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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

: ناونعب باتك

كتوهش طبضت فيك
ةيسنجلا
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: دادعإ
يعد دمحا
د محم نسح

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
نم مكيوبأ جرخأ امك ناطيشلا مكنتتفي ال مدآ ينباي ): يلا عت قلا

هليبقو وه مكاري هنإ امهتآوس امهيريل امهسابل امهنع عزني ةنجلا
)ا نونمؤي ال نيذلل ءايلوأ نيطايشلا انلعج انإ مهنورت ال ثيح نم

(27) فارع أل
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ءادهإ
يخا اقح: ين دناس نم لك يلا هصاخ هفصب واال
هماسا الم سا برقملا يقيدصو ديع نمحرلا دبع

د محم باهيا يقيدصو

... ةيم األةماإلسال بابش يلا هماع هفصبو اضياو

ثحبلا اذه يدهأ اعيمج مكيلإ

نسح ديع دمحا : فلؤملا
2018

: ناونعب بات ك

ةيسنجلا كتوهش طبضت فيك

: ةمدقملا

عقاولا جهو نم األلو: بابلا
ةيسنجلا ةوهشلا طبض مدع نم راطخ األلو:األ لصفلا

ةوهشلا تاريثمو عفاود : يناثلا لصفلا
يسنجلا لإلفنالت ةبلا سلا :اآلراث ثلا ثلا لصفلا

ةيلخادلا ةياقولا قرط : يناثلا بابلا
تارصبملا األلو: لصفلا

راكن اإل يناثلا لصفلا
ينام األ طبض : ثلا ثلا لصفلا
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غارفلا تاقوأ ءلم : عبارلا لصفلا
ةدار اإل ءانب : سماخلا لصفلا

ةيجراخلا ةياقولا قرط : ثلا ثلا بابلا
ةشحافلا يف عوقولا نم مصاع الة صلا األلو: لصفلا

اإلخالص يناثلا لصفلا

تايلوئسملا و ماهملا : عبارلا بابلا
ةيلوئسملا عقت نم يلع األلو: لصفلا

تايصوتلا : يناثلا لصفلا
ةمتاخلا

: ثحبلا ةطخ
: ثحبلا ةلكشم

تددعت يتلا يرعلا و سنجلا ةروث نع ةمجانلا راطخ األ يف نمكت
ةشحافلا تشفف هبراسم ترسيتو هدياكم تروطتو هلئاسو

نماأل كلذب تفدهتسإو – لا ثملا ال يبس يلع زدي –األ اهضارمأو
ب تسيل مهنم ةفئاط يسنجلا سوهلا رايت علتبإ نيذلا اهبابش ةم

. ةليلقلا
: ثحبلا ضورف

طبضب عالةق ناسن اإل يف ةنماكلا تاقاطلا ريجفتل له وأال:
؟ ةيسنجلا ةوهشلا

لظ يف اهطبضو ةيسنجلا ةوهشلا ةمواقم نكمي له : ايناث
. موي دعب اموي ةروطتملا و هعونتملا و ةفلتخملا تاريثملا

و ةشحافلا يف عوقولا نم ناسن لإل ةينابر ةياقو كانه له ك ثاثلا
. ةفلتخملا اهقرط نع دعبلا

: ثحبلا فادهأ
يتح ناسن اإل يف هللا اهعدوأ يتلا تاقاطلا ريجفت -1

. ةيسنجلا هتوهش طبض يلع هنيعت
اهدياصم نع دعبلا و اهقرطو ةشحافلا نم ةياقولا -2

ةوهشلا طبض ربع ايسنج ةلوقنملا ضارم األ ةباحممم -3
ةيسنجلا

ديك نم هب داري ام لكل يدصتلل بابشلا حور ةيكزت -4



-5-

. هتمأبو هسفنب ومسي يتح
فشكواهراوع نايب ربع ينجلا ةروث ةهباجم -5

. ةيم باألةماإلسال اهديكو اهتاططخم

: ثحبلا جهنم
واإل يليلحتلا جهنملا يلع ثحابل دمتعإ ةساردلا قيقحت ضرغل

ميركلا نآرقلا نم اهعيمجت مت يتلا ثيداح واأل تاي لآل يطابنتس
يتلا تاياغلا و دصاقملا زاربإو ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا و

. اهيلإ فدهت
: ثحبلا ةيهأ

– يم اإلسال عمتجملا حئارش مهأ ذاقنإ يف ثحبلا ةيمهأ نمكت
ايسنج ةلوقنملا ضارم األ ةبراحمو ةشحافلا لحو نم – بابشلا

ةيسنجلا ةوهشلا طبض لئاسول نايب ربع

: ةمدقملا
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يلع ريطخلا األرث يبرغلا و يم واإلعال يفاقثلا حاتفن لإل ناك دقل
، زئارغلل ةراثإ نم – بابشلا ةصاخو – ةيم اإلسال تاعمتجملا
، نوجمو صقرو ، ةليزرلا قرطل ً اريسيتو ، ةشحافلل اراشتنإو
نم ةروث يلا يدأ امم ، ةفلتخملا تايئاضفلا ربع روفسو يرعو
ةلوهم تايئاصحإ نم كلذ عبت امو ، نونجملا يسنجلا راعسلا

امو – زدي –اآل ايسنج ةلوقنملا ضارم األ ةبسن نم ةديازتمو
نم هنيد يلع ضباقلا بابشلل ةاناعم نم مزأتملا خانملا اذه هضرف

و عافتر اإل قاوشأو ، ةذللا و ةوهشلا عزاون نيب ام يسفن عارص
. يماستلا

لظ يف نامي اإل رمج يلع ضبقأ بابشلا نم يريغك تنك دقلو
ركبم تقو ذنم يناعد امم ةيسنجلا ةوهشلا فصاوقو فصاوع

لك تءارق يلع فكعأ نأ دشرلا نس تجلو نأ ذنمو يرمع نم
يلا دمعأ مث ةيسنجلا ةوهشلا طبض لا جم يف يدي يلع عقياممم
مث يناكم حربأ مل يننأكو يسفن دجأ ينأ ريغ تأرف ام قيبطت

ةوهشلا طبضل ليبس نع ثحبلا ةلحر ةلصاومل ديدج نم دوعأ
. رامث نود نم يتلحر نم دوعأ يتداعك نكلو ةيسنجلا

يتوهش طبض يلع يننيعيو يسفن يفشي ام دجأ مل امدنعو
ءوسلا نم ينع فرصي نأ هاسع يلا هللاعت يلا يهجو تيلو
ثحبلا نع فكأ ملو ، يتوهش طبص يف هب ينعفني عجان ءاودب

اعابت اهب ثبشتأ تنك يتلا طويخلا ضعب يل تح ال نأ يلا
هدعب يذلا يلا هللا ينقفويف يل ودبي طيخ لك قيبطت يلا دمعأو

نم ريبك ءزج يلا تقفو ينأ بسحأو اهعيمج يل تلماكت يتح
اذه بتكأ نأ ةركف يل تدب مث – هعيمج نكي مل نإ – ءاودلا

ةركفلا هذه تضرعف يريغ هب عفني نأ هللا يسع ال صفم ءاودلا
هتقفاوم تفداص دقلو ، اهيلع ينقفاوف يداهلا هللا دبع يخأ يلع

يناده نأ يلا ةراختس اإل يلا تدمعف كلذ يلا يسفن يف يوه
. ةباتكلا يلا ينقفوو هلا

ً اقبسم اهتمرحب ملعلا عم ً ارومأ يتأت دق سانلا نأب يملعلو
تيأن يننإف نيرثكلا دنع هدحو ديفي ال حبصأ ةمرحلا ليلد نأو

بيهرتلا وأ مارحلا بولسإ مادختسإ نع ثحبلا اذه يف
( ةيلخادلا ةياقولا قرط ) ميرحتلا نم دصقلا و ةياغلا يلا تهجتإو

مث
اذه عم يشامتي اميف هب هللا رمأ امم ةيهل اإل دصاقملا تن ّ يب

نأاإل ميركلا ئراقلا ملعي يتح ( ةيجراخلا ةياقولا قرط ) ثحبلا
وأالمث هايند يف ناسن اإل ةحلصم هيهاونو هرماوأ نم فده سالم

. هترخآ
يتلا الج علا تاوطخ عيمج نأ ميركلا ئراقلا اهيأ دجتسو



-7-

قيبطتلل رسيم بلا ق يف اهتعضو دق ثحبلا اذه يف اهتفصو
يتح عالج نم هتفصو ام لكل قيبطتلا تاوطخ تنيبو يلمعلا

.ً اروكذم ائيش نوكتل قيرطلا كل رسيأ
اهتعفادمل ال يبس ةيسنجلا ةوهشلا راذقتسإو تبكلا نم لعجأ ملو

يننكلو – ةرطفلا ةعفادم يف اإلسالم لبس نم سيل اذه –ألن
لخاد نم – ةيسنجلا ةوهشلل يقاو جايس داجيإ يلا فدهأ
ةحاتملا و ةفلتخملا ةراث اإل لبس نم اهتيامحل – اهجراخو سفنلا

. فارحن واإل سنجلل ال وسر ناطيشلا ناك نإو يتح
ئيس كريغ ،وأ ئيس كنإ ساسأ يلع ثحبلا اذه بتكأ ال يننإ
انك نإو اعيمج اننكلو ، كلذ لثم يلع مه اوؤارت نإو يتح –
يف ةدونجو ناطيشلا ةدارإ ربع انب ءوسلا ةطاحإ نمف كلذك
سيلو ضراع ءوسلا و رشلا ال ريخلا ةدارإ انيف لص ،فاأل انديك

نم ال كأف ناطيشلا امهداك ءاوحو مدآ نأ نم كلذو انيف لصأ
الم سلا امهيلع ءاوحو مدآ نم نايصعلا ةدار إل ساسأ نود ةرجشلا
ينع فرصت الم(إوال سلا هيلع فسوي انديس لوق نم ناك اذلو ،
اذه أدبت تنأو كسفن يف عضف لا وز نم الدب ضراعلا )ف نهديك

. كيف لصأ سيل هنأ املا ط هيلع ارودقم ضراع ةلا زإ ثحبلا
ركذام قيبطت ليبس يف كتاوطخ يلو اال ةلهولا نم رثعتت دقو

امب أدباف ةيلخادلا ةياقولا قرط ةصاخ فرحنت وأ ثحبلا اذه يف
بناج يوقت يتح ةيجراخل ا ةياقولا قرط نم هنقتأو هتفلأ

–إ ةوهشلا ناطلس – ودعلا انيلع ادعام هللا تف يجراخلا ظفحلا
نأ نظت الةواإلخالص–فال صلا – ظفاحلا انع يلوت نأ دعب ال

إال ةوهشل عابتإ كانه سيلف ، ضرعأ ظفاحلا نكلو بلغ ناطيشلا
اوعبتاو الة صلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف الة( صلل عييضتب

(1) ميرم ( ايغ نوقلي فوسف تاوهشلا

راعشتسإو قيبطتلا ةدارإب ثحبلا اذه ةءارق يلع مدقأ اريخأو
مث قيبطتلل ادمأ هأرقت لصف لكل لعجت نأ يلع ففعتلا حور
اذهبو ثحبلا ةياهن يتح اذكهو هيلي يذلا لصفلا يلا لقتنت

هللا. ءاشنإ – ةفعلل ةيقيقحلا رامثلا كل نمضأ
عوقولا نم ملسم لكل ةياقو ثحبلا اذه لعجي نأ هلأسأ هللا ف

ضرأ يف هسرف مئاوق تخاس نم لك هب ذقنتو ، ةشحافلا يف
تدرأ ام وه واإلصالح ريخلا هللانأ دهشأو ، اهب ثولتو ةشحافلا
تفرحنإ نإو ، يقيفوت هدحو هللا نمف هيلإ تق ّ فو نإف هنم

اآلةي(59). ميرم ةروس 1
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هللا. إالب ةوق وال لوح ،وال ناطيشلا و يسفن نمف

نسح ديع دمحا
2018

األلو بابلا

عقاولا جهو نم



-9-

األلو لصفلا
ةيسنجلا ةوهشلا طبض مدع نم راطخ األ

باألفو عمجيو يهتشإ هنم لعفلا و هيلإ سفنلا اوعدت :ام ةوهشلا

ام يهو (2) ئيشلا يلا سفنلا ناقوت يأ ،(1) تاوهش لا قيف ءاتلا

.(3) هاوهو هتبحم سفنلا يلع بلغي
ةوهشلا يه ناسن اإل يف تبكر يتلا تاوهشلا رطخأ نم نإ

اإل قلخو ) ةيحانلا هذه نم يلا عت هلل لوق نم ناك اذل ةيسنجلا

ناسن اإل نوكي سيل سوواطو دهاجم )(4)،قلا افيعض ناسن
اإل يأ – افيعض : يرشخمزلا لا قو ، ءاسنلا رمأ يف هنم فعضأ

بهذي : كلذ يف عيكو لا قو ،(5) تاوهشلا يلع ربصي –ال ناسن

.(6) نهدنع هلقع – ناسن –يأاإل
ةرطف يه لب ناسن اإل قيرط يف ةبقع تسيل ةيسنجلا ةوهشلا نإ
ذاتس األ لوقي لجأو يمسأ ٍ ةياغل ناسن اإل يف هللا اهدجوأ

واإلسالم)... ةيداملا نيب ام ناسن (اإل هباتك يف بطق دمحم
ال هنإف ةيزيرغلا ةبغرلا ب ةقهارملا روط يف يتفلا سحي نيحو

ررقي ،ألناإلسالم درجملا ساسح اإل اذه نم ذيعتسي نأ جاتحي
هل... ناركن وال هيلع الخالف يعيبط رمأ اذه نأ ةحارص يف

يكل ةبغرلا هذهب باإلمث روعشلا تبكي نأ جاتحي ال كلذ يلعو
با رعشي نأ كلذك جاتحي ...وال هسفن رظنو سانلا رظن يف رهطتي

تابارطض اإل لك يفتنت مث نمو ، ساسح اإل اذه درجم نم إلمث
يلا يدؤت يتلا و باإلمث روعشلا نم أشنت يتلا ةيبصعلا و ةيسفنلا
درفلل حبي نأاإلسالممل ملعن اننكلو ، ذوذشلا حاالت يف ةميرجلا

ص42ج2 – ريسفتلا يف طيحملا رحبلا -1

ص713 – ريسفتلا يف ساس 2-األ

–ص605–ج2 ريسفتلا يف طيحملا رحبلا -3

اآلةي(29) ءاسنلا ةروس -4

ص605-ج2 – ريسفتلا يف طيحملا رحبلا -5

ص1039 – يناثلا دلجملا – ريسفتلا يف ساس 6-اال



-10-

ةيعرشلا دودحلا كلذل عضو امنإو – قفتإ امبسح فتاهلا عيطي نأ
اذه اهءارو اميف ً امرحم اهلخاد يف ً احابم نوكي يتلا
مظني دييقت اذهف ... رخآ ئيش تبكلا و ئيش اذه نكلو ، حيحص

أهي يف هب ساسح اإل مرحي وال هتبنم نم هتبي ال هنكلو طاشنلا
(1)( هسفنو ناسن اإل نيب ةظحل

ةباجتس اإل ميظنتو ةرطفلا عفاودب ) فرتعإ اإلسالم نإف انه نمو
يفو ، رمثملا نومأملا بيطلا لا جملا يف اهتقاط فيرصتو اهل
يف نوردحني كلذك مهلعجي نأ نود ، عيفرلا فيظنلا رهاطلا وجلا

.(2)( ديق وال دودح ريغب اهل ةباجتس اإل
نمضي فقسو اهنزاوت ظفحت ةرئاد ةيسنجلا ةوهشلل نإف اذهلو

ا ناك اهفقس تدعتو اهترئاد ةيسنجلا ةوهشلا تطخت اذإف اهتم سال
كلذ جاتن نوكيف فارحن واإل داسفلا و ثبعلا ينعي يذلا إلتخالل

. ناطيشلا ةدايقو ءاوه األ ةرطيس
اهيلع بهت نأ كشوت يتلا ةرارشلا ةباثمب ةيسنجلا ةوهشلا ف
حبصت اهنيحو كتهتو قرحت نأ ثبلت امف اهججأتف تاريثملا حاير

. اهعم لماعتلا بجي ملسملا راسم يف ةبقع
مادختسإ نم نيملسملا ً ارذحم ينآرقلا يهل اإل راذن لإل ناك دقل

ديريو ) فارحن واإل ليملا نوكي ال يتح تاوهشلا الح سل مهئادعأ

.(3)( اميظع يمال اوليمت نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا
مسلا عضوف – تاوهشلا الح–سالح سلا تاذ برغلا عبتإ دقل

نوملسملا – يردي ال –وأ يردي ثيح نم يولحلا و مسدلا يف
. دسافلا يناوهشلا هرايتب ملسملا بابشلا بولقو لوقع ّث ولف

سالح اإلسالم يلع ةنلعملا ريغ مهبرح يف اومدختسإ دقل
عدأ –ما كلذل ةأرملا بيجتست امنيح سالح نم هرطخأ امو ةأرملا

ةادأك اهومدختسإ –(4) ءاسنلا نم لا جرلا يلع رضأ يدعب ةنتف
الل واإلحن يرعلا و جربتلا ب بابشلا بولق يف ةوهشلا ةرارش يكذت
تان ال عإ يف ةأرملا ةروص نع ةسارد يفو )، ةليذرلا ةعاشإو
امك ةقاشرلا و لا مجلا يلع زيكرتلا تحضوأ يرصملا نويزفلتلا
ينغت يهو اهزاربإ ثيح نم ةعلسك ةأرملا عم لماعتلا نأ تتبثأ

ةعلس نع لإلعالن صقرت يهو

ص75 – بطق دمحم واإلسالم– ةيداملا نيب ناسن 1-اإل

ص632 – يناثلا دلجملا - بطق ديس – نآرقلا ظالل يف -2

اآلةي(27) ءاسنلا ةروس -3

4046 مقر ثيدح – يناثلا ءزجلا – ةجام نبا ننس -4
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اهعقاول هرياغم ةروصب اهزربت لماوع نم كلذب طبتري امو هنيعم
: يلي خاللام نم كلذو عمتجملا لخاد يلعفلا

أل تايتفلا فيظوتب ةينويزفلتلا تان اإلعال متهت 
با ةقلعتملا تامامته اإل زاربإو جتنملا قيوستلا ضارغ

ةداجلا ةاتفلل يرخ األ راود األ باسح يلع ةثون أل
نسحلا قلخلا ب ةعتمتملا و اهتفاقثو اهتساردب ةمتهملا

. ينفلا و يركفلا عادب واإل
سيلو يثنأو سنجك ةاتفلا و ةأرملا ةروص ميدقت 
عمتجملا عقاو يف رثؤيو طبتري يعامتجإ نئاكك

. ايفاقثو ايعامتجإو ايداصتقإ
ةأرملا ةروص هيوشل طئاسولا نم ديدعلا ماد ـ ختسإ 
طقف متهت يهف سنجلل عوضوم اهنأك اهزاربإو

.(1) لجرلا نم بوغرم اذه نأ ثيح اهدسجو اهلا مجب
يف سنجلل ةجورم نوكت نأ ةملسملا ةيبرعلا ةأرملل اودارأ اذكهو

. اهمسج ّإال مه اهل سيل ً ةثباع ً ةيه بالداإلسالمال
اإل باب حتفت يتلا براسملا تدادزإ دقل اماآلن كاردأ امو واآلن
يف هثدحت يذلا األرث كلذب دادزيو هل، ناهذ األ ئيهتو فارحن

،اإلتخالط تايئاضفلا هللاو، رود – امنيسلا – ءايز –األ انعمتجم
بابشلا ةنيفس عدي ال يذلا يسنجلا سوهلا ةروث اهنإ ، ثباعلا
برطضتو حجرأتت اهلعجيس لب ةليضفلا رب يلع وسرت ملسملا
تاونقلا جوم ناجيهو ةيسنجلا ةوهشلا حاير فصع مامأ

أل هضرعي امم فارحن واإل للحتلا و يرعلا رايت ةسكاعمو ةيئاضفلا
هللا. إال اهبقاوع ملعي ال راطخ

ملسملا بابشلا نم ةريبك ةفئاط ةيسنجلا ةوهشلا رايت علتبإ دقل
عابشإ إال هل مه ال راصف – ملسملا عمتجملا حئارش مهأ –
ةوهشلا نيدايم يف اولا جو اولا صف مهتابغر ةيبلتو مهتاوهش
تحبصأ يتلا - سنجلا فأالم ةدهاشم نم الاهف تخإ يلع ةيسنجلا

امك بيلك ويديف – نجاملا ءانغلا يفو – مهطسو يف ةلا ودتم
ةقيقحلا يف مهو نومعزي امك مهتاقوأ نولتقي – هتيمست ولحي

. مهتايح نولتقي

مارض اهل نوكي نأ كشوي ران ضيمو دامرلا للخ يرأ
ماهو ثثج اهدوقو نوكي موق عقالء اهفطي مل نئل
كالم اهلوأ برحلا نإو يكذت نيد وعلا ب رانلا نإف

ص82 – رون دمحأ –د. ةملوعلا تايق ال 1-خأ
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يناثلا لصفلا

ةيسنجلا ةوهشلا تاريثمو عفاود
هيف جاهت ،ال فيظن عمتجم ةماقإ يلا فدهي اإلسالم نإ )
لك يف مدلا و محللا تاعفد هيف راثست وال ةظحل لك يف تاوهشلا

ال يناوهش راعس يلا يهتنت ةرمتسملا ةراثتس اإل تايلمعف ، نيح
ةنيزلا ،و ةريثملا ةكرحلا ،و ةنئاخلا رظنلا ،و يوتري وال يفطنتي

كلذ جيهت إالنأ ائيش عنصت ال اهلك ...، يراعلا مسجلا ،و ةجربتملا
ةدار واإل باصع األ مامز تلفي !!إوالنأ نونجملا يناويحلا راعسلا
ضارم إواماأل ، ديقب دّيقتي ال يذلا يوضوفلا ءاضف اإل ،فامإ

داكت يهو !! ةراث اإل دعب حبكلا نم ةئشانلا ةيسفنلا دقعلا و ةيبصعلا

.(1)( بيذعت ةيلمع نوكت
يناوهشلا راعسلا نيملسملا يلع حتفت يتلا براسملا ترثك دقل

رسيتو ئيهت يتلا كلا سملا تددعتو ، يوتري وال يفطني ال يذلا
نيزاوم يف اإلتخالل اهمهأ نم ناكو ، ناطيشلا و يوهلا قلا زم
اهدارف أل فرصتلا ةيرح يلا يدأ يذلا ،و ةرس األ لخاد ةيبرتلا

ص2511 – عبارلا دلجملا – بطق ديس – نآرقلا ظالل يف -1



-13-

جربت كلذ ةيمتحلا رامثلا تناكف قحلا نع فرحنإ نإو يتح
. ءاسنلا

جربت نجربت (وال يلا عت هللا قلا جربتلا نع اإلسالم يهن دقل

نكلو ، جربتت ةيلهاجلا يف ةأرملا تناك دقلو (1)( يلو األ ةيلهاجلا
ودبت يلو اال ةيلهاجلا جربت نع يورت يتلا جربتل روصلا عيمج
انتيلهاج يف هذه انمايأ جربت يلا ساقت نيح ةمشتحم وأ هجذاس

!! ةرضاحلا
جربت كلذف ، لا جرلا نيب يشمت ةأرملا تناك : دهاجم قلا

!! ةيلهاجلا
يلا هللاعت يهنف ، جنغتو ّر سكت ةيشم نهل تناكو : ةداتق لا قو

!! كلذ نع
وال اهسأر يلع رامخلا يقلت اهنأ جربتلا :و نايح نب لتاقم لا قو
، اهنم هلك كلذ ودبيو ، اهقنعو اهطرقو اهدئ قال يراديف ّه دشت

(2)!! جربتلا كلذو
كلذ نم نحن نيأف ةيضاملا ةيلهاجلا يف جربتلا روص يه هذه

؟؟ ةرضاحلا ةيلهاجلا – نيرشعلا نرقلا ةيلهاج يف
بال ئيش لك ةأرملا نم اهيف يرت يتلا اإلعالم لئاسو نم انيدل نإ
، سحلا ةظيلغ ءايمع ةيلهاج ةرتف يف اآلن شيعن اننإ !! ءانثتسإ

. نيهم ضيضح يلا ةيرشبلا كرد يف ة طباه ، روصتلا ةيناويح
ةحضافلا ءايز ،واأل يرعلا رهاظم –نأ فس –لوأل اننيب عاش دقل

و ةراضحلا رهاظم نم ةدوملا عاب ِّ تإو ةأرملا مسج يدبت يتلا
ضر األ يف نثعي لوقعلا فافخب عاروشلا ألت تمإ يتح ! يقرلا
طايس مهعم موق : امهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص )ً اداسف
نهسؤر الت يمم تايراع تايساك ءاسنو ، سانلا اهب نوبرضي
(3)( اهحير ندجي وال ةنجلا نلخدي ال ةلئاملا تخبلا ةمنسأك

وهو إال هيلإ ناسن اإل ليمي ،وال ةيناويح ةرطف يرعلا نإ )
مجاال يرعلا ؤرية نإو ، ناسن اإل ةبترم نم يندأ ةبترم يلا سكتري
يف نوفلختملا ً،و اعطق يرشبلا قوذلا يف ساكتنإ وه ً
هذه يلا هتراضحب لخدي نيح ،واإلسالم ةارع ةيقيرفإ طساوأ

