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هلل ايصٟ عًِٓ بايكًِ عًِٓ اٱْػإ َا مل ٜعًِ ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ  اؿُس
ع٢ً اغيعًِ ا٭ٍٚ ٚاغيطؾس ا٭عفيِ، ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚايػا٥طٜٔ ع٢ً 

 ايكطاؿي  ا٭قّٛ ، ٚبعس 

 أخٞ ايهطِٜ 
 ّا عُٝكّا ...خص ْؿػ

 اغرتر .. ٚنٔ ٖاز٥ّا ثِ 
 ساٍٚ إٔ ػٝب ع٢ً ايػ٪اٍ ايتايٞ :

 َا ايعٌُ ايصٟ ٫ ؼتاز َع٘ إزي تؿهري ؟ 
 تإٔ ٫ٚ تػتعذٌ ....

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

ي٘  اٚيهٓ٘ َربَر شاتّٝا بسيٌٝ إٔ أٟ تػري أٚ طاض٨ حيسخ تهٕٛ َٓتبٗ
 ٚتتعاٌَ َع٘ سيا ٜكتهٞ شيو ايتػري .

َٚٔ غطا٥ب ا٭َٛض ؼي سٝاتٓا أْٓا صياضؽ ايتؿهري بؿهٌ نبري َّٜٛٝا 
ٚبكٛض٠ َتهطض٠ ٫ٚ ْػتطٝع ايعٌُ زٕٚ تؿهري ، َٚع ٖصا نً٘ ؾإٕ 
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ؼي ايتؿهري  ٖٛ  ا ططٜكتَ٘ٚ ٘ايكًٌٝ َٓا ٜعطف ايتؿهري ٚنٝؿٝت
 ٚنٝـ ٜطٛضٖا ٜٚٛـيؿٗا يتشكٝل أٖساؾ٘ .

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

ططٜك١ تؿهريْا غايبّا ؼسز ططٜك١ سٝاتٓا ٚتعآًَا َع ا٭سساخ اي١َٝٛٝ 
باٱْػإ  اٚيٝؼ ٖصا خاق ، سٝاتو =تؿهريى   آخط ؾإٕ ٚسيع٢ٓ، 

ٚسسٙ ، بٌ ٜتعساٙ إزي اٯخطٜٔ َٚس٣ ايتأثري عًِٝٗ أٚ ايتأثط بِٗ ، 
ًض " اٱقٓاع اؾُاٖريٟ " ، طؾاقبشٓا ْػُع عٔ " غػٌٝ ايسَاؽ " َٚك

ٚنًٓا ٬َْؼ ْٚعاٜـ شيو ؼي سٝاتٓا اي١َٝٛٝ ٚبكٛض٠ ٫ تكبٌ ايٓكاف 
َٚٔ ٖٓا ناْت اٱع٬ّ ٚٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ  ٚغريٖا ، َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ 

غيػت٣ٛ ايؿدكٞ ٚاؾُاعٞ ع٢ً اأ١ُٖٝ َٛنٛع قٓاع١ ايؿهط 
 ٚايعاغيٞ.

 :َٔ ا٭غ١ً٦ اييت ؼتاز إزي إداب١ ٚبػؾي ن٬ّ   ١ٚـيٗطت فُٛع
 َا ايؿهط ٚايتؿهري ؟ 
  ؟ نٝـ أبطظ ايكطإٓ ايهطِٜ أ١ُٖٝ ايؿهط 
  خكا٥ل ايؿهط .َا 
  ؿهط.عٛاٌَ تهٜٛٔ ايَا 
   ؼكري ايؿهط. نٝـ ْػتطٝع 
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  َٚا ٖٞ ًؿهط يَعايل ٌٖ ٖٓاى ، . 
  ٌٖ َٔ ؾهط اٯخطٜٔ ٚتٛدِٝٗٗ  ػيهٔ ايػٝطط٠ ع٢ً . 

 نٝـ ضيهٔ تٛدٝ٘ ؾهط اٯخطٜٔ، ٚؼسٜس اػاٖاتِٗ ؟ 

 ٚ فتُعٓا َٔ  ايتًٛخ ايؿهطٟ ؾبابٓا َٚا ٚغا٥ٌ ظيا١ٜ أْؿػٓا
 ؟

ط ، ٚإشا ناْت ٚسيع٢ٓ آخط ٌٖ ضيهٔ قٓاع١ ايؿه ٚغري شيو،
ؾاغتعٓت باهلل ٚبسأت ؼي  اٱداب١ بٓعِ ؾهٝـ تتِ تًو ايع١ًُٝ 

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

ثِ بٓا٤ّا ع٢ً ايتػص١ٜ ايعهػ١ٝ  َٔ اغيكا٫ت  ،  حيتاز إزي تٛنٝض،
 ٚامسٝت٘ٚدعًت٘ ع٢ً ؾهٌ ؾكٍٛ  أعست ايرتتٝب ٚايتٓػٝل 

 " قٓاع١ ايؿهط "
غأٍ اهلل إٔ ٜهٕٛ ٖص ا ايعٌُ اٚ.ٖٚا ٖٛ ايهتاب بري اٜسٜهِ 

ٚإ ٜٓؿع ب٘ ناتب٘ ٚقاض٥٘ ٚنٌ َٔ ٜطًع  ايهطِٜ٘ ٗخايكّا يٛد
 عًٝ٘ .
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 الفصل األول
الفكر 

  وخصائصه
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ايؿهط ٚايعكٌ ٚايسَاؽ  ، نًُات َتكاضب١ ؼي اغيع٢ٓ َٚتساٚي١ 
نجريّا ٚخاق١ ؼي ٖصا ايعَإ ، ٚ عٓس ايطدٛع إزي َعادِ ايًػ١ 

 ًْشقي :
  : 1إعٵُاٍ اـاطط ؼي ايؿٻ٤ٞايؿٹِهطٴ 

َٳا ٜعًِ ٚ قٌٝ : " ٘ٹ ٚضتب بعض  ٗٴٍٛأعٌُ اِيعكٌ ؾٹٝ َٳذٵ ٘ٹ ٔإَي٢   2.يٝكٌ بٹ
  : ٌاغيٓع ٚاؿبؼ ٚاٱَػاىايعك . 

ٝٳ١ٚقٌٝ :  ٗٵ  3.اؿٹذٵطٴ ٚايٓټ
 4ٚقطٜبّا َٓ٘ ايًب ٖٚٛ ايعكٌ اـايل َٔ ايؿٛا٥ب 

َىْل ِفي َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر  ؼي قٛي٘ تعازي:" ٚٚضز تػ١ُٝ ايعكٌ سٹذط
 ٘الفجر: "(٘)

 : ٚٳؾٹٝ٘ اغيذ ٚاغيدٝذ سٳؿٵٛ ايطٻِأؽ َٔ أعكاب  ايسَاؽ ٖٳا  ْٳشٵٛ ٚٳ

ٚٳايطٻِأؽ  ٘.ٚايٓداع اغيػتطٌٝ 

                                                           
 لسان العرب البن منظور  مادة " فكر "  ٔ
 ٜٛٙ/  ٕالمعجم الوسيط   ٕ
 ٛٔ/  ٖٓتاج العروس  ٖ
 الراغب األصفهاني  ٗ
 ٜٕٚ/  ٕالمعجم الوسيط  ٘
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، ٚيٝؼ َا ؼي ا٫قط٬ح ؾايٛنع ٫ خيتًـ نجريا عٓ٘ ؼي ايًػ١أ
َٛنٛعٓا اـٛض ؼي ايتعاضٜـ ٚاغيكاض١ْ بٝٓٗا ، ٚيهٔ أضزْا بٝإ إٔ 
 اغيعاْٞ َتكاضب١ ٚتسٚض سٍٛ ايتٛقٌ إزي اجملٍٗٛ عٔ ططٜل اغيعًّٛ 

  ١ ايطبا١ْٝ اغيٛدٛز٠ ؼي ايطأؽ .باغتدساّ اهلب
يؿهط ٖٛ ا٭زا٠ اييت ٖٚبٗا اهلل يٲْػإ يتشكٝل ضغايت٘ ؼي ا٭ضض ؾا

أَا ايتؿهري ؾٗٛ ايع١ًُٝ اييت تػتعٌُ ٖصا ايؿهط يًٛقٍٛ إزي ايٓتا٥ر 
  َٔ خ٬ٍ اغيكسَات ٚاغيسخ٬ت اييت ْسخًٗا ي٘ ، ٚاهلل أعًِ.

ًشات طايتؿهري ٚسيكٚايكطإٓ ايهطِٜ ٤ًَٞ باؿسٜح عٔ ايؿهط ٚ
َتكاضب١ ؾعسز اٯٜات اييت تتشسخ عٔ ايتؿهري ٚايتأٌَ ٚايتبكط 

آ١ٜ أٟ بٓػب١ تكٌ إزي  600ٚا٫عتباض ) نًٗا عًُٝات ؾهط١ٜ ( ٜتذاٚظ 
% َٔ فُٛع آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚيو إٔ تتكٛض أْ٘ نًُا  10

 آٜات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ شيط عًٝو آ١ٜ ؾٝٗا زع٠ٛ ٱعُاٍ 10قطأت 
ايؿهط ، أ٫ ٜبري شيو أ١ُٖٝ ٖصٙ ايكه١ٝ ؟ بٌ إٕ اهلل بٝٸٔ إٔ 

ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك اؿه١ُ َٔ إْعاٍ ايكطإٓ ٖٞ تسٜط آٜات٘ " 
َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب ) ، ٌٖٚ ايتسبط إ٫  ٜٕص: " (ِٜٕلَيدَّب َُّروا آيَاتِِو َوِلَيَتذَكَّ

أْ٘ قاٍ :.. يكس أْعيت  ثبت عٓ٘  قٛض٠ َٔ قٛض إعُاٍ ايؿهط ، ٚ
 يث  ىث نث ُّٱ " ؾٝٗا : ٜتؿهطع٢ً اي١ًًٝ آ١ٜ ; ٌٜٚ غئ قطأٖا ٚمل 

آل  َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
 إلى آخر السورة  ٜٓٔعمران: 
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 : خكا٥ل عيؼهلا ؼي أَا خكا٥ل ايؿهط ؾُٝهٔ إطيا

  : ايؿهط ٖب١ ضبا١ْٝؽي  1
ؾٗٛ َٓش١ َٔ اهلل ، بٌ إْٗا َٔ أدٌ ايٓعِ ؾكس َٝٸع اهلل بٗا اٱْػإ 
عٔ اؿٝٛإ ، نُا أْ٘ دعٌ ايتؿهري َٓاؿي ايتهًٝـ ؾُٔ ؾكس 

 ايكًِ ضؾع:"  عكً٘ ) أزا٠ ايتؿهري ( ؾ٬ تهًٝـ عًٝ٘ نُا قاٍ 
ٚعٔ ايكيب ست٢ حيتًِ ، ٚعٔ عٔ ث٬ث١: عٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜػتٝكقي ، 

 .  "6 اجملٕٓٛ ست٢ ٜعكٌ
 
 : نٌ إْػإ ٜؿهطؽي  2

قؽيؽيس ْفيؽيؽئ إٔ بعؽيؽيض ايٓؽيؽياؽ ٫ ٜؿهؽيؽيط غيٛقؽيؽيـ ضيؽيؽيط بؽيؽي٘، ٚاؿكٝكؽيؽي١ إٔ       
اغيٛقـ مل ٜسؾع٘ مٛ ايتؿهري ٚمل ٜهٔ ناؾّٝا َٔ أدٌ زؾع٘ مٛ 
ايؽيؽيتؿهري، ٚايؽيؽيسيٌٝ عًؽيؽي٢ شيؽيؽيو إٔ ايؿؽيؽيدل ْؿػؽيؽي٘ ػؽيؽيسٙ ؼي َٛاقؽيؽيـ    

كؽيؽيطؾّا. ؾايؿاؾؽيؽيٌ زضاغؽيؽيّٝا ٫بؽيؽيس إٔ ٜهؽيؽيٕٛ  أخؽيؽيط٣ َؽيؽئ أسػؽيؽئ ايٓؽيؽياؽ ت
ْادشّا أٚ يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً ايٓذاح ؼي أؾٝا٤ أخط٣، ٚايؽيصٟ مل ٜؽيٓذض   
ؼي َٛقؽيؽيـ ٚمل حيػؽيؽئ ايتكؽيؽيطف ػؽيؽيسٙ َؽيؽئ أؾهؽيؽيٌ ايٓؽيؽياؽ ؼي َٛاقؽيؽيـ  
أخؽيؽيط٣، ؾهؽيؽيِ َؽيؽئ اغيدرتعؽيؽيري ٚاغيؿهؽيؽيطٜٔ ٚاغيبؽيؽيسعري نؽيؽياْٛا غؽيؽيري        

 ْادشري ؼي غري َٝساِْٗ. 

                                                           

  ٖٚٙٔصحيح ابن ماجو لأللباني  ٙ



 

 

 

12 

 قٓاع١ ايؿهط

ٞ ، ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعازي َؽئ قؽيؿات٘   ايعسٍ ايطباْٖٚٛ ٚمث١ أَط آخط 
ايعؽيؽيسٍ، َٚؽيؽئ َكتهؽيؽيٝات ايعؽيؽيسٍ تٛظٜؽيؽيع اغيٛاٖؽيؽيب ٚايكؽيؽيسضات بؽيؽيري أبٓؽيؽيا٤    
ايبؿؽيؽيط ٚعؽيؽيسّ سطَؽيؽيإ ايؽيؽيبعض َؽيؽئ نؽيؽيٌ اغيٛاٖؽيؽيب ٚايكؽيؽيسضات إ٫ ؾُٝؽيؽيا    

 تكتهٝ٘ اؿه١ُ ايطبا١ْٝ يًُذاْري أٚ اغيتدًؿري عكًّٝا .
  :ؽي  ايتؿطز 3

نٌ ٚاسس َٔ ساٍٚ إٔ ؽُٔ ؾِٝ ٜؿهط  ،إشا نٓت ؼي فًؼ َا
 ،قس تػتطٝع َعطؾ١ نجري َٔ ا٭ؾٝا٤ عٔ اغيكابٌ يو اغيٛدٛزٜٔ !!

يهٓو َٔ ايكعب دسّا إٔ تتعطف ؾِٝ ٜؿهط، ؾكس جيًؼ أَاّ 
ؾدل ٫ٚ ٜػتطٝع أٟ َِٓٗ إٔ  50ا٭غتاش أٚ احملانط أنجط 

ٜتعطف ع٢ً َا ؼي تؿهري ايكطٜب َٓ٘ ؾه٬ّ عٔ ايبعٝس بٌ ست٢ 
 تطٝع إٔ جيعّ َاشا ٜسٚض ؼي ضأغو .ا٭غتاش أٚ احملانط ٫ ٜػ

إْ٘ غط ضباْٞ ؾاؿه١ُ ايطبا١ْٝ اقتهت إٔ ٜػتطٝع نٌ َٓا إٔ 
حيتؿقي بتؿهريٙ اـام ٜٚػتطٝع إٔ ٜفيٗط يو خ٬ف َا ٜسٚض ؼي 
ضأغ٘ ، َٚٔ أٚنض ا٭َج١ً ع٢ً شيو ؼي ايك٠٬ ؾايهجري ٜؿتهٞ َٔ 

نًّٝا  ّاايػطسإ ؼي ايك٠٬ ؾٗٛ ٜػُع ؾ٤ٞ ٜٚؿهط ؼي ؾ٤ٞ آخط بعٝس
عٔ اغيٛنٛع ايصٟ ٜػُع٘ َٚٔ ٖٓا ناْت أٍٚ قؿات اغي٪َٓري ايؿاؿري 

 ٕالمؤمنون:  َّ  يم ىم مم خم حم جم ُّٱ
ؿؽيطز بعًؽيِ َؽيا ٜؿهؽيط بؽي٘ اٱْػؽيإ       ْ، ؾؽياهلل ٚسؽيسٙ ؾكؽيؾي ٖؽيٛ ايؽيصٟ ا      ٕ 

 ؾٗٓاى أضبع١ َػتٜٛات:
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 ايعًٔ ٖٚٛ َا تفيٗطٙ يًذُٝع. .1
ايٓاؽ ٚتتشسخ ؾٝ٘ بكٛض٠ خؿ١ٝ ستؽي٢  ايػط ٖٚٛ َا تػطٙ يبعض  .2

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

 ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱا٭خؿؽيؽي٢ ، نُؽيؽيا ؼي قٛيؽيؽي٘ تعؽيؽيازي   .4

ٖٛ َا أخؿٞ ع٢ً ابؽئ آزّ ػيؽيا ٖؽيٛ    :  ٚا٭خؿ٢ٚطو:  َّ زي ري

 7.ٚقٌٝ ٖٛ َا مل تٴشسخ ب٘ ْؿػو بعس ؾاعً٘ قبٌ إٔ ٜعًُ٘،
 :  ايؿهط قابٌ يًتػٝريؽي 4

َٔ أظسٜات اؿػاب ٚاؾعا٤ ا٫ختٝاض ، ؾ٬ سػاب ع٢ً إدباض 
٫ٚ عكٛب١ ع٢ً إنطاٙ ، ٚإٕ نإ ايؿهط ٖب١ ضبا١ْٝ ؾإٕ اهلل 
أٚدب ع٢ً ايعباز أَٛض ٚطًب َِٓٗ ؼكٝكٗا ٚؾل َٓٗر قسز َُٗا 

ٖصا ٜعين ب٬ ؾو إٔ اٱْػإ ناْت ططٜك١ تؿهري ايعبس ، ٚ
 ضيهٔ إٔ ٜػري ؾهطٙ إزي َا ٜطٜس اهلل ٚايعهؼ قشٝض .

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

 تٛدٝ٘ مٛ ٖسف َعري ٚيعٌ غري٠ ايطغٍٛ ايهطِٜ ايايتؿهري ٚ
 ٢ شيو . َٔ أٚنض ا٭َج١ً عً

                                                           
 ٕ٘ٚ / ٘تفسير ابن كثير  ٚ
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: طيٛز ايؿهط َٔ أنرب أغباب نعـ ايتطٜٛط  ايؿهط ٜتطٛضؽي 5
ؼي كتًـ دٛاْب اؿٝا٠ ، نُا إٔ تطٜٛط ايؿهط َٔ أبطظ مسات 
أٌٖ ايتكسّ سيدتًـ قٛضٙ ، يصا لس إٔ ايػطب ٚايؿطم ٚأٌٖ 
ايكٓاعات بايصات) ٚست٢ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ( جيتٗسٕٚ نجريّا ؼي 

ري ٚغبٴٌ ايٓٗٛض ب٘ ٜٚبتهطٕٚ بطاَر زضاغاتِٗ مٛ تطٜٛط ايتؿه
دٌ شيو ، ؾُٗاضات ايتؿهري ٚبطاف٘ اغيدتًؿ١ ْٚفيطٜات َٔ أ

نًٗا تٗسف إزي شيو، ٫ٚ ضٜب إٔ َا ْعٝؿ٘ َٔ تكسَٞ  ٠هجريايٚ
َازٟ ٚضقٞ إْػاْٞ ٖٛ َٔ ْتا٥ر تطٜٛط ايتؿهري ، ؾططٜك١ ايتعاٌَ 

ٗصٙ ؾ ا٫بتهاضَع اؿٝا٠ َٚع اغيؿه٬ت َٚع اغيػتكبٌ ٚططم 
ايكهاٜا ٚغريٖا قس تػريت ٚتطٛضت ٚأقبض ايٓفيط إيٝٗا كتًـ عُا 

 نإ عًٝ٘ غابل ايبؿط١ٜ .
عًِٝٗ ايػعٞ ؼي تطٜٛط ؾهطِٖ  ا٫غ٬ّ ٚؾبابِٗ بايصات ٚأٌٖ 

ٚتؿهريِٖ ٚتٛـيٝـ ْٹعِ اهلل سيا ٜػاِٖ ؼي ؼكٝل عبٛز١ٜ 
 اغيدًٛقري يًدايل غبشاْ٘ .
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بعس اؿسٜح ايػابل عٔ خكا٥ل ايتؿهري ، ْتشسخ عٔ قه١ٝ 
 ؟  يس٣ اٱْػإ  ايؿهط تهٜٛٔدٖٛط١ٜ ٖٚٞ َا عٛاٌَ 

غيعطؾ١ اٱداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ايهبري زعْٛا ْطدع إزي بسا١ٜ خًل 
 مض خض حض جض مص خص  حص  ُّٱقاٍ تعازي اٱْػإ ، 

  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط
 ٛٚالنحل:  َّ
، ؾاٯ١ٜ تؿري إزي خطٚز ايعبس إزي ايسْٝا َٚع٘ ث٬ث١ ْٹعِ نبري٠ )  

 :يٝػت ايٛسٝس٠ ( ٖٚٞ

 ايػُع  .1

 ٚايبكط  .2

 ٚايؿ٪از ، .3

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

،  8ايؿ٪از ،ٚايؿ٪از ٖٓا ايعكٌ أٚ ايسَاؽ ٚيٝؼ ايكًب اغيازٟ اغيعطٚف 
ايعكٌ أٚ اغيذ ٖٛ ايصٟ إزي ؾايػُع ٚايبكط ُٖا بٛاب١ زخٍٛ اغيعًَٛات 

                                                           
 راجع تفسير ابن كثير  ٛ
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َٚٔ ثِ َعاؾتٗا ٚ تٛـيٝؿٗا ؾُٝا ٜطٜس ايعبس يتدطز ع٢ً ٜكّٛ بتدعٜٓٗا 
ؾهٌ كطدات َع١ٓٝ ٚقسز٠ ، ٚاقطب َجاٍ يًُذ ٖٛ دٗاظ ساغب 
آيٞ دسٜس يسٜ٘ قسض٠ ٖا١ً٥ ع٢ً ؽعٜٔ اغيعًَٛات َٚعاؾتٗا، ٚيهٓ٘ 

 غري َربَر، ٚ ضيهٓٓا شيجٌٝ ايع١ًُٝ بايؿهٌ ايتايٞ :

  

 

 

 

 

نؽيط ايػؽيُع ٚايبكؽيط زٕٚ غريُٖؽيا َؽئ      ؼي ش –ٚاهلل أعًِ  –ٚيعٌ ايػبب 
أثبتؽيؽيت ايسضاغؽيؽيات أْٓؽيؽيا اؿؽيٛاؽ أُْٗؽيؽيا أٖؽيؽيِ َكؽيؽيسضٜٔ يًُعًَٛؽيات، ؾكؽيؽيس    

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

 

 مدخالت

 تخزين

 معالجة

 

 مخرجات
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 بكط .% بٛاغط١ ساغ١ اي83 
 % عٔ ططٜل ايػُع ٚايبكط . 94أٟ   

نِ   ٚع١ًُٝ ايتؿهري زاخٌ ايعكٌ تعتُس ع٢ً عس٠ عٛاٌَ، َٓٗا 
اغيذ قسض٠  –غبشاْ٘  –ٚنٝـ اغيعًَٛات ايٛاضز٠ إيٝ٘ ، يصا أٚزع ايباضٟ 

انتؿـ ايربٚؾػٛض َاضى ضٚظْعٕ ٖا١ً٥ ع٢ً ؽعٜٔ اغيعًَٛات، ؾكس 
ؼي نٌ ثا١ْٝ ٚغيس٠ غتري غ١ٓ بسٕٚ أْ٘ يٛ مت تػص١ٜ اغيذ بعؿط َعًَٛات 

تٛقـ ؾإٕ َكساض َا مت ؽعٜٓ٘ ٜعازٍ أقٌ َٔ ْكـ اغيػاس١ اغيدكك١ 
 يًتدعٜٔ .

ٚيٛ عسْا إزي اٯ١ٜ ا٭ٚزي، ؾإْٗا تؿري إزي إٔ اٱْػإ ٜٛيس َٔ بطٔ أَ٘ 

ٚيهٔ يسٜ٘ ا٭زٚات ا٭غاغ١ٝ  " حط مض خض "٫ ضيًو أٟ َعًَٛات 

عًَٛات ٚايكسض٠ ع٢ً َعاؾتٗا ) ايػُع ٚايبكط ٚايؿ٪از ( ٫نتػاب اغي
، ؾُٔ سه١ُ اـايل غبشاْ٘ أْ٘ ٖٚبٓا أزٚات ٚمل ٜٗبٓا َعًَٛات، ٚ 

 اؿكٍٛ ع٢ً اغيعًَٛات َتٝػط ٚغٌٗ إشا أسػٓا اغتدساّ ا٭زٚات .
ٚضيهٔ ايكٍٛ إٔ اٱْػإ ايٛسٝس ايصٟ ٖٚب٘ اهلل َعًَٛات َع   

ا٭زٚات ٖٛ آزّ  ضٙ أٍٚ ايبؿط َٚٓ٘ غتٓتكٌ اغيعًَٛات إزي باعتبا 
بك١ٝ ايبؿط ، َٚٔ ٖٓا نإ َٔ ْٹعِ اهلل ع٢ً آزّ أْ٘ عًُٓ٘   

ٖٔالبقرة:  َّ .. ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱا٭مسا٤   
ٚبتعبري آخط ؾإٕ اغيٛيٛز خيطز َٔ بطٔ أَ٘ إزي ايسْٝا ٚقؿش١ ك٘ 
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تتٛاؾط إيٝ٘ عٔ ططٜل  بٝها٤ خاي١ٝ َٔ اغيعًَٛات ، ثِ تبسأ اغيعًَٛات
ايػُع ٚايبكط ثِ ٜبسأ ٜهرب ؾٝبسأ سيعاؾ١ تًو اغيعًَٛات ، ٚيعٌ ٖصا 

َا َٔ َٛيٛز إ٫ ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠ ، ؾأبٛاٙ :"  أسس ا٭غطاض ؼي قٛي٘ 
.."  ؾُكسض ايتًكٞ يًطؿٌ ٖٛ أبٜٛ٘ ، أٚ ٜٓكطاْ٘، أٚ ضيذػاْ٘ ٜٗٛزاْ٘

إ نٌ ؾ٤ٞ، ٚإٔ ٖصٙ ، ؾٗٛ ٜٓفيط إيُٝٗا ع٢ً أُْٗا قسٚات  ٜعطؾ
ػِٗ ؼي اغيعًَٛات قشٝش١ غري قاب١ً يًدطأ، ؾٝتكبًٗا بكسض ضسب ؾتٴ

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

ٚبعس ٖصٙ اغيكس١َ ْطدع إزي اٱداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ عٔ أِٖ عٛاٌَ   
ايعٛاٌَ بػب   تهٜٛٔ ايؿهط يس٣ اٱْػإ ؟ ٜكعب سكط طيٝع

طبٝع١ خًل اٱْػإ ٚتهٜٛٓ٘ ايبسٜع ٚاضتباط٘ سيا سٛي٘ َٔ كًٛقات ، 
 ٖٞ :  عيؼٚضيهٔ ايكٍٛ بإٔ أِٖ ٖصٙ ايعٛاٌَ 
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 :  اغيٛضٚثات ايػابك١/  1

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

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

 مل خل ُّٱ "أسٝاْا تكازّ ايعكٌ ايكشٝض،  ٚاقطأ َعٞ ٖصٙ اٯ١ٜ :

 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

، ؾاؿذ١ ٚاسس٠ ع٢ً َساض  ٖٕالزخرف:  َّ  حي جي يه ىه

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱايتاضٜذ ايبؿطٟ، يصا نإ اؾٛاب 

ؾٗٞ زع٠ٛ يًتؿهري ؼي ٖصٙ  ، ٕٗالزخرف:  َّ ... ٍَّّ ٌّ ٰى
اغيٛضٚثات ٚايٓفيطٜات ٚاغيعتكسات ؾطسيا د٦تهِ سيا ٖٛ أٖس٣، أٚ 

ؾ١ أْ٘ ٫ ٜ٪َٔ إ٫ أْهِ قبًتُٖٛا زٕٚ تؿهري، ٚيهٔ ايٓتٝذ١ اغيعطٚ
ايكًٌٝ سيع٢ٓ أْ٘ ٫ ٜرتى تًو اغيٛضٚثات ايػابك١ ست٢ يٛ ناْت غري 
َٛاؾك١ ايعكٌ أٚ غري َب١ٝٓ ع٢ً أغؼ ضاغد١ ، ٚتصنط َعٞ شيو 

أْ٘ غيا سهطت٘ ايٛؾا٠، زخٌ : " أبٞ طايب اغيٛقـ عٔ عِ ايطغٍٛ 
ٌٵ ٫ إي٘ ٚعٹٓسٳٙ أبٛ دٌٗ، ؾكاٍ : ) أٟ عِ،  عًٝ٘ ايٓيب  إ٫ اهلل، ُق

يو بٗا عٹٓسٳ اهلل ( . ؾكاٍ أبٛ دٌٗ ٚعبس اهلل بٔ أبٞ أ١َٝ :  أسازن١ًُ 
ٜا أبا طايب، تطغب عٔ ١ًَ عبس اغيطًب، ؾًِ ٜعا٫ ٜهًُاْ٘، ست٢ قاٍ 



 

 

 

22 

 قٓاع١ ايؿهط

 9آخط ؾ٤ٞ نًُِٗ ب٘ : ع٢ً ١ًَ عبس اغيطًب.."
 :  ايسٜٔ /  2

 اٱْػإ َتسٜٸٔ بطبع٘، َٚع٢ٓ َتسٜٔ أْ٘ ٜبشح نجريا ؼي َػأي١
ٌٻ إٔ ػس فتُعّا إْػاّْٝا إ٫ ٚيسٜ٘ عكٝس٠ َع١ٓٝ  اـايل ٚغياشا خًل ؟ ؾك
ٚزّٜٓا ٜسٜٔ ب٘، ؾٗٓاى َٔ ٜعبس ايؿُؼ ٚايكُط ٚاؿذط ٚايؿذط ٚايؿأض 
ٚايبكط ٚاغي٥٬ه١ ٚايبؿط ٚغريٖا ُنجٴط، ٚنٌ َٔ ٜسعٞ أْ٘ ٫ ٜعبس 

 جف  مغ  ُّٱأسس ؾٗٛ ؼي اؿكٝك١ ٜعبس ٖٛاٙ ٚؾٗٛات٘ نُا قاٍ تعازي : 
 ٖٗالفرقان:  َّ  خك حك جك مق حق مف خف حف

، َٚٔ َػتًعَات ا٭زٜإ أْٗا تؿطض ع٢ً أتباعٗا ْفيِ َع١ٓٝ ٚعكا٥س 
قسز٠ ػاٙ اؿٝا٠ ٚايٓاؽ ٚايهٕٛ ، ٖٚصا ب٬ ؾو ٜػِٗ ؼي تؿهٌٝ 

 ؾهط ايعبس ٚقٝاغت٘ بكايب َعري ٚيٛ ؼي بعض ايكهاٜا ٚاحملاٚض .

