
 

 

 

 

 

 َاشا ٜعين

 ٞ يإلغ٬ّ؟اْتُا٥

 

 بكًِ ايساع١ٝ ايسنتٛض

 ؾتشٞ ٜهٔ



 

 

 

 

 



 

 

 املكس١َ

 اؿُس هلل ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٛي٘ ٚبعس: 

ا٭ٍٚ َٓ٘ ٜعطض  اؾع٤اثٌٓ...  دع٤ٜٔؾإٕ ٖصا ايهتاب ٜكع يف 

ؿات اييت هب إٔ تتٛؾط يف املػًِ، نٌ َػًِ، يٝهٕٛ بايتايٞ يًُٛاق

  َػًُٟا...

 ا يف نٌ َٔ اْت٢ُ شلصا ايسٜٔ...ؾٗٛ ٜبٌ ايؿطٚط اييت هب تٛؾطٖ

٭ِْٗ ٚيسٚا َٔ َػًُٕٛ أٚ  رلٟا َٔ ايٓاؽ َػًُٕٛ باشل١ٜٛ...إٕ نج

 أبٜٛٔ َػًٌُ...

 !ِٗ يإلغ٬ّاْتُا٥اؿكٝك١ ـ َع٢ٓ يف ٚي٦و ٫ ٜسضنٕٛ ـ ٖٚ٪٤٫ ٚأ

و تطاِٖ يف ٚاز ٚاإلغ٬ّ يف ٚيصي... ْتُا٫ٚ٤ ٜعطؾٕٛ َػتًعَات ٖصا ا٫

 ٚاز!

١ ع٢ً ٖصٙ ايتػا٫٩ت ٍٚ َٔ ٖصا ايهتاب ٖٞ اإلدابا٭ اؾع٤ٚغا١ٜ 

ٚتبٝإ َا ًٜٛب٘ اإلغ٬ّ  َٔ املػًِ يٝهٕٛ إْتُا٩ٙ يإلغ٬ّ ْٝعٟا... 

ُٖٔسٚا ٔؾٞ اهلٔل  سكٟا ، ٚبايتايٞ يٝهٕٛ َػًُٟاقشٝشٟا ٚسكٝكٟٝا اْتُا٤ ََٚدا

 ِِ ١ٜ٤ً ٜأٔبٝٝه َٔ ِٔ َسَطز٣  َٔ  ٢ٔ ِِ ٔؾٞ ايٚسٜ ِٝٝه ًٜ ٌَ َع ََا َدَع َٚ  ِِ َٛ اِدَتَباٝن ُٖ  ٔٙ َٗأز َسٖل ٔد

ٍُ َٕ ايٖطُغٛ َٝٝهٛ ََٖصا ٔي َٚٔؾٞ   ٌُ ِٔ ٜقِب َٔ  ٌَ ُٔ ًٔ ُِ امٝلِػ ُٖاٝن َٛ َغ ُٖ  َِ ٖٝٔ ٢ّٗٝسا  إ٢ِبَطا َؾ

ُُٛا  َٚاِعَتٔك َٜٚآُتٛا ايٖعٜنا٠ٜ  ًٜا٠ٜ  ُُٛا ايٖك ٖٓاؽ٢ ٜؾٜأٔقٝ ٢ًٜ اي ََٗسا٤َ َع ُْٛا ُؾ ََٚتٝهٛ  ِِ ِٝٝه ًٜ َع

ٖٓٔكرُل َِ اي ِْٔع َٚ ِٜٛي٢  َِ امٜل ِٓٔع ِِ ٜؾ ِٜٛياٝن ََ  َٛ ُٖ   .{78اؿر:} ٔباهلٔل 



 

ٝٓ اؾع٤ أَا  ْتُا٤ٔ ٚدٛب ايعٌُ يإلغ٬ّ ٚا٫ايجاْٞ َٔ ايهتاب ؾٝب

ٗا أٖساؾنُا ٜعطض ملٛاقؿات اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚ ،يًشطن١ اإلغ١َٝ٬

دب تٛؾطٖا يف املٓتٌُ ٚٚغا٥ًٗا ٚؾًػؿتٗا ٚططٜل عًُٗا ٚايكؿات ايٛا

 إيٝٗا...

ٕ نٌ ا٭سساخ اييت اإلؾاض٠ إيٝ٘ يف ٖصا املكاّ ٖٛ أ ٚإٕ مما ػسض

خام ػطٟ يف ايعامل اإلغ٬َٞ بٛد٘ عاّ ٚيف املٓٛك١ ايعطب١ٝ بٛد٘ 

١َٖ إٔسكٝك١ ندل٣ ٖٚٞ  ت٪نس يف ؾت٢ ْٛاسٞ  تعٝـ ؾطاغٟا قات٬ٟ ا٭

 ...سٝاتٗا

١َٖيكس َطت  غكٛت ؾٝٗا  ،خ٬ٍ ايؿذل٠ املٓكط١َ يف ظطٚف قاغ١ٝ ا٭

ت، اَاٚتعطت ؾٝٗا نجرل َٔ اؿطنات ٚايعع ،٨نجرل َٔ ايٓعِ ٚاملباز

 ...املدتًؿ١عٓسَا ٚنعت ٖصٙ ْٝعٟا يف خط املٛاد١ٗ َع ؼسٜات ايعكط 

 !ٗا ٫ ًُو يف ا٭قٌ عٛاٌَ ايبكا٤ ٚاإلغتُطاضْغكٛت ٭

  ...ظا٥ؿ١ ٫ ق١ُٝ شلا ٫ٚ قت٣ٛ ١ٞ ؾاضغ ٗا ناْت ؾعاضإتْغكٛت ٭

مل تهٔ يتعدل عٔ ؾدك١ٝ ٖصٙ .. ٗا مل تهٔ أق١ًٝ.ْغكٛت ٭

١َٖ نُا ْػتٛضز ا٭سص١ٜ  اَاُ ،َػتٛضز٠ ،َكٛٓع١ ،١.. ناْت زخًٝ.ا٭

 .اؾٛاضبٚ

غطعإ َا ظٗطت  ...تهؿؿاْغطعإ َا ٚٚشلصا مل تسّ ط٬ٟٜٛ... 

 غ٤ٛاتٗا...

غرل  ،٭ْٗا ناْت غطٜب١ عٓٗا ،شيو يؿعتٗا اؾُاٖرلأدٌ  َٔ

 َعتكساتٗا. َتذاْػ١ َع َباز٥ٗا ٚ



 

ًٞٝؾأْٗا   ،ؾإٕ قبًٗا ،ايكًب ٜعضعإ يف دػِ اإلْػإأٚ  ١ؾإٔ ائه

ٟٚ صؾًؿذل٠ قكرل٠ ـ نًٗا عصاب ٚآ٫ّ ـ ثِ ٫ ًٜبح ٖصا اؾػِ إٔ ٜ

 ّٚٛت. 

ٖصا َا سسخ بايؿعٌ يٮ١َ اإلغ١َٝ٬ ّٜٛ أؾاقت ع٢ً ْؿػٗا اشلع١ًٜ 

غترلاز َا تعٓ٘ قاؿٟا ؿهط ؾُٝا تكٓع، ٚإِا غاضعت إٍ اؾًِ ت ،املطٜه١

ٖٚٛ وٌُ يف طٝات٘ عٛاٌَ ايتدطٜب  ،َٔ املباز٤٣ ٚايٓعِ ايٛنع١ٝ

  ايؿطٚز!عٛاٌَ ايهٝاع ٚ ،عٛاٌَ ايؿٛن٢ ٚايؿػاز ،ٚايتسَرل

ٚايؿهط ايطأزلايٞ يف  "اؿهاض٠ ايػطب١ٝ"ا٭ٍٚ بعضاع١  ُت ايع١ًُٝ

١َٖنٝإ ٖصٙ  ٚناْت ايٓتٝذ١ ب٪ض٠ غططا١ْٝ بطظت يف نٌ ْاس١ٝ َٔ  ،ا٭

٪ض غططا١ْٝ عًُت ... ُبٚايػٝاغ١١ٝ قتكازٜٚا١٫ دتُاعْٝٛاسٞ سٝاتٗا ا٫

ٟا .. ٚأخرل.ٗاأخ٬قع٢ً إؾػاز  ،ٖاأؾهاضع٢ً بًب١ً  ،ع٢ً تؿٜٛ٘ ؾدكٝتٗا

 .1948ٖع١ّ عاّ  ،ٍٚع٢ً ؼهرلٖا يتًكٞ اشلع١ّ ا٭

١َٖايتذطب١ ٚقػ٠ٛ ايؿادع١، ؾإٕ ٚع٢ً نطا٠ٚ  بكٝت أغرل٠ نٝاعٗا  ا٭

بايؿعاضات ايعا٥ؿ١ ٚاملعاٖط  َأخٛش٠ َؿسٚز٠ إٍ عٛاطؿٗا، ،ٚؾطٚزٖا

ن٪ٚؽ  ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚايطابع١ تتذطعط٠ يًُٖٚصا َا دعًٗا  .اـازع١..

ـ ايجٛض١ٜـ تػٔ عٓٗا أْعُتٗا ـ ايتكس١َٝ . مل.خط٣تًٛ ا٭اشلع١ّ ايٛاسس٠ 

 !ا١ ن٘طُتسؾع عٓٗا قساقاتٗا اؿُٝ. بٌ مل ـ ؾ٦ٟٝا..١ٝؾذلانا٫

ايص١ًٜٝ ايػطب١ٝ اإلَدلٜاي١ٝ، ؾإٕ  سكاز 1948ؾإشا ناْت ٖع١ّ عاّ 

 ٖٞ قٛٛف ايتبع١ٝ ايٝػاض١ٜ ايدلٚيٝتاض١ٜ!! 1967ٖع١ّ 



 

١َٖٚخطدت  َجد١ٓ  ،َجك١ً باشلَُّٛٔ ٖصٙ ا٭سساخ ٚايتذاضب  ا٭

ٚتععععت ثكتٗا َاٍ... ؾُٝٔ عكست عًِٝٗ اٯشلا آَا. خابت باؾطاح..

 ٚإػاٖات ٚأسعاب.  ؾُٝٔ سٛشلا َٔ ظعُا٤ ٚقاز٠

١ََٖشؾٌٗ َق  ٜا تط٣؟  بعس٥ٕص ت ا٭

 ؟ قت َٔ ٍٖٛ ايكس١َ ٚنطا٠ٚ ايتذطب١ٌٖ أؾا

١َٖت أزضنٌٖ  ْٚ ،ايٌُٝ ٚايٝػاض ،ايؿطم ٚايػطب إٔ ا٭ شلا، ساقس  عس

 بٗا؟  َذلبل ،عًٝٗا

١َٖإْ٘ ع٢ً  ... َتُٝع٠اإلغ١َٝ٬ إٔ تسضى إٔ شلا ؾدك١ٝ َػتك١ً  ا٭

.. ؾدك١ٝ أق١ًٝ، تػتُس .ؾدك١ٝ يٝػت باي١ُٝٓٝٝ ٫ٚ بايٝػاض١ٜ

.. ٚإْٗا اإلغ٬ّ زٜٔ ايؿٛط٠ ٚضغاي١ ايؿٛط٠.َٛاقؿاتٗا ٬َٚقٗا َٔ 

از٠ ايؿهط١ٜ تتٍٛ َهإ ايطٜعهِ ٖصا ايتُٝع ٚا٭قاي١ ّهٔ إٔ 

 ...ٚايػٝاغ١ٝ يف ايعامل

ٙ َؿاضٜع ٮٖصا ايؿطاؽ ايهبرل ايصٟ تعٝؿ٘ ٫ ُ إٔإٕ عًٝٗا إٔ تسضى 

 أؾهاضٙ ٫ ُٮ ،ٚعات ايهطًٌَ ايػٛؾٝاتٞايبٝت ا٭َرلنٞ ٫ٚ َؿط

 ٫ٚ َباز٤٣ غٝؿاضا ٖٚٛؾٞ َٓ٘... ،َاضنؼ ٚيٌٝٓ

ٟا أخ٬ق ...اَٟاْٚع ... عكٝس٠ٟٙ غرل اإلغ٬ّٖصا ايؿطاؽ ٫ ّٮإٕ 

ّ أَاهعٌ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬  إٔ.. َٔ ؾأْ٘ و.تؿطٜعٟا... نٌ شيٚ

ٜٓ ّإ ٚإضاز٠ ؾعٌ إ.. َػ٪ٚي١ٝ عاد١ إٍ ١.َػ٪ٚي١ٝ تاضى١ٝ َكرل

 ؟ ؾٌٗ ٜعٞ زعا٠ اإلغ٬ّ َػ٪ٚيٝتِٗ . تكُِٝ

 بٛ ب٬ٍأ                                                                                 



 

 

 ٍٚايكػِ ا٭

 ٞ يإلغ٬ّاْتُا٥َاشا ٜعين 

 

 املٛنٛعات

 َػًُٟا يف عكٝستٞ. أنٕٛ  إٔ -1

  .َػًُٟا يف عبازتٞأنٕٛ  إٔـ 2

  .ٞأخ٬قَػًُٟا يف أنٕٛ  إٔـ 3

 َػًُٟا يف أًٖٞ ٚبٝيت. أنٕٛ  إٔ -4

 تكط ع٢ً ْؿػٞ. أْ إٔـ 5

 .املػتكبٌ يإلغ٬ّ إٔٚاثكٟا بأنٕٛ  إٔـ 6

 

 

 

 

 

 

 



 

 َسخٌ إٍ ايكػِ ا٭ٍٚ

ٞ اْتُا٥َاشا ٜعين )إٕ ايكػِ ا٫ٍٚ َٔ ٖصا ايهتاب ٖٚٛ بعٓٛإ 

ؾط يف اإلْػإ تتٛإٔ  ٜعطض ٭ِٖ املٛاقؿات اييت هب (يإلغ٬ّ

 ... يٝهٕٛ َػًُٟا سكٟا

... باشل١ٜٛ اْتُا٤بايٛضاث١... ٫ٚ  اْتُا٤يإلغ٬ّ يٝؼ  ْتُا٤ؾا٫

ّْ ،يإلغ٬ّ اْتُا٤... إِا ٖٛ باملعٗط اـاضدٞ اْتُا٤نُا يٝؼ   ٚايتعا

ٝٓ ،باإلغ٬ّ   !يف نٌ دٛاْب اؿٝا٠ ،ـ باإلغ٬ّٚته

ُٓ ٔ باختكاض أبطظ ايكؿات اييت ٜؿذلض تٛؾطٖا يف َٝٓبٚؾُٝا ًٜٞ غ

َٛ .. قشٝشٟا قازقٟا...  اْتُا٤تُا٩ٙ شلصا ايسٜٔ اْاملػًِ يٝهٕٛ  ُٖ

 ِِ ِٝٝه ًٜ ٢ّٗٝسا َع ٍُ َؾ َٕ ايٖطُغٛ َٝٝهٛ ََٖصا ٔي َٚٔؾٞ   ٌُ ِٔ ٜقِب َٔ  ٌَ ُٔ ًٔ ُِ امٝلِػ ُٖاٝن َغ

ٖٓاؽ٢  ٢ًٜ اي ََٗسا٤َ َع ُْٛا ُؾ  .{78اؿر:} ..ََٚتٝهٛ

 

 

 

 

 

 

 



 

 أ٫ٟٚ

 َػًُٟا يف عكٝستٞأنٕٛ  إٔ

 