ةيلهاجلا امأف ، ةارعلا ءاستكإ ةراضحلا رهاظم لوأ نوكي قطانملا
اإل لشتني يتلا ةدهولا يلا نوسكتري مهف ( ةيمدقتلا ) ةثيدحلا
ا اهموهفمب ( ةراضحلا ) يوتسم يلا مهلقنيو اهنم نيفلختملا سالم

اهزاربإو ناسن اإل صئاصخ ذاقنتسإ فدهتسي يذلا يم إلسال

اآلةي(33) بازح األ ةروس -1
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(1) اهتيوقتو
ةراضحلا ب راهبن لإل ةجيتن جربتلا نم ةجوملا هذه تناك دقل

، دشرلا ليبس نع ءايمعلا ، ةيق األخال ميقلا نم ءافوجلا ةيبرغلا
ةزهجأ ربع اهمومس ثبت يتلا و سنجلا ةزيرغ عاب ِإت يلا ةفرحنملا
يعست تحبصأ يتلا –و ةيئاضفلا تاونقلا – ةفلتخملا اإلعالم
قدصو اهترثكو اهرفوت ثيح نم تنأ اهيلإ يعست نأ نود كيلإ

اربش مكلبق نم ننس نعبتتل ) ملسو خيلع هللا يلص هللا لوسر

.(2)( مهومتعبت ال بض رحج اولخد ول يتح عارذب اعارذو ربشب
ا يهل اهنيكاكدو ليمجتلا ةذتاسأو ، اهيممصمو ءايز األ تويب (نإ

ءاسن هنم قيفت ال يذلا لبخلا اذه ءارو نمكت يتلا بابر أل
ردصت بابر األ هذه نإو !! كلذك اهلا جر وال ةرضاحلا ةيلهاجلا
ضر األ ءاجرأ يف ةيراعلا مئاهبلا و ناعطقلا اهعيطتف اهرماوأ
ماوق بساني ماعلا اذهل ديدجلا يزلا ناك ءاوسو !! ةيرزم ةعاط

اهل حلصت ليمجتلا مسارم تناك ءاوسو ، هبساني ال وأ ةارمإ ةيأ
ُي ...إوال(ع بابر األ كلت عيطت ... ةرغاص عيطت يهف حلصت ال وأ

(3)!! اهرمأ يلع ةبولغملا مئاهبلا ةيقب نم ( تر ِّ
ةريثك تائف اهلإ هجوت ةلبق ةدسافلا هتراضحب برغلا حبصأ دقل

امو ، انبابش نم سوفنلا ءافعض لإيه فكع بارحمو ، انبابش نم
تاونقلا يف يز وأ حالةق وأ سبلم نم ةديدج ةضوم دهاشت داكت

نم سوفنلا فاعض طاسوأ نيب ً اعقاو هدجتو إال ةيئاضفلا
ةيكيرمأ ، اهئايزأب ةيسنرف انعراوش تحبصأ ىتح بابشلا
نييبرغلل ةلماك سه يقأ نم هلمحت امب ةيبرغو ، مهديلا قتو مهتاداعب

وهف موقب هبشت نم )!! فرحنإ وأ انميق عم يشامت ئيش لك يف
(4)( مهنم

نم يرزملا عضولا اذهل ةيمتح ةجيتن جربتلا اذه ناك دقو
تايراعلا تايساكلا ءاسنلا ب عراوشلا الت تماف يمع األ ديلقتلا

امنيح ناسن اإل ةب ترم نم يندأ ترمبة يلا ءاسنلا تسكترإو
و ةراضحلا و ةنيزلا مسإب مجاالً يدسجلا يرعلا ة يؤر تحبصأ

!! هضوملا
ةوهشلا راعس الق طإو زئارغلا ةروث تناك ءاسنلا جربتبو

نم ةيمتحلا هرامث عقاولا اذه رمثأ مث بابشلا طاسوأ نيب ةيسنجلا
. ةيسنجلا ةوهشلل يوضوفلا سيفنتلا و ةشحافلا ةعاشإ

طح يذلا األلو لوعملا وه ةيسنجلا تاق ال علا يضوف تناك دقل )
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، ةينامورلا ةراضحلا ّم طحو ، ةيقيرغ اإل ةميدقلا تاراضحلا ّم
يتلا يه اهتاذ يضوفلا هذهو ةيسرافلا ةراضحلا ّم طحو

(1) ةنهارلا ةيبرغلا ةراضحلا ّم طحت تذخأ
ةيسنجلا تاق ال علا يضوف يلا تدأ يتلا بابس األ هذه نإو

لهأ نيب يتح – اثيدح ةيئاضفلا قابط الكاال تمإ ةرهاظ راشتنإ
و ةنجاملا يناغ واأل ةعيلخلا األفالم ةدهاشم تحبصأو – فيرلا

سانلا نم ريثك ملع نم مغرلا ب ةيعيبطلا روم نماأل ةيراعلا روصلا
وال عزاو ال حبصأف يرعلا دهاشم نم بابشلا يلع ةبلا سلا باآلراث

بناوج يلا األرس فارصن إل دهاشملا هذه نم بابشلل عنام
تّ ضغو بناجلا اذه تقلغأف روم األ رهاوظب اهلا غش نإو ةشيعملا
قرتفم نيب بابشلا حبصأف – دمع نودو دمع – هنع فر طلا
ةجيتنل يعيبط رمأ اذهو – ةيسنجلا ةوهشلا عزاون نيب قرطلا

دشرم نود نوهيتي راعلا فوخو – يرعلا رظانمل ةدهاشملا ةيرح
ةيسنجلا ةوهشلا عزاون مهيلع تغطف ، ليلد نود نم نوريسيو

. مهنم ريثك علتبإو يوقلا اهرايتو
األ دحأ يلع هيف تلخد يذلا مويلا ً اديج ركذأ تلز ام يننإ
–و تايئاضفلا – اهئانبأب ةكاتفلا ةحلس األ هذه كلتمت يتلا رس
واأل –األءاب اهدارفأ لكب األرس هذه تدجو ينأ ينشهدأ يذلا
نع يملق ّ فعي يتلا يرعلا دهاشم ضعب نودهاشي – ءانب
ةميتح رامث هل اذه لثم ّ نإ !! ًاروضح اعيمج ةرس واأل اهفصو

ب تانبللو فارحن باإل ءانب لأل ديهمتلا يهو اهوملع وأ األءاب اهلهج
عفال!! ناك دق ام اذهو ، جربتلا

يف ةرس األ ظح نأ وهو ةيمه األ ةياغ يف رمأ يلا اندوقي اذه نإ
، دوجو هل دجت داكت ًفال امامت ةمودعم ًا يسنج ءانب األ ةيبرت
اإل يف ً احضاو ودبي يذلا و تاهم واأل األءاب نم ريبكلا لهجلل

يحورلا نود يدسجلا برشلا و األلك لبس ريفوتب زيكرتلا و مامته
نإف مسجلا ةينب يف رهظي – ماعطلا – برشلا و األلك نأ امكف ،

ال ثيح نم ءانب األ يلع فرحنم كولسك رهظت ةيراعلا روصلا
. األءاب رعشي

: غارفلا أوقتا
– سانلا نم ةريبك ةفئاط اهنم يناعي يتلا للعلا ربكأ نم نإ
نم مهيلع رطيسي يذلا غارفلا ءاد يه – باب شلا كلذب صخأو

مهتاقوأ نم ةدافتس اإل ةيفيكب لهجلا و هردقملا مدع ءارج
. ريخلا ب مهتمأ يلعو مهيلع دوعي اميف اهرامثتسإو

ريجفتل ةدسافلا اإلعالم ةزهجأ يعست ةنزتخم تاقاط بابشلا ف
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ام ةوقلا نم اهل يتلا ةيسنجلا ةقاطلا يهو اهنم ةقاط رطخأ
مث اهيلع ةنميهلا و تاقاطلا ةيقب يلع ةرطيسلا نم اهنكمي
يف نزاوتلا يعري يذلا يم اإلسال جهنملا ريغ يلع اهداسفإ
قفو يرخأ يلع ةدحاو يغطت ال يتح ةيناسن اإل تاقاطلا ريجفت

. دارف واأل األمم يدل تايولو األ ملس
يئاوشعلا ريجفتلا دعب نم بابشلا نم ريثكلا يدل تاب دقل

يف ةفرحنملا اإلعالم لئاسو تحلفأ يتلا و ةيسنجلا مهتاقاطل
م امأ اسولج اهقفني تاعاس مهنم نيريثكلا َّ مه تاب ، كلذ
فأ دهاشيل ةيلودلا تامولعملا ةكبش ربع لوجي رتويبمكلا تاشاش
يف متي لياب وم زاهج الك تمإ وأ تايئاضفلا ةده اشم وأ سنجلا الم

لوقلا مهل اولحي املثم حبص أ اذكهو ، سنجلا أالم ضعب نيزخت ه
. ةايحلا لتق وه يذلا و تقولا لتقب

لوانتم يف يحضأ يذلا – يق األخال داسفلا لئاسو ريسيت نإ
نع فارحن اإل يلع سوفنلا فاعض نم ريثكلا دعاس – عيمجلا

األ ةيسن ةدايز هعبت مث داسفلا ةبسن كلذب دازف اإلسالم، جهنم
.ً ايسنج ةلوقنملا ضارم

،فإلن اهمايأ لبقتسم يف اهنوزخمو األةم رخز مه بابشلا نإ
رمأ كرتن نأ نم ريخ مهتمأ عفنيو مهعفني اميف مهتاقاط رجفت

ريجفتف ، ةدسافلا اإلعالم ةزهجأ يلع ً اركح مهتاقاط ريجفت
مهسفنأ بابشلا نيبو األةم نيب ة كرتشم ةيلوئسم تاقاطلا

: ةجاحلا و رقفلا ءاد
مهنع عزنتل سانلا بولق يلا رقفلا دي دتمت امنيح ةايحلا سعتأ ام
اوعيبيف نهولا و فعضلا بوث مهسبلتو ةزعلا و يوقتلا سابل

.!! ترثك أو تلق ةدودعم مهارد سخب نمثب مهضارعأ
ولو هبلطي لا ملا ةوهشل دبعاً نوكي امنيح ناسن اإل سعتأ امو

يغتبي يذلا ناسن اإل كلذ يقشأ امو ًهل!! انمث ضارع األ تناك
يف يطتمإ ولو ةضوملا و ةراضحلا ً ارياسم ةيداملا هتابغر ةيبلت

.!! ضرعلا و فرشلا داوج ةوهص كلذ
قفو ً اجئار يغبلا قوس اهيف نوكي يتلا كلت ةسئاب ةايح اهنإ
هؤاطع داز نم اهيف زئافلا ،و تايار اياغبلل فرفريف لا ملا تاباسح
لكأت وال اهيف ةرحلا عوجت يتلا ةيلهاجلا نامز نم نحن نيأ ،أال

!! اهييدثب
رييغتلا نم يرزم عقاو نم هشياعن امل هذه يتاهوأت قلطأ يينإ

و ضيغبلا سفانتلا لظ يف ابلس يق األخال انكولس يلع أرط يذلا
لا. ملا يلع يرزملا بلا كتلا

سوفنلا فاعض نم نيريثكلا لزي نأ اكيشو تاب رقفلا رايت نإ
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لا ملا يلع لوصحلا ليبس يف مهضارع أل اعيب لا ملل مهدبعتسيف
نإف اإلسالم!! ءاملع اي ةعانقلا و دهزلا ب سوفنلا اونصحف يفاكلا

اهيتبكر يلع وثجت نأ اهب ةيرح تايار اياغبلل اهيف عفرت ةمأ
. تاوهشلا توغاطل

ق يردت ال تنكنإو ةبيصم كلتف يردت تنك نإ ميركلا األب اهيأ
. مظعأ ةبيصملا

ثلا ثلا لصفلا
يسنجلا لإلفنالت ةبلا سلا اآلراث

: ءايحلا عزن
موقي يتلا باعشلا يدحإ وهف اإلسالم يف ةميظع ةيمهأ ءايحلل

وهف (1)( نامي اإل بعش نم ةبعش ءايحلا (...و نامي اإل اهيلع
ريخلا ةياهنل ةيادب ده قفو ، هلك رشلل الق غمو هلك ريخلل حاتفم

. هراشتنإو رشلا روذبل ً ءامنإو الهل، حمضإو
لصافلا وهو الح، الحوطلا صلا و ريخلا نيب لصافلا وه ءايحلا ف

الحو صلا ب ةراشبو ، لحفتسيس رشو مداق رطخ نم راذن اإل نيب

683 مقر ثيدح – نيحلا صلا ضاير ص129- – ملسملا جهانم 0 نامي اال يف ملسم هاور -1
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ةلسلس لوأ نإو (1)( تئشام عنصاف حتست مل اذإ ) ةيادهلا
نم تيدجر هءايح دقفي امبسح ءرملا (ف ءايحلا عزن يه يصاعملل
يتح يوهي لا ،والزي لزرأ يلا ةليزر نم طبهيو ، أوسأ يلا ئيس
هيلع هللا يلص هللا لوسر يور دقو ، لفس األ كردلا يلا ردحني
عايضب ئدتبي يذلا طوقسلا لحارم نع فشكي ثيدح ملسو

كلهي نأ دارأ اذإ لجو زع هللا نإ ) بقاوعلا رشب يهتنيو ءايحلا
اتقمم اتيقم إال هقلت مل ءايحلا هنم عزن اذإف ، ءايحلا هنم عزن دبع
ةنام األ هنم تعزن ّات قمم اتيقم إال هقلت مل اذإف –ً اضغبم –ً
هقلت مل اذإف ،ً انوخم ً انئاخ إال هقلت مل ةنام األ هنم تعزن اذإف ،

مل ةمحرلا هنم تعزن اذإف ، ةمحرلا هنم تعزن ً انوخم انئاخ إال
تعزن انعلم ً اميجر إال هقلت مل اذإف ،ً انعلم ً اميجر إال هقلت

اإلسالم)(2) ةقبر هنم
فادهتس اإل ناك ملسملا درفلا دنعو اإلسالم يف ءايحلا ةيمه وأل
بابشلا – نيملسملا نم ءايحلا عزنل هجوملا يم اإلعال يبرغلا

ال فأو ةيراع روصو هحضاف رظانم نم نوضرعي ام قفو – ةصاخ
. ةفلتخملا ةيئاضفلا تاونقلا ربع هعيلخ م

اذاملو ؟ اهنتافم زربت سب مال ةاتفلا يدترت اذامل لئاستن دق اننإ
اذاملو ؟ لا جرلا ي ارم امأ تاير عال تايساك نهو ءاسنل ا ضقرت

اذه اذاملو ؟ هيدتري نأ لجرلا يحتسي ام تايتفلا ؤهالء يدتري
نم ةريثك فئاوط يلع ةبلا غ ةمس حبصأ يذلا روفسلا و جربتلا
يلا هدرم اذه لك نإ .....؟ اذاملو .... اذاملو ..... اذاملو ؟ تايتفلا

. ءايحلا عزن
اذه نأب ءادنلا ةباثمب هنأ ذإ ريخ ةراشب ضرملا ب ساسح اإل نإ

،واإل هيبتلا و راعش اإل ةباثمب وهف ، ءاود يلا جاتحي ءاد هب وضعلا
يلا اهب رعشي نأ نود ناسن لااإل صوأ يف يرست ةريطخلا ضارم

ال ناسن اإل نأ يف نمكي ءايحلا عزن نم رطخلا ،ف كلا هملا هدروت
لب ةدحاو ةعفد متي ال ءايحلا عزن ألن هنم عزن ءايحلا نأب رعشي

.ً ايجيردت متي
حبصي ةيراعلا روصلا و ةعيلخلا األفالم دهاشي يذلا ناسن فاإل

يف هركنتسي ال مث ةداعلا ليبس يلع هدنع األرم اذه نمزلا رورمب
. هسفن يف هل اكولس حبصي يتح سانلا يف وأ هلهأ يف وأ هسفن
، يرخأ ةرم اهيلإ رظنلا ديعت نأ يحتست ةيراع ةاتف يرت دق كنإ
األرم لب سابللا نم ًا ركنم تتأ اهنأ يرت ال ةقيقحلا يف يهو
عزن تاراش نم ةراش هذه نإو ،ً ايعيبط ً اريس ريسي اهدنع

1554 مقر ثيدح – الين قسعلا رجح –النب ماكح األ ةلدا عمج نم مارملا غولب – يراخبلا هاور -1

ص164 – يلا زغلا دمحم – ملسملا قلخ -2
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هذه نإ لب دحلا اذه دنع فقتس اهنأب بسحت ،وال اهدنع ءايحلا
ب ريذن اذه نإو ، ةشحافلا و ءاقشلا كرد يف يلو األ ةوطخلا يه

. ةلا حم ال رظتنملا و مداقلا رطخلا
وا ةضوملا حاير اهفذ قتتا كتنبإ نيكرتت يتم يلا ةرس األ اهتيأ األ

نيكرتت يتم يلا ؟ اهتماركو اهتفع ةرس األ نم علتقتل فارحن إل
يهو تربك دق ةتافلا نأ يوعدب براقلا يلع لبحلا ةرس األ اهتيأ

؟!! جربتلا ينعي ةحلصملا ب كارد اإل لهو ؟ اهحلا صمب ةفرعم يلع
ةحلصم كلذ يف امب اهلك حلصملا ب لهجلا ب ةلا سر وه جربتلا نأ مأ

؟!! ةرس األ
: يرعلا دهاشمل ةبلا سلا اآلراث

بناج نم تاريثملا يند أل بيجتسي نأ لجرلا يف ةرطفلا 1/نإ
رظنلا ضغب – ةأرملا كلذك – هيف ةيسنجلا ةزيرغلا كرحتتف ةارملا
يزيرغلا ساسح اإل نإف ال، معالًوأ ةراث اإل هذه ةجيتن نوكت نأ

كلذو – جاوزلا – يلا هللاعت تايآ نم ةيآ قيقحت يلا هب عفدي
لظ تحت طمنلا اذه يلع رثاكتلا قفو لسنلا يلع ظافحلل

اإلسال عمتجملل اإلسالم طبض ناك اذل ، ةرس األ وهو نمآ نضحم
نيزتت ةأرملا ف ةفعلا هيف دوسي نأ يف ةأرملا بناج نم يم

، ةراث نماإل ةنمآ هيف ةيسنجلا ةزيرغلا و اهباجحب ّا يزتتو اهئايحب
هذهو جاوزلا دنع ةعتملا و لماكلا عابش اإل ليصحت كلذب نوكيف

. سنجلا ةرطف نم اإلسالم ةياغ يه
نم راعسو نونجملا يرعلا و سنجلا ةروث ةايحلا دوست امنيح امأ

و يرعلل ج ِّ ورت يتلا ةريثكلا تايئاضفلا لظ يف ةوهشلا
راهظإ يف ننفتلا ربع ةيسنجلا ةوهشلا ران لا عشإ يف ننفتلا

، يرخأ ةرات الً يثمتو ءانغو ةرات اهصقرو اهيرعتو اهدسجل ةأرملا
ناسن اإل دوقي ةيراعلا رظانملا هذه لثم ةدهاشم يلع ن امد اإل نإف
ةيراعلا اهتروصب لجرلا دنع ةأرملا حبصتف ةرطفلا ليبس ريغ يلا

– ربكأ تاريثم يلا ةجاحلا نوكت اهنيحو ةريثم ريغ ةبيتر تتاب
ةيلمعلا حاجن يلع ةوقلا هدنع فعضت اذكهو – جاوزلا دنع ةصاخ

نم ةريثك حاالت عوقو يلا غًابلا يدؤي امم جاوزلا دنع ةيسنجلا
الق. طلا

ربع اهتدهاشم يلع دوعت يتلا تايراعلا روص هدوقت نم امأ
هدنع لقت ةشحافلا ةسرامم يف ةيرارمتس اإل يلا تايئاضفلا

نأ نم ّنهل يزت يتلا ةرصاقلا هترظن ألن كلذب جاوزلا يف ةبغرلا
هلعجت جاوزلا راطإ جراخ هرطو يضقي وهو طقف ّ اسنج جاوزلا
اذهبو جاوزلا راطإ جراخ هل رفوتم عابش نأاإل املا ط هفارطأ ململي

– كلذ نم هللا ب ذوعن – انزلا دلو انيف رثكي
بابشلا نس اهيف حربأ مل يتلا ةيرمعلا يتلحرم بسحب يننإ
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اهنكلو لا يخلا نم ًابرض وال هتمهوت ً امهو سيل اذه لوقأ
نم نيريثكلا هاوفأ يلع ددرتت اهتعمس املا ط يتلا ةقيقحلا

اإلسالم جهنم نع تفرحنإو مهمادقأ تلض نيذلا بابشلا
. فينحلا

يرعلا رظانم ةدهاشم اودوعت نيذلل ىمتحلا ليبسلا ىه هذه نإ
ترسعت نإ – جاوزلا راطإ جراخ يوضوفلا ءاضف اإل امإف
دوربلا نوكي نوكي راثك عنداإل إوام – جاوزلا وحن تاوطخلا

. جاوزلا دعب ةبلا سلا هراثآ هل يذلا يسنجلا
: حلا صملا ليطعت -2

قفو دحاو ءامب هنم يقسن يذلا تقولا وه حاجنلا ملا سأر نإ
نيب ام األلك يف ضعب يلع انضعب لضافتي مث ةدودعم تاعاس

حاجنلا لئاسو يف هل ديفملا رامثتس اإل قيرط نع لشفلا و حاجنلا
. لشفلا و

يلا ةرظنلا يه هتكرب تقولا نم قحست يتلا رئاسخلا مظعأف
نم عبني هذه ةرظنلا ررضو ، نهريغو تاصقارلا نم يرعلا دهاشم
اذهو ، دهاشم لا يف ريكفت اهقبسي يرعلا دهاشم يلا ةرظنلا نأ
غزن خالل نم وأ سفنلا عفاود خالل نم ّا إم يتأي يذلا ريكفتلا
بهليو ةيسنجلا ةوهشلا عفاود انيف ريكفتلا اذه ريثيف ، ناطيشلا

– جرفلا قدصيف اهنايتإ يلا ةبغرلا انسوفن يف يوقتل اهران
ررض نوكي هبذك يفو ، هبذكي –وأ انتوهشل انتباجتسإو انفعضب

األ ررض نوكي ةباجتس واإل سيفنتلا يفو انيلع يسفنلا تبكلا
اإل نوكت دقو – ايسنج ةلوقنملا ضارم –األ ةيدسجلا ضارم
لات تاوهشلا و دسافملا يلا فارصن اإل نوكيف ةداعلل ةرذب ةباجتس
اذه يف اهقيقحت نكمي ناك حلا صم لطعت اهنأ يف كش ىال

سيسكلأ ) روتكدلا هبتك ام متئش نإ اؤرقأو ، هسفن تقولا
كرحتت امدنع ) هلوق ( لوهجملا كلذ ناسن (اإل هباتك يف ( ليلر اك

يتلا ةداملا نم ً اعون هددغ زرفت ناسن اإل يدل ةيسنجلا ةزيرغلا
ريكفتلا يلع ً ارداق دوعي فال هردختو هغامد يلا مدلا ب برستت

.(1)( يفاصلا
مسجلا نم ةراث اإل تاهبنم لوحتتو ، غامدلا يف أدبي سنجلا (نإ

يلا لقعلا نم ةملظملا قامع األ يف يجراخلا ملا وعلا لا يخلا و
وال نوريتسوتسيتلا نم ةجومب مسجلا بيجتسيو ( سنج )

كلذك سنجلا عقوتب امنإو طقف سنجلا ب نورتيسوتسيتلا دادزي
(2)

: ًايسنج ةلوقنملا ضارم األ

ص299 – –جاأللو ناولع حصان هللا دبع اإلسالم– يف األوالد ةيبرت -1

–ص390 ناورب ياع – ةايحلا ةقاط -2
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و اإلمث لحو يف الق زنإ كول يلا عت هللا دودحل دعت لك نإ
ةيرشبلا فلا س يف نكت مل يتلا عاجو الءواأل ببلا راذنإ ةشحافلا

. اهيضامو
تعونت ،و هقرط ترسيتو انزلا عوم ةشحافلا ترشتنإ لدق
ضارم باأل انيلتبإ نأ كلذ تعب تسإو ، هباوبأ تحتفو ، هبيلا سأ

نم انيديأ تبسك امب كلذو انيضام يف نكت مل يتلا ةريطخلا
انزلا نإ - ًايبط – دكؤملا مكح يف تاب دقلو ، اننيب ةشحافلا وشف

توافتت يتلا و ةكاتفلا ةئبو واأل ضارم األ نم ريثك يف ببستي
نئارقلا نأ ): نوتسيب نوج روتكدلا لوقي اهتافعاضمو اهتروطخ
اهمظعم ةيسنجلا ضارم األ نأ لوقت تاسارد نم تعمج يتلا
لوقيو ( ةيجوزلا قاطن جراخ ةيسنجلا تاق ال علا نم جتنت
لدبت يه مويلا انهجاوت يتلا ةلكشملا :(نإ لوكين دولك روتكدلا

ةيسنجلا تاق ال علا ةماقإ عجشتو تعجش يتلا ةيق األخال انميق
ضارم األ تاباصإ يف ًاداح ًادايدزإ تببس اهرودب هذهو ، ةمرحملا

