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 بصٌ اهلل انرلتِ انرسٌٙ

اذتًد هلل رب انعانتؽت بار٤ ارت١٨ق أكتعؽت باعح ا٩َبٙا٠ ٖانترشهؽت، 

عهٞ شيٙدَا َٖبُٙيا ٖسبٙيل بهٗبُيا أبيٚ انااشيٌ انتؽيټ ٞ         ثٌ انؽ٨ٜ ٖانص٨ٍ

ستًد ٖعهٞ أْو بٙتٔ انټٙبؽت انټاْرِ٘ ا٩برار انتُتذبؽت، شيًٙا لهٙ يٝ اهلل وت   

ا٩رـؽت، ٖانهعُٝ اندا١ًٝ ا٩بد٘ٝ عهيٞ أعيدا١ٌٓ  ؾت ٘يٍٗ انيدِ٘، ٧ٖ سيٗى      

  ٧ باهلل انعهٚ انعٌتٌٙ. ب٧ٖٜٗ 

يُييأ أّ ٖ ييدٜ بييديا ا٭َصيياّ   ١ًيياڀانؽييراب بييؽت اذتييق ٖانبا ييو با ٧زاى 

َيئ أبييدٍ يييِ ونييلتت ٧ٖزانييت انبعيير٘ٝ  تعجيير وت شيي ْا   ا٩رضٯ  ّ مل َاييو 

ٖيص  ٓا ضتٗ أْدافٓا ٖربٙٓا، ٖوت كو دٗنٝ يِ د٧ٗت ْأا انؽراب ٘صاىت 

بٍٗ ُٖ٘ٓض آلرّٖ، ثٌ ٘دلو ٠٧٦ْ ا٫لرّٖ وت د٧ٗت دد٘دٜ ييِ ْيأا   

 رض ٖيِ عهٙٓا.ؾت أّ ٘رخ اهلل ا٩ انؽراب اناا١ٌ 

يييٝ يييِ  هكًييا ا٩يييتؽت أشييباب نهُذيياأ ٖانُٓييٗض، ٖأشييباب  أٖنكييو 

نه عو ٖانصاٗيت، صتٞ يِ ل٨ى يعرفٝ ونل يِ كتل اهلل نٔ اذتصُٞ ٖشعٞ 
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ٖظيأ عيِ    ،وت  ؼ٨أ َ صٔ ٖزتتًعٔ، ْٖٟٗ يِ مل ٘تبؽر بعٗابيل ا٩ييٗر  

 .ؾت اذتق بدوّ اهلل  عاؾت هلادِ٘ انتٓد٘ؽت ا٧ٖٜ أيرٕ 

 .(1)َوَمْن َيْعِص اهللَ َوَرُشوَلُه َفَؼْد َضلَّ َضاَلًٓ ُمبِقـاً  :باى  عاؾت

ٝ   : باى أيي  انتي٦يُؽت    ٝ    ،نكيو ـيهٝ عهي  ،(2)ٖنكيو َاكيح ظيبٓ

ّ بيياى ي ٧ٖ   أي  ؾت اٌَتييرٖا أْييو بٙييت َبييٙكٌ فييدنسيٗا  ييتٌٓ    : ٖبيياى 

 .(3)، ٧ٖ  تدلرٖا عٌُٓ فتٓهكٗا صباٌْٗ فتفهٗا

 

 اهطالي أغباب
 

 اجلٔى

ّ       ٝ شيبٙو  اشيتُارٜ    ّكًيا   ،شبٙو انفي٨ى ٘تصيب بادتٓيو ٖبهيٝ انتعرفي

ادتٓو ْٗ ادتٓيو بارتيانق    أعٌتٌّ  ٖ ،اهلدا٘ٝ حتؽو بانعهٌ ٖانتدبر ٖانرتٖٛ

ؾت يٓيياٖٛ   ا٭َصيياّبٙييد  ٘دلييأـيي٨ى ٖاضتييرا   أٖىٖيبييدأ انتبيياد٤ ْٖييٗ   

اَدُروا اهللَ  :ناٗى اهلل  عياؾت ، ٖعر انتصانلأٖ ،انتٓانل ََ اْدِرهِ َوَماا  ََ  ،(4)َحاََّّ 

ََم ََيَْشى اهللَ ِمْن ِظَباِدِه اْلُعَؾََمءُ  ٖبٗنٔ  عاؾت:  .(5)إِكَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .36: شٗرٜ ا٩سساب (1)

 . 148نٔ  لټبٝيِ  :ر انب٨غَٝٓ (2)

 . 96َٓر انب٨غٝ: يِ لټبٝ نٔ  (3)

 .67 انسير:شٗرٜ  (4)

 .28 فا ر:شٗرٜ  (5)
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 االغتلباض لواهعِاز
 

عترييياّ ؼيياسبًٓا يييِ  يياب اذتييق ٖا٭َؽييات  ٧شييتكبار ٖانعُييادا ّ 

ّ ٩اٜ اذتيق ييب عهًئ بئ وت  ٙيات َ صئ،       ؾت يعياد  بو ٖ٘دلأاّ بٙيدٕ   ،نٙٔ 

 .ق ٖا٭َؽا غٞ عهٞ ٖداعٝ اذتنعُاد  ټاشټٜٗ انكرب ٖ

 

 اهؿيطاْ كيس
 

ااْقَطانِ  : عيياؾت بيياى ااا الَّااِآيَن اَمـُااوا َٓ َو َّبُِعااوا ُخُطااَواِن الشَّ َ َا ٩َٓييا  (1)َيااا َُّي

٧ يًٓيٝ نئ فًٙيا بايٚ      ّ انعٙټاّإف ، ؾت انف٨ى ٖا٧ضترا  عِ اذتق ٦دٛ 

و بياهلل ي ٖييِ ُْيا      ؾت َار دٓيٌُ ي ٖانعٙيا     ٧  ـ٨ى ا٭َصاّ ٖشٗبٔ يِ اذتٙاٜ 

 عهٞ ير انتار٘خ.شب نغٗ٘ٝ ٖ ـ٨ى أدٙاى كج ٜ اٖ أؼبض كٙد انعٙټاّ باب

 

 اهؿٔوات لوإتباع اهلوى
 

  نٙٓيا،  قتٙيو  ٖظيٓٗات  غرا١س فٙٔ ٖركڂل ، عاؾت ا٭َصاّ اهلل أٖدد ناد

ٚٴ ـييابىت دّٖ ٰ ركييت  وا انعييٓٗات ْٖييإٔ   صييٗ  فإَٓييا ، ٓييأٴب ٖنييِ ظييرع

 بعييض عبييادٜ عهييٞ سييرٍ بييد اهلل كيياّ ٖ وا ،فيي٨ىٖان انتعاؼييٚ  ؾت ا٭َصيياّ

 .يُٓا انټٙلٯ هلٌ أباأ فاد انت صدٜ ٖانتهأات انعٓٗات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .21 انُٗر:شٗرٜ  (1)
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 االجتٌاعية اهبيئُة
 فإّ فٙٓا، ٘عٙغ انيت ا٧دتًاعٙٝ بانب٢ٙٝ ي   ٖ  ظتاباڀأ ي شهباڀ ا٭َصاّ ٘تدثر

ٔ  فاشيدٜڀ  كاَيت  ٖ ّ انؽ٨أ،  ؾت باد ٔ ،ؼاذتٝ انب٢ٙٝ كاَت  ان صياد   ؾت باد ي

، ٖبد ٧ ٘كّٗ نٮَصاّ دلو وت التٙار ب٢ٙتٔ ا٧دتًاعٙٝ ٩َٓا عادٜ ٖانف٨ى

ألييرٟ يُاشييبٝ  ؾت ب٢ٙييٝ  يييا   ييرض عهٙيئ  ٧ أّ ونييل ٧٘ع ٙيئ يييِ انتشييٗى     

َصياّ عهيٞ َ صئ    وا ليا  ا٭  ٖديل اهلل اهلذيرٜ   أ، ٖيِ ُْا نتٗدٓا ٔ اذتاٝ

 .يِ انف٨ى ٖانفٙاب

 

 احلى لواهعالج
ّ آ بياب اناير  ااّ ييِ انفي٨ى ٖا٧ضتيرا  ْيٗ     َصُ٘ذٚ ا٭ ٌْ ياأٖنعو 

ّ ْيأا ي ييِ ٖدٓيٝ ٌَترَيا ي سيو        أ٧   ٖانعرتٜ انټٙبٝ انټاْرٜ نرشٗى اهلل 

ّ  ٖع٨ ْٖيٗ زيياّ   ي ييا زياَُيا ْيأا     أ، ز بعكو عاٍ ٖؼاحل نكو زيياّ ٖيكيا

ّ ٘يدٖر  أ،  ؾت اناراّ ٖانعيرتٜ ّ انعاؼٌ يِ انف٨ى  ـافٝ إف ي   انغٙبٝ انكربٟ

ؾت ان ي٨أ ٖانؽي٨أ ٧ٖ    ٖانترظيدٜ   ،نتردعٙيٝ انُا ايٝ بياذتق   انت٦يِ وت فهل ا

ؾت ونيل شيب٨ٙ، فٓيٚ انعاؼيًٝ ييِ       ٘عأ عِ  ٗدٙٓا ٓا ٖبٙاد ٓا يا اشتټاب 

ْٖيٚ انتُؽٲيبٝ ييِ     ،ؾت اذتق ٖانؽٗاب بإوّ اهلل  عياؾت  انف٨ى ْٖٚ انترظدٜ 

 .ناٙادٜ ا٩يٝ ٖ رظادْا ببو اهلل ٖرشٗنٔ ٖأْو بٙتٔ 

ٝ  اذتٗادخ ٖأيٴا: عر َٚ عياٍ انجاباى ا٭   ؾت فٙٓيا  فياردعٗا  انٗابعي
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ٍ  ٖبياى  ،(1)عهٌٙٓ اهلل سذٴٝ ٖأَا عهٙكٌ، سذٴيت فإَٴٌٓ سد٘جُا، رٖاٜ  ا٭ييا

ِ :  انؽاد  ّ  يي ِ  كيا  شتان ياڀ  ندُ٘ئ،  سافٌتياڀ  نُ صئ،  ؼيا١ُاڀ  ان آيا٠  يي

 .(2)٘اهڂدٖٕ أّ فههعٗاٍ ي٧ٕٗ، ٩ير يټٙعاڀ ْٗإ، عهٞ

 ٧  ٘ٝ ٖزتًو اذتهٗى بالتؽار ٖ ظتاز;٨ى ٖانغٗاْإٔ أٌْ أشباب انف

ًْٙييٝ انتٗـيييٗب  مشييو ٩ أٖ ؾت بصييىت وت انكيي٨ٍ ٖر٥٘ييٝ أعًييق     أَُييا جادييٝ   

 .)انف٨ى ٖا٧ضترا ( ٖأًْٙٝ انتدى انأٛ شُدٖى  نٙٔ كتٙعُا

ْٖأا يا شُټهب عهٙٔ وت ْإٔ انبشٗخ اناًٙيٝ انعانٙيٝ انييت أنااْيا عهيٞ      

( انعي ازٛ )س ٌتئ اهلل  عياؾت    اذتصٙين ير فٞيصايعُا  اسٝ أ٘ٝ اهلل انصٙد 

ٓا أ٫  انتشٙييٝ ي عهييٞ يعييرفـييرٜ انعهييٌ ٖانعهًييا٠ انُذيي  ا٧ظيير      وت سا

ٖكاّ نيٚ انعير  وت  يدُٖ٘ٓا ٖ ار٘رْيا ي ب فيو اهلل ي          ،يٖانص٨ٍ ٖانؽهٗات  

٩ّ فٙٓا عهًاڀ كتياڀ  أ رم يُٓا كو ؼغ ٜ ٖكب ٜ، ّ ٧ أٖبد ٖسرؼت عهٞ 

 .ألأ بدسصُٓا، ٖاهلل ٖنٚ انتٗفٙقِ  دبر وت  ٙا ٓا ٖٖكُٗزاڀ ٖف ٜڀ نت

 ّ ُ٘ عُييا بٓييا ٖكتٙييب انتيي٦يُؽت ٖانت٦يُييات ٖانعاببييٝ      أشييدى اهلل  عيياؾت أ

نهًتاؽت ٧ٖ سٗى ٧ٖبٜٗ ا٧ باهلل انعهٚ انعٌتيٌٙ ٖؼيهٞ اهلل عهيٞ ستًيد ٖانئ      

 .انټٙبؽت انټاْرِ٘
 

 أبو احلػّ ٓازي األغـٌاعـيـوي
 جف األؾط اهِ

 ٓــ1436املباضن  ؾٔط ضًطاْ 1
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  تعطيفي ًسخى
ٝ  ٖ٘عين ـٯوٴ، ان عو عِ انتؽدر ْٗ نغٝ انف٨ى  ٖفايد  اهليد    ـياع

 اناؽييد عييِ دييا١ر ٖكييو سايئ، غيي  وت ٖوْابيئ انعيي٠ٚ ـييٙاب ْٖييٗ انتاؽييد،

 يييب ياؽييدٕ، وت ألټييد نكُيئ دييْٗرٕ، وت يٗدييٗد أَيئ  عييين فييانت ردٜ ـيياى،

 عِ انتصتاٌٙ، ٖانټر٘ق انؽا١ل انتُٓر عِ انعدٖى وتٖ  نٙٔ، ا٧ْتدا٠ فاداّ

 .شٗاْا أٖ غٗا٘ٝ أٖ دٓو أٖ لټد أٖ شٓٗ أٖ كاّ عًد

 ياؽييدٕ  ؾت انصييانل ظتييد ٧ ٖأّ اهلييدٟ، ياابهييٝ وت ٘كييّٗ ٖانفيي٨ى

 .أؼ٨ڀ  ر٘ااڀ

 ٖيعٙيييارٕ باًٙتييئ بالت٨فٓيييا، غتتهييي  شتته يييٝ، يُاظييي٣ ٖنهفييي٨ى

  .ٖ ٗدٓا ٔ

ٝ  ـيد  انعيرب  ك٨ٍ وت ٖا٭ـ٨ى ٔ ي )في  ٖا٭رظياد،  اهلدا٘ي ٞ  (أـيهڂ  ؿتعُي

ٗ  نهف٨ى، ٖدٓٔ ٗ  أـيو،  نه عيو  انتؽيدر  فٓي ّ  أسيدًْا  :باّـيرٱ  ْٖي  ٘كيٗ

ّ  ٖانجاَٚ ،ي  وا ٚ فعو ْٖٗ ي  انف٨ى شببٔ ٔ  ا٭ـي٨ى  ٘كيٗ  نهفي٨ى  شيبباڀ  فٙي
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ٗ  ي  نٔ ٖيُتذاڀ ٚ  ب عيو  ْٖي ّ  ي  ياؽيد  وٛ ليارد  يُتذياڀ  ٧ساياڀ  انفي٨ى  ٖ٘كيٗ

 . ن٨ضترا 

ٝڀ  ٖا٧ضترا  ٗ  نغي ِ  انتؽيدر  ْي ٗ  اضتير ،  ان عيو  عي ٝ  ْٖي  نهفي٨ى  َتٙذي

ٗ  ٖاجملاَبيٝ،  ٖانعيدٖى  انتٙيو  ٖ٘عين ٖشتردا ٔ، ِ  ٖارتيرٖز  ا٭عٗدياز  ْٖي  عي

 زاٖ٘ييٝ ؿتاييدار عُيئ ٖا٧بتعيياد انتصييتاٌٙ، انټر٘ييق عييِ ٖانتٙييو انؽييٗاب، دييادٹٜ

ٝ  عييِ سركتٓييا وت يعٙيياراڀ ا٧ضتييرا   يصييافٝ  تٗشييب سٙييح .ا٧ضتييرا   َاټيي

ٍ  ييب  ا٧ضترا ، ّ  انيسيِ،  عاييو   اياد ّ  ا٧ضتيرا   يصيار  كيٗ  غي   خبيىت  ٘كيٗ

 . انؽشٙض ن٨جتإ يتٗازڄ

ٌ  وتاؼيټ٨ساڀ ي    ٖا٧ضترا  ٚ  انيُ ض  عهي ٗ   ا٧دتًياع ِ  ارتيرٖز  ي ْي  عي

ٌ  عِ ي٨ٙڀ ٖانتٗدٓات، انصهٗكٙات وتانعاد٘ٝ  ٖانتتبُٙات اجملتًعٚ انجابت  بيٙ

ٗٴى فٓٗ اجملتًب، وت انجاافٝ  .ٙعٙٝانټب غا٘تٓا عِ انًٗتا١   سدٟ حت

ٗ  ارتټيد،  وت انتير٠  ٘ٗبيب  وْيين  اـټراب ْٗ انعاهٚ فا٧ضترا    ييا  ْٖي

ِ  َا ر بًٙٚ اضترا  ٜ  عي ٚ  اضتيرا   أٖ ٖبُاعيٝ،  فكير  بانصيهٗم  يير بىت  أل٨بي

  ّ ٖا٧دتًياب  انيُ ض  عهًيا٠  ٖ٘عيد  ;انيُ ض  وت ْٟٗ عِ ٘كّٗ بد سؽراڀ،

 عُٓا ُ٘تر ٖيدركات ي اٌْٙ عتًو ٩َٔ لټٗرٜ، ا٩كجر ْٗ اناًٙٚ ا٧ضترا 

 عييِ ففيي٨ڀ ا٩ل٨بييٚ ن٨ضتييرا  يُييتر يركڂييل اضتييرا  ٘عييد فٓييٗ شييهٗم،

 .ا٧دتًاعٚ

 وت ا٧ضترافييات ٖأظييكاى ٘تًيياْٞ انعاهييٚ، اناًٙييٚ فييا٧ضترا  ٖعهٙيئ

ِ  ففي٨ڀ  ٖانتُٓر، ٖانتأْل ٖانعاٙدٜ ان كر ٗ  ا٭قتاَٙيٝ،  انتتبُٙيات  عي  ُ٘يتر  ْٖي
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ّ  انييت  ،ٖا٭ـي٨ى  انفي٨ى   دث ات عِ ٝ  ؿتااؼيد   كيٗ  هليا،  ٖشتټيىت  يصيبا

 ْأا يتذٓات ـًِ ستددٜ، غا٘ات ؾت  ختهؾ ٖأْدا ، ٖيُاْر ٌَتٌ ٖوات

 يييِ قتجهيئ نتييا انكتيياب، وت انبشييح يٗـييٗب  فيئًُ انييأٛ ْٖييٗ را .ا٧ضتيي

 .   ٖاجملتًب ان كر بادٜ عهٞ فٙٓا انتص٦ٖنٙٝ  هاٞ ججٙٝ، ـرٖرات

ٗ  انأٛ ن٨ضترا  ياديٝ ْٗ فانف٨ى ٝ  ْي ٔ  َتٙذي ٞ ، ني  انفي٨ى  أّ ؿتعُي

ّ  انبا هيٝ،  ٖانټرا١يق  ٖانيد١٧و  اذتذر وت انتخته ٝ، يُاظ٢ٔ دل٨تؿت  ٖفايدا

ّ  اذتق، ؼٗب ٖيتذٓا ٓا انؽشٙض نهًصهل انر٥٘ٝ  أظيكا٧ڀ شتردا ئ،    كيٗ

ٜ  عِ انتُشر  انټر٘ق اختاو ْٖٗ بٗاعجٓا، الت٨  عهٞ ا٧ضترا ، يِ  دياد

 ٖوت، ٜٖانعاٙييد ٖانصييهٗم ان كيير وت ثييٌ، ابتييدا٠ٲ ٖاناييٌٙ انعاييو وت، انؽييٗاب

ِ  انُاجتٝ ٖا٧جتاْات ا٭قتاَٙٝ، انتدركات ٖكأا ٖانعاد٘ٝ، ان آٙٝ انتتبُٙات  عي

 يااربييٝ وت ٖيٗـييٗعٔ انكتيياب عُييٗاّ ْييٗ ْٖييأا ٖانبا هييٝ، انفييانٝ انتعييار 

  .ا٧ضترا  ٖبٗاعح انف٨ى يُاظ٣

 

 اهسضاغة أٌٓية
ّ  انفانٝ، ان ر   صهكٓا شتته ٝ، ٖسذر ٖيُاْر  را١ق ُْانل  نتكيٗ

 ـتجٙييو بعفييٓا قتكييِ ٖانيييت ن٨ضتييرا ، بٗاعييح ٖبانتييانٚ نهفيي٨ى، يُاظيي٣

 ارتيياؿ بانعييكو ياارَتٓييا وت انعيياٍ، ا٭عتييا١ٚ انتُييٌٗ٘ أظييكاى يييِ بعييكو

ٜ  ٖ بټاى، انأِْ ٖ عٗ٘ق انعاو  عټٙو ٘صتٓد  فٓٗ انتاهٙدٛ، ٞ  انايدر  عهي

 اذتاديييٝ ٖبانتيييانٚ، انبشيييح نتٗـيييٗب انبانغيييٝ ا٩ًْٙيييٝ ٦٘ظييير هتيييا انيييت ك ،
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ٌ  ٖيِ ٖياديا ٔ، يصببا ٔ ٖ بٙاّ فٙٔ، نهدراشٝ ٜٖانفرٖر ٕ  ثي  َٖتا١ذئ،  آثيار

ٝ  ٖانتعادتيات  اذتهٗى اشتُتاز بغرض ِ  هليا،  انرؼيُٙ  ٖاَتايا٠  التٙيار  لي٨ى  يي

ٝ  ان ر  ْإٔ وت  دث اڀ ا٩كجر ْٚ ججٙٝ، فتاوز  ان ير   كيبعض  ٖانفيانٝ،  انتفيه

 . ٖانتٓدٖ٘ٝ انؽٗفٙٝ

 ٖأشييباب عهييو يااربييٝ وت ٖآثارْييا، اندراشييٝ يٗـييٗب أًْٙييٝ ٖ كًييِ

 عييِ ا٧ضتييرا   صييتٓد  يُٓييا، ارتاردٙييٝ فا٩شييباب ٖا٧ضتييرا ، انفيي٨ى

ٝ  ٖييدركات  ٖافيدٜ  بجاافيات  نهتيدثر  َتياز  ْٖٚ انعاٙدٜ،  وت أٖ ٖدلٙهيٝ،  غر٘بي

 ييا  غانبياڀ  هلا، سترفٝ ٖفهص ٙٝ فكر٘ٝ ٖيُاْر ؿت اٌْٙ انعاد٘ٝ، انتتبُٙات لر 

 .ٖكارثٙٝ كٙد٘ٝ اض٩غر هلا، ٖشتټىت يصباٝ يااؼد عِ  كّٗ

 ليي٨ى يييِ ا٩شيياط وت وا ٙييٝ فٓييٚ ن٨ضتييرا  اندالهٙييٝ ا٩شييباب أيييا

ٗ  ٖانتټرٴ  انتعؽٴل ٚ  ٖانفيع   ٖادتٓيو  ٖا٭فيرايت  ٖانغهي انتعاييو   وت انتُٓذي

 ٖسذييٝ دنٙييو دّٖ انتدٖ٘ييووت ٖ انعاييووت يعرفييٝ يصيياسات َ يٗو   ٖ انُاييو ييب 

 َٖتٙذتٓيييا  ،ا٧ضتيييرا نصيييهٗم انيييأا ٚ ا٧شيييتعداد ٖوت يعههيييٝ، أٖ بټعٙيييٝ

 . انعاد٘ٝ ٖانتدركات ا٭قتاَٙٝ انتتبُٙات  صتٓد 

 ٖٖعٌتٙييٝ وُْٙييٝ ٖ عتييا٠ات فكر٘ييٝ نتييدث ات َتٙذييٝ ْييٗ عييادٜ ٖانفيي٨ى

ِ  ٖيعتايدا ٌٓ،  ٖيتبُٙا ٌٓ انتتهاؽت بتٗدٓات  ٦ثر ٖ ٗدٙٓٙٝ، ٝ  بُٙٓيا  يي   عابي

ٞ  انادرٜ ٖ عټٙو ٖانأِْ، ٖان كر انعاو ٌ  ٖا٧شيتٙعاب  ا٭درام عهي  ٖانتاٙيٙ

ٞ  ٖؿتيا  ان ٌٓ،ٖ ٚ  انتيدث   ٖ را١يق  ٘تًياْ ٛ  ا٭ع٨يي ٗ  انعياٍ،  بيانرأ  ٦٘كيد  ْٖي

ٚ  ٖانفي٨ى  ا٭ـي٨ى  نكع  دانڂٝ كَٗٔ انتٗـٗب، أًْٙٝ  ا٧ضتيرا ،  ٖبانتيان
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 .انت ك  عهٞ انادرٜ ٖ بټاى انعاو ٖ عټٙو انأِْ  عٗ٘ق وت

 عييِ ا٧ضتييرا  نتُييتر ته ييٝ،شت ٖ را١ييق ٖشييا١و انفيي٨ى يُاظيي٣  تبييب

 كټيير  انُاعًييٝ، اناييٜٗ اشييتخداٍ ي ردا ٓييا أًتٓيير ٖيييِ ٌ،اناييٗ٘ انتصييهل

ٝ  عهٙٓا، ٖانصٙټرٜ ا٩د٘اّ ؼُاعٝ وت انعامل، عهٞ انصٙټرٜ ٞ  ٖ ظياع  ان ٗـي

ٝ  ٖا٧بتؽاد٘ٝ انصٙاشٙٝ ٖكأا ;ٖانعاد٘ٝ ان كر٘ٝ  وت ٖاذتاٗبٙيٝ،  ٖا٧دتًاعٙي

 وت ٖانتُتذييٝ هلييا، انتخټييىت ٖاشييرتا ٙذٙا ٓا ٖا٭بهًٙٙييٝ، اندٖنٙييٝ ا٧لرتابييات

 ٖان ر  انتأاْل ؼُب فهص ٝ اعتًاد وت انتتخؽؽٝ، انبشجٙٝ اندراشات يراكس

ٝ    ر٘ق ٖبانُتٙذٝ ا٩ؼو، عِ ٖبد٘هٝ يٗاز٘ٝ بٟٗ نتكِٗ٘ ٖا٩د٘اّ،  انكهًي

 .نتعادتتٓا اذتادٝ ٖـرٖرات اندراشٝ، يٗـٗب أًْٙٝ ٦٘ظر هتا ٖـٙاعٓا،

 

  اهسضاغة ًعطوة
 ا٩شييباب يااربييٝ ىليي٨ يييِ انكتيياب، وت انبشييح يعفييهٝ اشييتبٙاّ مت

ٚ  انفي٨ى،  نٗبيٗب  انر١ٙصٝ  يايديتٓا  ٖوت بُتٙذتئ،  ا٧ضتيرا   بٗاعيح  ٖبانتيان

ٔ  انتخته ٝ، بٗدْٗٔ ادتٓو ْٗ ٖاندراشٝ، نهبشح اشتشااباڀ ِ  كَٗي  أٖـيض  يي

 نٙؽيابٗا  ؿتاتيو،  ادتٓيو  أْو ٘صتٓد  فا٭ـ٨ى انف٨ى، ٖيُاظ٣ يصببات

 ا٩ليرٟ،  ا٧شرتا ٙذٙٝ كساتير  وت أٖ ا٧بتؽاد وت ادتٓو ٘كّٗ فاد بدا١ٔ،

 .ٖاندفاب ٖا٧دتًاب انصٙاشٝ عهٍٗ وت

ٚ  ٖاختاوٕ، انصهٌٙ انارار ؼُب عهٞ انادرٜ وت اضترا  َٖتٙذتٓا  ٖبانتيان

 ٖاجملتًيييب، اندٖنيييٝ ٭دارٜ انتُاشيييل انتيييُٓر التٙيييار وت انؽيييا١ل غييي  ارتٙيييار
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ٝ  رشٌ وت ٖا٧ضترا  ٝ  انصٙاشي ٝ  ا٧بتؽياد٘ ٝ  انتټهٗبي  ا٧زدْيار ٖ ٖانًُيا٠  نهتًُٙي

ٞ  ٖاذتٙياٜ،  انتعٙعٝ يصتٟٗ ٖرفب اجملتًعٚ، ٌ   ر ٙبيات  وت ا٧ضتيرا   ٖستي  ٌَتي

ٞ  ٖاجملتًعٚ، ان ردٛ ٖا٩يِ، اندفاب ٟ  ٖعهي ٚ  انيٗ ين،  انتصيتٗ ٝ  فٓي  يعفيه

 .ٖاندراشٝ انبشح  صتٗدل

ٔ ، ا٧عتاياد  وت أٖ ان كر وت ٘كّٗ ا٩لټر ٖادتٓو  وت ضتيرا  ا٧ َٖتٙذتي

 انتادشييٝ، انارآَٙييٝ انُؽييٗؿ بؽييا١ر وت ادتٓييو كًجيياى ٖانتييأْل، انعاٙييدٜ

ٔ  انعير٘ ،  اذتيد٘ح  فأ وت ادتٓو أٖ فٙٓا، انتدبر ٖبٙاّ ٖ  ص ا ٓا  ٖ  ر٘عا ي

 انتارغتٚ ٖانبشح انعربٙٝ ٖعهٍٗ ٖانرتادٌ ٖانرداى ٖانرٖا٘ٝ اندرا٘ٝ عهٍٗ وت

ِ  انرٖا٘يات،  بعيض  وت ْو انفي٨ى أ ـتصل َٖتٙذتٓا ٖغ ْا،  بؽي ٜ  غي   يي

ر   ؿتعُاْا،  .(1)َمَواِضِعهِ  َظنْ  اْلَؽؾِمَ  ُفونَ ُُيَ

 ٖلهييىت ٖانتٗـييٗعٝ، انفييعٙ ٝ انرٖا٘ييات ا بيياب وت ا٭ـيي٨ى ٘كييّٗ أٖ

مْ  َوَما اناټعٙيٝ،  غ  انٌتُٙٝ ٖاذتذٝ اندنٙو وت بعض، يب بعفٓا  ِظْؾمٍ  ِمنْ  بِهِ  ََلُ

ااَّ ِماانَ  ُيْغـِااي َٓ  الظاان َوإِن الظاان إِٓ َي بُِعااونَ  إِنْ   اشييتارا٠ ٨ىليي يييِ ،(2)َصااْق ا اْْلَ

 أٖ انتعههييٝ أظييكانٔ وت انييٙاؽت، أٖ اناټييب ٘اييارب ٧ انُتٙذييٝ، ٖيصييبق َييابؾ

 .ان كر٘ٝ ٖيتبُٙا ٌٓ انتفههؽت، ْٗا٠أ ١٨ٌ٘ يا ٖونل انكايهٝ،

 عييِ  ُييتر انيييت انتخييا ر اشتعييعار وت  كًييِنبشجٙييٝ ا فانتعفييهٝ ٖعهٙيئ

 ٝ ٝ  ٖ ييدث ا ٌٓ، ٖفعانٙييا ٌٓ ،انفي٨ى  دعيياٜ أَعيټ  فيي٨ىان دٗاَييل وت لاؼي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .46شٗرٜ انُصا٠:  (1)

 .28شٗرٜ انُذٌ:  (2)
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 ا٩ْييدا  يييِ ٖاشييب ذتذييٌ انفيي٨ى اشييتٓدا  ٖبانتييانٚ اناًٙييٚ، انعاهييٚ

 . انتاؽٗدٜ

ٝ  ٘تٗدل هتا  ٖوت ٖدراشيٝ،  ٖفكيراڀ  يُٓذياڀ  ٖا٧ضتيرا ،  انفي٨ى  يعادتي

 انكتياب،  وت انبشيح  ظتعيو  ييا  ٖونل أدنتٓا، ٖدسض انفانٝ اذتذر ياارعٝ

ٔ  ٖـيرٖر٘اڀ،  ساكًاڀ يټهٗباڀ، يٗـٗعاڀ ٝ  حتتادي  ا٭شي٨يٙٝ،  ٝان كر٘ي  انتٌُتٗيي

 ٖانتٗدٙيئ انتٗعٙييٝ وت انتټهٗبييٝ، ٖانتټبٙاٙييٝ ا٭درا١ٙييٝ انٗشييا١و عييِ ففيي٨ڀ

 .     ٖانعادٛ ان كرٛ

 

  اهبخح ُطاق
 عيرض  ل٨ى يِ اهلدا٘ٝ، ؾت  انصبو   ر٘عات وت انبشح َټا  ٘تشرم

ٝ  فير    تبعٓيا  انيت ته ٝانتخ ٖانٗشا١و انف٨ى، يصانل ٖ بټاى َٖاد  انفي٨ن

 انُاييو عهٙيئ دى انييأٛ بييانعهٌ ٘صييتُ  اهلدا٘ييٝ شييبٙو كيياّ فييإوا ٖانتشر٘يي ،

ٔ  انؽشٙض ّ  انعايو،  ٖببهي ّ  انفي٨ى  شيبٙو  فيإ ِ  ٖا٭عيراض  بادتٓيو  ٘كيٗ  عي

ّ  ٘تيدثر   و اذتيق،  ؼيٗت  ٖرفيض  انايٌٗ٘،  انتُٓر ٝ  ٖشيهباڀ   ظتابياڀ  ا٭َصيا  بانب٢ٙي

ُؿُفمُ  فٙٓا، ٘عٙغ انيت ا٧دتًاعٙٝ ْؽَؿاةَ  وَ  اْلؽِ ااَ   َوُيَعؾ  ْباُل  ِمانْ  كااُكوا إِنْ  وَ  اْْلِ ََ 

 .(1)ُمبني َضاللٍ   َلػي

ِ  اناٌٗ٘، انټر٘ق عِ ٖا٧ضترا  فانف٨ى ٞ  بيد  انييت  انٌتيٗاْر  يي  ٰ٘بتهي

ٝ  ٖنٙيد  وت أَٓيا  ر٘يل  ٧ٖ ا٭َصياّ،  بٓيا  ِ  زتًٗعي  انييت  ٖا٩شيباب  انعٗاييو  يي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .164شٗرٜ انبارٜ:  (1)
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 .ٖيدل٨ ٔ ياديا ٔ وت ٖاندراشٝ، انبشح َټا   نٙٓا ُ٘ؽر 

ّٴ ٜ  ٖاشيتًرار  باا٠ وت ًٓاڀي  دث اڀ ٖانتٙٗى نهغرا١س    فيإوا  ا٭َصياَٙٝ،  اذتٙيا

 مل  وا ٖنكُٓيا  ;ستانٝ ٧ ُٖ٘دثر شٙ ُٞ فإَٔ أساشٙصٔ، ا٭َصاّ يِ شهبت يا

 وت ا٭َصاّ ٘اب ٧ بُشٗ سركتٓا، ٖيصار سدٖدْا هلا ٖ٘رشٌ ٖ ٗزّ،  عدٴى

ٝ  عهٞ ٖشٙټر ٓا ببفتٓا، ٔ  اشيتااي ااا  َوماا َوَكْػاسٍ  ٖؼيٗبٓا،  اجتاْا ي  َشاوَّ

َؿفااافَ   انفييعٙ ٝ ادتًاعييٝ هلييإٔ انفيي٨نٝ أْييو شييٙعًد ،(1)َوْؼااواه وَ  ُفُجوَراااا َلَْلَ

ّٴ عاييٗهلٌ،  ٖ عټٙييو  يعتاييدا ٌٓ حتر٘يي   وت َ صييٙاڀ، ٝ  فييإ ّ  انُتٙذيي  وت  كييٗ

 .هلٌ انتفههؽت اجتإ ٖا بٴاب اناٌٗ٘، انټر٘ق عِ اضترافٌٓ ٖبانتانٚ ـ٨نتٌٓ،

 انتُٓذيييٚ انعهيييٌ ٖفيييق ا٭َصييياَٙٝ، انيييُ ض دراشيييٝ ٘صيييتٗدل ٖونيييل

ّ  ٖبانتانٚ انرؼؽت، ّ  ٘ؽيٙل  بيد  ييا   بٙيا ِ  ا٭َصيا ٝ  َ صيٙٝ،  أييراض  يي  فكر٘ي

 اجملتًييب، ٖبانتييانٚ ادتًاعييٝ، يصييتٟٗ ٖعهييٞ ان ييرد يصييتٟٗ عهييٞ ٖعاد٘ييٝ،

ِ  ْٖإٔ ا٧ضترا ، يصانل ؾت  ا٩فراد، أٖ بادتًاعٝ  أْل ٖانيت  يااؼيد  يي

ّ  انكتياب،  َټيا   وت اندراشٝ  انتعادتيات ٖ اذتهيٗى  ٖـيب  وت شتردا ٓيا،  نتكيٗ

َك  اََلوى َو َّبِعِ  َوٓ هلا، انُادعٝ  .(2)اهللِ َشبقلِ  َظنْ  َفُقِضؾَّ

 يب  تټابق انيت انُاهٙٝ ا٩دنٝ  ٦٘دْا أّ ُ٘بغٚ ٖان كرٜ ،يٙساّ فانعاو

ِ  ،ٖانٗابييب انتُټييق  ا٩عًيياى  بعييض غييسٖ ان كر٘ييٝ،  انفيي٨ى أشييباب ٖييي

 ان هصيي ٝ عتًييادا اٖكييأ ٖفكييرٕ، ا٭َصيياّ عاييو  عټٙييو وت نتيي٦ثر ،ارتاربييٝ
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 .26شٗرٜ ؿ:  (2)
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 اذتييض  عتًييد انيييت انٌتاْر٘ييٝ أٖ انتاد٘ييٝ انٗدٗد٘ييٝ ان هصيي ٝ لاؼييٝ اجملييردٜ،

 انعاييدٛ انفيي٨ى  ٗنييد ٖبانتييانٚ انٌتيياْر، عييِ يغٙييل كييوٴ ٖ ُكيير سؽييراڀ

 يييِ ٘ؽييُب انييأٛ ان كييرٛ، ٖا٧شييتع٠٨ ا٧شييتكبار ثييٌ ٖيييِ ٖا٭قتيياَٚ،

 انتدشٙصٙٝ نٔفؽٗ وت انكتاب َټا  ٖونل يعٌتًاڀ، ؼًُاڀ انتٗـٗعٝ انٌُتر٘ات

 .ٖانتدؼٙهٙٝ

 انُ صٚ، ادتاَل ٖوت ان كرٛ ادتاَل وت ْٚ نهف٨ى انر١ٙصٝ فانتكايِ

 انتصيانل  ْإٔ ٖڃيِ ، ر  ٖهلا يدالو ٖهلا ،يصانل هلا انؽشٙشٝ فانعاٙدٜ

 فايد  فايد  سصٴاڀ فاد يِ) و  ،(1)ا٭يرب٘اٚ ٖانتُٓر ٘تًاْٞ انأٛ اذتصٚ انٙاؽت

 . (عهًاڀ

ٗ  انعاهيٚ،  انيٙاؽت  يصيهل  ،أ٘فياڀ  ٝشٙشانؽي  انعاٙيدٜ  يصانل ٖيِ  ْٖي

٧ دِ٘ نتِ ٧ عايو   :انُيب ا٩عٌتٌ  ٘اٗى  و ،ا٧شتُتادٚ ا٧شتُبا ٚ

 ّ هلل عهييٞ انُيياط سذييتؽت، سذييٝ :  انكيياًتٌ ا٭ييياٍ اييٗىٖ٘ ،(2)نيئ

ًٴيٝ. ٖأيٴيا انبا ُيٝ       ًتاْرٜ ٖسذٝ با ُٝ. فديٴا انٌتاْرٜ، فانرٴشيو ٖا٩َبٙيا٠ ٖا١٩

 .(3)فانعاٗى

ٚ  انتذيير٘يب انتصييهل  ٖكييأا  ٛ ٖ ا٧شييتارا١ٚ، انعهًيي  انت كيير  أبيير انييأ

 يُٓذاڀ. ونل  اذتهٚ انع٨يٝ ا٭ش٨يٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ْٗ  ر٘اٝ نهبشح  تًٙس بدرديٝ عانٙيٝ ييِ ا٧َتٌتياٍ ٖ يساٖز بيؽت انٌُتر٘يٝ ٖانٗابيب بٓيد   ايدٌ٘            (1)

 .ٖؼ  ٖ  ص ات ٖ ُب٦ات نهعامل احملٙىت بُا

 .94ؿ 1جار ا٩َٗار: ز (2)

 .16ؿ 1ز :انكاوت (3)
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 انييُؾ وت ٖانتصييُد، احملاييق انُاهييٚ ْٖييٗ ا٭لبييارٛ، انييٙاؽت ٖيصييهل 

 .ٖأؼ٧ٗڀ فآاڀ انعر٘ ، ٖاذتد٘ح انتادط

 ْييٗ يُعييد ٖدنيي٨ٙڀ، ٖسذييٝ يُٓذيياڀ انتصييانل انؽييشٙشٝ عييِ فييارترٖز

 اجتاْييات عييِ شتردا ٓييا  ُشيير   و ٖانعاييدٛ، ٖانعاهييٚ ان كييرٛ نهفيي٨ى

 ٖادتًاعييٝ ان ييرد يصييتٟٗ عهييٞ يُشرفيياڀ، شييهٗكاڀ نتُييتر انؽييشٙشٝ، انعاٙييدٜ

ٚ  انافيا٘ا  ْٖإٔ ٖاجملتًب،  وت فٙٓيا،  نهبشيح  انكتياب  َټيا   شُٙؽير   ييا  ْي

 بٙيياّ وت انبشجٙييٝ، شتردا يئ ٖنتكييّٗ ٖا٭ضتييرا ، انفيي٨ى نتٗـييٗب يااربتيئ

 . ٓاٖيعادتا هلا اذتهٗى

 

  اهلتاب أٓسا 
 يُاظييي٣ ٖيااربيييٝ نتعيييخٙؾ ٖغا٘ا ييئ أْدافييئ وت انكتييياب شُٙؽييير 

 يصييياسا ٓا ٖحتد٘يييد ا٧ضتيييرا ، بٗاعيييح عهيييٞ انفييي٠ٗ ٖ نايييا٠ انفييي٨ى،

 بعييض وت ٖانبشييح، نهدراشييٝ فتيياوز ليي٨ى يييِ ٖيُټهاا ٓييا، ٖففييا٠ا ٓا

 ٓٝيتعياب  ٖشا١و اعتًادْا وت  عرتم انيت انفانٝ، ٖان ر  ٖانتٓدٖ٘ٝ انؽٗفٙٝ

ٚ  ان كير،  ٖ عٗ٘ق انعاو ٖ عټٙو انأْين، ٖانتدث  ٖارتداب ا٭عتا٠ وت  ٖبانتيان

 .هلا ٖانتټبٙاٙٝ ٖانعًهٙٝ انٌُتر٘ٝ ٖانتعادتات نتٗادٓتٓا، انُادعٝ اذتهٗى  ظتاد

 

  اهسضاغة ًِآج
 ييُٓر  ،)س ٌتئ اهلل(  انت٦ني   ا٩شيتاو  انصٙد شهل فاد  استٔ كدأب



 20 مـفجقةمؼدمة 

 ٖفييق انتٗـييٗب ٖسييدٜ وت انتاييدط رآَييٚانا بييانُؾ ٖا٧شتبؽييار ا٧شتفييا٠ٜ

ااٌد  انعيير٘ تؽت: ا٫٘ييتؽت اءُ  َمَعااهُ  َوالَّااِآينَ  اهللِ َرُشااوُل  ُُمَؿَّ ااارِ  َظااَذ  َُّيِصاادَّ اااءُ  اْلُؽػَّ  ُرََحَ

ْل (1)، َٖبْقـَُفمْ  َقاا ِ  ِف  َشاْعُقُفمْ  َضالَّ  الَّاِآينَ   َُّيْظاََمًٓ  ِرينَ ابِاألَْخَسا ُكـَب اُ ُؽمْ  َاْل  َُ  اْْلَ

ْكقَ  ِ  كعيي  وت انعيير٘ ، انارآَييٚ ا٩شيياط ـتييجٴ٨ّ انهييتؽت ،(2)االاادا  بييٗا 

 .ٖا٭ضترا ، ٖوت كٙ ٙٝ انتعايو يعٔ انف٨ى

ٚ  انبشيح  ييُٓر  ٖ٘صتكًو ٕ  انُاهي ٝ  أبعياد ٝ  اندراشيٙ  اشتاؽيا٠  وت انبشجٙي

ٛ  انرؼيؽت  انبشجٚ انتُٓر ْٖٗ انعر٘ ٝ، انصُٝ وت انتعتربٜ انرٖا٘ات ٔ  انيأ  أشصي

 ٖفيق   دؼ٨ٙ ٔ، وت انتادط انارآَٚ انُؾ يعتًداڀ ،س ٌتٔ اهلل انت٦ن   اسٝ

 ؿتيييادٜ انتييير بىت ٖانتصيييُد، انؽيييشٙض احملايييق ٖاذتيييد٘ح انت صييي ٛ، يُٓذييئ

ٔ  ؿتيا  ٖيباَٙئ،  أسكائ اشتبايت وت انتٗـٗب،  ٖانتشاٙيق  نهبشيح  ي٨يصياڀ  ظتعهي

 .ٖانعادٛ ان آٚ

 ٖانعاهييٚ ا٧شييتُبا ٚ انتُټاييٚ انتييُٓر ٨٘يييض ؿتييا يُٓذٙا يئ وت ٖ٘ت ييرب

 ٖفييق ن٨شييتارا٠، انعخؽييٙٝ ر٥٘تيئ ـييًِ ا٧شييتارا١ٚ، انعهًييٚ ُٓرٖانتيي

ٍ  ،انٌتِ وت ٭٘غانٔ ئُ، انُابؾ انعكو رفض وت اظرتا ا ٔ  وت انتشيدد  ٖعيد

 ٘هيييب كَٗيئ ،انتعهييو با٧شييتارا٠ ببٗنيئ ثييٌ ٖيييِ ٧شييتشانتٔ، انكايييو ظييكهٔ

 يييِ انتابييٗى ٖاناييدر ،ٖانتٗـييٗعٙٝ انتعاٗنييٝ ٖانتُٓذٙييٝ، انبشجٙييٝ انتتټهبييات

 انبشيييح، يٗـيييٗب وت ٖ ؽيييٗرا ٔ، ر٥إ انت٦نييي   اسيييٝ فٙبصيييىت اناټيييب،
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 .104ي  103شٗرٜ انكٓ :  (2)
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 . ٖا٭قتاَٙٝ انعاد٘ٝ ٖيتبُٙا ٔ ا٭ش٨يٚ، ان كر ثٗابت عهٞ اعتًاداڀ

 

  اهبخح ًصازض
ٝ  ججٙٝ، ٖيرادب يؽادر ؾت  انبشح اشتُد ناد  شيٗا٠  ٖيعتًيدٜ،  رؼيُٙ

ٚ  انيرتاخ  كتل وت ٚ  انعربي ٝ  ا٭شي٨ي ٔ  ٖيراديب  يؽيادر  ٖأيٓيات  انرؼيُٙ  ان اي

 انافيا٘ا،  جملًيو  عرـت انيت انتعاؼرٜ ا٩دبٙات وت ٍأ ٖا٩ؼٗنٙٝ، ٖانعاٙدٜ

 .ٖيٗـٗعٙتٓا نعهًٙتٓا ا٧ ٢ًُاّ نهباسح  ٗفر ٖبد بانتٗـٗب، انؽهٝ وات

 

  اهبخح ٓيلوية
 ٖستياٖر  يباسيح  ؾت    رعيت  ججٙيٝ،  فؽيٗى  مثاَٙٝ عهٞ انكتاب اظتًو

 اذتذيير وت ا٩ٖى ان ؽييو  اسييٝ انصييٙد  جييح  و ثاَٗ٘ييٝ، ٖعُيياِٖ٘ ر١ٙصييٝ

ٌ  بٓا نًْٙٗٗا ٖانبدب انف٨نٝ أْو ٘تُاٖهلا انيت ٖا٩دنٝ ِ  ـيشا٘اْ  لي٨ى  يي

 ان يير   صييهكٓا انيييت ٖانټرا١ييق ،انأُْٙييٝ بييدرا ٌٓ ٖ عٗ٘ييق عاييٗهلٌ  عټٙييو

 . ن٨ضترا  بٗاعح ٖبانتانٚ نهف٨ى، يُاظ٣ نتكّٗ انفانٝ

 ٖ بٙيياّ ا١ٚا٭عتيي بييانتٌُٗ٘ بييانتعر٘  انجيياَٚ ان ؽييو  استيئ ٖعييرض

 نهعاٗى ٖانتعټو انتركس نهتدث  انف٨نٝ فر   عتًدْا انيت ٖا٩شانٙل انټرا١ق

ٝ  شٙات ٖبد انٗعٚ، ظعٗر لارز ا٩ باب ٖ ٗدٙٔ ن٪وْاّ، ٖانتعٙق  انؽيٗفٙ

  ٗدٙيئ بٓييد  ٖا٩بييداّ، انعاييٗى  دٓيياد وت فتٗوديياڀ ٖ را١آًييا، ٖانتٓدٖ٘ييٝ

 .ن٨ضترا  انباعجٖٝ انفانٝ ٖيدركا ٌٓ يتبُٙا ٌٓ ٖفق ا٩ باب
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 ليي٨ى يييِ ادتًيياْ  عهييٞ انصييٙټرٜ ٖشييا١و انجانييح ان ؽييو ٖبييارب

ّ  سيدِ٘،  وٛ كص٨أ ٖانعهٌ انتغانټٝ، ارتداب، ا٧عتا٠،  انكيرٌ٘ بيد   فيانارآ

ٔ  انف٨نٝ أْو نكِ بتشؽٙهٔ، ٖأير بانعهٌ بعٷر ٔ  ٘صيتخديَٗ  انصيهبٙٝ،  جبٗاَبي

 انتفييههٝ ٖانٗشييا١و بانبا ييو، ا٩ ييا٠ باشييتخداٍ جتييرٛ انتخادعييٝ أّ كًييا

 .انعهًٙٝ ارتدب ٖاشتخداٍ

ٔ  َٖابغ  عارـياڀ  ٖانفي٨نٝ،  ا٧ضتيرا   يُاظي٣  انرابيب  ان ؽيو   استي

ٌ  انعيايو،  ٖادتٓيو  ٖا٧شتع٠٨، انغرٖر ًٖتٗاْر ذتا٧ت ٜ  ثي  ا٩ؼيو  لصيار

 اهلل بآ٘ات انك ر وت ا٩عٌتٌ ٖارتصارٜ ٖانتذربٝ، ٖا٩عًار ٖا٫ياى ٖا٩رباأ

ٝ  ٖانع٨ييات  با٫٘يات  ٖانك ير  بانعي٠ٚ  رانك ي  بيؽت  ٖان ر   عاؾت، ٞ  انداني  عهي

 .انع٠ٚ

 وت ا٧ضتييرا ، ٖبٗاعييح انفيي٨ى ُاظيي٣نت ارتييايض ان ؽييو ٖعييرض

 اندراشات يراكس ٖيٗبب ٖانتأاْل، ا٩د٘اّ عهٞ اندٖنٙٝ نه٦ًايرات يااربتٔ

 اندراشييات ؿتراكييس ا٧شييتعًار ٖاشرتظيياد ٖا٧شييرتا ٙذٙات انيير٥ٟ بهييٗرٜ وت

 يِ بدر كربأ عهٞ ٖا٧شتشٗاو انعامل عهٞ نهصٙټرٜ ،انتخؽؽٙٝ ٖادتايعات

ٜ  انتًٓٝ انټر  أّ يبُٙاڀ ٖا٧بتؽاد، ٖانتاى انټابٝ ٞ  نهصيٙټر ٚ  انعيامل  عهي  وت ْي

ٜ  د٘اّا٩ ؼُاعٝ ِ  ٖونيل  عهٙٓيا،  ٖانصيٙټر ٜ  انايٜٗ  ي يردات  أًتٓير  يي  نهصيٙټر

 .ٖيادرا ٓا ٖانععٗب انعامل عهٞ

 انييدَٙا اذتٙيياٜ وت ًٓ ََم ُّيْظاا ينَ رِ اَساااألْخ  سييٗى ان ؽييو انصييادط ٘ييدٖرٖ

 اضترافٌٓ. ٖيباعح ـ٧٨ ٌٓ ٖيُاظ٣ ٖيعانتٌٓ، ٖأبرز ي٨ستٌٓ
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 انصييابق، انييسيِ وت بعييض اشييتخديٓا انيييت ٖاذتٙييو يبُٙييا أّ ا٩شييانٙل

   ادتدد. ٖانُٙابٝ نهص ارٜ انتدٴعّٗ ا٫ّ ٘صتخديٓا

 ا٧شيييتد٧نٙٝ انكتييياب نتخرديييات انصيييابب ان ؽيييو استييئ  ٖعيييرض

 ؿتيا  ٖسذٙا ئ،  ا٧ضتيرا   ٖأشباب انف٨ى أدنٝ ٖ بټاى َاد وت ٖا٧شتارا١ٙٝ،

 ٖوت هلا، انعًهٙٝ ٖانتعادتات اذتهٗى بارب انأٛ انصادط نه ؽو يك٨ًڀ ٘عدٴ

 كا٧شييتخارٜ فتٗوديياڀ، انااد٘اَٙييٝ وت انتُشييرفؽت ٩شييهشٝ انٰفييهڅاى اشتُصييا 

 .ٖا٩س٨ٍ

 ُاظيي٣نت ٖاذتهييٗى انعيي٨ز انجييايِ شييبو ان ؽييو  اسييٝ انصييٙد ٖبييارب

 انبشجٙيٝ،  ٖر٥إ انكتياب  شتردات قتجو ٖان ؽو ا٧ضترا ، ٖبٗاعح انف٨ى

 اذتادييات ٖيعاـييو ان كييرٛ، ان ييرا  نتعييك٨ت ابتييدا٠  استيئ فٙعييرض

 ٝ ٝ  ييي٦ايرات وت ٖا٭ـي٨ى  انتتُٗعييٝ، ان رد٘ي ٍ  ان ٗـييٞ  ظياع  احملاكيياٜ، ٌَٖتيا

 اندراشيات  يراكيس   َعا٠ ٖوت انتعرفٝ، رٖافد  رظٙد عُاِٖ٘ وت اذتهٗى فُٙابغ

 شييد ٖوت انفييانٝ، انتبتدعييٝ ٖان يير  ٖانتييأاْل ا٩د٘يياّ ظيي٦ّٖ وت انتتخؽؽييٝ

 .انتُشرفٝ ا٩فكار نتابو ا٩َ ض  ٢ٙٓٝ ٖيعادتٝ انت اشد، يُافأ

 َابعيٓا  انييت  انر١ٙصٝ ٖا٩فكار نهً اٌْٙ انكتاب لاـتٝ عرـت ٖأل اڀ

  نٙٓيا  ؾلهي  انييت  انتخرديات  ثٌ ٖساا١أ، انبشجٙٝ ياديا ٔ ٖبُٙت انبشح،

ٝ  زتيا٧ت  وت ٖ ٗؼيٙات،  اشتُتادات بعكو انبشح ٚ  ٖانتټبٙيق،  انٌُتر٘ي  ْٖي

 انفييي٨ى يُافيييأ شيييد وت انكتييياب،  نٙٓيييا لهيييؾ انييييت ٖانتعادتيييات اذتهيييٗى

 .ٖا٧ضترا 
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 26 ومباظث آكحراف صئ الضاللمـا 

 

 
 



 27 لػصل األول: من مـاصئ الضالل واْلجج الباضؾة لؾػرق الضالةا

 

 

 

 

 

 :٘اٗى اهلل  عاؾت

 ٌَد َرُشوُل اهللَِّ و ًعاا اُُمَؿَّ ااُء َبْقاـَُفْم َواَراُاْم ُركَّ ااِر ُرََحَ اُء َظاَذ اْلُؽػَّ لَِّآيَن َمَعاُه َُّيِصادَّ

ًدا َيْبَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن  ُجوِد َذلَِك َمَثُؾُفْم هللَِّ َوِرْضَواًكا ِشقََمُاْم ِف وُ اُشجَّ ُجوِاِفْم ِمْن َُّيَثِر السا

ْكِجقِل َكَزْرٍع َُّيْخَرَج َصْطَلُه َفَآَزَرُه َفاْشَ ْغَؾَظ َفاْشاَ َوى َظاَذ ُشاوَِِه اِف ال َّْورَ  ِ  َوَمَثُؾُفْم ِف اْْلِ

اَر َوَظَد اهللَُّ الَِّآيَن َاَمـُ اُيْعِجُب  اَع لَِقِغقَظ ِِبُِم اْلُؽػَّ رَّ اِن ِماـُْفْم َمْغِػاَرً  لزا اِْلَ وا َوَظِؿُؾوا الصَّ

 .(1)َوَُّيْجًرا َظظِقًَم 

 

(1) 

ٍِ :بصائط حوي قوهٕ تعاى ُٔ ٌَاُء َبِيَِ  َأِؾسَّاُء َعَوى اِهُلفَّاِض ُضَح
 

بعض اذتذير انتبتدعيٝ انبا هيٝ انييت     ني بانُايد ٖانتشهٙيو   نبشح اشٙدٖر 

َتٗبيي  عُييد  أّبعييد ؼييشاب انتييأاْل انتبتدعييٝ، ٖونييل أ٘صييتدى بٓييا بعييض 

 :بؽ ٜ برآَٙٝ ْايٝ، ْٖٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .29 :ان تضشٗرٜ  (1)
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ارِ  اجلٌع بني اُء َعََل اْلُكفَّ وُهمْ لو َأِشدَّ  َقاتُِلوالو َأْن َتََبُّ

ااُء َبْقاـَُفمْ ٘اٗى:  عسٖدو اهلل ّ  ااِر ُرََحَ اُء َظَذ اْلُؽػَّ ٖنكيِ ٘يربز    ،َُّيِصدَّ

ٝٶ  ْإٔ ا٫٘ٝ ٧  ُصذٌ  ّْٖٗ:  ،ُْا ش٦اى عهٞ ـ٠ٗ  ظكاى يتٌْٗ يِ دٓ

َٓ َيـَْفااُكُم اهللَُّ َظاِن الَّاِآيَن َ ْ ُيَؼااوُِؾوُكْم ِف  بٗنٔ  عياؾت:  يب آ٘ات ألرٟ يِ ببٙو

وُاْم َوُوْؼِسااااُطوا إَِلااااْقِفْم إِنَّ اهللََّ ُُيِاااابا  ِرُجااااوُكْم ِمااااْن ِدَياااااِرُكْم َُّيْن َوااااَزا يِن َوَ ْ َُيْ الااااد 

نٌٙٓ ٖاناصىت  َٔ  عاؾت ٧ ُ٘ٓٞ عِ انرب أ ٧  اڀك اركٌَٗٓ ًب ف ،(1)اْدُْؼِسطنِيَ 

ٖوت  ;رلتييٝ ًييابييو ْ نييٌٙٓ ظييدٜ عهييٌٙٓ، وت سآييٌ، ٖنييٙض انييرب ٖاناصييىت 

َ َ ُؾاوا َفَلْحاؾُِحوا  :ادتٓٝ انتاابهٝ صتد يجو بٗنٔ  عاؾت َْ َوإِْن َضائَِػَ ااِن ِماَن اْدُاْمِمـنَِي ا

ا َظَذ اأْلُْخرَ   ،(2)ى َفَؼاوُِؾوا الَّ ِي َوْبِغي َح َّاى َوِػايَء إَِ  َُّيْماِر اهللََِّبْقـَُفََم َفنِْن َبَغْت إِْحَداُُهَ

 تّ ْأا اناتاى نٙض رلتٝ بو ْٗ َاًٝ عهٌٙٓ، فكٙ  انتٗفٙق؟إف

 عد٘دٜ نهذًب، َأكر يُٓا:  اڀُْام ٖدّْٗ   

 

 تقييس اهعاَ باخلاص  .1

اُء َظااَذ  :ّ بٗنيئ  عيياؾت  ٘ايياى  أّ  ااارِ َُّيِصاادَّ باعييدٜ   اْلُؽػَّ

ٝ  ،ؼو عاٍ، هلا يصتجُٙاتأٖ ٝ  يُٓا ا٫٘ي َٓ َيـَْفااُكُم اهللَُّ َظاِن الَّاِآيَن َ ْ : انعير٘ 

وُاْم َوُوْؼِساُطوا إَِلاْقِفْم إِنَّ اهللََّ ُُيِا يِن َوَ ْ َُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَيااِرُكْم َُّيْن َواَزا با ُيَؼاوُِؾوُكْم ِف الد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .8 :انتًتشُٝشٗرٜ  (1)

 .9: اذتذراتشٗرٜ  (2)
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 .اْدُْؼِسطنِيَ 

ٖييٌُٓ ييِ مل    ،انك ار عهٞ أبصاٍ: فًيٌُٓ ييِ با هُيا    ّأ بعد ٖـٗأ

فًِ مل ٘اا و  ;ٖيٌُٓ يِ مل غتردُا ،ٖيٌُٓ يِ ألردُا يِ د٘ارَا ،٘اا هُا

ٌ ا َئ  إف ،نت٦يُؽت ٖمل غتردٌٓ يِ د٘ارٌْ فهٌ ٌ٘تهًٌٓ وت دٌُ٘ٓ ٧ٖ وت دَٙياْ

 نعدٜ وت ا٫٘ٝ انعر٘ ٝ.ا٘صتجُٞ يِ باَّٗ 
 

انربٴ ٖاناصيىت ٧   ْٖٗ ،صتجُٞ ْٗ َٗب لاؿ يِ انعدٜانت أّـافٝ  ؾت  

 .(1)يټهآا
 

اُء َبْقـَُفمْ  :ير وت بٗنٔ  عاؾت٩ا ٖكأنل َٔ باَّٗ عاٍ، ليرز  إف ،ُرََحَ

َٔ ٰ٘اا ٯو ستٞ ٘ ٠ٚ إف ،سدٌْ ٖمل ٘رـخ نٮؼ٨أ ٖانؽهضأئُ يا نٗ بغٞ 

 .ؾت أير اهلل  عاؾت 

 

 ي ًِعهتٕاخلطلوج املوضوعي ألو املِعَّ .2

ٚ  ّأ  ٖ انتُيسٴى يُسنتئ، ٖونيل    أ (2)٘ااى بارترٖز انتٗـيٗع

، بيو ًْيا ييِ سٙيح ادتيْٗر      نٙكيّٗ لاردياڀ   شيتجُا٠ٲ اونل نيٙض   ّ ّ ٘ااى دب

ّ اذتٙجٙات اندلٙهٝ وت ثبٗت  يِ باعدٜ  اَټ٨باڀ ،يٗـٗعاّ شتته اّ يتباُ٘اّ

ٝ ا  ،بفتكيييّٗ ْيييٚ ديييس٠ انتٗـيييٗ ،ذتكيييٌ نهًٗـيييٗب ْيييٚ سٙجٙيييات  اٙٙد٘ييي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 كانعدٜ انااََٗٙٝ كًا شبات ا٭ظارٜ  نٙٓا. (1)

 أٛ دْٗراڀ ٖ ّ كاّ يِ سٙح انؽُاعٝ عاياڀ ٖلاؼاڀ. (2)
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 ،ّ سٙجٙييٝ انعُييٗاّ ْييٚ انتٗـييٗب ٖابعيياڀ  أيٗـييٗب آليير، أٖ يييِ   (1)ف ابييدْا

 فانتٗـٗب ٧ بهشاًتٔ ْٗ يٗـٗب آلر.

 ّ     ٔ   عهٙق اذتكٌ عهٞ انٗؼ  يععر بانعهٙيٝ، ف يٚ بٗني

ارِ   عاؾت: اُء َظَذ اْلُؽػَّ ٧ٖ ر٘يل   ،اذتكٌ بانعدٜ يُٗيت بانك يار  أّصتد  َُّيِصدَّ

ٌ بيو ييِ سٙيح     يأٛ نكيٌَٗٓ بعيراڀ     يٌ ونل نٙض نأٖا ٓ أّ ، ٖييِ  ك يار   َٓي

٘ٓا انت٦يُيّٗ ي أظيدا٠    أفكَٗٗا ي   سٙح شرتٌْ نهشاٙاٝ ٖعُادٌْ نهشق  عاؾت،

عهٌٙٓ، نكٌُٓ يِ سٙجٙٝ دْٗر وٖا ٌٓ أٛ  َصاَٙتٌٓ أٖ يِ سٙجٙيات أليرٟ   

    ٌ ٌ  ط بييانرب ٖا٭سصياّ  دَئ ٧ بي  إف ، ار١يٝ كًيا نيٗ أسصييُٗا  نيٙك  فإَٓييا ،نيٙٓ

 لرٟ يساسٵًٝ.عُاِٖ٘ أ

ييِ سٙجٙيٝ فايرٕ ٖظيدٜ      َٔٔ حتصيِ يصياعد   إيجو ان ا  ان اشق فٖونل 

ٔ    إييا ييِ سٙيح فصيأ ٖعؽيٙأَ ف     أاستٙادٔ،  بيو   ،َئ ٧ عتصيِ ا٭سصياّ  نٙي

ٖان ر  بؽت اذتٙجٙيتؽت فير  ٖاـيض     ;ُ٘بغٚ زتابٓتٔ ٖردعٔ بانٗشا١و انتعرٖعٝ

ٝ   ،ٖكب  ّ يصياعد ٔ  فتيا ْيٚ     ٛ أ ،و اذتٙجٙٝ وت يصاعدٜ ان ا  سٙجٙٝ  اٙٙد٘ي

وت يجو ونل  عٗد اذتٙجٙٝ   ّ فاشق عاؿ، بو ٩َٔ تَٔ فا  ٖنٙص يِ سٙح 

 ٌ بؽت اذتٙجٙتؽت.س ؾت سٙجٙٝ  اٙٙد٘ٝ ٖبد ٘اب انتسا ي نٗ كاَتي انتعهٙهٙٝ 

ارِ ٖوت ا٫٘ٝ انكرقتٝ  اُء َظَذ اْلُؽػَّ ْٚ سٙجٙٝ  سٙجٙٝ انك ر ؿتا أّصتد  َُّيِصدَّ

انكافر ٖنٙصت عهٝ  ايٝ، فهٗ كاَيت فٙئ سٙجٙيات أليرٟ      اتفٚ انعدٜ عهٞ 

ّ َٔ  ٖ يِ سٙح أ لتاڀريسالتٝ ككَٗٔ  َئ ٧  تشيدخ   إف ،ٖ غي  ونيل  أ  َصيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٖكأنل ٖادد ـدْا أٖ أـدادْا. (1)
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 عُٔ ا٫٘ٝ انعر٘ ٝ.

ٖ أٖ يكاَٙييٝ أّ انتعٙييٝ بييد  كييّٗ زياَٙييٝ   إفيي َوالَّااِآيَن َمَعااهُ ٖكييأنل 

ٔ ٧ ٘صيتهسٍ  َي إف ،وت جتيارٜ ييا   وا كُتٯ ؿتعٙٝ ظيخؾڄ إٖ غ  ونل، فأابتؽاد٘ٝ 

ونيل   أّ  ٧ ،ظد ا٧ليت٨  أبو بد ختته  يعٔ ، ٖ فكر٘اڀأ  ٗافأ شٙاشٙاڀ أّ

 قتُب يِ انتعٙٝ انتذار٘ٝ، ٖانعكض بانعكض.  ٧

هلا أكجير ييِ    انتعٙٝ هلا أبعاد، ٖانتعٙٝ يب رشٗى اهلل  ّ  

 ّ ّ أّ ونيل ٧ قتُيب ييِ    إفي  ،ٖ يكاَياڀ أ زياَياڀ  فًيِ كياّ يعئ     ،ٰبعد ٖنيٗ

 ف٨  عًهٔ انرلتٝ يِ سٙح ْإٔ ادتٓٝ. ،ٖ يُافااڀأ ٘كّٗ كاوباڀ

ٖ بُشيييٗ أييييا وت ادتًهيييٝ   (1)اذتٙجٙيييات انتاٙٙد٘يييٝ ي ؽٴيييهٝ 

ييا   ٍارتيرٖز انتٗـيٗعٚ أ   أٍبهُيا با٧شيتجُا٠   أشيٗا٠   ،ٖ ظيبٔ ونيل  أا٧بتفا٠ 

 ت(2)فتديو ،٘عبٓٔ

ٍڄدَٓا ظدّ باعدٜ انعدٜ ظ   ات، ٖيا ٠ٔ اشتجُان ّ كو عا

 ٘ٝ انكرقتٝ يِ يٗاردْا.٫انٙٔ وت  ظ  أ

 
 اهؿسة ًع اهلاشبني يف ؾؤلوْ اهسيّ

 يٚ انيأٛ شيٙكّٗ يُټهيق سيد٘جُا      رد ا٧شتجُا٠ات اذتيد٘ح ا٫ اٖيِ يٗ

 ٝ ٖانيأٛ   ،سٗى بعض ا٧شتد٧٧ت انٗاْٙٝ نبعض أؼشاب انتأاْل انتبتدعي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .أٛ: يٗددٜ نه ؽٗى (1)

   تفتدبر دٙداڀ ،ټهض نٙض لرٖداڀ يٗـٗعٙاڀ ٖدتٓات ألرٟ و جصل انتؽ (2)
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ؼييشٙشٝ )بييي (1) ذتييركتيياب ا ان ايئيٗشييٗعٝ وت   عييرب عُيئ انصييٙد انٗانييد 

  (2)ْٖيٗ ستتيل    ر ي اڀ  ؾت دُيل أبيٚ دع  دباعي  كُت) : باى زرارٜ:(زرارٜ

ٓٯا عٵبٯادٯٜځ:  فااى ،انكعبٝ بوايصت ّٷ انُٷٌتٽرٯ  ڃنٽٙٱ  .أٽيٯا  ڃ

ّٷ  : فااى ٩بٚ دع ر ،ٔ عاؼٌ بِ عًرن فذا٠ٕ ردو يِ جبٙهٝ ٘ااى  ڃ

ّٷ انكع  ٘اٗى  ار كاّبا٩س  كعل فاياى أبيٗ   ، اٜٶت انتايدط وت كيوٻ غيد   بٙي ن ٝ  صيذد ب 

ًٯا بٽاىٯ كٽعٱلٳ:  دع ر ًٯا  ٯاپٰٗى فٵٙ  .؟فٽ

 .لٳؼد  اناٗى يا باى كع :فااى

ٖٯكٽأٯبٯ كٽعٱٰل انٿدٽسٱبٯارڃ يٯعٯلٽ:  فااى أبٗ دع ر   ٖغفيل  كٽأٯبٱتٯ 

 .(3)(... و أسداڀ باٗى كأبت غ ٕبٔ اشتاتيا رأ٘ :باى زرارٜ

نكِ ٘صتجُٞ يِ ونيل يجيو    ،انهؽت يب ا٫لرِْ٘ٗ انرفق ٖ ا٩ؼو ّإف

يييِ انٗادييل  ّٯإفيي ،ْٖييٗ يييا نييٗ ابتييدب ظييخؾ بدعييٝ وت انييدِ٘ ،ْييأا انتييٗرد

ٝ    انردٖ زتابٓتٔ  ،عهٙٔ بكايو اذتسٍ ٖؿتاتفٞ انعدٜ عهٞ يصيتٟٗ ْيإٔ انرٖا٘ي

ٍ      تكاوب أَتنٔ:  ٘ؽرأّ دب ؾت  انيداعٚ   فٓأا انتيٗرد يصيتجُٞ ييِ ونيل انعيا

 .٦يُؽت ٖغ ٌْانتعايو انٗدٛ يب انت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .  104ؿ 46ز يٗشٗعٝ ان أ / كتاب اذتر:( 1)

ا٧ستبا٠ ْٗ أّ ٘فٌ ا٭َصاّ ردهٙٔ  ؾت بټُٔ ظتًعٓيا بئ ييب ًتٓيرٕ ٖ٘عيدٕ عهًٙٓيا،        :وت انُٓا٘ٝ (2)

 ٖبد ٘كّٗ ا٧ستبا٠ بانٙدِ٘ عٗض انجٗب. اَتٓٞ.

