١ًُ " ضضيٛت نٓرتٍٚ " ؾٗصٙ يٮدٗع٠ ٚيٝػت 
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يًبؿط ثِ ن١ًُ " غٝططٚا عًٝ٘ " ٚزاض  ؼي شٖين:  ٌٖ ضيهٔ 
تػٝري اإلْػإ اختٝاضّٜا بايطضيٛت نٓرتٍٚ ؟  ٚنٝـ ضيهٔ 

ايػٝطط٠ ع٢ً اإلْػإ َٔ قبٌ غريٙ ؟
ٚبعس تأٌَ اتهض إٔ ايكه١ٝ يٝؼ َتعًك١ بايؿطز ؾكؾي ، بٌ ضسيا 
ناْت ع٢ً َػت٣ٛ أنرب ٚامشٌ، يتؿٌُ اؾُاعات ٚايسٍٚ 

ت ، ٚاقكس قه١ٝ ػٝري ايطأٟ ايعاّ مٛ قه١ٝ َع١ٓٝ ٚاجملتُعا
باػاٙ َككٛز هلسف َطًٛب، ٚبعس ؼكٝل اغُيطاز تتػري اػاٖات 
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، ؾؿٞ ٚقت َٔ ا٭ٚقات اقتٓع ايهجري إٔ ايعطام ضيتًو أغًش١ 
ؾاٌَ ، ٚبعس ؾرت٠ َٔ ايعَٔ ْؿ٢ اغيجبتٕٛ ٚأعًٓٛا إٔ ايعطام  زَاض

٫ ضيتًو تًو ا٭غًش١ ، َٚع شيو بكٞ ايعكاب ع٢ً ايؿعب 
ايعطاقٞ ، َٚجًٗا ؼي يٝبٝا ٚغٛضٜا َٚايٞ ٚغريٖا نجري .

ْعِ يٝؼ قشٝشّا إ ْسعٞ أْٓا نش١ٝ َ٪اَط٠  ٚيهٔ َٔ اغيِٗ 
تػتٗسف  ٚغا٥ٌغيُاضغات ايتأنٝس ع٢ً ٚقٛعٓا نش١ٝ 

ايػٝطط٠ ع٢ً ايؿهط ٚتٛدٝٗ٘ مٛ أٖساؾِٗ ، قشٝض إٔ ٖٓاى 
ؾطٜل ؾتض اهلل ع٢ً بكريتِٗ ٚأضؾسِٖ إزي َعطؾ١ اؿل ٚاتباع٘ 

ِٖ ايٛقٛز اييت ؼتاد٘ ا٭١َ  –ق١ً  –ٚإٕ ناْٛا  –، ٖٚ٪٤٫ 
يتهؿـ اؿكا٥ل ٚتٓري ايططٜل ، َٚٔ أدٌ اغيػا١ُٖ ؼي تهجري 

ـري َعِٗ نإ ٖصا اغيكاٍ ٖ٪٤٫ َٚػاْستِٗ َٚس دػٛض ا
ٚاغيككٛز ٖٓا بٝإ ايططم ٚا٭غايٝب اغيػتدس١َ ؼي تٛدٝ٘ 
اٯخطٜٔ ، ٚايػعٞ ؼي تٛـيٝؿٗا ؼي اـري ٚؼكٝل َكاقس 

 ايؿطٜع١ .
ٚايٛغا٥ٌ يٝػت ٚيٝس٠ ايػاع١، ٚيهٓٗا ْتاز غٓٛات ٚخربات 
بؿط١ٜ، ٚاؿكٝك١ أْ٘ قبٌ ايتذاضب ا٫ْػا١ْٝ ٖٓاى نتاب ضب 

، اييت  ؾٝٗا ايبٝإ ايٛانض يتًو  ١ٓ ٖازٟ ايبؿط١ٜ ايرب١ٜ ٚغ
ايططم ٚايٛغا٥ٌ .

ٚايؿطع اؿهِٝ تعطض يتًو ايٛغا٥ٌ بأنجط َٔ أغًٛب  ، 
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 َٚٔ أِٖ تًو ا٭غايٝب :
 . ا٫ع٬ٕ قطاس١ عٔ تًو ايططٜك١ 
 . ًُٞايتطبٝل ايع 
 . ا٫ؾاض٠ إزي ػياضغات يتًو ايططٜك١  ٚاثطٖا 

" ٫تٗا ؼي ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٔ خ٬ٍ ٚغتتهض تًو ا٭غايٝب َٚسيٛ
. غا٥ٌ ايعؿط ؼي تٛدٝ٘ اٯخطٜٔ "ايٛ

يهٞ تػتطٝع تٛدٝ٘ ايػؿ١ٓٝ أٚ ايطا٥ط٠ أٚ ايػٝاض٠  إزي اػاٙ 
 َعري ، ؾ٬بس َٔ ث٬ث١ عٛاٌَ :

 . َعطؾ١ نٝـ تعٌُ ٚ خكا٥كٗا ٚططم ايتشهِ بٗا 
  ا٫ػاٙ اييت تػري إيٝ٘، ؾكس تهٕٛ َتذ٘ إزي سٝح

 زاعٞ يًتػٝري .تطٜس ، ؾ٬ 
 .٘ايٛد٘ اييت تطٜس تػٝري اػاٖٗا ي

، ؾًهٞ تػتطٝع تٛدٝٗ٘ إزي  -ٚاهلل أعًِ  -ٚنصيو اإلْػإ  
 :ؾهط َعري  ٚططٜل قسز ؾعًٝو بٗصٙ ايج٬ث١

 ، 

ٖٚصٙ ٜؿرتى ؾٝٗا ايهجري َٔ ايٓاؽ  إٕ مل ٜهٔ نًِٗ ،   
ًو اـكا٥ل إصيا تسضى بإسس٣ ايٛغًٝتري  أٚ ٖٚصٙ ايطبٝع١ ٚت

 نًُٝٗا : 
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  ، ٕايٛغ١ًٝ ا٭ٚزي  : َا ؼسخ ب٘ خايل اإلْػإ عٔ اإلْػا

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ ؾاـايل ٖٛ ا٭عًِ باـًل

چ قٛي٘ تعازي ؾُٔ أَج١ً شيو  14ادلٍه:  چٿ     ٿ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ڻڻ  

ھ  ے  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  

﮸    ﮵ۓ  ﮲   ﮳    ﮴  ۓے ﮷    ﮶ 

 .آي ػّشاْ چ  ﮹  ﮺

  . ايٛغ١ًٝ ايجا١ْٝ  : ايسضاغات ايبؿط١ٜ ٚايتذاضب اإلْػا١ْٝ 
ٚايؿطم بري  ايططٜكري إٔ ا٭ٍٚ دعَّا قشٝض ، ؾ٬ تسخً٘ 
استُا٫ت اـطأ، بُٝٓا ايجاْٞ ) باعتباضٙ ايبؿطٟ ( ؾٗٛ قابٌ 

جري٠ َٓٗا اخت٬ف ايب١٦ٝ يًكٛاب ٚقابٌ يًدطأ ٜٚتأثط بعٛاٌَ ن
 ٚاخت٬ف ايرتب١ٝ ٚغريٖا .
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ٖٚصٙ ؽتًـ َٔ فتُع إزي آخط ، َٚٔ َس١ٜٓ إزي أخط٣ ، َٚٔ 
ؾدل ٯخط ، ٚيهٔ مث١ أَٛض َؿرتن١  ٚقِٝ ؼي نٌ فتُع  
، ضيهٔ َعطؾ١ ٖصٙ ايكِٝ ٚتًو ا٭َٛض عٔ ططٜل ايسضاغات 

 ك١ .ايط١ًٜٛ ٚاغي٬سفي١ ايسقٝ

  : 

 ٖٚٛ ايجُط٠ اييت ٜػع٢ إيٝٗا َٔ ٜػتدسّ ايتٛدٝ٘ .
 

ٚغيا نإ سسٜجٓا عٔ ايٛغا٥ٌ ؼي ايتٛدٝ٘، ؾػٓكتكط ؼي 
اؿسٜح عٔ  ايططٜل ا٭ٍٚ َع ؾ٤ٞ َٔ ايططٜل ايجاْٞ ،ٚؾل َا 

ؼي ، ؾإزي ايٛغا٥ٌ ايعؿط٠  بٝٓ٘ اهلل ؼي نتاب٘ أٚ ضغٛي٘ 
 ٚؾل نتاب ضب ايرب١ٜ : َعطؾ١ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ
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 اقطأ ٖصٙ اٯٜات

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڌ  ڌ  ڎ      ڎ  چ  

  .احلدش چڑ  ک   

 اٌجمشح  چچ          ٹ    ٹ  ڤ  ڤ    ٹچ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ڻچ  

ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  

﮶  ﮷    ﮵ۓ  ﮲   ﮳    ﮴  ۓے  ے

  آي ػّشاْ چ﮸  ﮹ ﮺   

 چھ  ھ  ے          ے  ۓ    ھ      ھ    ہچ  

  األٔؼبَ

ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  چ  

 األٔؼبَ  چۇ  ۇ     ى 

 األٔفبي  چڱ                        ڃ   ڃ  ڃ    ڄڄ  چ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹچ  
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 اٌزىثخ  چڄ  ڄ  

 َىٔظ  چۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ     ڭ ڭ           ڭ  ٹچ  

 فبطش  چہ                گگ ک  ک  ک  گ   کڑ  چ  

                                    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻ  چ  

 غبفش  چے  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڇڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  ڇ        چ  

حمّذ:  چڌ  ڌ  
ٖصا ايهِ َٔ  اٯٜات ُٜعطٞ ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً إٔ ايعبس ٫ ُٜكسّ 

َكًش١  أٚ َٓؿع١ أٚ َتع١ ي٘ ،  ع٢ً عٌُ إ٫ سري ٜؿعط إٔ ؾٝ٘
ُُداَطب ٚتػٝري ؾهطٙ  َٚٔ ٖٓا ؾ٬بس َٔ بٝإ اغيكًش١ ٚاـري يً
عٔ اغيٛنٛع ٚإقٓاع٘ ظس٣ٚ اـري١ٜ ٚاغيٓؿع١ ي٘، َٚا مل حيكٌ 
شيو ؾًٔ تػتطٝع تػٝري ا٫ػاٙ ست٢ يٛ اغتدسَت ايك٠ٛ ٚايكٗط 

 . 82ب٘، ؾُع ظٚاٍ ايكٗط ٜطدع ايعبس إزي َا جيب َٚا ٖٛ َكتٓع 
ٖٚصا ايه٬ّ اٜكٔ ب٘ ايبؿط سسٜجّا ، ٚـيٗط ايعسٜس َٔ 
ايٓفيطٜات اييت تكٍٛ : ٫بس َٔ تػٝري ايكٓاعات  ٚا٭ؾهاض قبٌ 

                                                           
خهبد واٌزؼزَت ، و٘زا ِب فؼٍٗ لذ رغزخذَ اٌمىح ازُبٔب يف صسع اٌمٕبػبد ورغًُن االجتب٘بد ، ثؼذ اإل 82