األ ضعبل ضارعتس اإل مكيلإو ،(1)( ةيسنجلا ةحاب اإل نع ةجتانلا
: ضارم

:( ةبيقعتلا الن( يسلا ضرم -1
( انزلا ) ةمرحملا ةعماجملا قيرط نع ضرملا اذهب ةباص اإل متت
، لوبتلا دنع ةديدش ةقرحو ملأ ثودح ضرملا اذه ضارعأ نمو

ةحئار اهنع دلوتي ةفشحلا لخاد جرفلا يلع ءارفص داوم عمجت

.(2) ضرملا اذه اهب ببستي دق يرخأ تاباهتلإ يلا ةفاض باإل ةهيرك
ةانقلا يف قيض نم لصحي امم مقعلا يلا يدؤي الن يسلا ضرمو
ًانايحأو ةملؤم حةلا يهو خبربلا باهتلإ حةلا أشنت امك ، ةلقانلا
ضيبملا ةانقو محرلا خالل نم يودعلا دتمت ءاسنلا دنعو ، ةرطخ

ةباص اإل ثدحت مل اذإو ، قافصلا باهتلإ ةببسم نطبلا ةفيوجت يلا
نإف ، داحلا ضرملا وا ةافولا ببست ملو تثدح وأ قافصلا باهتلإب
يلا ةياهنلا يف يدؤي دق تاضيبملا ةانق يف نمزملا باهتل اإل
يلا يلا بتلا يدؤيو محرلا يلا تاضيوبلا لوصو عنمي امم اهدس

(3) مقعلا
(4)( يرهزلا ءاد ) سلفسلا ضرم -2

ثالث نوكيو ( انزلا ) عامجلا خالل ةداع سلفسلا ب ةباص اإل لقتنت
ثالةث رورم دعب سلفسلا نم ةثلا ثلا ةلحرملا لصحتو لحارم
وتم لتك رهظتف ، يلو اآلةفاأل روهظ نم ةنس نورشع يلا تاونس

ص43-42 – نكي يحتف – سنجلا 1-اإلسالمو

ص44 – قباسلا عجرملا -2

ص609-608 – ةيحصلا ةيعوتلا يف ثيدحلا دشرملا -3

ص617-616 – ةيحصلا ةيعوتلا يف ثيدحلا دشرملا -4
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مسجلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف يفمصلا مرولا ب يعدت ةيساق رةم
ًاريبك ًاءزج يطغتو دلجلا يلع ةبعص حورق أشنت دقو

. مسجلا نم
باصملا ،ف رخأتملا هروط يف يإالًام رثك األ ضرملا ضارعأ أشنتو

دادزت نطبلا يف باألمل رعشي دق هرمع عيبر يف ناك ولو يتح
نيبتيف مسجلا و نيقاسلا يف ًادج ةحربملا اآلآلم رشتنتو ، اهتدم
ةرطيسلا دقفيو الم، ظلا يف ًاديج ريسلا عيطتسي ال هنأ باصملل

ريصيو ، هزربتو هلوبت يف مكحتلا هعسو يف ،وال هيقاس يلع
، يبصعلا هزاهج مطحي سلفسلا !!ألن هتايح ةليط ًازجاع ًادعقم

لتقي املق ذإ اهل يثري حةلا يف تاونس لا وط شيعي دق هنكلو
. ةعرسب هتيحض سلفسلا

ءادو ( يخيشلا لقعلا الل تخإ ) هتعلا ًاضيأ هنم جتني دقو
كلذك مجنتو ، يمعلا و للشلا و نونجلا و عرصلا و ةيغامدلا ةتكسلا

ام ةداع يذلا سلفسلا نع بلقلا ضارمأ نم ةدع هتيمم حاالت
بلقلا نم بيرقلا يطرو األ نايرشلا نم ءزجلا كلذ وأال مجاهي
جتانلا طرفملا مدلا برست يقليو هكسامت هدقفيو همامص فتليف

نع ًامامت فقوتي مث وأالً مخضتيف بلقلا يلع ال يقث محالً
. لمعلا

:(1)( زدي (اآل بستكملا يعانملا زوعلا ةمز 3-تمال
سوريفب يودع بستكملا يعانملا زوعلا ةمز تمال ضرم ببسي

HumanImmunodficiencyVirus،وال يرشبلا يعانملا زوعلا
. ًاضيأ حاقل اآلنوال يتح زدي اآل ضرمل فاش عالج دجوي

ريغ يسنجلا لا اإلصت ضرمل ةلقانلا قرطلا رثكأو مهأ نمو
ال دقف هضارعأ امأ ، سوريفلا يودعل لماح صخش عم يمحملا
هنأ ركذلا ب ريدجلا نكلو ةليوط ةرتفل يودعلا ب نيباصملا يلع رهظت

اآل لحارم صيخلت نكميو ، زدي اآل ضرمل ةصاخ ضارعأ دجوي ال
: باآليت زدي

دق يودعلا طاقتلإ نم عيباسأ 3-4 ةرتف :خالل يلو األ ةلحرملا
. ايئاقلت يفتخت دقو ةرارحلا و حشرلا لثم ضارعأ رهظت

ضارعأ خالاهل رهظتو ، ةليوط تاونس دتمت دق : ةيناثلا ةلحرملا
اال هسإ ، ةيردص زنالت ، نزولا يف ضافخنإ لثم ةفلتخم

ةرتفلا هذه ،خالل ًادبأ ةيضرم ضارعأ رهظت ال دقو ..... ةداح ت
. ًايجيردت باصملا دنع ةعانملا يوتسم يندتي

خال يناعيو ، زدي اآل ضرمب ةباص اإل ةلحرم يهو : ةثلا ثلا ةلحرملا
هذه لوطت دق ةيناطرس ضارمأو ةيزاهتنإ ضارمأ نم باصملا اهل

ص35 -2002 ةنسل ًايسنج ةلوقنملا ضارم األ ليلد – يئاقولا بطلل ةماعلا ةراد 1-اإل
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. رثكأ وأ ةنس

: مهنيد نع بابشلا بيرغت
يلع مزعت امنيح ةيزاغلا لودلا اهب موقت يتلا روم األ لوأ نإ
دارملا لودلا كلت بابش تامامتهإ نم دكأتلا يه ةنيعم ةلود وزغ

، اهريصمو مهتمأ فادهأب طبترت ال مهتامامتهإ نأ نامضو اهوزغ
بولقو لوقع وزغ يلا وأالً اودمع كلذ مهل ينستي مل اذإو
ينستي يتح ايلعلا مهفادهأ نع اومسيو اهب اوهلي رومأب بابشلا

. اهريغو حاجنلا اهل
اإل اوز غ ةيزاغلا لودلا كلت تدارأ امنيح هلمع مت يذلا وه اذه نإ
و يرعلا و سنجلا ةفاقث ربع بابشلا ب مهوزغ اؤدبف هلهأو سالم
اإلعالم ةزهجأ ربع هذه مهمومس ثب يلا اودمعو ءانغلا و صقرلا
إل لبسلا لك ريسيتب اوماق ،مث اهريغو – صخ اال يلع – ةيئرملا
ل ةيلودلا ةكبشلا نم ةفلتخملا لئاسولا ربع اهتلوهسو ةيؤرلا ةحات

تناك دقو لومحملا فتاهلا ةزهجأو تايئاضفلا و إلصتاالت
طسو ةيسنجلا ةوهشلا راعس الق طإ ةلمحلا هذه نم مهتياغ

ربع سنجلا ةزيرغ عابشإ يمس األ فدهلا حبصي يتح األةم بابش
. فارحن اللواإل مثاإلحن نوجملا و صقرلا مث ةدهاشملا

مهتمهأف االةم بابش نم ريثك تباجتسإ تناك ةطخلا هذهبو
اوجربتو قحلا قيرط نع اودامو ابرطو ً اصقر اولا مف مهسفنأ

له نولوقي اوحبصأو برغلا ةيلهاج جربت قفو اإلسالم ميق نع
!! مهيديأ يف هلك واألرم ئيش نماألرم انل
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يناثلا بابلا

ةياقولا قرط
ةيلخادلا

األلو لصفلا
تارصبملا

يف ةقيمعلا واآلراث ةديعبلا الالت دلا نم اهل ةميظع ةيوبن ةفصو
(1)( كرصب فرصا ) ًادتبإ ةيسنجلا ةوهشلا حامج حبك

نم هريغ نع َّ قدأو قمعأ ينعم رصبلا ةملك رايتخ إل نإ
يوبنلا يدهلا ءاج اذهلو ، بيرقلا وأ فدارملا ينعملا تاذ تاملكلا

هنع هللا يضر ريرج لأس امنيح كلذو رظنلا سيلو رصبلا فرصب
لا قف ةأجفلا رظن نع ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا

( كرصب فرصا )

1625 مقر ثبدح – يوونلا – نيحلا صلا ضاير – ملسم هاور -1
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– لقعلا نع عطقنم وهفرظنلا امأ الً مأت لقعلا ب طبتري رصبلا نإ
هلوق خالل نم كلذ حضتيو نهذلا دورش ربع يتأيو ً غابلا

نآرقلا )(1)،ف نورصبي ال مهو كيلإ نورظني مهارتو ) يلا عت
يشغي رصبي نأ نود رظني نمف اذل هل، مهراصبإ تبثي ميركلا

ال مهف مهانيشغأف ) يلا عت قلا هرظن يلع يلع سيلو هرصب يلع

مهعمس يلعو مهبولق يلع هللا متخ ) يلا عت لا )(2)قو نورصبي

و نينمؤملل يهل األرماإل ناك اذهلو ،(3)( ةواشغ مهراصبأ يلعو

نذإ ،(4)( مهراصبأ اوضغي نينمؤملل لق ) رصبلا ضغب تانمؤملا
تانمؤملا و ننيم ؤملل اإلسالم رمأ نم ةياغلا ام لوقن نأ نكمي

؟ ينزلا ينعي ال رصبلا أن املا ط رصبلا ضغب
هلوق يف وه امك جرفلا ظفح نامض ميركلا نآرقلا طبر دقل /1

( مهجورف ظاو فحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق ) يلا عت
رصبلا ألن رصبلا ضغ جرفلا ظفح نامض يلع بترتي انه نمف

. ينزلا ديرب
لوت رظنلا ،ف ناسن اإل بيصت يتلا ثداوحلا ةماع لصأ رظنلا (و
،مث ةوهش ةركفلا ّد لوت ،مث ةركف ةرطخلا ّد لوت مث ةرطخ ّد
لعفلا عقيف ، ةمزاج ةميزع ريصتف يوقت ،مث ةدارإ ةوهشلا ّد لوت
صغ يلع ربصلا ) ليق اذه يفو عنام هنم عنمي مل والدب،ام

( هدعب ام ملأ يلع ربصلا نم رسيأ رصبلا
: رعاشلا قلا

رغصتسم نم رانلا مظ عموـ رظن لـا نم اهأدبم ثداوحلا لك
ررشلا

نع فوقوم ريغلا نيعأ يف هبلق ي فر طــ اذ ماد ام دبعلا و
رطخلا

سو بالـق ماه ـ سلا لعف اهبحاص بلق يف تلعف ةرظن مك
ـر تو وال

(5) ررضلا ب داع رور ـــ سب ابحرم ال ـهت جهم ضـر مـا هتلقم رسي
ةباثمب نوكي ةيراعلا واألفالم ةعيلخلا روصلا يلا رصبلا لا سرإ نإ
تبنت ةثيبخ ةرذب نِّ وكيل سفنلا يف رقتسي ئيس لا خدإ

اذت يه ةثيبخلا ةرذبلا هذه نإ ... انزلا يمست ةثيبخ ةرجش
لعشت يتح اهج ّ جؤتل ناطيشلا حاير ا هيلع بهت يتلا ةررشلا

. ضرع لكاأل قرحتو

اآلةي(198) فارع األ ةروس -1

اآلةي(9) سي ةروس -2

–اآلةي(7) ةرقبلا ةروس -3

اآلةي(30) رونلا ةروس -4

ص187 – ةيزوجلا ميق –النب ءادولا و ءادلا -5
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مسرا مث كينيع ضمغأ : لوقأ ًافنآ هتلق ام كل ّن يتي يتحو
زجعت كنأ دكؤملا نم ؟ عيطتست له ؟ كينيع امأ ناطيشلل ةروص

كل حنست مل ةصرفلا ؟ألن اذامل نكلو ؟ ناطيشلل ةروص ليخت نع
نأ عيطتسن نل اننأ لوقن انعد انه نم لبق نم ناطيشلا ةيؤرل
يف ةصرفلا انل ترفوت اذإ إال دهاشملا نم دهشم ةروص ديعتسن
. دهشملا كلذ ةداعتسإ عيطتسن – طقف - ٍذئنيحف ، لبق نم هتيؤر
يف رقتست امنيح ةعيلخلا واألفالم ةيراعلا روصلا ناف اذهلو

ناطيشلا يلع لهسلا نم نوكي ةركاذلا يلا اهقيرط دجتو سفنلا
ةزيرغلا كلذب ريثيف ناسن لإل اهنيزيو روصلا هذه جرخي نأ

ةوقلا بسح يلع هبذكي وأ كلذ جرفلا قدصيو ةوهشلا مرطضتو
ينزت نيعلا ) نأب يوبنلا نايبلا ءاج انه نم ، ينامي اإل فعضلا و

هذهب اننإو . ةيراع رزانم نم سفنلا يلع هلخدت امب (1)( رظنلا اهانزو
نوكن انسوفن يف ترق تسإ يتلا ةعيلخلا واألفالم ةيراعلا روصلا
اندوقي انلجرأ يلع ًادويقو انقانعأ يف الالً غأ ناط يشلل انلعج دق

دمع نع – انسوفن تبسك امب زإالالًانل انئش ثحي ال ءاش ثيح
ضعبب ناطيشلا مهلزتسإ امنإ ) ةيراع روص روص نم – دمع ندو

هلخدن امب إال متت ال هتسوسوو ناطيشلا غزن نإو ،(2)( اوبسك ام
ةرذب ناطيشلل لثمتل ةيراع روصو ةحضاف رظانم نم سفنلا يلع
قلتخي نأ ثبعلا نمف ،إوال اهججؤي نأ كشوي ةرارشو ةثيبخ

لعف نإو هنإو ، ناسن اإل يلع اهضرعيل هدنع نم روص ناطيشلا
اهبحي روص ضرع دق نوكي – هدنع نم روص قلتخإ نأب – كلذ
راثتست نأ ةوهشلل ّي نأو هل، سوسوملا ناسن الاإل ناطيشلا

(نإ ًافيعض ناطيشلا ديك ناك نمو ، هسفن ناسن نماإل ةبغر نود

قبسم ديهمت ربع اليمتإال هديك )(3)ألن افيعض ناك ناطيشلا ديك
. ءوسلا رمأ نم هسفن يلع هلخدي امب ناسن نماإل

اإلسالمل هديريام رصبلا ضغب نماألرم لإلسالم يرخ األ ةياغلا 2-و
.(ً اروكذم ائيش ) نوكي نأب ناسن إل

هذه هتوح اميف الً مأتم ناسن اإل ةروس يف ةرم تاذ تفقو له
ًائيش حبصي يتح ناسن لإل اهديرت ةميظع فادهأ نم ةروسلا

يذلا لكشلا اذه قفو ةروسلا هذه يف كعم فقأ ينعدف ، ًاروكذم
اهل. هتروصت

1850 مقر ثيدح – ملسم حيحص رصتخم -1

اآلةي(155) نارمع لآ ةروس -2

–اآلةي(76) ءاسنلا ةروس -3
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نم روص
دهاشم
ةنجلا
ههباشامو

روص
م نم

ش
دها ـــــ
ةنجلا
طقف

ةفطن نم ناسن اإل انقلخ انإ
هانلعجف هيلتبن جاشمأ
ًاريصب ًاعيمس

لخدي
نم
ءاشي

و
نيلا ظلا
مهل دعأ

دهاشم
و يرعلا

ءانغلا
نجاملا

هب
نوكي

نوكي هب
ًايسن
ًايسنم
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اإل يف لعج يلا عتو هناحبس هللا نأ لوقن طسبملا لكشلا اذه نم
ةرذبلا هذه ةيذغت يف اله تبإ مث ًاريصب ًاعيمس نوكي نأ ةرذب ناسن

ّي ذغ وه نإف ،(1)( ًاروفك امإو ًاركاش امإ ) يف رايخلا هل كرت نأب
اهلكاش امو ةروسلا اهتوح يتلا ة نجلا دهاشم ءامب ةرذبلا هذه
هتمحر مهل هللا ءاش نميف حبصأو رصبلا و عمسلا ةمعن هل تمت

،إون ًاروكذم ائيش كلذب نوكيو (2)( هتمحر يف ءاشي نم لخدي )
و عمسلا اهب ّي ذغف نجاملا ءانغلا و يرعلا دهاشم يلا سكترإ وه

نيذلا نيملا ظلا نم حبصأو هرصبو هعمس سمط جاتن ناك رصبلا
ايسنم ايسن كلذب نوكيو ( ًاميلأ ًاباذع مهل ّ دعأ )

ائيش هيف نكت مل رهدلا نم يحن كيلع يتأ دق هنإ ناسن هيأااإل ايف
نكت فال رصبلا و عمسلا ةرذب كيف رذبت نأ لبق كلذو ً اروكذم
تنأو –انأ انم لكف ، اروكذم ائيش نكي –مل امهلبق تنك امك امهب
كلذك نوكن نأ انل ديري هللا ًو اروكذم ائيش نوكي نأ دوي –
ائيش نوكت نا تدرأ اذإف ، هيلع انناعأو قيرطلا ملا عم انل ددحف
ائيش نوكت طقف امهب فنإ كرصبو كعمس يف طرفت ًفال اروكذم

ال)(3) يبس هبر يلا ذختإ ءاش نمف ةركذت هذه (إن اروكذم
من كرذح ذخف كل اهتن ّ يب دق قيرطلا قئاوع ضعب هذه نإ
ائيش نوكت نأ يلع كب يأني هنإف مارحلا يلا كرصب بقاوع

ينعمب اإلتبالء ةقطنم
لإل رايتخ اإل رمأ كرت

ناسن

–اآلةي(3) ناسن اإل ةروس -1

–اآلةي(31) ناسن اإل ةروس -2

–اآلةي(29) ناسن اإل ةروس -3

تدارأ يتلا فاده األ
ةروسلا اهيلإ لصت نأ

تدارأ يتلا فاده األ
ناسن اإل اهنع دعبت نأ
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وال تومت مث برشتو لكأت – لضأ لب – ماعن كاأل نكت وال اروكذم
أبن دوقعم ةرخ اآل يف كزوفو اي ندلا يف كحاجنبف ، دحأ اهركذي

.ً اريصب ً اعيمس ن وكت
غزن عنمأ يتح مارحلا نع يرصب فرصأ نأ نكمي فيك نذإ

رظانملا يسفن نع وحمأ أن نكمي فيكو ؟ هتسوسوو ناطيشلا
ةرذب حبصت ال يتح لبق نم اهيلع تمكارت يتلا ةحضافلا

؟ ناطيشلل
نع يرصب فرصأ فيكو االلو، لا ؤسلا نع بيجن انعد :ً وأال

؟؟ مارحلا
– ريكفتلا هعبتي يذلا رظنلا خالل نم يت أي ةلكشملا لصأ نإ –1

ينعي اذهف – كرصب فرصأب – يوبنلا األرم نوكي امنيحف – رصبلا
. رظنلا فرص هعبتي ريكفتلا فرص وأالًألن ريكفتلا فرص

قدص نم ققحتت يتح ةطيسبلا ةبرجتلا هذه يعم برج واآلن
رِّكف تقولا سفن يفو اآلن كمامأ ئيش يأ يلا رظنأ ، هتلق ام
نأ دجت فوس ، هيلإ رظنت يذلا ئيشلا الف خب رخآ رمأ يأ يف

ةرهاظب هيلع فراعتن ام اذهو ًامامت هدهاشت امع يفتخإ كرظن
. ينهذلا دورشلا

ةروص وأ حضاف رظنم كهابتنإ ريثي امنيح مويلا اذه نم ركذتف
رمأب إالّ كريكفت لغشت ،وال رخآ رمأ يأب كريكفت لغشت نأ ةيراع
نأ أدبم نم يتأي اذهو ، تقولا تاذ يف كمامتهإ عوضوم وه
نم الًاق طنإ دحاو تقو يف يف نيرمأ يف ركفي نأ نكمي ال لقعلا

(1)( هفوج يف نيبلق نم لجرل هللا لعجام ) يلا عت هلوق
كتافرصت لعجأ لب ثبعلا يلا ثبعلا نم ريصت كتايح لعجت 2-ال

يف كل ةماعلا ةحلصملا بلا ق يف بصت اهعيمج كلا معأو اهلك
نم كل ةعفنملا و ةحلصملا نيأ امئاد كسفن لئاسو ، كايندو كنيد

ةرظنلا هذه نم نوكي دق لب ؟ ةيراع ةروص يلا ةرظن ءارو
... عوجرلا ب لجعت ال اذاملف !! ءاقشلا كرد يلا يلو اال ةوطخلا
اهب الً وغشم حبصت مارحلا يلا ةرظن نأ ةحلصملا نم نأ يرتأ

لشفلا و ةساعتلا و ءاقشلا ب كسفن يلع مكحت اذامل !! كراهنو كليل
يضقي نم فيلح ةايحلا يف ةداعسلا و حاجنلا نأ نظت لهو ؟؟!!

لثم نإ ؟؟ حضاف ملفو ةيراع ةنانف ةروص نيب ًابلقتم هراهنو هليل
نم نوكت نأ كسفنب أ براف ، ءاقشلا و سؤبلا إال هرظتني ال اذه
كايإ كايإ لوقأو كنذُ أ يف سمه يأ نعد ارً يخآو ، هلا ثمأ

!! اهدامخإ نع ًازجاع تنأ ًاران ل عشت نأ
أن انيأرل يلا هللاعت يلا انتعاط دمي نم نيبتن نأ انلواح 3-ول

–اآلةي(4) بازح األ ةروس -1
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هلعفن نأ ُحِب ن اميف نوكت ًام امئاد يلا هللاعت يلا انتعاط
ّه قشم هيف وأ هلعف هركن اميف ّه،أام قشم هيف نوكت ال اميف وأ
، اهل يوتسم يندأ يف نوكت هيف ةعاطلا الت دعمف سفنلا يلع
نأ نم مغر بلا هلعف نع هللا يهن ً ارمأ تكرت يتم رخآ ينعمب

هلعفت نأ بحت كسفن
ّم رحو – نيرخآ اهنم مرح دقو – رظنلا ةمعنب انيلع معنأ هللا نإ

علطم وهو ةيصعملا هللاب زرابن اذاملف مارحلا يلا اهب رظنن نأ انيلع
ةيصعملا ةرارم نع انتلغشل ةعاطلا حالةو ّان قوذت ول اننإ ؟ انيلع

الةو حلا قوذتتل مارحلا يلا رظنأ –ال مويلا نم - كسفنل لقف ،
يسدقلا ثيدحلا يف يلا هللاعت لوقي ، كبلق يف اهدجت يتلا

ناميإ هتلدبأ يتفاخم اهكرت نم سيلبإ ماهس نم مهس ةرظنلا )
(1)( هبلق يف هتو حال دجي

تيلا ةحضافلا رظانملا يسفن نع وحمأ نأ نكمي فيك : ايناث
اهب وحمت ةقيرط ملعأ ال انأ ةقيقحلا يف ؟ لبق نم اهيف تمكارتي

باإل هنأ ريغ األدب، يلا اهروذج علتقتو سفنلا نم رظانملا هذه
يبلس رثأ اهئاقبل نوكي نأ نود سفنلا ب ةدوجوم لظت نأ ناكم

باآل يتأتي اذهو ، اهئاقب نم فوخ نوكي ال انه نمو سفنلا يلع
: يت

يلع نارام وحمل ةيباجيإ ةوطخ نايسنلا نم لعجأ /1
. ةيراع روصو ةحضاف رظانم نم سفنلا

؟ نايسنلا نوكي يتمو فيكو ؟ نايسنلا وهام نكلو
يف نوكيو ةركاذلا يلا الً يبس نيعملا االرم دجي وهأال نايسنلا

: نيتلا ح
يلا عت هلوق نم نايسنلا يف ًايسيئر ًاببس ناطيشلا نوكي دق أ/

نأ ناطيشلا إال هيناسنأ امو )،(2)(.. هبر ركذ ناطيشلا هاسنأف )

تارتف يف غًابلا متي ناسن لإل ناطيشلا ءاسنإو ،(3)( هركذأ
ذوحتسإ ) سفنلا يلع يناطيشلا ذاوحتس أواإل ينامي اإل فعضلا

هل سيل ) ناطيشلا هللا)(4)،ألن ركذ مهاسنأف ناطيشلا مهيلع
يلع هناطلس امنإ ، نولكوتي مهبر يلعو اونمآ نيذلا يلع ناطلس

(5)( نوكرشم هب مه نييذلا و هنولوتي نيذلا
التا دعم ضافخنإ وأ ةدايز بسحب نيعملا لألرم نايسنلا ب/نإ

بعص اندنع األرم ةيمهأ تدادزإ امل كف األرم، اذهل انم مامته إل

ص(39) – ينوباصلا يلع دمحم خيشلل – ركبملا يم اإلسال جاوزلا -1

–اآلةي(42) فسوي ةروس -2

–اآلةي(63) فهكلا ةروس -3

–اآلةي(19) ةلداجملا ةروس -4

–اآلةي(100-99) لحنلا ةروس -5
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. هنايسن انيلع
ال كنيبو ينيب هتبرض ًادعوم يسنت نأ كيلع لهسلا نم يرتأ
–نأ هذه ةلا حلا –و دكؤملا نإ ؟؟ بهذلا نم الً طر هيف كحنم

