


 
 
 

 املقدمة
ٕٓ َُ إ ْٚعٛذ باهلل َٔ غرسٚز نْؿطرٓا    ,ٙ٘ ْٚطتػؿُسٙ ْٚطتعُُٝٓداسبُد هلل عب

َُٔ ٜٗٔدََ ,َٚٔ ض٦ٝات نعُايٓا ٌٖٙ اهلل ؾال  َٟ  رَٚٔ ُٜ ,ي٘ ك  كًٌ ؾرال ٖرا 
ٕٓ  ,ال غسٜو ي٘ ُٙإي٘ إال اهلل ٚسَد ٚنغٗد نٕ آل ,ي٘ ٙ ُردّا عدردُ  ضب ٚنغرٗد ن

 نَا بعد7 ,ٚضًِ ٘ ٚؾشد٘ٚع٢ً آي ٚزضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘
ٖرر   4141غٛاٍ َٔ عراّ  غَٗس ٌ ازباَع١ اإلضال١َٝ َدعجت َٔ ٔقؾكد ُب
 الختٝراز الرال ٕ   8(ضرابكا  )ازبُٗٛزٜات ايطرٛؾٝٝت١ٝ  ايٓٗس َا ٚزا٤َ إىل بالٔ 

ٖٚ ٖٞٚ ,يًدزاض١ يف ازباَع١ برٌ   ,إىل تًو ايدال  زس١ً تكّٛ بٗا ازباَع١ُ ٍُن
اسبدٜدٟ ايرٟ ؾسقت٘ ايػٝٛع١ٝ ع٢ً نٌٖ  يطٛزا اتٌ اخذلاقا٥نَٚٔ  ٗاإْ

إخٛآْرا  ا ٗر ؾٝ ذام ,!َٔ ضردع  عاَراّ   ألنجَس تًو ايدال  اييت ظًت صبٗٛي١ّ
 .!!ِٗ اإلضال١َٝٔتُٜٖٖٛٔالُظ  ٖٓاى نيٛاّْا َٔ ايدؤع ٚاالقطٗا  ٚضباٚي١ٔ

يٞ ؾٝٗرا   تَٔ عػسٜٔ َّٜٛا ٚناْ يف تًو ايدال  ننجَس ُٝتٔكإْين قد َبٚإِذ 
إخررٛاْٞ ع عًٝٗررا ًٔرريٝٓط 8ًٗاَػرراٖدات نسددررت نٕ نضررذ  اْطداعررات ٚ

٘  ,إخٛآْا ٖٓاىسٝا٠ َٔ ايؿٛز  بعَض بٗا ٔبٝٓألٚ, طًُٕٛامل  َٚا حيتادْٛر
 نازّا يؿرذل٠ َُٗر١ َرٔ ترازٜذ تًرو ايردال ٔ      ِر, ٚيتدك٢ َتر َٔ  عِ إخٛاِْٗ

 .ايعًِ ٚايعًُا٤ بالٔ  املدازن١
ٍَ   اجملٗٛي١ املٓاالل َعنخرت ٖرٙ ايدال  الاَبٚيكد  ٓٚ َرس8٠   ايريت ُنٔػرؿِت ن

ٟٓ سض عًر٢  ٚيًتذٗٝرٌ ايررٟ ُؾر    8س  عًٝٗاايرٟ ُق ْعسّا يًطٛز اسبدٜد
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ٍَايٓاع اَل ٌ ستر٢   ,ال١ًٜٛ َٔ ايصَٔ شا ت ع٢ً ْؿـ قسٕ سكد١ٕ ٛا  دعر
َٕ  .ٖانٚ زلاع نخدأز ,شٜازتٗا إىل ُٕٛٛقُتَٜ املطًُٛ

 يكرا٤َ ٚالًدرٛا َرين إ   ,ندرل َٔ ايطرال   عًٞ عدْ  ٚبعد شٜازتٞ شلا نحٖل
ؾرراي١  يف ضباقررس٠ّ ُتِٝررشلررِ ٚنيَك ذدُتؾاضررَت ,ضباقررس٠ عررٔ تًررو ايرردال 

 يف بررالٔ  بعٓررٛإ )َػرراٖداْت ازباَعرر١ اإلضررال١َٝ احملاقررسات ايهرردل٣ يف
 .ايعصّ ع٢ً الداعتٗا بٗرٙ ايؿٛز٠ املدتؿس٠ عكدُتثِ  ,ٟ(ايددأز

  ٗا.٥َٓؿع بٗا قأزٚنٕ َٜ ,ٗا َٔ ايعٌُ ايؿاحل املكدٍٛٚنضأٍ اهلل نٕ جيعًَ
 

 بٔ إبساِٖٝ ايٝش٢ٝ ٢ . حيٝ
 ر.4141ٖضبسّ 
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 :محاور الحديث
 .نزقّا ٚتازخيّا دًٗٓاٙ ِْعاَي 7نٚاّل
 .ظ اشل١ٜٛ اإلضال١َُِٝايػٝٛع١ٝ ٚاَل 7ثاّْٝا
 .يإلسبا  ٚتؿدٍّ املطًُٕٛ ؾُْٛ  7ثايجّا

 .املطًِ ٗسُطَػاٖدات َت 7زابعّا
 .يٓهٔ ؾٛز٠ الٝد١ يإلضالّ 7خاَطّا

ٌُ نٌ ٖؤال٤ ٜعًُٕٛ ؾأٜٔضا ضّا7  َُ  .نٌٖ ايط١ٓ؟! َع
 .ساد١ املطًُ  ٖٓاى 7ضابعّا

 .يًُطاؾس ٚؾ١ْٝ 7ّاثآَ
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ٕٓ  ِ ٚاحملد١َدٓاٙ ع٢ً ايذلاُس ,باط ٚثٝلط ب  نتداع٘ بٔسَباإلضالّ َز إ

َُ ,ٚايتآيـ ََ ,٘ٔ نإ َؤَّٓا ٚددت َٛاالُتؾ  دِتٔ نإ ناؾسّا َٚدٚ
ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ    ې  ې  ې  ى  ى چ   7قاٍ اهلل تعاىل ,َعا ات٘

 :ئادةةامل] چوئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی
55-56]. 

ٍ  َٛاضا٠ 7املٛاضا٠ يًُؤَٓ  نْٛاع"  7زمح٘ اهلل تعاىل قاٍ ابٔ ايكِٝ  ,باملرا
 ,ٚاإلزغرا   َٚٛاضرا٠ بايٓؿرٝش١   ,َٚٛاضا٠ بايددٕ باشبد١َ ,َٚٛاضا٠ بازباٙ

ِ  َٚٛاضا٠ با ِ َٛاضرا٠ برايتٛدٗ  ٚ ,يدعا٤ ٚاالضرتػؿاز شلر قردز   ٚعًر٢  ,ع شلر
ُرا  ٚنًٖ ,املٛاضا٠ اإلميإ قعؿٔت ـَُعا َقَُؾهًٖ ,اإلميإ تهٕٛ ٖرٙ املٛاضا٠

ٔٛ ٛٔ َٟق ٍُ ,ِتَٜق َِ اهلل  ٚنإ زضٛ ٘  ايٓراع َٛاضرا٠ّ   نعع برريو   ألؾرشاب
  .(1) " ِٗ ي٘دأعؾألتداع٘ َٔ املٛاضا٠ حبطب ات  ,٘نِّ

ُِْؾشُٝج ٘ ٗبُرع٢ً املطًُ  نٕ ٜطراعدٚٙ ٚنٕ َٜر   ٚدَب ا نإ َطً  ,ٛا عٓر
ٓٔ َّ ايٓاظَس ٚيه ٕٓ جيُد يف ساي١ املطًُ  ايٝٛ ُٔ ن قد ظبر    -املَدس   -ساملطتع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.222ص )(   الفوادة  1)

 أواّل: 
 :جًمهاه أرضّا وتارخيّا ٌمعاَل
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 ١ٕٚالٖٓٝر  الٕتيف تهرتٗ  دِتتطردٖ  زٚابَطٚ ٛقع غعازإتب سق١ بِٝٓٗع ايُؿِزيف َش
ُ٘  َٔ املطًُ   ست٢ نؾد  نجرْل ,١ ٚغرلٖاَٜٛٓػُٚي ٌٕ  ال َٜنأْٓر نٚ  عٓٝر٘ يف قًٝر

ٜٚكٍٛ َايٞ ٚشلِ َٚرا ؾرًيت    ,إلخٛاْ٘ ايرٜٔ يف خازز قطسٙ َا ٜكُع نجرٕل
 !؟ايدال بأٌٖ تًو 

*** 
 قر١ْ ٚايررنس٣ َؤز   إْٞ تررنستُ 

 
 صبرردّا تًٝرردّا بأٜرردٜٓا نقررعٓاُٙ   

 إىل اإلضالّ يف بًٕد َٗتَذ٢ اٖتَْٖن 
 

 ٛؾّا دٓاساُُٙؿِكََ نايطرٔل ُٙدبِد 
 ٗاُؾؿررس ا ُْنٓٓرر ٓا ٜررْدِتَؾؾررٖس نررِ 

 
 ًهٓراُٙ ََ ٓرا غرعبْ  ًُُهٚبات َٜ 

 *** 
ُٖر ٛاملطتكعؿ ابٓ طتػُٝحنِ َٜ ٚ ِِٕ 

 
ُٕ ٗتررٗص٢ ؾُررا ًََٜررِت٣ َٚقنضررَس   إْطررا

 ُُٛر ُهيف اإلضرالّ بَٝٓ  ذا ايتكاالُع َا 
 

ُٕ ٜرررا عدرررا َ  ُُٛرررٚنُْت   اهلل إخرررٛا
ٖٔ اْتٖٝرررنٔب ْؿرررْٛع ناَل   َُِْرررشلرررا 

 
 ََ ُٕ   نْؿرازْ ا عًر٢ اشبررل  ن  ؟!ٚنعرٛا

    
ُٔ  ه  وقول   ,[11]احلجرات: چۈ  ٴۇ  ۋچ 7ٔ قٍٛ اهلل تعاىلَٔ ؾأٜٔ عب

ُٔ, [54 :ئادةةامل]  چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ ٔ قٍٛ اهلل تعاىل َٔ ٚنٜٔ عب
]الفتح:  چپ  پ  پ       ڀ  ڀچ  7 زضٍٛ اهللؾـ نؾشا  يف ٚ

ُٔ !,؟[29  ٗدُػَٜنيان كالب   ؤمنللم )املؤمن   7ٔ قٍٛ ايٓيب َٔ بٌ نٜٔ عب



  

 

 
   يف بالد البخاريمشايدات

1

010 

ِٗ ُٔاملؤَٓ  يف تساُس َتَس٣) 7٘ٚقٛٔي ,(1)(و ب  نؾابعٖ٘دَٚغ .٘ بعكّابعُك
 تداع٢ ي٘ ضا٥ُس ّاِٛكرٌ ازبطد إذا اغته٢ ُعِٗ نَُجٔؿٚتعااُلِٖ ٛا  َتٚ

 .(2) (س ٚاسب٢َُٗبايٖط ٙٔٔددَط
ٕٓ ٕٓ ,ِٗ بعكّاٚاسد٠ ٜٛايٞ بعُك ١ًَْٓ ايهؿاَز إ دٚا ٔشمل ٜٓت املؤَٓ  إذا ٚإ

ھ   چ 7ايهدرل ٚايؿنت ايعع١ُٝ ايؿطاُ  ٌُٗشِٗ بعكّا ؾطَٜٝٚٛايٞ بعُك

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  

 [.73]األنفئال: چ﮸

َّ ٗرِ ستر٢ يف   عرط إخٛآْرا سكٖ  يٛددْا نْٓا مل ُْ يٛ ْعسْا إىل سايتٓا ايٝٛ
ؾكرد   ,ػساؾٝر١ ؾًِ تتطع ؾدٚزْا شلِ ست٢ يف اشبسا٥ط ازب ,!األَٛز ايػه١ًٝ

ُٔ َٔ -املدس    -سٚقعٓا اضِ املطتع ع إىل ٚإٕ غ٦ت ؾازٔد ,ٔ ازلِٗبداّل 
ٍ  اضِ اشبسا٥ط ازبػساؾ١ٝ ايهدرل٠ نٚ ايؿػرل٠ ؾٌٗ ضتذُد ال نقرٍٛ   - ايرٗدٚ

 إْو ضرتذد براشبطِّ   ,ال !؟)ضابكا( ذبا  ايطٛؾٝٝيتاإلضال١َٝ يف اال - املدٕ
 ,املطرًُ   نَرا َٓرااللُ  ٚ ,!!ٝٝيت(ايعسٜض ع٢ً تًو ايكاز٠ ) االذبا  ايطٛؾ

ؾرال دبرد    ,ِٗ ايتازخي١ٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا عًُاؤْاَُُْدٚ ,نزاقِٝٗٚ , ٚشلِٚ
  سرد  نجرلّا يف اشبسا٥ط ازبػساؾٝر١ يعًرٞ نُ   ٚيكد تعدُت ,يف اشبسا٥ط اشلا ذنس

 ,!إيٝٗرا ؾًرِ نٖترد    ,نٚ خٛدٓد ,طا٣, نٚ زلسقٓد, نٚ َْداَزُب َد١ٜٔٓ َٛقَع
 ِٗيف تعًررُٝ املطررًُ سقررت عًرر٢ ايٛؾررا١ٜ ايرريت ُؾ ٖٚرررا ٜرردٍ عًرر٢

 .!ِٚإعالَٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., عن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه(2585ح مسلم )و , واللفظ له ( 2446 )حالبخئاري  أخرجه(  1)
 . عنامئا, عن النعمئان بن بشري رضي اهلل(2586ح مسلم )و , واللفظ له ( 6111 حالبخئاري ) أخرجه(  2)
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ُّ املطًُ  ٖٓاى  جيٌٗ َٛاقَع َٓا ٚإذا نإ نجرْل ٘ٔ  ؾعرد بترازخيِٗ   َعسؾتر
 .ٝتٗاٖرٙ ايدال  ٚدػساؾعٔ تازٜذ  در٠ّٚيرا ؾإْٞ ضأذنس ُْ ,ٚنسٛاشلِ نٚىل

 :لمحة تاريخية
خالؾر١ نَررل   املطرًُٕٛ برال  نذزبٝذرإ َرٔ ٖررٙ املٓطكر١ يف        ؾت يكد 

ٔٔ ع٢ً ٜد سرٜؿ١َ ,املؤَٓ  عُس بٔ اشبطا    ,ايُٝإ زقٞ اهلل عُٓٗا ب
زمحر٘ اهلل   - بٔ عجُإ بٔ عؿإ س ضعُٝدَدٚيف ض١ٓ مخظ ٚمخط  يًٗذس٠ َع

َٞ عٔ نب  سَدر ثرِ عَ  ,ؾؿاسب٘ نًٖٗا ,٣داَزدٝشٕٛ إىل ُب َْٗس -٘ ٝتعاىل ٚزٔق
ست٢ ْككت ايعٗرد بعرد    ِحًَدٚيهٔ مل ت ,ؾؿاسب٘ نًٖٗا نٜكّا ,إىل زلسقٓد

بررٔ ايف عٗررد ايٛيٝررد  يإلضررالّ ماَررّا إآل ٚمل ربكررع ٖرررٙ ايرردٜاُز ,ذيررو
ٞٓ    ع٢ً ٜٔد ,عدداملًو ايررٟ نزضر٢    ايكا٥د ايػذاع قتٝد١ برٔ َطرًِ ايدراًٖ

َا ب  ضرٓيت ضردع ٚنراْ  ٚنزبرع      ,ايٓٗس اإلضالّ يف بال  َا ٚزا٤َ قٛاعَد
  ٜرازّا إضرال١َٝ   دشت تًو ايدكراعُ َٚٔ ذيو ايتازٜذ نؾ ,ٚتطع  يًٗذس٠

  .(1)خاقع١ بأنًُٗا يدٜٔ اهلل عص ٚدٌ
 ٟ َّ  خٌ ايتتاُز ٚيف ايكسٕ ايطابع اشلذس  َٓاالٔل مجُٝع ؾدكعِت ,اإلضال

ٌ  ست٢ َٛضهٛ ْؿُط ,َا ٜط٢ُ ايّٝٛ باالذبا  ايطٛؾٝٝيت  ٗا قد بكٝرت يف ظر

  .(2)!َٔ قسْ  اإلضالّ ننجَس
 ,املطًُ  ذبرٍٛ ايٓؿراز٣ إىل زٚضرٝا    ٚبعد ضكٛط ايكططٓط١ٝٓٝ يف ٜد

ََ ؾدخٌ ايسُٚع  سرسٚ ٕ  ٔ ثِ قاَٛا بَػر  ,اّل شلِٔكِعيف ايٓؿسا١ْٝ ٚنؾدشت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/37(   انظر: املسلمون يف االحتئاد السوفيييت )1)
 (.1/27(   انظر: املسلمون يف االحتئاد السوفيييت )2)
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ع٢ً املطًُ  بكٝا ٠ إٜؿإ ايجايرح ضر١ٓ مخرظ ٚنراْ  ٚنا ا٥ر١       ض١ٕغٔس
إٜؿإ ايسٖٝرب ؾكراّ بإبرا ٠     ُٙثِ دا٤ سؿُٝد ,يًٗذس٠ ست٢ ضكطت َٛضهٛ

َُ ؾٝٗا ملطًُ ا ٕٛ ُؿر ثِ بردن ايرسٚع ايٓؿراز٣ ٜصسَ    ,بأضسٖا ّْاُدست٢ نبا  
 -سايٝرّا   -نٚشبهطرتإ   )الاغكٓد( عاؾر١ُُ  ؾطكطت ,ع٢ً آضٝا ايٛضط٢

 ٣درازَ ٖر, ثرِ ضركطت بُ  4162ثِ ضكطت زلسقٓد ض١ٓ  ,ٖر 4151ض١ٓ 
  .(1)ثِ ضكطت عػل نبا  ٚبال  ايذلنُإ ,ٖر 4164بأٜدِٜٗ ض١ٓ 
 -هرِ ايكٝاؾرس٠   ذبرت سُ  - ٠املردٓ  نٕ ذام املطًُٕٛ يف تًو ٖرا ٚبعد

ٍٓ نبػَع ايجرٛز٠   ٚاالقطٗا  ٚاالستكاز ٚاالبتصاش ألَٛاشلِ قاَرتٔ  نيٛإ اير
برال  املطرًُ     ٚٔؾكاّ ايػرٝٛعٕٝٛ بػرصِ   ,ّ 4644ايدًػؿ١ٝ ايػٝٛع١ٝ ض١ٓ 

ٌٖ  األخس٣ ست٢ ضرٝطسٚا عًر٢ تًرو ايدكراع نِّ     ًَِٛٔت ٚاسد٠ّ ٔ َٔر  ٗرا يف نقر
  .(2)عػسٜٔ عاَّا

 :نسبة المسلمين فيهاعدد السكان و 
 ًَٕٝٛ 112بأنجس َٔ  يت ايطابلٝذبا  ايطٛؾٝضهإ اال ز عدُ كٖدُٜنإ ٚ

ُُ ,ْط١ُ  اُ نَا ْطد١ املطًُ  ؾكرد اقرطس  ايهٖتر    ,ِٗ َٔ ايٓؿاز٣َعع

 ؾُجاّل ,اْتُا٥ِٗ اختالف زادع إىل ٚذيو االقطساُ  ,نجرلّا اقطسابّا ؾٝٗا

ََ ٕٓاملتشد٠ ٚايٓؿاز٣ َٜ ُِاأل يهٔ  ،% 42 ْطد١ املطًُ  ال تصٜد ع٢ً سٕٚ ن

ٟ   -يف ذيرو  ُطٚايَٛض ،% 12ِٗ ٜصٜدٕٚ ع٢ً املطًُٕٛ نْٓ ٜس٣  ٖٚرٛ ايرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.321, 48 - 1/43(   املرجع السئابق )1)
 ( ومئا بعةهئا.1/55(   املرجع السئابق )2)
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ٕٓ -از تًو ايردال  ٖٚ  يهجرل َٔ ُشَكاٖت  ،% 12ْطرد١ املطرًُ  تؿرٌ إىل     ن

 .(1)ًَٕٝٛ ْط١ُ 52 - 32ؾاملطًُٕٛ َا ب  
ايػرٝٛع١ٝ   ٚالرأ٠ تَ  ذبر  ٛاُركر اشلا٥ٌ َٔ املطًُ  َب ! ٖرا ايعدُ  اهلل نندل

َٓ ِٖٚ يف عصي١ٕ ,َٔ ضدع  عاَّا ننجَس ال ٜعسؾرٕٛ عرِٓٗ    ,١ عٔ إخٛاِْٗتا
دطٛا نإ ٜدعٛ ألْاع ُس سٝح ؟!8نٜٔ عبٔ َٔ زضٍٛ اهلل  ,!١َيدٓتاغ٦ّٝا 

شلِ يف ؾرالت٘ ضرا٥اّل اهلل    ُتُركَٜٓٚ ,ٕٚ ع٢ً نؾابع ايٝد ايٛاسد٠ٗدَعُه١ ُٜٔب
َٔ عٝاَؽ ِ نْٔر)ايًٗ 7نضسِٖ ٖوُؿنٕ َٜ َٔ  ايًرِٗ نْرر ايٛيٝردَ    ,زبٝع١نبٞ  ب  بر

َٔ ٖػاّ ايٛيٝد ِٓ نْٔر َض١ًََُ ب غدؿّا نٚ غدؿر     ايٓيٗب ُدٜتؿٖك ,(2)(ايًٗ
ـٗ نٚ ثالث١ّ يٝطٛا نيؿّا ٚال نيؿر  برٌ   ٖؤال٤ إخٛآُْا ٚ, يف  عا٥٘ عًِٝٗ ؾٝٓ