تػاب شلصا ْإٍ اإلغ٬ّ ٚا٫ ْتُا٤ؾطط َٔ ؾطٚط ا٫أٍٚ  إٕ

َتٛاؾك١ َع َا دا٤ يف  ،قشٝش١ ايسٜٔ إٔ تهٕٛ عكٝس٠ املػًِ غ١ًُٝ

ٚا٥ٌ َٔ ب٘ املػًُٕٛ ا٭ٜ٪َٔ َا آ .نتاب اهلل ٚيف غ١ٓ ضغٍٛ اهلل 

ٚايتك٣ٛ ٚايؿِٗ غًؿٓا ايكاحل ٚأ١ُ٥ ايسٜٔ املؿٗٛز شلِ باـرل ٚايدل 

 ...ايػًِٝ يسٜٔ اهلل

ٞٓ  َػًُٟا يف عكٝستٞ ؾإٕ شيو ٜٛدبأنٕٛ  ٚست٢  :َا ًٜٞعً

 ،قَّٝٛ٪َٟٓا بإٔ خايل ايهٕٛ إي٘ سهِٝ قسٜط عًِٝ أنٕٛ  إٔـ 1

 ،يف ٖصا ايهٕٛ َٔ اإلسػإ ٚاإلتكإ ٚايتٓاغل ٚدٛز ٖصا ايكسض بسيٌٝ

بعض، عٝح ٜػتشٌٝ عًٝ٘ ايبكا٤ إٍ  َع إؾتكاض بعض أدعا٥٘

ِٛغتُطاض زٕٚ إَػاى ٖصا اإلي٘ ايعًٞ ايكسٜط ٚا٫ َٕ ٜي َُا ٜنا ٢ٗ ٠١َٗ ٔؾٝ  ٜآٔي

َٕ ٜيٜؿَػَسَتا اهلٝل إ٢ي٤ا ُٖا ايَعِطف٢ َضٚب اهلٔل ٜؾُػِبَشا َٕ َع  .{22:ا٭ْبٝا٤}َٜٔكٝؿٛ

ٌَٓ٪َٓا بإٔ أنٕٛ  ـ أ2ٕ ؾأْ٘ مل ىًل ٖصا ايهٕٛ عبجٟا  اـايل د

 ،جٟا ؾُٝا خًلٜهٕٛ عاب إٔتكـ بايهُاٍ ملٔ ا تأت٢٘ ٫ ْٜ٭ ،٫ٚ غس٣ّ

 ؾِٗ َطاز اهلل بٗصا اـًل بايتؿكٌٝ إ٫ عٔ ططٜل ضغٍٛ ٜٚػتشٌٝ



 

ِِ ...َٓ٘ ٚٚسٞ َُا ٜأٜؾَشٔػِبُت ْٖ ِِ ٜأ َٓاٝن ًٜٞك ِِ َعَبّجا َخ ْٖٝه َٓا َٜٚأ ِٝ  ٜيا إ٢ٜي

َٕ ًٔٝو اهلٝل ٜؾَتَعاٜي٢ُتِطَدُعٛ َ٘ ٜيا اٜؿٗل امٜل َٛ إ٢ي٤ا إ٢ٜي ٢ِ ايَعِطف٢ َضٗب ُٖ  ايٜهط٢ٜ

   .{116:115:امل٪َٕٓٛ}

اهلل غبشاْ٘ قس أضغٌ ايطغٌ ٚأْعٍ ايهتب  إٔبَ٪َٟٓا أنٕٛ  إٔـ 3

ٚنإ آخط  ،يتعطٜـ ايٓاؽ ب٘ ٚبػا١ٜ خًكِٗ َٚٓؿ٦ِٗ َٚعازِٖ

ٜٓ ٚي٦و ايطغٌ ايهطاّ قُس أ سٙ اهلل بايكطإٓ ايهطِٜ املعذع٠ ايصٟ أ

َٓا َٜٚيٜكِس اـايس٠ ٌٚ ٔؾٞ َبَعِج ١َٕٖ ٝن ٢ٕ َضُغٟٛيا ٝأ ُٓٔبٛا اهلٜل ٝاِعُبُسٚا ٜأ  َٚاِدَت

٤ٛاٝغَٛت ِِ اي ُٗ ِٓ ُٔ ِٔ ٜؾ ِِ اهلٝل ََٖس٣ ََ ُٗ ِٓ َٔ َٚ ِٔ ٘ٔ َسك٤ِت ََ ِٝ ًٜ ًٜاٜي١ٝ َع  ..ايٖه

   .{36:ايٓشٌ}

ايػا١ٜ َٔ ايٛدٛز اإلْػاْٞ ٖٞ َعطؾ١ اهلل  َ٪َٟٓا بإٔأنٕٛ  ـ أ4ٕ

ََا نُا ٚقـ ْؿػ٘، ٚطاعت٘ ٚعبازت٘ ًٜٞكُت َٚ ٖٔ َخ َِْؼ أؾ  إ٢ي٤ا َٚاإل٢

٢ٕ َِٝعُبُسٚ ِِ ٝأض٢ُٜس ََأي ُٗ ِٓ َٔ ِٔ ََا ض٢ِظم٣ َٔ ِٕ ٝأض٢ُٜس َٚ ٢ٕ ٜأ ُُٛ ٛٞٔع ُٜٖٕ َٛ اهلٜل إ٢ ُٖ 

٠ٖٔٛ ُشٚ ايٖطٖظاُم ٌُ ايٝك   .{58:57:56:ايصاضٜات} امٜلٔت

دعا٤ ٚإٔ  ،َ٪َٓا بإٔ دعا٤ امل٪َٔ املٛٝع ٖٛ اؾ١ٓأنٕٛ  ـ أ5ٕ

َٓا َٜٚنَصٔيٜو ايهاؾط ايعاقٞ ٖٛ ايٓاض ِٝ َِٚس ِٜٝو ٜأ ّْا إ٢ٜي ٝ٘ا ٝقِطٜآ ِٓٔصَض َعَطٔب ّٖ ٔيُت  ٝأ

ِٔ ايٝكَط٣ ََ َٗا َٚ ِٜٛي ِٓٔصَض َس َّ َُٚت ِٛ ُِع٢ َٜ َِٜب ٜيا اٜؾ ٘ٔ َض ١ٖٔٓ ٔؾٞ ٜؾط٢ْٜل ٔؾٝ  َٜٚؾط٢ْٜل اٜؾ

  .{7:ايٗؿٛض٣} ايٖػٔعرل٢ ٔؾٞ

اإلْػإ ٜهػب اـرل ٚايؿط باختٝاضٙ  إَٔ٪َٟٓا بأنٕٛ  إٔـ 6

٫ٚ ٜٛقع  ،ٚيهٓ٘ ٫ ٜٛقع اـرل إ٫ بتٛؾٝل َٔ اهلل ٚعٕٛ ،َٚؿ٦ٝت٘



 

َْٞؿؼ٣طاض إشْ٘ َٚؿ٦ٝت٘ إيف  ٚيهٔ ،ايؿط ددلٟا عٔ اهلل ََا َٚ َٚ 

َٖا ٖٛا َٗاَغ َُ َٗ َٖا ٜؾٜأٞي َٖا ٝؾُذَٛض َٛا ًَٜض ٜقِسََٚتٞك ِٔ ٜأٞؾ َٖا ََ  َخاَب َٜٚقِسَظن٤ا

ِٔ َٖا ََ ٌٗ، {10:9:8:7:ايؿُؼ} َزٖغا َُا َْٞؿؼ٣ ٝن ٠١َٓ ٜنَػَبِت ٔب ٖٝٔ  َض

 . {38:املٖسثط}

 ،ً٘اهلل ٚسسٙ ٫ هٛظ تعسٜ َ٪َٟٓا بإٔ ايتؿطٜع سٓلأنٕٛ  ـ أ7ٕ

ا٭سهاّ يف إطاض َا  اغتٓباطهتٗس يف  إٔٚإْ٘ ّهٔ يًعامل املػًِ 

ََاؾطع٘ اهلل  َٚ ِِ ًٜٞؿُت ٘ٔ اِخَت ِٔ ٔؾٝ َٔ ٤ِٕٞ ُ٘ َؾ ُُ ُِ اهلٔل إ٢ٜي٢ ٜؾُشٞه  َضٚبٞ اهلٝل َشٔيٝه

ٔ٘ ِٝ ًٜ ًُٞت َع َٛن٤ ٘ٔ َت ِٝ ُْٔٝب َٚإ٢ٜي  .{10:ايٗؿٛض٣} ٝأ

.. ؾعٔ أبٞ ٘.تعطف ع٢ً اهلل َٔ أزلا٤ ٚقؿات تًٝل ظ٬يـ إٔ أ8

ـ َا١٥ إ٫  ٚتػعٕٛ ازلٟا هلل تػع٠١)): قاٍ ضغٍٛ  :قاٍ ٖطٜط٠ 

ضٚاٙ ). ((ٖٚٛ ٚتط وب ايٛتط ،إ٫ زخٌ اؾ١ٓ سسٚاسسٟاـ ٫ وؿعٗا أ

 (.ايبداضٟ َٚػًِ

: يكٍٛ ايطغٍٛ  ،اَتجا٫ٟ ،إٔ أتؿهط يف خًل اهلل ٚيٝؼ يف شات٘ ـ 9

ضٚاٙ أبٛ ) ."ؾإْهِ ئ تكسضٚا قسضٙ ،تؿهطٚا يف خًل اهلل ٫ٚ تتؿهطٚا يف اهلل"

 بٗاْٞ يف ايذلغٝب ٚايذلٖٝب(.يف اؿ١ًٝ، ٚا٭ق ْعِٝ

قؿات٘ تعاٍ ؾكس أؾاضت إيٝٗا آٜات نجرل٠ َٔ ايكطإٓ  أَاـ 10

ؾٗٓايو آٜات أؾاضت إٍ ١ٝ... ٖايهطِٜ، ٚاييت ٜكتهٝٗا نُاٍ ا٭يٛ

قؿيت ايبكا٤ ٚايكسّ  ٚدٛز اهلل تباضى ٚتعاٍ.. ٖٚٓاى آٜات أؾاضت إٍ

هلل تباضى ٚتعاٍ... ٖٚٓايو آٜات أؾاضت إٍ كايؿ١ اهلل تباضى ٚتعاٍ 



 

، ٚتٓعٖ٘ عٔ ايٛيس ٚايٛايس ٚايؿبٝ٘ ٚايٓعرل... يًشٛازخ َٔ خًك٘

ٖٚٓايو آٜات أؾاضت إٍ قٝاّ اهلل تباضى ٚتعاٍ بٓؿػ٘ ٚاغتػٓا٥٘ عٔ 

 ٚسسا١ْٝ اهلل يف ٖٚٓايو آٜات أؾاضت إٍ خًك٘ َع سادتِٗ إيٝ٘...

قسض٠ اهلل  ٖٚٓايو آٜات أؾاضت إٍ ...ؿات٘ ٚأؾعاي٘ ٚتكطؾات٘قشات٘ ٚ

تباضى  تعاٍ ٚباٖط ععُت٘... ٖٚٓاى آٜات أؾاضت إٍ غع١ عًِ اهلل

اهلل ٚأْٗا إضاز٠  ٚتعاٍ ٚإساطت٘ بهٌ ؾ٧ٝ... ٖٚٓايو آٜات أؾاضت إٍ

اهلل باؿٝا٠  تكافإٍ ا... ٖٚٓايو آٜات أؾاضت ؾٛم نٌ إضاز٠ َٚؿ١٦ٝ

 ... ايها١ًَ

ٖٚٓايو آٜات ٚآٜات أؾاضت إٍ قؿات ٚنُا٫ت هلل تباضى ٚتعاٍ  

ثٓا٤  ٗٗا عكٍٛ ايبؿط، غبشاْ٘ ٫ مك٫ِٓٞ تتٓا٢ٖ ٫ٚ تسضى ٝن

يإلَاّ ايؿٗٝس.. ٚضغاي١ )ايكهاٜا  (ايعكا٥س)ضادع ضغاي١ ). ..عًٝ٘ ٖٛ نُا أث٢ٓ ع٢ً ْؿػ٘

 (ايه١ًٝ ي٬عتكاز( يعبس اـايل.

سػُٟا ملاز٠ ايتأٌٜٚ  ،تباعبا٫أٍٚ  ـ إٔ أعتكس إٔ ضأٟ ايػًـ11

ٚإٔ  ...املعاْٞ إٍ اهلل تباضى ٚتعاٍ ٚيتؿٜٛض عًِ ٖصٙ ،ٚايتعٌٛٝ

٫ٚ تػتسعٞ  ،٫ٚ ؾػٛم اؿهِ عًِٝٗ بهؿط تأ٬ٜٚت اـًـ ٫ تٛدب

 ... ٚسسٜجٟاٖصا ايٓعاع ايٌٜٛٛ بِٝٓٗ ٚبٌ غرلِٖ قسّٟا 

اغتذاب١ يسع٠ٛ اهلل ع٢ً َساض  ،٫ أؾطى ب٘ ؾ٦ٟٝا ـ إٔ أعبس اهلل12

زعاِٖ ؾٝٗا إٍ عبازت٘ ٚسسٙ ٚعسّ اـهٛع ايطغا٫ت ٚايطغٌ اييت 



 

َٓا َٜٚيٜكِس يػٛاٙ ٌٚ ٔؾٞ َبَعِج ١َٕٖ ٝن ٢ٕ َضُغٟٛيا ٝأ ُٓٔبٛا اهلٜل ٝاِعُبُسٚا ٜأ  َٚاِدَت

٤ٛاٝغَٛت  .{36:ايٓشٌ} ... اي

ٕ خؿٝيت ي٘ زاؾع١ يًبعس تهٛٚإٔ  ...خؿ٢ غرلٙـ إٔ أخؿاٙ ٫ٚ أ13

ِٔ ٚقاضَ٘ عٔ َػاخٛ٘ ََ ٛٔع٢ َٚ ُ٘ اهلٜل ُٜ ـَ ََٚضُغٜٛي َِٜد ٘ٔ اهلٜل َٚ َٜٖتٞك َٚ 

ُِ ٜؾٝأٜٚي٦ٜٔو ُٖ َٕ ٖٕ، {52:ايٓٛض} ايٜؿا٥ُٔعٚ َٔ إ٢ َٕ اي٤ٔصٜ ِٛ ِِ َِٜدَؿ ُٗ ِٝٔب َضٖب ِِ ٔبايَػ ُٗ  ٜي

 .{12:املًو} ٜنٔبرْل َٜٚأِدْط ََِػٔؿَط٠٠

َِأشنطٙ ٚأـ إٔ 14  ،ٜهٕٛ قُيت ؾهطٟا ٚ ْٛكٞ شنطٟاٚإٔ  ،شنطٙ زٜ

ّ أَاؾصنط اهلل تعاٍ ٖٛ ايع٬ز ايٓؿػٞ ا٭ق٣ٛ ٖٚٛ ايػ٬ح ا٭َه٢ 

إيٝ٘ ايبؿط١ٜ عازٜات ايعَٔ ٚنطٚب اؿٝا٠ ْٚا٥باتٗا ٖٚصا َا تؿتكط 

َٔ :... ٚقسم اهلل تعاٍ سٝح ٜكٍٛايّٝٛ ُٓٛا اي٤ٔصٜ ََ ٔٗ ٜآ ٦َُٔ ٞٛ ِِ ََٚت ُٗ ًُٝٛب  ٝق