!! بورضملا نمزلا نم تاعاسب يلبق كروضح نوكي
اإل يرتعي ال نايسنلا نأ يف يعم قفتت نأ دكؤملا نمف انه نم

؟؟ ةيمه اال يوتسم نود هدنع األرم ناك اذإ إال ناسن
؟؟ ةيمه اال يوتسم نود يلا ريصي ًامهم ًارمأ لعجا فيك نكلو
ةراسخلا و حبرلا و ةدسفملا و ةعفنملا تاباسح قفو نوكي اذه

- ةباتك لؤاستلا نوكي نأ لضف األ نمو – كسفن ئل است ناب كلذو
ةيراعلا روصلا ةدهاشم نم اهينج أ يتلا عفان ملا يهام -

؟ ةحضافلا رظانملا و
؟ اهنم اهينجت يتلا دسفاملا يه ام -

ال رمأ يف ركف ت نأ ةهافتلا نم نأ دجت فوس ةطيسبلا ةنراقملا بو
؟ هنم ةدئاف

ةلس يف كلذ دعب ةيراع روص نم مكرت ام ةداعتسإ رمأ ريصيسو
هللا. ءاش الت–نإ مهملا

نم اهبسكت نأ نكمي يتلا دسافملا و دئاوفلل جذامنلا ضعب كيلإو
... اهتدهاشم –وأ ةيراع روص نم مكارت ام ةداعتسإ

قرلا
م

دسافملامقرلاعفانملا

ةيسنجلا ةوهشلا ران لا عشإ
رضم امه كوال تبكلا وأ مارحلا ربع سيفنتلا

ناسن باإل
ذاوحتس اإل نوكي ةوهشلا ران لا عتشإ دنع

نأ يلا ناطيشلا تاوطخ عابتإ ب يناطيشلا
ءاقشلا كرد يلا كب يهتني

كمغي ام يلا كمهي اميف ريكفتلا فارصنإ
لا واالمع تابجاولا ب مايقلا نع ليطعتلا

قيرط نع ةوهشلل سفنتم داجي إل ثحبلا
مارحلا

ثحبلا يه ةجيتنلا دكؤملا نم نوكي اهنيح
انزلا نع

ًاببس – ةرم أللو ولو – ينزلا نوكي دقو
زدي اآل ضرمب ةباص اإل يف

ريصملا وه توملا ف زدي باآل ةباص داإل نعو



-32-

يمتحلا
ى دؤي نأ يلا كسفن يف ءايحلا للقي وأ
اإل ةيادب ءايحلا عزنو – ًامامت هعزن يلا

مدقت امك – فارحن
ةيسنجلا روم األ حبصت ءايحلا عزن دنع

ريغت فال ةداعلا ليبس يلع يرجت كدنع
كينيع امأ نجربتي امنيح كتاوخأ يلع

هللا ب ذوعن – نوعلم ثويد كلذب حبصتو
كلذ نم

تايراعلا روص يلا رظنلا نامدإ كب دعقي
مهت صال يف نيعشاخلا ماقم نع

ةداعلا ليبس يلع حبصأ كدنع والناالرم
نع نوهنيو ركنملا ب نورقي نيذلا نم حبصت
اهل رصح ال دسافملا نإف اذكهو ... فورعملا

تئش ام اهيلع ديزت نأ كنكميو

ةداعتسإ نم كيلع دوعت ةعفنم ملعأ فال عفانملا امأ -
نماألف تايئاضفلا هب جومت ام ةدهاشم وأ ةيراع روص

. ةيراعلا داسج لأل ضارعتسإو ةعيلخلا الم
روماب لا غشن اإل يلا كدوقت يودج ةمث دجت ال ةنراقملا هذه نم
حبصيو – ةيورخ واال ةيويندلا – كتايح يف ةعفنم اهل سيل

(1) كتركاذب تقلع ةيراع ةروص لكل ديحولا ليبسلا وه نايسنلا
وه الم– سلا هيلع فسوي انديس – ةيسنجلا ةوهشلا نف ذاتسأ إن
حهلا نيبو نجسلا لا وحأ نيب نراق امنيح قيرطلا اذه انملع يذلا
اهريغ نع نجسلا ةايح ل َّ ضف مث اهتاقيفرو زيزعلا ةأرمإ نيب

بر ) يلا عت هلوق يف الً مجم ميركلا نآرقلا انل هنّيبام اذهو
(2)(... هيلإ يننوعدي امم يلا بحأ نجسلا

لحارمب رمت ام غًابلا اهبكتر ن يتلا واآلماث يصاعملا و بونذلا 2-نإ
لحارملا هذه لوأ ، ناسن اإل هلمعي الً معو ًاكولس حبصت يتح

أ كشوت ةركف حبصتل نوكتت مث لا بلا يلع رطخت ةرطاخ مث ةرظن

األس لضفأو ،(3) ةداع نوكت الًمث معو ًاكولس حبصت ّذمث فنت ن
روط يف يهو اهبراحن نأ يصاعملا و بونذلا ةبراحمل بيلا
أشنم ةرطاخلا و ةيراع روصل نيوك ت ةرظنلا ،ف ءاشن واإل نيوكتلا

ص210 – ةيزوجلا مسق –النب دئاوفلا عجار -1

–اآلةي(33) فسوي ةروس -2

ص190-189 – ةيزوجلا ميق –النب دئاوفلا عجار -3
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امأ مارحلا يلا رظنلا عالج ةيفيك نع انثدحت دقو ، نيوكتلا دعب اهل
اهرمأ يوقي ال يتح ةئيسلا رطاوخلا ةبراحم وهف انه هديرن ام

. فرتقي ًابنذ حبصتو اهمرغ دتشيو

اهلدبتست نأ إال كيلع ام ةئيس ةرطاخ كلا بب رطخت امنيحف
دقو ، كدنع ةيمه األ يوتسم يف اهقوفت نأ طرشب ةنسح ةرطاخب
ةئيسلا ماهو واأل رطاوخلا يلع ةرطيسلا يلع ةردقلا هللاانل لعج
رطاوخب لدبتسإ انلق امك طقف ًاداسف انسوفن يف ثيعت يتلا

. ةئيسلا رطاوخلا ليصافت يف يدامتت وال ةنسح
مل إن يتلا ةراضلا شئاشحلا ةباثمب ةثيبخلا رطاوخلا هذه إن
يتح رثاكتتو ومنت فوس اه ِّ ومن ةيادب دنع اهروذج نم علتقت

. ضر األ ماوهو عابسلل ًاروب ضر األ كرتت
مقو ، مويلا دعب كيلع رطيست ةئيسلا رطاوخلا عدأ نل كسفنل لق

: يلي امك يهو ًافنآ هانلق ما لمعب
. ةئيسلا رطاوخلا ليصافت يف ضوخلا ىف يدامتت 1-ال
يف اهقوفت ةنسح رطاوخب ةئيسلا رطاوخلا لدبتسإ -2

. ةيمه األ يوتسم
موقت ام يلا فرصني ريكفتلا نإف يدام لمع يلا رداب -3

. لمع نم هب

رظن
ة

ركف
ة

ولس
ك
معو
ل

ةداع

رطاخ
ة

ناسن اال
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يناثلا لصفلا
راك اإلنــ

نأ ديرن لب لصفلا اذه يف يرخأ ةيضق شقانن نأ ديرن ال
ةيضق – األلو لصفلا يف اهانحرط يتلا ةيضقلا تاذ شقانن

كلت لوانتن نأ ديرن اننأ لصفلا اذه يف ديدجلا –و رصبلا ّ ضغ
األلو لصفلا يف اهلإ انبهذ يتلا ريغ يرخ أ ةهجو نم ةيضقلا

: نيضارتفإ نم قلطنن نأ ديرن انهو
ى تؤي مل األلو لصفلا يف هيلإ انبهذ يذلا لك نأ ضارتفإ األلو:

. ةيقب رصبلا لا سرإ يف لا زام ،لب ًامامت هنم هبولطملا هرامث
ةحضافلا رظانملا و ةعيلخلا واألفالم ةيراعلا روصلا نأ : يناثلا

ةانق ولخت داكت ،وال ناسنإ لك نيعو دي لوانتم يف تراص
ءاسنلا ّب جعت تحبصأ عراوشلا يتح ، اهنم ةلجم وأ ةيئاضف
هرصب ّ ضغ ناسن اإل يلع ريسعلا نم حبصأف تايراعلا تايساكلا

؟ لحلا امو ؟ هذه ةلا حلا و جرخملا امف ًامامت
اهلعفو اهلمع يلع لبق نُ يتلا لا ُلّاألمع ج َّ نإ

، اهئادأ يف ان تبغر وه اهئارو نم يساس األ عفادلا نوكي انرايت خإب
اإل انتافرصت عيمج هيلع بترتي يذلا ساس وهاأل اضرلا إفن اذلو
اإل لا واالعف لا ماألمع َّ لس يف يلو األ ةجردلا وهو ةيرايتخ

. ةيناسن
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يف ّن يزت نيرخ اآل يلا ّا نم قلطنت يتلا يضرلا تارظن ّ نإ
نيرخ اآل يلا طخسلا ةرظن امنيب ،ً اعيمج نيرخ لااآل معأ اننيعأ

هل نّ يز نمفأ ) نيرخ اآل لا معأ نم ضيبأ وه ام لك ّد وست
(1)( ءاشي نم لضي هللا إفن انسح هآرف هلمع ءوس

يدبت طخسلا نيعو ةليلك بيع لك نع اضرلا نيعو
ايواسملا

نيرخ لااآل ألمع قيقحلا سايقملا نإف ةرئادلا هذه نم ّ اجورخو
. فينحلا يم اإلسال نيدلا سايقم وه مهلا عفأو

اهب جومت يتلا ةحضافلا رظانملا نم فراجلا ليسلا اذه عم نإ
يدحتلا نوكي ةعونتملا الت جملا و ةفلتخملا ةيئاضفلا تاونقلا

األربك يناطيشلا

مهنيوغ وأل ضر األ يف مهل َّ ننيز ال ينتيوغأ امب يبر (قلا
(2)( نيعمجأ

قلا دقف هنم عنمو ركنملل يبلقلا يضرلا ماإلسالم َّ رح دقل
عاطتس اف ًاركنم مكنم يأر نم ) ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر
عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي مل نإف هريغيلف هديب هريغي نأ

(3)(.... هبلقبف
هاجت انلعف اذامف لوبقلا و يضرلا مدع ينعي بلقلا ب راكن فاإل

؟ ةنجام يناغأو ةحضاف رظانم نم هدهاشنام
اضر ةرظن تانوعلملا تايراعلا تايساكلا ءاسنلا يلا رظنن اذامل
نهيلإ رظنن اذامل ؟ ركنملا نييزتل ًاساسأ ناطيشلل لعجنو لوبقو

ّرو ضحتلا و يقرلا قّةم يلع ّ نعبرت ّ نهنأ ةيواز نم
نع فرحنم ّه وشم ّن دمتو ءافوج ةداعس ّاه ؟نإ ةداعسلا

(4)( اكنض ةشيعم هل نإف يركذ نع ضرعأ نمو ) يهل اإل يدهلا
ىنعيو يضرلا مدعو بلقلا راكنإ وه هل عفت أن نكمي ام لقأ ّ نإ

لكت سيل لاّني ضلا نيفرحنملا كئلو أل تقملا و طخسلا ةرظن اذه
لهأ نم نافنص ) ملسو هيلع هللا يلص هلوقل ةقيقح نكلو ًّاف
اهب نوبرضي رقبلا بانذأك طايس مهعم ًاموق ... امهرأ مل رانلا

ةمنسأك نهسؤر الت يمم الت ئام تايراع تايساك ءاسنو ، سانلا

.(5)( اهحير ندجي وال ةنجلا نلخدي ال ةلئاملا تخبلا
الت جملا و ةيئاضفلا تاونقلا يف هدهاشن ام نأ ملعن نأ بجي

–اآلةي(8) رطاف ةروس -1

–اآلةي(39) رجحلا ةروس -2

4062 مقر ثيدح – يناثلا ءزجلا – هجام نبا ننس -3

5018 مقر ثيدح – يئاسنلا ننس -4

1388 مقر ثيدح – ملسم حيحص رصتخم -5
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ةجيتن ءاج ّام نإ ةفدصلا قيرط نع أو ًاثبع يتأي مل ةعونتملا
مهأ ءاصقإ اهفده اإلسالم ءادع أ لبق نم ةمظنمو ةبترم ةمجه

و ةشحافلا دوست نعاإلسالم،أون يم اإلسال عمتجملا نم ةحيرش
ةرشع ةعبرأ ذنم هللاهب انربخأ ام اذهو اإلسالم، رايد يف ةليزرلا
ريذحت ةلا سر ةباثمب ميركلا نآرقلا يف هصن ءاجو نامزلا نم ًانرق

نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو ) مهودع ديك نم نيملسملل

.(1)( اميظع يمالص اوليمت
؟ اؤاش فيك اننول ِّ كشي انئادع ديأ يف ةنيجع نوكن اذاملف
اذه لوقن نأ يلع نيزجاع اهمام أ فقنو انتاوهش انفعضتست اذامل

؟ بلقلا ب طقف – ركنم
مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا فقوم نم ًابجعتم فقأ ام ًاريثك يننإ

. كوبت ةوزغ نع اوف ِّ لخ نيذلا الثة ثلا نم
أن درجمب ةوزغلا نع اوفلخت نيذلا الثة ثلا ؤهالء اوعطاق دقل

اضرلا الةث ؤهالءثلا دجي ملو ، مهنع هلوسرو هللا اضر مدع اوملع
األ مهيلع تقاض اذإ يتح ) مهيلإ سانلا برقأ نم لوبقلا و
هللاإ نم أجلم أنال اونظو مهسفنأ مهيلع تقاضو تبحر امب ضر

نم طخسلا نيع تلدبتو ، هلوسرو مهنع هللا يضر (2)( هيلإ ال
. لوبقو يضر نيع يلا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

درجمب طخس نيع يلا بلقنت أن نكمي اضرلا نيع نإف اذهلو
ةثبت امم أن بسحأ ال انه نم ، نساحملا يلا وي اسملا بيلقت
نم فحصلا التو جملا هب انعلا طتو ةحضاف رظانم نم تايئاضفلا

دهجلا نم ليلقب انبهذ ولو نساحملا نم ئيش هب ةيراع روص
يذلا ريغ نم اذه اهئاصحإ نع زجعن نأ داكن يواسملا يصحنل

. ماقملا اذه يف هيلإ انرشأ
ةيوق ةدارإ قلخو ةيتاذ ةياقو داجي إل لصفلا اذه يف فدهن اننإ

: تاوطخلا هذه وقف يبلس ريثأت يأ عنمل
أبن كلذو ةوهشلل ريثم رظنم لك ةهاف ش ركنت نأ دّوعت -1

.( هانركنأ ًاركنم اذه هللام ) لوقت
اهينجت أن نكمي يتلا يواسملا عيمج ءاصحإب نعتسإ -2

–والبأ ةيسنجلا ةزيرغلل كرح م دهشم يلا كرظن نم
. ةباتك ناك سنإ

اقباس اهتن ّ ود يتلا يواسملا لك يلا كتركاذب عجرإ -3
. ةريثملا دهاشملا نم دهشم كراثأ املكً

يلع اهيف مغرت ةرم لك يف نعلو بس تاملكب ّه وفت -4

–اآلةي(27) ءاسنلا ةروس -1

–اآلةي(118) ةبوتلا ةروس -2
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طخ يف ناريسي لعفلا و ساسح الناإل كلذو رظنلا
. دحاو

ثلا ثلا لصفلا
ينام اال

ال يه ينام ،فاأل ءاجرلا و ينام األ نيب لصاف عيفر طخ كانه
ناتلمكم ناتوطخ امهو ءاجرلل ةقباسلا ةيلمعلا ريغ ةوطخ

. ءاجرلا ةرذب ينام فاال ضعبلا امهضعبل
اهثرحي ملو اهرذبي ملو اه لمهاف اضرأ هل تناك الً جر نا ولف )

نم سانلا هدعل ريثكلا جاتن واإل ريفولا ريخلا ب هيلع دوعت أن ينمتو
ةقيقح هضرأ الح صإب هينام أ لمكي امنيح هنكلو ، ءاهفسلا ةفس أ

: رومأ ثالةث هؤاجر مزلتسإ ًائيش يجرو اهدهعتو اهثرحو اهرذبو
. هوجري ام هتبحم -1
. هتاوف نم هفوخ -2

.(1) ناكم اإل بسحب هليصحت يف هيعس -3
ليبس يف اودهاجو اورجاه نيذلا و اونمآ نيذلا (إن يلا عت قلا

(2)( ميحر روفغ هللا هللاو تمحر نوجري كئلو هللاأ
–ال سفنلا نع ينام األ نم للقن نأ لواحن نأ ديرن باذه اننإ
نأ إال اهنم دوعت نأ رظتني ةدئاف ال ينام الناأل كلذو – ءاجرلا
عنمن نأ – لصفلا اذه يف – انفادهأ نم سيلو ، لمع اهبحاصي

الً ضف ، كلذ قيقحتل نوكن ام زجع ألاننأ ومنلا نم ينام األ ةرذب
انتياغ امنإو ناسن اإل اهيلع رطف يتلا ةرطفلا نم ينام األ نأ يلع
ًارامث يتؤت يتح ينام األ ةرذب يلع بصي ام لك بذعتسن نا

االلك. ةبيط
جراخ نوكي امنيح هنم رشلا نكلو هلك ًارش سيل ينمتلا نإ
يوه عبتا نم زجاعلا (و ناطيشلا و سفنل ا يوهل ًاعابتإو قحلا ةرئاد

.(3)( ينام هللاأل يلع ينمتو هسفن
؟ سفنلا يف ينام اال أشنت يتم وه ودبي يذلا لا ؤسلا نكلو

اذهلو ينام أاأل شنمل ساس األ وه ةجاحلا و صقنلا ب روعشلا نإ
ناكف هتنيز يف نوراق مهيلإ جرخ امنيح نوعرف موق ينامأ تناك

ص55 – ةيزوجلا ميق –النب ءاودلا و ءادلا -1

(218) ةرقبلا ةروس -2

ح2260 هجام نباو ح2459– يذمرتلا ننس -3
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.(1)( ميظع ظح وذل هنإ نوراق يتوأ ام لثم انل تيلا (ي مهلوق نم
اإل كارد باإل قلعتي اميف رصحني ةجاحلا و صقنلا ب روعشلا يتحو

نوراق مهنيعأب اوأر امنيح نوعرف موق ينامأ تناك اذهلو يناسن
. هتنيز يف

هري مل ًائيش ينمتي نأ ناسن اإل يلع ليحتسملا نم ناك انه نمو
، لبق نم هقوذتي مل ًاماعط ينمتي وأ هعمسي مل ًائيش ينمتي وأ

ينام األ ةرئاد نع جرخ يناسن اإل كارد اإل ةرئاد نع جرخ امف
. هانمتت نأ سفنلا يلع لا حتسإو

ًاسيبح لظي رشلا و ريخلا نم هعمسنو هرصبن ئيش لك نإف اذهلو
يلع رشلا يلا وأ ريخلا يلا يلو اال ةوطخلا نوكيل ةركاذلا يف
وأ ريخلا يلا امإ تاوطخلا عباتت ،مث انعمس امو انرصبأ ام بسح

)(2)،وا ديري نم يدهي هللا نأو ) يلا هللاعت نم اهيف نوعلا نوكيل
مهنينم وأل مهنلض (وأل اهيلع ًانيعم ناطيشلا نوكيو رشلا يلا عباتت

ينام اال ماكحتس إل اهب ًارمآو .(3)( ماعن األ ناذآ نكتبيلف مهنرم وآل
. سفنلا يف

سفنلا يف ينام األ ماكحتسإ دنع إاال نوكت ام ةقرسلا وألن
ريغب ئيشلا ذخ أ ذئدنع نوكيف هكلمأ ال ًائيش يِّ نمت ينعمب
انزلا قيرط يف يلو اال ةوطخلا ةئيسلا ينام اال نوكت ، قح هجو

قح. هجو ريغب ضرع كاهتنإ نوكيل
قفو انيلع فقوتت ثيبخ وأ بيط ءامب ينام األ ةرذب ايقس نإ
امل ًاقفو ةثيبخ ًارامث وأ ةبيط ًارامث يتؤتل كلذ يف ةرحلا انتدارإ
يلع يلع دمتعي اذهو ثيبخ وأ بيط ءام نم اهب هتياقس متي

. ناسن لإل ةيجراخلا تايطعملا عم حجانلا حيحصلا لماعتلا
واأل ةحضافلا روصلا ةيؤر دعب واالحالم ينام اال هيوهتست يذلا نإ
يف قرغي مث ةجوزو ًاتيب لا يخلا نم هسفنل جسنيل ةعيلخلا فالم
كلمت ينام األ نأ كش ال كلذ نم دعبأ يلا واألحالم ليصافتلا

ربع إال عقاولا يف ءام اهل كلمي ال ران ججأ دق كلذب نوكيو همامز
. عونمملا و مارحلا قيرطلا

اإل يلا ّي دؤت سفنلا يف اهرمأ مظع اذإ ينام اال نإف اذكهو
متصبرتو مكسفنأ متنتف مكنكلو ) سفنلل ةنتفلا نوكتو اهب رارتغ

ملح يلا كلذ دعب نم لوحتت مث ،(4)( ينام األ مكترغو متبتراو
موق مه ما اذهب مهم ال حا مهرمأت (مأ ةقيقحت يلا ناسن اإل دواري

–اآلةي(79) صصقلا ةروس -1

–اآلةي(16) جحلا ةروس -2

–اآلةي(119) ءاسنلا ةروس -3

–اآلةي(14) ديدحلا ةروس -4



-39-

.(1)( نوغاط
االرم اذه ألن ينام اال نع سفنلا تبكن نأ ديرن ال اننإف انه نم

ينمتن نأ ديرن اننإ – ًافنآ انلق امك – ليحتسم نكي مل نإ بعص
نوكت ال يتح يعارت نأ بجي طورشو دويقو طباوض قفو نكلو

: يه اهب مازت اإلل يرن يتلا طباوضلا هذهو ، ةمادنو يزخ ةبقاعلا
أل ينام األ يلا يلو اال ةوطخلا وه ئيشلا ب رارتغ 1-نإاإل
اوأر امنيح نوعرف موق نم ةفئاطلا لعج ام اذه ن

(ي مهينامأ تناك اوأر امب اورتغاو هتنيز يف نوراق

عم ةفئاطلا هذه )(2)،و نوراق يتوا ام لثم انل تيلا
(قلا يوقأ اهب مهكسمتو ةايحلل مهتدارإ تناك كلذ
نم كلذ يلع لدأ امو ،( ايندلا ةايحلا نوديري نيذلا
ملو اوأر ام اوأر نينمؤملا نم يرخ األ ةفئاطلا نأ
ًاريخ هللا باوث مكليو ) مهلوق نم ناك لب كلذب اورتغي

.(3)( ًاحلا ص لمعو نمآ نمل
تايئاضفلا ربع تايراعلا تاصقارلا دهاش بم رتغي يذلا نإ

هنأ لا يخلا يف هل جسنت يتح هكلمتت ينام نأاأل كش ال ةفلتخملا
ةوهشلا ران ججأتت نأ ثبلن ام مثًارماس مهنيبو ًاصقار مهعم حبصأ

هسفن دجيل عقاولا ضرأ يلا لا يخلا ضرأ نم طبهيل ةيسنجلا
ًإ ءام اهل كلمت ال ةججأتتم ةوهشب مهنم تدع دقلو ، ديعب مهنع

قح!! هجو ريغب ال
رارتغ اإل رطاوخ عفد نم أدبت ةبو األ تاوطخ يلوأ نإف اذهل ًاعفدو
رهاظملا ب كسايقم لعجت وال حدم ال مذ رارتغ اإل نإف سفنلا نع

كنإف كسفن رقحت ،وال ءايش األ رهوج عيل زيكرتلا بجي لب
و نيصقارلا و تاثباعلا و نيثباعلا كئلوأ نم ّ زعأو مركأو بيطأ
ال نيقفانملا نكلو نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو ) تاصقارلا

(4)( نوملعي
ًارصتنم ناطيشلا اهنم جرخي يتلا لا وح األ لضفأ 2-نإ

، ةئيسلا اهرامث ةسوسولا ةرذب رمثتو – بلا غلا يف –
لاه،ف يخب ًاثباع هسفنب ًايلتخم ناسن اإل نكي امنيح

نينث اإل يلا هنم دحاول ا يلا برقٌأ هتسوسوب ناطيشلا
ناطيشلا ديك نم ن صحو ةياقو ةعامجللا تناك اذل

اعِنُم يتلا ةرجشلا نم ءاوحو مدآ أكل امو ، هتياوغو
ىلع امهنم دحاو لكل ناطيشلا سوسو امنيح إال اهنم

–اآلةي(32) روطلا ةروس -1

–اآلةي(79) صصقلا ةروس -2

–اآلةي(80) صصقلا ةروس -3

–اآلةي(8) نوقفانملا ةروس -4
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كلدأ له مدآ اي قلا ناطيشلا هيلإ سوسوف ) هدح