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

 اي١َٝٛٝ ٚا٫دتُاع١ٝ .

 :  / ايتذاضب 3

                                                           
 ٖٗٛٛصحيح البخاري  ٜ
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يهٞ ٜعٝـ ايعبس ؼي ٖصٙ اؿٝا٠ ؾ٬بس إٔ ضيط بتذاضب َٚٛاقـ ؼي 
تهٕٛ اجياب١ٝ ٚبعهٗا تهٕٛ غًب١ٝ ، ٚؼي ن٬ سٝات٘ ، بعهٗا 

 اؿايتري ؾإٕ ايعبس ٜهتػب َٔ تًو ايتذاضب َٔ دٗتري 

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

 .ٖصا اغيٛقـ ؼي ايعكٌ ٚايٓتا٥ر اغيرتتب١ عًٝ٘  َعاؾ١ايجا١ْٝ  .2

ٜٔ ؼي ايتدعٜٔ ٚيٝؼ ٚايعاقٌ ٖٛ ايصٟ ٜػتؿٝس َٔ ػاضب اٯخط
 بايهطٚض٠ إٔ ٜٛاؾكِٗ ؼي ططٜك١ َعاؾتٗا .

ٚيو إٔ تتدٌٝ نِ َٔ اغيٛاقـ َطت عًٝو ؼي سٝاتو ، ٚنِ َٔ 
ايتذاضب سسثت يو ، ٚنِ َٔ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا ْتٝذ١ تًو 

ٚيهٓٗا ب٬ ؾو ، اغيٛاقـ ٚايتذاضب، قس ٫ تػتطٝع إسكا٤ٖا 
 اتو .غاُٖت ؼي تؿهٌٝ ؾهطى ٚططٜك١ سٝ
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 :  ايتعًِٝ/   4

غ١ٓ َٔ عُطٙ  12َٚا أزضاى َا ايتعًِٝ ! ؾاٱْػإ ٜكهٞ َا ٫ ٜكٌ عٔ 
غاع١ بري اغيسضغ١ ٚاغيصانط٠ ، ٚإشا  15000ؼي ايتعًِٝ أٟ أنجط َٔ 

غاع١ ، يٝؼ  25000أنؿٓا غٓٛات اؾاَع١ ؾػٝكبض ايطقِ أنجط َٔ 
١ ؾدك١ٝ ٖصا ؾشػب بٌ أْٗا َٔ أؾهٌ ايػٓٛات ؼي تهٜٛٔ ٚقٓاع

غ١ٓ باٱناؾ١ إزي سطم ايطايب ع٢ً  23 – 6ايعبس سٝح عُطٙ  
ايٓذاح ٚايتؿٛم ػيا ٜتطًب اؾس ٚا٫دتٗاز ٚقاٚي١ ؾِٗ ٚاغتٝعاب 

 اغيٛاز اغيكس١َ ي٘ ، ٫ٚ أـئ إٔ أظيس ؾٛقٞ أخطأ سُٝٓا قاٍ :

 قِ يًُعًِ ٚٓؾ٘ ايتبذ٬ٝ     ناز اغيعًِ إٔ ٜهٕٛ ضغ٫ٛ

) طٍٛ ايؿرت٠ ٚ ضبٝع ايعُط ٚاؿطم ( ػعٌ  10ؾٗصٙ ايعٛاٌَ ايج٬ث١
 ايتعًِٝ شا أثط نبري ؼي ايبٓا٤ ايؿهطٟ يٲْػإ .

 :  اٱع٬ّ/  5

نإ ٜٴكاٍ " ايٓاؽ ع٢ً زٜٔ ًَٛنِٗ " ٚ أـيٓٓا ؼي ظَٔ " ايٓاؽ 
ايعَٔ ع٢ً زٜٔ إع٬َِٗ "، ؾإشا نإ  ايعبس ٜكهٞ ؼي ايتعًِٝ 

كٌ عٔ شيو بٌ ضسيا ٜعٜس َٔ غاعات عُطٙ ، ؾاٱع٬ّ ٫ ٜ  ايطٌٜٛ 

                                                           
 ليست ىي العوامل الوحيدة في بيان أىمية التعليم  ٓٔ
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عًٝ٘، ٚخاق١ َع اٱع٬ّ اؾسٜس، ؾع٢ً غبٌٝ اغيجاٍ شنطت 
 500ّ إٔ ايٓاؽ ٜكهٕٛ أنجط َٔ  2010إسكا١ٝ٥ ْٴؿطت عاّ 

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

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

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

ؼي ايعامل  ، ٚإيٝو قٛض٠ تٛنض عسز َػتدسَٞ ايؿٝؼ بٛى
 11ّ  2012ايعطبٞ يعاّ 

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

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

ؾٗٞ ػُع بري ايكٛت  يٲْػإكاطب١ اٱع٬ّ ٭نجط َٔ ساغ١  - ب
ايكٛض٠ ٚاؿطن١ ٚايػهٕٛ بططٜك١ دصاب١ ٚغاسط٠ ػعٌ ايعبس ٚ

ٜتًك٢ اغياز٠ ٚتسخٌ ؼي ؾهطٙ ٚضسيا تتػًػٌ ست٢ تكٌ إزي عكً٘ 
اي٬ٚاعٞ ؾتؿهٌ ؾهطٙ ٚؾل أغايٝب ٫ ؽطط ي٘ ع٢ً باٍ ، ٚؼي 
ٚاقعٓا ؾاٖسْا نِ َٔ ايعازات ) اغيٛضٚثات ايػابك١ ( قُست أَاّ 

مل تكُس أَاّ اٱع٬ّ إ٫ غٓٛات  اغيتػريات غي٦ات ايػٓري، يهٓٗا
 أٚ أؾٗط .

 ؾهط ايعبس ،يتهٜٛٔ  ايعٛاٌَ اـُػ١ ا٭غاغ١ٝتًو ٖٞ  - ت
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 ؾهطٟ ؟ابين نٝـ 
غ٪اٍ حيتاز إزي تأْٞ ٚتسبط،  َٚطادع١ ْٚفيط، ٚضيهٔ إطياٍ قٛاعس  

 ؿهط سيا ًٜٞ :بٓا٤ اي
 )٫ تعط عكًو يػريى( :  / نٔ َػتك٬ّ 1

ؾعكًو ٖب١ َٔ اهلل يو، بٌ ٖٛ َٔ أعفيِ اهلبات، ؾهٝـ تٴػًِ ٖصا 
ايهٓع إزي غريى يٝػريٙ  نُا ٜؿا٤ ٜٚصٖب سٝح ٜطٜس ؟ َٚػأي١ 
إعاض٠ ايعكٌ ٖٞ اغيٛاؾك١ اغيطًك١ يًُكابٌ ٚعسّ ايٓفيط ٚايتأٌَ ؾُٝا ٜكٍٛ 

عكًو ٚتؿهريى ٚغًُٓت٘ إٜاٙ ع٢ً طبل َٔ أٚ ٜؿعٌ ٚنأْو عطًٓت 
 شٖب . 

ٖٚصٙ ايكه١ٝ ) إعاض٠ ايعكٌ ( ٖٞ ايبٛاب١ اييت ٜسخٌ َٓٗا َعفيِ ) أٚ 
نٌ ( أٌٖ ايبسع إزي أتباعِٗ، ؾرتاِٖ ٜطًبٕٛ َِٓٗ ايتػًِٝ اغيطًل 
يًؿٝذ أٚ اٱَاّ زٕٚ ْفيط أٚ تؿهري، بٌ ٜٚعتربٕٚ إٔ َٔ ٜٓاقـ ؾٝد٘ 

اضم ٚضسيا خيطز َٔ ًَتِٗ ، َٚٔ تأٌَ ايؿطم أٚ ٜؿو ؼي تكطؾات٘ أْ٘ َ
نايطاؾه١ ٚغ٠٬ ايكٛؾ١ٝ ٚغريِٖ غٝسضى سكٝك١ ٖصا ا٭َط، ٚيصا 
سري تٓهؿـ اؿكا٥ل ّٜٛ ايكٝا١َ ٜهٕٛ اؿٛاض ايصٟ غذً٘ ايكطإٓ 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ايهطِٜ :"
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل
ٌ ، بٌ إٕ ايؿٝطإ ْؿػ٘ ٜكطح بصيو، ٜٚٛن "نيمي زي  ري

إن٬ي٘ يًعباز إزي اْؿػِٗ ٚإزي اغت٦ذاض عكٛهلِ ي٘، ؾايًّٛ اؿكٝكٞ 
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  هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ُّٱٜكع ع٢ً ايعباز أْؿػِٗ :" 
 مثهت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب
ٚنأْ٘ ٜكٍٛ أٜٔ  ، ٕٕإبراىيم:  َّ  مخ جخ مح جح مج حج

ناْت عكٛيهِ عٓسَا زعٛتهِ ، ؾأْا مل أدربنِ ، ٚنٌ َا ؾعًت٘ 
 ٖٛ ايسع٠ٛ ؾكؾي.

ا٥ٌ مٔ ؼي ؾطعٓا اٱغ٬َٞ  ٫بس َٔ ايتػًِٝ، ؾٓكٍٛ : إٕ ٚقس ٜكٍٛ ق
ٖصا ايتػًِٝ يٝؼ غيدًٛم إصيا يًدايل ايصٟ خًل اٱْػإ، ٖٚٛ أعًِ سيا 
ٜٓؿع٘ ٜٚهطٙ ، ٖٚٛ أضسِ ب٘ َٔ ْؿػ٘ ، ٖٚٛ أسهِ اؿانُري ، 

ؾٗٞ َأخٛش٠ َٔ طاع١ اهلل ؾٗٛ ضغٍٛ اهلل،  ٚأَا طاع١ ايطغٍٛ 
 ٗ - ٖالنجم:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ  :" نُا أْ٘

، ٚ ايٛسٞ َٔ اهلل، ٚأَا طاع١ غري اهلل ٚغري ضغٛي٘ ؾٗٞ بعس طاع١  
غط١ٜ  بعح ايٓيب َٚطتبط١ باغيعطٚف ؾكس"  ٚطاع١ ضغٛي٘  ، اهلل

ؾاغتعٌُ عًٝٗا ضد٬ َٔ ا٭ْكاض، ٚأَطِٖ إٔ ٜطٝعٛٙ، ؾػهب، ؾكاٍ: 
ب٢ً ، قاٍ : ؾاطيعٛا يٞ إٔ تطٝعْٛٞ ؟ قايٛا :  أيٝؼ أَطنِ ايٓيب 

سطبا ، ؾذُعٛا ، ؾكاٍ : أٚقسٚا ْاضا ، ؾأٚقسٖٚا، ؾكاٍ : ازخًٖٛا، 
َٔ  ؾُٗٛا ٚدعٌ بعهِٗ ضيػو بعها، ٜٚكٛيٕٛ : ؾطضْا إزي ايٓيب 

،  ايٓاض ، ؾػهٔ غهب٘، ؾبًؼ ايٓيب  عيستايٓاض، ؾُا ظايٛا ست٢ 
ايطاع١ ؼي ؾكاٍ : ) يٛ زخًٖٛا َا خطدٛا َٓٗا إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ، 

ض ض، ٚٚد٘ آخط ٖٚٛ ايٝكري ايتاّ بأْ٘ ٫ ضيهٔ إٔ ٜتعا 12اغيعطٚف(

                                                           
 ٖٓٗٗرواه البخاري  ٕٔ
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ؾه٬ُٖا َٔ عٓس اهلل ايعًِٝ  13ايعكٌ ايكطٜض َع ايٓكٌ ايكشٝض
ٚٚد٘ ثايح ٖٚٛ إٔ ايؿطع ٜسعٛ إزي ايتؿهط ٚايتأٌَ ٚحيح  ،اـبري 

 هي مي خي حي جي ٰه ُّٱ   :" عًٝ٘ ؾٗٛ َطًب، بٌ قاٍ اهلل تعازي
 َّ  هس مس هث مث هت متهب مب  هئ مئ
 14، ؾأَط بايعٌُ بعس ايعًِ. ٜٔمحمد: 

 :  /  قٝٸِ اؾهاضى 2
ؾ٤ٞ ، إصيا دا٤ت  إٕ أؾهاضْا مل تٓبت ؼي عكٛيٓا َٔ ؾطاؽ أٚ َٔ ٫

َٔ َكازض َتعسز٠ َٚتٓٛع١ ، ؾ٬بس َٔ َطادع١ تًو ا٭ؾهاض ٚايٓفيط 
ؼي َكسضٖا َٚس٣ َكساق١ٝ شيو اغيكسض َٚس٣ ايجك١ ؾُٝا ٜططح 

عٓا ٚض٩ٜتٓا تكشب٘ ضغا٥ٌ ٚأؾهاض إزي عكٛيٓا ٚيٝؼ ٜٚكٍٛ ، إٕ مسا
فطز ن٬ّ ٚقٛض ، ٚقس ٜٴطاز إٔ تتذصٸض يسٜو أؾهاض قسز٠ عٔ 
ططٜل تًو ايهًُات ٚايكٛض ، ؾبعض ا٭سٝإ ٜهٕٛ اـرب قشٝشّا 
ٚيهٔ َا ٜتبع٘ َٔ ؼًٌٝ ٚتهدِٝ أٚ تكٜٛط ٖٛ اهلسف ؾٝتػًػٌ إزي 

، ٚيصا ؾعٓس اغيطادع١ شٖٓو َع اـرب ايكشٝض  ؾٝشكٌ اغيككٛز
  ٚايتسقٝل تتبري يو أَٛض مل تتٛقعٗا َٔ قبٌ ٚاقطأ َعٞ ٖصٙ اٯٜات:" 

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ  خئ حئ ُّٱ
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 ٓٔ - ٛالملك:  َّ حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ

                                                           
 راجع كتاب " درء تعارض العقل مع النقل " لشيخ االسالم ابن تيمية ٖٔ
 ختصاراً للكالم .وثمة وجوه أخرى لم اذكرىا ا ٗٔ
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ع ٚايعكٌ  إِْٗ ٜػُعٕٛ ٜٚعكًٕٛ ٚيهِٓٗ ْؿٛا عٔ أْؿػِٗ  ايػُع ايٓاؾ 
ايطادض اغيؿهط ايصٟ ٜٛقـ قاسب٘ ع٢ً سكا٥ل ا٭ؾٝا٤ ٜٚطؾسٙ إزي 
اـري ٜٚبعسٙ عٔ ايؿط  بعهؼ أٌٖ ا٫ضيإ ، ٚؼي شيو ايّٝٛ )ّٜٛ 

 تتهؿـ هلِ اؿكا٥ل ٜٚسضنٖٛا ، ٚيهٔ ؼي ٚقت َتأخط .  ايكٝا١َ(
ٚست٢ ٫ تهٕٛ نش١ٝ ٭ؾهاض غريى  عًٝو إٔ تػأٍ ْؿػو ث٬ث١ 

 أغ١ً٦  :
 كسض تًو ا٭ؾهاض ؟َا َ .1
 َا َس٣ ثك١ َٚكساق١ٝ ٖصا اغيكسض ؟ .2
 َا ا٭زي١ ع٢ً قش١ تًو ا٭ؾهاض . .3

 / ٫ تهٔ ضٜؿ١ : 3

ٚاهللٹ ي٦ٔ قاَي٘ يكس قسٳم، ؾُا ٜٴعذٹبٴهِ َٔ شيو ؟ ٚاهللٹ إْ٘ يٝٴدبٹطٴْٞ  
ٌٕ أٚ ْٗإض  اـربٳ َيٝأتٝ٘ َٔ اهللٹ َٔ ايػُا٤ٹ إزي ا٭ضٔض ؼي غاع١ٺ َٔ يٝ

سري  قاٍ ي٘ نؿاض  .." تًو ايعباض٠ قاهلا أبٛ بهط ايكسٜل ٘ؾأقسُِّق
ِٴ أْ٘   - ٜعين قُس  -ٜا أبا بهٕط ٌٖ يو ؼي قاسبٹوَه١ : " ٜععٴ
!!" ، إْٗا ٚاهلل ؾٝ٘ ٚضدٳع إزي َه١َ ٚق٢ًٖ اغيكسٹٔؽ بٝتٳاي١ًًَٝ دا٤ ٖصٙ 

ايجك١ ؼي قسم اؿسخ ست٢ يٛ نإ َػتش٬ّٝ ؼي ْفيط ايبعض ، إٕ 
ٝكري ايطاغذ سيا يسٜ٘ َٔ أؾهاض  ٫ تٗعٙ ايعباضات قاسب اي

نإ  َٔ  –ٚاهلل أعًِ  –ٚيصا  ،\ٚايتكطؾات بٌ تعٜسٙ ثباتّا بايكٓاعات
 خب حب جب ُّٱ  نُا قاٍ تعازي : " قؿات اغي٪َٓري عسّ ايطٜب
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، َٚٔ قؿات  ٘ٔالحجرات:  َّ...  مت خت حت جت هب مب

 ىن نن من  زن رن مم ُّٱ :" اغيٓاؾكري  ايطٜب١ ) ايؿو (

التوبة:  َّ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
نٝـ قٛضٖا  15ٚاْفيط إزي اغيٛاقـ اغيتبا١ٜٓ ؼي غع٠ٚ ا٭سعاب،  ٘ٗ

 ايكطإٓ ايهطِٜ :

 "جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱ 
 ٕٔاألحزاب:  َّ مئ خئ حئ

 حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم ُّٱ 
 ٕٕاألحزاب:  َّ  مت هب مب هئ مئ هي ميخي

٬ف ايجك١ اغيٛقـ ٚاسس، ٚاغيهإ ٚاسس ٚايعَٔ ٚاسس، ٚيهٔ اخت 
 ٚاٱضيإ ٖٛ ايصٟ غبب اخت٬ف ايٓفيط٠ ٚايتشًٌٝ بري ايؿطٜكري.

ؾايععّ ٚاٱقساّ ٚعسّ ايرتزز ؼي ايطأٟ زيٌٝ ايجك١ ، ٚيصا عٴس َٔ قؿات 
 ايطداٍ :

 16إشا نٓت شا ضأٟ  ؾهٔ شا ععضي١        ؾإٕ ؾػاز ايطأٟ إٔ ترتززا
تجل ؾُٝا إٕ ق٠ٛ أزيتو ٚتٓٛعٗا َٚكساق١ٝ َكسضٖا جيعًو تط٦ُٔ ٚ

 هل مل خل حل جل مك  ... ُّٱ  يسٜو ، ؾتكبض :
ؾايعًٛ ٚا٫ضتؿاع ٫ ٜ٪ثط ؼي ثباتٗا، ؾٗٞ ، ٕٗإبراىيم:  َّ  حم جم

                                                           
  حدثت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة ٘ٔ
 ى  ٛ٘ٔأبو جعفر المنصور ت  الخليفة ٙٔ
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ضاغد١ ست٢ يٛ ٚقٌ اضتؿاعٗا إزي ايػُا٤، ٚإٜاى إٔ تهٕٛ نايطٜؿ١ 
اييت ؼطنٗا ايطٜض سٝجُا ؾا٤ت ؾ٬ إضاز٠ هلا ٫ٚ غًط١ ست٢ ع٢ً 

 ْؿػٗا.
عع١ ايجك١ ؼي ْؿػو ٜٚطُض ـًدًت تصنط إٔ ٖٓاى َٔ ٜػع٢ يعع

أؾهاضى ٚإجياز ثػٛض ؾهط١ٜ ضيهٓ٘ إٔ ٜتػًٌ َٔ خ٬هلا إزي عكًو 
 ٚقًبو ؾٌٗ غتػُض ي٘ ؟  

   : /  اضؾع ا٭غٛاض 4
َجًح قش١ ا٭بسإ ٖٛ : ايتػص١ٜ ٚاؿ١ُٝ ٚا٫غتؿطاؽ، ٚقس أؾاض ابٔ 

١ ايكِٝ  إزي إٔ قش١ ايكًٛب َؿاب١ٗ يكش١ ا٭بسإ ؾ٬بس َٔ تػصٜ
إٔ قش١ ايؿهط هلا  –ٚاهلل أعًِ  –ايكًب  ٚظياٜت٘ ٚتٓكٝت٘، ٚأـئ 

 اغيجًح ْؿػ٘ : ايتػص١ٜ ٚاؿُا١ٜ ٚايتٓك١ٝ .
ٚتعزاز أ١ُٖٝ اؿ١ُٝ ايكش١ٝ  ؼي بعض اؿا٫ت  اـاق١ ) ناغيطٜض 
(  أٚ اؿا٫ت ايعا١َ ) ناْتؿاض بعض ا٭َطاض ا٭ٚب١٦ ، ٚ نًُا 

١ٝ أِٖ، ست٢ ـيٗط ْٛع دسٜس ناْت اؿاي١ أؾس نًُا ناْت اؿُ
َٔ ايطب ٜٴػ٢ُ " ايطب ايٛقا٥ٞ "، ٖٚٛ فُٛع١ َٔ اٱدطا٤ات 

 ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ  اهلسف َٓٗا ايٛقا١ٜ َٔ اغيطض قبٌ اٱقاب١ ب٘ .
ٚاؿُا١ٜ ايؿهط١ٜ يٝػت أقٌ أ١ُٖٝ َٔ اؿُا١ٜ ايكش١ٝ، بٌ إْٞ أـئ 

غيٛت اؾػسٟ أْٗا أِٖ ٭ٕ ؾكسإ اؿُا١ٜ ايكش١ٝ ضسيا ٜ٪زٟ إزي ا
ع٢ً أغ٤ٛ ساٍ َع قاؾفيت٘ ع٢ً زٜٓ٘، يهٔ ؾكسإ اؿُا١ٜ ايؿهط١ٜ 
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ٜعين اٱقاب١ با٭َطاض ايؿهط١ٜ ٚاييت ضسيا ت٪زٟ إزي اـطٚز َٔ 
ايسٜٔ ٚخػاض٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ؾه٬ّ عٔ غعٝ٘ ؼي ْؿط مسّٛ ) 

 ؾريٚغات ( أَطان٘ ايؿهط١ٜ ؼي أٚغع فاٍ.
١ٝ ٚقا١ٝ٥ ؾهط١ٜ  نُا ؼي ايطب ٚا٭١َ َطايب١ بإٔ ٜهٕٛ هلا ظي

ايٛقا٥ٞ، ٚإزي إٔ ٜتِ شيو ع٢ً ايعاقٌ إٔ جيتٗس ؼي ظيا١ٜ ؾهطٙ 
ٚٚقاٜت٘ بأغٛاض  ٚيٝؼ بػٛض، ٚعًٝ٘ ؼي ٖصا ايعَٔ بايصات ضؾع ا٭غٛاض 

 يعس٠ أغباب :
اغيعًَٛات ؼي ايعامل تُٓٛ صيٛ اغيعًَٛات ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل ؾؽي : " .1

." ٚاغيعًَٛات ايطق١ُٝ  17"بٓػب١ تؿٛم ايهعؿري نٌ عاَري
سذِ ايبٝاْات ؼي ايعامل  ، ٚ" 18ؾٗط " 11تتهاعـ نٌ 

ايك١ًًٝ اغيكب١ً  َط٠ خ٬ٍ ايػٓٛات 44َطدض إزي إٔ ٜتهاعـ 
 .19"ؾكؾي

َا ٜكطب اٱغطام ؼي ايبح ايؿها٥ٞ ، ؾعسز ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥  .2
ؿٞ ايعامل، ، أَا عسز اٱشاعات ؾ 20"أيـ قٓا٠ ؾها١ٝ٥  60َٔ 
 . 2008ّ21سػب إسكا١ٝ٥  ١أيـ قط 25

                                                           
http://www.m نتائج دراسة أجرتها مؤسسة آي دي سي عن التكنولوجيا الرقمية ٚٔ asress.com 
ٔٛ http://www.zdnet.com 
http://www.alraimصحيفة الرأي  ٜٔ edia.com 
-http://www.al(  اإلذاعية األوروبية (ر أذاعتو محطة )يورو كنسلتووفقاً لتقري ٕٓ

jaz irah.com .sa 



 

 

 

36 

 قٓاع١ ايؿهط

تعاٜس عسز ايكشـ ٚاجمل٬ت  .3
ايٛضق١ ٚا٫يهرت١ْٝٚ ؾؿٞ ؾب١ 

 82ايكاض٠ اهلٓس١ٜ ؾكؾي أنجط َٔ 
.ٖصا عسا اٱع٬ّ 22أيـ قشٝؿ١ 

اؾسٜس َٚٛاقع ا٫ْرتْت ٚاييت 
  تتهاثط َٜٛٝا بؿهٌ ٜكعب سكطٙ.

َّٜٛٝا نُا ٖا٬٥ َٔ اغيعًَٛات  ٜػتكبٌْٚتٝذ١ يصيو أقبض اٱْػإ 
ٚا٭خباض َٔ كتًـ اغيكازض ٚا٭َانٔ ٚاييت ؼٌُ ايػح ٚايػُري 
ٚاؾٌُٝ ٚايكبٝض ٚايكشٝض ٚاـطأ، ٖٚصٙ بسٚضٖا تػِٗ ؼي تؿهٌٝ 
ؾهط اٱْػإ ٚبٓا٤ ؾدكٝت٘، يكس أقبشٓا ْػُع ْٚط٣ يٛثات 
ؾهط١ٜ مل ْهٔ  ْتٛقع إٔ تهٕٛ ؼي فتُعاتٓا، ؾاؿسٜح عٔ " 

١ اغيٓهطات " ٫ ع٢ً أْ٘ َٓهط بٌ ايؿصٚش " ٚ" ايؿاسؿ١ " ٚ " َكاضؾ
ع٢ً أْ٘ "سط١ٜ ؾدك١ٝ " ٚ " سل إْػاْٞ " ، بٌ ٚقٌ ا٭َط إزي 
ايتطاٍٚ ع٢ً ايصات اٱهل١ٝ ٚاٱؿاز ٚعٔ ثٛابت ؾطع١ٝ َع١ًَٛ َٔ 

 ايسٜٔ بايهطٚض٠ .
أِٖ َٚٔ أدٌ شيو ٜٓبػٞ ٚنع أغٛاض ع١ًُٝ يًشُا١ٜ ايؿهط١ٜ َٚٔ 

 :(  أَتث٬ث١ ) ٖصٙ ا٭غٛاض 
                                                                                                                        

ٕٔ http://m yinterradios.blogspot.com 
http://www.alkhabar.mتقرير ىيئة تسجيل الصحف" في الهند من جريدة الخبر  ٕٕ a 
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 : ) سطف ا٭يـ ( ابتعس ػٛض ا٭ٍٚ :اي

عسّ ايتعطض إزي ايؿبٗات ٚا٫بتعاز عٓٗا ٚعٔ أقشابٗا اغتُع إزي 
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ُّٱ" قٛي٘ تعازي : 
 خم  حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف
 ٓٗٔالنساء:  َّ جه هن من خن حن جن مم

 مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ُّٱٱٚقٛي٘  : 

  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حنجن

 ٛٙاألنعام:  َّ
ٔٳ اـطابٹ ايٓيبٻ  أت٢" ٚتأٌَ ٖصا اغيٛقـ ،   بهتابٺ أقاب٘  عُطٳ ب

ٌٔ ايهتابٹ ؾكطأٙ ع٢ً ايٓيبِّ  قاٍ ؾػهب ٚقاٍ  َٔ بعٔض أٖ
ِّنٕٛ  ٗٳ َٴتٳ ٔٳ اـطابٹَأ ٝٻ١  ؾٝٗا ٜا اب ٚايصٟ ..يكس د٦تٴهِ ب٘ بٝها٤ٳ ْكٹ

ٚٳغٹعٳ٘ ٕٻ َٛغ٢ نإ سٝٽا َا  ٜٳتٻبٹعٳين ْؿػٞ ب٘ يٛ أ َٚع٢ٓ "  23.إ٫ إٔ 
ِّنٕٛ ٗٳ َٴتٳ " أٟ أَتؿههٕٛ أٚ َتشريٕٚ، ٚغعٞ ايعبس غيكسض آخط َأ

 . زيٌٝ ع٢ً ؾه٘  ؼي اغيكسض ا٭ٍٚ ٚيٛ بٓػب١ ن١ًٝ٦

                                                           
سنو األلباني في وح  إسناده على شرط مسلموقال  ٕٕٔ/ٕرواه ابن كثير في البداية والنهاية  ٖٕ

 ٓ٘ص  تخريج كتاب السنة

http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1
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َٚٔ اغيِٗ ايتٓبٝ٘ ٖٓا ع٢ً إٔ ايطز ع٢ً ايؿب٘ ٚبٝإ بط٬ْٗا ٚادب ، بٌ 
ايعًِ َٔ أٚزي ايٛادبات، ٚيهٔ يٝؼ يهٌ أسس ٚإصيا ٖٛ ٭ٌٖ 

ٚايسضا١ٜ ٚايتُهٔ، ؾ٬ ٜهؿٞ غ١َ٬ اي١ٝٓ ٚايطغب١ ؼي ايطز ع٢ً أٌٖ 
ايباطٌ، بٌ ٫بس َع شيو َٔ ايعًِ ايطاغذ ست٢ ٫ تهٕٛ نش١ٝ 

 .يًؿبٗات أٚ ضسيا تكع ايؿب٘ ؼي قًبو َا ٫ ٜكع ضزٖا
ٚإٕ قسٸض اهلل ٚتعطنت هلا ؾعًٝو بأٌٖ ايعًِ ٚعسّ تطى َػاس١ نبري٠ 

ٕٛ غببّا ؼي ػصضٖا ٚضغٛخٗا ؼي ايكًب ، نُا ؾايٛقت قس ٜه ، هلا
أٜٗا ايٓاؽ ، ٫ تتُٓٛا يكا٤ ايعسٚ ، ٚغًٛا اهلل ايعاؾ١ٝ ، :"  ؼي اؿسٜح

ؾعًٝو سيٓٗر َعطؾ١ اؿل ٚ ػٓب َٓٗر  24.."ؾإشا يكٝتُِٖٛ ؾاقربٚا
 مساع ايؿبٗات ٚايطز عًٝٗا ؾايػ١َ٬ ٫ ٜعسهلا ؾ٤ٞ.