ٚ   ي  ستبا٠ ببانيٝ انبٙيت  انتعٓٗر بؽت ا٩ؼشاب كراْٝ ا٧ٖ ٖ ْيأا ارتيرب ٘يدىٴ عهيٞ عيديٓا،       ي  كًيا شيٙد 

ٖقتكِ لتهٔ عهٞ بٙاّ ادتٗاز ٖرؿتا ظتًب بؽت ارتربِ٘ جًو يا دى عهٞ انكراْٝ عهيٞ ييا كياّ وت    

 ٖ ْأا ارترب عهٞ يا  وا كاّ وت غ ٕ. )آت( انتصذد اذتراٍ انأٛ كاّ وت زيِ رشٗى انهڂٔ 

 .240ؿ 4ز :انكاوت (3)
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(2) 

 وفطق اهطاهةهاحلجج اهباطوة أٍٓ ًِاؾيء اهطالي لوًّ 
 

ٖونل  ،ان ر  انفانٝ ٖانتُشرفٝ كاَت ٧ٖ  ساى ٰ صتشدخ باشتًرار  ّ

ؾت  ّ انعٙټاّ سٚ قتارط ْٗا٘تٔ انت فهٝ وت  غٗا٠ بيين آدٍ ٖ٘هايٚ بعيباكٔ    ٩

 غتتهيق ٖ٘بتيدب بيدعاڀ    َئ ٖباشيتًرار  أفٙٔ، نيأا صتيد     عاؾت ٌَترٕ اهللأانٍٙٗ انأٛ 

  ونيل ْيٗ عًهئ ٖدأبئ ٖد٘دَئ وت ياابيو ليىت ا٩َبٙيا٠          ّدد٘دٜ، بو 

ٝ   ;ٖانؽاذتؽت عهٞ ير انتار٘خ  ،ْٖكأا َعاْد وت كو ٍ٘ٗ لرٖز را٘يٝ ـي٨ن

 ٝ ٖبييد  ،ٖوت كييو ٘ييٍٗ فتُييٝ ٖابييت٠٨  ،ٖ ٌتٓيير نهُيياط وت كييو ٘ييٍٗ أفييل ٖبدعيي

 ادعٙا٠ انفي٨ى  ختهقٙ، فايتدت انبدب نتشتفِ ستٞ دا١رٜ )اذتذر ٖا٩دنٝ(

ٖيِ بيؽت ْيإٔ    ،ٖيتبُٙا ٌٓن٨شتد٧ى عهٞ عاا١دٌْ  ،وت عامل اذتذر بدعاڀ

  نف٨نٝ يا ٘هٚ:ٌْ يُاظ٠ٚ اأانيت  عد يِ اذتذر ٖا٩دنٝ انبا هٝ ٖ

 
 االغتداضة 

، عرفييٝ اذتييق يييِ انبا ييو  ؾت ي انټر٘ييق  ّأ ؾت وْييل ٨ڂى بعييض انٰفيي  ّإفيي

 تتْٗ ا٧شتخارٜٖاشتكعا  اذتق ٖاهلدٟ، 

 

 األحالَ

ْٖيٚ ييِ أْيٌ ا٩دنيٝ      ،انتُايات سذٝ وت انعاا١يد  إّب :باىيٌُٓ يِ ٖ
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  تعهٞ ؼشٝ ْأا انتأْل أٖ اندِ٘ انتختهق

 
 اهلطاًات املتوٌٓة

كييدنٙو عهييٞ سااَٙييٝ يأْبيئ  ،َيئ كرايييٝأيييا ٘ييدٴعٚ  بعييض  ؾتٖاشييتُد 

ٞ   أانتختهق  ّ  ياشيتُدٖا   نكراييات انييت   اييِ  ٖ ،ٖ ونيل انيدِ٘ انتيدع  ٧ٖ ٘سانيٗ

 .نترـٞا نٙٓا كج اڀ ْٚ سا٧ت يِ ظ ا٠  ي ٘صتُدّٖ

 

 االغتبصاض 

بٓييا عييدداڀ يييِ انُيياط يييا ٘صييًٞ وت عهييٌ   اأـييهٗيييِ سذذٓييٌ انيييت ٖ

انُ ض بي)ا٧شتبؽار( أٖ يا ٘صًٞ بايرا٠ٜ انتصيتابو  ـيافٝ  ؾت بيرا٠ٜ ا٩فكيار      

 .ٖيا ظتٗى وت ارتٗا ر

 ،٘فياڀ ٖبعفيٌٓ اختيأ بعفيٓا سذيٝ أ     ،ُْٖام يُاظ٣ نهفي٨ى عد٘يدٜ  

 :ٖيُٓا

 انتٌُٗ٘ انتغُا ٙصٚ*   نصشر ا٩شٗدا*   انكٓاَٝ* 

 يغانټٝ ا٧شٌ ٖانتصًٞ*    نعهٌا*   انتخادعٝ* 

 ي٦ايرٜ  ظاعٝ ان ٗـٞ*   ت اندٖنٙٝاانت٦اير*   ادتٓو انعايو* 

 احملاكاٜ*   نغرٖر ٖانعذلاا٧شتع٠٨ ٖا٧شتكبار ٖ* 

 .نكتاب باوّ اهلل  عاؾتاٖشُصتعرـٓا ـًِ فؽٗى 
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 اهػابقةاهططق بعض حماكٌة 

انټيير  ٖاذتذيير انتبتدعيٝ وت ا٧شييتد٧ى عهييٞ   ا فييشت بعيض  أّبعيد  

 :ؾت يُابعتٓا  َد ٚ ،انتدعٙات انكاوبٝ

 
  ىقلوال عامل لوال عا ،مل يػتسي بٔا ُيب لوال لوصي ،االغتداضة

عهٞ سااَٙٝ يأْل أٖ دِ٘ أٖ ستٞ فكرٜ أٖ  اعتبار ا٧شتخارٜ دن٨ٙڀ  ّ

٘رففيئ كافييٝ انعهًييا٠ ٖانت كييرِ٘ ٖانعايي٠٨ ٖعهييٞ  ييٗى لييىت    أييير ،يعهٗيييٝ

بياى نهُياط:    ّ َبٙياڀ أًب ٓيو ٰشي  فٖ ٖؼيٚ،  أَييب   ابو مل ٘صتُد  نٙٓ ،انتار٘خ

 ّ كأبتًَٗٚ فاشتخ ٖا اهلل وت ونلتت ٖ  نٙكٌرشٗى اهلل   َٚ

ٝ  ّ كاَيييت ا٧شيييتخارٜ دنييي٨ٙڀ إفييي  با٩َبٙيييا٠ ا٩ٖؾتنكييياّ  ،ييييِ ا٩دنييي

  ٌٓشي  َُيا مل صتيد وت   أيب رٜ ٖاسدٜت نتبٓا ٖنٗ ّ عتتذٗا أ  ٖا٩ٖؼٙا٠

  با٧شتخارٜ ندعٗإ َبٙاڀ أٖ  ياياڀ بد اشتدى أّ ي  أ٘دُ٘ابؽت ْٖٚ فًٙا  ي ،

 نٙٓا. يٝ وت  بٙؽت ؼدبٔ ٖاردب ا٩

 وت ٙٓيا بيانهذ٠ٗ  ن  رـيٞ انتتعيبجّٗ با٧شيتخارٜ كشذيٝ ٖدنٙيو     ثٌ ْو ٘

  ٖانتذر٘بٙٝ؟ انعهٍٗ اندَٙٗ٘ٝ يجو

ٝ  أشييتاوٌْزتًٗعييٝ يييِ انټيي٨ب يييب   ّ     ،وت شتتييرب ادتايعيي

يعُٙياڀ نيٗ    ستهي٧ٗڀ  أّٗا وت ثٌ ظكڂ، نكًٙاٖ٘ٝا٘درشّٗ  ركٙبات شتته ٝ نهًٗاد 

٘ي٦دٛ بادتايعيٝ    ْيا٨١ڀ  عتدخ اَ ذياراڀ  ْؤَ إف ،ؾت ارتهټٝ انكًٙاٖ٘ٝ أـٙ  
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ٝ  أٖ بد ٘ص ر عيِ ييادٜ دد٘يدٜ ي ٙيدٜ     ٖشاكُٙٓا،       ، فٓيو ٘ايٗى عابيو   نهبعير٘

  ر٘ق ا٧شتخارٜ؟ٖ زانٝ انعل عِ جو انتصدنٝ  يس٢ُٙأٶ  ي

 انعايي٠٨  ّبييو  ،ٖعا١٨ٙيياڀ انييت ك  بٓييإٔ انټر٘اييٝ يرفييٗض عايي٨ڀ    ّ

 ظخؽاڀ غ  شٗٛ.يِ ٘ كر بٓكأا  ر٘اٝ  ٘عدّٖ

غي   ٖ ،ا٩ييٗر ارتټي ٜ بٓيأا انعيكو     ٖيِ انٗاـض أَٔ ٧ قتكِ يعادتٝ

دبٓيا عهيٞ   ألټرْا ٖأّ مل ٘كِ   ي ١ولټر انتصاأيِ انعاد٘ٝ انتصا١و  ل ٚ أّ

ٜ     كَٗٓيا   ي ي٨    ا٭ ّ أفكٙي  ٘عايو    ،حتيدد يؽي  ا٭َصياّ وت انيدَٙا ٖا٫لير

 ن٨شتخارٜ نتعرفٝ اذتق يِ انبا و وت ألټر انتصا١و ا٧عتااد٘ٝ؟ ٘هتذد

نتا اشتار سذر عهيٞ   ،باب ا٧شتخارٜ نٗ كاّ ي تٗساڀ وت انعاا١دّ  ثٌ 

 يي  بيد  ٌتٓير   ٓيا ٖونيل ٩َ  ;با هٝ بص٨أ دد٘يد ض ا٩د٘اّ انسذر، بو شتتصهڂ

خ ٖا تاش :نهُاط ٙووا بإنؽاحل أٛ دِ٘ يُشر ، ف يٖ غ ٕ فٙٓا  أبانت٨عل 

بييو  ،ٖانتصييٙشٙٝ ٖانٙٓٗد٘ييٝ ا٭شيي٨ٍ :انر١ٙصييٙٝ انييج٨خ ا٩د٘يياّ أساٙييٝعهييٞ 

جباَيل اذتيق،    ٧  ٌتٓير دا١ًياڀ   دب ٓاَإفذتاد، ا٭ ٖانبٗو٘ٝ ٖاجملٗشٙٝ بو ٖستٞ

أٖ ستيٞ ييب ييِ     ،لرٟ يب وام ٖثانجٝ يب انٙٓٗد٘ٝأيرٜ يب ْأا ٖبو شتٌتٓر 

  .ُ٘كر أؼو ٖدٗد اهلل

كاشيتشانٝ انتُيابض ٖانيدٖر     ،يِ ُ٘كر أٛ بيد٘ٓٚ آلير   ٖكأا انعاّ وت

كادتاوبٙٝ، فٓيو ٘ؽيض    أٖ يِ ُ٘كر ستٞ اذتاا١ق انعهًٙٝ انتصهًٝ ،ٖانتصهصو

بٙيٝ يٗديٗدٜ أٖ ٧؟   َئ ْيو ادتاو  أصيتخ  عهيٞ   ؾت ا٧شيتخارٜ فٙ   ٘كاى ا٩يير  

ٖونل ٩ّ اهلل  عاؾت مل ظتعو ا٧شتخارٜ  ر٘ااڀ  ،عاد ا٩ير دأعٝ كًا كاّاف
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  ؾت يعرفٝ اذتق أبداڀ.

نتيِ   ينتس٘د يِ انبٙاّ انأٛ ٨٘ييض ٖديداّ انتغيرر بٓيٌ       ي َٗـضكأنل 

ْٖيٚ  ر٘يق ؼيشٙض نتعرفيٝ اذتيق ييِ        ،ا٧شيتخارٜ ٧  ابيو ارتټيد    أّ٘دعٚ 

ٖ دليأ   ،ؾت بًٝ دبو أٖ  ؾت أعهٞ انصټض  فهتؽعد َّاٗى نٔ:  وٖانبا و، 

ٍڃ بٓا إف ، ريٚ َ صل ئُ أّاشتخارٜ عهٞ   ؟تيُٓاّ ٖافات ارت ٜ فار

ٗٴ  ْأا ا٩يير    ّ ٖانت٦ش   سذٙيٝ ا٧شيتخارٜ   ي بعض ان ر  انفانٝ  ص

ٖ دٓهٌٓ بدؼو اندِ٘ ٖأشصٔ أيصتغهٝ بصا ٝ انُاط ٖ ٙبتٌٓ  ،ي  ٖيردعٙتٓا

 .(1)ٖبٗاعدٕ ٖا٩دنٝ عهٙٔ

  
  احلجج املبتسعة قْ تلوُوا كفاضّا باختالأاحصضلوا 

كٙييد يييِ الييت٨  ساد٘ييح انعيير٘ ٔ انتشييأ٘ر انعييد٘د ا٩ٖبييد ٖرد وت ا٩

َسى اهلل بٓا يِ شهټاّ، ٖا باعٓا ٖ دعهٓا أذتذٙٝ يا اسذر فابدٜ ن٨عتبار ٖ

  .ٖ عاٙدٜ ياأدن٨ٙڀ نتټهل 

 بيد عبٔ ان  ٞ يا ٘كّٗيا أدَ : د اهللباذتهيب باى: بهت ٩بٚ ع عِف

ّٱ:   باى ؟راڀكاف ٰٔ  ٘ٯبٱتٯدٵبٯ  أٽ ِٱ لٯانٽ ٽ ًٷ ٖٯ ٘ٯتٯبٯرٷأٽ يٵ ٔٵ  ٗٯنڅٞ عٯهٽٙٱ ٔٵ ظٯٙٱ٢اڀ فٽٙٯتٯ  .(2)بٵ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ثٌ  ّ ا٧شتخارٜ وت انعاا١د ٖا٩فكيار ٖانعهيٍٗ ستيٞ نيٗ فيرض أَٓيا  كيررت بيُ ض ا٫٘يٝ، فيإّ           ( 1)

فصٙخرز ادتيِ نئ َ يض انؽي شٝ وت كيو       ،ونل ٧ ٘عدٴ دن٨ٙڀ أبداڀ،  و  ّ بعفٌٓ نٔ  صخ  ادتِ

يرٜ ٘صتخ  فٙٓا عهٞ انتټهلت ٖبعفٌٓ ؿتادٖرٕ بانر٘اـات انُ صٙٝ ٖانرٖسٙيٝ أّ ٘يتشكٌ وت ٘يد    

 ٘صتخ  ٖنٗ يِ ٰبعدٶ نتصتخرز َ ض انؽ شٝت ُْٖام  ر  ألرٟ هتا ٧ خت ٞ عهٞ انهبٙل انتُتبٔ. انأٛ

 .393ؿ :يعاَٚ ا٩لبار (2)
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ا٧شييتخارٜ ٌَٖتا١رْييا سذييٝ وت انايٗى بييدّ  ٖييِ يؽيياد٘ق ونييل ابتييداب  

ٝ  بيدنٙو  ،عٞ أٖ انتأْل ْٗ انؽشٙضّ ْأا اندِ٘ انتدٴ ٖ ،انعاا١د يج٨ڀ  يٗافاي

فٙتيٗؾت ييِ كياّ يعئ ٖ٘تيربأ هتيِ        ،ارت ٜ أٖ انتُايات ٖا٩سي٨ٍ أٖ ظيبٔ ونيل   

 .غتان ٔ

، بييو ٧ ّ ا٧شييتخارٜ نٙصييت سذييٝ وت أيييٗر انييدِ٘ أبييداڀ      

دا١ر ٓييا لاؼييٝ بييا٩يٗر     باييٞ ، َعييٌبتفييا٠ فٙٓييا نهشذٙييٝ وت يجييو  هييل    ا

 .(2()1)انعخؽٙٝ

ّ أ يعايو ٖانعاي٠٨    ناجكيٌ   يي  ظتيل انعاد٘يٝ  ا٩ييٗر    ّ 

 .ٖ  عٙٝ بټعٙٝأؾت أدنٝ عاٙهٝ بټعٙٝ   صتُد 

 نكتاب باوّ اهلل  عاؾت.اوت آلر  ا٧شتخارٜٖشتد ٚ  تًٝ انبشح سٗى 

 
 باملػيبات لواإلخباضاهلطاًات املتوٌٓة 

نتصتابهٙٝ فٙكيّٗ ا٩يير   اببعض ا٩سداخ  ٕسدٌْ غتربأ ظتد ا٭َصاّبد 

ٝ    ٔأٖ غترب عيِ بعيض سا٧ ي    ،كًا باى أٖ ستيٞ   ،انعا١هٙيٝ ٖانعخؽيٙٝ ارتاؼي

ٔ  ٘عتٓٙٔ أٖ ٘عِ يا  ونيل سذيٝ    ّأانبصيټا٠   ٖييِ يجهئ ييِ     فٙعتايد  ، كير فٙي

 .ٖ ـ٨نٝأعهٞ سق فًٙا ٘دعٙٔ يِ بدعٝ  يانتخرب  ي َٔأٖ ،بان عو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٧؟ أٖ ْو ٘صافر انٍٙٗ أٖ غداڀ؟ يجو: ْو ٘عرتٛ ْأا انجٗب أٖ (1)

 ٘ٗدد ل٨  ستٞ وت أؼهٓا، كًا وكرٕ ؼاسل انعرٖٜ وت كتاب اذتر، ٖعهٞ أٛ فعهيٞ انايٗى   (2)

 يٗر انعخؽٙٝ اندَٙٗ٘ٝ ٖعُد اذت ٜ.بٓا فٓٚ وت ا٩
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 عوٍ اهِفؼ املواظي

    ٝ ٝ     ي  ييِ انُاسٙيٝ انعهًٙي ْيإٔ  نٙصيت   ي  كًيا ييِ انُاسٙيٝ انعيرعٙ

عهيٌ انيُ ض   عهٌ بٗدٗد عهيٌ ٘صيًٞ ب  وت ونل أّ َٖ٘ك ٚ  أ٘فاڀ، سذٝ بانترٜ

فيإّ  ، ا٭سصياط فًٙا ٖرا٠  با٭درامْٖٗ ٰ٘عُٞ  (انباراشا٘كٗنٗدٚ) انتٗازٛ

كيإدرام اذتيرارٜ عيِ  ر٘يق انهًيض، أٖ       ،درام  ارٜ ٘كيّٗ عيِ  سصياط   ا٭

ادتًاى عِ  ر٘ق انٌُتر، ٖكأا باٙٝ اذتٗاط ارتًض، ٖ ارٜ ٘كّٗ عًيا ٖرا٠  

ٝ  بانع٠َٚصاّ ض ا٭فاد عتاذتٗاط،  فٌُٙتير   ،يِ غ   ر٘ق اذتٗاط انتعرٖفي

ٖ غترب عِ انتصتابو أٖ عيِ  أٖ٘رٟ ستٞ يا ٖرا٠ ادتدار  ،ْٖٗ يغًض انعُٙؽت

 .انتاـٚ ؿتا مل ٘عٓدٕ

ألييرٟ، بييد ٘تًتييب بٓييا بعييض     (باراشييا٘كٗنٗدٙٝ)ُْٖانييل بييدرات   

 ،عتٙاد٘ييٝ أٖ بييدرٜ عهييٞ اذتييدط أٖ شييٗاْا  اا٩ظييخاؿ بعييكو  ابييٝ غيي    

ٍ انعاهييٚ أٖ اندرام ا٭شييا٧ت ك دّٖ ـتيياط  ،ان ٙس٘ا١ٙييٝ تييدث  عهييٞ ا٩دصييا

ٝ      ،يباظر يعٓيا  شيتخدايٓا وت  اظتيرٛ  ٖ ،أٖ ا ؽياى عيِ  ر٘يق ٖشيٙهٝ يعرٖفي

   ٛ ٟ   ،انع٨ز انټييب غي  انتاهٙيد ٙ ٓيا وت أَعيټٝ ا٭شيتخبارات    ًت ٗ ٖبيد دير

٩َٓا  تُابض يب  ٖكاَت عاا١د اندٖى انعٙٗعٙٝ  رففٓا ،ٖحتهٙو انتعهٗيات

 غي  ٧ٖ  ٦يِ ؿتيا ٖرا٠ انتيادٜ،    ،فكر ٓا انتاد٘ٝ انيت ٧  رٟ ٖدٗداڀ  ٧ نهًادٜ

ّ ونيل  إف، نٙٓا بعديا  بؽت هلا أّ انغرب بد شبآا  ،أَٓا بد ببهت بٓا ٧سااڀ

 أٖ سذٝ فًٙا ٘اٗى. أٖ ٖؼٙاڀ ْٖٗ ٧ ٘ؽٙٴر يِ ٘تأُ َبٙاڀ ٖأؼٗنٔ،اعدٕ عهٌ نٔ بٗ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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  ٍ ف يٚ انععيرُ٘ات    ،ٖعهٌ انُ ض انتٗازٛ نٔ يِ انعًر سٗانٚ يا١يٝ عيا

انعامل )ز. ب. راِ٘(  أشضٖوت ٧ٖ٘ٝ كارٖنُٙا وت أير٘كا  ،يِ انارّ انتاـٚ

ٖبييد  ،ْيياٍرٖد يدُ٘ييٝ وت (أٖى شتتييرب نعهييٌ انييُ ض انتييٗازٛ وت دايعييٝ )د٘ييٗم

 ٖانيييت انعهييٍٗ انتاد٘ييّٝ ٌَتا١رْييا يييِ دظييفًٙييا بعييد،   ټييٗر ْييأا انعهييٌ كييج اڀ 

٘بؽيير وت انٌتيي٨ٍ يييا ٧  ٖأؼييبض ،ؾت ان فييا٠ ٖؼييو ا٭َصيياّ  أّؾت   ټييٗرت 

يُض ؾت  فٗؼهت  ،٘بؽرٕ بعُٙٔ اجملردٜ عرب يٌُتار يسٖد با٩ظعٝ حتت اذتًرا٠

ٔ ّ عتهڂي أانعيادٛ  فًٙا ٧ قتكِ نٮَصاّ يكاَٙٝ انتشهٙق  ا٭َصاّ  ٖونيل   ،ق فٙي

ٖ عرب ر٘اـات يعُٙٝ  عټٚ نهُ ض بيٜٗ كيب ٜ أٖ عيرب    أعِ  ر٘ق بٜٗ انرتكٙس 

، ٖنكيِ ْيأا ا٩لي  ٘يدلو وت َټيا  انعُيٗاّ       انتٗاؼو يب ادتيِ ٖانعيٙا ؽت  

 ، ٖ ّ أيكِ  عًًٙٔ نٔ  ٗشعاڀ نكُٔ زتاز.ان٨سق دّٖ دا١رٜ عهٌ انُ ض انتٗازٛ

 
 اهلٔاُة

ٖكاَٗا ٘ټهاّٗ عهٙئ   ،عُد انعرب بدقتاڀ أ٘فاڀيتدا٧ٖڀ يعرٖفاڀ كاّ بد ٖ

ّ انكيياِْ ييير بىت بييادتِ أٖ  مل ٘كييِ غت ييٞ عهييٞ انُيياط أ ٖ ،انكٓاَييٝ صييًٙٝ 

بعيض انايدرات انييت     يت٨ك٧ٌٓ  يا٩لبار   بعض ب سٖدَٖٔبانعٙا ؽت، ٌْٖ ٘

ٖ أبانتٗاؼييو يييب ادتييِ   يانفيياىٴ     يفييإوا بيياٍ ا٭َصيياّ     ، ي   مل  عييىتٽ نٮَصيياّ

ٖييا   ،ٌَٓ ٘د َٗٔ ببعض ا٩لبار عِ أفكار ْأاإف ،دتِاأٖ بتصخ   انعٙا ؽت

ٔ  ،دييرٟ وت بٙييت وام َٓييٌ أٖيييِ انٗاـييض  ;ٖيييا انييأٛ شييٙشدخ ٖيييا أظييب

  .دخبټ ببا و ٖؼٗاباڀ قتسدّٗ سااڀ



 40 لػصل األول: من مـاصئ الضالل واْلجج الباضؾة لؾػرق الضالةا

ّ  كّٗ ُْام بدرات يت اٖ ٝ ٘صت ٙد يُٓا أٖيِ شُِ ا٧بت٠٨ انكَٗٚ  

 انعر٘رٜ. ٩غراـٌٓا٩ظرار 

لير  آٖ ،(1)ظخؾ ا ٔ )ظق( ،ز ظخؽٙات انعربٖناد كاّ يِ أبر

ٖبييد ؼييدبت  ،بانتغٙبييات اّغتييرب اّكاُْيي اٖك٨ًْييا كاَيي ،(2)ا يئ )شييټٙض(

 .ا٩سٙاّوت كج  يِ  ألبارًْا

 :ان ر  انفانٝ ْٚ ٖأدعٙا٠انكُٓٝ انيت ٘أعِ  هلا عادنٝ انت أّٖانغر٘ل 

آيِ   لبارَا فٙٔ فًِ ؼد  ،لبارا ُا انغٙبٙٝ ٧ َتفرر ظ٢ٙاڀ يِ دعاٖاَا ٖ أَُا

بيو   ،٩َُيا مل طتصير ظي٢ٙاڀ    ،بُا، ٖيِ مل ٘ؽد  يعٔ ف٨ ـير ٧ٖ ـي  عهُٙيا   

  تترجُا يِ آيِ بُا ٖك ٞ

فٙؽييٙل يييب  ،َيئ غتييرب بكييأا ٖكييأاإف ،انييسيِ اْٖكييأا انتبټهييّٗ وت ْييأ

نكُٔ ٧ ً٘ٓئ   ،ٖغتټ٣ يب ععرٜ فٙخصرٌْ ،ععرٜ فٙتؽٗرَٖٔ َبٙاڀ أٖ ش  اڀ

 تٜ ا٩ٖا١وربض انععر أّونل بعد 

ٖؼييد  وت  ،نععييرِ٘ ظخؽيياڀ فهييٗ  ُبييد انتخييرب انتييدعٚ بععييرِ٘ سييدثاڀ 

آييِ بئ ييِ     يٯَِٔ ٘عترب إل ق وت انبابٚ، فأٖ ،يِ بٔ متصٝ يٌُٓآٖ ،بعفٓا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ِ  ْٖٗ كاِْ داْهٚ يِ يعاؼرٟ ،ظق بِ ؼعل بِ ٘عكر بِ رٌْ ْٗ (1) كياّ  ، ٖشټٙض انكياْ

ٜ   أٖ   ص  بعض ا٩س٨ٍ، ٖبيد عياػ   أسٙاَٲا ن٨شتعارٜ ٞ٘صتدع ،  انيُيب   ؾت ييا بعيد ٧ٖد

َصاّ ٖنٔ ٘د ٖاسيدٜ،   َٔ كاّ يِ عذا١ل انتخهٗبات، فاد كاّ َؽ   ، ٖ٘ااى ٖبد عًر  ٨٘ٗڀ

 .ٖعؽت ٖاسدٜ ٖردو ٖاسدٜ،

 ٩َٔ كاّ يُبټشاڀ عهٞ ا٩رض دٖياڀ ٖنعهٔ كاّ يعه٧ٗڀ أٖ بټعٝ يِ انهشٌ. ،ٖبد  ٚ شټٙشاڀ (2)

 .483ؿ 2رادب نصاّ انعرب: ز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
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ٖبٓييٌ ٖأظييبآٌْ ٘ؽييټُب نيئ سسبيياڀ ٖفربييٝ ٖيييأْباڀ  ْيي٠٧٦ ارتًصييٝ رجيياڀ نيئ،

 ٖعصاكرت

عهيييٞ  دنييي٨ٙڀ ا٭لبيييار بيييبعض انتغٙبيييات ٖيؽيييادفتٓا نهٗابيييب نيييٙض   ّ

ٌ عهيٞ  ٖ ٧ نكاّ كو كاِْ ٖشياسر عهيٞ سيق، ٖنكياّ كيو ييُذٴ       ،اَٙٝاذتاڂ

 ،نهك  أٖ ان ُذاّ أٖ انريو ٖا٧شټر٧ب عهٞ سق ٤ٖنكاّ كو بار ،سق

ٔ        بو  ٖبيد ٘ؽيٙل    ،ّ بعفٌٓ ٘رييٚ انس٘يت عهيٞ انتيا٠ فٙايرأ  ر٘ايٝ  عيك٨ 

 ٧ٕ عتيدخ نغي   ٖ ٖٔبد عتدخ ن ،وكر ٖبُتاّ يج٨ڀ ٔشٙٗند ن ٔبعفٓا فٙخرب بدَ

بييب٨ػ عؽيي ٗر  سذييارٜ)ّ ظييعارٌْ  ٖنكييِ يييا انييأٛ ٘فييرٕ  و   ،يييا بانيئ

 ت.كًا ٘اٗى انتجو انععيب (ب هض

 

 اهػخط األغوز

ْٖييأا يييا قتارشيئ أ٘فيياڀ بعييض  ،شييٗد()انصشر ا٩يُْٖييام يييا ٘صييًٞ بييي

        ٖ ظييابٝ فًٙييرض ٖ٘عييتد يرـيئأ و ٘صييشرّٖ   يي٨ڀ  ،ر٥شييا٠ ان يير  انفييانٝ

ٚ ؾت سد انتٗت، ثيٌ   ستٞ ٘ؽو  يٖ غ ٕ  أ كاّ ؼدعاڀ ي ب ؾت ا٩ ظيخؾ   ٘يد 

ٝ   بيا٠ ٖمل  ؽيو   ٖ انٗنٚ فٙايٗى نئ: رادعيت ا٩   أ       فتٗشيو ب ي٨ّ    ،ؾت َتٙذي

ؾت  وا يييا  ٗشييو عًييدٖا إَيئ ٘عيي ٚ ابُييل، فييإف ،ي   ْٖييٗ ر١ييٙض فربييٝ ـييانٝييي 

ٖيييِ ليي٨ى ْييإٔ  ;فٙعيي ٞ انټ ييو يييِ فييٗرٕ  ،بټهٕٗدٖ انصييشر فييأانټهصييٌ 

ٖانيأِ٘ ٧ ٘عرفيّٗ ييِ أشيانٙل      ،ٌْ بعض انبصټا٠ ييِ انُياط  ٘تٗ ،انعًهٙٝ

َٔ ٖنٚ ييِ  أٖ ،يتؽو بان عو بانصًا٠ ّ ف٨َاڀأانتكر ٖارتداب ظ٢ٙاڀ، ٘تًّْٗٗ 



 43 لػصل األول: من مـاصئ الضالل واْلجج الباضؾة لؾػرق الضالةا

 ٖ ستٞ َيب يِ ا٩َبٙا٠تأانص را٠ ا٩ٖنٙا٠ أٖ ش   يِ 

 
 لواهلطاًات اهعجيبة اهلِسي ػاحطاه

 ٕ ييا ديا٠ وت    ،ٖكًجاى عهٞ اشتعاَٝ بعض بانصشر كدنٙو نؽد  دعيٗا

ْٖييٗ يييِ  ،(1))شييا ٙا شيياٛ بابييا( ْٖييٗ ،ظخؽييٙات اهلُييد ٟسييد سييٗا٧ت أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، ْٖييٗ اشييٌ ٩سييد اذتكًييا٠ (دُييٝ اذتييق)ٖ عييين بانعربٙييٝ  (شييا ٙا رادييٗ َار٘اَييا)( ا يئ انكايييو 1)

 .2011أبر٘و  24 ٗفٞ وت ، اناديا٠ وت اهلُد

يا عارب فاد عهٞ أثرْا انٗعٚ، ٖنكيِ   نرابعٝ ععرٜ يِ عًرٕ، ندغتٔ ٘ٗياڀتٔ بدأت عُديا بهغ ابؽ

بعد ظ ا١ٔ يُٓا ل٨ى ا٩٘اٍ انتانٙٝ، نٗسٍت عهٙٔ بعد  هل اذتادثٝ  غ  عًٙيق وت شيهٗكٙا ٔ، فايد    

. ٖبعد ييرٖر أشيبٗعؽت عيِ  هيل ا٩سيداخ      ا بؽت انفشل ٖانبكا٠ بدّٖ أٛ شبلكاّ ٘تدردض ي

أْهٔ سٗنٔ ٖأباأ هلٌ بدنْٗٙتٔ، ٖأبهغٌٓ أَئ جتصيٙد نيرٖأ بيد٘ض ظيٓ        (شا ٙا)ذٙبٝ، كتب انع

انيرب اهلُدٖشيٚ   )كاّ بد  ٗوت ببو ٧ٖد ٔ بجًاَٙٝ أعٗاٍ، ٖبد كاّ ونل اناد٘ض َ صٔ جتصٙداڀ ني 

ض انييأٛ أوْييو . ٖبعييد ونييل انتؽيير٘(ظييٙ ا)ْييٗ بييدٖرٕ جتصييٙد نييي  (شييا ٙا)، هتييا ٘عييين أّ (ظييٙ ا

عهٞ انت٪ بعيدٍ ٖديٗد أ٘يٝ ع٨بيٝ  ربټئ ييب أٛ كيا١ِ آلير ييِ انبعير،            (شا ٙا)أعهِ  اذتفٗر،

 ي٦كداڀ بأنل ا٭ع٨ّ الت٨  وا ٔ انرباَٙٝ عِ انټبٙعٝ انبعر٘ٝ.

يهٙيّٗ، يعٌتًٓيٌ ييِ اهلُيد، ُْٖيام ععيرات        120٘ادر بي (شا ٙا شاٛ بابا)ٖانغر٘ل أّ عدد أ باب 

رابييٝ أّ انغانبٙييٝ انعٌتًييٞ يييٌُٓ  ُتًييٚ  ؾت انټباييٝ انٗشييټٞ ا٧٫  وت انييب٨د انعربٙييٝ، ٖا٩كجيير غ

انعهٙا انيت  تًتب بدٖفر سٍت ييِ انجاافيٝ ٖانغُيٞ ٖانُ يٗو، ْٖي٠٧٦ ْيٌ انټبايٝ انتجا يٝ انييت ٰ ُيتر           

اندكتٗر ٖاحملايٚ ٖانتُٓدط ٖا٩شتاو، ٧ٖ  اتؽر يرا ل أ باعٔ عهيٞ ان ٢يٝ ا٧سرتافٙيٝ، بيو ـتتيد      

اييرارات انصٙاشييٙٝ ٖا٧بتؽيياد٘ٝ يييِ انييٗزرا٠ ٖانر٥شييا٠ ٖرديياى  نتعييًو انعد٘ييد يييِ أؼييشاب ان

 ا٩عًاى.

عرـيٓا نهًذتًيب ٖحتهٙهيٓا َٖايدْا،      ٖ يٖكتيل أليرٟ     يْٖٗ يا ٦٘كد أًْٙٝ يفيايؽت ْيأا انكتياب     

        « ف٨بييد يييِ ابتشيياٍ ا٩فكييار انتعٗظييٝ ٖانتعييْٗٝ، اشييتُااواڀ نعبيياد اهلل  عيياؾت يييِ ادتٓانييٝ ٖسيي ٜ 
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ٖنعهٔ كاّ ٘دعٚ  ،٧ ؽاى بانصًا٠اٖكاّ ٘دعٚ ارتٗار  ٖ ،1926ٍيٗانٙد 

ٔ  ،نْٗٙييٝا٩ ٖكيياّ ٘اييٍٗ بييبعض ا٩فعيياى انيييت   ، و كيياّ انُيياط ٘صييذدّٖ نيي

 ناٙاٍ ؿتجهٓا.ايِ انكرايات انيت ٘عذس ا٫لرّٖ عِ   ٗسٚ بدَٓا

ٗٴى انتيا٠ وت انكيٗز   أٖكاّ يِ أعًانٔ  ؾت عؽي  نأ٘يأ أٖ  ؾت بُيسِ٘     ّ عت

نُياط ستيٞ ٧ ٘بايٞ فٙئ     اٖكاّ ٘رػ انتا٠ يِ انكيٗز عهيٞ    ،عؽت انُاطأأياٍ 

ليرٟ عهيٞ   أف ظٔ يرٜ  ثٌ بعد ونل ٘اهبٔ ٖعتركٔ ٖظتعهٔ ُ٘بب عؽ اڀ ،ظ٠ٚ

 .اط نهربكٝثٌ ٘عټٙٔ نهُ ٘صتخرز يِ ٘دٕ  راباڀ ، ٖكاّ أسٙاَاڀ(1)انُاط
 

دعٜٗ ر ٙٝ عياٍ   هلُد٘ٝا نٗر(غاد ٖدٔ نٔ اشتعار٘اّ يِ دايعٝ )بُٖب

كيٚ ٧ ٘ايٍٗ    ييا ٔ انتسعٗيٝ وت ًتيرٖ  ستا٘يدٜ ـتايياڀ     اكٚ ٘اٍٗ بكر (1976ٍ)

َيئ رفييض ٖأديياب جبييٗاب أ٧  ي، ٖ عييرب ل ييٝ انٙييد ٖغ ْييا    أجٙهييٝ كًٙاٖ٘ييٝ 

نتاد٘يٝ ٖعايٗنكٌ ـيٙاٝ،    ٧ انتعياد٧ت انعهًٙيٝ ا   َتٌ ٧  عرفيّٗ  أاشتع١٨ٚ: 

 ٩يٗر انرٖسٙٝ  ٧ وٖٛ انُ ٗط انصايٙٝ انعانٙٝتا٧ٖ ٘ابو ْإٔ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         « 

 ق ا٧ضترا .  ٖيسان انف٨نٝ

 وا ًتٓيرت  أَٴٓيٌ بيانٗا:    فعِ َ٘ٗض بِ عبدانرلتِ ي وت سد٘ح ي باى: رُٖ٘يا عيِ انؽيادبؽت      

     ّ  16)ٖشييا١و انعييٙعٝ: ز  انبٵييدب فعهييٞ انعييانٵٌ أّ ٌٰ٘تٓيير عهًيئ، فييإّ مل ٘ عييو ٰشييهل َييٗرٯ ا٭قتييا

ٚٴ  .(271ؿ ِٯ يٵجٰو انبٵدٯببٗنٔ:  ٖدا٠ عِ أي  انت٦يُؽت عه ٍٯ اند٘  75ار ا٩َيٗار: ز )جي  يا ْدٯ

أ٘ٴٓيا انُياط،  َٴًييا بٯيدٱ٠ ٖبيٗب ان ييؼت أْيٗا٠ٳ ٰ تٷبيب، ٖأسكيياٍ       ٘ٗيياڀ فايياى:   ٖلټيل  . (91ؿ

 .( 50)َٓر انب٨غٝ: يِ لټبٝ نٔ  ٰ بتٯدب، ٰ٘خانٽ  فٙٓا كتاب اهلل

عيرب   ٖكاّ انعازى ٰ٘ يتض  ي  فكدَٔ وت انٗابب  ابااّي ّ انكٗز يبټِ بعازى  ٙل  بد اكتع ٗا ٧سااڀ (1)

ٝڀ.  انفغىت عهٞ زر ل ٚ أش و انكٗز، فُٙصكل انعؽ  أٖ انبُسِ٘ ثاَٙ
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 زعوة لوحتسي
ٖ انصي ارٜ  أؾت كو ييِ ٘يدعٚ انتٓدٖ٘يٝ     َٗدٔ دعٜٗ  ٘فاڀأٖضتِ بدٖرَا 

 ُاٗى هلٌ: ف ،ٖ ظبٔ ونلأ

ٖ ستيٞ  أ ،بٚ ان فو انعبياط  أؾت يكاّ يعرٖ  نهكو كشرٍ   فهٙد ٗا

ٝ   ،ٙات انعانتٙٝ انعٓ ٜسدٟ انتصتع   ؾت  ٖشيٙاٍٗ   ،ٖوت ًترٖ  يٗـيٗعٙٝ يُاشيب

 ٌ أٖ َاؽيياّ أعفييا١ٌٓ  كتييب يييِ احملا٘ييدِ٘ باَتخيياب يرـييٞ ثبييت عهًٙيياڀ يرـييٓ

ٟ  ِ ابد٘انًاټٗعٚ انٙد أٖ انردو أٖ انعؽت أٖ ك ادتًٙيب   نٙعيٓد  ،انكهٙيتؽت  ٭سيد

 ت؟٘داڀ أٖ عُٙاڀ ٌهل ردعٗاّ ٘أْٖو ٘صتټٙعّٗ  .ؼُٙعٌٓ بٌٓ

ثييٌ ٘ييد ّٗ   ،ّ شييشرٖٕأشييبق هلييٌ   ّ عتييددٖا ظخؽيياڀ أظيي٢ٙاڀ ٨ ظتييدٌ٘ٓ فيي

 ، ٖدنٙو ؼد .كرايٝ َٔٙعتربٖف٘بټهّٗ انصشر ٖ

   ّ ا  ردياب ٘ييدٛ أٖ ردهييٚ أٖ  ٘صييتټٙعٗ  فتيا يييا ظتيدٛ وت ؼييد  دعيٗاٌْ، أ

ٝ   عٙين يِ فاد ٘د٘ٔ أٖ ردهٙئ أٖ عُٙٙئ، فيإّ     ٚ  ظيبآْا أٖ أ ْيإٔ ْيٚ انكرايي  ٖ ْي

 .انيت ٧ قتكِ انعل فٙٓا

ٛ  أْٖٗ عهيٌ   ،ٗاعد عهٌ انُ ض انتٗازٛصتعُٙٗا باّ ٘أأيا   أٖ  ،رـيٚ يياد

 ،ثٌ ٘يدٴعّٗ ييا ٘عيا٥ّٖ نبصيټا٠ انُياط      ،بانصشر ا٩شٗد أٖ بانر٘اـات انرٖسٙٝ

 ّ ونل نٙض  ٧ زترد لدعٝ ٧  ُټهٚ عهٞ انعا٠٨.إف

 

 اهطياضة لواهتِويٍ املػِاطيػي
ٖٖفيق   ،ٖقتكِ نتِ ار ياض دٙيداڀ   ،ّ انُ ض ـتتهل بدرات كب ٜ دداڀ 
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 ٝ ّ ٘عيا  ييِ كياّ ٘عياَٚ ييِ انؽيرب أٖ انٗشٗشيٝ        أ ،بٗاعد ٖأؼٗى يعرٖفي

 ٖ٘ريٌ ونل بادر ٔ انرٖسٙٝ. ،ٖاهلهٗشٝ ٖغ  ونل

ٗٻٍ  ّ ٘صيتخرز  أ يعيرب انتُيٌٗ٘ انتغُا ٙصيٚ      يّ يِ انتًكيِ   أكًا  ييِ  انتُي

ٝ ستٞ انتُصيٙٴ  ٧ٖٖعٙٔ، با ُٔانعخؾ ا٫لر كو انتعهٗيات انكايُٝ وت لبا٘ا 

ٔ     ،يُٓا  ّأييِ غي     ،فٙيأْو هليا   ،ٖغتربٕ بدسداخ ييِ ياـيٚ سٙا ئ ٖأشير 

ٔ  با ُٔ ؾت  ٖ َٔ عرب انتٌُٗ٘ انتغُا ٙصٚ بد بد٘عهٌ  ، ٖألأ ئُ كافٝ يعهٗيا ي

ٖشٙد ٚ   ؽٙو انك٨ٍ عِ انتٌُٗ٘ انتغُا ٙصٚ ٖانتٌُٗ٘ ا٭عتا١ٚ وت ان ؽيهؽت  

 انااديؽت بإوّ اهلل  عاؾت.

ٖ  صخ  أ ي  انباراشا٘كٗنٗدٚي انتٗازٛ  عهٌ انُ ض ّ اشتخداٍ بٗاعد  

٧ ٘عييد يييِ  ،ٖ غيي  ونييلأٖ انصييشر أٖ اشييتخداٍ انتُييٌٗ٘ انتغُا ٙصييٚ أادتييِ 

 بو نٙض  ٧ يغانټٝ باردٜت انتعتربٜ انعرعٙٝ انترـٙٝ، ا٩دنٝ ٖاذتذر

ؾت انعهًيا٠ انؽياذتؽت ٖارتيربا٠     ّ ٘ردعيٗا  أٖيِ انٗادل عهيٞ ادتًٙيب   

 ِ تعرفييٗا عهييٞ اذتذيير انؽييشٙشٝ انتصييتااٜ يييِ   ّ ٘أٖ ،بعيي٦ّٖ انييدَٙا ٖانييد٘

 انكتاب ٖانصُٝ ٖانعاو.

اذتأر كو اذتأر ييِ انيأِ٘ ٘يد ّٗ بانبيدب ثيٌ ٘تٌتياْرّٖ       ٖعهٞ ادتًٙب 

 بانؽ٨أ ٖبا٧ر بايت بانصًا٠ت

، فًيا كياّ   انعد٘يد ييِ انفيانؽت   نعِ  ياٍ اذتذٝ أّ ا٭ انتعهٍٖٗيِ 

فاٙيو نئ:    تتياٍ انُياط أ ّ شذد هلل ظكراڀأ٧  عُديا بهغٔ انهعِ  يِ أسدٌْ

      تييياٍ ٧  عرفييّٗ أٛ يايياٍ ظييرفين بيئ ا٭  دتًاعتيئ: ييياوا   عييو؟ بيياى 
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 ٔ ّ أ٘عييين ْييٗ ا٭بعيياد ٖانټييرد، هتييا  ّ انهعييِٖكٙيي  ونييل؟ بيياى: ٩ :بٙيو نيي

 أٛ عِ انُارتت ،بعدَٚ عِ غفل اهلل  عاؾت ٖعأابٔأياٍ ا٭

ٔ   ٰ٘دلو ّ يِ    ذذياڀ مل ٘يدى   ٖغتتهيق س  ،وت اندِ٘ ييا نيٙض يُي

ٖ٘يييدعٚ يااييييات غٙبٙيييٝ كانصييي ارٜ  ،انعيييارب ا٩بيييدط ٧ٖ انعاييي٠٨ اعهٙٓييي

ٕ   أقتاَٚ ٖ ييِ ً٘ٓئ   ٞ اجملتًب ا٭عهّ إفٌَٖتا١رْا،  كيّٗ  ّ٘ أ ،يير دُ٘ئ ٖدَٙيا

صيًض نئ   ٧ٖ٘  ،َئ كياوب يبټيو   دٓير نهُياط ب  ّ ظتأٖ غا٘ٝ انعدٜ، ظدا٠ يعٔأ

لُِقْطِػُ وا ُكوَر اهللَِّ بَِلْفَواِاِفْم َواهللَُّ ُيِريُدوَن : عس ٖدوباى  ،بانعبح بدِ٘ اهلل  عاؾت

 .(1)ُم ِما ُكوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَؽافُِرونَ 

 

ّٷٖبد ٖرد وت انرٖا٘ٝ:  ًٷدٯ بٵدٽ ِٯ ٰيشٯ ًٯعٱٰرٖ ٯ عٯهٵٍّٚ بٱ ٚٻ انٿ ًٯغٯاَٵ  عٯذٷوٯ بٵانعٷهٿ

ٰٔ ٰٔ  انهڅ ٝٽ  نٽي ًٯي ٰٔ  ٖٯنٽيا  انُٻاٵ ٓٯهٽي ِڃ  بٽيدٵ ارٱ ٯيدٷ   أٽيٱ ٍڃ  عٯي ٰٔ  انٿإڃشٱيهٽا ٚ  ٖٯأٽنٿشٯيدٯ  ٖٯفٽارٯبٽي ِڃ  فٵي ٔٵ  دٵ٘ي  انهڅي

ٰٔ  كٽ ٽيرٯ  يٯا ٖٯادٷعٯٞ ٞ  دٯيوٷ  بٵانٿخٯيانٵقڃ  يٯعٯي ٟ  ٖٯ ٯعٯيانٽ ٓٱتٯاَياڀ  بٽياىٯ  ٖٯ ٖٯٰزٖراڀ كٽيأٵباڀ  ٖٯافٿتٯيرٯ  ٰب

ّٯ كٽأٯبٯ عٯٌتٵًٙاڀ ٖٯ ڃثٱًاڀ ٔٵ انٿعٯادٵنپٗ ـٯهچٗا بٵانهڅ  ٰيبٵُٙياڀ  اڀٰلصٱيراَ  ٖٯلٯصٵٰرٖا بٯعٵٙداڀ ـٯ٨نڀا ٖٯ

ٔٵ   ڃنٽٞ بٯرڃ١ٱُٯا ٖٯ ڃَٷا ٞ  انهڅي ٞ   ٯعٯيانٽ ٔٵ  ٖٯ ڃنٽي ٗٯاتٰ  رٯٰشيٗنٵ ٔٵ  ؼٯيهٽ ٔٵ  انهڅي ٰٔ  عٯهٽٙٱي ٰٔ  ٖٯشٯيهٽاٰي ًٯٰتي  ٖٯرٯسٱ

ٰٔ ٰٔ ٖٯبٯرٯكٽاٰ يي ٰٕ يٵُٱيي ٔٵ ٖٯنٽعٯُٷييا ِٰ عٯهٽٙٱيي ٔٵا نٽعٯييا١ٵ ْٵرڃ فٵييٚ  ٯتٱييرٯٟ نهڅيي ِڃ يٵُٷييا انٌتڅييا  ٖٯانصٻييرٻ ٖٯانٿبٯييا ٵ

ٓٱرڃاٖٯ ٚ  نٿذٯ ٞ  ٖٯبٿيتٶ  كپيوٻ  ٖٯفٵي ٞ  سٯياىڄ  كپيوٻ  ٖٯعٯهٽي ِٱ  كپيوٻ  ٖٯعٯهٽي ٰٔ  يٯي ٰٔ  ظٯيا٘ٯعٯ  ْٯيأٯا  ٖٯبٯهٽغٯي

ٗٱٰىا ٍٯ يٵُٷا نٿاٽ ٰٕ عٯهٽٞ فٽدٽبٽا ٗٯنڅا ٰٕ  ٯ ٌٱ بٯعٱدٯ ٰٓ ًٱ ٗٯنڅامٽ أٽعٱهٵ ٰٔ  ٯ ٗٯبِّٚ فٵٚ أٽَٷُٯا انهڅ ٜٵ انتٷ ًٰشٯاوٯرٯ  ٖٯانٿ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .32شٗرٜ انتٗبٝ:  (1)
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ٰٔ ٞ  يٵُٱ ٔٵ  كپُٷيا  يٯيا  يٵجٱيوڃ  عٯهٽي ِٱ  عٯهٽٙٱي ًٷي ٰٔ  ٯ يٵ ِٱ  اٽدٷيٯي ٔٵ  يٵي ِٯ  ٌَٰتٽرٯا١ٵي ٚٻ  يٵي ٛٻ  انصٷيرڃ٘عٵ ًٯٙٱيرڃ  ٖٯانُٸ

ٚٻ ٓڃهٽانٵ ٚٻ ٖٯانٿ ٌٱ ٖٯانٿبٵهٽانٵ ْٵ ٜپ ٖٯغٽٙٱرڃ ٔٵ ٖٯعٯادٯ ٰٕ دٯوٷ انهڅ ٰٔ  وٯنٵيلٽ  يٯيبٯ  ثٯُٯا٥ٰ ٰٕ  بٽبٱهٽي  عٵُٱيدٯَٯا  ٖٯبٯعٱيدٯ

ٝځ ًٵٙهٽ ٔٵ دٯ ٰٕ َٯجٵٰق ٖٯبٵ ٗٯ َٯصٱتٯعٵؽٰت ٖٯ ڃ٘ٷا ْٰ ٌٯ أپٰيٗرڃَٯا كپوٻ فٵٚ سٯصٱٰبُٯا ٖٯ ٗٯكٵٙو ٖٯَٵعٱ  .(1)انٿ
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 اهتِويٍ املػِاطيػي لواإلحيائي

 اهػالح األكرب بأيسي األزياْ لواهفطق اهطاهة
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  عاؾت : اهلل ٘اٗى

 َااُء َبْقاـ ااِر ُرََحَ اُء َظَذ اْلُؽػَّ ٌد َرُشوُل اهللَِّ َوالَِّآيَن َمَعُه َُّيِصدَّ ٖ٘ايٗى   ،(1)ُفمْ ُُمَؿَّ

يَن َُّيْظََمًٓ  :دو ا ٔ ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاألَْخََسِ َُ  ْكَقا َقاِ  الدا الَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفْم ِف اْْلَ

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـْعًا  ِاْم َولَِؼائِاِه َفَحبَِطاْت  َوُاْم َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ ُُّيوَل َِك الَِّآيَن َكَػُروا بِآَيااِن َرِب 

ْم َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوْزكاً ُّيَ  ْم َفال ُكِؼقُم ََلُ  .(2)ْظََمَُلُ

 

(1) 

يَن َُّيْظََمًٓ بصائط حوي قوهٕ تعاى:   األَْخََسِ

ّ يتعهيق  إ ُاٙض نتٗـب ا٫٘ٝ انعر٘ ٝ ا٩ٖؾت، في  انجاَٙٝ وت ا٫٘ٝ انعر٘ ٝ

ارِ انعدٜ وت بٗنٔ  عاؾت:  اُء َظَذ اْلُؽػَّ اْل ٝ انجاَٙيٝ  ٖا٫٘ي  ،انك يار ْيٗ   َُّيِصدَّ َُ

ًٓ اَاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخَس  ٖ يأكر انك ير    ، ُاض انتٗـٗب وت ا٫٘ٝ ا٩ٖؾت ،ِريَن َُّيْظََم

 ّ ظا٠ اهلل  عاؾت.  كًا شٙد ٚ  ،بدا١ر ٔ انٗاشعٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .29 :ان تضشٗرٜ  (1)

 .105ي  103 :انكٓ شٗرٜ  (2)
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َاتؽيير فٙٓييا عهييٞ يييا ٘يير بىت بؽييهل    ،ٖوت ا٫٘ييٝ انجاَٙييٝ بؽييا١ر كييج ٜ 

اذتذير انبا هيٝ انييت  صيٗبٓا     ا٩دنٝ ٖسٗى وت ان ؽو انصابق انبشح انتاـٚ 

  .ٖبعض  را١آا د٘اّ انبا هٝان ٵرٯ  ٖا٩

 

يَن َُّيْظََمًٓ  اجلآى املطكب لوؾبئٕ ٌٓا  األَْخََسِ

ٔ  أّ ا٫٘يٝ انعير٘ ٝ  عتيرب ييِ ْييٗ داْيو يركيل         .1 ْييٌ  ٖ انار٘يل يُي

ًٓ يِ  ا٩لصرّٖ أعًا٧ڀ أٖ ٌْ يَن َُّيْظََم َقااِ  الَّاِآيَن َضالَّ َشاْعُقفُ  اأْلَْخََسِ ْم ِف اْْلَ

ُاْم ُُيِْساـُوَن ُحاـًْعا ْكَقا َوُااْم َُيَْساُبوَن َُّيَّنَّ  أٛ انيأِ٘ ٘تؽيٗرّٖ أَٓيٌ بان عيو     ، الدا

  .عهٞ سق

بو انتراد ييا كياّ    ،ّ انتراد نٙض ادتٓو انتركل انتټبق  أَٔ بد ٘ااىعهٞ 

ييب  اؽي     يعهيٞ ـيع ٶ     يباستًياى ارتي٨      أٛ يعٗباڀ ،ظبٔ ادتٓو انتركل

 فٓٗ كادتٓو انتركل عهٞ   ؽٙو نٙض ُْٓا ستهٔ. ،ادياتبانت

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعاّ ا٫٘ٝ  ٖبد ٘ااى  أعيٌ ييِ ادتاْيو     َوُاْم َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ

سييدًْا: بييا ب بان عييو، ٖثاًَٙٓييا: ظييبٔ   أفٓييٌ بصييًاّ:  ،انتركييل ٖغيي ٕ

ٔ    ،اناا ب  ٖنيٙض با عياڀ   ،نٗدد ئ ظياكاڀ   ،جٙح نٗ ججيت وت أعًيا  ٖدداَي

ٝڀ ٖ يا ظياْدٕ هتيا   أنهذٗ احملٙىت بٔ  ٖفاباڀ ،ٖكدَٔ با ب يرص  با٩نكُٔ ٘ ،ساٙا

يب بټيب انٌُتير عيِ انرٖا٘يات      ،فاد ٰ٘صت اد يِ ا٫٘ٝ انتعًٌٙ تَٔ سذٝأختٙو 

 ّ ظا٠ اهلل  عاؾت.   ،ا٫ ٙٝ بعد بهٙو
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 خػطلوْ أعٌااّل ٍٓ اهلفاض لواملؿطكوْ لوأٓى اهبسعألا

ْكَقا َوُااْم : ٘ ٝانعر ّ يټهب ا٫٘ٝ ثٌ  .2 َقااِ  الادا الَِّآيَن َضلَّ َشاْعُقُفْم ِف اْْلَ

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعا ّ يټهق انأِ٘ ـو شعٌٙٓ وت اذتٙياٜ  أيټهق، أٛ  َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ

 اندَٙا ٌْ هتِ ك رٖا بآ٘ات ربٌٓ ٖناا٠ٕ. 

وت  ف ييٚ   صيي  انؽيياوت ،٘فيياڀأّ انرٖا٘ييات انعيير٘ ٝ  ييربِْ ونييل  كًيا  

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعا عاؾت:  بٗنٔ ْكَقا َوُاْم َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ َقاِ  الدا  الَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفْم ِف اْْلَ

عاڀ نعذييبٌٓ عتصييُّٗ ؼييُ َٷٓييٌّٗ أبْٖييٌ عتصيي  نك ييرٌْ  ٖبټييو  ـيياب)بيياى: 

 .(1)َٴٌٓ عهٞ اذتقٴ(أٖاعتاادٌْ 

 ،(3)(2)(رزت وت ارتييٗارَسنييت وت انٙٓيٗد ٖدي  )ٖوت   صي  اناًيٚ بياى:    

ْيييٌ انُؽييارٟ ٖاناصٙصيييّٗ ٖانرْبييياّ ٖأْيييو  : انبيييابر ا٭يييياٍ ٖعييِ  

ٖ   أْيٗا٠ ييِ   انعبٓات ٖا٩ فا٫٘يٝ  وّ   ،(4)ْيو انبيدب  أْيو انابهيٝ ٖاذترٖر٘يٝ 

 عييًو ستييٞ أْييو انبييدب ٖأْييو انعييبٓات ٖا٩ْييٗا٠ يييِ أْييو انابهييٝ    ،عايييٝ

  .ٖانتصهًؽت

        ،ا٫٘ييَٝيئ شيي٢و عييِ ْييإٔ    أ ٖوت ا٧ستذيياز عييِ أييي  انتيي٦يُؽت    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .267ؿ 3ز :  ص  انؽاوت (1)

 .46ؿ 2  ص  اناًٚ: ز (2)

نكِ يآى َٖتٙذٝ يٗادٓٝ ا٭يياٍ   ،انُيب ٖمل ٘ٗادٓٗا  يب أّ ارتٗارز ٖادٓٗا ا٭ياٍ  (3)

 يٗادٓٝ انُيب  .مل  كِ ْٚ ْٚ، فارتاردٚ كافر ب٨ ر٘ل ّ  

 .172ؿ 27ٖشا١و انعٙعٝ: ز (4)
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ْٱيوڃ   : فااى ٜپ أٽ ٖٯبٽيدٱ كٽياَٰٗا عٯهٽيٞ انٿشٯيقٻ         انٿكٵتٯيابٵ   كٽ ٽيرٯ ٖٯانُٷؽٯيارٯٟ  ٰٓيٗدٵ  انٿٙٯ

ٌٱ ٓڃ ًٵُٱبٯيرڃ        فٽابٱتٯدٯٰعٗا فٵٚ أٽدٱ٘ٯاَٵ ِڃ انٿ ٌٷ َٯيسٯىٯ عٯي ّٯ ٰؼيُٱعاڀ ٰثي ٌٱ ٰ٘شٱصٵُٰٗ ٰٓ ّٯ أٽَٷ ٌٱ ٘ٯشٱصٯٰبٗ ْٰ ٖ

ِڃ ٕٵ عٯهٽٞ يٯُٱكٵلٵ ابٱ ـٯرٯبٯ بٵٙٯدٵ ّڃ     ٖٯ ٖٯا ٓٱيرٯ ْٱيٰو انُٷ ٖٯيٯيا أٽ ٗٷا٠ٵ  ِٯ انٿكٽ ٌٷ بٽاىٯ ٘ٯا ابٱ ٗٷا٠ٵ ٰث انٿكٽ

ٌٱ بٵبٯعٵٙدٶيٵُٱ ٰٓ(1). 

ّ    ،لبيار انرـيا   أ (2)ٖوت عّٙٗ ٜپ  ظتيل   ،فًٙيا كتبئ نهًيديٗ انٿبٯيرٯا٠ٯ

ِٱ ْٱييوڃ  يٵيي ٛٻ   أٽ ِٱ أٽبٵييٚ ٰيٗشٯييٞ انٿدٽظٱييعٯرڃ ٖٯيٵيي ٔٵ (3)انٵاشٱييتٵٙجٯارڃ  ٖٯنٽا٘ٯتٵيي ْٱييوڃ  ـٯييوٷ انڅيي  ٖٯأٽ ِٯ  أٵ٘

ّٯ ٰؼيُٱعاڀ أپٖن٢ٵيلٽ        ٌٱ ٰ٘شٱصٵيُٰٗ ٰٓي ّٯ أٽَٷ ٌٱ ٘ٯشٱصٯيٰبٗ ْٰي ٖٯ  ٜٵ اندٸَٱٙا  ٌٱ فٵٚ انٿشٯٙا ٰٓ ِٯ  اشٯعٱٰٙ نڅيأٵ٘

ٌٱ ٓڃ ًٰي٦ٱيٵُٵؽتٯ      كٽ ٽٰرٖا بٵآ٘اتٵ رٯبٻ ٝٵ أٽيٵي ڃ انٿ ٗٯنٽا٘ٯي ٔٵ  ٖٯبٵ ّٱ نٽاپيٗا      ٖٯنٵاا١ٵي ٔٯ  اكٽ ٽيٰرٖا بٵيدٽ نهڅي

ٔٵ ٍٯ فٽشٯبٵټٽ  بٵغٯٙٱرڃ  ڃيٯايٯتٵ ٗٱ ٌٱ ٘ٯ ٰٓ ٌٰ نٽ ٌٱ فٽ٨ َٰاٵٙ ٰٓ ْٱيوڃ    اتٱ أٽعٱًانپ ٌٱ كٵهٽياٰب أٽ ٰٓي ٖٯزٱَاڀ فٽ ٝٵ  نٿاٵٙايٯ

ِٯ  ٜپ يٵ ٖٯانٿبٯرٯا٠ٯ ٌٱ       اانُٷارڃ  ٓڃي ٖٷنٵ ٌٱ أٽ ٓڃي ٗٱرڃ كپهِّ ٜٵ انٿذٯي ٖٯبٽيادٯ ٝٵ  ٝٵ انفٷيهٽانٽ ًٷي ٍڃ أٽ١ٵ ٖٯانٿدٽزٱنٽا نٿدٽَٱؽٯابٵ 

ٌٱ ْٵ  .(4)ٖٯآلٵرڃ

أّ نهك يير   ٨بييات   ، عييِ(5)انكتييلٖبييد فؽييهُا اذتييد٘ح وت بعييض    

ٖيُٓييا انك يير  ،ٖيُٓييا يييا ٘اابييو ا٭قتيياّ ،ٖيُٓييا يييا ٘اابييو ا٭شيي٨ٍ :متصييٝ

  ؾت غ  ونل.  .. انعًهٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .261ؿ 1ز :ا٧ستذاز (1)

(2)     ٖ ٕ   انؽيدٖ  انعيٙخ    ّ يؽټهض انعّٙٗ جد َ صٔ ٘دى عهيٞ  ٗثٙيق انيراٖٛ نهرٖا٘يٝ،   بيدط شير

 ٖنٙض كو انرٖا٘ات غجٓا ٖ ُٙٓا.أدرز وت كتابٔ عّٙٗ انرٖا٘ات 

 سصل انٌتاْر.  يب أّ ا٩ظعرٛ كاّ يصهًاڀ (3)

 .126ؿ 2ز عّٙٗ ألبار انرـا  (4)

 كتاب )سريٝ انهٓٗ ٖانهعل ٖانعبح ٖانهغٗ( يِ ـًِ شهصهٝ انتكاشل احملريٝ.وت  (5)
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ٌٴأ عًا٧ڀألصرِ٘  ّ ا٩كًا ًتٓر بأنل  تعيًو كيو   فٖشب دا١يرٜ،  أٖ ع

 ؼٗى اندِ٘. أيِ  ؼوأأٛ يِ ـو عِ 

ًٓ اأْلَْخََسِ  ْٖٗ نتاوا كاَٗا  ش٦ا٧ڀ ْاياڀ، ثٌ  ّ ُْٓا انعايو  ؟يَن َُّيْظََم

 ٖغ ٌْ؟ ،ٖانفاى انتعاَد ،انكافر انتعاَد (1)بإ ٨بٔ

 .ّ ظا٠ اهلل  عاؾت  ،ٖشُبشح ونل ٧سااڀ

 

(2) 

 اهتِويٍ املػِاطيػي لواإلحيائي

 اهػالح األكرب بأيسي األزياْ لواهفطق اهطاهة
 

 كجط اهِاؽ اهباطى ضغٍ لوضوح بطالُٕ؟أملاشا يتبع 

وْياّ  أ٘يدٖر وت   ْٖٗ ش٦اى يٌٓ ،ؾت حتهٙو عتتاز نكِ ُْا ٘ربز ش٦اى 

( يهٙارات يِ انبعر وت 5كجر يِ )أّ  : بد ٘كّٗ يِ انغر٘ل ْٖٗ ،انكج ِ٘

٧ ٘سانيييّٗ ك ييياراڀ أٖ يعيييركؽت أٖ   ،ظيييكاهلٌأنيييٗآٌَ ٖأانعيييامل، ؿتختهييي  

ٌ أيييب  ،يهشييدِ٘ ّٱ ي    ّ انكييج  دييداڀ يييُٓ  عييٗا عييِ   ي    غهييبٌٓأمل ٘كييِ   

يي  انتي٦يُؽت   أٖعيِ   ،َصياَٙٝ ستًيد انتؽيټ ٞ    ٭ٖعِ رشٗى ا، ش٨ٍا٭

،  بو عُد١يأٶ ييِ   أف٨   ٌ ّ ْيأا انيدِ٘ انكيب  عهيٞ     أ  ٗنيد استًياى نيد٘ٓ

 ت؟٧ ٘بشجّٗ عِ اذتاٙاٝ نتاواوّ   ،سق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 بدٖاڀ. (1)
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ٖييا   تستيٞ ٘تعيبجٗا بٓيا؟   ي كًجياى   ي انيأٛ ٖديدٖٕ وت اهلُدٖشيٙٝ      ياثٌ 

 . تانداعٚ انعا١٨ٚ نعبادٜ انبار ٖانتربم بعرب بٗهلا؟

ظرا١ض  ّ فٌٙٓأ؟ ٖا٩غرب دعاٜ ن٨شتغراب ٖ ا٧شت صارأنٙض ْأا ي

ٝ    ك ،وات يصتٗ٘ات ، ٖفيٌٙٓ  انعباب ادتيايعٚ ٖا٩شيا أٜ وت انټيل ٖاهلُدشي

 .ستايّٗ ٖشٙاشّٙٗ ٖيدرشّٗ ٖغ ٌْ

نتصٙشّٙٗ وت انتصٙشٙٝ انتجهجيٝ؟ فرتاْيٌ ٦٘يُيّٗ    اانأٛ ٖددٕ  ياٖكأنل 

ّ بټ٨َٔ يِ أبيدٕ  أيب  ،٘صاٖٛ ث٨ثّٝ انٗاسد أٖ ،اڀّ انج٨ثٝ  صاٖٛ ٖاسدأ

 .انبد٘ٓٙات

  عيياؾت عييِ ونييل عهييٗاڀ   ي عسٖدييو     ٖ أٖن٢ييل اناييا١هّٗ بتذصييٌٙ اهلل   أ

ٖ نٙهييٝ َؽيي  يييِ   أ (2)نٙهييٝكييو   ؾت  ييا٠ انييدَٙا  سىّ اهلل ُ٘يي ٖ أ ،ييي(1)كييب اڀ

 ؟بأنل أعُٗاّ ٘أكٙ  ٘عاو ف تتظعباّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

اذتيافٍت أبيٗ سٙٴياّ     ٕكير ُٔ ييا و اعتاد بانتذصٌٙ ابِ  ًٙٙٝ ٖكتاعٝ، ٖبد أبدٟ اعتاادٕ وت كتبٔ، ي (1)

ََمَواِن  :وت   ص ٕ )انُٓر انتاد( عُد   ص  بٗنٔ  عاؾت وت ، أَٴٔ بيرأ  (255ارٜ:بان) َوِشَع ُكرِشقاُه السَّ

ّٴ اهلل ظتهض عهٞ انعرػ، ٖبيد ألهي  رشانٝ خبىتڂ ابِ  ًٙٙٝ بٗنٔ:  ٞ يكاَياڀ ٘اعيد فٙئ يعئ رشيٗى       

 .ٖشهڂٌ طٖآنٔص ؼهڂٞ اهلل عهٙٔ اهلل

 ا٠ انيدَٙا كيوٴ نٙهيٝ، فٓيٚ ا٩ساد٘يح انتعرٖفيٝ انجابتيٝ        ٖأيٴا أساد٘ح انُسٖى  ؾت  باى ابِ  ًٙٙٝ: (2)

  ٔ ٗٴٕ ععيييٙٴٝ عرفيييٝ رٖإ يصيييهٌ وت ؼيييشٙش  .عُيييد أْيييو انعهيييٌ باذتيييد٘ح، ٖكيييأنل سيييد٘ح دَييي

ّٴ كتٓيٗر أْيو انٰصيُٴٝ      ٌٴ   ٖأيٴا انُسٖى نٙهٝ انُؽ  يِ ظعباّ، ف ٙٔ سد٘ح الته  فٙٔ  شُادٕ. ثي

ّٗ:  َٴٔ ُ٘سى ٧ٖ غتهٗ ئُ انعرػ، كًا َاو يجو ونل عِ  ششا  بِ راْٗ٘ئ، ٖلتڂياد بيِ    ٘اٗن

 2.     يُٓيياز انصييُٝ: ز ز٘ييد، ٖغ ًْييا، َٖاهييٕٗ عييِ ألتييد بييِ سُبييو وت رشييانتٔ  ؾت يصييدٴد     

 .639ي  637ؿ



 57 ثاين: ال ـويم ادغـاضقيس واْلُيائيلػصل الا

ّ أّٖ ُٖ٘كيير ،ييي  انتيي٦يُؽت  أٖ أٖن٢ييل انييأِ٘ ُ٘كييرّٖ ففييا١و   أ

ّ انرٖا٘ييات وت ونييل بييدعهٞ أيييب  ،َؽييبٔ لهٙ ييٝ نهًصييهًؽت رشييٗى اهلل 

  تدردات انتٗا ر؟

ّ انعيامل انٙيٍٗ   أييب  ټر٘يق انبا يو؟   انانباا٠ عهٞ بْأا ا٭ؼرار  هًاواف

باهٙييو يييِ انبشييح  ،ّ ٘تعيير  عهييٞ اذتاٙاييٝأسييد أٖباشييتټاعٝ أٛ  ،يُ ييتض

 ت؟ٖانتُاٙل وت انتكتبات أٖ عرب انعبكٝ انعُكبٗ ٙٝ

ٝ  اڀُْييام ٖدْٗيي  ّ   ْٖييٚ يعرٖفييٝ، نكييِ    ،عد٘ييدٜ نٮدابيي

 غ  انتعرٖ  عادٜ. انٗدٔشُركس عهٞ 

 
 اهؿيطاْ لواهِفؼ لواملػطيات لواملصاحل

 ٚ ْيٗ  ٖييا بيؽت عاييو دالهيٚ       هيل انييت  تُيٗب    أيا انٗدٕٗ انتعرٖفٝ فٓي

آلر ْيٗ  يارٜ بانص٠ٗ ٖشهٗم شبو انغٚ ٖانف٨نٝ، ٖعايو دالهٚ انُ ض ا٩

برٖا باذتاٙاٝ، ٖبيؽت  أّ ٌْ  لصارٜ ا٧يتٙازات،   يِ فاداّ انتؽاحل ٖارتٗ

عهيٞ َ صئ    ليأ عٓيداڀ  أْيٗ اعتيا٠ات انعيٙټاّ انيأٛ     ٖعايو لاردٚ يصاعد 

 ٖغ ْا يِ انعٗايو. ،غٗا١ٌٓ ـ٨ى انُاط ٖ إب

 
 اهتِويٍ االحيائي لواملػِاطيػي

 دْٗرٛ فٓٗ: ر١ٙضيا انٗدٔ انأٛ ٧ ٘ټرأ عادٜ ْٖٗ شبل أ

ٜ   ّ ان  انتهشيييدّٖ ٖكيييأا  ، ييير  انفيييانٝ كانؽيييٗفٙٝ ٖييييدعٚ انصييي ار
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عتييا١ٚ ْٖييٗ َ ييض  ٘اٗيييّٗ ؿتييا ٘صييًٞ بييانتٌُٗ٘ ا٭   ،ٖأـييرابٌٖٓانتعييركّٗ 

فاهلُييدٖط ٖانتصييٙشّٙٗ ٖانؽييٗفٙٝ   ،لييرٟأ)انتُييٌٗ٘ انتغُا ٙصييٚ( بتصييًٙٝ  

ّ يعيركٚ يكيٝ   إبي  بو قتكِ اناٗى ،كوٳ عهٞ  ر٘اتٔ ارتاؼٝ،٘اٗيّٗ بأنل 

َّٓ يِ ؼٗر ونل، باى  عاؾت بايٗا بؽٗرٜ  ٘فاڀأ ْم ِظـَْد اْلَبْقاِت إِ َوَما َكاَن َحاَلُُتُ

ٚ  ، ٖانتؽد٘ٝ(2)انؽ   ْٗ ٖانتكا٠ (1)ُمَؽاًء َوَوْصِدَيةً  انتؽي ٙق، ٖييا ونيل     ْي

 .عتا٠ يِ انعٙا ؽتإ٧ ب 

    ٝ عُييد كييو ان يير  انفييانٝ     ،ْٖييٗ ٘عتًييد عهييٞ فهصيي ٝ ظييٙټاَٙٝ عاييي

 .ٖانتُشرفٝ

 .عتا١ٚ ْأاانتٌُٗ٘ ا٭ دعُ ٖيِ ُْا شُتٗب  به٨ٙڀ

 
 أًواج أهفا لوبيتا لوثيتا لوزهتا يف املذ

ّ عهًييا٠ ا٩عؽييياب ٖانتيييخ انبعيييرٛ بييايٗا بدراشيييٝ عًٙايييٝ نكٙ ٙيييٝ    

ٝ أفٗدييدٖا  ،اشييتذابٝ انتييخ نهًيي٦ثرات  ،ّ انتييخ عتتييٗٛ عهييٞ أيييٗاز كٓربا١ٙيي

ييِ  ؼيدر انتيخ   أوا يا إف ،ختته  أعدادْا بالت٨  اذتا٧ت انيت  تٗارد عهٙٔ

َصيياّ شييٙكّٗ وت ّ ا٭إفيي ،يٗدييٝ كٓربا١ٙييٝ وت انجاَٙييٝ انٗاسييدٜ (15  ؾت 13)

 ؾت  8)ييِ  ؼيدر انتيخ   أوا  ييا  أ ،سانٝ ٘اٌتٝ  ايٝ، ٖ صيًٞ ْيإٔ اذتانيٝ )بٙتيا(    

ٖانيييت  ،ٖ وت بيدا٘ات ا٧شييتٙااًت أ، فٓييٚ سانييٝ ييا ببييو انُييٍٗ،  ( يٗديات 13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .35 :َ اىا٩شٗرٜ  (1)

  .ٖبد  ٞ يكا٠ باشٌ  ا١ر كاّ ٘صًٞ عُدٌْ انتكڂا٠ ٖكاّ ظد٘د انؽ  (2)
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عييين أّ ْٖييٚ   ،سيي٨ٍ انٙاٌتييٝأ ٚ دٖوت ْييإٔ اذتانييٝ  يي  ،ن ييا(أ صييًٞ سانييٝ )

وا ٖؼييهت  يييا أ، ٖ٘ييدرم يييا سٗنيئ، ٖنكُيئ غيي  َعييٙىت أٖ فعيياى انييديا  ٖاب

ٖبد  ٌتٓير أسٙاَياڀ جيا٧ت     ،فٙشؽو انٍُٗ (8  ؾت 4) يِانتٗدات انكٓربا١ٙٝ 

يصيي٦ٖنٝ عييِ  ٓيياكًييا أَ ٖ صييًٞ ْييإٔ اذتانييٝ )ثٙتييا( انتديييو انټٗ٘ييو ٖانعًٙييق

عهيٞ ا٭ظيارات   ششل سٗاشُا يِ انرتكٙس عهٞ انٗشىت احمليٙىت،  ؾت انرتكٙيس   

 0.5وا ٖؼهت انتٗدات انكٓربا١ٙٝ يِ ) ، أيا انيت ٘تٌ  ٗنٙدْا ـًِ انديا 

، أبټد انتٗدات اندياغٙٝ يِ سٙح شرعٝ ا٧َتعار)دنتا( ْٖٚ ( فتصًٞ 4 ؾت 

ٖ٘تٌ  ٗنٙد ْإٔ ا٩يٗاز وت اذتيا٧ت انييت  تصيٌ بُعيايتٶ عاهيٚ عًٙيق، يجيو        

 .سا٧ت انتديو اهلاد٤ أٖ انٍُٗ انعًٙق

ْٖيٚ   ،ن يا( أ٘عتًد عهٞ اذتانٝ انجاَٙٝ ) ي  انتغُا ٙصٚي عتا١ٚ تٌُٗ٘ ا٭ٖان

ٍ  سانٝ يِ ا٭شرتلا٠ انعًٙق  اب بؽت سانيت  ْٖيٚ نٙصيت جانيٝ     انٙاٌتيٝ ٖانتُيا

 ،ٍَٗ بو سانٝ يِ ا٧شرتلا٠ انعفهٚ ٖاهلد٠ٖ انأْين ٧ٖ ٘غٙل فٙٓا انٗعٚ

ـييع  أإٔ اذتانييٝ ّ ْييإؾت انتييدثر با٭عتييا٠ ٖانييتهاؽت، فيي بييرب يييا ٘كييّٗ أفٓييٗ 

 َصاَٙٝ. سا٧ت انُ ض ا٭

 
 :أُواع اهتِويٍ املػِاطيػي

 اهتِويٍ املػِاطيػي اهؿدصي .أ

 ،ّ انتٌُٗ٘ انتغُا ٙصٚ نٔ َٗعاّ: عاٍ ٖلاؿ، ٖانجاَٚ ْٗ انتعرٖ  

  ٚ ٗٻٍ ييِ انعيخؾ بي       ،ْٖٗ انتٌُٗ٘ انتغُا ٙصيٚ انعخؽي ّ دسٙيح ٘ټهيل انتُي
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ّ ظتهيض  دٖبي  ،ٖ أٛ ظي٠ٚ آلير  كٚ ٧  فيغىت عهٙئ ي٨بصئ أ    ،زرارٕ ٘رلٚ 

ثٌ ٘ردد  ،ؾت َاټٝ يعُٙٝ ٖانتشد٘ق فٙٓا ٖ٘ټهل ئُ انٌُتر  ،عهٞ كرشٚ يج٨ڀ

ٍ .. ا٫ يِ ببٙيو )ا٫ّ    ،عهٞ يصايعٔ كهًات وا إفي  ،..( ّ..   ا٫ ّ شيتُا

 بٔ  درظتٙاڀ ٘دلو وت سانٝ ٍَٗ يغُا ٙصٙٝ. 