 عخخ .اٌشُىػُىْ وغًنُ٘ ، ٌىٕهب يف إٌهبَخ غًن ِغزّشح وغًن فؼبٌخ ِغ اصسبة اٌمُُ وادلجبدئ اٌشا
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تػٝري ايٛاقع ، ٚيعٌ ا٫غتعُاض اؿسٜح  اقتٓع بٗصا،  ؾبعس 
ايتذاضب اغيطٜط٠ بسأ بايػعٚ ايؿهطٟ ٚأيػ٢ ؾهط٠ ايػعٚ 

 ايعػهطٟ إ٫ عٓس ايهطٚض٠ . 
ت تًو طبٝع١ بؿط١ٜ نإ ٫بس َٔ ايتعٜري ست٢ ؼي ٚغيا ناْ

  ڍڇ      ڍ    ڇڇ  ڇ  چ  اـري ٚاؿل ، قاٍ تعازي :

ٖٚصا َا صياضغ٘ ؼي سٝاتٓا اي١َٝٛٝ َع ،  احلدشاد چڌ  ڌ  ک   
أْؿػٓا ٚابٓا٥ٓا ٚنٌ َٔ ْطٜس إقٓاع٘ بكه١ٝ َا ، ػس أْا 

١ ، ٚع٢ً لتٗس ؼي ؼبٝب ا٭َط ي٘ ٚبصٍ اؾٗس ؼي تعٜري ايكهٝ
َكساض لاسٓا ؼي شيو ٜهٕٛ ايعطا٤ ايبعسٟ، أٚ ع٢ً َكساض 

 لاسٓا ؼي تػٝري ؾهطٙ مٛ تًو ايكه١ٝ ٜهٕٛ تػٝري اػاٖ٘.
ٚؼي عكطْا اؿسٜح َٚع ايتكسّ ايتهًٓٛدٞ ٚعكط ايػطع١ 
أقبشت ؾٕٓٛ ايتعٜري نجري٠ َٚتٓٛع١ َٚتذسز٠ ، ٚنًٓا ًُٜؼ 

شيو

 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ڭ چ 

134اٌجمشح:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈۈ

                                                           
 . ساخغ ِمبٌٕب " ِفزبذ اٌشُطبْ " 83
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َّ انَكِرَو انرجُم املسهُى: "  لبي  ًُّىا انعََُب انَكِرَو . فإ  84" ال ُتَس

ع٢ً ايٓؿؼ غًبّا أٚ اجيابّا  اتأثريٖ اٚ، ٚهل اي٘ َسيٛهل ١نٌ يؿفي
، ٫ٚ ٜٓبػٞ إيػا٤ تأثري  اختٝاض ا٭يؿاـي ع٢ً اغيكابٌ، َٚٔ أدٌ 

 ايكٓاعات بايؿهط٠ ٚقبٛهلا، َع أْٗا َطؾٛن١ ٚغري تػٝري
قشٝش١ ُٜػتدسّ تػٝري اغيكطًشات ٚايهًُات يٝكٌ تأثريٖا 
ع٢ً ايٓؿؼ أٚ ٜتشٍٛ إزي تأثري اجيابٞ بسٍ ايػًيب ، َٚٔ شيو 

 بػرييٝؿطبٔ أْاؽ َٔ أَيت اـُط ، ٜػُْٛٗا : "    قٛي٘ 
ًِ بتشطضيٗا ، ؾًهٞ ٜتِ قبٍٛ ؾطب اـُط ) َع ايع 85.." امسٗا

( ُٜػتبسٍ باغِ آخط َكبٍٛ ٚقبٛب ؾبسٍ اـُط ُٜكاٍ " 
 َؿطٚبات ضٚس١ٝ " أٚ غريٖا َٔ ا٭مسا٤ .

َٚا ْٜكاٍ عٔ اـُط  ْٜكاٍ عٔ غريٙ ، ؾبسٍ " ايطبا " ْتػ٢ُ " 
ؾٛا٥س " ٚبسٍ اغيٓهط  اـطأ ٚبسٍ ايؿاغل اغيططب ٚضسيا اغيُجٌ 

سٍ اؿسٚز ايؿطع١ٝ ،ٜٚعٖبط عٔ ايعْا باؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ٚب86
 87ايكٛاْري ٚغريٖا نجري 

                                                           
 2247سواٖ ِغٍُ  84
 5454صسُر اجلبِغ ٌألٌجبين  85
 ٌُظ مجُغ ادلّثٌٍن وادلطشثٌن ، وإمنب اٌغبٌت  86
 امتىن أْ َٕربٌ ٌٕب ِٓ جيّغ ادلصٍسبد احلبٌُخ وَمبسهنب ثأصٍهب. 87
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َٚع ايٛقت تكبض اغيكطًشات اؾسٜس٠ ٖٞ ايػا٥س٠ ، ٚتهٝٝع 
اغيكًشات ا٭ق١ًٝ َٚع٘ ُُٜش٢ ايتأثري ايػًيب يتًو اغيكطًشات 
، ؾٝكبض َٔ ضياضؽ تًو ا٭عُاٍ َكبٍٛ بٌ ٚضسيا قبٛب 

 ٚػيسٚح .

٬ّ ٚايصٖاب ب٘ إزي َا ٜطٜس ايًشٔ  ايكسض٠ ع٢ً ؼٜٛط ايه
إصيا أْا بؿط ، ٚإْهِ  اغيتشسخ  َٚٓ٘ َا دا٤ ؼي اؿسٜح "

ؽتكُٕٛ إيٞ ، ٚيعٌ بعههِ إٔ ٜهٕٛ أؿٔ عذت٘ َٔ 
بعض ، ٚأقهٞ ي٘ ع٢ً مٛ ػيا أمسع ، ؾُٔ قهٝت ي٘ َٔ سل 

،  88"أخٝ٘ ؾ٦ٝا ؾ٬ ٜأخص ، ؾإصيا أقطع ي٘ قطع١ َٔ ايٓاض
ؾأقهٞ ي٘ " أٟ حيكٌ ع٢ً َا  ٖهصا تهٕٛ ْتٝذ١ ايًشٔ "

ٜطٜس ٚإٕ مل ٜهٔ سكّا ، ؾإشا نإ ٖصا عٓس خري ايبؿط 
ؾهٝـ بػريٙ، َٚا ْؿاٖسٙ َٔ ؼ٬ًٝت َٚٓاـيطات ٚسٛاضات 
خري ؾاٖس ع٢ً شيو ، ؾا٭خباض ٚاسس٠ ، ٚيهٔ يهٌ قٓا٠ 
ؼًًٝٗا ٚايصٟ تػع٢ َٔ خ٬ي٘ إزي اٜكاٍ ضغايتٗا ٚظضعٗا ؼي 

 شيو ايًشٔ ؼي ايكٍٛ ، نُا أْٗا شٖٔ اغيؿاٖس، ٚتػتدسّ ؼي
تػتهٝـ ٚؼاٚض َٔ ٜطغذ قُٝٗا َباز٥ٗا َٚا تػع٢ إيٝ٘ ، 

                                                           
 6967سواٖ اٌجخبسٌ  88
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ٚنٌ ٖصا ٚشاى زٕٚ إٔ ٜؿعط اغيكابٌ بصيو ، ٚتًو ٖٞ خطٛض٠ 
 ايًشٔ . 

ـَ غٝس أٌٖ ايبكط٠ ٚاغتُع يتًو ايكك١  :دا٤  نإ ، ٚا٭سٓ
 ؾان٬ ؾكٝشا َؿٖٛا، ؾكسّ ع٢ً عُط ؾشبػ٘ عٓسٙ غ١ٓ ٜأتٝ٘

ّٜٛ ٚي١ًٝ، ؾ٬ ٜأتٝ٘ عٓ٘ إ٫ َا حيب، ثِ زعاٙ ؾكاٍ: )تسضٟ  نٌ
َٕٓ قاٍ :"   ٫! قاٍ: )إٕ ضغٍٛ اهلل  :مل سبػتو عين؟( قاٍ ٔإ

َِ َٓأؾَل اِيَعًٔٝ ُُ ١ََٔٓ اِي ٙٔ اُ٭ َٖٔص ََا َأَخاُف َع٢ًَ  ََٛف  ، ثِ قاٍ: 89"َأِخ
 َٓاؾكا عًِٝ ايًػإ، ٚإٔ ضغٍٛ اهلل  )خؿٝت إٔ تهٕٛ

 .َ٪َٓا، ؾامسض إزي َكطى ٚأضدٛ إٔ تهٕٛ سصضْا َٓ٘،
أْ٘ أنجط َا خياف عًٝٓا ، َٚا شاى ٚاهلل أعًِ إ٫ ـؿا٥٘ 
ٚتًبػ٘ سيا يٝػؿٝ٘ ٚقسضت٘ ع٢ً ؼٜٛط ايباطٌ ٚػيا دا٤ ؼي 

ٜعريِٖ بؿكاست٘ ٚبٝاْ٘ ٜهًِٗ تؿػري اغيٓاؾل عًِٝ ايًػإ 
 .90ظًٗ٘

 

 

                                                           
ُىطٍ يف اجلبِغ اٌصغًن  وامحذ شبوش يف ويف سواَخ وً ِٕبفك ػٍُُ اٌٍغبْ  صسسٗ اٌغ 89

  ِغٕذ االِبَ أمحذ وغًنُ٘
 حمّذ اثى ص٘شح  يف ِمذِخ وزبثٗ : ربسَخ ادلزا٘ت ادلؼبصشح  93
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أْ٘ قاٍ يؿدل أْ٘ مث١ ٚي١ُٝ  91ػيا ُٜصنط ؼي ايٓٛازض إٔ اؾعب
ؼي اغيهإ ايؿ٬ْٞ ) ٖٚٛ غري قازم ( ، ؾصٖب ايطدٌ ٚمل 
ٜطدع ، ثِ أخرب ضد٬ّ آخط ؾصٖب ٚمل ٜٚطدع ٚثايح ٚضابع ، ٚغيا 
ضأ٣ اؾعب اِْٗ ٜصٖبٕٛ ٚمل ٜعٛزٚا قاٍ : يعً٘ مث١ ٚي١ُٝ ؾع٬ّ 

 ؾصٖب إزي اغيهإ .
اغيػتٜٛات ٚؼي خطط ايٛغا٥ٌ ٚانجطٖا تطبٝكّا ع٢ً طيٝع أَٔ 

كتًـ اجملا٫ت ْفيط١ٜ " نٓصب نٓصب ست٢ ُتك٘سم " ، ٚ أـيٓٓا 
عاد١ إزي َطادع١ بعض ا٭َجاٍ يسٜٓا ٚاييت ضغدت اَٛض قس ٫ 
تهٕٛ قشٝش١ ؾُج٬ّ " َا ؼي زخإ َٔ غري ْاض " " سبٌ 
ايهصب قكري " ، ٚايٛاقع ٜؿٗس أْ٘ ٜٛدس غشب َٔ ايسخإ 

ب ايصٟ اغتُط يكطٕٚ َٔ ٚب٬ ْاض، نُا ٜٛدس بعض ايهص
 ايعَٔ ست٢ انتؿؿت اؿكٝك١ .