ٔٗ اهلٔل ٔبٔصٞنط٢ ٜأٜيا اهلٔل ٔبٔصٞنط٢ ٦َُٔ ٞٛ ًُٝٛب َت ِٔ ،{28:ايطعس} ايٝك ََ ـُ َٚ ِٔ َِٜع  َع

٢ٔ ٔشٞنط٢ َُ ِٝٚض ايٖطِس ُ٘ ُْٜك ّْا ٜي ٜٛا ِٝ َٛ َؾ ُٗ ُ٘ ٜؾ ْٔ ٜي ِِٜقط٢ٜ ُٗ ْٖ ِِ َٚإ٢ ُٗ َْ َُٝكٗسٚ ٢ٔ ٜي  َع

٢ٌ َٕ ايٖػٔبٝ َِٜشَػُبٛ َٚ ِِ ُٗ ْٖ َٕ ٜأ َِٗتُسٚ َُ{37:36:ايٗعخطف}،  ٚيكس اعذلف

إٕ املط٤ املتسٜٔ سكٟا ٫ ٜعاْٞ قط ) :بصيو سٝح قاٍ "بطٌٜ"ايسنتٛض 

إٕ أطبا٤ ) :"زٌٜ ناضْٝذٞ"نُا قاٍ ايعامل ايٓؿػٞ  ،(َطنٟا ْؿػٟٝا

غتُػاى بايسٜٔ نؿ٬ٕٝ بإٔ ٚا٫ّإ ايكٟٛ اإل إٔايٓؿؼ ٜسضنٕٛ 

 . (ا٭َطاضٜؿؿٝا َٔ ٚإٔ  ٜكٗطا ايكًل ٚايتٛتط ايعكيب



 

ًكٟا ب٘ مما سب اهلل سبٟا هعٌ قًيب َؿػٛؾٟا ظ٬ي٘ َتعإٔ أـ 15

غتعاز٠ َٔ اـرل زا٥ُٟا ٚإٍ ايتهش١ٝ ٚاؾٗاز يف وؿعْٞ إٍ ا٫

إَتجا٫ٟ ٚؾٝذ١ قطب٢ أٚ  ّ زْٝآعين عٔ شيو سٛا٫ ّ ،غبًٝ٘ أبسٟا

ٌِ يكٛي٘ تعاٍ: ِٕ ٝق َٕ إ٢ ِِ ٜنا ِِ ٜآَبا٩ُٝن َٓا٩ُٝن ِِ َٜٚأِب ُْٝه َٛا ِِ َٚإ٢ِخ َٚاُدٝه  َٜٚأِظ

ِِ ٍْ ََٚعٔؿرَلُتٝه َٛا َِ َٖا َٜٚأ ُُٛ َٕ َٚٔتَذاَض٠٠ اٞقَتَطٞؾُت ِٛ َٖا َتِدَؿ ُٔ ٜنَػاَز َََػأن َٚ 

َٗا َْ ِٛ ِِ ٜأَسٖب َتِطَن ِٝٝه َٔ إ٢ٜي ٘ٔ اهلٔل َٔ َٗإز ََٚضُغٛٔي ٘ٔ ٔؾٞ َٚٔد ًٔ  َسٖت٢ ٜؾَتَطٖبُكٛا َغٔبٝ

َٞ ٙٔ اهلٝل َٜٞأٔت َِط٢ ِٗٔسٟ ٜيا َٚاهلٝل ٔبٜأ َٜ َّ ِٛ ٌَ ايٜك ٚطعُٟا يف  {24:ايتٛب١}ايٜؿأغٔك

ث٬خ َٔ )) :بكٛي٘  س٠ٚ٬ اإلّإ اييت أؾاض إيٝٗا ايطغٍٛ ا٭ععِ

إٔ ٜهٕٛ اهلل ٚضغٛي٘ أسب إيٝ٘ مما  :نٔ ؾٝ٘ ٚدس س٠ٚ٬ اإلّإ

ٜعٛز يف ايهؿط  إٜٔهطٙ ٚإٔ  ب املط٤ ٫ وب٘ إ٫ هلل.وٚإٔ  غٛاُٖا.

 .(ضٚاٙ ايبداضٟ) .((ٜكصف يف ايٓاض إٔنُا ٜهطٙ 

أعتُس عًٝ٘ يف نٌ ٚإٔ  أٌْٞ ع٢ً اهلل يف نٌ ؾنإٔ أتٛـ  16

... ٖٚصا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜبعح يف ْؿػٞ َٔ ايك٠ٛ ٚايطٚح املع١ٜٛٓ َا أَطٟ

ِٔ..  أغتٝػط ب٘ ايكعاب ََ َٚ ٌِ َٛن٤ ٢ًٜ ََٜت َٛ اهلٔل َع ُٗ ُ٘ ٜؾ  ..َسِػُب

٬٤ٛم}  ،اسؿغ اهلل وؿعو)) :َٚٔ أضٚع َا أٚقاْا ب٘ ايطغٍٛ  {3:اي

غتعٔ ٚإشا اغتعٓت ؾا ،ٍ اهللإشا غأيت ؾاغأ ،اسؿغ اهلل ػسٙ ػاٖو 

١َٖ إٔٚاعًِ  ،باهلل يٛ إدتُعٛا ع٢ً إٔ ٜٓؿعٛى بؿ٤ٞ مل ٜٓؿعٛى  ا٭

ٜهطٚى بؿ٤ٞ مل  إٔٚيٛ ادتُعٛا ع٢ً  ،إ٫ بؿ٤ٞ قس نتب٘ اهلل يو



 

ق٬ّ ٚدؿت ضؾعت ا٭ ،نتب٘ اهلل عًٝوٜهطٚى إ٫ بؿ٤ٞ قس 

 ضٚاٙ ايذلَصٟ(.) .((ايكشـ

 ،ٚؾهً٘ (اييت ٫  ؼك٢)اهلل تعاٍ ع٢ً ْعُا٥٘  أؾهط إٔـ  17

ٚايؿهط َٔ قؿات ايتأزب َع َٔ أْعِ ٚأسػٔ  .ٚضٓت٘ اييت ٫ تسضى

ِِ َٚاهلٝل ٚتؿهٌ ِٔ ٜأِخَطَدٝه َٔ ٢ٕ ٛٝٛ ِِ ُب َٗأتٝه َٖ َٕ ٜيا ٝأ ُُٛ ًٜ ٦ِّٝا َتِع ٌَ َؾ ُِ ََٚدَع  ٜيٝه

َُِع ِِ َٚاٜ٭ٞؾ٦َٔس٠ٜ َٚاٜ٭ِبَكاَض ايٖػ ٤ًٝه َٕ ٜيَع ٠١َٜ ،{78:ايٓشٌ} َتِؿٝهُطٚ ُِ َٜٚآ ُٗ  ٜي

َِٝت١ٝ اٜ٭ِضُض َٖا امٜل َٓا ِٝ َٝ َٓا ٜأِس َٗا َٜٚأِخَطِد ِٓ ُ٘ َس٘با َٔ ِٓ ُٔ َٕ ٜؾ َٓاَٜٞأٝنًٝٛ ًٞ  ََٚدَع

َٗا ٖٓإت ٔؾٝ ِٔ َد َٔ ٣ٌ َٓإب َْٔدٝ َْا َٜٚأِع َٗا َٜٚؾٖذِط َٔ ٔؾٝ َٔ ٢ٕ ُٛٝ َٝٞأٝنًٝٛاايُع ِٔ ٔي َٔ 

ٔٙ َُط٢ ََا َث َٚ ُ٘ ًِٜت ُٔ ِِ َع ٢ٗ ِٜٔسٜ ًٜا ٜأ َٕ ٜأٜؾ ،  ٚيكس ٚعس اهلل {35:34:33:ٜؼ} َِٜؿٝهُطٚ

تعاٍ ايؿانطٜٔ َعٜس َٔ اإلْعاّ نُا تٛعس أٌٖ  اؾشٛز 

َٕ َٚإ٢ِش ٚايٓهطإ َعٜس َٔ اـػطإ ِِ َتٜأٖش ِٔ َضٗبٝه ِِ ٜي٦ٔ ِِ َؾٜهِطُت ْٖٝه  ٜيٜأظ٢َٜس

ِٔ ِِ َٜٚي٦ٔ ٕٖ ٜنٜؿِطُت  .{7:إبطاِٖٝ}ٜيَؿٔسْٜس َعَصأبٞ إ٢

غتػؿاض نؿاض٠ ... ؾا٫غتػؿاضِٙ اـ إٔ أغتػؿط اهلل ٚأز18ٜ

 ...ط٦ُٓإإ ٚباعح ع٢ً ايطاس١ ٚا٫يًد١٦ٝٛ ٚفسز يًتٛب١ ٚاإلّ

ِٔ ََ َٚ ٌِ َُ ِٚ ُغ٤ّٛا َِٜع ِِ ٜأ ًٔ ُ٘ َٜٞع ِٖ َْٞؿَػ  ٜغٝؿّٛضا اهلٜل َٜٔذٔس اهلٜل َِٜػَتِػٔؿط٢ ُث

ُّا َٔ ،{110:ايٓػا٤} َضٔسٝ ًٝٛا إ٢َشا َٚاي٤ٔصٜ ِٚ ٜؾأسَؿ١ٟ ٜؾَع ُُٛا ٜأ ًٜ ِِ ٜظ ُٗ ِْٝؿَػ  ٜأ

ِِ ٜؾاِغَتِػٜؿُطٚا اهلٜل َشٜنُطٚا ٢ٗ ُْٛٔب ِٔ ٔيُص ََ َُْٛب َِٜػٔؿُط َٚ ِِ اهلٝل إ٢ي٤ا ايٗص  ُٜٔكٗطٚا َٜٚي



 

٢ًٜ ًٝٛا ََا َع ِِ ٜؾَع ُٖ َٚ َٕ ُُٛ ًٜ ِِ ٝأٜٚي٦ٜٔو، {135:عُطإ آٍ} َِٜع ُٖ  ََِػٔؿَط٠٠ َدَعا٩ُ

ِٔ َٔ ِِ ٢ٗ  .{136:عُطإ آٍ} َضٚب

 :ضاقب اهلل تعاٍ يف غطٟ ٚدٗطٟ َػتؿعطٟا قٍٛ اهلل تعاٍأ إٔـ 19

ِِ ٕٖ َتَط ٜأٜي ُِ اهلٜل ٜأ ًٜ َٚأت ٔؾٞ ََا َِٜع َُا ََا ايٖػ ُٕ ََا اٜ٭ِضض٢ ٔؾٞ َٚ ِٔ َٜٝهٛ َٔ 

٣َٛ ًٜاَث١ٕ َِْذ َٛ إ٢ي٤ا َث ُٖ ِِ ُٗ َُِػ١ٕ َٜٚيا َضأبُع َٛ إ٢ي٤ا َخ ُٖ ِِ ُٗ ٢َْ َٜٚيا َغأزُغ ِٔ ٜأِز َٔ 

َٛ إ٢ي٤ا ٜأٞنَجَط َٜٚيا َشٔيٜو ُٖ ِِ ُٗ َٔ َََع ِٜ ُْٛا ََا ٜأ ِٖ ٜنا ِِ ُث ُٗ َٓٚب٦ُ َُا ُٜ ًٝٛا ٔب ُٔ َّ َع ِٛ َٜ 

١ََٔ َٝا ٕٖ ائك ٌٚ اهلٜل إ٢ ٤ِٕٞ ٔبٝه ِْ َؾ ًٝٔ   .{7:اجملازي١}َع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثاْٟٝا

 َػًُٟا يف عبازتٞأنٕٛ  إٔ

 

ايعباز٠ يف اإلغ٬ّ ٖٞ ْٗا١ٜ اـهٛع ٚق١ُ ايؿعٛض بعع١ُ 

ٗا شات آثاض أْ... ٖٚٞ َساضز ايك١ً بٌ املدًٛم ٚاـايل، نُا عبٛزامل

أضنإ اإلغ٬ّ َٔ عُٝك١ يف ايتعاٌَ َع خًل اهلل. ٚتػتٟٛ يف شيو 

ٜبتػٞ بٗا اإلْػإ ٚد٘ عُاٍ اييت ٚغا٥ط ا٭ق٠٬ ٚقّٛ ٚظنا٠ ٚسر 

اهلل ٜٚتشط٣ ؾطع٘... َٚٓٛل اإلغ٬ّ ٜكهٞ إٔ تهٕٛ اؿٝا٠ نًٗا 

ٖٔ  :ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ ،عباز٠ ٚنًٗا طاع١ ًٜٞكُت أؾ ََا َخ َٚ

٢ٕ َِٝعُبُسٚ َِْؼ إ٢ي٤ا ٔي َِِٚاإل٢ ُٗ ِٓ َٔ ٢ٕ ََا ٝأض٢ُٜس  ُُٛ ٛٞٔع ُٜ  ِٕ ََا ٝأض٢ُٜس ٜأ َٚ ِٔ ض٢ِظم٣  َٔ َٛ ُٖ ٕٖ اهلٜل  إ٢

ٌُ ٠ٖٔٛ امٜلٔت ُُْػٔهٞ  :ٚقٛي٘ ،{58:57:56ايصاضٜات:} ايٖطٖظاُم ُشٚ ايٝك َٚ ًٜأتٞ  ٕٖ َق ٌِ إ٢ ٝق

ٌَ ُٔ َُأتٞ هلٔل َضٚب ايَعاٜي ََ َٚ  َٟ َٝا ََِش َٚ {:ّ162ا٭ْعا}. 