ٌ   سد انعهًا٠: وْبت أ باى  ،انكيب ٜ  ؾت يٍُٗ ظٓ  وت  سيدٟ انعٗاؼي

ّ أفااى نٚ: ناد بهغت بدر ٚ وت انتٌُٗ٘ انتغُا ٙصٚ  ؾت دردٝ أَين اشيتټٙب  

ٗٴأ  ٍ أٛ ظخؾتَ

 ّ  ُٗيينتأفاهت نٔ: نكُل ٧  صتټٙب 

ٚٴ يهٙٴاڀ ٖباى:  ٘اٗى فٌُتر  ٚٴتت بانُصبٝ  ّ  ُٗقتل بصٙىت دداڀ ن  ن

شييانٙبٔ دثييٌ بييد٠ ب  ،يايييلأايياى نييٚ: اؼييعد عهييٞ انصيير٘ر ٖسييد      ف

عهِ عِ أثٌ  تتٖمل ٘ هض ،ظد٘داڀ ّ عر  عرباڀأؾت  شاٖى دٓدٕ انتعرٖفٝ، ف

ٔ  ف ،عذييسٕ ٖاشييتغرابٔ َييين كُييت   :صييدنين عييِ انصييرٴ؟ ففييشكت ٖبهييت نيي

فكٙي    ،ْو انبٙيت  أ٘ات ابت٨ٖٜ ا٫٘ات انارآَٙٝ ٖاندعا٠ ٖرٖ يتصهشاڀ

 ؟ّ  ُٗيين يب ونلأقتكِ نل 

 

 هوجٌآري اهعاَ اهتِويٍ املػِاطيػي .ب

ٌ   آ نكِ ُْام َٗعاڀ ٚ ْٖيٗ انتُيٗ٘   ،لير ييِ انتُيٗ٘  ،(1)ٍانعيا  ٌ انتغُا ٙصي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .انتصًٙٝ بانتٌُٗ٘ انعاٍ  عتًد عهٞ  سدٟ يربرات ث٨ثٝ: فهص ٙٝ ٖعهًٙٝ ٖنغٗ٘ٝ (1)

ٝ  يٖنييٗ وت ادتًهييٝ    يؾت جتييرد انييرٖأ    أييا ان هصيي ٙٝ فتصيتُد              « سٙييح  كييّٗ ا٩رٖاأ عهيٞ ْييإٔ انٌُتر٘يي
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بييو ٘عتًييد عهييٞ  يير  أكجيير يرَٖييٝ  انصيياباٝ، ؾت يجييو انټيير  ْٖييٗ ٧ عتتيياز 

ٝڀأٖأٖشب َټاباڀ ٖ ّ بابهٙيٝ  بيد عؽاب ٖانُ ض ثبت عهًا٠ ا٩أفاد  ،وكٞ فاعهٙ

 َصاّ ا٧شتٙشا١ٙٝ  اٟٗ ٖ عتد عُديا ٘بتهٞ بدسد ظ٢ٙؽت:  ا٭

 ٚ.  دٓاد انبدَا٭ .1

 دٓاد ان كرٛ.ا٭ .2

ٗٴ ّ أٖنأا جتد  يّٗ  ُٗقتاڀ ظخؽيٙاڀ ْيٗ   سدٟ انټر  انيت ٘صتخديٓا انتُ

ّ  ،ٖانا س ث٨ثٝ ث٨ثٝ َياز٧ڀ  ،انعد  ُازنٙاڀ ثيٌ   97ثيٌ   100٘ايٗى نئ: بيو     كيد

ٔ  ْٖكأا، ْٖأا ا٩ 91ثٌ  94 كًيا ْيٗ ٖاـيض،     ،ير يرْق نهأِْ ٖزتٓيد ني

ّ انصيٙټرٜ ٖاهلًُٙيٝ عهٙئ    إفي  ،اددٓي وا أؼيٙل با٭  ّ ان كير   ٖفهص ٝ ونل: 

 .شتكّٗ شٓهٝ ٖهتكُٝ، ٖان هص ٝ ْٚ ْٚ وت انتٌُٗ٘ انعاٍ نكِ بعكو آلر
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ب أّ كيج اڀ  غ  ستدٖدٜ بانتكاّ، ٖ٘كّٗ هلا ـتاط يباظر يب كافٝ ا٩ظيٙا٠ انتاد٘يٝ ا٩ليرٟ، ٖيي     

 ؾت جترد انرٖأ  ٧ أَٔ ٧ دنٙو عهٞ ونل، بو اندنٙو انُاهٚ عهٞ عدئ. يِ ان ٨ش ٝ وْبٗا 

ؾت  ٖأيا انعهًٙٝ  فتصتُد عهٞ أّ اجملاى انتغُا ٙصٚ نٮَصاّ ٧ ٘اتؽر عهٞ ا٩ را  احملٙټٝ، بيو قتتيد   

ؾت ستاـيرٜ أٖ   شيتًاب  يد٘ات ٖاشعٝ دداڀ، بد  عًو ععرات ا٩نٗ  يِ ادتًياْ  احملتعيدٜ ن٨  

ٖ غ  ونل، فٓٚ ٌَت  ـتٗديات انبشير انييت حتيدخ عُيد  نايا٠       أيعاْدٜ فٙهٌ أٖ عرض يصرسٚ 

ؼخرٜ، فإّ اندٖا١ر انتتتانٙٝ شتصتًر وت اذتدٖخ، رغٌ ا٧بتعاد عِ انتُاټٝ انتركس٘ٝ، نكيِ كهًيا   

ؽيادرٜ ييِ دصيٌ أٖ    ّ ا٩يٗاز انتغُا ٙصٙٝ ان ابتعدت أكجر ـع ت أكجر، بو  دعٚ ْإٔ انٌُتر٘ٝ 

يخ ا٭َصاّ،  ُتاو ستٞ عرب دٓاز انته از، فإَٔ كًيا ُ٘ايو انؽيٗت ٖانؽيٗرٜ ُ٘ايو أ٘فياڀ َصيبٝ        

ؾت ا٩دنيٝ   يٗاز انتغُا ٙصيٙٝ ٖغ ْيا عيرب ا٩ثي ، ٖني٢ِ افتايرت ْيإٔ انٌُتر٘يٝ         ؼغ ٜ دداڀ يِ ا٩

ٗ     يرغٌ  دكد بعض عهٙٓا   ياندايغٝ   دئ انجانيح، ْٖيٗ    فإّ ٖدٔ انتصيًٙٝ شيٙعتًد سؽير٘اڀ عهيٞ ان

كتيو انتٌتياْر انتعب ٘يٝ    أانب٨غٙٝ ٖانهغٗ٘ٝ، ْٖٗ يِ باب ا٧شتعارٜ، ْٖيٗ بياب ٖاشيب ٘عيد ييِ      

 ادتًانٙٝ.
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ٖونل ْٗ يا ٘ايٍٗ   ،با٭دٓاد ي  ٖنٙض ان كري وا أؼٙل انبدّ   ٖكأنل 

ّ انتعيانٌٙ انٗثُٙيٝ   إٖيجهٔ انتكا٠ ٖانتؽد٘ٝ عُد يعيركٚ يكيٝ، في    ،بٔ انؽٗفٙٝ

ٖنيأا ٘ايٍٗ انؽيٗفٙٝ بيانربؾ ٖانتًا٘يو      ، ٖانفانٝ  رتكس بعكو أبٟٗ عُد١يأ 

ستييٞ ٘صيياىت  ي   كًييا ٘عييربّٖ عُٓييا ي   ؾت سانييٝ انٗدييد ّ ٘ؽييهٗا أؾت  انعييد٘د 

 رض يِ ظدٜ انتعل ٖا٭رْا  وت ظبٔ غٙبٗبٝت ؾت ا٩ سدٌْ أ

 و بد ٘ټهل ئُ ادتهيٗط   ،ٌَٖت  ونل صتدٕ وت  ر  انتٌُٗ٘ انعخؽٙٝ

 ٔ.  زَٔ هتا ٘صٓو انصٙټرٜ عهَٙصاّ  ٗأَ ٘ اد ا٭; ٩،عهٞ انكرشٚ اهلساز

   ٚ ّ انعيٙټاّ يعهيٌ ادتيِ    ٩ ،ٖدْٗر ْإٔ ا٩عًاى ْيٗ ديْٗر ظيٙټاَ

ْٖٗ ٘عر  انكج  يِ ا٩ييٗر انييت ظتيأب ييِ ل٨هليا       ،لرِٖ٘انعٙا ؽت ا٫

 .(1)ٍ، ٖانتٌُٗ٘ ا٭عتا١ٚ انعاٍانعا ؾت انُار، ٖيُٓا انتٌُٗ٘ انتغُا ٙصٚ  باعٔ أ

 

 ائي هوجٌآريحئًِج اهػطب يف اهتِويٍ اإل

اشتخدٍ  رباڀ كج اڀ ٖأشانٙل عد٘دٜ ييِ  ير  انتُيٌٗ٘     أيا انغرب فاد

، ٖفتټاڀ آلير ييِ انتُيٌٗ٘ َصيًٙٔ انعياٍ ا٭عتيا١ٚ       يكًا شبق   يانتغُا ٙصٚ   انعاٍ

وت سد وا ٓا، ٖ تابب  يؼادبٝ كاَت أٍ كاوبٝ   يانأٛ ٘عتًد عهٞ  دث  انتعهٗيٝ  

ا ٙٝ، باعتبارْا هتا ٘اتشٌ انيأِْ، ٖ٘عيكو   انتعهٗيات ٖ كا  ٓا ٖ دث ا ٓا انأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ان ر  بؽت انتٌُٗ٘ انتغُا ٙصٚ انعاٍ ٖانتٌُٗ٘ ا٭عتا١ٚ ادتًياْ ٛ أٖ انعياٍ، ْيٗ أّ ا٩ٖى ٘عتًيد      (1)

، أيا انجياَٚ فٙعتًيد عهيٞ بيٜٗ انتعهٗييٝ      عهٞ اشتخداٍ أٖ   عٙو اجملاى انتغُا ٙصٚ نهذصٌ أٖ انتخ

أٖ انتعرفييٝ بُ صييٓا، فانتييدث   ييارٜ ٘كييّٗ نهؽييٗرٜ انأُْٙييٝ بييأا ٓا، ٖألييرٟ ٘كييّٗ باييٜٗ انييُ ض     

 ٖـتٗدا ٓا ان ٙس٘اٖ٘ٝ.
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 .َٗعاڀ يِ أَٗاب انٗدٗد انأْين انأٛ ٘عا٘غ انعخؾ وت دالهٓا

ّ انغيييرب قتټييير انُييياط أييييا ٘عيييٓدٕ ادتًٙيييب ييييِ   :ا٩شيييانٙل ٖييييِ

كيٚ ٧  بايٞ    ،بيو ٘ايأفٌٓ بصيٙو ْيادر ييِ انتعهٗييات       ،بانتعهٗيات انتخته ٝ

بكيو يييا ٘اياى نيئ عيِ  ر٘ييق     اڀ٧ ظيعٗر٘  فٙتييدثرّٖ ،هليٌ فرؼيٝ انييت ك  أبيداڀ   

 .َرتَٙيت ٖا٩بييراؿ انتدزتييٝ ٖان فييا١ٙات ٖانكتيل ٖانؽييش  ٖغيي  ونييل  ا٭

ٌ  أٖفهيٌ   ،ٖؼٗرٜ ٖرا٠ ؼيٗرٜ  ،فًعهٗيٝ بعد يعهٗيٝ ْٖكيأا  هايؽت    ،ثير فهي

كيٚ ٧ ٘بايٞ نئ ٖبيت نهتدييو       ،عتا٠ ظتٓد ان كر ٖعتاؼرٕ يِ كيو ادتٓيات   ٖ

  .(1)ٖانتًشٙؾ ٖانتدبر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

جصل  ؽٗر )بٙ  بٗرد٘ٗ( ي٦ن  كتاب )انته سّ٘ٗ ٖآنٙات انت٨عل بانعاٗى( مل  عيد اناُيٗات    (1)

فا١ٙٝ يُٓا، زترد بُٗات  ادٍ براير نهتصهٙٝ ٖانتجاٙ  فايىت، بيو   انته سَ٘ٗٙٝ، ٖبعكو لاؿ ان 

دتًييياعٚ وت أؼيييبشت ا٩دٖات ٖانٗشيييا١و ا٩كجييير يصييياًْٝ ٖفاعهٙيييٝ وت انفيييبىت ٖانيييتشكٌ ا٧ 

انعُيي  )اجملتًعييات اذتد٘جييٝ. ٖ بعيياڀ نهً ٓييٍٗ انييأٛ ٘ادييئ، فٗشييا١و ا٭عيي٨ٍ أداٜ يييِ أدٖات      

 ٛ نصييا١دٜ ٖانتًُٓٙيٝ، ٖسٙييح  ايٍٗ بتصييٙ ْا لديييٝ   دتًاعٙيٝ ا انييأٛ  صيتغهٔ انټباييات ا٧  (انرييس

نتؽاذتٓا ٖيكتصبا ٓا. ٖجكيٌ  يدث ٕ انٗاشيب ٘عتيرب أّ انته س٘يّٗ بآنٙا ئ انتعايدٜ ٧ ٘عيكو لټيراڀ          

عهٞ يصتٟٗ ا٭َتاز انجااوت، يِ فِ ٖأدب، عهٍٗ، باَّٗ فشصل، بو بيات ٘ٓيدد أ٘فياڀ اذتٙياٜ     

 انصٙاشٙٝ ٖاندقتارا ٙٝ.

انته سّ٘ٗ بعًو انصشرٜ، ف٠٧٦ٓ ٘اٗيّٗ بعًهٌٓ انأٛ دْٗرٕ دأب ا٧َتبيإ   عًو (بٗرد٘ٗ)ٖ٘عبٴٔ 

 ّ ديس٠ ييِ انعًيو انرييسٛ نهته س٘يّٗ، ْيٗ عًيو ييسدٖز          .ضتٗ ظ٠ٚ آلر غ  انأٛ ٘اٗيّٗ بٔ

انتٓاٍ، ٌ٘تٓر ٖغت يٚ، فًيج٨ڀ عهيٞ يصيتٗٛ انتعهٗييات ٘ايٍٗ انته س٘يّٗ عهيٞ ديأب ا٧َتبيإ ضتيٗ            

ألرٟ. ٖ وا يا مت اشتجًار شاعات انبيح انجًُٙيٝ ييِ أديو أظيٙا٠      أسداخ يِ أدو  ل ا٠ أسداخ 

 افٓٝ دداڀ ٖفارغٝ دداڀ، فإّ ْإٔ ا٩ظٙا٠ انتافٓيٝ ْاييٝ ديداڀ بانايدر انيأٛ خت يٚ فٙئ أظيٙا٠ مثُٙيٝ          

 بان عو.
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ٔ   سدٟ ٖناد كاَت ْإٔ  ْٖيأا ييا    ،أدٖات شٙټرٜ انغرب عهيٞ ظيعٗب

    ٌ ٌ     ،كع  عُئ عيدد ييِ عهًيا١ٓ  ،ٖكتبيٕٗ وت كتيبٌٓ ٖيايا٧ ٌٓ ٖدراشيا ٓ

ٖ أټار بانتعهٗييات انر٘اـيٙٝ ٖانتعهٗييات انكَٗٙيٝ ٖانتعهٗييات ا٭باسٙيٝ       فا٭يٱ

ٜ  عد يِ ا٩دٖات انصٙاشٰٙٝ٘ ،يِ انغح ٖانصًؽت ،غ  ونل وت عيامل   نهصيٙټر

ٌ عهيٞ انُياط ٖا٩   ْا٨١ڀ ٖـغټاڀ َٖ صٙاڀ فكر٘اڀ دٓاداڀ  ٘صبل٩َٔ  ،انٍٙٗ  ،يي

 ٛ ؾت اهلًُٙيييٝ  بيييرب أفٙكَٗيييّٗ  ،٧ٖ ٘صيييًض هليييٌ بيييانت ك  اهلييياد٤ انتيييرتٖ

بعياد ٖل ا٘يا ٖزٖا٘يا    أ و ٧  باٞ هلٌ فرؼيٝ نهتشاٙيق عيِ     ،ٖانصٙټرٜ عهٌٙٓ

أوْياّ   كًا أرادْٖيا وت  ،فتتكرط انتعهٗيٝ انبا هٝ ٖانتس٘ ٝ ،ٖسٙجٙات ا٩يٗر

 .(1)نعايٝا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يييٗرزا ( ي٦نيي  كتيياب )انت٨عييل بييانٗعٚ( عييِ أٛ َييٗب يييِ انتييدث  وت  يو )شيي دٚ بييرٕ   ١٘تصييا (1)

ددٕ بؽ تٔ  ٨عباڀ؟ ٖأـض أّ انكهًٝ َ صٓا حتًو ؼبغٝ شهبٙٝ،  َُا َريس يِ شهٗكُا ْٗ انأٛ ضت

ل٨هلا  ؾت ونل انتدث  انأٛ ٧ ٘رـُٙا، ٖانأٛ عترـُا عهيٞ اناٙياٍ بتؽيرفات صتيد أَ صيُا يعٓيا       

 لاشرِ٘، ٖأسٙاَاڀ لتاٞ.

ٜ انٙيد بانتعاييو   ْٗ اشتعارٜ، ٖ٘صيتخدٍ بيانتعُٞ اجمليازٛ، يٓيار     ي بعاڀ نتٗرزا   يكًؽټهض   (انت٨عل)ٖ

يب ا٩ظٙا٠ حتٗنت وت ْإٔ ا٧شتعارٜ  ؾت حتكٌ ياْر بانُاط، يع اڀ  ؾت أّ ْيأا انت ٓيٍٗ عتيد يُيأ     

انبدا٘ٝ يِ زتًٗعيٝ أشيانٙل انيتشكٌ انت ٓٗييٝ عهيٞ أَٓيا  ٨عيل،  و ٘رييس بئ فايىت  ؾت انيتشكٌ            

 انترتافق بانتٓارٜ أٖ ستٞ انتشكٌ ارت ٚ.

بانعاٗى ٖا٩فكيار ٖانتٗدٓيات، كاَيت وت     (انت٨عل)انتًٓٝ وت  ټٗر ٖ٘رٟ عهًا٠ انُ ض أّ انترسهٝ 

، انعيايهؽت بد٘يدٌ٘ٓ ييِ    (انصيشر )اند٧نٝ بٓإٔ انكهًٝ عهٞ هتارشٚ أ٧عٙل ارتداب أٖ يا ٘عر  بي

، (يٓيارٜ ا٩٘يدٛ بي٨ أٛ استٙياى    )غ  أدٖات يعادٜ، ٖ٘ر كس فِ ٠٧٦ْ انتًجهؽت انتتيبعؽت نعيعار   

َتبييإ انبعيير٘ؽت، أٛ عهييٞ يعرفييٝ َ صييٙٝ ا٭َصيياّ، ٖعتاييق ٧عييل    عهييٞ لؽييا١ؾ ا٭درام ٖا٧

ِ    (STEREOTYPE)سؽت ٘صتغو انؽٗر انًُټٙٝ  انصشر صتاأ  دث ٕ،         «، انُ صيٙٝ نيدٟ انتعياْد٘
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 تباعهأل لواملػِاطيػي حيائئًِج اهصوفية يف اهتِويٍ اإل

ٖانؽٗفٙٝ انتُشرفٝ  اٍٗ ؿتجو ْيأا ا٭عتيا٠ ٖانيتهاؽت انتصيتًر ٖانتتٗاؼيو      

٩    ٝ فًيج٨   ، باعٌٓ عرب  كرار اندعاٖٟ اهلر اٙيٝ انكيربٟ ٖانكراييات انغر٘بي

ٚ   أ٘اٗى  ٚ  أشيبشاَٚ شيبشاَٚ ييا    ): (1)بيٗ ٘س٘يد انبصيټاي ٖوت  ،(عٌتيٌ شيهټاَ

ٔ     )لر ٘ايٗى:  آيٗـب  ٔ    ،كُيت أ يٗ  سيٗى انبٙيت أ هبي  ،فهًيا ٖؼيهت  نٙي

 .(رأ٘ت انبٙت ٘ټٗ  سٗنٚ

ٖسذذييت انجاَٙييٝ  ،سذذييت أٖى سذييٝ فرأ٘ييت انبٙييت)ٖبيياى أ٘فيياڀ: 

انبٙييت ٧ٖ  ٖسذذييت انجانجييٝ فهييٌ أرٯ ،فرأ٘ييت ؼيياسل انبٙييت ٖمل أر انبٙييت

     ٌتييٌ يييِ نييٗا٠   عأّ نييٗا١ٚ  ٖاهلل ): ٘فيياڀأٖ٘اييٗى  ،(3()2)(.. ؼيياسل انبٙييت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «

ٗڃٴّ ندٌ٘ٓ ٌْٖ ا٭درام، ٖ وا كياّ انتًجيو     يعتتاڀ اَتبآٌْ ٖسارفاڀ، ٖي٦ثراڀ وت شتٙهتٌٓ، بدّ ٘ك

إّ اكتعيا  انت٨عيل ٘ؽي  ؼيعباڀ ديداڀ، ستيٞ نيٗ كياّ انعيكاكّٗ ا٩وكٙيا٠           يتًتعاڀ باذترفٙيٝ، في  

 ٌُ٘ترّٖ بكايو أعٌُٙٓ.

ؾت  كُٗنٗدٙييا انييتشكٌ بصييهٗم انُيياط، َعييدت   ؾت أَيئ سييؽت دلهييت ْييإٔ ان ُييّٗ   ٖ٘عيي  )يييٗرزا( 

اشتعارٜ انت٨عل ؿتعُيإ انتعاؼير، أٛ بؽي ٝ برزتيٝ آرا٠ ادتًياْ  ٖ ٗدٓا ٓيا ٖأيسدتٓيا، ٖستيٞ         

 انُ صٚ، نغرض اذتؽٗى يُٓا عهٞ انصهٗم انأٛ عتتاز  نٙٔ يِ قتتهل ٖشا١و انت٨عل. ٖـعٓا

 .ٌَٓ ٘عتربَٖٔ بد٘صاڀأْٖٗ يِ كبار انؽٗفٙٝ ٖيِ أًٌْٓ ستٞ  (1)

 .333ؿ ي: ابِ ادتٗزٛ ي  هبٙض  بهٙض( 2)

(3)     ٖ أَئ   ْٖٗ ٘ريس بأنل  ؾت أَٔ ْٗ اهلل  عاؾت عِ ونل، فكٙ  ٘كّٗ نهبٙيت ؼياسل ستيٞ ٘يرإت أ

٘ريييس  ؾت ٖسييدٜ انتٗدييٗد، ْٖييٚ  س٘ييد عهييٞ ٖسييدٜ انٗدييٗد، ٖ ّ كييو ظيي٠ٚ ْييٗ اهلل  عيياؾت،  و   

انٗدٗد ٖاسد بانٗسدٜ اذتاٙاٙٝ اذتاٝ انعخؽيٙٝ،كًا ؼيرٴأ بيأنل، يي٨ ؼيدرا وت اجملهيد انجياَٚ        

 تفرادب ،يِ ا٩ش ار



 66 ومباظث آكحراف صئ الضاللمـا 

 ت.ت(ستًد 

ٚ  بيد بِ ادتٗزٛ وت كتابٔ ) هبٙض  بهٙض(: ا٘اٗى ٖ ِ  سكي ٚ  عي  ز٘يد  أبي

 . ْأاتت ضتٗ أٖ يربعيت بټر  ٩  دَٓا رأ٘تٓا ن٢ِ ٖاهلل انُار؟ ٖيا: باى أَٔ

ّ   اڀكا١ُي ،ٖيِ باى ْيأا  )بِ ادتٗزٛ: اثٌ ٘عال  فٓيٗ زَيد٘ق    ،ييِ كيا

٩ّ ييِ ٘ي٦يِ بيادتِ ٘اعيعر وت      ،ْٗاّ نهع٠ٚ مثرٜ ادتشدفإّ ا٭ ،ظتل بتهٔ

ٖيِ ٧ ٦٘يِ ٧ ُ٘يسعر، ٖرؿتيا بياى: ٘يا ديِ ليأَٖٚ. ٖيجيو ْيأا          ،انٌتهًٝ

اناا١و ُ٘بغٚ أّ ٘ارب  ؾت ٖدٓٔ مشعٝ، فإوا اَسعر بٙيو نئ ْيإٔ ديأٖٜ ييِ      

 .(2)(1)فًا بانل بانُار( َار

 

 حيصض ًّ اهصوفية اإلًاَ اهلازي 

نرازٛ بصُدٕ عِ ستًد بِ كًا رٖٟ احملدخ اناًٚ عِ انصٙد ير فٞ ا

وت  هلييادٛ عهييٚ بييِ ستًييد ااذتصيؽت بييِ أبييٚ ارتټيياب بيياى: كُيت يييب   

ييٌُٓ أبيٗ ْاظيٌ ادتع يرٛ،      ،فد إ كتاعٝ يِ أؼشابٔ ،يصذد انُيبٴ 

ثييٌ دلييو انتصييذد كتاعييٝ يييِ  ،ٖكيياّ رديي٨ڀ بهٙغيياڀ ٖنيئ يُسنييٝ عٌتًٙييٝ عُييدٕ

ِ   ،انؽييييٗفٙٝ            و، ٖألييييأٖا بانتٓهٙيييي  ،ٖدهصييييٗا وت داَييييل يُيييئ يصييييتد٘ر٘

فييإَٴٌٓ له ييا٠ انعييٙا ؽت،    ،ؾت ْيي٠٧٦ ارتييدٴاعؽت  ٧  هت تييٗا  :فايياى 

  ِ ْٴييدّٖ ٭ ،ٖشترٴبييٗا بٗاعييد انييدٻ٘ اسييٝ ا٩دصيياٍ، ٖ٘تٓذٴييدّٖ نتؽييٙٴد   ر٘تس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .عِ  هبٙض ابهٙض ٧بِ ادتٗزٛ َا٨ڀ ،ٖرادب ش ُٙٝ انبشار يادٜ ؼٗ  (1)

 : انباب انعاظر.ي ٧بِ ادتٗزٛ ي  هبٙض  بهٙض (2)
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ًٰراڀ، ٧ ٘ٓهڂهيّٗ  نڂيا   ٗٴعّٗ ٰعًراڀ ستٴٞ  دبٴخٗا نٮكا  ٰس نغيرٖر   ا٩َعاٍ، ٘تذ

ًٯي٪  انُاط، ٧ٖ ٘اهڂهّٗ انغيأا٠  نڂيا   ، (1)  انعٵصياط ٖاليت٨ط بهيل انيدٵفُاط    نٵ

وت ادتييلٴ، أٖرادْييٌ  ن١٨ٌٙٓو١٨ٌٓ وت اذتييلٴ، ٖ٘ټرسييٌَٗٓ بييديإٰ٘كهڂًييّٗ بيي

انييربؾ ٖانتؽييد٘ٝ، ٖأوكييارٌْ انرتَٴييٌ ٖانتغُٙييٝ، فيي٨ ٘تييبعٌٓ  نڂاانصيي ٓا٠ ٧ٖ 

ًٯِ وْيل  ؾت ز٘يارٜ أسيدٶ ييٌُٓ سٙٴياڀ أٖ يٙٴتياڀ       ،٘عتادٌْ  نڂااذتًاا٠ فكدَٴًيا   ،ف

ٖيٯِ أعاّ أسداڀ يٌُٓ فكدَٴًا أعاّ  ،ز٘ارٜ انعٙټاّ ٖعبادٜ ا٩ٖثاّوْل  ؾت 

 .(2)«٘س٘د ٖيعاٖ٘ٝ ٖأبا ش ٙاّ

ٖانتكيييرار انتكجييي    ،ّ انيييربؾ ٖانتؽيييد٘ٝ ٖانتكيييا٠    

كهيٓا  عتًيد عهيٞ فهصي ٝ      ،يټار بانتعهٗييات ٌَٖتا١رْيا  نبا هٝ ٖا٭انهدعاٖٟ 

  .عتا١ٚانتٌُٗ٘ ا٭

 ،نتاوا انت٨٘ؽت ييِ انُياط   :ْٖٚ نص٦اى انتټرٖأا ُْٖا  ُذهٚ نُا عادٜ

ذتيياد ٖا٩د٘يياّ ٖان ٵيير    ٦٘يُييّٗ بارترافييات ٖا٭  ،مل ٘كَٗييٗا بانتهٙييارات  ّٱ 

 ؟انفانٝ ٖانتُشرفٝ

ّ انكج  يٌُٓ لاـيب ٧ ظيعٗر٘اڀ   أ ،ناد ًتٓر بٗـٗأ هتا شبق 

ٍٳ    .عتا١َٚٗاب انتٌُٗ٘ ا٭أؿتخته   عتا١ٙاڀ أٖ يُٗ

 تانٙٝ عربٜ ٖظاْد:ذتادثٝ اناٖوت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٛٴ. نصاّ انعرب (1)  )دفُض(. 85ؿ  6ز  :اندٵفُاط: ا٩لتق. ٖبٙو: ا٩لتق انبأ

ٖيُٓياز انرباعيٝ وت ظيرأ َٓير      /107ؿ 1ز :اهلدا٘ٝ نعٙعٝ أ١ًٝ اهلدٟ )ظرأ أؼٗى انكاوت( (2)

 .16ؿ 14ز :انب٨غٝ
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 !اهعاَاهتِويٍ املػِاطيػي  لومماضغةاملطتاض 

كياّ ُْيام بعيض     ،سٙح كاَيت يصيتعًرٜ  ابعيٝ نرب٘ټاَٙيا     ،ف ٚ اهلُد

سدٌْ أّ  ٖيُٓا:  ،٘اٗيّٗ بدفعاى غر٘بٝ ي٧ٖ زانٗا   يانتر اـؽت ٖانتععٗوِ٘  

ّ       كاّ ٘يد ٚ   ٖيعئ سبيو ٖكيٙض     ،ؾت باعيٝ فٙٓيا زتًٗعيٝ ييِ انُياط ٘ت رديٗ

فٙباٞ اذتبو ٖاب ياڀ   ،أياٍ انُاط، ؾت ا٩عهٞ وت ان فا٠ اذتبو ف يٚ  ،وٖ  

ٔ  بيد بان فا٠، ثٌ كياّ ٘يدير انټ يو     يعهااڀ عًٗد٘اڀ وا اعيت٨ٕ  إفي  ،ّ ٘ؽيعد عهٙي

 ٘فياڀ أله  انټ و فٙغٙل  ، ٖبعد الت ا٠ انټ و، كاّ ٘ؽعد انتر اضالت ٞ

ٰ ايأ  ييِ    ٖييِ ثيٌ كاَيت    ،ؼرا  انټ و يبعدٕ   ي ٘صًب انُاطستٞ  ن رتٜ،

رض، ثٌ بعد ونيل  ؾت ا٩ ا٩عهٞ أعفا٠ انټ و انتاټعٝ ٖانتدياٜ بټعٝ بټعٝ 

ّ  ،كاّ انُاط انفادٴّٗ وت انؽيديٝ ٖانبكيا٠    ،ُ٘يسى ييِ اذتبيو    انتعيعٗو  ٘يرٖ

وا بانټ ييو إٖ٘ٓييسٕ فيي ،عفييا٠ انتتبعجييرٜ ٖ٘فييعٓا وت انكييٙضفٙاييٍٗ بتذًٙييب ا٩

 ؼشٙشاڀ. غترز شانتاڀ

ٖكياّ   انٝ اَبٓيار ييِ ؼيُٙب انتعيعٗو،    ٖكاَت  صتٗنٚ عهٞ ادتًٓٗر س

ٔ كياّ   كو يار٥٘تٔ نتا سدخ ب بعد ،أكجرٌْ ٘أعِ ٌ  انتر ياض  ٘اٗني نكيِ   ،هلي

 أنلؾت نُدّ نٙاٍٗ ب  انتر اضدعٗا  ،انعهًا٠ نتا ظاْدٖا ْإٔ انٌتاْرٜ انغر٘بٝ

ٛ   ،أيايٌٓ ّ   ،فاشيتذاب نهتشيد  ٖعُٙيت باعيٝ كيربٟ ديداڀ     ،ٖشيافر  ؾت نُيد

ييييِ انعهًيييا٠ ٖانبييياسجؽت ٖانؽيييش ٙؽت   4000ٖسفييير ييييا ٘ايييارب   ،نيييأنل

 ،عًيياى أيييايٌّٓ بيياٍ انتر يياض بٓييإٔ ا٩ٖانغر٘ييل أ ،ٖانتٓييتًؽت بٓييأا انعييدّ
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 فاَبٓر ادتًٙب ؿتعاْدٜ ْأا انتٌُتر انرْٙل.  

ي ييب انعهيٌ بيدّ    سٙح كاَٗا بد ٖـيعٗا كياي ات نهتؽيٗ٘ر،     ٖنكِ انعهًا٠ 

ا هعيٗا   ي  ٓيا يغُا ٙصيٙاڀ  نٙض هلا َ ض ٖرٖأ كٚ قتكِ انتيدث  عهٙٓيا ٖ ُٗقت   ا٧٫ت

 ،ْٖيٗ ٖابي  وت يكاَئ فايىت     ،ٌتٓيرت ؼيٗرٜ انتر ياض   فعهٞ انعر٘ىت بعد ونل، 

فشصيل ٖييِ غي     كهًيات  بفيب  ب اڀتًتًي ،ي  اذتبو ٖانټ و ٖانكٙضي دٖا ٔ  أٖيعٔ 

ِ نكُٔ بٓإٔ انكهًات ًِْٙ عهيٞ انت  ،عتدخ ظ٠ٚ آلر أبداڀّ أ ٖحتكيٌ وت   ،عياْد٘

ظاْدٖات، ْٖأا ْيٗ َيٗب ييِ أَيٗاب      ظاْدٖا يآٌَ أ نٌٙٓ خٙو ف ،بٗاٌْ انعاهٙٝ

 انتٌُٗ٘ انتغُا ٙصٚ انعاٍ. 

ٌ     وت بعيض اذتيا٧ت   بيو  ّ  ّ انتر ياض أٖ انتعييعٗو بيد ٘يْٗ  ٔ ٘ييرَٟي أ ا٭َصيا

 تتانت١٨كٝ  ُسى عهٙٔ

 

 !اهلووغة يف امللاؾفات ألو اهلصب ألو اهتِويٍ اهصاتي

 ،ٝ٘فييا ُ٘ټبييق عهييٞ يييا ٘دعٙيئ انعد٘ييد يييِ انعرفييا٠ ٖانؽييٗفٙ     أْٖييأا 

ٖ يٓهيٗط  أانيت سدثت هلٌ، ٌْٖ يا بيؽت كياوب    انتكاظ ات ٖدعاٖاٌْ عِ

٘يدلو َ صئ وت    يي  غي ٕ انؽيٗوت أٖ   ئَ   أٛ  ،سانٝ انتٌُٗ٘ انأا ٖٚ دالو وت أ

ٌ سانيٝ   ٚ  انتُيٗ٘ ٝ   ت، فانيأا   8ؾت   14ييِ   ، نتيُخ ض بټي٣ ا٩ييٗاز انكٓربا١ٙي

ٔ ّ انت١٨كيٝ  ُيسى   أٖبيد ٘يرٟ بان عيو     ،ن ا(أفٙدلو وت سانٝ ) ّ اهلل أٖ أ تعهٙي

 َٔ عهٞ سقتت. أفٙتؽٗر  ،ٖ غ  ونلأ ت عاؾت ٘كهًٔ

 .  (1)ْٖأا باب ظٙټاَٚ ٖاشب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .فرادب ،٥ٟفأ انركتاب عِ دٗاَل يِ ونل وت  اذتد٘ح س ٌتٔ اهلل بد فؽو  اسٝ انصٙد (1)
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ُا شٓب لوفطة يف ألو ،هبِة يف حائٍط  بّ عطبي: اهطغوياقوي 
  اهلعبة!

انيت  دعاٖٟ ابِ عربٚ ٖكعٗفا ٔ انكج ٜ ،ٖيِ أبرز ا٩يجهٝ عهٞ ونل

 :ان تٗسات انتكٙٝ ٔكتاب ٖيُٓا يا بانٔ وت ي٪ بٓا فتٗسا ٔت

ٖألأ ٓا بعيرٟ ييِ انهڂئ،     ،).. ٖناد رأ٘ت ر٥ٟ نُ صٚ وت ْأا انُٗب

سؽت  ،شهٌٖ صٖآنٔطٛ عِ رشٗى انهڂٔ ؼهٞ انهڂٔ عهٙٔ فإَٴٓا يټاباٝ ذتد٘ح َبٗ

ٖشهٌ:  صٖآنٔط ـرب نُا يجهٔ وت ا٩َبٙا٠ عهٌٙٓ انص٨ٍ، فااى ؼهٞ انهڂٔ عهٙٔ

فكُيت أَيا    ،فدكًهئ  ٧ نبُيٝ ٖاسيدٜ    ١ټياڀ يجهٚ وت ا٩َبٙا٠ كًجو ردو بُٞ سا»

فعبٴٔ انُبٜٗ باذتا١ىت ٖا٩َبٙا٠ بانهػت  (1)ف٨ رشٗى بعدٛ ٧ٖ َيب ، هل انهبُٝ

ًٴٞ اذتيا١ىت ُْيا     انيت باٍ بٓا ْأا اذتا١ىت، ْٖٗ  عبٙٔ وت غا٘ٝ اذتصِ. فإّ يصي

ٔ طفكياّ ؼيهٞ انهڂئ عهٙئ      ،انتعار  نٙٔ مل ٘ؽض ًتٓيٗرٕ  ٧ بيانهػت   ٖشيهٌ   صٖآني

 انُبٙؽت. فكُت ؿتكٝ شُٝ  صب ٖ صعؽت ٖمتصًا١ٝ أرٟ فًٙيا ٘يرٟ انُيا١ٌ    لامت

 ،ٖبيد كًهيت بانبُيا٠    ،نبُٝ ففيٝ ٖنبُيٝ وْيل   ٖانكعبٝ يبُٙٝ بهػت ففٝ ٖوْل 

ٖأَا أٌَتر  نٙٓا ٖ ؾت سصُٓا، فانت ت  ؾت انٗدٔ انأٛ بؽت  ،ٖيا باٚ فٙٓا ظ٠ٚ

ت يٗـييب أبييرب فٗدييد ،ْييٗ  ؾت انييركِ انعييايٚ ،انييركِ انًٙيياَٚ ٖانعييايٚ

نبُتؽت نبُٝ ففٝ ٖنبُٝ وْل ُ٘اؾ يِ اذتا١ىت وت انؽ ؽت، وت انؽي  ا٩عهيٞ   

ُ٘اؾ نبُٝ وْل ٖوت انؽ  انأٛ ٘هٙٔ ٘يُاؾ نبُيٝ ففيٝ، فرأ٘يت َ صيٚ بيد       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٖن٨ٙسٍت كٙ  ٘بدأ باذتيد٘ح انُبيٗٛ نٙيٌْٗ ادتٓياى بيدّ يكاظي تٔ يټابايٝ ييِ سٙيح انتفيًّٗ            (1)

 نهرٖا٘اتت
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فكُييت أَييا عييؽت  ُٙييل انهبُييتؽتتت ٖكًييو   ،اَټبعييت وت يٗـييب  هييل انهبُييتؽت

 َييٚ ٖاعهييٌ  ،ٖأَييا ٖابيي  أٌَتيير  ،اذتييا١ىت ٖمل ٘بييق وت انكعبييٝ ظيي٠ٚ ٘ييُاؾ  

 ٧ أظل وت ونل ٖأَٴًٓا عؽت وا ٚتت.  ،ٖاعهٌ  َٚ عؽت  ُٙل انهبُتؽت ،ٖاب 

 َٴٚ وت ا٧ باب وت ؼُ ٚ  :ٖاشتٙاٌتت فعكرت انهڂٔ  عاؾت ٖبهت يتد٧ٖڀ

ٍ   صٖآنٔطكرشٗى انهڂٔ ؼهٞ انهڂٔ عهٙٔ  ٖعصيٞ   ،ٖشهٌ وت ا٩َبٙا٠ عهيٌٙٓ انصي٨

  ٚ ٖوكيرت   ،َظاَذ اهللِّ بَِعزياز َوماا ذلِاَك ٖ (1)أّ أكّٗ هتِ لتٌ انهڂٔ ان٧ٗ٘يٝ بي

ٖأَئ كياّ    ،ٖشهٌ وت ـربٔ انتجيو باذتيا١ىت   صٖآنٔطسد٘ح انُيب ؼهٞ انهڂٔ عهٙٔ 

عهييٞ بعييض عهًييا٠ ْييأا انعييدّ ؿتكييٝ يييِ أْييو  ٛ هييل انهبُييٝ. فاؽؽييت ر٥ا

ٖيا  ٙت نئ انرا١يٚ ييِ ْيٗ. فانهڂئ       ، ٗزر، فدلربَٚ وت  دٖ٘هٓا ؿتا ٖبب نٚ

ًٴٓا عهٚ بكرئ ف إّ ا٭لتؽاؿ ا٭هليٚتت ٧ ٘ابيو انيتشذ  ٧ٖ    أشدى أّ ٘ت

ااَ صا بَِرَْحَ ِااِه ماان َيشاااُء َواهللّ ُذو ٖ ّ  ،انتٗازَييٝ ٧ٖ انعًييو ذلِااك ماان َفْضااِل اهللّ ََيْ

 .اَتٓٞ ك٨ئ )(2)اْلَػْضِل اْلَعظِقمِ 

َٔ وت يكاظ تٔ أٖ يُائ ٘رٟ َ صئ أعهيٞ ٖأ يٞ ٖأففيو       :ٖانغر٘ل

صيل اذتيد٘ح   ج يعٌتٌ زترد نبُٝ وت سيا١ىت   فانرشٗى ا٩ ،يِ رشٗى اهلل 

ٝ إيييا ْييٗ فأ ييي تانييأٛ َاهيئ وت دييدار انكعبييٝ انتعييرفٝ  َيئ نبُييٝ وْييل ٖنبُييٝ ففيي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٖ٘هًض  ؾت أَٔ انتٓدٛ انتُتٌتر، كًيا ٘عي   ؾت ونيل     ،٘ع  وت ْأا انك٨ٍ  ؾت أَٔ ْٗ لامت ا٩ٖنٙا٠ (1)

 يٗاـب ألرٟ، بد َتټر  هلا وت ٖبت آلر.بإظارات أؼرأ يِ ْإٔ، وت 

 كتاب )ابِ عربٚ شين يتعؽل( نهصٙد دع ر ير فٞ انعايهٚ. أ٘فاڀ رادبٖ

 .65ب 319ؿ  4ز ٚ اندِ٘ ابِ انعربٚ: حملان تٗسات انتكٙٴٝ   (2)
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َٔ ؼياد  في٨    ّ كابر يكابر ٖباى إَٔ كاوب فًٙا ٘دعٙٔ، فأٖٖاـض  بُ صٓات

َيئ يٓهييٗط أٖ ٖابييب حتييت  ييدث  انتُييٌٗ٘ انتغُا ٙصييٚ انييأا ٚ ٖٖسييٚ     أر٘ييل 

 انعٙا ؽت.

ّ أ١ًييٝ انفيي٨ى ٘صييٙټرّٖ عهييٞ أ بيياعٌٓ يييِ ليي٨ى    :

انتيياث  انتغُا ٙصييٚ ارتيياؿ أٖ انعيياٍ ٖا٭عتييا١ٚ انعيياٍ أٖ ارتيياؿ     أفتييايت يييِ

بو ْٗ  ،ْٖأا أير أثبتٔ انعهٌ اذتد٘ح، عتا١ٚ ٖانتغُا ٙصٖٚانتٌُٗ٘ ا٭ أ٘فاڀ،

فايد كياّ ان راعُيٝ ٖانبيابهّٙٗ ٖانَٙٗياَّٙٗ       ،ـارب جبأٖرٕ وت عًق انتيار٘خ 

ير انأٛ ٘كعي  شيراڀ ييِ أشيرار بايا٠ ليىت       تخديّٗ يجو ْإٔ انټر ، ا٩٘ص

وت ياابيييو ليييىت ا٩َبٙيييا٠  ،انتيييار٘خ عهيييٞ ييييرٴ ،انفيييانؽت ٖغيييٗا٘تٌٓ نهُييياط

ٖوٖٖا انتعييادس  ،ّ انترشييهؽت ْييٌ رشييو اهلل  عيياؾت أرغييٌ  ، ٖانترشييهؽت

 اذتاٝ ٖانرباْؽت انؽادبٝت 
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 اليًّ ًِاؾئ اهط          

 :لوغائى اهػيططة عوى اجلٌآريلو

 اهتِويٍ اإلحيائي *

 اخلساع *

 (1) املػاهطةلو املػّيؼ اهعوٍ *

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

انتُييٌٗ٘ ا٭عتييا١ٚ ٘عييد يييِ يُاظيي٠ٚ انفيي٨ى ٖيييِ ثييٌ ا٧ضتييرا  أ٘فيياڀ، ٖكييأنل   (1)

ٝ   ،ارتييداب، ٖنٙصييا يييِ اذتذيير   فًٓييا يييِ اذتذيير    أيييا انعهييٌ انتصييٙض ٖانتغانټيي

انتتًْٗٝ، ٖيِ يُاظ٠ٚ انفي٨ى أ٘فياڀ، ٖجتًيب ادتًٙيب عبيارٜ )ٖشيا١و نهصيٙټرٜ        

عهييٞ ادتًيياْ (، فٙؽييهض ْييأا ان ؽييو بٓييأا انُشييٗ كذصيير رابييىت بييؽت ان ؽييهؽت     

 انصاباؽت ٖان ؽٗى ان٨ساٝ.
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  عاؾت:اهلل ٘اٗى 

 ْاُء َبْقـَُفم اِر ُرََحَ اُء َظَذ اْلُؽػَّ ٌد َرُشوُل اهللَِّ َوالَِّآيَن َمَعُه َُّيِصدَّ  .(1)ُُمَؿَّ

ااْل َاااْل ُكـَب ااُ ؽُ  :ٖ٘اييٗى دييو ا يئ ًٓ اْم بِاأْلَْخَسااَُ الَّااِآيَن َضاالَّ  ِريَن َُّيْظااََم

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعا  ْكَقا َوُاْم َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ َقاِ  الدا ُُّيوَل َِك الَِّآيَن َكَػاُروا بَِآَيااِن  َشْعُقُفْم ِف اْْلَ

ْم َيْوَم الْ  ْم َفاَل ُكِؼقُم ََلُ ِْم َولَِؼائِِه َفَحبَِطْت َُّيْظََمَُلُ  .(2)ِؼَقاَمِة َوْزًكاَرِب 

 

(1) 

ٌَاّهابصائط حوي قوهٕ تعاى:  َّ َأِع  اِهَأِخَػِطي
سٗى ا٩د٘اّ انتُشرفٝ ٖسٗى ان ر  انفانٝ، ٖكٙ  ٘عاو  بشحشبق ان

شييا أٜ أانكييج  يييِ ان ٨شيي ٝ ٖانعرفييا٠ ٖيييٌُٓ انت٨٘ييؽت يييِ انبعيير ٖ ٓيا أّ ٘تبع

 ش٨يٙٝ انٗاسدٜ.  ندا١رٜ ا٭ٖ غ ٌْ ٖستٞ وت دالو اأٖانُخل انجاافٙٝ ادتايعات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .29 :ان تضشٗرٜ  (1)

 .105 ي 103: انكٓ شٗرٜ  (2)
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بعض ا٭دابات عِ أشيباب ا بياب انبعير ن٪د٘ياّ انتُشرفيٝ       ٖبد شبات

انييت  في٣    ليرٟ ييِ انبؽيا١ر   أنكُُا شيُتٗب  عُيد بؽي ٜ     ٖان ر  انفانٝ،

 .ؿتصا  انبشح ٖمثارٕ ٘ر بىت٘ات انكرقتٝ هتا ظعهتٓا ا٫

 

 ٓى املعاُس أخػط أعٌااّل أَ اهطاي اجلآى املطكب؟

ًٓ  : عاؾت٘اٗى  يَن َُّيْظََم ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخََسِ َُ نٙد ٚ ادتٗاب أَٓيٌ: ؟ 

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعا ْكَقا َوُاْم َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ َقاِ  الدا   .الَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفْم ِف اْْلَ

   ٝ ٚ  ،ُْٖٓا يعيكهٝ عهًٙيٝ يتًْٗي ٗ ّ ا  :ْٖي ْيٗ انتعاَيد    أعًيا٧ڀ  أ٩شي

أؼيُا  انُياط   ّ ٖنيٙض ادتاْيو انتركيل، ٖونيل ٩     ،عايد انتخان انعامل ان

 أربعٝ:  يِ سٙح انعهٌ ٖادتٓو

 َٔ ٧ ٘عهٌ.بدادتاْو انبصٙىت: ْٖٗ يِ ٧ ٘عهٌ ْٖٗ ٘عهٌ  .1

ّ يعرفييٝ انييدا٠ َؽيي  انييدٖا٠ ٖيعرفييٝ   ٩ ،ٖعيي٨ز ْييأا انُييٗب شييٓو  

 ْٗ َؽ  اذتو. ؿترـٔانتر٘ض 

 زاعًاڀ، بعدٍ عه٧ًٔ ٘عهٌ  ادتاْو انتركل: ْٖٗ يِ ٧ ٘عهٌ ْٖٗ .2

 َٔ ٘عهٌ.أ

 ٖع٨ز ْأا انُٗب ؼعل  ؾت سد كب .

أٛ ْيٗ   ،ادتاْو انعبٙٔ بانتركل: ْٖٗ برز  بؽت اناصًؽت انصاباؽت .3

َئ  أ% 99بُصيبٝ   ادتاْو انتركل انتعٗب دٓهٔ ببؽٙؾ َٗر، كًِ ٘عتاد يج٨ڀ

بإنغيا٠ ْيأا   نكُٔ ٘اٍٗ ، َٔ عهٞ انبا وأفاىت  %1بدردٝ  ٖعتتًو ،عهٞ اذتق
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%، ٖانكج  ييِ انُياط عهيٞ ْيإٔ     100َٔ عهٞ اذتق أٖ٘بين عهٞ  ،ا٧ستًاى

 ٖنييأا وْييل انكييج  يييِ انعهًييا٠  ؾت عييدٍ ٖدييٗد داْييو باؼيير        ;انعيياكهٝ

أٖ  انعيبٙٔ بانتركيل،   ٌَٓ يِ ْأا اناصٌ يِ أَيٗاب ادتاْيو  أبدعٟٗ  ساٙاٚ،

ّٱ انييت أٖؼيهتٔ    اتياؽير وت انتايدي   ٧ ستانَٝٔ إٖدد ادتاْو انتركل ف ٩َٔ ٖ 

  .(1)ؾت انُتا١ر انيت ٖؼو  نٙٓا ٖآيِ بٓا 

ّ انييأٛ )ـييو( ْييٗ  أٛ  ،ؾت ْييأا اناصييٌ ٖنعييو ا٫٘ييٝ انعيير٘ ٝ  عيي  

 يابؽت ادتاْو انبصٙىت ٖادتاْو انتركل.

ا٩بصيياٍ عهييٞ  أ، ْٖييأا ْييٗ أشييْٖٗييٗ ادتاسييد ْٖييٗ انعييامل انتعاَييد .4

ُاْم ُُيِْساـُوَن ُحاـًْعاَُيَْساُبوَن ُّيَ ٘ٗؼ  يِ ٖيب ونل فكٙ   تسصل انٌتاْر  َّنَّ

ًٓ يب يَن َُّيْظََم   ؟اأْلَْخََسِ

 ُْام عدٜ ٖدٕٗ نٮدابٝ َأكر يُٓا: 

، فهييٙض انتييراد يييِ  ـيياوت ٖنييٙض ساٙاٙيياڀ  ّ اذتؽيير ُْييا سؽيير    

 ًٓ يَن َُّيْظََم فتا يا  ٖ ،لصرا٩ يِ لصرْٗ ا٩، انأٛ يا ٘اابو انتعاَد اأْلَْخََسِ

أٛ انتراد ْٗ ادتاْو انعبٙٔ بانتركل انيأٛ ْيٗ انيربز      ٘اابو ادتاْو انبصٙىت،

ٗ  إ، فيرِ٘، ْٖٗ انتًصٗ  فكر٘ياڀ بؽت ا٩ ٖونيل   ،ييِ ادتاْيو انبصيٙىت    أَئ أشي

 ّ َ صٔ يعٗبٝ ٖيهٗثٝ.أكًا  ،٩ّ فعهٔ لټد

ّ ّ َهتسٍ أ  ّ  اذتؽير ساٙايٚ،    بيد لصير  ْي٠٧٦ ْيٌ ا٩   سٙيح ٘كيٗ

 .ستٞ يِ انعامل انتعاَد ،عًا٧ڀأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ت ديو( ٖفٙٔ 1)
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 بدراشٝ انتجاى انتار٘يب ا٫ ٚ: يرا٩ٖ٘تفض 

ّ ْييأا دبيي ا٧ٖى يًُٓييا ٘عهييٌ ،نييٗ كيياّ ُْييام ظخؽيياّ وت انؽييشرا٠  

ٖ  ؾت بټيياب  يير ، نكُيئ رغييٌ عهًيئ   أ (1)ؾت يصييبعٝ انټر٘ييق يتاْييٝ  ٗؼييو  

ٚ ٖ .عُياداڀ  ،أؼر عهٞ انصي  وت ونيل انټر٘يق ارتټير     ،بأنل ّ دبي ٘عتايد   انجياَ

   ٔ ٖونييل اعتًيياداڀ عهييٞ    ،ذيياٜانُ ّ بيئ بييو  ،انټر٘ييق شييانل ٧ يعييكهٝ فٙيي

 يعهٗيات لا ٢ٝ ا ًدّ بٓا أٖ بٗؼهٝ غ  يُفبټٝ  ؽٗرْا ٖثٙاٝ. 

 
 اهفواضق اهعٌوية بني اهعامل املعاُس لواجلآى املطكب

 ،َئ عيامل  أادتاْيو انيأٛ عتصيل    ي ن ار  بيؽت انعخؽيؽت    اشُذد ُْٖا 

ٗكٔ ْيأا  بصه َٔ عتصِ ؼُعاڀأّ ادتاْو انأٛ عتصل إف ،كب اڀ ي  ٖانعامل انتعاَد

كجير لصيارٜ يُئ ييِ     أٖ ،ييِ انعيامل انتعاَيد    سيا٧ڀ  أهلٗ أشٗ ،انټر٘ق ارتا ٣

 :عدٜ دٓات

 ؾت شيت٦ٖى  نتصي  انيأٛ   اٖ٘صيرب وت   (2)ٰ٘غٵيأٸ انصي    أَٔ يِ دٓٝ ا٩ٖؾت:

 ّ بأنل انُذاٜ.أ٩َٔ ٘تٌْٗ  ;شربأ ؾت انتصبعٝ ٖاهل٨م فٙٓا انٗؼٗى 

تب بانتباْر ٖانتُاًتر ادتًٙهيٝ  َٔ شٗ  ٧ ٘تٗب  نٙتًأٖيِ دٓٝ  انجاَٙٝ:

هلٗ وت شيرعٝ  يٚ ْيأا     ،ّ ارت٨ؿ يِ ا٩لټاردبَٔ ٘عتاد ثُا٠ انټر٘ق; ٩أ

َٓيا ْيٚ   أؾت  هل انتصبعٝ انيت  ٌْٗ  ّ ادتُٝ ٖانصعادٜ وت انٗؼٗى  ٖ ،انبٙدا٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .بركٝ نهصباب ٖاذتٙٗاَات انت رتشٝ (1)

 انتعذٌ انٗشٙىت. أٷ انص : أشرب فٙٔأغٽ (2)
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 ادتُٝ انتُعٗدٜتت

٧ ظتد داعٙاڀ أكٙداڀ نكٚ ٘غيأ   ،ّ انعامل انتعاَد يِ دٓٝأٖوت انتاابو صتد 

ٝ   َئ شٙؽيو   بدَٔ ٘عهيٌ  ٩ ،انص  بانتًٓيو   اڀبدشي ٘يرٟ  في٨   ،ؾت انتصيبعٝ انتٓهكي

ثُيا٠  أَئ ظتيد ٖبتياڀ  ٙبياڀ نكيٚ ٘صيتًتب بانتهيأات        أكًيا   ،٘ياٍ ييج٨ڀ  أٖ أنصاعات 

 انټر٘ق.  

 ٝ انيأِ٘ ٘فيشّٗ    ،ٖونل هتا ٘هاٚ انف٠ٗ عهٞ ساى أ باب ان ر  انفيان

فًٙا  ،ٌَٓ عتصُّٗ ؼُعاڀأ٩ٌَٓ عتصبّٗ  ،بكو ظ٠ٚ وت شبٙو انتعتاد انبا و

٨ ٘فيشٚ جٙا ئ   ببټ٨ّ يصهكٔ ٖـ٨نٔ، ف ملَٔ عا صتد ر١ٙض ان ربٝ سٙح 

ٖنيأا   ،بو صتدٕ سر٘ؽاڀ عهٞ ا٧شتًتاب ؿتباْر اذتٙاٜ ،٧ٖ بجرٖا ٔ ٧ٖ ؿتٗبعٔ

 ّ  د ٚ َٓا٘تٌٓ انص٢ٙٝ. أؾت  جتدٌْ أ٘فاڀ ٘ر بټّٗ بانعر  ٖانغرب 

ْيٌ ييِ    ،رْيابٙؽت ا٧َتشيار٘ؽت ا٭  أّ أكجير  : يا بد ٌ٘تٓير ٖ٘عٓد نأنل

َ صييٌٓ نٙاتهييٗا انععييرات يييِ    أفتذييدٌْ ٘ ذييرّٖ   ،انتفييههؽت انتخييدٖعؽت 

ٌ أ ْو انبٙت أ باب أيِ  ،ا٩بر٘ا٠ ٖانؽاذتؽت َٓيٌ  أيتيًْٗؽت   ،ٖ غ ْي

َٓييٌ  ٖ ،َٓييٌ ٘اتهييّٗ انتعييركؽت أٖ ك يياراڀ سييربٙؽت أٖ ،بييأنل عتصييُّٗ ؼييُعاڀ 

ٌ  ؾت ادتُيٝ شير٘عاڀ   شٙؽهّٗ بيأنل   ٌَٓ بيد ييا انيأِ٘ ٘عهًيّٗ ييٌُٓ     أ ;بيسعًٓ

ٍ  فاهًا ،عهٞ با و ٔ  أ٘صيتعد أسيد ييٌُٓ     ّأ ،بو َدر بو عيد  ،ّ ٘ ذير َ صي

 .ؾت انُار يباظرٜ نعهًٔ ؿتؽ ٕ 

كييرب ٖأعٌتييٌ عُييد  أّ انؽييديٝ شييتكّٗ إفيي ألييرٟٖيييِ دٓييٝ  انجانجييٝ:

نتٗادٓيٝ  هيل    ،ٖ شيُؽت أ يٗاى أ٘ياٍ    ،عد َ صٔأّ انعامل كاّ بد ٩ ،ادتاْو
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بانعاببييٝ انٗلًٙييٝ انيييت كيياّ عتصييبٓا ادتُييٝ   ٣ًييا ادتاْييو شييٙ ادبُٙ ،انُتٙذييٝ

 ٖانصعادٜتت

 

 بني )األخػطيّ أُفػّا( لو)األخػطيّ أعٌااّل(اهفطق 

َٓيا مل  ايو   إف ،انعر٘ ٝ فٙٓا يس٘د يِ اندبٝ نتِ  دبر ٖ  كر ا٫ّ٘ٝ  ثٌ 

ٖونيل ٩ّ انتعاَيد عاٗبتئ     ،عًيا٧ڀ ألصرِ٘ َ صاڀت بو بانت: ا٩ألصرِ٘ ا٩

نتكاّ  ،ل  عاٗبٝ ئُأ ٖكأا ظبٔ انتركلادتاْو انبصٙىت ٖانتركل أيا  ،ظدأ

نكييِ أعًانيئ ْييٚ ا٩لصيير يييِ انتعاَييد، ٖانتجيياى انصييابق ليي  يرظييد   ،دٓهيئ

انصيي  ٧ٖ ٘تًتييب  َيئ ٘غييأٴ ّ أعًيياى ادتاْييو أشييٗأ يييِ دٓييٝ أ و صتييد  ،نييأنل

كهييٓا لصييارات   ييٗ   ف ،ؿتبيياْر اذتٙيياٜ ٖ٘ ادييد ي اد٢ييٝ كييب ٜ ٖغيي  ونييل   

 رتصارٜ انعًهٙٝ أٖ انصهٗكٙٝ يِ ْإٔ ادتٓات.ا

نعهًٔ عهيٞ ييا   ّ ٘تٗب ٖ٘رتادب; أّ انتعاَد قتكِ أ انرابعٝ: ٖيِ دٓٝ

 ،ٖ ٘بتهٞ ببهٙٝأٖ ٘صتٙاٍت ٖددأَ أفاد ٘ؽشٗ ـً ٕ  ْٗ عهٙٔ يِ انبټ٨ّ،

كًا َعاْد َٖصيًب عيِ انكيج ِ٘     ،ٖ غ  ونلأظد يُٓا ألرٟ أفٙخا  يِ 

 ،َٔ عتصِ ؼُعاڀأبًُٙا يِ ٘عتاد  ،ْتدٖا وت َٓا٘ٝ انتټا يِ انتعاَدِ٘ انأِ٘ ا

ٖ ٘رتادييب عييِ أّ ٘تييٗب أ٧ غتټيير ببانيئ  ،َيئ عهييٞ سييقأنتكيياّ  ؽييٗرٕ  َيئإف

ف٨ ٖدٔ ٩ّ ٘تيٗب أٖ   ،ّ ـً ٕ ٘عًو بانفد يِ اذتق انٗابع٩ٖٚ يص ٕ،

 .(1)٧ أّ ٘د ٚ عايو لاردٚ فٙټٓر َ صٔ ٖ٘ٗبٌتٔ باٜٗ  كُٗ٘ٙٝ ٘رتادب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        « ؾت انؽيٗاب،  س ٌتٔ اهلل يٗافق نهااعدٜ، فإّ ادتاْو انتركل بد ٘ردب يا وكرٕ انصٙد ا٩شتاو  (1)
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بعيد فيرتٜ    ،ؾت انافيا٠  ّ بعض اناتهيٝ ٘صيهًّٗ أَ صيٌٓ    أصتد  ٖيِ ُْا

َٔ بد ٧ ٘صيتټٙب انُيٍٗ    ستٞ  ،ٖيا ونل  ٧ ٩ّ ـً ٕ ٦٘ربٔ ،يِ درقتتٌٓ

نئ وت َ يض    انتُبٔ ٧ ظتد  ر٘ااڀٖ (1)سٗلٱ، بًُٙا يجو ْأا انفً  ان ٗاى انهٙو

  ادتاْو انتركل.