 ِ () سطف اغيٝ:  َٝٸع  ايػٛض ايجاْٞ :
، ٫ تهٔ ُأشٕإشا مل ضيهٓو ا٫بتعاز  ؾعًٝو بايتُٝٝع  ٚسيع٢ٓ آخط 

 مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱ قاٍ تعازي : " 
 ٔٙالتوبة:  َّ  ... حض  جض

ٚاُ٭شٕ ٖٛ ايصٟ ٜكبٌ نٌ َا ٜكاٍ ي٘، ٫  25
ضيٝع بري قازم ٚناشب ، ٚعًٝو بايتُٝٝع بري َا ٜكبٌ َٚا ٫ ٜكبٌ 

                                                           
 ٜٕ٘ٙصحيح البخاري  ٕٗ
قال اهلل تعالى: } ُقْل ُأُذُن َخْيٍر َلُكْم { أي: ىو أذن خير، سورة التوبة . قال ابن كثير "  ٕ٘

ْلُمْؤِمِنيَن { أي: ويصدق المؤمنين، } يعرف الصادق من الكاذب، } يُ ْؤِمُن بِاللَِّو َويُ ؤْ  ِمُن ِل
 َورَْحَمٌة ِللَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم { أي: وىو حجة على الكافرين
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بري ايكسم ٚايكازم ٚايهصب ٚبري َا ٜكسم َٚا٫ ٜكسم ٚ
ٚايهاشب، ٚايتُٝٝع بري اؿل ٚايباطٌ إصيا ٜهٕٛ باٱضيإ ٚايعًِ 
ايكشٝض ٚايعكٌ ايؿكٝض ، أٟ أْو ؼتاز إزي َطؾشات ) ؾًرتات ( غيا 
تػُع ٚتط٣ ، ٚنًُا ناْت ٖصٙ اغيطؾشات زقٝك١ ٚغًُٝ٘ نًُا 

 نإ ايرتؾٝض ٚايٓكا٤ يًُٓتر أؾهٌ ٚايعهؼ قشٝض .  
 
 

  ) سطف ايتا٤ ( ٫ تػُع بًػاْوض ايجايح : ايػٛ
ؾإشا نإ ايػٛض ايجاْٞ ٜتشسخ عٔ ايكبٍٛ ، ؾٗصا  

 .ايػٛض ٜتشسخ عُا بعس ايكبٍٛ
ٚيهٔ ٌٖ ٜػُع اٱْػإ بًػاْ٘ ؟ سري أْعٍ اهلل  

ػيا اتٴُٗت ب٘ ؼي سازث١ اٱؾو  بطا٠٤ عا٥ؿ١ 
 مي زي ري ٰى ين ُّٱاغيؿٗٛض٠، نإ ػيا قاي٘ غبشاْ٘ 

 ٘ٔالنور:  َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني
ٖٚٛ ٜعين أْ٘ تًك٢ اـرب  بأشْ٘ ٚ ؼسخ ب٘ بًػاْ٘ زٕٚ اغيطٚض ع٢ً ،  

عكً٘ ٚؾهطٙ، ٚيٛ أَعٔ ٚتؿهط ق٬ًّٝ يهٔ ي٘ ضأٟ آخط،  َٚٔ ٖٓا 
 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ُّٱقاٍ اهلل تعازي بعسٖا : 

، ْعِ ٚاهلل يٛ ؾهطْا ق٬ًّٝ  ٙٔالنور:  َّ حس  جس مخ جخ مح
طز ايتؿهري ؼي ا٫تٗاّ بٗتإ عفيِٝ ؾهٝـ بتكٛي٘ ْٚكً٘ يهٔ ف

ٚاؿسٜح عٓ٘ ؟ ْٚفيطا ـطٛض٠ ايه٬ّ ٚايٓكٌ زٕٚ تجبت  نإ سسٜح 
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ٚؼي  26" مسع َا بهٌنؿ٢ باغيط٤ نصبا إٔ حيسخ : "  اؿبٝب 
ٚإٕ "  ، بٌ دا٤ ٚعٝس ؾسٜس ؼي شيو ؾكس قاٍ  27ضٚا١ٜ إمثّا بسٍ نصبّا

بٗا ؼي  غدؾي اهلل ، ٫ ًٜكٞ هلا با٫ ، َٜٟٗٛٔ  بايه١ًُايعبس يٝتهًِ 
ٌٳ  28دِٗٓ " ٕٻ ايطد ِٴ ٚؼي ضٚا١ٜ " ٚإ ٔٵ غدؾيٹ اهللٹ تعازي  بايه١ًُٹيٝتهً َ

 ّٔ ٘ٴ إزي ٜٛ ٘ٹ بٗا غدَط ٕٵ تبًؼٳ َا بًػتٵ ; ؾٝهتبٴ اهلُل عًٝ ٔټ أ َا ٜفي
عسّ  ؾؿٝ٘ إؾاض٠ إزي عسّ " ٫ ًٜكٞ هلا با٫ "٫سقي ن١ًُ ، 29ايكٝا١َٹ"

يهٔ ٚايتأْٞ ، ؾًٝػت ايكه١ٝ أْ٘ تهًِ به١ًُ ٚيهٓ٘ ايتؿهري 
، َٚٔ اغيعطٚف إٔ اٱْػإ تهًِ زٕٚ شيعٔ ٚعسّ َبا٠٫ ايكه١ٝ أْ٘ 

إشا ؼسخ ؼي قه١ٝ ؾٗصا ٜٗين تبٓٝ٘ يًؿهط٠ اييت ؼسخ بٗا ) غايبّا ( 
ٜٚكٛيٕٛ  ٚنُا ٜٴكاٍ " ايه١ًُ شيًهٗا ؾإشا ؼسثت بٗا ًَهتو"

 " ٭ْ٘ ٜكعب ع٢ً ايٓؿؼ قبٍٛ ايطدٛع .  أٜها " ايطدٛع يًشل ؾه١ًٝ
  –بإشٕ اهلل  –ٖٚهصا تهٕٛ ا٭غٛاض  ايج٬ث١ ) أَت ( ٖٞ ايٛاق١ٝ 

ؾعًٝو بايعٓا١ٜ بٗا ٚتطَُٝٗا ٚضؾعٗا ، ٚقبٌ ٖصا ٚشاى عًٝو با٫تكاٍ 
 بايٛاسس ايكٗاض  ايععٜع ايػؿاض  ؾٗٛ ْعِ اغيعري .

 
 
 

                                                           
 ٕٛٗٗصحيح الجامع الصغير لأللباني  ٕٙ

 ٕٜٜٗصحيح أبي داود لأللباني  ٕٚ
 ٛٚٗٙرواه البخاري  ٕٛ
 ٕٕٚٗصحيح الترغيب والترىيب لأللباني  ٜٕ
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 ا٫ْػإ ضيهٔ إٔ ضيٛت دػسّٜا : 

  إشا مل ٜأنٌ خ٬ٍ بهع١ عؿط َّٜٛا .... أٟ إٔ اٱْػإ ٫بس ي٘ َٔ تػص١ٜ 

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

 ٕاٱْػإ ٫بس ي٘ َٔ ٖٛا٤.  أٚ إشا مل ٜتٓؿؼ خ٬ٍ زقا٥ل...... أٟ أ 

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

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

، ٚاقبض أسس َعاٜري ايطقٞ ٚاغيصام ، ؾاْتؿطت اغيطاعِ بؿت٢ أْٛاعٗا 
 ؼي اجملتُعات ايبؿط١ٜ ، نُا أْ٘ ٜٴسؾع ايهجري َٔ ا٭َٛاٍ ؼي شيو .

ٚؼي اؾاْب اٯخط ـيٗط أَط خطري ٖٚٛ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ) ايػصا٤ ٚاغيا٤ 
ٚاهلٛا٤ ..( ، ٚأقبشت ٖٓاى َٓفيُات عاغي١ٝ ٦ٖٝٚات زٚي١ٝ ٚق١ًٝ 

يؿطنات اغيٓتذ١ ٖسؾٗا ا٭غاؽ احملاؾفي١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚ َطاقب١ ا
يٮطع١ُ ٚغريٖا ػيا ٜعطٞ َ٪ؾطّا ٚانشا ع٢ً أ١ُٖٝ اغيٛنٛع 

 ٚخطٛضت٘.
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 ٚاٯٕ يٓػأٍ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ: 

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

  َاشا يٛ اْتؿط ايتًٛخ ايؿهطٟ ٚأقبض ٚبا٤ّا ؟ 
  اييت تػع٢ ؼي احملاؾفي١ ع٢ً َا اغيٓفيُات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ

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

إٕ اغيٛت اؾػسٟ ) غايبّا ( يٝؼ غببّا بسخٍٛ اؾ١ٓ أٚ ايٓاض ، يهٔ 
اغيٛت ايؿهطٟ قس ٜ٪زٟ إزي خػاض٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ٚيصا نإ َٔ 

 ع٢ً ْؿػو ايػ٪اٍ ايتايٞ :  ا٭١ُٖٝ سيهإ إٔ تططح

 نٝـ أغتطٝع تػص١ٜ ؾهطٟ ؟

ٚإشا نإ ايؿهط ٖٛ دٗس شٖين ٜكّٛ ب٘ ايسَاؽ ْتٝذ١ غي٪ثط َا ، ؾإٕ 
 تػص١ٜ ايؿهط تهٕٛ بطنٓري اغاغٝري ُٖا :
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 :  ايتعٚز باغيعًَٛات .1

إٕ ا٫غاؽ ؼي أٟ ع١ًُٝ ٖٛ اغيعًَٛات اييت يسٜو عٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ ، 
أنجط ٚاٚؾط نًُا ناْت ض٩ٜتو أٚغع  ٚنًُا ناْت اغيعًَٛات

ٚأمشٌ ٚقطاضى أقطب يًكٛاب َٚعاؾتو أسػٔ ؼي ايٓتا٥ر ٚايعهؼ 
قشٝض ، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اؿطب ايكاز١َ ٖٞ سطب َعًَٛات ، ٚع٢ً 

ٚاهلل  –َكساض َا شيًه٘ ايسٚي١ َٔ َعًَٛات تهٕٛ أقطب ي٬ْتكاض 
 .  -أعًِ 

ٛز ايهِ ايهبري َٔ ؼي ٚد -ٚاهلل أعًِ  _ٚيعٌ ٖصا أسس ا٭غطاض 
ايٓكٛم ايؿطع١ٝ اييت ؼح ع٢ً طًب ايعًِ ٚتطغب ؾٝ٘ ، ؾايعبس 
٫بس ي٘ َٔ عًِ َٚعًَٛات َٔ أدٌ عباز٠ قشٝش١ ، َٚٔ اغي٬سقي ؼي 
سٝاتٓا اي١َٝٛٝ إٔ اٱْػإ قاسب ايعًِ ايهجري ٜكعب إن٬ي٘ نُا 

٘ٷ ٚاسسٷ أؾسټ ع٢ً : " دا٤ ؼي اؿسٜح عٔ ايٓيب ايهطِٜ  َيؿكٝ
ٕٔ َٔ اي ـٹ ؿٻٝطا  30. عابٹسٺ"أي

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

 ايؿطٚؿي ايتاي١ٝ :

                                                           
 ٓٓٛالي في مختصر المقاصد  الزرق " حسن لغيره "  ٖٓ
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 ٚهلا َٔ ا٭زي١ َا ٜٴجبت شيو ، ٚإٜاى ا٫غرتاض  َعًَٛات قشٝش١ ،
 جض مص ُّٱبايهجط٠ ، ؾًٝؼ نٌ نجط٠ زيٌٝ قش١ اقطأ ٖصٙ اٯ١ٜ " 

، ٚغيا ناْت ٙٔاألنعام:  َّ مغ جغ مع جع مظحط  مض خض حض
َٔ  قش١ اغيع١ًَٛ ٜٓبين عًٝٗا َٛقـ أٚ غًٛنٝات ؾكس سصض ْبٝٓا 

 أنصبإٜانِ ٚايفئ ، ؾإٕ ايفئ فئ أبًؼ ؼصٜط ؾكاٍ " اتباع اي
، ٚاْفيط َاشا سكٌ َع ابًٝؼ ؾكس قاٍ َربضا ضؾه٘ 31"  اؿسٜح

 من خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:  ايػذٛز ٯزّ 
 ؾكس ب٢ٓ بأْ٘ خري َٔ آزّ  ٕٔاألعراف:  َّ ىه مه جه ين  ىن

ا زيٌٝ ع٢ً َع١ًَٛ ٖٚٞ إٔ ايٓاض خري َٔ ايطري ، ؾُٔ قاٍ شيو ؟ َٚ
ع٢ً  بٓا٤اٖصٙ اـري١ٜ ؟ ، ٚنِ ؼي سٝاتٓا َٔ َٛاقـ ٚقطاضات ْعًُٗا 

َا ٚقًٓا َٔ َعًَٛات ثِ ْٓسّ بعس إٔ ٜتهض يٓا إٔ اغيع١ًَٛ غري 
 قشٝش١ أٚ يٝػت بايكٛض٠ اييت ٚقًتٓا 

 ُٻٔ تأخصٕٚ زٜٓهِ غ١َ٬ اغيكسض ٔٷ ؾاْفيطٚا ع ٕٻ ٖصا ايعًِ زٜ : " إ
غرئٜ ، ؾٗصا ايه٬ّ ٚإٕ نإ خاقّا "ٖهصا قاٍ اٱَاّ قُس بٔ 

بايعًِ ايؿطعٞ ٚيهٓ٘ َٓٗذّا جيب تطبٝك٘ ؼي نٌ اغيعًَٛات ْفيطّا غيا 
: " ٫ ٜعاٍ ايٓاؽ غري َا ٜعتُس عًٝٗا بعس شيو ، ٜٚكٍٛ ابٔ َػعٛز

أخصٚا ايعًِ عٔ أنابطِٖ ٚعٔ أَٓا٥ِٗ ٚعًُا٥ِٗ ،ؾإشا أخصٚٙ َٔ 
٘ َٔ َؿها٠ ايٓب٠ٛ ؾكس " ٖٚصا َا اغتؿؿاقػاضِٖ ٚؾطاضِٖ ًٖهٛ

                                                           
 ٕٗٚٙصحيح البخاري  ٖٔ
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إٕ اهلل ٫ ٜٓعع ايعًِ بعس إٔ أعطانُٛٙ اْتعاعا ، ٚيهٔ :"  قاٍ 
، ؾٝبك٢ ْاؽ دٗاٍ ، ٜػتؿتٕٛ  بعًُِٗ ايعًُا٤ قبضٜٓتعع٘ َِٓٗ َع 

، ٖٚهصا سري خيتٌ اغيكسض )  32"ؾٝؿتٕٛ بطأِٜٗ ، ؾٝهًٕٛ ٜٚٴهًٕٛ
 ٚاٱن٬ٍ.ايعًُا٤ ( ؽتٌ اغيعًَٛات ؾايٓتٝذ١ اؿت١ُٝ ٖٞ ايه٬ٍ 

  ؾًٝؼ نٌ َع١ًَٛ َٓاغب١ يهٌ ؾطز ٚؼي نٌ ظَإ ٚؼي نٌ َٓاغب١ :
َهإ ، ؾُا ٜٓاغب ايكػري ٫ ٜٓاغب ايهبري ٚايعامل غري اؾاٌٖ، 

:"  َٚا ٜكض إٔ ٜٴكاٍ اٯٕ قس ٫ ٜكض بعس ظَٔ ، امسع قٍٛ عًٞ 
٘ٴ ٕٵ ٜٴَهصٻبٳ، ايًٖ ٕٳ أ ٕٳ أتٴشٹبټٛ ٘ٴ سٳسِّثٛا ايٓاؽٳ، سيا ٜٳعٵٔطؾٛ ، ؾٗصا  33" ٚٳضٳغُٛي

  .ٜعاجل قه١ٝ ايٓفيط إزي اغيػتُع أٚ اغيًتكٞ 
َٚعٝاض آخط ٖٚٛ خطٛض٠ اغيع١ًَٛ ٚعسّ َٓاغبتٗا يفيطف َعري ، َٚٓ٘ 

ٍٔ اهللٹ :"  ٜط٠ قٍٛ أبٞ ٖط ٔٔ : ؾأَا أسسٴُٖا  سؿفيتٴ َٔ ضغٛ ٜٵ ٚعا٤ٳ
٘ٴ، ٚأَا اٯخٳطٴ ؾًٛ  ٘ٴَؾبٳجٳجٵتٴ ّٴ . بٳجٳجٵتٴ  ، 34" ُقطٹعٳ ٖصا ايبٴًِعٛ

إٔ ايٓيبٻ :"  َٚعٝاض آخط ٖٚٛ ْتا٥ر اْتؿاض ٖصٙ اغيع١ًَٛ َٚٓ٘ سسٜح  ،
 . ٌٕ ٔٳ دب َٴعاشٳ ب ٌٔ، قاٍ : ٜا  ٘ٴ ع٢ًَ ايطٻسٵ َٴعاشٷ ضٳزُٜؿ ٍٳ ٚ ٝٵَو ٜا ضغٛ قاٍ : َيبٻ

ٍٳ اهللٹ ٚغعسٳَٜو،  ٝٵَو ٜا ضغٛ َٴعاشٴ . قاٍ : َيبٻ اهللٹ ٚغعسٳَٜو، قاٍ : ٜا 

                                                           

 ٖٚٓٚصحيح البخاري  ٕٖ
 ٕٚٔصحيح البخاري   ٖٖ
 ٕٓٔصحيح البخاري  ٖٗ
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ٍٴ اهللٹ،  ث٬ثا، قاٍ : َا َٔ ُأسٴسٺ ٜؿٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ قُسٶا ضغٛ
ٍٳ اهللٹ، أؾ٬  ٘ٴ اهلُل ع٢ً ايٓأض . قاٍ : ٜا ضغٛ ٘ٹ إ٫ سطَ قسّقا َٔ َقًِب

ٝٳػٵتٳبٵؿٹطٚا ؟ ُأخبٹطٴ ب َٴعاشٷ عٹٓسٳ  قاٍ٘ ايٓأؽ َؾ : إشٶا ٜٳتٻهٹًُٛا . ٚأخربٳ بٗا 
ُٶاَٛت٘  يكس أخٸط َعاش .35 " تأثټ  ٛؾّا بح اؿسٜح إزي سري ٚؾات٘، خ 

ايعاقٌ ٖٛ ايصٟ ٜٓفيط ؼي ساي٘ ٜٚعطف ظَاْ٘ ؾ .َٔ إثِ نتِ ايعًِ 
ؾٝأخص َٔ ايعًِ َا ٜٓاغب٘ ٜٚتسضز باغيعًَٛات عػب َا ٜٛاؾك٘ ، ٖصا 

ّ ، ؾأٌٖ ايرتب١ٝ ٛيٝؼ خاقّا بايعًِ ايؿطعٞ ؾكؾي ، بٌ ؼي عُّٛ ايعً
ا َتؿكٕٛ ع٢ً نطٚض٠ َطاعا٠ ساٍ اغيتعًِ َٚس٣ َٓاغب١ اغيع١ًَٛ ي٘ ، يص

ؾإٕ بٓا٤ اغيٓاٖر ٜهٕٛ َتػًػ٬ َٚتسضدّا عػب اغيتعًِ ٫ٚ ٜعط٢ 
 نت مت زت ... ُّٱ اغيتعًِ ؾٛم َػتٛاٙ ، ٚاقطأ َعٞ ٖصٙ اٯ١ٜ : "

آل  َّ يث ىث نث مث  زث رث يت ىت
ٜٚعمران:   

 إٕ َٔ َعاْٞ ايطباْٝري أِْٗ ٜطبٕٛ ايٓاؽ بكػاض ايعًِ قبٌ نباضٙ. " 

 

 

 

 

                                                           

 ٕٛٔصحيح البخاري  ٖ٘

http://du102w.dub102.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7137.1204.html?dl=dl#_ftn7
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 أَا ايطنٔ ايجاْٞ ؼي تػص١ٜ ايؿهط ؾٗٛ :
 :  َعاؾ١ اغيعًَٛات . 2

 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ُّٱ

 مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 ٗالرعد:  َّ  مح جح مج حج

َٔ قسضت٘ ؼي ايٓبات ، ؾاغيا٤ ٚاسس ٚيهٔ  ، ٖهصا ٜبري اهلل ؾ٦ّٝا 
ايؿهط ،  –ٚاهلل أعًِ  –ايٓاتر َٓ٘ خيتًـ اخت٬ؾّا نبريا ، ٖٚهصا 

ؾاؿٝا٠ ٚاسس٠ ٚاغيٛاقـ ٚاسس٠ ٚاغيعًَٛات ٚاسس٠ ٚغايبّا َتاس١ يًذُٝع 
، ٚيهٔ ا٫خت٬ف بري ايبؿط ؼي َعاؾ١ ٖصٙ اغيعًَٛات ٚايتعاٌَ َعٗا 

ست٢ أْو قس ٫ ػس ؾدكري ٜتؿكإ ؼي تؿػري خيتًـ اخت٬ؾّا نًّٝا ، 
َٛقـ ٚاسس أٚ ايتعبري عٔ قه١ٝ ٚاسس٠ ٚإٕ ناْا عاؾا ؼي ايفيطٚف 

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

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

 ب تًو اغيٗاضات ٚتطٜٛطٖا ؟ٌٖٚ ضيهٔ انتػا 
 بإَهآْا تٛدٝ٘ تًو اغيٗاضات يًدطٚز بايٓتا٥ر اغيطًٛب١ ؟ ٌٖ 
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أٟ أْٓا ْتشسخ " َٗاضات ايتؿهري " شيو ايعًِ ايكسِٜ اؾسٜس ، ؾٗٛ 
ٚإٕ اْتؿط ؼي اؿسٜح ٚيهٓ٘ قسِٜ قٹسّ ايبؿط١ٜ ، ٚإيٝ٘ اؾاض ايكطإٓ 

زضٸب اقشاب٘ عًٝ٘ ؼي سٝات٘ ، بٌ ٚ َٚاضغ٘ ايطغٍٛ ايهطِٜ  جملٝسا
، ٚغيا ناْت " َٗاضات ايتؿهري " نجري٠ َٚتٓٛع١ ، ؾكس قٓـ ؾٝٗا 
ٌٕ ططٜكت٘ ، ٚغٓكتكط ٖٓا ؼي  ايهجري َٔ ايػطب ٚايؿطم ، ٚيه

 : 36تكػُٝٗا إزي ْٛعري 
 َٗاضات ايتؿهري ا٭غاغ١ٝ . .1
 اغرتاتٝذٝات ايتؿهري. .2

 ٚيٓبسأ باؿسخ عٔ ايكػِ ا٭ٍٚ :
: ٖٚٛ فُٛع١ َٔ اغيٗاضات اييت تعترب َٗاضات ايتؿهري ا٭غاغ١ٝ 

اغيٓطًل ٚايكاعس٠ غيا بعسٖا ، ٚاييت حيتادٗا نٌ ايٓاؽ تكطٜبّا ، 
ؾايعاقٌ جيتٗس ؼي تُٓٝتٗا يسٜ٘ ٚتٛـيٝؿٗا سيا يسٜ٘ ، َٚٔ أِٖ تًو 

 اغيٗاضات :

 

 

 

                                                           
 وىناك من يقسمها إلى اكثر من ذلك. ٖٙ
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 َٗاض٠ اغي٬سفي١ :/  1

" ٜٛضٜها " ن١ًُ اطًكٗا اضعيٝسؽ قبٌ أنجط َٔ أيؿٞ عاّ ٖٚٞ 
 " ٚدستٗا " ٚشيو سري انتؿـ قإْٛ ايطؿٛ ايعاّ ٚسٌ َؿه١ً تعين

 .37اغيًو ؼي شيو ايٛقت 

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

ٚاغي٬سفي١ ٖٞ أّ اغيٗاضات ٚضاؾسٖا ا٭غاؽ، ٖٚٞ تعين اغتدساّ 
ايؿِ ٚايًُؼ ساغ١ أٚ انجط َٔ اؿٛاؽ اـُؼ ) ايٓفيط ٚايػُع ٚ

 ٚايتصٚم ( ؼي ايتعطف ع٢ً خكا٥ل  ا٭ؾٝا٤ أٚ اؿٝا٠.

 ٚمثاض ٖصٙ اغيٗاض٠ أنجط َٔ إٔ حيكط ؾُٔ شيو :

اغتذاب١ يسع٠ٛ ايكطإٓ: ؾهجريا َا ٜسعٛ ايكطإٓ ايهطِٜ إزي ايٓفيط 
 اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث ُّٱٚايتأٌَ ، ؾُٔ شيو " 

ٚقس دا٤ت ايسع٠ٛ " 11يونس:  َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك
                                                           

 في القصة المشهورة لمعرفة الذىب المغشوش من عدمو .  ٖٚ
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 حض جض مص خص حص ُّٱ ٚقٛي٘،  يٓفيط ؼي أنجط َٔ عؿط َٛانعإزي ا
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض
 ٚغريٖا نجري   21 - 17الغاشيت:  َّ خك حك  جك

 ٘نإ اٱَاّ أبٛ سٓٝؿ١ ضظي٘ اهلل تعازي ، ؾكس ٬َسفي١ ايعبس ْؿػ
إشا أؾهًت عًٝ٘ َػأي١ قاٍ ٭قشاب٘: َا ٖصا إ٫ يصْبٺ أسسثت٘ ! 