عرٔ  ؾكاّل  ,َّاعا شلِ  عا٤ّعٔ ايٓدعا٤ ؾكاّل  ,!َالٜ  ال ْعسف عِٓٗ غ٦ّٝا
 .ِ ب٘ربؿٝؿٗ

ٕٓ  !..عبٔ يف عرامل ايتػٝٝرب يًُطرًُ     ازبُٗٛزٜرات   عرد َ  نتعًُرٕٛ ن
ٍٔ ٞ   7أيَتٚيرٛ َضر   ,مجٗٛزٜر١  ٠َعػس صٜد ع٢ً نزبَعٜضال١َٝ اإل ٚايدٚ  َرا ٖر

 ..!!َٓٗا نٚ اثٓت  ـ ٜرنس يو ٚاسد٠ّ؟ ؾاملجٖكٖرٙ ازبُٗٛزٜاُت
ٕٓ ُٚ نُا ن  َجرٌ زٚضرٝا ٚننساْٝرا    ,١دٛ ّا يف ايردال  ايٓؿرساْٝ  يًُطًُ  

ٕٓ ,ٚدسدٝا ٚغرلٖا  .% 42 ْطد١ املطًُ  ؾٝٗا تكدز بر ست٢ قٌٝ إ

ٔٓ ,املطًُ  ؾٝٗا ٔبَطدعض ازبُٗٛزٜات ٚضهاْٗا ْٚٔب ٖٚرٙ قا١ُْ٥  ٚيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ.1412( عئام 2سالمية )ص:عن هيئة اإلغئاثة اإل ا  صئادر  ا  تقرير و  ,(159(   انظر: كتئاب املعلومئات )ص1)
, عـن أيب هريـرة رضــي اهلل (675 حمسـلم )و , واللفــظ لـه ( 6393 حالبخـئاري )جـءٌ  مـن يـةيخ أخرجـه (  2)

 عنه.
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ٌُ  نُا ذنسُت - يٝظ  قٝكّا بٌ ٖٛ َكطسْ  عداَ ٖٚرا ايٖت َبَطٖرٙ ايٓ   قدر
عاغرتٗا تًرو ايردال  يف     ,اَراّ ملد٠ ضدع  عاضتُس ايرٟ  بٝػٝبطدب ايت -
 بإعردا   زاضراتٕ  َرٔ املطرًُ     ٚيريو مل ٜكِ نسْد ,!عٔ املطًُ  ٍٕعٔصََ

 7 قٝك١ عٔ تًو ايدال  ع١ًُٕٝ
 ,ٚعاؾُتٗا نملاتا )نضرتا١ْ سايٝرا(   ,مجٗٛز١ٜ قاشقطتإ نٚ قصخطتإ -4
 ،% 22عًر٢   ْٚطد١ املطًُ  تصٜد ,ًَّْٝٛا عػَس ١ََٔ ضٖت ايطهإ ننجُس عدُ 

ايؿكا٤ ٚايؿرٛازٜذ   اي١ٜٚٛٓ ٚاسبسب١ٝ ٚضبطأت ٚاحملطأت َٚععِ ايسؤٚٔع
ٕٕ ُضٔرسبَٚت ,اي١ٜٚٛٓ تكع يف ٖرٙ ازبُٗٛز١ٜ  قدِ َٔ ايردذلٍٚ,  ع٢ً طبصٚ

 .املطاس١ ازبُٗٛزٜات َٔ سُٝح نندُل ٖٞٚ
ازبُٗٛزٜرات   ٖٚٞ نندُلالػكٓد,  ٗاٚعاؾُُت ,مجٗٛز١ٜ نٚشبهطتإ -1

 ْٚطرد١ُ  ,ضرهاْٗا عًر٢ عػرسٜٔ ًَْٝٛراّ     عرد ُ  إذ ٜصٜرد  ,ايطهإ َٔ سُٝح

ُِ ,% 42 تصٜد ع٢ً ايطدع  باملا١٥ ؾٝٗا املطًُ   املدٕ ذأت ٚتكع ؾٝٗا َعع
 .٣ ٚزلسقٓد ٚخٛازشّ ٚؾسغا١ْ ٚغرلٖاداَزُب 7ايتازٜذ اجملٝد َجٌ

ضهاْٗا ٜصٜدٕٚ عًر٢  عػل آبا ,  ٚعاؾُتٗا ,مجٗٛز١ٜ تسنُاْطتإ -1
َٔ املردٕ   ٚؾٝٗا ,َٔ ضدع  باملا١٥ ننجُسؾٝٗا ُ  ْٚطد١ املطً ,نزبع١ َالٜ 

َرٔ األ٥ُر١   خٖسَدرت عرد ّا    ,َػرٗٛز٠ َد١ْٜٓ ٖٚٞ  ,(ايتازخي١ٝ َد١ٜٓ )َسٚ
ُّٚايعًُا٤, َٔ نغٗس7ِٖ  ٌٔ إَا ُٕ ,بٔ سٓدٌ ايط١ٓ نمحُد نٖ ٟ  ٚضؿٝا  ,ايجرٛز

 .زمح١ اهلل عًِٝٗ نمجع  بٔ زاٖٜٛ٘ ٚإضشاُم ,اهلل بٔ املدازىٚعدُد
ضرهاْٗا   ,)بػهٝو سايٝا( ٚعاؾُتٗا ؾسْٚصٙ ,١ قسقٝصضتإمجٗٛزٜ -4

 .ٜصٜدٕٚ ع٢ً نزبع١ َالٜ 
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ٚضهاْٗا ٜصٜدٕٚ عًر٢  ٚعاؾُتٗا  ٚغٓدٝ٘,  ,الادهطتإمجٗٛز١ٜ  -2
٢ عًرِٝٗ َرٔ ايتكرًٌٝ    دَػَُٝؾ ,ٜٚتهًِ نًٖٗا بايًػ١ ايؿازض١ٝ ,ضت١ َالٜ 
 .اؾكٞٓساإلٜساْٞ اي

ُُٓت ٖٚرٙ ازبُٗٛزٜاُت اإلضالَٞ )بال  َرا ٚزا٤ ايٓٗرس(   ٢ يف ايتازٜذ ط
تسنطتإ ايػسق١ٝ نَا ٚ ,ٚتط٢ُ نٜكّا )تسنطتإ ايػسب١ٝ( ,نٟ ْٗس دٝشٕٛ

َّإْٓٗا ؾ  َزٌ اهلل ؾرسَ عٖذ ,ٖا )ضهٝاْر(ِٛٚنزَل ,ضٝطس٠ ايؿ  ذبَت تكع ايٝٛ
 .ٓا ٖٓاىإخٛأْ

 ٚتكررع غررسَ  ,ددرراٍ نٚزاٍ غررسٔ  دٓررَٛ  مجٗٛزٜررإت ٖٚٓرراى ضررٗت
ٚقاشإ  ,ٚتتازٜا ٚعاؾُتٗا قاشإ ,ٚعاؾُتٗا نٚؾا ٖٚٞ بػهرلٜا ,َٛضهٛ

ٕ  ي٘ َٛضهٛ ٖرٙ ناْت عاؾ١ُ ايكطاع ايرٖيب ايرٟ خكعت سبهرِ  ا إبرا
 ,ٚدٛؾرراؽ ,َٚازٜررا ,ٚن َررٛزت ,َررٔ قررسْ   ننجررَس شلررا اإلضررالَٞ
  .(1)َٚٛز ٚف

ٞ  اإلُٗٛزٜرات  ازببعرض  كرع ؾٝر٘   تنَا سلاٍ ايكٛقراش ؾ   7ضرال١َٝ ٖٚر
ْكٛؽ ٚاأل سٚشْٞ,ٚعاؾُتٗا غ ػإٝٚايػ , اغطتإ ٚعاؾُتٗا ضبر قًع١

 ٚ ٟ  ,ٚعاؾرُتٗا ًْتػرو  بًكراز  ايهردل ٜٔ  ٚعاؾُتٗا نٚزشَرٞ,   ٚقازتػرا

 .(2)ٚعاؾُتٗا تػسنٝطو
ٚتكع ٚزا٤ ايكٛقاش ب  حبس  ,, ٚعاؾُتٗا بانٖٛٚٓاى مجٗٛز١ٜ نذزبٝذإ

ٕ   ,ٜٚصٜد ضهاْٗا ع٢ً ضت١ َالٜر   ,قصٜٚٔ ٚايدشس األضٛ   ميجرٌ املطرًُٛ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.117 -1/117(   انظر: املسلمون يف االحتئاد السوفيييت )1)
 (.167 -1/151(   املرجع السئابق )2)
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ٖٚررٙ  %، 12صٜرد عًر٢   تْٚطد١ نٌٖ ايط١ٓ ؾٝٗرا   ،% 42 ١ملا٥ؾٝٗا ضدع  با
َٕ ٚ      ْطد١ الٝد١ ٚإٕ نا  تػٝٝرب ايساؾك١ حيراٚيٕٛ ايتكًٝرٌ َرٔ ٖررٙ ايٓطرد١ 

 .!ٓا نٌٖ ايط١ٓ يف تًو ايدال إخٛأْ
ٍْ  ٚبعُض ٞٓ  ٖرٙ ازبُٗٛزٜات شلا اضرتكال تطرع٢ إىل االضرتكالٍ   ٚ ,ذاتر

 .ٔ بال  ايٓؿاز٣ )زٚضٝا(عايتاّ 
 

 7ات االضتكالٍ ايراتٞازبُٗٛزٜات ذ
 .ٚعاؾُتٗا نٚؾا 7بػهرلٜا

 .ٚعاؾُتٗا قاشإ 7تتازٜا
 .ٚعاؾُتٗا ضبر قًع١ 7 اغطتإ
 .ٚعاؾُتٗا غسٚشْٞ 7ايػٝػإ
 .نٚزشَٞ ٚعاؾُتٗا 7نْكٛغٝا

 .شٟدنز دْٛٝهٝٚعاؾُتٗا  7نٚضتٝٓا ايػُاي١ٝ
 .ًتػوٚعاؾُتٗا ْ 7ايهدل ٜٔ بًكاز

 7 ٚعاؾُتٗا تػسنٝطو.ٚقازتػاٟ
 .ٚعاؾُتٗا ْٛخٛع 7إقًدكطت

ٞٓطبتؿس٠ عٔ ازباْب ايتا ٖرٙ حمل١ْ نَا َٔ ْاس١ٝ املرٛاز    ,ٚايطهاْٞ زخي
ٕٓ َِاألقايِٝ اإلضال١َٝ مًٔ ؾإ  ايجسٚات ٚاملرٛاز  ؾُٝرا ٜطر٢ُ ضرابكاّ     و نعع

َررٔ ْؿررط االذبررا  %  22 ؾررإٕ 7ؾعًرر٢ ضرردٌٝ املجرراٍ ,باالذبررا  ايطررٛؾٝٝيت

ٔ %  62نُا ٜٛدرد بٗرا   ,ايطٛؾٝٝيت ٜٛدد يف األقايِٝ اإلضال١َٝ ٍ  َر  سكرٛ

% 35ٚ ,َٔ ايص٥دل%  422ٚ ,َٔ ايؿٛضؿات%  62ٚ ,اضتدساز ايٝٛزاّْٝٛ
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 .َٔ ايهسّٚ%  62ٚ ,َٔ ايسؾاف ٚايكؿدٜس

 ,اسبٝٛاْٝر١  ايجس٠ٚ َٔ%  42 بٗا ٜٚٛدد ,ايكطٔ َٔ%  63 ع ؾٝٗاصَزنُا ُٜ

 .(1)اسبسٜس إْتاز َٔ%  43ٚ ايؿٛف, َٔ%  45 ٚ
ٕٓ َّ إ ؾٗررٙ ايردال     ,!ايدٖػ١ تجرُلَي - قٝك١  إٕ ناْت غرَلٚ - ٖرٙ األزقا
ٛٗ  عع١ُٝ يًُطرًُ  َرٔ سٝرح    َٛاز  َٖٛٚرٔ سٝرح    ,ثسٚاتٗرا  ُعتٓر ٗرا  ُتق

ٔٓ ,١ٝايطهاْ َٓ ٚيه ٗا بهترا   َهالت يف  ٜٓٗا ٚتسنت مٗطر ملا ؾٖس ضبُد  ١َن
 .ػازٚايٖؿ ٍٗٗا نؾابٗا ايٓرٗا ٚض١ٓ ْدٝ زب 

 

َٔ ِتسًٖ ٣َدرُٗٓا اِيسِنا َتَُٓي  َْٔشبٓا 
 

 

ُٕاُل ًِ ٚاإلؾطأ يًٗع ٖٚاَز   ٛؾا
  

ٌٗطرتَ ُٚت ,شبدَر١ ايػرٝٛع١ٝ   ُسطردٖ ٗا ُتنًٗ ٚقد ناْت ٖرٙ املٛازُ  يٓػرس   ػ
ٌَ ٕٔ  َٚرا برال ُ   ,ٗاٚخازَد ايدالٔ  اإلسبا  ٚقس  املطًُ   اخ عٓرا   األؾػرا

 .!بدعٝد
 ,١اإلضرالَٓٝ اضرتكالٍ ازبُٗٛزٜرات    ِ إشا٤َرُٗر َكًَٚيرا نبد٣ ايػسبٕٝٛ َق

 ٕٓ ايكرر٠ٛ ايهآَرر١ يف   يررٔ ٜتٗررإٚ نبرردّا إشا٤َ   ايػررسَ  ٜٚررس٣ احملًًررٕٛ ن
 بايكٓدًر١  َُُِٙٛ٘ َٔ طبراالس َرا نِضر   ز ضاضُتؾكد سٖر ,ازبُٗٛزٜات اإلضال١َٝ

 .!(2)اإلضال١َٝ يف َٛاد١ٗ ايكَٛٝات األخس٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
المية واألقليــئات املسـلمة يف االحتــئاد الســوفيييت, تقــةم  بــه (   نقـال  عــن تقريــر يخبــئاري عـن ا ماوريــئات اإلســ1)

 (. 9 نة الرب اإلسالمية ) ص: 
(   نقـال  عــن تقريــر يخبــئاري عـن ا ماوريــئات اإلســالمية واألقليــئات املسـلمة يف االحتــئاد الســوفيييت, تقــةم  بــه 2)

 (. 11 نة الرب اإلسالمية ) ص: 
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اشلٜٛر١  ظ ُِر يف ضباٚي١ اَل ٗأرٚنضايٝد ٗاٚضا٥ً اضتددَت ايػٝٛع١ٝ مجَٝع
ٌٔ ست ٚضردٖ  ,ايطسم هت مجَٝعًَؾَط ,املطًُ  إىل َالسد٠ اإلضال١َٝ ٚذبٜٛ

ََ ,را ايػسضشلاٖا َُٛق مجَٝع ١ ٖرا ايدٜٔ بأْ٘ ئ سكٝكٔ ال ٜعسف ست٢ ظٔ 
ََ  7َٚٔ ٚضا٥ًِٗ ,ال إي٘ إال اهلل 7ٔ ٜكٍٜٛدك٢ يف ٖرٙ ايدال  

ـَ  ١ املطادد ٚذبًُٜٛع٢ً ناٖؾ االضتٝال٤ُ -4  َٚطرتٛ عاتٕ  ٗرا إىل َتراس
ٖررا ْكراّل   ٚال نقرٍٛ   -. اخل .َٚساقـ ٚمخازات َٚطتػرؿٝات  َٚالعَب

 َرٔ ضرتٍّ   ننجرسُ  ُنغًٔرل  ؾؿٞ تسنطتإ ٚسردٖا  8- عٔ نسد بٌ ٚقٛؾّا عًٝ٘
َٔ ـَ ٚعػسٜ ٌُ ,!!َطذد ني َٔ ضدعُا١٥ َطرذد يف برال     ننجَس ٚدس٣ ذبٜٛ

 ٚنْدٜررر١ٕ ٚمخطرررُا١٥ َطرررذد يف برررال  ايكؿكررراش إىل َرررٛاخرلَ   ,ايتتررراز
  .(1)!طدالتؾٚا

يررت إيٝرر٘ ٛ إىل َررا ُسمجٝررع املرردازع اإلضررال١َٝ ٚذبًٜٛررٗا  إغررالُم -1
َرٔ ثالنا٥ر١ ٚضرت      ٣ ٚسدٖا ننجرسُ داَزٚنإ ٜٛدد يف بال  ُب ,املطادد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/26(   املسلمون يف االحتئاد السوفيييت )1)

 

 ّا: ثانً
ة ّيِىًُالشًىعًة ومسخ اِل

 :اإلسالمًة
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ٗا قا٥ُّا اآلٕ ض٣ٛ َٓٚقد ؾٓٝت تًو املدازع ٚمل ٜدل  ,قدٌ ايجٛز٠ َدزض١
ـَٔعٚقد ُد ,مخط  َدزض١  .ذيو ٚغرَل َحَٚطأز ًت َتاس

 ,يف )خرٛازشّ( يف َدٜٓر١ )خٝر٠ٛ(    بٓؿطٞ عًر٢ َردازعَ   ًعُتٚقد اآل
ع٢ً بابٗرا ))َدزضر١ ضبُرد نَر  خرإ((       ندرل٠ َهتْٛ  َدزض١ّ ٚ خًُت

ٚقرد   ,مج١ًٝ ٚيًُدزض١ َٓا٥ُس ,َدازع ٠ُٖدٚجباْدٗا ٔع ,ٖر 4142بٓٝت ض١ٓ 
ٌَٔتُن َّ ب يف َكد١َ املدزض١ ))قد نٚؾ املدزض١ اييت  ٖرٙ بٓا٤ٔ اهلل تعاىل اختتا

ٖرر برأَس ضرًطإ ايصَرإ ايػراشٟ       4142املدازع يف ايعاّ ض١ٓ  ٖٞ خرُل
ٍٕ  ,غراَذ  ٖٚرٙ املدزضر١ ذات بٓرا٤ٕ   ,ضبُد نَ  بٗا ز خإ(( ٜأخرر   ٚمجرا

ٛٓ ٓاا  خًَُٓٚي ,بايٓؿظ  يف ايدرا  اَرسن٠ّ   ب  َٓازت  ٚدردتُ  اييت ٖٞ ابتٗاب
ُّا ٜٓرصٍ  ًٖررر ؾسنٜٓرا ضُ ثرِ  خًٓرا    ,ٖرا ؾٓدم 7ع٢ً َهتب ؾطأيٓاٖا ؾكايت

كس  ب  ٚاملٛضٝك٢ ُت ,!ٖرٙ مخاز٠ 7ؾكٌٝ ,عٔ ذيو ذبت األزض ؾطأيُت
 َررٔ املدزضرر١ إىل َدزضرر١ صبرراٚز٠ ؾررإذا ؾٝٗررا  اْز ثررِ خسدررُت ,!داتٗررآََد

 .ٚيف بٛاب١ ٖرٙ املدازع املتاسـ ,!يًطُٝٓا٤
ايعايٝر١  ٖرا  ٝد٠ َٚٓا٥ُسٔػر َُو املدازع اِيرٗا تطايُعَت خًإذا  ٖٚرٙ املد١ُٜٓ

 .!!ٖااَ ٖٚٓا ُٚزاَزُٓٗا ُٚعازب١ًُٝ ٖٚٞ تدهٞ نالالَي
ٕٓ ثين ايجكراتُ ٚقرد سردٓ   ,ٗاٚإغساُق املؿاسـ ٚايهتب مجٝٔع ُمسِس -1  ن

٣ ٚزلسقٓررد درراَزٛا نأَجرراٍ ازبدرراٍ َررٔ ايهتررب يف بُ ُرعررايػررٝٛعٝ  مَج
 .!ٚنسسقٖٛا

ٟٓ اقتٓا٤ٔ َُٓع -1 نرجرلّا َرٔ    اقرطسٓ ٖٚررا املٓرع    ,َؿشـ نٚ نترا   ن
ٕ  ِٓٔؾايٓاع إىل إسساقٗا نٚ َ   ٕلٚقًَر  نٚ سؿعٗرا عًر٢ خرٛفٕ    ,ٗرا يف ازبردزا

ٕٓ 8ععُٝ  ُٚ أل يًعًرِ   ٗتُُر نٚ َا يف سهُ٘ ممرا َٜ  دد يف سٛشت٘ نتاْ َٔ 
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ٚشلررا ال ٜهرا     ,د١ض يًُشاَضر ؾٗرٛ َعرسٓ   ايػسعٞ نٚ ايًػ١ ايعسب١ٝ بؿ١ًٕ
يف  ٖادبرٌ ال دبر   ,َٔ املطًُ  ايّٝٛ َؿشـ ٚال نترا   ٜٛدد عٓد نجرٕل

 .نٜكّا َطاددِٖ
ايهترب   ظ اشلٜٛر١ اإلضرال١َٝ ْػرسُ   ُِر َٔ ٚضا٥ٌ ايػرٝٛعٝ  يف الَ  -2

 .اإلسبا ١ٜ ٚاأل   اإلسبا ٟ
3- ٌُ ٞٓ تطٗٝ  .باَتٝاشات٘ ٚايتُتٔع االْكُاّ إىل اسبص  ايػٝٛع
ـُ -4 نٕ ؾكرد سراٚيٛا    ,املٓطكر١ تًرو  ايتازٜذ اإلضالَٞ اشباف ب تصٜٝ

ٚإٕ ذنرسٚا ؾتٛسرات    ,إىل اإلضالّ بؿر١ً  ٗتُُرَت ٗا النْ ٜػسضٛا يف نبٓا٥ٗا
 ٍٔ  املطًُ  ؾإِْٗ ٜرنسْٚٗا ع٢ً ضدٌٝ ايػصٚ ٚايطٝطس٠ ٚاالضرتعُاز ٚإذال