 

(2) 

 :لوغائى اهػيططة عوى اجلٌآري

 خلساع، اهعوٍ لواملػاهطةحياء، ااإل

 
 كيف يػيطط اهُطّواي عوى أتباعٍٔ؟

 بياب  أَُا عُديا َتؽ ض سياى انكيج ِ٘ ييِ    إنص٦اى انصابق: فانُعد  ؾت 

َٓيٌ  أَيراٌْ بان عيو ٘عتايدّٖ     ،ٖ انعهًاَٙؽتأد٘اّ انتُشرفٝ نفانٝ ٖا٩اان ر  

ٖ بادتٓييو انربزلييٚ، فكٙيي  ٘صييٙټر بييادٜ أيييا جبٓييو يركييل   ،عهييٞ ؼييٗاب

  باعٌٓ؟ اانفانٝ عهٞ  ان ر 
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د ٘كّٗ بد  هيل   وا  صُٞ نتربٶ أٖ يعهٌ أٖ يرظد زنسى بُاعا ٔ، ٖ ٘فاأ اذتاا١ق نٔ; ٩َٔ ب  

،  اذتق ٖألټدٕ، كًا ْٗ ساى ارتٗارز، سٙح اْتدٟ أكجر يِ ثهجٌٙٓ بإرظاد أي  انتي٦يُؽت 

ٖ  اجهٔ ٖي بيِ انعياؿ ٖأ بياعٌٓ، ٖييِ ُْيا      ابِ عباط، بًُٙا مل ٘ٓتدٵ انتعاَدّٖ يِ أيجياى يعاٖ٘يٝ 

ِ  هيل  ٧  اا هٗا ارتٗارز بعدٛ، فهٙض يِ  هل اذتق فدلټدٕ، كًي  : انت٦يُؽت باى أي 

 )انتارر(.   ،انبا و فدؼابٔ(

ٰٔ، أٛ يا ٘ععر ٖٯلٱٰس (1) ًٵ ڃ :  ٯبكٰٙت ّٷ يا باٍ بٔ يص ٔ ا٭َصاّ يِب انفٷ  .٠ٚٳأملڄ َ صٚ عُد ٖعٙٔ أ
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 حيائياهتِويٍ اإل

، ٖبيييد شيييبق اذتيييد٘ح عيييِ بعفيييٓا، ُْيييام  ييير  عد٘يييدٜ 

ٔٶ  آلير، كًيا شيٙد ٚ اذتيد٘ح عيِ  ير  ٖأشيانٙل         ٖشُعبعٔ يرٜ ألرٟ بٗدي

 ًُٓا:ألرٟ، ف

ٚ   أْٖييٗ  ، ٖبييد  ،عييٌ دا١ييرٜ يييِ انتُييٌٗ٘ انتغُا ٙصيي

  :نكِ َفٙ  ُْا (1)شبق

ٝ  )ا٠ات سؽ  جصل َٔ  ّ َصيبٝ انيأِ٘ هليٌ    إفي  ،(يٌُتًٝ انؽيشٝ انعانتٙي

ْٖيٗ   ،% يِ شكاّ انعيامل 90ؾت   ؽو  عتا١ٚانتٌُٗ٘ ا٭ـشٙٝ بابهٙٝ انٗبٗب 

ٖ انټيل  أٖ ان ٙس٘يا٠  أربٌ يٓٗى سااڀ، ٖ٘دلو حتتٔ ا٧٫  يِ عهًيا٠ انيأرٜ   

ٌ  ،عِ عايٝ انُاط فف٨ڀ ،ٖ غ ٌْأٖ اندِ٘ أ  ،بو بد ٘دلو حتت ْأا انيرب

 انكيج  ييِ عهًيا٠    ّأ :ٖانصير وت ونيل   ،انعهًا٠ وت ظتٞ انتخؽؽات عبابرٜ

ّ بيرب ٖختؽيؾ وت زتانئ انتعيؽت      ٖ ،ان ٙس٘ا٠ أٖ ان هل أٖ انټل أٖ غ  ونيل 

غيي   ،َيئ وت ظيي٦ّٖ انعاٙييدٜ ٘باييٞ كعايييٝ انُيياط فابييداڀ نهتخؽييؾ فٙٓييا  أ٧  

ټييات ٓييا عييِ انتغان ٧َ قتٙس ،انتعيياد٧ت ٖا٩دنييٝ ٖانييرباْؽت ب ٧ٖ يهييٌ عييار ٶ

  .ٌ فٙٓاٖلداعٓ ٌانتدث  عهٙٓهتا ٘صٓو  ،ٖارتټابٝ ٌَٖتا١رْا

 ،يِ ْإٔ انُافأٜ يأكرب ا٧شت ادٜ   يّ ان ر  انفانٝ  صت ٙد  أصتد  اْٖكأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

انتُييٌٗ٘ انتغُا ٙصييٚ ٘صييتخدٍ  نهصييٙټرٜ عهييٞ ظييخؾ يعييؽت بًُٙييا انتُييٌٗ٘ ا٧عتييا١ٚ ٘صييتخدٍ       (1)

 ٖ ٗدٙٓٔ.نهصٙټرٜ عهٞ كتٓٗر عر٘ض ٘راد انتدث  فٙٔ 
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 بو ْإٔ انبٗابٝ انكربٟ انتعرعٝ ٧بت٨ب انت٨٘ؽت يِ انُاط. 

 
 اهتِويٍ اإلحيائي غالح شلو حسيّ

ِ  ّ انتُيٌٗ٘ ا٭  ْٖييٚ  ،ُْٖيا َاټيٝ ْاييٝ ديداڀ      ،عتيا١ٚ شي٨أ وٖ سييد٘

ٖبيد ٘صيتخدٍ    ٘ؽل اشيتخدايٓا وت شيبٙو انعير،   فاد  ،ٖيجهٔ كًجو انصكؽت

 ٩ْدا  َبٙهٝ.

عتيا٠  َبٙا٠ ٖانؽاذتّٗ ٘صتخديّٗ انټر  انؽشٙشٝ يِ ا٭ٖنأا كاّ ا٩

ٝ    بو ،ٖانتهاؽت عهٞ َټا  ٖاشب  ،)ظيعا١ر اهلل(   ّ ٰبعداڀ ْاياڀ ييِ أبعياد فهصي 

٧ٖ َصييًٙٔ  ُٗقتياڀ  عتا١ٙيياڀ ٩َيئ  ٘ايياًت  عتييا١ٚ،   ،ٚعتييا٠ ادتًعييٚ ا٭ظتييابْيٗ ا٭ 

ْٖأا ٘كع  أ٘فاڀ شراڀ يِ أشرار ـراٖٜ انغرب ٖانعر  ٖأ باعٌٓ وت ستاربٝ 

 ٍ عتيا١ٚ عهيٞ   ا٭  دث ْيا دٟ نعهًٓيٌ ؿتي   ،انععا١ر اندُ٘ٙٝ ٖاذتصُٙٙٝ بعكو عيا

 ،ّ ْييإٔ انٗشييٙهٝ ٖانټر٘اييٝ َادعييٝ ٖييي٦ثرٜإبيي ٖعهًٓييٌ ،انت٨٘ييؽت يييِ انُيياط

ٖ انتعاَٚ ا٭ ّٖٗعتارب ،انتفًّٗ ّٗ٘رفف ٌنكُٓ ان١٧ٗٙيٝ انؽيشٙشٝ   شي٨يٙٝ 

 انكايُٝ فٙٓا.

اندُ٘ٙٝ  ٖبأنل ٘تفض نُا ٖدٔ سفارٛ يعر  يِ ٖدٔ  عر٘ب انععا١ر

ّ إفي  ،ٖغ ْيا  ٖانبكيا٠ ٖانهټيٌ ٖانتټيب     كانټٗا  ٖريٚ ادتًيار  ،اذتصُٖٙٙٝ

ٖ ّ  ًْٗٓيا   ،اىدس٠اڀ ييِ فهصي تٓا ا٩شاشيٙٝ ْيٗ ْيأا انتيدث  ا٭عتيا١ٚ ان عي        

ٖونل  ،بو رآْا نغٗاڀ أٖ ًْذٙٝ ،بعض باؼرٛ انعهٌ ٖانتعرفٝ أفعا٧ڀ رٖ ُٙٙٝ

َواْلُبااْدَن َجَعْؾـَاَاااا َلُؽااْم ِمااْن َصااَعائِِر يييا ٘كعيي  عييِ بعييض عًييق بٗنيئ  عيياؾت: 
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 تفتدبر دٙداڀ ،(1)اهللَِّ

 
 املدازعة

ن يير  شييهشٝ ان عانييٝ انيييت ٘صييتخديٓا أربيياب ا  عتييرب انتخادعييٝ يييِ ا٩ 

ّ أٖانتعيكهٝ   ،(2)إِنَّ اْدُـَافِِؼنَي َُيَاِدُظوَن اهللََّ َوُاَو َخاِدُظُفمْ باى  عاؾت:  ،انفانٝ

٧ ٘ ټُّٗ نتكايِ ارتداب انيت بُيٞ ر٥شيا٠ ان ير  انفيانٝ      يِ ا٧ باب انبصټا٠

كٌَٗٓ ٘اٙصّٗ ا٫لرِ٘ عهيٞ بيرارٜ أَ صيٌٓ وت انبصيا ٝ     عهٙٓا ـ٧٨ ٌٓ; 

 ٖانټٙبٝ.

 
 هصٍِ املعوق يف اهلواءخسعة ا

ٖديد انكيج  ييِ انُياط      ،عُيديا دليو اهلُيد   سد انص٨ ؽت ٖأِ وت زي

نكييج  يييِ انبصييټا٠ اٖبييد  ييب عييِ ًتيياْرٜ غر٘بييٝ دعهييت  ،٘عبييدّٖ انؽييٌُ

    ٍ وت  ،فايد كياّ ُْيام يعبيد كيب       ،٦٘يُّٗ أٖ ٘يسدادّٖ  قتاَياڀ بدنْٗٙيٝ ا٩ؼيُا

ٖ أٞ ا٩رض عهيي ّ ٘كييّٗأيييِ غيي   ،ٖشييټٔ ؼييٌُ ـييخٌ يعهييق وت اهلييٗا٠  

نْٗٙيٝ  أدانيٝ عهيٞ    ٘ٝآنُاط ٘رّٖ وت ونل ات ٖكاّ يِ ا٩عهٞ باذتبو اڀيعدٖد

ٖيا ْٚ ارتدعٝ  ؟، كٙ  قتكِ ونلت ف كر انصهټاّ يصتغرباڀانؽٌُ بسعًٌٓ

 تٖ عًادأوت ان فا٠ ب٨ شُد  ٖرا٠ ونل؟  و كٙ  قتكِ باا٠ انؽٌُ يعهااڀ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .36شٗرٜ اذتر:  (1)

 .142 :انُصا٠شٗرٜ  (2)
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ٔ  فټِ،يصتعار  نٖٔكاّ  ٞ  ،بهڂل ا٩ير عهٞ ٖدٓي  لي اڀ أاكتعي    ستي

ٝ    أ ٚ ٖدييٗد أنييٗاأ ـييخًٝ يييِ    ْٖيي ،ّ انتصييانٝ  عتًييد عهييٞ يعادنييٝ عهًٙيي

وت دالو اذتا١ټؽت  ،يِ داَيب انؽٌُ ي  ٗدلانتصانل ٖباټبٙٓا اني انتغُا ٙض  

بكًٙات كب ٜ ستصٗبٝ بدبٝ بانغيٝ، كًيا ٖـيب وت داليو انؽيٌُ كًٙيات ييِ        

ٝ ٖ ،اذتد٘ييد  ،انتييٗازّ كييٚ ٧ غتتييو ،دييرت ُْدشييٝ ونييل عييرب يٗازَييٝ دبٙايي

ٖجٙح ٧ جتأب أنٗاأ انتغُا ٙض انيت وت أسد ادتاَبؽت، انؽٌُ  ؾت دٓتٓيا  و  

ٌ ي ٖنيأنل ًتيو ادتصيٌ      ،كافدْا ا٩نٗاأ انتٗديٗدٜ وت ادتاَيل ا٫لير      ي  انؽيُ

 ي  انؽيٌُ انتؽيُٗب  ي ّ انيرب   أهتيا أْٖيٌ انبصيټا٠     ،باهلٗا٠ بيؽت اذتيا١ټؽت   يعهااڀ

  ؾت ظ٠ٚت ٘ا  وت اهلٗا٠ غ  يصتُد 

ّ ٘س٘و بعض ادتُٗد أنٗاأ انتغُيا ٙض انتٗـيٗعٝ   أُا ابرتأ انتصتعار ْٖ

ؾت  ٖشرعاّ يا ظاْد ادتًٙيب انؽيٌُ ُ٘ذيأب بايٜٗ ْا١هيٝ       ،سد اذتا١ټؽتأوت 

ٚ   ادتاَييل ا٫ فٙؽييټدٍ بادتييدار بكييو عُيي      ،ليير ناييٜٗ ادتييأب انتغُا ٙصيي

 ٖظدٜتت   

 ْٗٗيٝ. عر  انُاط ارتدعٝ ٖردب انكج  عِ ا٧عتااد بانتعذسٜ انت بعدْاٖ

 
 خسعة اهطجى املاؾي عوى غطح ًاء

رديو  ر٘كٙٝ حتاٙااڀ كع ت فٙٔ عيِ لدعيٝ   ٖ ي٦لراڀ، بديت ففا١ٙٝ أي

  ٗ ردي٨ڀ قتعيٚ    ،قتعٚ عهٞ انتا٠ أياٍ أٌَتار انُاط، ٖأًتٓرت يِ لي٨ى فٙيد٘

ؾت انرديو   عهٞ شټض يا٠ بركٝ فٙٓا زتًٗعيٝ ييِ انصيباسؽت، ْٖيٌ ٌُ٘تيرّٖ      
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٘غيير ، بييو  ّ بعييض انصييباسؽت غاؼييٗا     دّٖ أّ  ٘صيي  عهييٞ انتييا٠   ارتييار 

 ٖشبشٗا أش و أبداٍ انردو. 

ٖأًتٓيير انتشاٙييق انته س٘ييَٗٚ اَييدْاػ انتت ييردؽت هتييا عتييدخ أيييايٌٓ،    

 ٖعهٞ يرأٟ يٌُٓ.

ثٌ كع  انتشاٙق عِ انټر٘اٝ انييت أْٖيٌ بٓيا انرديو انُياط، ٖكدَئ       

أٖ عهيٞ انتيا٠، ٖكياّ انصير ٘كًيِ وت ييادٜ انيي)بهٙكصٙغ٨ط(         يفعي٨ڀ     يقتعيٚ    

بهٙكصٙغ٨ط( دالو )اني ا ( انتٗـٗب عهٞ بٗا١ٌ ظ افٝ يِ )انؽُاعٚ انع 

انربكٝ، سؽت  غًرٕ انتٙإ، ٰٖ٘ؽٗر يِ زٖا٘ا يعُٙٝ، ٘كيّٗ انيي)بهٙكصٙغ٨ط(   

غيي  ير١ييٚ، ٖ صييتشٙو يعيياْد ٔ، نكييِ يييب  غٙٴيير زاٖ٘ييٝ انكيياي ا، ٘ؽييبض      

 اني)بهٙكصٙغ٨ط( ير١ٙاڀ.

أّ انيأِ٘ كياَٗا   ْٗ و ارتار ، أيا انصر ا٫لر انأٛ كع  كأب انرد

يعيئ وت انربكييٝ،  ااـييٗا انتيياى نهتٌتيياْر بييدٌَٓ ٧ ٘صييتټٙعّٗ ر٥٘ييٝ يُؽييات     

اني)بهٙكصٙغ٨ط(، ٖبيد مت بُيا٠ انتُؽيات بٗاشيټٝ أنيٗاأ يتعيددٜ ا٩سذياٍ،        

ْٖٚ با١ًٝ عهٞ اناٗا١ٌ انع افٝ انيت  بهغ بعر بركيٝ انتيا٠، ٖانتُؽيات  ٗ٘هيٝ     

أففو يِ انسٖا٘ا انتُخ فٝ، سٙح  ؽعل  ٖـٙاٝ، ٖقتكِ يعاْد ٓا بعكو

يعاْدٜ انتُؽات يِ ادتٗاَل، نيأا مت التٙيار زٖا٘يا انكياي ات بعُا٘يٝ دتعيو       

ارتدعييٝ بابهييٝ نهتؽييد٘ق، كًييا أّ سركييٝ انتٙييإ  فييٙ  ؼييعٗبٝ ألييرٟ عهييٞ   

 يكاَٙٝ يعاْدٜ انتُؽات انيت ٘ص  عهٙٓيا انرديو ارتيار ، ٖانتٗديٗدٜ حتيت      

 شټض يا٠ انربكٝ.   
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 وٍ اهع

 ٌ ِ  لييرْييٗ ا٫ ٘عتييرب انعهيي احملاييّٗ شييتخدئ اٖنييأا  ،شيي٨ساڀ وا سييد٘

ٌ  ،عؽارعهٞ ير ا٩ ٖانتبټهّٗ  (1)ٖبد اشتخدٍ انغرب فرٖعاڀ يِ ش٨أ انعهي

ٍ كج اڀ دداڀ نفرب ا٩د٘اّ ٖنفيرب ا٭  ٝ    ،شي٨  ،ٖلاؼيٝ وت انافيٙٝ انتٓدٖ٘ي

٧ڀ  ا١هٝ ٘ؽرفّٗ عهٙٔ أيٗا ،بد أشصٗا يعٓداڀ يتخؽؽاڀ وت انافٙٝ انتٓدٖٖ٘ٝ

عهييٞ  دٟ لټييٗرٜ انتُاييأ انعييانتٚ انتٓييدٛ انتُتٌتيير ؿتيي يعرفييٝ يييٌُٓ ،دييداڀ

 يؽاذتٌٓ ا٧شرتا ٙذٙٝ ٖسكٗيا ٌٓ ا٧شتعًار٘ٝ. 

ٖا هيب  لاؼيٝ،  عرب  ر٘ايٝ   ونل انتعٓد ؾت ٖبد وْل بعض يِ َعرفٔ 

انبياسجؽت   ّأٗديد  ف  ،عِ كجل عهٞ بعض برازتٔ ٖبعض اندراشات انتٓدٖ٘ٝ

وت ٰبعيد آلير كياَٗا    ٖ ٖحتهٙيو،  ان ر٘اؽت نتيدبٙق ٖـتشيٙؾ   كتلخفعّٗ ٰ٘ فٙٔ

٘درشييّٗ يييدٟ  يكاَٙييٝ  اهٙييد ْييإٔ انتذربييٝ أٖ  اهٙييد بعييض دٗاَبٓييا عهييٞ     

ٟ  ،ا٩بو بعض ستاكياٜ ني  ٖيعٓيا   ،ٖابتداب يأْل أٖ فربٝ  تصهض بٓإٔ انيدعٗ

ٖعهٞ شبٙو انتجاى كاَت  سدٟ اندراشات  ُؽل عهٞ ييدٟ   ، هل انغرا١ل

َع اْلَؼاْوُل َظَؾاْقِفْم َٙيٝ:  آ٘ات انارسدٟ ا٫ أظارت  نٙٔ   يكاَٙٝ  اهٙد يا ََ َوإَِذا َو

َٓ ُيوَِـُااونَ  ُؿُفااْم َُّينَّ الـَّاااَس َكاااُكوا بَِآَياوِـَااا  ااًة ِمااَن اأْلَْرِِّ ُوَؽؾ  ااْم َدابَّ ّ دبيي (2)َُّيْخَرْجـَااا ََلُ

ٖ تؽير  كًخهييٗ  أعهييٞ   ،رض فتييتكهٌ بكيي٨ٍ٘ؽيُعٗا دابييٝ ختييرز ييِ ا٩  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يجو عهٌ ا٩َجرٖبٗنٗدٙا ٖعهٌ اهلريُٙٗ ٙاا، بيو اشيتخدٍ عيدد ييِ عهًيا١ٌٓ ستيٞ يجيو عهيٌ          (1)

 ان ٙس٘ا٠ ٭َكار ٖدٗد ا٭نٔت

 .82 :انًُوشٗرٜ  (2)
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ٖؿتا ُ٘صذٌ ييب يعتايدا ٌٓ ٖيتبُٙيا ٌٓ،     ،ٖ اٗى يا ٘ربير هلا (1)يتټٗر دداڀ

 ّٖ انتعٓد ٖانصُٙار٘ٗ جٙح ُ٘ټهٚ عهٞ انكج  يِ انبصټا٠.دٴعٵثٌ ٰ٘

٘ييتٌ  ،نهصيي ارٜ ٖكاَييت  سييدٟ اندراشييات  ُؽييل عهييٞ ؼييُاعٝ يييدٴبڄ 

ربعٝ ييِ  أبُسٖى ّ ٘صتدى عهٞ انُاط أيجو  ،انغٙبٙٝ صهٙشٔ باذتذر انعهًٙٝ 

ًهٙيٝ ارتيداب انبؽيرٛ ييِ لي٨ى      ، عيرب ع أٖ أكجر ٘عٓدّٖ نٔ بيأنل  انت١٨كٝ

َشاَحُروا  :، كًيا بياى  عياؾت   ٖنٙض فاىت عيرب شيشر ا٩عيؽت    ،انعهٌ اذتد٘ح

َاُبوُاْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َظظِاقمٍ  ٖ   ، (2)َُّيْظنُيَ الـَّاِس َواْشَسْ  ات اُٙي بيو بټير  عهًٙيٝ 

 كًا شٙد ٚ. (3)راٍداهلٗنٗسد٘جٝ دداڀ أًْٓا 

لييير  ؾت ديييٗار انصيييشر  آشييي٨أ  ٖانتكُٗنٗدٙيييا ّ انعهيييٌ  

ّ     بعتا٠، ٖانأٛ قتكيِ  صيخ ٕ رتيدا   ٖا٭ ، انُياط ٖؼيُاعٝ انتيأاْل ٖا٩د٘يا

  ٖدعاٖٛ انص ارٜ ٖا٧ر بايت باهلل.

 

 طاَ جاهلوهو تلِوهوجيا

يصتعٓداڀ نؽد  دعٗإ بياناٗى  َيب يرشو،  َٔديدعٙاڀ بآت  فهرؿتا ٘ا ٚ

ّ ٖاسيد  آادر عهٞ دعيو انعيخؾ انٗاسيد يتٗاديداڀ وت     َٔ ب ّ يِ يعادسٕ:  

ّ  ،ٖ٘عاْدٕ فٙٓا ادتًٙبياكِ يتعددٜ، أٖ أوت يكاَؽت شتته ؽت   فٙتؽو ا٭َصيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٔتٖا٩دٓسٜ ا٫نٙٝ كا٭َصاّ ا٫نٚ ٖانرٖبٗت ٖغ ًْا فتٗوز يؽغر هتا غتټټّٗ ن (1)

 .116ا٩عرا : شٗرٜ  (2)

بارٜ عِ  ؽٗ٘ر ث٨ثٚ ا٩بعاد، ٘صذو انف٠ٗ وت دصٌ نٙعټٚ ظيكو ْيأا ادتصيٌ، نٙټ يٗا     ْٗ ع (3)

 .كًذصٌ ث٨ثٚ ا٩بعاد ٖ تٌ ْإٔ انعًهٙٝ باشتخداٍ أظعٝ انهٙسر



 89 ثالث: وشائل السقطر  ظذ اجلَمارلػصل الا

 ،ّ ْيأا انعيخؾ يٗديٗد ا٫ّ ُْيام وت انؽيؽت     أ ٕفٙخرب ،وت انؽؽت ٔبؽد٘ا

َئ يٗديٗد ُْيامت كًيا     أ ٕذدٕ غتيرب ٙف ،لر وت انٙاباّ يج٨ڀا٫ ٔؽد٘اٖ٘تؽو ب

ٖ ا٫ّ ُْا وت انعرا  يج٨ڀْٗ يٗدٗد  عذياز   ، هتا ظتعو ٦٘يِ بأنل كًعذيسٜ 

 ٖظاْد ؼد .

ٚ    ،ٖكاّ ْأا ا٩ير ٘ټرأ ببو عاٗد  ،كاؽٝ ييِ بؽيؾ ارتٙياى انعهًي

ْٖييٚ  اُٙييٝ  عًييو  ،راٍداهلٗنييٗنكييِ انعهييٌ اذتييد٘ح ٖؼييو  نٙيئ عييرب  اُٙييٝ 

 ٞيت ٗبيياڀ عهييدبٙاييٝ دييداڀ،  (1)ٖ اييٍٗ بإظتيياد ؼييٗرٜ ث٨ثٙييٝ ا٩بعيياد   ،بييانهٙسر

 ٔأياييي ٙذييد انتيير٠ف ،ي   فاييىت انټييٗى ٖانعييرض َاييو يانته س٘ييّٗ ثُييا١ٚ ا٩بعيياد   

يِ غ  أّ ٘عر  أَٔ ؼٗرٜ دصد ٓا أظعٝ انهٙسر  ٧  وا ٧يض ظخؽاڀ كاي٨ڀ 

 انؽٗرٜ نٙعر  ساٙاتٓا.

ِ   ْٖيٗ   ،ؼيدبا١ُا أسيد  أ ي  ببو شُتؽتي ٖبد َاو نٚ    فيرٖب  ٘يد٘ر فرعياڀ يي

ٔ َٔ ظاْد ْأا ا٩ : ااىف ،ظركٝ عانتٙٝ ّ دعتئ انعيركٝ ا٩ٍ   أبعيد   ،ير بُ صي

، عفيا٠ ييِ أضتيا٠ انعيامل    ؾت سفٗر ادتًاب بًٝ يب ر١ٙض انعركٝ ٖبابٚ ا٩ 

ير٘كا، نكِ عِ  ر٘ق  كُٗنٗدٙا اهلٗنٗكراٍ سفر أكاّ ر١ٙض انعركٝ وت ٖ

ٝ    أٖ ، ؾت يارٴ انعركٝ ٖكياّ ٘تًعيٞ ٖ٘فيب ٘د٘ئ      ،نايٞ ستاـيرٜ نصياعٝ كايهي

 ٖغ  ونل. يكدٛ ظخؾ ساـر ساٙاٚ  يٙاَاڀ ٖظتهض أس ،له  ًتٓرٕ أسٙاَاڀ

نعهًييٚ ابعييعر بييدَٚ عُييديا ظيياْدت ْييأا انتٌُتيير      :ٖ٘اييٗى ؼيياسبُا 

ٖكدَيئ ظييخؾ ساٙاييٚ وت  ،سفيير يعُييابييد  كيياّ نكُيئ ،أير٘كييا بتٗادييدٕ وت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .انټٗى ٖانعرض ٖانعًق (1)
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 ت(1)ا٧دتًاب

 فٰٙخدب بٓا انت٨٘ؽت يِ انُاط. ٖبد  عًٌ ْإٔ انتذربٝ ٧سااڀ

نتټيٗر انعهًيٚ أٖ ارتدعيٝ انصيشر٘ٝ أٖ     ّ فتٙس بدبٝ بؽت اأٖيِ ُْا عهُٙا 

 هلٙٝ بان عو.  انر٘اـٝ انُ صاَٙٝ ٖبؽت انتعذسٜ ا٭

 

 اهقطآْ يفتتح عصط اهعوٍ لواملعطفة

ّ اناراّ انكرٌ٘ فتض أبيٗاب انعايو ٖانتعرفيٝ ٖانيتعهٌ     أٖنأنل كهٔ صتد 

ٖى نهشكٌ عهٞ َبيٜٗ َبُٙيا   أكًؽدر ر١ٙصٚ  ٖانارا٠ٜ ٖانكتابٝ عهٞ يؽراعٙٔ

، َبٙيئ ستًييد رٕ عؽيير لييامت ا٩د٘يياّ ٖباعتبييا  فٓييأا ، ا٩َبٙييا٠لييامت

ٚ ٧ٖڀ أانعاييو ان ټييرٛ   يردعٙييٝ انعؽيير ْييٗ عؽيير   ٖ باييٞ  ،كشٯكييٌ أشاشيي

ٝ  انتعذسات ٖانكرايات عٗايو  َبٙيا٠ ، عكيض عٓيٗد شيا١ر ا٩   يصياعدٜ  ساٙاٙي

   كجير فعانٙيٝ   ّ انصي٨أ ا٩ أ٧   ،سٙح كاّ انعاو هتا ٧ ظل فٙئ دني٨ٙڀ

بُاب ٖا٧ستذاز عهٞ انكج  يِ انُاط، كياّ  هٓدا٘ٝ ٖا٭ن  بٙد ا٧َبٙا٠

وّ اهلل  عياؾت نيُيب اهلل   إسٙا٠ انتٗ ٞ بي  برؿ ٖ كًٔ ٖا٩برا٠ ا٩إك ،ْٗ انتعادس

ٞ   عٙصٞ ؾت  ،  ، ٖكاندٍ ٖادتراد ٖاناًو ٖ انعؽٞ نيُيب اهلل يٗشي

 .غ  ونل

ٞ أا٫ّ  ّ ظخؽياڀ أفهيٗ   ،نٙٓا ْٖإٔ َاټٝ دْٗر٘ٝ ُ٘بغٚ ا٧نت ات      سٙي

ّ انتاٙاط ْٗ سٙح  ؟ ك٨، فٓو ٘ؽ ٕ ونل َبٙاڀ ،ن  يٙتأٖ أ يٙتاڀ يفرـاڀ   ي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 تهّٙٗ د٧ٖراڀّ بح انصاعٝ انٗاسدٜ يِ  كُٗنٗدٙا اهلٗنٗكراٍ ٘كه  ربب ي بٙو  (1)
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ٖبيد قتكُئ أّ ٘ايٍٗ ؿتجيو      ،ّ انعهيٌ يتټيٗر ا٫ّ ديداڀ   دْٖيٗ عتكيٌ بي    ،انعاو

   .ّ ٘تشاق شابااڀأفٙتشاق بانعهٌ يا مل ٘كِ قتكِ  ،ونل
 

 ٖنصيُا وت عؽير ليٗار     ،ّ وت عؽر اذتذر ٖا٩دنيٝ ٖانيرباْؽت  َُا ا٫ 

 .انعادات كددنٝ َٓا١ٙٝ عهٞ ؼشٝ ا٩د٘اّ ٖانتأاْل

نُازنٝ ْٚ ْإٔ ا٫٘ات ارتًصٝ: اٖيِ ُْا كاَت أٖؾت انكهًات انارآَٙٝ 

ََّك الَِّآي َخَؾ َرُّْي بِاْشِم َرب  َْ ْكَساَن ِمْن َظَؾٍَّ   ا َك اأْلَْكَرُم ا َخَؾََّ اْْلِ َرُّْي َوَربا َْ  الَّاِآي

َم بِاْلَؼَؾِم  ْكَساَن َما َ ْ َيْعَؾمْ  َظؾَّمَ  َظؾَّ  . (2)كًا عهٙٔ انتعٓٗر يِ انت صرِ٘ ،(1)اْْلِ

ٖييِ ُْيا صتيد ونيل      ،افتتض عؽر انعاو ٖانعهٌ ّ انُيب ا٩كرٍ  

ْٖيٚ   ،وت ا٫٘يات ٖانرٖا٘يات عهيٞ انتيدبر ٖانت كير      ،٩كٙيد اد ٖ اذتح انعد٘

  .بانععرات

صيييٙشٚ ّ ليييٗار  انعيييادٜ بيييد  ؽيييدر ييييِ انعيييايٚ أٖ انؽيييٗوت أٖ انت  

بو انتاٙياط ْيٗ انعايو     ،ْٖٚ نٙصت انتاٙاط ،ٖغ ٌْأٖانبٗوٛ أٖ انتعرم أ

 .ٖاذتذر اذتاٝ
 

عهيٞ   ،َٓا ييِ انكراييات أٖ انتعيادس   أٖدتر٘اّ ارتٗار  انيت بد  تٌْٗ 

بد َتشدخ عِ ونيل   ،سٵكٽٌ  هلٙٝ وت عامل ا٧يتشاّ ٖا٧بت٠٨ ،٘دٛ ٠٧٦ْأ

  .ّ ظا٠ اهلل  عاؾت  بت ؽٙو ٧سااڀ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .5 ي 1 :انعهقشٗرٜ  (1)

 ٖباى بٍٗ  َٓا شٗرٜ انتدثر ٖباى بٍٗ غ  ونل. (2)
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 غٍ لواملػٌىهطة االًػا

ٟ  لييرانټر٘ييق ا٫ ٖيغانټييٝ انعييالؾ  ،ْييٗ يغانټييٝ انؽييغرٟ ٖانكييرب

ٚ    ،ٖانعخؾ ْٖيإٔ يعادنيٝ  عتًيد عهيٞ َيٗب ييِ        ;ٖيغانټيٝ انكهيٚ ٖادتس١ي

ْٖأا انُٗب ييِ انصيربٝ ٘عيد ييِ      شربٝ انعخؽٙٝ ٖاَتشاهلا، ٖانتاًؾ بٓا،

 شهشٝ انتبټهؽت.  أٌْ أ

ٖبيد   ،ساٙايٝ ٧ ظيل فٙٓيا     انتٓدٛ انتُتٌتير  ا٧ياٍ ّ : سٙح فًج٨ڀ

يييِ  كتعييؽتأؼييهٗات اهلل عهييٌٙٓ  ٖا١٩ًييٝ ٖا٩َبٙييا٠ بعيير بٓييا انرشييٗى 

ّ أففييو  ر٘اييٝ نهؽيعٗد انت يياد٣ ٖلييداب  دنييأا ٘يرٟ بعييض انتييبټهؽت بي   ،ببيو 

ٙايٍٗ  ف ،ش  ٕ انتُعٗد كَٗٔأٖ  ، كَٗٔ انتٓدٛ انتُتٌترْٗ دعٟٗ  ،انصأز

هيبض بهباشيٓا ًتهًياڀ ٖزٖراڀ    ٖ٘ت ،انعخؽيٙٝ ا٭هلٙيٝ أٖ  هيل    ْيإٔ شيٌ  ابصربٝ 

  .أٖ ياد٘ٝ يصتشارٜ ظٙټاَٙٝ غراض د٩َٝ٘ٗٙ

ظخؽياڀ ييِ انيددانؽت     متصيؽت ّ   :فايد ديا٠ وت انرٖا٘يات    ،ٖيِ ُْيا 

انؽد٘ق عهٞ  وت ان اؼو بؽت ٖفاٜ ٘ٗش  ،كهٌٙ اهلل اَتشهٗا ظخؽٙٝ يٗشٞ

 ٍ كًييا ادعييٞ  ، (1) ًٖتٓييٗر يٗشييٞ كهييٌٙ اهلل  ،َبُٙييا ٖآنيئ ٖعهٙيئ انصيي٨
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ّ ٘ٗشي  بيِ ٘عايٗب ؼيهٗات اهلل عهًٙٓيا سيؽت سفير ٔ انٗفياٜ         بياى:   عِ أبيٚ عبيداهلل    (1)

فااى:  ّ ٠٧٦ْ انابىت شٌٙتٓرّٖ عهٙكٌ ٖ٘صٗيَٗكٌ ش٠ٗ  ،كتب آى ٘عاٗب ٌْٖ مثاَّٗ رد٨ڀ

ُ٘ذٙكٌ اهلل يِ أ٘دٌ٘ٓ بردو يِ ٖنيد ٧ٖٛ بيِ ٘عايٗب ا ئ يٗشيٞ بيِ عًيراّ         انعأاب ٖ فتا

فذعو انردو يِ بُٞ  شرا١ٙو ٘صًٞ ابُٔ عًيراّ ٖ٘صيًٚ عًيراّ     آدٍ. ، غ٨ٍ  ٗاى دعد

 .ابُٔ يٗشٞ
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 َٓيٌ ْيٌ انتٓيدٛ انتُتٌتير      يي  وت زييِ ا١٩ًيٝ    ٖيٌُٓ يِ كاّ يت   انععرا

، ٖأ ادعٞ بعض آلر ٛ ْٖيأا َيٗب ييِ انتغانټيٝ      ; َٔ ابِ ا٭ياٍ انتٓيد

 ٟ شيييٌ ٖيغانټيييٝ انعُيييٗاّ ٖانتعُيييّٗ ٖا٧  ،٘عيييبٔ يغانټيييٝ انؽيييغرٟ ٖانكيييرب

 .ٖانتصًٞ

 عِ اهلل  عاؾت لانق ؾت ادعا٠ انربٗبٙٝ بد٧ڀ ير ببعفٌٓ ٖؼو ا٩ بدبو 

ّ   ،٘يياكٌ يييِ ظييرٖر ْييإٔ ان ييؼت    أعاوَييا اهلل ٖ ،انكا١ُييات  ٖيييِ ستُييٝ ا٭قتييا

ٝ     انتصتعار،   ٖا٭قتياّ انتصيتار   ٖرزبُا انبؽي ٜ انجاببيٝ وت انيدِ٘ ٖان كير ٖانتعرفي

 .َٔ  ٙب اندعا٠  بهټ ٔ ٖكرئ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ليرز   ييا أَئ بياى:    فأكر أباّ بِ عجًاّ، عيِ أبيٞ اذتصيؽت عيِ أبيٚ بؽي ، عيِ أبيٚ دع ير          

. (ّييِ بيين  شيرا١ٙو كهيٌٓ ٘يدعٚ أَئ يٗشيٞ ابيِ عًيرا          كيأاباڀ  يٗشٞ ستٞ لرز ببهٔ متصّٗ

 .باب غٙبٝ يٗشٞ  13 أ 148ؿ  :رادب كًاى اندِ٘
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 االحنطا : اهطالي لو ًِاؾئًّ 

 اهػطلوض لواالغتعالء 

  ًىاجلٔى اهؿا 
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 ٘اٗى  عاؾت: 

 ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخَس ًٓ اَُ ْكَقا َوُااْم   ِريَن َُّيْظََم َقاِ  الدا الَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفْم ِف اْْلَ

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعا ِْم َولَِؼائِِه َفَحبِطَ   َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ ْم ُُّيوَل َِك الَِّآيَن َكَػُروا بَِآَياِن َرِب  ْت َُّيْظََمَُلُ

ْم َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوْزًكا  .(1)َفاَل ُكِؼقُم ََلُ

 

(1) 

 بصائط حوي قوهٕ تعاى:

ٌَاّهاـِباِهَأِخَػ َّ َأِع ٍِ ِفي اِهَخَياِة اهسَُُِّيا  ِطي ُٔ َّ َضىَّ َغِعُي  اهَِّصي
وت ْييإٔ ا٫٘ييٝ انعيير٘ ٝ زتًٗعييٝ يييِ انبؽييا١ر فًٙييا ٘تعهييق بانفيي٨نٝ         

 ؾت بعفٓا:    َع ،ٖانٰف٨ى

 
 اهبصرية األلوى: اخلػطاْ لوأُواعٕ

ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخَسا :باٗنٔ  عاؾت ْإٔ انبؽ ٜ  تعهق ًٓ اَُ  ،ِريَن َُّيْظاََم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .105ي  103 :انكٓ شٗرٜ  (1)



 98 ومباظث آكحراف صئ الضاللمـا 

ٖ ادتٓو انعيبٙٔ بادتٓيو   أي ٌْٖ ادتاْهّٗ بادتٓو انتركل  لصرّٖفهٵٌ كاّ ا٩

 ؟تلصر أعًا٧ڀأ يانتركل 

 ،لصيرِ٘ أعًيا٧ڀ  ذعهت ييٌُٓ ا٩ ُْام شت دٓات ادتًعت ف 

 ٖارتصارٜ ْٖٚ بإظتاز:  ،ْٖٚ بانٗبت َ صٔ  عد أَٗاعاڀ ٖؼُٗفاڀ يِ ارتصراّ

 

 خػاضة األصى لواألضباح لواآلًاي لواألعٌاض لواهتجطبة

 ( ٩ٌَٓ لصرٖا ا٩رباأ.1

 ( ٩ٌَٓ لصرٖا رأط انتاى. 2

 ( ٩ٌَٓ لصرٖا ا٫ياى.3

 ٩ٌَٓ لصرٖا ا٩عًاى ٖا٩عًار.( 4

زا٠  ، فهٌ ٘رجٗا وت اذتايو انعهًيٚ   عهًٙاڀ ٧ٌَٓ مل ٘رجٗا اشتجًاراڀ( 5

 عًاى، ٖبانتانٚ مل ٘كصبٗا انتذربٝ.يالصرٖٕ يِ ا٩

 ّ ظا٠ اهلل.   ٚ بر٘باڀد( ُْٖام دٓٝ شادشٝ شت6

 ،نكُئ ٧ غتصير رأط انتياى    ،َصاّ غتصر  ارٜ انربضّ ا٭  

 . بو ارتاشرِ٘ ـرراڀأنكُٔ  ،لاشراڀفٓٗ وت ياٙاط انربض ٖارتصارٜ ٘عترب 

 ْٖأا أشٗأ سا٧ڀ يِ شابأ. ،ط انتاىأَصاّ انربض ٖرٖ ارٜ غتصر ا٭

ٕ  يِ غ  أّ غتصير  ،ٖ ارٜ ثانجٝ غتصرًْا يعاڀ عټيٞ يانئ   أكًيِ   ،عًير

   ٔ ط انتياى، نكُئ مل غتصير أٖبا ئ     أفخصير انيربض ٖر   ،نعخؾ آلير نٙتيادر بي

 اشٝ أٖ انعًو أٖ ستٞ وت جتارٜ ألرٟ.  و كاّ ٘صتغهٓا يج٨پ وت اندر ،ٖعًرٕ
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ٖوت انتاابييو ُْييام يييِ غتصيير انج٨ثييٝ يعيياڀ: يانيئ ٖرجيئ ٖعًييرٕ، كًييِ  

ْٖيأا ْيٗ يجيو انفياى      ;وت جتيارٜ لاشيرٜ ـتايياڀ    يِ عًرٕ شُٝععرِ٘  ٘افٚ

 رباأ ٖانعًر.َٔ ٘كّٗ بد لصر انتاى ٖا٩إف ،انأٛ ٘افٚ عًرٕ وت انف٨ى

ّ ظتس٘ٔ أو كاّ ٦٘يو   ;ا٫ياى ،ابعَٝٔ بد لصر يِ دٓٝ رأ ـافٝ  ؾت 

اْم  ،نكُٔ شٙذد أعًانٔ شراباڀ ،اهلل  عاؾت انكج  عًا بدٍ َوالَِّآيَن َكَػاُروا َُّيْظََمَُلُ

َسُبُه الظَّْؿَآُن َماًء َح َّى إَِذا َجاَءُه َ ْ ََيِْدُه َصاْقً ا  اٍ  بِِؼقَعٍة َُيْ ااُه  َكََسَ َوَوَجاَد اهللََّ ِظـْاَدُه َفَوفَّ

َساِ  حِ  يُع اْْلِ  .(1)َساَبُه َواهللَُّ ََسِ

نكُٔ ٘ربض عٗـاڀ عِ ونل انتذربٝ،  ،َصاّ بد ٘تادر فٙخصرّ ا٭ ثٌ 

ٌٳ  فٵييٚ انتٷذٯييارڃبٵٖٯ :انعيير٘  ٖوت اذتييد٘ح ،ٖانتذربييٝ ثييرٖٜ ٖأ٘ييٝ ثييرٖٜ    عٵهٿيي

ّ ْييإٔ  ٖ ،ْييأا انټر٘ييق ير٘ييل بييدَّيئ ٘عهييٌ أٖأبييو يييا فٙٓييا  ;(2)ٰيصٱييتٯدٿَٯ ٳ

 .ّ ٘تعايو يعٔأونل انبهد ٧ ُ٘بغٚ ٖ أانعركٝ 

ٔ ّ ان عو بد ٘عترب فرؼٝ  ادٍ نتيِ     ٕ  ؾت   َتبي ٔ  فعيهٔ ٖلټيد  ،ٖلصيار 

فكًا  ٗديد وت انتخيا ر فيرؿٳ     ،لټا٠ وت انتصتابوانتٗبٚ عِ  هل ا٩ ستا٧ٖڀ

ٖ  كأنل  كًيِ وت ان عيو فيرؿٳ     فًيِ   ،شيباب  عير  عهيٞ ا٩  ّ اشيتجًرْا 

ّ ْيأا  أ ، ٘عر يِ ل٨ى ونل ،ر٘ق عهٌٖ وت  أٖ وت يص ٜ أفعو وت جتارٜ 

َيئ بييد ُ٘ ييب أكًييا  ،فٙكييّٗ ْييٗ أٖى انتُييت عؽت ب عييهٔ ،يرجيياڀ مل ٘كييِ  ر٘ايياڀ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .39 :انُٗرشٗرٜ  (1)

بصيبعٝ أ٘ياٍ ٖونيل     بعد اشتعيٓاد انيُيب    . وت لټبٝ ٩ي  انت٦يُؽت 22ؿ 8ز :انكاوت (2)

 سؽت فر  يِ كتب انارآّ.
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 رٌْ يِ انتخا ر انكب ٜ. ٘شأبتٖ هلٌ، انتذربٝ انترٜ بُاو ،ا٫لرِ٘ أ٘فاڀ

ُ نكِ  ْكَقا َوُاْم َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ َقاِ  الدا  ْم ُُيِْساـُوَن ُحاـًْعاالَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفْم ِف اْْلَ

 ٝ وعُييٗا اوا أ أَٓييٌيييا ٘رَٖٓييا صتاسيياڀ أٖ   َٓييٌ أ و  ،٧ ٘صييت ٙدّٖ يييِ انتذربيي

نيٌٙٓ   َٓيا  فيشٙٝت فارتصيارٜ بانُصيبٝ     أ٘اٙٴًَٗٓيا عهيٞ أشياط     ٌَٓإفي  بان عو

 و مل ٘رجيٗا ييِ اذتكًيٝ     ،لصارٜ يسدٖدٝ: فعهٙٝ ٖيصتابهٙٝ يانٙٝ ٖلربٖ٘ٝ

 ٜ.ٖانتذارب يا ٘عٗـٌٓ عِ ارتصار

 

 اجلٔة اهػازغة ًّ جٔات اخلػاضة 

يا ادتٓيٝ انصادشيٝ فٓيٚ    أ ،ْأا فًٙا غتؾ ادتٓات ارتًض يِ ارتصارٜ

ايَن و  اٗى ا٫٘يٝ:    ،انتصت ادٜ يِ ًتاْر ا٫٘ٝ انعر٘ ٝ ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخََسِ َُ

ْكَقا َوُامْ  َقاِ  الدا ، الَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفْم ِف اْْلَ ًٓ ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعا َُّيْظََم  .َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ

ٌ   يِ ْيٌ ْي٠٧٦؟   ِاْم َولَِؼائِاهِ  َٓي هتيا   ،ُُّيوَل ِاَك الَّاِآيَن َكَػاُروا بَِآَيااِن َرِب 

بآ٘ييات اهلل  عيياؾت، ٖان يير   اذتاٙاٙييٝ  تذهييٞ وت ك ييرٌْ ّ لصييار ٌٓأ٘تفييض 

ٝ  ،دبٙييق ٖكييب  بييؽت انك يير بانعيي٠ٚ  عهييٞ  ٖانك يير با٫٘ييات ٖانع٨يييات اندانيي

ٚ    ادف ،انع٠ٚ نكُئ  يارٜ    ،فٓيٗ لاشير بي٨ ظيل     ،٘ك ر ا٭َصياّ بعي٠ٚ ل ي

كجير لصيارٜ ٖأٖـيض    أفٓيأا   ،لرٟ ٘ك ر بآ٘ٝ ٖع٨يٝ ٖاـشٝ عهيٞ انعي٠ٚ  أ

 ٖ انعااب.أَٔ أظد نٗياڀ ٖاشتشااباڀ نهعتاب أكًا  ،لصراَاڀ

 ،ييج٨ڀ ٝ يسرعي  رضأٖ٘ٗـض ونل يا نٗ كاّ ُْام كُس ل ٚ وت بيا ِ  

ٔ  لاشراڀ اّّ ك ٖ َٔإف بٔ، عانتاڀ مل ٘كِ انتانل ٖ  ٧  ،بعدٍ اشتخرادٔ ٖـتهكي
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ٖ ٔ شييتكّٗ  ّ لصييار  أ نيييٗ كاَييت ُْييام أظيييارات    فًٙييا  فييدأ أأظييد  ٨٘يييياڀ 

ٖبد أباسٓا ؼاسبٓا نكيو   ،ٖزتْٗرات ُٓا كُساڀّ ْأٖع٨يات ٖاـشٝ عهٞ 

 نتهل انع٨يات. غ  يهت ت ،عُٓاغض انٌُتر أٖيب ونل  ،يِ أرادْا

٩ٌَٓ  ،عًا٧ڀألصر أٖن٢ل أسدٟ دٓات كّٗ   ٗـض  فا٫٘ٝ انتباركٝ

 ِْم  ؟فدٛ عأر ٘باٞ هلٌ بعد ونل ،َكَػُروا بَِآَياِن َرِب 

 

 اهبصرية اهجاُية: اهطالي

 بقاء اجلوٓط لوفقس املقَصس! 

ٝ   لَّ َضابكهًيٝ  نبؽي ٜ  اْإٔ  تعهق  سٙيح مل  عبٴير    ،وت ا٫٘يٝ انتباركي

 . الَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفمْ فتا عربت بي ٖ ،عًاهلٌ(أا٫٘ٝ )فُٙت 

ِ  ٖنعييو  ّ انفيي٨ى ٘يييدى عهييٞ باييا٠ ادتيييْٗر    أ ،وت ونييل  اتانُكييي ييي

 ،ٖ ـاعٝ اهلد  ٖفاد انتاؽيد، فاٗنُيا: في٨ّ ـيو وت انؽيشرا٠      ،ٖانأات

ٚ       ،َٔ ْهيل أٖ اـيًشوٴ أٖ فيين   أَٔ ٧ ٘عين إف  ،بيو ن ٌتئ )ـيو( ؿتيا ْيٚ ْي

  .لټد وت ياؽدٕأَٔ يٗدٗد نكُٔ أ عين 

ّ انصيعٚ  أصيل انتصيتٌتٓر   ج٘ ٙيد   الَِّآيَن َضالَّ َشاْعُقُفمْ  :فاٗنٔ  عاؾت

 .نكُٔ ـو ياؽدٕ ٖأـاب ْدفٔ ،با  بأا ٔ

ٖبيد   ،ؾت يصيدنٝ بايا٠ ا٩عًياى ٖجتصيًٓا     ظيارٜ دبٙايٝ    ٖنعو وت ونيل  

َٓيا ٧  إف ،كأبيٝ ٖاسيدٜ   ي  ٧  يض اهلل ي فًيِ كيأب     ،٘فياڀ أ ثبت ونل عهًٙياڀ 
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  ٍ ٚ  باييٞ وت ا٩بييو  ،  ُييٞ ؿتذييرد ا٧َتٓييا٠ يييِ انكيي٨ ْٖييٗ  ،رظييٙ  انكييَٗ

ٔ   )ا٩  يتټيٗراڀ  ٖبيد غتيرتب انعهًيا٠ دٓيازاڀ     ،ث ( انأٛ غتتسّ كيو ظي٠ٚ ٖعت ٌتي

 يٖنٗ بعد يهّٙٗ شيُٝ    يفصٙهتاټّٗ أ٘فاڀ   ،ث ؼٗات انتٗدٗدٜ وت ا٩٘هتاىت ا٩

احمل ًٗتيٝ وت   ،بأنل انؽٗت ارتياؿ ييِ ونيل انكياوب انتعيؽت      ، هل انكأبٝ

ّ  ٙات ا٩ َٓيا  إف ،ت بيو ستيٞ اذتركيات ٖانصيكُات ٖانؽيٗر     ث  احملٙىت بيانكٗ

 ت بداڀأث  ٧ٖ  فًشو  باٞ ست ًٗتٝ وت ا٩

ّ هتا ٘اربئ نهيأِْ ان ٙيدْ٘ٗات انييت     إف ،يِ ونل وا اشتغرب بعض ٖ

سركيٝ فُٙيت    ،ٖ عيدٜ عايٗد  أٖ بح بعيد عيدٜ شيُؽت     ،حت ٍت انؽٗر انتتشركٝ

 ت اؼٙو. ظٙا٠ بدد  انٰ ٌتٓر ا٩ ،ْٖٚ يب ونل ،ًتاْراڀ يُأ زيِ بعٙد

    ٝ َٓيا  رفيب   إف ،ّ شعٚ ا٭َصاّ ٧ ٘ ُٞ بو ٘باٞ، بو ستيٞ يجيو انتٗبي

ٖانتا١ل  ،ثر انٗـعٚ با ڄنكِ ا٩ ،ي  وا بپبهت يِ ؼاسبٓا ي انعاٗبٝ ب٨ ظل  

ٗٴد ؼي شاتٶ    إف ،يًٓا كاَت  ٗبتٔ يابٗنٝ ثيٌ ستاْيا    ّ ؼ شتٔ  بايٞ كًيِ شي

ٗ   ،بانتًشاٜ ٝ فٓو انؽ شٝ انبكر كانؽي شٝ انتصيتعًهٝ انته ٖ ّ ٌَت يت بعيد    ؟ثي

 تونل

ثييير َعيييٌ وت انرٖا٘يييات انكرقتيييات وكيييرت  ييير  ٭زانيييٝ ستيييٞ ْيييأا ا٩

 .(1)انٗـعٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ّٯ     أُٓا برا٠ٜ ٖي (1) ِٱ   سد ْأِ٘ انيدعا١ؽت عاٙيل كيو ؼي٨ٜ )ٰشيبٱشٯا ٛ    يٯي ٞ   نٽيا ٘ٯعٱتٯيدٵ ٔٵ     عٯهٽي ًٱهٽكٽتٵي ْٱيوڃ يٯ أٽ

ٌڃ...(  ّٯ انرٷ٠ٰٖ ٵ انيرٷسٵٙ ّڃ انٿعٯأٯابٵ ٰشبٱشٯا ٗٯا ْٱوٯ انٿدٽرٱضڃ بٵدٽنٿ ِٱ نٽا ٘ٯدٿٰلٰأ أٽ ّٯ يٯ ِٱ   ،ٰشبٱشٯا ٰٔ    )٘ٯيا يٯي   نٽيا ٘ٯعٱيغٯهپ

ًٱبٳ ِٱ  شٯ ًٱبڄ  عٯ ٜٽ ٘ٯ  شٯ ٖٯ ٖٯ سٯهٽا ٗڃمٽ  ًٰهٵشٻؽتٯ أٽوٵبٿُٵٚ بٯرٱدٯ عٯ ٿ ٰٔ  ڃنٿشٯاٰأ انٿ ِٱ نٽا ٰ٘بٱرڃٰي ّٯ ٘ٯا يٯ ٰٔ انصٷا١ٵهپٗ ِٱ نٽا ٰ٘غٯهِّټپ ا يٯ

ًٯتٵل   سدًْا ْأا ا٩ثر....( فاد وكر ٩ رٯسٱ



 013 رابع: الغرور وآش عالء واجلفل الشامللػصل الا

َصيياّ ٖبييد ٘ييرإ ا٭ ،ّ انصييعٚ يٗدييٗد بأا يئ ٧ ٘ ُييٞ  

ٚ      ،أيائ ؾت سٙيح انفيٙاب    لټيد  ر٘ائ   أٖ ،نكُئ شيعٚ فٽاٽيدٯ ياؽيدٕ اذتاٙاي

ٔ أسٙح ٘رٟ شعٙٔ  ،ير انأٛ ٦٘نتٔ أكجر ٦ٖ٘ربٔ أكجرٖانعأاب، ا٩ ٖبيد   ،يايي

 لصر. لصر ا٩بو ا٩ ،ْٖأا ْٗ ارتصراّ انكب  ،ؾت يا ٧ عتًد عابإ بادٕ 

 

(2) 

 :االحنطا اهطالي لو ًِاؾئًّ 

 اهػطلوض لواالغتعالء، لواجلٔى اهؿاًى
عيِ يُاظي٣    َعياٖد انبشيح  ، لصيرّٖ أعًيا٧ڀ  ّ عرفُا يِ ْيٌ ا٩ أبعد 

عِ انټر٘ق انتصيتاٌٙ،   انُاط ىنف٨ شباب انتٗدبٝا٩ٖ ٖا٧ضترا ، انف٨ى

نصي ارٜ كاوبيٝ أٖ دعيٟٗ يٓدٖ٘يٝ يُتشهيٝ بي٨  جبيت         اڀٖ أ باعي فٙكَٗٗا ك اراڀ  أ

 تٖ رٖٛ

 كعهيٝ ستدثيٝ، ٖييِ ثيٌ ا٧ضتيرا  كعهيٝ يباٙيٝ،        يُاظ٣ انفي٨ى  

 َٖتٗبي  عُيد    ؾت بعفٓا ا٫لير، َع   ير بعفٓا فًٙا شبق، ٖشٗ  ،كج ٜ

  :، ْٖٚيُٓا اثُؽت

 ع٠٨ ٖا٧شتكبار ٖانغرٖر ٖا٭عذاب. ( ا٧شت1

 ( ادتٓو ٖانغ هٝ أٖ ـشانٝ ارتربٜ ٖانتذربٝ.2

أٖ  زا٠  ،ثر ردٜ فعو عُٙ ٝ  ،يا ٘فو ا٭َصاّ كج اڀ و  ،( ردٜ ان عو3

ٖ شٙاشيٙاڀ  أرديو د٘يِ    انرا١ٚ بد ٘رٟ كًا ٧ يصاط نٔ باندِ٘، ؽر  يعؽت 
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ٗ أ٘اٍٗ بتؽر  يعؽت عيِ عًيد   يعُٙاڀ  اجتيإ   ُيدٕ ردٜ فعيو  فتشيدخ ع ، ٖ شيٓ

َٔ ٧  رابىت أ سؽت اندِ٘ فٙصاىت  هل انتؽرفات ٖانصهٗكٙات عهٞ اندِ٘، وت

ٜ   أفٓو ٘ؽض  ،بؽت ا٩يرِ٘  وا  ،ّ ٘ك ر أسدٌْ بعهٌ انټيل أٖ اهلُدشيٝ بيانتر

أٖ ستييٞ نييٗ كيياّ بعفييٌٓ  ،اناا هييٝ  بييا٠ غيي  انتٓييرٜظيياْد ألټييا٠ بعييض ا٩

 اَتٓاز٘اڀ يُشرفاڀ؟ت

 ( ا٧َبٓار.4

 اذتادٝ.( ٰوى 5

ٟ    أكًا ، ٖنكو ْإٔ يباسح نكيِ   ،ّ ُْام انكيج  ييِ انتُاظي٣ ا٩لير

 ٖنؽت فاىت: َتٗب  ُْا عُد انصببؽت ا٩

 

 ء لواالغتلباض لواهػطلوض لواإلعجاباالغتعال

يِ  إٔ انؽ اتفٖٓانغرٖر ٖانكرب٘ا٠،  ا٧شتع٠٨ يِ يُاظ٣ انف٨ى:

َّٓ َفَؾاَمَّ َجااءَ ٌْ يُاظ٣ ا٧ضترا  ٖانف٨ى، باى  عاؾت: أ ُاْم َكاِآيٌر َماا َزاَدُااْم إِ

اااق ئِ  ُكُػاااوًرا  ٖكييياّ ونيييل ييييِ انعٗاييييو  ،(1)اْشااا ِْؽَباًرا ِف اأْلَْرِِّ َوَمْؽاااَر السَّ

فراد ٖادتًاعيات ٖانعيعٗب ضتيٗ انفي٨ى     ا٩شاشٙٝ انيت شابت انكج  يِ ا٩

 . ، عهٞ ير انتار٘خٖا٧ضترا 

ا  ٗـشٓا انؽٗرٜ ْٖأا ْٗ يا ٘ؽد  عهٞ بعض ارتټٗيت ا٧ضترافٙٝ هت

 ا٧ ٙٝ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .43 ي 42 :فا رشٗرٜ  (1)
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 ًؤمتط اهؿياطني!! 

ٝ   كتابيياڀ اسييد انكتيياب  كتييل ًٴِ فكييرٜ دْٗر٘ييٝ ٖابعٙيي شييهٗب دب ، فيي

 وْاّ بؽٙغٝ بؽٝ يتخٙهٝ. فكار ان هص ٙٝ ن٪عاد ا٩أبرب سٙح  كتٙو،

 ،عاد ادتًاب بًٝ ،َٔ ببو ي٨٘ؽت يِ انصُؽت  ٖزتًو اناؽٝ انتتخٙهٝ:

ِ  اذتفٗر ًُٙا  عكوببهٙض بُ صٔ،   كاّ ي٦شصٔ ٖيد٘رٕ ييردٜ انعيٙا ؽت    يي

 .بانصٖٝا٩

لردُا يِ ادتُٝ ٖ ردَيا  أّ اهلل  عاؾت  افتتض  رأ  بهٙض انت٦ـتر باٗنٔ: 

يييِ آدٍ  ا٧َتايياٍٖنعُُييا بصييبل آدٍ ٧ٖ غيي ، ٖانتًٓييٝ انكييربٟ نُييا ا٫ّ ْييٚ   

ٌ  نيأنل  ٖأبُا١ٔ، ٖانټر٘ق ا٩عٌتٌ  نكيِ ييا ْيٚ أصتيب      ،أّ َصيٗبٌٓ  ؾت دٓيُ

 نأنل؟ ٖأصتض انټر 

ٖ رأ كبار انعٙا ؽت يا عُدٌْ يِ ؼُٗ  اذتٙيو   ،دار َااػ  ٗ٘وف

 بهيٙض:  كاّ ظتيابٌٓٓ   ،نكِ كهًا  رست  ر٘اٝ ٖسٙهٝ ،بهٙصٖٙٝانټر  ا٭

 تصتب انټر دَٓا نٙصت با

يبتكييرٜ  بداعٙييٝ،  عييِ  ر٘اييٝ  بانصييٝ سييد كبييار ا٩ أّ   تييق وْييِ أؾت  

عيئ كتٙييب انعييٙا ؽت ٖؼيي ق ي ،بٓييإٔ اذتٙهييٝ ٖرـيياڀ بهييٙض فرسيياڀ فؽيي ق نيئ 

ّ َبشيح عيِ   أّ ي تاأ اذتو ْٗ   :اذتاـرِ٘، ٖكاَت ان كرٜ ٖانټر٘اٝ ْٚ

َبٙيا٠  ٖديٗد ا٩ وت أَٓيا  ٧ٖ ظيل   ،أبٟٗ َاټٝ ْدا٘ٝ نهبعر٘ٝ عهٞ ير انتار٘خ

   رتيييىت  ّ َصيييتشدخ لټييياڀ يٗاز٘ييياڀ أٖاذتيييو  ، ٖانترشيييهؽت ٖأٖؼيييٙا١ٌٓ
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 ٖوت ا٧جتإ انتعاكض ـتاياڀ. ، َبٙا٠ا٩

 نٔ: ٖكٙ  ونل؟فاانٗا 

فااى: يِ ل٨ى دغدغٝ يكايِ انكرب٘يا٠ ٖسيل ا٧شيتكبار وت َ يٗط     

ٖوت  هٙعتٓييا لهييق  ،ٖونييل يييِ ليي٨ى لهييق أد٘يياّ ٖلهييق يييأاْل ،انُياط 

  دتفهص ٝ ٖعرفاّ  ؽرأ بٗسدٜ انٗدٗد ٖانتٗدٗ

 ٝ نكييِ ْييأا ٧ ٘ييج   ،ٖأـييا  انتييارد: انتصييٙشّٙٗ دعهييٗا انٗاسييد ث٨ثيي

ٟ    ، ربىت نهج٨ثٝ بُيا  و ٧ ،ا٧شتكبار وت انُ ٗط ّ أييا  أ ، و ْيٌ ساٙايٝ ألير

بؽيٞ ييا  ټًيض بئ     أَل أَت اهللت ٖكو ظ٠ٚ ْٗ اهلل  عاؾتت فٓيأا ْيٗ     اٗى 

 ٖسل انعهٗ ٖا٧شتكبار وت ا٩رض. ،َاَٙٝ ا٭َصاَٙٝا٩

 
 لوحسة املوجوز يف كوٌات ابّ عطبي لوًال صسضا 

ٍ بعيض  ٖبد جتهت ساٙاٝ ا٧وعاّ بٗسيدٜ انٗديٗد اٖ انتٗديٗد وت كي٨    

يِ ان ٨ش ٝ ٖانعرفا٠، هتا نٗ برأْا اناار٤ باَؽا  ٖسٙاد٘ٝ نٗددْا ًتاْرٜ 

 وت يا ارادٖا غ  بابهٝ نهتاٖ٘و اٖ انترب٘ر.

يا ٖؼي ٔ بيانغين عيِ انعيامل،     أ)وت ان تٗسات انتكٙٝ:  ابِ عربٚ٘اٗى 

 .(1)(ّ اهلل  عاؾت نٙض عؽت انعاملأفإفتا ْٗ نتِ  ٌْٗ 

ثُُٙٙٝ وت انتااٍ نٙٗؼ  اهلل يعٓا  ف٨ ظتد  ،عاملّ اهلل عؽت انأفًِ ٘رٟ 

 ملتتبانغين عِ انعا
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ٖ أ) :ٖ٘اٗى اناٙؽرٛ وت ظرسٔ عهٞ ان ؽيٗؿ  عٙياّ انعيامل عيؽت    أَيا 

  تت(اهلل

)ٖكياّ   :ـًِ ستاٖنٝ  ؽشٙشٙٝ نعًو عبدٜ انعذو ٖ٘اٗى ابِ عربٚ

نعهًئ   (1)ؼشاب انعذوأ٩َٔ عهٌ يا عبدٕ  ;عهٌ با٩ير يِ ْارّٖأيٗشٞ 

فكياّ   ،٧ ٖبب ٖيا سكٌ اهلل بع٠ٚ  ،(2)٘إ ٧  ّ ٧ ٘عبد داهلل بد بفٞ بدّ ب

ّ لإ أعتل يٗشٞ  ٕ  نتيا ٖبيب ا٩يير وت     ،ْيارٖ ٔ   (3)َكيار ّ إفي  ،ٖعيدٍ ا صياع

 .(4)(بو ٘رإ عؽت كو ظ٠ٚظ٠ٚ، ذتق وت كو اانعار  يِ ٘رٟ 

وت  ًتٓار ظ٠ٚ يِ ارتبا٘ا، فكًا ٖفاين )وت ا٩ش ار:  اٖباى ي٨ ؼدر

٧ ٨ب عهيٞ اهلي٨م انصيريدٛ ٖانيبټ٨ّ ا٩زنيٚ      ا  عاؾت ب فهٔ ٖرلتتٔ اهلل

ٝ  انهًاْٙييات  فكييأنل ْييداَٚ بانربْيياّ انييُ      (5)٭يكاَٙييٝ ٖا٧عٙيياّ ادتٗاز٘يي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ؼشاب انعذو وت اذتاٙاٝ(أهٌ يٗشٞ يا انأٛ عبدٕ )أٛ ع :اناٙؽرٛ ٘اٗى ُْا (1)

ّ بفييٞ ُْييا  عييين سكييٌ ٖأنييسٍ أٛ  عيير٘عاڀ نكُيئ فصييرْا بانافييا٠  ْٖييإٔ يغانټييٝ ٖاـييشٝ;  و  (2)

َُا َرٟ انُاط ٘عبدّٖ انؽيٌُ ٖاذتذير    انتكٗ٘ين أٛ أدرب بصراڀ عهٞ أ٧  عبدٖا  ٧  ٘إتت ٖسٙح 

ّ  تخهي   رادٜ اهلل عيِ ييرادٕ ٖنيسٍ     أ عاؾت ٖ ٧ نهيسٍ   َٓا كهٓا َ ض اهللأفُعهٌ  ،ٖانعذر ٖانبار

 أّ ٧ ٘عبدٖا غ ٕ نكٌُٓ بٓرٖٕ ٖعبدٖا غ ٕت عذسٕ  و بفٞ  كُٗ٘اڀ

َكيارٕ عبيادٜ انعذيو ٖعيدٍ      دو لإ ْارّٖ ٩أأٛ كاّ عتل يٗشٞ ): ٘فاأٖاناٙؽرٛ ٘عرأ  (3)

 (.ا صاعٔ

 .  1230فؾ سكًٝ ايايٙٝ وت كهًٝ ْارَٖٙٝ ؿ :ظرأ فؽٗؿ اذتكٌ (4)

ّ أييا انٗديٗد ٖانتٗديٗد فٓيٗ ٖاسيد بانعيخؾتت ٖييِ انٗاـيض         أْانكٝ با هٝ ٖ ي وا   يفانتاْٙات   (5)

ان ٨ش ٝ باى بعفٌٓ بدؼانٝ انتاْٙٝ ٖباى بعفٌٓ بدؼانٝ انٗدٗد، ٖوْل ي٨ ؼيدرا  ؾت أؼيانٝ   

        « ٝ ٖا٩ؼيٙو ُْٖيا ٘ايٗى: انتاْٙيٝ با هيٝ ْانكي      ي،ّ كاّ يدافعاڀ عِ أؼانٝ انتاْٙٝ   بعد  ي انٗدٗد  
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نتٗديٗد ٖانٗديٗد يُشؽيراڀ وت ساٙايٝ     اؾت ؼرايت يصيتاٌٙ ييِ كيّٗ     انعرظٚ 

 انعيؽت  نتٗدٗد٘ٝ اذتاٙاٙيٝتت ٧ٖ ثياَٚ نئ وت   ا٧ ظر٘ل نٔ وت  ،ٖاسدٜ ظخؽٙٝ

فكو يا َدركٔ فٓٗ ٖدٗد اذتيق وت أعٙياّ    ،..ٖنٙض وت دار انٗدٗد غ ٕ د٘ار

ذتيق ْيٗ ٖديٗدٕ ٖييِ سٙيح اليت٨  انتعياَٚ        اانتًكُاتتت فًِ سٙح ْٗ٘ٝ 

ن كييرٛ ٖاناييٜٗ  اجصييل انعاييو   (1)سييٗاى انت ٓٗيييٝ يُٓييا ٖانتُتسعييٝ عُٓييا  ٖا٩

ير عهٞ يا وكر ئ  ٩وا كاّ ا ٖ ،عٙاّ انتًكُات انبا هٝ انأٖاتأفٓٗ  ،اذتصٙٝ

نٙئ انعرفيا٠    فٓأا سكا٘يٝ ييا وْبيت     تنل فانعامل يتٌْٗ يانٔ ٖدٗد ساٙاٚت

 .(3()2)(هلّٙٗ ٖا٩ٖنٙا٠ احملااّٗا٭

فيُشِ   ;(4)انتٗديٗد كهئ يُشؽير وت ٖاسيد بانعيخؾ     ّ فً اد ك٨ئ  

كيو ييا َدركئ     ٛأ يّ انتٗديٗد     :ْٗبًُٙا ٘اٗى  ،ّ اهلل ٧ ظر٘ل نٔ َاٗى: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «

ٝ  أْٗ انٗدٗد نكِ انٗدٗد ٖاسد بانعخؾتت ٖنٙض   كًيا بياى بئ كتيب      ي  ّ انتٗديٗدات يتباُ٘ي

فٗدٗدٛ ٖٖدٗدم أَت ٖٖدٗد ْإٔ انعذرٜ ْٖإٔ انبارٜ ْٖإٔ انتدرٜ ٖديٗدات   ي،  يِ انتعا١ٙؽت

ٔ        ،يتباُ٘ٝ كًا ْٗ اذتق كاَيت ْيٚ اهلل   فيإوا   ،نكُٔ ٘راْيا كهيٓا ٖديٗداڀ ٖاسيداڀ ظخؽيٙاڀ ٧ ثياَٚ ني

  عاؾت كاّ كو ظ٠ٚ ْٗ اهلل ) عاؾت عِ ونل( ٖ وا كاَت غ  اهلل فهٌ ٘كِ اهلل يٗدٗداڀ أبداڀت

ّ ز٘يداڀ ٖعًيراڀ ًْيا ٖاسيد بيانُٗب أٛ وت ا٭َصياَٙٝ( ٖياابيو        إياابو انٗاسد بيانُٗب كا٭َصياّ )في    (1)

 انٗاسد بادتُض )فاّ ز٘داڀ ٖا٩شد ٖاسد بادتُض أٛ باذتٙٗاَٙٝ(.