اّ ٚق٢ً، ؾتٓهؿـ ي٘ اغيػأي١، ٜٚكٍٛ: ٚنإ ٜػتػؿط، ٚضسيا ق
ٞٸ . ؾبًؼ شيو ايؿهٌٝ بٔ عٝاض، ؾبه٢ بها٤  ضدٛتٴ أْٞ تٹٝبٳ عً

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

ؾكؾي بٌ ست٢ ؼي  ا٭خطا٤. ٚيٝؼ اغيككٛز َعطؾ١ ايصات ؼي ٚاَطأتٞ"
  .اغيٛاٖب ٚاهلبات ايطبا١ْٝ يو

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

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

قًت : ٫ ٚضب إبطاِٖٝ ( . قايت : قًت : أدٌ ٚاهلل ٜا ضغٍٛ اهلل ، َا 
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غبشإ اهلل، ن١ًُ ٚاسس٠ يكس ناْت . 38"أٖذط إ٫ امسو 
ُٳٔ ٜٓتب٘ يصيو  ٬َسفي١ ايٓيب ايهطِٜ   ؟ست٢ ؼي ايهًُات ، ؾ

 َٗاض٠ اؿؿقي /  2

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

يٝ٘ ْفيط٠ استكاض إٚيٮغـ ؾإٕ ٖٓاى َٔ ٜٴكًٌ َٔ أ١ُٖٝ اؿؿقي ٜٚٓفيط 
ٚاْتكام ؾٝكاٍ ؾ٬ٕ ببػا٤ ! ٚؾ٬ٕ َػذٌ َٚا عًِ ٖ٪٤٫ إٔ َٓطًل 
ايعًّٛ َٔ اؿؿقي ؾايعامل اؿكٝكٞ ٖٛ ايصٟ حيؿقي ٜٚعطف نٝـ 
ٜجبت اغيع١ًَٛ ٜٚتسضب ع٢ً ٚغا٥ٌ اغتسعا٤ٖا ٚاغرتداعٗا عٓس اؿاد١ 

 إيٝٗا . ؾ٫ًٛ اهلل ثِ اؿؿقي غيا ٚقًٓا ايعًِ ، يصا دا٤ ابٛ ٖطٜط٠ 
ْٵػاٙٴ ؟ قاٍ  ؾكاٍ :" ٍٳ اهللٹ، إْٞ أمسعٴ َٓو سسٜح نجريٶا أ : ٜا ضغٛ

ُٻ أبػٴؾِي ٔضزٳا٤ٳَى ٘ٹ، ثِ قاٍ : نٴ ٘ٴ، قاٍ : ؾػطفٳ بٝسٜ ٘ٴ، . ؾبػطت ُٵتٴ ُٳ ٘ٴ َؾهٳ
، ٖٚهصا نإ أبا ٖطٜط٠ غٝس اؿؿاـي ؾكس  39" ؾُا ْػٝتٴ ؾ٦ٝٶا بعسٙٴ

اضبع غٓري ؾكؾي،  ْكٌ إيٝٓا اٯٯف ا٭سازٜح َع أْ٘ دًؼ َع ايٓيب
ؾُٔ ْعِ اهلل ع٢ً ايعبس إ ٜطظق٘ ساؾفي١ ق١ٜٛ ثِ ٜٛؾك٘ يٝػتجُطٖا ؼي 

 قطأ ٖصٙ ايكك١ :اـري ، َٚٔ ايػدي إٔ ٫ ٜعطف ايعبس تًو ايٓع١ُ ، ا

                                                           
 ٕٕٛ٘البخاري  ٖٛ
 ٜٔٔالبخاري  ٜٖ
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: نٝـ نإ بس٤ أَطى 40ٜكٍٛ قُس بٔ أبٞ سامت: قًت ٭بٞ عبس اهلل
قاٍ أهلُت سؿقي اؿسٜح ٚأْا ؼي ايهتاب ؾكًت نِ نإ غٓو ؾكاٍ 
عؿط غٓري أٚ أقٌ ثِ خطدت َٔ ايهتاب بعس ايعؿط ؾذعًت أختًـ 
إزي ايساخًٞ ٚغريٙ ؾكاٍ َٜٛا ؾُٝا نإ ٜكطأ يًٓاؽ غؿٝإ عٔ أبٞ 

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

ٖٛ ايعبري بٔ عسٟ عٔ إبطاِٖٝ. ؾأخص ايكًِ َين  ٖٛ ٜا غ٬ّ؟ قًت:
ٚأسهِ)أقًض( نتاب٘ ٚقاٍ: قسقت. ؾكٌٝ يًبداضٟ ابٔ نِ نٓت 

 ٔ إسس٣ عؿط٠ غ١ٓ.سري ضززت عًٝ٘ قاٍ اب

 

 

 َٗاض٠ ايؿِٗ :/  3

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

                                                           
 أي البخاري  ٓٗ
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 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ُّٱامسع 

ؼانِ َٚٛدع ايكك١ أْ٘  78األنبياء:  َّ  ىي ني مي زي
اٯخطٜٔ، أٟ: ضعت ي٬ٝ ؾأنًت قاسب سطخ، ْؿؿت ؾٝ٘ غِٓ ايكّٛ 

، بإٔ ايػِٓ تهٕٛ  َا ؼي أؾذاضٙ، ٚضعت ظضع٘، ؾكه٢ ؾٝ٘ زاٚز
يكاسب اؿطخ، ْفيطا إزي تؿطٜؾي أقشابٗا، ؾعاقبِٗ بٗصٙ ايعكٛب١، 

عهِ َٛاؾل يًكٛاب، بإٔ أقشاب ايػِٓ   ٚسهِ ؾٝٗا غًُٝإ
٢ ٜسؾعٕٛ غُِٓٗ إزي قاسب اؿطخ ؾٝٓتؿع بسضٖا ٚقٛؾٗا ٜٚكَٕٛٛ عً

بػتإ قاسب اؿطخ، ست٢ ٜعٛز إزي ساي٘ ا٭ٚزي، ؾإشا عاز إزي ساي٘، 
تطازا ٚضدع نٌ َُٓٗا سيا ي٘، ٚنإ ٖصا َٔ نُاٍ ؾُٗ٘ ٚؾطٓت٘ 

بأْ٘  . ٖٚهصا ٜصنط اهلل اَتٓاْ٘ ع٢ً عبسٙ غًُٝا41ٕعًٝ٘ ايػ٬ّ
ْػأٍ  –" أؾُٗ٘ " ، ؾايؿِٗ َٔ اغيٗاضات ايهطٚض١ٜ ، ٖٚٞ ْع١ُ ضبا١ْٝ 

إٔ أْ٘ قاٍ :"  ، يصا دا٤ عٔ ابٔ عباؽ  -ِٝ َٔ ؾهً٘ اهلل ايعفي
زخٌ اـ٤٬ ، ؾٛنعت ي٘ ٚن٤ٛا ، قاٍ : َٔ ٚنع ٖصا .  ايٓيب 

يٝؼ ٖصا ؾكؾي بٌ إٕ ايطغٍٛ ، 42ايًِٗ ؾكٗ٘ ؼي ايسٜٔ.ؾأخرب ، ؾكاٍ : 
٘ٴَٳٔ ٜٴٔطزٹ اهلُل ب٘ خريٶا :"  ايهطِٜ قاٍ ٗٵ ٔٔ ؼي ٜٴَؿكِّ ، أ٫ ؾًٝبؿط َٔ " ايسِّٜ

 .  م ايؿك٘ ؼي ايسٜٔ بإٔ اهلل أضاز ب٘ خري ، ٚايعهؼ قشٝضضٴٔظ

أ٫ ؾًٓهٔ ع٢ً ٜكري بإٔ تًو اغيٗاضات ٚغريٖا َبجٛث١ ؼي ؾطعٓا ٚيٝػت 
ٚيٝس٠ ايػطب ٫ٚ ؾطم ، ؾعًٝٓا ايبشح ٚايػٛم ؼي نتاب ضبٓا ٚغ١ٓ 

 اضات ٚغريٖا. ؾػٓذس ايهِ ايهبري ٚايٛؾري عٔ تًو اغيٗ ْبٝٓا 
                                                           

 تفسير بن سعدي  ٔٗ
 ٖٗٔالبخاري  ٕٗ
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 :    / َٗاض٠ ايطبؾي 4

ٚتعين ضبؾي َع١ًَٛ سيع١ًَٛ أخط٣ يتٛنٝض اغيع٢ٓ ٚتعٌٜ اٱؾهاٍ  أٚ 
َٔ أدٌ اغتٓتاز َع١ًَٛ دسٜس٠  بططٜك١ ع١ًُٝ ٚعك١ًٝ ٚبسٕٚ تهًـ . 

 ٚمثاض ٖصٙ اغيٗاض٠ نجري٠ َٚٓٗا : 

: ٚتعين تؿػري ْل َٔ ْل آخط ؼي َهإ كتًـ  ايتؿػري ٚا٫ٜهاح
ككٛز ، ٚ قسٚتٓا ؼي شيو ، ٖٚٞ ١َُٗ ؼي تؿػري ايٓكٛم ٚتٛنٝض اغي

ٔٳ }غيا ْعيتٵ ٖصٙ اٯ١ُٜ : "اقطأ ٚتأٌَ ٖصا اؿسٜح :  اؿبٝب  اٖيصٹٜ
 ِٕ ِٵ بٹفُيًِ ٗٴ ْٳ ًِبٹػٴٛا ٔإضيٳا ٜٳ ِٵ  ٚٳَي ٓٴٛا  َٳ ٍٔ اهلل  {آ . ؾلٻ شيو ع٢ً أقشابٹ ضغٛ

 ٍٴ اهللٹ ِٕ ؟ ؾكاٍ ضغٛ ٘ٴ  ، ٚقايٛا : أٜټٓا مل ًٜبؼٵ إضياْٳ٘ بفيً : ) إْ
ٕٳ : يٝؼ بصيَو ٍٔ يكُا ِٷ}، أ٫ تػُعٕٛ إزي قٛ ِٷ عٳفيٹٝ ٕٻ ايؿِّطٵَى َيفُيًِ {ٔإ

43 . 
ٚع٢ً ٖصا غاض غًؿٓا ايكاحل ٚأعًُٛا ايؿهط ٚايٓفيط ؼي ايكطإٓ 

 جن مم خم حم جم هل ُّٱايهطِٜ ، ٚإيٝو َجاٍ: قاٍ تعازي : " 

، ؾُا ايهًُات  اييت تًكاٖا ٖٚالبقرة:  َّ  ٰه مه جه هن من خنحن
ا٩ْا ٚ اتهض إٔ ايٓل َصنٛض ؼي َٔ ضب٘ ؟  يكس عح عًُ آزّ 

 ىل مل خل ُّٱايكطإٓ ايهطِٜ ؼي َٛنع آخط ٖٚٛ قٛي٘ تعازي : " 

 ٖٕاألعراف:  َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل

                                                           
 ٜٛٔٙرواه البخاري  ٖٗ
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، ثِ غاض ع٢ً شيو ايسضب ايهجري َٔ ايعًُا٤ َِٚٓٗ ايؿٝذ قُس  
أنٛا٤ ايبٝإ ؼي إٜهاح ايكطإٓ قاسب نتاب "  44ا٭َري ايؿٓكٝطٞ

 ع٢ً تؿػري ايكطإٓ بايكطإٓ . " ٚايصٟ ٜعتُس بايكطإٓ
: ٚتعين ضبؾي َعًَٛتري ٚاؿكٍٛ َُٓٗا ع٢ً َع١ًَٛ دسٜس٠ ،  ا٫غتٓتاز

إٔ اَطأ٠    ؾع إزي عُطأْ٘ ضٴ : عٔ أبٞ ا٭غٛز:  ٚإيٝو ٖصٙ اؿازث١
ِٻ : يٝؼ يو  بططيٗا، ؾكاٍ ي٘ عًٞ  عُط  ٚيست يػت١ أؾٗط، ؾٗ

 حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱشيو. قاٍ اهلل تعازي: 
 ٖٖٕالبقرة:  َّ  هب .... هتمت خت

٘ٔاألحقاف:  َّ ... ينىن من خن حن ... ُّٱ ، ٚقاٍ تعازي: "   
 ؾش٫ٕٛ ٚغت١ أؾٗط ث٬ثٕٛ ؾٗطّا، ٫ ضدِ عًٝٗا، ؾد٢ً عُط  

 .غبًٝٗا، ٚٚيست َط٠ أخط٣ يصيو اؿس
: ٖٚٞ ايٓفيط ؼي أَطٜٔ ٬َٚسفي١ َا بُٝٓٗا َٔ عٓاقط  اغيكاض١ْ

 كٍٛ ع٢ً َعطٝات دسٜس٠ ، ََٚٔؿرتن١ ٚعٓاقط كتًؿ١ ثِ اؿ
ؾٗٛ ايٓفيط ؼي ْكري ) أقٌ ٚؾطع (   45ا٭َج١ً ع٢ً اغيكاض١ْ ايكٝاؽ

ٚايبشح عٔ ايكؿ١ اغيؿرتن١ ) ايع١ً ( ثِ اؿكٍٛ ع٢ً ايٓتٝذ١ ٖٚٞ 
، بٌ إْ٘ ) ايكٝاؽ ( غاِٖ ؼي سٌ  اؿهِ ، ٚقس ؾعٌ شيو سبٝبٓا 

:  بٞ ٖطٜط٠ َؿه١ً نبري٠ ضيهٔ إ تكع بري ضدٌ ٚظٚدت٘ ، ؾعٔ أ
                                                           

  ى  ٖٜٖٔت  محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي  ٗٗ

والقياس لو شروط  .فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما تسويةعريف القياس اصطالحا : ت ٘ٗ
 .مرجعها المعتمدةواحكام يمكن الرجوع إليها في 
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ؾكاٍ : ٜا ضغٍٛ اهلل ، ٚيس يٞ غ٬ّ أغٛز ، ؾكاٍ  إٔ ضد٬ أت٢ ايٓيب 
: ) ٌٖ يو َٔ إبٌ ( . قاٍ : ْعِ ، قاٍ : ) َا أيٛاْٗا ( . قاٍ : ظيط ، 

( . قاٍ : ْعِ ، قاٍ : ) ؾأ٢ْ شيو ( . قاٍ :  أٚضمقاٍ : ) ٌٖ ؾٝٗا َٔ 
  .46( يعً٘ ْعع٘ عطم ، قاٍ : ) ؾًعٌ ابٓو ٖصا ْعع١

 

 :  / َٗاض٠ ا٫غتٓباؿي  5

ٖٚٞ َٗاض٠ ٚطي١ًٝ ١َُٗٚ ٚتعين ايٛقٍٛ إزي َع١ًَٛ دسٜس٠ َٔ َع١ًَٛ 
َٛدٛز٠ بططم خؿ١ٝ ، ٫ ٜكًٗا نٌ اسس . ٖٚصٙ اغيٗاض٠ َٔ ايؿٛاضم 
ايط٥ٝػ١ بري ايعًُا٤ ٚقسضتِٗ ؼي ايتعاٌَ َع ايٓكٛم، ٖٚٞ فاٍ 

يطبا١ْٝ ؼي ّ ٚا٭غطاض ااسهخكب ٚضسب يًٛقٍٛ إزي بعض ا٭
 ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ٚغريٖا.
َٔ خ٬ٍ   عفي١ُ ؾ٤ٞ اـايل ؾ٤ٞ َٔ نُا اْٗا تػاِٖ ؼي إبطاظ 

آٜات٘ ايؿطع١ٝ ٚايه١ْٝٛ ، ٚيػًؿٓا ايكاحل ْكٝب ايػس َٔ ٖصٙ 
اغيٗاض٠ ٚاغتٓباطاتِٗ أنجط َٔ إٔ ْصنط اٯٕ ، ٚيٓأخص َج٬ّ ٚاسسّا :   

ٚأزب، ؾٛز ايطؾٝس إٔ  اضٕٚ ايطؾٝس عًر طبٝب، ي٘ ؾط١ٓؾكس نإ هل
 َا ضيٓعو عٔ اٱغ٬ّ؟ :يٛ أغًِ ؾكاٍ ي٘ َّٜٛا

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

                                                           

 ٖ٘ٓ٘يرواه البخار  ٙٗ
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 قاٍ: َٚا ٖٞ؟

 ص ٖٚٛ ايصٟ م171ٔقاٍ: قٛي٘ تعازي عٔ عٝػ٢: ) ٚضٚح َٓ٘( ط ايٓػا٤ 

 .عًٝ٘

يو دٛاب ش ؾعفيِ شيو ع٢ً ايطؾٝس ٚطيع ي٘ ايعًُا٤ ؾًِ حيهطِٖ
ست٢ ٚضز قّٛ َٔ خطاغإ ؾِٝٗ عًٞ بٔ ٚاؾس َٔ أٌٖ عًِ ايكطإٓ، 

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

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

13]. 

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

 .ايػُٛات ٚا٭ضض

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

 47.ا ضدع ابٔ ٚاؾس إزي بًسٙ قٓـ نتاب ايٓفيا٥ط ؼي ايكطإٓؾًُ

                                                           
 عيون المناظرات ألبي علي السكوني ٚٗ
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ضظي٘  –ٚ ٫تعاٍ تًو اغيٗاض٠ ست٢ ٚقتٓا اؿانط ؾٗصا ايؿٝذ بٔ غعسٟ 
َٔ غٛض٠ اغيا٥س٠ ( أنجط  6اغتٓبؾي َٔ آ١ٜ ايٛن٤ٛ ) آ١ٜ ضقِ  48-اهلل 
أطاٍ  -، ٚنصيو ايؿٝذ غًُٝإ ايعًٛإ 49) عيػري ( سهُّا 50َٔ 

اغتٓبؾي َٔ سسٜح ) ٫ تػهب (  انجط َٔ   -ت٘ اهلل عُطٙ ع٢ً طاع
 ، ٚغريِٖ نجري . 50) عيػري ( ؾا٥س٠ 50

تًو عيؼ َٗاضات تؿهري اغاغ١ٝ ٜٚٛدس غريٖا ايهجري ، ٚيهين 
، َٚٔ اضاز ايعٜاز٠ ؾعًٝ٘ ايطدٛع  -ٚاهلل اعًِ –انتؿٝت بصنط ا٭ِٖ 

ضات زي ايهتب اغيعتُس٠ ، ٚإٕ نٓت اشي٢ٓ إٔ ٜٓربٟ هلصا ايؿٔ ) َٗاإ
ايتؿهري ( ؾطٜل َٔ ايعًُا٤ ٚطًب١ ايعًِ ، يٝدطدٛا يٓا َٔ نٓٛظ 

ع٢ً ضغِ ايططٜل ؼي تعبٝس اـًل  –بعس اهلل  –ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َا ٜعري 
 يًدايل .

 .ٖهصا ْهٕٛ ختُٓا ايه٬ّ عٔ َٗاضات ايتؿهري ا٭غاغ١ٝ 
ٚبكٞ إٔ لُع تًو اغيٗاضات ؼي اغًٛب ايتؿهري ٖٚٛ َا ٜٴػ٢ُ " 

 ٝات ايتؿهري " اغرتاتٝذ
 
 

                                                           

 ى   ٖٙٚٔالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي  من علماء عنيزة بالقصيم ت  ٛٗ
ٜٗ http://yafeau.net 
٘ٓ http://www.lakii.com 
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 اغرتاتٝذٝات ايتؿهري

 ىن  من خن حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ 

 11النور:  َّ.. جهين

 حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ َّ 
 ،39الحج: 

  "ٌٵ ٫ ٌٳ يو قاسبٶا تعذ ٌٻ اهلَل إٔ جيع  51"يع
  "ٚقايٛا : اؿُس هلل َٛعٛز ًؾأبؿطٚا ، ؾاغتبؿط اغيػ ُٕٛ

 52"قازم !
  " : يكايٛا : ٫ ْسع اـُط  اـُط بٛاتؿط ٫ٚيٛ ْعٍ أٍٚ ؾ٤ٞ ،

 53" أبسا ، ٚيٛ ْعٍ : ٫ تعْٛا ، يكايٛا : ٫ ْسع ايعْا أبسا
تًو نًُات هلا تاضٜذ ٚهلا قساٖا ٚهلا تأثريٖا ع٢ً ايٛاقع ، نُا أْٗا 
تؿري إزي قه١ٝ ١َُٗ دسّا ٚأَط ٫ ٜػتػين عٓ٘ عُّٛ ايبؿط ؾه٬ّ عٔ 

 أقشاب اهلُِ ٚايكُِ .

                                                           

 ٓٙٔ"بدون إسناد: لكن معناه فيما أخرجو البخاري " األلباني في فقو السيرة  ٔ٘
 ٔٓٔ/  ٗ ابن كثير في البداية والنهاية  ٕ٘
 ٖٜٜٗرواه البخاري  ٖ٘
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يعباضات َٔ سٹهِ ٚزضٚؽ أْٗا ؼٟٛ اغرتاتٝذٝات ٚػيا ؼي ٖصٙ ا 
تؿهري ٕ تٛقٌ إزي بعهٗا ايعًِ اؿسٜح . ْٚعين باغرتاتٝذ١ٝ 
ايتؿهري ٖٞ تٛـيٝـ فُٛع١ َٔ َٗاضات ايتؿهري ا٭غاغ١ٝ اييت 

 تٛقٌ إزي سٌ يكه١ٝ َع١ٓٝ أٚ تػاِٖ ؼي َعاؾتٗا .

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

 /  ايتدطٝؾي .   1

 /  سٌ اغيؿه٬ت . 2

 /  إزاض٠ ايكطاض . 3

 :  /  ايتدطٝؾي 1

يتشكٝل اهلسف  54ٖٚٛ ضغِ ايططٜل  ) ايٛغا٥ٌ ( ا٭نجط نؿا٠٤
اغيطًٛب ، ؾ٬ ؽطٝؾي ب٬ اٖساف ٚ ٫ ؼكٝل يٮٖساف زٕٚ ططٜل 

 تػري عًٝ٘ .

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

                                                           
 مثلث الكفاءة : أقل تكلفة واسرع وقت وأعلى جودة . ٗ٘
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 حمجم يل ىل مل خل ُّٱسٝجٝاتٗا ، َٚٔ اَج١ً شيو قٛي٘ تعازي : 
ٖصٙ اٯ١ٜ َس١ْٝ ) ؼي اغيس١ٜٓ ( ، 39الحج:  َّ حن جن  يم ىم مم خم

ري سكٌ  يًُػًُري ؼي ، ؾ٬ قتاٍ قبٌ ٖصا ايٛقت َع إٔ ا٭ش٣  ايهب
َه١ اغيهط١َ  ، ٚيعٌ َٔ اؿهِ ٚاهلل أعًِ َا قاي٘ ابٔ نجري ؼي 

ٚإصيا ؾطع اهلل تعازي اؾٗاز ؼي ايٛقت ا٭يٝل ب٘; ٭ِْٗ غيا   تؿػريٙ :" 
ناْٛا سيه١ نإ اغيؿطنٕٛ أنجط عسزٶا، ؾًٛ أَطٳ اغيػًُري، ِٖٚ 

ٚقٌ ايتدطٝؾي ست٢  ."، بٌأقٌ َٔ ايعؿط، بكتاٍ ايباقري  يؿٳلٻ عًِٝٗ
ؼي ٖذطت٘ ، ؾشري  ؼي اختٝاض ايؿدك١ٝ اغيطاؾك١ يٓبٝٓا اؿبٝب 

ٌٵ ٫" ؼي اهلذط٠ قاٍ : "   اغتأشْ٘ ابٛ بهط ايكسٜل  ٌٻ اهلَل إٔ  تعذ يع
ٌٳ يو قاسبٶا  "جيع

 ٚايتدطٝؾي ايٓادض حيتاز إزي عٓكطٜٔ أغاغٝري  :
انض  ٚ اهلسف :  َٚٔ أِٖ َعاٜري اهلسف اؾٝس أْ٘ طُٛح  ٚ ٚ .1

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

ٖٚصٜٔ ايعٓكطٜٔ حيتادإ إزي ٬َسفي١ ٚاغتٓتاز ، نُا إٔ غًٛى 
 ايططٜل حيتاز إزي إضاز٠ ٚقرب ، ٖٚصٙ نًٗا َٔ اغيٗاضات ا٭غاغ١ٝ .

 

 



 

 

 

65 

 قٓاع١ ايؿهط

 / سٌ اغيؿه٬ت : 2

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

 عًُّٝا ٚطبك٘ ؼي سٝات٘ اـاق١ ٚايعا١َ .

كهاٜا اييت ؼسخ عٓٗا عًُا٤ ا٫دتُاع ٚسٌ اغيؿه٬ت  َٔ أنجط اي
ٚٷنٹعت ايعسٜس َٔ ا٫غرتاتٝذٝات ٚاـطٛات ايتطبٝك١ٝ  ٚايرتب١ٝ ، ٚقس 
َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إزي أؾهٌ اؿًٍٛ ، ٚباٱطياٍ ؾإٕ طيٝع ٖصٙ 

 ا٫غرتاتٝذٝات تطدع ؼي ايػايب إزي اـطٛات ايتاي١ٝ :

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

بسق١  ) َٚٓ٘ عًُٝات ايهؿـ ايطيب َٔ  ؼسٜس اغيؿه١ً - ب
 ؼايٌٝ ٚاؾع١ ٚقٝاغات ٚغريٖا (.

بعس ططح فُٛع١ َٔ اؿًٍٛ، ٜٚهٕٛ شيو  أؾهٌ سٌاختٝاض  - ت
 ٚٔؾل َعاٜري يس٣ قاسب اغيؿه١ً .
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 . تطبٝل اؿٌ - خ

ر َٚس٣ َعاؾت٘ يًُؿه١ً ، ؾكس تهٕٛ ْتا٥ تكِٝٝ اؿٌ - ز
اؿٌ غري ناؾ١ٝ ػيا ٜتطًب ايبشح عٔ سٌ آخط ، أٚ ضسيا 

 تفيٗط َؿه١ً بػب اؿٌ ؾتتطًب َعاؾ١ أخط٣ .  

 

 

 

 

 

 

 

َٚٔ أِٖ عٓاقط ؼي َعاؾ١ اغيؿانٌ ) إٕ مل ٜهٔ اُٖٗا ( ٖٛ اؿاي١ 
ايٓؿػ١ٝ يكاسب اغيؿه١ً ْٚفيطت٘ ا٫جياب١ٝ  َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إزي 

زي َٓش١ ، ٚإيٝو شيو اغيجاٍ اْػب َعاؾ١ ، بٌ ٚؼٌٜٛ احمل١ٓ إ
ظٚضّا  –تٴتِٗ   ظٚز ايطغٍٛ ايهطِٜ  ايعذٝب ، ؾٗا ٖٞ عا٥ؿ١ 

ؼي أخطط قه١ٝ ، ؾهٝـ عاجل  ايكطإٓ ايهطِٜ تًو -ٚبٗتاْا 
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اغيؿه١ً ؟ئ ْتعطض يهٌ ايتؿاقٌٝ ايكطآ١ْٝ ٚيهٓا ْؿري إزي أُٖٗا 
 يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ: اقطأ : قٛي٘ تعازي : 

، يكس بسأ ايكطإٓ ايهطِٜ بتعسٌٜ  11النور:  َّ.. جهين ىن  من خن حنجن
ِٵايٓفيط٠ إزي اغيؿه١ً ؾٗٞ يٝػت "  " ، ٚقس نإ ناؾّٝا أْٗا  ؾٳطٽا َيُه

يٝػت ؾطّا ، ٚيهٔ ايكطإٓ ايهطِٜ اضتؿع بايٓؿؼ ايبؿط١ٜ إزي َػت٣ٛ 
ِٵأع٢ً ؾكاٍ :"  ٝٵطٷ َيُه ٛٳ خٳ ٖٴ ٌٵ  " اهلل أنرب ، يكس اْتكٌ بايٓفيط٠ َٔ بٳ

حمله١ إزي اـري١ٜ ، ٚسيا اْٗا خري ؾٗٞ زاؾع يكاسب ايػًب١ٝ ا
 اغيؿه١ً يتكبًٗا ٚايتعاٌَ َعٗا بأغًٛب كتًـ شياَا ، ٚإيٝو َٛقؿّا

ٍٴ اهللٹ : "  خط  ٜكٍٛ ايربا٤ بٔ عاظب  آعًُّٝا  غيا نإ سري أَطْا ضغٛ
  ٓٵسٳٔم قدط٠ْ ٫ ْأخصٴ ؾٝٗا ـَ ٓٵسٳٔم عٳطٳنٳتٵ يٓا ؼي بعٔض ا ـَ َعِؿٔط ا

ٝٵٓا شيو إزي ايٓيبِّ ا ٍٳ، ؾاؾتٳَه ٔٚ ٍٳ، ؾذا٤ غَيعٳا ٛٳ ِٔ  ؾأخص اغيٹعٵ ؾكاٍ : بػ
َٳؿاتٝضٳ  اهللٹ، ؾهطب نطب١ّ ؾهػط ثٴًُجٳٗا، ٚقاٍ : اهلُل أنربٴ ُأعٵطٹٝتٴ 
ُٵطٳ ايػاع١َ، ثِ نطب ايجا١َْٝ  ّٔ، ٚاهللٹ إْٞ َيُأبٵكٹطٴ قكٛضٳٖا اُؿ ايؿا

، ُأعٵطٹٝتٴ َؿاتٝضٳ ؾاضٕؽ، ٚاهللٹ ؾكطع ايجًُحٳ اٯخٳطٳ ؾكاٍ : اهلُل أنربٴ
ِٔ اهللٹ،  ٔٔ أبٝضٳ، ثِ نطب ايجايج١َ ٚقاٍ : بػ إْٞ َيُأبٵكٹطٴ قكطٳ اغيسا٥
ٔٔ، ٚاهللٹ إْٞ  ُٳ ٝٳ َٳؿاتٝضٳ اي ٝٻ١َ اَؿذٳٔط ؾكاٍ : اهلُل أنربٴ ُأعٵطٹٝتٴ  ؾكطع بٳكٹ

ٚح اهلل أنرب إْٗا اض 55".َيُأبٵكٹطٴ أبٛابٳ قٓعا٤ٳ َٔ َهاْٞ ٖصا ايػاع١َ
بؿتض ايؿاّ  ا٫جياب١ٝ ؾؿٞ عع َٛقـ ا٭سعاب ٚؾست٘ ٜبؿطِٖ 

ٚايعطام ٚايُٝٔ ، ٚنأْ٘ ٜكٍٛ هلِ إٕ َعطن١ ا٭سعاب غتٓتٗٞ 

                                                           
 ٚ/ٛ٘ٗاسناده حسن " فتح الباري البن حجر العسقالني  ٘٘
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ٚأًَٛا ٚاؾطسٛا ، ٚقس سكٌ َا  ايكاؿٓا، بٌ ٚ ٚأبعس َٓٗا ؾأبؿطٚ
 .  شنطٙ 

 

 ايكطاض إزاض٠/ 3

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

 تؿطبٛا ٫إزي اٱغ٬ّ ْعٍ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ، ٚيٛ ْعٍ أٍٚ ؾ٤ٞ : 
، يكايٛا : ٫ ْسع اـُط أبسا ، ٚيٛ ْعٍ : ٫ تعْٛا ، يكايٛا : ٫  اـُط

ًِ ٚإْٞ ْسع ايعْا أبسا ، يكس ْعٍ سيه١ ع٢ً قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ
. َٚا ْعيت  {بٌ ايػاع١ َٛعسِٖ ٚايػاع١ أز٢ٖ ٚأَط  }ؾاض١ٜ أيعب : 

 56..غٛض٠ ايبكط٠ ٚايٓػا٤ إ٫ ٚأْا عٓسٙ 

مٔ ؼي نٌ ّٜٛ ، ٚضسيا ؼي نٌ غاع١ ْتدص قطاضّا أٚ انجط ، ٚؼي 
نجري َٔ ا٭سٝإ تهٕٛ ػياضغتٓا يتًو ا٫غرتاتٝذ١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً 

ػاضب َٚعًَٛات ، ٚضسيا ايكًٌٝ أٚي٦و ايتدعٜٔ ايساخًٞ غيا صيًه٘ َٔ 
ايصٟ تؿهطٚا ؼي َٗاضات اؽاش ايكطاض ، ٚنٝـ ٜهٕٛ قطاضْا 

 قشٝشا .؟ َٚا ْتا٥ر شيو ع٢ً ٚاقعٓا ٚسٝاتٓا.