ٞٓ  ٜٛدبٕ شيو إَػًُٟا يف عبازتٞ ؾأنٕٛ  ٚست٢  :َا ًٜٞعً

ٝٓـ إٔ ت ... ٖٚصٙ زضد١ اإلسػإ يف ١ َتك١ً باملعبٛزهٕٛ عبازتٞ س

تعبس اهلل  إٔ)): عٔ اإلسػإ ؾكاٍ ايعباز٠. ؾكس غ٦ٌ ضغٍٛ اهلل 

 َتؿل عًٝ٘(.) ((ؾإْ٘ ٜطاى ؾإٕ مل تهٔ تطاٙ نأْو تطاٙ



 

٠ ـ إٔ تهٕٛ عباز٠ خاؾع١ أغتؿعط ؾٝٗا سطاض٠ ايٛقاٍ ٚيص

وسثٓا  نإ ضغٍٛ اهلل )) :ضنٞ اهلل عٓٗا قايت عا٥ؿ١... اـؿٛع

)أخطد٘  ((ا ٚمل ْعطؾ٘ؾإشا سهطت  ايك٠٬ نأْ٘ مل ٜعطؾٓ ،ٚمسث٘

نِ َٔ قا٥ِ سع٘ َٔ )) بكٛي٘ ٚإٍ ٖصا ٜؿرل ايطغٍٛ  ،ا٭ظزٟ(

نِ َٔ قا٥ِ سع٘ َٔ )) :ٚقٛي٘ (.أخطد٘ ايٓػا٥ٞ) (ق٬ت٘ ايتعب ٚايٓكب(

 (.أخطد٘ ايٓػا٥ٞ) .((قَٛ٘ اؾٛع ٚايعٛـ

َٓدًعٟا عُا سٛيٞ َٔ  ،يف عبازتٞ سانط ايكًبأنٕٛ  ـ إٔ

٫ ٜٓعط )) :بكٛي٘ ٚإٍ ٖصا ٜؿرل ايطغٍٛ  .َؿاغٌ ايسْٝا َُٖٚٛٗا

َػٓس ايؿطزٚؽ ٚإغٓازٙ ) ،((اهلل إٍ ق٠٬ ٫ وهط ايطدٌ ؾٝٗا قًب٘ َع بسْ٘

 . (ايسْٝاايك٠٬ َٔ اٯخط٠ ؾإشا زخًت ؾٝٗا خطدت َٔ ) :ٚقٌٝ .(نعٝـ

ٝٗا ايكًب ؾٗٞ نٌ ق٠٬ ٫ وهط ؾ) :٘ قاٍأْٚضٟٚ عٔ اؿػٔ 

 . (١ أغطعإٍ ايعكٛب

تكطب إٍ أ... ُْٟٚٗا ٫ أؾبع عٓيف ايعباز٠ طُعٟا ٫ أقأنٕٛ  إٔـ 

َٔ )) :اهلل بايٓٛاؾٌ إغتذاب١ يكٍٛ اهلل تعاٍ يف اؿسٜح ايكسغٞ

َٚا تكطب إيٞ  عبسٟ بؿ٤ٞ أسب  ،باؿطبز٣ يٞ ٚيٝا ؾكس آشْت٘ عا

اٍ عبسٟ ٜتكطب إيٞ بايٓٛاؾٌ ست٢ َٚا ٜع ،٘ عًٝ٘تإيٞ مما اؾذلن

ٚبكطٙ ايصٟ ٜبكط  ،سب٘. ؾإشا أسببت٘ نٓت زلع٘ ايصٟ ٜػُع ب٘أ

  ،غأيين ٭عٕٛٝٓ٘ ٚإ ،ٚضدً٘ اييت ّؿٞ بٗا ،ٜٚسٙ اييت ٜبٛـ  بٗا ،ب٘



 

ؾاعً٘ تطززٟ عٔ أْا  َا تطززت عٔ ؾ٤ٞٚ .٭عٝصْ٘ ٚي٦ٔ اغتعاشْٞ

 .ضٚاٙ َػًِ() .((نطٙ َػا٤ت٘ؿؼ عبسٟ امل٪َٔ ٜهطٙ املٛت ٚأْا أْ

ٚٓ ،سطم ع٢ً قٝاّ ايًٌٝأ إٔـ   ،ض ْؿػٞ ع٢ً شيو ست٢ تعتازٙٚأض

اهلل تعاٍ سٝح ... ٚقسم ق٣ٛ املٛيسات اإلّا١ًٌْٝٝ َٔ أؾإٕ قٝاّ اي

ٖٕ :ٜكٍٛ ٢ٌ َْأؾ١ٜ٦َ إ٢ ِٝ ٤ً َٞ اي ُّ َٚٞط٦ّا ٜأَؾٗس ٖٔ َٛ ًٟا َٜٚأٞق ٚيكس ٚقـ  ،{6:املعٌَ} ٔقٝ

ُْٛا اهلل عبازٙ امل٪ٌَٓ بكٛي٘: ًٟا ٜنا ًٝٔ َٔ ٜق َٔ ٢ٌ ِٝ ٤ً  ََا اي

َٕ َِٗذُعٛ َٜ{17:ايصاضٜات} ،َتَتَذاٜؾ٢ ِِ ُٗ ُُٓٛب ٢ٔ ُد َٕ امٜلَهأدع٢ َع ِِ َِٜسُعٛ ُٗ ِٟٛؾا َضٖب  َخ

َُّعا ُٖا َٜٚط َٔ َٚ ِِ ُٖ َٓا َٕ َضَظٞق ِٓٔؿٝكٛ ُٜ {16:ايػذس٠}. ٜ ١ ًٞ بعض ايٓٛاؾٌ اييت وػٔ املساَٚ)ؾُٝا

قّٛ ّٜٛ عطؾ١ يػرل  ـقّٛ اإلثٌٓ ٚاـُٝؼ  ـق٠٬ ايذلاٜٚض  ـق٠٬ ايهش٢  ًٝٗا ٚاإلنجاض َٓٗا: قٝاّ ايًٌٝ ـع

 .ا٫عتهاف( ـ 15ٚ  14ٚ  13ٚا٭ٜاّ ايبٝض َٔ نٌ ؾٗط  ـٚغت١ أٜاّ َٔ ؾٛاٍ  ـّٜٚٛ عاؾٛضا٤  ـاؿذاز 

َع ايكطإٓ ايهطِٜ دًػات ٚتأ٬َت ٚغاق١ عٓس  ـ إٔ تهٕٛ يٞ

ٖٕ :ايؿذط يكٛي٘ تعاٍ َٕ إ٢ َٕ ايٜؿِذط٢ ٝقِطٜآ ُّٗٛزا ٜنا أتًٛٙ  ،{78:اإلغطا٤} ََِؿ

إٕ ٖصا ايكطإٓ ْعٍ ععٕ ؾإشا )):  ط ٚتؿهط ٚخؿٛع ٚسعٕ يكٛي٘بتسب

ٞٓ  نُا إٔ، (ٜع٢ً ٚأبٛ ْعِٝ يف اؿ١ًٝ )أبٛ ((قطأُٛٙ ؾتشاظْٛا أتصنط قٍٛ إٔ عً

ِٛ :اهلل تعاٍ َٓا ٜي َِْعٞي َٕ ََٖصا ٜأ ٢ًٜ ايٝكِطٜآ ٣ٌ َع ُ٘ َدَب َِٜت  ََُتَكٚسّعا َخأؾّعا ٜيَطٜأ

ِٔ َٔ ١َٔٝ َا آَٔ بايكطإٓ َٔ )): ٚقٍٛ ضغٍٛ اهلل  ،{21:اؿؿط}اهلٔل َخِؿ

))أؾهٌ عباز٠ أَيت ت٠ٚ٬  :٘ٚقٛي )أخطد٘ ايذلَصٟ(. ((اغتشٌ قاضَ٘

 أبٛ ْعِٝ يف ؾها٥ٌ ايكطإٔ(.د٘ أخط). ايكطإٓ((



 

إٕ ٖصا ))قاٍ:   عٔ ايٓيب  ٚيف سسٜح عبس اهلل بٔ َػعٛز 

إٕ ٖصا ايكطإٓ سبٌ اهلل  ،غتٛعتِٕ َأزب١ اهلل ؾاقبًٛا َأزبت٘ َا اايكطآ

٫  ،ٚلا٠ ملٔ اتبع٘ ،عك١ُ ملٔ ُػو ب٘ ،ٚايٓٛض املبٌ ٚايؿؿا٤ ايٓاؾع

٫ٚ ىًل َٔ  ،٫ٚ تٓكهٞ عذا٥ب٘ ،٫ٚ ٜعٛز ؾٝكّٛ ،ٜعٜؼ ؾٝػتعتب

تًٛٙ ؾإٕ اهلل ٜأدطنِ ع٢ً ت٬ٚت٘ نٌ سطف عؿط ز. أنجط٠ ايط

)ضٚاٙ  ((ٚيهٔ أيـ ٫ّٚ َِٚٝ ،إْٞ ٫ أقٍٛ يهِ آمل سطف أَا ،سػٓات

 .اؿانِ(

ْ٘ ْٛض يو يف عًٝو بت٠ٚ٬ ايكطإٓ ؾإ)) : ٭بٞ شض ٚيف ٚقٝت٘ 

 . (إ)ضٚاٙ ابٔ سٓب ((ػُا٤ا٭ضض ٚشخط يو يف اي

 ،ؾ٪َْٚٞعطادٞ  إٍ اهلل يف نٌ ؾإٔ َٔ  ٤ٜهٕٛ ايسعا إٔـ 

ٚقسم اهلل سٝح  ،َٓ٘ سطم ع٢ً املأثٛضأٚإٔ  ...ؾايسعا٤ َذ ايعباز٠

ٍَ:ٜكٍٛ ُِ َٜٚقا ْٔٞ َضٗبٝه ِِ ٜأِغَتٔذِب اِزُعٛ َٚٔ ٖصٙ ا٭زع١ٝ  {60:غاؾط} ..ٜيٝه

 املأثٛض٠: 

 ّٛٓبازلو ضبٞ ٚنعت دٓيب ٚبو أضؾع٘، إٕ  :عٓس اي

أضغًتٗا ؾاسؿعٗا َا ؼؿغ ب٘ ٕ ٚإ ،أَػهت ْؿػٞ ؾاغؿط شلا

  .عبازى ايكاؿٌ

 تٓا أَابعس َا  سٝاْايصٟ أاؿُس هلل ا :عٓس اإلغتٝكاظ

 ٚإيٝ٘ ايٓؿٛض. 



 

 ٘ايًِٗ إْٞ أغأيو َٔ خرلٙ  :عٓس يبؼ ايجٛب ٚخًع

 ٚأعٛش بو َٔ ؾطٙ ٚؾط َا ٖٛ ي٘.  ،ٚخرل َا ٖٛ ي٘

 ٘بػِ اهلل تٛنًت ع٢ً  :عٓس اـطٚز َٔ املٓعٍ ٚزخٛي

 اهلل ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل. 

 ٍايًِٗ ادعٌ يف قًيب ْٛضٟا ٚيف  :املػذس عٓس املؿٞ إ

بكطٟ ْٛضٟا ٚيف زلعٞ  ْٛضٟا ٚعٔ ّٝين ْٛضٟا ٚعٔ ٜػاضٟ ْٛضٟا 

ْٛضٟا ٚخًؿٞ ْٛضٟا ٚادعٌ يٞ َٞ أَاٚؾٛقٞ ْٛضٟا ٚؼيت ْٛضٟا ٚ

 ْٛضٟا.

 ايًِٗ باضى يٓا ؾُٝا ضظقتٓا ٚقٓا  :عٓس زخٍٛ املػذس

 عصاب ايٓاض باغِ اهلل. 

  اؿُس هلل ايصٟ أطعُٓا  :ْتٗا٤ َٔ ايٛعاّا٫عٓس

 ٚغكاْا ٚدعًٓا َػًٌُ. 

 ايًِٗ إْٞ أعٛش بو َٔ اـبح  :عٓس زخٍٛ اـ٤٬

 ٚاـبا٥ح.

 :اؿُس هلل ايصٟ أشاقين يصت٘  عٓس اـطٚز َٔ اـ٤٬

 ٚقطف عين أشاٙ.

 :ايًِٗ دٓبٓا ايؿٝٛإ ٚدٓب ايؿٝٛإ  عٓس اؾُاع

  َا ضظقتٓا.



 

 ٚأْت  ،ٖٚسأت ايعٕٝٛ ،ايًِٗ غاضت ايٓذّٛ :عٓس ا٭ضم

 ،يًٝٞ ٨ٖسا ،ٜاقّٜٝٛا سٞ  ،٫ تأخصى غ١ٓ ٫ٚ ّْٛ ،سٞ قّٝٛ

 ٚأمن عٝين. 

 ق٠٬ ٔ غبض اهلل يف زبط نٌ َ :عٓس ختاّ ايك٠٬

ٚندل اهلل ث٬ثٟا  ،اهلل ث٬ثٟا ٚث٬ثٌ ٚٓس ،ٚث٬ثٌ ث٬ثٟا

ي٘  ،٫ إي٘  إ٫ اهلل ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘ ،ٚقاٍ ُاّ املا١٥ ،ٚث٬ثٌ

ٚإٔ  املًو ٚي٘ اؿُس ٖٚٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط غؿطت خٛاٜاٙ

 ناْت َجٌ ظبس ايبشط. 

 أؾٗس إٔ  ،غبشاْو ايًِٗ ٚعُسى :عٓس ختاّ اجملًؼ

  .تٛب إيٝو أغتػؿطى ٚأ٫ إي٘ إ٫ اهلل

 ط يٓا ٖصا َٚا اؿُس هلل ايصٟ غٓد :عٓس ضنٛب ايػٝاض٠

  .نٓا ي٘ َكطٌْ ٚإْا إٍ ضبٓا ملٓكًبٕٛ

 ٚبو أغرل. ،دٍٛٚبو أ ،قٍٛأايًِٗ بو  :عٓس ايػؿط 

ايًِٗ إْٞ أغأيو يف غؿطٟ ٖصا ايدل ٚايتك٣ٛ. َٚٔ ايعٌُ َا 

ايًِٗ  ،عًٝٓا غؿطْا ٖصا ٚاطٛ عٓا بعسٙتطن٢. ايًِٗ ٖٕٛ 

 شعٛايًِٗ إْٞ أ .ا٭ٌٖت ايكاسب يف ايػؿط ٚاـًٝؿ١ يف أْ

ٚغ٤ٛ املٓكًب يف املاٍ   ٚنآب١ املٓعط بو َٔ ٚعجا٤ ايػؿط 

 .ٚايٛيس ٚا٭ٌٖ



 

 :(ث٬ثاأٚ  َطتٌ)قٝبٟا ْاؾعٟا  عٓس ٍٖٛٛ املٛط. 

 ايًِٗ ٫ تكتًٓا  بػهبو ٫ٚ تًٗهٓا  :عٓس زلاع ايطعس

 ٚعاؾٓا قبٌ شيو.  ،بعصابو

 ٍايًِٗ أًٖ٘ عًٝٓا بايُٝٔ  ،اهلل أندل :عٓس ض١ٜ٩ اشل٬

ضبٞ   ،ا ؼب ٚتطن٢ٚايػ١َ٬ ٚاإلغ٬ّ ٚايتٛؾٝل مل ،ٚاإلّإ

 ..ٚضبو اهلل.