 و غ  ْأا انتعُٞ انغر٘ل ان ر٘د ْٗ أيير   ،)فٓأا سكا٘ٝ يا وْبت  نٙٔ انعرفا٠...( :٧سٍت بٗنٖٔ (2)

 ت.فتدبر ،يتداٖى عادٛ

 وت  تًٝ انك٨ٍ وت انعهٝ ٖانتعهٗى ٖاًتٓار ظ٠ٚ يِ ارتبا٘ا 25   292ؿ 2ز :اذتكًٝ انتتعانٙٝ (3)

ٖعُاُٖ٘ٓا ٖيا ٘ ٌٓ يُٓيا يتعيدد فاشيٌ     وّ ْٚ وت ٖابعٓا ٖوت عامل ا٭ثبات ٖاسدٜ  فتا أ ا٥ْا  (4)

 نكُٓا كهٓا ٖاسدٜ، ْٖٚ ْٗ٘ٝ اذتقتتْأا ْٗ ز٘د ٖعُٗاّ وام ْٗ اذتذر ٖي ٍٓٗ ونل ْٗ اهلل، 
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 ٧ ظر٘ل نٔتت. ي٠ يِ ا٩ظٙا

)كو يا وت انكّٗ ٌْٖ أٖ لٙياى أٖ عكيٗط وت   : ٘فاڀأ ٖباى ي٨ ؼدرا

 ت(1) يرا٘ا أٖ ًت٨ى(

٘اٗنيّٗ بٗسيدٜ انٗديٗد    ، ّ كيو ان ٨شي ٝ ٖانعرفيا٠     دعَٚ ٧ 

ٖييِ ٘ايٗى ؿتجيو     يكابِ عربٚ ٖي٨ ؼدرا   يكأنل   ّ بعفٌٓ بو  ،ٖانتٗدٗد

 ٖاـض ٧ غبار عهٙٔ. بؽتٳ ي ظرعاڀ ييرٕ دف ،ْأا انك٨ٍ

ّ أٖ ،سّٗ بٗسدٜ انتٗدٗدفكاَٗا ٘ؽرٴ ،ٖبد دهصت يب بعفٌٓ عٙاَاڀ

ٔ     بيو  ،َئ ْيٗ بُ صئ اهلل   أٖ ،كو ظ٠ٚ ْٗ اهلل  عاؾت  :ٖكيو ظي٠ٚتت فاهيت ني

ٝ  ّ  أأ٘عاو  ْٖيٗ عيؽت    ،عيؽت اهلل  عياؾت   كّٗ أَت، ٖأَت عؽت ان اير ٖاذتادي

 انغُٞ ٖانكرب٘ا٠ت  

 و  ;٨ى ْيٗ ا٧شيتكبار ٖا٧شيتع٠٨   سد يُاظ٣ انفأّ   

٘رٟ وت ا٭قتاّ بديجاى  هل انٌُتر٘ات عٌتًيٝ ٖ يٗاڀ ٖكرب٘يا٠ ٧ ٌَتي  هليا ٧ٖ      

 نٔ أن  دنٙو؟ باٍٖنٗ أ ،سنٔ يِ عهٙا١ِٔ ُ٘يجٙوت فكٙ  ٘ابو هت

كيج  هتيِ   ّ دظي  شاط وتانعايو ا٩ ا٧شتارا٠ أّبثبت  

كًا ، ند٘ٔ باًٙٝ زا١ ٝ سصاطا٭سدٖخ  ْٗ ،٘تبب ان ر  انفانٝ ُٖ٘تًٚ هلا

ٖ انٖ أ٘عټٞ يُؽيباڀ ٘عيعرٕ با٩ًْٙيٝ     وت يِ ّ بعفيٌٓ  أر٘اشيٝ، كًيا   انصيهټٝ 

ٗٴ ٌُٓ انبٗابٝ ارتفرا٠  ؾت يصتابو يعر  أٖ ٖ٘٘ر ،أ هلٌ با٩س٨ٍ انعر٘فٝ٘ه

ييج٨ڀ   وت دٖنيٝ انتٓيدٛ    ٔفصٙكّٗ ني يِ أَٔ نٗ ديِ ل٨ى ٖعد كاوب هلٌ ب
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  .غ ْا اٖٜ انبانغٝ ٖانتٗبب انبارز ٖاذت

ّ  ر٘اٝ يعادتٝ أٖ يٗادٓٝ ْأا انُٗب يِ انفي٨ى غتتهي    أٖغ  ل ٚ 

 عِ  ر  يعادتٝ انتُاظ٣ ا٩لرٟ.

  
 اجلٔى اهؿاًى 

ّ ا٧ضتيرا  ادتٓيو،    ٖبٗاعيح ٖيِ يُاظ٣ انفي٨ى   انكيج    ٖانتعياْد أ

 فٙئ ير٘يداڀ نئ،    عتل ييا ْيٗ عهٙئ ييِ ادتٓيو ٖعيدٍ انتعرفيٝ راغبياڀ        يِ انُاط 

اْم َجَعُؾاوا َُّيَحاابَِعُفْم ِف  ،فٙغهق  عٔ ٖبؽرٕ عًيداڀ  ْم لَِ ْغِػاَر ََلُ اََم َدَظاْوُُتُ َوإيِن  ُكؾَّ

وا اْش ِْؽَباًرا وا َواْشَ ْؽَزُ ْم َوَُّيََصا  .(1)َاَذاَِّنِْم َواْشَ ْغَشْوا ثَِقاَِبُ

ٓٙار يؽياذتٌٓ  ٩ٌَٓ ٘رّٖ اَّ ٧ ُ٘اى انتعرفٝ ٖانعهٌ، ٖونل أي ف٨ڀ 

ايٗى  ّ٘ أ٧ ٘عذيل انكيج     فًج٨ڀ ;ًتٓرٖا عهًٌٓ بٔأٖ أا نٗ عهًٗا باذتق فًٙ

ّ ٘عٙد ؼ٨ ٔ رتًصيؽت  أّ ونل ٘اتفٚ ٩ تّ ؼهٗا ل كهٓا با هٝ : با١و نٔ

ٖ بيد ٧  أ ٖنأا ٘ؽٌ  عٔ عِ  اب اذتاٙاٝ. ،شُٝ فا١تٝت ْٖٗ ٧ ٘ر٘د ونل

ٝ   أْيٚ   ّٔ زٖدتي أّ ٘عر  أبعض  ٘ر٘د ّ أ٢ُٙيأٶ   و عهٙئ س  ;لتئ ييِ انرـياع

 ُ٘ ؽو عُٓا ٖكٙ  ٘صٓو عهٙٔ ونلت 

ٝ  ا٩ ٖ ّ انكييج  يييِ انُيياط ٧   فييرتٟ  ،ييير كييأنل وت انعيي٦ّٖ انعاد٘يي

 ٌَٓ عهٞ با و. دعتبّٗ انتعرفٝ ٧ٖ ٘رغبّٗ وت انعهٌ أٖ ا٭وعاّ ب

ّ أّ ٘عهيييٌ أٖ ٘يييأعِ أّ ٘صيييًب ٧ٖ أ٧ ٘ر٘يييد  ٌّٓ انعد٘يييد ييييُأكًيييا 
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ٚ  ي ار  ان ٨َيٚ   ٖانعي  ،ي  ك٨ً ؼيدرا ي ان ٙهصٗ  ان ٨َٚ   ، كياّ  ي  كيابِ عربي

َٔ كاّ ٘عتربٕ بد٘صاڀ نصيُٗات  أ و  ،٦٘يِ بٗسدٜ انٗدٗد ٖانتٗدٗد ٖغ  ونل

يايئ وت ذتٌتيات؟ت نيأنل ٘ؽيرٴ عهيٞ      أّ ُ٘ٓيار  دبي َ صٔ صًض  فكٙ   ت ٗ٘هٝ

 ا٭َكار ٖانتكابرٜت

 
 اجلٔى بفقٕ احلسيح 

ٖادتٓو  ،ٖادتٓو ا٧عتاادٛ ،ادتٓو ان كرٛيِ َٗاب: أّ ادتٓو  ثٌ 

ل   انتا ـتصل ْٖأا ا٩ ،ب أ اذتد٘ح()ادتٓو ُْٖام ٖغ ْا،  ا٧بتؽادٛ

فرتاْييٌ ٘ييد ّٗ  ؾت انرٖا٘ييات يييِ غيي  بؽيي ٜ ؿتعُاْييا ٧ٖ ب ايئ   ،بيئ انتبټهييّٗ

نٙخردٗا بُتٙذٝ  ،ٖغتهټّٗ بعفٓا يب بعض ،فٙأرَٖٓا ورٖ انر٘ض ،اذتد٘ح

ُفوَن اْلَؽؾَِم  ،ْٗا٠ٌْ انبا هٝأ ٗافق   ت(1)َظْن َمَواِضِعهِ ُُيَر 

َٔ ابِ أسدٌْ أعٚ ٖبد ٘دٴ ،عّٗ انص ارٜ ٌْ يِ ْأا انابٙونأِ٘ ٘دٴاٖ

ٖ٘صتُد  ؾت أدنٝ رٖا١ٙٝ  كع  عِ دٓهٔ بدبصىت بٗاعد  ،نتٓدٛ اياٍ ا٭

 بو بدبصىت اناٗاعد ٖا٩ؼٗى ا٩دبٙٝ ٖان كر٘ٝ ٖا٧عتااد٘ٝ.  ،ذتد٘حاعهٌ 

نٙيئ  ْييٗ يييا ٘عيي   ،غر٘ييلْييأا انفيي٨ى ٖا٧ضتييرا  ٖادتٓييو انّ يجييو  

ٔ   عهيٚ  أي  انتي٦يُؽت  ياٍ ا٭ ٖرديو   : سٙيح ٘ايٗى   ،وت سيد٘ح ني

ٖئُ  ٚ اناًياػ   ،بًغ أٛ كتب يِ ُْا ُْٖام د٨ٓڀي ،(2)بًغ د٨ٓڀ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .13شٗرٜ انتا١دٜ:  (1)

 .55ؿ 1انكاوت: ز (2)
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ٖانتعيبٙٔ ديداڀ دبٙيق وت ييِ      يي  ُْا ُْٖام٩َٔ كتب بټب اناًاػ يِ  ،بًاظاڀ

 .ا٧ضترا انف٨ى ٖ  ٧ف٨ ٘كّٗ َؽٙبٔ  بغ  ْدٟ،ظتًب ٖغتبىت بانرٖا٘ات 

 

 (1)ًاَ املٔسي عاء اهػفاضة لواهبِوة هإلاّز

ٔ  ـتصيل  كعاْد عهٞ ادتٓو ب أ اذتد٘ح ياٖ عٚ انصي ارٜ  بعيض ييدٴ   بي

ٚ    ـتصكٗا  ٌَٓأو    ياٍ انتٓدٛ٭اعِ  وت   برٖا٘يٝ رٖاْيا انعيٙخ انټٗشي

  :انغٙبٝ ْٖٚ

ّٰ    :٘اٗى رشٗى اهلل ) ٰٔ شٯيٙٯكپٗ ٚٸ  ڃَٷي اثٱُٯيا عٯعٯيرٯ  ڃيٯايياڀ      دٵٛبٯعٱي   ٘ٯا عٯهٵي

      ٰٔ ًٷامٽ انهڅي ٚٱ عٯعٯيرٯ  ڃيٯايياڀ شٯي ٖٷٰى انٵياثٱُٯ ٚٸ أٽ ٓٱدٵ٘ٴاڀ فٽدٽَٱتٯ ٘ٯا عٯهٵ ٌٱ اثٱُٯا عٯعٯرٯ يٯ ْٵ ِٱ بٯعٱدٵ ٖٯيٵ

ٔٵ ًٯا١ٵ ٖٯانٿ ٽياٰرٖ ٯ          ٯعٯانٽٞ فٵٚ شٯ ٖٯانؽٻيدٻ٘قٯ انٿيدٽكٿبٯرٯ  ًٰي٦ٱيٵُٵؽتٯ  ٖٯأٽيٵي ٯ انٿ ًٰرٱ ٯفٯيٞ  عٯهٵٙٴاڀ انٿ

ًٯا٠ٰ نٵدٽسٯدٶ غٽٙٱرڃمٽا ٕٵ انٿدٽشٱ ْٯأٵ ٛٷ فٽهٽا  ٯؽٵضٸ  ٓٱدٵ ًٯ ٖٯانٿ ّٯ  ًٯدٿٰيٗ ٖٯانٿ ٌٯ   .نٿدٽعٱٌتٽ

ِٱ        ًٯي ٖٯعٯهٽيٞ َٵصٯيا١ٵٚ فٽ ٌٱ  ٓڃ ٖٯيٯٙٻيتٵ ٌٱ  ٓڃ ْٱوڃ بٯٙٱتٵيٚ سٯيٙٻ ٖٯؼٵٙٻٚ عٯهٽٞ أٽ ٚٸ أٽَٱتٯ  ٘ٯا عٯهٵ

ٓٯا فٽدٽَٯا بٯرڃٛ ِٱ  ٽهڅاٿتٯ ٖٯيٯ ٓٯا نٽاٵٙٯتٱُٵٚ غٽداڀ  ٚ    ٠ٳ ثٯبٷتٷ ٌٱ  ٯرٯَٵي ٓٯيا نٽي ٝٵ       يٵُٱ ْٯيا فٵيٚ عٯرٱؼٯي ٌٱ أٽرٯ ٖٯنٽي

ِٱ بٯعٱدٵٛ ٖٯأٽَٱتٯ لٯهٵٙ ٽتٵٚ عٯهٽٞ أپيٷتٵٚ يٵ ٝٵ  ٓٯا  ڃنٽٞ افٽإڃوٯا سٯفٯرٯ ٱلٽ  ،انٿاٵٙٯايٯ ًٱ ٜپ فٽصٯهِّ ٗٯفٽا نٿ

ٚٯ  ٗٯٰؼيٗىڃ  اابٱُٵ ِڃ انٿبٯيرٻ انٿ ٓٯا  ڃنٽيٞ ا       نٿشٯصٯ ًٱ ٜپ فٽهٿٰٙصٯيهِّ ٗٯفٽيا ٰٔ انٿ ِڃ   فٽيإڃوٯا سٯفٯيرٯ ٱ ٙٱ ٚٯ انٿٰشصٯي بٱُٵي

ٓڃٙدٵ  ِٯ       اانعٷ ٔٵ شٯيٙٻدٵ انٿعٯابٵيدٵ٘ ٓٯا  ڃنٽيٞ ابٱُٵي ًٱ ٜپ فٽهٿٰٙصٯيهِّ ٗٯفٽيا ٰٔ انٿ ًٯاٿٰتٗىڃ فٽإڃوٯا سٯفٯرٯ ٱ ٚٻ انٿ نسٷكٵ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

أرشييهٔ نًٙٓييد ، ٖأَيئ شيي  ٕ  ٍ انتٓييدَٛيئ ابييِ ا٭ييياألييرز عهُٙييا ظييخؾ زتٓييٗى، ٘ييدٴعٚ  (1)

انټر٘ق نهٌتٓٗر انتادط، ٖأؼبشت ا٫ّ نٔ فربٝ  صيًٞ )انًٙاَٙيٝ(،  و ٘يدٴعٚ أَئ انًٙياَٚ ٖابيِ       

 )انتارر(   .ت ٖبد ـتصل برٖا٘ات ٖسذر ٖاْٙٝ ْٚ أِْٖ يِ بٙت انعُكبٗت ا٭ياٍ انتٓدٛ
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ًٷيدٶ انٿبٯيابٵرڃ فٽيإڃوٯا        (1)وٵٛ انجٷ ٵُٯاتٵ ٔٵ ٰيشٯ ٓٯا  ڃنٽيٞ ابٱُٵي ًٱ ٜپ فٽهٿٰٙصٯيهِّ ٗٯفٽا ٰٔ انٿ عٯهٵٍّٚ فٽإڃوٯا سٯفٯرٯ ٱ

ٓٯا  سٯ ًٱ ٜپ فٽهٿٰٙصٯيهِّ ٗٯفٽا ٰٔ انٿ ٔٵ دٯعٱ ٽرڄ انؽٷادٵ ڃ فٽإڃوٯا سٯفٯرٯ ٱ ٓٯا  ڃنٽٞ ابٱُٵ ًٱ ٜپ فٽهٿٰٙصٯهِّ ٗٯفٽا ٰٔ انٿ فٯرٯ ٱ

ـٯا فٽيإڃوٯا   ٔٵ عٯهٵٍّٚ انرٻ ٓٯا  ڃنٽٞ ابٱُٵ ًٱ ٜپ فٽهٿٰٙصٯهِّ ٗٯفٽا ٰٔ انٿ ٌڃ فٽإڃوٯا سٯفٯرٯ ٱ ٔٵ ٰيٗشٯٞ انٿكٽاًتٵ  ڃنٽٞ ابٱُٵ

ٗٯفٽييا ٰٔ انٿ ٜپ    سٯفٯييرٯ ٱ ٗٯفٽييا ٰٔ انٿ ٚٻ فٽييإڃوٯا سٯفٯييرٯ ٱ ٝٵ انتٷاٵيي ًٷييدٶ انجٻاٽيي ٔٵ ٰيشٯ ٓٯا  ڃنٽييٞ ابٱُٵيي ًٱ ٜپ فٽهٿٰٙصٯييهِّ

ِڃ   ٔٵ انٿشٯصٯي ٓٯا  ڃنٽٞ ابٱُٵ ًٱ ٜپ فٽهٿٰٙصٯهِّ ٗٯفٽا ٰٔ انٿ ٔٵ عٯهٵٍّٚ انُٷاؼٵضڃ فٽإڃوٯا سٯفٯرٯ ٱ ٓٯا  ڃنٽٞ ابٱُٵ ًٱ فٽهٿٰٙصٯهِّ

ٜپ ٗٯفٽييا ٰٔ انٿ ـٵييوڃ فٽييإڃوٯا سٯفٯييرٯ ٱ ِٱ آىڃ   انٿ ٽا ًٰصٱييتٯشٱ ٽٍتٵ يٵيي ًٷييدٶ انٿ ٔٵ ٰيشٯ ٓٯا  ڃنٽييٞ ابٱُٵيي ًٱ فٽهٿٰٙصٯييهِّ

ًٷدٶ  ٓٱيدٵ٘ٴاڀ )فٽيإڃوٯا        ٰيشٯ ٕٵ اثٱُٯيا عٯعٯيرٯ يٯ ِٱ بٯعٱيدٵ ّٰ يٵي ٌٷ ٘ٯكپٗ فٽأٯنٵلٽ اثٱُٯا عٯعٯرٯ  ڃيٯاياڀ ٰث

ًٰاٽرٷبٵؽتٯ ٖٷىڃ انٿ ٔٵ أٽ ٓٯا  ڃنٽٞ ابٱُٵ ًٱ ٜپ( فٽهٿٰٙصٯهِّ ٗٯفٽا ٰٔ انٿ ٰٔ  سٯفٯرٯ ٱ ًٵٚ    نٽ ٌٳ كٽاشٱي ٚٯ اشٱي ٝپ أٽشٯايٵ ثٯهٽاثٯ

ٖٷٰى       ٗٯ أٽ ْٰييي ٛٸ  ٓٱيييدٵ ًٯ ٌٰ انجٷانٵيييٰح انٿ ٖٯانٵاشٱييي ًٯيييٰد  ٖٯأٽسٱ ٔٵ  ٗٯ عٯبٱيييٰد انهڅييي ْٰييي ٖٯ ٌڃ أٽبٵيييٚ  ٖٯاشٱييي

٦ًٰٱيٵُٵؽتٯ  .(2) انٿ

 

 لوال زالهة اهطلواية غري تاًة غِسّا

ٖارتيرب، فخيرز    أ٧ ٘ ر  بيؽت انتبتيد   ِٱيٯ ْٖإٔ انرٖا٘ٝ ـتصل بٓا ي٦لراڀ

ٔ  ،ٌ٘تٓر ببهٔ ابُاڀ  ياٍ انتٓدّٛ نٮأٙذٝ يُشرفٝ ي ادْا بُت ٖعهيٞ   ،قتٓد ني

 نٙٔ.  ّ ٘ټٙعٕٗ ٖ٘ردعٗا أانُاط 

ّ ْييإٔ انرٖا٘ييٝ ٧ ٘ؽييض ا٧شييتد٧ى بٓييا أبييداڀ أٖنكييِ اذتاٙاييٝ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

غهٍت كانركبتؽت. ٖنعوٴ ٖدٔ   ٨  ا  ٖانج ُٝ يِ انبع  يا ٘اب عهٞ ا٩رض يِ أعفا١ٔ  وا اشتُ (1)

ٝ   انصييذٴاد ا٭ييياٍ عهييٞ  (وٖ انج ُييات)  .كجييرٜ شييذٗدٕ جٙييح ؼييار يٗاـييب شييذٗدٕ وا ث ُيي

 )ساظٙٝ انبشار(.

 .150ؿ ي: نهټٗشٚي انغٙبٝ  (2)



 004 ومباظث آكحراف صئ الضاللمـا 

 نٗدٕٗ كج ٜ َأكر يُٓا: 

٘ايياض يييِ ا٭)ّ اذتيير انعييايهٚ وت إفيي ،ّ شييُد انرٖا٘ييٝ غيي   يياٍ  

فتا وكر ْيإٔ انرٖا٘يٝ وت    ّ انعٙخ انټٗشٚ   :٘اٗى (وت برْاّ انردعٝاهلذعٝ 

 ،٩َٓيا ٖردت ييِ  ير  انتخيان ؽت     ،نساٍ نهًخان ؽتكتاب انغٙبٝ يِ باب ا٭

 فاشتدى بٓإٔ انرٖا٘ٝ. ،راد اثبات انغٙبٝ ٖانردعٝ عهٌٙٓأٖانعٙخ انټٗشٚ 

يٝ وت ؾت ٖدٗد بعض انعا ـافٝ   ،ّ وت شُد انرٖا٘ٝ زتاْٙو  

 شُدْا. 

ّ أانييأٛ كيياد ٖفُاييٗى: انتعييٓٗر  ،نييٗ  ُسنُييا ٖاعتربَييا شييُدْا  

ٖبفييٙٝ  ،نييٙض جذييٝ وت ا٧عتااد٘ييات أبييداڀ ٗاسييدّ لييرب انأ ،كتاعيياڀ ٘كييّٗ 

ٖكّٗ  ،ٖانُٙابٝ ارتاؼٝ نٔ عهٞ ارتهق كهٌٓ ،انص ارٜ عِ ا٭ياٍ انجاَٚ ععر

 ٘ٝ انتًٓٝ. انبُٜٗ دن٨ٙڀ عهٞ ونل، ْٚ يِ انتصا١و ا٧عتااد

ثٌ ٘ايٌٙ عهيٌٙٓ دني٨ٙڀ ـيعٙ اڀ      ،ؾت انُاط كافٝ  فكٙ  ٘بعح اهلل ش  اڀ

عهيٞ يير    يٖفٌٙٓ كبار انسْياد ٖا٩ اٙيا٠ ٖانيٗرعؽت      ،٧ ٘عتربٕ يعٓٗر انعهًا٠

 سذٝڀ؟ يانتار٘خ 

ّ  كييّٗ اذتذييٝ وت بفييٙٝ ا٭يايييٝ ٖانُٙابييٝ ارتاؼييٝ   أُ٘بغييٚ 

 ّ نئ  أ٘صتدى بٓإٔ انرٖا٘ٝ عهٞ  فكٙ  ،ٖـض يِ انعًضأٖاـشٝ بُٙٝ 

 ْٖٗ ش  ٕ َٖا١بٔ ارتاؿ؟ت  ،َٔ ْٗ انًٙاَٚ ٖ ،ا٫ّ اڀابُ

ًٱضڃ :كًا دا٠ وت انرٖا٘ٝ ٕٵ انعٷ ْٯأٵ ِٱ  ِٯ يٵ ّٯ أٽبٱٙٯ ّٷ أٽيٱرٯَٯا بٽدٱ كٽا ٌٷ  ،فٽاٽاىٯ  ڃ ٰث

ٍٰ ٗٯ انٿإڃيٯا ْٰ ّڄ  ِٰ فپهٽا ّٰ بٱ ًٯا٠ٵ فپهٽا ِٯ انصٷ ٰٔ  بٽاىٯ ُٰ٘ٯادٵٛ ٰيُٯادٶ يٵ ٖٯ ُٰ٘ٯادٵٛ  ڃبٱهٵٰٙض نٽعٯُٯ ٔٵ  ًٵ بٵاشٱ
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ًٯا َٯادٯٟ ِٯ انٿدٽرٱضڃ كٽ ٰٔ يٵ ٔٵ  بٵرٯٰشٗىڃ  انهڅ ٝٵ   انهڅ ٝٽ انٿعٯاٽبٯ  .(1)نٽٙٱهٽ

ّ ْ٘ٗ ربىت انرٖا٘يٝ ؿتيا    ياُتصا١و: ف ،شهًُانٗ   فيانُيب   ،عتايدٖ

  ي  صل انرٖا٘ٝج ي   باى:   يِ بعدٕ اثُا ععير يٓيد٘اڀ،   دٴٖ٘ييا ٔ ْيٗ   عَٗي

 .يِ ببهٔ ٧ يِ بعدٕ

ٖند ا٫ّ؟  ى ْو ٖند نٮياٍ انتٓدٛ دَص ،٘فاڀأنٗ  ُسنُا ٖ  

ّ، َعييٌ ْييٚ ييياٍ نيئ ٖنييد ا٫ ّ ا٭  اييٗى  ٧ٖ ،ّ انرٖا٘ييٝ ٧  ؽييرأ بييأنل  

٧ ْٖٖٚ بعد انٌتٓٗر انتبارم ٖانٌتٓيٗر  ي  ّ وت ٖبت سفٗر ٖفا ٔ أ ؽرأ 

ٝ   َعهٌ يتٞ ْٗ نعهٔ أبيو أٖ أكجير ٧ ظتهٙٓيا نٗبتٓيا  ٧      أٖ بعد شُٝ أٖ أني  شيُ

ظارٜ  فهٙصت وت انرٖا٘ٝ ستٞ  ،ّٖ ا٫أيا ببو ونل أ، (2)شٙكّٗ نٔ ٖند ي  ْٗ

 .ؾت ونل 

ّ أّ، فًيا ْيٗ انيدنٙو عهيٞ     ا٫ بُياڀ ا ّ نٔ أنٗ فرـُا ثٌ  

بُئ؟ ْٖيٗ ييا أظيرَا  نٙئ شيابااڀ ييِ يغانټيٝ ا٧شيٌ          اعٚ نهص ارٜ ْيٗ  ْأا انتدٴ

 .غرٟ ٖانكربٟٖانتصًٞ ٖانؽ

 ياٍ اذتصؽت ّ ا٭دب٘ؽرأ  ّ انُيب   :برُ٘ٝ انصٙا  

لير  آؾت  يياٍ انصيذاد ٖانبيابر    ؾت ابُٔ، ْٖكأا ا٭ نٗفاٜ فهٙصهًٓا اوا سفر ٔ  

ًَٓييا إف ،يييايؽت اذتصييُؽت٧ ا٭ فانتاؽييٗد ْييٗ ا٧بييِ انتباظيير   ، ١ًييٝا٩

 رتاؿ كًا ْٗ ٖاـض.الٗاّ نهدنٙو أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .650ؿ 2ز :كًاى اندِ٘ ٖـتاٍ انُعًٝ (1)

 )فإوا سفر ٔ انٗفاٜ فهٙصهًٓا  ؾت ابُٔ(. : و باى (2)
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َئ   ؟ ٖياٍ انتٓدٛ َٔ ا٧بِ ارتايض نٮأعٚ نتدٴعٚ ْأا افكٙ  ٘دٴ

ّ انرٖا٘ٝ  تشيدخ بٌتياْر ن يٍت )ابُئ( ٖبصيٙابٓا       ارته  نٔ يِ بعدٕ، ٖاذتاى 

ٖ ٖنيٙض عيِ ا٩   ،١ًٝ بُا٠ انتباظرِ٘ ن٪عِ ا٩  ،س ياد س ياد ا٩ أس ياد 

   بِ س ٙدٕتتاٖ أؾت س ٙدٕ  فهٌ  او انرٖا٘ٝ فهٙصهًٓا 

ٖانتعييٓٗرٜ ٖانجابتييٝ  ،ا٩ؼييض يُٓييا شييُداڀّ انرٖا٘ييٝ يعارـييٝ ب  

نٮيياٍ اذتصيؽت   ا٭ياييٝ  ٘صيهٌ   ّ ا٭ياٍ انتٓدٛ أيِ  ٝ،نعٙعندٟ عايٝ ا

 ٕ(1)أبُا١ٖٔنٙض ٩سد  ،يِ بعد. 

     عهيييٞ يييير  يييي ٘تخيييأّٖ ،ّ انفيييانؽت ٖانتيييبټهؽتأٖانتدشييياٜ كيييو انتدشييياٜ 

ـ٨ى انُاط ٭ دٓو انُاط ب أ اذتد٘ح ٖبدٖنٙات انتصا١و  ر٘ااڀ ،ي   انتار٘خ

 ٖغٗا٘تٌٓ. 

 .أعاوَا اهلل ٖ ٘اكٌ يِ ظرٖرٌْ ٖظٵرارٌْ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٌ    : ي وت  دٖ٘و بٗنٔ  عاؾت  انؽاد  بد اهلل عِ ابٚ ع (1) ٜٽ عٯهٽيٙٓ ٌٷ رٯدٯدَٯيا نٽكيٌ انكٽيرٷ )شيٗرٜ   ث

ّٴ ْأا اذتصيؽت   ٦دّٖ انت...  يِ أؼشابٔ (: )... لرٖز اذتصؽت وت شبعؽت6ا٧شرا٠: ؾت انُاط:  

   ٔ ... ٖاذتذيٝ انايا١ٌ بيؽت أًتٓيرٌْ، فياوا اشيتارت انتعرفيٝ وت         بد لرز ستٞ ٧ ٘عيل انت٦يُيّٗ فٙي

، فٙكيّٗ انيأٛ ٘غصيهٔ ٖ٘ك ُئ ٖعتُټئ ٖ٘هشيدٕ وت       انتٰٗت هٗب انت٦يُؽت أَٔ اذتصؽت، دا٠ اذتذٝٽب

 (.206ؿ  8. )انكاوت: زس ر ٔ: اذتصؽت بِ عهٚ، ٧ٖ ٘هٚ أير انٗؼٚ  ٧ڂ انٗؼٚ

ِٰ  ٰ٘اٿبٵيوٰ  ٖٯ :، شي٢و عيِ انردعيٝ، بياى     ٖعيِ ا٭يياٍ انؽياد      ٚ   انٿٰشصٯيٙٱ ٔٵ  فٵي  أٽؼٱيشٯابٵ

ِٯ ٰٔ تٵهپٗابپ انڅأٵ٘ ٰٔ  ٖٯ يٯعٯ ّٯ  يٯعٯي ًٯيا  َٯبٵٙٴياڀ  شٯيبٱٰعٗ ٞ  يٯيبٯ  بٯعٯٰجيٗا  كٽ ِڃ  ٰيٗشٯي ّٯ  بٱي ًٱيرٯا ٔٵ  فٽٙٯيدٱفٽبٰ  ،عٵ ٌٰ   ڃنٽٙٱي   انٿاٽيا١ٵ

ٌٯ ّٰ  ،انٿخٯا ٯ ِٰ  فٽٙٯكپيٗ ٗٯ   انٿٰشصٯيٙٱ ٛ  ْٰي ٚ  انڅيأٵ ٰٔ  ٘ٯهٵي ٰٔ  ٖٯ غپصٱيهٽ ٰٔ  ٖٯ كٽ ٿُٯي ٔٵ  ٖٯ سٯُٰٗ ٽي ٗٯارڃ٘ي ٰ٘  ٚ . ٰس ٿيرٯتٵ  فٵي

 (.103ؿ 53)جار ا٩َٗار: ز
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 املؤاًطات اهسلوهية    

 زياْ لواملصآبعوى األ
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 ٘اٗى  عاؾت:

 ًٓ يَن َُّيْظََم ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخََسِ َُ  ْكَقا َقاِ  الادا َوُااْم  الَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفْم ِف اْْلَ

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعا ْم   َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ ِْم َولَِؼائِِه َفَحبَِطْت َُّيْظََمَُلُ ُُّيوَل َِك الَِّآيَن َكَػُروا بَِآَياِن َرِب 

ْم َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوْزًكا  .(1)َفاَل ُكِؼقُم ََلُ

 

(1) 

ٍِبصائط حوي قوهٕ تعاى:  َِٓى َُُِبُِّئُل  ُقِى 
 وّ اهلل  عيياؾت سييٗى يُاظيي٣ انفيي٨ى ٖا٧ضتييرا  إبيي شييحبشييٙتًشٗر ان

انُاظ٢ٝ عِ اشتٓدا  انت٦ايرات اندٖنٙٝ ن٪د٘اّ ٖانتأاْل، ٖشتردات يراكس 

اندراشات وت بهٗرٜ انر٥ٟ ٖا٭شرتا ٙذٙات،عهٞ ـ٠ٗ ْإٔ ا٫٘يٝ انعير٘ ٝ،   

ٖنكُُا شُبدأ اذتد٘ح ببعض انبؽا١ر اناراَٙٝ انكرقتٝ انييت  هايٚ انفي٠ٗ عهيٞ     

  بىت بأنل.يا ٘ر

 ُكـَب ااُ ُؽمْ ٢ْٙييٝ  ييارٜ، ٖعُييد  ُكـَب ااُ ُؽمْ  يييادٜ ٖشييٗ  َتٗبيي  عُييد

 ألرٟ،  و فًٙٓا بؽا١ر يًٓٝ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .105 ي 103: انكٓ شٗرٜ  (1)
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 اهبصرية األلوى: يف ًازة )اهِبأ( 

 فواضق )اهِبأ( عّ )اخلرب(

ّ انكييرٌ٘ ي ييردٜ آ٧ بييد يييِ انتييدبر وت ٖديئ اذتكًييٝ وت اشييتخداٍ انايير 

ْل اَ وت ْأا انتصا   ،)انُبد( َُ ًٓ يَن َُّيْظََم  بد٧ڀ عيِ  ًٗتٙي    تْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخََسِ

 تكهًٝ )طتربكٌ( أٖ )َعهًكٌ( يج٨ڀ

     ٝ ٖييدٟ   ،ُْام فٗار  عد٘دٜ ي  كع  يدٟ ثيرا٠ انهغيٝ انعربٙي

َعي   ؾت بعفيٓا    ،بيؽت )انُبيد( ٖبيؽت )ارتيرب(     ،ّ انكرٌ٘آدبٝ اشتعًا٧ت انار

 :ا٫ّ

ليؾ يُئ   أبو ْٗ  ،د( ٧ ٘ټهق عهٞ كو لربنُباّ ن ٍت )  

ارتيرب انعيادٛ    وت يجيو  ييا أ ،ْايياڀ  عٌتًٙاڀ سٙح ٘ټهق عهٞ يا كاّ ئُ ،يټهااڀ

 . (1)اشتخدٍ فٙٔ فٓٗ غهىت أٖ زتاز ّٱ ٖ ،ف٨ ٘صتخدٍ فٙٔ )انُبد(

  :ّ انكرٌ٘ اشتخدٍ )انُبد( وت ا٩َبا٠ انعٌتًٙٝآناراّ أٖيِ ُْا ٨َسٍت 

َّ  لَِؼْوٍم ُيْمِمـُونَ َكْ ُؾوا  :باى  عاؾت  .(2)َظَؾْقَك ِمْن َكَبنِ ُموَشى َوفِْرَظْوَن بِاْْلَ

 .(3)َظِن الـََّبنِ اْلَعظِقمِ   َظمَّ َيَ َساَءُلونَ  ٔ: اٖباى دو 

ٝ اٖن ٍت ) فكٙي  نيٗ ٖؼي  بيانعٌتٌٙ؟ت      ،نُبد( كًادٜ ٘دى عهٞ انعٌتًي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 َٔ لرب عٌتٌٙ.أكًا نٗ أراد  ٘ٓاٍ  (1)

 .3 :اناؽؾشٗرٜ  (2)

 .2ي  1 :انُبدشٗرٜ  (3)
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انعٌتًيٝ ٖانعيدّ انكيب ،    ضتا٠ كهٓا  دى عهٞ دب ٘ٝ انعر٘ ٝوت ا٫ ٖبد فصٴر انُبد

َئ   ّ انكيرٌ٘، ٖيُٓيا:   آَئ اناير   ٖيُٓيا:   ،َٔ رشانٝ رشيٗى اهلل   يُٓا: 

ّ انُبيد    ييا ديا٠ وت انكياوت عيِ ا٭يياٍ انؽياد        ٖيُٓا: ، (1)ٍ٘ٗ اناٙايٝ

بييٚ أّ انُبييد ْييٗ عهييٚ ابييِ  ٖوت انرٖا٘ييات انعد٘ييدٜ:  ،(2)انعٌتييٌٙ ْييٗ ان٧ٗ٘ييٝ

 . (3) انل 

غي    ،٩َٓا يِ باب انت ص  بانتؽدا  ،ٙشٖٝكو ْإٔ انت ص ات ؼش

 ّ بعفٓا أًتٓر يِ بعض.أ

اْل َااْل  :كهًيٝ انُبيد وت بٗنئ  عياؾت     ييدنٗى ٖعهٞ ـ٠ٗ ونيل َيدرم    َُ

ًٓ اُكـَب ااُ ُؽْم بِاأْلَْخَساا ّ أ و  كعيي  نُييا  ،٘ييٝ انعيير٘ ٖٝيٗبعٙتٓييا وت ا٫ ِريَن َُّيْظااََم

ٝ  نٝ لټ ٜ دداڀديص عًا٧ڀألصرِ٘ يصدنٝ ا٩ يؽي   عهٙٓيا  ٘تٗبي    ،ٖسصاشي

ّ ضتتيايت هليا   أبو انتهٙارات يِ انبعر، فٙذل عهُٙا ي ضتيِ انتي٦يُؽت ي      ،انت٨٘ؽت

شيباب، ٖعيِ اذتهيٗى    ّ ضتاق َٖدبق َٖبشح عيِ انتُاظي٣ ٖا٩  أٖ ،ٖضترتط

  .ٖانب٨شٌ

ٝ أصتد  كًا ٝ  ّ يټهب ا٫٘ي َئ  إف ،يير عٌتًيٝ ٖلټير ا٩  ٘رظيد  ؾت   انعير٘ 

ّ َعيير  يييِ ْييٌ   يييا ٘تشييتٌ عهُٙييا أ   ،ا عُيئّ غتربَييأ)َبييد( ٘ر٘ييد اهلل  عيياؾت   

ااأْلَْخَساا ًٓ َ صييٌٓ ٖعهييٞ أّ أيييرٌْ عٌتييٌٙ ٖلټييرٌْ عهييٞ  إفيي ؟ِريَن َُّيْظااََم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .169ؿ 18جار ا٩َٗار: ز (1)

 .418ؿ 1انكاوت: ز (2)

 .217ؿ 1انكاوت: ز (3)
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 .غ ٌْ دصٌٙ

٧ فًٙيا نيٗ سؽيو بئ       يعيادٜ    يّ ن يٍت )انُبيد( ٧ ٘ټهيق       

انؽيد    يبُ صئ    ي ّ ارترب ْٗ يا عتتًيو   إعكض ارترب ف ،ٖ انٌتِ انتعتربأانعهٌ 

ٖـييعت نهخييرب   ؼيي٨ڀأّ ياد يئ ٩ ،يييا انُبييد فيي٨ عتتًييو ونييل    أ ،كييأبٖان

 ٧ بُشٗ انتذٗز. بًُٙا ارترب انكاوب ٧ ٘ټهق عهٙٔ انُبد  ،انؽاد 

٘اياى:   ييج٨ڀ  ،يا ٘صتخدٍ ن ٍت )انُبيد( وت انتٓد٘يد ٖانٗعٙيد    َٔ كج اڀ ثٌ 

ٍ  ّ  ٓدد ظخؽاڀأعُديا  ر٘د  ،٩پعٯرڃفٽُٴل أٖ ٩پَبٵ٢ٯُٴل ّ آاناير  يا، ٖبد اشيتخد

 انكرٌ٘ ْإٔ انتادٜ أسٙاَاڀ وت انتٓد٘د.

ًٓ ّ وت إف ،ٖنعو ياايُا يِ ْأا انابٙو يَن َُّيْظََم ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخََسِ َُ 

ّ أّ ُْٓييا يييٗ ِ اسييرتاط، فييًٙكِ   ؿتعُييٞ: نهًخييا بؽت، حتييأ٘راڀ ٖختٗ٘ يياڀ

تا ٗا ٖحترتشٗا ّ حتأ ابب  ٓد٘د ٖحتأ٘ر، فعهٙكٌ  انعر٘ ٝ ا٫٘ٝوت ّ   :٘ااى

ّ  تخأٖا شتته  شبو انٗبا٘ٝ ٖاندفب ببيو  أٖعهٙكٌ  ،سا ٝ بٓأا انُبدعُد ا٭

 انرفب.

 

 اهبصرية اهجاُية: يف ٓيئة )اهِبأ( 

 زالالت صيػة اجلٌع يف اهِبأ

 ،َااْل ُكـَب اُ ُؽمْ وت بٗنٔ  عاؾت:  ،كًا ٧ بد يِ انتدبر وت ٖدٔ اذتكًٝ

فهٌ ٘او  ،ٖألرٟ نهاابو ،يرٜ نه اعوسٙح اشتخديت ٢ْٙٝ ادتًب ير ؽت: 

كًيا مل ٘ايو )ْيو َُب٢يل(      ،٣َب٢كٌ( ب٢ٙٓيٝ انت يرد نه اعيو انتُبٵي    أ عاؾت: )ْو 
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 ب٢ٙٓٝ انت رد نهاابو انتُبٯد؟ ٖنعو انصبل وت ونل:

ٝ   (أ ٝ  يا وت اناابو ف٪ّ ا٫٘ي ّ أؾت   ّ مل  كيِ ًتياْرٜ ي      عي  ي    انعير٘ 

 ،ّ ٘عيير  ْييإٔ اذتاٙاييٝأادتًٙييب كتاعٙييٝ، ٖعهييٞ يصيي٦ٖنٙٝ  هلييٚ انتصيي٦ٖنٙٝ

فكييدّ يعرفييٝ ْييأا انُبييد  ،ؾت  باييٝ لاؼييٝ يييِ انُيياط ٖنييٙض انكيي٨ٍ يٗدٓيياڀ 

 .(1)ٖادل عٙين

ًٓ ااأْلَْخَساّ كو ظخؾ بيد ٘ايب وت دا١يرٜ استًياى     أونل   ،ِريَن َُّيْظاََم

 با٠ فاىت أٖ انتُٓدشؽت أٖ احملايؽت أٖ ان آا٠ أٖ ٖنأا مل ٘اتؽر ا٭َبا٠ عهٞ ا٩

ٙؽت أٖ يټهق انعهًيا٠ فايىت، ٧ٖ ادتٓياى فايىت، بيو ادتًٙيب داليو وت        ؼٗنا٩

 . را  ستت٨ًت ْإٔ اندا١رٜ ارتټرٜأ

فهُصدى ا٫ّ: ْو ادتًٙب ٘عهٌ يياْٚ ـيٗابىت    ،ٖ وا كاّ ونل كأنل

كجر ٧ ٘عهٌ ونل، ٖنأا ٘اب ؟ت نعو انكج  بو ا٩عًا٧ڀالصرِ٘ ٖياا٘ٙض ا٧

 ٖ غ  ونل.أٖ يأْل ـاى أارٜ ش  يتاْات ظتٞ كا باب دعٟٗانكج  وت 

ّ ٘صيي  أ٧  غايفييٝ، وت كييو دعييٜٗ دد٘ييدٜ عتاييق ّ أّ عهييٞ انتصييهٌ  

ٖڄ   ،ّ ا٧ستٙيايت يټهيٗب  إرتربٜ ٖانعهٌ، في اْو أٖ ش٦اى يِ أٖرا٠ْا بدّٖ  ر

 .بدٛ نٮَصاّير ٘تعهق بانتؽ  ا٩٩ابو ٖادل ياداٍ 

 و مل  ،ُ ُؽمْ َااْل ُكـَب انٗدئ وت اشيتعًاى ادتًيب وت ان اعيو     ايا أٖ (ب

 فٗدٓاّ:  ْٗ اهلل  عاؾت أٖ انُيب  ٣ّ انتُبٵأيب  ،٘او )ْو أپَب٢كٌ(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 عهيٞ كيو   عربَا بي)كدّ( ٩َٔ رادض عٙين ٖنٙض بٗادل عٙين. ٖنل أّ  اٗى أَئ ٖاديل عيٙين    (1)

 تفتديو ،يِ كاّ وت يعرض انف٨نٝ ن٧ٗ ا٧نت ات نأنل
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 ،٘فياڀ أّ فٙئ د٧نيٝ عهيٞ انتٓٗ٘يو     أنهد٧نٝ عهٞ انت خٌٙ، كًيا   

٩ ٌ  ًْٙييٝ ألټييٗرٜ ّٖ ونييل ٘كعيي  عييادٜ عييِ   إفيي ،ّ اناا١ييو عُييديا ٰ٘ خيي

ااا َُّيْكَزلْ  :بٗنيئ  عيياؾت كًييا وت ،انتفييًّٗ ٖانتاييٗى ّ إفيي ،ـَاااُه ِف َلْقَؾااِة اْلَؼااْدرِ إِكَّ

  ٌ ّ ٘كيّٗ انتُيسى وت نٙهيٝ انايدر     أْٖيٗ ٘اتفيٚ عرفياڀ     ،اشتخداٍ ) َيا( نهت خيٙ

ًٴاڀ كأنل.  عٌتًٙاڀ ٖيٓ

ؾت دٖر انايادٜ   ظيارٜ    َاْل ُكـَب ُ ُؽمْ نعو وت اشتعًاى ادتًب وت  

ْيٗ  ٖ ،ّ ا٩َبيا٠ نيٙض يصي٦ٖنٙٝ ظيخؾ ٖاسيد      ٖيص٦ٖنٙتٌٓ ادتًاعٙٝ، أٛ 

بييو ْييٗ   ،فًردييب انتاهٙييد يييج٨ڀ  ،ٖيييِ ثييٌ ا٭ييياٍ   ،رشييٗى اهلل 

ٖ بيادٜ  أٖ لټبا٠ أٖبد ٘كَٗٗا يرادب  ،يص٦ٖنٙٝ نهاادٜ انأِ٘ ٘د٘رّٖ اجملتًب

 ٖ غ  ونل.أٖ ر٥شا٠ ععا١ر أسساب أ

  ّ ٞ  فييا١ق ييِ ا٩   ّ ا٩يير  ؿتكيا  ؿتييادٜ انتعيب   ًْٙيٝ يييا اشيتدع

ٌ  وت ا٧٩  )انُبد( انيت ٧  صتخدٍ  ٖ أييِ انتٓد٘يد    ٖنعيو فٙٓيا َٗعياڀ    ،يير انعٌتيٙ

ّ ٘صييتخدٍ وت  ييروت ان اعييو ٖاناابييو ؼييٙغٝ ادتًييب  أ تانتشييأ٘ر، كًييا اشييتدع

 .ٖباب٨ڀ ّ ْإٔ انتص٦ٖنٙٝ يص٦ٖنٙٝ كتاعٙٝ نهذًٙب فاع٨ڀأانيت رؿتا  دى عهٞ 

 

(2) 

 زياْ لواملصآبعوى األ لواحللوًية املؤاًطات اهسلوهية
ِ   َ ،ّ ا فيض ونيل  أبعد   ٖأشيبابٔ، يُاظي٣ انفي٨ى    ٗاؼيو انبشيح عي

ييب   ٖ انباير؟ ٖنتياوا انكيج  قتٙيو    أٖ انتدر أفهًاوا ٘عبد ي٨٘ؽت يِ انُاط اذتذر 
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 ؟ (1)ي  انت٦يُؽت اكًا باى  ،يب كو َاعق ُٖ٘عق ،كو ر٘ض

ّ ونيل ٘رظيدَا    ، ٖا٩ْيٌ  ي  كًا بٙيو  ي  نعذلاوا عرفُا انصبل بټو اٖ

  . عاؾتؾت اذتهٗى انُادعٝ بإوّ اهلل  

نبشٗخ انصاباٝ بعض انتُاظ٣ ٖانيت يُٓا: ادتٓو انتټبق اٖبد وكرَا وت 

 .ٖيُٓا: انغرٖر ٖانكرب٘ا٠

 :لر ْٗآ دؾت يُع َٖع  وت ْأا ان ؽو 

 

 لواحللوًيةاملؤاًطات اهسلوهية 

ْٖييٗ انتيي٦ايرات  ،عُيئ ، ٖعييادٜ يييا ٘كييّٗ يغ يي٧ٗڀ ْٖييٗ يُعييد يٓييٌ دييداڀ 

ٞ اندٖنٙٝ انعانتٙٝ، ٖانيت ٖرا٠ْا اني  ٝ  دٖى انعٌتًي ٖيي٦ايرات انيدٖى    ،أٖ ا٭بهًٙٙي

 :فُاٗى ،ستٞ ادتٓات احمله٧ٝٙشتغ اى ظعٗبٓا،

فايد  تيآير دٖنيٝ     ،ّ يِ انتعرٖ  كجرٜ انت٦ايرات عهٞ انصاسٝ اندٖنٙٝ 

ٖ ييِ  أٖ شٙاشيٚ ييِ بهيدٕ    أ ،لير آٖ ر١ٙض سكٗيٝ عهٞ ر١ٙض أ ،عهٞ دٖنٝ

ٖفيٝ، نكيِ ييِ غي      ٖغي  ونيل ييِ انتي٦ايرات انتعر     ،لر عهٞ بهيد آلير  آبهد 

 ُ٘ؽل أٖ بعض أبعاد انت٦ايرات اندٖنّٙٝ أؼو أ يعادٜ   يانتعرٖ  عُد انُاط  

ؿتعُيٞ انتيآير رتهيق ٖؼيُاعٝ د٘يِ أٖ ييأْل دد٘يد         ،عهٞ ا٩د٘اّ ٖانتأاْل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٝځ:: وت رٖا٘ييٝ نكًٙييو بييِ ز٘يياد انُخعييٚ، بيياى  ( عييِ أييي  انتيي٦يُؽت 1) ٌٳ  انُٷيياٰط ثٯهٽاثٯيي عٯييانٵ

ّٯ يٯي     ًٵٙهپيٗ ًٯرٳ رٯعٯابٳ، أٽ ٱبٯاٰب كپيوٻ َٯياعٵقڄ، ٘ٯ ْٯ ٖٯ  ٌٳ عٯهٽٞ شٯبٵٙوڃ َٯذٯاٜٶ،  ٖٯ ٰيتٯعٯهِّ ٚٺ،  ٌٱ    رٯبٷاَٵ بٯ كپيوٻ رڃ٘يضڄ، نٽي

ٖٯثٵٙقڄ ِڄ  ٌٱ ٘ٯهٿذٯ٢ٰٗا  ڃنٽٞ ٰركٿ ٖٯ نٽ ٌڃ،   .(20)أيانٚ انټٗشٚ: ؿ .٘ٯصٱتٯفٵ٢ٰٙٗا بٵُٰٗرڃ انٿعٵهٿ
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 .٘ٗند وت رسٌ اندْانٙس انصر٘ٝ ٩دٓسٜ ا٧شتخبارات اندٖنٙٝ

اذتياى كًيا ْيٗ     انيأٛ مل ٘تټيٗر   يوت انصيابق   ّ انتي٦يرات  أٟ رؿتا ٘يرتا٠ ٖ

بيو  أيي٦ايرات   كاَيت  ياذتاى يِ انتټٗر انتكُٗنيٗدٚ ٖ انتعاٙيدات انصٙاشيٙٝ     

ّ انعيٙټاّ  ٖونيل ٩  ،ثٌ  ټٗرت بعد ونل ٖازدادت  عاٙيداڀ ٖدْيا٠ٲ   ، عاٙداڀ

ِ أٖ ٖعتيدٴثّٗ ييِ أشيانٙبٌٓ ٖسٙهيٌٓ      ، باعٔ ٘سدادّٖ لربٜ ٖلبجاڀ ؿترٖر انيسي

 ٖلټټٌٓ انتاكرٜ.

ؾت ْييٟٗ  انتييأاْل انتس٘ ييٝ ٘عييٗد بعفييٓا  ٖنعييو دييأر انافييٙٝ وت ؼييُب 

ؾت  دلو انصٙاشيٝ وت ونيل،    ّ بعفٓا ٘ردب أانُ ض ٖا باب انعٓٗات، كًا 

 نتعاؼرٜ ٖانتارغتٙٝ شرداڀ شر٘عاڀ.كًا ٘تفض يِ شرد بعض انًُاوز ا

 

 ًوي اجلرب األ

عًانئ  أكًيا بيرٴر بٓيا     ،(1)أسدخ يعاٖ٘يٝ بدعيٝ ظيغو انُياط بٓيا      فًج٨ڀ

ٖئُ اذتاكٌ انتصيًٞ   يَصاّ ّ كو يا ٘ؽدر يِ ا٭أادترب(، ٖفااى بي) ،انٌتانتٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

أداب يعاٖ٘ٝ عبيد انهڂئ بيِ عًير عُيديا اشت صير ييِ يعاٖ٘يٝ عيِ  ُؽيٙبٔ ٘س٘يد باٗنئ:  َٴيٚ              ( 1)

ل ديا٠ٌْ ٖ ّ أير ٘س٘د بيد  أپسأرم أّ  عق عؽا انتصهًؽت ٖ صعٞ وت   ر٘ق يه٢ٌٓ ٖأّ  ص 

 (.171ؿ 1. )ا٭يايٝ ٖانصٙاشٝ: زكاّ بفا٠ يِ انافا٠ ٖنٙض نهعباد ل ٜ يِ أيرٌْ

ّٷ :ْيي.  ٖ ْيٗ ييِ كبيار انتعتسنيٝ(      303ابٗ عهٞ ستًد بِ عبد انْٗاب ادتبيا١ٞ )انتتيٗفٞ شئُ     ٘اٗى   

 ٝ ٖٷى يِ باى بادترب ْٗ يعاٖ٘ي ْيي. (   415)انتتيٗفٞ شئُ   ّ انااـيٞ عبيد ادتبيار انتعتسنيٚ     أكًيا   .أ

  ٞ ّٴ اٖى ييِ بياى بيادترب ٖأًتٓيرٕ ْيٗ يعاٖ٘يٝ ٖأَٹئ أًتٓير أّ ييا ٘          :باى: وكر ظٙخُا ابيٗ عهي  ٙئ  د 

بافا٠ اهلل ٖيِ لهأ نٙذعهٔ عأراڀ فًٙا ٘د ٙٔ ٖ٘يٌْٗ أَٷئ يؽيٙل فٙئ ٖأّ اهلل دعهئ  يايياڀ ٧ٖٖٕ       

 .ا٩ير، ٖفعٞ ونل فٞ يهٗم بين أيٙٴٝ
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فتا ْٗ يِ بفا٠ اهلل ٖبدرٕ، فًِ ٘اتهئ اذتياكٌ أٖ     ي با٭ش٨يٚ بټبٙعٝ اذتاى

مل ٘ابو بافيا٠ اهلل ٖبيدرٕ    ِٱّ ونل كاّ بافا٠ يِ اهلل ٖبدرت ٖيٯإف ،٘صذُٔ

 .فٓٗ كافر ٧بد يِ بتهٔ

ْييأا انت ٓييٍٗ انييد٘ين   ٰسييرٴ ،فعيياى انصييهټاّ ادتييا١رأدييو  رب٘يير أفًييِ 

 .ٖبصراڀ نبض ثٗب ادترب درباڀأپٖ ،انؽشٙض )انافا٠ ٖانادر(

ٖٯنٽيا    َٔ: أ ْو انبٙت أبًُٙا  ؽرأ انرٖا٘ات انٗاردٜ عِ  نٽيا دٯبٱيرٯ 

ِٯ أٽيٱرٯ٘ٱِ ِٱ أٽيٱرٳ بٯٙٱ ٖٯنٽكٵ ٗڃ٘ضٯ  كيو ظي٠ٚ بافيا٠    ّ  يٗ٘ؽت بانٗا ّ ا٩أ٧   ،(1) ٯ ٿ

بو اشدنٗا اهلل  عياؾت   ،اكٌ انٌتامل يا فعو ف٨  صدنٕٗوا فعو اذتإف ،اهلل ٖبدرٕ

 تعِ ونلت

 

 اهلطيٍْ آًػاهة خوق اهقط

ٌ  ّآيصيدنٝ لهيق اناير    يبعدٜ ٖبايٜٗ    ينعباشٚ  اكًا أثار انتديّٗ   ،انكير٘

ٝ أٖبييد  ثييار بييأنل فتُييٝ عايييٝ وت اذتٗاـيير  أٖ ،ظييغو انُيياط بٓييا شييُؽت  ٗ٘هيي

 ،انكييرٌ٘ ّآهييق انايير ٘اييٗى خب اڀبصييً ؼييبض انُيياط بصييًؽت: أا٭شيي٨يٙٝ، ٖ

ٔ   لر ٘اٗى بٖاناصٌ ا٫ ، ٖكيو ٘ك ڂير غي ٕ، ٖكياّ انتيديّٗ      اديئ ٖعيدٍ لهاي

ّ، فاتيو  آ٘ايٗى بايدٍ اناير    ِٱ٘اتو يٯي  ٖأسٙاَاڀ د،٘ټارد ٖ٘صذِ ٖ٘عأب ٖظته

 لهق كج  نأنل، ٖكأنل شار انتعتؽٌ ثٌ انٗاثق.

ٓيا  يي٦ايرٜ ظيٙټاَٙٝ دبر   كاَيت   بدَٓا ُتبٓؽت،ٖانتٖمل ٘عهٌ  ٧ ارتٗاؿ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .160ؿ 1ز :انكاوت (1)
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ٖعييِ  ،٭هلييا٠ انُيياط عييِ ٖابييب يييا ظتييرٛ وت انييب٨د  ،دٓييسٜ اذتكييٌ آَييأامأ

 ٝ ظييغاهلٌ عييِ انييت ك  وت دييرا١ٌ ٖيٗباييات اذتيياكٌ    ٖ٭ ،يؽيياذتٌٓ اذتاٙايي

 .(1)ادتا١ر
 

 ًؤاًطات حسيجةصِاعة األزياْ لواملصآب 

ْٖٚ بيد ٧ جتيد ؼيداْا وت     ،نت٦ايرات كاَت وت انعٓد انغابرانكِ ْإٔ 

عيدا٠  ؾت سيد كيب ، فكياّ عهيٞ ا٩     ّ  ټٗرت انبعر٘ٝ أد بع ،انٗبت اذتاـر

اّ يُٓييا ؼييُاعٝ كيي ،ّ ٘ كييرٖا ؿتيي٦ايرات دد٘ييدٜ أكجيير  ټييٗراڀ  أٖا٧شييتعًار 

 يرا ، ٖبيد بيدأ    د٘اّ ٖانتأاْل بتخټيٙىت دٖنيٚ ٖاشيب يرتاييٚ ا٩    ٖلهق ا٩
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

عدا اهلل  عاؾت شتهٗ  نٔ. ٖأيا يا ٘ٗديد  يا أّ انارآّ شتهٗ ، ٖأّ كو  بؽت أ١ًٝ أْو انبٙت  (1)

وت بعض انرٖا٘ات يِ أَٔ )غ  شتهٗ ( فدييا ـيعٙ  انصيُد زتعيٗى، أٖ كياّ وت سانيٝ انتاٙيٝ، أٖ        

ٝ    ب، ٖبد سأر ا٭يياٍ اهليادٛ   اد بٔ أَٔ غ  شتتهق أٛ غ  يكأٰٖ٘ر ، ييِ ارتيٗض وت انتصيان

فاد رٖٟ ستًيد بيِ عٙصيٞ    نكّٗ انافٙٝ يؽشٗبٝ ؿت٨بصات شٙاشٙٝ شهټٗ٘ٝ ٖنتا فٙٔ يِ ان تُٝ، 

 ؾت بعيض ظيٙعتٔ      َٴٔ كتل عهٚ بِ ستًد بيِ عهيٚ بيِ يٗشيٞ انرـيا     ،  بِ عبٙد انٙاټٙين

ٰٔ ٖ ٘ٴيام   اد: ببغد ًٯُا انهڂي ّٱ ٘ٯ ٿعٯيو فايد أعٌتٽي       بصٌ انهڂٔ انرٴلتِ انرٴسٌٙ، عٯؽٯي ٝٵ، فيإ ٌٯ بٵٓيا  ييِ ان ٵتٱُٯي

ٝځ، اظييرتم فٙٓييا انصييا١و    ّٴ ادتٵييداىٯ وت اناييرآّ بٵدٱعٯيي َٵعًييٝ، ٖ ّ ٧ ٘ٯ ٿعٯييو فٓييٚ اهلٽهٽكييٝ. ضتييِ َييرٟ أ

ٖانتپذٙل، فٙتعا ٞ انصا١و يا نٙض نٔ، ٖ٘تكهڂ  انتپذٙل ييا نيٙض عهٙئ، ٖنيٙض ارتيانٰق  ٧ڂ انهڂئ       

ٍٰ انهڂئ، ٧  ٯذٱعٯيو نٽي           ّٰ كي٨ ٰٕ شتهيٗ ٳ، ٖانايرآ ِٱ  عيسٴ ٖديوٴ، ٖييا شيٗا عُيدٵم فتكيّٗ يييِ    ٔ ا ياڀ يٵي

ّٯ ربٴٌٓ بانغٙل ٌْٖ يِ انصٴاعٝ ٰيع اّٗ ٗٱ انتٗسٙيد  ) انفٴانڂؽت، دعٯهٽُا انهڂٔ ٖ ٘ام يِ انڂأِ٘ ٘ٯخٱعٯ

 (.4باب انارآّ أ 224ؿ : نهؽدٖ 

 يييٗب ٌٓ انٗاـييض وت رٖا٘ييات عييدٜ عُييد يييا ا ٙشييت ان رؼييٝ ٖ أيييِ انٗبييٗب فٙٓييا.  َعييٌ بُٙييٗا  

 )انتارر(



 029  اخلامس: ادمامران الدولقة ظذ األديان وادآااب لػصلا

 انتصتعًرّٖ ْإٔ انصهصهٝ يِ انت٦ايرات يُأ بفب ي٢ات يِ انصُؽت.

 

 اهلِس  ابتساع زيّ اهػيذ يف

( 300كجير ييِ )  أّ ٘بايٞ  أ ،فاد اشتټاب ا٧شتعًار انرب٘ټاَٚ وت اهلُيد 

٧ عييرب ارتټييىت   ٖيييا ونييل   ،نجييرٖات اهلُييد ٖل ا ٓييا   َاْبيياڀ شييُٝ يصييتعًراڀ 

 انعٙټاَٙٝ انيت كاّ عتٙكٓا وت انٌت٨ٍ ـد انععل اهلُدٛ.

      ٌ ف يٚ انايرّ انصيادط ععير      ،ٖكاّ ييِ ونيل ؼيُاعٝ د٘يِ دد٘يد هلي

ظعار )٧ يصهًّٗ ٧ٖ ُْيدٖط( بيو انټر٘ايٝ     رفب ،ُاڀ دد٘داڀابتدعٗا هلٌ د٘

 .انٗشىت

ّ، كًا اَتعر أ باعٔ وت انكج  ؾت ا٫ وت اهلُد  ٧ٖ ٘ساى ْأا اندِ٘ با١ًاڀ

نهشكٗيييٝ انرب٘ټاَٙييٝ ٘ييدـترّٖ   ورعيياڀأعتييربّٖ باد يئ ٰ٘ ٖيييا ٘ييساى ،يييِ انييدٖى

 راد ٌٓ عادٜ. ٧ٖ غتردّٗ عِ  ،بدٖايرٌْ

تت ٖهليٌ يعابيد   (1)( يهٙيّٗ ظخؽياڀ  23وت انعيامل )  ٖبد بهغ عدد انصٙخ

يُٓيا   ضتا٠ انعامل، ٖكُت بد رأ٘ت بصًاڀأٖيراكس ـخًٝ ٖدٖر كب ٜ وت ظتٞ 

 .وت أكجر يِ دٖنٝ

 

 يف اهعامل! زيّعؿطة آال  

 ٖكاّ هتا ٖددت:  ،د٘اّ وت انعاملٖبد بًت ببشح عِ عدد ا٧
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 سصل بعض يراكس ا٭سؽا٠ اندٖنٙٝ. 2005ا٠ عاٍ جصل  سؽ(1)
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ععيرٜ  ام ٘ٗديد ُْي   ،2001ٍسؽا٠ يٗشٗعٝ بار٘ت عياٍ  جصل  َٔ أ

د٘اّ انييت هليا   ّ عدد ا٩أ، كًا يعٓٗراڀ ( دُ٘اڀ22دِ٘ وت انعاملت يُٓا )٧  آ

 ( دُ٘اڀ.150 باب  ادر بيي)أكجر يِ يهّٙٗ يِ ا٩

ييِ ا٩ بياب أكجير     ٖنٔ ،ٖيِ ْإٔ ا٩د٘اّ انتخرتعٝ: دِ٘ انٗثُٙؽت ادتدد

 .يِ يهّٙٗ ظخؾ سانٙاڀ يُتعرّٖ وت أضتا٠ انعامل

تًييييدّٖ با٩شيييياط عهييييٞ انصييييشر ٖا٩شييييا   ٖانٗثُٙييييّٗ ادتييييدد ٘ع

 ،ٖرا١ٓييٌ ا٧شييتعًار انييأٛ ٘صييُدٌْ بانتيياى ٖارتييربات    يييِ  ٌَٖتا١رًْييا، ٖ

ّ  ٖ ،ّ انصشر سقأٖببعض ا٩دٓسٜ اذتد٘جٝ دداڀ انيت  صتعًو كدنٙو عهٞ 

 .ا٩شا   ٖابب

ّ انغييرب انييأٛ ٧ ٘غ ييو عييِ انعيي٠ٚ انبصييٙىت وت شييبو انصييٙټرٜ عهييٞ  

ّ  ٖشيهټتٓا ٖشيٙټر ٓا   عٙٝ ا٩د٘ياّ  ا٩يٌ، كٙ  ٘غ و عِ يٗب  ؟عهيٞ ا٭َصيا

وت انصيٙټرٜ عهيٞ   ظي٠ٚ  ّ اندِ٘ ٖانتيأْل نئ  يدث  كيب  بيد ٧ ٘عيابٓٔ       أونل 

 فؽيياغٗا يشييه ُا    أكًييا  يؾت ونييل يُييأ ي٢ييات انصييُؽت      انُيياط، ٖبييد انت تييٗا 

 انت٦ايرات  هٗ انت٦ايرات نؽُاعٝ ا٩د٘اّ ٖانتأاْل ٖان ر .

ّ انيدِ٘  أ ،ٖنكيٚ ضتتًيو عهيٞ ا٩بيو     ،أ٧ ٘ك ٚ يا شبق نكيٚ ضتتيايت  

ٖيُٓييا  يٖ ان ربييٝ انتصييتشدثٝ    أٖ انتييأْل أټييرأ عهييٞ انُيياط  ادتد٘ييد انييأٛ ٰ٘

 بد ٘كّٗ يِ ؼُاعٝ ي٦ايرٜ دٖنٙٝ؟ت  ي، دعاٖٟ انًٙاَٙٝ ٖانص ارٜ ٌَٖتا١رًْا

، َٓيياراڀ ّ ا٧شييتعًار ٘عًييو نيي٨ٙڀأٖـييٗأ  :ٖهتييا ٦٘كييد ونييل ٖ٘ربُْيئ

 ،ايعييات انتخؽؽيٙٝ نهصيٙټرٜ عهيٞ انعييامل   يصرتظيداڀ ؿتراكيس اندراشيات ٖادت   
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ٖ أٖا٧شتشٗاو عهٞ  ّ ييِ   كرب بدر يِ انټابٝ ٖانتاى ٖا٧بتؽاد ٖغ  ونيل، 

انصيٙټرٜ  ٖثاَٙياڀ   ،د٘اّؼُاعٝ ا٧ٖ٩ڀ أ:انټر  انتًٓٝ نهصٙټرٜ عهٞ انعامل ْٚ

 .د٘اّعهٞ ا٩

  ٝ ٝ  ْٖيٚ لټيٝ فعٴ   ،ٖونل يِ أًتٓر ي ردات انايٜٗ انُاعًي  ،انيٝ ٖياـيٙ

ٖ ّ  يٖأؼبشا يِ أدٖات ا٧شتعًار،  ،عهٞ انتصٙشٙٝ ٖانٙٓٗد٘ٝا فاد شٙټرٖ

 .ي كاّ كج  يِ أ باعًٓا ٧ ٘عهًّٗ ونل

ستٞ ٖبب بعض  ،ش٨ٍ يِ اندالوٌَٓ لټټٗا نهصٙټرٜ عهٞ ا٭أكًا 

 ٌ َئ  دٖنعهئ ٧ ٘عهيٌ ب   ،كبار انت كرِ٘ ٖانعخؽٙات وت دا١رٜ لټټٌٓ ٖسٙهيٓ

دـييشٞ ٘اييدٍ انتُيياز٧ت انعاد٘ييٝ  ف ،ٖشييا١ر بركييابٌٓ ،دالييو وت ييي٦ايرا ٌٓ

ثر ا٩لرٟ نهشفارٜ انغربٙٝتت ٖنعهُا َتشيدخ عيِ ونيل     ٖاسدٜ  ،ٖان كر٘ٝ

 بع٠ٚ يِ انت ؽٙو ٧سااڀ بإوّ اهلل  عاؾت.