ناك انه نمو (1)( يلبي ال كلمو دلخلا ةرجش يلع
نيب – ةولخلل ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا ميرحت

ةسوسول بصخ لحم يه يتلا –و ةأرملا و لجرلا
. هديكو ناطيشلا

أال يلع صرحأ لوقن اهعطقو ةئيسلا ينام لأل ًاطبضو
ةبساحم لثم كلذل ةجاحلا تعد اذإ إال كسفنب يلتخت
ناطيشلا نإف اهريغو هللا... توكلم يف ركفتلا ،و سفنلا

، كب ديكي نأ نم فعضأو دعبأ نوكي لا وح األ هذه لثم يف
كيلع امف الً يبس كيلإ ناطيشلا دجوو كسفنب تولخ اذإف

، ةعامجلا تناك يأ – ةعامجلا ةطلا خم يلا عارست نأ إال
،،،، اهريغو ءاقدصأ ، ةرسأ

لا: يخلا -3
نأ ةلطابلا ينام واال ةئيسلا رطاوخلا ليبس نم دحاو لا يخلا
ام ليختي نأك روم األ نم ديفملا ريغ يلا ناسن اإل هب حنج
اذهب وهو ، ةيراع روصو ةحضاف رظانم نم هسفن يف ترقتسا

. ةيسنجلا ةوهشلا رانل حاتفم
ةيسنجلا ةوهشلا رارقتسإ ثحبلا اذه نم انتياغ تناك املو

لا عتشإ ِنب ذؤي يذلا بابلا اذهل الق غإ نم الدب ناك اهئودهو
. ةيسنجلا ةوهشلا ةرارش

– ةيراع روص نم سفنلا يف مكارت ام ةداعتسإ وه لا يخلا وألن
يف ةركاذلل ةيعيبط ةيلمع يهو اهينمت نود – لا ثملا ليبس يلع

ءاصحإب ئيسلا لا يخلا اذه لثم ةعفادم نإف تارخدملا تداعتسإ
يف ليختأ امنيح يننأ ينعمب لا يخلا اذه نم ةبلا سلا جئاتنلا
حلا صملا ضعب ريخأتب – ايندلا يف يرعلا اذه ةبقاع هسفن تقولا
هذهو ساسح اإل اذه م ِّ ظع أوُ نيبملا نارسخلا ب ةرخ –واآل

. يسفن يف ةبقاعلا
ليختت أبن كلذو ةيراعلا روصلا لا يخ ةعفاد مل رخآ ليبس كانهو
. رظنملا اذهب وأ... كتنبإ وأ كمأ وأ كتخأ قبس ام بناجب

يف الم غلا كلذ هنذأتسإ امنيح ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا نإ
هنع عفدي نأ إال ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا نم ناك ام انزلا
نأ نم بلارمغ هتنبإ وأ هتخأ وأ همأب ينزي نأ لا يخب ينزلا ينامأ
اذه يف اهب ينزي ال هتخأ أو همأ نأ ينعمب كلذ ريغ يلع عقا ولا
يذلا لا يخلا كلذ نم رفني نأ المإال غلا كلذ نم ناك امف ، تقولا
ينلعج (كال هلوقب هتنبإو هتخأو ةمأب ينزلا هل ّر وصي

–اآلةي(120) هط ةروس -1
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. كلذل تًاعب ينزلا يلا ّة ينامأ هنع تفرصنإ )مث كادف هللا
كافكل ةيراعلا روصلا لا يخل ةدحو الج علا اذهب تينغنتسإ نإ كنإ

. برجت نأ يف ئ طبت فال هريغ نع

عبارلا لصفلا
غارفلا تاقوأ ءلم

ليحت نأ امأ ، هلعف عيمجلا عسي رمأ اذهف كبساكم رمثتست نأ
. نوريثكلا هلعف نع زجعي ام اذهف بساكم يلا كرئاسخ

ًاريخ – اهرامث يتؤت يتلا ةبصخلا ضر األ ةباثمب غارفلا تاقوأ نإ
أوبو ًابيط ًاكولس نوكت اهرامثو اهب، هتعارز تمت ملا ًاقفو – ًارشو

. اهبحاص يلع االً
و ةداعسلا انل ققحي اميف هرمثتسن مل اذإف ، ةايحلا وه تقولا نإ
و ةواقشلا و دكنلا يلا ليبسلا هسفن وه ناك ، حاجنلا و زوفلا
انم ةرغ نيح يلع انيديأ نيب نم عيضي يذلا تقولا ،ف ةساعتلا
الح. وفلا دجملا يرذ يلا نيرخآ اهب ومسي يتلا تاجردلا هتاذ وه
تاذ يه ةنجام ةينغأ وأ مليف ة دهاشم يف اهقفنأ يتلا ةعاسلا ف

– ةلجآ وأ ةلجاع – بساكم يلا نوحجانلا اهلّوحي يتلا ةعاسلا
ا يلع دوعي اميف تقولا رامثتسإ وه نيلا شفلا و نيحجانلا نيب امف
نم فول األ نبغ نإف اذل الً– جآ الًوأ جاع – ريخلا ب ناسن إل

دجملا ممق يلع اوعبرت دق نيحجانلا نأ اوري امنيح يتأي سانلا
امهيف نوبغم ناتمعن ) مهتاقو أل حجانلا و ديفملا رامثتس لإل ًاقفو
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(1)( غارفلا و ةحصلا – سانلا نم ريثك
ّ رضامو ضر األ ماوه اهتلا ط ًاروب تكرتو عرزت مل اذإ ضر نإاأل
رامث رشلا ف ريخلا ب عرزت مل اذإ ًامامت سفنلا ك شئاشحلا نم دسفو
كسفن لغشت مل اذإ ) يعفاشلا مام اإل لوق ناك انه نمو اهل ةيمتح

. ًادبأ أدهت ال سفنلا )ف لطابلا ب كتلغش قحلا ب
يلا ةعراسملا و ةردابملا يلع ملسملا اإلسالم َّ ضح دقلو

بواالً اهبحاص يلع بلقنت ال يتح غارفلا و ةحصلا نعةم بسك
،وأ ًايسنم ًارقف إال نورظنت له : ًاعبس لا باألمع اورداب ) ةمغنو
،وأ ًازهجم ًاتوم ،وأ ًادنفم امره ،وأ ًادسفم ًاضرم ،وأ ًايغطم ينغ

يهدأ ةعاسلا و ةعاسلا و وأ رظتني بئاغ رظتني بئاغ رشف لا جدلا
2()( رمأو

نيابتلا نكلو دحاو قسن يلع اوسيل مهغارف تاقوأ يف سانلا و
مهغارف تقو رامثتسإ يف سانلا لضفأو مهنيب ةبلا غلا ةمسلا وه

اميف ةيندبلا و ةيحورلا و ةيركفلا مهتقاط اومدختسي نيذلا مه
يه لا األمع لضفأو ، مهايندو مهنيد يف ةعفنملا ب مهيلع دوعي

. اهئادأ يف ةبغرلا ةعفنملا بناجب اهيف رفوتي يتلا
ثالةث هيف لماكتت نأ حجانلا لمعلا تايساسأ نم نأ لوقن اننإف اذل

: ةيساسأ تاقاط
لمعلا ةيارمتسإ نامض يلع لمعتو : ةيحورلا ةقاطلا -1

. هيلإ قوشلا و هيف طاشنلا و ةبغرلا ثبو
مدقتلا و روطتلا نامض يلع لمعتو : ةيركفلا ةقاطلا -2

امو ًاينيتور لمعلا حبصي اهنودب ذإ لمعلا يف زيمتلا و
هيف هتبغر عطقنتو هيلإ دمجي نأ ناسن اإل ثبلي

. هيلإ هعافدنإ رسحنيو
و ةيحورلا ةقاطلل ساس األ يه : ةيدسجلا ةقاطلا -3
األثر زربت ةيدسجلا ةقاطلا إالّألن كلذ امو ةيلقعلا

ةيدسجلا ةقاطلا ةيمهأ عبنتو ، لمعلل رهاظلا يداملا
ام ملأو ىذأ ىأب باصي امنيح يناسن اإل دسجلا نأ نم
وا األمل اذه عم ةيناسن اإل تاقاطلا لك لعافتت نأ ثبلت
يف ميلسلا مسجلا ) ةلئاقلا ةرابعلا تناك انه نمو أليذ

.( ميلسلا لقعلا
... فورظلا ... تاوهشلا !!... نكلو لمعأ نأ ديرأ انم لك لوقي دق

اذكهو ... ةيادبلا نيأ نم ... عقاولا .. تابقعلا
و ةقباسلا – األمم عيمج ريهاشمو ءامظع تاحفص يعم اوبلق

2091 مقر ثيدح – يراخبلا حيحص رصتخم -1

578/93 مقر ثيدح – يوونلا – نيحلا صلا ضاير -2
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اذه اؤوبتي مل ءامظعلا ؤهالء نأ اودجت فوسف – ةثيدحلا
لا معأ نم مهمم أل هومدق ام ربع إال ماقملا اذه يلا اومسيو فرشلا
فرش يلع اهب اوزاح االت جملا فلتخم يف الت وطبو تايحضتو
اوشاعف ةقرشم تاحفص يف مهسفنأ اورطسو ةرهشلا و ةمظعلا

. تاومأ مهو
مهيلع هللا ناوضر ةباجصلا رثكأ نأ دجن يم خاناإلسال يرات يفو
ترثكو مهلا معأ تمظعو مهئاطع مظ تعا نيذلا مه ةرهشو ةمظع

نم مهريغ نع لإلسالم مهتايحضت
ديرأ يننإ . ةعبر األ ءافلخلا لا ثملا ليبس يلع ذخو ، ةباحصلا ةيقب
امع يل حصفتل كيلع لبقأ ينعدف ً اروكذم ًائيش نوكت نأ كل

اروكذم نوكت يتح كتم ال ةيلا ع ةمهو قداص مزعب همدقتس
: اذل االةم، ريهاشمو ءامظع نيب كمس إل رفحتو

. كتمظع نكت كئاطع ردقب هنأ ملعاو ، كسفنل رتخاف 
. مزعلا يثنخمو ةمهلا ءافعض نم نوكت نأ كايإ 
نكتف تومت مث شيعتل لكأت ماعن كاأل نوكت نأ كايإ 

. سانلا عاعر نم
تقولا و كمامأ لبقتسملا نإف فيوستلا نم رذحإ 

، ةدار اإل قدص وه ءامظعلا نع كصقني امو كدنع
ولف األرم مزع اذإف ) ةمهلا ولعو ، ةميزعلا ةوقو

(1)( مهل ًاريخ ناكل هللا اوقدص
يتلا و قيرطلا ملا عم كل ّن يبأ ينعد اروكذم ًائيش نكت يتحف

: يف لثمتت
: كتم أبو كب طبتري ًايماس ًافده كسفنل لعجإ -1

هدحو هلل ةداب بعلا ضر اال رامعإ وه ناسن اإل قلخ نم ةياغلا نإ

يف ضر األ ةرامعو ،(2)( اهيف مكرمعتساو نماألرض مكاشنأ وه )
، ملسملا اهقيقحتل يعسي يتلا فاده اال يمسأ يه هللا ناوضر

ناسن باإل يقرت يتلا لئاسولا عيمجل لماش ينعم ضر األ ةرامعو
نم عبني فدهلا ديدحتف ، ًايدسجو ًايحورو ًايركفو ًايسفن ملسملا
كتمأ يلع دوعت يتلا ةعفنملا مث كتاحومطو كقاوشأو كمامتهإ

. هنم
نكي برطضتو كتمه فعضت ا منيح كنإ ينعي كب فدهلا طابتر إو
قيقحت نم كيلإ دوعي ام يلا كسفن نئمطتف ، ًارضاح (األان) عفاد

. قيقحتلا ليحتسم كفده لعجت ،وال كفده

–اآلةي(21) دمحم ةروس -1

–اآلةي(61) دوه ةروس -2
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: كفده غولب يلا ًاقوش كحور 2-مأأل

إال سن واإل نجلا تقلخ امو
نودبعيل

ضر نماأل مكأشنأ وه
مكرمعتساو

هللا ة دابع

ضر اال ةرامع

مدآ ينب انمرك دقلو
ربلا يف مهانلمحو

مكل رخسو

ناسن اال ةميق إعالء

ريخستلا ننس

فاده األ ةلسلس
ةيلكلا
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ةليط ةمئادلا ةرصانملا يلا جاتحي وهف يفكي ال هدحو فدهلا نإ
كقاوشأ طبر لبق نم ةرصانملا هذه يتأتو ةقيقحت يلا يعسلا

كفده نوكي نأ وه هيلإ اوبصن امو ، حومطلا ينعي يذلا و كفدهب
ال فدهلا ،ف حومطلا ةمادتسإب إال كلذك نكي وال ًامئاد كينيع مامأ
يلع رطخت يتلا ةرطاخلا ال يبس يلع ناك اذإ ًايقيقح ًافده نوكي
يذلا وه يقيقحلا فدهلا الن هنع بيغت نأ نأ ثبلت ام مث لا بلا

ب.... يتأت اذهو كب ًاقلا ع نوكي
: كلا يخ يف ةياهنلا و أدبأ -3

،فاأل كلا يخ يف هروصتت تنك اذإ إال كب ًاقلا ع كفده نوكي وال
ب لا األمع امنإ ) اهرغص يلع تاينلا –ب الاهف تخإ يلع – لا مع

لا ام،فاألمع لمع يلع لا اإلبق روصت يه ةينلا )(1)و تاينلا
ةروصل يخاالً لب معالً تسيل ةينلا ،و ةينلا ب أدبت ةميظعلا

. ًاروسيم ًارمأ ةيادبلا نم لعجي كفدهل ةياهنلا روصتف ، لمعلا
: لوصولا يف ةقثلا -4

قرطت مل كنأ املا ط كفده يلا لوصولا يف ةقث كسفن ذحشإ
كل مت اذإف ، ديرتام قيقحت ةيناكم باإل نأ املا طو ًاباب، ليحتسملل
اذإف ) كدحو اهيف نوكت نل يتلا ةياهنلا يف قثف ةيادبلا ب مزعلا

اال ةوطخلا )(2)،ف نيلكوتملا بحي هللا نإ هللا يلع لكوتف تمزع
مهداز اودتهإ نيذلا (و كدنس هللا ةيقبلا يفو كدحو كيلع يلو

(3)( مهاوقت مهاتآ يده
: كريكفتو كلقع دازلا -5

يلا ةلحرلا هذه يف داز ،وال داز يلا اهيف ج اتحت ةلحر لك نإ
انه ريكفتلا و لقعلا ةجاح نإف ، كريكفتو كلقع إال كفده قيقحت

. لوصولا قيرط يف (4) القئ وعلا قئاوعلا لك ليلذتب نوكت
ءزج يف إال ةيلقعلا انتقاط مدخت سن أال ةيبرتلا مكحب اندوعت اننإ
عنصم يه لقعلا و ركفلا ةقاط نأ نم مغرلا ب انتايح نم ًادج ريسي
كريكفتو كلقع لعجت ،فال انفادهأ يف اهانرخس نإ تازجعملا

عنصم كفاده أ لخدأف اذل ، ةلحرلا هذه يف كنع فلختي
كمسج ّف ظوو ، هيلع ًافرش وم ًاريدم كسفن لعجأو تازجعملا
ًاداوم ( مكل ّ رخسو ) نم بلجتساو ، هيف معاالً كلوح نمو

مث ، هيلإ واإلعالن جيورتلل ًاريدم كحور نم لعجأو هل، ًاماخ
كلذب نكي هل ةدوجلل ًارايعم االمم ريهاشمو ءامظع نم لعجأ

. كلا يخ هيلإ لصي ام لضفأو لمجأو لمكأ جتنملا

(1) مقر ثيدح – يراخبلا حيحص رصتخم -1

–اآلةي(159) نارمع لآ ةروس -2

–اآلةي(17) دمحم ةروس -3

ص168 – ةيزوجلا ميق نبا – دئاوفلا عجار – ايندلا تاوهش نم بلقلا ب قلعت القئ:ام 4-علا
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: ةحاتملا كبساكم رمثتسإ -6
ال كل ةحاتملا – كرظن يف – ةليلقلا كتايناكمإ نأ بسحت ال

قيرط يلا كب كولس ساسح اإل اذه ،ألن ئيش لعف اهب عيطتست
نم هتبسك ام نإف ، ةلحرلا قئاوع نم قئاوع نم نوكيو سأيلا

تبسك امب سفن لك ) كفدهل ن وهرم ةحاتملا و ةليلقلا كتايناكمإ

هلك هريخست مث كلوح امل ةيباجيإب ةرظنلا إال كيلع امف ،(1)( ةنيهر
ًاببس بساكم نم كل امرُنه نوكي ال يتح كفده قيقحت يف

. كتشاعتو كئاقش يف
: لشفلا تاوطخ يلوأ سأيلا -7

رييغت وه كنم هديرن امو ، سأيلا وه ةيبلسب روم لأل ةرظنلا إن
ضغو تايباجي اإل نع ًامئاد ثحبإ ، ةيباجي اإل يلا ةرظنلا هذه
كقفارتس هللا ةيعم نأ ملعأو كئاد اهيف نإف تايبلسلا نع كفرط

.(2)( انعم هللا نإ نزحت (ال كحاجن يف ًاببس نوكتو
: حاجنلا حالةو لشفلا -8

يلا كدوقي لشفلا ،ألن حاجنلا هدلوي ال عادبإ نم لشلا هدّلوي ام
ةلحرلا ةياهن وه سيل لشفلا ،و هنع كدعقيف حاجنلا اما ريكفتلا
ةطحم وه هنأ يأ ةديدجراكفأب ناسن اإل اهيف دوزتي ةطحم وه لب
دوزت أل لشفلا ةطحم دنع فقوأ ،فألن راكف األ بيترتو ديدجت
كشوت راكف أل ةلحرلا لصاوأ نأ نم ريخ راكف األ بيترتو ديدجتب
هملعتنام فاعضأ لشفلا نم هملعتن ام نإف اذل ، ةباترلا اهبيصت نا

... حاجنلا نم
اإللب قانعأ اهيلإ برضت ةياغ لشفلا نوكي نأ ينعي ال اذه نإ
ئيش لض أف نأ ملعأو انب، ّلح نإ لشفلل راشبتس اإل ينعي نكلو

. ًامئاد هب ظفتحاف ةمهلا ولع سأف لشفلا رسكل
(ال يتلا الء وبلا ةبيصملا عم اإلسالم لماعت نم سبتقم اذهو

بلطي لب لجوزع هللا نم هبلطيو الء بلا ينمتي نأ دح أل يغبني
ةحاسف الء بلا لولح دعب امأ ةرخ واآل ايندلا يف ةيفاعلا و وفعلا

هللاهب دري نم ) ملسو هيلع هللا يلص هلوقل تاحاسلا عسوأ ربصلا

ببالء(3). هبيصي )،يأ هنم بصي ًاريخ
: نيرخاسلا و نيطبثملا تاداهشو ةمسوأ -9

امنإف نيرخاسلا و نيطبثملا نم دقنلا ب ةرركتملا تاءآدنلا ب هبأت ال
باكر فلخ ريسأ فألن كتمه ولعو كلا مكب تاداهش مهتاءادن

ًافعضو ةرسح يعمدأ فكفكأ نأ نم ريخ ةمه ولعب ءامظعلا
يقـت امال فشك الً مؤم جرع اذ بجنلا باكر فلخ ريسأ

–اآلةي(38) رثدملا ةروس -1

–اآلةي(40) ةبوتلا ةروس -2

ص76،77 – ديرف دمحأ – بيترتو عمج – يناثلا ءزجلا – قئاقرلا و دهزلا يف قئارلا رحبلا -3
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جوع نم
كاذ يف يرولا برل مكف اوقبس امدعب نم مهب تق حلـ نإف

جرف نم
نم كاذ يف جرع يلع امف ًاعطقنم ضر األ رهظب تيقب نإو

جرح
ردقب هنأو كتاردقب ينمض فارتعإ وه امنإ ملا ظلا دقنلا نأ ركذتف )
كدوهج زكر ،مث كيلإ ةجوملا دقنلا نوكي كتميقو كتيمهأ دقنلا

كلذ دعب كينذأ مصو باوص هنأ كقامعأ نم رعشت يذلا لمعلا يف

.(1)( نيمئ لاال مول نم كبيصي ام لك نع
: قيرطلا ملا عم نم ّهان لصف ام لمجم كيلإ ًاريخآو

كتمأبو كب طبتري ًايماس ًافده كسفنل لعجأ -1
انيلإ مكن وأ ًاثبع مكانقلخ امنأ متبسحفأ )

(2)( نوعجرت ال
اورشبت افس ) كفده غولب يلا ًاقوش كحور مأأل -2

هب)(3) متعياب يذلا مكعيبب
اوربص نيذلا إال اهاقلي امو ) كلا يخ يف ةياهنلا و أدبأ -3

(4)( ميظع ظح إالوذ اهاقلي امو
اذإف ) كتياغ يلا لوصولا يف ةقثو ًانيقي كبلق مأأل -4
(5)( نيلكوتملا بحي هللا هللانإ يلع لكوتف تمزع
كفده وحن كتريسم يف ًاداز كركفو كلقع لعجأ -5
(6)( نوركفتي مهلعل سانلل اهبرضن لا األثم كلتو )
تبسك امب سفن لك ) بساكم نم كل حيتأ ام رمثتسإ -6

(7)( ةنيهر
اوسيأت (وال لشفلا تاوطخ يلوأ هنإف سأيلا رذحإ -7
موقلا هللاإال حور نم سأيي ال هنإ هللا حوز نم

(8)( نورفاكلا
اذه نإ ) حاجنلا قيرط يلا ةوطخ لشفلا نم لعجأ -8

(9)( ميظعلا زوفلا وهل
زكرو كيلإ ةجوملا ةيرخسلا و دقنلا نع كينذأ مص -9

ص242-238 – يجينيراك ليد – ةايحلا أدبأو قلقلا عد -1

–اآلةي(115) نينمؤملا ةروس -2

–اآلةي(111) ةبوتلا ةروس -3

–اآلةي(35) تلصف ةروس -4

–اآلةي(159) نارمع لآ ةروس -5

–اآلةي(21) رشحلا ةروس -6

–اآلةي(38) رثدملا ةروس -7

–اآلةي(87) فسوي ةروس -8

–اآلةي(60) تافاصلا ةروس -9
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هموق نم مأل هيلع رم املكو ) كلمع يف كدوهج
امك مكنم رخسن انإف انم اورخست نإ قلا هنم اورخس

(1)( نورخست

سماخلا لصفلا
ةدار اإل ءانب

رايت ةبلا لمغ رخآ يئاقوو يج عال ليدب يأ يلا جاتحت ال دق
ةداج تاوطخ انوطخ ام اذإ سفنلا نم ث عبنملا ةيسنجلا ةوهشلا
نم عبني اذهو ةيوق ةدارإ ءانب ليبس يف ةيوق تانبل انعضوو
يذلا ذاشنلا لعفلا و فرحنملا كولسلا ةعفادم يف ةدار اإل ةيمهأ

. ناسن اإل يلع أرطي
همسج ءاضع ال ةينيتورلا تاكرحلا مامأ ًارئاح ناسن اإل فقي دق

هنع ردصت يذلا ناسن اإل مسج لخاد ردصملا ثيح نم ةفلتخملا
؟.... ةفلتخملا تاكرحلا رماوأ

يلا وأ مام لأل يمدق كرحأ امنيحو اهضفخأ وأ يدي عفرأ امنيح
ل جرلا وأ ديلا له ؟ ةكرحلا هذهب اهلاالرم ردصأ يذلا نم .. فلخلا

ةكرحلا ب ترمأ يتلا يه اهنأ ينعمب ؟ ةكرحلا هذه ردصم يه
برضأو كروف نم فقم ًاقح اذه ناك اذإو ؟ ّاهت ذفن يتلا يهو

؟ اذاملو اذه لعاف كارتأ !! كتخأ وأ كيخأ هجو
أ ردصت وال ذفنت اهنإف اذل لا األعف بقاوع كردت ال لجرلا و ديلا نإ
رمأ يلوتت يتلا يه ناس اإلن يف ةيلخاد ةوق كانه نذإ ، ًارم

اإل ناسن اإل مسج ءاضعأ عيمج يلعو ةفلتخملا رماو األ رادصإ
ددصب نحن يتلا ةدار اإل اهنإ ، ةوقلا هذهل ذيفنتلا و ةباجتس

ةدار اإل ءانب يف انعم بحطصن نأ ديرن ال اننإ ، اهنع ثيدحلا

–اآلةي(38) دوه ةروس -1
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ًاطورش ضرتفن نأ ديرن ،وال لسرلا و ةكئ ال ملا هابشأ نم ةفئاط
نأ ديرن لب ، ةدار اإل ءانبل عقاولا ايند يف رفوتت نأ ليحتسملا نم
هل ةحاتملا هتايناكمإب هتدارإ ينبي نأ هعسي ناسنإ لك إن لوقن

ةبهتلملا رانلا نع هدي فرصي نأ هعسي ناسنإ لك الن طقف
!! ةقراحلا

تبرج اذإ ؟ دحاو مويل بارشلا و ماعطلا نع موصلا تبرج له
موصلا هللا–ف ءاشنإ – مهتدارإ ءانب يف نيحجانلا نم نكت فوس

. ناسن اإل يف ةدار اإل ءانبل يلمع بيردت وه
اإل بناج ةيوقت وه ةدار اإل ءانبل هيلإ لصن نأ ديرن يذلا لك نإ
دق نكن كلذ يف انحجن اذإف ، نيعملا لعفلا يلع عنملا وأ لا بق