 باضى اهلل  يو ٚباضى عًٝو  :عٓس املباضن١ بايعٚاز

 .ْٚع بٝٓهُا يف خرل

  نٌ  ،ايتا١َبهًُات اهلل  عٝصىأ :ض١ٜ٩ طؿٌعٓس َٔ

  .َٚٔ نٌ عٌ ١َ٫ ،ؾٝٛإ ٖٚا١َ

 ٕت غبشاْو إْٞ نٓت أْإ٫ ٫ إي٘  :عٓس اشلِ ٚاؿع

  .َٔ ايعاملٌ

 اؾـ  ،شٖب ايباؽ ضب ايٓاؽايًِٗ أ :عٓس ظٜاض٠ املطٜض

 ٫ ؾؿا٤ إ٫ ؾؿا٩ى ؾؿا٤ ٫ ٜػازض غكُٟا. ،ت ايؿايفأْٚ

 ٚنٌ   ،ع٢َٛا أخص ٚي٘ أهلل َا إٕ  :عٓس ايتعع١ٜ َٝت

  ٚيتشتػب. دلكؾ٤ٞ عٓسٙ بأدٌ َػ٢ُ ؾًت

 ٚعاؾ٘ ٚاعـ  ،اغؿط ايًِٗ ي٘ ٚاضٓ٘ :ٚيف ق٠٬ اؾٓاظ٠

ٚايجًر ٚايَبطز  ٚاغػً٘ باملا٤ ،ٚٚغع َسخً٘ ،ْعي٘ نطّٚأ ،عٓ٘

نُا ْكٝت ايجٛب ا٭بٝض َٔ  ٘ َٔ ايصْٛب ٚاـٛاٜاْٚك



 

ٚظٚدٟا  ،خرلٟا َٔ أًٖ٘ ٚأ٬ٟٖ ،بسي٘ زاضٟا خرلٟا َٔ زاضٙأٚ ،ايسْؼ

صٙ َٔ عصاب ايكدل َٚٔ خرلٟا َٔ ظٚد٘، ٚأزخً٘ اؾ١ٓ ٚأع

  ... عصاب ايٓاض

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثايجٟا

 ٞأخ٬قَػًُٟا يف أنٕٛ  إٔ

 

  .ايتٛضع عٔ ايؿبٗات 

 .غض ايبكط 

 .ٕقٕٛ ايًػا 

  .اؿٝا٤ 

 .اؿًِ ٚايكدل 

 .ايكسم 

 .ايتٛانع 

  .ًٌُادتٓاب ايعٔ ٚايػٝب١ ٚتتبع عٛضات املػ 

  .ّاؾٛز ٚايهط 

 

 

 

 



 

 ٞأخ٬قَػًُٟا يف أنٕٛ  إٔ

ٞ يطغاي١ اإلغ٬ّ نُا ٜعدل عٓ٘ غاغاـًل ايهطِٜ ٖٛ اشلسف ا٭

)أخطد٘ أٓس  ((خ٬مإِا بعجت ٭ُِ َهاضّ ا٭))يف سسٜج٘:  ايطغٍٛ 

َٔ :ٚنُا  ت٪نسٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ،  ٚغرلٙ( ِِ ٔؾٞ اٜ٭ِضض٢  اي٤ٔصٜ ُٖ ٖٓا ََه٤  ِٕ إ٢

َٚهلٔل َعأقَب١ٝ  ِٜٓهط٢  ٢ٔ امٝل ِٛا َع َٗ َْ َٚ ََُطٚا ٔبامٜلِعُطٚٔف  َٜٚأ ُٛا ايٖعٜنا٠ٜ  َٜٚآَت ًٜا٠ٜ  َُٛا ايٖك ٜأٜقا

َُٛض٢ ٌَ امٜلِؿط٢م٢ : ٚاٯ١ٜ ،{41اؿر:} اٝ٭ ِِ ٔقَب َٖٝه ُُٚدٛ َٛي٥ٛا  ِٕ ُت َِٝؼ ائبٖط ٜأ ٜي

ٖٔ َٜٚئه َٚائهَتأب  َٚامٜلِػط٢ٔب  ًٜا٥ٜٔه١ٔ  َٚامٜل ٢ّ اٜٯٔخط٢  ِٛ َٝ َٚاي َٔ ٔباهلٔل  ََ ِٔ ٜآ ََ ائبٖط 

 َٔ َٚاِب  ٌَ َٚامٜلَػأن  ٢ََ ََٝتا َٚاي ٢ٟٚ ايٝكِطَب٢  ٘ٔ َش ٢ًٜ ُسٚب ٍَ َع َٜٚآَت٢ امٜلا  ٌَ ٚٝ ٖٓٔب َٚاي

َٜٚآَت٢ ايٖعٜنا ًٜا٠ٜ  َّ ايٖك َٜٚأٜقا َٚٔؾٞ ايٚطٜقأب   ٌَ ًٔ َٚايٖػا٥ٔ  ٢ٌ َٕ ايٖػٔبٝ َٚامٝلٛٝؾٛ  ٠ٜ

ٌَ ايَبٞأؽ٢  َٚٔس َٚايٖهٖطا٤ٔ  َٔ ٔؾٞ ايَبٞأَغا٤ٔ  َٚايٖكأبط٢ٜ َُٖسٚا  ِِ إ٢َشا َعا ٖٔ ِٗٔس ٔبَع

َٕ ُِ امٝلٖتٝكٛ ُٖ َٚٝأٜٚي٦ٜٔو  َٔ َقَسٝقٛا    .{177ايبكط٠:} ٝأٜٚي٦ٜٔو اي٤ٔصٜ

... ٫ٚ ق١ُٝ إلّإ َٔ ل ايهطِٜ ٖٛ زيٌٝ اإلّإ ٚمثطت٘ٚاـً

يٝؼ اإلّإ ))بكٛي٘:  ٍ ٖصا املع٢ٓ ٜؿرل ايطغٍٛ ... ٚإًلغرل ُخ

 .()أخطد٘ ايسًُٜٞ(( بايتُين ٚيهٔ َا ٚقط يف ايكًب ٚقسق٘ ايعٌُ

. ٚغ٦ٌ َا ((سػٔ اـًل))قاٍ   ؟َا ايسٜٔ  غ٦ٌ ضغٍٛ اهلل

      )أخطدٗأٓس(.                                  ((غ٤ٛ اـًل)) :ايؿ٪ّ؟ قاٍ

... ؾُٔ ؾػس خًك٘ ٚغا٤ َا يف َٝعإ ايعبس ّٜٛ ايكٝا١َ ٚاـًل أثكٌ



 

َا َٔ ؾ٤ٞ أثكٌ يف )) :... قاٍ ضغٍٛ اهلل ب٘ ْػب٘ ً٘ مل ٜػطععُ

  أخطد٘ أبٛ زاٚز(.)((َٝعإ ايعبس ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ سػٔ اـًل

ٚبسٕٚ شيو تبك٢  ،ٚاـًل ايهطِٜ قك١ً ايعبازات يف اإلغ٬ّ

قٛي٘  ... ؾكس ٚضز يف ايك٠٬ ؾا٥س٠ٟا ٚسطنات ٫ ق١ُٝ شلا ٫ٚ طكٛغ

ِٜٓهط٢ :تعاٍ َٚامٝل ٢ٔ ايٜؿِشَؿا٤ٔ  ٢َٗ َع ِٓ ًٜا٠ٜ َت ٕٖ ايٖك ، ٚقٛي٘ {45ايعٓهبٛت:} إ٢

: (( مل تٓٗ٘ ق٬ت٘ عٔ ايؿشؿا٤  ٚاملٓهط مل ٜعزز َٔ اهلل إ٫ َٔ

إشا نإ ّٜٛ قّٛ )) :، ٚضز يف ايكّٛ قٛي٘ )ضٚاٙ ايٛدلاْٞ( ((بعسٟا

ؾًٝكٌ إْٞ  ٘ أسس أٚ قاتًٜ٘طؾح ٫ٚ ٜكدب، ؾإٕ غآبأسسنِ ؾ٬ 

ُْٗط اٜؿٗر :ٚٚضز يف اؿر قٛي٘ تعاٍ، )َتؿل عًٝ٘( ((قا٥ِ ََاْت ٜأِؾ ًٛٝ  ََِع

ِٔ َُ ٖٔ ٜؾَطَض ٜؾ ٢ٗ ًٜا اٜؿٖر ٔؾٝ ٍَ َٜٚيا ٝؾُػَٛم َٜٚيا َضٜؾَح ٜؾ ََا اٜؿٚر ٔؾٞ ٔدَسا َٚ 

ًٝٛا ِٔ َتٞؿَع ِٝط٣ َٔ ُ٘ َخ ُِ ًٜ ُٖٚزٚا اهلٝل َِٜع ٕٖ ََٚتَع َِٝط ٜؾإ٢ ٣َٛ ايٖعأز َخ ٢ٕ ايٖتٞك  َٜا َٚاٖتٝكٛ

َٔ سر ؾًِ ٜطؾح ٚمل ٜؿػل )) : ٚقٛي٘ ،{197:ايبكط٠} اٜ٭ٞيَبأب ٝأٚٔيٞ

 .)َتؿل عًٝ٘( ))ع نّٝٛ ٚيست٘ أَ٘ضد

 :قؿات املػًِ

 بٗا اإلْػا١ٕٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُتع خ٬قَٔ أِٖ ايكؿات ا٭إٕ 

 : ٘ َا ٜأتٞأخ٬قيٝهٕٛ َػًُٟا يف 

 إٔ ٜتٛضع اإلْػإ عٔ احملاضّ  :ايتٛضع عٔ ايؿبٗات

: ٜٚتشٛط َٔ ايؿبٗات ٚشيو اَتجا٫ٟ يكٍٛ ايطغٍٛ 



 

َؿتبٗات ٫ ٜعًُٗٔ أَٛض اؿ٬ٍ بٌ ٚاؿطاّ بٌ ٚبُٝٓٗا ))

ؾُٔ اتك٢ ايؿبٗات اغتدلأ يسٜٓ٘ ٚعطن٘. . نجرل َٔ ايٓاؽ

سٍٛ  نايطاعٞ ٜطع٢، َٔ ٚقع يف ايؿبٗات ٚقع يف اؿطاّٚ

ٕ ٚإ ٢ٓ اهلل قاضَ٘. أ٫ٕ ٚإ اؿ٢ُ ٜٛؾو إٔ ٜطتع ؾٝ٘. أ٫

، ٚإشا ؾػست ػس َهػ١ إشا قًشت قًض اؾػس نً٘يف اؾ

أضؾع  أَا .)َتؿل عًٝ٘( ((أ٫ ٖٚٞ ايكًب ،ؾػس اؾػس نً٘

٫ ٜبًؼ )): يف سسٜج٘ شنطٙ ضغٍٛ اهلل َػتٜٛات ايٛضع  ؾُا 

ست٢ ٜسع َا ٫ بأؽ ب٘ سصضٟا مما ب٘ ٜهٕٛ َٔ املتكٌ ايعبس إٔ 

 .)ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((بأؽ

 إٔ ٜػض بكطٙ عٔ قاضّ اهلل، ؾإٕ ايٓعط  :غض ايبكط

... قاسب٘ يًٛقٛع يف اإلثِ ٚايعكٝإٜٛضخ ايؿ٠ٛٗ ٜٚػتسضز 

ٌِ :ٚشلصا سصض ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ ؾهٍٛ ايٓعط ؾكاٍ تعاٍ  ٝق

ٌَ ٔٓ َٔ ٪ُُِ ًٞ ِٔ َُٜػٗهٛا ٔي َٔ ِِ ٖٔ ، ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل {30:ايٓٛض}..ٜأِبَكاض٢

 :(("ٚقاٍايٓعط٠ غِٗ َٔ غٗاّ إبًٝؼ ،: "ٓٔ  يتػه

ٔٓ ،أبكاضنِ ٔٓأٚ  ،ؾطٚدهِ ٚيتشؿع )ضٚاٙ  ((اهلل ٚدٖٛهِ يٝهػؿ

 .ايٛدلاْٞ يف ايهبرل(

 ٜكٕٛ يػاْ٘ عٔ ؾهٍٛ ايه٬ّ أ :ًػإقٕٛ اي ٕ

ايًػٛ ٚؾشؿا٤ اؿسٜح ٚبصا٠٤ ا٭يؿاظ ٚايتعابرل ٚعٔ عُّٛ 

عًِ أْ٘ ٜٓبػٞ يهٌ ا" :ّ ايَٟٓٛٚاٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ... ٜكٍٛ اإل



 

ظٗطت  َٟاإ٫ ن٬ ،َهًـ إٔ وؿغ يػاْ٘ عٔ ْٝع ايه٬ّ

َٚت٢ اغت٣ٛ ايه٬ّ ٚتطن٘ يف املكًش١ ؾايػ١ٓ . ؾٝ٘ املكًش١

 .َهطٚٙأٚ  ، ٭ْ٘ قس هط ايه٬ّ املباح إٍ سطاّعٓ٘اإلَػاى 

ٚيكس ٚضزت  .ٚايػ١َ٬ ٫ ٜعسشلا ؾ٤ٞ"، ٚشيو نجرل يف ايعاز٠

ٝٓ أسازٜح نجرل٠ عٔ ضغٍٛ اهلل  ٔ َا هًب ايًػإ ع٢ً تب

ٌٖٚ ٜهب ايٓاؽ يف ))َٔ شيو قٛي٘:  ،قاسب٘ َٔ غ٤ٛ ٚب٤٬

ٚقٛي٘ ، )ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((؟ايٓاض ع٢ً ٚدِٖٛٗ إ٫ سكا٥س أيػٓتِٗ

)ضٚاٙ  ((إ ٫ٚ ايؿاسـ ايبص٧ٜإ ٫ٚ ايًٓعيٝؼ امل٪َٔ بايٛٓع))

َٔ نجط ن٬َ٘ نجط غكٛ٘، َٚٔ نجط ))ٚقٛي٘: ، ايذلَصٟ(

 ((ب٘أٍٚ  غكٛ٘ نجطت شْٛب٘، َٚٔ نجطت شْٛب٘ ناْت ايٓاض

 .)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ(

 :يف نٌ أسٛاي٘ زٕٚ إٔ ّٓع٘  ٟاٝٓٝٔإٔ ٜهٕٛ َس اؿٝا٤

شيو َٔ اؾطأ٠ يف اؿل... َٚٔ اؿٝا٤ عسّ ايتسخٌ يف ؾ٪ٕٚ 

 ،ايكٛتٚعسّ ضؾع  ،ٚغض ايبكط، ٚخؿض اؾٓاح ،اٯخطٜٔ

... ٚيكس ضٟٚ عٔ ضغٍٛ اهلل ٚايكٓاع١ َٚا ؾاب٘ شيو َٔ خكاٍ

 ٍٛأْ٘ نإ أؾس سٝا٤ّ َٔ ايعصضا٤ يف خسضٖا... ٚنإ ٜك: 

 ،ؾأؾهًٗا قٍٛ ٫ إي٘ إ٫ اهلل .بهْع  ٚغتٕٛ ؾعب١ اإلّإ))

 ((اإلّإط١ ا٭ش٣ عٔ ايٛطٜل. ٚاؿٝا٤ ؾعب١ َٔ إَاٚازْاٖا 



 

سكٝك١ اؿٝا٤ خًل "ٚيكس قاٍ ايعًُا٤ يف اؿٝا٤: ، )َتؿل عًٝ٘(

 ."ٜبعح ع٢ً تطى ايكبٝض، ّٚٓع َٔ ايتككرل يف سل شٟ اؿل

 اؿًِ ٚايكدل:

إٕ َٔ أبطظ ايكؿات اييت هب إٔ تتٛؾط يف املػًِ قؿ١ ايكدل 

ٚططٜل ايسع٠ٛ قؿٛف  ،ٚاؿًِ ؾايعٌُ يإلغ٬ّ ّت٤٢ً باملهاضٙ

نًٗا َٔ  رل ٚايػدط١ٜؾاإلٜصا٤ ٚايبٛـ ٚا٫تٗاّ ٚايتعٝ ،باملكاعب

ايعكبات اييت تعزسِ يف ٚد٘ ايعاًٌَ نُٝا تجبط ُُِٖٗ ٚتؿٌ 

 ... كطؾِٗ عٔ ايسع٠ٛ إٍ اهللسطنتِٗ ٚت

 إٔؾعًٝ٘  قعب املُٗات.أايساع١ٝ َٔ ا٭ر  ١َُٗ إَٔٔ ٖٓا ٜتبٌ 

كتًـ أَعدتِٗ  وٌُ ايسع٠ٛ إٍ ايٓاؽ نٌ ايٓاؽ، ع٢ً

قٌ ٚإٍ إٍ ايعا ،... وًُٗا إٍ اؾاٌٖ ٚايعاملٚعكٛشلِ ٚطباعِٗ

... ثِ عًٝ٘ بايتايٞ ٌإٍ اشلاز٤٣ ٚاملٓؿع ،إٍ املطٕ ٚاملتشذط ،ايعاطؿٞ

واٍٚ ٚ ،ٜػعِٗ ْٝعٟاٚإٔ  ىاطب ايٓاؽ ع٢ً قسض عكٛشلِ، إٔ

ٖٚصا ٚسسٙ عاد١ إٍ طاق١ ند١ُ .. .ْٝعٟاايسخٍٛ إٍ ْؿٛغِٗ 

  .ًِٞايكدل ٚايتشٌُ ٚأؿَٔ 

ٚشلصا ناْت ايتٛدٝٗات ايكطآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ تؿٝض باؿح ع٢ً 

 ايتشًٞ بايكدل ٚاؿًِ  ٚا٭ْا٠. 