                                                           
 ٖٜٜٗالبخاري  ٙ٘
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يكس ناْت قه١ٝ ؾطب اـُط ٚايعْا َٓتؿط٠ ؼي اجملتُع اؾاًٖٞ بٌ 
َٚكبٛي١ َٔ ايهجري ، ست٢ اْ٘ ٜكعب دسّا تػٝريٖا ، َٚٔ ٖٓا نإ  

طضيٗا حيتاز إزي ٚقت ٬َٚسفي١ ٚاغتٓتاز ، ؾطسيا تهٕٛ ايٓتا٥ر ؼ
ضنٞ اهلل  –عهػ١ٝ ، ٖٚصا َا قطست ب٘ ايكسٸٜك١ بٓت ايكسٸٜل 

، ؾٗا ٖٞ تٴعًٔ أْ٘ يٛ نإ ؼطِٜ اـُط ؼي بسا١ٜ ْعٍٚ  -عُٓٗا 
ايكطإٓ يهاْت ايٓتٝذ١ ٖٞ ضؾض شيو ٚعسّ ا٫غتذاب١ ٖٚصا ي٘ َا 

َٔ سٹهِ ايباضٟ غبشاْ٘ ؼي تأخري ؼطِٜ بعسٙ ، ؾكس أزضنت ؾ٦ّٝا 
 اـُط ٚايعْا ٚايتػًػٌ ؾٝ٘ .

َٔ اغيِٗ إٔ تتدص قطاضّا ، ٚيهٔ 
ا٭ِٖ إٔ ٜهٕٛ ايكطاض قشٝشّا 
َٚ٪ثطّا ٚاجيابّٝا ، ؾاؽاش ايكطاض 
يٝؼ ٖسؾّا بصات٘ ٚيهٓ٘ ٚغ١ًٝ 
يتشكٝل َكًش١ َع١ٓٝ ، ؾٝذب 
إٔ ٜهٕٛ تطنٝعى ع٢ً َس٣ 

يٝؼ ع٢ً ايٛغ١ًٝ اغيػتدس١َ ، ٚيعٌ َٓ٘ َا إَها١ْٝ ؼكٝل اهلسف ٚ
شنطٙ بعض أٌٖ ايعًِ : " إٔ اْهاض اغيٓهط إشا نإ ٜ٪زٟ إزي َٓهط 

 أنرب َٓ٘ ، ؾإْهاض اغيٓهط َٓهط " ، ٚغريٙ نجري .

 ٚست٢ ٜهٕٛ قطاضى قشٝشّا عًٝو سيطاعا٠ ايبٓٛز ايتاي١ٝ :
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 َٔ ايكطاض . اهلسف - أ
 .ايتٛقٝت  - ب
، ٚقسضت٘ ع٢ً تطبٝك٘ " إشا أضزت غئ غٝكع عًٝ٘ ايكطاض  َٓاغب - ت

 إ تٴطاع ؾأَط باغيػتطاع " ٚاغيػتطاع ٖٛ يًُكابٌ ٚيٝؼ يو.
ا٭ظ١َ ٖٞ سسخ َؿادأ غري َتٛقع ٜعطض ؼي ايططٜل قس ٜ٪زٟ إزي 

 إعاق١ ؼكٝل اهلسف أٚ تأخريٙ إٔ مل ٜٴتساضى بػطع١ .

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

ؾؿٞ غع٠ٚ ا٭سعاب ٚاييت طيعت اـٛف ٚايربز ٚنجط٠  ايهطِٜ 
َكاتٌ ( ، ٚسري ٚقـ ايكطإٓ ايهطِٜ شيو قاٍ :"  10000ا٭عسا٤ ) 

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ
ٜأتٞ خرب إزي  ٓٔاألحزاب:  َّ مل يك ىك مك  لك اك

بإٔ ايٝٗٛز  ْكهٛا ايعٗس، ٖٚصا ب٬ ؾو ٜعين أظ١َ نبري٠   اؿبٝب 
ٚغطت ايؿا٥عات بري اغيػًُري ٚيٓرتى ابٔ نجري ٜتشسخ عٔ شيو :" 

ٍٴ قُسٷ خيؿ٢ إٔ  بإٔ قطٜفي١ قس ْكهت عٗسٖا َعِٗ، ٚنإ ايطغٛ
ايعبري بٔ ٚبٝٓ٘، ٚيصيو اْتسب  تٓكض بٓٛ قطٜفي١ ايعٗس ايصٟ بِٝٓٗ

يٝأتٝ٘ َٔ أخباضِٖ ؾصٖب ايعبري، ؾٓفيط ثِ ضدع ؾكاٍ: "ٜا ضغٍٛ  ايعٛاّ
أٜتِٗ ٜكًشٕٛ سكِْٛٗ ٜٚسضبٕٛ ططقِٗ، ٚقس طيعٛا اهلل، ض

َاؾٝتِٗ"، ٚبعس إٔ نجطت ايكطا٥ٔ ايساي١ ع٢ً ْكض بين قطٜفي١ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
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ٍٴ  ٚعبس اهلل بٔ  ٚغعس بٔ عباز٠ غعس بٔ َعاشيًعٗس، أضغٌ ايطغٛ
اْطًكٛا ست٢ تٓفيطٚا أسلٷٸ َا بًػٓا $ٚقاٍ هلِ:  ٚخٛات بٔ دبري ضٚاس١

ّ ٫؟ ؾإٕ نإ سكّٸا ؾاؿٓٛا يٞ ؿٓٶا أعطؾ٘، ٫ٚ عٔ ٖ٪٤٫ ايكّٛ أ
تؿتٛا ؼي أعهاز ايٓاؽ، ٚإٕ ناْٛا ع٢ً ايٛؾا٤ ؾُٝا بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ 

، ؾدطدٛا ست٢ أتِٖٛ، ؾٛدسِٖٚ قس ْكهٛا #ؾادٗطٚا ب٘ يًٓاؽ
ٚايكاض٠"، ؾعطف  عهٌايعٗس، ؾطدعٛا ؾػًُٛا ع٢ً ايطغٍٛ ٚقايٛا: "

ٍٴ َطازِٖ. َٚع٢ٓ اؿٓٛا يٞ ؿٓٶا: أٟ قٛيٛا يٞ ن٬َّا ٫ ٜؿُٗ٘  ايطغٛ
غبل َُٓٗا ايػسضٴ  نٓا١ْٚايكاض٠: قبًٝتإ َٔ  ٚعهٌأسس غٛاٟ، 

ٍٔ ؼي "شات ايطدٝع".  بأقشاب ايطغٛ

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

ٚظٜس ؼي َا٥يت ضدٌ،  غ١ًُ بٔ أغًِاغيعتسٜٔ، ؾأضغٌ ؼي ايٛقت ْؿػ٘ 
 ايتهبريؼي ث٬مثا١٥ ضدٌ، حيطغٕٛ اغيس١ٜٓ، ٜٚفيٗطٕٚ  بٔ ساضث١

 .57يريٖبٛا بين قطٜفي١

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

 َٚٔ خ٬ٍ شيو ْػتدًل اـطٛات ايتاي١ٝ :
 َٔ قش١ اـرب . ايتأنس: 

                                                           
٘ٚ http://ar.wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D8%B6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D8%B6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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:  ا٭ظ١َ بطٚح عاي١ٝ ٚؾذاع١ ) ايتهبري (ٚعسّ إـيٗاض ايتدًٌ اغتكباٍ
 ٚخاق١ أَاّ ا٭تباع . 

 رب ايػًيب ٚإع٬ٕ ا٫جيابٞ . عسّ ْؿط  اـ ايٓؿط : 
١َ، ) : أٟ بازض بعٌُ ٜٴفيٗط عهؼ َا ٜطٜسٙ َجريٚ ا٭ظ اعهؼ

 ايتهبري  عٓس بين قطٜفي١ (.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تًو أِٖ اغرتاتٝذٝات ايتؿهري اييت ٜٓبػٞ يٓا ايتسضب ٚايتسضٜب عًٝٗا 
، ؾاغيػًِ ايصٟ  جيُع اغيٗاضات ا٫غاغ١ٝ ٚا٫غرتاتٝذٝات ايط٥ٝػ١ 

غٝهٕٛ َٔ أؾهٌ ايٓادشري ٚايؿا٥عٜٔ ؼي  –ٚاهلل اعًِ  –سػب٘ ؾأ
 ايسْٝا ٚاٯخط٠ . 

 العكس

 النشر

 االستقبال

 التأكد

 األزمة 
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 ٚايؿهٌ ايتايٞ ضيجٌ خاضط١ َعاؾ١ اغيعًَٛات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خارطة معالجة المعلومات .

 

 

 معالجة المعلومات 
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، ٫بس َٔ اٱداب١ ع٢ً  َٗاضات ايتؿهري ٚقبٌ إ ْٛزع ايه٬ّ عٔ 
أ٫ ٖٚٛ : نٝـ  –يهطِٜ أخٞ ايكاض٨ ا –غ٪اٍ َِٗ أـيٓ٘ ؼي شٖٓو 

 ضيهٔ انتػاب أٚ ت١ُٝٓ تًو اغيٗاضات ؟
 :  ث٬خ خطٛاتٚاٱداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ تهُٔ ؼي 

 :  / قٓاع١ اٱضاز٠ 1
ؾايػ٪اٍ اغيِٗ يو : ٌٖ تطٜس أٚ ٫ تطٜس؟ ، ؾُٔ أضاز ؾػٝكٌ بإشٕ 
اهلل، ٚاٱضاز٠ تعين ايطغب١ ايك١ٜٛ ؼي ا٫نتػاب ٚتهٜٛٔ ا٫غتعساز 

ِٴ بكٛي٘ :  يكبٍٛ ايتػٝري ، ٚاٚنض شيو سبٝبٓا ايٓؿػٞ  إصيا ايعً
ٚ ، ِٔ ٘ٵ ، ٚ َٔ ٜتٻٔل  بايتٻعًٗ ِٔ ، ٚ َٔ ٜتشطٻ اـريٳ ٜٴعَط ِٴ بايتٻشًٗ إصيا اؿٹً
ٛٳٖق٘ ، ؾُٔ " ٜتشط " ٜٴعط٢ ، َٚٔ " ٜتل "ٜٛق٢ ، َٚٔ مل 58" ايؿطٻ ٜٴ

ضغبات ٚأس٬ّ ٜتشط٣  ٚمل ٜتٛق٢ ٭ْٗا ضسيا ناْت أَاْٞ  ؾٗٞ فطز 
ٕٳ  59ايهٝؼٴ:"  ٫ تػتٓس إزي زاؾٕع قٟٛ، يصا قاٍ سبٝبٓا  ٔٵ زا َ

ٖٳا، ٚ  ٘ٴ ٖٛا ٔٵ َأتٵبٳعٳ ْؿػٳ ٌٳ غَيا بعسٳ اغيٛتٹ، ٚ ايعادعٴ َ ٘ٴ، ٚ عُ  شيٓٻ٢ْؿػٳ
ٞٳٸ اهللٹ ع٢ً ، ٌٖ ٫سفيت ايؿطم بري ايهٝٸؼ ٚاغيتُين !! ، ٚ   60" ا٭َاْ

اغيٛنٛع ٚسٜٝٛت٘ بايٓػب١ يو  َٔ ٚغا٥ٌ قٓاع١ اٱضاز٠ إزضاى أ١ُٖٝ
ٚ٭ٖساؾو ، ٚؼي اغيكابٌ ايتعطف ع٢ً َهاض إُٖاٍ اغيٛنٛع ْٚتا٥ر شيو 

 ع٢ً اغيػت٣ٛ ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ . 
 

                                                           

 ٕٖٕٛحسنو األلباني في صحيح الجامع الصغير  ٛ٘
 الفطن وصاحب اإلرادة  :الكّيس  59
 ٛٙٗٙالسيوطي صحيح  في الجامع الصغير قال عنو  60
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 : / غًٛى ايططٜل 2  
ٜٓبػٞ َعطؾ١ ايططٜل اغيٛقٌ ٫نتػاب تًو اغيٗاض٠ ،ثِ ايػري ع٢ً  

ٖٛ  شيو ايططٜل ، َٚٔ أِٖ ططم  انتػاب اغيٗاضات ا٭غاغ١ٝ
ايتسضٜب ايٓفيطٟ ٚايعًُٞ ٚتهطاضٙ ٚتكِٝٝ ايصات بعس نٌ ؾرت٠ ظ١َٝٓ 

ٕٻ :"   َع١ٓٝ ، تأٌَ قٍٛ اؿبٝب   ٜٗسٟ ايكِّسمٳعًٝهِ بايكِّسٔم . ؾإ
ٌٴ  ٍٴ ايطٻد ٕٻ ايربٻ ٜٗسٟ إزي اؾٓٻ١ٹ . َٚا ٜعا ٜكسٴمٴ ٜٚتشطٻ٣ إزي ايربِّ . ٚإ

ٕٻ  ستٻ٢ ٜٴهتبٳ عٓس اهللٹ قٹسِّّٜكا ايكِّسمٳ . ٚإٜٻانِ ٚايهصٹبٳ . ؾإ
ٍٴ  ٕٻ ايؿذٛضٳ ٜٗسٟ إزي ايٓٻأض . َٚا ٜعا ايهصٹبٳ ٜٗسٟ إزي ايؿذٛٔض . ٚإ

ٌٴ   .61"ستٻ٢ ٜٴهتبٳ عٓس اهللٹ نصٻابٶا ٜهصٹبٴ ٜٚتشطٻ٣ ايهصٹبٳايطٻد
 :  / ايكرب 3

 ؾايٛقٍٛ قس ٜطٍٛ ، ٚايططٜل قس ٜكعب ، يهٓ٘ َؿطح.
 

ا عًٝو باٱخ٬م هلل تعازي ٚتٝكٔ َٔ ٚؼي نٌ اـطٛات ٚقبًٗا ٚبعسٖ
العنكبوث:  َّ  .. ىيني مي زي ري  ٰى  ُّٱاغيعازي١ ايطبا١ْٝ 

69 

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

 
                                                           

 ٕٚٓٙرواه مسلم  61
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 تغذية الفكرخارطة 

 

 

التزود 
 بالمعلومات

 

 

  

 

المعالجة ) مهارات 
  التفكير (
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 الخامسالفصل 

 

 مزالق الفكر 
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اغيكابٌ ٖٓاى  ططٜك١  يكس أؾطْا إزي اغًٛب ؼٍٛ اؿٔ إزي َٓض ، ٚؼي

ؼٍٛ ايٓعِ إزي ْكِ ، َٚٔ عفيِٝ ْٹعِ اهلل ايعكٌ ٚايؿهط ، ٖٚصٙ قس 
تتشٍٛ إزي ْكِ سري تبتعس عُا خٷًكت ي٘ ٚسري تتذاٚظ اؿسٚز اغيطغّٛ 

ايٓذا٠ ع٢ً قاسبٗا ؾتذطٙ إزي ايٌٜٛ ٚاهل٬ى بسٍ  تٓكًب ٗاهلا ، سٝٓ
 ٚايؿ٬ح.

تًو ايٓٹع١ُ ،ؾ٬ ٜػُض هلا إٔ ٚايعاقٌ ايؿطٹٔ ٖٛ ايصٟ ٜٴشػٔ تٛـيٝـ 
تهٕٛ قا٥س٠ هلا بٌ ٜػٛغٗا ٚؾل زيٌٝ ) نتايٛز ( قاْعٗا ٚخايكٗا ، 
ؾتذسٙ بري َس ٚدعض ٚنبض ٚاْط٬م ٚبري ؾس٠ ٚيري ، ؾٝشكٌ ع٢ً 

 ايجُط ايهجري ٚاـري ايٛؾري ؾٝؿٛظ ؼي ايسْٝا ٚؼي ّٜٛ ايٓؿري .
بس َٔ تبٝري ٫، إٔ أزضنٓا أ١ُٖٝ ايؿهط  ٚنٝؿ١ٝ بٓا٤ٙ  بعس  ٚ  

 ، ٖٚٞ عسٜس٠ ٚغٓصنط أُٖٗا :   ٚكاطط٠َعايك٘ 
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 :  /  اي٬قسٚز١ٜ 1

ؼي سطخٺ باغيس١ٜٓٹ، ٖٚٛ  نٓتٴ َعٳ ايٓيبِّ عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز 
ٜتٛنأ ع٢ً عػٝبٺ، ؾُط بٓؿٕط َٔ ايٝٗٛزٹ، ؾكاٍ بعهِٗ : غًٛٙٴ عٔ 

تهطٖٕٛ، ؾكاَٛا ٚقاٍ بعهِٗ : ٫ تػأيٛٙ، ٫ ٜٴػُعٴهِ َا  ايطٚٔح،
ِٔ، سسِّثٓا عٔ  ؾكاّ غاع١ّ ٜٓفيطٴ،  ايطٚٔح،إيٝ٘ ؾكايٛا : ٜا أبا ايكاغ

ٞٴ، ثِ قاٍ : ؾعطؾتٴ أْ٘ ٜٛس٢  ُّٱ " إيٝ٘، ؾتأخطتٴ عٓ٘ ست٢ قعٹسٳ ايٛس
إْٗا اٯ١ٜ ايٛسٝس٠ ؼي  ٘ٛاإلسراء:  َّ  مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع

إٔ أَط  –أعًِ  ٚاهلل -ساي١ اٱداب١ إزي "ضبٞ"، ٚيعٌ ايػط اايكطإٓ اييت 
ايطٚح َٔ ؾإٔ اهلل ٚسسٙ ، ٚػيا اغتأثط بعًُ٘ زْٚهِ; ٫ٚ ضيهٔ إٔ 
ٜسضى ايعكٌ ايبؿطٟ َُٗا نإ يسٜ٘ َٔ عًِ َٚعطف َٚٗاضات َٚٔ 

ؾهٌ َا يس٣   حل جل مك لك خك حك جك ..ٖٓا ناْت تت١ُ اٯ١ٜ 
ايبؿط َٔ عًِ ؼي ايكسِٜ ٚاؿسٜح ٚاغيػتكبٌ إصيا ُأتٛٙ َٔ اهلل ٖٚٛ 

عًِ اهلل ، ؾع٢ً ايعبس إٔ ٜعطف سسٚز عكً٘ ؾ٬ ٜتكٛض أْ٘  قًٌٝ أَاّ
قس ساظ ايعًّٛ نًٗا ، ٚغيا  نإ َكسض  ايعكٌ ٖٛ اؿٛاؽ ٖٚصٙ 

ؾهصيو ايعكٌ ؾٗٛ قسٚز ، اؿٛاؽ) ايػُع ٚايبكط ٚ..( قسٚز٠ 
ػاٚظ سسٚزى ٫ٚ تهٝع ٚقتو ؾُٝا ٫ تػتطٝع٘ ،  ؼيؾ٬ ػٗس ْؿػو 

 تؿهطٚاؼي آ٤٫ اهلل ، ٚ ٫  تؿهطٚاسٜح " ٚع٢ً اغيٓٛاٍ ْؿػ٘ دا٤ اؿ
ؾًهٞ تػتُع بعكًو تعطف ع٢ً سسٚزٙ  ٚ ٫ تطًب َٓ٘ َا ،  62ؼي اهلل "

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

                                                           
 ٜٕ٘ٚالحديث "حسن " صحيح الجامع الصغير لأللباني  ٕٙ
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 أسسٖا : ٖٛ ايصٟ ٜٴعطف بايعكٌ ٚ .1
 ايجاْٞ : اغيعطؾ١ اييت ٫ ؼكٌ إ٫ بايػُع . .2
 63#َا ٫ غبٌٝ إزي َعطؾت٘ ٫ بعكٌ ٚ ٫ بػُع  ٚايجايح : .3

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

ؾُٔ ايٓعِٝ   64"بؿط قًبضأت ، ٫ٚ أشٕ مسعت ، ٫ٚ خطط ع٢ً 
 ضن٘  ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا،اؿكٍٛ ع٢ً َا ٫ خيطط عًٝو ؾه٬ّ إٔ تس

 ؾٓػأٍ اهلل ايهطِٜ َٔ ؾهً٘ .
: "  َٚٔ قٛض  ا٭َط بايٛقٛف عٔ  ايتؿهري ٚعسّ ا٫غرتغاٍ قٛي٘ 

َٳٔ  ٍٴ :  ٕٴ أسسٳنِ ؾٝكٛ َٳٔ  نصا خًَلٜأتٞ ايؿٝطا ، ست٢  نصا خًَل، 
َٳٔ  ٍٳ :  ٘ٹ . خًَلٜكٛ ٝٳٓتٳ ٝٳػتٳعٹصٵ باهللٹ ِٚي  65"ضبٻو ؟ ؾإشا بًَػ٘ ؾًِ

 
 
 
 
 

                                                           
 ٛص  ٜدرء تعارض العقل مع النقل لشيخ االسالم ابن تيمية ج  ٖٙ
 ٓٛٚٗرواه البخاري  ٗٙ
 ٕٖٙٚرواه البخاري  ٘ٙ
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 قٓاع١ ايؿهط

 :  ؾض/ ايط 2

ؾ٬ قبٍٛ إ٫ بكٓاع١، َُٗا نإ اغيكسض َُٚٗا ناْت اغيع١ًَٛ ، ؾُا 
٫ ٜسضن٘ بعكً٘ ٜطؾه٘ أٚ حياٍٚ ؼٜٛطٙ ٚؼًٜٛ٘ إزي َا ٜكبً٘ ، " ؾ٬ 
أؼذب ست٢ اقتٓع " ٚ " ٫ اتطى َؿاٖس٠ اؿطاّ ايؿ٬ْٞ ست٢ تكٓعين " 

يهٔ ايكٓاع١ َطًب ب٬ ؾو ٫ٚ اعرتاض يًػعٞ َٔ أدٌ ايكٓاع١، ٚ، 
چ ضبؾي ايكبٍٛ َٔ اهلل بايكٓاع١ ٖٛ اغيعيل ، ؾدايل ايعكٌ ٖٛ ا٭عًِ ب٘ " 

ؾهٌ َا دا٤ َٓ٘ ؾٝذب ،  ٗٔالملك:  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  
٬ حيٝؾي بهٌ ؾقبٛي٘ ست٢ يٛ مل ٜكتٓع ايعكٌ بصيو ؾايعكٌ قسٚز 

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

إشا َٚقع :"  قبٍٛ بعض ا٭سازٜح ايكشٝش١ ٚايكطحي١ َجٌ  قٛي٘  
ٕٻ ؼي إسس٣ دٳٓاسٳٝ٘ ؼي ايصټبابٴ ٝٳٓٔععٵ٘ ، ؾإ ُٹػٵ٘ ثِ ِي ٝٳػ  ؾٳطابٹ أسسٹنِ ؾًِ

اؿسٜح  ٚع١ً ايطؾض إٔ ٖصا غري َكٓع ٭ٕ ايعًِ 66زا٤ٶ ٚا٭خط٣ ؾٹؿا٤ٶ "
مل ٜٴجبت ايسا٤ ٚايسٚا٤ ؼي دٓاسٞ ايصباب، ًٜٚذأ ؾطٜل آخط إزي 

،  ايتؿهٝو ؼي قش١ اؿسٜح ٚيٝؼ ؼي ن٬ّ ايبؿري ايٓصٜط 
َٳٔ ٜتٛقـ عٔ ايتكسٜل بصيو ست٢ ٜٴجبت شيو ايعًِ اؿسٜح،  ٖٚٓاى 
نُا أقبشٓا ْػُع ْٚكطا َٔ ٜطؾض ايتكسٜل  ؼي عصاب ايكرب ْٚعُٝ٘ 

                                                           
 ٕٖٖٓرواه البخاري  ٙٙ
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يٛ ؾتشٓا قربّا ؾ٬ ْط٣ ؾ٦ّٝا َٔ شيو، أٟ أْٓا مل ْسضى  ٚايع١ً يسٜ٘ أْٓا
 شيو عٛاغٓا.

َٚجٌ أٚي٦و مل ٜسضنٛا سكٝك١ َا يسِٜٗ َٔ ْٹعِ، ؾٗٓاى ايهجري ػيا 
ٜ٪َٔ ب٘ ايبؿط ٚمل ٜطٚٙ ٚمل ٜسضنٛٙ ؾايهٌ ٜعطف ايّٓٛ ٜٚسضن٘، 
ٚايهٌ ٜ٪َٔ باغيٛت ٚٚقٛع٘ ٖٚصٙ ٚتًو مل ٜعطف سكا٥كٗا ايبؿط ست٢ 

ٌٗ ْطؾهٗا ست٢ إثباتٗا َٔ ايبؿط، ثِ أَط آخط ٖٚٛ إٕ اٯٕ، ؾ
اؿسٜح عٔ اـايل ٫ ٜٴُاثً٘ اؿسٜح عٔ اغيدًٛم ٚقس أؾاض اهلل 

 حك جك  .. ُّٱغبشاْ٘ ٚتعازي إزي ايكاعس٠ ايصٖب١ٝ ؼي شيو سٝح قاٍ 
، ؾٗٛ غبشاْ٘ يٝؼ نُجً٘ ؾ٤ٞ ؼي 85اإلسراء:  َّ حل جل مك لك خك

 ىل ُّٱ " اقطأ  قٛي٘ تعازي:نٌ ؾ٤ٞ ، ٚأَط أخري ؼي ٖصٙ ايكه١ٝ 
 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىممم خمحم جم يل
ؾأٍٚ قؿات اغيتكري اٱضيإ بايػٝب  ؾبسأ ب٘  3 - 2البقرة:  َّ جي يه

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

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

إْػإ خكا٥ك٘ ٚيهٌ ن٬ّ َربضات٘ ، َٚا ٜٓطبل ع٢ً شيو اغيٛقـ 
أٚ ايؿدل ٫ ٜٓطبل ع٢ً غريٙ ، ٚإ ا٫ؾرتاى بري ايبؿط ؼي قؿ١ أٚ 
دٓؼ أٚ يٕٛ أٚ دٓػٝ٘ ٫ ٜعين ايتطابل ، خاق١ سري ٜتعًل ا٭َط 

 بكه١ٝ خطري٠ أٚ بأْاؽ نجريٕٚ ) ضسيا ٬َٜري (.
سس ظطضي١ غريٙ ، ؾ٬ أإٕ ايتعُِٝ ٜٓاؼي ايعسٍ ، ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴأخص 

تٴػًب َٓ٘ اـري١ٜ بػبب غ٤ٛ أقطاْ٘ ؼي ايًٕٛ أٚ اؾٓؼ أٚ ايبًس، ٚؼي 
اغيكابٌ ٫ ٜٴعط٢ اـري١ٜ نٕٛ غريٙ َٔ بين دًست٘ أٚ ؾهً٘ َٔ 
اـرئٜ ، ؾ٬ إؾطاؿي ٫ٚ تؿطٜؾي ٚإصيا تسضٜب ايؿهط ع٢ً  ايعسٍ 

 ١ ٚايرتٜح ٚايتأْٞ .ٚايٛغطٝ
ٚأؾهٌ َا ضيهٔ عطن٘ نُٓٛشز يصيو ايعسٍ ٖٛ ايكطإٓ ايهطِٜ 

 ٚغري٠ ايػًـ ايكاحل ، 

 ُّٱ ؾاغتُع إزي ايكطإٓ ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ايؿعطا٤ ؾٝكٍٛ تعازي : "

 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 227 - 224الشعراء:  حط مض خض حض جض
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عطا٤ قاٍ تعازي بعسٖا ٚست٢ ٫ تسخٌ ؼي زا٥ط٠ ايتعُِٝ ؾتفيًِ بعض ايؿ   
  حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ :"َباؾط٠ 

 ، َّ  هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق

 يم ىم مم :   ثِ قاٍ   خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٚنصيو 
 حي  جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن
114النساء:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  ، 

 ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱٚسري ؼسخ عٔ أٌٖ ايهتاب قاٍ : 

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري

 75آل عمران:  َّ  حص .. هب مب

 ؾ٬ تعُِٝ ع٢ً أٌٖ ايهتاب .  ٘ٚ 

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

ٕٳ ٜٴًَٖكبٴ  إٔ ضدًّا ع٢ً عٗسٹ ايٓيبِّ "  نإ امسٴ٘ عبسٳ اهللٹ، ٚنا
ُٳاضٶا، ٚنإ  ٍٳ اهللٹ سٹ قسٵ دًَسٳٙ ؼي  ، ٚنإ ايٓيبټ ٜٴهشٹُو ضغٛ

َٳطٳ  َٶا ؾأ ٘ٹ ٜٛ ٞٳ ب ٘ٹ ايؿٻطابٹ، ؾُأت ِٻ  ؾذٴًٹسٳ،بٹ ٗٴ ّٔ : ايًٖ ٔٳ ايَكٛ َٹ ٌٷ  ؾكاٍ ضد
٘ٹ ؟ ؾكاٍ  ٘ٴ، َا أنجٳطٳ َا ٜٴ٪تٳ٢ ب ٓٵ ُٵتٴ إٖيا  ايعٳ : ) ٫ تٳًِعٳٓٴٛٙ، ؾٛاهللٹ َا عٳًٹ
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٫ َا أعفيُو ٜا ضغٍٛ اهلل! تًو ٖٞ ( ، أ67أْ٘ ٜٴشٹبټ اهلَل ٚضغَٛي٘
ايٓؿٛؽ ايهبري٠ ٚايعفي١ُٝ تٓفيط بؿُٛي١ٝ ٚتبشح عٔ اؾُاٍ ٫ عٔ 

 .ايهُاٍ

قاٍ ضدٌ  ٚغاض قشابت٘ َٔ بعسٙ ع٢ً ٖصا اغيٓٗر ٚإيٝو ٖصا اغيٛقـ : 
إٕ ؾ٬ْا ضدٌ قسم ؾكاٍ ي٘ ٌٖ غؽياؾطت َع٘؟  يعُط بٔ اـطاب 

١ًَ؟  قاٍ ٫. قاٍ ؾٌٗ ا٥تؽيُٓت٘ قاٍ: ؾٌٗ ناْت بٝٓو ٚبٝٓ٘ َعا قاٍ ٫.
ؾأْت ايصٟ ٫ عًِ يو ب٘ أضاى ضأٜت٘ ٜطؾع ضأغ٘  ع٢ً ؾ٤ٞ؟ قاٍ ٫. قاٍ
، ؾ٬ تعُِٝ ع٢ً ايطدٌ سيذطز ض٩ٜت٘ ٜكًٞ  68ٚخيؿه٘ ؼي اغيػذس. "

 ؼي اغيػذس.