ّْ       ,عٛ  املٓطك١رُغ  ٚؾرٛز  ٚيرريو نرجرلّا َرا ٜٛدرد يف غرٛازعِٗ زضرٛ
 .املالسد٠ ايرٜٔ قاَٛا مبهاؾش١ اإلضالّ يف ايكدِٜ ٚاسبدٜح سٔرألناب
ٌْ  ,ايعسب١ٝاألسسف  ضبازب١ُايًػ١ ايسٚض١ٝ ٚ ُضؾس -5  مجٝرعَ  ٖٚرا غراَ

ؾايًػ١ ايسٚض١ٝ َؿسٚق١ ززلّٝا يف املعاَالت ٚمجٝع ايدٚا٥س  8ْٛاسٞ اسبٝا٠
ذبرت   بعَُٛٗاست٢ املصازع ٚاملتادس ألْٗا  ,املدازع , ٚيف نغًٔباسبه١َٝٛ

ستر٢   ,ب ع٢ً األقٌ نتابٝرّا إال بايسٚضر١ٝ  ضٝطس٠ ايدٚي١ ؾال ميهٔ ايتدااُل
َٔ املطًُ  ال ٜطتطٝع نٕ ٜهتب بًػت٘ األؾ١ًٝ اييت ٜتشردخ  نؾد  نجرل 

 .بٗا
 ٚقررد نقُٝررت االستؿرراالُت ,ايٓطررا٤ َررٔ اسبذررا  ايػررسعٞ َٓررُع -6

 ؾأؾد  ننجُس ,املطًُ  ْطا٤َ اَِٚسِعايسزل١ٝ اإليصا١َٝ سبسم اسبذا , ست٢ َن
َّ  .األٚزبٝات يداَع ًَٔدِطَٜ ْطا٤ املطًُ  ايٝٛ

ٗت ُا تٛٓدؾشُٝج ,١ًُ  يف األعُاٍ امل١ٝٓٗ ايػآقاملط ْطا٤ٔ تطدرُل -42
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َٛ ٟٓ عب  ,املطًُ  ميطهٔ باملطاسٞ سبساثر١ نزض ايدٚير١   ْطا٤َ دبِد ١َٕصزَع ن
ٕٓ نَا ايػٛازُعٚ َُتٓعَٝؿ ؾإ  .ؾإىل اهلل املػته٢ ,املطًُ  ٌ إىل عذا٥ٔصَٛنٗا 

 ,دٛا بٗرِ ٚنررا ايعهرظ   ٔصيَُٝت 8ايهؿاز إىل بال  املطًُ  تٗذرُل -44
ِ قرد ضررهٓٛا يف نسٝرا٤ املطررًُ    ُٖررٚيررا دبرد ايررسٚع ٚايهرٛزٜ  ٚغرلَ   

ٌٗ ,ٚقساِٖ َِعاْراّ  ٖررا  ٚن  دبردُ  ؾأؾردشتَ  ,يف الُرظ اشلٜٛر١ اإلضرال١َٝ    إ
َِ ٞٗ املطً ٞٓ جبٛازٙ ايسٚض ٟٓ نٚ املًشُد ايٓؿساْ ايريت   ؾرايدال ُ  8ايٛثين ٚايهٛز

ُٖ ٌُٓد ِ   اسٚا َٓٗذ ضهاْٗا َطًُٕٛ  ايٓؿراز٣   ٌٓٔسر ُن إىل بال  ايٓؿراز٣ ثر
 .ًَََِٖٗش

ّٕ تٗذرُل -41 بكترٌ   ضرتاي  ؾكد قاّ  ,بأنًُِٗ َجٌ َطًُٞ ايكسّ نقٛا
ِٕ  ـير ن 142س َرا ٜصٜرد عًر٢    ثِ ٖٖذ ,عٜٛتذندرل َِٓٗ باي عدٕ  إىل  َطرً

 ِٖ يف َٓتؿـ ايطسٜل, ستر٢ مل ؾُات ننجُس ,يف عسبات املاغ١ٝ ْا١ٕٝ٥ َٓاالَل

  .(1)ٚاسد غدـ يف  ٜازِٖ َلِدَٜ
ؾُرا تردخٌ غرازعّا     ,ْٚاس١ٝ نؾٓاَِٗ يف نٌ سٞ ٚغازٕع ٚقُع -41

ٍَ ٚال ضب١ً ٚال قس١ٜ إال ٚدبُد َٔ ٚاقؿا ٙٔٝٓ  نٚ غرٔلٔي مجا  ,١ َستؿعر١ ٓؿر َٓع٢ً 
 َزَٛؾُررر  يف غرٛازعٗا  ين َا  خًت قس١ٜ ٚال َد١ٜٓ إال ٚندرد ٜٚعًِ اهلل نْٓ

ٔ      ,َرٔ ايكرا ٠   املالسد٠ قتًرٛا يف   نٚ َرا ٜطرُِْٛٗ بػرٗدا٤ اسبسٜر١ نايررٜ
 .سسٚبِٗ

األسٝا٤ ٚاملدٕ ٚايكس٣ ٚايػٛازع ٚاملردازع ٚغررل ذيرو     تط١ُُٝ -41
ٌْ ,بأزلا٤ زَٛش اسبص  ٍٛ ايردال   زبُٝع املردٕ ٚايكرس٣ يف اُلر    ٖٚرا غاَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 25/ 1(   املسلمون يف االحتئاد السوفيييت )1)
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 ,هراٖغازع ضتاي  ٚ ,سٞ َازنظ ,قس١ٜ يٝٓ  7ٜكٛيٕٛ 7سقٗا, ؾُجاّلَٚع
ِٖ َرٔ  ٚغرٔل ,ظؾأؾد  ايطؿٌ ٜٓػأ ال ٜعسف ض٣ٛ يٝٓ  ٚضتاي  َٚازن

 . ٖاق١ٓ اإلسبا 
ْهتد٘ عبرٔ   اعٓد ْٗا١ٜ املدٕ ٚايكس٣ بداّل ممعدازات إسبا ١ٜ  نتاب١ُ -42

 ...يٝٓ  َعهِ 7( ؾٝهتدٕٛحيؿعهِ تؿشدهِ ايطال١َ نٚ اهلل)
43- ُِ ٚملرد٠   ,األالؿراٍ َرٔ ازبٓطر    اإلسبا ٟ ازبدلٟ زبُٝرع   ايتعًٝ

ٚتؿطررل ايترازٜذ تؿطررلّا     اشبرايل  ٜتعًِ ايطؿٌ ؾٝٗرا إْهرازَ   ,عػس ضٓٛات
ٌُ ,َا ّٜا  .ٚاملس١ٝ٥ ٚاملطُٛع١ُ اإلعالّ املكس٠ُ٤ٚ ثِ تؤند ذيو ٚضا٥

ّْ ٌ دُخؾَٝ ,ملد٠ عػس ضٓٛات املدزض١ ُ٘ٙ ٚابَٓتٌ ٚيَددٔخُرنٕ ٜ ؾاملطًِ ًَص
ٔٓ ,ض١ٓ عػس٠َ دَعٙ ضضٓٛات ٜٚتدسز ٚعُُس دعٚعُسٙ ض ايٛيُد املساٖك١  ؾٔط

ـ إىل ضرٝدلٜا يًتذٓٝرد   دتَطر ز ُٜٚبعد ايتدرسٗ  ,ٗا ٜعٝػٗا ب  ايػٝٛعٝ نًٗ
َُ ٘  ,٠ عاَ ٓداإلددازٟ   ,نٌ ٖرٙ املد٠ يف ٜد املالسد٠ يٝظ يف ٜد نبٝ٘ ٚنَر

إ را ايتًؿصٜرٕٛ ٚاجملًر١ ايريت      ,ٚإذا زدع إىل ايدٝت ؾال َؿشـ ٚال نتا 
 .! ِ ايهؿس ٚاإلسبا  ؾُاذا ضتهٕٛ ساي١ ٖرا ايٛيد ؟عُِّت

ايداٍ َرٔ غرعا٥س   ع٢ً س ردُطؾهٌ َا َٜ ,اإلضالّ غعا٥س مجٝٔع َُٓع -44
 .إ ايػٝٛع١ٖٝبيف تًو ازبُٗٛزٜات ٔإ اضبعٛز نإايدٜٔ 
ؾرايتًؿصٜٕٛ   ,ٗا يػسع اإلسبرا  ٚايهؿرس  بساَر اإلعالّ نًٓ تطدرُل -45

َررٔ ْؿررظ  ٓحَدررقٓاتررإ تدررح َررٔ َٛضررهٛ ٚقٓررا٠ ُت 7َررجاّل ثررالخ قٓررٛات
ٕ     ,ازبُٗٛز١ٜ ؾٗرٛ بر  ٖررٙ ايكٓرٛات ال      ؾاملطرًِ سٝجُرا ٚدر٘ ايتًؿصٜرٛ

 .ٜتعداٖا
املطًُ  يف اشبرازز   املطًُ , َُٚٓعع٢ً باشبازز  االتؿاٍ سعُس -46
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بٌ ٖررا   ,ٚمل ٜكـ األَس عٓد ٖرا اسبد ,َٔ االتؿاٍ بإخٛاِْٗ يف ايداخٌ
َٔ االضتُاع  ايطٛز اسبدٜدٟ ايرٟ قس  ع٢ً املطًُ  ٖٓاى سلٌ املَٓع

ؾًكد غاٖدت دٗاش ايسا ٜرٛ   8اعات احمل١ًٝإىل ايكٓٛات اإلذاع١ٝ ض٣ٛ اإلذ
 ٚيررٝظ يرر٘ َرردْٜس -ٖٚررٛ ميجررٌ ايػررٝٛع١ٝ يف قُرر١ تعؿرردٗا  -يف ايؿٓرردم 
ٟٓ يتدتاَز املٛد١َ دُٜسنُا ٖٛ عٓدْا ُت ,يًُشطات ٚإ را ٖرٛ    ,ضبطر١ غر٦ت   ن

عًٝر٘ املرس٠ األٚىل ؾتدرسز يرو إذاعر١       ُطكرػَ عداز٠ عرٔ َؿتراح ٚاسرد تَ   
ؾًٝظ ٖٓاى صبراٍ ألٕ تدشرح عرٔ ضبطر١      ,١ٝٚايجا١ْٝ اإلذاع١ احملً ,َٛضهٛ

 .نخس٣
ط ايتػرٜٛؼ عًر٢   ًُِّ  بأدٗص٠ ايسا ٜرٛ املتطرٛز٠ ُضر   ٚست٢ بعد نٕ ُض

 .احملطات األخس٣
نٕ  دالاغركٓ يف  ٚقد سدثين نضتاْذ ,ع٢ً ايعًُا٤ ٚاملػاٜذ ايككا٤ُ -12

ٞ ) ؾاالًعت عًٝ٘ املدابسات ,نباٙ نإ ٜؿًٞ بايٓاع ٜٚعًُِٗ  (نٞ دٞ بر
َُس  خسٚد٘ ي ِ  - طا٤يت٘ؿال٠ ايؿذس ٚبعد  زٚا ؾكردٖ  ,ٚنإ ؾسحيّا َعٗر

ٚؾعراّل   ,يو عٓد َردٜسْا  ضٓدؿـ عٓو ايعكٛب١ ْٚػؿُع 7ٛاقاي -ؾساست٘ 
َٔ ايػازع ٜكرّٛ بتٓعٝؿر٘ ٚزغر٘ باملرا٤      دص٤اؾأعطٞ  ,ؿت عٓ٘ ايعكٛب١ؿُِّخ

ست٢ نؾٝب ٚايدٟ بايػًٌ َٔ غد٠  7ٜكٍٛ ,نٌ ّٜٛ َٔ قدٌ ؾال٠ ايؿذس
 .ٙ ٜٓاٖص ايطدع  عاَّا ٖٚرا عًُ٘ َّٜٛٝاُُسنإ ُع سُٝح ,ايدل 

ـٗ  .عٓد ايػٝٛعٝ  يعًُا٤ اإلضالّ ٚ عات٘ عكٛب١ٕ ٖرٙ نخ
ٖرٙ اسبرس    ٚع٢ً ,ايطال  ع٢ً اإلؾطاز يف ْٗاز زَكإ إدداُز -14

ٔ    ايػسض١ قرد اإلضرالّ ؾكرد ناْرتٔ     بعرض   ومٗطر  ايػرٝٛع١ٝ ربػر٢ َر
٘  إضالَِٗباملطًُ   ملرا نٓرا    7ايجكرات قرا٥الّ   ين نسردُ ؾشردث  ,ٚبكا٥ِٗ عًٝر
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املدزض١ يف ؾداح نٌ ٜرّٛ َرٔ زَكرإ ميرس      ْدزع يف املدازع نإ َدُٜس
 ٖٚررا اإلددراز خراف     ,ؾٝذدلْا ع٢ً ايػس  ست٢ يف األٜراّ ايػرات١ٝ   ,بٓا

 .بأٚال  املطًُ 
ٌ     إبرا ٠ُ  -11 َدٜٓر١ خٛقٓررد يف ٚا ٟ   7املردٕ احملاؾعر١ عًرر٢  ٜٓٗرا َجر
ٚيف عٗرد   ,يف عٗرد ايكٝاؾرس٠   7ٙ املدٜٓر١ َرست   ؾكرد نبٝردت ٖرر    ,ؾسغا١ْ

 .(1)ايػٝٛعٝ  ايدالغؿ١
11- ُّ ظ ع٢ً ايٓراع  ايتذٗطٚاإلزٖا  عٔ السٜل املدابسات  اضتددا

ست٢ نْ٘ يٝدٝرٌ   ,َسانص ايتؿتٝؼ عٓد َدخٌ نٌ َد١ٜٓٚٚقع  ,يف بٝٛتِٗ
نْررو  خًررت مجٗٛزٜرر١ نخررس8٣  - دٕإسررد٣ املررإىل إذا قرردَت  -إيٝررو 

يردخٍٛ ٖررٙ    ٠ْو ْصٜاّل عٓدٖا ٚيرٝظ َعرو تأغررل   ال تكدًُ ؾايؿٓا م َجاّل
ٚيكد  خًٓا َد١ٜٓ خٛقٓد َٔ ٚا ٟ ؾسغا١ْ يف ضراع١ َترأخس٠ َرٔ     ,املد١ٜٓ
 7؟ قاٍٚمل 7ؾكًٓا ي٘ ,كدًٓاؾكؿدْا ايؿٓدم ٚنبسشْا ي٘ ازبٛاشات ؾًِ َٜ ,ايًٌٝ

َٚ 7ؾكًٓا ي٘ ,يٝظ َعهِ تأغرل٠ يدخٍٛ املد١ٜٓ  إنٚشبهطتَٔ َدٕ  ِتيَٝطن
 .ؾًِ ٜكدٌ ,ٚعبٔ عبٌُ تأغرل٠ يدخٍٛ ايدٚي١

 .زبُٝع املدٕ!! ؾاملطًٛ  َٔ ايصا٥س نٕ ٜأخر تأغرل٠ّ
َُ  زبُط -11 ـ الدكراتِٗ َٚطرتٜٛاتِٗ بايدٚير١ عرٔ     دتًٔر ايٓاع عًر٢ 

  ٘ سٝرح تطرٝطس    8السٜل االقتؿا  ايرٟ ضٝطسٚا ع٢ً مجٝع ٚضرا٥ً٘ ٚالسقر
ٚضرٝازات ايٓكرٌ    ,ؿراْع ٚامل ,املصازع ٚاحملالت ايتذاز١ٜ عا١َايدٚي١ ع٢ً 

ٚال ميًرو ايٓراع ضر٣ٛ     ,ٚمجٝرع ايجرسٚات   ,ٚايعُرا٥س ايهردرل٠   ,ٚاألدس٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/25(   املسلمون يف االحتئاد السوفيييت )1)
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 .تِٗ اشبؿٛؾ١ٝابٝٛتِٗ ٚضٝاز
ٗٔر نٕ ُت ايدٚير١ُ  اسبرس  ايعاملٝر١ ايجاْٝر١ ٚبعردٖا ساٚيرتٔ      نثٓا٤َ -12 س ع

بإقاَر١ َطرذد يف نرٌ ٚالٜر١ ال ٜتطرع       ْرتِ ؾأٔذ ,يًٛؾٛ  ايسزل١ٝ ايتطاَ 
٘  ,َؿٌا١٥ ألنجس َٔ مخطُ ٌٗ ُرسُ ٔ ُعََر  ٚيهٔ ال جيٛش نٕ ٜدخًر َرٔ   ٙ نقر

ٕٓ ,ٚيٝت األَس اْت٢ٗ ع٢ً ذيو ,مخط  عاَّا ايدٚي١ ٖرٞ ايريت تعر      بٌ إ
ٚعًٝر٘ نٕ ٜهترب    ,اإلَاّ ٜٚػذلط نٕ ٜهٕٛ َٔ اسبص  نٚ َٔ املدرابسات 

 .ايتكازٜس عٔ نٌ  اخٌ إىل املطذد
َدزضر١   7اَٚدزضت  ُٖر  ,ٚنْػأت نريو إ ازات  ١ٜٝٓ ذبت إغساؾٗا

ٚنرإ املطرؤٚيٕٛ عٓٗرا     ,َٚعٗد ايددازٟ يف الػكٓد ,٣َرل عس  يف خباَز
ََ ,از ايكّٛٓذٔ ُؾَٔ ٣ درازَ ع يف َدزضر١ َررل عرس  يف بُ   َزٔ َ ٚقد سدثين 

 .َٔ اشبُس بعُد ا ٜؿُ َُٓٚي ُعنْ٘ نإ ٜدخٌ عًِٝٗ املدز  ,نٜاّ ايػٝٛع١ٝ
ٍَ ٍْذيو نِّ سٝا َٔر   ٘ ْػأت ندٝا ّ ال تعرسف  ٚال  !,َُُ٘إال اِضر  ٔ اإلضرال

َٔ سُٝح ,َُُِ٘ضست٢ َزغ٦ّٝا ٔ ايكسإٓ َٔ  ِلطردٔ ٔ املطرًُ  مل َٜ دبد عد ّا ندرلّا 
 .ي٘ نٕ زن٣ املؿشـ

َُُُٚبعد ٖرا ايعسض اِي ظ ْٛز اإلضالّ ُِط ايػٝٛع١ٝ يف اَلَطعٔ ُخ ٌٔذ
ـْ ,َٔ قًٛ  ايٓاع ٚال  ,ٚال عرامل ٚال  اعٝر١   ,ٚال نتا  سٝح ال َؿش

ٌٖ ْعٔ نْ٘ بكٞ يف ٖرٙ ايدٜاز َرٔ ٜػرٗد نٕ ال إير٘     ,َطذد ٚال َدزض١
. ؟ ٚدرٛا   .ٜٚكِٝ ايؿال٠, ٜٚؤتٞ ايصنا٠ ,ٚنٕ ضبُدّا زضٍٛ اهلل ,إال اهلل

 7ٖرا يف ايؿكس٠ ايتاي١ٝ
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َٛدرات ايهؿرس    مجٝرعَ  -ٚال نعين نٌ املطًُ   -يكد قاّٚ املطًُٕٛ 
ٖٚررا   ,ٚعص٠ بدٜٔ اهلل , ال تً ٚقٓا٠ٕ ,١ُٖٚ عاي١ٝ ,ٚطبططات٘ بعٛ  ؾًب

َٚٔ نإ  ,ٜدٍ ع٢ً نٕ نٚي٦و ايكّٛ ناْٛا حيًُٕٛ ِٖ اإلضالّ يف قًٛبِٗ
برد نٕ جيرد صبرااّل ٚطبسدرّا يتدًٝرؼ  ٜرٔ اهلل        حيٌُ ِٖ اإلضالّ يف قًد٘ ؾال

 .تعاىل
 7ؾهإ َٔ َعاٖس َكا١َٚ املطًُ  يإلسبا  َا ًٜٞ

وجةةو   وإكؽةد  إلحلةد َ عؾةقف  ا ْت َضةفرَ  -عؾةوم كة  وةو   - الدولة ُ  -1

 -وأقول وةهه سسةـ  ت كؾةل الةفق  فؼة   - ولؽن لؾؿسؾؿني عد ةٌ  ،اخلدلق

عٓرد قردّٚ    :و ـفةد ،ووهه العد ة وي  فع القدين ت الدعدء ت أسوال كثرية
ٚعٓرد   ,ٚعٓد زؾع٘ ,ٚعٓد سكٛز ايطعاّ ,ايكٝـ ٜسؾعٕٛ نٜدِٜٗ بايدعا٤

ٔ   ,َالقا٠ بعكِٗ بعكّا ٚقرد السرغ ذيرو نسرد      ,ٚغرل ذيو َرٔ املرٛاال
 ٖررٙ ايعرا ٠ُ   7ٖرٙ ايعا ٠ ! ٌٖٚ شلا  يٌٝ؟ ؾكًت ١عذٝد 7ؾكاٍ يٞ ايصَال٤

 7َٓٗرا  ,ؾٗٞ تدٍ ع٢ً َعرإ ععُٝر١   ,ع٢ً زؤٚع ايػٝٛعٝ  نندل قسب١ٕ

 

 ّا: ثالج
 مىٌداملسممىى ُص

 :لإلحلاد حدٍّوَت
 

 

///
///
///
///
///
/// 
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ٚؾرسف ايعدرا ٠ هلل ايٛاسرد     ,ٚإثدرات عًرٛ اهلل تعراىل    ,ٚدرٛ  اهلل  إثداُت
 .ؾايدعا٤ ٖٛ ايعدا ٠ نُا نخدل ايٓيب  ,ايكٗاز

   ٕ ٖٚرٞ عرا ٠    ,ٖرٙ َٝص٠ الٝد١ تسب٢ عًٝٗا األالؿاٍ ْٚػرأ عًٝٗرا ايػردا
 .عا١َ عٓدِٖ مجٝعّا ست٢ ؾطاقِٗ ٚؾذازِٖ