إٕ تهطاض أٟ قه١ٝ ٜعطٞ ضغاي١ ؼي ايعكٌ اي٬ٚاعٞ  ٜٚطغذ 
اغيع١ًَٛ ؼي ايعكٌ ايٛاعٞ ٜٚسؾع قاسبٗا إزي تبين َٛقـ أٚ قٍٛ 

                                                           
٘ى شخصُخ راد أصً زمُمٍ َذػً : شؼُت ثٓ خجًن، ولذ وٌذ يف عٕخ رغغ ِٓ  أشعب 91

ّّش أشؼت زىت أَّبَ خالفخ ػثّبْ ثٓ ػفبْدمبٌُه اذلدشح، ووبْ أثىٖ ِٓ  )   ادلهذٌ، ولذ ُػ
http://ar.wikipedia  ) 
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ٜٚساؾع عٓ٘ بؿس٠ ٜٚطز نٌ َٔ ٜٓهط ٖصا ايكٍٛ أٚ ٜػتٗذٔ 
 شاى ايؿعٌ .

" ايك٠٬ " ؼي أنجط َٔ  يكس ؼسخ ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ  قه١ٝ
َٛنعّا ، ٖٚصا ب٬ ؾو َ٪ؾطّا ٚانشّا ٚزي٬ّٝ قاطعّا ع٢ً  50

عفي١ُ ؾأْٗا ٚاُٖٝتٗا ؼي ايسٜٔ ، َٚجًٗا ايكٝاّ ٚايعنا٠ 
ٚاؿر ٚغريٖا ، َٚٔ اغيعطٚف إٔ َ٪ؾط ايعسز ؼي ايكطإٓ زيٌٝ 

 ع٢ً ا٭١ُٖٝ.
ع١ًَٛ َٚٔ اغيِٗ ايتؿطٜل بري ايتهطاض ٚايٓػذ ، ؾايٓػذ إعاز٠ اغي

بايططٜك١ ْؿػٗا أَا ايتهطاض ؾٗٛ إعاز٠ اغيع١ًَٛ أٚ ايكه١ٝ 
 بططم كتًؿ١ َٚتٓٛع١ .

أَا ؼي ايعكط اؿسٜح ؾ٬ أـئ أْ٘ َط ع٢ً ايبؿط١ٜ َجً٘ 
اغتدساَا يٛغ١ًٝ ايتهطاض ، ؾتك١ٝٓ ايكٛت ٚايكٛض٠ ٚاؿطن١ 
ٚاـسع  ٚتٓاقٌ اغيعًَٛات اتاس١ ايؿطم ايهجري٠ يتكسِٜ اغيع١ًَٛ 

ايكه١ٝ بكٛض٠ كتًؿ١ شياَا ، ٚضسيا بعهؼ اؿكٝك١ ، أٚ 
ؾع٢ً غبٌٝ اغيجاٍ " تعاٍ إزي سٝح ايٓه١ٗ " ٚاؿكٝك١ " تعاٍ إزي 
سٝح ايٓهب١ " ، أٚيٝؼ ايتسخري ْهب١ باعرتاف أطبا٤ ٚعك٤٬ 
ايعامل ، َٚجًٗا قه١ٝ ا٫ضٖاب ٚقه١ٝ ايكسٚات ، َٚٔ أؾٗط 

قهاٜا اغيطأ٠ ايعطب١ٝ أٚ  ا٭َج١ً ؼي ٖصا اغيٛنع بايصات  قه١ٝ اٚ
اغيػ١ًُ أٚ ايؿطق١ٝ ، ؾٗٞ َفي١ًَٛ أٚ َٗه١َٛ اؿكٛم ٖٚٞ 
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َفي١ًَٛ َٔ ايطدٌ ٖٚٞ َفي١ًَٛ َٔ اجملتُع ٖٚٞ َفي١ًَٛ  
 ايعازات ٚايتكايٝس ٚغًػ١ً ط١ًٜٛ عطٜه١ ُتكسّ يًُذتُع عرب :

 . َػًػ٬ت زضا١َٝ 
 . بطاَر سٛاض١ٜ 
 . أخباض اْتكا١ٝ٥ 
 . قٛض  إدطا١َٝ 
 ١َٜٝٛ . َكاب٬ت 
 . ؼ٬ًٝت ْػا١ٝ٥ 

 غريٖا نجري ٚ 
ؾبعس ٖصا ايهِ اهلا٥ٌ ٚاغيربَر ٫ تػتػطب إ ٜهٕٛ َٔ بٝٓٓا 
َٔ ٜطزز تًو ايكه١ٝ ٜٚٓانٌ َٔ ادًٗا بك٠ٛ َٔ اؾٓػري ، ٫ٚ 
تػتػطب سري ٜتػري ٖصا اغيتشسخ بعس  اغيطادع١ ٚ اغُيساضغ١  

 ٚاغيٓاقؿ١ ؾتٓذًٞ ي٘ اؿكٝك١ ٜٚفيٗط ي٘ اغيػتٛض .

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   چ

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ
  23األػشاف: 
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ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ 

 123طٗ:  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

َٔ ايسٚاؾع ايػطٜع١ٜ يإلْػإ سب ايؿهٍٛ ٚايػعٞ ؼي 
َعطؾ١ اغيُٓٛع ، ٚنُا ٜكٛيٕٛ انتؿاف اجملٍٗٛ ٚاؿطم ع٢ً 

" نٌ ػيٓٛع َطغٛب " ، ؾتؿاقٌٝ ا٭سساخ ٚزٚاؾعٗا قس ؽؿ٢ 
ٚسٝٓٗا تبسا ضس١ً ايبشح ٚسب اؿكٍٛ ع٢ً اجملٍٗٛ ػيا ُٜعطٞ 
ايؿطق١  يكبٍٛ شيو اجملٍٗٛ َٔ أٟ َكسض  ٚبأٟ ؾهٌ 

 يتشكٝل ا٫ؾباع ايؿهٛيٞ يًعبس .

دسَٗا َع آزّ أٍٚ َٔ عطف تًو اؿكٝك١ ٖٛ ايؿٝطإ ، ؾاغت
  ٕٛؾكاٍ ي٘ : إصيا ْٗاى اهلل عٔ تًو ايؿذط٠ خٛؾّا إٔ ته

َُبٓطٔ ٖٚٛ : غياشا ْٗاى اهلل  ًَهّا أٚ َٔ اـايسٜٔ ، ٚمث١ غ٪اٍ 
، ٚغيا  عٔ ا٭نٌ َٔ ٖصٙ ايؿذط٠ ؟ ػيا أثاض ؾهٍٛ آزّ 

يٝؼ يسٜ٘ إداب١ ٚاؾ١ٝ، دا٤ ايؿٝطإ يٝكسّ ي٘  نإ 
أنس َٓ٘ إ٫ با٭نٌ َٔ ايؿذط٠ ) ا٫قرتاح ايصٟ ٫ ضيهٔ ايت

 ٖٚٛ َا ٜػع٢ إيٝ٘ ايؿٝطإ (    

َٚٔ ٖصا ايباب تسخٌ ايهجري َٔ ايكِٝ ٚاغيباز٨ زٕٚ إٔ ٜؿعط 
اغيكابٌ ، ؾٗٓاى ايهجري َٔ ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع اييت ٫ ٜػتطٝع 

ايؿطز َعطؾ١ سكا٥كٗا ٚزٚاؾعٗا ، ؾٝدطز يٓا احملًًٕٛ 
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ََٔ ٜهع يٝهعٛا ايٓكاؿي ع٢ً اؿطٚف  ، َٚ ٔ اغيتؿل عًٝ٘ إ 
 ايٓكاؿي ٖٛ َٔ جيعٌ ايه١ًُ ُتكطا نُا ٜطٜس ٖٛ .

ٚاغيتأٌَ ؼي سٝات٘ غ٬ٝسقي ايهِ اهلا٥ٌ َٔ اؿكا٥ل ٚايٓفيطٜات 
ٚاييت تكطف ع٢ً أغاغٗا ٜٚبين َٛقؿ٘ ع٢ً ن٥ٛٗا  يٝؼ 

 َكسضٖا اغيع١ًَٛ بصاتٗا ٚإصيا ططٜك١ ؼًًٝٗا ٚ تربٜط زٚاؾعٗا. 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ی  ی  ی     ىئچ 

  91 - 93احلدش:  چ

ٔٔ عبإؽ  َٕ ٔعٔهرَي  }عٔ اب َٔ َدَعًُٛا اِيُكِطآ ٌُ {اٖئصٜ .قاٍ ِٖ أٖ
ََٓٛا ببعٔه٘ ٚنَؿطٚا ببعٔه٘ .  92ايهتأب، َدٖع٩ُُٚٙ َأدعا٤ّ، ؾآ

ٖؽي نٓا ؼي كِٝ أيباْٝا ) اٍٚ كِٝ بعس 1413ؼي قٝـ  عاّ 
ْا أسس ا٭خ٠ٛ ٖٓاى إٔ ايػطب طًب غكٛؿي ايؿٝٛع١ٝ ( ، ؾاخرب

ٚظاضات ٖٞ ايسؾاع ٚايرتب١ٝ  ١َٔ اؿه١َٛ اؾسٜس٠ ث٬ث

                                                           
 4735سواٖ اٌجخبسٌ  92
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ٚا٫ع٬ّ ٚتطى ايبك١ٝ يًشه١َٛ ؽتاض َٔ تؿا٤ ، ٚيو إٔ ؽُٔ 
 ! ١غياشا ٖصٙ ايج٬ث

سري ُتعطض عًٝٓا قهاٜا ٚأسٛاٍ اغيػًُري َٚا ُٜعاْْٛ٘ َٔ قتٌ  
ث١ٝ ؼي ا٭نٌ ٚايؿطب ٚتؿطٜس، ؾإْ٘ ُٜطًب َٓا اغيػاعس٠ اإلغا

ٚاـٝاّ ٚغريٖا َٔ اغيازٜات ، أَا اغيػاعسات اؾٖٛط١ٜ ؼي بٓا٤ 
اإلْػإ ٚق٬س٘ ؾ٬ ُتكسّ يٓا ، ٚتبك٢ ؼي أدٓس٠ ؾطٜل َعري 
ٚد١ٗ َتدكك١ ، يصا ؾإْا ٬ْسقي أْا لُع تربعات يتًو 

 اغيػاعسات اإلْػا١ْٝ ؾٓشٔ ْبين دػس ِٖٚ ٜتٛيٕٛ ايؿهط .