ٖ أ كاي٨ڀ  ؽُب دُ٘اڀانيت انت٦ايرات اندٖنٙٝ  ْٚ وّ يِ يُاظ٣ انف٨ى 

 ٖ انص ارٜ ٖغ  ونل.أٖ كانٗثُٙٝ ادتد٘دٜ أٖ انبابٙٝ أكانْٗابٙٝ  كاي٨ڀ يأْباڀ
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 اغتِػار اهُطوَّاي ألغوخة املِخطفني

 اهقازياُية ًجااّل:              

 أغوخة االغتداضة لواألحالَ لواهتخسي
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 ٘اٗى  عاؾت: 

  ًٓ يَن َُّيْظََم ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخََسِ َُ   ْكَقا َوُااْم الَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفْم ِف َقاِ  الدا اْْلَ

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعا ْم   َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ ِْم َولَِؼائِِه َفَحبَِطْت َُّيْظََمَُلُ ُُّيوَل َِك الَِّآيَن َكَػُروا بَِآَياِن َرِب 

ْم َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوْزًكا  .(1)َفاَل ُكِؼقُم ََلُ

 
(1) 

 بصائط حوي قوهٕ تعاى: 

َُِّٕألوَهِئَم اه ٍِ لَوِهَقاِئ ِٔ َّ َكَفُطلوا ِبَآَياِت َضبِّ  ِصي
ٖي٨ستٓييٌ وت اذتٙيياٜ انييدَٙا   سييٗى ا٩لصييرِ٘ أعًييا٧ڀ   ٘ييدٖر انبشييح 

ٖ ٖيعانتٌٓ ٝ    يباعيح  ، ٖيُاظ٣ ـي٧٨ ٌٓ   ،اضتيرافٌٓ ٖشيبو اذتيو ٖانتٗادٓي

  .انصاباٝ يِ انبشح وت ان ؽٗىٖبد يفٞ ظټر يِ اذتد٘ح 

انيت  ر بىت بؽهل اذتيد٘ح عيِ   َٙٝ آسد٘جُا ببعض انبؽا١ر انارٖشُبدأ 

  ونل:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .105ي  103 :انكٓ شٗرٜ  (1)
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  اهصوض اخلٌػة هإلمياْ ألو اهلفط بآيات اهلل

ِْم َولَِؼائِهِ ٘اٗى  عاؾت:  يِ ْيإٔ ان ايرٜ   ، ُُّيوَل َِك الَِّآيَن َكَػُروا بَِآَياِن َرِب 

َصتكع  ٖديٗد   ،انٗاسدٜ انيت  تشدخ باند٧نٝ انتټاباٙٝ عِ ؼٗرٜ ٖاسدٜ

ٗر ٖاذتا٧ت متصٝ، ٖانُادٚ يُٓا ْيٗ فربيٝ   رببڄ ألرٟ، فتكّٗ انؽأؼٗرڄ 

    ٖ فٓيٌ لياردّٗ عيِ دا١يرٜ     ييا انباٙيٝ   أٖاسدٜ وت دا١يرٜ ؼيٗرٜ ٖاسيدٜ فايىت، 

 .انُذاٜ

ِ       يا اند٧نٝ انتټاباٙيٝ ن٬ أ  ٘يٝ انعير٘ ٝ: فٓيٚ وت شيهل انُذياٜ عيِ انيأ٘

عهيٞ يُذياٜ ٧ٖ عهيٞ     ٧ٖ ٌ ٖناا١ئ، فٓيٌ نٙصيٗا بُيادؽت،    بآ٘ات ربٓي  ٖاك ر

 . ر٘ق صتاٜ

ّ ضتأر يِ أعهُٙا  :ربب ؼٗرانعر٘ ٝ فٓٚ أ ٘ٝد٧نٝ ا٧نتسايٙٝ ن٬يا انأ

كًييا  نرابييب فاييىتاّ َكييّٗ يييِ انؽييُ  أكًييا عهُٙييا  ،ث٨ثييٝ يُٓييا أظييد اذتييأر

  شٙد ٚ.

  ث٨ثٝ: ّ يدنٗى ْإٔ ا٫٘ٝ نٔ َاٙض ٖنٔ أـداد  ٗـٙض ونل: 

 

 اهصيّ مل يلفطلوا بآيات ضبٍٔ لوهقائٕ

ْٖأا انُاٙض ؿتا  ٖناا١ٔ،بآ٘ات ربٌٓ مل ٘ك رٖا  انأِ٘ يا َاٙفٓا فٓٗأ

ٔ ٘ك ر بآ٘يات اهلل   ّ ٧أَصاّ َٔ ٧ ٘ك ٚ ا٭أؿتعُٞ  ،ْٗ ْٗ نٙض ؿتُذاٜ  ٖناا١ي

َٔ ٘ٗدد ُْٓا أ، ونل بآ٘ات اهلل ٦٘يِّ أ ؾت ونل  يفافاڀ ، بو عهٙٔتشصلف
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ّ أ: أٛ ،َصيياّ بآ٘ييات اهلل ّ ٘ك يير ا٭أَٖاييٙض، ٖانفييداّ ًْييا    (1)ـييداّ

ِ أٖ أ٘رففٓا،  عيدٍ انك ير فٓيٗ انُايٙض،      ّ ٘ابهيٓا، أييا  أ :أٛ ،بٓيا  ّ ٘ي٦ي

ّ ٧ ٘عايد بهبئ ٧ عهيٞ    أؿتعُٞ  ،فٓإٔ سانٝ ثانجٝ ،ّ ٧ ٦٘يِ ٧ٖ ٘ك رأ ٖأيا

 .يجو ْأا نٙض بُازڄ بټعاڀوت أّ ٧ٖ ظل  ،(2)ْأا ٧ٖ عهٞ ْأا

انعام وت أّ  ْٖإٔ انؽٗرٜ  دلو وت دا١رٜ انعل ٖأسكائ، ٧ٖ ر٘ل 

         َيئ أكًييا ٧غت ييٞ،  ٧  ى يُسنييٝ انكييافر سكًيياڀْٖييٗ يُييسٴ، كٙييداڀأنييٙض ؿتيي٦يِ 

ٔ    أ٘اياى عُئ،    يجصل انٌتاْر   ي َئ غي  يي٦يِ ٖغي        :ٖ ْيٗ ٘ايٗى عيِ َ صي

  .اندبٙقٖك٨يُا وت انتعخٙؾ انتٗـٗعٚ  ;كافر

ّ انؽٗرٜ انجاَٙٝ ْٚ يِ مل ٘ك ر بآ٘ات اهلل  عاؾت يِ غ    ،ٖبانُتٙذٝ 

  . سق يِ  هبض بانعل، ْٖٗ ؼاد  وتأّ ٦٘يِ بٓا

 

 (املعطفة ططيقاهؿم )اهػطب لوُظطية 

ّ أٖأدعييٗ ا٩فاـييو هتييِ ٘كييّٗ ؿتاييدٖرٕ   ،ُْٖييا أوٴكيير بييدير ْيياٍ دييداڀ

عِ عُٗاّ ٖيُټهق ٘عتًد عهٙٔ انغرب وت  ٖ ججاڀأٖ ٘كتل دراشٝ أ ٦٘ن  كتاباڀ

 ّ َبييدٛ رأُ٘ييا فٙيئأأشاشييٙاڀ، ٖكيياّ عهُٙييا  عهًٙيياڀ ٖ٘عتربَٖيئ يُٓذيياڀ ،انتعرفييٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يو. دبو أـداد  ٌتٓر بانت (1)

٘ٗدد ا٫ّ يا٘صًٞ بي)ان٨دُ٘ٙؽت( أٖ ب٨ دِ٘، ٌْٖ ٧ ٦٘يُّٗ بدِ٘ يعؽت، ف٨ ٦٘يُيّٗ بارتيانق    (2)

رّٖ أَ صييٌٓ غيي   عيياؾت، ٧ٖ ُ٘كييرّٖ يييا ٖرا٠ انټبٙعييٝ، ٖ٘رتكييّٗ ا٩ييير يًٓيي٨ڀ بييسعًٌٓ، ٖ٘يي  

 .ؾت انُؽي ، كًيا وت انيدفتارم ٖغ ْيا     ٖوت بعض اندٖى بيد  ؽيو َصيبتٌٓ     ;يعُٙؽت بٓأا ا٩ير

 )انتارر(  



 038 ومباظث آكحراف صئ الضاللمـا 

دد دراشيٝ  أكدراشٝ عهًٙٝ يصتٗعبٝ ٖيركسٜ، ٖنكِ وت سدٖد يعهٗيا ٚ مل 

 .فٙٝ وت ْأا اذتاو انتعروت انكب يصتٗ

ّ انعيل   ٖيٗدس انك٨ٍ عِ ونل:  ّ انغرب بٯُٞ عهٞ ٌَتر٘ٝ ي ادْيا  

ٝٶّ أؿتعُٞ  ،ْٗ  ر٘ق انتعرفٝ ٖ غي  ونيل   أ اٖٛ ٖ أٛ دِ٘ أٌَتر٘ٝ  ټرأ  أ٘

صييل جبعييؽت انتعييكٙل ٖبٌُتييرٜ سٙاد٘ييٝ يُؽيي ٝ  ٌُتيير  نٙيئّ٘ أ َصيياّٞ ا٭فعهيي

 ت عب ٌْ

قتكيِ   ٔيايأير انتټرٖأ ْأا ا٩عترب ٘جٙح ، ٧ٖڀأبدأ بانعل ّ٘ أ ٖٔعهٙ

 .ّ ٘كّٗ با ٨ڀأٖقتكِ  ،ّ ٘كّٗ ؼشٙشاڀأ

     ،فؽٴيهُا فٙٓيا   أٍرففيُاْا   أٍشٗا٠ ببهُا بٓيا   ،ْٖإٔ انٌُتر٘ٝ يًٓٝ دداڀ

   . ٚدسد دٗاَل انت ؽٙو كًا شٙأ  ٧سااڀ  ؾت ٖشُع ،ي نٝدكًا ْٗ رأُ٘ا وت انتصي 

 

 إحسى ًِاقؿات ُظطية اهؿم

 ّ :  ييياٍ عهييٚ بييِ اذتصييؽت انصييذاد ٭انكييِ وت انتاابييو ٘اييٗى 

، كًا أّ أٛ (1)ؽ ٗ انتُا١ض ٖانتُِنٖيكدرٜ  ،نٗابض ان ؼت ٖانٌتُّٗ انعكٗم

  ٝ انعييل ّ أفيإّ بدا٘تئ انعيل، بًُٙيا صتيد أّ انغيرب ٘عتيرب         ، يردٛ وت اهلاٖ٘ي

 ًٝ ٧ ر٘ل فٙٓا.كشاٙاٝ يصهڂ ،نهًعرفٝ اڀ ر٘ا

 : ي ْٖأا ْٗ داَل يِ انت ؽٙو ي ّ َاٗىأنؽشٙض انكِ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

راديب ي يا ٙض ادتُياّ     ،يياٍ انصيذاد   يُاداٜ انتټٙعؽت يِ ـًِ انتُاديات ارتًيض ععير نٮ    (1)

 .ٖانؽشٙ ٝ انصذاد٘ٝ
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 اهؿم اهقاتى لواهؿم املوصى

نهفي٨ى   َٔ بد ٘كّٗ  ر٘اياڀ إف ،ّ انعل بد ٘كّٗ  ر٘ااڀ نهًعرفٝأكًا 

ٖبانتييانٚ ، ٖ غيي  ونييل أٖ انعاهٙييٝ أٖ ان هصيي ٙٝ أٖ َكييار انبييد٘ٓٙات انعهًٙييٝ  

بيو وت ؼيٗرٜ دّٖ    ،ٌُتر٘ٝ انغرب وت انعيل نٙصيت ؼيشٙشٝ عهيٞ   ٨بٓيا     ف

 ألرٟ.

ّ َبهييٗر َٖټييرأ رأُ٘ييا انت ؽييٙهٚ وت    أْييٗ ـييرٖرٜ   دكٙييدٕ  ٖيييا َر٘ييد 

ْييو َعييذب انُيياط عهييٞ     ،ُشِ كًتييدُ٘ؽت ٖكعايي٠٨ ٖكعهًييا٠  فيي ،نٝدانتصيي

ٖ َعيذعٌٓ عهيٞ ا٭قتياّ ا٧بتيدا١ٚ أٖ ا٧َټي٨  ييِ       أانتعكٙل ثٌ انبشيح؟  

 لر؟آٖ ُْام سو أؼهل ثٌ انبشح؟ يُټهق بٗٛ 

سدٟ ي ردا ٔ  ؾت  ظارٜ  ُْٖٓا جح ي ؽو نٙض ْأا ستهٔ، نكِ َع  

 فُاٗى:

ٖ فايو ُْيام ظيل    أاٍ، ٖظيل ْيدٴ  بُٴا٠، ّ انعل عهٞ بصًؽت: ظل  

 ُْٖام ظل يٗؼو، ٖظتل انتًٙٙس بًُٙٓا بدبٝ.  ،با و

ب  ٖكياّ فيٌٙٓ لي    ،ّ كتاعيٝ ـيهٗا انټر٘يق وت انؽيشرا٠    أ: نيٗ  فًج٨ڀ

 ، ي  ييج٨ڀ يي   ّ ْأا ْٗ انټر٘ق انؽشٙض ثٌ باى  ،فاْتدٟ بانُذٍٗ أٖ انبٗؼهٝ

ٝ   ،ّ بٗنٔ كج اڀ يا ٧ ٘ٗرخ انعهٌإف ّ ٘ايٗى  أ٧ٖ ٘ؽيض   ،نكُٔ سذيٝ عا١٨ٙي

فعهُٙيا   ،ٖيا ديُيا ظياكؽت   تعل وت ؼشٝ ونلَ اَُ  ٧ٌ لربٜ هل ٖن٢ل انأِ٘ا

ييب   يٙق ٖان شيؾ بدَ صيُا    ّ َايٍٗ بيانتشا  أبيو عهُٙيا    ،ّ ٧ َتبب ْيأا ارتيب   أ
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ٓ أٖيِ انٗاـض ، يغ  لربا٠   أٌَٓ ّ ٩ ،ْيأا بيد ٘يٗرخ اهلي٨م     ٌّ  عيكٙك

أٖ  ؾت سيؽت ٖؼيٗى غي      ،ؾت سؽت ا٧َتٓا٠ يِ انتشاٙيق  انتدل  وت انؽشرا٠ 

شيٙكّٗ انصيبل ا٩شياط وت     ،أْو ارتربٜ  ؾت َتا١ر ألرٟ غ  يا بانئ ارتيب   

ٖ أٖ بافرتاط انصباب ٖا٩شٗد أټغ با و يا بعأ ،اهل٨م وت انؽشرا٠ انااسهٝ

بيو انعييل وت ـييًِ   ، ر٘ييق انُذيياٜ فبانتيانٚ نييٙض انعييل دا١ًياڀ   ،غي  ونييل 

  .ـٗابىت ٖأ ر

ؾت كتابٝ دراشٝ يعًاٝ سٗى انعل، ٖياْٚ اناًٙٝ  ٖيِ ُْا دا٠ت دعٗ ُا 

 (1)انعهًٙٝ نٔ؟ ٖيا ْٚ ـٗابىت انعل انتٗؼو؟ ٖياْٚ ـٗابىت انعل اناا و؟

 ْٚ: نٮقتاّ ٖانك ر بآ٘ات اهلل انؽٗر انتًكُٝ   ّ َاٗىأ عهٞ بد ٖعٗداڀ

 

 اهصيّ كفطلوا بآيات ضبٍٔ .أ
   ٝ ِاْم َولَِؼائِاهِ  :يا ؼرست بٔ ا٫٘يٝ انعير٘   ،ُُّيوَل ِاَك الَّاِآيَن َكَػاُروا بَِآَيااِن َرِب 

ًٓ ااأْلَْخَس ٌَٓ انأِ٘ عربٴت عٌُٓ ا٫٘ٝ انعر٘ ٝ بي وت أ٧ٖظل   .ِريَن َُّيْظََم

 

 اهصيّ مل يلفطلوا بٔا .ب

ًيا مل  ك أٛ: انأِ٘ مل ٘ك رٖا بآ٘ات اهلل  عاؾت ،َاٙض انؽٗرٜ ا٩ٖؾت

 .، ك ار ٖنٙصٗا ؿت٦يُؽتٌْ سكًاڀ، ٠٧٦ْٖ ٦٘يُٗا بٓا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  يتيٗفرٜ سانٙياڀ  نتٗـيٗب انعيل،   را ٔ ان٨ساٝ عدداڀ يِ ستاـس ٌتٔ اهلل بد لؽؾ انصٙد ا٩شتاو  (1)

 (.m-alshirazi.com) :عهٞ يٗبب ي٦شصٝ انتاٞ انجاافٙٝ 
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ْيٗ ا٩يير انٗديٗدٛ     :ٖانؽٗر انج٨ثٝ ا٩ل ٜ ْٚ ا٩ـيداد، ٖانفيد  

  .ٖ٘فادٕ ي ٓٗياڀ وت ياابو أير ٖدٗدٛ ألر ٘سالتٔ ٖدٗداڀ

 

 ّ آًِوا بآيات ضبٍٔاهصي .ج
 

ٌ آانييأِ٘  َذلِااَك    ا :بيياى  عيياؾت ،ؿتييا فٙٓييا انغٙييل  يُييٗا بآ٘ييات ربٓيي

َٓ َرْيااَب فِقااِه ُاااًدى لِْؾُؿ َِّؼاانيَ  ٓيي٠٧٦ ْييٌ ف ،(1)الَّااِآيَن ُيْمِمـُااوَن بِاْلَغْقااِب   اْلؽَِ اااُ  

 يارٕ   ّ غتردئ عيِ   أٖ عتياٖى  أ ،ٖنٙض ييِ ٘عيكل بانغٙيل    ،انت٦يُّٗ فاىت

كًشاٖنٝ انبعض   ص  انٗسٚ ؿتا ٘تُاشل يب انعاهٙٝ  ،غٝ يادٖ٘ٝ٘ؽبغٔ بؽب

٘يات اهلل ٖبانغٙيل  صيرٛ اهلدا٘يٝ اناراَٙيٝ      آنتي٦يُؽت ب اانتاد٘ٝ، ٖوت سيق ْي٠٧٦   

 َُاًدى لِْؾُؿ َِّؼاني،   ٖبياى  عياؾت:  اْم اِن ُضاوَبى ََلُ ااِْلَ الَّاِآيَن َاَمـُاوا َوَظِؿُؾاوا الصَّ

يُٗا ٖنٙض آأٛ انأِ٘  ،ادتُٝ ٖانصعادٜ ا٩بد٘ٝ ف٠٧٦ٓ هلٌ ،(2)َوُحْسُن َمَآٍ  

 .يِ ظككٗا
 

نؽٗرٜ انٗسٙدٜ انتټهٗبٝ ييِ بيؽت انؽيٗر ارتًيض احملتًهيٝ،      اْٖإٔ ْٚ 

 وا بايٚ ظياكاڀ    ي  ييج٨ڀ  ي  ّ انتُٓيدط أأ٧  رٟ  ،نؽٗرٜ انتُتذٝاّ ْإٔ ْٚ أكًا 

ٙيد  ّ ا٭صتياز ٖانبُيا٠ ْيٗ ٖن   ٩ ،ّ ُ٘ذيس أٛ عًيو  أَئ ٧ ٘صيتټٙب   إف ،ٖيرتدداڀ

 .ٖنٙض ٖنٙد انعل ٖا٭سذاٍ ،انٙاؽت ٖا٭بداٍ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 3ي  1 :انبارٜشٗرٜ  (1)

 .29 :انرعدشٗرٜ  (2)



 042 ومباظث آكحراف صئ الضاللمـا 

 

 اهصيّ آًِوا بآيات غري ضبٍٔ  .ز

َٓيا مل    ٧  ،يُٗا بآ٘ات يعُٙٝآانأِ٘ آيُٗا بآ٘ات غ  ربٌٓ، أٛ انأِ٘ 

        ٜ  :بياى  عياؾت   ، كِ آ٘يات ربٓيٌ اذتيق، كًيِ ٘ي٦يِ بآ٘يات انكُٓيٝ ٖانصيشر

َقاضنَِي َلُقوُحوَن إَِ  َُّيْولَِقا ٘يٗسٚ، فًيِ ٘ي٦يِ     ٘فياڀ أفانعٙټاّ  .(1)ئِِفمْ َوإِنَّ الشَّ

ٝ أغي  ربئ كانصيشر    بآ٘ٝ  ؾت  ْٖيٗ كي٨ٍ ادتيِ ٖانعيٙا ؽت انتيٗسٞ       ،ٖ انكٓاَي

ٝ  ١َٔ مل ٦٘يِ بآ٘ات ربٔ ٖنااإانبعر، ف كيو   ،ٔ، ٖعهٞ يُٗاى انصيشر ٖانكٓاَي

ييِ   ،ٖ َعياْدْا وت ْيإٔ انعؽيٗر   أ ر  انف٨ى ٖا٧ضتيرا  انييت  عُاْيا    

 ٖغ  ونل. ،نُٙابٝ ارتاؼٝ وت زيِ انغٙبٝ انكربٟانص ارٜ ٖادعاٖٟ 

 

 اهصيّ آًِوا بػري آيات ضبٍٔ .ٓـ

 كًِ ٦٘يِ با٩س٨ٍ يج٨ڀ. ،أّ ٦٘يُٗا بغ  آ٘ات ربٌٓ

ّ انصاباٝ كاَت عًِ ٦٘يِ أ ،ٖفر  ْإٔ انؽٗرٜ عِ انؽٗرٜ انصاباٝ

ِ      ،كانعٙا ؽت ٖادتِ ،بآ٘ٝ عِ غ  اهلل  عاؾت  ،ٖونل ْيٗ ييا ٘ايٍٗ بئ انكياْ

٦٘يِ ؿتا مل ٘عتربْا اهلل  عاؾت آ٘ات ٖدٖاىٴ  فٓٚ وت سق يِيا وت ْإٔ انؽٗرٜ أ

 .عهٞ اذتاا١ق ا٧عتااد٘ٝ أٖ انعهًٙٝ

 

 األحالَ لواالغتداضة

ٚ  ٖيِ أيجهٝ )غ  آ٘ات ربٌٓ( ، عهيٞ ييا يفيٞ    ا٩سي٨ٍ ٖانتُاييات   ْي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .121شٗرٜ ا٩َعاٍ:  (1)
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     ّ ْييأا انعييخؾ شيي   يييِ ببييو   د٘عتاييد بيي ّ يييِإفيي   صيي ٕ بدا٘ييٝ انبشييح، 

يصيتُداڀ  ؾت أسي٨ٍ رْٖٖيا نئ أٖ ظياْدْا       ،ٖ يِ ببو اهلل  عاؾتأ ياٍ ا٭

 ،٘عتاد بع٨يٝ مل ظتعهٓا اهلل دن٨ٙڀ ٖع٨يٝ وت أؼٗى اندِ٘ ٓٗفرـاڀ بُ صٔت ف

ٖنٙصت بټر٘ق يٗؼيو ستيٞ    ،٧ٖ وت ا٩سكاٍ انعرعٙٝ ،٧ٖ وت فرٖب اندِ٘

ٝ  ٖ أؼٗى اندِ٘ أْٖكأا ا٧شتخارٜ وت  ;وت اذتاا١ق انعهًٙٝ  ،انافيا٘ا انعهًٙي

 فابدٜ نهشذٙٝ ٖ نهدانٙٝ ٖانع٨يٙٝ كًا يفٞ.َٓا إف

 

 ال حجية هالغتداضة يف ؾؤلوْ اهسيّ

ا٧شيتخارٜ  بيدّ  ٘ابيو   ِٱّ يٯي أانغر٘يل  ّ ييِ   نتا شيبق َايٗى:     اكٙداڀ ٖ

ْٖييٚ ألټيير ا٩يييٗر انيييت  تعهييق بٓييا انصييعادٜ أٖ   يسذييٝ وت ظيي٦ّٖ انعاا١ييد    

فييإوا  ؟ّ ٘هاييٚ َ صيئ يييِ ظيياْق أ عهييٞ كٙيي  ٧ ٘صييتخ ييي  انعييااٖٜ ا٩بد٘ييٝ

 تَٔ ٧ ٘ؽٙبٔ يكرٖٕتديټ٢ًُاڀ ب ،لردت دٙدٜ فهٙهق َ صٔ

 ٖٖبيت  ظيد٘د  ٖبد كتعٓا بتعيل  ،أٖ ٘صتخ  عهٞ  ناا٠ َاٗدٕ وت انُار

 َٔ ٧ ٘عد يِ انعا٠٨ ٧ٖ يِ انتتعرعٝ بع٠ٚ.إٖيِ فعو ونل ف كج ،

   ٗ فٓييو  ،ادبيياتّ ا٧شييتخارٜ نٙصييت سذييٝ وت دا١ييرٜ احملريييات ٧ٖ ان

ٖ ٧؟ أٖ انٌتٓير هليأا انٙيٍٗ    أّ ٘صتخ  ظخؾ عهٞ أدا٠ ؼ٨ٜ انؽبض أ٘ؽض 

ّ أّ ٘صييتخ  عهييٞ أٖ أٖادبييٝ أٖ ٧؟  ّ ؼيي٨ٜ انؽييبضأأٖ أّ ٘صييتخ  عهييٞ 

  ؟ٖ ٧أٖ ْو ٘عرب ارتًر أ٘كأب أٖ ٧؟ 

ٗ  فتيا  ا٧شتخارٜ  ّ يٗ ِ ٖستوأنٗـٗأ  ٝ   ْي  ،وت انتٗـيٗعات انؽيرف
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ٖ انس٘يت  أكًِ ٘تش  بؽت انتتادرٜ وت اناًيض   ،فاىتٖوت لؽٗؿ سانٝ اذت ٜ 

نأا ٧ زتاى ن٨شتخارٜ ستٞ  ،ّ ارت ٜ عُد اذت ٜدٖبد ؼرأ ان آا٠ ب ;يج٨ڀ

 ٝ . نيييأا ٧  ؽيييض  وا مل ٘كيييِ انعيييخؾ ييييتش اڀ    ،وت انتٗـيييٗعات انؽيييرف

ٖ أٖ انعيرا٠ ييِ ْيأا احمليو     أٖ وام أؾت ْأا انيدرط   ا٧شتخارٜ عهٞ انأْاب 

ّ أ، بييو عهٙيئ ؼيي٨ڀاو ٧ يٗـييٗب هلييا عُد١ييأٶ   غيي  يييتش ،   وا كيياّ ،وام

 ،سد انټيرفؽت أّ أٖؼهٔ انتشاٙق أٖ انتعٗرٜ  ؾت إف ،٘صتع  ٖ٘ شؾ ٖعتاق

ّ أفهئ   ،التارٕ ٖبُٞ عهٙٔ يِ دّٖ اشتخارٜ، ٖ ّ  كافد انټرفاّ ٖحت  ساياڀ 

وت  وت أيير كيانبٙب أٖ انيسٖاز ييِ اييرأ ؽت شتته يتؽت       ٘صتخ ، فهيٗ كياّ ييتش اڀ   

ّ إفي  ،ّ ٘صتعي  ٖ٘ت كير ٖ٘تيدبر   أبعض انتٗاؼ ات ٖانكًيا٧ت، فُٓيا عهٙئ    

 ّ ٘صتخ  ٧ٖ بدط بأنل. أحت  رغٌ انتعٗرٜ فُٓا قتكِ 

  ٚ أٖن٢يل انيأِ٘ آيُيٗا بياهلل ٖرشيهٔ ٖأٖؼيٙا١ٌٓ        :فانؽٗرٜ ارتايصيٝ ْي

ٖمل ٘عتًييدٖا عهييٞ  ، ٧ أَٓييٌ ألټييدٖا انټر٘ييق ،يييِ سٙييح انتبييدأ ،َٖييٗابٌٓ

بو اعتًيدٖا عهيٞ آ٘يات     ،ؾت اذتاٙاٝ يت دا٠ ٌٓ ستٞ  ٗؼهٌٓ آ٘ات ربٌٓ ان

 .غ ٕ كا٩س٨ٍ ٖا٧شتخارٜ

ّ عاٗى أْٖأا انټر٘ق ٖاـض انبټ٨ّ ٖيِ انبد٘ٓٙات، ٖيِ انت٦ش  

ؾت اعتًياد يجيو ْيإٔ     شي ڂت ٖاضتټيت ٖٖؼيو بٓيا اذتياى      أ ٗا١  يِ انُاط 

ؾت  رّٖ ٖضتيِ يفيټ   تعٌتٌ ساٙاٝ عرفٓا انٗديٗد أؾت  يٗر كټر  يٗؼهٝ ا٩

 عهًٙاڀ انتصتفع ؽتّ ٖونل ٩ ،رغٌ بداْٝ بټ٨َٓا ،يُابعٝ يجو ْإٔ ا٩يٗر

 .ّ َُابعٌٓ َٖبؽت هلٌ اذتاٙاٝأابتهٗا بٓا ٖؼدبْٗا فعهُٙا  ٖيعرفٙاڀ
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 ٖبد شبق بعض انك٨ٍ عِ ا٧شتخارٜ وت أٖى انكتاب أ٘فاڀ.

 

 أزهة األزعياء اهتخسي ٓي إحسى 

ٝ   دٛانتش ْٚ يِ أدنٝ أدعٙا٠ انف٨نٝ ٖانتشيدٛ   ،ؿتُاشبٝ ٖغي  يُاشيب

ّ   فًٙا  ،يِ سٙح انتبدأ يُٓر ؼشٙض انعيخؾ   وا  ٗفرت ظرٖ ٔ، ييِ كيٗ

٘هٗأ بٔ  عهٞ يصتٟٗ انتشدٛ ن٬لرِ٘، ٖنٙض انتشدٛ ش٨ساڀكَٗٔ  ٖ ستااڀ

 كو ظخؾ ستٞ  وا كاّ يبټ٨ڀت فكٙ   وا كاّ يبټ٨ڀ دا٨ْڀ؟ 

 

 ًّ ضوابط اهتخسي

 ٘عيي ّٖ أ٘ييٝ أًْٙييٝ نهعييايٚ ادتاْييو  وا  ّ انعايي٠٨ ٧أيييِ انٗاـييض ّ  

ٖدعييإ نهًُيياًترٜ وت عهييٌ انر٘اـييٙات أٖ شييا١ر      ،وت ادتايعييٝ شييتاواڀأحتييدٟ 

َئ حتيدٟ ْيأا    بد َٔ رفب عا  ٔ ُْا ُْٖام ٖأ٘يِ ييا سيوٴ   أانتخؽؽات، جملرد 

بياناٗى:   ،نتُټق انتتشدٛ ادتاْو ٌَٓ ٧ ٘ع ّٖ با٧ڀأكًا  ،شتاو ادتايعٚا٩

ّ ل ونيل ا٩شيتاو انعيٓ  نهتشيدٛ، ف    سٙيح مل ٘صيتذ   َٔ  أٛ انعيايٚ   يي  ٙكيٗ

ٖ ٧ نتاوا دػت ا٩شا أٜ عِ يُاًتر ٔت  ،ْٖٗ عهٞ اذتق ،ْٗ انغانل يادتاْو  

ٔ  يْٗ يجو وام انفاى انأٛ حتدٟ   ،ّ يجو ْأا ادتاْوفإ كيو عهًيا٠    يي  بسعًي

 نتادشٝ ٖدعاٌْ  ؾت يُاًتر ٔتاظر  ٖبٌ انُذ  ا٩

 يأٖ أٛ ظيخؾ يعيابٔ     يعو يِ ؼاسبٔ  ظتنتشدٛ ٧ ا انُٗب يِ ّ ْأا 

 ، و نهتشدٛ ـٗابىت ٖظرٖيت ،ٖ ستٞ ا٧ْتًاٍ بٔأبانتُاًترٜ ٖانتُابعٝ  دد٘راڀ
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ٖييا   ،٧ٖبد يِ يعرفٝ يصتٟٗ ْأا انټر  انعهًٚ ٖيصتٟٗ سذذئ يعرفٙياڀ  

 شا أ ٔ أٖ  ٨يأ ٔ؟أٖيِ ٌْ  ،ْٗ سذًٔ

ٖنيؽت  ٩عهيٌ ا أَئ  أّ ُ٘بب يِ بؽت انركاٍ ٖادتٓا٧ت ظخؾ ٘دعٚ أأيا 

ّ أ٘عيدٖ   ّ ْيأا انكي٨ٍ ٧  إفي  ،يياٍ اذتذيٝ   َئ شي   ا٭   ٖ أ ،لرِٖ٘ا٫

ٝ  ،٧ ٘عييتين بيئ انعايو ٖانعايي٠٨  ٖ نغيٗاڀ أ ٘كيّٗ ختر٘ؽيياڀ    ٧ٖ ٘عي ّٖ نيئ أًْٙيي

 .بداڀأ

َٔ َيب ثٌ حتيدٟ انعهًيا٠ انكبيار نتُاًتر ئ؟     أْٖو ْٗ  ٧ كذاْو ادعٞ 

ٟ ثيٌ   يعيِ ونيل      عياؾت اهلل  يَئ اهلل  عياؾت    أأٖ ْٗ كذاْو ادعٞ  انعهًيا٠   حتيد

 نهًباْهٝت 

ّ    هت َعٌ نٗ كاّ انتشدٛ ؼادراڀ  ِ عر  بيانعهٌ ٖانتعرفيٝ ٖان فيو ٖكيا

 ؾت يجو ْأا انتشدٛ. فُٓا بد  ؽض ا٧شتذابٝ  ،نٔ يصتٗإ انعهًٚ انتعرٖ 

ّ حتدٛ انعخؾ ادتاْو نهعهًيا٠ ٖدعيٗ ٌٓ نهًُياًترٜ أٖ انتباْهيٝ     بو  

فٓييو يييِ  ،نييل ٘عييد  ْاَييٝ نهعهييٌ ٖانعهًييا٠ ّ و٩ ،٧ ُ٘بغييٚ ا٧شييتذابٝ هلييا

ٖ أٖ يدفٗب يِ دٓيات لاردٙيٝ   أؾت حتدٛ داْو يغرٖر   اذتكًٝ ا٧شتذابٝ

ٚ  ،دالهٙييٝ  نييٙض ونييل َييٗبأ ،٭ثييارٜ انب٨بييو ٖانا٨بييو وت اجملتًييب ا٭شيي٨ي

  ؟تٖ ْاَٝ نهكرايٝ ا٭َصاَٙٝ ،اشتخ ا  بانعاو انبعرٛ

ٝ  نهشيق ٖ در٠اڀ  ساابياڀ  ٖ ييب ونيل  نكِ  عي٨ٍ  ّ انعهًيا٠ ا٩ أَيرٟ   نه تُي

ييٌُٓ   اَربٖا نهتؽدٛ انتٗـٗعٚ اذتكٌٙ نتجو ْإٔ اذتركات ٖظبٓا ٓا  ٗاـعاڀ

 تك يو بيانرد انعهًيٚ     ، فًُت براْؽت شا عٝ دابٗا ٖكتبٗا كتباڀٖ صاستاڀ، فد
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 . (1)انعايو عِ ادعا٠ات انت رتِ٘ ٖانتدعؽت

 

(2) 

 هوتجطبة!لواغتِػار ًّسعي اهػفاضة  اهقازياُي لوازعاء اهِبوة
، َيييرٟ انٌتييي٨ى أّ انعيييٙا ؽت ٘يييٗسٚ بعفيييٓا بعفييياڀ ييييِ  ٖ اَټ٨بييياڀ

 ٝ  ،ٖانتُشيييرفؽت ٘اٗييييّٗ باشتُصيييا  انتذيييارب انصييياباٝ وت انيييدعاٖٛ انبا هييي

دعاٖٛ انص ارٜ ٖسركٝ انًٙاَٙيٝ  ْٖأا يا ٘عاْد وت  ،نٙټباْٗا عهٞ سركتٌٓ

 .اشتُصالٓا نتذربٝ انااد٘اَٚ ٖ ش ْا عهٞ يُٗاهلا ٖبُ ض ارتټٗاتٖ

ّ  ف لتييد أييي زا غيي٨ٍ  بيييي ) ٘صييًٞ ًتٓيير ظييخؾ  ،ابييو أكجيير يييِ بيير

ٖ ييٗوت وت  ،وت يدُ٘ييٝ )بُذيياب( وت اهلُييد  1839ٖبييد ٖنييد عيياٍ   (،انااد٘يياَٚ

ٍ ؾت ا٭ ٖكاّ وت بدا٘يٝ أييرٕ داعٙيٝ     ،1908ٍ)٧ْٗر( انباكصتاَٙٝ عاٍ   ،شي٨

ٞ انعيٙټاّ   اشيتشٗو  ،ّ اظتٓر ٖعر  يِ ببو انُياط أَٔ بعد أ٧   ٔ  عهي  ،بهبي

زاد يئ ظييٓرٜ   دعييٗإ  هييل ّ أرأٟ ٖسٙييح  َيئ ٰيهييٌٓتت أٞ أٖى ا٩ييير فييادع

ٝڀ  ٖا باعاڀ، ٘يإ ييا    دتٓاى سٗنئ يؽيدبؽت   ا، فانت ت َٔ ظبٙٔ انتصٙضأادعٞ ثاَٙ

ٝڀ  ،زادٕ درأٜ عهٞ درأ ٔ ٔ أفادعٞ ثانج ثيٌ ادعيٞ انُبيٜٗ     تتَٔ ْٗ انتصٙض بُ صي

 .بابت ؾت انٍٙٗ بعض ا٩ ٖيازاى نٔ وت َٓا٘ٝ انتټا ت ٖراز أيرٕ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ديساٌْ اهلل لي     يزتًٗعٝ يِ انكتل انييت بياٍ يركيس ا٩جياخ انعاا١د٘يٝ بټباعتٓيا         ييج٨ڀ   يرادب   (1)

، ْٖييٚ ٧  ييدب زتييا٧ڀ ٩ٛ عييامل أٖ داْييو كييٚ ٘تييٌْٗ ؼييشٝ دعيياٖٟ أٖن٢ييل   ي٠ احملصييُؽت    دييسا

 انتبټهؽت.
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َ صئ، ٖبعيد ٖفا ئ له ئ       ٖبد  دعٞ انُٙابٝ، أٖ أَٔ ا٭ياٍ انتٓدٛ

ٖيارٕ وت  ،متصٝ يِ أ باعٔ، بؽ تٌٓ َٗاباڀ نٔ، آلرٌْ انت زا يصرٖر ألتد

  نُدّ، ٖ دعٞ ادتًاعٝ با٩لتد٘ٝ، ٖ٘دعًٓا ا٭ع٨ٍ انغربٚ.

 اڀ ّ دعاٖٟ انص ارٜ ٖانُٙابٝ ارتاؼٝ ٖانًٙاَٙٝ ٖظبٓٓا انيت ًتٓرت أل 

ٚ أؾت سد كب  ادعا٠ات   عابٔ  ،عهٞ انصټض بيد٠  فبياد٤ وٛ   ،لتد انااد٘ياَ

ٖ انصي ارٜ  أعٗا انتٓدٖ٘يٝ  ّ ٘يدٴ أؾت  ثٌ ٘تټٗر ا٩ير  بصٙټاڀ جتدٌْ ٘دٴعّٗ ظ٢ٙاڀ

    ٌ ٖكييو ونييل بإعتييا٠ يييِ    تأٖ ستييٞ انُبييٜٗ، ٖبييد ٘ييدٴعّٗ سهييٗى ا٭نيئ فييٙٓ

ِ  ٖ ،انعييٙټاّ ٖ   ؿتصيياَدٜ ييي نٙييٝ ٖخبټييٗات  دٖى  بهًٙٙييٝ ٖدٓييات ستهٙييٝ ٖد

 . (1)يدرٖشٝ يتتانٙٝ

ٖفًٙييا ٘هييٚ بعييض انًُيياوز يييِ انتعييابٔ فًٙييا بييؽت سركييٝ انااد٘يياَٚ ٖ      

 .اذتركات انٗنٙدٜ ادتد٘دٜ كانًٙاَٙٝ ٖيدعٚ انص ارٜ ٖغ ًْا

 

 هوعوٌاء! ـعوى جٔوٕ  ـحتسي اهقازياُي 

يييِ  سصييُاڀ ٘اييٗى انااد٘يياَٚ: )..اعهًييٗا رلتكييٌ اهلل ٖرزبكييٌ رزبيياڀ   

نټييا  ارت ٙييٝ ْييإٔ رشييانيت بييد ـتييت بانعُا٘ييٝ ا٭هلٙييٝ   هٙييٝ ٖا٩انت فيي٨ت ادت

انتُكرِ٘  (2)ّ عهٞ زير  هل٫ا.. فُشِ َابو  ست ٗفٝ با٩شرار ا٩َٙاٝ انرباَٙٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يه٢ٙٝ با٩لټا٠ انعهًٙٝ انتُټاٙيٝ   ْاظتد ،ٖ أبٗاهلٌأّ يِ ٨٘سٍت كتابا ٌٓ أ ير ْٗنهټٙ  وت ا٩ٖا (1)

 ٖ انؽرفٙٝ أٖ غ ْا.أٖ انُشٗ٘ٝ أ

ٝ  بصىت اناٗاعد اندْٖأا فتٗوز يِ عدٍ يعرفتٔ ب (2) ّ ٘ايٗى:  أفكياّ عهٙئ    ،ُشٗ٘ٝ انؽيرفٙٝ ٖانهغٗ٘ي

 ٧ٖسٍت انتشدٛت ْٖٗ يا ٘ؽُعٔ يدٴعٗ انص ارٜ ا٫ّت  (زير اٖن٢ل انتُكرِ٘)
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 (1)ٖناد ٖعٙت أ ا١ٌٓ فًٙا شبق يِ وكير انتك يرِ٘ ٖانتكيأبؽت فهُٙاـيهَٗٚ بٓيأا     

عِ شيبٴٌٓ ٖأليس٘تٌٓ   ٖنٗ يتٌتاْرِ٘ بديجاهلٌ ٖنٙربُْٗا عهٞ كًاهلٌ ٖ ٧ كع ت 

كًجيو ْيإٔ انرشيانٝ ث٨ثيٝ أظيٓر أٖ  ؾت       وت أعؽت دٓاهلٌ. ٖيِ ٘كتيل ييٌُٓ كتابياڀ   

سد٘يٝ)ت(،  َيٚ نصيت ييِ اذتفيرٜ ا٩    أثبيت  أٖ ،ٖعيد٧ڀ  ا٩ربعٝ فاد كأبين ؼيدباڀ 

ٚٳ ٘افييٚ ْييإٔ ارتټييٝ ُٖ٘ذييٚ يييِ انت ربييٝ ا٩يييٝ، ٖنٙصييتٌتٓر         فٓييو وت اذتييٚ سيي

َيئ يييِ انتغهييٗبؽت  أٖنييٙعهٌ  ،َعييا٠ ر٘ييق ا٭٧ ٘عيير   ّ كيياّ دييا٨ْڀ   (2)با٧دبييا٠

فٙععيٙٔ كًيا ٰ٘ععيٚ اهلذي  عيؽت اذتربيا٠        (3)شٙأْل اهلل ببؽرٕ برب  ييِ انصيًا٠  ٖ

ٖ٘ټ ٣ ٖ ٙض انت رتِ٘. أ٘ٓيا انتكيأبّٗ انكيأابّٗ ييانكٌ ٧ جت٢ٙيّٗ ٧ٖ  ُاـيهّٗ       

 .(4)ٖ دعّٗ ثٌ ٧  بارزّٖ ٖ٘و نكٌ ٖنتا   عهّٗ ٘ا يععر ادتاْهؽت(

ْٖيييٗ انتشيييدٛ ان يييار  نكيييو انعهًيييا٠  ٔ ٖييييِ ٘عيييابٓٔ، نٙهيييفٓيييأا غا٘يييٝ د

بييا٩س٨ٍ ٖانتُايييات ٖانُبيي٠ٗات  ؾت  عييبجٔ وت دعييٗإ انكاوبييٝ  يفييافاڀٖانتختؽييؽت، 

   .ٖا٧شتخارٜ

 

 أهفا ضؤيا ؾآسٓا!

ن ٚ يُياٍ  أ ،وت فرتٜ ٖدٙسٜ ،َٔ ظاْد فاد وكر انااد٘اَٚ وت بعض كتبٔ 

ونيل   يعتيرباڀ َٔ َيب، أٖ ،َٔ انتهٌٓأٖ ،َٔ يِ ببو اهلل  عاؾتأ دى عهٞ  ،ٖر٥٘ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٖاـض . ( ْٖأا حتدٶ1)

ٔ  ّ كياّ ستاياڀ  آّ انارأَٚ يب آناراْٖٗ ُْا ٘صر  انتشدٛ  (2) َئ بًيٝ وت انب٨غيٝ اذتكًيٝ      ٩ ،وت حتد٘ي

 .ّ ٘تشدٟأّ يِ كاّ وت بًٝ انكًاى فهٔ أٖا٭عذاز وت كو ظ٣ فًِ انټبٙعٚ 

 .ْٖأا  ٓد٘د ٖاـض نكو يِ غتان ٔ (3)

 .83ؿ: بابٝ يِ بصتاّ انتٓدٛ (4)
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 .ظرعٙٝ رباَٙٝ سذٝ

َصٌٙ انٗسٚ  دٴ عًرٛ ٖبهغت أربعؽت شُٝ دا٠ ينبهغت أظٖنتا ) :باى

برٯ٘ٷييا عُا٘ييات ربييٚ نٙس٘ييد يعييرفيت ٖ٘اييٙين، ٖ٘ر  ييب سذيييب، ٖأكييّٗ يييِ        

ٚٷ بابئ ْيٗ انر٥٘يا انؽياذتٝ، فكُيت ٧ أرٟ ر٥٘يا        ٖٴى يا فپتٵضٯ عه انتصتٙاُؽت، فد

ؼيياذتٝ  طتص ، ٖ َٴييٚ رأ٘ييت وت  هييل ا٩٘يياٍ ر٥٘ييا ا٠ت يجييو فهييق انؽييبض  ٧ ديي

ؼادبٝ بر٘باڀ يِ أن ؽت أٖ أكجر يِ ونل، يُٓا ست يًٗت وت سيافٌتيت ٖكيج  يُٓيا     

 .(1)َصٙتٓا، ٖنعوٷ اهلل ٘كرٴرْا وت ٖبت آلر ٖضتِ يِ ا٫يهؽت(

   
 كاْ املػيح املوعوز هلِٕ مل يسِض!

ٚ  ألر ٖدعٟٗ آوت يٗـب ٖ ؾت يااييات عذٙبيٝ    ٔ ٖؼيو  َي أ ليرٟ ٘يدع

ٖنيأا مل ٘يدب فًٙيا شيبق ييا       تعُٓيا  غياف٨ڀ َئ كياّ   أ ٧  ،يُأ اثُيت ععرٜ شُٝ

ّ ٘صيتًر ْيٗ وت   أّ اهلل  عياؾت مل ٘عيد   أّ، ٖ تًيٝ نتخرؼيا ٔ ٘يدعٚ    ٘دعٙٔ ا٫

  َٔ انتصٙض انتٗعٗد يِ ل٨ى انٗسٚ.أؾت  ْإٔ انغ هٝ، فُبٓٔ 

ًٷا ٘دىٸ عهٞ بصا :َؾ عبار ٔباى يا   يت انتتُاْٙيٝ ٖوْيٗنٚ انبيانغ    )فً

ّٷ انٗسٚ ا٭هلٚ كاّ ٘ٯٰعدٸَٚ يصٙشاڀ يٗعٗداڀ، ٖنكيُٷين ييب ونيل شيذٷهت وت      أ

)انرباْؽت ا٩لتد٘ٝ(  هيل انعاٙيدٜ انتاهٙد٘يٝ َ صيٓا.  َٷيين ٩شيتغرب بُ صيٚ        

ّٷ انييٗسٚ  اكٙيي  كتبييت ْييإٔ  نعاٙييدٜ انتاهٙد٘ييٝ وت )انييرباْؽت ا٩لتد٘ييٝ( يييب أ

 ت؟نتأكٗر وت انكتاب َ صٔ كاّ ٘عتربَٚ يصٙشاڀ يٗعٗداڀنبٙٻِ ااا٭هلٚ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .105ؿ :انتبهٙغ (1)
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ٌٴ ـههٰت غاف٨ڀ ٖوا٨ْڀ ـتاياڀ  ؾت اثين ععير عايياڀ      يْٖيٚ ييدٷٜ  ٗ٘هيٝ      يث

ٍٴ ٖوت راسيٝ يتُاْٙيٝ يصيٙشاڀ     ّٷ اهلل  عاؾت كاّ بد عدٷَٚ بٗـٗأ  ا عِ ساٙاٝ أ

نتاهٙيدٛ عيِ   يٗعٗداڀ وت )انرباْؽت ا٩لتد٘ٝ(، ًٖتههيٰت يتًصٻيكاڀ با٧عتاياد ا   

، ٖبعد يرٖر اثين ععر عاياڀ ساّ ا٩ٖاّ نٰتكتع  نجاَٚ نعٙصٞ اجمل٠ٚ ا

ٚٷ بانتٗا ر ٚٷ، فبدأت ا٭هلايات  ُسى عه با١هٝ بدَٷل أَيت انتصيٙض    ،اذتاٙاٝ عه

َفاْحَدْع بِاََم انتٗعٗد، فشؽت بهغ انٗسٚ ا٭هلٚ بٓأا انعدّ يُتٓإ، ٖأپيرت: 

ٍٴ     ، ٖأپعټٙت آ٘ات (1)ُوْمَمرُ  كج ٜ، ٖأپناٚ وت رٖعٚ ٘ايؽت بيٗٛ ٖبٗـيٗأ  يا

 .(2)كٗـض انُٓار، بهڅغٰت ْإٔ انرشانٝ نهُاط(

 

 اغتسالهٕ بإُباءاتٕ اهػيبية

)ٖييِ آ٘يا ٚ انييت ًتٓيرت وت      :َبا٠ا ٔ انغٙبٙٝ، فااى ييج٨ڀ إكًا اشتدى ب

ّٷ انټيياعّٗ ُ٘تعيير وت كتٙييب    أْييإٔ انصييُٗات ْييٗ أَٴييٚ    ظييعٰت ببييو انٗبييت أ

باييٞ لټڂييٝ يييِ ْييإٔ ارتټييىت انتبييت٨ٜ با٫فييات،  ٧ ٖ٘دلهييٓا   ٧ٖ ٘ ،ادتٓييات

ٚٴ شيرٴ        ،كانغفباّ ٚٷ ييِ ربي ٖ٘عٙح فٙٓا كانصرساّ، ٖبهت: بيد كپعٵي ٯ عهي

ّٷ أرـياڀ ييِ ا٩رـيؽت ٧ ختهيٗ ييِ ظيذرٜ انټياعّٗ، ٖمثيرٜ           ،يكُّٗ ْٖيٗ أ

، فاَتعييير انټييياعّٗ بعيييد ونيييل وت انيييب٨د، ٖدعيييو وٖٛ ا٩رٖاأ  .. انتُيييّٗ

ٌٴ اشيتشٚ          .، ف. كادتًاد إّ ظي٢ت فيابرأ ييا أظيعت وت كتٙيب ْيإٔ انيب٨د، ثي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .94شٗرٜ اذتذر:  (1)

 .237ؿ : عذاز التدٛ )وت كتاب َسٖى انتصٙض( (2)
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 ٖا ٷق اهلل رب انعباد.

ٖيِ آ٘ا ٚ انييت ًتٓيرت وت ْيإٔ انتيدٷٜ، ييٗت ردياى عيادَٖٚ ٖآوَٖيٚ         

ّٷ  ٖعسَٖٚ  ؾت انك رٜ، ٖشبٴَٗٚ عهٞ انتُابر، ٖدرٴَٖٚ  ؾت اذتكٗيٝ، فاعهٌ أ

 يل نُ صيٚ،   اهلل كاّ لا بين، ٖباى: ٘ا ألتدٛ أَت ييرادٛ ٖيعيٚ، الرت  

ٖشرٴم شرٴٛ، ٖأَت يعٚ ٖأَا يعل، ٖأَت يُٴٚ ؿتُسنٝ ٧ ٘عهًٓا ارتهيق،  وا  

،  َٴٚ يٓؽتٳ يِ أراد  ْاَتل، ٖ َٴيٚ  فبٰت، ٖكوٴ يا أسببتٯ أسببٰتغغفبتٯ 

يعؽت يِ أراد  عاَتل،  َٴٚ أَا انؽاعاٝ خترز انؽدٖر  ؾت انابٗر،  َٴا جتاندَا 

ٖٴ ٖأشبابٔ(  .(1)فاَاټب انعد

 
 باالغتداضة!الهٕ اغتس

) َٴيٚ دعيٰٗت    :فاياى ييج٨ڀ   ،ّ انااد٘اَٚ اشتدى أ٘فاڀ با٧شتخارٜأكًا 

ٌٴ   ،بٗيٚ ن٨ٙڀ َٖٓاراڀ، فهٌ ٘سدٌْ دعا١ٚ  ٧ فراراڀ ٌٴ  َٴٚ دعٗ ٌٓ دٓاراڀ، ثي ث

اشيتغ رٖا ربٴكيٌ ٖاشيتخ ٖا     : َٴٚ أعهُت هلٌ ٖأشررت هلٌ  شراراڀ، فاهيت 

 ٌٰٖ٘تٓر عهيٙكٌ ألبياراڀ،   ،ددكٌ بإهلاياتٖاشتخربٖا، ٖادعٗا اهلل وت أيرٛ قت

ٗٴ      ٖرـييٗا بييدّ ٘كَٗيييٗا    ،اڀ ٖاشييتكباراڀ فًييا  عييٗا كهًيييت، ٖأعرـييٗا عتيي

ا١تيٗا بدساد٘يح ظياْدٜ     :٭لٗآٌَ يك ِّرِ٘، ٖيا كياّ سذٷيتٌٓ  ٧ أّ بيانٗا   

 .(2)عهٞ ونل  ّ كُتٌ ؼادبؽت(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .99ؿ :يٗاْل انرلتِ (1)

 .119ؿ :انتبهٙغ (2)
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ٚ  اّ ْإٔ ا٩شانٙل ٖاذتٙيو انييت      يِ وت انيس  ،شيتخديٓا انااد٘ياَ

         عهُٗا فييا ّ انتييدٴعّٗ نهصيي ارٜ ٖانُٙابييٝ ادتييدد،  شييتخديٓا ا٫٘عٙييد ا ،انصييابق

يييِ انعهييٌ  قتهكييّٗ سٌتيياڀ َٓييٌ ٧أيييب  ،حتييدٌ٘ٓ نهعهًييا٠ ٖان آييا٠  ي   يييج٨ڀييي 

ٌ   أٖانتعرفٝ، ٖيب ونل   ،داب انعهًا٠ وت كتل ٖياا٧ت كيج ٜ عيِ ييدعٙا ٓ

ٌ  أكًا  ٌ ٖكعي  عيِ ز٘ ٓيٌ ٖد    ،ّ بعض انتختؽيؽت َياًترْ  ٧ أَٓيٌ   ،ٓهيٓ

 . (1)يؽرِ٘ عهٞ غٌٙٓ ٖـ٧٨ ٌٓ باٗا

ّٱ      ّ أعٚ راد ونييل انتييدٴ أ ٖبييد حتييداٌْ عييدد يييِ ا٩فاـييو ٖأعهُييٗا  

ٖعهٞ يٌُتر ٖيصيًب ييِ    ،انعباط أبٚ ان فو ؾت سرٍ  فهٙدت  ،٘باْو

انعهًا٠ ٖانټهبٝ ا٩فاـو انتٗديٗدِ٘ ُْيام، ٖنتذيرٛ انتباْهيٝ وت ْيأا اذتيرٍ       

نكِ ٠٧٦ْ انتدٴعؽت أكجر دبُاڀ  ،ؾت انٍٙٗ  انتشدٛ با١ًاڀ ْأاٖيا زاى  ،انټاْر

يغهٗبيّٗ عهيٞ   بيدٌَٓ  ّ انتيبټهؽت ٘عهًيّٗ   أّ ٘صيتذٙبٗا نهتشيدٛت ونيل    أيِ 

 ؾت ْأا انتشدٛ انٗاـض ٖانؽر٘ض.  أيرٌْ، ٖنأا ٧ ُ٘ؽتّٗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (. ندعٟٗ انت رتٛ عهٞ ا٭ياٍ اناا١ٌ ( رادب كتاب )انرد انااؼ1ٌ)
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 ٘اٗى اهلل  عاؾت:

  ًٓ يَن َُّيْظََم ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخََسِ َُ  ْكَقا َوُااْم َقاِ  الدا الَِّآيَن َضلَّ َشْعُقُفْم ِف اْْلَ

ُْم ُُيِْسـُوَن ُحـًْعا  ِْم َولَِؼائِِه فَ  َُيَْسُبوَن َُّيَّنَّ ْم ُُّيوَل َِك الَِّآيَن َكَػُروا بَِآَياِن َرِب  َحبَِطْت َُّيْظََمَُلُ

ْم َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوْزًكا  .(1)َفاَل ُكِؼقُم ََلُ

 

(1) 

 بصائط حوي قوهٕ تعاى:

 ِٕ ٍِ لَوِهَقاِئ ِٔ َّ َكَفُطلوا ِبَآَياِت َضبِّ  ُألوَهِئَم اهَِّصي
ربييب يُٓييا وت انت ييرد ؽت   أانعيير٘ ٝ بؽييا١ر كييج ٜ َتٗبيي  عُييد     ا٫٘ييٝوت 

ِ انارآَٙتؽت   : مْ بَِآَياِن َرِب 

 

 اهبصرية األلوى:

 ضافة )آيات( إى )اهطب( إزالالت 

د٧٧ت  ،ؾت )اهلل( ييج٨ڀ  ؾت )انرب( ٖنٙض  )آ٘ات( ي ردٜ ّ وت  ـافٝ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .105ي  103: انكٓ شٗرٜ  (1)
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فاييد كيياّ يييِ  ،ٖاشتكعييا  يييا قتكُُييا يييِ ٖدْٗٓييا ،يًٓييٝ فُٙبغييٚ انتديييو فٙٓييا

٘يييات ).. بآ ٖأأٖن٢يييل انيييأِ٘ ك يييرٖا بآ٘يييات اهلل ..(  ) :ّ ٘ايييٗى  عييياؾتأانتًكيييِ 

 ٖ غ  ونل. أانرلتِ( 

، لصييرِ٘ أعًييا٧ڀّ ونييل أظييبٔ بانتعهٙييو نكييٌَٗٓ ا٩ ٖنعييو يييِ انٗدييٕٗ: 

ٌ    ٩ ،عًيا٧ڀ أٌَٓ بد ؼارٖا يِ ا٩لصرِ٘ ؿتعُٞ أ ٚ انت ،َٓيٌ ك يرٖا بآ٘يات ربٓي  ربي

 ظد ك يراڀ أْٗ  ،ّ انأٛ ٘ك ر بانع٨يٝ انيت دا٠ ٔ يِ يربٙٔإٌ ٖانتُعٌ عهٌٙٓ، فهل

 .تٔ يِ ؼد٘أ يج٨ڀ أٖأعٌتٌ لصارٜ هتا نٗ 

َٔ ٧ ٨ٍ٘ كًا إّ لان ٔ فإف ؾت اندرب، رظدٕ ؼد٘أ أٖونل يجهٔ يجو يِ 

ٖ  رظدٕ يعهًٔ ٖيربٙٔ ضتٗ اندرب أ٨ٍ٘ نٗ  لاؼيٝ  عؽيٞ،   وا كاّ بياذتق فخيان  

غهل ظي٦َٖٔ، فكٙي  ؿتيا نيٗ كياّ يربٙئ احمليٙىت        أ وا كاّ ٘عر  ياـٙٔ ٖيصتابهٔ ٖ

 بكو ظ٦َٖٔ؟ت  

بكييو يييا  ،وا ك يير بآ٘ييات ربيئ اذتاٙاييٚ َصيياّ ا٭ ّأ ٖبييأنل ٌ٘تٓيير بٗـييٗأ

 لصر ب٨ ظل. نهكهًٝ يِ يعُٞ، فعُد١د شٙكّٗ ْٗ ارتاشر بو ا٩

ٔ    ؾت أّ  َصاّ سٙح أوعِ ا٭   ،اهلل  عاؾت ْيٗ ربئ ٖانتيُعٌ عهٙي

 لصير أعًيا٧ڀ  أّ ٦٘يِ بكو آ٘ا ٔ ٖأٖايرٕ َٖٗاْٙٔ، فيإوا ك ير بٓيا فصيٙكّٗ     أف٨بد 

 يِ غ ٕ. 

 
 اهبصرية اهجاُية:

ًِّيتٕ ألو   اهطغويباملطِغى ألو باهلفط بصات اهؿيء ألو بعال

ٖ بو بدؼو ا٫٘ٝ، ٖ يارٜ ٘كيّٗ   أبأات ا٫٘ٝ  ّ انك ر  ارٜ ٘كّٗ ك راڀ 
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ٖان ير  بُٙٓيا    ،ٖرابعٝ ٘كيّٗ بانرشيٗى   ،، ٖثانجاڀ ٘كّٗ بانترشٵو(1)بآ٘تٙٝ ا٫٘ٝ

 كب  دداڀ. 

أٛ بانع٨يييٝ بيأا ٓا، ٖ ييارٜ   ٠َٚصيياّ بانعي  ييارٜ ٘ك ير ا٭  

ٝڀ ،أٛ انٗشٙىت ٖثانجٝ ٘ك ر بانرشٗى ،تٓا٘ك ر بع٨يٙٴ ٘ك ر بانباعح هلا  ٖرابع

  .ٖانترشٵو

رديب وت انيدِ٘ أٖ   يييِ ببيو    رشٗىٳ ؾت ا٧َصاّ يا نٗ دا٠  

ٔ ٖ غيي  ونييل،  أوت انټييل أٖ وت انصٙاشييٝ    سييا٧ت نهك يير ُْٓييا   ٗدييد  فإَيي

   ٖانرفض:

ّ  ،ؼي٨ڀ أٜ ٧ ٘ابيو انترشيو  نٙئ ونيل انترديب       ار ا٩ٖؾت: كيافراڀ   فٙكيٗ

ّ يبانكصير    يو  بانترشٵي  ٕ  ، ٖ٘كيٗ ، ٖ بصيبل ك يرٕ   ي  بعياڀ   بيان تض  يو  بانترشٯي  ك ير

 بانتردب ٖانتُبب َ صٔ. 

ٖنكُئ ٧   ،هتيِ ٘ابيو انترشٵيو    ،ٖ ارٜ ألرٟ ٘كّٗ انترشو  نٙٔ :انجاَٙٝ

ٔ انرشييٗى ٖ ٘ر فييٚ ّ ٘د ٙيئ ْييأا انعييخؾ  أَيئ ٧ ٘عذبيئ    و  ،انتُييدٖب عُيي

 .ٓإٔ انرشانٝببانأات 

 .٧ ٘ابو يفًّٗ انرشانٝ ٖستتٗاْا ٖ ارٜ:انجانجٝ

ٔ، أٛ ٘ييرفض ا٭شييُاد  ٧ ٘ابييو كَٗٓييا رشييانٝ يُيي   ٖا٩لييرٟ:ابعييٝانر

 .ٖانُصبٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ْٖٚ انيت عربَا عُٓا بانع٨يٙيٝ، أٛ اندانٙيٝ ياابيو انتدنٗنٙيٝ، ًْٖيا غي  انيداى َ صئ ٖانتيدنٗى           (1)

 َ صٔ.
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٩َئ   ،فتيارٜ ٘ك ير انكيافر بآ٘يات اهلل  عياؾت      ،ٖستو انكي٨ٍ ُْيا كيأنل   

ٖ٘عيرتض عهيٞ    ،٘ك ير بانرشيٗى  و، ٖنكُئ  يارٜ   ٘ك ر باهلل  عاؾت ْٖيٗ انتپرشٵي  

ٖاعرتـٗا عهٞ  رشياى   ،شرا١ٙو كًا ك ر بُٗا  ، رشاى ْأا انرشٗى بانأات

ِ ، فانتعكهٝ عُدٌْ ملكرٍ ستًد اهلل  عاؾت َبُٙا ا٩ بيو   ،وت انتؽيدر    كي

٩َئ َيسى    ،ٖ٘عتربَٖئ لا١ُياڀ   ٖنأا كاَٗا ٘كرّْٗ دربا١ٙيو   ;وت انرشٗى

ْٖيٌ   يسيد ييٌُٓ    أو ٖمل ُ٘سى عهيٞ  ْٖٗ يِ ور٘ٝ   اعٙ ،عهٞ انُيب 

 .ي  اشش يِ ور٘ٝ 

بادتٓياد  اهلل  عياؾت  كًا نٗ أييرٕ   ،ٖثانجٝ ٘ك ر ؿتفًّٗ انرشانٝ ٖستتٗاْا

 .أٖ ارتًض فرفض ٖك ر بًٓا

 ٖرابعٝ ٘ك ر با٧َتصاب ٖا٭شُاد ٖانُصبٝ. 

ِ  :٘ٝ انعر٘ ّٝ ا٫ ُْا:  ٖانص٦اى ْم َولَِؼائِاِه ُُّيوَل َِك الَِّآيَن َكَػُروا بَِآَياِن َرِب 

  ْاام ْييو انتييراد انك يير  بصيياٍ؟ تشييدخ عييِ أٛ بصييٌ يييِ ا٩ َفَحبَِطااْت َُّيْظََمَُلُ

بانترشٵو أٖ بانترشٯو أٖ انك ر بانرشانٝ أٛ ؿتفًَٗٓا؟ أٖ انك ر بكَٗٓيا رشيانٝ   

 ئُ؟ شٙد ٚ ٧سااڀ بإوّ اهلل  عاؾت. 

 

 اهبصرية اهجاهجة:

 َ أغتقالهي؟ أاهلفط بااليات آهي 

 ٗ ِاامْ  اّ ْييو عُيي ٍ ْييٗ عُييٗاّ  أعُييٗاّ أنييٚ   الَّااِآيَن َكَػااُروا بَِآَياااِن َرِب 

 ٨نٚ؟اشتا
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ٚ  ّ بهُييا إْٖييأا جييح فآييٚ ٖعاييدٛ يٓييٌ، فيي    (1)َيئ عُييٗاّ اشييتا٨ن

ؾت  ٧ٖ  ،ؾت  َكيار انرشييٗى  مل ٘رديب  َكيارٕ    ّٱ ٖ ،كيافرٳ  انكيافر بآ٘يات اهلل  ف

 .نَْٗٙٝكار انتٗسٙد ٖا٩ ؾت  ٧ٖ  ،َكار انرشانٝ 

ٝ  ،َٔ عُٗاّ آنٚ بهُا  ّٱ ٖ ّٱ ،ف٨ ٘كّٗ انتُكر ن٬٘ٝ ؿتا ْٚ آ٘ي كاَيت   ٖ 

ٝڀ  .(2)كافراڀ ،ـرٖر٘

ٗى ياٙياط يُكير انفيرٖرٛ ييِ     لته يٗا سي  اّ ان آيا٠    

و أٖ أٛ ييرآٜ نهك ير بانترشٵي    ؟َئ كيافر فًٙيا نيٗ كياّ ك يرٕ آنٙياڀ        ْٖيو   ،اندِ٘

ُيٞ  َكيار ْيأا انتفيًّٗ بأا ئ      ؿتع ؟َئ كيافر اشيتا٨نٙاڀ    ٖ أ ،ياديٝ يٗؼهٝ نٔ

 .يب بټب انٌُتر عِ يهسٖيا ٔ ٖي٨زيا ٔ ٖنٗازئ ،يصتهسٍ نهك ر

ٖكيأنل   ،بي٨ لي٨    ؼو ٖدٗد اهلل ٘عترب كافراڀأيُكر وت أّ ٧ٖظل 

ٖوت اندردات  ،ّ يُكر انتعاد كأنلأٖا٩كجر عهٞ  ،يُكر ٖسداَٙتٔ أٖ انُبٜٗ

كًييا  ،  ٨بييات انك يير يايييٝ عهييٞ سصييل  عييدد ٚ انعييدى ٖا٭د٘يي ،ان٨ساييٝ

نيٗ ديرٴ    ئَ كيافر آنيٚ    أفٙذرٛ انبشح  ،يا با٭ ٨  ا٩ٖىأفؽهُإ شابااڀ، ٖ

ٚ   ي ؾت  َكار انترشٵو أٖ انرشٗى   َئ نيٙض بكيافر    أٖانتعيٓٗر   ،فايىت أٖ اشيتا٨ن

 غي ٕ ييِ   ؾت  ،ٖنأا حتو يُاكشتٔ ٖنيٙض بيُذض   ،با٭ ٨  ا٩ٖى اڀاشتا٨نٙ

 .سكاٍا٩
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٖ٘راد بئ انك ير بيأات ا٫٘يٝ ٖيفيًَٗٓا، ييب بټيب انٌُتير عيِ اشيتهساٍ ونيل نهك ير بانترشٵيو أٖ               (1)

 انرشٗى.