 ةن عةد ا    ػةرةِ األوٓ  عة  بغةا الةروك وكةراوق ف ، والـ   كربق ُ  -2

ؾايطؿٌ َرجاّل إذا ضرأيت٘ عرٔ درازٙ      ,بعذٝب ٚالٝٓ ٖٚرا نَْس :وكؼدلقةدو 
 .ايسٚضٞ دبدٙ ٜدػك٘ ٜٚٓؿس َٓ٘

٘  نسَد ٚقد ضأيُت ايتردخ  يف املطرًُ  قًٝرٌ     7ايجكات ٖٓاى ؾكًت ير
إٕ ايٓاع  ,ال 7ؾًِ؟ ٌٖ ٖرا زادع إىل ق١ً ايدخإ نّ غال٥٘ نّ َاذا؟ ؾكاٍ

ايتدخ  َٔ عا ٠ ايسٚع8 ٚيررا ؾهرجرل    7ٜكٛيٕٛ -ٜعين املطًُ   -عٓدْا 
اَرسن٠   ايٓطا٤ عٓدنِ َتدلدات َٚع ذيو ؾًرِ نز  7َِٓٗ ٜذلنٗا! ثِ ضأيت٘

ٕٓ 7تكررٛ  ايطررٝاز٠ ؾًُرراذا؟ ؾكرراٍ قٝررا ٠ ايطررٝاز٠ َررٔ عررا ٠ ايسٚضررٝات  إ
 .ٚاملطًُٕٛ ٜهسْٖٛٗا

ؾًكررد  واع ؼةةد  كةةه د:د الشةةقوعق  وعةةداوَ   غةةَا األطػةةدل بُ  إ ضةةد ُ  -3
ؾرإذا   - زضٛا يف َدازع ايػٝٛع١ٝ ٚقد  -عد ّا ندرلّا َٔ ايطال   قابًُت

ٍ    ٌٖ نسد َٔ نقازبو غٝٛعٞ؟ نغاح  ُ٘ضأيَت  ,بٛدٗر٘ ٚنرسٙ ذيرو ايطرؤا
 .ضدشإ اهلل ,نعٛذ باهلل 7ٚاضتػسب٘! ٚقاٍ

ٖٚررا عًر٢ سطرب عًرِ      : يـف  وآع زاز به األوٓ  أسؽدمَ  كعؾق ُ  -4
ًٗٓكَدنٌٖ ايدٝت َٚا َت  ِٗر ُُعُِّٜ عًُرا  ُِرٗر ٢ عٓدِٖ َٔ نسهاّ اإلضالّ ٚنق

 .ايػٗا ت 
 ألسٝرا٤ ٚٚدردتُ  عد ّا َٔ األالؿاٍ يف نجرل َرٔ املردٕ ٚا   ٚيكد قابًُت
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 ,ف إال ايػرٗا ت  ِٗ ال ٜعرسٔ ؾدعُك ,يف َعسؾ١ اإلضالّ ٚاقشا ّٓاتداُٜ بِٝٓٗ
غر٦ّٝا َرٔ    ٚبعكِٗ حيؿُغ ,ٚبعكِٗ ال ٜعسف إال بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 .ٚبعكِٗ حيؿغ مجٝع نزلا٤ اهلل اسبط٢ٓ ,ايكسإٓ
ّ    قدمي١ٕ َٚسزت مبدازَع  نالؿراال ٚزنٜرت   ,يف َد١ٜٓ خٝر٠ٛ َرٔ خرٛازش

ٜؿعدٕٚ ع٢ً غسؾات ٖرٙ  ,َا ب  ضٔ ايجايج١ ٚاشباَط١ اٚح نعُازِٖتذل
ؾُرا   ,اهلل ننردل  -بعد نٕ ٚقعت نؾردعٞ يف نذْرٞ    -ؾكًت شلِ  ,املدزض١

ٕ ذاْٗرِ ٚبردنٚا   آغعست إال ٚقد ٚقعٛا نٜدِٜٗ عًر٢    ,اهلل ننردل  7ٜٓرا ٚ
 -ٜعًِ اهلل - ؾؿسسُت ,نغٗد نٕ ضبُدّا زضٍٛ اهلل ,نغٗد نٕ ال إي٘ إال اهلل

 .ؾسسّا ععُّٝا
ٕٓ  ٍٖٓٚرا ايٓػاط ٜردُ  :يةرالس ال عؾق ُ  -5 نٚي٦رو ايكرّٛ نراْٛا     عًر٢ ن

ايػسب١  َع َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ٛبِٗ اسبسق١ ع٢ً  ٜٔ اهلل عص ٚدٌحيًُٕٛ يف قً
ِ  تربٔ كدإ املؿاسـ ُٚنُٚؾ ,ايعذٝب َٚٔ ايكػٔط ,ايػدٜد٠ َٚرٔ   ,ايعًر

َٔ املٓتطرد  إىل ايعًرِ   ؾكد قاّ عد   ,٘ذيو نِّ َع ,ايؿكس ٚق١ً ذات ايٝد
 ,ايطسا ٜب يف سذسات يف بٝٛتِٗ يفّا ٓسٚنسهاّ اإلضالّ ٔض ,بتعًِٝ ايكسإٓ
ُِ َٔر ؾاسد٘ ب٘ إىل اهلل تعاىل ال ُٜ ُ ٜتكٖس ٖٚرا ايتعًٝ درصا٤ ٚال   ٔ نسردٕ سٜد 

نرٌ   ,ًٜٚردظ  ,ٜٚٓاّ ,ٜٚػس  ,ٜٚأنٌ ,غهٛزّا, ؾايطايب ٜطهٔ يف ايدٝت
 .ذيو ع٢ً ؾاسب اسبذس٠

ُّ ٚقد قاّ  الرال َ  نراْٛا  ضرٛا٤ْ  - اسبذسات ع٢ً تهًٝـ األخٝراز  ْعا
 ع٢ً نٕ ال ٜصٜرد عًر٢   إيِٝٗ   نٚ ثالث١كِ الايَدب -   يًدرلعًِ نٚ ضبٓد

ـُ ؾإٕ نإ ,مخط١ ّ عًرِ   الايَب املطتكٝ  ,هترا  اهلل ؾٝدردن ب بتعًرُِٝٗ   قرا
ّٔ  ايرٓيب   ضرل٠َ ُِٗعِّثِ ُٜ ,١ايؿال٠ ٚايؿٝاّ ٚاألسهاّ ايكسٚزٜ ٚنسها
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 .ٚايٓشٛ ايعسب١ٝ ٚايؿسَف ايًػ١َ ِثِ ٜعًُٗ ,خًؿا٥٘ ايساغدٜٔٚ
ؾال ٜهٕٛ َرٔ ْؿرظ املدٜٓر١     ,نٕ ٜهٕٛ َٔ ايػسبا٤ يف ايطايب ػذلطُٜٚ

يف مجٗٛز١ٜ نٚشبهطتإ ؾايطايب ٜأتٝ٘ َٔ  ُعؾُجاّل إذا نإ املدز  ,نٚ ايكس١ٜ
اسبذرسات الالبرّا    برٌ إْرين ٚدردت يف بعرضٔ     ,نٚ َٔ غرلٖاالادهطتإ 

ٚغايدرّا َرا ٜهرٕٛ     ,برآالف ايهًٝرَٛذلات   ٗدَعر ُت ٕٚ عٔ نًِٖٗ َطراؾ١ّ ُدٜدُع
 ,درٛا َرٔ املردازع ايجاْٜٛر١ اسبهَٛٝر١ اإليصاَٝر١      ممرٔ ربسٖ  ٖؤال٤ ايػداُ 

ٕٓ  ٖٚؤال٤ ايػدا  ايػسبا٤ُ ,ايدزاض١ ازباَع١ٝ عٓدِٖ يٝطت إيصا١َٝ ٚذيو ن
َُ  ِٗر نًَٖ ٕٚٚزصال َٜر  ,ثالخ ضٓٛات ٠َٓدجيًطٕٛ عٓد ٖرا ايػٝذ يف ايػسؾ١ 

ٚاسرد٠ يف   ٠ّٔ ٖررٙ ايػسؾر١ إال َرسٖ   َٔر  ايطايرب  زدُسٚال َٜ ,إال يف ايؿٝـ
ٕٓ 8األضدٛع يالضتشُاّ ٚيكرد   ,اَرات بٝرٛتِٗ ال ٜٛدرد ؾٝٗرا محٓ    نغًَب أل

َٔ  خًت بعَض دِٖ عًر٢ ايرتعًِ   ًَر ٔ ؾردلِٖ ٚدَ ٖرٙ اسبذسات ؾسنٜت 
ٜٞٓؿتكدٙ نجرل َٔ الال  ايعًِ يف ايعامل اإلضال ,نَسّا عذٝدّا  دبد غابّا يف ,َ

ُُعػس٠  ايطا ض١َ ايٓط١َٓ ٚايهترا    ,دايطّا يف غسؾ١ َع١ًُ نٚ ننجَسسٙ َٔ ع
ُٖ ,ب  ٜدٜ٘ ؾُتر٢ َرا    , ضبٓد ِ ٚقْتٚمما ًٜؿت ايٓعس نْ٘ يٝظ يًتعًِٝ عٓد

ٚايعٗس ٚايعؿس ٚايعػرا٤   ايؿدأح يف ,ِٖ عانؿ  ع٢ً ايتعًِٝذِدِ َتُٗزَتُش
  .ايًٌٝ! ٚآخٔس

ِْ سُبنَا إٕ نإ ؾا ٕٓ ايدٝت يٝظ عٓدٙ عً  تربَ ايُه َِٕٛعَطايطال  ُٜ ؾإ
ٚاسد٠ يف ايٝرّٛ نٚ ايٝرَٛ     ٠ّإيِٝٗ َٓس ثِ ٜأتٞ األضتاُذ ,ضْٛٗادُزيف بٝت٘ َٜ
ٌُ ,بعٝدٜٔ َٓ٘ نٚ ناْٛا قسٜد  ضٛا٤ْ ,د املٓطك١ِعُب سطب نٚ ننجَس إيِٝٗ  ٜسس

ًِّٗا اسبذساتع٢ً  ٗسَُُٜٚ ًع عًٝ٘ ؾّا َٔ نٕ ٜٓطايًٌٝ خٛ ٜٚهٕٛ ٖرا آخَس ,ُن
ُُ ,نسد ٌ  يف ضاع١ٕ ِٗع٢ً ايطال  ؾًٝتكٝ ٗسؾٝ ؾٝدازضرِٗ   ,َتأخس٠ َٔ ايًٝر
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َٕ َٞ ٚايط١َٓ ايكسآ  .ايدزٚع ٚباق
ستر٢   ٚال ٜعًرِ بٗرِ نسردْ    ,ضرٓ  الًٜٛر١   ِ يف ايتعًِٝ َُٓرررُٖٗرا  نُب

 عد ّا نردرلّا َرٔ ٖرؤال٤ ايطرال  ؾٛدردتُ      ٚقد قابًُت ,دازِٖ يف ايدٝت
ِٗ نٝرـ سؿعرت   بعَكر  ٚملا ضأيُت ,سؿعّا دٝدّا ُ٘ؿغ ايكسإٓ نًِٖ حيُٗبعَك

  ٍ ٘  ,يف مجٗٛزٜر١ نرررا  ,يف اسبذررس٠ 7ايكرسإٓ ؟ قرا نيرٝظ يف ٖرررٙ   7قًرت يرر
ٔٓ ,ب٢ً 7ازبُٗٛز١ٜ اييت تطهٔ ؾٝٗا سذسات؟ قاٍ ي٘ َٔ  ٓدُب ايعًِ ال ٚيه

ٍ ٔ تعًََٖ ع٢ً ٜٔد 7ي٘ ؾكًُت ,ايػسب١  ,عًر٢ ٜرد ايػرٝذ عدرد اهلل     7ُت؟ قرا
 .!ٖرا عٓدْا عٝب ,ال نعسؾ٘ 7ٔ عدد اهلل؟ قاٍََ 7تقً

 تهٔػررَؿِٗ ٚذيررو سترر٢ ال ,!ُ٘ف غررَٝدعررٔسضررٓٛات ال َٜ ثررالَخ ,ْعررِ
 .املدابسات

ؾراملسن٠ يف   ,ايررنٛز ٚاإلْراخ   ٔ َٓطر زبا يف ايتعًِٝ غا١ًَْ ٖٚرٙ ايطسٜك١ُ
ُٔٓضدز ُت بٝتٗا ٚسذستٗا بٓاْت  .ُِٗضدز ُٜ يف سذست٘ غداْ  ٚاألُ  ,ٗ

ٗرِ  ايطرال  ٚنًٗ  خسز َٔ ٖرٙ اسبذرسات آالفُ  خسٚز ايٗسٚع ٚبعد
ٌٓ ال بأَع ٕزع٢ً قِد  ,ِ َٔ ايدٜٔ بايكسٚز٠عًَمما ُٜ ب٘ َٔ املعسؾ١, ع٢ً األق

ٌَٓٔ نتا  اهلل عٖص  سٓعّا ٚاؾسّا ٚحيؿعٕٛ  .ٚد
ٕٛ سٗبررؾرراأل  ٚاألّ ُٜ 7الؼةةر ن العربقةة  لغةة َ  ب  األوٓ  عةة  ُسةة كربقةة ُ  -6

ٌَ ٚبعكِٗ ال ٜعسؾٗا ٚمل ٜطدل ير٘   ,ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتكدٜسٖا ٓبع٢ً ُس ايطؿ
 .ايعسب١ٝ نٕ زن٣ اسبسَٚف

ٌْ َٔ  نٓرتُ  7َٔ ايجكات قاٍ ٚقد سدثين زد ؾٛدردت   ,عػرس ضرٓ    ابر
ع٢ً األزض ؾأخرتٗا ثرِ   سِتٔسؾٝٗا باسبسٚف ايعسب١ٝ ٚقد اُل ّاَهتٛب ٚزق١ّ

 ٍ ال  ايكررسإٓ ٖرررٙ نسررسُف 7بهٝررت, ٚذٖدررت بٗررا ندررسٟ إىل نَررٞ ٚنقررٛ
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ٚنرإ يٓرا    -ؾأخررتٗا نَرٞ ٚالٝدتٗرا     ,ًكْٛٗا ع٢ً األزضحيذلَْٛٗا بٌ ُٜ
ـ ِتَعؾَٛقر  -ؾٝر٘ َؿرشـ    ؾٓدْٚم ايعسبٝر١   ؾرتُ ؾًُرا عسَ  ,ٗا يف املؿرش

ـَ شررُتٚنرردلت ؾَت َٛضررهٛ  ايٛزقرر١ ؾررإذا ٖررٞ نْدررا٤ُ  ٚنخرررُت املؿررش
 .بايعسب١ٝ!!

 ِٓ ُٕٓث  ,٠ َِٓٗبٌ يٓطد١ ندرل ,ٖرا ايؿُٛ  يٝظ غاَاّل زبُٝع املطًُ  إ
 ؾرٕٛ غر٦ّٝا عرٔ اإلضرالّ إال صبرس َ     عد ّا َٔ املطرًُ  ال ٜعسٔ  ؾًكد قابًُت

 .بَطاالْتطا  إيٝ٘ باالضِ نٚ ايٓٓ
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 ,ذيرو نبرداّ   ألْتعرسَ  َٚا نٓرت  ,َٔ نسٛاٍ تًو ايدال  ْٞ نجرْليكد ضٓس
 7َٓٗا ,نغٝا٤ تدخٌ ايطسٚز ع٢ً املطًِ ٠َٓدٔع ًُتٖذٚقد َض
عةن  و  اإلعراَض وإن كدن ظدورُ  ،عؿو ًد ع  الػطرة دكوـ الـدك أنّ  -1

 :اإلسقم

ال  ,ايعسبٝر١  عٓرا ّا نٚ عؿرٝاّْا نراملسن٠ يف ايردال ٔ     د١ مل تتعٖساملتدٓل ؾاملسن٠ُ
٘  برا زتِ  َٔ  ٜٓٗا ؾت غ٦ّٝاَسؾُت٢ َع ,ٚيهٔ دٗاّل َٓٗا ؾُرجال   ,إىل تطدٝكر

 َرسن٠ْ ا آَر ٚزنِت -٤ ٚنرٌ ايدا٥عرات ؾٝٗرا ْطرا     -إذا  خًٓا احملالت ايتذاز١ٜ 
ٌَ ِتاضتػسَب ٍَُتؾ ايػه ٍ  7ؾاسيب طأ ِ  7عسبطتإ؟ نٟ َٔ ايعس ؟ قرا  ,ْعر

 ُعَكٚتكدٜسّا يٓا َت ,سّا ٚغٛقّا إىل تًو ايدٜازؾَس ُلَِٗػؾَت ,َٚٔ املد١ٜٓ ايٓد١ٜٛ
ٗرا  ٖدٗا ُٚسغَٛق ُ ٛٔقُت ؾس٠َّش ُسصٔؾَٚتتتٓٓؿُظ ايٗؿَعدا٤ ثِ  ,ٖا ع٢ً ؾدزٖاَٜد

 .ضالّ ٚنًٖ٘إىل  ٜاز اإل
ُٓر  -َٔ  ٚي١ تسنُاْطتإ  -تػاٚش بم ُٓديف ُؾ ٚيكد ضهُٓت ا عًُرت  ؾً

َُ ِتٓا َٔ ايدال  ايعسب١ٝ الًَدايؿٓدم نْٓ َطؤٚي١ُ ٗا يف ٚنإ الًُد -ؿشؿّا َٓا 
 ,ؾسسّا غدٜدّا نبهاٖرا  ِتَسؾؿٔس ,ؾأعطٝٓاٖا َؿشؿّا -املطتشٌٝ  َِ٘دْعسٖا ٔغ

 

 ّا: رابع
 :املسمم ّرُسَت مشايُد

 

 

///
///
///
///
///
/// 
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! ثِ ذٖدرت  نْا نًَو َؿشؿّا ١7ٚٚقعت٘ ع٢ً زنضٗا ثِ نخرت تكدً٘ قا٥ً
َٔ سع١َُض ٚٚقعت٘ يف نع٢ً َهإ َٓ٘ َت١ُّٝٓ ,إىل َهتدٗا ٗرا ستر٢   اْتٗا٤  ٚا

 .ب٘ إىل بٝتٗا ترَٖب

  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ چ 7ايعُررّٛ عًرر٢ ايؿطررس٠ يف ٖٓرراى ؾايٓرراُع

 8خاؾر١  يًعس  املطرًُ   بٍُّٚس ,يإلضالّ بٍُّس،  [31]الـروم: چۋ  ٴۇ
ِ  ٖٛ َعًّٛ ١ اإلضالّ نُاًََُِٗ َسألْٓ ِ ٜٚتؿرٛزٕٚ نْٓ  ,يردٜٗ َرا شايرٛا    ٗر

 خآؾ١ّ. اسبسَ  ايػسٜؿ  يدالٔ  بٍُّٚس ,ست٢ اآلٕ نريو
 ، وققدم املرأة بشةلن بق فةدالرجل ع  أول بق ه وا  ُ وقِ  ،  األرسةكرابُ  -2

 : شدود عـدو  أ رٌ 

ػرإٔ  بتكّٛ  ٚاملسن٠ُ ,ٚشٚداتِٗ ٚاألٚالُ  ,ٚاألّ ؾٝ٘ األُ  ايدَٝت ُدٔذؾَت
 .. اخل.ٚربٝط ,ـٚتطدذ, ٚتٓعِّ ,ٚربدُص ,ٔتطَش 7٘نِّ يدٝٔتا

  :وسسن الضقدف  الؽرمُ  -3

َّ   ِٗ ؾًرِ نزَ َُنَا نَس ـٔيًٖكر  نسردّا ننرس سٚز ٚايٓطر  ٔحَرِٓٗ َرع ايؿرسَ    ٝ
ٖٛؾال ُٜ ,ٚاالبتٗاز ٚ ٜرٔ   ٚؾٝ٘ خررلْ  -ٜرٖب إىل تًو ايدال   انسد ٕٓن زتؿ

ّٕ ٔدٙٔعٓ دؾع غ٦ّٝا ََٜٔ -ِ ب٘ املطًُٕٛ ٜٚعًَ ٚال  -ٚٚاهلل  ,نٚ غرسا   يطعا
ُٕ َّ مل نَز -ساْجّا يف قطُٞ  ننٛ َٔ نٚي٦و ايٓاع ستر٢ نْهسْرا عًرِٝٗ     ننس
 .َِٗٔيف نَس املدايػ١ٔ بعَض

ٖٛ إىل بٝت٘ ؾال ؾإذا  عاى نسْد و إْٓر برٌ   ,ايدا  عًٝ٘ ُمو ضتطُسنْٓ ِزتتؿ
ايدٝرت   َتؾرإذا  خًر   ,!عٓرد ايدرا    َوِ ٜٓتعسَْٚر ررُٗنٌٖ ايدٝت نًٖ ضتذُد
ُٔ َوؾُهاُْرر نَررا سررراؤى  ,!ٚال جيًطررٕٛ سترر٢ دبًررظ ,!اجملررايظ نسطرر
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ّ إيٝرو  كردٖ ٝنَا ايطعاّ ؾ ,!ؾدػٛٙ يو دػ١ٕإىل ٔؾ ٚإذا نإ حباد١ٕ !,ـُؾٖٝٓع
ٌٗ ٘و ٜٚأتٝو َٓقدٌ دًٛٔض طرٌ  نَا َغ ,٘ ٚنالٝد٘بٕٛ يو نسطَْٓٛع ٜٚكس  ن