عطض َككٛز ٖٚسؾ٘ َٓؿٛز، ٚاغيؿه١ً إٕ ٖصا ايتبعٝض يً
ايهرب٣ سري ْكبٌ شيو ايتبعٝض ْٚعتربٙ ْكطّا َ٪ظضّا ؼي 
َػاعس٠ اخٛآْا، ْٚٓفيط َٔ ايعا١ٜٚ اييت ُٜطٜسٖا اٯخطٕٚ 
ْٚٓػ٢ أٚ ْػض ايططف عٔ ايعٚاٜا ا٭خط٣ ؾتهٕٛ ايكٛض 
َؿ١ٖٛ بعهٗا طيٌٝ ٚايبك١ٝ قبٝض ؾايٓتٝذ١ إٔ ايكٛض٠ ايه١ًٝ 

 قس ُتػٝٓب عٔ ايكٛض٠ شياَّا سري ُٜطاز ا٫ تطاٖا.غري دٝس٠ ،  ٚ

إٕ قه١ٝ ايتبعٝض خطري٠ ٚقس ٜػؿٌ عٓٗا ايهجري َٔ ايٓاؽ ، 
َٚٔ ٖٓا ناْت ايعكٛب١ ايطبا١ْٝ ؼي ايساضٜٔ : اـعٟ ايسْٝا ٚ 
أؾس ايعصاب ؼي اٯخط٠ يًُُاضغري يصيو، َٔ ايكسِٜ ٚاؿسٜح 
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ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃچ 

ژ  ژ  ڑ    ڈڌ   ڎ  ڎ  ڈ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 85اٌجمشح:  چک  گ  گ    گ  گ  ڳ     کڑ   ک  ک

" ايعاطؿ١ ؼي ايتعطٜـ ايعاّ، ٖٞ ساي١ ش١ٖٝٓ نجٝؿ١ تفيٗط 
ٚيٝؼ َٔ خ٬ٍ بصٍ دٗس  اؾٗاظ ايعكيببؿهٌ آيٞ ؼي 

 َُسَضى، ٚتػتسعٞ إَا ساي١ ْؿػ١ٝ إجياب١ٝ أٚ غًب١ٝ. 

 : خكا٥ل ايعٛاطـ

 

  : اػاٙ  ؾٓشٔ ٫ ْٛيس ٚبساخًٓا عاطؿ١ا٫نتػاب
تهطاض ؾدل أٚ ؾ٤ٞ َعري ٚإصيا تتهٕٛ ايعاطؿ١ َٔ 

 ع ايعاطؿ١.أتكاٍ ايؿطز سيٛنٛ

  َٔ شات قبػ١ اْؿعاي١ٝ : ؾايعاطؿ١ تتهٕٛ َٔ فُٛع١
ا٫ْؿعا٫ت اغيتبا١ٜٓ تسٚض سٍٛ َٛنٛع ٚاسس، ٚقس تجري 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اْؿعاٍايعاطؿ١ ايٛاسس٠ أنجط َٔ 

ح إٔ ايعاطؿ١ دع٤ أغاغٞ َٔ اؽاش ايسضاغات اؿاي١ٝ تكرت
 93قطاضات اإلْػإ ٚؽطٝط٘ يًشٝا٠"

ؾايعاطؿ١ دع٤ اغاؽ َِٚٗ َٔ اإلْػإ ٚضسيا ٖٛ اؾع٤ ا٭ِٖ ؼي 
ؼطٜو ايعبس مٛ ايعٌُ، ٚست٢ ايعكٌ ٜػتدسّ اغيعًَٛات 
ٚتطتٝبٗا ٚضقسٖا ندط٠ٛ مٛ اهلٝذإ ايعاطؿٞ ٚايصٟ بسٚضٙ 

ا ناْت ايعاطؿ١ أق٣ٛ نإ ٜسؾع اإلْػإ إزي ايعٌُ ، ٚنًُ
 ا٫ْسؾاع ٚايبصٍ ٚايتشٌُ أنرب ٚايعهؼ قشٝض .

ٚعًٝ٘ إشا أضزت زؾع اإلْػإ مٛ عٌُ َعري َا عًٝو إ٫ بٓا٤ 
ايعاطؿ١ يسٜ٘ اػاٙ ٖصا اغيٛنٛع ، ٚابؿط بايٓتا٥ر اغيبٗط٠ عٓس 

 لاسو ، ٚبٓا٤ ايعاطؿ١ ٜعتُس ع٢ً أَطٜٔ َُٗري : 

 َعًَٛات َك١ٓٓ.  .1

 ع١ اغيؿاعط ايبؿط١ٜ.  إزضاى طبٝ .2

ؾاإلْػإ حيب ٜٚهطٙ ٚخياف ٜٚطدٛ ٜٚؿطح ٚحيعٕ ٜٚطغب 
ٜٚطٖب ، ٚنٌ ٖصٙ ٜتبعٗا أعُاٍ أٚ ضزٚز اؾعاٍ َتبا١ٜٓ عػب 

 اغيٛقـ ٚاغيع١ًَٛ .
                                                           

93
 http://ar.wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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َٚٔ ٖٓا نإ ايؿاضع اؿهِٝ ُٜعطٞ اغيعًَٛات اييت تبين ٖصٙ 
ايعاطؿ١ بكٛض٠ َتٛاظ١ْ ػعٌ ايعبس ٜػري غط٢ ضاغد١ ؼي 

ات٘ زٕٚ تعجط أٚ اغتعذاٍ ، ؾاؿب ؼي اهلل ٚايبػض ؼي اهلل سٝ
ٚاـٛف َٔ اهلل ٚضدا٥٘ ٚؼبٝب اإلضيإ ٚ ايرتغٝب باؾ١ٓ 
ٚبػريٖا ٚايتبػٝض َٔ ايهؿط ٚايرتٖٝب َٔ ايٓاض نٌ ٖصا 
ٚشاى ٚؾل َعًَٛات ؾٝٗا إطياٍ أسٝاْا ٚتؿكٌٝ ؼي اسٝإ اخط٣ 

 ، ٖٚصا أَجًت٘ نجري٠ ؼي ايهتاب ٚايػ١ٓ .

يكس أزضى شاى بعض بين ا٫ْػإ، ٚأٚغًٛا ؼي تطغٝذ ايعٛاطـ ٚ
ٚاغيؿاعط ػاٙ قهاٜا َع١ٓٝ عػب َا ٜطٜسٕٚ ٚبأغايٝب َتٓٛع١ 

بايكٛت ٚايكٛض٠ ٚاؿطن١ ٚاإلثاض٠ ٚيػ١ ا٭ضقاّ  ،ٚنجري٠
ٚغريٖا، ؾايكتٌ ٚايتؿطٜس ٚ ايتعصٜب ٚاْتٗاى ا٭عطاض ٚايكػ٠ٛ 

رتاؾ١ٝ يعضع عاطؿ١ ع٢ً ايطؿٛي١ نٌ ٖصا ٜٛـيـ بططٜك١ اس
َع١ٓٝ ػاٙ ٖصا اغيٛنٛع يس٣ اغيػتكبًري ، ٚايٓتٝذ١ ايطبٝع١ٝ ٖٞ 
اؿطن١ ايبؿط١ٜ ؼي سٌ ايكه١ٝ ثِ ُٜكٓسّ اؿٌ ؾٝكبً٘ ايٓاؽ 
ست٢ يٛ نإ َطؾٛنّا عك٬ّ ٚؾطعّا ٚعطؾّا ، يهٔ َٔ أدٌ 
َعاؾ١ تًو اغيفياٖط ايعاطؿ١ٝ ٚايكٛض اغيُكٛت١ ، ٚايًبٝب 

 !باإلؾاض٠ ٜؿِٗ !
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إٕ بري ٜسٟ ايػاع١ قاٍ : "  إٔ ضغٍٛ اهلل   عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 
ب ؾٝٗا ايكازم م ؾٝٗا ايهاشب ، ٚ ٜهٖصاع١ ، ٜكٖسغٓري خٓس

ٖٛ ٕ ؾٝٗا ا٭َري ، ٚ ٜٓطل ؾٝٗا ، ٚ ٜ٪شئ ؾٝٗا اـا٥ٔ ، ٚ خي
 قٌٝ : اغيط٤ ايتاؾ٘ ٜتهًِ ؼي أَط ايطٜٚبه١قٌٝ : ٚ َا  ايطٜٚبه١

 ايعا١َ 

قٛض٠ ي٬ْك٬ب ايؿهطٟ ٚا٫دتُاعٞ َٚٓ٘ ْطل ايطٜٚبه١ ، 
يٝػت ايكه١ٝ ٚدٛز ايطٜٚبه١ ٚيهٔ اغيؿه١ً ٖٞ ايػُاح ي٘ 
بايه٬ّ ، ٚمل ٜهٔ هلصا ايطٜٚبه١ إٔ ٜتهًِ إ٫ سري ُأعطٞ 
ايؿطق١ ٚأخص َا يٝؼ ي٘ ؾٝ٘ سل ، ٚإ٫ ؾًٛ أٜكٔ ايٓاؽ أْ٘ 

 ضٜٚبه١ غيا اغتُعٛا ي٘ .

ط مت قًب اغيٛاظٜٔ عٓس ايٓاؽ ؾأقبض ايهاشب قازم ٚسيع٢ٓ آخ
ٚايكازم ناشب ٚايطٜٚبه١ ؾدل َِٗ ٚضَع ُٜطدع إيٝ٘ ؼي 

 ا٭َٛض ايهبري٠ يعا١َ ايٓاؽ .

يهٌ فتُع ضَٛظٙ ٚقازت٘ ايصٜٔ ُٜطدع إيِٝٗ عٓس ايؿسا٥س 
ٚاغيٗاّ ايكعب١ ٚايكهاٜا اييت تِٗ ايعُّٛ ، ٖٚصٙ ايطَٛظ إصيا 

ٖا ٚإلاظاتٗا ٚتػًٝؾي ايه٤ٛ عًٝٗا ُتعطف َٔ خ٬ٍ إبطاظ
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ٚايتصنري سيا شيتًه٘ َٔ َٛاٖب ٚقسضات ، ؾًٝػت ١َُٗ 
، ٚيهٔ  -ٚإٕ نإ هلِ زٚض ؼي شيو  –ايطَٛظ  إبطاظ شٚاتِٗ 

تًو ١َُٗ ايٓاؽ، ٚإٕ ؾ٦ت ؾكٌ ١َُٗ ا٫ع٬ّ ؼي ايٛقت 
 اؿانط بايسضد١ ا٭غاؽ .