 :ؾُٔ ايتٛدٝٗات ايكطآ١ْٝ (1)



 

ِٔـ  َُ ٕٖ َٜٚغٜؿَط َقَبَط َٜٚي ِٔ َشٔيٜو إ٢ ُٔ ٢ّ ٜي َُٛض٢ َعِع  .{43:ايٗؿٛض٣}اٝ٭

ٌَ ايٖكٞؿَض ٜؾاِقٜؿض٢ ..ـ  ُٝٔ  . {85:اؿذط} اٜؾ

َُا.. ـ ْٖ َٛؾ٢٤ إ٢ ُٜ َٕ ِِ ايٖكأبُطٚ ُٖ ِٝط٢ ٜأِدَط  .{10:ايٗعَط} ٔسَػإب ٔبَػ

َِٝعٝؿٛا..ـ  َِٝكٜؿُشٛا َٚٞي َٕ ٜأٜيا َٚٞي ِٕ ُتٔشٗبٛ ِِ اهلٝل َِٜػٔؿَط ٜأ  .{22:ايٓٛض} ..ٜيٝه

ُِ َٚإ٢َشا ـ ُٗ َٕ َخاٜطَب ًٛٝ ٖٔ َّا ٜقاٝيٛا اٜؾا ًٜا  .{63:ايؿطقإ} َغ

  :( َٚٔ ايتٛدٝٗات ايٓب2١ٜٛ)

  .((إٕ ايعبس يٝسضى باؿًِ زضد١ ايكا٥ِ ايكا٥ِ))ـ 

 :قايٛا ؟ٜٚطؾع ب٘ ايسضدات ،ٝإٓبأ٫ أْب٦هِ َا ٜؿطف اهلل ب٘ اي))ـ 

ٚتعؿٛ عُٔ  ،ع٢ً َٔ دٌٗ عًٝو ؼًِ :ْعِ ٜا ضغٍٛ اهلل. قاٍ

  .((ٚتكٌ َٔ قٛعو ،ٚتعٛٞ َٔ سطَو ،ظًُو

َٓاز أٜٔ أٌٖ  إشا ْع اهلل اـ٥٬ل ْاز٣)) :ـ قاٍ ضغٍٛ اهلل 

 ،ًٝٓٛكٕٛ  غطاعٟا إٍ اؾ١ٓؾ ،ؾٝكّٛ ْاؽ ِٖٚ ٜػرل :قاٍ ؟ايؿهٌ

إشا ظًُٓا  نٓا  :َٚا ؾهًهِ؟ ؾٝكٛيٕٛ :ؾٝكٛيٕٛ ،ؾتتًكاِٖ امل٥٬ه١

زخًٛا اؾ١ٓ ؾٓعِ أدط ا :ٚإشا أغ٤ٞ إيٝٓا سًُٓا. ؾٝكاٍ شلِ ،قدلْا

 .((ايعاًٌَ

 َٚٔ ايتٛبٝكات ايٓب١ٜٛ:  (3)



 

أضٜس  ٚاهلل إٕ ٖصٙ يكػ١ُ َا عسٍ ؾٝٗا َٚا) :*ّٜٛ سٌٓ قاٍ ضدٌ

ضسِ اهلل َٛغ٢ قس أٚشٟ )) :ؾكاٍ . ؾأخدل ضغٍٛ اهلل (بٗا ٚد٘ اهلل

 .((بأنجط َٔ ٖصا ؾكدل

َٜٟٛا إٍ املػذس ٚعًٝ٘ بطز  زخٌ ضغٍٛ اهلل  *ٚعٔ أْؼ قاٍ:

ؾأتاٙ أعطابٞ َٔ خًؿ٘ ؾأخص ظاْب ضزا٥٘  ايكٓع١ لطاْٞ غًٝغ 

 أعٛٓا َٔ :ٜا قُس" :، ؾكاٍيف عٓل ايطغٍٛ  ست٢ أثطت ايكٓع١

 .((َطٚا ي٘(( :اهلل ايصٟ عٓسى. ؾايتؿت ضغٍٛ اهلل ؾتبػِ ٚقاٍ َاٍ

 ،ٜا قُس : إٔ أعطابٟٝا قاٍ يًطغٍٛ  أخطز أبٛ ٖطٜط٠*

. أبٝو َٔ َايو ٫ٚ َٔ َاٍ ًٓين ع٢ً بعرلٜٔ ؾإْو ٫ ؼًُينا

َط ضغٍٛ اهلل ي٘ عٌُ أ٘ ؾآطت ضقبت٘. ؾأزضنٚدصب بطزا٥٘ سٌ 

 ؾعرل ٌٚٓ ُط.

أٟ تهًُِٗ "َطأ٠ ناْت تطاؾح ايطداٍ إٔ ا :خطز ايٛدلاْٞأٚ*

 :ؾكايت ،ؾُطت بايٓيب ٖٚٛ ٜأنٌ ثطٜسٟا ع٢ً ا٭ضض "بص٦ٜٟا َٟان٬

 اْعطٚا إيٝ٘ هًؼ نُا هًؼ ايعبس ٜٚأنٌ نُا ٜأنٌ ايعبس. 

 طاب٠١إٕ يٞ  ٝق ،ٜا ضغٍٛ اهلل ،ضد٬ٟ قاٍ إٔ  *ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠

ُٗ ٚأسًِ عِٓٗ  ،سػٔ إيِٝٗ ٜٚػ٦ٕٝٛ إيٞٚٝأ ،ٜٚكٛعْٛٞ ِِأقً

ِا تػؿِٗ املٌ ي٦ٔ نٓت نُا قًت ؾهأ)) : ؾكاٍ .ٚهًٕٗٛ عًٞ



 

٫ٚ ٜعاٍ َعو َٔ اهلل ظٗرل عًِٝٗ َا  (أٟ ػعًِٗ ٜػؿٕٛ ضَازٟا)

 . ((زَت ع٢ً شيو

ِٓ  يعُط بٔ اـٛاب *قٛي١ ايطغٍٛ  بهطب عٓل  ٚقس ٖ

)إْهِ بين  :ايٝٗٛزٟ ايصٟ دا٤ ٜكانٞ ايطغٍٛ َاٍ ي٘ عٓسٙ ٜٚكٍٛ

ب تٛايب٘ عػٔ ايًٛ إٔنإ عًٝو )) :ؾكاٍ (َٓاف قّٛ ٌَٛعبس 

 ...((عُط زا٤ ٜاٚتٛايبين عػٔ ا٭

نإ ٜتٓكٌ بٌ ايكط٣ يًسع٠ٛ  عًٝ٘ ايػ٬ّ عٝػ٢ إٔضٟٚ ٚ *

ؾهإ ٜكٍٛ يًٓاؽ خرلٟا ؾٝكٛيٕٛ ي٘  (ضٜٛٙسٛا)إٍ اهلل َٚع٘ أقشاب٘ 

ؾطٟا ٜٚػبْٛ٘ ٜٚؿتُْٛ٘. ؾتعذب اؿٛاضٜٕٛ َٔ أَطٙ ٚغأيٛٙ عٔ غط 

  .(نٌ ٜٓؿل مما عٓسٙ) :شيو ؾكاٍ

باؿًِ نٌ ٖصٙ ايؿٛاٖس ٚغرلٖا ت٪نس نطٚض٠ ؼًٞ ايسعا٠ 

أٚ  ٚايكدل ٚايكؿض ٚغاق١ إشا نإ اإلٜصا٤ َٔ شٟٚ ايكطب٢

ؾإٕ شيو ٜٛضخ احملب١  ،اـ٬ٕ ٚاإلخٛإأٚ  ،ا٭قشاب ٚا٭سباب

 ... ٚسػب٘ أْ٘ وكل ضنا٤ اهلل ،٬فٚا٭يؿ١ ٜٚعٌٜ ايؿكام ٚاـ

 ٜكٍٛ اؿل ٚيٛ ع٢ً ْؿػ٘ ،ٜهٕٛ قازقٟا ٫ ٜهصب إٔ *ايكسم:

... ٚايهصب َٔ أبؿع اـكاٍ ٚأضششلا ١ ٥٫ِزٕٚ إٔ ىؿ٢ يف اهلل يَٛ

ٛٓٚايت ،ٖٚٛ َسخٌ إٍ نجرل َٔ املعايل ايؿٝٛا١ْٝ ِ ايهصب ط َٔ ملَٜش

هػب ايٓؿؼ َٓاع١ تكٝٗا ٚغٛغات ايؿٝٛإ ٚإيكا٤ات٘ ٚتبكٞ ع٢ً ُٜ



 

ٛٓق ِٛ ايٓؿؼ ٜٚػتصٍ ؾدك١ٝ ٖا. ؾايهصب وؿا٥ٗا ْٚكا٥ٗا ٚزل

ٚاعتدلٙ آؾ١ َٔ اٯؾات ايًع١ٓٝ. ... ٚشلصا سطّ اإلغ٬ّ ايهصب اإلْػإ

 ٜٗسٟ إٍ ايدلٕ ٚإ إٕ ايكسم ٜٗسٟ إٍ ايدل)) : ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل

 ايهصبٕ ٚإ ايطدٌ يٝكسم ست٢ ٜهتب عٓس اهلل قٓسٜكٟا،ٕ ٚإ اؾ١ٓ،

ايطدٌ يٝهصب ٕ ٚإ ،ايؿذٛض ٜٗسٟ إٍ ايٓاضٕ ٚإ ،ايؿذٛض ٜٗسٟ إٍ

 .)َتؿل عًٝ٘( ((ست٢ ٜهتب عٓس اهلل نصابٟا

 

٫  ،انعٟا ٚغاق١ بٌ إخٛاْ٘ املػًٌُٜهٕٛ َتٛ إٔ :*ايتٛانع

 ٔإ ٜػتعٝص باهلل َن ... ٚايطغٍٛ ٜؿطم يف شيو بٌ غين ٚؾكرل

٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ َٔ نإ يف قًب٘ )): ْؿد١ ايهدلٜا٤. ٚنإ ٜكٍٛ

ايعع إظاضٟ )) :ٚوسخ عٔ ضب٘ ؾٝكٍٛ ،)ضٚاٙ َػًِ( ((شض٠ َٔ ندلَجكاٍ 

 .)ضٚاٙ َػًِ( ((ؾُٔ ٜٓاظعين يف ٚاسس َُٓٗا ؾكس عصبت٘ايهدلٜا٤ ضزا٥ٞ ٚ

ٚشيو إَتجا٫ٟ *ادتٓاب ايعٔ ٚايػٝب١ ٚتتبع عٛضات املػًٌُ: 

َٗا َٜا :يكٍٛ اهلل تعاٍ ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا اي٤ٔصٜ ََ ُٓٔبٛا ٜآ َٔ ٜنٔجرّلا اِدَت َٔ ٚٔ ٕٖ ايع٤  إ٢

ٔٚ َبِعَض ِْ ايع٤ ِِ َِٜػَتِب َٜٚيا َتَذٖػُػٛا َٜٚيا إ٢ِث ُٜٔشٗب َبِعّها َبِعُهٝه ِِ ٜأ  ٜأَسُسٝن

ِٕ ٌَ ٜأ َِ َٜٞأٝن ٘ٔ ٜيِش ِّٝتا ٜأٔخٝ ََ ُٙ ُُٛ ُِٖت ٕٖ اهلٜل َٚاٖتٝكٛا ٜؾٜهط٢ ٖٛاْب اهلٜل إ٢  َت

ِْ َٔ ،{12:اؿذطات}َضٔسٝ َٕ َٚاي٤ٔصٜ ٌَ ُِٜ٪ُشٚ ٔٓ َٔ َٓأت امٝلِ٪ َٔ ِٝط٢ َٚامٝلِ٪  ََا ٔبَػ

ًٝٛا ٜؾٜكٔس اٞنَتَػُبٛا َُ ّْا اِسَت َِٗتا ُّا ُب ّٓا َٚإ٢ِث ، ٚإَتجا٫ٟ {58:ا٭سعاب}َُٔبٝ

ٜا َعؿط َٔ آَٔ بًػاْ٘ ٚمل ٜسخٌ اإلّإ إٍ )) :يكٍٛ ايطغٍٛ 



 

ؾإْ٘ َٔ ٜتتبع عٛض٠ أخٝ٘  ،قًب٘ ٫ تػتابٛا املػًٌُ ٫ٚ تتبعٛا عٛضاتِٗ

 .)ضٚاٙ أبٛ زاٚٚز( ((املػًِ ٜؿهش٘ اهلل ٚيٛ يف عكط زاضٙ

ٜهٕٛ دٛازٟا نطّٟا باش٫ٟ ْؿػ٘ َٚاي٘ يف  إٔ :ٚايهطّ *اؾٛز

عاٌَ  َعٗا بايسٜٓاض بطظ َا ٜهؿـ ؾض ايٓؿٛؽ ايتَٚٔ أ .غبٌٝ اهلل

قسسٗا  ت تساعت ٚغكٛت يس٣اَات ٖٚاَا.. ؾهِ َٔ َكٚايسضِٖ.