نَرا إٕ   ,ٚنْرت درايظْ   َع املٓردٌٜ   ايٝدٜٔ قدٌ ايطعاّ ٚبعدٙ ؾٝأتٝو املا٤ُ
 -ؾطٝشُػدٕٚ ٚحيتؿًٕٛ يٓا ال تؿعٌ 7ؾهُا قاٍ ؾاسيب -ايٛق٤ٛ  ًدَتال

ُّ ٌُ ٜكٛ ُطرو  ٖٚرا ُٜ ,ٖٚرا ٜكدّ اسبرا٤ ,ٖرا ٜأتٝو باملا٤ اسباز 7ايدٝت نٖ
ٚئ ربسز َٔ  ,ايدا  يو ٖٚرا ٜديو ع٢ً  ٚز٠ املٝاٙ ٜٚؿت  ,يو املٓدٌٜ

 .!ٚقد نٖدٚى ٖد١ٜبٝت ايكٝاؾ١ إال 
ـَُكٚاي ٕ عًر٢  آلُدَتر  ,قؿرت   عًر٢ َٓٗرا   قتؿسٚن يف نسَِٗ نجرل٠ْ ؿ

 7نسَِٗ ٚسطٔ قٝاؾتِٗ
ٌَ خسدٓا َٔ َد١ٜٓ ) الػكٓد ( 7األوىل ٚبعد َطرل٠ ثالث   ,املػس  ُقَدٝ

ؾؿرسح بٓرا    ,املساؾك  يٓرا  ؾ٘ نسُدعٔسْا غدؿّا َِٜدؾكَؿ ,ايػُظ نٝاّل غسبٔت
َٚا ٖٞ إال  قا٥ل ستر٢   ,ٓ٘ ٚؾسح٘ ع٢ً ضسٚز َٓا بَٝتًَٚن َخ ,ؾسسّا غدٜدّا

ؾُرا اضرتطعٓا نٕ    ,َٚا شاٍ ٜكدّ يٓا نْٛاعرّا َرٔ األالعُر١    ,ّ يٓا ايطعاّقٖد
ٌَ يف  ٙااضرتأذْٓ  يؿرال٠َ ٜٓرا ا نٓ  ؾًُرا  ,األالع١ُ إال باملٓا ا٠ يًؿال٠ ْٛقـ ضٝ

 يف ثِ نخرر  ,هَِا ننسَُت 7ٚقاٍ ,عٓدٙ دَٝتؾده٢ ٚالًب َٓا نٕ َْ ,اشبسٚز
ُّاإلسباح عًٝٓا عًٖ ٍ   ؾًُا عًِ إؾرسازَ  ,عٓدٙ ٓا ْٓا َتر٢   7ْا عًر٢ املطررل قرا

ؾًُا قدَٓا )الػكٓد( ٚدردْاٙ   ,تسدعٕٛ إىل الػكٓد؟ ؾكًٓا7 بعد عػس٠ نٜاّ
ف ال ٜعرسٔ  ٘اسبردٜح َعر٘ ٚيهٓر    ؾشاٚيُت ,ٓدم ؾداسّاٚاقؿّا ع٢ً با  ايُؿ

ُ٘   ٢ يٞ غدؿّا ممرٔ ٜؿرشدْٛٓا  َُٖٚض ,ايعسب١ٝ ٘   الايدرّا َالقاَتر  ,ٜسٜرد َكابًتر
إيٝ٘ ٚنخدلت٘ ٚالًدت َٓ٘  ؾدسدُت ,عٓ٘ ؾًِ نددٙ ؾدخًت ايؿٓدم ٚحبجُت

ٚيهٓر٘ بكرٞ عًر٢     ,نْ٘ ضرٝرٖب  ُٓٓتَظٚ ؾدخًت ايؿٓدَم ,نٕ ٜدخٌ ؾأب٢
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ٍ  ,٘ بعد ايعؿسبا  ايؿٓدم ست٢ دا٤ ؾاسُد برد َرٔ نٕ ٜصٚزْرٞ     ال 7ؾكرا
ٕٓ 7ؾكرراٍ يرر٘ ,ايكررٝٛف ايهررساّ  تًدٝرر١َ ِٖ ؾررداسّا ٚال ٜطررتطٝعٕٛضررؿَس إ

ٌٕ   إذا َع٘ بعُضٚ ,ايدع٠ٛ ٢ يف بسَٝرٌ ٜدًرؼ ٚشْر٘    ؿٓؿرَُر  اشلداٜا َرٔ عطر
 ,بطدب ازبُازى ُ٘ال ْطتطٝع محًَ اؾاسيب بعد إسباح نْٓ َُ٘عؾأقَٓ ,مخط  نٝاّل

ٕٓٓٓٚظَٓ َٔ ايؿٓردم ؾرإذا    ؾال٠ ايعػا٤ ْصيُت ٚبعَد ,٢ إىل ٖراَٗاَْت األََس ا ن
؟ ثرِ  ُِٙزُصٚمل َْر  ُٖبٓا ع٢ً باب٘ ؾأ خًت٘ غسؾيت ؾددن ٜدهٞ! نٝرـ ْرر  ؾاسُد

ُٗ –ّٝٓا هِّنعطاْٞ يداضّا َٔ نيدطتِٗ ٚٔض ِ ٜػرتٗسٕٚ بؿرٓاع١ ايطرهان     رؾ
ٌُ ,ص٤ّا َٔ ايعطٌُٚد - ازبٝد٠ نٕ ال  ُ٘ؾشاٚيرت إقٓاَعر   ,ذيو ٚيؿاسيب َج

عّا يٓرا  ثِ خسز َٛ   ,ؾده٢! ؾأخرتٗا صبا١ًَّ ,ٓآا قد زبطٓا نَتعَتٚنْٓ ْأُخُرٖا
 .!!بانّٝا

ٓرا َرٔ نٖرٌ ايسٜراض يف َدٜٓر١ )الػركٓد(       شَال٥ٔ كٝٓا بعرضَ ايت :الثدكق 
َا غراٖدٚٙ َرٔ نرسّ     ؾرنسٚا يٓا بعَض ,اسبدٜح ؾتذاذبٓا ٚإٜاِٖ نالساَف

ٍ ٚددْا زُد 7ؾكايٛا ,ايٓاع  7اّل ٜصٜد عُسٙ ع٢ً األزبع  يف )الػكٓد( ؾكرا
ٕٔ ٞ َُٓرَ ؾُأ 8قسٜيت نٕ تصٚزْٚا يف ٗ ََٚن ١ تسٜد نٕ تس٣ نسدّا َٔ نٌٖ َهر  شَ

 ,قساب١ ضرتُا١٥ نرٝالّ   7كٓد(؟ قاٍ)الػنِ تدعد قسٜتو عٔ  7قًٓا ,نٚ املد١ٜٓ
 - نعا تٓا يف نٌ َٔ الًب َٓا ايصٜراز٠  – (ٚزىُصَٓإٕ غا٤ اهلل َض) 7ؾكًٓا ي٘

ُْ ٛ ٔٓ ,ؾعًٓا ؾسؾ١ْؾإٕ ساْت  ,ي٘ ُفط ٍَ ٌ ؾِٗ َٓاررايسُد ٚيه ؾطراؾس   ايكدٛ
ؾأخررت تدهرٞ َرٔ ايؿرسح      ,شبدلٚنخدلٖا ا ,٘ يٝاّلَ إىل قسٜت٘ ٚٚؾٌ إىل ُن

ٕٓ  –ٚيف ايؿداح اغذلت قأّْا مبدًؼ نيؿٞ زٚبٌ  ,ست٢ ايؿذس زاتب عًُّا ن
٘   –ضتاذ ازباَع١ عٓدِٖ نيـ زٚبرٌ  ُن س ِٗر ؾًُرا درا٤ ايعٗ   ,ٚذحبتر٘ ٚالددتر

ُّ إىل ظرراٖس ايكسٜرر١  اٜرراُتٚايٓس خررسز نٖررٌ ايكسٜرر١ نًررِٗ َٚعٗررِ األعررال
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ا٤ ايعؿرس ٚمل حيكرس ايكرٝٛف    ؾًُرا در   ,الضتكداٍ ايكٝٛف َٚعِٗ املسن٠
ثرِ   ,َرسض  قرد  َِٓٗ ٜهٕٛ نسْد س الدٝدّا خػ١ٝ نٕشٔكٖا بإٔ ُٜٚيَد ِتَسَََن
 ,؟ُعْسٔدر  7َ٘ٔ ر ؾكراٍ ايسدرٌ ألُ   ,ٛا يف اْتعرازِٖ ستر٢ ايعػرا٤ اآلخرس٠    ُكَب

ٕٓ ,ال 7ؾكايت ّ  ٚاعد زداّل ؾذًظ ٜٓتعسٙ ثالث١َ زضٍٛ اهلل  إ ٚنْرا   ,نٜرا
 ايدل  زدعرت إىل ايدٝرتٔ   إلسباح عًٝٗا خػ١َٝٚبعد ا ,نٜاّ ضأْتعسِٖ ضدع١َ

ضاؾسٚا إىل َد١ٜٓ  ؾكد ٝٛفايٓك نَا,ٗا يف الًب ايكٝٛفابُٓ طاؾَسُرع٢ً نٕ ٜ
عرِٓٗ   ُحؾدسز ايسدرٌ ٜدَشر   ,دّاٛٔعََ ٛا يُ٘ٓعٝ ُٜمل  ِٗالعتكا ِٖ نْٓ 8نخس٣

 ِ ِ   ,ست٢ ٚدردٖ ٖٚرٌ   -ٚاضرتػسبٛا   - 7؟ ؾكرايٛا نٜرٔ املٛعردُ   7ؾكراٍ شلر
ؾٛددٚا ايٓراع   ,ٛا َع٘ررُعايٓاع شلِ زَد ا نخدلِٖ باْتعأزؾًُ ,ٚاعدْاى؟

زؾعٛا نؾٛاتِٗ  ؾًُا زنِٖٚ ,يكس١ٜ َٚعِٗ ايساٜاُتيف اْتعازِٖ يف ظاٖس ا
 ,ؾابتعدٚا عٓٗا ,ٚنندت عًِٝٗ تسٜد تكدٌٝ نٜدِٜٗ ٚنضسعت املسن٠ُ ,بايتهدرل

د ٚدردٚا الرسٜكِٗ قر    ؾًُا  خًرٛا ايكسٜر١َ   ,ثِ نندت ع٢ً نقداَِٗ تكدًٗا
قسٜدّا َٓا نخرت  عاّ ٚايعذُٛشؾًُا دًطٓا ع٢ً ايٖط 7قايٛا ,ؾسؽ إىل ايدٝت

املرسن٠ُ   ٔتَسؾًُرا ننًرٛا نسَكر    ,ٔرَٓٗػر تدهٞ ؾسسّا ست٢ خػٝٓا عًٝٗا َرٔ ايتٖ 
 7قرايٛا  ,َٓٗرا  ْدنَسر  ُٙنٕ ٜأخَر ِتػطٌٝ َٚعٗا املٓدٌٜ ٚنَبشلِ املا٤ يًٓتْؿُطٗا 

هردرل  ايٓتيف  تُعرٕٛ ؾٝر٘, ؾأخرر ايؿرػازُ    صب ثِ ذٖدٓا إىل املطذد ؾإذا ايٓاُع
ََيف  ٚايهداُز  !!.آْاِسايدها٤ عٓد 

ِٔ ,ٖرا ٚايكؿـ يف نسَِٗ نجرل٠ْ ٌٖٔات  ايكؿت  يًٓتر  ذنسُت ٚيه  ديٝ
 .ؾكط

 :وسسن اخلؾق اإلسق ي   األ ُب  -4

ٖٔ  ,اإلسبا  ٚايكٝاع ٛٓيف َد عاَؽ غداْ   ُ٘اإلضرالّ ٚنخالَقر   ن َ  ٚيهر
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ُٙ بٌ ٚال  ,زدًٝ٘ ب  ٜدٜو ٓدرَُُجاّل ال ميهٔ نٕ َٜ ؾايػاٗ  ,با ّٜا عًِٝٗ تسا
ََطُتًِٚإ ا ٔد ,عّاذًظ َذلٓبَٜ ٗٓط١ ًِو نٔذ٘ نَا َٓ ,!دايتػ َٓ٘ نٕ  ا إٕ الًدَتن

َٔر   ٕ ٜكسن عًٝو غر٦ّٝا  ٕٔ  ,ٔ ايكرسآ  أالرأْ َطَُ عًر٢ ايؿدررٜٔ ٚايرسنعُ    ؾايٝردا
 .!ٜطٌٝ َٔ ددٝٓ٘ ُمَسٚايَع ٙٔٔسِذيف ٔس ُسَؿٚايَد

 ,٘ٔإال بإذْٔر  ٙٔٚائد حبكس٠ٔ ُدايَٛي ُِتهًٖٚال َٜ ,ع٢ً ايهدرل دّ ايؿػرُلال ٜتك
ُٚ  .دٛ  ٚيدٙٚال ٜعٌُ ايٛايد َع 

 .ٚاالسذلاّ بِٝٓٗ اإلٜجاُز طُٛ َٜ
َّ ,كدٜس ٚاالسذلاّايٓت ِٔٔٝو بَعدٕٛ سسنَتسُقَٜ َُ ؾإٕ نز ت ايكٝا ٛا مجٝعرّا  قا

 .َٛا يو َا تسٜدكد يُٝ
 :رب  ت طؾب العؾ الصرب واجلؾد والغُ  -5

ُٗ ٚقد ذنسُت ًِٗ يف الًب ايعًرِ  ضابكّا غ٦ّٝا َٔ ؾدلِٖ ٚدًدِٖ ٚذب
 سابر١َ د عرٔ الػركٓد قُ  ررر دُعٖٚرٞ تَ  ,قس١ٜ )الدل ض٘( ٚيكد شزُت ,٘ٔٚذبؿًٝٔ

بر   ِٖ َٔ ضدع  الايدّا نعُرازُ  ؾٝٗا ننجُس َدزض١ّ ؾدخًُت ,َذلّاضت  نًٝٛ
ٛا َرٔ َطراؾات بعٝرد٠    َُٔدَقر  ,ِٗ غسبرا٤ ٚنًٗ ,ض١ٓايعػسٜٔ ايجا١ْٝ عػس٠ ٚ

ُِ  ٚنرراْٛا عًرر٢ َطررت٣ّٛ  ,ِعًٓيًررٓت د ٚاملكٔؿرر َتكرراز  َررٔ سٝررح ايؿٗرر
ؾٗرِ   ,ِٕٗٛ نْؿَطر َُخئد ,٠ ٚاإلٜجازٛٓررُخٚاأُل ١ُتطٛ  بِٝٓٗ احملٓد ,ٚاألٖداف

 .ؿٕٛٓعًِّٕٛ ُٜٚػٔطٕٛ َُٜٚدطُدايرٜٔ َٜ
ضر١ٓ   ػرس٠َ ع ضٖت ُٙعُُس ٚنإ َِٓٗ غا   ,ٚاسدّا ٚاسدّا ايتكُٝتِٗ ٚقد

ٛ     ٖٚٞ تدعد ع ,ٜارلقدّ َٔ ضٝد  ,َذٕلٔ َهإ املدزضر١ ننجرس َرٔ نيرـ نًٝر
ٜٔ!! يطًب ايرد   7إىل ٖرا املهإ؟ قاٍ ََتو ٚقٔدنًَٖ ملاذا تسنَت 7ي٘ ؾكًُت

 .يف ايؿٝـ نذٖب إىل نًٖٞ 7ٚز نًٖو؟ قاٍُصَت٢ َت 7ؾكًت ي٘
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ايكرالٍ ثرِ   اإلسبا  ٚ ٛ يف َد عُٝؼَٜٚ يف ٖرا ايعُس ضدشإ اهلل! غا  
ٌََؿأز غاضع١ّ َطاؾإتؾٝكطُع  ُ ٜتػٖس ٕ ٚايرٛالٔ يف الًرب   آلٚاشٔبر  قّا األٖ

ٕٓ!!, ايدٜٔ ٛ  إ ٗرا  ععُٝر١ ٜٓدػرٞ تُٓٝتُ   ٚخؿراالّ  َإتٖرا اجملتُع حيٌُ َك
ُٗ  .ٗا شبد١َ اإلضالّٚتٛدٝ
 : وإجقهلالعؾ   أولِ  اسرتامُ  -6

َُ  اسبُٝرد٠ ضرا٥د٠ْ   ؿر١ًُ ٖٚرٙ اشَب ِ  ـٔدتًٔر بر   ُٚ   الدكراتٗ  ٔتعًر٢ تؿرا
عًرِ   بٗرِ الايربُ   عًرِٝٗ نٚ َرسٓ   َّؾإذا قٔد ,َطتٜٛاتِٗ يف ايعًِ ٚااليتصاّ

 .سٜلايٖطيف ٛا ي٘ ُشزٚٙ ٚؾَطاسذلَٛٙ ٚقٖد
ضرٝاز٠   ـ يرٞ ؾراسبُ  ٛٓقر ؾت از٠ّضرٓٝ  ُبُريف ايػرازع نالًر   ٚيكد ٚقؿُت

ثِ نَطرو بر٘    ,ٚنا  نٕ ٜتطدب يف ٚقٛع سا خ ,يف ٚضط ايطسٜل اؾ١خ
 ٗٞ  ـْنْرا َٛٓظر   7ايطٝاز٠ ٚقاٍ يٞ ؾاسُب ,ٌ عًٝ٘ طبايؿ١طٓذاملسٚز ؾغسال

 .ٖرا َٔ ايعًُا٤ ؾتٛقؿت يو!! 7و قًتٚيهٔ ملا زنُٜت ,إىل عًُٞ ذاْٖب
 ُّ َرٔ   برٌ إْرين ٚدردتُ    ,يرٝظ خاؾرّا باملردْٝ  ؾكرط     ٖٚرا االسرذلا

ّ    ٙ نجرْلُدؿٔكايعطهسٜ  املطًُ  تكدٜسّا ٚاسذلاَّا َٜ  ,َٔ ايٓراع عٓردْا ايٝرٛ
ٚٓ ُدَجاّل إال ٚدَب يف ْكط١ تؿتٕٝؼ ٗسرُُؾُا َت اإلضرالّ   ١َدا زْٚو ب٘ ذبٝٓر َا ُٜ ٍَن

ُّ ٍَٕٛ عًٝو بإسباح ايُٓٗقعٔسعًٝهِ ٚزمح١ اهلل( َٜٚ )ايطال  .عٓدِٖ صٚ
 :ينبدلد   آع زازَ  ُل ث  ُت طدجؽس دن املسؾؿني ت   طدلُب  -7

 ٚساٚيٛا إعا ٠َ ,دا٤ََعظ املطًُٕٛ ايٗؿايطٛؾٝٝيت تٓٓؿ االذباُ  َمٖصرَُا َتَُٓي
ّٔ ,ِٖ َٔ نٌٖ املًٌ األخس٣ٔصمٝٗ ٚإظٗأز ,املُٖصٔم ِٗٔأَْٝبٓا٤ ٔن إىل  ٚاالْكُا

يرا قاَٛا باالعتؿاّ يف َٝا ٜٔ ايعاؾ١ُ ) ٚ  ,إ األ١َ اإلضال١َٝ ايهدرلَٝٔن
ٚاعتؿرُٛا   ,َٔ نزبعُا١٥ ٚمخطر  خُٝر١   سلد٘( ٚقسبٛا يف املٝا ٜٔ ننجَس
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َرٔ عػرسٜٔ َٜٛرّا َرٔ آخرس       ننجرسَ  - ٚايجًٛز األَطأز ٍُٖٛط ع٢ً - بٗا
 َطرايد  ايدٚير١َ   ,ا ايعٝد يف َٝدإ يٝٓ ًُٖٛٚقد َؾ ,زَكإ إىل آخس غٛاٍ

ِ   ٖرٞ نسرسفَ   ايعسب١ُٝ نٕ تهٕٛ األسسُف 7َٓٗا ,َطايب ٠ٖٔدبٔع  ,ايهتابر١ شلر
ٕ ٚنٕ ٜ ,ع٢ً ايطسٜكر١ اإلضرال١َٝ   بُ ٚنٕ ٜهٕٛ اير ُّ  هرٛ ٛ ازبُعر١   ٜرٛ  ٖر

دٓرا٤  ي  ؿَطر ٚنٕ ُٜ ,ززل١ٝ ٚنٕ ٜهٕٛ َٜٛا ايعٝدٜٔ إداش٠ّ ,األضدٛع ش٠َإدا
 ... إىل آخس ذيو َٔ املطايب.ع عٓٗا ايكسا٥بسَؾُتٚ ,املطادد

ُٗ ايعاؾ١ُ ٚغاٖدُت َُتٚقد قٔد اهلل ) املطًُ  ِٖٚ ٜسؾعٕٛ زاٜر١َ  َعدب
تتًٖٛرا  ٕٛ إىل ٖرٙ املٝا ٜٔ ؾؿٛؾّا َُكٔدٚايٓاع ُٜ ,(نندل ٚايٓؿس شلرا ايدٜٔ

 .!ٝبٚٔغ َٔ غدإ  ؿْٛفُؾ
ٌُ طايُبُٜ سَ ٚ براألسسف   إٔ تهرٕٛ ايهتابر١ُ  ب يف الادهطتإ ايط١ٓ نٖ

ٖٕ طرايدٕٛ برإٔ تهرٕٛ نترابتِٗ براألسسف      ايػٝع١ يف نذزبٝذرإ ُٜ  ايعسب١ٝ ؾإ
اإلخ٠ٛ َرٔ ٦ٖٝر١    سكسٖا نسُد ْد٠ّٚ -نٟ ايػٝع١  – ٚقد نقاَٛا ,ايالت١ٝٓٝ

ٕٓ 7ا براسبسف ايٛاسرد  اإلغاث١ اإلضال١َٝ قايٛا ؾٝٗر  ١ ال ايعسبٝٓر  اسبرسٚفَ  ))إ
ايًػر١   استٝادراتٔ  يف يػتٓرا, ٚال تطرتطٝع تًدٝر١َ    َٛتٚايٓؿر  ب ايٓطرلَ ٓأضُت