َُٔ ٜطؾع٘ اإلع٬ّ ٜٚربظٙ ُٜٚفيٗطٙ بايكٛض٠ اغُي ُٓع١ ايكٛض٠ ؾ ً
ايرباق١ ايكٛض٠ اغيؿطق١ غٝهٕٛ ٖٛ ايطَع ، ٚاغيتأٌَ ؼي ٚاقعٓا 

َٔ اؾٓػري عٔ َجًِٗ ا٭ع٢ً  94ٜط٣ شيو ، ؾًٛ غأيت ايؿباب
ٚايؿدل ضقِ ٚاسس يسِٜٗ ) َعاقط ( غتذس غايب اإلدابات 
إَا ؾٓإ أٚ ؾٓا١ْ أٚ ٫عب نط٠ ، ٚايػبب ؼي شيو ٖٛ ايسٚض 

يؿدكٝات َٔ سٝح اغيكاب٬ت ٚتعفيِٝ ا٫ع٬َٞ ؼي إـيٗاض ٖصٙ ا
ا٫لاظات اي١ُٖٝٛ ٚؼًٜٛٗا إزي إلاظات ٚط١ٝٓ ٚعاغي١ٝ 
باإلناؾ١ إزي ايهذ اغيايٞ عًِٝٗ ٚهلِ ، ٬َٚسكتِٗ با٭نٛا٤ ؼي 
نٌ سطن١ ٚغه١ٓ، ؾُٔ ايطبٝعٞ تكًٝسِٖ ؼي ًَبػِٗ 
َٚأنًِٗ ٚأؾهاهلِ، ؾِٗ ايطَٛظ ايٛط١ٝٓ ٚ ايُٓاشز ا٫ْػا١ْٝ، 

 ؼي أَٛض ايعا١َ !!   ٖ٪٤٫ طب بعس شيو إٔ ٜتشسخؾٌٗ تػتػ
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ٜكٛيٕٛ " ايهجط٠ تػًب ايؿذاع١ " ، َٔ طبٝع١ اإلْػإ إٔ ٜٓفيط 
إزي ايهجط٠ ع٢ً أْٗا قشٝش١ أٚ سل  زٕٚ ايتأٌَ ؼي اؾٛاْب 
ا٭خط٣ يصا دا٤ ايؿاضع اؿهِٝ ؼي َعاؾ١ ٖصٙ ايكه١ٝ 

ڱ  ں  ں  ڻ  چ تعازي :ٚتكشٝض ايٓفيط إيٝٗا، ؾكاٍ 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ہۀ     ڻ  ۀڻ   ڻ  

ۈ  ٴۇ    ۈۆ   ۆ  چ  : ٚقاٍ 133ادلبئذح:  چھ  ھ  

ې       ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

خب  چ  : ، ؾطاع١ ايهجط٠ َكريٖا ايه٬ٍ ٚقاٍ 116األٔؼبَ:  چ

ؾُُٗا ،  133َىعف: يب   جت  حت  خت     مب  ىب
ؾايهجط٠ ِٖ غري اغي٪َٓري ، ثِ أضؾس إزي اغيٝعإ اؿل سطقت 

    ٺ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ ٖٚٛ ا٭سػٔ ؼي ايعٌُ 

ٚأؾاض إٔ َعٝاض آخط ٖٚٛ ،  2ادلٍه:  چٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿٿ

َّ رسىَل اهلِل :"    ايسضي١َٛ ؼي ايعٌُ ؾؿٞ اؿسٜح ُسِئَم : أيُّ  أ
 .95وإٌ َقمَّ " أِدوُيه" قبل  انعًِم أَحبُّ إىل اهلِل ؟
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اَاّ تًو اؿكا٥ل ٜأتٞ اقشاب ايؿهط يٝعدٛا سيذُٛع١ 
نبري٠ َٔ اٯضا٤ ٚا٫ططٚسات اييت ؽسّ قه١ٝ َع١ٓٝ ٚتطغِ 
ططٜكّا قسزّا ؼي ايتؿهري سٝاٍ ٖصٙ ايكه١ٝ ، ؾُع ايهذ 
ايهبري ٚايهِ ايٛؾري تكبض ٖٓاى قٓاع١ يس٣ اغيتًكٞ بإٔ ٖصا 

ًو ايكه١ٝ قشٝش١ ٚإٔ اؿٌ ٖٛ بايؿهٌ اغيٛنٛع سل ،إ ت
ايؿ٬ْٞ ؾكس شنطٙ ق٬ٕ ٚؾ٬ٕ ٚاغي٪غػ١ ايؿ١ْٝ٬ ٚاغيطنع 
ايؿ٬ْٞ ٚايتشكٝل اغيكٛض ، ؾاغيػًُٕٛ ؾاؾًٕٛ ٚايعًُا٤ 
َككٛضٕٚ ٚايسعا٠ غا٥بٕٛ ٚأٌٖ ايؿهط ْا٥ُٕٛ ٚأٌٖ اؾس 

ٚاٌٖ ايبسع َٓتؿطٕٚ  ٚايػطب   َتٝكفيَٕٛػٝبٕٛ  ٚا٭عسا٤ 
طم َتُٝعٕٚ ٚغريٖا ، ٖٚهصا تكٌ تًو ايطغا٥ٌ َتؿكٕٛ ٚايؿ

ٚتػتكط ؼي ا٭شٖإ ؾتهٕٛ ْتٝذتٗا ايتػًِٝ ٚايكعٛز ٚعسّ 
ايطغب١ ؼي ايتػٝري عذ١ عسّ إَهاْٝت٘ ٚايػري َع ايهجط٠ ؾؽي " 

 اغيٛت َع اؾُاع١ ضظي١ " !!؟؟. 

 إصيا ْعٍ أٍٚ َا ْعٍ َٓ٘ غٛض٠ َٔ اغيؿكٌ ، :"  قايت عا٥ؿ١ 
ؾٝٗا شنط اؾ١ٓ ٚايٓاض ، ست٢ إشا ثاب ايٓاؽ إزي اإلغ٬ّ ْعٍ 

اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ، ٚيٛ ْعٍ أٍٚ ؾ٤ٞ : ٫ تؿطبٛا اـُط ، يكايٛا 
 ايعْا ْسع ٫: ٫ تعْٛا ، يكايٛا : : ٫ ْسع اـُط أبسا ، ٚيٛ ْعٍ 
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بٌ  }ٚإْٞ ؾاض١ٜ أيعب :  ، يكس ْعٍ سيه١ ع٢ً قُس  أبسا
. َٚا ْعيت غٛض٠ ايبكط٠  {ػاع١ أز٢ٖ ٚأَط ايػاع١ َٛعسِٖ ٚاي
 96..."ٚايٓػا٤ إ٫ ٚأْا عٓسٙ

قسقت ٚاهلل ، إْٗا ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ اييت تطؾض ايتػٝري اغيؿاد٧ 
٫ٚ تػتذٝب ي٘ إ٫ ؼي أنٝل اؿسٚز، ٚإشا نإ ٖصا ؼي ا٭َٛض 

 ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؾػريٖا َٔ باب أٚزي .

ٔ ايكعب دسّا إ ٖٚهصا تػٝري ايؿهط ٚايػٝطط٠ عًٝ٘ ، ؾُ
ُتػري ايؿهط بػطع١ ، ؾ٬بس َٔ ايتأْٞ ٚايكرب ٚايكبٍٛ بايكًٌٝ 
يًشكٍٛ ع٢ً ايهجري ، ٚقس قٌٝ " ايعَٔ دع٤ َٔ ايع٬ز "، 
َٚٔ اغتعذٌ ايجُط قبٌ أٚاْ٘ ُعٛقب عطَاْ٘ ، ٖٚصا َا سكٌ 
َع بعض ايسٍٚ ا٫غتعُاض١ٜ سري اضازت تػٝري ايؿعٛب بػطع١ 

اْت ايٓتٝذ١ اهلعضي١ ايؿهط١ٜ ثِ ؾاغتدسَت ايك٠ٛ ، ؾه
اهلعضي١ ايعػهط١ٜ ؾدطدت َٔ ايب٬ز خا٥ب١ خاغط٠ ، ٚؼي 
اغيكابٌ مث١ زٍٚ اغتدسَت ططٜك١ ايتسضز ٚا٫غتسضاز ؾشككت 
ؾ٦ٝا ػيا تطٜس ؼي قٓاع١ ايؿهط ست٢ بعس خطٚدٗا َٔ تًو 

 اغيػتعُطات .
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ري ، ٚاْا ع٢ً ٜكري أْٓا طيٝعا َتؿكٕٛ ع٢ً قه١ٝ ايتسضز ؼي ايتػٝ
 ؾ٬ متاز إزي نجري ن٬ّ ؾٝ٘ .

ٖٚهصا تهٕٛ ايٛغا٥ٌ ايعؿط قس شيت ٚانتًُت ، ٚبكٞ 
نٝـ لُع تًو ايٛغا٥ٌ َع بعض يًدطٚز باـط١ً  ايػط١ٜ ؼي 

 .تٛدٝ٘ اٯخطٜٔ ٚايػٝطط٠ ع٢ً ؾهطِٖ 
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 خارطة توجيه اآلخرين
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ط٠ ؼي ايٛقت َٚٔ اغيتؿل عًٝ٘ أْ٘ ٫ ضيهٔ اغتدساّ نٌ ايعؿ
ْؿػ٘ ٚؼي ايفيطٚف شاتٗا َٚع ايهٌ ، بٌ ٫بس َٔ خًط١ ؼكل 
اغيطاز ، ؾكس ٫ ُٜػتدسّ إ٫ بعض ايعؿط٠ ، نُا إٔ بعهٗا 
تهٕٛ ْػبت٘ أع٢ً ؼي ٚقت ٚظَٔ قسز ، بايهبؾي نُا ٜكٓع 
ايطاٖٞ، ؾًهٌ أن١ً طعُٗا ٚقُٝتٗا ايػصا١ٝ٥ ٚاييت تعتُس 

 ؿ١ .ع٢ً اغتدساّ اغيهْٛات بططٜك١ كتً

ٚقبٌ بٝإ اـًط١ ؼي تٛدٝ٘ اٯخطٜٔ ، تٓبػٞ ايتصنري سيجًح 
 :  َجًح تػٝري ايؿهط َِٗ ٖٚٛ

، ؾُطض  -غايبّا  –تػٝري ايؿهط ٜعين ايسضي١َٛ  .1
 ا٭ؾهاض ) ايؿبٗات ( أؾتو َٔ َطض ايؿٗٛات.

ضز٠ ايؿعٌ عاز٠ تهٕٛ ق١ٜٛ ، يصا جيب اؿطم ع٢ً  .2
 عسّ اـطأ.

ايؿؿٌ ايسا٥ِ ، بٌ ٜعين إٔ اإلخؿام ؼي ٚقت َا ٫ ٜعين  .3
 اـًط١ غري َٓاغب١ أٚ غري َٓاغب١ سايّٝا .
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ٚاٯٕ ٚبعس ػٗٝع اغيٛاز يٓبسأ ايعٌُ ؼي قٓاع١ اـًط١ ، ٚؾل 
 اـطٛات ايتاي١ٝ :

 

ػيؽيؽيا ُٜؽيؽيصنط ؼي ايتؽيؽياضٜذ ػيؽيؽيا ٜؽيؽيصنط ؼي نتؽيؽيب ايتؽيؽياضٜذ، ٚأثٓؽيؽيا٤      
ضغؽي٫ّٛ   ١س ًَؽيٛى ايؿطلؽي  أضغٌ أس ١ايكطاع بري اغيػًُري ٚايؿطل

 يًُػًُري يهٞ ٜػتطًع أسٛاهلِ.
ٚسؽيؽيري ٚقؽيؽيٌ ايطغؽيؽيٍٛ ) اؾاغؽيؽيٛؽ ( ضأ٣ أسؽيؽيس ايػًُؽيؽيإ ٖٚؽيؽيٛ     

 ٜطَٞ بايػِٗ ثِ به٢ ؾاقرتب َٓ٘ ٚغأي٘: 
 غياشا تبهٞ ٜا بين ؟

 أ٫ تعطف ٜا عِ ، يكس أخطأت ؼي إقاب١ اهلسف .