 أٛ ٧ ٘كّٗ كافراڀ نٗ كاّ انتصتُد ْٗ لؽٗؿ ْإٔ ا٫٘ٝ. (2)
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ّ ونيل ييِ   أييب   ،َكر سرييٝ انكيأب ييج٨ڀ   أنٗ  فًٙانكِ يا ْٗ اذتكٌ 

 انفرٖر٘ات وت دُُ٘ا اذتُٙ ؟

 :ُْٖا ٘د ٚ أ٘فاڀ ْأا انبشح

ّ آّ اناير أ وا عهيٌ   ،ّ يُكير انفيرٖرٛ  فتيا ٘كيّٗ كيافراڀ     أفتارٜ َايٗى  

َكيير ٖلييان  بٓييأا  أٖيييب ونييل   ،٘ؽييرساّ جريييٝ انكييأب  ٖانرشييٗى 

ٔ   ،انهشاًت ٜ  ن اڀيُكير  ،فٙكّٗ وت دْٗرٕ ٖٖابعٔ ٖعايد بهبي   ،رشيٗى اهلل يباظير

 .َكر ونل ٧ بٓأا انهشاًتأنكُٔ نٙض بكافر  وا  ،فٓٗ كافر دّٖ ظل

 ،ّ يُكير انفيرٖرٛ كيافر ٩َئ أَكير ـيرٖر٘اڀ       ٖ ،ٖ ارٜ َاٗى با٩عٌ

كشيياى يُكيير  (1)فٙكييّٗ ساهلييا ،عيياد  ؾت  َكييار ا٩ؼييٗى انج٨ثييٝ أٍ ٧ شييٗا٠ 

ّٱ ،َٔ كافرإانرشانٝ ف ٖ٘تفيض ونيل  وا    ;هلل  عياؾت َكيار ا  مل ٘عد ونيل  ؾت   ٖ 

ٝ    سٙاَاڀأَصاّ ّ ا٭ ٧سٌتُا  بيؽت   فٙ كيل ييج٨ڀ   ،٘ كل بيؽت اذتايا١ق ا٧ر با ٙي

ناهيل عهٙئ   ابيو بيد ٘ كيل بيؽت انيٙاؽت بانعي٠ٚ ٖبيؽت عايد          ،ان٨زٍ ٖانتهسٍٖ

اكًا باى  عاؾت:  ،بُ صٔ ا َواْشَ ْقَؼـَْ َفا َُّيْكُػُسُفْم ُطْؾًَم َوُظُؾوًّ  .(2)َوَجَحُدوا ِِبَ

نكُئ ٧ ٘ي٦يِ    ،وّ انرشيٗى يرشٯي  دَٔ بد ٘عتاد انعخؾ بي   

  ٔ ٖ ٖديٗب نيبض   أٖ سرييٝ ظيرب ارتًير    أكشرييٝ انكيأب    ،ببعض يا ديا٠ بي

َٔ بياى انكيأب   دّ ٘ كل بؽت عهًٔ برشانتٔ ٖعهًٔ بدب ،ٖ غ  ونلأ اذتذاب

 تفتدبر ،ٖبؽت عاد بهبٔ عهٞ سريٝ انكأب ،سراٍ يج٨ڀ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٛ انفرٖر٘ات. (1)

 .14 :انًُوشٗرٜ  (2)
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ُُّيوَل ِااَك الَّااِآيَن َكَػااُروا ٌَٓ دبيي عًييا٧ڀألصييرِ٘ ٖا٫٘ييٝ انعيير٘ ٝ حتييدد ا٩

ِااْم َولِؼَ  اام  ائِااهِ بَِآَياااِن َرِب  َكَػااُروا بَِآَياااِن  كيياّ انتييراد بييي  ّٱإفيي ،َفَحبَِطااْت َُّيْظََمَُلُ

ِمْ  ٚ      ،َرِب  فٓيٗ كيافر ٖحتيبىت أعًانئ  وا ك ير       ،أٛ ديْٗر ا٫٘يات ؿتيا ْيٚ ْي

ّٱ ،بانتفًّٗ ّ انكيافر   ييا نيٗ بهُيا    أ ;بٔ وت أبٗانٔكأٴ مل ٘ك ر بانترشٯو ٧ٖ ٖ 

 ظار٘تٓا ٖار با ٓا ٖد٧نتٓا عهٞ رشيانتٔ   يِ ك ر بآ٘تٙٝ ا٫٘ٝ يِ سٙح 

فعُد١أٶ ٘كّٗ كافراڀ  وا ردب  َكار ونيل انفيرٖرٛ  ؾت  َكيار أسيد      ،ٖؼدبٔ

 ا٩ؼٗى، ٖانبشح  ٗ٘و وت ْأا اذتاو َرتكٔ نتٌتأَ.

ٍ َعيدْا ييِ آ٘يا   ٩ّ ّ ْإٔ ا٫٘يٝ  ؽيهض    ثٌ  فٙصيتدى بٓيا    ،ت ا٩سكيا

    عهييٞ ا٩لييأ ٖانييرد وتي    يييا نأا يئ أٖ نټر٘اٙتيئأ ،عهييٞ ك يير يُكيير انفييرٖرٛ

 ؾت ا٩سكاٍ ان آٙٝ.  ؾت يا وكرٖٕ يِ ا٫٘ات انيت أظارت   ـافٝ  يونل 

 

 اهبصرية اهطابعة:

 )اآليات(لوجٕ مجع 

 (آ٘ات) ُبجق عِ انتدبر وت ٖدٔ عدٍ ٖرٖد  ،ُْٖٓا بؽ ٜ ألرٟ ْايٝ

ٌ أّ أٛ  ،ؽييٙغٝ انت ييردب بييو دييا٠ت  ،٘ايياى: أٖن٢ييل انييأِ٘ ك ييرٖا بآ٘ييٝ ربٓيي

 يُٓا:ُْٖام ٖدٕٗ  .بَِآَياِن بؽٙغٝ ادتًب 

فٓيييٌ كتيييب   ،ّ انكييي٨ٍ عيييِ ادتًٙيييب وت ياابيييو ادتًٙيييب    ٩ ا٩ٖى:

ٖ عيدٜ آ٘ييات  أ٘يٝ  آ٘ك ير ب  ،ٖ كتاعيٝ يييِ انتيبټهؽت  أٖكيو كتيب    ،ٖكتاعيات 

ُ٘كير عًٗيٙيٝ   ٖوام ٖ انعدى، أيايٝ ُ٘كر ا٭ٖآلر  ،ُ٘كر انُبٜٗفٓأا شتته ٝ، 
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ٖ أسدٟ يأاْبٓا،  ّ نكو ا٩زياّ ٦ٖ٘يِ باهلريُٙٗ ٙاٙا سصل آأسكاٍ انار

ِٱ   .ٖ اذتذاب ٖغ  ونلأُ٘كر انؽٍٗ غ ٕ يٯ

ُُّيوَل ِاَك ييِ اذتايا١ق فيي    ّ انكج  ييِ انُياط ُ٘كيرّٖ كيج اڀ      

 ٘ٝ يِ آ٘ات اهلل  عاؾت. آكو ٖاسد يٌُٓ ياابو  الَِّآيَن َكَػُروا بَِآَياِن 

ٖبييد ٘ايياى ٩ّ اذتكييٌ ٖادتييسا٠ وت ا٫٘ييٝ يعهييق عهييٞ انك يير        انجيياَٚ:

 تفتديو ،با٫٘ات دّٖ ا٫٘ٝ انٗاسد

 

 اهتؿليم يف حلٍ ألو آية يػتتبع تؿليلات

ييِ غي  ياَعيٝ كتيب بُٙئ ٖبيؽت انٗدئ         ،لر دبٙقآْٖٗ ٖدٔ  انجانح:

 ا٩شبق أٖ انصابق ْٖٗ:

ؾت انك يير بآ٘ييات  َيئ ظتييرٕ ونييل عييادٜ  إسييدٜ، ف٘ييٝ ٖاآّ انييأٛ ٘ك يير ب 

ٖ أٖ وت اذتييٗزٜ أسييداڀ وت ادتايعييٝ أألييرٟ، ُْٖييا يكًييِ ارتټيير، فييإوا رأ٘ييت  

   ٝ ّ َ صئ ٧  ابيو   أجمليرد   ،رأ٘ت ظخؽاڀ يِ عايٝ انُاط بيدأ ٘عيكل وت رٖا٘ي

بدَئ   َٔ ٧ ٘رٟ ْإٔ انرٖا٘يٝ ؼيشٙشٝ، فياعهًٗا     ٖ ،يفًَٗٓا ٧ٖ  ټٙل بٓا

بو بد ظتيرٴ ونيل بعيض انُياط      ،ظترٕ  ؾت ا٩كجر فا٩كجرٖبد  ،وت  ر٘ق لټر

َٓ باى  عاؾت:  تؾت انك ر  ُؿوَك فِقََم َصَجَر َبْقـَُفْم ُثمَّ  َٓ ُيْمِمـُوَن َح َّى ُُيَؽ  َك  َفاَل َوَرب 

ُؿوا َوْسؾِقًَم  َضْقَت َوُيَسؾ  ََ َّا   .(1)ََيُِدوا ِف َُّيْكُػِسِفْم َحَرًجا ِِم

 ّ ٘كَٗٗا راـؽت جكٌ رشيٗى اهلل  أصٌٓ ُ٘بغٚ َ أٌَٓ ستٞ وت إف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .65 :انُصا٠شٗرٜ  (1)
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 .كتعؽت(أ١ًٝ )ؼهٗات اهلل عهٌٙٓ ٖ يِ ُ٘ٗب يُابٔ يِ ا٩أ

 

 ًوجة اهتؿليم ال تتوقف عِس حس

ييا   ،َٓا ٧  ا  عادٜ عُيد سيد  إوا بدأت ف ّ يٗدٝ انتعكٙل ٖونل ٩

 ، عاؾت ؾت اهلل ٖبانتفرب  ،بانردٗب  ؾت انعهًا٠ انرباَٙؽت ،تدارم بانع٨زمل ٰ 

ُ٘ييا أنجبييات اناييدٍ، ٖبييد ر ٖانتٗشييو بانرشييٗى ٖأْييو انبٙييت ا٩ ٓييار  

ٖ وت آ٘ٝ أٖ رٖا٘يٝ ٖاسيدٜ، ثيٌ    أسكاٍ بعفٌٓ ٘بدأ بانتعكٙل وت سكٌ يِ ا٩

ِ  أٖ غ  ونيل ييِ   أيايٝ ٖ ا٭أَكار انُبٜٗ  ؾت  اَتٓٞ  ٖبيد ٘ؽيو    ،ؼيٗى انيد٘

 ذتاد ٖانعٙاو باهلل  عاؾت. ؾت ا٭ 

ٖ أ٘يٝ  آٖ أَصاّ عدٍ رـيا َ صيٚ ييِ سكيٌ ييا      وا رأٟ ا٭ ٖعهٞ ونل 

يا  وا كاَت انرٖا٘يٝ  أ ،قََمً ؾِ ْس وا وَ ؿُ ؾِ َس يُ وَ ّ ٘صهڂٌ أفعهٙٔ  ،ٖ غ  ونلأرٖا٘ٝ 

          أ بيييأنل كًيييا ؼيييرٴ  ،ؾت أْهيييٓا  و عهًٓيييا كٵييي٘ٯ ّٱأفعهٙييئ  ،زتٓٗنيييٝ

 .ْو انبٙت أ

ّ يؽيافشٝ   فااى نٚ: يِ بياى   ،بعض حتدخ يبأٖبد كُت وات ٍ٘ٗ 

 رٟ ونلتأَا ٧ أدُبٙٝ سراٍ؟ت ا٩انترأٜ 

 يٖانعٙياو بياهلل     يأَا ٖأَت ستٞ َاٗى: باى اهلل ٖأبيٗى؟    ِٱيٯٖفاهت نٔ: 

  ترٟ كأا أٖ ٧ أرٟ كأا؟أٖأَين 

٧  ٗدييد رٖا٘ييٝ ٧ٖ آ٘ييٝ ٖاسييدٜ  ييدى عهييٞ سريييٝ يؽييافشٝ        :فايياى

 ا٩دُبٙٝت 
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نٚ فاهت نئ: ْيو  انعيت كتياب ادتيٗاْر أٖ أٛ كتياب فآيٚ اشيتد٧        

ثييٌ مل جتييد  ،نٝ وت انكتييل ان آٙييٝ انتعييدٜ نييأنلدآليير؟ ْٖييو سااييت وت انتصيي

 دن٨ٙڀ؟ ثٌ ْو أَت يتخؽؾ ؿتباسح ا٧دتٓاد ٖـٗابىت ا٧شتد٧ى؟

باى: ٧ت بهيت: فٓيو ٘ؽيض ا٭َكيار وت أ٘يٝ يصيدنٝ دّٖ حتاٙيق ٖجيح         

سانيٝ   يٖظيعٗرٕ    يّ بعفُا ٘عيٙغ وت ٧ ظيعٗرٕ     ٖفشؾ؟ ثٌ بهت: انتعكهٝ 

ٚ ا٩دٗا١ٚ احملهيٚ أٖ  اط بانفغىت سصيِ ا٭ حتهٙيو احملرييات أٖ   باجتيإ   انعيانت

ب  ستردٝ ْٗ انيأٛ  اظخؽٙاڀ ؿتٗابت٠٨ بعض   ؾت أّ ـافٝ  ،ٌ احمله٨ت٘حتر

 ت(1)بٓإٔ انتصدنٝ انبد٘ٓٙٝ نهتعكٙل ٧ عِ حتاٙقڄ ٌٓدفع

ٖيِ  ،( يِ غ  حتاٙق؟ٖنٗ كاّ انتاٙاط ْٗ )أرٟ ٧ٖ أرٟت ٖيِ باى

فصٙكّٗ كو انيدِ٘   ،احملاق نعرا١ىت انتشاٙق ٖكَٗٔ بادراڀ عهٙٔغ  اشتذًاب 

ّ انصيذٗد   ييِ ٘ايٗى    :ّ ٘اٗىأ ٖدبٯ و نكو يِ ْلٴ  ،ظكاى يو ٖدستو  

ت ؟نؽيي٨ٜ بٓييإٔ انټر٘اييٝ ٖادبييٝاّ  ٖادييلتت أَييا ٧ أرٟ ونييل؟ ٖيييِ ٘اييٗى 

ٖ ٓييدٍ ٰعييرٟ انييدِ٘  ،سكيياٍ ٖانتعيير٘عاتؾت كييو ا٩ ْٖكييأا ٘صييرٛ انعييل 

  .رد أْٗا٠ انُ ض ٖخترؼا ٓاعرٖٜ عرٖٜ جمل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( عهًيياڀ بييدّ ا٩دنييٝ يييِ انرٖا٘ييات ٖغ ْييا عهييٞ سريييٝ نتييض ا٩دُبٙييٝ ٧ ظييل فٙٓييا، ٖبييد وكرْييا   1)

ّٴ): ( 75ؿ 29انك٨ٍ:ز ؼاسل ادتٗاْر وت )دٗاْر كوٴ يٗـب سكًُيا فٙئ    ٧ غت ٞ عهٙل أ

بتشرٌ٘ انٌُتر فتشرٌ٘ انهًض فٙٔ أٖؾت، كًا ؼرٴأ بٔ بعفٌٓ، بو ٧ أدد فٙئ ل٨فياڀ، بيو كدَئ     

ٔٶ ٘كّٗ سترٷياڀ نُ صٔ ٖغ ًْيا. ٖأييا    وت )ان ائ(   انصٙد انٗانيد بد وكر ، ٖ(ـرٖرٛ عهٞ ٖد

كيٌ انكهيٚ ٧ٖ   عُٗاّ ا٧ـټرار ٖاذترز انعد٘د وت ييٗرد لياؿ نيٗ فيرض فإَئ ٘صيتجُٞ ييِ اذت       

 ٘هغٙٔ بانترٜ، كًا  ٌْٗت
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ْيإٔ   مِِبِارَ  اِن اَياَاٗى بد ٘كّٗ يِ ٖدٕٗ كتب عهٞ بد٠، ٖعٗداڀ 

ٖمل قتُب  ،ٖ رٖا٘ٝ ٖاسدٜأوا ظكل انعخؾ بآ٘ٝ إف ،اذتانٝ ْٚ سانٝ  رابټٙٝ

َيئ عييادٜ ُ٘تٓييٚ بيئ إف ،ٖد٘يياّ انفيي٨نٝ ٛ وت زتاْٙييو اذتيي ٜ ٖدَ صيئ يييِ انييرت

  .عؽًٔ اهلل  عاؾت ِٱيٯ٧   ،َكار بانكهٙٝؾت ا٭ انعل 

َُّيَفُ ْمِمـُوَن بَِبْعِض اْلؽَِ اِ  َوَوْؽُػُروَن بَِبْعٍض َفََم َجَزاُء َماْن ٖنأا ٘اٗى  عاؾت: 

وَن إَِ  َُّيَصد  اْلَعاَآاِ  وَ  ْكَقا َوَيْوَم اْلِؼَقاَمِة ُيَردا َقاِ  الدا َّٓ ِخْزٌي ِف اْْلَ َماا اهللَُّ َيْػَعُل َذلَِك ِمـُْؽْم إِ

بيو   ،سكياٍ اهلل  عياؾت  أَئ ٘ي٦يِ بيبعض    أف٨ ٘ع ب نٔ ، (1)بَِغافٍِل َظَمَّ َوْعَؿُؾونَ 

 قتاّ انكايو بكو آ٘ات اهلل ٖأٖايرٕ َٖٗاْٙٔ شبشأَ ٖ عاؾت.بد يِ ا٭٧

 

(2) 

 ًّ ًِاؾئ اهطالي لواالحنطا :

 اهفوضى لواحملاكاة
 ،ٝعهييٞ ـيي٠ٗ ْيإٔ ا٫٘ييٝ انارآَٙييٝ انكرقتيي  بشيح وت اناصيٌ انجيياَٚ يييِ ان 

 بعيييض يُاظييي٣ انفييي٨ى كيييٚ َكًيييو اذتيييد٘ح عيييَِتٗبييي  بعيييض انعييي٠ٚ 

د٘يياّ ٖأشييباب ٧ٖدٜ انعد٘ييد يييِ انتييأاْل انتبتدعييٝ ٖا٩ ،ٖا٧ضتييرا  ٖانبييدب

سدٟ انتُاظ٣ ْٚ انت٦ايرات اندٖنٙٝ وت  ّ ؾت أ ا٭ظارٜ  تٖبد شبا ،انتختهاٝ

شٗ د٘يياّ أٖ انتييأاْل أٖ انييدط فٙٓييا ٖحتر٘ ٓييا أٖ اشييتجًارْا بييانُ   ؼييُاعٝ ا٩

 َٖفٙ  ُْا:  ،انص٠ٚ
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 ًؤاًطة إؾاعة اهفوضى

ظيياعٝ  سييد أْييٌ ي ييردات ٖيؽيياد٘ق ْييإٔ انتيي٦ايرات ْييٗ ييي٦ايرٜ   أّ  

ٖا٧بتؽاد٘ٝ  ـافٝ  ؾت  ظاعٝ ان ٗـٞ انصٙاشٙٝ  ،ان ٗـٞ ان كر٘ٝ ٖانعاد٘ٝ

فتيىت يتټيٗر ييِ     انًُىت يِ ان ٗـٞ فٓأا ،ٖا٧دتًاعٙٝ ٖاذتاٗبٙٝ وت اجملتًب

 نٙٝ ٖا٭بهًٙٙٝ أ٘فاڀ. فتايت انت٦ايرات اندٖأ

 

 إؾاعة اهفوضى اخلالقة اهػياغية لواالجتٌاعية لواالقتصازية لوغريٓا

انصٙاشيييٙٝ ٖا٧دتًاعٙيييٝ  ،اهلداييييٖٝنايييد ابتكيييرٖا ٭ظييياعٝ ان ٗـيييٞ 

يؽټهض )ان ٗـٞ ارتهڂابٝ( انيت كاَيت ْيٚ   ٖغ ْا،  ٖاذتاٗبٖٙٝا٧بتؽاد٘ٝ 

ٖونل ْٗ يا ؼرست بئ   ،(1)ان كرٜ ا٩شاط احملرم نتا أ ٕٗ بانربٙب انعربٚ

ٖدْٗر ان ٗـٞ ارت٨بٝ ٘عين ختر٘ل انٗـب اناا١ٌ  ،شا ٌٓابعض يراكس در

ٝ   ا٩دو  غٙ  بٗ ٘كيّٗ   ،ٖييِ ثيٌ ؼيُاعٝ ٖابيب دد٘يد      ،عيد انهعبيٝ انصٙاشيٙ

 كجيير لديييٝ ٖعًانييٝ ٖ  صييٙ اڀأٖففييو هلييٌ يييِ اناييدايٞ أدتييدد فٙيئ اانعًيي٠٨ 

 .نتؽاذتٌٓ

ـشٝ وت شٗر٘ا ٖوت يؽر ٖنٙبٙا ٖغي   ٖا صتدْان ٗـٞ ارت٨بٝ اَٖتا١ر 

رادٖٕ يِ أيا  ـًِكاّ  َٔأكًا  ،٧ ديار ْإٔ انبهداّ ٖانيت مل  ُتر  ،ونل

٩شييهشٝ انتخته ييٝ يييِ ببييو ظييركات ؼييُاعٝ   ابٙييب شتييسّٖ  ان ٗـييٞ ارت٨بييٝ
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ٖ  عٙو عذهٝ ؼُاعا ٌٓ انعصكر٘ٝ عيرب ْيأا    ،انص٨أ انعصكر٘ٝ انتابعٝ هلٌ

 انټر٘ق انتديٴر.

 

 فوضى اهفلطية لواهعقسيةإؾاعة اه

ٖ أان ٗـيٞ ارت٨بيٝ وت انصٙاشيٝ     بعيض جتهٙيات   ْيإٔ ٖ نكييِ  ٖ غ ْيا، 

ٖ ٓييد   ؾت  ظتيياد فٗـييٞ  ،د٘يياُّْييام فٗـييٞ ل٨بييٝ ألييرٟ  صييتٓد  ا٩ 

د٘اّ ٖان ير  انتُشرفيٝ انفيانٝ أٖ عيرب حتر٘ي       عرب ؼُاعٝ ا٩ ،يتعددٜ ا٩بعاد

 أشصٓا أٖ اجتآْا.

 ٝ َييض ٖادتييِ عهٙٓييا ظييٙا ؽت ا٭ بظييذٴ ،ٖبييد كاَييت ْييإٔ فهصيي ٝ بدقتيي

ْٖييٚ   كٙييل ا٩د٘يياّ ٖ ظتيياد اَعيياابات ٖيييأاْل     ،ٖا٩ْييٗا٠ ٖانعييٓٗات 

يييٝ أشيي٨يٙٝ ْييٚ  يييٝ ا٭ّ ا٩أفًييب  ،يتُيياسرٜ دالييو دصييٌ انييدِ٘ انٗاسييد   

ّ ا٩٘يادٛ عًيدت   أ٧   ،ييأْل ٖاسيد   ْو انبٙت أٖيأْل  ،ٖاسدٜ

ٖ أاٗد٘يييٝ ٖ انتعيييٙب ستيييٞ ٘كيييّٗ يجيييو اناُابيييو انعُ  أشييي٨ٍ ؾت   كٙيييل ا٭ 

 . ا٧َعټار٘ٝ

شٯيتٯ ٿتٯرڃٰ  أپيٷتٵيٚ عٯهٽيٞ     :ىاسٙيح بي   ،بيأنل  لرب رشيٗى اهلل  أٖبد 

ٖٯاسٵدٯٜ ٝڀ  ٌٱ فٵٚ انُٷارڃ  ڃنڅا فٵرٱبٽ ٰٓ ٝڀ كپهچ ٖٯشٯبٱعٵؽتٯ فٵرٱبٽ  .(1)ثٯهٽاخٶ 

 َٔ ٘صتشق انعاابإف ،ّ ادتاْو انتاؽر ٖيِ كاّ يعاَداڀأنٗاـض اٖيِ 

عيِ   يِ كياّ ظتٓيو اذتيق فعي٨ڀ     َعٌ ، انُيب لربأنُار كًا اٖاندلٗى وت 
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يير  ْٖيأا ا٩  ،ّ ا٧يتشاّ شٙعاد عهٙٔ ٍ٘ٗ اناٙايٝإف ،بؽٗر ٖمل ٘كِ يعاَداڀ

باؼرِ٘  ستٞ عهٞ انك ار ٖانتعركؽت انأِ٘ ظتٓهّٗ اذتق ـتاياڀ عاٍ شٙٴاى دارڄ

 ٧ ياؽرِ٘. 

ظتيياد يييأاْل   ،أعييدا٠ انييدِ٘ ٘عتًييدّٖ عهييٞ ْييإٔ ان هصيي ٖٝيييا ٘ييساى 

نتعييتٙت انكهًييٝ   ،ٖ ونييل انتييأْل ألييرٟ وت ونييل انييدِ٘  أٖفيير   ،ٟلييرأ

 َٓل ثرٖا ٌٓ ٖيادرا ٌٓ.  هصٙټرٜ عهٌٙٓ ٖيا ٘عبد انټر٘ق ن ،ٖ  كٙل اناٜٗ

انييت ًتٓير ي٦شصيٓا انتي زا سصيؽت       ،ٖددٖا انبٓا١ٙٝأ يِ ْأا انتُټهق ٖ

  يٗوت انييت  ٖانااد٘اَٙيٝ  ٍ 1892عهٚ بٓا٠ اهلل وت  ٘يراّ، ٖ يٗوت وت عكيا انعياٍ     

 وت ٧ْٗر. ٍ 1908ي٦شصٓا عاٍ 

ّ عيدد  إ سؽا٠ ر يٚ في  ٖجصل ٩ير وت انتصٙشٙٝ ٖغ ْا، اٖكأنل 

ٝ كربْيييييا  ا١ يييييأّ  ٖ، ا١ يييييٝ (33830)ؾت  نتصيييييٙشٙٝ ٘ؽيييييو اانټٗا١يييي   

 ْٖيإٔ انټٗا١ي  اَعيټر    ،(2))ظٯٙكرز( ؼغرْا  ا١ ٝ  صًٞأٖ (1))انكاثٗنٙل(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٚٴ وت يدُ٘ٝ (1) انكاثٗنٙل، ٘تٗادد أ باعٓيا وت كيج  ييِ دٖى     بابا ، ياران ا ٙكاّ ٘اب يركسْا انرٖس

وت ياديٝ انټٗا١ي    انكُٙصٝ انكاثٗنٙكٙٝ  د ٚ .ٖأير٘كا ان٨ ُٙٙٝ أٖرٖبا انعامل ٖلاؼٲٝ وت دُٗب

 .% يِ انتصٙش51.4ِٖٝٙ انبعر٘ٝ، % ي17.33 أٛ يا ٘عادى يهٙار َصًٝ 1.2سٗانٚ انتصٙشٙٝ اَتعارٲا، 

سيؽت  يرا٠ٟ ن تياٜ  يدعٞ )اڂّ نيٚ( أَيٗاب ييِ انير٥ٟ انييت اعتربْيا اناصيض             ، دشصت وت  صتهرتا (2)

َب٠ٗات ٖاَكعافات، ٖاختأْٖا با١دٜ هلٌ، ٖ هات ٖسٙاڀ ٘ديرْا بياهلذرٜ  ؾت أرض عًا١َٗٙيو وت   

 .َٙٗ٘ٗرم وت أير٘كا

ٍ 1840هتيا شيبل اَاراـيٌٓ فايد كياّ عيددٌْ عياٍ         ،ا ياڀ َٓيٌ كتاعيٝ سرييت انُكياأ بت    أٖهتا ٘أكر 

ثٌ اَارـٗا ٌَتيراڀ نرْبياَٙتٌٓ انت ر يٝ انتخان يٝ نهغر٘يسٜ انبعير٘ٝ لاؼيٝ ٖانټبٙعٙيٝ          ،رد٨ڀ 6000

 .2006ٍرداى وت عاٍ  4عايٝ فاد اؼبشٗا فاىت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ٛ  أ كانبغٚ ،صل  بٙعٝ انُ ض انبعر٘ٝج ، بٙعٙاڀ بعفٓا ٘ي٦دٛ   ٖ ادتٓيو انيأ

ٌَتر٘يٝ  ٖجصل  ،ؼُاعٝ اندٖى انغربٙٝ لر كاّ يِٓا ا٫نكِ بعف ،ؾت ونل 

نهصييٙټرٜ عهييٞ انعييعٗب ٖانبهييداّ   اعتًييدت كصييبٙوان ٗـييٞ ارت٨بييٝ انيييت 

 د٘اّ. ٖا٩

وت انصيٙټرٜ ٖانيتشكٌ ؿتايدرات      صاعد كج اڀ ، ّ فكرٜ اَاصاٍ ا٩د٘اّ

ٖ انيدِ٘  أ عاّٖ أبُيا٠ انبهيد انٗاسيد    ّ  فايِ ٖأبًُٙا صتد  ،ٖاندٖى بانععٗ

و سذر عجرٜ وت  ر٘ق شتټټا ٌٓ ٖأْيدافٌٓ  ٘عكڂ ،ٖ انتأْل انٗاسدأانٗاسد 

 انتٗشعٙٝ ٖا٧شتعًار٘ٝ. 

فعِ  ر٘يق ا٧َعيټار ٖا٧َاصياٍ  صيٓو انصيٙټرٜ عهيٞ بصيٌ كيب  ييِ          

ّ ًتياْراڀ وت ارتر٘ي    كًا َرٟ ونل ا٫ ،ٖ مشا٧ڀأ ٖانتشكٌ بٌٓ قتُٙاڀ ،انُاط

 بٚ ٖانتك  ٛ. انعر

  انٗاعّٗ رتټرٕ ٖ َتا١ذٔ انتديرٜ. ؾت عًق ونل ٖ انتهت تّٗ  وٷنكِ بٽ

 

  احملاكاة اهعػلطية ،االغتعٌاض لوُظاَ احملاكاة

عيدا٠ انيدِ٘ مل ٘كت يٗا بُعير ان ٗـيٞ ارت٨بيٝ       أّ إبازا٠ ونيل كهئ، في   

لر ـًِ يُٓذٙتٌٓ انتعٓيٗدٜ وت ا بياب ارتټيىت    آؾت ٌَتاٍ  فشصل، بو عًدٖا 

  .احملاكاٜعددٜ ا٧بداب ٖا٧ـ٨ب، ْٗ ٌَتاٍ ركبٝ انتتانت

رادٖا انتُبي٦ بُتيا١ر   أنٗ  فًج٨ڀ، وت انعهٍٗ انعصكر٘ٝ ْٖٗ ٘صتخدٍ كج اڀ

 ستاكييآٌَٜ ٘درشييّٗ ونييل عييرب   عٙييو عًهٙييٝ  إفيي ،يٓاكتييٝ اندٖنييٝ ان ٨َٙييٝ
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، ييِ  رض انٗابيب أفتذيرٛ ستاكياٜ ليىت شي  انتعركيٝ عهيٞ        ،انتعركٝ اذتاٙاٙٝ

ؾت  ٗبعييات يصييباٝ نييردٖد فعييو  فٙتٗؼييهّٗ  ،عهييٞ انكًبٙييٗ رراير ليي٨ى بيي

 انعدٖ ٖنهً اددت احملتًهٝ.

 ،عهييٞ انييٗر  ت احملاكيياٜ انعصييكر٘ٝ وت اذتييرٖب فًٙييا يفييٞ  ييتٌٖكاَيي

ٖييب  ټيٗر انٗـيب    أيا ا٫ّ أٖ عهٞ يُفدٜ انريو،  يع ٗعٝ ببعض انرشٍٗ

 و  ،ٗر ديداڀ ٖبعيكو يتټي   ،ٌَٓ ٘اٗيّٗ بأنل عرب انكًبٙيٗ ر إفانتكُٗنٗدٚ 

 ييِ انتعهٗييات ٖاحمليت٨ًت انتعټياٜ نئ       انكٌ اهلا١وصل ج ي٘رشٌ انكًبٙٗ ر  

ٝ  ،رض انتعركيييٝأ ٖييييا نهټيييرفؽت ييييِ ان يييرؿ   ،ٖٖـيييب ادتُيييٗد ٖا٩شيييهش

ٖ٘ټيرأ شتتهي  انصيُٙارْ٘ٗات     ،ٖيِ َاايت اناٜٗ َٖاايت انفيع   ،ٖانتخا ر

ٖ  ٖ٘تُبي ٖانتصانل ٖانبدا١و احملتًهٝ،  ،ٖا٧ستًا٧ت انتًكُٝ  ،د خبټيٗات انعيد

، ٖيصييانكٔ ا٩كجيير استًييا٧ڀ أٖ ا٩كجيير لټييٗرٜ، ؿتييا ٘عييرب عُيئ  لټييٜٗ لټييٜٗ

عهٙييا، وت يصييتٟٗ انعًهٙييات ٖانصييٗ    بييانتشټٙىت نهعًهٙييات وت انتصييتٗ٘ات ان 

 ا٧شرتا ٙذٙٝ.

 أٖ ي اددٜ ستتًهٝ.ٝ سو نكو يعكه نٗـبٖ ،يِ كو لټر حترزاڀ ٖونل كهٔ

 

 تحماكاة األزياْ لواملصآب لواهؿدصيا

نايد عًًيٗا يجيو ْيأا      نكِ ،ٌَتًٝ انعصكرٌَ٘ٝتاٍ يعرٖ  وت ا٩ اْٖأ

ٝ   أؾت زتيا٧ت   انٌُتاٍ  ٝ     ليرٟ غي  انعصيكر٘ ، ٖديرٟ  يُيأ فيرتٜ نٙصيت بانار٘بي

رادٖا انصييٙټرٜ عهييٞ أٛ د٘ييِ أٖ أنييٗ ًٙييا ف ،د٘يياّ ٖانتييأاْلا٩  ټبٙايئ عهييٞ
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ٍ  ٘هذيدّٖ فًٙيا ٘هذيدّٖ    سٙيح   ،يأْل أٖ أ٘ٝ بٜٗ ؼاعدٜ وت انعيامل   ؾت ٌَتيا

 ٖ٘درشّٗ كو ا٧ستًا٧ت ٖانبدا١و ٖانصبو ٖانٗشا١و. ،احملاكاٜ

 

 حماكاة اهقازياُية

أفكارْيا  بد يفٞ وت ان ؽو انصابق بعض اذتيد٘ح عيِ انااد٘اَٙيٝ ٖ     ٖ

ٖ ستاكييياٜ بعيييض اذتركيييات انتعيييبْٗٝ وت انٗبيييت اذتاـييير هليييا،   ٖيُٓذٙتٓيييا

شاباٝ اعتربْا شتعًار كج اڀ يا ٘صتُصخ جتارب ّ ا٧إٖاشتُصالٓا نتذربٓا، ف

 .َادشٝ نٙعٙد ؼُاعتٓا يب بعض انتټٗ٘ر ٖانتغٙ  ؿتا ُ٘اشل انعؽر

ٝ  أييدعٗ انصي ارٜ    ٩يجهٝ عهيٞ ونيل  اٖيِ أبرز   ّإفي  ،ٖ انُٙابيٝ ٖانًٙاَٙي

ؼو ييِ  وت اذتاٙاٝ َصخٝ ياهدٜ  بق ا٩ ٌَٓأ كو يرابل شٗ  ظتد بٗـٗأ

ّ  100فتذربييٝ يييا ببييو   ،(1)انااد٘اَٙييٝ يييِ دد٘ييد،   شييُٝ  عيياد ؼييُاعتٓا ا٫

يا ْأا فٓيٗ وت انعيامل انعيٙعٚ، ٖفًٙيا     أّ ونل كاّ وت انعامل انصين أٖان ر  

دنييٝ ٖاذتذيير ْييٚ َ ييض ٖا٩ ،ّ انكيي٨ٍ ْييٗ َ ييض انكيي٨ٍأجتييد  ،عييدا ونييل

س٨ٍ ٖانتُايات ٖ انتعادس انتتًْٗيٝ ٖانتُبي٦ بانتصيتابو    يِ ا٩ ،ا٩دنٝ ٖاذتذر

  .كًا يفٞ ك٨ئ

ٚ ٫ ټيرأ ا ْٖيإٔ اذتذير ْييٚ بُ صيٓا     نكيِ عييرب   ،ّ وت انٗشييىت انعيٙع

  .ٖادٓٝ دعٟٗ انص ارٜ ٖانُٙابٝ ارتاؼٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1)     ٗ ارتهي    ٖانيت ٘ټهق عهٙٓا ادتًاعٝ ا٩لتد٘ٝ، ٖزعًٙٓا اذتانٚ ْٗ انتي زا يصيرٖر ألتيد، ْٖي

 ارتايض بعد انت زا غ٨ٍ ألتد انااد٘اَٚ، ٖيارٕ وت نُدّ.
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د٘اّ أٖ لهيق  ّ انت٦ايرات اندٖنٙٝ وت لهق انتأاْل ٖا٩  

يُاظي٣  ْيٌ  أييِ  نعهٓا  عدٴ  ،ان ٗـٞ فٙٓا بغرض حتټًٙٓا أٖ انصٙټرٜ عهٙٓا

ؿتختهي    ،ّ َاٍٗ بدراشٝ ونلأشباب ا٧ضترا  ٖانف٨ى، ٖان٨زٍ عهُٙا أٖ

َئ ٧ قتكُئ   إف ،ّ ييِ مل ٘عير  عيدٖٕ بعيكو دٙيد     إف ،دٗاَبٔ بعكو يٗشب

 .٘تغهل عهٙٔ٘ٗادٓٔ ّٖ أعادٜ 

ٔ  ْٚ آنٙا ٔ؟ ٖيا ْٚ  ر٘اتٔ؟ ٖيا ًاف َٖايايت ـيع ٔ؟    ْٚ يكايِ بٗ ي

  كًو انبشح سٗى انتٗـٗب وت ان ؽو اناادٍ.ُٖش

 

 ًػرت ٌٓفط لواهػوطاْ عبس احلٌيس!

   وكر يصيرت ًْ ير   ْٗ ستاكاٜ انعخؽٙات فادـًِ براير احملاكاٜ ٖيِ 

          ٌ  ،انعًٙو انرب٘ټياَٚ انعيٓ  انيأٛ دُٴيد ستًيد بيِ عبيد انْٗياب كعًٙيو يٓي

نتدشٙض يأْل  ك  ٛ يًٓتٔ ـتس٘ق ٖسيدٜ انتصيهًؽت ٖ يدي  انيب٨د ٖانعبياد      

وت يأكرا ئ   ي  ؾت ي٢يات انصيُؽت، ٖبيد فتيإ ٖغيأإ ٖدعيو بٙيدٕ صتيد ٖاذتذياز          

 هعتٔ ٖزارٜ أَٔ أ ،بعد صتاسٔ انتأْو ؾت بر٘ټاَٙا د ٔ ـًِ يعاْدا ٔ عُد عٗ

 ينتخټيىت انترشيٍٗ نئ     اكُٗب  اد٘ر ٖ ظيكر نُذاسئ وت    يانتصتعًرات انرب٘ټاَٙٝ  

 .(1)عهٞ بعض شتټټا ٌٓ انعد٘دٜ انصر٘ٝ

ٜ  فد  ٖبيد وْيو عُيديا رأٟ  اٖنيٝ      ،دلهٕٗ وت باعٝ كب ٜ داليو انيٗزار

بُ صيئ ظتهييض وت ؼييدرْا ٖانييأٛ  يصييتټٙهٝ ٖانصييهټاّ انعجًيياَٚ عبييد اذتًٙييد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .رت ًْ ر وت دٖرٜ شتابرا ٙٝ دد٘دٜٖاناؽد يِ ونل ْٗ  ټٗ٘ر يص (1)
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ْٖكيأا   ،دانصياڀ  ٘فياڀ أكًا رأٟ ساكًاڀ  ش٨يٙاڀ آلير   ،٘اٍ فاىتأانتاٞ بٔ ببو 

٧   ،فاشيتغرب كيج اڀ   ،لرِ٘لرٟ يِ انر٥شا٠ ٖكبار انتص٦ٖنؽت ا٫أزتًٗعٝ 

ٖن٢يل  ٩ ٖيعيابٓٝ جيد كيب     ّ ْي٠٧٦ ْيٌ َصيخ ياهيدٜ    أنتدبٙق رأٟ أَ بعد  

 .ٖنٙصٗا ٌْ

سييد أفرأ٘ييت  ،ٌَتيير يييا انييأٛ ظتييرٛأ: ٔىت انتصيي٦ٖى عُيينفييابا ٔايياى نييف

نٝ شٙاشييٙٝ يعُٙييٝ عهييٞ يعييابٔ انصييهټاّ عبييد  دحملييُكؽت  ييرأ يصيياانصٙاشييٙؽت 

 ن ٨َٚ؟ايج٨: ياوا نٗ سدخ وت  ركٙا اذتدخ  ،اذتًٙد

فبييدأ انصييهټاّ انتس٘يي  ظتٙييل يتاًؽيياڀ ظخؽييٙٝ    :٘اييٗى يصييرت ًْ يير 

بيو ٖدد ئ يتااربياڀ يعئ      ،ذتًٙد ٖبُ ض اذتركات ٖانصيكُات اانصهټاّ عبد 

ّ أدٗبتٔ حتاكٚ ٖ ارتب يب يا كُت أ ٗبيب  او كاَت  ستٞ وت  ر٘اٝ   ك ٕت 

 .لر ك٨ئآؾت   .ظتٙل بٔ انصهټاّ انعجًاَٚ

 ارغتٙٝ َٖ صٙٝ  ،ٌَٓ بايٗا بدراشات يصت ٙفٝأ فًٙا ٘عين ٖونل ٘عين

نصييهټاّ عبييد اذتًٙييد ٖ ارغتيئ ٖيصييتٗإ انعهًييٚ     اٖظخؽييٙٝ ٖعهًٙييٝ عييِ   

ٖ ظت ،ٖكو يا ٘تعهق بٔ ،صٙاشٖٚان ٖ عټيٞ   ،ـياب  أًب ونل كهٔ وت يه يات 

ّ ٘ كر كًا ٘ كر عبد اذتًٙد انعجًاَٚ أنٙٔ يًٓٝ  ٖ٘ٗكهّٗ  ،ؾت ونل انعبٙٔ 

 ُبيد بيردٖد فعهئ ٖ ر٘ايٝ      ،وا يا  رسٗا عهٙٔ يصدنٝ شٙاشٙٝ ستٞ  يأٖ غ ٕ   ي

نصيُٙارْ٘ٗات  ٖ٘فعّٗ شتته  ا ،ٖعُد ونل ٘عٙدّٖ  اٌٙٙ ا٩دٗبٝ ،  ك ٕ

 .عهٞ ـ٠ٗ ونل
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 فػيفػاء األزياْ لواملصآب لواهِفطق لواألحعاب!

ّ ا٧شيتعًار ؼيُب فصٙ صيا٠ عذٙبيٝ ييِ ا٩د٘ياّ       أ ٘فياڀ أٖيِ انغر٘يل  

    ٝ ّ نئ  أف يٚ كيو سايو جتيد      ،انتخته ٝ ٖانتيأاْل انتبتدعيٝ ٖا٩سيساب انتتُٗعي

عتايد  ؾت ـيشانٝ انت  نهتخر٘ل ٖاهليدٍ ٖ دير انعيعٗب     ي تاساڀ أٖ عدٜ ي ا ٙض

 ٖانصهٗم، ٖيِ فتاوز ونل:

 

 حعب احلٌري! .أ

ببييو عاييٗد يييِ انييسيِ وت انغييرب باشييٌ )سييسب        شصييٗا سسبيياڀ أفاييد 

فعُد انتاا٠ بعفٌٓ  تّ حتٙتٌٓ ْٚ حتٙٝ اذتًارأٖيِ كتهٝ عادا ٌٓ  ،اذتً (

 :ّ اهلل  عياؾت ٘ايٗى  أفٗآٌْ يا ٘عبٔ ؼٗت اذتًارت يب أببعض غتردّٗ يِ 

 َِؿرِ إِنَّ َُّيْكَؽَر اأْل ُْٖام كتل عد٘دٜ  تشدخ عِ ْيأا  ، (1)ْحَواِن َلَصْوُن اْْلَ

  .ّ نٔ دشتٗراڀ ٖبٗاَؽت ٖبراير يتُٗعٝأكًا  ،اذتسب

 ٘ټرسّٗ ،ّ يِ ٌْ ٖرا٠ ْأا اذتسب ٖا٩سساب انتعابٓٝوت أ٧ٖ ظل 

وٖا  أنٗاّ ٖأانُاط  بدّ نعهًٌٓ ، ربر ونلٖانُاط  بعض ختدبفهص ٝ برٴابٝ 

وٖا  أسساب ٖكتاعات َٖٗادٶ شتته ٝ  ت١٨ٌ ييب  أشٙض دِ  ف٨ بد ي ،شتته ٝ

ٖبييأنل  ييتٌ انصييٙټرٜ عهييٞ  ي   ّ مل ٘كييِ ادتًٙييب  ي   غهييل انُيياطأَٖ صييٙات 

زتايٙب بعر٘ٝ كب ٜ عيرب بٙاد ٓيا أٖ بعفيٓا عهيٞ ا٩بيو ٖ ٗدٙٓٓيا ييِ سٙيح         

  درٛ أٖ ٧  درٛت 
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 حعب اهطاحلني! .ب

سييد أبييد رأٟ ٖ ،كًييا أشصييٗا سسبيياڀ آليير باشييٌ سييسب انفيياسكؽت      

ٌ  أ ّ ؼيهٙت ؼي٨ٜ   أفٙايٗى بعيد    ، و كياّ وت  سيدٟ انيب٨د    ،ؼيدبا١ُا بعفيٓ

بيدت نيٚ    ،ؼيٗات عانٙيٝ ديداڀ   أنكيُين اشيتٙاٌتت عهيٞ     ،انؽبض فتيت بهي٨ٙڀ  

 ،، ف تشت انُافأٜ ٩حتاق يِ ا٩يير َٓا اَ ذارات يِ انآآٝ انعانٙٝ دداڀدك

ٖبييٗ   ْٖييٌ ،ا٠َٖصيي فرأ٘ييت وت انصيياسٝ اجمليياٖرٜ انت٢ييات يييِ انُيياط ردييا٧ڀ  

فتيبؽت   ،ثيٌ شيدنت عيٌُٓ فًٙيا بعيد      تٖبعيكو غر٘يل   ٘فشكّٗ بؽٗت عاىڄ

 ٌَٓ سسب شٙاشٚ ٘صًٞ سسب انفاسكؽتتتأ

ّ ونيل نتخ ٙي  انتيٗ ر انيأٛ       بياناٗى ّ ٘ هصي ٗا ونيل   أٖبد سياٖنٗا  

فتعيانٗا ٖبٓآيٗا    ،ٖيِ ظتٞ ـغٗ ات اذتٙاٜ ،ُ٘ذٌ يِ انعًو  ٗاى انٍٙٗ

ٝ  ٖبعيكو شتيتهىت وت س   بؽٗت عياىڄ  كيٚ  بيدأٖا سٙيا كٌ بُعيايتت      ،د٘ايٝ عايي

ٗ   ٌْٖ ٘صيعّٗ ييِ لي٨ى فهصي ٝ ْيأا انعًيو شيٙكٗنٗدٙاڀ        نكيٚ   ،بٓيأا انُشي

  باب ٖانتر٘دّٖ.نٙٓا ا٩ ٖ ُ٘ذأب  ٘كّٗ ياب٧ٗڀ

  

 املافيات لواهعصابات .ج

ُْٖييييام وت انكييييج  يييييِ انييييدٖى ٖانييييدٖى انغربٙييييٝ بانييييأات يافٙييييات 

ّ كيج اڀ ييِ انتافٙيات    أادتًٙيب  ٖناد أـشٞ يِ انٗاـض نيدٟ   ،(1)ٖعؽابات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

سيدٟ دٖهليٌ جتًيب نهؽيٗؿتت ْٖيٗ عتٌتيٞ بانرعا٘يٝ ٖانعُا٘يٝ  و ٰ٘صيتخديّٗ وت           بو  ٗديد وت   (1)

 عًهٙات انتذصض أ٘فاڀت
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٧ فٓيو ٘عايو    ٖ ،دٖى عٌتًٞ أٖ  بهًٙٙٝ حتركٓا يِ ٖرا٠ انصتارٖانعؽابات 

ٖعهٞ أراـٚ ْا١هيٝ   ،فّٙٗ ٘سرب وت أفغاَصتاّ بكًٙات ْا١هٝ دداڀّ ا٩أيج٨ڀ 

ؾت كيو دٖى انعيامل    ر يُٓا عرب انباكصتاّ ٖ ٘يراّ ٖغ ْيا   ؽدٴثٌ ٰ٘ ،دداڀ دداڀ

 ت؟ّ  ؽيُب ظي٢ٙاڀ  أ٧  صيتټٙب   يييج٨ڀ    يفغاَٙيٝ   ت ٖاذتكٗييٝ ا٩ رباسٔ بانتهٙاراأٖ

َٓيا  غټيٚ يصياسات ظاشيعٝ ديداڀ      ل ا١ٓيا ٩  فٙيّٗ ٧ قتكيِ   ّ يسارب ا٩أيب 

يير د٧ٖڀ عٌتًيٞ ٖ بهًٙٙيٝ    ّ ٖرا٠ ْيأا ا٩ هتيا ٧ غت يٞ عهيٞ وٛ فټُيٝ      دداڀ، 

سيساب يُت عيٝ، بيو بيد ٘بهيغ ا٩يير       أٖأ٘ادٛ هلٌ وت سكٗيات بعض اندٖى ٖ

بيبعض  حتكٌ بعيض عؽيابات انتخيدرات ٖغ ْيا     ْٖٗ  ،لټر يِ ونلأ سداڀ

  ٟ ؾت زتًٗعييٝ يييِ   فتكييّٗ  هييل انييدٖى  ابعييٝ    ،اذتكٗيييات بټر٘اييٝ ٖأليير

 رباأ ٖانصٙټرٜ بكو ٖشٙهٝ. ٧ دين ا٩ انعؽابات ارتټرٜ انيت ٧ ٌْ هلا 

٧ٖ ٘عيير  أشييانٙل ا٩عييدا٠ ٖ ييربٌٓ انيييت    ،ّ يييِ ٧ ٘عيير  ونييل  

بد ٘اب وت انعبام ٖانتؽيا١د   ،٧ٖ قتٙس عدٖٕ يِ ؼد٘أ ،ٍ تټٗر ٘ٗياڀ بعد ٘ٗ

ُٖ٘خدب ٖبد ٘صشق، بو بد ُ٘خريت وت عًهٌٓ بإراد ٔ أٖ دّٖ  راد ٔ ٖبٗعٚ 

 :ْيو انبٙيت   أٖييِ ُْيا بياى     ،ْٖٗ ٧ ٘عهٌ بيأنل  ئُ أٖ دّٖ ٖعٙٔ،

ٗٯابٵض ٔٵ انهڅ ٌٰ عٯهٽٙٱ ٓٱٰذ ٔٵ نٽا  ٯ ٌٰ بٵسٯيٯاَٵ  .(1)انٿعٯانٵ

عؽيابات  يتشكٌ    َئ  ٗديد وت انعد٘يد ييِ انيدٖى     أاڀ نغر٘ل أ٘في اٖيِ 

وا ديا٠ انټانيل   إفي  ،ْٖٚ عؽابات يتُافصٝ أٖ يتُاسرٜ فًٙا بُٙٓيا  ،بانتدارط

 نٌٙٓ نكٚ ٘كيّٗ  نٮَفًاٍ هٓا  دعٕٗ ك ،نتدرشٝ ٖدد عؽابتؽت أٖ أكجراؾت  
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فإّ أداب فعهٙٔ ا٧يتجاى نتا ٘اٗنيّٗ   ،نٙٓا يِ ببو انعؽابٝ انيت ُ٘تًٞ  ستًٙاڀ

ٖ ّ ٝ       ي    غتټټيٗ ٖبصيٌ كيب  يُٓيا     ،ْٖيٚ غانبياڀ ييا  تعاييو ييب يافٙيات لاردٙي

وا مل ُ٘فييٌ أٛ يًُٓييا فصييٙتعرض نتفييا٘اات     يييا أ ،ي    ٘تعايييو بانتخييدرات 

ؾت  ّ ُ٘فييٌ أٖبانتييانٚ ف٨بييد   ،ؾت ارتټيير بييو بييد ٘كييّٗ عرـييٝ    ،يسعذييٝ

 بٞت أٍ أسدًْا ظا٠ أ

انعييباب  َٓييٌ ٘ٓييدفّٗ يييِ ٖرا٠ ونييل انصييٙټرٜ ـييًُٙاڀ عهييٞ ٖانٌتيياْر 

 ٌ أٛ ـيييد  يييي انيييأِ٘ ٘عٙعيييّٗ وت ـيييًِ سر٘يييات كيييب ٜ بيييد  صيييتغو ـيييدْ

 وت جر ا٧َ ٨ت اهلا١و انأٛ ٘عٙعٔ انغرب.  يسكٗيا ٌٓ 

سيدٟ اجملي٨ت  ار٘يراڀ عيِ ظيخؾ وت ان٧ٗ٘يات        ٖببو فرتٜ بد َعرت 

ؾت دعٗ ئ فيآيِ بئ     شتس٘يٝ ن٨َفيًاٍ    ادعٞ انُبٜٗ ٖاظيرتيت ظيرٖ اڀ   ،انتتشدٜ

 ( ظخؾتت4000)

انتافٙييات ٖانعؽييابات ٖا٩سييساب   ،كييأا  تكايييو سهاييات انصييٙټرٜ ْٖ

 ٖانتأاْل انتبتدعٝ ٖا٩د٘اّ انتپصخٴرٜت
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 احلووي لواهبالغٍ 

ّ َتشيدخ عيِ   أ٧ بيد  وت ان ؽٗى انصياباٝ،  ا بعض انتُاظ٣ ُُّ بٙٴأبعد 

 فُاٗى: ، شبو اذتو ٖ ر  انع٨ز

ًٓ َا اهلل  عاؾت بانكربٟ انكهٙٝ دّ أَبأبعد  يَن َُّيْظاََم ْل َاْل ُكـَب ُ ُؽْم بِاأْلَْخََسِ َُ 

 ْكَقا َقاااِ  الاادا ّ َبشييح عييِ انؽييغر٘ات أعهُٙييا  ظتييل الَّااِآيَن َضاالَّ َشااْعُقُفْم ِف اْْلَ

ٝ  أادتس١ٙٝ، كًا عهُٙا  لاؼيٝ  وا عرفُيا    ،ّ َبشح عِ اذتهٗى ٖشيبو انتٗادٓي

ا ، باى  عاؾت:ِ اشتجين٧ ي  ،ُاط وت لصركجر انأّ أ ْكَسااَن  َواْلَعْصِ إِنَّ اْْلِ

َّ  َوَوَواَحاااْوا   رٍ اَْلِػاااي ُخسااا اِن َوَوَواَحاااْوا بِااااْْلَ ااااِْلَ َّٓ الَّاااِآيَن َاَمـُاااوا َوَظِؿُؾاااوا الصَّ إِ

ااْزِ  ّ ْييإٔ  ٛ أؾت انكهييٚ انټبٙعييٚ،   ٖا٫٘ييٝ انكرقتييٝ نعهييٓا  عيي     .(1)بِالصَّ

بتفيا٠  ا، فيِ ٖعًو ؼاذتاڀآ٧ يِ  وت لصر  ي  َصاّ َصاّ ؿتا ْٗ ا٭ ي  انټبٙعٝ

  واڀ فٙٔ كب  ٖظد٘دتت ،ارتصراّ

 وا عًييو ؼيياذتاڀ ٧   ،وت لصييريييا ٘ييساى ّ آيييِ فٓييٗ  ّ ا٭َصيياّ ٖ ثييٌ 

ّ انتتؽيي  ؿتذًييٗب ْييإٔ  إفيي ،ٖظيي عٔ بانتٗاؼييٚ بيياذتق ٖانؽييرب يعيياڀ   ٘فيياڀأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .3ي  1 :انعؽرشٗرٜ  (1)
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 انؽ ات ْٗ انتصتجُٞ. 

 يِ ي ا ٙض اذتو: ٙضعدٜ ي ا ُْٖا َأكر 

 

 ُؿاء ًطاكع اهسضاغات املتدصصة إ

ْٖيٗ ييِ انصيبو انعهًٙيٝ ٭درام      ي  يِ انت ا ٙض انيت ٰ رٛ انټر٘يق  

ٔ   ٖنيٙض ْيٗ سي٨ڀ    ،ٖدٔ انعي٨ز ٖ ر٘يق اذتيو    َعيا٠ يراكيس     ي  (1)عًهٙياڀ بُ صي

د٘يياّ ٖانتيأاْل ٖان يير  انتبتدعيٝ انفييانٝ،   ّ ا٩داندراشيات انتتخؽؽييٝ وت ظي  

د٘يياّ ٖايتييدادا ٓا َٖاييايت بٗ ٓييا   إٔ انتراكييس دراشييٝ سركييٝ ْييإٔ ا٩  ٖيًٓييٝ ْيي 

 ٖـع ٓا ٖر ٓا انبٙاَٚ.

انكج  يُا ٧ ٘عر  عِ انبٓا١ٙٝ أٖ انْٗابٙٝ أٖ انااد٘اَٙٝ أٖ يدعٚ  فًج٨ڀ

ٖا؟ ٖكٌ عددٌْ؟ ٖيدٟ  اث ٌْ؟ ياْٚ دكٙ  َع ،ش٧ٌ ا٭  انص ارٜ ظ٢ٙاڀ

شييباب ٖرا٠  اييديٌٓ أٖ ا٩َاييايت بييٗ ٌٓ؟ ٖييياْٚ َاييايت ـييع ٌٓ؟ ٖيييا ْييٚ  

 اَكصارٌْ؟ ٖياْٚ اذتهٗى؟ ٖغ  ونل .

لير  آّ ٰ٘صتُصيخ ُٖ٘عيد د٘يِ    أو قتكيِ   ير اندراشيٝ؟  ٧ ٘صتشق ْأا ا٩أ

 فٙغسٖ انعامل ٖ٘كتصض اذتاٙاٝ  ؾت دردٝ كب ٜتت ،ث اڀدٖ  كجر  ټٗراڀأ

ديد يجيو   أوت سيدٖد عهًيٚ مل    ؟ٓو ٘ٗدد عُدَا يركس يِ ْيأا انُيٗب  ف

ٖشبباڀ يِ أشباب ـع  يُاعٝ  ،ا َعر  َاټٝ يِ َاايت ـع ُاٖيِ ُْ تونل

َُييا خته ُييا وت انكييج  يييِ اذتاييٗى اذتٙٗ٘ييٝ   كٙيي   ،كًييا َعيير  أكجيير ،ظييبابُا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 بعض اذتهٗى انعًهٙٝ أ٘فاڀ. عِ جحأكر بعد بهٙو شٙ (1)
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   ؼبض ٘تشكٌ فُٙا عهٞ با هٔ ٖٖـٗأ ساُاتتدف ،ٖشباُا فٙٓا غ َا ،ٖانت تاسٙٝ

 

 ًطكع زضاغات عّ ًطاكع اهسضاغات!

يراكيس اندراشيات باندراشيٝ    ٖنُصتعٓد عهٞ ونيل ٖعهيٞ ييدٟ أًْٙيٝ     

 انتصشٙٝ انتانٙٝ:

جصيل  كيو  ي ٧  ظيخؾ يتخؽيؾ    آ( 9و )ٍ  ٗاؼٯ2013ف ٚ عاٍ 

بيؽت ي كير   ْٖيٌ  رديا٠ انعيامل عيرب ٖشيا١و ا٧ر بيايت،      أيِ ظيتٞ   ي  التؽاؼٔ

فيراد ييِ اناټياعؽت ارتياؿ ٖانعياٍ ٖغي  ونيل،        أٖلب  ٖؼش ٚ ٖباََٗٚ ٖ

ٖاشيتًرت ْيإٔ اندراشيٝ     ،ٓيا كهٌٓ اظرتكٗا وت دراشٝ يصشٙٝ فر٘دٜ يِ َٗع

 ت اڀ ( ظٓر18يا ٘ارب يِ )

ٝ  كاّ ٖ يصيض حتاٙايٚ عيِ يراكيس اندراشيات وت      ْيٗ   ستٗر ْيإٔ اندراشي

 نهدراشاتتت ( يركساڀ6826فاايٗا بدراشٝ عِ ) ،انعامل

ّ انعامل انعربٚ استوٴ و٘و اناا١ًٝ، بو نعيو انكيج  يُيا    أٖيِ انٗاـض 

 تؼ٨ڀأ٧ ٘عر  يا ْٚ يراكس اندراشات 

% يُٓيا  18ّ  ٖ ،ير٘كيا أ% يِ يراكس اندراشيات ييِ َؽيٙل    26ٖكاّ 

عهييٞ  ي% يُٓييا يييِ َؽييٙل انعييامل انعربييٚ    6ٖأبييو يييِ  ،يييِ َؽييٙل أٖرٖبييا

 لرٟ.ضتا٠ انعامل ا٩أٖانبابٚ يٗزب عهٞ كتٙب  ،يـشانٝ أكجرْا َصبٙاڀ 

يراكييس دراشييات ّ بعييض ْييإٔ انتراكييس ْييٚ  أ ؾت بيياسجّٗ كًييا  ٗؼييو 

فكيار ٖارتټيىت نايادٜ دٖهليٌ     عټيا٠ ا٩  س انيت  ايٍٗ ؿتًٓيٝ   ْٖٚ انتراك ،بٙاد٘ٝ
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ٖ ټيرأ هليٌ انير٥ٟ ٖارتٙيارات ٖا٫نٙيات       ،ٖانٗزرا٠ ٖانتعاَٖؽت ٖانتصتعارِ٘

ٟ   قتكڂييٌُٓانيييت   انيييتٖ ،يييِ انتييدث  عهييٞ انييرأٛ انعيياٍ ٖعهييٞ انييدٖى ا٩ليير

عيِ   ي بعاڀ   يكرب بغض انٌُتر  أٖبصىت انُ ٗو بعكو  ،ـتكٌُٓ أ٘فاڀ يِ انصٙټرٜ

  ٧ بانادر انأٛ ٘عكو غټا٠ٲ نصٙاشا ٌٓ انتٗشعٙٝت ،َصاَٙٝل٨  ٖا٭دِ٘ ٖا٩ان

ْييٚ اشييرتا ٙذٙٝ ؼييُاعٝ بييٜٗ لعييُٝ  ٜٖيييِ أْييٌ ا٧شييرتا ٙذٙات انتتبُييا

ؼُاعٝ بٜٗ َاعًٝ كانبٓا١ٙٝ أٖ ييدعٚ  ٖكانااعدٜ ٖ انباّ ٖداعغ يِ دٓٝ، 

 .لرٟأيِ دٓٝ  انص ارٜ أٖ غ ْا

ٝ    ّ يا ٘اٍٗ بٔ داع ٖيِ انٗاـض  ٧  ،غ ييِ أعًياى ًْذٙيٝ اشيت ساز٘

سيرا    ّ أّ يِ انبيد٘ٓٚ   و   ،َٔ ٦٘نل انعامل كهٔ ـدٌْأ بصٙىتعهٞ  غت ٞ

ٌ   أٖ عدٜ أظخؾ  ييب ونيل ٘ عهيّٗ ييا      ظخاؿ ٘ج  ادتًٙيب ـيدٌْ، نكيُٓ

ِ ٙتٌ ْدفٌٓ يِ ٠٧٦ْ ٖأن ،عبٙد يديٗرّٖ بأنل ٌَٓ٘ عهّٗ، ٩  عًاهلٌ يي

 عُٙ ، يا ٘ٗدل َ ٗر انُاط عُٔ. عِلا٭ش٨ٍ ٖ ًتٓارٕ ؿتٌتٓر دِ٘  ؽٗ٘ر 

 ا٭درايٙييٝ أعًاهلييا ـتييارط ْٖييٚ ا٭رْابٙييٝ، ٧ٖ غت ييٞ أّ انتٌُتًٙييات

ِ  انعد٘يد  وت ا٩بر٘ا٠، انتدَٙؽت ـد انٗسعٙٝ  أدنتٓيا  وت  صيتُد  انعيامل،  بي٨د  يي

 .(1)بعض انؽشابٝ ش ٜ ؾت  بٔ  اٍٗ يا نعرعُٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

وت  سدٟ ستاـرا ٔ: ربٴ ش٦اى ٘ټرأ ْٖيٗ نتياوا ابتعيد انُياط عيِ       ٘اٗى انتردب انع ازٛ  (1)

ا٭ش٨ٍ ٖ ُ ڂرٖا ئُ؟ ٖادتٗاب اذتقٴ عهٞ ونل ْٗ أشهٗب ٖ عايو بين أيٙٝ ٖبين انعبياط، ْيٗ   

انأٛ أدٴٟ  ؾت ونل. فاد وكرت كتل انعايٝ بدّ آلر شهټاّ يِ شي٨ ؽت بيين أيٙيٝ انيأِ٘ كياَٗا      

   ٔ ًٴٌَٗٓ خبه يا٠ اهلل ٖله يا٠ رشيٗن ّ   ي  ٘ص ٔ      ي  ْٖيٗ ييرٖا ٖأسفيرٖٕ   ،بيد غفيل عهيٞ رديو فټهبي

  «                                                        باهب عٙين ونل انردو بدؼابعٔ. ي يرٖاّي  عُدٕ، فااٍ
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ٔ  رٌَت ٙعٝ،بانع انتًُٓر اناتو ْأا كو ّ  با ب بفرط اناٗى ٖقتكِ  ني

ٌ  ،(انصُٝ يُٓاز) كتاب ؼاسل  ًٙٙٝ ابِ بٗاعدٕ ٖٖـب ِ  ستًيد  أليإٔ  ثي  بي

 ْيأا  اَتعير  ،بعيض انيدٖى انراعٙيٝ ن٨رْياب     أيٗاى ٖؿتصاعدٜ انْٗاب، عبد

ٟ  انعرب، دس٘رٜ يِ أدسا٠ وت انديٗٛ انتك  ٛ ان أ ِ  عيدد  ٖ٘ير  عهًيا٠  يي

 انعيياٍ ب٢ٙييٝ وت ُ٘ييدثر كيياد  ًٙٙييٝ بييِا فكيير أّ ا٩ٖشييىت، انعيير  وت ا٧دتًيياب

ٚ  اناتيو  أشيانٙل   رفض ٖانيت  ًٙٙٝ، ابِ يُٓا لرز انيت اذتفر٘ٝ،  انععيٗا١
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         « 

بدّ يعاٖ٘ٝ كاّ ٘دير باټب أ٘دٛ ٖأردو انصذُا٠ بانصا ٗر، ثٌ باهيب أعٙيٌُٓ أ٘فياڀ،     أ٘فاڀ َٖاهٗا

ًٴٚ َ صئ         هتا كاّ ونل ٦٘دٴٛ  ؾت يٗت انصذؽت بعد شياعات يعيدٖدٜ. ٖكياّ يعاٖ٘يٝ ٖأيجانئ ٘صي

 ّ  ؾت انُيار، كًيا ؼيرٴأ     خبهٙ ٝ اهلل ٖلهٙ ٝ رشٗى اهلل ٖ ياٍ انتصهًؽت، ٌْٖ وت انٗابب أ١ًٝ ٘يدعٗ

ّٯ  ڃنٽيٞ انُٷيارڃ     ٖٯسٙح بياى  عياؾت:    بأنل انارآّ انكرٌ٘ ٝڀ ٘ٯيدٱٰعٗ ًٷي ٌٱ أٽ١ٵ ْٰ )شيٗرٜ اناؽيؾ:    دٯعٯهٿُٯيا

ٖكاّ يعاٖ٘ٝ ٖأيجانئ ٘ي٦دٴّٖ انؽي٨ٜ كتاعيٝ ٖكياَٗا ٘عٌتيّٗ انُياط ٖ٘تشيدٴثّٗ بيانتاٟٗت          . (41

   ٓ ا وت انعيرا  ٖغي ٕ ييِ انبهيداّ، فٓيو      ٖانٍٙٗ ٘اٍٗ أ باب يعاٖ٘ٝ ٖيرٖاّ بار كياب ادتيرا١ٌ َ صي

شتكّٗ ْإٔ انتؽرٴفات ْٖيأا انصيهٗم شيبباڀ ياُعياڀ نغي  انتصيهٌ بيدّ ٘رـيٞ با٭شي٨ٍ ٖ٘اتُيب بئ            

ٖ٘صهٌ؟ت فٓو ُْام ييا ٘صيتشقٴ أّ َعرـئ نهعيانتؽت؟ ْيو َعيرض عهيٌٙٓ َٖعيرٴ  هليٌ سكٗييٝ           

نبٓهييٗٛ، أٍ ؼييداٍ، أٍ  يعاٖ٘ييٝ أٍ ٘س٘ييد أٍ سكٗيييٝ بييين يييرٖاّ أٍ ْييارّٖ، أٍ انتييديّٗ، أٍ ا     

ٛٴ ساكٌ هتِ سكًٗا وت انب٨د ا٭ش٨يٙٝ، عدا انيُيبٴ ا٩عٌتيٌ     اناأاوت؟ فإوا عرٴفُا نهعانتؽت أ

ّٴ ساؼيو ييا لهڂ ئ          ٖا٭ياٍ أي  انت٦يُؽت  ، فصٙكّٗ ونيل ييدعاٜ عهيٞ انعيار ٖارتذيو، فيإ

 أٖن٢ل اذتكڂاٍ ْٗ حتر٘  ا٭ش٨ٍ ٖحتر٘  يص  ٔ.

، أَئ اپبًٙيت انعد٘يد ييِ انتٌتياْرات وت دٖى انغيرب، يُاْفيٝ نٮشي٨ٍ،         كًا  عتٌ ٖرأ٘يتٌ أ٘فياڀ  

ٖ انبٗا برفض ا٭ش٨ٍ ٖرفض بُا٠ انتصادد وت بهدآٌَ. ٖانصبل وت ٖبٗب ٖسؽٗى ْأا انرفض 

ٗٴْٝ انيت ٘راْا انعيامل انٙيٍٗ عيِ ا٭شي٨ٍ ييِ بعيض انتتهبٴصيؽت         ْٖإٔ انتُاْفات ْٚ انؽٗرٜ انتع

ش٨ٍ أّ ٘اٍٗ   و أٖ أ  اى ٖوت غ  اذترب، بأبض ا٩ظيخاؿ ييب   باشٌ ا٭ش٨ٍ. فٓو يِ ا٭

  رد٘د ْتا  اهلل أكرب؟ت
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ِ  ستًيد  أسٙإ برّٖ ٖبعد نكُٔ ٖانُٓل، ٖانصهل  ٖشياعدٕ  انْٗياب،  عبيد  بي

 .ٖاناتو ٖانُٓل انصهل  صتٓٗٛ انيت انبدٖ٘ٝ صتد ب٢ٙٝ ونل، عهٞ

ٝ  نأا فإّ نل ٛ  ا٭رْياب  يعيكه ِ  انيتك   ٔ   كًي ٜ  بدَي   ؾت تُد صي  ًتياْر

ٔ  يؽيادر  ٖ ّ فآٚ، أشاط ٔ  ْيأا  أ بياب  بتيو  يٗديٗدٜ، ٖبيد    عير٘ع  وت ان اي

 ٖشييٗر٘ا انعييرا  وت ظييٙعٚ يهٙييّٗ ربييب يييِ أكجيير ا٩ليي ٜ انععيير انصييُٗات

ٚ  تٖباكصتاّ َٖٙذ ٘يا ٖغ ْيا   ٖأفغاَصتاّ ّ  ٖبانتيان   ؾت ٘صيتُد   ا٭رْياب  فيإ

 انعيٓدا٠  شيٙد  بتيو  بيرر  كًيا  انُياط،  ي٨٘يؽت  بتيو  ٘ربر ٖ ار٘خ بٔ، ٰ٘تعبٯد فأ

 ٖأَا يين سصؽت :ا٭ش٨ٍ  َيب ددٕ فٙٔ باى انأٛ اذتصؽت  ا٭ياٍ

 .(1)سصُٙاڀ أسل يِ اهلل أسل سصؽت، يِ

ٝ  عُئ دعيٗات   ـتخفت داعغ ؿتٗازاٜ ونل، فإّ ًتٓٗر ٝ  نترادعي  فكر٘ي

 كايِ ا٭رْابٚ ارتټر أّ ي كرّٖ أكد فاد انْٗابٙٝ، ٩شض ٖ ارغتٙٝ ٖفآٙٝ

ْٴابٙٝ، وت ٝ  عرب دهٙاڀ ونل ٖ٘تفض انٗ  داعيغ  ٖشيهٗكٙات  يٗابي   بيؽت  انتاارَي

 ٖآرا٠ َؽييٗؿ  ٘ييراد عهييٞ  عتًييد فًاارَييٝ انْٗابٙييٝ، كتييل وت دييا٠ يييا يييب

ٞ  ونل كو عرض ثٌ فآا٠، ّ  عهي ٟ  ٖآرا٠ ٖانصيُٝ،  انايرآ ِ  عهًيا٠  ٖفتياٖ  يي

 ٖيردعٙتٓيا  انْٗابٙٝ أّ ي ادٕ  اشتُتاز عُٓا ُ٘تر ا٭ش٨يٙٝ، انتأاْل شتته 

ٚ  ، ًٙٙٝ ابِ انتباظرٜ ٖيردعٙتٓا سُبو، بِ ألتد ا٩ٖؾت ٝ  ْي   رْابٙيٝ،  سركي

ْٴابٙٝ)ني ايتداد ٖ رْابٔ ٖٖسعٙتٔ بتټرفٔ داعغ ٖأّ  .(انٗ

ْٴابٙييٝ أّ ؾت  يجا ييّٗ لهييؾ انْٗابٙييٝ، بيي٨د عايير ٖيييِ ،ٖيييٗلراڀ  انٗ
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ٚ  بيو  ا٧ ٓياٍ،  شذِ وت با ت انٍٙٗ ِ  وت ْي  أّ كًيا  ٖا٭داَيٝ،  انصياٗيت  شيذ

ْٴابٙٝ. ؾت  ٖا٭رْاب انتټرٴ  سركات لُ٘ص انتصهًؽت عًٍٗ  انٗ

ّ أنييٙض يييِ انتعاييٗى ؾت شييهٗكٙات داعييغ انٗسعييٙٝ، فإَيئ  ٖبييانعٗدٜ 

ٝ     ٦٘نل يِ ٖؼو  ني٧ٗ   ،ؾت اذتكٌ كو انعامل ـيدٕ بټير  ًْذٙيٝ اشيت ساز٘

 ٖيديٗر بأنل يِ أدٓسٜ شتابرات دٖنٙٝ. ،َٔ عًٙو ؼر أ

ّ بدط اشٌ وت اأ٘صتخدٍ بعفاڀ ّ أٖوت انتاابو صتد  بعيد ارتًصيٝ    ،نكيٗ

ٖونيل نتشاٙيق    ،ياٍ انتٓدٛ ْٖٗ اشٌ ا٭ ،انټٙبٝ يِ أؼشاب انكصا٠

 لرٟ َاعًٝ.أيآرب 

ْٖكأا ٘ااد انعيامل بياناٗ ؽت ارتعيُٝ ٖانُاعًيٝ، ْٖيٗ انتعيب  انعؽيرٛ        

 عًا اؼټهض عهٙٔ بعض ا٩دبا٠ يِ شٙاشٝ انعؽا انغهٌٙتٝ ٖادتسرٜ اذتهٜٗتت

: ٖديدت ْيإٔ اندراشيٝ أّ  سيدٟ     شٖٙٝٙعٗداڀ  ؾت  هيل اندراشيٝ انتصي   

غهييييبٌٓ ٖأ( يًٗت يييياڀتت 1600 صييييتخدٍ ؿت ردْييييا )   (1)يراكييييس اندراشييييات 

َجربٗنٗدٙيييا ٖ عهيييٌ ا٩أٖ عهيييٌ انيييُ ض  أيتخؽؽيييّٗ وت عهيييٌ ا٧دتًييياب   

لرٟ ٖوت شتته  انعهٍٗ ٖا٧لتؽاؼات ا٩ ،ٖانتكُٗنٗدٙا انرفٙعٝ ٖانصٙاشٝ

 انيت  ؽل وت اهلد  يِ  َعا٠ انتركس.