يكس ٖٚبٓا اهلل قسضات ًَٚهات عك١ًٝ َٔ أدٌ  تٛدٝٗٗا ٚاغتجُاضٖا 
سازت عٔ ايططٜل ٚغًهت غري  ع٢ً أَجٌ ٚأَتع قٛض٠ ،َٚت٢ َا

ططٜل ضب ايعاغيري ؾ٬ تٓتفيط َٓٗا إ٫ ايؿٛى ٚاؿٓفيٌ ؼي ايسْٝا قبٌ 
 اٯخط٠ .

ع٢ً سري ْؿرتٟ أدٗع٠ ؾٓشٔ ع٢ً ٜكري إٔ أؾهٌ ططٜك١ يًشكٍٛ 
إْتادٗا ٖٛ ٚؾل ٚقؿ١  ) نتايٛز ( قاْعٝٗا ست٢ يٛ نٓا غري أقك٢ 

                                                           
 ٓٛٚٙرواه البخاري  ٚٙ
األثر وماَل إلى  لهذا  أكثر من طريق ، وقد خرَّج الشيخ األلباني رحمو اهلل طريقاً ىذا األثر لو " ٛٙ

 http://www.ahlalhdeeth.com" الحمادي .تصحيحو
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ٚهلل  –ِ ٚأخرب ، ؾهصيو َكتٓعري سيا ؼي تًو ايٛقؿ١ يعًُٓا بأِْٗ اعً
اٱْػإ عًٝ٘ ايطدٛع إزي قاْع٘ ٚايتعطف ع٢ً اغيٓٗر  –اغيجٌ ا٭ع٢ً 

 غعس سٝا٠ هلصا اغيدًٛم.أاغيٓاغب يًشكٍٛ ع٢ً أؾهٌ ٚأطيٌ ٚ
 ؾٌٗ غٝكبٌ عكًو شيو ؟

ٖهصا ْهٕٛ قس قٓعٓا ؾهطْا ايصاتٞ، بكٞ نٝـ ضيهٔ     
 ؾٗصا ي٘ ؾإٔ آخط  ايػٝطط٠ ع٢ً اٯخطٜٔ ٚتػٝريِٖ ٚؾل ؾهط َعري ،
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قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما ال يريدون، ولكنك لن 
 تستطيع إجبارهم على التفكير إال فيما يريدون

زاخٌ ايؿكٌ اغيسضغٞ ٚبعس َطٚض أنجط َٔ ؾٗط ع٢ً بسا١ٜ ايسضاغ١ ، 
ح زاخٌ ايؿكٌ ؾسْٞ ٚنع أسس ايط٬ب أثٓا٤ ٚنعاز٠ اغيسضغري ايؿط

ايؿطح ، ؾهً٘ تػري غطساْ٘ ٜعزاز اٖتُاَ٘ بسأ ٜكٌ قًت يعً٘ ايّٝٛ 
تعبإ َٔ أَٛض ٫ ْعًُٗا َٚٔ ايػس تهطضت ْؿؼ ايكٛض٠ ٚبعسٙ ٚاغتُط 

 ايٛنع ٖهصا ٚايطايب ٜعزاز ٚنع٘ غ٤ّٛا ؾكطضت إٔ أتهًِ َع٘ .
 ع٘ ع٢ً اْؿطاز:بعس ْٗا١ٜ ايسضؽ طًبت ايطايب ٚدًػت َ

ؾ٬ٕ أْت طايب دٝس َٚٔ عا١ً٥ َعطٚؾ١ ؼي اغيٓطك١، ٚقس نٓت دٝسّا 
 ؼي بسا١ٜ ايعاّ، َا ايصٟ سكٌ ؟

 ٫ ؾ٤ٞ ٜا أغتاش ٫ ؾ٤ٞ.

 ٚيهٓو تػريت نجريّا ؼي ايؿرت٠ اـري٠.

 يعًٞ فٗس َتعب ٚاستاز إزي بعض ايطاس١ ؾكؾي.

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

 ٫ تؿػٌ بايو ٜا أغتاش .

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

 َؿانٌ َٓعي١ٝ  -

- ٫ 

 َؿانٌ َاي١ٝ. -

- . ٫ 

 تػٝري ا٭قسقا٤. -

 قُت ٚطأطأ ضأغ٘ إزي ا٭غؿٌ . -

 ....  َع ايػ١َ٬ .ؾهطّا ٜا -

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

 قاي٘ أ٫ب :
يكس تعطف أبين ع٢ً أقسقا٤ ايػ٤ٛ ٚأقبشٛا َع٘ طٍٛ ايٛقت ٖٚٛ 
ٜػاٜطِٖ ٚضيؿٞ َعِٗ ٫ٚ ٜطز هلِ طًب ، بٌ إْ٘ ٜعٌُ بعض ا٭ؾٝا٤ ؼي 

ِ ِٖٚ يٝػٛا َع٘ ؼي اغيٓعٍ ٚنأِْٗ ٜتشهُٕٛ ب٘ عٔ اغيٓعٍ إضنا٤ا ٶ هل
 بعس ) ضضيٛت نٓرتٍٚ( يكس غٝططٚا عًٝ٘ ؾأقبض ٜعٌُ هلِ َا ٜطٜسٕٚ .

ؾاغتٛقؿتين ن١ًُ " ضضيٛت نٓرتٍٚ " ؾٗصٙ يٮدٗع٠ ٚيٝػت يًبؿط ثِ 
ن١ًُ " غٝططٚا عًٝ٘ " ٚزاض  ؼي شٖين:  ٌٖ ضيهٔ تػٝري اٱْػإ 

؟  ٚنٝـ ضيهٔ ايػٝطط٠ ع٢ً اٱْػإ  اختٝاضّٜا بايطضيٛت نٓرتٍٚ
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 َٔ قبٌ غريٙ ؟

ٚبعس تأٌَ اتهض إٔ ايكه١ٝ يٝؼ َتعًك١ بايؿطز ؾكؾي ، بٌ ضسيا ناْت 
ع٢ً َػت٣ٛ أنرب ٚامشٌ، يتؿٌُ اؾُاعات ٚايسٍٚ ٚاجملتُعات ، 
ٚاقكس قه١ٝ ػٝري ايطأٟ ايعاّ مٛ قه١ٝ َع١ٓٝ باػاٙ َككٛز هلسف 

تػري اػاٖات ايطأٟ ايعاّ   ٚؾل َٓفي١َٛ َطًٛب، ٚبعس ؼكٝل اغُيطاز ت
 َسضٚغ١ .

ؾع٢ً غبٌٝ اغيجاٍ : قه١ٝ أؾػاْػتإ : مت تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ حملاضب١ 
ؾهاٍ َٚٓٗا ايكتاٍ ) ايطٚؽ ْٚكط٠ اجملاٖسٜٔ َٚػاعستِٗ بؿت٢ ا٭

ُا نإ َسعَّٛا ؾٜٓا ايعذب أاؾٗاز ( ، ٚبعس إٔ ؼكٝل اغيطًٛب ، ض
ٚاهلل أعًِ  –ٕ  َػُّٓا أقبض َػطَا ، ٚايػبب أقبض قاضبّا ، َٚا نا

ٖٛ تػري  احملتٌ ، َٚجًٗا نصيو قه١ٝ ايبٛغ١ٓ ٚاهلطغو ، َٚجًٗا  –
 قه١ٝ ايؿٝؿإ  ٚغريٖا نجري .

ٚايكه١ٝ ٫ تتعًل باؾٗاز ٚاجملاٖسٜٔ ؾكؾي ، بٌ ست٢ ؼي ايكهاٜا 
ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطع١ٝ اسٝاْا ، ؾُا نإ َتؿل ع٢ً ؼطضي٘ أقبض 

ٚدا٥عّا   ، َٚا نإ َطؾٛنّا  ادتُاعّٝا ٚعطؾّا أقبض َكب٫ّٛ بٌ  َباسا
َٚطًٛبّا ، بٌ ست٢ ؼي ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ   ، ؾؿٞ ٚقت َٔ ا٭ٚقات 
اقتٓع ايهجري إٔ ايعطام ضيتًو أغًش١ زَاض ؾاٌَ ، ٚبعس ؾرت٠ َٔ 
ايعَٔ ْؿ٢ اغيجبتٕٛ ٚأعًٓٛا إٔ ايعطام ٫ ضيتًو تًو ا٭غًش١ ، َٚع شيو 

ايعكاب ع٢ً ايؿعب ايعطاقٞ ، َٚجًٗا ؼي يٝبٝا ٚغٛضٜا َٚايٞ بكٞ 
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 ٚغريٖا نجري .
ْعِ يٝؼ قشٝشّا إ ْسعٞ أْٓا نش١ٝ َ٪اَط٠  ٚيهٔ َٔ اغيِٗ 

ٚغا٥ٌ تػتٗسف ايػٝطط٠ ع٢ً غيُاضغات ايتأنٝس ع٢ً ٚقٛعٓا نش١ٝ 
ايؿهط ٚتٛدٝٗ٘ مٛ أٖساؾِٗ ، قشٝض إٔ ٖٓاى ؾطٜل ؾتض اهلل ع٢ً 

 –ٚإٕ ناْٛا  –ِ إزي َعطؾ١ اؿل ٚاتباع٘ ، ٖٚ٪٤٫ بكريتِٗ ٚأضؾسٖ
ِٖ ايٛقٛز اييت ؼتاد٘ ا٭١َ يتهؿـ اؿكا٥ل ٚتٓري ايططٜل ،  –ق١ً 

َٚٔ أدٌ اغيػا١ُٖ ؼي تهجري ٖ٪٤٫ َٚػاْستِٗ َٚس دػٛض اـري َعِٗ 
 نإ ٖصا اغيكاٍ 

ٚاغيككٛز ٖٓا بٝإ ايططم ٚا٭غايٝب اغيػتدس١َ ؼي تٛدٝ٘ اٯخطٜٔ ، 
 عٞ ؼي تٛـيٝؿٗا ؼي اـري ٚؼكٝل َكاقس ايؿطٜع١ .ٚايػ

ٚايٛغا٥ٌ يٝػت ٚيٝس٠ ايػاع١، ٚيهٓٗا ْتاز غٓٛات ٚخربات بؿط١ٜ، 
ٚاؿكٝك١ أْ٘ قبٌ ايتذاضب ا٫ْػا١ْٝ ٖٓاى نتاب ضب ايرب١ٜ ٚغ١ٓ 

 ، اييت  ؾٝٗا ايبٝإ ايٛانض يتًو ايططم ٚايٛغا٥ٌ . ٖازٟ ايبؿط١ٜ 
ٛغا٥ٌ بأنجط َٔ أغًٛب  ، َٚٔ أِٖ ٚايؿطع اؿهِٝ تعطض يتًو اي

 تًو ا٭غايٝب :
 . ا٫ع٬ٕ قطاس١ عٔ تًو ايططٜك١ 
 . ًُٞايتطبٝل ايع 
 . ا٫ؾاض٠ إزي ػياضغات يتًو ايططٜك١  ٚاثطٖا 
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" ٚغتتهض تًو ا٭غايٝب َٚسي٫ٛتٗا ؼي ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٔ خ٬ٍ 
. غا٥ٌ ايعؿط ؼي تٛدٝ٘ اٯخطٜٔ "ايٛ

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

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

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

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

 ، 

ٖٚصٙ ٜؿرتى ؾٝٗا ايهجري َٔ ايٓاؽ  إٕ مل ٜهٔ نًِٗ ،  ٖٚصٙ  
 ايطبٝع١ ٚتًو اـكا٥ل إصيا تسضى بإسس٣ ايٛغًٝتري  أٚ نًُٝٗا : 

عٔ اٱْػإ ، ؾاـايل ٖٛ ايٛغ١ًٝ ا٭ٚزي  : َا ؼسخ ب٘ خايل اٱْػإ 
14الملك:  َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱا٭عًِ باـًل  

  ىي ني مي زي ري ٰىقٛي٘ تعازي ؾُٔ أَج١ً شيو   
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
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 َّ مح جح مج حج مث هتمت خت  حت جت هبمب خب
 14آل عمران: 

 . 

  . ايٛغ١ًٝ ايجا١ْٝ  : ايسضاغات ايبؿط١ٜ ٚايتذاضب اٱْػا١ْٝ 
ري إٔ ا٭ٍٚ دعَّا قشٝض ، ؾ٬ تسخً٘ استُا٫ت ٚايؿطم بري  ايططٜك

اـطأ، بُٝٓا ايجاْٞ ) باعتباضٙ ايبؿطٟ ( ؾٗٛ قابٌ يًكٛاب ٚقابٌ 
يًدطأ ٜٚتأثط بعٛاٌَ نجري٠ َٓٗا اخت٬ف ايب١٦ٝ ٚاخت٬ف ايرتب١ٝ 

 ٚغريٖا .

دل ٖٚصٙ ؽتًـ َٔ فتُع إزي آخط ، َٚٔ َس١ٜٓ إزي أخط٣ ، َٚٔ ؾ
ٯخط ، ٚيهٔ مث١ أَٛض َؿرتن١  ٚقِٝ ؼي نٌ فتُع  ، ضيهٔ 
َعطؾ١ ٖصٙ ايكِٝ ٚتًو ا٭َٛض عٔ ططٜل ايسضاغات ايط١ًٜٛ ٚاغي٬سفي١ 

 ايسقٝك١ .

  : 
 ٖٚٛ ايجُط٠ اييت ٜػع٢ إيٝٗا َٔ ٜػتدسّ ايتٛدٝ٘ .

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

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

 ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ُّٱ 
 39الحجر:  َّ  ىق يف

  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱ 
 َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ

 212البقرة: 

 جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ 
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ

 َّ مح جح مج حج مث هتمت خت  حت جت هبمب
 14آل عمران: 

األنعام:  َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ ... ُّٱ 

122 

  خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ 

األنعام:  َّ..  حطمض خض حض جض مص

137 

 48األنفال:  َّ .... ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱ 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي... ُّٱ 
 37التوبت:  َّ ّٰ ِّ
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يونس:  َّ مح جح مج حج مث  هت مت خت... ُّٱ 

12 

 من خن حن جنمم  خم حم جم هل مل خل حل جل.. ُّٱ 

 33الرعد:  َّ جي ٰه مه جه هن

 8فاطر:  َّ ..  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن..  ُّٱ 
 37غافر:  َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئجئ

 َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ ُّٱ 
 14محمد: 

ع٢ً إٔ ايعبس ٫ ٜٴكسّ ع٢ً  ٖصا ايهِ َٔ  اٯٜات ٜٴعطٞ ز٫ي١ ٚانش١ 
عٌُ إ٫ سري ٜؿعط إٔ ؾٝ٘ َكًش١  أٚ َٓؿع١ أٚ َتع١ ي٘ ، َٚٔ ٖٓا 
ُٴداَطب ٚتػٝري ؾهطٙ عٔ اغيٛنٛع  ؾ٬بس َٔ بٝإ اغيكًش١ ٚاـري يً
ٚإقٓاع٘ ظس٣ٚ اـري١ٜ ٚاغيٓؿع١ ي٘، َٚا مل حيكٌ شيو ؾًٔ تػتطٝع 

ؾُع ظٚاٍ ايكٗط ٜطدع تػٝري ا٫ػاٙ ست٢ يٛ اغتدسَت ايك٠ٛ ٚايكٗط ، 
 . 69ايعبس إزي َا جيب َٚا ٖٛ َكتٓع ب٘

ٖٚصا ايه٬ّ اٜكٔ ب٘ ايبؿط سسٜجّا ، ٚـيٗط ايعسٜس َٔ ايٓفيطٜات اييت 
تكٍٛ : ٫بس َٔ تػٝري ايكٓاعات  ٚا٭ؾهاض قبٌ تػٝري ايٛاقع ، ٚيعٌ 

                                                           
جهاد والتعذيب ، وىذا ما فعلو قد تستخدم القوة احيانا في زرع القناعات وتغيير االتجاىات ، بعد اإل ٜٙ

 ير مستمرة وغير فعالة مع اصحاب القيم والمبادئ الراسخة .الشيوعيون وغيرىم ، لكنها في النهاية غ
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ا٫غتعُاض اؿسٜح  اقتٓع بٗصا،  ؾبعس ايتذاضب اغيطٜط٠ بسأ بايػعٚ 
 يػ٢ ؾهط٠ ايػعٚ ايعػهطٟ إ٫ عٓس ايهطٚض٠ . ايؿهطٟ ٚأ

ٚغيا ناْت تًو طبٝع١ بؿط١ٜ نإ ٫بس َٔ ايتعٜري ست٢ ؼي اـري 

 ىت نت مت زت رت يب ىب  .... ُّٱ"  ٚاؿل ، قاٍ تعازي :
 َّ  يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت

7الحجراث:   

ٖٚصا َا صياضغ٘ ؼي سٝاتٓا اي١َٝٛٝ َع أْؿػٓا ٚابٓا٥ٓا ٚنٌ َٔ ْطٜس ،  
بكه١ٝ َا ، ػس أْا لتٗس ؼي ؼبٝب ا٭َط ي٘ ٚبصٍ اؾٗس ؼي إقٓاع٘ 

تعٜري ايكه١ٝ ، ٚع٢ً َكساض لاسٓا ؼي شيو ٜهٕٛ ايعطا٤ ايبعسٟ، أٚ 
ع٢ً َكساض لاسٓا ؼي تػٝري ؾهطٙ مٛ تًو ايكه١ٝ ٜهٕٛ تػٝري 

 اػاٖ٘.
ٚؼي عكطْا اؿسٜح َٚع ايتكسّ ايتهًٓٛدٞ ٚعكط ايػطع١ أقبشت 

ري٠ َٚتٓٛع١ َٚتذسز٠ ، ٚنًٓا ًُٜؼ شيوؾٕٓٛ ايتعٜري نج

 

ْلَكاِفرِيَن "  آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرنَا َواْسَمُعوا َوِل يَا أَي َُّها الَِّذيَن 
ٗٓٔالبقرة: (َٗٓٔعَذاٌب َأِليٌم )

                                                           
 . راجع مقالنا " مفتاح الشيطان " ٓٚ
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وا العَنَب الَكْرَم . فإنَّ الَكرْ : "  قال   ٔٚ" َم الرجُل المسلمُ ال ُتَسمُّ

ع٢ً ايٓؿؼ غًبّا أٚ اجيابّا ، ٫ٚ  اتأثريٖ اٚ، ٚهل اي٘ َسيٛهل ١نٌ يؿفي
ٜٓبػٞ إيػا٤ تأثري  اختٝاض ا٭يؿاـي ع٢ً اغيكابٌ، َٚٔ أدٌ تػٝري ايكٓاعات 
بايؿهط٠ ٚقبٛهلا، َع أْٗا َطؾٛن١ ٚغري قشٝش١ ٜٴػتدسّ تػٝري 

ؿؼ أٚ ٜتشٍٛ إزي تأثري اغيكطًشات ٚايهًُات يٝكٌ تأثريٖا ع٢ً ايٓ
يٝؿطبٔ أْاؽ َٔ أَيت : "    اجيابٞ بسٍ ايػًيب ، َٚٔ شيو قٛي٘ 

، ؾًهٞ ٜتِ قبٍٛ ؾطب اـُط ) َع  72.." امسٗا بػرياـُط ، ٜػُْٛٗا 
ايعًِ بتشطضيٗا ( ٜٴػتبسٍ باغِ آخط َكبٍٛ ٚقبٛب ؾبسٍ اـُط ٜٴكاٍ 

 " َؿطٚبات ضٚس١ٝ " أٚ غريٖا َٔ ا٭مسا٤ .

اٍ عٔ اـُط  ٜٷكاٍ عٔ غريٙ ، ؾبسٍ " ايطبا " تٷػ٢ُ " ؾٛا٥س " َٚا ْٜك
،ٜٚعبٻط عٔ 73ٚبسٍ اغيٓهط  اـطأ ٚبسٍ ايؿاغل اغيططب ٚضسيا اغيُجٌ 

ايعْا باؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ٚبسٍ اؿسٚز ايؿطع١ٝ ايكٛاْري ٚغريٖا نجري 
74 

                                                           
 ٕٕٚٗرواه مسلم  ٔٚ
 ٗ٘ٗ٘صحيح الجامع لأللباني  ٕٚ
 ليس جميع الممثلين والمطربين ، وإنما الغالب  ٖٚ
 اتمنى أن ينبري لنا من يجمع المصلحات الحالية ويقارنها بأصلها. ٗٚ
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َٚع ايٛقت تكبض اغيكطًشات اؾسٜس٠ ٖٞ ايػا٥س٠ ، ٚتهٝٝع 
١ًٝ َٚع٘ ٜٴُش٢ ايتأثري ايػًيب يتًو اغيكطًشات ، اغيكًشات ا٭ق

 ؾٝكبض َٔ ضياضؽ تًو ا٭عُاٍ َكبٍٛ بٌ ٚضسيا قبٛب ٚػيسٚح .

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

ٕ ٜهٕٛ أؿٔ عذت٘ َٔ بعض ، ٚأقهٞ ي٘ ع٢ً مٛ ٚيعٌ بعههِ أ
ػيا أمسع ، ؾُٔ قهٝت ي٘ َٔ سل أخٝ٘ ؾ٦ٝا ؾ٬ ٜأخص ، ؾإصيا أقطع 

ٖهصا تهٕٛ ْتٝذ١ ايًشٔ " ؾأقهٞ ي٘ " أٟ ،  75"ي٘ قطع١ َٔ ايٓاض
حيكٌ ع٢ً َا ٜطٜس ٚإٕ مل ٜهٔ سكّا ، ؾإشا نإ ٖصا عٓس خري 

٬ت َٚٓاـيطات ٚسٛاضات ايبؿط ؾهٝـ بػريٙ، َٚا ْؿاٖسٙ َٔ ؼًٝ
خري ؾاٖس ع٢ً شيو ، ؾا٭خباض ٚاسس٠ ، ٚيهٔ يهٌ قٓا٠ ؼًًٝٗا 
ٚايصٟ تػع٢ َٔ خ٬ي٘ إزي اٜكاٍ ضغايتٗا ٚظضعٗا ؼي شٖٔ اغيؿاٖس، 
ٚتػتدسّ ؼي شيو ايًشٔ ؼي ايكٍٛ ، نُا أْٗا تػتهٝـ ٚؼاٚض َٔ 

ط ٜطغذ قُٝٗا َباز٥ٗا َٚا تػع٢ إيٝ٘ ، ٚنٌ ٖصا ٚشاى زٕٚ إٔ ٜؿع
 اغيكابٌ بصيو ، ٚتًو ٖٞ خطٛض٠ ايًشٔ . 

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

ٚي١ًٝ، ؾ٬ ٜأتٝ٘ عٓ٘ إ٫ َا حيب، ثِ زعاٙ ؾكاٍ: )تسضٟ مل سبػتو 
َٳا َأخٳافٴ عٳ٢ًَ :"  قاٍ  ٫! قاٍ: )إٕ ضغٍٛ اهلل  :عين؟( قاٍ ٛٳفٳ  ٕٳٸ َأخٵ ٔإ

ِٳ ٓٳاؾٹلٳ اِيعٳًٹٝ ُٴ َٳٸ١ٹ اِي ٙٹ اُ٭ َٓاؾكا عًِٝ  ، ثِ قاٍ: )خؿٝت إٔ ته76ٕٛ"ٖٳصٹ
َ٪َٓا،  سصضْا َٓ٘، ٚأضدٛ إٔ تهٕٛ ايًػإ، ٚإٔ ضغٍٛ اهلل 

 .ؾامسض إزي َكطى
أْ٘ أنجط َا خياف عًٝٓا ، َٚا شاى ٚاهلل أعًِ إ٫ ـؿا٥٘ ٚتًبػ٘ سيا 

ػؿٝ٘ ٚقسضت٘ ع٢ً ؼٜٛط ايباطٌ ٚػيا دا٤ ؼي تؿػري اغيٓاؾل عًِٝ يٝ
 .77ٜعريِٖ بؿكاست٘ ٚبٝاْ٘ ٜهًِٗ ظًٗ٘ايًػإ 

 

أْ٘ قاٍ يؿدل أْ٘ مث١ ٚي١ُٝ ؼي  78ػيا ٜٴصنط ؼي ايٓٛازض إٔ اؾعب
اغيهإ ايؿ٬ْٞ ) ٖٚٛ غري قازم ( ، ؾصٖب ايطدٌ ٚمل ٜطدع ، ثِ 

                                                           
وفي رواية كل منافق عليم اللسان  صححو السيوطي في الجامع الصغير  واحمد شاكر في مسند  ٙٚ

  االمام أحمد وغيرىم
 محمد ابو زىرة  في مقدمة كتابو : تاريخ المذاىب المعاصرة  ٚٚ
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ٖب ٚمل ٜٚطدع ٚثايح ٚضابع ، ٚغيا ضأ٣ اؾعب اِْٗ أخرب ضد٬ّ آخط ؾص
 ٜصٖبٕٛ ٚمل ٜعٛزٚا قاٍ : يعً٘ مث١ ٚي١ُٝ ؾع٬ّ ؾصٖب إزي اغيهإ .

خطط ايٛغا٥ٌ ٚانجطٖا تطبٝكّا ع٢ً طيٝع اغيػتٜٛات ٚؼي كتًـ أَٔ 
اجملا٫ت ْفيط١ٜ " نصٸب نصٸب ست٢ تٴكسٽم " ، ٚ أـيٓٓا عاد١ إزي 

ٚاييت ضغدت اَٛض قس ٫ تهٕٛ قشٝش١ َطادع١ بعض ا٭َجاٍ يسٜٓا 
ؾُج٬ّ " َا ؼي زخإ َٔ غري ْاض " " سبٌ ايهصب قكري " ، ٚايٛاقع 
ٜؿٗس أْ٘ ٜٛدس غشب َٔ ايسخإ ٚب٬ ْاض، نُا ٜٛدس بعض ايهصب 

 ايصٟ اغتُط يكطٕٚ َٔ ايعَٔ ست٢ انتؿؿت اؿكٝك١ .
١ًَٛ إٕ تهطاض أٟ قه١ٝ ٜعطٞ ضغاي١ ؼي ايعكٌ اي٬ٚاعٞ  ٜٚطغذ اغيع

ؼي ايعكٌ ايٛاعٞ ٜٚسؾع قاسبٗا إزي تبين َٛقـ أٚ قٍٛ ٜٚساؾع عٓ٘ 
 بؿس٠ ٜٚطز نٌ َٔ ٜٓهط ٖصا ايكٍٛ أٚ ٜػتٗذٔ شاى ايؿعٌ .

 50يكس ؼسخ ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ  قه١ٝ " ايك٠٬ " ؼي أنجط َٔ 
َٛنعّا ، ٖٚصا ب٬ ؾو َ٪ؾطّا ٚانشّا ٚزي٬ّٝ قاطعّا ع٢ً عفي١ُ ؾأْٗا 

ٜٔ ، َٚجًٗا ايكٝاّ ٚايعنا٠ ٚاؿر ٚغريٖا ، َٚٔ ٚاُٖٝتٗا ؼي ايس
 اغيعطٚف إٔ َ٪ؾط ايعسز ؼي ايكطإٓ زيٌٝ ع٢ً ا٭١ُٖٝ.