 َٚاشا ؼي شيو يعًو تكٝب ؼي اغيط٠ ايكاز١َ !.
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اب( ؼي اغيط٠ ايكاز١َ ، َٚٔ ٜهُٔ يٞ إٔ عؽيسٟٚ  َاشا )باغتػط
 غٝٓتفيطْٞ ست٢ أقٝب٘ ؼي اغيط٠ ايكاز١َ .

إزي ًَه٘ قا٬ّ٥: يٝؼ ٖؽيصٙ ٖؽيٛ ايٛقؽيت اغيٓاغؽيب      ٍؾعاز ايطغٛ
 يهٞ ؼاضب اغيػًُري.

ٚبعس غٓٛات َعسٚز٠ ٜطغٌ اغيًو ايطغؽيٍٛ ْؿػؽي٘ إزي اغيػؽيًُري    
 يًتعطف ع٢ً أسٛاهلِ .

ض اغيػًُري، ٚع٢ً ايػاسٌ ٜط٣ ٜٚٓطًل ايطغٍٛ ٜٚكٌ إزي زٜا
 أسس ايػًُإ ٖٚٛ ٜبهٞ ؾاقرتب َٓ٘ ٚغأي٘:

 َا ايصٟ ٜبهٝو ٜا بين ؟
يكس ٖادطت سبٝبيت ٚتطنين ٚسٝسّا أؾهط ؾٝٗا يٝؽيٌ ْٗؽياض،    

 أ٫ ٜػتشل شيو ايبها٤ ٜا عِ 
 ب٢ً ، ٚأنجط َٔ ايبها٤ . 

عٓؽيؽيسٖا ضدؽيؽيع ايطغؽيؽيٍٛ َػؽيؽيؽيطعّا إزي ًَهؽيؽي٘ قؽيؽيا٬ّ٥ : ٖؽيؽيصا ٖؽيؽيؽيٛ       
 ب يػعٚ اغيػًُري .ايٛقت اغيٓاغ

ٚبػض ايٓفيط عٓس قش١ ايككؽي١ َؽئ عؽيسَٗا ، إ٫ أْٗؽيا تٛقؽيٌ      
ايطغؽيؽياي١ اغيطًٛبؽيؽي١ ، ٖٚؽيؽيٞ قٝؽيؽياؽ َ٪ؾؽيؽيط قبؽيؽيٍٛ ايؿهؽيؽيط٠ يؽيؽيس٣     
اغيػؽيؽيؽيتٗسؾري ، َٚؽيؽيؽئ ايطؽيؽيؽيطم اغيػؽيؽيؽيتدس١َ ؼي شيؽيؽيؽيو بؽيؽيؽيح بعؽيؽيؽيض  
ا٭ؾهؽيؽياض ٕٚدؽيؽيؼ ايٓؽيؽيبض سٝاهلؽيؽيا، ٚنؽيؽيصيو ططٜكؽيؽي١ اغي٬سفيؽيؽي١   

ضاغؽيؽيات  يًُذتُؽيؽيع ٚ ؾٝؽيؽي٘ َؽيؽئ تػؽيؽيريات ٚططٜكؽيؽي١ ثايجؽيؽي١ ٖٚؽيؽيٞ ايس      
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 ايع١ًُٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ .

  

ٚايتُٗٝؽيؽيؽيس هلؽيؽيؽيا َؽيؽيؽئ خؽيؽيؽي٬ٍ ايطَؽيؽيؽيٛظ ايُٖٛٝؽيؽيؽي١ ٚايت٬عؽيؽيؽيب با٭يؿؽيؽيؽياـي    
ٚاإلٜٗؽيؽياّ بؽيؽيإٔ ايهجؽيؽيط٠ َؽيؽيع ٖؽيؽيصٙ ايؿهؽيؽيط٠  َؽيؽيع إثؽيؽياض٠ ايؿهؽيؽيٍٛ ؼي      

 بعض ايكهاٜا .

  

ٖٚٞ قاٚي١ إبعاز نٌ ؾهط٠ َعاضن١ ، ٚتٛـيٝؽيـ ايتبعؽيٝض ؼي   
ٚتكػري ضَٛظٖا ٚتػًٝؾي ايه٤ٛ ع٢ً ْكاؿي نعؿٗا  بٝإ غًبٝاتٗا

ست٢ يٛ ناْت غري قشٝش١ ، ٚيهٔ يٝؼ بكٛض٠ َهؿٛؾ١ بٌ 
 باسرتاؾ١ٝ ٚتك١ٝٓ عاي١ٝ .

  
ٜٚعؽيؽيين قاٚيؽيؽي١  ايتدًٝؽيؽي١ بكؽيؽيٛض٠ َتسضدؽيؽي١ ، ٚؼي خؽيؽيؾي َؽيؽيٛاظٟ َؽيؽيع    
ايتشًٝؽيؽي١ ٖٚؽيؽيٞ إنؽيؽياؾ١ ايؿهؽيؽيط٠ اؾسٜؽيؽيس٠ بكؽيؽيٛض٠ َتسضدؽيؽي١ ٚزٕٚ       

ٔ خؽي٬ٍ ايتهؽيطاض ٚتٛـيٝؽيـ ايطَؽيٛظ     ؾؽيعٛض عؽيسا٥ٞ ، ٜٚؽيتِ شيؽيو َؽي     
 .  97ٚاغتسضاض ايعاطؿ١ 
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ٚتعؽيؽيين نؽيؽيُإ بكؽيؽيا٤ ايؿهؽيؽيط٠ ٚ ػؽيؽيصضٖا ٚنؽيؽيُإ اؿكؽيؽيٍٛ عًؽيؽي٢    
مثاضٖؽيؽيا، ٖٚؽيؽيصا ٜهؽيؽيٕٛ غايبؽيؽيّا بتٛـيٝؽيؽيـ ْفيطٜؽيؽي١ ايتهؽيؽيطاض ٚايطَؽيؽيٛظ  
اي١ُٖٝٛ ٚاييت تٓكٌ ايؿهط٠ َٔ ايعكٌ ايٛاعٞ إزي اي٬ٚاعٞ ست٢ 

 ْػإ ؾ٬ ٜكبٌ ايتٓاظٍ عٓٗا. تكبض ق١ُٝ َٔ ايكِٝ يس٣ اإل
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 ٚباغيجاٍ ٜتهض اغيكاٍ ، 
 :  عُّٛ ايعامل ايعطبٞؾٓأخص قه١ٝ  تعًِٝ اغيطأ٠ ؼي 

 .98:  تعًِٝ اغيطأ٠ َطؾٛضايرتََٛرت 

: َٔ خ٬ٍ ايططح ايؿطعٞ ؼي ايبساٜؽي١ ، ثؽيِ ـيٗؽيطت أٍٚ    ايتذٌُٝ 
 ١99َطأ٠ ؼي ايتعًِٝ ٚأٍٚ َطأ٠ ؼكٌ ع٢ً ؾٗاز٠ عاي١ٝ ٚأٍٚ َعًُ

، ٚنإ نٌ ٖصا ٚؾل ايهٛابؾي ايؿؽيطع١ٝ ، ستؽي٢ قٔبؽيٌ اجملتُؽيع     
 تعًِٝ اغيطأ٠ ٚاقبشت قه١ٝ  ٫ ُٜعرتض عًٝٗا .

: ططح ايتعًِٝ غري ايؿطعٞ ، ؾٗٛ عٓٛإ اغيسْٝؽي١ اؿسٜجؽي١   ايتد١ًٝ 
، ٚايرتنٝع عًؽي٢ كطدؽيات ايتعًؽيِٝ ايؿؽيطعٞ ايهؽيعٝـ ، ٚإبؽيطاظ       

ٚأٍٚ َٗٓسغؽيؽي١  اؿادؽيؽي١ إزي ايتعًؽيؽيِٝ اٯخؽيؽيط ، ؾفيٗؽيؽيطت أٍٚ طبٝبؽيؽي١  
ٚأٍٚ َك١ُُ ٖٚهصا ، أٟ إٔ تعًِٝ اغيطأ٠ اْتكؽيٌ َؽئ ايكبؽيٍٛ إزي    
اؿتُٝؽيؽي١ ٚايهؽيؽيطٚض٠ ، ٚمت إنؽيؽياؾ١ طؽيؽيطح آخؽيؽيط ٖٚؽيؽيٛ ٚـيٝؿؽيؽي١ اغيؽيؽيطأ٠     
ا٭غاغؽيؽي١ٝ ، ؾْكؽيؽيػِّط داْؽيؽيب عًُؽيؽيٗا اغيٓعيؽيؽيٞ ُٚقًًؽيؽيت أُٖٝتؽيؽي٘ ُٚعفيِّؽيؽيِ   

 داْب ايعٌُ خاضز اغيٓعٍ ) ست٢ ٫ ٜتعطٌ ْكـ اجملتُع !!؟؟ (.

                                                           
اعزخذِىا اٌزؼٍُُ وعٍُخ ٌزسمُك ثؼط  ُ، ٌىٕهاٌششع ال َؼبض رؼٍُُ ادلشأح ، ثً حيث ػٍُٗ  98

 األغشاض .
 يف اٌجذاَخ مل رىٓ رٍه سِىص ومهُخ ، ٍ٘ ِشزٍخ ِمجىٌخ دلب ثؼذ٘ب . 99
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ْتؿؽياض ايتعًؽيؽيِٝ ٚتٓٛعؽي٘ ، ٫بؽيؽيس َؽئ إبؽيؽيطاظ ايؿهؽيؽيط٠ )    َؽيؽيع ا ايتُٗؽيٌ : 
ايتعًؽيؽيؽيِٝ غؽيؽيؽيري ايؿؽيؽيؽيطعٞ ( ، َٚكاضْتؽيؽيؽي٘ بؽيؽيؽيايعًِ ايؿؽيؽيؽيطعٞ ، ؾؽيؽيؽيإبطاظ  
ايطَؽيؽيٛظ ايُٖٛٝؽيؽي١ ٚتػؽيؽيًٝؾي ايهؽيؽي٤ٛ عًٝٗؽيؽيا ٚاإلؾؽيؽياز٠ بإلاظاتٗؽيؽيا ،      
ٚتهطاض شيو ؼي كتًـ ايٛغؽيا٥ٌ ٚبؿؽيت٢ ايطؽيطم ، ستؽي٢ ٚقؽيًٓا      

تعًؽيؽيؽيِٝ إزي تؿهؽيؽيؽيٌٝ اغيتدككؽيؽيؽي١ ؼي ايتعًؽيؽيؽيِٝ غؽيؽيؽيري ايؿؽيؽيؽيطعٞ عًؽيؽيؽي٢ اي
ايؿؽيؽيؽيطعٞ ؼي غايؽيؽيؽيب أٚغؽيؽيؽياؿي اجملتُؽيؽيؽيع ، ٚأقؽيؽيؽيبشت ايٓفيؽيؽيؽيط٠ إزي      

غؽيري  ايسضاغات ايؿطع١ٝ ْفيط١ٜ ز١ْٝٚ،  أٚ ع٢ً اْٗا أقٌ ؾأّْا َٔ 
 ايؿطع١ٝ .