 .!!األذزبٝذا١ْٝ((
ٕ    نٝـ ضبدُت !ٚاؾضاْعسٚا إىل ايٓس يػر١ ٖررا    ,ِٗ يًدعرد عرٔ يػر١ ايكرسآ

َِيَٝ ,ايدٜٔ ٕٓ ازبُُٝع عً ٔٔ ٔزؾعر١  ِٗ يٝظ ٖدُؾ نٚي٦و ايػٝع١َ ن ّ اإل  ٜر  ,ضرال
 ُرٕٛ َعراٖساتٕ  ٓعُِّٜ َٔ نٌٖ ايطر١ٓ  املطًُٕٛؾ ,!!صبٛض١ْٝ ٚإ ا ٖٞ ق١َْٝٛ

طرايدٕٛ بايدعرد عرٔ    ُٜ ايسٚاؾُضٚ ,ايعسب١ٝ طايدٕٛ باألسسٔفُٜ ٚاعتؿاَإت
 .!!األسسف ايعسب١ٝ

ٕٓ تطرع٢   - ايؿًٝد١ٝ ) نَرلنرا (  ٚع٢ً زنضٗا سا١َُٝ - ٍٚ ايػسب١ٝايٗد إ
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ِٗ باألسسف ايالت١ٝٓٝ ١ٝ بإٔ تهٕٛ نتابُتيًكػط ع٢ً ازبُٗٛزٜات اإلضالَ
ٕٓ 8بداّل َٔ ايسٚض١ٝ ايسٚض١ٝ  املطًُ  ئ ٜكدًٛا األسسَف ألِْٗ ٜعًُٕٛ ن

َّ   رُقر ٚقد عَس ,بعد تًو ايطٓ  ايعذاف ٖٞ  ٛا نٜكرّا عًرِٝٗ اإلضرال  ايذلنر
ٍُ  ,(!!ايعًُاْٞ اسبانِ ٚايؿٛيف ايػعيب) ِ٘ٔٝبػٖك ٓرا  إخٛاَْ َٞٔكر اهلل نٕ َٜ ْطرأ

 .ُِِٖٖ ٚنَٝدغٓسٖٓاى 
 :األصقؾ  ـدبعهالعجقب ع  طؾب العؾ   ن  َ  احلرُص  - 8

َٔ تًو اجملتُعرات سسؾرّا عذٝدرّا عًر٢ الًرب ايعًرِ يف        ُتِطَُيكد َي
    ٌُ ِ   املدٜٓر١ ايٓدٜٛر١ ايػررسٜؿ١ عًر٢ ضرانٓٗا نؾكرر  ,ايؿرال٠ ٚنشنر٢ ايتطررًٝ

ـُ ََٚايكؿـ اييت ٚاملٛاق   َتٖؿر ٔق ُسررٚنذُن ,ع٢ً ذيو غاٖٕد نندُل بٞ ِتٖس 
 7ؾكط يًدالي١ ع٢ً ذيو ُٖٚا

َّ :األوىل ا عٓٗرا ٜرّٛ   َٓر ًَِسازبُع١, ثرِ زَ  قدَٓا إىل َد١ٜٓ ) ٚغٓدٝ٘( ٜٛ
عرد ّا نردرلّا َرٔ ايطرال  ٖٓراى بطردب االقررطسابات        ًَْترلٔ  ايطردت ٚمل 
إْٗرِ   7ؾكٌٝ ي٘ ,ايؿٓدم يفؾٗسع إيٝٓا  ,ايػدا  بٓا نسُد ًَِٔؾَع ,ٚاملعاٖسات

ؾسنرب   - َطاؾ١ تكدز مبا٥ت  ٚمخط  نًَٝٛذلّا - (ٖٓٛزسًٛا إىل َد١ٜٓ ) 
ُٓ ,ايكطاز ثرِ   ,إِْٗ زسًرٛا إىل زلسقٓرد   7األسد قٌٝ ي٘ ا ٚؾًٗا ؾداَحؾً

ؾٛؾرًٗا ٜرّٛ االثرٓ      ,٣درازَ ؾسنب ايكطراز إىل بُ  ,٣داَزضرلسًٕٛ إىل ُب
إْٗرِ ذٖدرٛا إىل ايكطراز يرلسًرٛا إىل مجٗٛزٜر١       7ؾكٌٝ ي٘ ,ؾطأٍ عٓا ,ظٗسّا

٘ )تسنُاْ إىل ضبطر١   ب ضرٝاز٠ّ ؾطًَر  ,طتإ( ٚمل ٜهٔ َع٘ َٔ ايٓؿك١ َا ٜهؿٝر
ُٓر  ,ل عًر٢ ذيرو  ؾٛاَؾ ,ُٙغرَل ط عًٝ٘ َدًػّا ال جيُدؾاغذل ,ايكطاز ا ٚؾرٌ  ؾً

ثرِ قراّ    ,اشبدرص  ََُٔر ير٘ ثَ  َٞدٔكايكطاز الًب َٔ ؾاسب ايطٝاز٠ نٕ ُٜ ١َضبٓط
يف َطعرِ   ٚنٓرا  -عٓرا   عًر٢ خردلٕ   ِسَجر ِعبايدشح عٓا يف ضبط١ ايكطاز ؾًِ َٜ
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إٕ  7ٜدٜ٘ إىل ايطرُا٤  َعؾٛقـ ع٢ً بٛاب١ ايكطاز ٚزَؾ -ْتٓاٍٚ العاّ ايػدا٤ 
ُٓر  ,!ْا نٕ ٜؿّٛ غٗسّا ناَاّل غهسّا هلل تعراىل َدَٚد ٓرا َرٔ املطعرِ    ا خسِدؾً

َٖ  ,ٚزنرب َعٓرا ايكطراز    ,ا نَتعتٓاٌ عَُٓٓثِ َس ,ٓاَكؾأضسع إيٝٓا ٚعاَْ ,ْاَدغا
ََ نْا َُٓر 7ٚقاٍ االختدراز ايرالشّ    -ير٘ املكابًر١   ٓا أدسٜؾ ,نحبح عٓهِ ِٜٔٔٝٛ

 ,ٓرا َعََ َسطأؾرٓا عًٝر٘ نٕ ُٜر  ِقعَس ُِٓث ,- نثٓا٤ ضرل ايكطاز يًكدٍٛ يف ازباَع١
ُٔؾرنس نْ٘ ال َٜ ٓا يف َْْا بجالخ ضراعات اضرتأذَ  ٚبعد َطرٔل ,ايٓطؿس ٌ دٛاَشش

ٍ  ايٓصٍٚ ؾعسقٓا عًٝ٘ بعرضَ  ٘   ,ؾرسؾض  ,املرا ثرِ الًدٓرا َٓر٘     ,ؾأيصَٓراٙ بر
بٗا عًٝٓا يف الػركٓد األضردٛع    ُّكَدَت 7ؾكًٓا ي٘ ,َعٞ ِتيَٝط 7ؾكاٍ ,٘ٔأتغٗا 
ّ الػركٓد سراَاّل نٚزاقر٘    ٚؾعاّل يف ّٜٛ األسد قردٔ  ,-إٕ غا٤ اهلل – ايكا ّ

 .إيٝٓا
 ٔ َرٔ َكابًتر٘ يف مجٝرعٔ   ٘ َٚٔ مل ْتُٓهٔ ْكؿت نٚزاُقََ ُدٔعنٓا َْ :الثدكق 

خسٚدٓرا   َدبِعر  -( ؾًُا قردَٓاٖا  يف َد١ٜٓ )الػكٓد ًٜتٔكَٝٓا نٕ ازبُٗٛزٜأت
 ,د املطرادد َرٔ ايطرال  ٜٓتعسْٚٓرا بأسر     ٚددْا ٦َإت -َٓٗا بعػس٠ نٜاّ 

ٌٗ ,نضدٛع َُٓر ِّٗ قٔدبعُك ا َِٛتِ َٔ نداز ايطٔ قد َنُٗٚبعُك ,َػذلبٕٛ ٚايه
َٔ ,بأٚال ِٖ ٌْٗٔٔ بٝٓٔٚنإ   َسٙ عٔ ضت  عاَرّا قرد نسَكر   ُسررُُٜصٜد ُع ِ زد
ََر ُأثر ُٜطرُ٘ ٚؾرٛزت٘   نٕ ٔد إآل ,عاَّا عػَس ١َدًؼ ضٓتايرٟ ٜ َُٙع٘ ٚيَد  ٌ ٔ

ُُ ٢ بايٛيد ضٓت  ثِ ْكابً٘, ؾدَهر  ُسٔعيعًو تَٓت 7ؾكًٓا ي٘ ,ٙ اثٓا عػس عاَّاُسع
 ير٘ اضرتُاز٠َ   َبؾكًرت يؿراسيب7 ال عًٝرو نٕ تهُتر     ,ُٙبه٢ َعر٘ ٚيردُ   ُِٓث
ُٓ ,شامٔتاِي ٖٞا َٚؾؾً ٚٓ َّعًٝ٘ ايهال دُتاملكاب١ً نَع ٌِٔدأل ٌ إي  ,٢ؾدَهر  ,ٍاأل

ٔٔ ؾطًدُت ُٓدأايٖٓنٕ ٜكسن ضٛز٠  ٘ٔابٓٔ َ  ,٢ ؾدهر٢ نبرٛٙ  بَه آٜإت َسا قسن عِػ, ؾً
ٞٓ ٓ ٚنَي  ,يف  ٜاز اإلضالّ ٢َِ ٜٚتعًٓسٜد نٕ ٜذلٓب٘ ُٜٚنْٓ ,ٛي٘ يًدزاض١ُديف َق عً



  

 

 
   يف بالد البخاريمشايدات

4

242 

 يفاملطرذد  إىل  َُتٚملا قردٔ  ,خرلّا ُ٘ررؾٛعدُت ,خسّا ي٘ بعد َٛت٘ٚنٕ ٜهٕٛ ُذ
ٞٓ  َزٚنٖس ,يف املطذد ُ٘يجاْٞ إلنُاٍ املكابالت ٚددُتايّٝٛ ا  ُ٘يعًٖر  ُ٘الًَدر  عًر

 .!عًٝ٘ نٕ ٜطاؾس إىل بٝت٘ ٚنسبشُت ,٘ خرلّاٍٛ ؾٛعدُتُدحيع٢ بايَك
 :ت بـدء املسدجد ُس ال ـدفُ  -9

ُٖسّا َٔ ايٓصَ عاؽ املطًُٕٛ َز عرٔ بٝرٛت اهلل بطردب     ٕدِعر ِ يف ُبرَٔ ٚ
ُٓ ,ايػٝٛع١ٝ اإلسبا ١ٜ ايطاغ١ٝ إىل  ايٓراعُ  َعضرازَ  ,بإقا١َ املطادد َ ُٔا ُضؾً

ٚق١ً ذات ايٝد ايريت  اسباٍ  قٝٔلع٢ً  ,نَٛاشلِ اشباؾ١بٓا٥ٗا ٚتػٝٝدٖا َٔ 
ٚنؾردشت يف بعرض    ,نجرلّا َرٔ األسٝرا٤   املطادُد ًٔتَُست٢ َغ ,ٜعاْْٛٗا
 .بامل٦ات ٓدَعاملدٕ ُت
 :املسدجد بهكر اهلل   ةُ عِ  -10

ٕٓ َِ ٗسُطمما َٜ إ  ,دا ؿٛؾّا َٔ ايٓػر املؿً  ُٚخ يف تًو ايدال  نجس٠َ املطً
ٌُ ,بطًب ايعًِ ٚقسا٠٤ ايكسإٓ املطادٔد ُاز٠َٚٔع ٌٕ ؾُا تدخ نٚ  َطذدّا يف يٝ

 ٚيكد د٦ُت ,نْاضّا ٜكسؤٕٚ ايكسإٓ نٚ ٜتعًُٕٛ غ٦ّٝا َٔ ايعًِ إال دبُد ْٗإز
 اَس٠ّٗا عر طبتًؿر١ َرٔ ايًٝرٌ ٚايٓٗراز ؾٛدردتُ      َطرادد يف نٚقراتٕ   ٠ٔٓدإىل ٔع

ٞ  ,ؾٝٗرا إىل املطرادد   ايريت قردَتُ   ٚنذنس ايطاعأت ,بايٓاع  ايطراع١ُ  7ٖٚر
 .ايعؿس بعدٚ ,ايعٗس بعَدٚ ,الًٛع ايػُظ ٚبعَد ,يٝاّل عػس٠َ اسبا ١َٜ
 :والـصح ل وجقهَ اف  ؾُ كؼف   -11

ٕٓ ب يكدرٍٛ  الٝٓر  ٚعٓدِٖ اضتعداْ  ,نجرلّا َٔ ايٓاع ٖٓاى ع٢ً ايؿطس٠ إ
 .ايتٛدٝ٘ ٚايٓؿ  ٚاإلزغا 

ٕ   َدزض١ّ َُتقٔد املػرس    ٝٓا َعٗرِ ؾرال٠َ  ٚملرا ؾرًٓ   ,يف َدٜٓر١ َرسغال
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اهلل اسبطر٢ٓ ايريت حيؿعٗرا     ٘ نزلرا٤َ طُعٓا ابُٓراآلبا٤ نٕ ُٜ عسض عًٝٓا نسُد
ُٔ ,عٔ ظٗس قًب ٌٕ    نزلا٤َ ؾتال عًٝٓا االب زقٝرل   اهلل اسبطر٢ٓ بؿرٛت مجٝر

 ,اشبايل إْهأز ٕ ع٢ًِٛسٖبُٜ نْاْع ,!اهلل نندل -س ست٢ نبه٢ اسباقسٜٔ َٚؤث 
  نرجرلّا َرٔ الرالٓ    ٕٓٚإ ,!اهلل اسبطر٢ٓ  ِٖ ع٢ً سؿغ نزلا٤ٕٔٛ نٚالَ سٗبُٜٚ

ُٓ , ايٓيٓب س نزلا٤َنبٛٙ نٕ ٜرُن ُٙنََس ُِٓث -ايعًِ عٓدْا ال حيؿعٗا  ا قسنٖا ؾً
ٕٓ ٌ  بعَك ٚددت ن ِٗ بععُر١  سُتٚذٓنر  ُتُِر ؾُك ,ٗا ال ًٜٝل إال باهلل عرص ٚدر

َٓ  َُٜ٘ؿٔدنٕ َْ جيُبٓا ٚنْٓ ,ٚمبٓصيت٘  ايٓيٓب  َُ٘تر شٓدََ َّكرد  ٚنٕ ُْ ,ٗاتٓرا بآبا٥ٓرا ٚن
ََ ٔٓ ,ٚايٓاع نمجع  ٔد١ ايٛايد ٚايَٛيشٓدع٢ً  ال تًٝرل إال   ٖررٙ األزلرا٤َ   يه

ٌٓ باهلل عٓص ََ , ٚال ٜسقاٖا ايٓيٓب ٚد ا ُٓر َٚي ,شلِ َا قًرتُ  َِسَدٔ َتثِ قاّ 
 ,ٗرا يرٞ يف ٚزقر١ٕ   ِدانُت ,٤َاألزلرا  ُٝتْٔطر  7ٚقاٍ ين األُ َكٔشَي زندٓا ايطٝاز٠َ

 .!ٚدٗ٘يف  ايؿسَح ؾسنُٜت ,ي٘ ٗاؾهتدُت ,ٞٓٔاِب ٗاَُعِّست٢ ُن
ٔ َٔر  ايهترب يف ايعكٝرد٠ ايطر١ًُٝ ايؿرشٝش١     ُٓا بتٛشٜرع بعرضٔ  ٚقد ُق

ِ ٚغرٔل عًر٢ بعرض ن٥ُر١ املطرادد     اإلضرال١َٝ ازباَعر١   ٔبررنُت ؾسنٜٓرا   ,ٖر
َِّٗ خيُطبعَك َِ٘ٗ أًٖٚرا  يٌٝ ع٢ً تكٗد ,ازبُع١ ب بٗا ٜٛ  .ٚايتعًِٝ يتٛدٝ

 :الـػس ةُ عزّ  -12

ٚقرعـ االقتؿرا     ,ِٖايٝرد عٓردَ   ١ ذأتٔ ايؿكس ٚقًٓر ََٔع َا ِٖ ؾٝ٘ 
ٛ  َُ ؾِٝٗ تها  دبُدؾإَْٓو الاألعُاٍ  ١ٔٚقًٓ س ُدرٕٛ باملطراعدات   سٚال ُٜ ,اّلتطر

ّٔ  نٚ ,١ٖدٜٓر  ٌِٔهٕٛ ع٢ً َغُهإال نٕ َت املاي١ٝ ايػدؿ١ٝ ٚقرد   ,ٕٚعَػرسُ  يكٝرا
ٛا نخررٖا  ؾُكر ٓرا ؾسَ ََٓا ٚننَسََٔ خردَ َُاملطاعدات ٔي نٕ ن ؾع بعَض ساٚيُت

ٕٓ ,ٝدّاٖٚا َعٗدَٚع إيٝ٘ غ٦ّٝا َٔ املراٍ    َتعًٝو إذا ََد ػكُبِٗ َٜبعَك بٌ إ
 .ع٢ً عًُ٘ يو َهاؾأ٠ّ
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  ن املخطوطدت الثؿقـ : كفريٍ  عد ٍ  وجو ُ  -13

خرصا٥ٔ   ثالُخ كٞ يف املٓطك١ؾكد َب ايػٝٛعٝ  يًهتب ايعسب١ٝ إسسأمَع 
إقررراؾ١ إىل  ,الادهطرررتإٚ ,ٚنذزبٝذرررإ ,يف الػررركٓد 7يًُدطٛالرررات

 ٚشزُت ,ًعرت عًر٢ بعكرٗا   ٚقد اآل ,املدطٛالات املتٓاثس٠ يف بٝٛت ايٓاع
ٚ  صا١َْٔخ ـَ    ذبرٟٛ ننجرسَ  ٖرٞ  ايهتب يف َعٗد االضتػرسام   َرٔ نزبعر  نير

 دع١ُع َٓٗرا إال ضر  ؿٗرسَ ٚمل ُٜ ,١بايًػر١ ايعسبٝٓر   َٓٗا %12 َٔ ننجُس ,طبطٕٛط
 ,َٔ ايهتب ِٗ عٔ عدٕ ٚقد ضأيُت ,ٚايداقٞ ال ٜصاٍ صبٗٛال ,آالف طبطٛط

ٜعٛ  تازخيٗا  ٛدد عٓدِٖ طبطٛالاْتُٚت,ؾٛا ٌٖ ٖٞ عٓدِٖ نّ ال؟عٔسؾًِ َٜ
تب ايكإْٛ ٚايؿًطؿ١, ٚيرريو  اٖتُاَِٗ بُه ٚننجُس ,َا٥ت  ٖذس١ٜ ض١ٓ إىل

ٔٔ ٕٚ نتَبُشدٔلِٖ ُٜدبُد  .اُٖضٝٓا ٚايؿازابٞ ٚغرٔل اب
ـٔ َٚٔ ايعذا٥ب نْ٘ ٜٛدد يف َهتد١ ايػؤٕٚ ايد١ٜٝٓ ْطد١ْ  َٔ َؿاس

َٕ  ., نُا ٜكٛيٕٛٗا إىل اآلؾامعَجاييت َب زقٞ اهلل عٓ٘ عجُا
 :؟ـد  عف الؼوم  عـد ففل قؾوبُ  قؾوُب  -14

ٕٓ َّ   حيًُٕٛ يف قًٛبِٗ نٚي٦و ايٓاَع إ ُٛ  ٓٓر ٔهُٜٚ ,يٓرا االسرذلا  ٓ ٕٛ يٓرا اير
ُٖ ,ٚاحملد١ َّ   ًين نجرْلُٓٚيكد َس ,ْاَِٚسِ مل َٜٚ عًر٢ إخرٛاِْٗ يف    َرِٓٗ ايطرال

 .ٖرٙ ايدال 
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ٕٓ ّٕ سٕٚ إيٝٓا ْعس٠َايٓاع ٖٓاى ُٜٓع إ َِٜٚٚر  ,ٚإدالٍ ٚإنداز اسذلا ا نْٓر  َٕس

٘  آبٚايررٓ  ,ُ٘اإلضرالّ ٚنًُٖر   ُا٠ُُس ٚاملطرؤٚيٕٛ عرٔ ْػرسٙ     ,ٕٛ عرٔ سٝاقر
 ُدٔذر زض١ نٚ َطرذدّا إال َْ َد ٚزُصؾُا َْ ,ٚايعإًَٛ جبُٝع تعايُٝ٘ ,ٚتدًٝػ٘

ََ  سٕٚ بٗذر١ّ هد ر ُٜ ٚغردا ٕ  ,سآْرا َُدهرٕٛ ؾسسرّا بٔ  َٜ ندإز 7ِٜٔٔػَٗدنْؿطٓا ب  
ٌَ ُٜ ,بًكٝاْا يتهتشرٌ عٝٓراٙ    ُِٜترصاسَ  ٌٗررر ٚايُه ,ٓرا صٚٔيُْ شٝطٕٛ بايطٝاز٠ قدر
ٟ  متردٖ ست٢ ٍ ٔصَِٓٚا نٕ َْ ,بسؤٜتٓا ٓا ؿراؾشَ يُٝ ,إيٝٓرا َرٔ نرٌ دٗر١     األٜرد
ٓرا ْصيٓرا َرٔ    ٚنأْٓ !,ز َٔ ازبُع ثِ ٜعٛ دُسَٜ !٠َٕٔ َٓس ننجَس َِٓٗ ايٛاسُد