                                                                                                                        
ىو شخصية ذات أصل حقيقي يدعى : شعيب بن جبير، وقد ولد في سنة تسع من  أشعب ٛٚ

)   المهدي، وقد ُعّمر أشعب حتى أيّام خالفة عثمان بن عفانمماليك بوه من الهجرة، وكان أ
http://ar.wikipedia  ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia/
http://ar.wikipedia/
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َٚٔ اغيِٗ ايتؿطٜل بري ايتهطاض ٚايٓػذ ، ؾايٓػذ إعاز٠ اغيع١ًَٛ 
بايططٜك١ ْؿػٗا أَا ايتهطاض ؾٗٛ إعاز٠ اغيع١ًَٛ أٚ ايكه١ٝ بططم 

 كتًؿ١ َٚتٓٛع١ .
٬ أـئ أْ٘ َط ع٢ً ايبؿط١ٜ َجً٘ اغتدساَا أَا ؼي ايعكط اؿسٜح ؾ

يٛغ١ًٝ ايتهطاض ، ؾتك١ٝٓ ايكٛت ٚايكٛض٠ ٚاؿطن١ ٚاـسع  ٚتٓاقٌ 
اغيعًَٛات اتاس١ ايؿطم ايهجري٠ يتكسِٜ اغيع١ًَٛ أٚ ايكه١ٝ بكٛض٠ 
كتًؿ١ شياَا ، ٚضسيا بعهؼ اؿكٝك١ ، ؾع٢ً غبٌٝ اغيجاٍ " تعاٍ إزي 

إزي سٝح ايٓهب١ " ، أٚيٝؼ ايتسخري سٝح ايٓه١ٗ " ٚاؿكٝك١ " تعاٍ 
ْهب١ باعرتاف أطبا٤ ٚعك٤٬ ايعامل ، َٚجًٗا قه١ٝ ا٫ضٖاب ٚقه١ٝ 
ايكسٚات ، َٚٔ أؾٗط ا٭َج١ً ؼي ٖصا اغيٛنع بايصات  قه١ٝ اٚ قهاٜا 
اغيطأ٠ ايعطب١ٝ أٚ اغيػ١ًُ أٚ ايؿطق١ٝ ، ؾٗٞ َفي١ًَٛ أٚ َٗه١َٛ اؿكٛم 

ٔ اجملتُع ٖٚٞ َفي١ًَٛ  ٖٚٞ َفي١ًَٛ َٔ ايطدٌ ٖٚٞ َفي١ًَٛ َ
 ايعازات ٚايتكايٝس ٚغًػ١ً ط١ًٜٛ عطٜه١ تٴكسّ يًُذتُع عرب :

 . َػًػ٬ت زضا١َٝ 
 . بطاَر سٛاض١ٜ 
 . أخباض اْتكا١ٝ٥ 
 . قٛض  إدطا١َٝ 
 . َكاب٬ت ١َٜٝٛ 
 . ؼ٬ًٝت ْػا١ٝ٥ 
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 غريٖا نجري ٚ 
ؾبعس ٖصا ايهِ اهلا٥ٌ ٚاغيربَر ٫ تػتػطب إ ٜهٕٛ َٔ بٝٓٓا َٔ ٜطزز 

و ايكه١ٝ ٜٚٓانٌ َٔ ادًٗا بك٠ٛ َٔ اؾٓػري ، ٫ٚ تػتػطب سري تً
ٜتػري ٖصا اغيتشسخ بعس  اغيطادع١ ٚ اغُيساضغ١  ٚاغيٓاقؿ١ ؾتٓذًٞ ي٘ 

 اؿكٝك١ ٜٚفيٗط ي٘ اغيػتٛض .

  قاٍ تعازي :

  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس ....  ُّٱ" 
 21األعراف:  َّ جف مغ جغ

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ُّٱ

 121طه:  َّ ني مي

َٔ ايسٚاؾع ايػطٜع١ٜ يٲْػإ سب ايؿهٍٛ ٚايػعٞ ؼي انتؿاف 
اجملٍٗٛ ٚاؿطم ع٢ً َعطؾ١ اغيُٓٛع ، ٚنُا ٜكٛيٕٛ " نٌ ػيٓٛع 
َطغٛب " ، ؾتؿاقٌٝ ا٭سساخ ٚزٚاؾعٗا قس ؽؿ٢ ٚسٝٓٗا تبسا ضس١ً 

يو ايبشح ٚسب اؿكٍٛ ع٢ً اجملٍٗٛ ػيا ٜٴعطٞ ايؿطق١  يكبٍٛ ش
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 اجملٍٗٛ َٔ أٟ َكسض  ٚبأٟ ؾهٌ يتشكٝل ا٫ؾباع ايؿهٛيٞ يًعبس .

 أٍٚ َٔ عطف تًو اؿكٝك١ ٖٛ ايؿٝطإ ، ؾاغتدسَٗا َع آزّ 
ؾكاٍ ي٘ : إصيا ْٗاى اهلل عٔ تًو ايؿذط٠ خٛؾّا إٔ تهٕٛ ًَهّا أٚ َٔ 
َٴبٓطٔ ٖٚٛ : غياشا ْٗاى اهلل عٔ ا٭نٌ َٔ ٖصٙ  اـايسٜٔ ، ٚمث١ غ٪اٍ 

يٝؼ يسٜ٘ إداب١  ، ٚغيا نإ  ؟ ػيا أثاض ؾهٍٛ آزّ ايؿذط٠ 
ٚاؾ١ٝ، دا٤ ايؿٝطإ يٝكسّ ي٘ ا٫قرتاح ايصٟ ٫ ضيهٔ ايتأنس َٓ٘ إ٫ 

 با٭نٌ َٔ ايؿذط٠ ) ٖٚٛ َا ٜػع٢ إيٝ٘ ايؿٝطإ (    

َٚٔ ٖصا ايباب تسخٌ ايهجري َٔ ايكِٝ ٚاغيباز٨ زٕٚ إٔ ٜؿعط اغيكابٌ ، 
ايٛقا٥ع اييت ٫ ٜػتطٝع ايؿطز َعطؾ١ ؾٗٓاى ايهجري َٔ ا٭سساخ ٚ

سكا٥كٗا ٚزٚاؾعٗا ، ؾٝدطز يٓا احملًًٕٛ يٝهعٛا ايٓكاؿي ع٢ً اؿطٚف  
َٳٔ ٜهع ايٓكاؿي ٖٛ َٔ جيعٌ ايه١ًُ تٴكطا نُا  ، َٚٔ اغيتؿل عًٝ٘ إ 

 ٜطٜس ٖٛ .

ٚاغيتأٌَ ؼي سٝات٘ غ٬ٝسقي ايهِ اهلا٥ٌ َٔ اؿكا٥ل ٚايٓفيطٜات ٚاييت 
ين َٛقؿ٘ ع٢ً ن٥ٛٗا  يٝؼ َكسضٖا اغيع١ًَٛ تكطف ع٢ً أغاغٗا ٜٚب

 بصاتٗا ٚإصيا ططٜك١ ؼًًٝٗا ٚ تربٜط زٚاؾعٗا. 
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 َّ جم يل ىل مل خل  جم هل مل خل حل ُّٱ" 
91 - 91الحجر:   

ٔٔ عبإؽ   ٕٳ عٹهٹريٳ  }عٔ اب ٔٳ دٳعٳًُٛا اِيُكطٵآ ٌٴ {اٖيصٹٜ .قاٍ ِٖ أٖ
َٳٓٛا ببعهٹ٘  79ٚنَؿطٚا ببعهٹ٘ . ايهتابٹ، دٳعٻ٩ٴٚٙٴ َأدعا٤ٶ، ؾآ

ٖؽي نٓا ؼي كِٝ أيباْٝا ) اٍٚ كِٝ بعس غكٛؿي 1413ؼي قٝـ  عاّ 
ايؿٝٛع١ٝ ( ، ؾاخربْا أسس ا٭خ٠ٛ ٖٓاى إٔ ايػطب طًب َٔ اؿه١َٛ 

ٚظاضات ٖٞ ايسؾاع ٚايرتب١ٝ ٚا٫ع٬ّ ٚتطى ايبك١ٝ  ١اؾسٜس٠ ث٬ث
 ! ١يًشه١َٛ ؽتاض َٔ تؿا٤ ، ٚيو إٔ ؽُٔ غياشا ٖصٙ ايج٬ث

سري تٴعطض عًٝٓا قهاٜا ٚأسٛاٍ اغيػًُري َٚا ٜٴعاْْٛ٘ َٔ قتٌ  
ٚتؿطٜس، ؾإْ٘ ٜٴطًب َٓا اغيػاعس٠ اٱغاث١ٝ ؼي ا٭نٌ ٚايؿطب ٚاـٝاّ 
ٚغريٖا َٔ اغيازٜات ، أَا اغيػاعسات اؾٖٛط١ٜ ؼي بٓا٤ اٱْػإ 
ٚق٬س٘ ؾ٬ تٴكسّ يٓا ، ٚتبك٢ ؼي أدٓس٠ ؾطٜل َعري ٚد١ٗ َتدكك١ ، 

٬سقي أْا لُع تربعات يتًو اغيػاعسات اٱْػا١ْٝ ؾٓشٔ ْبين يصا ؾإْا ْ
 دػس ِٖٚ ٜتٛيٕٛ ايؿهط .

                                                           
 ٘ٓٚٗرواه البخاري  ٜٚ
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إٕ ٖصا ايتبعٝض يًعطض َككٛز ٖٚسؾ٘ َٓؿٛز، ٚاغيؿه١ً ايهرب٣ 
سري ْكبٌ شيو ايتبعٝض ْٚعتربٙ ْكطّا َ٪ظضّا ؼي َػاعس٠ اخٛآْا، 
ْٚٓفيط َٔ ايعا١ٜٚ اييت ٜٴطٜسٖا اٯخطٕٚ ْٚٓػ٢ أٚ ْػض ايططف عٔ 
ايعٚاٜا ا٭خط٣ ؾتهٕٛ ايكٛض َؿ١ٖٛ بعهٗا طيٌٝ ٚايبك١ٝ قبٝض 
ؾايٓتٝذ١ إٔ ايكٛض٠ ايه١ًٝ غري دٝس٠ ،  ٚقس تٴػٝٸب عٔ ايكٛض٠ شياَّا 

 سري ٜٴطاز ا٫ تطاٖا.

إٕ قه١ٝ ايتبعٝض خطري٠ ٚقس ٜػؿٌ عٓٗا ايهجري َٔ ايٓاؽ ، َٚٔ ٖٓا 
أؾس ايعصاب ؼي ناْت ايعكٛب١ ايطبا١ْٝ ؼي ايساضٜٔ : اـعٟ ايسْٝا ٚ 

 ىئ .... ٱُّٱ" اٯخط٠ يًُُاضغري يصيو، َٔ ايكسِٜ ٚاؿسٜح 
 ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب  زب رب يئ
 مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت
 85البقرة:  َّ ىل مل يك ىك

 

" ايعاطؿ١ ؼي ايتعطٜـ ايعاّ، ٖٞ ساي١ ش١ٖٝٓ نجٝؿ١ تفيٗط بؿهٌ آيٞ 
َٴسضٳى، ٚتػتسعٞ إَا  اؾٗاظ ايعكيبؼي  ٚيٝؼ َٔ خ٬ٍ بصٍ دٗس 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
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 ساي١ ْؿػ١ٝ إجياب١ٝ أٚ غًب١ٝ. 

 : خكا٥ل ايعٛاطـ

  : ؾدل أٚ اػا ؾٓشٔ ٫ ْٛيس ٚبساخًٓا عاطؿ١ا٫نتػاب ٙ
تهطاض أتكاٍ ايؿطز ؾ٤ٞ َعري ٚإصيا تتهٕٛ ايعاطؿ١ َٔ 

 سيٛنٛع ايعاطؿ١.

  َٔ شات قبػ١ اْؿعاي١ٝ : ؾايعاطؿ١ تتهٕٛ َٔ فُٛع١
ا٫ْؿعا٫ت اغيتبا١ٜٓ تسٚض سٍٛ َٛنٛع ٚاسس، ٚقس تجري ايعاطؿ١ 

 اْؿعاٍايٛاسس٠ أنجط َٔ 

ايسضاغات اؿاي١ٝ تكرتح إٔ ايعاطؿ١ دع٤ أغاغٞ َٔ اؽاش قطاضات 
 80اٱْػإ ٚؽطٝط٘ يًشٝا٠"

ؾايعاطؿ١ دع٤ اغاؽ َِٚٗ َٔ اٱْػإ ٚضسيا ٖٛ اؾع٤ ا٭ِٖ ؼي 
ؼطٜو ايعبس مٛ ايعٌُ، ٚست٢ ايعكٌ ٜػتدسّ اغيعًَٛات ٚتطتٝبٗا 

٠ٛ مٛ اهلٝذإ ايعاطؿٞ ٚايصٟ بسٚضٙ ٜسؾع اٱْػإ ٚضقسٖا ندط
إزي ايعٌُ ، ٚنًُا ناْت ايعاطؿ١ أق٣ٛ نإ ا٫ْسؾاع ٚايبصٍ 

 ٚايتشٌُ أنرب ٚايعهؼ قشٝض .

                                                           
80

 http://ar.wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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ٚعًٝ٘ إشا أضزت زؾع اٱْػإ مٛ عٌُ َعري َا عًٝو إ٫ بٓا٤ ايعاطؿ١ 
ٚبٓا٤ يسٜ٘ اػاٙ ٖصا اغيٛنٛع ، ٚابؿط بايٓتا٥ر اغيبٗط٠ عٓس لاسو ، 

 ايعاطؿ١ ٜعتُس ع٢ً أَطٜٔ َُٗري : 

 َعًَٛات َك١ٓٓ.  .1

 إزضاى طبٝع١ اغيؿاعط ايبؿط١ٜ.   .2

ؾاٱْػإ حيب ٜٚهطٙ ٚخياف ٜٚطدٛ ٜٚؿطح ٚحيعٕ ٜٚطغب ٜٚطٖب ، 
ٚنٌ ٖصٙ ٜتبعٗا أعُاٍ أٚ ضزٚز اؾعاٍ َتبا١ٜٓ عػب اغيٛقـ ٚاغيع١ًَٛ 

. 

تبين ٖصٙ ايعاطؿ١  َٚٔ ٖٓا نإ ايؿاضع اؿهِٝ ٜٴعطٞ اغيعًَٛات اييت
بكٛض٠ َتٛاظ١ْ ػعٌ ايعبس ٜػري غط٢ ضاغد١ ؼي سٝات٘ زٕٚ تعجط أٚ 
اغتعذاٍ ، ؾاؿب ؼي اهلل ٚايبػض ؼي اهلل ٚاـٛف َٔ اهلل ٚضدا٥٘ 
ٚؼبٝب اٱضيإ ٚ ايرتغٝب باؾ١ٓ ٚبػريٖا ٚايتبػٝض َٔ ايهؿط 

ْا ٚايرتٖٝب َٔ ايٓاض نٌ ٖصا ٚشاى ٚؾل َعًَٛات ؾٝٗا إطياٍ أسٝا
 ٚتؿكٌٝ ؼي اسٝإ اخط٣ ، ٖٚصا أَجًت٘ نجري٠ ؼي ايهتاب ٚايػ١ٓ .

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

بايكٛت ٚايكٛض٠ ٚاؿطن١ ٚاٱثاض٠ ٚيػ١ ا٭ضقاّ ٚغريٖا،  ،ٚنجري٠
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يتعصٜب ٚاْتٗاى ا٭عطاض ٚايكػ٠ٛ ع٢ً ايطؿٛي١ ؾايكتٌ ٚايتؿطٜس ٚ ا
نٌ ٖصا ٜٛـيـ بططٜك١ اسرتاؾ١ٝ يعضع عاطؿ١ َع١ٓٝ ػاٙ ٖصا اغيٛنٛع 
يس٣ اغيػتكبًري ، ٚايٓتٝذ١ ايطبٝع١ٝ ٖٞ اؿطن١ ايبؿط١ٜ ؼي سٌ 
ايكه١ٝ ثِ ٜٴكسٸّ اؿٌ ؾٝكبً٘ ايٓاؽ ست٢ يٛ نإ َطؾٛنّا عك٬ّ 

١ تًو اغيفياٖط ايعاطؿ١ٝ ٚايكٛض ٚؾطعّا ٚعطؾّا ، يهٔ َٔ أدٌ َعاؾ
 اغيُكٛت١ ، ٚايًبٝب باٱؾاض٠ ٜؿِٗ !!

 

إٕ بري ٜسٟ ايػاع١ غٓري قاٍ : "  إٔ ضغٍٛ اهلل   عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 
ب ؾٝٗا ايكازم ، ٚ ٜ٪شئ م ؾٝٗا ايهاشب ، ٚ ٜهصٻاع١ ، ٜكسٻخسٸ

ٛٻ قٌٝ : ٚ َا  ايطٜٚبه١ٝٗا ٕ ؾٝٗا ا٭َري ، ٚ ٜٓطل ؾؾٝٗا اـا٥ٔ ، ٚ خي
 قٌٝ : اغيط٤ ايتاؾ٘ ٜتهًِ ؼي أَط ايعا١َ  ايطٜٚبه١

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

 ٘ سل ، ٚإ٫ ؾًٛ أٜكٔ ايٓاؽ أْ٘ ضٜٚبه١ غيا اغتُعٛا ي٘ .يٝؼ ي٘ ؾٝ
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ٚسيع٢ٓ آخط مت قًب اغيٛاظٜٔ عٓس ايٓاؽ ؾأقبض ايهاشب قازم 
ٚايكازم ناشب ٚايطٜٚبه١ ؾدل َِٗ ٚضَع ٜٴطدع إيٝ٘ ؼي ا٭َٛض 

 ايهبري٠ يعا١َ ايٓاؽ .

يهٌ فتُع ضَٛظٙ ٚقازت٘ ايصٜٔ ٜٴطدع إيِٝٗ عٓس ايؿسا٥س ٚاغيٗاّ 
ٚايكهاٜا اييت تِٗ ايعُّٛ ، ٖٚصٙ ايطَٛظ إصيا تٴعطف َٔ خ٬ٍ  ايكعب١

إبطاظٖا ٚإلاظاتٗا ٚتػًٝؾي ايه٤ٛ عًٝٗا ٚايتصنري سيا شيتًه٘ َٔ 
ٚإٕ نإ هلِ  –َٛاٖب ٚقسضات ، ؾًٝػت ١َُٗ ايطَٛظ  إبطاظ شٚاتِٗ 

، ٚيهٔ تًو ١َُٗ ايٓاؽ، ٚإٕ ؾ٦ت ؾكٌ ١َُٗ ا٫ع٬ّ  -زٚض ؼي شيو 
 ط بايسضد١ ا٭غاؽ .ؼي ايٛقت اؿان

ُٸع١ ايكٛض٠ ايرباق١  ُٳٔ ٜطؾع٘ اٱع٬ّ ٜٚربظٙ ٜٚٴفيٗطٙ بايكٛض٠ اغُيً ؾ
ايكٛض٠ اغيؿطق١ غٝهٕٛ ٖٛ ايطَع ، ٚاغيتأٌَ ؼي ٚاقعٓا ٜط٣ شيو ، ؾًٛ 

َٔ اؾٓػري عٔ َجًِٗ ا٭ع٢ً ٚايؿدل ضقِ ٚاسس  81غأيت ايؿباب
ا١ْ أٚ ٫عب يسِٜٗ ) َعاقط ( غتذس غايب اٱدابات إَا ؾٓإ أٚ ؾٓ

نط٠ ، ٚايػبب ؼي شيو ٖٛ ايسٚض ا٫ع٬َٞ ؼي إـيٗاض ٖصٙ ايؿدكٝات 
َٔ سٝح اغيكاب٬ت ٚتعفيِٝ ا٫لاظات اي١ُٖٝٛ ٚؼًٜٛٗا إزي إلاظات 
ٚط١ٝٓ ٚعاغي١ٝ باٱناؾ١ إزي ايهذ اغيايٞ عًِٝٗ ٚهلِ ، ٬َٚسكتِٗ 
با٭نٛا٤ ؼي نٌ سطن١ ٚغه١ٓ، ؾُٔ ايطبٝعٞ تكًٝسِٖ ؼي ًَبػِٗ 

                                                           
 وحتى غير الشباب ولكنو بصورة اقل  ٔٛ
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أنًِٗ ٚأؾهاهلِ، ؾِٗ ايطَٛظ ايٛط١ٝٓ ٚ ايُٓاشز ا٫ْػا١ْٝ، ؾٌٗ َٚ
 ؼي أَٛض ايعا١َ !!   ٖ٪٤٫ تػتػطب بعس شيو إٔ ٜتشسخ

 

ٜكٛيٕٛ " ايهجط٠ تػًب ايؿذاع١ " ، َٔ طبٝع١ اٱْػإ إٔ ٜٓفيط إزي 
ايهجط٠ ع٢ً أْٗا قشٝش١ أٚ سل  زٕٚ ايتأٌَ ؼي اؾٛاْب ا٭خط٣ يصا 
دا٤ ايؿاضع اؿهِٝ ؼي َعاؾ١ ٖصٙ ايكه١ٝ ٚتكشٝض ايٓفيط إيٝٗا، 

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٹٱٹٱُّٱؾكاٍ تعازي :
 مخ جخ مح جح  مج  ٹٱٹٱُّٱ ٚقا111ٍالمائدة:  َّ.. ييىي ني

 َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خصحص مس خس حس جس
 هن ٹٱٹٱُّٱ : ؾطاع١ ايهجط٠ َكريٖا ايه٬ٍ ٚقا11ٍ، األنعام: 

ؾُُٗا سطقت ، 113يوسف:  َّ  خي حي جي ٰه مه جه
ؾايهجط٠ ِٖ غري اغي٪َٓري ، ثِ أضؾس إزي اغيٝعإ اؿل ٖٚٛ ا٭سػٔ ؼي 

 جي يه ىهمه جه ين ىن من خن  حن جن ٹٱٹٱُّٱايعٌُ 
ٚأؾاض إٔ َعٝاض آخط ٖٚٛ ايسضي١َٛ ؼي ايعٌُ ،  2الملك:  َّ  خي حي
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ُسِئَل : أيُّ العمِل أَحبُّ إلى اهلِل ؟ قال  أنَّ رسوَل اهلِل :"    ؾؿٞ اؿسٜح
 .ٕٛوإن َقلَّ " وأْدومُ " 

اَاّ تًو اؿكا٥ل ٜأتٞ اقشاب ايؿهط يٝعدٛا سيذُٛع١ نبري٠ َٔ 
اٯضا٤ ٚا٫ططٚسات اييت ؽسّ قه١ٝ َع١ٓٝ ٚتطغِ ططٜكّا قسزّا ؼي 

ايتؿهري سٝاٍ ٖصٙ ايكه١ٝ ، ؾُع ايهذ ايهبري ٚايهِ ايٛؾري تكبض 
ٖٓاى قٓاع١ يس٣ اغيتًكٞ بإٔ ٖصا اغيٛنٛع سل ،إ تًو ايكه١ٝ 

ٝش١ ٚإٔ اؿٌ ٖٛ بايؿهٌ ايؿ٬ْٞ ؾكس شنطٙ ق٬ٕ ٚؾ٬ٕ قش
ٚاغي٪غػ١ ايؿ١ْٝ٬ ٚاغيطنع ايؿ٬ْٞ ٚايتشكٝل اغيكٛض ، ؾاغيػًُٕٛ 

ؾاؾًٕٛ ٚايعًُا٤ َككٛضٕٚ ٚايسعا٠ غا٥بٕٛ ٚأٌٖ ايؿهط ْا٥ُٕٛ ٚأٌٖ 
ٚاٌٖ ايبسع َٓتؿطٕٚ  ٚايػطب   َتٝكفيٕٛاؾس َػٝبٕٛ  ٚا٭عسا٤ 

غريٖا ، ٖٚهصا تكٌ تًو ايطغا٥ٌ َتؿكٕٛ ٚايؿطم َتُٝعٕٚ ٚ
ٚتػتكط ؼي ا٭شٖإ ؾتهٕٛ ْتٝذتٗا ايتػًِٝ ٚايكعٛز ٚعسّ ايطغب١ ؼي 

ايتػٝري عذ١ عسّ إَهاْٝت٘ ٚايػري َع ايهجط٠ ؾؽي " اغيٛت َع اؾُاع١ 
 ضظي١ " !!؟؟. 

إصيا ْعٍ أٍٚ َا ْعٍ َٓ٘ غٛض٠ َٔ اغيؿكٌ ، ؾٝٗا  :"  قايت عا٥ؿ١ 
١ٓ ٚايٓاض ، ست٢ إشا ثاب ايٓاؽ إزي اٱغ٬ّ ْعٍ اؿ٬ٍ شنط اؾ

                                                           
 ٕٛٚرواه مسلم  ٕٛ
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ٚاؿطاّ ، ٚيٛ ْعٍ أٍٚ ؾ٤ٞ : ٫ تؿطبٛا اـُط ، يكايٛا : ٫ ْسع اـُط 
، يكس ْعٍ سيه١  أبسا ايعْا ْسع ٫: ٫ تعْٛا ، يكايٛا : أبسا ، ٚيٛ ْعٍ 

بٌ ايػاع١ َٛعسِٖ ٚايػاع١  }ٚإْٞ ؾاض١ٜ أيعب :  ع٢ً قُس 
 83...". َٚا ْعيت غٛض٠ ايبكط٠ ٚايٓػا٤ إ٫ ٚأْا عٓسٙ {َط أز٢ٖ ٚأ

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

 ايؿطع١ٝ ؾػريٖا َٔ باب أٚزي .

إ تٴػري  ٖٚهصا تػٝري ايؿهط ٚايػٝطط٠ عًٝ٘ ، ؾُٔ ايكعب دسّا
ايؿهط بػطع١ ، ؾ٬بس َٔ ايتأْٞ ٚايكرب ٚايكبٍٛ بايكًٌٝ يًشكٍٛ 
ع٢ً ايهجري ، ٚقس قٌٝ " ايعَٔ دع٤ َٔ ايع٬ز "، َٚٔ اغتعذٌ ايجُط 
قبٌ أٚاْ٘ عٴٛقب عطَاْ٘ ، ٖٚصا َا سكٌ َع بعض ايسٍٚ ا٫غتعُاض١ٜ 
سري اضازت تػٝري ايؿعٛب بػطع١ ؾاغتدسَت ايك٠ٛ ، ؾهاْت ايٓتٝذ١ 
اهلعضي١ ايؿهط١ٜ ثِ اهلعضي١ ايعػهط١ٜ ؾدطدت َٔ ايب٬ز خا٥ب١ 
خاغط٠ ، ٚؼي اغيكابٌ مث١ زٍٚ اغتدسَت ططٜك١ ايتسضز ٚا٫غتسضاز 
ؾشككت ؾ٦ٝا ػيا تطٜس ؼي قٓاع١ ايؿهط ست٢ بعس خطٚدٗا َٔ تًو 

 اغيػتعُطات .
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ٚاْا ع٢ً ٜكري أْٓا طيٝعا َتؿكٕٛ ع٢ً قه١ٝ ايتسضز ؼي ايتػٝري ، ؾ٬ 
 از إزي نجري ن٬ّ ؾٝ٘ .مت

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

 .اٯخطٜٔ ٚايػٝطط٠ ع٢ً ؾهطِٖ 
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 خارطة توجيه اآلخرين
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 َٚٔ اغيتؿل عًٝ٘ أْ٘ ٫ ضيهٔ اغتدساّ نٌ ايعؿط٠ ؼي ايٛقت ْؿػ٘
ٚؼي ايفيطٚف شاتٗا َٚع ايهٌ ، بٌ ٫بس َٔ خًط١ ؼكل اغيطاز ، ؾكس 
٫ ٜٴػتدسّ إ٫ بعض ايعؿط٠ ، نُا إٔ بعهٗا تهٕٛ ْػبت٘ أع٢ً ؼي 
ٚقت ٚظَٔ قسز ، بايهبؾي نُا ٜكٓع ايطاٖٞ، ؾًهٌ أن١ً 
طعُٗا ٚقُٝتٗا ايػصا١ٝ٥ ٚاييت تعتُس ع٢ً اغتدساّ اغيهْٛات بططٜك١ 

 كتًؿ١ .

 ـًط١ ؼي تٛدٝ٘ اٯخطٜٔ ، تٓبػٞ ايتصنري سيجًح َِٗ ٖٚٛٚقبٌ بٝإ ا
 :  َجًح تػٝري ايؿهط

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

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

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

 

ػيا ٜٴصنط ؼي ايتاضٜذ ػيا ٜصنط ؼي نتب ايتاضٜذ، ٚأثٓا٤ ايكطاع بري 
غؽي٫ّٛ يًُػؽيًُري يهؽيٞ    ض ١أضغؽيٌ أسؽيس ًَؽيٛى ايؿطلؽي     ١اغيػًُري ٚايؿطلؽي 
 ٜػتطًع أسٛاهلِ.