: َؽيؽيع ايتهؽيؽيطاض  ٚقؽيؽيٓاع١ ايطَؽيؽيٛظ ايُٖٛٝؽيؽي١ ، أقؽيؽيبض ا٫غؽيؽيتُطاض١ٜ  
تعًِٝ اغيطأ٠ ؼي كتًـ اجملا٫ت قه١ٝ ٫ تكبؽيٌ ايٓكؽياف ، ٚتطغؽيذ    

٫بؽيس إٔ تؽيتعًِ ، ٜٚؿهؽيٌ ايتعًؽيِٝ غؽيري ايؿؽيطعٞ        يس٣ ايٓػا٤ بأْٗؽيا 
يٝٓتكٌ بعس شيو إزي قه١ٝ ٖٞ َٔ مثاض ايتعًِٝ أ٫ ٖٚٞ ايتٛـيٝـ 
ٚعُؽيؽيٌ اغيؽيؽيطأ٠ ، ؾهاْؽيؽيت َعطنتٗؽيؽيا أخؽيؽيـ بهؽيؽيجري َؽيؽئ ايتعًؽيؽيِٝ ،    

كؽيٌ  ٭ْٗا إسس٣ ْتا٥ر تعًِٝ اغيطأ٠ ، ؾٌٗ تسضؽ اغيطأ٠ ٚتؽيتعًِ ٚؼ 
ت قه١ٝ ايسضاغات ع٢ً ايؿٗاز٠ ايعاي١ٝ يتبك٢ ؼي ايبٝت ؟ ثِ دا٤

 ايعًٝا ٚا٫بتعاخ إزي اـاضز ٚغٝتبعٗا قهاٜا أخط٣ نجري٠ .
ٖٚهؽيؽيصا مت تٛدٝؽيؽي٘ ؾهؽيؽيط اجملتُؽيؽيع ٚتػؽيؽيٝريٙ يٝكؽيؽيبض  تعًؽيؽيِٝ اغيؽيؽيطأ٠     
ق١ُٝ َٔ قِٝ اجملتُع اييت ٫ ٜكبٌ ايتٓاظٍ عٓٗؽيا  ٚعُؽيٌ اغيؽيطأ٠  ؼي    

ايططٜل ٚغؿط اغيؽيطأ٠ عًؽي٢ ايؽيسضب ، نؽيٌ ٖؽيصا يتدؽيطز        
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ب١ َٔ ٚيٝٗا ٚبساؾع َٔ فتُعٗا ٚتٛـيٝـ َؽئ  اغيطأ٠ بإضازتٗا ٚبطغ
زٚيتٗا ، ؾؽيتِ ايػؽيٝطط٠ عًؽي٢  ؾهؽيط اجملتُؽيع سٝؽياٍ ٖؽيصٙ ايكهؽي١ٝ         
ٚأقبشٓا ْرتقب نٌ دسٜس َٔ مثاض ٖصٙ ايؿهط٠ ٫ يٓكبً٘،  بٌ 
يٓساؾع عٓ٘ أٚ يتساؾع عٓ٘ ْػا٥ٓا ٚبًػتٓؽيا ٚزٕٚ اؿادؽي١ إزي غؽيطب    

 اٚ ؾطم.
ََؽئ    ٖصٙ يٝػت قؽيٛض٠ غؽيٛزا٤ ، ؾأْؽيا أعًؽيِ إٔ ٖٓؽيا      ى َؽئ أخٛاتٓؽيا 

أزضنٔ ايًعب١ ٚاٜكٓا ايططٜل ، ؾًِ ٜهٔ نشاٜا يتًو ا٭ؾهؽياض  
، بٌ ٫ ٜعئ ع٢ً اؿل ٚع٢ً ايٓٛض ، ؾتعًِٝ اغيطأ٠ َطًب ؾؽيطعٞ  
عؽيؽيسٚز ؾؽيؽيطع١ٝ ٫ تكبؽيؽيٌ ايتٓؽيؽياظٍ أٚ ايتبؽيؽيسٌٜ ، ؾعًؽيؽي٢ اإلْػؽيؽيإ إٔ      

زي اؿكٝكؽيؽي١ بعٝٓؽيؽيٝري : ْفيؽيؽيط٠ اجيابٝؽيؽي١ ْٚفيؽيؽيط٠ ؾٝٗؽيؽيا غؽيؽيًب١ٝ     إٜٓفيؽيؽيط 
 ػايط١ يًٛاقع أٚ تُٗٝـ يًشل ايٛانض .ٚيهٔ زٕٚ َ

 
ٚقبؽيؽيؽيٌ خؽيؽيؽيتِ ايهؽيؽيؽي٬ّ عؽيؽيؽئ تٛدٝؽيؽيؽي٘ اٯخؽيؽيؽيطٜٔ ، أدؽيؽيؽيسْٞ َهؽيؽيؽيططا    
يًتصنري بإٔ نًؽيٗا بٝؽيس اهلل ، ؾُُٗؽيا سؽياٍٚ ايعبؽياز َؽئ تػؽيٝري أٚ        
تبؽيؽيؽيسٌٜ ؾًؽيؽيؽئ ٜؽيؽيؽيتِ شيؽيؽيؽيو إ٫ ٚؾؽيؽيؽيل َؿؽيؽيؽي١٦ٝ ضباْٝؽيؽيؽي١ ٚإضاز٠ نْٛٝؽيؽيؽي١ هلل 

  .غبشاْ٘ ، ؾايعامل ٫ ُٜػٝٓطٙ ايػطب أٚ ايؿطم ، بٌ ضب ايعاغيري
نُا إٔ إداز٠ اـًط١ ٚاختٝاض أؾهٌ اغيهْٛات ايطاظدؽي١ ٚشات  
اؾؽيؽيؽيٛز٠ ايعايٝؽيؽيؽي١ ، ٫ ٜعؽيؽيؽيين بايهؽيؽيؽيطٚض٠ اؿكؽيؽيؽيٍٛ عًؽيؽيؽي٢ ا٭نًؽيؽيؽي١      
اغيطًٛب١ ، ؾٗٓاى عٛاٌَ أخط٣ قس تػري اغيػاض ؼي ايًشفي١ ا٭خري٠ 
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،  ، ؾكس خطؾي نؿاض قطٜـ يًؽيتدًل َؽئ ايطغؽيٍٛ ايهؽيطِٜ     
ٚغؽيري َسضٚغؽي١ ،   يهٔ خططٗؽيِ مل تؽيٓذض ، ٫ يهْٛٗؽيا نؽيعٝؿ١     

يهٔ يهٕٛ قاسبٗا َطتبؾي سيػبب ا٭غباب ٚفطٟ ايػشاب

ڱ    ڱک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳچ 

33األٔفبي:  چں  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ   ڱ

ٚبكٞ إٔ ْؿري إزي إٔ تٛدٝ٘ ايؿهط ٚايػٝطط٠ عًٝ٘ ، يٝػت 
ع١ًُٝ غ١ًٗ بٌ قؿٛؾ١ بهجري َٔ ايكعاب ٚايعكبات ، ٖٚصا َا 

 ايؿكٌ ا٭خرينطٙ ؼي غأش
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 السابعالفصل 
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ّ ٚاْتؿط  1939" ا٫ْػإ شيو اجملٍٗٛ " نتاب ـيٗط عاّ 
 أيهػٞ ناضٌُٜٚتطدِ إزي عس٠ يػات، َ٪يؿ٘ ايطبٝب ايؿطْػٞ 

اؿاقٌ ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ يًعًّٛ ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚاؾطاس١ ، ايهتاب 
ٚإٕ نإ قسضيا ْٛعا َا ، إ٫ أْ٘ أؾاض إزي قه١ٝ ١َُٗ 
ٚدٖٛط١ٜ ، ٖٚٞ إٔ اإلْػإ عامل َعكس ٚكًٛم ػيٝع ٜكعب 

سٓا َعطؾ١ أغٛاضٙ ٚ سكط ايعٛاٌَ اغي٪ثط٠ عًٝ٘ ، ٖٚصا ٖٛ َؿتا
يًشسٜح عٔ قعٛب١ ايتػٝري ايؿهطٟ يإلْػإ ، ؾٗٞ ع١ًُٝ 
ٜهرتثٗا ايهجري َٔ ايفيطٚف ٚاغيتػريات ٚايكعٛبات اييت 
ٜكعب سكطٖا أٚ ايتهٗٔ بٗا، ؾٗٞ قعب١ ٚغ١ًٗ ٚط١ًٜٛ 

 ٚقكري٠ ٚػيه١ٓ ٚغري ػيهٓ٘ .

قس ٜكبٌ اٯخطٕٚ ايؿهط٠ زاخًّٝا ؼي أْؿػِٗ ، يهٔ غًٛنِٗ  
كٓاعات اؾسٜس٠ ، ، ٚايعكبات اييت مل ٜتػري  ٚؾل تًو اي

غٓتشسخ عٓٗا ٖٞ اييت شيٓع قاسبٗا َٔ قبٍٛ ايؿهط٠ أٚ عسّ 
ؼًٜٛٗا إزي غًٛى  ؼي سٝات٘ ، أٚ ا٫ثٓري َعا ػيا ٜفيٗط يو عسّ 
قبٍٛ ايؿهط٠ ،  أٚ عسّ لاسو ؼي تٛدٝٗ٘ مٛ َا تطٜس 

 غًٛنا ،  أَا أِٖ تًو ايعكبات ؾٗٞ عيػ١ :  
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ 

ې  ې  ې   ى  ى    ېۅ  ۉ  ۉ

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ەئائ  ائ  ەئ

ٚإصيا عرب عٔ سب ايعذٌ  93اٌجمشح:  چۆئ  ۈئ             ۈئ  ېئ   
بايؿطب زٕٚ ا٭نٌ ٭ٕ ؾطب اغيا٤ ٜتػًػٌ ؼي ا٭عها٤ ست٢ 

600"ٜكٌ إزي باطٓٗا، ٚايطعاّ فاٚض هلا غري َتػًػٌ ؾٝٗا

تعطض ايؿذي ع٢ً ايكًٛب ناؿكري عٛزا عٛزا اؿسٜح  : ٚؼي 
ْهت ؾٝ٘ ْهت١ غٛزا٤ . ٚأٟ قًب أْهطٖا  أؾطبٗاؾأٟ قًب . 

ْهت ؾٝ٘ ْهت١ بٝها٤ . ست٢ تكري ع٢ً قًبري ، ع٢ً أبٝض 
َجٌ ايكؿا . ؾ٬ تهطٙ ؾت١ٓ َا زاَت ايػُاٚات ٚا٭ضض . 