 .ازب١ٓ
َٓ  سؾإْٓر٘ ٜصؾر   و َٔ املد١ٜٓنْٓ ُِٖنسُد ًِٔسّا نٚ ضٛقّا َٚعتَذََ ا إٕ  خًَتن

شٛض يف الاغ, ٚملا  خًٓا َطاز )!يو غ٤ٞشاٍٚ تكدِٜ ُٜٚ ,ؾسسّا ٚغٛقّا
 دا٤ إيٝٓرا نسردُ   ,طازٓا يف ؾاي١ املتسنُاْطتإ( ٚدًطٓا نػرلْا َٚعٓا نَتعُت

ٍ   ايعطهسٜ  ٚالًرب َٓرا نٕ ْردخُ    ُٕ  7ٌ غسؾر١ املردٜس ٚقرا سازضرا   ضرأنٛ
ََؾًُا  خًٓا ايػسؾ١ زٓس ,ألَتعتهِ  إؾطرازٕ  ٚقدَٛا يٓا ٚددر١َ  ,ٔ ؾٝٗاب بٓا 

 

 :خامسّا
 بّةطًّ صىرّة ِوهُكِل

 :لإلسالم
 

 

///
///
///
///
///
/// 
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 7ؾكرايٛا  ,ايطرا٥س٠  إقرالعٔ  سرإ ٚقرتُ   7ؾكًت شلِ ,ٚز َِٓٗع٢ً ؾسح ٚضُس
ُٔٓا َٜررإذا نغساُقؾًُا قُٓا  ,ٓتٗٛا!!ايطا٥س٠ تٓتعسنِ ست٢ َت ًرٗا ازبٓرٛ ,   ش

 .شلا نٚ تؿتٝؼ ـِٕشٚايكداط إىل ايطا٥س٠  ٕٚ َؾ
ُٕ  ايساقٝر١ ٖرٞ َٓصيُ   االُتنَا عٓد اضتكدايٓا يف املطازات ؾايٓؿر   ٓرا َٚهرا

زلعٓرا  دلٜر١ ؾُرا ْكرـ إال    نَا عٓد َسانص ايتؿتٝؼ يف ايطرسم اي  ,اضتكدايٓا
َْٚ  ,(ايطرالّ عًرٝهِ ٚزمحر١ اهلل   )َِٓٗ  براالسذلاّ ٚاإلدرالٍ    آر ثرِ ٜدا ز

 .ٚايتكدٜس
َٕ ٚشلرا ٜٓدػٞ ََر   ٝذر شلرا ايردٜٔ, ؾ  د١ّؾٛز٠ الٝٓ نٕ ْهٛ ٔ ب عًر٢ نرٌ 

َّتُٓجررضرراؾس نٕ َٜ  ,األَاْرر١ ٔعكٝٓرُْررال  .. اهلَل ٚاهلَل ,قررٛاّل ٚعُرراّل ٌ اإلضررال
ُْٚ ٛ نٚ دبُعات  ,ا ٖٓاى إىل َهإ ؾٝ٘ زٜد١َْٓٓ املطاؾُس نٚ ٜرٖٔب ,ايطُع١ ٙٔػ

 ًرعْ َٓط اإلضالّ ٚاهلُل عاَزؾإْ٘ حيٌُ ٔغ 8نٚاّل يف ْؿط٘ اهلَل يٝتٔلٚ ,ؾٝٗا غد١ْٗ
ٌٔ  ,عًٝ٘ ٛ  ال ُٜ ,ٖررٙ ايردال  ايطراٖس٠    ٚيٝتل اهلل ثاّْٝا يف نٖر ِ ُُٗعَتررر ُض ِٙػر

ِ ٜٓعسٕٚ إىل نٌٖ ُٗؾإْٓ تل اهلل ثايجّا يف نٚي٦و األقٛا8ّٚيٝ ,ٚؾٛزتِٗ ٖٓاى
ٌُٖرٙ ايدال  نْٓ  .ٚنَا١ْ ٚعؿ١ٚإؾالح  سٍّٚٔب خرٕل ِٗ نٖ
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ٕٓ ٕٓا ِٚنعدا٤ اإلضالّ زَن إ ب ٔذر ايريت َٜ  ٖرٙ املٓطك١ َرٔ املٓراالل ايدهرسٔ    ن
 .طبططاتِٗ ؾٝٗا ٚتٓؿُٝر ,ٗااضتػالُي

تهرا    ٚايهدردُ  ,عكٓطَتَٜ ٜهاُ  املؤمل١ ٚايكًُب يهِ ٖرٙ األخداَز ٌُٖٚٓا نُْك
ٌُ َلؾًكد تطاَب 8سؿٓطَتَت از ٖرٙ املٓطكر١ ازبدٜرد٠   ايهؿس ٚايصْدق١ إىل اضتجُ نٖ

ٌ  ,يف ايعامل  ,ايكا ٜاْٝر١  ,ايٓؿراز٣  ,ايٝٗرٛ   7بٗا عرٔ غررلٙ   حياٍٚ ايتؿسَ  ن
نايٓكػدٓد١ٜ ٚايكا ز١ٜ ٚايدهسٜر١   7ايؿٛؾ١ٝ ايػاي١ٝ ,ايسٚاؾض ,اإلزلاع١ًٝٝ

ٌ  ,ٚغرلٖا ايؿاضرد٠   ٙٔعكا٥ٔد ْٚػٔس ,ايدال تجُاز ٖرٙ إىل اض ًَ٘ٔٔكقد ْصٍ بٔج ٚن
ٍُُٚ  ,ؾٝٗا إخرٛاِْٗ املطرًُ  يف   ٖرٙ ايدال  عٔ  نٌٖ ٍَايهؿس ذباٍٚ عِص ٚ

ََٓهُس ُزٚذبر  ,نٌ َهإ َٔا  .ٔ األؾٛي١ٝ نُا ٜكٛيٕٛٗا 
 

 :شدط الصؾقفيّ الـّ 

 مجعر١ٕ  ُسٖٚرٞ آٔخر   ,ازبُع١ يف َطذد )ربطداٟ( يف الػركٓد  ُٝتيكد ؾًٖ
َٚ ,اٍَٖٛٔ َغ ٞ ْؿَس ْدِؾؾإذا  َُ اْ ايهٓٝطر١ يف   ١ًٖٔٝر َٔ ُن ْدَٛؾيف  اخٌ املطذد 
َُ 8نَرلنا ٠ ٖررٙ ايدزاضر١   ٓدررر يدزاض١ املٓطك١  ّٜٓٝا ٚاقتؿا ّٜا ٚادتُاعّٝا, ٚ

ُٗ ضت١ُ ٍُٔٚ  ,ٛقٕعََ ٌ ٚناْٛا ٜكَٕٛٛ بصٜاز٠ ُن ,سنغ ٌ   خٛ ُٓر  نر ٛا ٚنراُْ  ,عدب

 

 ّا: سادس
كنُّ يؤالء يعممىى 
 فأيَو َعَمُن أين السهة؟!

 

///
///
///
///
///
/// 
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ِٖ نسٝاْرّا  تهردرلٔ  ٔبَدنجس٠ ايػدا  يف ٖرا املطذد ٚعٔ َض س ٜطأيٕٛ عٔ ٔض
 نزبع١ُ 7ا ضأيٓاِٖ نِ يهِ ٖٓا؟ قايٛآُ, َٚي!٘ اإلَاًّكٝايدزع ايرٟ ُٜ نثٓا٤َ

 .!يٓا غٗسإ َٞٔكنغٗس َٚب
خسٚدٓرا َٓر٘    ٚنثٓرا٤َ  , آلايٗطر  ملالقرا٠ٔ  املطذَدٓا َِٚيف ّٜٛ ايطدت قٔد

 ,!وٗا ٚال تطرأيَ ًَِضر  7يؿراسيب  ٛشّا نَسٜهٝر١, ؾكًرتُ  ٚددْا ع٢ً باب٘ عُذ
َرٔ   ازباَعر١  ٖررٙ ٚ-ٜٝٛٛزى( ٗا  نتٛز٠ يف داَع١ )نٛملدٝا يف ْنْٓ ِتَسؾرَن

 ًػرسض ايطرابل  ي ٖررٙ ايعذرٛشُ   َِتٚقرد قردٔ   - نندل ازباَعات ايتٓؿرل١ٜ
ٔ٘ ٚقرد   ,عٛ ١ِٜ َٔ ايٗطر ُهف نْٓنْا نعٔس 7ِتاسبدٜح ٚقاَيإىل ٓا ِتثِ با َز ,ْؿٔط

َا ٜسٜدٕٚ  ٌٖشلِ ُن ُّٓا ضٓكد ٚيهٓٓ ,ضدكتُْٛا يف تكدِٜ اشبدَات شلرٙ ايدال 
 .!!َٚا ٜطًدٕٛ

َٔ املطرًُ  يف مجٗٛزٜر١    نْ٘ قد تٓؿس عدْ  7ايجكات س يٞ نسُدد ذَنٚق
ٍ    ْتٝذ١َ !8قسقٝصٜا ٍُ  ,ايذلغٝرب ٚاإلَردا  براألَٛا ٕٓ  7اإلسؿرا٥ٝات  ٚتكرٛ إ

َٔ مخط  ًَٕٝٛ ْطد١ َٔ اإلظبٝرٌ جبُٝرع يػرات     ٛا ننجَسرُعايٓؿاز٣ ٖٚش
 .َكس٤ّٚا َٚطُٛعّا ,األسذاّ ٚاألغهاٍ ٚمجٝٔع ,االذبا  ايطٛؾٝٝيت

 ٠ َرٔ  إىل ايٓؿرسا١ْٝ يف ؾكرسات َتعرد      عر٠ّٛ  ٗحررر تُد ٚايكٓا٠ ايسٚضر١ُٝ 
َٗ  نسُدٚ ,!بساصبٗا يف ايكٓرا٠   ُسَٗر ِعَٜنرإ    عرا٠ ايٓؿراز٣ األَرسٜهٝ     ٔسنغر

َُر  يف مجٝٔع ُطَكًَتايسٚض١ٝ اييت ُت َرٔ ٜرّٛ    ضراعاتٕ  ثرالخٔ  ٠َٖدرازبُٗٛزٜات 
 ٌ  .ألخس٣ايٓؿسا١ْٝ ا عدا ايدلأَر ,نضدٛع األسد يف ن
ٍْ ْؿسا١ْْٝ عدٜد٠ْ ٔتَسٚيكد تعاَؾ َٚ  عِ ايهٓٝط١ ٚبساَر ايتٓؿرل  ع٢ً ُ 

َُ ,ايطررابل  يف االذبررا  ايطررٛؾٝٝيت  َُ  ٚقررا ًٔرر دٛا بدٓررا٤ ايهٓررا٥ظ يف  ـ َت
 ,عٛ  املٓطكر١ ررر مجٝع يػات ُغإىل نُا قاَٛا بذلمج١ اإلظبٌٝ  ,ازبُٗٛزٜات
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ـ بٗا إىل َرا٥يت   يٓاالكا ٜؿٌ عدُ اييت ال  ست٢ ايًػ١ٔ ِ سٔدؾًكرد ُتر   !, نير
قاش ايررٜٔ ال ٜصٜرد عرد ِٖ    ٛاٟ( يف بال  ايكاتػاإلظبٌٝ إىل يػ١ غعب )قس

 .!عٔ َا١٥ ٚضت  نيؿّا
َُ نُرا   ,ٚ اغطرتإ ٚغرلُٖرا  الادهطرتإ  ٛا بدٓرا٤ ايهٓرا٥ظ يف   ٚقد قا

 َٕٛ يًطرال  ٜٚكرد   ,ايتٓؿرل١ٜ يف َد١ٜٓ خٛيٛ يف ندازٜا اؾتتشٛا املدازَع

(1)َٔ نبٓا٤ املطًُ  ٚقد ايتشل بٗا عدْ  ,البظٚاملس ٚايدقٝل ٓهايٗط
.  

نرردرل٠ َررٔ األٚزبررٝ   ٚؾررْٛ  ِتََنَررا َررٔ ايٓاسٝرر١ ايتذازٜرر١ ؾكررد قررٔد
 ٍٔ  ٚاألَسٜهإ ٚايٝابإ الضتجُاز املٓطك١, ٚايطٝطس٠ ع٢ً َٛاز ٖا ٚاضرتػال

ُٛ ٓا نجس٠َِعٚقد الَس ,ٗاٚأتَسَث  ايؿٓدَم ُٜػا َز ؾُا نٕ ,ض ايتذازَٟسؾٛ  يًَػاي
ُ٘ إال ٚؾْد  .سآَخ ٚؾْد ْصَي
 

 :الـشدط القفو ي

ُٔ - نَا ايُٝٗٛ  ٌُ عِتؾكد غَس - اهلل عًِٝٗ يعا٥  يف مدٜرد بعرضٔ   إضسا٥ٝ
ٌَ ُٕٚبدن الر  ,ٖرٙ ازبُٗٛزٜات املػسٚعات  اخ غرسن١ ايعراٍ ايٝٗٛ ٜر١     رلا

ٌُ  ٚتكّٛ ,ٝٗاإي ٘الٔتِسٔز ٞٓ    إضرسا٥ٝ نردرل بٛالٜر١    اآلٕ بتٓؿٝرر َػرسٚع شزاعر
ٕٓٚ ,ؾسغا١ْ  هّا باإلضرالّ, املردٕ مٗطر   ٚال١ٜ ؾسغاْر١ َرٔ ننجرسٔ    َٔ املعًّٛ ن

(2)ُٗٛز١ٜ قسقٝصٜاعد ّا َٔ املػسٚعات املػاب١ٗ يف ُد ٚنقاَِت
 ٖٚرٙ قا١ُْ٥،

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 5هـ ) ص:  1412(   تقرير قةم يىل النةوة العئاملية للشبئاب اإلسالمي عئام 1)
  بــه  نــة الــرب , تقــةم(   تقريــر يخبــئاري عــن ا ماوريــئات اإلســالمية واألقليــئات املســلمة يف االحتــئاد الســوفيييت2)

 (. 11اإلسالمية ) ص: 



  

 

 
   يف بالد البخاريمشايدات

5

050 

 7بدعض نْػطتِٗ
4- ٓٚ شاز  ,َرٔ إ از٠ ايعُرٌ اإلضرسا١ًٝٝ٥    ٔ ٚؾٌ إىل املٓطك١ ٚؾْدََ ٍُن

ّٓ  ايٛؾرد املردٜسُ  ٚنرإ عًر٢ زنع    ,4664ّشبهطتإ يف بدا١ٜ عاّ ٚن  ايعرا
بإٔ نجرلّا َٔ ايٝٗٛ  ايرٜٔ ٖادسٚا َٔ  ح ايٛؾُدٚقد ؾٖس ,شبد١َ ايتٛظٝـ

دررٕٛ يف تُٓٝرر١ ايعالقررات االقتؿررا ١ٜ برر   سَغشبهطررتإ إىل إضررسا٥ٌٝ َٜٚن
 .!ايدًدٜٔ

عت غسنتإ إضسا٥ًٝٝتإ ُٖا غسن١ )نْا  يًتذاز٠ ٚاالضرتجُاز  ٖٚق -1
َررع ايًذٓرر١ اإل ازٜرر١ شبررٛازشّ  ؿاقٝرر١ٕٚغررسن١ َسنررٛز( عًرر٢ آت ,احملرردٚ ٠

 .نٚبالضت إلقا١َ َػازٜع إلْتاز ايٓطٝر
ٌ سقٝصٜا بصٜراز٠  َٔ مجٗٛز١ٜ ق قاّ ٚؾْد -1 ٚمت االتؿرام عًر٢    ,إضرسا٥ٝ

دباز١ٜ إضسا١ًٝٝ٥ قسقٝص١ٜ يف بػهٝو إلْػا٤ عد  َرٔ املػرازٜع    إْػا٤ مجع١ٕٝ
 .!يف قسقٝصٜا

ٟٓ َٔ املػاز مت االتؿام ع٢ً إظباش عدٕ  -1  ٜع ايؿٓاع١ٝ ع٢ً ٜد ايٝٗرٛ 
ٚاملؤيـ املػٗٛز غٓعٝص نٜات َاتٕٛ ايررٟ اتؿرل َرع إضرسا٥ٌٝ      ايطٛؾٝٝيٓت

 7ايتاي١ٝ يف قسقٝصٜا إقا١َ املٓػآت ع٢ً
 َؿٓع يًطذا٥س.   
 َؿٓع إْتاز ايعًب ايدٛيٝجً  يًُٓتذات ايػرا١ٝ٥. 
   ٖهتراز مبطراعد٠ إضرسا١ًٝٝ٥ َرٔ      1222َصزع١  ٛذد١ٝ َطراستٗا

 .ٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓاي
 َؿٓع يتعد١٦ اسبًٝب. 
  ٟٓغسن١ يتؿٓٝع آالت ايس. 
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َعٗرِ   َحٚحَبر  ,زاع١ اإلضسا٥ًٝٞ نٜتإ بصٜراز٠ قسقٝصٜرا  ايٓص قاّ ٚشُٜس -2
ٚايدٝٛت  ,ٛاَع اسبدٛ ؾٚ ,ٚإْتاز ايكطٔ َٟٓػازٜع يف صباالت ايس  إقا١ََ

 .ٚتسب١ٝ املٛاغٞ ,احمل١ُٝ
٣ ذرسَ ؾ !,َع إضسا٥ٌٝ ١ّززلٝٓ االٕتنذزبٝذإ اتؿ مجٗٛز١ُٜ نقاَِت -6
بس٥اض١ ايٛشٜس ايؿْٗٝٛٞ يًعًّٛ  ,بٝإ َػذلى َع ايٛؾد اإلضسا٥ًٝٞ تٛقُٝع

يف برانٛ عًر٢    ,(َطرايدٛف )ٚز٥ٝظ نذزبٝذإ (ٜٛؾاٍ ُْٝإ) ٚايتهًٓٛدٝا
ٌٖ الٕتِسؿاق١ٝ ٔزآت (1)نزبعا٤ّٜٛ  د١ٜٛ ب  بانٛ ٚتٌ نبٝب ن

.  

إضرالّ   7شبهطتإٚمجٗٛز١ٜ ن ُٝظّ قاّ ز4661٥ٚيف َٓتؿـ عاّ  -4
ٚبعرد   ,اتؿاقٝرات تعاْٚٝر١   ٠َٖدٔعر  خالشلرا بصٜراز٠ إلضرسا٥ٌٝ عكرد     ,نسميٛف

َٔ ددٜرد عًر٢    ١َاسبدٜدٜٓ ِ ايكدك١ََهثِ نِس ,١ٜٝٓايٓد اإل از٠َ دٛع٘ نغًَلُز
ٍَ  ,!املطررًُ  املطررًُ  َررٔ بررال  اسبررسَ  ٚغرلٖررا إىل     َٚٓررع  خررٛ

ََر  ,نٚشبهطتإ اْتٗرت   ضرٛا٤ْ يردال  يف ْٗاٜر١ ايؿرٝـ    ٔ شاز اٚالس  مجٝع 
 .!!تأغرلاتِٗ نّ مل تٓت٘

 

  :  األغدخدكق أ د اإلس عقؾقّ 

َٕؾُت ٘ عًر٢ َا٥ر١ ًَٝرٕٛ  ٚالز يف    ررر صٜد تهًؿُتشلا ت َسنٕص بٓا٤َ شاٍٚ اآل
 .!َا٥يت ًَٕٝٛ زٚبٌ بٓا٥٘  زاض١ُ ٗاِتَؿقد نًٖٚ ,زلسقٓد

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.25هـ )ص  1412(   تقرير قةم للنةوة العئاملية للشبئاب اإلسالمي عئام 1)
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  :أ د الؼد يدكق 

ََرر ,ايدًطٝررلُٗٛزٜررات حبررس ُد ِتؾكرد  خًَرر  رٖدٗا برر  ٚقاَررت بٓػررس 
املطرًُ    ثين نسردُ ٚقد سردٖ  ,ٔ اإلضالّايرٜٔ ال ٜعسؾٕٛ غ٦ّٝا ع املطًُ 
ٕٓ ٕٓ ,تِٗ َٔ بسٜطاْٝاايكا ٜا١ْٝ دا٤َ ٖٓاى ن ََر  ٚن ٔ املطًُ  ال ٜٛدد بِٝٓٗ 

 .!ٔ اإلَا١َشٔطُٜ
 

 :وافا )الشقع (أ د الرّ 

ُّٔ ٚال ضُٝٓا ,ال َع نٌٖ ايط١ٓ يف تًو ايد نضُٛ  ؾًِٗ تازْٜذ ايدٚير١   نٜا
ايعجُإْٝٛ باشبطس ع٢ً ايكؿكاش بطدب اتؿام  ؾكد نسٖظ ,ايؿؿ١ٜٛ يف إٜسإ
ٖرر عًر٢ َعرا ا٠    645اؾكرٞ َرع إٜؿرإ ايسٖٝرب عراّ      ايػاٙ ايؿٛيف ايٓس

 .!ايعجُاْٝ  يف ايكؿكاش
 ٚآتَؿرل  ,مبٓادص٠ بال  ايكؿكاش بعد االْتٗا٤ َٔ برال  ايتتراز   ابتدن ايسُٚع

ٞٓايػا  دِعر َٚب ,الُٗاضب ٚايكٝؿس ايسٚضٞ إٜؿإ ايسٖٝب ٙ ايؿؿٟٛ ايػٝع
ٌٓ َقر  ٌَ   بررالَ  ايرسٚعُ  عـ ايعجُراْٝ  استرر  حبرس اشبررصز  اغطرتإ ٚضررٛاس

(1)ايػسب١ٝ
.  