. كسفن يف ةدار اإل ءانب يف انحجن
–نإ مئاصلا دي لوانتم يفو ًاوسيم نوكي بارشلا و ماعطلا نإ
نع عانتم اإل دشأ عنتمي هلعجي عنملا ةدارإ بيلغت نكلو – كلذ دارأ
عانتم اإل ةدارإ يوقن نأ ديرن اننغف ،اذل امه كال وأ امهدحأ لوانت
ًادهمم امهيلإ قيرطلا ناك نغو يتح فرحنملا كولسلا نع
ةيوقلا ةدار اإل بحاص يلع هلعف ريسعلا باألرم اذه سيلوًارسيمو
!! كنم األرم اذه تبلط نإ ًاباب ليحتسملل قرطأ ينلا والخا

هللا ةيعم لب كدحو هعطقت الحال صلا و ةيادهلل قيرطلا نإ
ةيوقلا ةدار لإل ةرمث نوكت يتلا و تاوطخلا يلوأ دعب كقفارتس

، كدحو اهوطختس يتلا يه يلو األ ةوطخلا نإف اذل ، ةقداصلا
نأو ) ةنهاو ةفيعض ةدارإ بحاص تنك نإ كلذ عيطتست نلو

دري نمو ) ديري نمل ايندلا باوث )(1)،وألن ديري نم يدهي هللا

باوث دري نمو ) ديري اآلرخةلنم باوثو (2)( اهنم هتؤن ايندلا باوث
نم ...) ديري نم يلع دمتعت ة َّ فعلا نإو ( اهنم هتؤن ةرخ اآل

هللا)(3). هفعي ففتسي
– فلكتلا اهؤشنم ناك ةداعلا ليبس يلع اهيتان يتلا انلا عفأ لك نإ

ريصي يتح لعفلا جردتي –مث نيعملا لعفلا يلع سفنلا لمح يأ
يلا هتياهن يف يدؤي – ففعتلا – ةفعلا يلع سفنلا لمحو ، ةداع
هبشتأ نأ نم ريخ يقتلا الحو صلا لهأب ًافلكت هبشتأ ،وألن ةفعلا

الةل. ضلا و قسفلا لهأب
ـفامال شك الً مؤم جرع اذ بجنلا باكر فلخ ريسأ

جوع نم تيق
يف يرولا برل مكف اوقبس امدعب نم مهب تق حلـ نإف

جرف نم كاذ

–اآلةي(16) جحلا ةروس -1

–اآلةي(145) نارمع لآ ةروس -2

ص18 – ةيزوجلا ميق النب ءاودلا و ءادلا -3
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كاذ يف جرع يلع امف ًاعطقنم ضر األ رهظب تيقب تنإو
جرح نم

انب يهتنت انفلسأ امك ةدار اإل ءانب نع ثيدحلا نم انتياغ نإ
كل تلق اذإف ، فرحنم كولس لك ةبلا غم اهب نكمي يتلا ةيفيكلل
ةيقب عم يواستت يتح رانلا يلع يطسولا كعبصأ عضو مقاآلن

األ اذهل بيجتست أال ققحملا نم ؟ اذه لعاف كارتأ ؟؟ ديلا عباصأ
قرح نم باألمل سحت الكن سيلو ، كتدارإ نم ردص نإو يتح رم

تقرحأ نإ باألمل ساسح باإل عقوتلا نم نكلو اآلن!! كعبصإ
زاهج هب مطحو ًارجح ذخو مقاآلن كل تلق نإ كلذكو ، كعبصإ
نم ردص ولو ًاضيأ اذه لعفت نل كنإ !! كلزنم يف يذلا زافلتلا
لهأ بضغ ريثي دق يذلا و لعفلا اذه نم ةبقاعلا عقوتل كتدارإ

خلإ و....و....و.... نونجلا ب كفصو يلا يدؤي دقو كيلع تيبلا
مستإ اذإ إال لعف ألي بيجتست ال انتدارإ نإ لوقن انعد انه نم

أال ينعمب نيرخ اآل نيعأ يف اضرلا و لوبقلا و ةيباجي باإل لعفلا اذه
ءارج نم – يلوقلا وأ يلعفلا – باأليذ كيلع لعفلا اذه دوعي

. هلعف
ةوهشلا عزاون يلا ةباجتس اإل انيلع هب دوعت ام رعشتسن انعد نذإ

. رطاخم نم ةيسنجلا
نأ بحي انم لك ، هموق يف تيصلا و ةناكملا بحي انم لك نإ
كرمأ حضتفإ ول كب فيكف ،ً ال وبقم ًانسح نيرخ اآل دنع نوكي
كرمأ حضتفي كل ٍ لعف لوأ دنع ّ لعلف يردي نمو ، كموق نيب
ًادحأ دجت فال كموق مامأ كتعمس ّد وست نأ ينعي اذه ّ نإ ،

نأ بهو ، ًانئاخ سانلا نيب ريصتو هلهأو هضرع يلع كنمتأي
نمضت فيكف هب، موقت يسنج لعف لوأ نم حضتفي مل كرمأ

–اآل ًايلا ح ةيرشتسملا ةيسنجلا ضارم باال باصت نل كنأ كسفن
سال هلعفب نمضت تارملا نم ددحم ددع كانه لهو ثمالً– زدي
يه نوكت دق يلو األ ةعقولا نأ مأ ضارم األ هذه نم ةسرامملا ةم

ةحصو ةعمس كدقف ت ةلئاذ ةذل ّ برف ؟! كل ةققحملا ةباص اإل
األ تاحفص مهتوط – انأو تنأ مهفرعت – ريها شم نم مكف ، ةمئاد

نيزجاع اهمام أ اوفقو ةوهش ءارج نم سانلا مهيسنو ماي
. رذلا نم سانلا نيعأ يف رقحأ اوحبصأو

ثبلت ام ًاقح اهرعشتسنو اننيع أ مامأ رطاخملا هذه عضن امنيح إانن
ألق لعفلا يلع لا اإلبق ةجرد حبصتو فعضتو نهوت أن انتدارإ

بلقنت يتح تاظحل يه امو ، هنع عانتم اإل ةجرد نم ريثكب
ءارج نم دوعت يتلا رط اخملل لعفلا اذه نع عانتم اإل يلا انتدارإ
امب ًاقبسم نقو ن ئيش لعف يلا عفدنت ال انتدارإ نإف اذل ، هفارتقإ

و رطاخملا ميظعت وه هلعف انيلع امو ، رارضأ نم هلعف يلع دوعي
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. نيعملا لعفلا فارتقإ نم دوعت يتلا ّ راضملا

ًاقباس كل هتبرض يذلا لا ثملا يلا يرخأ ةرم كب دوعن انعد واآلن
: ةطيسبلا ةنراقملا هذه جئاتن يلا كدوقنل كعبصإ قرحب

كعبصإ كتعمسوقرحأ كتحص قرحأ
عقوتملا باألمل عقوتملاروعش باألمل روعش

يذأتملا يذأتملاتنأ تنأ
لوزيو تاعاس ) ًارطخ لقأ

األمل)
واأل زدي (اآل ًارطخ ربكأ
( يرخ األ ةيسنجلا ضارم

هل رثأ ال كتعمسًايعامتجإ رسخت ًايعامتجإ
كموق يف كتناكمو

جيتنلا
ة

لعفلا نع لعفلاعنتمم نع عنتمم ريغ

نع عنتمي انم ريثكلا نأ يرت اذامل ةطيسبلا ةنراقملا هذه نم
يلع لبقيو لعفلا اذهل ةليلقلا ةبلا سلا األراث عم هعبصأ قارحأ
سيل ، اهل رصح ال يتلا ةبلا سلا عماآلراث هتعمسو هتحص قارحإ
قارحإ نع ةمجانلا رطاخملا ب نيهتسن اننأ وهو دحاو ليلعت إال اذهل
قارحإ نم ةمجانلا رطاخملل انميظعت لباقم ةعمسلا و ةحصلا
رسحنت يتح ماآلراث ِّظِعُن نأ إال انمامأ سيلف انه نم !! انعبصإ

. ةيسنج لا عفأ نم ءاس ام لعف نع انتدارإ
ةيبلت نع ًانعانتمإ ءارج نم هدجن يذلا يداملا لباقملا عم ّ نإو
كانه ّ ّ...نإ ذلأو يمسأ لباق م كانه ّ نإف ةيسنجلا انتابغر

ّة ذل ّاه ،نإ ةرباعلا ةيسنجلا ةذللا نم َّ لجأو يوقأ ةذل
ةيناميإ ةيحور ةذل اهنإ ً، ال يثم وال ًافصو اهل دجأ ال ةيحور
ةيسنج ةوهش لك قوف هسفنب ومسي نم بلق يف هللا اهفذقي
ةيناميإ حالةو ثروي مارحلا نع رظنلا فرص ناك اذإف ، ةضراع

هكرت نم سيلبإ ماهس نم مهس رظنلا ) هبلق يف ناسن اإل اهدجي

.(1)( هبق يف هتو حال دجي ناميإ هتلدبأ يتفاخم
ةيحور حالةو ثروي هيلإ برق امو ينزلا ةفراقم نع داعتب اإل نإف

إالنأ كيلع امف لوقا ام قدصت مل نإو ، لمجأو َّ ذلأ ميإاةين
لك زجعي يتلا ةينامي اإل ةيحورلا الةو حلا قوذتتل كسفنب ب رجت

ص39 – ينوباصلا يلع دمحم خيشلل – ركبملا يم اإلسال جاوزلا -1
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. اهفصو نع ناسنإ

ثلا ثلا بابلا
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ةياقولا قرط
ةيجراخلا

األلو لصفلا
ةشحافلا نم مصاع الة صلا

ةياقو داجيإ يلع زيكرتلا يف ةقباسلا لوصفلا يف انيعس دقل
نم يتلا ةيناوهشلا تايدحتلا ةهباجمل يسفن نيصحتو ةيتاذ

. ةشحافلا قيرط يلا ناسن اإل برقت نأ نكمملا
ئدابملا كلت قيبطت يلا قيرطلا يف يطخلا رثعتت دق كلذ مغرو

ًارامث كلذ ةجيتن نوكيو ةقباسلا لوصفلا يف اهل انضرعت يتلا
لإل ةوهشلا ةيلباق ينعي اذهو هيلع نوكت نأ بجي امم ًاجوضن لقأ

فعضت امنيح ةيجراخ ةيامح دوجو نم الدب ناك اذهل ، لا عتش
مرطضت وأ ةيسنجلا ةوهشلا ةعفادم نع ةيتاذلا ةيلخادلا ةياقولا

نع ةزجاع – اهتوق عم – ةيسفنلا ةيناذلا ةياقولا حبصتل اهران
. اهران دامخإ

زيزعلا ةأرمإ هب ّت مه امنيح الم سلا هيلع فسوي انديس نإ
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ةوهشلا ران تلا عتو (1)( اهب ّ مهو ّتهب مه دقلو ) اهب ّ مهو
اإل لخدتلا ناك ةيتاذلا ةيامحلا و يسفنلا ديقلا ةرئاد نع جرختل
آره يذلا ينابرلا ناهربلا نم ةيهل اإل ةيجراخلا ةيامحلا و يهل

فرصنل كلذك هبر ناهرب ىأر الم(ولالنأ سلا هيلع فسوي انديس

ةروس نإو ،(2)( نيصلخملا اندابع نم ّه نإ ءاشحفلا و ءوسلا هنع
نع تثدحت اهنكلو لوسرلا وأ يبنلا فسوي نع ثدحتت مل فسوي
يلا عت هلل هتدابع يف ّز يمت هنإ ،- طقف – عرولا ناسن اإل فسوي

اذهو ،(3)( نيصلخملا اندابع نم هنإ ) نيصلخملا نم حبصأ يتح
نم سيل ينابرلا ناهربلا و ةيجراخلا ةيهل اإل ةيامحلا نأ ينعي
نكلو سانلا نم دح أل وأ الم سلا هيلع فسويل هيف ةيصوصخ

.(4)( ديري نم يدهي هللا نإو ) ديري نمل حاتم
يف ينابرلا ناه ربلا و ةيجراخلا ةيهل اإل ةيامحلا تلع جُ دقلو
نع يهنت الة صلا ّ (نإ ركنملا و ةشحافلا نم مصاع يهف الة صلا

يلعأ ةيسنجلا ةوهشلا تغلب نإو ،(5)( ركنملا و ءاشحفلا
اهمامأ صرفلا ،و رسعتتس اهوحن تاوطخلا ّ نإف اهتايوتسم

نم تافام عييضت يلع سفنلا يف نبغ كلذ عم نوكي دقو ، لفقت
نأ يسعف ) هنأ إال هيلإ ليمتو كلذ يوهت دق سفنلا ،ألن ةصرف

.(6)( ًاريثك ًاريخ هيف هللا لعجيو ًائيش اوهركت
نودؤي مهنأ مهمعزب لوقلا اذه يلع سانلا نم ريثكلا ضرتعي دق
!! ركنملا و ءاشحفلا يلا مهتاوطخ عراستت كلذ مغرو الة صلا

رّيغي (1×1)ال ددعلا برض جتان يه نينثإ هدنع يذلا ناسن نإاإل
اذإو ، نوناقلا داسفل سيلو هلقع داسفل ًائيش يباسحلا نوناقلا نم
هذهف ركنملا و ءاشحفلا نع يهنت الة صلا نأب يهل االرماإل ناك
متي وال اهب بع ال تيو صالهت نع لفاغتي نم اهيلإ لصي ال ةقيقح
دق ألهن ضارتعإ هنم ردب نإ ريض ال اذه لثمو اهعوشخو اهعوكر

. دحاو يف دحاو ددعلا برض جتان يه نينثإ هدنع نوكي
فنك يف مهف راقوو ةنيكسو عوشخ يف الة صلا نيميقملا امأ
نإو ستح ةشحافلا نع سانلا دعبأ مهو ينابر ظفحو يهلإ
ةباثمب نوكت ةيهل اإل تابقعلا نإف اهنايت تإ نمتو مهسفنأ تهتشإ

نمو هيدي نيب نم تابقعم (هل مهل ةيجراخلا ةيهل اإل ةيامحلا

–اآلةي(24) فسوي ةروس -1

–اآلةي(24) فسوي ةروس -2

–اآلةي(24) فسوي ةروس -3

–اآلةي(16) جحلا ةروس -4

–اآلةي(45) توبكنعلا ةروس -5

–اآلةي(19) ءاسنلا ةروس -6
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هللا)(1). رمأ نم هنوظفحي هفلخ
نهربن نأ ديرن يذلا انلوقو ، هيلإ لصن نأ ديرن يذلا انقيرط نإ

كنم هديرن امو ، دعبأ صالهت يف عشاخلا نع ةشحافلا نأ وه هيلع
ةدارإب الة– صلا يف عوشخلا قيرط – قيرطلا اذه انعم أدبت نأ

نم ةيئاقولا عوشخلا ةيمه أل كلذو ةداج تاوطخو ةقداص
. ةشحافلا يف عوقولا

: يه ةيساس األ عوشخلا رداصمف
إال عمست فال نمحرلل تاوص األ تعشخو ): توصلا -1

(2)( ًاسمه
(3)( مهراصبأ ةعشاخ ): رصبلا -2

ركذل مهبولق عشخت نأ اونمآ نيذلل نأي ملأ ): بلقلا -3
هللا)(4)

انه عمسلا –و عمستل سم ته مث الة صلا يف تاوص األ عشختف
ءادنلا عمسيف ( نيملا علا بر هلل دمحلا ) يلصملا سمهيف – ىحور

( ميحرلا نمحرلا ) يلصملا ى جاني مث ( يدبع يندمح ) يهل اإل
سمهيو يلصملا للزتيف ( يدبع يندجم ) يلا هللاعت هبيجيف

ينيب اذه ) ًابيجم يلا هللاعت عمسيل ( نيعتسن كايإو دبعن كايإ )

هبر صالهت يف دبعلا ىجاني اذكهو (5)( لأس ام يدبعلو يدبع نيبو

حيرتسيف (6)( هبر ىجاني هنإف الة صلا يلا مكدحأ ماق (اذإ ةقيقح
. هحراوج توسنك هبلق

، ةفجاو ٍذئموب بولق ) هب طبترمو بلقل عبات وهف رصبلا امأ

ص يف عوشخلا نع يلصملا رصبلا دعبي دقو ،(7)( ةعشاخ اهراصبأ
رصبلا دّيق اذل هبلق لغشنيف الة صلا يف هل يءارتي ام ربع الهت

يلا مهراصبأ نوعفري ماوقأ لا بام الة( صلا يف دوجسلا عقومب

.(8)( مهراصبأ نفطختل وأ كلذ نع نيهتنيل ، مهت صال يف ءامسلا
و ةبغ بلار عشخي وهف ، عبات هريغو عوشخلا لصأ وهف بلقلا امأ

يف هتبغرو ،(9)( نيعشاخ انل اوناكو ًابهرو ًابغر اننوعديو ) ةبهرلا
يف هتبهرو ( مهيلع تمعنأ نيذل طارص ميقتسملا طارصلا اندهإ )

.( نيلا ّضلا وال مهيلع بوضغملا ريغ )

–اآلةي(11) دعرلا ةروس -1

–اآلةي(108) هط ةروس -2

–اآلةي(43) ملقلا ةروس -3

–اآلةي(16) ديدحلا ةروس -4

123 مقر ثيدح – ةيسدقلا ثيادح 5-األ

257 مقر ثيدح – الين قسعلا رجح نبا – ماكح واال األةلد عمج نم مارملا غولب -6

(9-8) تاي –اآل تاعزانلا ةروس -7

(1754) مقر ثيدح – يوونلا – نيحلا صلا ضاير -8

(90) مقر –اآلةي ءايبن األ ةروس -9
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ًارومأ هل يدبي نأب عوشخلا نع بلقلا ناطيشلا فرصي دقو
يرورض ًارمأ ناطيشلا ةبراحمف اذل الة، صلا يف بلقلا لغشنيف
هتبراحمو الة صلا يف عوشخلا نع انفرص هل ينستي ال يتح
ناطيشلا اهب انفرصي يتلا روم باأل ةماتلا ةفرعملا خالل نم نوكت
: يه ناطيشلا ةسوسو لخادم الةف صلا يف عوشخلا نع
كل يدبي لب هدنع نم ًارمأ كل يدبي ال ناطيشلا نإ -1

. كصخي ًارمأ
روحم نوكي رمأ نم كل ناطيشلا هيدبي ام نإ -2
يذلا األرم صئاصخف ، تقولا تاذ يف كمامتهإ

هب: ناطيشلا كيلإ سوسوي
. كدنع ةيمهأ وذ االرم نوكي 1-نأ
. كيلع ريثأت وذ االرم نوكي 2-نأ

األرم اذه زنغ يف كلذ دعب رصحني ناطيشلا لمع نإ -3
يلع ناسن اإل لبقيف هب، ريكذتلا و ةقباسلا هتافصاومب
دعب الة صلا يف عوشخلا نع فرصنيو هيف ريكفتلا
ًاببس ناطيشلا نوكي يتلا يلو األ ةرطاخلا

. اهيف ًاسيئر
: اآليت يف نمكي كلذ لكل الج وعلا

قبل قباسب ًامئاد اهل دهمي تادابعل نأا يعم ظح دقتال -1
اذه نوكي دقو ، ةدابعلا يف لوخدلا نوكي مث اه

ب اهل دهمي ةاكزلا ف غًابلا ةنسلا نم هب دهمملا قباسلا
بجر نم مايأ ضعب موصب هل دهمي موصلا و ةقدصلا

ب اهل دهمي الة صلا ،و ةيبلتلا هلب دهمي جحلا ،و نابعشو
ديهمتلا اذه ، ةماق واإل ناذ واأل ءوضولا و ةراهطلا

بصت يتح كسفن يف ةدابعلا رمأ ميظعت هفده
هديري امو ، اهتايوتسم يلعأ يف هب مامته اإل تاجرد

صلل دهمت هب يتلا لا األمع هذه عيمج طبر وه اإلسالم
لئاست تنأو أضوتتو رهطتتف كلقعو كحورب الة

كس فن نع بيجتل ؟ أضوتأ اذامل ؟ رهطتتأ اذامل كسفن
االرم اذه طبرت وأ ، يبر ةاجانم يلع لبقم ينن ال
ب نيعتسأ نأ ديرأ :ألين لوقت نأ لثم يويند رمأب
يلص لوسرلا ناك دقف اذكو اذك رمأ ءاضق يف هللا

الة. صلا يلا عزف رمأ همهي املك ملسو هيلع هللا
كفرصت يتلا ةيناطيشلا رطاوخلا ةبراحم يلا دمعأ -2

، يوقت ال يتح يلو اال ةلهولا نم عوشخلا نع
: باآليت اهلدبتسإو

الة. صلا يف هيف أرقت ام يف ريكفتلا -1
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هللا(اي يلا كتجاحو كرقف يف ريكفتلا -2
هللا)(1) يلا ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ

الة صلا يف كلغشي أن نكمي رمأ لك كسفن نع عطقأ -4
نوكي ال يتح ناثبخ واال بارشلا امو عطلا لثم
ةرضحب صالة (ال اهب كل سوسوي ةرذب ناطيشلل

.(2)( ناثبخ اال هعفادي وه وال ملعط

يناثلا لصفلا
ص اإلخال

اهعيمج دابعلا لا معأ لمشت يتلا ةلماشلا يناعملا نم اإلخالص
. ةرخ واآل ايندلا يف الح فلا ليبسو لا األمع لوبقل ًاساس أ نوكتو
بلقلا يف ةجلا خ لكبو ،( هلل ) لماكلا درجتلا وه اإلخالص (نإ

اهنإ ، هءارو امو تامملا بو ، ةيعقاولا ةايحلا يف ةكرح لكبو
الة صلا عمجت يتلا ةلماكلا ةيدوبعلا و قلطملا ( ديحوتلا ) ةحيبست
ّبر ) هلل هدحو ( (هلل اهصّلختو ، تامملا و ايحملا و فاكتع واإل
يف وال سفنلا يف يقبتسي ال لماك الم) سإ ) يفو ( نيملا علا

وال ريمضلا يف ًائيش هنود زجتحي وال هلل اهدّبعي ال ةيقب ةايحلا
(3)( عقاولا يف

نكلو لماشلا عساولا هانعمب اإلخالص لوانتن نأ ديرن ال انه نحنو
لال ًارظن انثحب عوضوم عم مغانتي اإلخالصام تارمث نم لوانتن

يتلا و ملسملا ةايح يف لإلخالص ةيئاقولا و ةيعقاولا ةيمه
ناطيشلا و يوهلا حبصأو قيض راطإ يف اإلخالص اهيف رصحنإ

و ثبعلا كلذ جاتن ناكو يرخ اال لا األمع عيمج يلع ًاطلسم ًافيس
. يعامتج اإل روجفلا

ةياقولا ماقم يف يتأت يتلا و اهفطق ديرن يتلا تارمثلا يلوأ نإ
للم يناطيشلا ءانثتس اإل يه ةشحافلا يف عوقولا نم ملس للم
مهل ننيز أل ينتيوغأ امب ّبر (قلا نييزتلا و ةياوغلا نم نيصلخ

،(4)( نيصلخملا مهنم كدابع ،إال نيعمج أ مهنيوغ وأل ضر اال يف

.(5)( نيصلخملا مهنم كدابع إال نيعمجأ مهنيوغ أل كتزعب ف (قلا
مهبر يلا و نيبوجحمل ناطايشلا نع – نيصلخملا يأ – ّمه نإ

ًابح هللا ألب تمإ ٍ بلق يلا مالًاذ دجي نأ ناطيشلل ينأف ، نيلبقم

–اآلةي(15) رطاف ةروس -1

1753 مقر ثيدح – يوونلا – نيحلا صلا ضاير -2

1241-1240– يناثلا دلجملا – بطق ديس – نآرقلا ظالل يف -3

(40-39) تاي اآل رجحلا ةروس -4

(83-82) تاي ص–اآل ةروس 5
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. بيصن هيف ناطيشللو يوهلل سيل راصو الًاص خإو
(نإ يهل اإل ءادنلا ناك دقل ( ناطلس مهيلع كل سيل يدابع ّ (نإ
ريثأت مهيف كل ،وال ناطلس مهيلع كل سيل يل نيصلخملا ( يدابع
يمح يف كنم مهن ،وأل روصحم مهنع ألكن مهل نيزت نأ كلمت ،وال

ب مهراصبأ نوقلعي مهو ، ةقلغم مهسوفن يلا كلخادم ،والنّ
كناطلس امنإ هللا، يلا ةلصاولا مهترطفب ، هسومان نوكرديو هللا،

ألن عوطقم ءانثتسإ وهف ، نيلا ضلا نيواغلا نم كعبتإ نم يلع
ال ناطيشلا نإ ، نيصلخملا هللا دابع نم ًاءزج اوسيل نيواغلا
نم امأف ، عيطقلا نم دراشلا بئذلا فقلتي امك نيدراشلا إال فقتلي
عسوأ هللا ةمحرو ، عايضلل مهكرتي هللاال ،ف هلل مهسفنأ نوصلخي

.(1)! بيرق نم نوبوتي مهنإف اوفلخت ولو
ناك ام ءايقت األ ءايقن األ جذامن نم نآرقلا يكحي اذه نم بيرقو