ٚسؽيؽيري ٚقؽيؽيٌ ايطغؽيؽيٍٛ ) اؾاغؽيؽيٛؽ ( ضأ٣ أسؽيؽيس ايػًُؽيؽيإ ٖٚؽيؽيٛ ٜطَؽيؽيٞ      
 بايػِٗ ثِ به٢ ؾاقرتب َٓ٘ ٚغأي٘: 

 غياشا تبهٞ ٜا بين ؟

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

 َٚاشا ؼي شيو يعًو تكٝب ؼي اغيط٠ ايكاز١َ !.



 

 

 

117 

 قٓاع١ ايؿهط

ازَؽيؽيؽي١ ، َٚؽيؽيؽئ ٜهؽيؽيؽئُ يؽيؽيؽيٞ إٔ عؽيؽيؽيسٟٚ  َؽيؽيؽياشا )باغؽيؽيؽيتػطاب( ؼي اغيؽيؽيؽيط٠ ايك
 غٝٓتفيطْٞ ست٢ أقٝب٘ ؼي اغيط٠ ايكاز١َ .

إزي ًَه٘ قا٬ّ٥: يٝؼ ٖصٙ ٖؽيٛ ايٛقؽيت اغيٓاغؽيب يهؽيٞ      ٍؾعاز ايطغٛ
 ؼاضب اغيػًُري.

ٚبعس غٓٛات َعسٚز٠ ٜطغٌ اغيًو ايطغٍٛ ْؿػ٘ إزي اغيػًُري يًتعطف 
 ع٢ً أسٛاهلِ .

ايػؽياسٌ ٜؽيط٣ أسؽيس     ٜٚٓطًل ايطغٍٛ ٜٚكٌ إزي زٜاض اغيػؽيًُري، ٚعًؽي٢  
 ايػًُإ ٖٚٛ ٜبهٞ ؾاقرتب َٓ٘ ٚغأي٘:

 َا ايصٟ ٜبهٝو ٜا بين ؟
يكؽيؽيس ٖؽيؽيادطت سبٝؽيؽيبيت ٚتؽيؽيطنين ٚسٝؽيؽيسّا أؾهؽيؽيط ؾٝٗؽيؽيا يٝؽيؽيٌ ْٗؽيؽياض، أ٫    

 ٜػتشل شيو ايبها٤ ٜا عِ 
 ب٢ً ، ٚأنجط َٔ ايبها٤ . 

عٓؽيؽيسٖا ضدؽيؽيع ايطغؽيؽيٍٛ َػؽيؽيطعّا إزي ًَهؽيؽي٘ قؽيؽيا٬ّ٥ : ٖؽيؽيصا ٖؽيؽيٛ ايٛقؽيؽيت        
 .اغيٓاغب يػعٚ اغيػًُري 

ٚبػض ايٓفيط عٓس قش١ ايكك١ َٔ عسَٗا ، إ٫ أْٗا تٛقٌ ايطغؽياي١  
اغيطًٛب١ ، ٖٚٞ قٝاؽ َ٪ؾط قبٍٛ ايؿهط٠ يس٣ اغيػؽيتٗسؾري ، َٚؽئ   
ايططم اغيػتدس١َ ؼي شيو بح بعض ا٭ؾهاض ٚدٺؼ ايٓبض سٝاهلا، 
ٚنصيو ططٜك١ اغي٬سفي١ يًُذتُؽيع ٚ ؾٝؽي٘ َؽئ تػؽيريات ٚططٜكؽي١ ثايجؽي١       

 يساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ .ٖٚٞ ايسضاغات  ايع١ًُٝ ا
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ٚايتُٗٝس هلا َٔ خ٬ٍ ايطَٛظ ايُٖٛٝؽي١ ٚايت٬عؽيب با٭يؿؽياـي ٚاٱٜٗؽياّ بؽيإٔ      
 ايهجط٠ َع ٖصٙ ايؿهط٠  َع إثاض٠ ايؿهٍٛ ؼي بعض ايكهاٜا .

  

ٖٚٞ قاٚي١ إبعؽياز نؽيٌ ؾهؽيط٠ َعاضنؽي١ ، ٚتٛـيٝؽيـ ايتبعؽيٝض ؼي بٝؽيإ        
  ٚ تػؽيًٝؾي ايهؽي٤ٛ عًؽي٢ ْكؽياؿي نؽيعؿٗا ستؽي٢ يؽيٛ        غًبٝاتٗا ٚتكؽيػري ضَٛظٖؽيا 

ناْؽيؽيت غؽيؽيري قؽيؽيشٝش١ ، ٚيهؽيؽئ يؽيؽيٝؼ بكؽيؽيٛض٠ َهؿؽيؽيٛؾ١ بؽيؽيٌ باسرتاؾٝؽيؽي١   
 ٚتك١ٝٓ عاي١ٝ .
  

ٜٚعؽيين قاٚيؽي١  ايتدًٝؽي١ بكؽيٛض٠ َتسضدؽي١ ، ٚؼي خؽيؾي َؽيٛاظٟ َؽيع ايتشًٝؽي١          
ٖٚؽيؽيٞ إنؽيؽياؾ١ ايؿهؽيؽيط٠ اؾسٜؽيؽيس٠ بكؽيؽيٛض٠ َتسضدؽيؽي١ ٚزٕٚ ؾؽيؽيعٛض عؽيؽيسا٥ٞ ،   

 .  84تٛـيٝـ ايطَٛظ ٚاغتسضاض ايعاطؿ١ ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ ايتهطاض ٚ
  

ٚتعين نُإ بكا٤ ايؿهؽيط٠ ٚ ػؽيصضٖا ٚنؽيُإ اؿكؽيٍٛ عًؽي٢ مثاضٖؽيا،       
ٖٚؽيؽيصا ٜهؽيؽيٕٛ غايبؽيؽيّا بتٛـيٝؽيؽيـ ْفيطٜؽيؽي١ ايتهؽيؽيطاض ٚايطَؽيؽيٛظ ايُٖٛٝؽيؽي١ ٚايؽيؽييت    
تٓكؽيؽيٌ ايؿهؽيؽيط٠ َؽيؽئ ايعكؽيؽيٌ ايؽيؽيٛاعٞ إزي اي٬ٚاعؽيؽيٞ ستؽيؽي٢ تكؽيؽيبض قُٝؽيؽي١ َؽيؽئ     

 تٓاظٍ عٓٗا. ايكِٝ يس٣ اٱْػإ ؾ٬ ٜكبٌ اي
 

                                                           
 العاطفة ليست في كل موضوع أو فكرة . ٗٛ
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 .85:  تعًِٝ اغيطأ٠ َطؾٛضايرتََٛرت 
: َٔ خ٬ٍ ايططح ايؿطعٞ ؼي ايبسا١ٜ ، ثِ ـيٗطت أٍٚ َطأ٠ ؼي ايتذٌُٝ 

ٌ ، ٚنإ ن 86ايتعًِٝ ٚأٍٚ َطأ٠ ؼكٌ ع٢ً ؾٗاز٠ عاي١ٝ ٚأٍٚ َع١ًُ
ٖصا ٚؾل ايهٛابؾي ايؿطع١ٝ ، ست٢ قبٹٌ اجملتُؽيع تعًؽيِٝ اغيؽيطأ٠ ٚاقؽيبشت     

 قه١ٝ  ٫ ٜٴعرتض عًٝٗا .
: طؽيؽيطح ايتعًؽيؽيِٝ غؽيؽيري ايؿؽيؽيطعٞ ، ؾٗؽيؽيٛ عٓؽيؽيٛإ اغيسْٝؽيؽي١ اؿسٜجؽيؽي١ ،     ايتدًٝؽيؽي١ 

ٚايرتنٝؽيؽيع عًؽيؽي٢ كطدؽيؽيات ايتعًؽيؽيِٝ ايؿؽيؽيطعٞ ايهؽيؽيعٝـ ، ٚإبؽيؽيطاظ اؿادؽيؽي١ 
١ ٚأٍٚ َكؽيؽي١ُُ  إزي ايتعًؽيؽيِٝ اٯخؽيؽيط ، ؾفيٗؽيؽيطت أٍٚ طبٝبؽيؽي١ ٚأٍٚ َٗٓسغؽيؽي    

ٖٚهصا ، أٟ إٔ تعًِٝ اغيطأ٠ اْتكٌ َٔ ايكبٍٛ إزي اؿت١ُٝ ٚايهؽيطٚض٠ ،  
ٚمت إناؾ١ ططح آخط ٖٚٛ ٚـيٝؿ١ اغيطأ٠ ا٭غاغ١ٝ ، ؾكٷػِّط داْب عًُؽيٗا  
اغيٓعيٞ ُٚقًًت أُٖٝت٘ ٚعٴفيِِّ داْب ايعٌُ خؽياضز اغيٓؽيعٍ ) ستؽي٢ ٫ ٜتعطؽيٌ     

 ْكـ اجملتُع !!؟؟ (.
ِٝ ٚتٓٛعؽي٘ ، ٫بؽيس َؽئ إبؽيطاظ ايؿهؽيط٠ ) ايتعًؽيِٝ       َع اْتؿؽياض ايتعًؽي   ايتٌُٗ :

غؽيؽيري ايؿؽيؽيطعٞ ( ، َٚكاضْتؽيؽي٘ بؽيؽيايعًِ ايؿؽيؽيطعٞ ، ؾؽيؽيإبطاظ ايطَؽيؽيٛظ ايُٖٛٝؽيؽي١    
ٚتػًٝؾي ايه٤ٛ عًٝٗؽيا ٚاٱؾؽياز٠ بإلاظاتٗؽيا ، ٚتهؽيطاض شيؽيو ؼي كتًؽيـ       
ايٛغا٥ٌ ٚبؿت٢ ايططم ، ست٢ ٚقًٓا إزي تؿهٌٝ اغيتدكك١ ؼي ايتعًؽيِٝ  

ٞ ؼي غايؽيؽيؽيؽيب أٚغؽيؽيؽياؿي اجملتُؽيؽيؽيؽيع ،  غؽيؽيؽيري ايؿؽيؽيؽيؽيطعٞ عًؽيؽيؽي٢ ايتعًؽيؽيؽيؽيِٝ ايؿؽيؽيؽيطع   

                                                           
 ، لكنهم استخدموا التعليم وسيلة لتحقيق بعض األغراض .الشرع ال يعاض تعليم المرأة ، بل يحث عليو  ٘ٛ
 . في البداية لم تكن تلك رموز وىمية ، ىي مرحلة مقبولة لما بعدىا ٙٛ
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ٚأقؽيؽيبشت ايٓفيؽيؽيط٠ إزي ايسضاغؽيؽيات ايؿؽيؽيطع١ٝ ْفيطٜؽيؽي١ زْٚٝؽيؽي١،  أٚ عًؽيؽي٢ اْٗؽيؽيا  
 ايؿطع١ٝ .غري أقٌ ؾأّْا َٔ 

: َؽيؽيع ايتهؽيؽيطاض  ٚقؽيؽيٓاع١ ايطَؽيؽيٛظ ايُٖٛٝؽيؽي١ ، أقؽيؽيبض تعًؽيؽيِٝ   ا٫غؽيؽيتُطاض١ٜ  
اغيطأ٠ ؼي كتًـ اجملا٫ت قه١ٝ ٫ تكبٌ ايٓكؽياف ، ٚتطغؽيذ يؽيس٣ ايٓػؽيا٤     

عًِ ، ٜٚؿهٌ ايتعًِٝ غري ايؿؽيطعٞ يٝٓتكؽيٌ بعؽيس شيؽيو إزي     بأْٗا ٫بس إٔ تت
قه١ٝ ٖؽيٞ َؽئ مثؽياض ايتعًؽيِٝ أ٫ ٖٚؽيٞ ايتٛـيٝؽيـ ٚعُؽيٌ اغيؽيطأ٠ ، ؾهاْؽيت          
َعطنتٗا أخـ بهجري َؽئ ايتعًؽيِٝ ، ٭ْٗؽيا إسؽيس٣ ْتؽيا٥ر تعًؽيِٝ اغيؽيطأ٠ ،        

كٌ ع٢ً ايؿٗاز٠ ايعاي١ٝ يتبكؽي٢ ؼي ايبٝؽيت ؟   ؾٌٗ تسضؽ اغيطأ٠ ٚتتعًِ ٚؼ
اغات ايعًٝا ٚا٫بتعاخ إزي اـاضز ٚغٝتبعٗا قهؽياٜا  ثِ دا٤ت قه١ٝ ايسض

 أخط٣ نجري٠ .
ٖٚهصا مت تٛدٝ٘ ؾهط اجملتُع ٚتػٝريٙ يٝكبض  تعًِٝ اغيؽيطأ٠  قُٝؽي١ َؽئ    
قِٝ اجملتُع اييت ٫ ٜكبؽيٌ ايتٓؽياظٍ عٓٗؽيا  ٚعُؽيٌ اغيؽيطأ٠  ؼي ايططٜؽيل ٚغؽيؿط        
 اغيطأ٠ ع٢ً ايسضب ، نؽيٌ ٖؽيصا يتدؽيطز  اغيؽيطأ٠ بإضازتٗؽيا ٚبطغبؽي١ َؽئ ٚيٝٗؽيا        

ٚبساؾع َٔ فتُعٗؽيا ٚتٛـيٝؽيـ َؽئ زٚيتٗؽيا ، ؾؽيتِ ايػؽيٝطط٠ عًؽي٢  ؾهؽيط         
اجملتُع سٝاٍ ٖصٙ ايكهؽي١ٝ ٚأقؽيبشٓا ْرتقؽيب نؽيٌ دسٜؽيس َؽئ مثؽياض ٖؽيصٙ         
ايؿهط٠ ٫ يٓكبً٘،  بٌ يٓؽيساؾع عٓؽي٘ أٚ يتؽيساؾع عٓؽي٘ ْػؽيا٥ٓا ٚبًػتٓؽيا ٚزٕٚ       

 اؿاد١ إزي غطب اٚ ؾطم.
َٳؽئ أزضنؽئ   ٖصٙ يٝػت قٛض٠ غٛزا٤ ، ؾأْا أعًِ إٔ ٖٓاى َؽئ أخٛاتٓؽي   ا 

ايًعب١ ٚاٜكٓا ايططٜل ، ؾًؽيِ ٜهؽئ نؽيشاٜا يتًؽيو ا٭ؾهؽياض ، بؽيٌ ٫ ٜؽيعئ        
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ع٢ً اؿل ٚع٢ً ايٓؽيٛض ، ؾتعًؽيِٝ اغيؽيطأ٠ َطًؽيب ؾؽيطعٞ عؽيسٚز ؾؽيطع١ٝ ٫        
زي اؿكٝكؽي١ بعٝٓؽيٝري :   إتكبٌ ايتٓاظٍ أٚ ايتبسٌٜ ، ؾع٢ً اٱْػإ إٔ ٜٓفيط 

ع أٚ تُٗؽيٝـ  ْفيط٠ اجياب١ٝ ْٚفيط٠ ؾٝٗؽيا غؽيًب١ٝ ٚيهؽئ زٕٚ َػايطؽي١ يًٛاقؽي     
 يًشل ايٛانض .

ٚقبٌ ختِ ايه٬ّ عٔ تٛدٝ٘ اٯخطٜٔ ، أدسْٞ َهططا يًتؽيصنري بؽيإٔ   
نًٗا بٝس اهلل ، ؾُُٗا ساٍٚ ايعباز َٔ تػٝري أٚ تبسٌٜ ؾًٔ ٜؽيتِ شيؽيو إ٫   
ٝٸطٙ ايػؽيطب    ٚؾل َؿ١٦ٝ ضبا١ْٝ ٚإضاز٠ ن١ْٝٛ هلل غبشاْ٘ ، ؾايعامل ٫ ٜٴػؽي

 أٚ ايؿطم ، بٌ ضب ايعاغيري .
إداز٠ اـًط١ ٚاختٝاض أؾهٌ اغيهْٛات ايطاظد١ ٚشات اؾٛز٠ نُا إٔ 

ايعاي١ٝ ، ٫ ٜعين بايهطٚض٠ اؿكٍٛ ع٢ً ا٭ن١ً اغيطًٛب١ ، ؾٗٓاى 
عٛاٌَ أخط٣ قس تػري اغيػاض ؼي ايًشفي١ ا٭خري٠ ، ؾكس خطؾي نؿاض 

قطٜـ يًتدًل َٔ ايطغٍٛ ايهطِٜ  ، يهٔ خططِٗ مل تٓذض ، ٫  
، يهٔ يهٕٛ قاسبٗا َطتبؾي سيػبب  يهْٛٗا نعٝؿ١ ٚغري َسضٚغ١

 مل يك  ىك مك لك اك ٱُّٱا٭غباب ٚفطٟ ايػشاب
 ٰى ين ىننن  من زن رنمم ام يل ىل

31األنفال:  َّ زي ري

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

 ايؿكٌ ا٭خري
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 السابع الفصل

عوائق توجيه 
 الفكر
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ّ ٚاْتؿط ٚتٴطدِ إزي  1939" ا٫ْػإ شيو اجملٍٗٛ " نتاب ـيٗط عاّ 
اؿاقٌ ع٢ً  ناضٌٜ أيهػٞعس٠ يػات، َ٪يؿ٘ ايطبٝب ايؿطْػٞ 

دا٥ع٠ ْٛبٌ يًعًّٛ ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚاؾطاس١ ، ايهتاب ٚإٕ نإ قسضيا 
ْٛعا َا ، إ٫ أْ٘ أؾاض إزي قه١ٝ ١َُٗ ٚدٖٛط١ٜ ، ٖٚٞ إٔ اٱْػإ 
عامل َعكس ٚكًٛم ػيٝع ٜكعب َعطؾ١ أغٛاضٙ ٚ سكط ايعٛاٌَ اغي٪ثط٠ 

ٟ يٲْػإ عًٝ٘ ، ٖٚصا ٖٛ َؿتاسٓا يًشسٜح عٔ قعٛب١ ايتػٝري ايؿهط
، ؾٗٞ ع١ًُٝ ٜهرتثٗا ايهجري َٔ ايفيطٚف ٚاغيتػريات ٚايكعٛبات اييت 
ٜكعب سكطٖا أٚ ايتهٗٔ بٗا، ؾٗٞ قعب١ ٚغ١ًٗ ٚط١ًٜٛ ٚقكري٠ 

 ٚػيه١ٓ ٚغري ػيهٓ٘ .

قس ٜكبٌ اٯخطٕٚ ايؿهط٠ زاخًّٝا ؼي أْؿػِٗ ، يهٔ غًٛنِٗ مل  
غٓتشسخ عٓٗا ٜتػري  ٚؾل تًو ايكٓاعات اؾسٜس٠ ، ، ٚايعكبات اييت 

ٖٞ اييت شيٓع قاسبٗا َٔ قبٍٛ ايؿهط٠ أٚ عسّ ؼًٜٛٗا إزي غًٛى  ؼي 
سٝات٘ ، أٚ ا٫ثٓري َعا ػيا ٜفيٗط يو عسّ قبٍٛ ايؿهط٠ ،  أٚ عسّ 
لاسو ؼي تٛدٝٗ٘ مٛ َا تطٜس غًٛنا ،  أَا أِٖ تًو ايعكبات ؾٗٞ 

 عيػ١ :  

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%84
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 جع مظ حط مض  خض حض جض مص.. ٹٱٹٱُّٱ
 مق حق مف خف حف جف  مغ جغمع
 93البقرة:  َّ  حك جك

ٚإصيا عرب عٔ سب ايعذٌ بايؿطب زٕٚ ا٭نٌ ٭ٕ ؾطب اغيا٤ ٜتػًػٌ  
ؼي ا٭عها٤ ست٢ ٜكٌ إزي باطٓٗا، ٚايطعاّ فاٚض هلا غري َتػًػٌ 

ٚٛ"ؾٝٗا

ؾأٟ تعطض ايؿذي ع٢ً ايكًٛب ناؿكري عٛزا عٛزا . ٚؼي اؿسٜح  : 
٤ . ٚأٟ قًب أْهطٖا ْهت ؾٝ٘ ْهت ؾٝ٘ ْهت١ غٛزا أؾطبٗاقًب 

ْهت١ بٝها٤ . ست٢ تكري ع٢ً قًبري ، ع٢ً أبٝض َجٌ ايكؿا . ؾ٬ 
تهطٙ ؾت١ٓ َا زاَت ايػُاٚات ٚا٭ضض . ٚاٯخط أغٛز َطبازا ، 
نايهٛظ فدٝا ٫ ٜعطف َعطٚؾا ٫ٚ ٜٓهط َٓهطا . إ٫ َا أؾطب 

 88َٔ ٖٛاٙ "

                                                           
87

  2/32تفسر القرطبي  
88

 144رواه مسلم  
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 هوية

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

 ٖصٙ ايؿهط٠ ، ٜٚعترب َٛت٘ اْتكاضّا :

 غأظيٌ ضٚسٞ ع٢ً ضاسيت    ُٚايكٞ بٗا ؼي َٗاٟٚ ايطز٣

89ؾإَا سٝا٠ تػط ايكسٜل        ٚإَا ػيات ٜٴػٝقي ايعٹس٣ 

ٍٴ اهللٹ " غٖيا سهٳطتٵ أ ٛٳدٳسٳ عٓسٳٙٴ أبا  با طايبٺ ايٛؾا٠ُ ، دا٤ٳٙٴ ضغٛ ، ؾ
٘ٳ إ٫  ٌٵ ٫ إي ِّ ، ق ٟٵ ع ٍٳ : ) أ ٔٳ اغيػريٳ٠ٹ ، ؾكا ٔٳ أبٞ أَٝٻ١َ ب ٌٕ ٚعبسٳ اهللٹ ب دٗ
ٔٴ أبٞ  ٌٕ ٚعبسٴ اهللٹ ب ٍٳ أبٛ دٗ اهلُل ، ن١ًُّ ُأسٳازٴ يَو بٗا عٓسٳ اهللٹ ( . ؾكا

ٍٴ اهللٹ  عٔ ١ًَٖٹ َأتٳطٵَغبٴ: أَٝٻ١َ  ٍٵ ضغٛ ِٵ ٜع ٗٳا  عبسٹ اغيطًبٹ ، ؾً ٜعٵٔطنٴ
ٗٴِ :  ُٳ ٍٳ أبٛ طايبٺ آخطٳ َا نًٖ ٘ٹ بتًَو اغيكاي١ٹ ، ست٢ قا ْٹ ٘ٹ ، ٜٚٴعٹٝسٳا عًٝ

٘ٳ إ٫ اهلُل ٍٳ : ٫ إي ٕٵ ٜكٛ  . 90”.. ع٢ً ١ًَٖٹ عبسٹ اغيطًبٹ ، ٚأبٳ٢ أ

                                                           

 ( مٜٛٗٔ – ٖٜٔٔعبد الرحيم محمود )للشاعر الفلسطيني  " الشهيد"  من قصيدة ٜٛ

 ٕٚٚٗرواه البخاري  ٜٓ
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 قيم

 

مل ٜهٔ بري أبٞ طايب زخٍٛ اؾ١ٓ إ٫ قٍٛ ن١ًُ ، يهٓ٘ ضؾض 
، ؾُُا قاي٘ ؼي  بب تاثري اٯخطٜٔ ، ٫ يعسّ قٓاعت٘ بسع٠ٛ قُس بػ

 قكٝست٘ اغيؿٗٛض٠ : 

 ػطټ ع٢ً أؾٝاخٹٓا ؼي احملاؾٌ         اهلل ي٫ٛ إٔ أد٤ٞ بػٴبٻ١ٺ   ؾٛ
 َٔ ايسٖط دسّا غري قٍٛ ايتٗاظٍ     نٌ ساي١ٺ   يهٓٸا تبعٓاٙ ع٢ً

ٍٔ ا٭باط٫ٌٚ يسٜٓا      يكس عًُٛا إٔ ابٓٓا ٫ َهصبٷ     91 ٜع٢ٓ بكٛ

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
ٖهصا ٜٴدربْا ايكطإٓ ايهطِٜ ، نٌ قط١ٜ ٜعرتض َرتؾٖٛا ٫ٚ ٜكبًٕٛ 

 ٚايػبب ؼي شيو  َٛضٚثات ا٫با٤ ٚا٭دساز.
 
 
 

                                                           
 العلماء تلقوىا بالقبول، ولم ينكروىا، كالقاضي عياض في الشفا، وابن القيم في الزاد، ٜٔ

ىذه قصيدة عظيمة بليغة جدًا ال ، حتى قال عنها ابن كثير :  وابن كثير في السيرة، وغيرىم
وىي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى  يقولها إال من نسبت إليو،يستطيع 

 .ها جميعهامن
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َٔ ايًٌٝ، ٖٛ ٚأبٛ غؿٝإ قدط  ايٓيب ٜػتُع قطا٠٤  شٖب ابٛ دٌٗ 
، باٯخطبٔ سطب، ٚا٭خٓؼ بٔ ؾطٜل، ٫ٚ ٜؿعط أسس َِٓٗ 

إزي ايكباح، ؾًُا ٖذِ ايكبض تؿطقٛا، ؾذُعتِٗ ايططٜل،  ؾاغتعُٖٛا
ٚبعس تهطاض اغيٛقـ ْؿػ٘ ث٬خ : َا دا٤ بو ؟ يٰخطؾكاٍ نٌ َِٓٗ 

ست٢ ...خطز  ؾًُا أقبض ا٭خٓؼ بٔ ؾطٜل أخص عكاٙ، ثِ َطات  ... 
أت٢ أبا دٌٗ، ؾسخٌ عًٝ٘ بٝت٘، ؾكاٍ: ٜا أبا اؿهِ َا ضأٜو ؾُٝا 
مسعت َٔ قُس ؟ قاٍ: َاشا مسعت ؟ قاٍ: تٓاظعٓا مٔ ٚبٓٛ عبس 
َٓاف ايؿطف، أطعُٛا ؾأطعُٓا، ٚظيًٛا ؾشًُٓا، ٚأعطٛا ؾأعطٝٓا، 
ست٢ إشا ػاثٝٓا ع٢ً ايطنب، ٚنٓا نؿطغٞ ضٖإ، قايٛا: َٓا ْيب 

 يٛسٞ َٔ ايػُا٤ ؾُت٢ ْسضى ٖصٙ ؟ ٚاهلل ٫ ْ٪َٔ ب٘ أبسّا ٫ٜٚأتٝ٘ ا
، ؾطؾض أبٞ دٌٗ ٫  92.ْكسق٘، قاٍ: ؾكاّ عٓ٘ ا٭خٓؼ ٚتطن٘

 َٔ بين عبس َٓاف !!  يهْٛ٘ غري سل ، ٚيهٔ ٭ٕ ايطغٍٛ 
 
 
 
 

                                                           
 ٕٕ٘/ ٗتفسير ابن كثير  ٕٜ
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  ىن من خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 12األعراف:  َّ ىه مه جه ين

  مض خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ٱُّٱ 
 َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 76 - 75ص: 

ايػذٛز سطن١ يٝػت قعب١ ، ؾهٝـ يٛ نإ عسَٗا ٜٴأزٟ إزي  
ْتٝذ١ ٚخ١ُٝ ٖٚٞ اـًٛز ؼي دِٗٓ ، ؾٌٗ نإ ا٭َط قعب ع٢ً 
ابًٝؼ أٚ َػتشٌٝ يسضد١ قبٍٛ ؼٛي٘ َٔ َهإ ايتؿطٜـ ايصٟ نإ 

هٝـ إشا نإ ا٭َط َٔ ؾٝ٘ إزي َهإ اـعٟ ٚايعصاب اغيٗري ، ؾ
قاسب ايؿهٌ ٚايٓع١ُ ٚاغٓئ عًٝو !! ، أَط ٜكعب تكسٜك٘ ي٫ٛ إٔ 

 اهلل أخربْا ب٘ .
ٜٚعٍٚ ايعذب سري تكطأ ايػبب " اْا خري َٓ٘ "، ؾاغيؿه١ً يٝػت ؼي 

، ٖٚهصا ٜهتػب  -ٚايعٝاش باهلل  –اؿطن١ ٚإصيا ؼي ايهرب ٚايعٓاز 
 ست٢ شيعٓ٘ َٔ قبٍٛ اؿل .بعض ايٓاؽ تًو ايكؿ١ ٜٚٴُٓٝٗا بٓؿػ٘ 
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 الختام

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

 ايؿهط ٖٛ ايهٓع ايصٟ ٫ ٜٓهب . .1

 ؾهطى  = سٝاتو . .2

 ايؿهط إشا مل ٜٴػصٸ٣ ، ضسيا ضيٛت . .3

 تعطف ع٢ً ْؿػو قبٌ غريى . .4

٢ ؾتض ايؿبابٝو ، ٚأعؾي ؾطق١ يٲْاض٠ يتسخٌ زضٸب ْؿػو عً .5
 إزي عكًو .

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

تطٜٛط ايتؿهري ، ٚايطقٞ ب٘ ، ع١ًُٝ ػيهٓ٘ ٚيٝػت َػتش١ًٝ. .7

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

 94أَا ايعبس ؾٝصٖب دؿا٤ 93اغيهح ٚايبكا٤  إصيا غيا ٜٓؿع ايٓاؽ .10
. 

  

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

 إزي ّٜٛ ايسٜٔ ٚايتابعري ي٘

 ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚضظي١ اهلل ٚبطنات٘

 ز. طياٍ ٜٛغـ اهلًُٝٞ
 اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ 

 ّ  2017 -ٖؽي  1437
 

                                                           
 وىو الحق الواضح  ٖٜ
  الجفاء ىو الذي ال ينتفع بو  وقيل ىو الشك ٜٗ
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 خارطة الكتاب
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