ٍَ ِ  ًَٔكبٔج سإْٜٝٛاإل ٚبعد اْٗٝاز ايػٝٛع١ٝ ْص ٚبرين   ,ِٗ ملطراعد٠ إخرٛاْٗ
ِ    ٚايطٝطس٠ٔ ,تًَِٖٗٔ َُ ذَنر  ٚقرد  ,ع٢ً نٌٖ ايطر١ٓ ٚايترأثرل عًرٝٗ ؿريت  س يرٞ 

ٕٓ الادهطتإٚقاقٞ   ع بتٛضرع١ٔ ِ ٚتردلٖ ررر ُٖاشبازد١ٝ اإلٜساْٞ شاَز ٚشَٜس ن
س يرٞ نٜكرّا نْر٘ تردلع     ٚذَنر  ,ع٢ً ٖررٙ ايتٛضرع١   ًعُتٚقد ااٖل ,َطذدِٖ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 14هـ ) ص:  1412(   تقرير قةم للنةوة العئاملية للشبئاب اإلسالمي عئام 1)
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ٟٓايطال  يف َعٗد اإلَاّ ايٓت مبهاؾأ٠ٔ   .سَر
ٞٓ ٖٚٓاى ايٓػاُط ًػر١  يهٕٛ اي 8إٜسإ شلرٙ ازبُٗٛز١ٜ ُ٘ٗجايرٟ تُد اإلعالَ

ال ٜعًُٕٛ عٔ ايػٝع١  ٖٓاى َٔ نٌٖ ايط١ٓ نجرْلٚ ,بِٝٓٗ َػذلن١ّ ايؿازض١ُٝ
 ُسؿتٔدر عد ّا نردرلّا َرٔ ايػردا  َٜ    بٌ ٚددُت ,ٕٛ خطسِٖندٔزٚال ُٜ ,غ٦ّٝا

 .عتكدِٖمببِٗ زبًٗ٘ 
 

  :أ د الصوفق  وأول اخلراف 

ٕٓ إآل عٓدِٖايطسم ايؿٛؾ١ٝ ايػاي١ٝ  ٠سنج َعَُؾ رٟ ايترأثرل اشبرسايف اير    ن
 -َرٔ نٖرٌ اشبساؾر١     -از ٢ٓٚ َٔ اْتػازٙ بٝرِٓٗ ٖرٛ َرا حيًُر٘ ايرصٗ     َػردُٜ

َٕ  ايعررس سٕٚ يف ألْٗررِ َٜرر ,َررٔ بعررض ايدًرردإ ايعسبٝرر١ ٚاشلٓررد ايكررا َٛ
ٌُ  ًٕٛ َرا ٜرأتِٝٗ َرِٓٗ باعتدراز نْٓ    ٜٚتكٖد !,ايكد٠َٚ خؿٛؾّا ايعًرِ   ٗرِ نٖر
يهترب املدايؿر١   ا ٔعِدر ٚاَل ٔسِْٚػر  !ٚؾعاّل قاّ ٖؤال٤ بايدع٠ٛ ٖٓاى ,ٚاإلميإ

 َرٛشٔ ُز َطادد ذبُرٌ نزلرا٤َ   ٚبٓا٤ٔ ,يف ايعكٝد٠ ملٓٗر نٌٖ ايط١ٓ ٚازبُاع١
ٌٔ ٛٓ نٖ  .فاشبساؾ١ ٚايتؿ

 ٚال ,ايعًِ ٚايعًُا٤ يف  ٜأز  نعدا٤ اهلل ٚزضٛي٘ دٗٛٔ  بعُضٖرٙ 

ٕٓ ڎ  ڈ  چ  7نُا قاٍ تعاىل ,ِٗ  قْٝلٚربطَٝط ندرْل ايهؿأز َسَِه غو ن

]يبراهيم:  چک  ک  گ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک ک

ٌُذبٓس َت٢ٚ ,ٚشٚاٍ ـِٕعَقإىل  أزايهٓؿ ُسَِهٚ ,[46 َا يف ١ ٚبريٛا ايطٓٓ ى نٖ
 7قاٍ اهلل تعاىل نُا ,ٚال ٚشٕ ي٘ ال ق١َُٝؾ يف ايدع٠ٛ إىل اهلل تعاىل ضعُِٗٚ

ڃ  ڃ  چ   چ 7ٚقاٍ اهلل تعاىل,  [76]النسئاٌ: چڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  چ 

 .[111]آل عمران:  چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ  ڇ  ڇ    چ
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ـُ ٗأطَطخُب ٗا ٚال ايٝٗٛ ١ُٜٔيَٚبُد ربٝؿٓا ايٓؿسا١ُْٝؾًٔ   ١ًُاملكِّ ٚال ايطٛا٥
ٔ َٔر  ُ٘ٓا َرا ْطرتطٝعُ  ِيٚبررَ  ,ُٓا بتدًٝؼ ٚإزغا  إخٛآْا ٖٓاىإٕ ُق ناتٗاشٗسبَت

ُٖٚإخٛاُْ ,بِٝٓٗ ازبٗد ٚاملاٍ يف ْػس اإلضالّ َٕٓا ٖٓاى   سباد١ا بأَظ  ِ اآل
ٌٖ   - ٚهلل اسبُد - ٚايطاس١ُ ,إيٝٓا  ٌِسٔقر َعُتال  ..اهلَل ؾراهللَ  ,ايعراًَ  َتَطُع نر
ٌٔ د١ْٗ برٌ   ,رلاشبر يف ْػرس   نخس٣ َٔ نٌٖ ايط١ٓ د١ٕٗ دَٗٛ  ١ايطٓٓ َٔ نٖ

ٕٔ ,ع٠ٛ َرٔ نٖرٌ ايطر١ٓ   ايردٓ  ٌِٔكر يف َس ايعراًَ َ  ب  مجٝٔع جيب ايتٓطُٝل  ٚإ
ٚال ميهرٔ نٕ   ,اسبُرد ٚهلل  ٚاضع١ْ ؾايطاس١ُ 8ُِٗبَٝٓ ٔسَعايٓٓ ٚدٗاُت ِتاختًَؿ

يف عرسض   ْٚدا َز َعطأزربد نٕ ُْ ؾال ,ٚاسد٠ نٚ مجاع١ْ ,ٚاسد٠ْ ٗا د١َْٗٝػطُِّت
ٌَ ٌَ ,نٚي٦و اجملسَ  اإلضالّ يف ؾٛزت٘ ايؿشٝش١ قد  ,ً نٚي٦و املكرِّ  قد

ٌَ ن٥ُر١  يدٜٔ اهلل عرص ٚدرٌ يف برال      ُ٘طتطُٝعَا َْ َّكد يُٓ ,نٚي٦و ايصْا ق١ قد
 .٘ٔايعًِ ٚثكأت

 



  

 

 
   يف بالد البخاريمشايدات

5

555 

 
 
 
 
 
 
  

َّ املٓطك١ُ ط شلرا برإٔ تٓرتعِ يف    خيطِّر  ٚايػسُ  ,سٔسد١ّ َسس١ًّ تعٝؼ ايٝٛ
   ٞ ؾرٛشٜس اشبازدٝر١    8ضًو ايدٍٚ اإلضال١َٝ اييت نخررت براملٓٗر ايعًُراْ

ٕٓ 8ِٗ عًر٢ ذيرو  سٖكاألَسٜهٞ ادتُع باملطؤٚي  ٖٓاى ٚ ال  األعردا٤  أل
ِٗ ُعسٔدُٜٚر  ,ع٢ً ايعًِ ٚايتك٣ٛ ٚايؿالح ِٜٗسٜدٕٚ اإلضالّ ايرٟ حيٗك

ٓٚ ؾِٗ ٜسٜردٕٚ شلرِ نٕ ٜأخررٚا     ,ِيف ايعًِ ٚايتعًٗ ,ي إىل تازٜذ آبا٥ِٗ األ
َِ ٌٓ عٔ  ٜٔ اهلل عٓص نَا احملت٣ٛ ؾٗٛ ايع١ًُٓ ٚايدعُد ,اإلضالّ اض  .ٚد

 ٚاُسٚباْردسازٖا غرعَ   ,ايػرٝٛع١ٝ  ٚالرأ٠  ذبرتَ  عاغرٛا املطًُٕٛ ٖٓراى  
َٕٕٔ ُض اٚنأِْٗ خسدٛ ٚٗ ,َع١ًُ ذٛ َٕ ٚايعد ٌٖ ٍُط ٜٚدُردطُِّٜ اآل  ,غ٤ٞ ن

ََ شاٚي١َُّ  ايػرسمُ  َسٔعر ؾًكرد ذُ  ,اعٛ  ايٓٓر ررًُعامل اإلضالّ يف ُقَٓ٘ يطُظ 
ع٢ً  ايػسض١ٔ ٖرٙ اسبسٔ َع  َٔ بكا٤ املطًُ  َتُطه  بدِٜٓٗ ٚايػسُ 

 يرا ؾرال ٚ ,عاَّا ٠ ضدعَ يعًُا٥ِٗ ملٓد ٖٚرٙ اإلبا ٠ُ ِٖٚغعا٥ٔس ,ِٗاتَعتكد
ََ ٓدُب ُٛ ٍِٔرَٚب يف ذيو ٚاملطازع١ٔ ,شلِ ِٕٔٛايَع ٔدَٜ د َٔ  ٌٓ  عٓص ٚاهلُل ,عِضاي  ٚدر

ََ  َٚٚؾـ بريو عدراَ ُٙ  ,ؾعٌ اشبرلاتٚ املػؿس٠ إىلباملطازع١ ٚاملطابك١ ْا َسن

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  7نُررا قرراٍ تعرراىل املررؤَٓ , 

 

 ّا: سابع
 :حاجة املسممني يهاك

 

 

///
///
///
///
///
/// 
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ڀ  چ ٚقررراٍ ضررردشا7ْ٘  ,[133]آل عمـــران: چپ  ڀ  ڀ  ڀ  

  .[61]املؤمنون:چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
ٕٓ َٓٗا َٔ ايتدطٝط  خيًٛ نجرْل !,١ًَذسَتَُنجرلّا َٔ َػازٜع نٌٖ ايط١ٓ  إ

د ِٗر ِٗ عًر٢ دُ بعُك ينِدال َٜإذ  8ٓطٝلطِ غايدا بػٝا  ايٓتٖتنُا َت, ٚايدزاض١
٘  ,ساآلَخ ٍٔ     ٓدررر ُب يررا ال  ,ٚال ٜطتأْظ بسنٜر  َرٔ ايدزاضر١ ايٛاعٝر١ ألسرٛا

ٌ املطًُ   ٚازبٛاْربٔ  ,ٖاد ـ يدِٜٗ يَطر ِكايٖٓ دٛأْب ٔدِؾَٚز ,َهإ  يف ن
ٕٓ ,ٖااإلجياب١ٝ يتعصٜٔص َُ  ذبتاز إىل نجرٕل تًو ايدٜاَز ٚيف ْعسٟ ن ٛ َرٔ  َرات  ك

 7ٔ نبسشٖأَ ,اسبٝا٠ اإلضال١َٝ
ُّ 7املطررادد بٓررا٤ُ -4 ِٗ ايٓرراع ٖٓرراى بؿررال٠ ازبُاعرر١ ٚسرردٗ  اٖتُررا

ٕٓ , إآليًُطررادد ٚاقررْ  يف بٓررا٤  طاعد ازبُٝررَعرَهاْررات قررد ال ُترر اإل ن
٣ َساملٓاالل ايٓا٥ٝر١ ٚايُكر   ٚاختٝأز ,املطادد بٓا٤ َٔ تهجٝـ ٓدُب املطادد, ؾال

ِٔايدعٝد٠, َٚت ٍٔ سَٝ ـُِسايُؿ ايكا٥ِ َٓٗا, ٚاضتػال  ؾ١ يف ذيو َا  اَت تهايٝ
ُٚزٓبُررا , َررٔ ايرردٍٚ ٖررابػرٔل ِتَٝطررإذا ٔق عترردل شٖٝررد٠ّايدٓررا٤ سترر٢ اآلٕ ُت

 س.َع ايتأٗخاعَؿٔت األضعاُز تك
ٕٓ 7ايػسع١ٝ املدازُع -1 ػرٗد إقدرااّل   ١ٜٝٓ يف تًو ايدال  َتايد  املدازَع إ
ِٔٚ ,ٚايػدا ايهداز َٔ ندرّلا  ٓاضرب  َتاملٓاٖر املدزٚض١ اييت َت إىل ُسٔكتؿَت يه

ٟٓ  ِٟٓ املا  ِع١ ايٖدًٖٛ َٔ ٔقػُهَٚت ١َع ظسٚؾِٗ اسبايٝٓ َرٔ   ٓدُبر  ؾرال  ,ٚاملعٓرٛ
املطرًُ  عًر٢    ُعَُر ِذ١ًُٝ ايؿشٝش١ اييت َتاملٓاٖر ايٓط ٔعِقَٚ إىلاملطازع١ 
ِٔ  ,٘ ١ زضرٛئ ُٓٓٚضر  ,نتا  اهلل ُٓر  ٚتععرٝ ّ ن٥ ِٔ  ,١ اإلضرال املردازع   ٚ عر

 ايكا١ُ٥ بريو بطدا٤.
عا٠ ٗداير ًُا٤ ُٚعاي يتدسٜر ٚتأ١ٌٖٝ ات ايػسعًَِّٝٓٝٓٔ ايُه ٕ عَد إْػا٤ُ -1
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زاضرر١ يف ازباَعررات  يًد   آلايٗطرر بعررٔض ُزاختٝرراٚ ,٥ُرر١األدررا٤ َٚطاشُبٚ
 .يف اشبازز ١اإلضالَٝٓ

كررس٠٤ٚ املايتذازٜرر١  ٚغرررٔل١ ذازٜٓررت اي ١ضررالَٝٓاإلهتدررات امل ؾررتُ  -1
داعر١  ايطِّ ٚٔزُ  غرسا٤ُ , ٚيًذلمج١ إىل ايًػات احمل١ًٝ َسانَص إقا١َُٚ ,طُٛع١املٚ

ت ٜات ٚاجملرالٓ ٚٔز١ ٚايٖدٝٓب اإلضالَُتايُه ٢ الداع١َٛٓيَتيَت ,ٚايٓتطذٌٝ ٔسِػٚايٓٓ
 دٚاملطررأد ٚاملرردازٔع ١ يف األضررٛاماسبادرر١ املآضرر  د يَطرر 8ساتَػررٚايٖٓ

 تذٝرب ي 8ٚاملطٜٛات ٚاألغسال١ اإلضال١َٝ ًُؿاسـ ٚايهتب ٚايٓػساتي
ٔ  َِٚصَغر  ٗدا٥ع , ٚتُؿر ايٖكر  ؾرساؽَ  ٗدع٢ً نضر١ً٦ اسبرا٥سٜٔ, ٚتُطر     ,املًشردٜ

َٕٚايٗط ٞٓ ٞٓٔطَٓايَه ٛؾا ٕٓ 8ايٓؿساْ ايررٟ   ت االْؿتراحَ ًَٖػاضرتَ  قردٔ  ايهٓٝطر١َ  ؾإ
ُُٗذاِي تًَو ُِ٘تَدَٗٔغ ُٝرع  جب !ات ٖا٥ًر١ٕ ٗا بهُٝٓر سأتَػَْ ُعٛش ُت ِت, ؾددَنٜاتٛٔزُ
 .ػاتايًٗ

ًعٓاٜر١  ي ٕ ايهدرل8٠ٚاملُد َتها١ًَ يف ايعٛاؾِ إضال١َٕٝ َسانَص إْػا٤ُ -2
ٍُ  ,ع٠ٛ إىل اهللبايٓد ِٔ ٌ َجر  ١ٔتاسر ايٛضرا٥ٌ امل  ٚاضرتػال َٔ  تٓعرٝ  ٔدِكر َٚع َربرسا

, أل٥ُرر١ ٚاشبطدررا٤ ٚاإلعرردا  ٚترردزٜب ايرردعا٠    8ٚ ٚزاتضباقررسات, 
ٌٔ َِٔٔ َٛأض االضتؿا ٠ُٚ يتعًِٝ  8زَكإ إلزضاٍ ايدعا٠ ٚايعًُا٤ اشبرل َج

ٍُ ُٗ ايٓاع ٚاضتػال ِ  ٔعدب ٌٔ  تطرٝرلُ ٚ, ِٗ يف َجٌ ٖررٙ املٛاضر ايردع٠ٛ   قٛاؾر
ُِ ,املٓاالل ايٓا١ٝ٥ إىلٚاإلغاث١  ٚٓ ٚتٓعٝ ٍُ  ايص ِ  از ٚايٛؾرٛ  ٚاضرتػال , نٚقراتٗ

 َِعًَر ع٢ً تعًِٝ ايٓاع َا جيب نٕ ُٜ -ٚخاؾ١ يف ايدال  ايٓا١ٝ٥  - ايذلنُٝصٚ
ٌٓ  اهلل عرصٓ  َجٌ تٛسٝردٔ  ,َٔ ايدٜٔ بايكسٚز٠  ,ٚايؿرال٠  ,ٚايٛقر٤ٛ  ,ٚدر

 .ذيو َٔ األسهاّ املؿسٚق١ ٚغرٔل
ٌٔ االضررتعا١ُْ -3 ٓررٛات ناإلذاعررات ٚايك ,االتؿرراٍ اسبدٜجرر١  بٛضررا٥
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د َٛدر ُٜ إذ 8ػاتِٗ احمل١ًٝبايًػ١ ايعسب١ٝ ُٚييف إٜؿاٍ ايدع٠ٛ ٚايعًِ ايؿكا١ٝ٥ 
َِٕٔ ُٜ -ٚهلل اسبُد  -يف بال  اسبسَ    ذٝدٕٚ تًو ايًػات ِٖٚ ع٢ً عً

 .املطؤٚي  ب٘ ٚترنرُل ,بريو ؾٝٓدػٞ املطايد١ُ ,ٚؾك٘ ٚاعتكا  ضًِٝ
 8ايكطرٔ ٚاسبسٜرس   ٔعنُؿاْ ,تًو ايدال يًُطًُ  يف  َؿاَْع إقا١َُ -4

ٕٕ  ذاُت ِ َؿراْعُ ُٖال ٜٛدد عَٓد إذ ٕٓ   ,سَنرررر ُٜ غرأ ايٓؿراز٣   َرع ايعًرِ ن
 .ايطسٜل عًِٝٗ ؾٝٓدػٞ قطُع ,!ٕ إىل ذيوَٛتطابك
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 :األ و  ال دلق   قسظ ُ  ع  املسدفر

 .َٔ ايصٜاز٠ دؾ٘شلاملٓاضب  ايدلْاَرٚقع  -4
عًر٢   االالرالعُ ٚ ,تًو ايدال  يف ع٠ٛبايٖداالتؿاٍ بازبٗات املٗت١ُ  -1

 .عٓٗا دِتٔتايهتابات اييت ُن
١ ايسزلٝٓر  ,ع٠ٛس اإلضرالّ ٚايردٖ  ١َِ برأَ االتؿاٍ جبُٝع ازبٗات املعٓٝٓ -1

 .ٚغرلٖا
َُّج ُٜ نٕ َٜترٖنس نْٖ٘ -1  .عـشرز َٔ ايتكؿرل ٚايٓكًََِٝؾ 8ٖٓاى ٌ اإلضال
ٗرِ بايعًُرا٤   ٔطِبَز َرعَ  ,بترازخيِٗ اجملٝرد   نٌٖ تًو ايردال ٔ نٕ َُٜرنِّس  -2

 .ٛا يف تًو املٓااللاألؾراذ ايرٜٔ عاُغ

 

 ّا: ثامه
 :وصًة لممسافر

 

 

///
///
///
///
///
/// 
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 الخاتمة
 ٗرا ألْٓ ,املصٜدحيتاز إىل  ٚاملٛقُٛع ,ضسٜع١ عٔ تًو ايدال  ٖرٙ حمل١ْ

بررٔ إزلاعٝررٌ  عدررد اهلل ضبُررٔد املررؤَٓ  يف اسبرردٜح نبررٞ نَرررٔل بررالُ 
ٟٓ  ,كٝرا٤ ايؿرًشا٤ ٚاألت ٚ ,ايعًرِ ٚايعًُرا٤   برال ُ ٚ ,زمحر٘ اهلل  ايدداز

ُٓر  اجملاٖدٜٔ يف ضدٌٝ اهلل تعاىلٚ ايذلَررٟ, ٚايٓطرا٥ٞ,   اإلضرالّ ن  ١ٔن٥
 ٔٔ , ٚايرردازَٞ, ٚعدررد اهلل برٔ املدررازى, ٚضررؿٝإ ايجررٛزٟ,  َِ٘ادرر ٚابر

 ,زمحِٗ اهلل تعراىل  ِٖ َٔ ظبّٛ ٖرٙ ايدال ٚغرٔل ,ٚإضشام بٔ زاٖٜٛ٘
َٛطُٝٗا بال  ايٓتايطًـ ُٜ نإ بعُض ٚقد  ٝ يهجس٠ ايعًُا٤ ايسبراْ  ٣8ك
ٌُ ,ؾٝٗا نٕ ٜطرلٚا ع٢ً  ُسَعٚاملَٓت ,ِِٖٖٓٛ َٚبِٖ نسؿاُ  ٖرٙ ايدالٔ  ؾأٖ

ٖؤال٤ ايعًُرا٤   تبُن طاِٖ, ٚجيب عًٝٓا ْػُسٛا ُخُؿَتِكٚنٕ َٜ ,َٓٗادِٗ
َٕ يف تًرو ايردال   ِٖ ٔسَِٖٝ ٚٔضر ِ ٚعكا٥ٔدِٗٔٗٔكٚٔؾ ََر   , يٝهرٛ  خاّلِدذيرو 

 يتٛال  ايط١ٓ ايؿشٝش١ يف تًو ايدال  املدازن١.
 

 

 

///////////
///////////
/////////// 
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