٫ ٚاٯخط أغٛز َطبازا ، نايهٛظ فدٝا ٫ ٜعطف َعطٚؾا ٚ
 101ٜٓهط َٓهطا . إ٫ َا أؾطب َٔ ٖٛاٙ "

                                                           
100

  2/32تفسر القرطبي  
101

 144رواه مسلم  
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 هوية

ٖٚصا ٚانض دسّا عٓس أقشاب ايطغا٫ت ٚاغيباز٨ ، ؾٗٛ ُٜساؾع 
ُٜٚٓانٌ َٔ أدٌ ؾهطت٘ يك٠ٛ قٓاعت٘ ، ست٢ يٛ ٚقٌ ا٭َط إزي 

 اغيٛت َٔ أدٌ ٖصٙ ايؿهط٠ ، ٜٚعترب َٛت٘ اْتكاضّا :

 غأظيٌ ضٚسٞ ع٢ً ضاسيت    ُٚايكٞ بٗا ؼي َٗاٟٚ ايطز٣

102ٝا٠ تػط ايكسٜل        ٚإَا ػيات ُٜػٝقي ائعس٣ ؾإَا س

ٍُ اهلٔل  ُٙ ضغٛ ََٛدَس عَٓسُٙ  " غٖيا سَهطِت أبا طايٕب ايٛؾا٠ُ ، دا٤َ ، ؾ
 ٌِ ِّ ، ق ِٟ ع ٍَ : ) أ َٔ اغيػرَي٠ٔ ، ؾكا َٔ أبٞ أ١ََٖٝ ب ٌٕ ٚعبَس اهلٔل ب أبا دٗ

َ٘ إ٫ اهلُل ، ن١ًُّ ُأَساُز يَو ٌٕ  ٫ إي ٍَ أبٛ دٗ بٗا عَٓس اهلٔل ( . ؾكا
ُٔ أبٞ أ١ََٖٝ  ٍِ  َأَتِطَغُب: ٚعبُس اهلٔل ب ِِ ٜع عٔ ١ًَٖٔ عبٔس اغيطًٔب ، ؾً

ٍُ اهلٔل  ٍَ  ضغٛ ٘ٔ بتًَو اغيكاي١ٔ ، ست٢ قا ْٔ ٘ٔ ، ُٜٚٔعَٝسا َٗا عًٝ ِٜعٔطُن
 ٍَ ِٕ ٜكٛ ُِٗ : ع٢ً ١ًَٖٔ عبٔس اغيطًٔب ، ٚأَب٢ أ َُ أبٛ طايٕب آخَط َا نًٖ

َ٘ إ٫ اهلُل ..  . 103”: ٫ إي

                                                           

 1948َ – 1913ػجذ اٌشزُُ حمّىد )ٌٍشبػش اٌفٍغطُين  " اٌشهُذ" ِٓ لصُذح  132
) 

 4772سواٖ اٌجخبسٌ  133
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 قيم

 

مل ٜهٔ بري أبٞ طايب زخٍٛ اؾ١ٓ إ٫ قٍٛ ن١ًُ ، يهٓ٘ 
،  ضؾض بػبب تاثري اٯخطٜٔ ، ٫ يعسّ قٓاعت٘ بسع٠ٛ قُس 

 ؾُُا قاي٘ ؼي قكٝست٘ اغيؿٗٛض٠ : 

 ػٗط ع٢ً أؾٝأخٓا ؼي احملاؾٌ         اهلل ي٫ٛ إٔ أد٤ٞ بُػٖب١ٕ   ؾٛ
 َٔ ايسٖط دسّا غري قٍٛ ايتٗاظٍ     اي١ٕ  نٌ س يهٓٓا تبعٓاٙ ع٢ً

ٍٔ ا٭باطٌ يسٜٓا   يكس عًُٛا إٔ ابٓٓا ٫ َهصْب     ٫ٚ104 ٜع٢ٓ بكٛ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   چ 

 چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٖهصا ُٜدربْا ايكطإٓ ايهطِٜ ، نٌ قط١ٜ 23اٌضخشف: 
ٜعرتض َرتؾٖٛا ٫ٚ ٜكبًٕٛ ٚايػبب ؼي شيو  َٛضٚثات ا٫با٤ 

 ٚا٭دساز.

 

                                                           
اٌؼٍّبء رٍمى٘ب ثبٌمجىي، ومل َٕىشو٘ب، وبٌمبظٍ ػُبض يف اٌشفب، واثٓ اٌمُُ يف  134

٘زٖ لصُذح ػظُّخ ، زىت لبي ػٕهب اثٓ وثًن :  واثٓ وثًن يف اٌغًنح، وغًنُ٘ اٌضاد،
جغ، وأثٍغ وٍ٘ أفسً ِٓ ادلؼٍمبد اٌغ ثٍُغخ خذًا ال َغزطُغ َمىذلب إال ِٓ ٔغجذ إٌُٗ،

 .هب مجُؼهبِٕيف رأدَخ ادلؼىن 
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َٔ ايًٌٝ، ٖٛ ٚأبٛ غؿٝإ  ٜػتُع قطا٠٤ ايٓيب  شٖب ابٛ دٌٗ 
قدط بٔ سطب، ٚا٭خٓؼ بٔ ؾطٜل، ٫ٚ ٜؿعط أسس َِٓٗ 
با٫َخط، ؾاغتُعٖٛا إزي ايكباح، ؾًُا ٖذِ ايكبض تؿطقٛا، 

ٚبعس طٜل، ؾكاٍ نٌ َِٓٗ ي٬َخط: َا دا٤ بو ؟ ؾذُعتِٗ ايط
ؾًُا أقبض ا٭خٓؼ بٔ  تهطاض اغيٛقـ ْؿػ٘ ث٬خ َطات  ... 

ست٢ أت٢ أبا دٌٗ، ؾسخٌ عًٝ٘ ...ؾطٜل أخص عكاٙ، ثِ خطز 
بٝت٘، ؾكاٍ: ٜا أبا اؿهِ َا ضأٜو ؾُٝا مسعت َٔ قُس ؟ 
 قاٍ: َاشا مسعت ؟ قاٍ: تٓاظعٓا مٔ ٚبٓٛ عبس َٓاف ايؿطف،
أطعُٛا ؾأطعُٓا، ٚظيًٛا ؾشًُٓا، ٚأعطٛا ؾأعطٝٓا، ست٢ إشا 
ػاثٝٓا ع٢ً ايطنب، ٚنٓا نؿطغٞ ضٖإ، قايٛا: َٓا ْيب 
ٜأتٝ٘ ايٛسٞ َٔ ايػُا٤ ؾُت٢ ْسضى ٖصٙ ؟ ٚاهلل ٫ ْ٪َٔ ب٘ أبسّا 

، ؾطؾض أبٞ  ٫ٚ.105 ْكسق٘، قاٍ: ؾكاّ عٓ٘ ا٭خٓؼ ٚتطن٘
َٔ بين عبس   دٌٗ ٫ يهْٛ٘ غري سل ، ٚيهٔ ٭ٕ ايطغٍٛ

 َٓاف !! 

 

                                                           
 252/ 4رفغًن اثٓ وثًن  135
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پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ 

 12األػشاف:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

76ص:  چۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ۇئەئ  ەئ   وئ  وئچ  

ايػذٛز سطن١ يٝػت قعب١ ، ؾهٝـ يٛ نإ عسَٗا ُٜأزٟ 
ط قعب إزي ْتٝذ١ ٚخ١ُٝ ٖٚٞ اـًٛز ؼي دِٗٓ ، ؾٌٗ نإ ا٭َ

ع٢ً ابًٝؼ أٚ َػتشٌٝ يسضد١ قبٍٛ ؼٛي٘ َٔ َهإ ايتؿطٜـ 
ايصٟ نإ ؾٝ٘ إزي َهإ اـعٟ ٚايعصاب اغيٗري ، ؾهٝـ إشا 
نإ ا٭َط َٔ قاسب ايؿهٌ ٚايٓع١ُ ٚاغٓئ عًٝو !! ، أَط 

 ٜكعب تكسٜك٘ ي٫ٛ إٔ اهلل أخربْا ب٘ .

ٜٚعٍٚ ايعذب سري تكطأ ايػبب " اْا خري َٓ٘ "، ؾاغيؿه١ً 
،  -ٚايعٝاش باهلل  –يٝػت ؼي اؿطن١ ٚإصيا ؼي ايهرب ٚايعٓاز 

ٖٚهصا ٜهتػب بعض ايٓاؽ تًو ايكؿ١ ُُٜٚٓٝٗا بٓؿػ٘ ست٢ 
 شيعٓ٘ َٔ قبٍٛ اؿل .
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 الختام

 ، ؼي  ًْدكٗازعٓا ٚؼي ختاّ تًو ايطس١ً ؼي عامل ايتؿهري 
 : ايٛقاٜا ايعؿط

 هٓع ايصٟ ٫ ٜٓهب .ايؿهط ٖٛ اي .1

 ؾهطى  = سٝاتو . .2

 ايؿهط إشا مل ُٜػٓص٣ ، ضسيا ضيٛت . .3

 تعطف ع٢ً ْؿػو قبٌ غريى . .4

زٓضب ْؿػو ع٢ً ؾتض ايؿبابٝو ، ٚأعؾي ؾطق١ يإلْاض٠  .5
 يتسخٌ إزي عكًو .

.غيكًشت٘إٕ مل تػَع ؼي تٛـيٝـ ؾهطى، غٝٛـيؿ٘ غريى  .6

تطٜٛط ايتؿهري ، ٚايطقٞ ب٘ ، ع١ًُٝ ػيهٓ٘ ٚيٝػت  .7
١ً.َػتشٝ

ََٔ ٜٓطًل ؾكؾي ، ٚيهٓ٘  .8  ا٫ْط٬م َع جيُع ايؿا٥ع يٝؼ 
ايكسض٠ ع٢ً ػاٚظ ايعكبات .
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٫ ؼاٍٚ إٕ تػٝطط ع٢ً ؾهط اٯخطٜٔ غيكًشتو،   .9
ٚيهٔ عًُِٗ نٝـ ٜهْٕٛٛ أسطاضّا.

أَا ايعبس ؾٝصٖب  106اغيهح ٚايبكا٤  إصيا غيا ٜٓؿع ايٓاؽ .10
 . 107دؿا٤

  

 

ٚاضْا ايباطٌ باط٬ّ ٚاضظقٓا ايًِٗ أضْا اؿل سكّا ٚاضظقٓا اتباع٘ 
ادتٓاب٘ ، ٚاهلل أعًِ ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً سبٝبٓا قُس ٚع٢ً 

 آي٘ ٚقشب٘ ٚايتابعري ي٘ إزي ّٜٛ ايسٜٔ

 ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚضظي١ اهلل ٚبطنات٘

 ز. طياٍ ٜٛغـ اهلًُٝٞ
 اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ 

 ّ  2013 -ٖؽي  1434
 

                                                           
 و٘ى احلك اٌىاظر  136
  اجلفبء ٘ى اٌزٌ ال َٕزفغ ثٗ  ولًُ ٘ى اٌشه 137
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 خارطة الكتاب
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 إنها الحرية الفكرية وفق منهج رب البرية
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