ناطيشلا نإ ، زيزعلا ةأرمإ عم الم سلا هيلع فسوي ان ديس رمأ نم
ناطيشلا بعل دقل ، مهريغ نع زجعي مل نيصلخملا نع زجع اذإ

سلا هيلع فسوي ةبحاص عم هزجنأو هيلع ّام متأو ، هلمكأو هرود
لغّ يتلا يهو ، هتدوار يتلا يه تناكف – زيزعلا ةأرمإ الم–

اهتيب يف مت اذه لكو اهسفن يلا هتعد يتلا يهو ، باوب اال تق
تلا قو باوب األ تقلو هسفن نع اهتيب وه يتلا هتدوارو )

يه اإلخالص ةدارإ تناك تاءارغ اإل كلت لك مغرو ،(2)( كل تيه
نع ءاشحفلا و ءوسلا فرص نم ناك ام ناكف ةرصتن ولام ةبلا غلا

هللا دابع نم إالالهن كلذ سيلو الم سلا هيلع فسوي انديس
نا دابع نم هنإ ءاشحفلا و ءوسلا هنع فرصنل كلذك ) نيصلخملا

.(3)( نيصلخملا
لوصف لك لمتكت امنيح كل ةيجراخ ةياقو وه اإلخالص نإ

راط اإل خاجر نم ةقدب اهطويخ لك ناطيشلا كيحيو ةشحافلا
ًازئاف يهل اإل رصنلا و ةرضاح ةيهل اإل ةيعملا نوكت اهنيح يسفنلا
كص ال خإب – طقف – رصتنملا تنأ نوكتو ةشحافلا حرسم يف

. كبرل
ام اإلخالص؟وأ يلا لصأ نأ يل ينسي فيك لوقن انوعد انه نم

؟ نيصلخملا نم حبصأ يتح هدقتفأ يذلا ئيشلا وه
)و ةيقنتلا ) يلع ةيبرعلا ةغللا يف رودي اإلخالص ظفل نإ

ناسن اإل يف هبيذهتو هتيقنت ديرن يذلا ئيش لا وه امف ( بيذهتلا )
يف اإلخالص لحم وه ام رخآ ينعمب ؟ يّقني ئيش يأ نمو ؟

؟ بئاوشلا نم هبيذهتو هتيقنت ديرن يذ لا بلقلا

ص2142 عبارلا دلجملا – بطق ديس - نآرقلا ظالل يف -1

–اآلةي(23) فسوي ةروس -2

–اآلةي(24) فسوي ةروس -3
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يف امك يلا هللاعت رظن طحمو اإلخالص لحم وه بلقلا نإ
يلا رظني نكلو مكلا ومأ وال مكروص يلا رظني هللاال (نإ ثيدحلا

هللا ب لصتت ال ةبئاش لك نم نوكت هتيقنتو ،(1)( مكلا معأو مكبولق
. بيصن هيف ٍدح أل نوكي االًال صتإ

هللا رادقأ ةطاحإ دنع فوخلا ب ساسح اإلخالصاإل يعاود نمف
يلع هردقملا هدنع سيل يتلا و هب بئاصملا رّوستو ناسن باإل
يلا عتو هناحبس هدحو هيلإ صلا خلا ءاجتل اإل نوكي اهنيح اهعفد
حيرب مهب نيرجو كلفلا يف متنك اذإ يتح هب( طاحأ ام فشكل
ناكم لك نم جوملا مهئاجو فصاع حير اهتءاج اهب اوحرف ةبيط
انتيجنأ إلن نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد مهب طيحأ مهنأ اونظو

للظلا ك جوم مهيشغ اذإو )،(2)( نيركاشلا نم ننوكنل هذه نم

.(3)( نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد
يردي لهف يلا عت هلل صلا خلا ءاجتل لإل ةوعد بئاصملا تناك اذإف

ال اذاملو ؟ نتفلا و بئاصملا نم مايأ نم هلبقتسن ام سالةم دحأ
– هدحو وه أهن املا ط يلا عت يلا رمتسملا صلا خلا ءاجتل اإل نوكي

؟ ةنتفو ةبيصم لك فشك يلع ناعتسملا – يلا عتو هناحبس
انل، ًاكولس يلا عت هلل اإلخالص نم لعجنل انمامأ يذلا رايخلا نإ

سانلا اهيأ (اي هيلإ ةجاحلا و يلا هللاعت يلا رقفلا بناج مّظعن نأ

يلا انليبسو ،(4)( ديمحلا ينغلا وه هللا هللاو يلا ءارقفلا متنأ
رمتسملا ريكفتلا و مئدلا لا يخلا وه انسوفن يف نيعم رمأ ميظعت

– هب اهطبرو يلا هللاعت يلا انتجاح نم هيلإ انصقتنإو انرقتفإ اميف
هب هلا غشنإو هب بلقلا قلعت لعجي امم – يلا عتو هناحبس

. هريغ نع
بئاوشلا نم انبولقل ةيكزتلا و ةيقنتلا وه اإلخالص نأب انلوق امأ

نم انص ال خإ باشام ةلا زإ ةرورض ةيمتح ةروصب ينعي اذهف
انلا معاب هدحو يلا هللاعت ةدارإ وه اإلخالص ناك اذإو ، بئاوش
نم ليلقتلا و ريقحتلا ينعي باش ام ةلا زإ نإو اهعيمج انلا عفأو

دوصقملا انلا معأ ةياغ نع انفرصت يتلا روم والىاأل انيلإ ريغلا رظن
. هدحو يلا هللاعت اهب

: كعمتجم يلا اإلخالص
يف هسفن رصحي لظيو ، هعمتجم هاجت هرود لهجي انم ريثك

. هترسأ كلذ نم ليلقو هسفن يدعتي ال قيض راطإ
ةنام واأل ربلا و قدصلا نإف ، ةيق ال خأ ةعوسوم اإلخالص ناك املو

1776 مقر ثيدح – ملسم حيحص رصتخم -1

–اآلةي(22) سنوي ةروس -2

اآلةي(32) نامقل ةروس -3

–اآلةي(15) رطاف ةروس -4
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ب لصتت األخالق مراكم رئاس نإ نماإلخالص،لب اهلك نتعب ةّفعلا و

ُّ دعتو ،(1) ًاقيمع ًاطابترإ هب طبترتو ، ًاقيثو االً صتإ اإلخالص
. ميلسلا يعامتج اإل ءانبلا تاودأ نم اهعيمج االخالق

ةليئض ةريصق ةايحلا انل ودبت ، بسحف انتاوذل شيعن امدنع اننإ )
امأ ! دودحملا انرمع ءاهتنإب يهتنت ، يعن انأدب ثيح نم أدبت ،
ودبت ةايحلا نإف ، ةركفل شيعن امدنع يأ : انريغل شيعن امدنع
دعب دتمتو ، ةيناسن اإل تأدب ثيح نم أدبت ، ةقيمع ةليوط
يف يدرفلا انرمع فاعضإ حبرن اننإ !! ضر األ هذه هجول انتقرافم
اذه يلع ةايحلا روصتف ، ًامهو ال ةقيقح اهحبرن ، ةلا حلا هذه

ةايحلا تسيلف ، انتاظحلو انتاعاسو انمايأب انروعش فعاضي وحنلا
ةايح انسفن أل شيعن اننإ ... رعاشملا دادعب اهنكلو ، نينسلا دعب

باآل انساسحإ فعاضن ام ردقبو ، نيرخ لآل شيعن ا منيح ةفعاضم
يف اهتاذ ةايحلا هذه فعاضن ، انتايحب انساسحإ فعاضنو ، نيرخ

(2)( ةياهنلا
اإلسال عمتجملا ةفعلا ءاوجأ دوست نأ يلع اإلسالم صرح دقل
يلع رويغ ، نيرخ اآل ضارعأ يلع ًانمتؤم هيف درفلا حبصيف يم
تخ األمواال راظنمب نيرخ اآل يلا رظنيو ، نيرخ اآل ضرعو هضرع
ضرع كاهتنإ يضري ال املثم نيرخ اآل ضارعأ كاهتنإب يضري فال
هيلع هللا يلص لوسرلا ةيبرت تناك اذهلو ، هتجوزو هتخأو همأ
نع يناربطلا هاور ام انزلا يف هنذأتسي ءاج يذلا الم غلل ملسو
ملسو هيلع هللا يلص يبنلا يلا باش ءاج قلا ةمامأ يبأ
اوركنأو سانلا حياصتف ، انزلا يف يل نذئإ هللا: لوسراي هل: لا قف

رادو هنم هاندأ ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر نكلو ، هلوق
: راوحلا اذه امهنيب

؟ كم أل هاضرت له -
ال. -

. مهتاهم أل هنوضري ال سانلا كلذك -
؟ كتخ أل هاضرت له -

ال -
. مهتاوخ أل هنوضري ال سانلا كلذك -

؟ كتنب إل هاضرت له -
ال. -

. مهتانبل هنوضري ال سانلا كلذك -
يلع يتفلا دي ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا عضو اذكهو

ص18 ةلود رمع دمحم اإلخالص– هقف يف ةرصاعم ةءارق – رهاوجلا و رهاظملا نيب نحن -1

ص31 – ردب دمحم مساج – رامد وأ رامع تقولا -2
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هسفن يف ظقيأ ،و رطخلا و عنملا ةمكح يلا هرظن تفلو ، ةقيقحلا
، يوهلا عبتت يتلا ةينان اال ةدح هنع فكو يعامتج اإل روعشلا

يذلا يعامتج اإل دقعلا نعو ، عمتجم بلا ررضلا عالةق نع لفغتو

.(1) ةايحلا هب تقترإ
االمواال راظنمب ءاسنلا يلا رظني نأ هيلع فافعلا يغبي يذلا نإ

هتنب إل وأ هتخ أل ًةروص مسريو ًاديج كلذ رعشتسيو واإلةنب تخ
نم كش فال اذه لعف نإو هنإف ، كلذ اهب لعفي يهو هتجوزل وأ

. هتوطخ يطبتستو هتوهش يفطنتو هدشر يلا بوئيس هنأ
ةمكحمو ، درتسيف هلجأ يهتني نأ دب ال نيدلا نأ ملعاف إوال

ملظلا حبصي اهنيحو ، تومي ال نايدلا ،و بصنتس ةيهل اإل لدعلا
اآل ضرع كتهل ملظ ، نيمرج مرجلا و نيتبوقع ةبوقعلا و نيملظ
، كسفنب تنأ هيف تببست يذلا كله أ ضرع كتهل ملظو ، نيرخ

!!! اذه نم كسفنب أبرأف

عبارلا بابلا

و ماهملا
تايلوئسملا

ص81 – دحاولا دبع يفطصم –د. ةيسنجلا ةلكشملا 1-اإلسالمو
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األلو لصفلا
ةيلوئسملا عقت نم يلع

ماهمو تلمهأ راودأو تكرت ةيلوئسمو إال ةبيصمب باصن ال اننإ

،(1)( نونزحي مه وال مهيلع فوخ فال ىاده عبت نمف ) تلجأ

اللو ضلا و ءاقشلا )(2)،ف يقشي وال لضي فال ىاده عبتا نمف )
اذهو يهل اإل جهنملا نع نيفرحنملا إال بيصي ال نزحلا و فوخلا

تابجاولا و تايلوئسملا ضعبب مايق لا نع زجعلا وأ يلختلا ينعي
ةعانملا زاهج يلختي امنيح إال انبيصت –ال اهعيمج – ضارم فاأل

اذه نع عافدلا يف تايلوئسمو هبجاو نع ناسن اإل يف ةيلخادلا
. ضرملا

امب ةبيصملا نوكت اهدنعو ، لحت ةبيصم عيضت ةيلوئسم لك مامأف
تايلوئسملا و ماهملا ب مايقلا نع زجعلا و ريصقتلا نم انيديأ تبسك

.(3)( مكيديأ تبسك امبف ةبيصم نم مكباصأ امو ) انيلع ةبجاولا
يف الب قنإو يفاقث فارحنإو يسنج سوه نم انب لح ام نإ

يدصتلا يف انريصقتو انزجع يلا هدرم يقرلا و ةراضحلا نيزاوم
ةفرحنلا و ةدروتسملا تافاقثلا ةهباجمو يق االخال داسفلا رايتل
اهلمكأو هتايلوئسمب ماق هنأٍعّدم يعدي دقو ، يم اإلسال جهنملا نع

؟!
: لوقن اننإف

إال تايلوئسملا هدنع يهتنت ددحم فقس كانه سيل هنإ :ً وأال

–اآلةي(38) ةرقبلا ةروس -1

–اآلةي(123) هط ةروس -2

–اآلةي(30) يروشلا ةروس -3
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ام نإو ) توملا إالب كفنت ال ةيلوئسم نايبلا الغو ،فبلا توملا

الغ)(1). بلا كيلع امنإف كنيفوتن وأ مهدعن يذلا ضعب كنيرن
ام رامث نيأف ، هسرغ رامث رظتني سرغي نم نأ كش :ال ًايناث
يذلا يق واإلفنالتاألخال يسنجلا سوهلا يرن انك اذإ تسرغ
هرطخ ديازتيو ةيم االةماإلسال بابش نم ةريبك ةئف هيف عبقي

!! موي دعب ًاموي
سفنلل ةئربتلا ليبس يلع ي َّ دؤت ال تايلوئسملا نإ : ًاثلا ث

يتح ةيلوئسملا هلجأ نم تماق ام عفد ةياغلا نوكت نكلو طقف
. هرخآ نع لصأتسي

، طقف سفنلل ةئربتلا ليبس يلع انتايلوئسمب انمق اذإ اننإ : ًاعبار
ةباثمب نوكيو ضرعلا نسح تاودأ نم للقيو األرم اذه دقفي دق

اإلعالنو اهل مدقي نأ نود ةعاضب نم هدنع ام عيب يغبي نم
. يفاكلا جيورتلا

هتوق عم رايتلا امأ فقت يتلا اهرغص عم راجح األ نإ : ًاسماخ
يرجم رييغتف ، اهيلع ي طغيو رايتلا اهعلتبي نأ ثبلي هال تدشو
يتح بوغرم أرم روخصلا و راجح األ ريثكتو ، بولطم رمأ رايتلا
لب ) قحلا ةوق فذقب لطابلا قوهز اهنيح نوكيو لاقيو نزاوتت

.(2)( قهاز وه اذإف هغمديف لطابلا يلع قحلا ب فذقن
نامضلا نوكيو اهقح تفوتسإ دق ةيلوئسملا نوكت دعاوقلا هذهب

يتح دحأ ينثتست ال ةينابرلا ةيلوئسملا ،إوالف ةبيطلا اهرامث نم
اباذع نيرفاكلل دعأو مهقدص نع نيقداصلا لأسيل ) نيقداصلا

.(3)( اميلأ
هل وضع لكف ناسن اإل مسج يف عزوتت ماهملا و تايلوئسملا نإ
األ كلذكو امهتيلوئسم امهل نيديلا ،ف اهب موقي ةمهمو ةيلوئسم

ةيقب يف اذكهو ، نينذ اال كلذكو امهتيلوئسم امهل نينيعلا ،و لجر
دحاو بلا ق يف بصت ماهملا و تايلوئسملا هذه عيمجو ، ءاضع األ

. ناسن لإل ميلسلا ريسلا ةكرح يف نزاوتلا ظفحتل
يق واإلفنالتاالخال يسنجلا سوهلا نع ةيلوئسملا نإف انه نم
وأ ، يرخأ نود ةفئاط يلع رصحنت مل يبابشلا طسولا يف

ةيلوئسمو رود عيمجلل نكلو ، اهريغ نود عمتجملا نم ةحيرش
– هرثأ معي نأ كشةأ يذلا يق االخال داسفلا رايت هاجت ةمهمو

اهرصحن مل وا اهعيمج تايلوئسملا هذه رصحن نأ انعطتسإ يوس
يلع عقت يتلا عمتجملا تايلوئسم مهأ يلا ريشن انه نحنو –

–اآلةي(40) دعرلا ةروس -1

–اآلةي(18) ءايبن األ ةروس -2

–اآلةي(8) بازح األ ةروس -3
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نم: أدبنلو دسافلا رايتلا اذهل يدصتلا لهقتاع

األـسةر:
الحال صلا يلعو ، رشلا ال ريخلا يلع هرطفو ناسن اإل قلخ هللا نإ
هذه لعجو ، ناطيشلا بزحل هللاال بزحل ءامتن اإل يلعو الح، طلا
كلذ رامث نوكيف ّي منت نأ امإ ، ناسن اإل يف – هلك – ريخلل ةرذب
كلذل ةيمتح ًا رامث رشلا نوكيو يسنتو سمطت نأ امإو هلك ًاريخ

يتلا ةرطفلا يه هذهو ،(1)( اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ترطف )
نمام ) ملسو هيلع هللا يلص هلوق يف امك ناسن اإل اهيلع دلوي

وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا يلع داوي إال دولوم

ضبق نم نأ ملسو هيلع هللا يلص هيده ناك اذهلو ،(2)( هناسجمي
نم كلذ دعي ، ًائيش اهب نأ ًابذك هل معزو هل ًايدانم لفط يلا هدي

؟ اذامل ... هيلع بساحيس يذلا بذكلا
يلع ّلدأ امو ، هيلع رطف يذلا قدصلل ًاسمط وه اسللكو اذه الن
فرعي ال ،ألهن هيلإ كقدص يف ككشتي ال لفطلا نأ نم كلذ

. هيلع ديوعتو بذكلا هلب فيرعت ةلعفلا هذهو بذكلا
يتلا ريخلا ةرذبل يقاولا تبنملا و اآلنم نضحملا يه ةرس األ نإ
ًاتارف ًابذع ةرذبلا هذه ءام نوكي نأ طرشب ناسن اإل اهيلع هللا رطف

. ةبئاش هتبوذع بوشت ال
له لعج ، هتمظع تايآ نم ةيآ جاوزلا لعج امنيح يلا هللاعت نإ
ال ةتباث تاوطخ يف هبوص هجتتو ةرس األ هيلإ يهتنت فدهو ةياغ
ةرس األ نيوكتو جاوزلا ءارو من ةياغلا تناكف ، ةشئاط تاطبخ

اهتياهن نوكت يتلا ةرثاكملا ال ةيبرتلا و ةئشنتلا يه اإلسالم يف
هللا يلص هلوق خالل نم اذه ظحلنو ، ءافج بهذي يذلا ءاثغلا
األمم مكب يهابأ ينإف اورثاكت اوحكانت ) ملسو هيلع

األ ءانب رثاكي ال ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا )(3)،ف ةمايقلا موي
ال ًايبارًادبز ليسلا ءاثغك ءاثغ انك اذإ األمم انب يهابي وال مم
موي هل لا قي هذه ةلا حلا و ملسو هيلع هللا يلص هنإ ، هنم ةدئاف

.(4)( يرقهقلا مهرابدأ يلع كدعب اودترإ مهنإ ) ةمايقلا
ةديشر ةيبرت ريغ نم ت ناك اذإ اهتاذ يف ةياغ تسيل ةرثكلا ف
دبزلا عالو امهم ءاثغلا نإف ، يلا هللاعت ب قحلا نامي اإل اهساسأ

–اآلةي(30) مورلا ةروس -1

680 مقر ثيدح – يراخبلا حيحص رصتخم -2

ص38 – ركبملا يم اإلسال جاوزلا – ةيلحلا يف ميعنوبأ هجرخأ -3

2135 مقر ثيدح – يراخبلا حيحص رصتخم -4
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. هنم يجرت ةدئاف ال حبصيو ءافج بهذي نأ ثبلي ال ابر امهم
اهداسفو اهّيرع يلع ةيئاضفلا تاونقلا بلقت ةرسأ نم رظتنت اذام

نأ نمأسةر رظتنت اذام لب !! ثدحي ئيشًامل ًّ نأك اهئانبأ مامأ
يتح ةمايقلا موي األمم ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا اهب يهابي
يف كش ال ؤهالءاألرس لا ّثم ؟!نإ األفل اهدارفأ ددع غلب نإو
مهنإ ب( ملسو هيلع هللا يلص هللا يلص لوسرلا يلا لوقلا

.(1)( يرقهقلا مهابدأ يلع كدعب اودترإ
يلا يعسنو انثحب عوضوم عم مجسنيو مغانتي يذلا ّ نإ
لا لإلمه ًارظن ةيبرتلا قئاوع ةشقانم خالل نم هيلع زيكرتلا

ةيبرتلا ةيلوئسم وه هجالً دوصقم ريغلا –و ًءايح – دوصقملا
هيف ثبعت ًايلا خ لا جملا اذه حبصي يتح ءانب األ عم ةيسنجلا
ةيبرت انئانبأ انل يبرتل ةفلتخملا اإلعالم لئاسوو ةيئاضفلا تاونقلا

. ةفرحنم ةيسنج
واأل األءاب نيب ةكرتشم ةيلوئسم ةيسنجلا ةيبرتلا ةيلوئسم نإ

اهتيلوئسمو اهرود ةملسملا ةرس األ فرعت نأ بجي اذهل تاهم
وه سيل رهوجلا ال رهظملا يلع زيكرتلا ،ف اهدارفأ هاجت ًاديج
سيل حورلا نود ندبلا نيسمتو برشلا و بااللك مامته ،واإل اهرود
يذلا ساس هواأل رهوجلا ب مامته اإل نكلو – طقف – اهبجاو وه
اهيلع انفكع يتلا رهاظملا نم هريغ نود هيلع زيكرتلا يعبني

!!! ةضوملا و ءايز األ تويبل ًّادا بع انرص يتح نامزلا نم ًاروصع
وأال عفنلا ّ درم نوكي ةبيط نوكت امنيح ةئشنتلا و ةيبرتلا رامث نإ
ءانب ،فاأل ةمايقلا موي ً ةبرقو ايندلا يف صالًاح ةرس األ يلا ً
اذإ ) هتوم دعب نمؤملل يقبت يتلا ةيراجلا ةقدصلا مه مهح ال صب

صالح دلوو ثالث........ نم إال هلمع عطقنإ ناسن اإل تام

ةرطفلا و ريخلا ةرذب يقسنل ءاملا بذعتسن ال اذاملف هل)(2)، وعدي
ةياعرلا و يقسلا ةصرف عّيضن اذامل ؟ ناسن اإل اهيلع هللا رطف يتلا

ًاقبسم ملعن يتلا تايئاضفلا اهيف انكراشتو نورخ اآل اهيف انكراشيل
؟ اهتكراشم جئاتن

كيرحت يلع ةردقملا يف نمكي ةرس األ يف دوقفملا رودلا نإ
كلذ يف انحلفأ يتم اننإف ، سفنلا يف ةنماكلا ةرطفلا ثعاوب
نم ةثعبنملا ةوحصلا و رييغتلا اذهل ةيناسن اإل ةباجتس اإل تناك

(3)( مهسفنأب ام اورّيغي يتح موقب ام رّيغي هللاال (نإ سفنلا
ةيرح لوآلءاب ةرهاط ةيقن ءاضيب ةحفص وهو أشني لفطلا نإ

تاملكلا نم اوقتنإ ... األءاب اهيأ ال همف ، اؤاش امب اهيلع عيقوتلا

قباسلا عجرملا -1

1001 مقر ثيدح – ملسم حيحص رصتخم -2

–اآلةي(11) دعرلا ةروس -3
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ةحفصلا هذه يلع بتكي ّام نإف اهّقرأ تارابعلا نمو اهنسحأ
نم لوأ نونوكتس بتكي ام نإو يحمي نأ بعصلا نم ءاضيبلا

!! رشف ًارش نإو ، ريخف ًاريخ نإ هرامث ينجي
يف ءاملا سقسي دوعلا ك ابصلا يف ـه تبدأ نم نإو

هسرغ
نم ترصبأ يذلا دع ـب ـًار ضان ًاقنوم هارت يتح

(1) هسبي
: ةيميلعتلا تاسسؤملا

عم مغانتتو لماكتت ةفلتخملا ةيميلعتلا تاسسؤملا ةيلوئسم نإ
ال ةرس األ طيحم لخاد نم هتيادب تناك يذلا يوبرتلا راوشملا
و ةيبرتلا تاسسؤملا هذه نم ةياغلا الن ديحت وال هنع فلتخت

ةيبرت ريف نم ميلعتلا إالألنّ كلذ امو ميلعتلا لبق ةئشنتلا
و كولس مّوقي ال ناميإ نودب نآرقلا ،الن ءانب ال مده لوعم حبصي

. ةمعن نأ نم دبالً ةمقن نوكيو الق، خأ بّذهي ال
ةميرجلا يف و نتفلا يف ًاببس وكي دق ةيبرت ريغ نم ميلعتلا نإ

يذلا يذلا لجرلا (نإ قبس األ يكيرم األ سيئرلا قلا امك اهروطتو
يفوتسإ يذلا امأ راطق ةبرع قرسي دق ميلعتلا نم هظح لا الني
ميلعتلل ساسأ ةيبرتلا )ف هلك راطقلا قرسي دقف ميلعتلا نم ةظح

قلا امك لوقن اننإف إوال ميلعتلا نم ةوّجرملا رامثلا نمضن يتح
ب يفتكي ميلعتلا نم هظح لا الني يذلا قبس األ يكيرم األ سيئرلا
نم هظح يفوتسي يذلا امأ هتذل ءاضقو هتوهش عابشإ يف ليلقلا

ءاسنلا ضارعأ كتهو ةميرجلا يف عسوتيو روطتي دقف ميلعتلا
يف هدجن اهيشفتو ةميرجلا لئاسو روطت نإف كلذ يلع الً يلدو