َٔ اٯٜات تت٬ظّ  ٚيف ايكطإٓ ايهطِٜ عؿطات... ع٢ً ظْاز ايتعاٌَ املازٟ

ُٖا ؾٝٗا قؿات اإلّإ َع  قؿ١ اإلْؿام َٔ َٚ ِِ ُٖ َٓا َٕ َضَظٞق ِٓٔؿٝكٛ ُٜ 

ََا .. )عؿطات اٯٜات ايكطآ١ْٝ( ،{3:ايبكط٠} ِٓٔؿٝكٛا َٚ ِٔ ُت ِٝط٣ َٔ ِِ َخ ِْٝؿٔػٝه ًٜٔأ ََا ٜؾ َٚ 

َٕ ِٓٔؿٝكٛ ٘ٔ اِبٔتَػا٤َ إ٢ي٤ا ُت ََا اهلٔل َِٚد ِٓٔؿٝكٛا َٚ ِٔ ُت ِٝط٣ َٔ َٖٛف َخ ُٜ ِِ ِٝٝه ِِ إ٢ٜي ُِْت  ٜيا َٜٚأ

َٕ ُُٛ ًٜ : قٍٛ ايطغٍٛ ٚيٝػُع املُػهٕٛ ا٭ؾشا٤ ،{272:ايبكط٠}ُتٞع

 :سسُٖاؾٝكٍٛ أٜٓع٫ٕ  َا َٔ ّٜٛ ٜكبض ايعباز ؾٝ٘ إ٫ ًَهإ))

)َتؿل  ((ٜٚكٍٛ اٯخط: ايًِٗ أعط ممػهٟا تًؿٟا ،عط َٓؿكٟا خًؿٟاايًِٗ أ

 .عًٝ٘(

ٚتطْاْٟا ؾعًٟٝا إٔ ٜهٕٛ قس٠ٚ سػ١ٓ بٌ ايٓاؽ  ٫ آخطٟا ،خرلٟاأ*ٚ

اإلغ٬ّ ٚآزاب٘ يف َأنً٘ َٚؿطب٘ ًَٚبػ٘ ٚن٬َ٘ ٚغ٬َ٘  ملباز٨

)ايهتب املطؾش١ يًكطا٠٤ ٚايتسبط يف  .ٚغؿطٙ ٚسهطٙ ٚيف ناؾ١ سطنات٘ ٚغهٓات٘

 ،إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ )اؾع٤ اـام باٯزاب اإلغ١َٝ٬( ـخًل املػًِ يًػعايٞ ـ ٖصا املٛنٛع: ضٜاض ايكاؿٌ 

 .(سٝا٠ ايكشاب١

 

 

 

 



 

 

 

 

 ضابعٟا

 ًٖٞ  ٚبٝيتأَػًُٟا يف أنٕٛ  ٕأ

 

  َػ٪ٚي١ٝ ايعٚاز 

 َػ٪ٚي١ٝ َا بعس ايعٚاز 

 ٫ٚزَػ٪ٚي١ٝ تطب١ٝ ا٭  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 َػًُٟا يف أًٖٞ ٚبٝيتأنٕٛ  إٔ

ضغاي١ يف هعٌ َين قاسب  إٔٞ يإلغ٬ّ هب إٕ اْتُا٥

ٚؾل ٖصٙ  ٌ سٝاتٞ ـ َٛد١ٟٗسٝاتٞ ـ ن هعٌ إٔ... بٌ هب اؿٝا٠

 ... ايطغاي١

ٞٓ  ٞ يإلغ٬ّ ٜؿطضاْتُا٥ؾإشا نإ  إٔ أنٕٛ َػًُٟا يف عً

ٞٓ  ؾإْ٘ ٜؿطض ،اأخ٬قْؿػٞ عكٝس٠ ٚعباز٠ ٚ عٌُ نصيو إٔ أعً

 ...ًُٟاَػ ؾٝ٘ أعٝـيٝهٕٛ اجملتُع ايصٟ 

... ٚسسٟ زِٚا اٖتُاّ َٔ سٛيًُٟٞا َػأنٕٛ  إٔ إْ٘ ٫ ٜهؿٞ

يبؿط١ٜ ـ ايٓؿؼ أَ اٯثاض اييت  ٜبعجٗا اإلغ٬ّ ٜٚػهبٗا يف  إٔشيو 

ٖتُاّ باٯخطٜٔ ٚزعٛتِٗ ٚايٓكض شلِ سػٓت ـ ا٫إٕ ٖٞ آَٓت ٚأ

َط أَٔ بات ٚمل ٜٗتِ ب)): َكساقٟا يكٍٛ ايطغٍٛ ٚايػرل٠ عًِٝٗ 

  .((املػًٌُ ؾًٝؼ َِٓٗ

ٞٓ  تبٔ ٖٓا تذلَٚ ٖٞ َػ٪ٚي١ٝ إقا١َ  ،َػ٪ٚي١ٝ دسٜس٠عً

 ... ٚي١ٝ ٌٓ اإلغ٬ّ إٍ اجملتُعَٚػ٪ ،اجملتُع املػًِ

ٚأٍٚ خ٠ٛٛ يف ٖصا اجملاٍ ـ ٖٚٞ اـ٠ٛٛ ايٛبٝع١ٝ ـ إٔ ٜهٕٛ بٝيت 

إٍ  )فتُعٞ ايكػرل(... ٌٓ ضغاي١ اإلغ٬ّ إٍأ إَٔػًُٟا... 

تٗذ٘ اْقطب ٖٚٛ َا ثِ ا٭قطب ؾا٭ .ٟأ٫ٚز أًٖٞ... إٍ ظٚديت... إٍ

َٔ   يف بس٤ ايسع٠ٛ  ضغٍٛ اهلل  َٔ  َٕ ّٗا ٜآَخَط ٜؾَتٝهٛ َََع اهلٔل إ٢ٜي ًٜا َتِسُع  ٜؾ



 

ٌَ ٌَامٝلَعٖصٔب ِْٔصِض َعٔؿرَلَتٜو اٜ٭ٞقَطٔب ٢ٔ اٖتَبَعٜو َٜٚأ َُ َٓاَسٜو ٔي َٚاِخٔؿِض َد

ٌَ ٔٓ َٔ َٔ امٝلِ٪ َٔ {:215:214:213ايؿعطا٤} . 

َباؾط٠  (ْؿػ٘)تعٗس إٍ املػًِ بعس  (١َُٗ)أٍٚ  َٚٔ ٖٓا ناْت

َٗا  :ٙ بسيٌٝ قٛي٘ تعاٍأ٫ٚزًٖ٘ ٚبٝت٘ ٚػاٙ أ تٖ٘ٞ َػ٪ٚيٝ ٜٗ َٜا ٜأ

َٗا  ِٝ ًٜ َٚأؿَذاَض٠ٝ َع ٖٓاُؽ  َٖا اي َٚٝقُٛز َْاّضا   ِِ ًٔٝٝه ِٖ َٜٚأ  ِِ ِْٝؿَػٝه ُٓٛا ٝقٛا ٜأ ََ َٔ ٜآ اي٤ٔصٜ

 َٕ َِٜعُكٛ ًٜاظ٠ ٔؾَساْز ٜيا  ًٜا٥ٜٔه٠١ ٔغ َََٕ ََُطٚ ٪ُِٜ ََا   َٕ ًٛٝ َٜٞؿَع َٚ  ِِ ُٖ َََط ََا ٜأ  اهلٜل 

  .{6ايٖتشطِٜ:}

 َػ٪ٚي١ٝ ايعٚاز:*

 إٕ اإلغ٬ّ نُٝا ٜػاعسْٞ ع٢ً ايٓذاح يف إْؿا٤ ايبٝت املػًِ

تػٌٗ َُٗيت  أغبابايٛطٜل، ٚأؾاض إٍ ١ًْ عٛاٌَ ٚ ع٢ً زيين

  :َٓٗا ،ٚؼكل غاٜيت

... إللاب شض١ٜ املػًِ. أٟ إلْؿا٤ ايبٝت .*إٔ ٜهٕٛ ظٚادٞ هلل.

 ؼكل تٛايس اشلسا١ٜ ٚإغتُطاضٖا١ْ َٚاقاؿ١ تهًٛع عٌُ ا٭

َبِعض٣ ِٔ َٔ َٗا  ١ٟٖٜ َبِعُه  .{34آٍ عُطإ:}ُشٚض

ـٓ*إٔ ٜه بكطٟ ٚأسؿغ ؾطدٞ  ٕٛ َٔ َكاقس ظٚادٞ إٔ أع

 تكٞ اهلل ضبٞ.ٚأ

اجملاٖس  ،ث٬ث١ سل ع٢ً اهلل عِْٛٗ)) :ٚيف ٖصا ٜكٍٛ ايطغٍٛ 

ٚايٓانض ايصٟ ٜطٜس  ،ٚاملهاتب ايصٟ ٜطٜس ا٭زا٤ ،يف غبٌٝ اهلل



 

َٔ تعٚز ؾكس اغتهٌُ ْكـ زٜٓ٘ )) :ٜٚكٍٛ، )ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((ايعؿاف

 .)ضٚاٙ ايٛدلاْٞ يف ا٭ٚغط( ((ؾًٝتل اهلل يف ايٓكـ ايباقٞ

سػٔ اختٝاض ظٚديت ٚؾطٜه١ سٝاتٞ ٚضؾٝك١ زضبٞ يكٍٛ *إٔ أ

اؽ" ٚيف "زغٚيف ضٚا١ٜ  ((اعيٓٛؿهِ ؾإٕ ايعطم ْع ؽرلٚا)) :ايطغٍٛ 

٫ )) ،)ضٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚاؿانِ( ))ؾاْهشٛا ا٭نؿا٤ ٚأْهشٛا إيِٝٗ((ضٚا١ٜ 

دٖٛٔ ٫ٚ تعٚ ،ٜٗٔزايٓػا٤ ؿػٓٗٔ ؾعػ٢ سػٓٗٔ إٔ ٜط تعٚدٛا

 ،ٚيهٔ تعٚدٗٔ ع٢ً ايسٜٔ ،تٛػٝٗٔ إٔ ؾعػ٢ أَٛاشلٔ َٔٛاشل٭

 .)ضٚاٙ ابٔ َاد٘(  ((أؾه١ٌ خطَا٤ خطقا٤ شات زٜٔ َٚ٭

.. ْتكاَ٘ٚأتكٞ غدٛ٘ ٚا ،يف شيو َط اهللكايؿ١ أ*إٔ أسصض َٔ 

... َٚٔ ش٫ٟ إ٫ اَطأ٠ يععٖا مل ٜعزٙ اهللَٔ تعٚز ": ؾكس قاٍ ايطغٍٛ 

ؿػبٗا مل ٜعزٙ اهلل  ... َٚٔ تعٚدٗاا ملاشلا مل ٜعزٙ اهلل إ٫ ؾكطٟاتعٚدٗ

ٜطز بٗا إ٫ إٔ ٜػض بكطٙ ٚوكٔ ... َٚٔ تعٚز إَطا٠ مل إ٫ زْا٠ٟ٤

)ضٚاٙ ايٛدلاْٞ يف  ((باضى اهلل ي٘ ؾٝٗا ٚباضى شلا ؾٜٝ٘كٌ ضٓ٘، أٚ  ؾطد٘

 .(ا٭ٚغط

  :*َػ٪ٚي١ٝ َا بعس ايعٚاز

ع١ َػ٪ٚيٝيت ين َٔ َتابٝؿسػٔ اختٝاضٟ يعٚديت ٫ ٜعإٔ أ

تبسأ َٓص  ايًشع١  .. بٌ إٕ املػ٪ٚي١ٝ ايهدل٣ػاٖٗا بعس ايعٚاز.

ٞٓ  ٔ ٖٓا تذلتب... َٚا٭ٍٚ يعٚادٞ  : ١ًْ تبعات َٓٗاعً



 

بٝين ٚبٝٓٗا يتتشكل ايجك١  ،ٚأنطّ َعاًَتٗا ،سػٔ إيٝٗاأ*إٔ 

ْا خرلنِ خرلنِ خرلنِ ٭ًٖ٘ ٚأ)): ؼكٝكٟا يكٍٛ ايطغٍٛ

ِٗ أنٌُ امل٪ٌَٓ إّاْٟا اسػٓ)) :ٚقٛي٘ ،)ضٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚاؿانِ( ((٭ًٖٞ

 .)ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((ٟا ٚأيٛؿِٗ بأًٖ٘أخ٬ق

ٚإِا ... بٗا ع٢ً ع٬ق١ ايؿطاف ٚايؿ٠ٛٗ* إٔ ٫ تكتكط ع٬قيت 

ايؿهطٟ ٚايطٚسٞ  (اْؼايتذ)ٖصا ٚؾٛق٘ هب إٔ ٜتشكل بٝٓٓا قبٌ 

ْكطأ َعا... ْ٪زٟ بعض ايعبازات َعٟا... ْٓعِ ؾ٪ٕٚ ... ٚايعاطؿٞ

ؿٞ ... ؾيًُساعب١ ٚايًعبيٓا بعض ايؿطم  ... ثِ تهٕٛ ايبٝت َعٟا

ٜٛٔبِط  :فاٍ ايعباز٠ ٜكٍٛ اهلل تعاٍ َٚاِق ًٜا٠ٔ  ًٜٜو ٔبايٖك ِٖ َُِط ٜأ َٚٞأ

َٗا ِٝ ًٜ ٘ٔ  ،{132ط٘:}َع َِٓس َضٚب َٕ ٔع َٜٚنا َٚايٖعٜنا٠ٔ  ًٜا٠ٔ  ُ٘ ٔبايٖك ًٜ ِٖ َُُط ٜأ َٜٞأ  َٕ َٜٚنا

ٝ٘ا ، ٚيف فاٍ املساعب١ ٚايذلٜٚض عٔ ايٓؿؼ نإ {55َطِٜ:} ََِطٔن

تػابل ٚعا٥ؿ١ بايطنض: ٚيف فاٍ ايتعإٚ املٓعيٞ ٜ ايطغٍٛ 

  .عبا٤ نجرل٠ َٚٓٗا خكـ ايٓعآٍٜٗض بأ نإ ضغٍٛ اهلل 

َٓٗا َٚا مل ٜصنط ـ ـ َا شنط *إٔ تهتػب ع٬قيت َع ظٚديت 

ؾكس  ،سطّ اهللؾُٝا أٚ  ... ؾ٬ تهٕٛ ع٢ً سػاب اإلغ٬ّقؿ١ ايؿطع١ٝ

٠ يف َا ت٣ٛٗ إ٫ س ٜٛٝع اَطأَا َٔ أس)) :قٛي٘ ٚضز عٔ ضغٍٛ اهلل 

 .((نب٘ اهلل يف ايٓاض



 

)شنطٙ  ((سس بصْب ٜععِ َٔ دٗاي١ أ٫ًٖ٘ ًٜك٢ اهلل أ)) :ٚقٛي٘

 .قاسب ايؿطزٚؽ(

  .((تعؼ عبس ايعٚد١)) :ٚقاٍ

 

  :٫ٚزتٓا َعٟا يف تطب١ٝ ا٭َػ٪ٚيٝ*

... يف املطأ٠ ايكاؿ١... يف إختٝاض ايعٚاز ٕ ايٓذاح يفيف ايٛاقع إ

... ٜػاعس إٍ سس نبرل ع٢ً تطب١ٝ ْكٗاض ايعٚدٌ يف بٛتك١ اإلغ٬ّا

ايؿؿٌ يف ؼكٝل ايعٚاز  أَاايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ املٓؿٛز٠.  ٫ٚزا٭

ؾإٕ شيو ٜؿهٞ إٍ عٛاقب ًَٗه١  ،ٚغ٤ٛ اختٝاض املطأ٠ ،اإلغ٬َٞ

 ...ت نً٘ٓصض بؿط َػتٛرل يًبٜٝٚ

ٟ تٓاقض ٜكع يف سٝا٠  ايعٚدٌ غٝٓعهؼ تًكا٥ٝا ٚبؿهٌ إٕ أ

ِٗ ٚبايتايٞ غٝٛضث ،بٓا٤ ٚع٢ً ْؿٛغِٗب١ٝ ا٭َباؾط ٚغطٜع ع٢ً تط

يف ؼكٝل ٍٚ . يصيو نإ ايعاٌَ ا٭..طاؾاتمنجرلٟا َٔ ايعكس ٚا٫

... ؼكٝل إغ١َٝ٬ ايعٚاز نُا أغًؿٓاايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يٮبٓا٤ ٖٛ 

املػًِ ٖٞ إهاز ايصض١ٜ  ٠ ايبٝتط٠ املطد٠ٛ يٓؿأ١ إٔ ايجُٚاؿكٝك

٣ٔ ايكاؿ١  ُٝ َٓا ٝقٖط٠ٜ ٜأِع ٜٖأت َُٚشٚض َٓا  َٚأد ِٔ ٜأِظ َٔ َٓا  َِٖب ٜي َٓا  َٕ َضٖب َٜٝكٛٝيٛ  َٔ َٚاي٤ٔصٜ

َّا ََا ٌَ إ٢ ُُٖتٔك ًٞ َٓا ٔي ًٞ  {74ايؿطقإ:} َٚاِدَع



 