ّ  كّٗ ندُ٘ا يراكيس دراشيات ختؽؽيٙٝ ندراشيٝ     أددر بُا أنٙض يِ ا٩

ٖبيد   ،لاؼٝ ٖبيد أؼيابُا يُٓيا ييا أؼيابُا      ت؟ا٩د٘اّ انتُشرفٝ ٖان ر  انفانٝ

 تألأت يِ ظبابُا ٖبُا ُا انكج  انكج 
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ٚ      ،ٖ٘ك ٚ يج٨ڀ عهٞ ونيل   ،انْٗابٙيٝ انييت  غيسٖ دٖى انعيامل ا٭شي٨ي

ْٖيٚ كانصير اّ ادتياثٌ،     ،َٖٙصٙادأَيِ نٙبٙا ٖيؽر  ؾت انًِٙ ٖانباكصتاّ ٖ

٧ ا٭فصياد   ٖنٙض هليا يًٓيٝ    ، فخ بانتاى ٖانص٨أ يبو دٖى   يٖٖرا١ٓا دٖنٝ  

ييا رإٓ   ،وت ا٩رض ٖاناتو ٖ ك   عايٝ انتصهًؽت، ٖ٘ك ٚ ظاْداڀ عهٞ ونيل 

ادتًٙب  ٗاى انعاٗد انج٨ثٝ انتاـٙٝ وت انعرا  ٖشٗر٘ا ٖأفغاَصيتاّ ٖباكصيتاّ   

ديار ٖارتييراب ٖا٭رْيياب ٖانييت ذ ات ٖا٧غتٙييا٧ت ٖغ ْييا يييِ يعيياْد انيي

 ،انيت باد ٓا كتاعات انټانباّ ٖانااعدٜ ٖدٙغ انؽيشابٝ ٖداعيغ ٖغ ْيا   

بديٗاى ٖختټٙىت شتابرات دٖى  بهًٙٙٝ ٖألرٟ دٖنٙٝت ٖكو ونل ٧ ٘ٓد   ٧ 

 .ؼٙو عٗ٘ٔ ؼٗرٜ انص٨ٍ احملًدٛ ا٩

 

 غالًية عوى ًػتوى اهِظطية بووضة ضؤيتِا اإل

ّ ٘عييٙغ انُيياط فييرتٜ يييِ انييسيِ عهييٞ ا٩سيي٨ٍ    أيييِ انتًكييِ  

َصيياّ ٖا٫ييياى ٖانٗعييٗد بانعييدى ٖاذتر٘ييٝ ٖانعييٗرٟ ٖا٩ليي٨  ٖساييٗ  ا٭  

 ٖنكِ  ؾت يتٞ؟ ،ٖانفًاّ ا٧دتًاعٚ ٖغ  ونل

ّ َعًيو  أ ،ّ َكّٗ ؼادبؽت يب أَ صيُا ٖييب انُياط   أردَا أّ عهُٙا  وا  

تكاييييو أ رٖستُيييا عهيييٞ    ٖونيييل كيييٚ ،رضعهيييٞ حتاٙيييق ونيييل عهيييٞ ا٩ 

 يصتٟٗ انٗعد ٖيصتٟٗ ان عو ٖانتټبٙق. ،انتصتٗ٘ؽت

ٝ وا مل  كييِ ر٥٘تُييا ا٭    ،شيي٨يٙٝ يتبهييٗرٜ عهييٞ يصييتٟٗ انٌُتر٘يي

ش٨يٚ؟ ْٚ ٌَتر٘تُا وت ا٧بتؽاد ا٭ يا فكٙ  قتكِ   عٙهٓا بانتټبٙق؟ت فًج٨ڀ
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ا٧بتؽياد٘ٝ   ْٚ ٌَتر ُا يا ْٗ عهٌ ا٧بتؽاد ا٭ش٨يٚ؟ ٖيا ،ثٌ بعد انٌُتر٘ٝ

نتټييٗ٘ر  ي   انٌُتر٘ييٝ ٖانعًهٙييٝي ؟ ٖيييا ْييٚ ر٥٘تُييا ا٭شيي٨يٙٝ     وت انسراعييٝ يييج٨ڀ

 ٜ ٖانيييت مل ٘ؽييو انغييرب  نٙٓييا ب كييرٕ انتييادٛ    ،انسراعييٝ ٖانؽييُاعٝ ٖانتذييار

 بدبعادٕ ٖايتدادا ٔ انصًاٖ٘ٝت يب٨ ظل  يٖانيت فابٌٓ ا٭ش٨ٍ بٓا  ،ٖانبعرٛ

د٘ياّ عهيٞ   ٍ ْيٗ ليامت ا٩  شي٨ ّ ا٭  يْٖيٗ سيق دّٖ ر٘يل      يأ٧ َايٗى   

يصييتٟٗ انٌُتر٘ييٝ ٖانتټبٙييق؟ بًُٙييا ٖابعُييا انؽييُاعٚ ٖانتذييارٛ ٖانسراعييٚ وت  

٘كع  عِ خته  يدشاٖٛ وت انعد٘د يِ  ش٨يٙٝ كهٓا ب٨ اشتجُا٠،اندٖى ا٭

 ادتٗاَل.

ٖيييياْٚ ٌَتر٘تُيييا وت انبُيييٗم ٖانتؽيييار ؟ ؼيييشٙض أَُيييا َييي٦يِ بانبُيييل 

 نكِ ثٌ ياوا؟ٖان٨ربٗٛ وت ا٭ش٨ٍ، 

كجير  أّ َد٘ر ا٩ييٗاى انټا١هيٝ ييِ ظيتٞ أضتيا٠ انعيامل ببُيل        أْٖو قتكِ 

يِ بُٗم انغرب ؿتذرد ظعار نغٗ انربا؟ ْٖو انتؽر  با١ٌ عهٞ ثُا١ٙيٝ    ټٗراڀ

 ٧ ربا فاىت بكو  عاٙدا ٔ؟ ٖربا 

ّ ُْام ث٨ثٝ آ٧  يصيدنٝ فآٙيٝ     يكًجاى   ي  ٖبد وكر انصٙد انٗاند

 .ين رٖض وت أدَٞ ا ي تعهق بانبُل فاىت 

فًا انأٛ ٘ؽيُعٔ؟   ،نهبُل انتركسٛ سدَا عٙٴِ يد٘راڀأّ أنُتؽٗر  فًج٨ڀ

َٔ وت أففيو ان يرٖض ٘كيّٗ  هًٙيأاڀ دٙيداڀ ٖيُ يأاڀ هتتيازاڀ نتيا ابتا ئ ييِ            ْٖو 

َيئ قتتهييل ٌَتر٘ييٝ  شيي٨يٙٝ ٖعهًيياڀ    عهييٍٗ عهييٞ يٗا١ييد انعيير  ٖانغييرب؟ أٍ   

ٖنيٙض انتاؽيٗد ييِ    نعير ؟   ش٨يٙاڀ أكجر  ټٗراڀ هتا ديا٠ بئ عهًيا٠ انغيرب ٖا    
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ونييل يُييب انتشؽييٙو انعهًييٚ انتتخؽييؾ، أٖ رفييض اندراشييٝ وت ادتايعييات    

ّٱ كيياّ وت انؽييؽت  ، نٙٗاكييل (1)انعانتٙييٝ، بييو انتصييهٌ يييديٗر بټهييل انعهييٌ، ٖ 

 ٧  ّ ونيل ٧ ٘تايا ب ييب حتؽيٙو انتُيتر انعهًيٚ        اذتركٝ انعهًٙٝ ٖ ټٗرْا،

ٕ، ٖستيٞ انتيٗرٖخ وت انيرتاخ    انتعاؼر، ٌَٖتر٘ا ئ ٖيدركا ئ ٖر٥ا  ا٭ش٨يٚ 

 انعهًٚ انعربٚ ا٭ش٨يٚ.

ّ  كّٗ انر٥٘ٝ ا٭ش٨يٙٝ يتبهٗرٜ عهٞ ؼعٙد انٌُتر٘ٝ أ ّ انت رٖض  واڀ 

  .ثٌ َصعٞ داْدِ٘ ضتٗ انتټبٙق

كييرب هتييا  أكجيير ٖأنكييِ انتټهييٗب   ،َعييٌ ُْييام ستييا٧ٖت يًٓييٝ ٖرا١ييدٜ  

ييير فييا١ق  أْييٗ ٖ ،(2)يييِ ان آييا٠ وت ا٧بتؽيياد  نعد٘ييد ا فاييد كتييل  ،َتؽييٗر

 ش٨يٚ بكايهٔ.ت وت  ر٘ق  عٙٙد ا٧بتؽاد ا٭ا، كَٗٓا لټًْٗٙٝا٩

شي٨يٚ  ًْٙيٝ كتابيٝ كتابيات ٖدراشيات عيِ ا٧بتؽياد ا٭      أٖهتا ٘س٘د وت 

أؼيبض أسيد ا٭شي٨يٙؽت    فهيٗ   نٙٔ وت عؽيرَا اذتاـير،   ذتادٝ ابكايهٔ اظتداد 

ٗ  فًيا  ٖ انسراعٝ أٖ ستٞ انيُ ىت ييج٨ڀ،  أٖز٘راڀ ن٨بتؽاد  ٓ  ْي ر ا٧بتؽيادٛ  انتيُ

ّ َټبيق ييا برأَيا وت انعير      أّ َټبائ؟ ْٖيو غا٘يٝ كًانُيا     أانأٛ ُ٘بغٚ عهُٙا 

   ؟ٖانغرب عِ ونل

ر٥٘ٝ ٖاـيشٝ سيٗى شتتهي  انافيا٘ا     وت بهٗرٜ ّ دس٠اڀ يِ اذتو ٘كًِ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .177ؿ 1جار ا٩َٗار: ز. ا هبٗا انعهٌ ٖنٗ بانؽؽتباى:  وت رٖا٘ٝ عِ انُيب ا٩كرٍ  (1)

سٙيييح كتيييل  تؽييياد(، ٖ انصيييٙد انؽيييدر ان اييئ ا٧ب)فكتيييل  ييييٌُٓ انصيييٙد انعييي ازٛ  (2)

 .)ابتؽادَا(
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 ٝ انصٙاشييٙٝ ٖا٧بتؽيياد٘ٝ ٖانؽييُاعٙٝ ٖانعهًٙييٝ عهييٞ    ،اذتٙٗ٘ييٝ ٖا٧شييرتا ٙذٙ

نتخؽؽات انرفٙعٝ وت عهٍٗ  هل ا٩بعياد  ثٌ وت ساو ا ،يصتٟٗ انٌُتر٘ٝ أ٧ٖڀ

٧ٖ  ،ؾت ا٩ياٍ عهٞ ؼيعٙد انتټبٙيق أ٘فياڀ    ّ َتادٍ لټٜٗ أا ُستٞ قتكُ ،ثاَٙاڀ

َباٞ َراٖأ وت يكاَُا وت انؽ  ا٩ل  يِ ؼ ٗ  انبهداّ انُايٙٝ، ٖ ٧ ٖيِ 

عهًٙاڀ ٖؼُاعٙاڀ  ،فصٗ   كّٗ ب٨دَا أش ٜ  دٖر وت فهل انغرب ،دّٖ ونل

هلداييٝ ٖان ير    اٖ... ٖشٗ  ٘كيّٗ ظيبابُا ناًيٝ شيا١غٝ نهًبياد٤      ٖابتؽاد٘اڀ 

ٖ اانفانٝ انيت   رٴ  ادتٓات ا٧شتعًار٘ٝ  إِنَّ اهللَ ٓ نتس٘د يُٓا ٘ٗياڀ بعد ٘يٍٗت 

وا َماا بَِلكُػِساِفمْ  ُ ُ َماا بَِؼاْوٍم َح َّاى ُيَغار  ْرُكْم َوُيَثب اْت اُروا اهللََّ َيـُصااإِْن َوـُصا(1)، ُٖيَغر 

 َْ وَّ ٍ (2)، َٖداَمُؽمْ َُّي َُ ْم َما اْشَ َطْعُ ْم ِمْن  وا ََلُ  .(3)َوَُّيِظدا

 

 تطؾيس لوتفعيى اهطلوافس املعطفية 

ّ رٖافد انتعرفٝ وت اجملتًعات انتتخه يٝ عيادٜ ييا  كيّٗ ـيعٙ ٝ        

 ،َ صييُا أبييرب نهصييٙټرٜ عهُٙيياأعيير  بُييا يييِ لييرّٖ ا٫٩اٖنييأا كيياّ  ،دييداڀ

ّ ييِ ٧ ٘عرفئ ٧ٖ   إفي  ،ييا  فئًُ ْيأا انبشيح    نيل  وٖ٘ك ٚ كًُيٗوز عهيٞ   

ٕ أَٔ يغهٗب عهيٞ  إف ،٧شتعًارا٘عر  يا انأٛ ٘ؽُعٔ  ّ أ٧ٖ قتكيِ نئ    ،يير

  .٧عٙبٔ ٖسٙهٔأعهٞ ُ٘تؽر عهٞ عدٖٕ ٖ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .11شٗرٜ انرعد:  (1)

 .7شٗرٜ ستًد:  (2)

 .60شٗرٜ ا٩َ اى:  (3)
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  اهتدصصية لواهعاًة اهسلوضات

انكج  يُا يا ٘ساى ٘عياَٚ ييِ   ّ رٖافد انتعرفٝ كج ٜ ْٖٚ بانععرات، ٖ 

ٖيِ انرٖافد اهلاييٝ ييا ٘صيًٞ    نعد٘د يِ اذتاٗى، دٗاَل ـع  يعرفٙٝ وت ا

بو ستٞ  ،نكُُا ٧ َرٟ سفٗراڀ فاع٨ڀ ،ْٖٗ أير شٓو ٖهتكِ ،بيي)اندٖرات(

 ،ٖ يدارشييُا ٖدايعا ُيياأيتٗشييټاڀ نهييدٖرات انتخؽؽييٙٝ انتعرفٙييٝ وت سٗزا ُييا 

ٖ وت انييدعٗات أٖ انٙٓٗد٘ييٝ أدٖرات ختؽؽييٙٝ وت انتصييٙشٙٝ  يييج٨ڀ فٓييو ُْييام  

 تبٔ ونل؟ٖ ظأٖ وت ارتټىت ا٧شتعًار٘ٝ أا٭ذتاد٘ٝ 

ٝ ٖ ستٞ انُبٜٗ أٖ ستيٞ ا٩ أٖ انص ارٜ أّ يِ ٘دعٚ انًٙاَٙٝ   بيد  ، نْٗٙي

انتعرفيٝ وت ْييأا  عييدقتٗ ْٖيٌ غانبياڀ    يبيو أٖ كجير      ي٘ي٦يِ بئ كتييب ييِ انُياط       

ٌ 99ّ أٖانتاټٗب بئ   ،اذتاو ْيٌ هتيِ مل ٘يدلهٗا وت دٖرات يعرفٙيٝ      ،% ييُٓ

 شا أٜ يٓرٜ. أعهٞ أ٘دٛ  ،٘تبؽت هلٌ انغح يِ انصًؽت كٚ ،يرٖ جاٙ ٙٝ بٓأا ا٩

 

 مناشج ًّ زلوضات إحسى املصآب اهطاهة

ٍ     أٖوت انتاابو صتد   ،ّ  سدٟ ادتٓيات انييت  يدعٚ ا٧َتًيا٠  ؾت ا٭شي٨

نيٗ  انيدٖرات   أ٘اًٙيّٗ   َٓيٌ شيُٗ٘اڀ   ٖددٰت  و رادعت يه ٓيا وت انيدٖرات   

 :د بعفٓا شر٘عا، َٗراندعٗ٘ٝ وت ظتٞ اذتاٗى انتبهٙغٙٝ ٖشبهٓا

كٙ ٙيييٝ  دارٜ )ٖ (،انابعيييات انصيييت)ٖ  ،(انعؽييي  انيييأْين)دٖرٜ وت 

)أشض ٖفُٙات  ، ٖدٖرٜ وتْٖٚ عهٌ ٖفِ جد وا ٔ( ادتهصات ٖا٧دتًاعات
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 وا مت انتخټٙىت هليا  يِ  ر  س ٍت انعباب  كَٗٓا ، دارٜ انُادٛ ا٧دتًاعٚ(

، ٖييِ  ٙاڀشيٙض انُيٗادٛ ا٧دتًاعٙيٝ ععيٗا١    د  ّ سٙيح  ، ٖـب بيراير هليا  ٖ

  بو ْٚ غ  وات ددٖٟ.ٖ عهٞ ا٩أ ، ٚ بُتا١ر عكصٙٝدبد   دّٖ سصِ ختټٙىت

ْٖيٗ ٘بشيح وت شتتهي      ،ٖدٖرٜ ألرٟ باشيٌ )عهيٌ أفتيايت انعخؽيٙٝ(    

ٖ أّ ردييو انييدِ٘  ٖ لؽٗؼيياڀ ،أَييٗاب انعخؽييٙات ٖع١٨ًٓييا ٖيٗاؼيي ا ٓا 

ِ  أٖ انتعهييٌ أارتټٙييل  ٘تعايييو يييب شتتهيي     ،ٖ انؽييش ٚ أٖ انصٙاشييٚ انتتييد٘

شيض  أّ ٘دلو يجو ْإٔ اندٖرٜ انتًٓيٝ ن٨ ي٨ب عهيٞ    أف٨ بد  ،عخؽٙاتان

 بو. ٖنٙا ٔ عهٞ ا٩أْأا انعهٌ ٖ

و كييج  يييِ انُيياط   ،ّ ُْييام دٖرٜ باشييٌ )كٙيي   ٓييسٍ انٙييدط؟(أكًييا 

 فًا ْٗ اذتو ٖكٙ  ٘ٗادٔ ونل؟ ،ٛ شبل كاّط ٩دؽاب بانٰٙ٘

)كٙ ٙييٝ لييرٟ شتته ييٝ  اًٙٓييا ْييإٔ ادتٓييٝ أ٘فيياڀ: يجييو  أُْٖييام دٖرات 

فكيييار  ټيييٗ٘ر  دارٜ  أٖ) ،ٖ)فيييِ انتعاييييو ييييب انُييياط(   ،حتصيييؽت ارتټيييٗيت( 

 ،ٖ)فٌٓ ٖبرا٠ٜ انُؽٗؿ( ،ٖ) دارٜ انٗبت( ٖ)سو انتعك٨ت( ،انتُتد٘ات(

 ٖ)فٌٓ ٖ در٘ل برا٠ٜ انكتل( ٖغ  ونل. 

عيدٜ كتيل    سٗى كٙ ٙٝ انارا٠ٜ؟ ٖبد  انعت ظخؽٙاڀ يِ يُا ٘ارأ كتاباڀ

 ،َصاّ عهٞ ونيل وا ا هب ا٭ ٖ ،با١ٌ جد وا ِٔ ْٖٗ عهٌ ٖف ،وت ْأا اجملاى

 صيع ٔ   ،مل ٘صيًب بٓيا ييِ ببيو    ٖ  ير   أ اُٙات أٖ آنٙيات  فصٙذد ٖ٘كتع  

  .كج اڀ وت اشتجًار يټانعا ٔ بعكو أففو

فتييتعهٌ كٙيي   ،ُْٖيام دٖرٜ ختؽؽييٙٝ سيٗى )كٙ ٙييٝ اناييرا٠ٜ انصير٘عٝ(   
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ٔ شأوت متض دبيا١ق ٖ يدرم    ،ؼ شٝ يج٨ڀ 500يِ  ، ارأ كتاباڀ ٖبيد   ،اشيٙا 

ّ ٩ ،٧ٖسٌتت كٌ ْٗ ي ٙد َٖافب ،ٖـترَت عهٙٔ  انعت وت ْأا اجملاى كتاباڀ

ٝ        ا٭ ّ أنكُئ ٘ر٘يد    ،َصاّ بيد ٧ ظتيد انٗبيت انكياوت نتټانعيٝ كيو انكتياب بدبي

 ٖ ٖعهيٞ كٙ ٙيٝ    ،ْيأا انعهيٌ عهيٞ ونيل    فٙصياعد   ٘ټهب عهٞ دْٗرٕ ٖنبابئ، 

 يتادٍ.  فين وؾت شټٗر انكتاب ٖفؽٗنٔ ٖفٓارشٔ بعك انٌُتر 

ُْٖام دٖرات أبايْٗا أ٘فاڀ سٗى انعُياِٖ٘ انتانٙيٝ: )اذتٙياٜ بي٨  يٗ ر(      

ٖ )كٙ  َ ذير  أ ،ٖ )يعٗبات انت ك  ندٟ انټ٨ب(أ ،ٖ )انټباعٝ انصر٘عٝ(أ

ٖ )كٙيييي   ييييدرب َ صييييل عهييييٞ  عهييييٌ انعييييادات أ ،(؟بُا٠َيييياأا٧بييييداب وت 

 ٖغ ْا كج  كج .  ،ٖ )فِ ا٧ ؽاى(أ ،(؟ظتابٙٝا٭

ييب   ،٧ َيادراڀ  جتد عُدَا دٖرات ختؽؽيٙٝ وت أغهيل اجمليا٧ت     بًُٙا ٧

فرؼٝ دٙدٜ َٖافعٝ، ْٖٚ  ،ّ عاد اندٖرات أير شٓو ٖبصٙىت ٖغ  يكه أ

٘تعر  يِ ل٨هليا انټانيل عهيٞ ْيأا انتعتايد انتُشير  أٖ وام       ٖبٗبت بؽ  

لرٟ  صتًر نتدٜ ظيٓر  أراد ا٧شتسادٜ فُٓام دٖرٜ أّ إف ،بج٨خ دهصات يج٨ڀ

 ظٓر ْٖكأا. ٨ثٝ أثٖ أ

ٖ أٖبكو  ،انبٙٗتغسا ا٫ّ  َرتَٙتا٭ فًج٨ڀ  نٗاَئ ييِ انيٗا ض   أظيكانٔ 

ٖكييو ظييبابُا ٖأبُا١ُييا وت يعييرض   ،ب ٖان ييٙض بييٗم ٖانتييٗ٘رت  ؾت غيي  ونييل آ

فًِ يُا  ،ل٨بٖٚلټر ا٧ضت٨ى ا٩ ،لټر انغسٖ ان كرٛ ٖانعادٛ ،ارتټر

ٞ شييبو يٗادٓييٝ نهييتعهٌ ٖانتييدر٘ل عهيي ،دلييو وت دٖرٜ ختؽؽييٙٝ عييِ ونييل

ب آ نيييٗا ضاَرتَيييت ٖا٩لټيييار ا٩ل٨بٙيييٝ ٖان كر٘يييٝ انييييت عتًهيييٓا  نُٙيييا ا٭
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 ٖغ ًْا؟

      ٝ َئ عُيديا    صتيد   ،ٖنأنل ٖنغي ٕ ييِ أضتيا٠ انيُاؾ وت انرٖافيد انتعرفٙي

ٝ   أغترتب دِ٘ أٖ ييأْل دد٘يد    ِ َٓيا  غيسٖ   إف ،ٖ فكيرٜ ـيانٝ يبتدعي ، انكيج ٘

 رتتشٗاأظبابُا كًدُ٘ٝ ب٨ انكج  يِ ؼبض أستٞ 

اذتهيٗى نتٗادٓيٝ ا٧ضترافيات انعاد٘يٝ ٖانصيهٗكٙٝ      ّ يِ   

ٖاذتيد٘ح سانٙياڀ    اٗ٘ٝ ٖ عس٘س انرٖافد انتعرفٙيٝ ٖيُٓيا انيدٖرات انتخؽؽيٙٝ،     

ٝ   ات٘دٖر عِ اندٖر في٨   ،انتخؽؽٙٝ وت ا٩د٘اّ ٖانتعتادات ٖان ير  انتُشرفي

ّ أٖانييت ُ٘بغيٚ    ،بد يِ  بايٝ أنٗ  انيدٖرات وت كافيٝ بي٨د ا٭شي٨ٍ شيُٗ٘اڀ     

 ؾت كو بٙت بٙت وت كو بهدٜ ٖبر٘ٝ.ٖ ؽو   ،يِ اذتٗزٜ انعهًٙٝ ٖادتايعات بدأ 

يييِ   ك َييا ٖاشييرتا ٙذٙتُا وت اهلدا٘ييٝ  سٙييساڀ  هييل ّ  دلييأأُ٘بغييٚ كًييا 

  لرٜ.ؾت يا فٙٔ ف٨أ ٖؼ٨أ اندَٙا ٖا٫ رظاد ٖا٭

 

 األلواُي املػتططقة لواهعقوي اهفاضغة

ْٖيٚ ٌَتر٘يٝ    ،ّ َصت ٙد يُٓا وت ْيأا انبشيح  أُا ن ،ُْام ٌَتر٘ٝ يعرٖفٝ

سذييياٍ ٖاَيييٚ شتته يييٝ ا٩أوا كاَيييت ُْيييام زتًٗعيييٝ إفييي ،ٖاَيييٚ انتصيييتټربٝا٩

فبعفٓا عير٘ض ٖبعفيٓا ـيٙق ٖبعفيٓا  ٗ٘يو ٖبعفيٓا بؽي          ،ظكاىٖا٩

وا ؼيببُا انتيا٠   افي  ،َبٗبدٖغ  ونل، ٖكاَت يتؽهٝ يِ أشي هٓا أٖ ٖشيټٓا بي   

ؾت باٙيٝ   َئ شيٙذرٛ عيرب ا٩َبيٗب     إف ،داْاسي  ٖ ا٫شيِ انتيتع ِ وت   أانٌُتٙي   

ٚ   ٖشٙكّٗ يصيتٟٗ انتيا٠ ٖاسيداڀ    ،لرٟٖاَٚ ا٩ا٩ ٖونيل   ،وت كتٙيب ا٩ٖاَي
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بيا٩َبٗب   يياداٍ يتؽي٨ڀ   ،٧ ٘تشًو ان را ا٩ٖاَٚ َا٠ يِ ْإٔ  ّ كو أ٘عين 

 ٖاـض ٖبؽت.  أيرْٖأا  .ٖيا دايت ُْام يادٜ ـتدٕ ٖ رفدٕ ،ش ويِ ا٩

ؾت يعادنييٝ  ٖيييِ ل٨هلييا َييد ٚ   ،انتصييتټربٝ ٖاَييْٚييإٔ ْييٚ باعييدٜ ا٩ 

 ٖ َئ ٧  أّ اناهيل ييِ  بٙعتئ    أفي٨ُسٍت   ،ؾت انعايو   عبٓٓا وت يُټاٝ اناهيل 

ّ ٧ ٘تشًييو ان ييرا   أّ يييِ  بٙعييٝ انعاييو  أن ييرا  انعييا  ٚ، كًييا  ا٘تشًييو 

داٍ  فًيا  ،ًي٪ بانبا يو  ٖ ٰ٘أييا بياذتق    ّ ًٰ٘ي٪  أف٨ بيد   ،٧عتاادٛاان كرٛ ٖ

 َٓا شتؽل فٙئ شيٗا٠ٲ  إف ،ايت ُْام يادٜ يِ ستق أٖ يبټٵود ٖيا ،ُْام فرا 

  .ٍ كاَت ٌَتٙ ٝأكاَت ع ُٝ أ

ّ ٘كيّٗ  أٖ أيا أّ ٘ي٦يِ بياذتق    فا٭َصاّ  ،ّ انعاو ٧ ٘تشًو ان را  

ّ أيييا  ، فعا  ييٝ ا٭َصيياّ ٘فيياڀأّ انعا  ييٝ كييأنل أيؽييٙدٜ نهعييٙا ؽت، كًييا 

ٝ نؽياذتؽت ٖانايدٖات ا٭  اٖ ْو انبٙيت  أؾت   كّٗ يٗدٓٝ  أٖ  ؾت  ،قتاَٙي

ٖ  واإغ ْييٌ، فيي  ٝ أمل ٰ ًيي٪ عٗا  پيئ          فصييٙتخأ  ،ساشٙصيئ باناييدٖات انؽيياذت

ٖ صتٍٗ أٖ صتٍٗ انصًُٙا أبٗ٘ا٠ لر كانٌتهًٝ ا٩آنُ صٔ بدٖات يِ َٗب  يعادٜ   ي

  .نعاب ٖغ  ونلانر٘اـٝ ٖا٩

 بو ٧ بد ،ٖان ار  ٧ ٘باٞ فارغاڀ ،ّ ان را  ٧ ٘باٞ فراغاڀ  

 .ٍ  اذتٝأكاَت ؼاذتٝ أشٗا٠  ،بد٘ٝ يادٜ ّ ًٰ٘٪  بٙعٙاڀأ

ّ أفي٨ ٘ؽيض أبيداڀ     ، ٚ يًٓٝ انعهًا٠ ٖانؽاذتؽت وت يي٪ ان يرا   دُْٖا  

  .رض ان صادير نه اشدِ٘ ٖانتدعؽت كٚ ٘عٙجٗا وت ا٩رتم ا٩ٰ٘
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 ًؿلوتاْ: اهفطاغ اهفلطي لوًِافص املفاغس

ٝ  أٖيِ ونل كهئ َعير     ٚ ّ انتعيكهٝ وت اذتاٙاي يعيكهتاّ ٖنٙصيت    ، ْي

 : ؾت َٗعؽت يِ اذتهٗى ، فٓٚ جادٝ يعكهٝ ٖاسدٜ

ٝ  ،ان را  ان كرٛ  ٨بيد  ف ،ْٖأا يا حتدثُا عُٔ وت انبشٗخ انتاـيٙ

َعيا٠   ٧ٖ بيد ييِ    ،يِ  بايٝ دٖرات يكج يٝ  ربٗ٘يٝ  ٗعٗ٘يٝ  ٗـيض اذتايا١ق     

انتبهغؽت ٧ٖ بد يِ يدارط ختؽؽٙٝ نرتبٙٝ  ،يراكس دراشات حتهٙهٙٝ ٖ رظاد٘ٝ

 ،ا٠ انييأِ٘ ٘تؽييدّٖ هلييإٔ انفيي٧٨ت ٖ٘ ُييدَٖٓا   ڂييٖانٗعيياًت انؽيياذتؽت ا٩كٿ

 ٖ٘غأٴّٖ عاٗى انُاط بانعهٌ ٖانتعرفٝ.

ّ ُْييام يُافييأ كييج ٜ نه صيياد ٖا٭فصيياد وت   إفيي ،يُافييأ انت اشييد 

َٓا  ٠ٚٓ ا٩َ يض نتابيو ا٩فكيار     ْٖٚ نٙصت فكر٘ٝ بانفرٖرٜ بو  ،ا٩رض

ٍ ُافيأ ٘ ْٖإٔ انت ،انتُشرفٝ ّ أّ ٰ صيد بيدر ا٭   هيس دٖات أؾت  حتٗنيت   ٧ڂ ٖ ،يكيا

 .عٙا ٌٓربٌٓ ٖيدٴآؾت ي ٘عربّٖ يِ ل٨هلا  ،عؽت انتتُ أِ٘٘دٛ انتدٴدب

 

 ُػاْ لوحاجاتٕ املتِوعةتوبية ًتطوبات اإل

أٛ عرفيٗا أّ   ،انتبټهؽت عرفٗا ْيإٔ اذتاٙايٝ انتسدٖديٝ ـتايياڀ     ّ  :انرابب

 ٘فياڀ أّ ُْيام   بيو   ،عُد عاييٝ انُياط فايىت   ن را  ان كرٛ اانتعكهٝ نٙصت وت 

 ؾت يا ٘ر٘دّٖ.  ت ظترٛ اشتدراز انُاط يِ ل٨هلا ايُافأ ٖهتٓد

كتهيٝ  َصياّ  ّ ا٭ ْٗ ٖ دث ْا، نصبل ا٩شاط وت فاعهٙٝ ْإٔ انتُافأ اٖ
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     ٝ ٝ   ،ييِ اذتاديات: بيد٠اڀ ييِ اذتادييات ادتصيد٘  ،ٖييرٖراڀ باذتاديات انرٖسٙيي

ؾت انتياى ٖانيدار    َصاّ عتتياز  ّ ا٭أأا صتد ٖٖؼ٧ٗڀ  ؾت اذتادات ان كر٘ٝ، ٖن

ٖ     َئ عتتياز   أٖانصٙارٜ ٖانسٖدٝ، كًا  ؾت انعا  يٝ   ؾت ان كير انيأٛ قتي٪ عاهئ 

 انؽشٙشٝ انيت ـتهل دٗاضتٔ. 

٩زيييٝ ان ييرد انتتًجهييٝ وت فراغيئ ان كييرٛ ٖسادا يئ انفييرٖرٜ     ي   فاذتييو

شد يُافأ انت اشد بد يِ  بو ٧ ،نٙض با٩دٗبٝ انٌُتر٘ٝ انعهًٙٝ فاىت يانت اٗدٜ  

َٓييا هتٓييدات ن٨ضتييرا    إف ،َٗاعٓييا ادتصييد٘ٝ ٖانعا  ٙييٝ ٖظييبٓٓا   أؿتختهيي  

 ٖانف٨ى. 

٧ َيئ إف ،ّ انُيياط عُييديا ٘عيياَّٗ يييِ يعييكهٝ انبټانييٝ أٖ ان ايير يييج٨ڀ   

ظتييدٌ٘ٓ َ عيياڀ أّ َاييدٍ هلييٌ اندراشييات انٌُتر٘ييٝ انيييت   هصيي  ٖ ييربر ان ايير      

ّ انتٙساَٙٝ انتانٙٝ  ٖ ،دادٌْ انكب ٜعأّ انبهد ٧ ٘صتٗعل كو أ ٖانبټانٝ، يجو

     ٖ ستيٞ شيُتؽت   أنهبهد ٧  ك ٚ نتًٗتٙي  ادتًٙيب دفعيٝ ٖاسيدٜ وت شيُٝ ٖاسيدٜ       

ٗ ، بو يستٞ ٖ ّ ؼض ونل فرـاڀ   ي ظتياد فيرؿ عًيو      اجملدٛ ٖانُافب هلٌ ْي

، ٖيِ دّٖ ونيل، فيإّ   عكهٝ انبټانٝ ٖان را  وت اجملتًبنهتغهل عهٞ ي ،هلٌ

             ٖ يييدْٗراڀ، ٩ّ ان اييير ٖانبټانيييٝ ٌَٖتا١رْيييا   داد شييي٠ٗاڀأٖـييياب اجملتًيييب شيييتس

انييُيب جتيير انت اشييد، بييو ٖارتييراب ٖانييديار نهييب٨د، ٖنييأا بيياى  يبټبٙعتًٓييا    ييي

 ٖباى انعاعر: ،(1)كاد ان ار أّ ٘كّٗ ك راڀ :ا٩عٌتٌ 
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 أهفّا ًؤغػة هالغتقطاب! 17غيؼ أت

َٓا أٖانيت ادعت  ،سدٟ ان ر  انفانٝ انيت  دشصت ببو برَؽت  ار٘باڀ 

صتيد انعذيل انعذياب     ،فكارْاأعُديا َبشح وت يعتادا ٓا ٖ ،دِ٘ بعد ونل

ٖبد َصيتغرب ٧شيتًكآٌَ ييِ عايٗى أٖن٢يل انيأِ٘        ،يِ انفشانٝ ان كر٘ٝ

 ٘تبعٌَٗٓ. 

 ٗ سييدٟ عٗايييو بييٗ ٌٓ   ّ أاكتعيي ت  ،اهلٌٖنكييِ عُييديا  تبعييت أسيي

ٝ   انٌتاْر٘ٝ ْٚ  يُافيأ عًهٙيٝ نهصيٙټرٜ     ٖديٗد ْٖيٚ   ،ٌَٓ عرفٗا ْيإٔ انتعادني

ثيٌ  ؾت  دشيٙض ييأْبٌٓ انتس٘ي      ٖبد عيربٖا ييِ ل٨هليا     ،عهٞ أفكار انُاط

 و ُْٓييا يعادنييٝ   ،ٖأْييٌ ْييإٔ انتُافييأ ْييٚ سادييات انُيياط    ;د٘ييٌُٓ احمليير  

 يأٛ انكييج  يييٌُٓ      يٌَٓ    إنُيياط فيي َييل يتييٞ يييا نبٙييت سادييات ا     ، بٙعٙييٝ

  تشٙتبعَٗل ٖ٘ص ّٖ له ل

ِٱ عٯهٽيٞ   و ٘ايٗى:   سصياّ  ؾت يبدأ ا٭  ي  انت٦يُؽت أظار أٖبد  ايٱيُٰ

ِٱ ظٵي٢ٱتٯ        ًٷي ِڃ عٯ ٖٯاشٱيتٯغٱ  ٰٕ ِٱ أٽشٵي ٯ ِٱ ظٵي٢ٱتٯ  ٯكپي ٖٯاسٱتٯرٱ  ڃنٽٞ يٯ  ٰٕ ِٱ أٽيٵ ٯ ِٱ ظٵ٢ٱتٯ  ٯكپ يٯ

ٰٕ ِٱ َٯٌتٵيي ٯ ٖيييِ  ،ٖ بټ٨َيئأساٙييٝ احملصييِ أٌتيير عييِ ٖونييل بغييضٴ انُ ،(1) ٯكپيي

وا  ّ انكيج ِ٘   بيو   ،سصياّ انتيبټهؽت   َصاّ ٘ٓرب ييِ   َٔ نٙض كو  انتعٓٗد 

انرشيٗى   نٌٙٓ، ٖبيد بياى   سصِ أؾت يِ  ٌَٓ ٰ٘صهٵصّٗ بٙادٌْ إف سصاَاڀ رأٖا 

ِٱ أٽشٯي  :  ا٩عٌتٌ ٖٯٰبغٱضڃ يٯي ٓٯا  ِٯ  ڃنٽٙٱ ِٱ أٽسٱصٯ ا٠ٯ ٰدبٵهٽتٵ انٿاپهپٰٗب عٯهٽٞ ٰسلٻ يٯ
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ٓٯا  .(1) ڃنٽٙٱ

ٍ 2001عياٍ  ؼيدر وت  انفيانٝ   ٝان ربي عِ  هل  ت  ار٘راڀأٖكُت بد بر

 ،(2)2001ٍستيٞ شيُٝ    ،أني  ي٦شصيٝ وت انعيامل    17ٌَٓ أشصيٗا   دا٠ فٙٔ: 

 ،٩ّ  دشيٙض يٙيتٌ ٖاسيد ٘كهي  انكيج  ييِ انتياى ٖادتٓيد         تْٖٗ ربٌ يٓٗى

 ونل؟تفكٙ  بتدشٙض يصتع ٙات ٖيٙامت ٖيراكس عبادٜ بسعًٌٓ ٖغ  

ٖ انعيياب انييأٛ ٘كًييو دراشييتٔ وت  أّ انټ ييو انييأٛ ٘رتبييٞ ؿتدراشييٌٓ   

ٖ  هيل ا٩ريهيٝ انييت    أٖ وام انتر٘ض انيأٛ ٘عيا  وت يصتعي ٙا ٌٓ    أيعاْدٌْ 

  ٌ ّ ٘كييّٗ أيييِ انټبٙعييٚ  ، ييٗفرت سادا ٓييا يييِ ليي٨ى يؽييارفٌٓ ٖبُييٗكٓ

  ٌ ّ قتيي٪ٖا أّ ٘صييٓو عهييٌٙٓ  أٖ ،أٖن٢ييل أبييرب نتابييو أفكييارٌْ ٖيعتاييدا ٓ

  ٌٓ.يِ ـ٧٨ ٌٓ ٖاضترافا اٌ ٖعٗا  ٌٓ ؿتا ظا٠ٖعاٗهل

  ٖ ّ كييج اڀ يييِ  ٩ ،نتُابعييٝ انعهًٙييٝ فاييىت اوّ نييٙض انعيي٨ز با٩دٗبييٝ 

شيرٟ  أؼيبشٗا  أَٓيٌ  وت أنكِ انتعكهٝ  ،عهٞ ـ٨ىبدٌَٓ انتُشرفؽت ٘عهًّٗ 

  .ظبام سادا ٌٓ اندَٙٗ٘ٝ

الَِّآي َُّيْضَعَؿُفْم ِماْن   ِت َفْؾَقْعُبُدوا َر َّ َاَآا اْلَبقْ  انعر٘ ٝ: ٖ٘ٝنأا  اٗى ا٫

 .(3)ُجوٍع َواَمـَُفْم ِمْن َخْوٍف 

  ٕ َيين ٖفيرت نكيٌ انعاٙيدٜ       :ٖ وا كاّ اهلل  عاؾت ٘اٗى يا ي يادٕ ٖيي٦دا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .37حت  انعاٗى: ؿ (1)

 ( انؽادر عِ انَٙٗصكٗ.2001كًا دا٠ وت كتاب ) ٘راّ در شاى  (2)

  .4ي  3 :بر٘غشٗرٜ  (3)
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رب  ٖأ٘ٝ عاٙدٜ ْٚ أشيهٌ ٖأٖـيض ٖأكجير فټر٘يٝ ييِ كَٗئ  عياؾت        انصهًٙٝ،

ٝ      أكًيا   ؟ْأا انبٙيت   و ٖفيرت   ،َيين ٖفيرت نكيٌ اذتاديات انتًٓيٝ ٖانفيرٖر٘

 ي  ْٖٗ ساديٝ انيرٖأ   يا٩يِ  ٖفرت نكٌ ٖ،  ي  ْٖٗ سادٝ ادتصد يانټعاٍ   نكٌ

 فًا بانل بانت٦شصٝ اندُ٘ٙٝ؟ت (اڀفاعبدَٖٚ  و

َٓيا  إوا مل  ٗفر نهُاط سادا ٌٓ ي بيدر انتصيتټاب ي ف     ّ انت٦شصٝ اندُ٘ٙٝ  

 ّ  كّٗ اذتؽِ اذتؽؽت بانعكو انتتكايو انعايو نهدِ٘ ٖأْهٔ. أبد ٧  صتټٙب 

 

 كى ضجى زيّ مخؼ ًؤغػاتهيؤغؼ 

ّ أ، ٖنيٗ  َافعاڀ عًهٙاڀ زتد٘اڀ ٘ارتأ ابرتاساڀ كاّ انصٙد انٗاند  

 ٔ ضتيٗ ا٩سصيِ فا٩سصيِ     ّ انٗـيب شيٙتغ  كيج اڀ   إفي  ،كو ردو دِ٘ عًو بي

 ْٖٗ: ،فا٩سصِ

ؾت يُټاييٝ يييا أٖ ٘ردييب  ؾت يُټاتيئ،  ُ٘تاييو  عُييديا ّ كييو ردييو د٘ييِ 

ٝ  ًييض ا٩ّ ٦٘شييض وت انصييُٗات ارت أفعهٙيئ   ،ٖؾت متييض ي٦شصييات شتته يي

ٖؾت، ثٌ سصيُٙٙٝ ٖيكتبيٝ ٖيصتٗؼي اڀ ٖيٙتًياڀ وت     وت انصُٝ ا٩ ف٦ٙشض يصذداڀ

َٔ نٗ أشض وت انبدا٘ٝ دتُٝ يِ انعباب ٖأْيو   انصُؽت ان٨ساٝ، ٖيِ انټبٙعٚ 

 نكاّ يِ انصٓو  ټبٙق ونل ٖأكجر. ،ارت 

 

 لوكصهم كى طبيب لؤًِسؽ لوحماَ لو...

ٌ   دإٔ ٖأـٙ : بٗؼٙٝ ْان ٗشب وت أٖ  ،ّ ْإٔ انٗؼيٙٝ ؼياذتٝ نهتعًيٙ
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ٔ  جليرٟ ييِ انتي٦يُؽت كيو     ؼُا  ا٩ْٖٚ دار٘ٝ وت كو ا٩  ،صيل التؽاؼي

ّ انټبٙل انتتخرز ٘ كير  أكانټبٙل انتتدِ٘ ٖانتُٓدط انتتدِ٘ ٖغ ًْا، فكًا 

 ي ؾت ديٗار ونيل     يّ ٦٘شيض   أوت  ٘فياڀ أّ ٘ تتض عٙادٜ نٔ وت انتدُ٘يٝ، فهٙ كير   دب

 سصاّ. ٖ غ  ونل يِ ٖدٕٗ انرب ٖارت  ٖا٭أٖ يكتبٝ أ اڀٖ يصذدأ يٙتًاڀ

 ،وْاّ انت٦يُؽت يِ شتتهي  ا٧لتؽاؼيات  أفهٗ غپرشت ْإٔ ان كرٜ وت 

ٖشيتكّٗ ظيبكٝ اجملتًيب ظيبكٝ      ،ّ انُصيٙر ا٧دتًياعٚ شيٙكّٗ يتًاشيكاڀ    إف

٧ٖ  صتټٙب عُد١أٶ فر  انف٨ى يِ  ،يتكايهٝ ٧  تخههٓا انجغرات ٖانُٗابؾ

 يُافأ انت اشد. ٖاهلل ٖنٚ انتٗفٙق ْٖٗ انُاؼر انتعؽت.انعبٗر عرب 

 

ٖ  أٖآليير دعٗاَييا  نيئ آّ اذتًييد هلل رب انعييانتؽت ٖؼييهٞ اهلل عهييٞ ستًييد 

 .انټٙبؽت انټاْرِ٘
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 فُٙعد، هلا ٖبٗاعح ن٨ضترا  ياديٝ ْٚ، انتخته ٝ انف٨ى يُاظ٣  ّ

 انر٥٘ييٝ ٖفاييداّ،  هييٝانبا ٖانټرا١ييق ٖانييد١٧و اذتذيير ليي٨ى يييِ انفيي٨ى

 انټر٘يق  اختياو  وت، ا٧ضترا  يِ أظكا٧ڀ شتردا ٔ ٖ كّٗ، انؽشٙض نهًصهل

 ٖانصيهٗم  ان كر وت ثٌ ، بتدا٠ٲ ٖاناٌٙ انعاو وت، انؽٗاب دادٜ عِ انتُشر 

 .ا٭قتاَٙٝ ٖانتدركات، ٖانعاد٘ٝ ان آٙٝ انتتبُٙات ٖوت، ٖانعاٙدٜ

ٝ  يِ ٘تبؽت ٝ  انيُ ض  دراشي ٌ انع ٖفيق ، ا٭َصياَٙ ٚ  هي   ّ، انرؼيؽت  انتُٓذي

ِ  انفي٨ى  ّ  أيييراض يي ٝ  ا٭َصيا  عهييٞ، ٖانعاٙيدٜ  ان كيير وت، انُ صييٙٝ ٖانعاهٙي

  ييأْل ٖانيييت، اجملتًييب ٖبانتييانٚ، ادتًاعييٝ يصييتٟٗ ٖعهييٞ ان ييرد يصييتٟٗ

  ٦٘ييدْا أّ ُ٘بغييٚ ٖان كييرٜ يٙييساّ فانعاييو، ا٧ضتييرا  يصييانل ؾت  بفييشٙاْا

 .ٖانٗابب ټقانتُ يب  تټابق انيت ٖانعاهٙٝ انُاهٙٝ ا٩دنٝ

ٝ  ا٩عًياى  بعيض  غسٖ، ان كر٘ٝ انف٨ى ٖعهو أشباب يِ  ّ ، ارتاربي

 ٖان كيير اجملييردٜ ان هصيي ٝ اعتًيياد ٖكييأا، ٖفكييرٕ ا٭َصيياّ عاييو  عټييو انيييت

 انعاييدٛ انفيي٨ى فٙتٗنييد، انٌتيياْر عييِ يغٙييل كييو ُ٘كيير انييأٛ، انٌتيياْرٛ
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 يييِ ٘ؽييُب انييأٛ، ان كييرٛ ٖا٧شييتع٠٨ ا٧شييتكبار ثييٌ ٖيييِ، ٖا٭قتيياَٚ

 .يعٌتًاڀ ؼًُاڀ، انتٗـٗعٝ ٌتر٘اتانُ

، نهفي٨ى  يُاظ٣ نتعكو، انفانٝ ان ر   صهكٓا شتته ٝ  را١ق ُْانل

ٝ  أْيو  ٘تُاٖهليا  انييت ، ٖا٩دنٝ اذتذر وت، ن٨ضترا  بٗاعح ٖبانتانٚ  انفي٨ن

 عاييٗهلٌ  عټٙييو ليي٨ى يييِ، ٖير٘ييدٌ٘ٓ ـييشا٘اٌْ بٓييا نًْٙٗييٗا، ٖانبييدب

، انصييشر أٖ ا٭عتييا٠ اشييتخداٍ أٖ ادتييِ كتصييخ ، انأُْٙييٝ بييدرا ٌٓ ٖ عٗ٘ييق

ٞ  انٗادل فًِ، باردٜ يغانټٝ ٖنتكّٗ  انعهًيا٠  ؾت ا ٘ردعيٗا  أّ، ادتًٙيب  عهي

ٝ  اذتذر عهٞ ٘تعرفٗا ٖأّ، ٖاندِ٘ اندَٙا بع٦ّٖ ٖارتربا٠، انؽاذتؽت  ٖا٩دني

 ٘ييد ّٗ انييأِ٘ يييِ ٖاذتييأر، ٖانعاييو ٖانصييُٝ انكتيياب يييِ انتصييتااٜ انؽييشٙشٝ

 .بانصًا٠ با٧ر بايتٖ بانؽ٨أ ٘تٌتاْرّٖ ثٌ بانبدب

ٜ  عهٞ ٘تٗدل ِ  ان كير  بياد ٝ  ٖانتتؽيد٘ ٝ  نهًصي٦ٖنٙ ٝ  اجملتًعٙي ، ٖانعيرعٙ

 نيٙض  يا اندِ٘ وت ٘دلو يِ يب ؼاريؽت أظدٴا٠ ٘كَٗٗا أّ، عًٗياڀ ٖانتكه ؽت

ٚ ، انعاي٠٨  ٧ٖ، ا٩بيدط  انعيارب  عهٙٓا ٘دى مل سذذاڀ ٖغتتهق، ئُ  ٖ٘يدٴع

ٔ  اظتٓرٖ ٖأّ ٌَٖتا١رْا، كانص ارٜ غٙبٙٝ ياايات  ،ٖيفيهو  يبټيو  كياوب  بدَي

 .اهلل بدِ٘ انعبح يِ ٖيُعٔ نٔ انصًاأ ٖبعدٍ

 انتُييٌٗ٘ يييِ أفتييايت ليي٨ى يييِ ،أ بيياعٌٓ عهييٞ انفيي٨ى أ١ًييٝ ٘صييٙټر

 انتذربييٝ عييِ ففيي٨ڀ، اذتييد٘ح انعهييٌ ونييل أثبييت ٖبييد، انُ صييٚ ٖا٧عتييا٠

، انفيانؽت  لىت باا٠ أشرار يِ ْٖٚ ،انادقتٝ اذتفارات شتته  وت، انتارغتٙٝ

،  ٖانترشيهؽت  ا٩َبٙا٠ لىت ياابو وت ،انتار٘خ يرٴ عهٞ نهُاط تٌٖٓغٗا٘
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 .انؽادبٝ ٖانرباْؽت اذتاٝ انتعادس ٖوٖٛ،  عاؾت اهلل رشو ٌْ انترشهؽت أّ رغٌ

اااْل  :انكرقتيييٝ ا٫٘يييٝ وت انت صييي ٛ انتبؽٴييير وت  ِرينَ ابِاألَْخَسااا ُكـَب اااُ ُؽمْ  َااااْل  َُ

ٚ  ا٩شياط  ـتجٴيو  انهييت ، َُّيْظََمًٓ  ِ  كعي   وت، عير٘  ان انارآَي  انفي٨ى  بيٗا 

، انتخييان  انعايييد انعييامل انتعاَييد ْييٗ أعًييا٧ڀ ا٩شييٗأ أّ ٘تييبؽت، ٖا٧ضتييرا 

 ا٭عتييا٠، ادتًيياْ  عهييٞ انصييٙټرٜ ٖشييا١و فًييِ ;انتركييل ادتاْييو ٖنييٙض

 انتخادعييٝ أّ كًييا، انصييهبٙٝ جبٗاَبيئ انعهييٌ ٖاشييتخداٍ ٖانتغانټييٝ ٖارتييداب،

ٝ  انٗشيا١و  يِ ٖشٗاْا، با وبان ا٩ ا٠ باشتخداٍ جترٛ، ان كر٘ٝ ، انتفيهه

ّ ، انعيايو  ٖادتٓييو ٖا٧شيتكبار  ٖا٧شيتع٠٨،  فيانغرٖر  ٔ   كيٗ  لصييارٜ َتا١ذي

 .ٖانتذربٝ ٖا٩عًار ٖا٫ياى ٖا٩رباأ ا٩ؼو

 بآ٘يات  ك يرٖا  بيد ، ٖا٧ضتيرا   انفي٨ى  أْو أّ ْٚ ا٩كرب ارتصارٜ  ّ

 ٖانع٨يييات ،با٫٘ييات ٖانك يير بانعيي٠ٚ انك يير بييؽت كييب  ٖان يير   عيياؾت، اهلل

، ظيل  بي٨  لاشير  فٓٗ، ل ٚ بع٠ٚ ا٭َصاّ ٘ك ر فتارٜ، انع٠ٚ عهٞ اندانڂٝ

ٜ  أكجير  فٓيأا ، انعي٠ٚ  عهٞ ٖاـشٝ ٖع٨يٝ بآ٘ٝ ٘ك ر ألرٟ  ارٜ نكُٔ  لصيار

 .انعااب بو نهعتاب، ٖاشتشااباڀ نٗياڀ أظدٴ ٘كّٗ أَٔ كًا، لصراَاڀ ٖأٖـض

ٚ   ّ، انتصيتٌتٓر  جصل د٘ ٙ، َشْعُقُفمْ  َضلَّ  الَِّآينَ  : عاؾت فاٗنٔ  انصيع

 ن ٌتيياڀ فانفيي٨ى، ْدفيئ ٖأـيياب ياؽييدٕ ـييو بييد انتفييو نكييِ، بأا يئ بييا ڄ

ٗ  انتاؽد، ٖفاد اهلد  ٖ ـاعٝ، ٖانأات ادتْٗر باا٠ عهٞ ٘دى، ٖعرفاڀ  فٓي

ٜ    ٙيد  بو، ٘ ين أٖ ٘فًشو أٖ ٘ٓهل مل ٔ  انت يرد ٔ ، يٗديٗد  أَي  وت ألټيد  نكُي

ّ  وت انفاى  رٛ، نتذربٖٝا ارتربٜ ٖـشانٝ ٖانغ هٝ فادتٓو ;ياؽدٕ ، ا٭قتيا
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ِ  أّ ا٧شتارا٠ أثبت ٖبد، ٖ ٗاڀ عٌتًٝ، ٖيدركا ٔ بٌُتر٘ا ٔ  ان ير   ٘تبيب  يي

 .انسا١ ٝ باناًٙٝ يعٓا عتض أَٔ، نٔ ا٩شاط انعايو ٘كّٗ، انفانٝ

 اندرا٘ييٝ وت، ٖانتٗـييٗعٙٝ اندلهٙييٝ ٖيباَٙيئ، اذتييد٘ح ب ايئ ادتٓييو  ّ

ٚ  ٖانبشيح ، ٖعرفياڀ  ٓاڀفا ٖانهغٝ، ٖانرتادٌ ٖانرداى ٖانرٖا٘ٝ   انتيا ، انتيارغت

ِ  انرٖا٘يات  فٙااربّٗ، انتبټهؽت ـانٝ كاّ  ٘عكيض  ؿتيا ، ؿتعُاْيا  بؽي ٜ  غي   يي

 نٙخرديٗا ، ببعفٓا انرٖا٘ات فتخهىت، ٖأؼٗنٔ اذتد٘ح فأ ؿتاديات دٓهٌٓ

 وت، ٖانتٓدٖ٘ييٝ انصيي ارٜ دعيياٜ بٙييٌُٓ ٖيييِ، انبا هييٝ أْييٗا٠ٌْ  ٗافييق بُتٙذييٝ

، اذتييد٘ح عهييٌ باٗاعييد دٓهييٌٓ عييِ  كعيي ، ٙييٝرٖا١ أدنييٝ  ؾت اشييتُادٌْ

 .ٖا٧عتااد٘ٝ ٖان كر٘ٝ ا٩دبٙٝ ا٩ؼٗى ٖبدبصىت

ٝ  ٖادتايعيات  اندراشات ؿتراكس يصرتظداڀ ا٧شتعًار ٘عًو ، انتخؽؽيٙ

ٞ  ٖا٧شيتشٗاو ، انعامل عهٞ انصٙټرٜ بٓد  ِ  بيدر  أكيرب  عهي ٝ  يي  ٖانتياى  انټابي

ّ  ؼُاعٝ ْٚ، انعامل عهٞ نهصٙټرٜ انتًٓٝ انټر  يِ ٖ ّ ٖا٧بتؽاد،  ا٩د٘يا

ٝ  انايٜٗ  ي يردات  أًتٓر يِ ْٖٚ ،عهٙٓا ٖانصٙټرٜ  انكيج   أّ ٖاذتياى  ;انُاعًي

  درام دّٖ رؿتييا، ٖاناٙاد٘ييٝ ٖا٩كادقتٙييٝ انصٙاشييٙٝ ااييياتٖانت انت كييرِ٘ يييِ

، انغربٙيييٝ اذتفيييارٜ  زا٠، ٖان كر٘يييٝ انعاد٘يييٝ انتُييياز٧ت ٘ايييديٗا، ٖدرا٘يييٝ

 ان كيير زتييا٧ت وت، ٖانتټييٗ٘ر شييحانب يراكييس ٖشتردييات اندٖنٙييٝ فييانت٦ايرات

 .نهف٨ى ر١ٙصٝ يُاظ٣ ْٚ، انتٗاز٘ٝ ٖانعاٙدٜ انبد٘و

 اشتخداٍ وت ٌَٖتا١رًْا، ٖا٩شا   انصشر عهٞ ادتدد انٗثُّٙٗ ٘عتًد

 اذتد٘جٝ ٖانتاُٙات ارتربات ٖ ادٌ٘، ا٧شتعًار دٖا١ر ٖ شُاد، انصٙاشٚ انتاى
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ِ  انغيرب  أّ ونيل ، ٖابيب  ا٩شيا    ٖأّ، سقٳ انصشر أّ  ٌْٗ انيت  ٘غ يو  ني

 ٘عابٓٔ ٧ انأٛ، ا٭َصاّ عهٞ ٖشٙټر ٓا شهټتٓا ٖعِ، ا٩د٘اّ يٗبعٙٝ عِ

ٝ  انتي٦ايرات  فكاَت انُاط، عهٞ انصٙټرٜ وت ٠ظٚ ّ  نؽيُاع  ٖانتيأاْل  ا٩د٘يا

 .ن٪ؼو بد٨٘ڀ يٗاز٘اڀ نتكّٗ، انفانڂٝ ٖان ر 

 ٖانايييادٜ انر٥شيييا٠، اندٖنٙيييٝ انصييياسٝ عهيييٞ انتييي٦ايرات  صيييتٓد  بيييد

ٝ  انبهيد  دالو يِ  كّٗ ٖرؿتا، انصٙاشٙؽت نسعًا٠ٖا ٔ  أٖ انفيشٙ  غي  ، لاردي

ّ  أؼي٨ڀ  ٘صيتٓد  ، اندٖنٙٝ انت٦ايرات  هل أبعاد بعض أّ ، ٖانتيأاْل  ا٩د٘يا

 بٓييد ، ٖا٧شييتخبارات انتعهٗيييات يراكييس وت، هلييا ٘يياڀيٗاز بييد٨٘ڀ ٘ؽييُب ؿتييا

 .ؼدٕٖياا ر٥إ ٖفق ٖ ٗدٌٙٓٓ، أ باعٓا عهٞ انصٙټرٜ ٖبانتانٚ لربٓا

  ظييياعٝ ْيييٚ، اندٖنٙيييٝ انتييي٦ايرات ٖيؽييياد٘ق ي يييردات أْيييٌ أسيييد  ّ

ٝ  ان كر٘ٝ ان ٗـٞ ٝ ، ٖانعاد٘ي ٝ   ؾت  ـياف ٝ  انصٙاشيٙ ٝ  ٖا٧بتؽياد٘  ٖا٧دتًاعٙي

 اندٖنٙيييٝ ا٧لرتابيييات فتيييايتأ ييييِ يتټيييٗر كيييًُىت، اجملتًيييب وت ٖاذتاٗبٙيييٝ

 انٗدٗد٘يييٝ ان هصييي ٝ عهيييٞ ٘عتًيييدّٖ انيييدِ٘ أعيييدا٠ ٘يييساى ٧ٖ، ٖا٭بهًٙٙيييٝ

 عهييٞ انصييٙټرٜ نتصييٓو، اناييٜٗ ٖ  كٙييل انكهًييٝ  عييتٙت بٓييد ، ر٘ييٖٝانٌتاْ

 . ثرٖا ٓا َٖٓل، انععٗب يادرات

ٜ  وت كج اڀ  صاعد، ا٩د٘اّ اَاصاٍ فكرٜ  ّ ٌ  انصيٙټر  ؿتايدرات  ٖانيتشك

ِ  أٖ، انٗاسيد  انبهد أبُا٠ ٖ عاّٖ  فايِ ٘عكو بًُٙا، ٖاندٖى انععٗب  انيد٘

 ٖا٩ْيييدا  انتخټټيييات ق ر٘ييي وت سيييادساڀ ،انٗاسيييد انتيييأْل أٖ، انٗاسيييد

ٍ  ا٧َعيټار   ر٘يق  فعِ ،ٖا٧شتعًار٘ٝ انتٗشعٙٝ ٜ   صيٓو ، ٖا٧َاصيا  انصيٙټر
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 انتڂييدعّٗ ٘صييتخديٓا كييددٖات، بٓييٌ ٖانييتشكٌ انُيياط يييِ كييب  بصييٌ عهييٞ

ِ   عب اڀ، ٖانتبټهّٗ انتتُ أّٖ ٌ  عي ٌ  ييآربٓ ٝ  وت ٘تيبؽت  كًيا ، ٖييدعٙا ٓ  انصياس

ٚ  انربٙب ٖشتردات، انتعاؼرٜ انصٙاشٙٝ ٛ  ،انعربي ٛ  انيأ ٔ  ظتير ّ  التټافي  نٙكيٗ

 .  ك  ٘اڀ لر٘ اڀ

 عهييٞ بييين انغييرب  ّ، ٖانك يير ا٭قتيياّ ؼييٗر وت انارآَٙييٝ انبؽييا١ر يييِ

ِ  أٖ فكير  أٖ ٌَتر٘ٝ أ٘ٝ  ّ ؿتعُٞ، انتعرفٝ  ر٘ق ْٗ انعل أّ ٌَتر٘ٝ  ٌُ٘تير ، د٘ي

ٜ  أٖ، انتعيكٙل  بعؽت تدا٠ٲبا  نٙٔ ٝ  بٌُتير ٝ  سٙاد٘ي ٌ  جصيل ، يُؽي  ٌ ،  عيب ْ  ثي

ّ  بد فٓٗ، انتٗؼو ٖانعل اناا و انعل ىل٨ يِ انبشح ٘كّٗ   ر٘اياڀ  ٘كيٗ

 انبشييح شتردييات وت، نهييٙاؽت َافييأٜ ٘كييّٗ انييأٛ انعييل كًجييو، نهًعرفييٝ

ٛ ، انټبٙعٙٝ ٖانتعرفٝ ٝ  ؾت  ٘ٗؼيو  دصيراڀ  ٘عيد  انيأ ّ  ٖبيد ، اذتاٙاي   ر٘اياڀ  ٘كيٗ

ٝ  انبيد٘ٓٙات  ٖ َكار، نهف٨ى ٝ  أٖ انعهًٙي ٝ  ان هصي ٙ ٚ  ;انعاهٙي ٝ  ٖبانتيان  فٌُتر٘ي

ٟ  دّٖ ؼٗرٜ وت بو،   ٨بٓا عهٞ ؼشٙشٝ نٙصت، علان وت انغرب ، ألير

 انفيي٨نٝ عهييٞ ٘باييٚ فٓييٗ، يصييبااڀ وُْيياڀ عتًييو انييأٛ، انتعاَييد انعييل كًجييو

 ياَعاڀ ٖغانااڀ، ٖان كر نهعاو يعټ٨ڀ كَٗٔ، انؽا١ل انصبٙو ٖفاداّ، ٖاذت ٜ

 .    ٖانبؽ ٜ نٮَ تاأ

 انعهييٌ رعؽيي أبييٗاب افتييتض بييد، انكييرٌ٘ اناييرآّ أّ صتييد كهيئ ٖنييأنل

 ٖانايييرا٠ٜ ٖانيييتعهٌ ٖانتعرفيييٝ انعايييو لييي٨ى ييييِ ،يؽيييراعٙٔ عهيييٞ ٖانتعرفيييٝ

            ا٩كييييرٍ انرشييييٗى، ٖا٩َبٙييييا٠ ا٩د٘يييياّ لييييامت عؽيييير باعتبييييارٕ ،ٖانكتابييييٝ

 انتعذييسات ٖ باييٞ أشاشييٚ كشكييٌ ان ټييرٛ انعاييو عؽيير فٓييٗ ، ستًييد
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 .يصاعدٜ عٗايو ٖانكرايات

ِ  انبشيح  لهؾ فاد ٖعهٙٔ ٔ  لي٨ى  يي ٔ  شتردا ي ٝ  ؾت  ٖاشيتُتادا   كتهي

، انعًهٙييٝ ٖا٭درا١ٙييٝ انتټبٙاٙييٝ ٖكييأا، ٖان كر٘ييٝ انٌُتر٘ييٝ انتٗؼييٙات يييِ

 ان كر٘ييٝ انتٌُتٗيييٝ حتتادٓييا، انبشييح نتعفييهٝ ٖاذتهييٗى انتعادتييات ٩غييراؿ

ٛ  ٖانتٗدٙٔ انتٗعٙٝ وت، ا٭ش٨يٙٝ ٛ  ان كير ِ ، ٖانعايد  يراكيس   َعيا٠  بُٙٓيا  يي

ٝ  اندراشات ٝ  انبشجٙي ّ  وت، انتتخؽؽي ّ ا٩ ظيد ٝ  ٖان ير   ٖانتيأاْل  د٘يا  انتبتدعي

 َٖايايت  ٖايتيدادا ٓا ، ان ير   ْيإٔ  سركٝ دراشٝ، انتراكس ْإٔ ٖيًٓٝ ;انفانٝ

  َٓييا٠ وت انر١ٙصييٝ انت ييا ٙض يييِ كَٗٓييا، انبٙاَٙييٝ ٖيصييارا ٓا ٖـييع ٓا بٗ ٓييا

 .ٖا٭ضترا  انف٨ى

 ان رد٘ييٝ اذتادييات وت ٖانييُاؾ ان كييرٛ ان ييرا  يعييك٨ت يعادتييٝ ٖوت

ٝ  ؾت  نبشيح ا لهؾ ،انتتُٗعٝ ٝ  وت انتٗؼيٙ ٝ  انيدٖرات   بايي ٝ  انرتبٗ٘ي  ٖانتٗعٗ٘ي

 ييب ، انتصتُ  ٖان كر انٗعٚ َٖعر، اذتاا١ق  ٗـض ظدَٓا يِ انيت، ٖانتكج ٝ

ٝ  ٖانتدارط ٖا٭رظاد٘ٝ انتشهٙهٙٝ اندراشات يراكس  َعا٠ ٝ  وت انتخؽؽيٙ   ٗعٙي

ِ ، ٖا٩ك يا٠  انؽياذتؽت  ٖانٗعٴياًت  ٖارتټبيا٠  انتبهغؽت ٖ ربٙٝ ّ  انيأ٘ ٝ  ٘تٗنيٗ  يًٓي

ٌ  انُاط عاٗى ٖ غأ٘ٝ، ٖ  ُٙدْا نهف٧٨ت انتؽدٛ ٝ  بيانعه  ٖشيد ، ٖانتعرفي

 ٘تټهييل هتييا، انتُشرفييٝ ا٩فكييار نتابييو ا٩َ ييض  ٓيي٠ٚ انيييت، انت اشييد يُافييأ

 . ټبٙاٙاڀ ٖ درا٠ٲ ٖعاٙدٜ ٖعا٨ڀ فكراڀ يعادتتٓا
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