عمتجملا حئارش رثكأ طاسوأ نيبو ًانّدمتو ًارّضحت نادلبلا رثكأ
. ًاميلعت

digital اريماك – ةيندملا تاثدحتسم رخآ مدختسي نم دجُو دقل
ال جس يف بلقأ تنك دقو ، تايتفلا ضارعأ كته يف اهرّخسيو -

ةلحرملا اولصو نيذلا دح –أل ليابموملا – لومحملا فتاهلا ت
الم فأب جعت فتاهلا ةركاذ نأ تدجو دقلو ميلعتلا يف ةيعماجلا

. ةيبرت ريغ نم ميلعتلا تارمث نم ةرمث هذه يفكيو !! سنجلا
نع ةفلخت م سرادملا ب ًايلا ح سردت يتلا ةيساردلا انجهانم نإ
هذه جلا عت ال يهف ، ةشحافلا يلا فرجنملا يفاقثلا روطتلا

اإلسال انعمتجم اهشياعي يتلا – ةيعامتج واإل ةيفاقثلا – اياضقلا
معي نأ كشوأ يذلا يسنجلا رايتلا ليس بكاوت وال مويلا يم

. ةملسملا األرس هداسف

ص173 – ينيوزقلا بيطخلل – الةغ بلا مولع يف حاضي 1-اإل
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يف – صاصتخ اإل تاذ نم اهريغو – جهانملا يلع تعلطإ دقل
ةيضق جلا عي ًاجهنم دجأ ملف ، ساس األ ةلحرمو ةيوناثلا ةلحرملا

هب أدهيو ردصلا هل حرشنيو نيعلا هب ّرقت ةيسنجلا ةوهشلا طبض
مويغلا ليزيو رودصلا حيريو ليلعلا يفشيام دجأ ،مل رطاخلا
. ةلحرملا هذه طالب بولق يف – مكارتتسو – تمكارت يتلا

وه هضيرم عالج يف بيبطلا اهب أدبي يتلا تاوطخلا لوأ نإ
لا زي هب يذلا ءاودلا هل فصي كلذ دعب مث ضرملا صيخشت
لا معتسإ ةيفيك ضيرملل نّيبي لب كلذب يفتكي ال مث ، ضرملا

. ءاودلا
– ةيعامتج اإل اناياضق عالج يف انتليسو نأ يف نمكت انتلكشمف

رودن لظنو ةلكشملل صيخشتلا دنع فقوتت ام –غًابلا اهريغو
يطعن نأ امأ ، اهريغو اهرارضأو يبلسلا اهريثأتو اهرطخ لوح

لا معتسإ ةيفيك فصن نأ امأو ًاردان اذهف اهل الج وعلا ءاودلا
لص. األ يف هل دوجو امال اذهف ءاودلا

يتلا قرطلا قرتفم نوكي ةيساردلا لحارملا هذه يف بلا طلا نإ
ذخأيو ، واآلنم يقاولا قيرطلا قدصب هل نيبي نم يلا جاتحي
يذلا فلتخملا عقاولل إال كلذ امو رادتقإو ةمكح يفهيلإ هديب

. بتكلا يف هدنع ًاروطسم هدجي امع ةشياعي
راوشملا فصن لثمي يفاكلا يقاولا جهنملا داجيإ نإف كلذ عمو
هاوتحمو جهنملا ميدقتو ضرعب موقي نم هلثميف اآلرخ فصنلا امأ

للملا و ةباترلا نوكتو ًايفاوو ًايقاوو ًاميلس جهنملا نوكي دقو
ةراسخلا نوكت ذئنيحف ، ةبلا غلا ةمسلا وه الب طلل ضرعلا ءوسو

. روذبلل ديجلا سرغلا يف لشفلل كلذو ةلماكلا
، األلو فصنلا لشفل يمتح رمأ يناثلا فصنلا لشف نإف اذل

جهنملا ميدقتو ضرع –سالةم يناثلا فصنلا حاجن نامض لثميو
ةيضقب اننمايإ لقي امنيح ألانن كلذو ، جهنملا يوتحمب نامي –باإل

سمي ال ًابيترو ًاتهاب اهيلإ انضرع حبصي – مدعني وأ – ةنيعم
. مهيلإ ثدحتن نم بولق فاغش

الت كشمو اياضق يساردلا ج هنملا بكاوي :نأ لوقن اننإف انه نم
و ضرعلا نف نسحي نم دجون أن هنم بجوأو ، بجاو رمأ عقاولا

. هبجو أ امو بجاولا اندقف البإوال طلل جهنملا اذهل ميدقتلا
: دجسملا

واإل يدقعلا ءانبلا يف ريبك رودو يمظع ةلا سر دجس للم نأ كش ال
ةيبرت نم هب موقي ام ربع ملسملا ةايح يف ميلسلا يعامتج
سوردلا و بطخلا خالل نم ملسملا عمتجملا دارف أل ةيكزتو

بلق يف اإلسالم حور ءاكزإ يلع لمعت يتلا ةرمتسملا ظعاوملا
دارف أل ٍطبر نم هب موقي امب يلا سرلا لصاوتلا قلخو ، ملسملا
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أ دجسملا لعج انيلع متحي اذهو ًاضعب مهضعب ملسملا عمتجملا
واإل ملسملا عمتجملا اياضق نم هانبتي خاللام نم مهل ةيبذاج رثك
اإل ءانبلا ققحتي يتح اهل لولحلا داجيإ يف لعافلا ماهس

. هناوضرو يلا هللاعت يوقت نم ساسأ يلع ميلسلا يعامتج
اهنم عشت ةرؤب ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا دجسم ناك دقو

شويجلا شييجت هيف ،يوتم ةسايسلا و عامتج واإل ةوعدلا اياضق
ذخ وأ ةفيلخلا هيف ّب صنيو ، برحلا و ملسلا رومأ ةشقانمو

. ةفصلا لهأ نم مهل يوأم ال نم هيلإ يوأيو هل ةعيبلا
تتابف اهب طونملا رودلا اذه نود ترصاقت دق مويلا اندجاسم نإ
حربت ملو بسحو قيضلا اهراطإ يف ةديقعلا رومأب طقف ينعت
يتلا اإلسالم عورف ربانملا يلع اهلوانت متي يتلا اياضقلا مظعم
ريثأتلا تاذ رطخ واأل األمه اياضقلا تكرتو كراعملا اهلوح بصنت

و ةيرحلا ةاعدلو ناطيشلا و يوهلل عمتجمل ا يلع قيمعلا يبلسلا
مهمكحب ملعلا عم مهيأر انيف اوم ّ كحيو مهلوق اولوقيل يضوفلا

.(1)( اميظع يمال اوليمت نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو )
نأ ًاموي ةصرفلا يل حاتت مل يرمع نم ثلا ثلا دقعلا يف أاذن اهو

ةوهشلل اإلسالم بيذهت نع ثدحت ةيعاد وأ بيطخ يلا عمتسإ
اال اذه ةيمهأ مدعل له يردأ ،وال اهطبض وأ ربانملا ربع ةيسنجلا

هذهل – دصق نود – مهلهاجتل ؟ ةمئ واأل ةاعدلا ةوخ اإل دنع رم
اإل مدعل ؟مأ عمتجملا يلع اهتروطخ مدع يوعدب ؟مأ ةيضقلا

؟؟أم/......مأ.......مأ........ اهب يقيقحلا ساسح
اإلعالم:

هشياعن امل ىضم تقو يأ نم مظعأو مهأ اإلعالم رود حبصأ دقل
انيلع تمحتقإ يتلا – تايئاضفلا اهسأر يلعو اإلعالم– ةروث نم
ًاكتف ةحلس األ دشأ خاللنأاإلعالم نم ةيمه األ هذه عبنتو انر، اد

واألخالق ةئيسلا راكف لأل جيورتلل مدختسإ نإ هاضمأو باألةم
يبلسلا ريثأتلل كلذو ةيئرملا اإلعالم ةزهجأ ربع ةصاخ ةفرحنملا

ّاه ثب يلع دمعت يتلا ىرعلا دهاشم خالل نم عيرسلا و رشابملا
يتلا تاراضحلل عارص دهشي ملا علا نإو ةصاخ تايئاضفلا هذه

ربع اهمومس ثبتف اهريغ نع ولعلا اهسفنل ىرت ةراضح لك تتاب
نإلإلع مث اهتدهاشم ةلوهسلا نم حبصأ يتلا و اهريغو تايئاضفلا

هثبي ام ربع دارف واأل األمم ةغايصو ليكشت يف ريبكلا رودلا الم
القلألمم. خأو ىناعمو ميق نم

– الاهف تخإ يلع االةم هذه يف اإلعالم ةزهجاب طونملا رودلا نإ
اإلسالم ضرع يف ننفتلا وه – ةءورقملا و ةعومسملا و ةيئرملا

–اآلةي(27) ءاسنلا ةروس -1
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دمع نع – مهراظنأ يف اإلسالم ةروص تءاس نمم نيرخ اآل يلع
يتلا ةليمجلا هتروصو ليص األ هبوث يف هزاربإو – دمع نود أو

إال نادلبلا ضعب يف رشني نإف هيلع لا اإلبق يلع نيرخ اآل وعدت
. نيملسملا راجتلا نم بذاج باّلخ ضرعب

كشملا ةفاك لح هب نكم أل سانلا يلع اإلسالم ضرع نسحأ ولو )
ةيسايسلا و ةيحور ولا ةيعامتج اإل تاجاحلا ةيبلت نكم التوأل

دقف ، ءاوسلا يلع ةيعويشلا و ةيلا مسأرلا لظ يف نوشيعي نيذلل
اإلسالم امأ ، ناسن التاإل كشم لح يف ناماظنلا نا ذه لشف
، نيلا ضلا و يرايحلل يدهلا و واأللم ءايقش الملأل سلا مدقي فوسف

ةئبعتو ملا علا اذه يدحتل تاناكم اإل مظعأ هيدل فاإلسالم اذكهو
(1)( ةيافكلا و جاتن نماإل يوتسم يلعأ قيقحتل ناسن اإل تاقاط

: ةيعيرشتلا تاطلسلا
تاوهشلا هيف جاهت ،ال فيظن عمتجم ةماقإ يلا فدهي نإاإلسالم

توص هيف ولعي عمتجم ، تابغرلا نم ءاس ام ةيبلتل هيف لا جم وال
الح، صلا عيباني هيف ضيف ،وت ةليضفلا ءاوجأ هيف دوستو قحلا

. ريخلا روذب هيف ومنتو
ةيرشبلا سفنلا وه يعامتج اإل خانملا اذه غولبل اإلسالم ةليسو نإ
فوخلا و ةيهل اإل ةبقارملا اهيف قّمعت يتلا ةيكزلا و ةيبرتلا ربع

اإل ريمضلا ب ومستو ، تاطلسلا فوخو نوناقلا ةبقارم لبق ينابرلا
كلا سمو ةلطابلا ينام األ قلا زمو يصاعملا تاثول نع يناسن

. ةشئاطلا ناطيشلا
اذه يف أطابتتو رثعتت دق تاوطخلا ضعب نا دكؤملا نم نكلو
لوح يعرلا نودمعتي نيذلا عمتجملا نم ّذش ام ضعب نم قيرطلا
يف نوئخيو قيرطلا اذه نع نولضي لا1ني نم مهريغو ، يمحلا

ظافحلا يف اإلسالم جهنم ،نإ بيرق نم نوبوتي مث هيلإ لوصولا
نم ةفئاط هئافص بوشت نأ نم يم اإلسال عمتجملا سالةم يلع
عبقت يتح نستو عّرشت يتلا نيناوقلا و دودحلا يه ؤهالء لا ثمأ
نودو دمع نع – قيرطلا نع نيلا ضلا ةكوش رسكتو نيفرحنملا
هريمض هعزاو نكي مل نم هنإف ، مهدشر يلا اوبوثيل – دمع

. ريمضو عزاو هل ناطلسلا نكي هسفنو
– نيناوقلا ّ نس يف ةصتخملا تاطلسلا ةيلوئسم تناك هان نم
وقالًتو اهيف ةّنسلا و نآرقلل نكي مل يتلا – ةيعيرشتلا سلا جملا
عم يشامتت يتح صاصتخ اإل تاهجل – ًادمع – اهيف ِك ُر
يه دودحلا و نيناوقلا نم ةياغلا ألن كلذو ًانزاوتو ًاروطت ةميرجلا
فارتق اإل ةيلباق نكت ال يتح ًايندبو ًايسفن مرجملا عدر

ص443 – ليلخ نيدلا دامع روتكدلا دادعإ نعاإلسالم– اولا 1-ق
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. يرخأ ةرم
روطتلل ًاقفو ةيسنجلا ةوهشلا ب ةقلعتملا مئارجلا تروطت دقل
عقاولا دهاوش نمف كلذ يلع الً يلدو اهلئاسو يف ظوحلملا
ةيمقرلا اريماكلا ّ ئبخي ناك مهدحأ نأ ، ًامهو ال ًةقيقح يكحن

يلا هتسيرف جردتسي ،مث هتسيرف هملعت وال وه هملعي ناكم يف
هليجست متام حبصي ءاركنلا هتلعف لعفي امدعبو اريماكلا عقوم
باكترإ ةلصاوم نامضل اهل الالً زإو الالً غتسإ اريماكلا ربع

كلذو ةعونمملا لا األمع ضعب ةراجت يف اهمادختسإو هتلعف
هنأب اهل معزي ىذلا و اهيلع هكلمي ىذلا ناهربلا و ليلدلا لباقم

!!! راوشملا ةلمكت هعم تضفر يه نإ اهله ال همدقيس
عضو دنع يعاري نأ ينمتنو هيلإ ريشن نأ ُّ دون يذلا نإ
امنيح ة ِّ ذللا نأ وه ةميرجلا نم ُّ دحت يتلا تاعيرشتلا
هدنع حبصيو هتبوقعب بقاعملا يلا البي ةبوقعلا نم ربكأ حبصت

،ألن ةذللا نم مظع ام فارتق إل ًاعيجشت اهتراقحو ةبوقعلا ناوه
ٍ ّدعت نم هفارتقإ مت ام لثمب نوكت يأ ةيلثملا اهيف ًاطرش ةبوقعلا
هب)(1) متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو ) نيرخ اآل قوقح يلع
. نيرخ اآل يلع ءادتع اإل يق ًاببس ةبوقعلا ب فافختس اإل ناك إوال

–اآلةي(26) لحنلا ةروس -1
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: تايصوتلا
: ءاملعلا

يوعدلا باطخلا بيلا سأ يف ديدجتلا و ثيدحتلا -1
يتح ةباذج ةروص يف نيرخ اآل يلع اإلسالم ضرعو

. رصعلا تاجاح بكاوي
خالل نم ةوعدلا رمأب مامته لإل دوهجلا ديحوت -2
اهنم يناعي يتلا ةيرهوجلا اياضقلا يلع زيكرتلا

. ملسملا عمتجملا
صيخشت دعي نم ةيملعلا لولحلا ءاطع إل يعسلا -3

. طقف ظعولا ب ءافتك اإل مدعو للعلا
اهضرع قفو اإلسالم ةلا سر ليصوت نم دكأتلا -4
ريسيتو ملسملا عمتجملا دارفأ عيمجل حيحصلا

. ليصوتلا طئاسو

: ةلودلا
اإل اياضقلا بكاوت يتح ةيساردلا جهانملا ريوطت -1

. سنجلا ةروث اياضق ةصاخو ةيعامتج
ةميرجلا عم يشامتت يتح ةيعيرشتلا ماكح األ ريوطت -2
ةيفاكلا ةباقرلا لئاسو داجيإو ، اهروطتو

. اهقيبطت عم
اميف مهتاقاط ريجفت خالل نم بابشلا ب مامته 3-اإل

. ءامنلا و ريحلا ب مهتمأ يلعو مهيلع دوعي
عراشلا طبض خالل نم ةّفعلا خانم ضرف يلع لمعلا -4

. ماعلا
فأالم راشتنإ ةبراحمل ةلجاعلا ةيملعلا لئاسولا داجيإ -5

. سنجلا
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: ةمتاخلا
نوكت نأ اهل دارأو انيف هللا اهرطف ةرطف ةيسنجلا ةوهشلا نإ
رارقتس اإل نامضل – مولعم لجأ يلا – ةراثتسم ريغ هئداهةرقتسم

نماإلتخالل يرخ األ ةيناسن اإل تاقاطلا الةم سلو يلقعلا و يسفنلا
ربكأ يوتسم قيقحتل جاوزلا دنع االربك ةذللا و ةعتملا نامضلو ،

. جاوزلا ب هللااهل هقلخ يذلا راط اإل يف نكسلا و ةدوملا نم
ةيبلتل دحا اندوقي وا تاريثملا يدحإ لبق نم راثتست نأ امأ

كلذ لكف اهتراثإ يلع لمعي وأ ةفرحنم ةقيرطب ةيسنجلا انتبغر
. ريخلا ال انل رشلل ةدارإ

بّجوت ريخلا ال رشلا ةفلتخملا اهقرطب ةراث نماإل ةياغلا تناك اذإف
لدبتت يتح انب داري يذلا رشلا اذه انسوفن يف قّمعن نأ انيلع

وا بحلا ال هل ضغبلا و هركلا ليبس يلع هعم انلماعتو هيلإ انترظن
هليبس نع انمادقأ وحنت نأ ققحملا نم اهنيحو ، هب رارتغ إل

كش نوكي ام هفسأ انرظن يف ودغيو هقيرط نع انريكفت فرصيو
انتوهش ةراثإ يف دحأ حجني ال كلذبو ًارظنم نوكي ام متغأو الً

. مدعنتو لا األمع اهدنع رسحنت ةطحم ضغبلا و هركلا ألن
فرص يف ًانوع كل هللا لعجت نأ بجي – هلوأو – االرم رخآو
ينع فرصت اّلإو ) يوكشو ًاعرضت هيلإءاجتل باإل كلذو نع ءوسلا

يلا عتو هناحبس هنإف ،(1)( نيلهاجلا نم نكأو نهيلإ بصأ نهديك
هنع فرصف هبر هل باجتساف ) يجتلملا هيلإو ناعتسملا هدحو

كتاف كل هللا دييأت كتاف نإ هنإف ،(2)( ميلعلا عيمسلا وه هنإ نهديك
إالهب. ةوق وال لوح وال يهتنملا هيلإو أدتبملا هبف ئيش لك

نيملا علا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

–اآلةي(33) فسوي ةروس -1

اآلةي(34) فسوي ةروس -2
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: عجارملا
: همولعو نآرقلا

الم سلا راد – يوح ديعس – ريسفتلا يف ساس 1-األ
-1405 يلو األ ةعبطلا – عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل

. ةرهاقلا –1985
فسوي نب دمحمل – ريسفتلا يف طيحملا رحبلا -2
ركفلا راد – يطانرقلا يسلدن األ نابح يبأب ريهشلا

–1412ـه نانبل – توريب – عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل
-1992م.

ةيعرشلا ةعبطلا – بطق ديس – نآرقلا ظالل يف -3
قورشلا راد –1415–1995م– نورشعلا و ةعبارلا

. توريب –

: ثيدحلا بتك
حيرصلا ديرجتلا يمسملا – يراخبلا حيحص رصتخم -1

نيدلا نيز مام اإل فيلأت – حيحصلا عماجلا ماكح أل
– ةيملعلا بتكلا راد – يديبزلا فيطللا دبع نب دمحأ

1415هـ-1994م. يلو األ ةعبطلا – نانبل – توريب
دبع نيدلا يكز ظفاحلل – ملسم حيحص رصتخم -2
ينابل األ نيدلا رصان دمحم قيحت – يرذنملا ميظعلا

ةثلا ثلا ةعبطلا – عيزوتلا و رصنلل فراعملا ةبتكم –
1416هـ-1996م. ةديدجلا ةعبطلل

ةيبرعلا ةعابطلا ةكرش يف عبط – هجام نبإ ننس -3
–1404هـ- ةيناثلا ةعبطلا –( ةدودحملا ) ةيدوعسلا

1984م.
بيعش نبإ نمحرلا دبع يبأ مام –لإل يئاسنلا ننس -4
ليمج يقدص طبضو ميقرتو جيرخت – يئاسنلا

– ةيناثلا ةعبطلا – نانبل توريب – ركفلا راد – راطعلا
1421هـ-2001م.

نبإ ظفاحلل – ماكح األ ةلدأ عمج نم مارملا غولب -5
– يلو األ ةعبطلا – افصلا ةبتكم – الين قسعلا رجح

1425هـ-2005م.
– افصلا ةبتكم – ةيزوجلا ميق –إلني ءاودلا و ءادلا -6

–1422هـ-2002م. يلو األ ةعبطلا
ميق نبإ دمحم هللا دبع يبأ نيدلا سمشل – دئاوفلا -7
ةبتكم – نامثع نب دمحم نب خدلا قيقحت – ةيزوجلا

1423هـ-2002م يلو األ ةعبطلا – افصلا
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اإل فيلأت – نيلسرملا ديس كالم نم نيحلا صلا ضاير -8
– يقشمدلا يوونلا فرش نبا يحي ايركز يبأ مام

قشمد – ريثك نبا راد – وتسم نيدلا يحم قيقحت
–1412هـ-1991م. ةعبارلا ةعبطلا – توريب
يرئازجلا رباجركبوبأ خيسلا ةليضف – ملسملا جاهنم -9

ةبتكم عيزوت ، مكحلا و مولعلا ةبتكم – رشانلا –
1423هـ-2002م. يلو األ ةعبطلا – افصلا

دماح يبأ مام اإل فينصت – نيدلا مولع ءايحإ -10
ميهاربإ ديس قيقحت – يلا زغلا دمحم نب دمحم نب

1414ـه ةرهاقلا – ثيدحلا راد – نارمع نب قداص نب
-1994م.

: ةقرفتم بتك
راد – بطق دمحم واإلسالم– ةيداملا نيب ناسن 1-اإل

1415ه–1995م. ةرهاقلا – قورشلا
دبع يفطصم روتكد – ةيسنجلا ةلكشملا 2-اإلسالمو

ماصتع راداإل – دحاولا
–أ. باهر /اإل ناودعلا / ةميرجلا نيب ناسن اإل كولس -3

دمحأ ايركز –أ.د. روصنم دمحأ ديس ديجملا دبع د.
1423هـ- يلو األ ةعبطلا – يبرعلا ركفلا _راد ينيبرشلا

2003م.
ؤيشتلا تايلآ يف ةسارد – ةملوعلا تايق ال خأ -4

ةسورحملا زكرم – رونأ دمحم –د/ ناسن اإل ةنملسو
األ ةعبطلا – تامولعملا و ةيفحصلا تامدخلا و رشنلل

2004م. يلو
ردب دمحم مساج دادعإ – رامد وأ رامع تقولا -5
راد – لهلهم دمحم نب مساج ميدقت – عوطملا

– ةعباسلا ةعبطلا – تيوكلا – عيزوتلا و رشنلل ةوعدلا
1991م.

– ناولع حصان هللا دبع اإلسالم– يف رتبةياألوالد -6
ةعبطلا – ةمجرتلا و رشنلا و ةعابطلل الم سلا راد
األلو. ءزجلا 1412هـ1992م– رشع ةيداحلا

– ينيورقلا بيطخلل – الةغ بلا مولع يف حاض 7-اإلي
يلو األ ةعبطلا – نانبل توريب – يبرعلا باتكلا راد

2004م.
دمحم – يناثلا ءزجلا – ةيم اإلسال ةبيرتلا جهنم -8

–1415هـ-1995م. قورشلا راد – بطق
– يلو األ ةعبطلا – يلا زغلا دمحم – ملسملا قلخ -9
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ثارتلل نايرلا رادل ةظوفحم قوقحلا عيمج 1987م–
. ةرهاقلا –

ةسسؤم – نكي يحتف – سنجلا اإلسالمو -10
. توريب – عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا – ةلا سرلا

– ةيحصلا ةيعوتلا يف ثيدحلا دشرملا -11
باإل كويارش دلوراه : روتكدلا ،و ياشب رهام روتكدلا
راد – نييصاصتخ اإل ءابط األ ةنجل عم كارتش

– نانبل توريب – رشنلا و عبطلل طسو األ قورشلا
1986م. يلو األ ةعبطلا

دمحأ / بيرعت – نوارب يلا –ع ةايحلا ةقاط -12
–1424هـ-2003م– ناكيبعلا ةبتكم – يرمعلا

. يلو األ ةيبرعلا ةعبطلا
نيدلا دامع – روتكدلا دادعإ نعاإلسالم– اولا ق -13
ةكلمملا – يم اإلسال بابشلل ةيملا علا ةودنلا – ليلخ

–1410هـ-1990 يلو األ ةعبطلا – ةيدةعسلا ةيبرعلا
م.

– يناثلا ءزجلا قئاقرلا و دهزلا يف قئارلا رحبلا -14
– ايقيرفأ يملسم ةنجل – ديرف دمحأ بيترتو عمج

. ةعبط نود نم – تيوكلا

اآل ةحفاكم ةرادإ – يئاقولا بطلل ةماعلا ةراد اإل -15
– ةحصلا ةرازو –ً ايسنج ةلوقنملا ضارم واأل زدي

ًايسنج ةلوقنملا ضارم األ ليلد – موطرخلا والةي
2002م.

ةرصاعم ةءارق – رهاوجلا و رهاظملا نيب نحن -16
ةعبطلا – ةلود رمع دمحم فيلأت اإلخالص– ةقف يف

. ينطولا طابرلا ةعماج 1425هـ-2004م– يلو األ