نإ ي٘ ايذلب١ٝ ايػ١ًُٝ ... ؾإٕ تٗٝأت ٚايٛيس ٜٛيس ع٢ً ايؿٛط٠

َٓشطؾٌ غسا عػب شيو أٚ  ْؿأ بٌ أبٜٛٔ َتٓاقهٌٕ ٚإ ...قاؿٟا

أٚ  ٜٗٛزاْٜ٘ٛيس ايٛيس ع٢ً ايؿٛط٠ ؾأبٛاٙ )): َكساقٟا يكٍٛ ايطغٍٛ 

 .)َتؿل عًٝ٘( ((ّذػاْ٘أٚ  ٜٓكطاْ٘

ٚع٢ً تٛؾرل  ،٫ٚزنس ع٢ً سػٔ تطب١ٝ ا٭شلصا ؾسز اإلغ٬ّ ٚأ

 ،ٚاملكَٛات ٚا٭دٛا٤ ٚاملٓاخات اييت ؼكل سػٔ ايذلب١ٝ غبابنٌ ا٭

)ضٚاٙ  ((ٜتكسم بكاع خرل ي٘ َٔ إٔ٭ٕ ٜ٪زب ايطدٌ ٚيسٙ )): ؾكاٍ 

)ضٚاٙ ((سػٔ أؾهٌ َٔ أزٕب ٣ٌٌ ٚايس ٚيسٟا َٔ ٞمَا ٜم)): ٚقاٍ ،ايذلَصٟ(

ٚقاٍ  ،)ضٚاٙ ابٔ َاد٘( ((سػٓٛا أزبِٗنِ ٚأأ٫ٚزأنطَٛا )) :ٚقاٍ،  ايذلَصٟ(

عًِ أٚ  داض١ٜ، إشا َات ابٔ آزّ اْكٛع عًُ٘ إ٫ َٔ ث٬خ: قسق١))

  .((قاحل ٜسعٛ ي٘ ٚيس أٚ ،ٜٓتؿع ب٘

 

 

 

 

 



 

 

 

 خاَػٟا

 ْتكط ع٢ً ْؿػٞأإٔ 

 

 أقٓاف ايٓاؽ 

  َكَٛات ايٓكط يف َعطن١ ايٓؿؼ 

  َٞعاٖط اإلْٗعاّ ايٓؿػ 

 ايتشكٔ َٔ َساخٌ ايؿٝٛإ أغباب 

 

 

 

 

 

 



 

 إٔ أْتكط ع٢ً ْؿػٞ

 

أٚ  تكط عًٝ٘،تٓأٚ  اإلْػإ يف قطاع َع ْؿػ٘ ست٢ ٜٓتكط عًٝٗا

إٍ إٔ ٜسضن٘ املٛت ٖٚٛ ع٢ً ، ٜبك٢ ايكطاع قا٥ُٟا، ٚاملعطن١ غذا٫ٟ

َٖا شيو ٖٛا ََا َغ َٚ َْٞؿؼ٣  ََٖٚا َٛا ََٚتٞك َٖا  َٗا ٝؾُذَٛض َُ َٗ ِٔ ٜؾٜأٞي ََ ًَٜض  ٜقِس ٜأٞؾ

َٖا َٖاَظن٤ا ِٔ َزٖغا ََ ، ٚإٍ ٖصا املع٢ٓ {10:9:8:7ايؿُؼ:} َٜٚقِس َخاَب 

ع٢ً ايكًٛب ناؿكرل عٛزٟا  تعطض ايؿً))بكٛي٘:  ٜؿرل ايطغٍٛ 

هطٖا ْهت أْٚأّا قًب  ، ؾأّا قًب أؾطبٗا ْهت ؾٝ٘ ْهت١ غٛزا٤،عٛزٟا

٢ أبٝض َجٌ ؾٝ٘ ْهت١ بٝها٤، ست٢ تكرل ع٢ً أسس  قًبٌ: عً

)اضبس ٚاضباز َجٌ آط ٚآاض، َٚعٓاٖا  ، ٚاٯخط أغٛز َطبازٟاايكؿا٠ ؾ٬ تهطٙ ؾت١ٓ

 .((٫ ٜعطف َعطٚؾٟا ٫ٚ ٜٓهط َٓهطا1/304) ؽ احملٝط اْعط ايكاَٛؾس٠ ايػٛاز َع تػدل 

 :يٓاؽ يف َعطن١ ايٓؿؼ أقٓاف ث٬ث١ٚا

ْتكطت عًِٝٗ أٖٛا٩ِٖ، ؾطنٓٛا إٍ ا٭ضض، ٚأخًسٚا قٓـ ا ـ1

، ٖٚ٪٤٫ ِٖ ايهؿط٠ َٚٔ ْٗر ْٗذِٗ ممٔ ْػٛا اهلل إٍ ايسْٝا

َِٜت :ٜكؿِٗ اهلل تعاٍ يف قطآْ٘ بكٛي٘ؿػِٗ، ٚأْؾأْػاِٖ   ٢ٔ ٜأٜؾَطٜأ ََ 

ُ٘ اٖتَدَص َٗ ُٙ إ٢ٜي َٛا َٖ ُ٘ ٤ً ٢ًٜ اهلٝل َٜٚأَن ٣ِ َع ًٞ َِ ٔع ٢ًٜ ََٚخَت ٘ٔ َع ُِٔع ٘ٔ َغ ًٞٔب ٌَ َٜٚق  ََٚدَع

٢ًٜ ٙٔ َع ٠َٟٚ َبَكط٢ ِٔ ٔغَؿا َُ ٘ٔ ٜؾ ِٗٔسٜ َٜ ِٔ ًٜا اهلٔل َبِعٔس َٔ َٕ ٜأٜؾ  . {23:اؾاث١ٝ}َتَصن٤ُطٚ



 

ٜٚكاضعٕٛ أٖٛا٤ِٖ... ؾٝٓتكطٕٚ  ،ؿػِٗأْـ ٚقٓـ هاٖسٕٚ 2

... ٜعكٕٛ اهلل ؾٝٓسَٕٛ خط٣. ى٦ٕٛٛ ؾٝتٛب٠ٕٛ ٜٚٓٗعَٕٛ أتاض

َٔ ٜٚػتػؿطٕٚ ًٝٛا إ٢َشا َٚاي٤ٔصٜ ِٚ ٜؾأسَؿ١ٟ ٜؾَع ُُٛا ٜأ ًٜ ِِ ٜظ ُٗ ِْٝؿَػ  اهلٜل َشٜنُطٚا ٜأ

ِِ ٜؾاِغَتِػٜؿُطٚا ٢ٗ ُْٛٔب ِٔ ٔيُص ََ َُْٛب َِٜػٔؿُط َٚ ِِ اهلٝل إ٢ي٤ا ايٗص ٢ًٜ ُٜٔكٗطٚا َٜٚي  ََا َع

ًٝٛا ِِ ٜؾَع ُٖ َٚ َٕ ُُٛ ًٜ  ٤٫ أؾاض إيِٝٗ ضغٍٛ اهلل ، ٖٚ٪{135:عُطإ آٍ} َِٜع

 .)ضٚاٙ أٓس())ٚخرل اـٛا٥ٌ ايتٛابٕٛ ،نٌ بين آزّ خٛا٤(( :بكٛي٘

إٕ إبًٝؼ )٘ قاٍ: أْ "ٖٚب بٔ َٓب٘"يف ٖصا املع٢ٓ عٔ  ٜط٣ٚٚمما 

أخدلْٞ عٔ طبا٥ع  ،ؾكاٍ ي٘ وٝٞ بٔ ظنطٜا ،يكٞ وٞ بٔ ظنطٜا

و َعكَٕٛٛ قٓـ َِٓٗ ؾِٗ َجً أَا :قاٍ إبًٝؼ ؟ابٔ آزّ عٓسنِ

ؾِٗ يف أٜسٜٓا نايهط٠ يف  :... ٚايكٓـ ايجا٫ْٞ ْكسض َِٓٗ ع٢ً ؾ٤ٞ

ـ ايجايح: ؾِٗ أؾس ... ٚايكٓؿػِٗأْأٜسٟ قبٝاْهِ ٚقس نؿْٛا 

سسِٖ ست٢ ْسضى سادتٓا َٓ٘ ثِ ٜؿعع ، ؾٓكبٌ ع٢ً أقٓاف عًٝٓاا٭

ٝأؽ َٓ٘ ... ؾ٬ مٔ َْٓ٘ٓا أزضنإٍ اإلغتػؿاض ؾٝؿػس ب٘ عًٝٓا َا 

 ... (٫ٚ مٔ ْسضى سادتٓا َٓ٘

 

 

 

 



 

  :َكَٛات ايٓكط يف َعطن١ ايٓؿؼ

 َؿطقٟا يكٍٛ ضغٍٛ اهللَا نإ سٟٝا ضقٝكٟا قاؾٟٝا قًبٟا  :*ايكًب

 :(( ٕيٝ٘ تعاٍ ... ؾأسبٗا إضن٘ آ١ْٝ ٖٚٞ ايكًٛبتعاٍ يف أهلل إ

، أقًبٗا يف ايسٜٔ))ؾكاٍ: ثِ ؾػطٖا  ،((قؿاٖا ٚأقًبٗاأضقٗا ٚأ

 .((أقؿاٖا يف ايٝكٌ، ٚأضقٗا ع٢ً اإلخٛإٚ

ٚقًب ايهاؾط أغٛز  ،ز ٜعٖطؾٝ٘ غطا قًب امل٪َٔ أدطز))ٚقٛي٘: 

 .أٓس()ضٚاٙ  ((َٓهٛؽ

َٔ إ٢َشا ُشٔنَط  .. :قًٛب امل٪ٌَٓ ؾٝكٍٛ إٓ ايهطِٜ ٜكٛضٚايكط اي٤ٔصٜ

ّْا َّا ِِ إ٢ ُٗ ُ٘ َظاَزِت َٜاُت ِِ ٜآ ٢ٗ ِٝ ًٜ َِٝت َع ًٔ َٚإ٢َشا ُت  ِِ ُٗ ًُٝٛب ًِٜت ٝق َٚٔد  ،{2ا٭ْؿاٍ:}..اهلٝل 

ِٔ   :بُٝٓا ٜكٛض قًٛب ايهاؾطٜٔ ؾٝكٍٛ َٜٚئه ٢َُ اٜ٭ِبَكاُض  َٗا ٜيا َتِع ْٖ ٜؾإ٢

ًُٝٛب اي٤ٔتٞ ٔؾٞ ايٗكُسٚض٢ ٢َُ ايٝك َٕ  :ٜٚكٍٛ ،{46اؿر:} َتِع ََٜتَسٖبُطٚ ًٜا  ٜأٜؾ

َٗا ًٕٝٛب ٜأٞقٜؿاٝي ٢ًٜ ٝق ِّ َع َٕ ٜأ  . {24قُس:} ايٝكِطٜآ

َكتبػٟا ايعًّٛ اييت بٗا  ،ممٝعٟا ،َسضنٟا ،َا نإ بكرلٟا :*ايعكٌ

 :ٜٓاٍ ايكطب َٔ اهلل ٜٚسضى ععُت٘ ٚقسضت٘ ٖٚٛ َٓاط قٛي٘ تعاٍ

اهلٜل َعع٢ْٜع ٜغٝؿْٛض ٖٕ َُا٤ُ إ٢ ًٜ ٙٔ ايُع ِٔ ٔعَبأز َٔ َِٜدَؿ٢ اهلٜل  َُا  ْٖ  . {28ؾاطط:}إ٢

َا خًل اهلل  )) :إٍ ق١ُٝ ٖصٙ ايٓع١ُ بكٛي٘ ٚيكس أؾاض ايطغٍٛ 

ٞٓ  ٚقٛي٘ إٍ ،)ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((ايعكٌنطّ عًٝ٘ َٔ خًكٟا أ بٔ أبٞ  عً

كطب ايٓاؽ إٍ اهلل تعاٍ بأْٛاع ايدل إشا ت)) :اهلل ٚدٗ٘طايب نطّ 



 

انتػب ضدٌ َجٌ ؾهٌ عكٌ ٜٗسٟ َا )) :ٚقٛي٘ ((ْت بعكًوؾتكطب أ

 .(احملدل)ضٚاٙ  (قاسب٘ إٍ ٖس٣ ٜٚطزٙ عٔ ضز٣(

 ،ٚإٍ ايتؿك٘ يف ايسٜٔ ،ٚيصيو زؾع اإلغ٬ّ إٍ ايعًِ ٚاملعطؾ١

ب٘ ع٢ً ايتُٝٝع بٌ اـرل  ٜػتعٌَا  غبابيٝأخص ايعكٌ َٔ ا٭

ّ  ٜؿكٗ٘ يف )َٔ ٜطز اهلل ب٘ ) :ؾكاٍ  ،ٚايؿط ٚاؿل ٚايباطٌ خرلا

ع٢ً ؾهٌ ايعامل ع٢ً ايعابس نؿهًٞ )) :ٚقاٍ ،(غبل شنطٙ) ((ايسٜٔ

ثط َٔ ق١ُٝ ٚأ ، نٌ شيو ملا يًعًِ)ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((قشابٞأز٢ْ ضدٌ َٔ أ

ٜـ اإلْػإ ع٢ً سكا٥ل ٖصا يف تعُٝل اإلّإ يف ايٓؿٛؽ  ٚيف تعط

 ...ايهٕٛ

 ،ٚاؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ،ؾعكٌ امل٪َٔ عكٌ ٚاع ّٝع بٌ اـرل ٚايؿط

ِٔ ٚاملعطٚف  ٚاملٓهط  ٭ْ٘ ٜٓعط ؾٝ٘ بٓٛض اهلل َٔ ٚضا٤ غذل ضقٝل ََ َٚ ِِ  ٜي

٢ٌ ُ٘ اهلٝل َِٜذَع َُا ُّْٛضا ٜي ُ٘ ٜؾ ِٔ ٜي   .{40:ايٓٛض}ُْٛض٣ َٔ

ْٚٛض ايعكٌ ٫ ٜٛؿ٦٘ إ٫ املعاقٞ ٚايسٚاّ عًٝٗا ٚاجملاٖط٠ بٗا 

َٔ قاضف شْبٟا ؾاضق٘ عكٌ ٫ )) :ٚعسّ ايتٛب١ َٓٗا يكٍٛ ايطغٍٛ 

ايؿٝاطٌ وَٕٛٛ ع٢ً قًٛب بين  إٔي٫ٛ )) :ٚقٛي٘ (،(ٜعٛز إيٝ٘ أبسٟا

 .(أٓس ضٚاٙ) (آزّ يٓعطٚا إٍ ًَهٛت ايػُٛات ٚا٭ضض(

ٚنٓت قس يكٝت  ،ملا زخًت ع٢ً عجُإ) :ٚعٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ

ؾكاٍ عجُإ  ،ٚتأًَت قاغٓٗا ،إَطأ٠ يف ططٜكٞ  ؾٓعطت إيٝٗا ؾعضٟا



 

عًُت إٔ ظْا  أَا ،ثط ايعْا ع٢ً عٜٝٓٝ٘سخٌ أسسنِ ٚأ :ملا زخًت

 :ؾكاٍ ؟ٚسٞ بعس ايٓيبأ :٭ععضْو؟ ؾكًتأٚ  يتتٛبٔ ؟ايعٌٝٓ ايٓعط

 . (ٚيهٔ بكرل٠ ٚبطٖإ ٚؾطاغ١ قازق١ ،٫

 

  :ْٗعاّ ايٓؿػٞا٫ َعاٖط

أٚ  كػٛ. ٚسٌ ٜٓٛؿ٤٢ عكًٜ٘أٚ  إٕ اإلْػإ سٌ ّٛت قًب٘

تتهاثط َساخٌ  ،... إْ٘ سٌ ٜٓٗعّ يف َعطنت٘ َع ايؿٝٛإؼٜعٜ

ٔ ابٔ آزّ َػط٣ ايؿٝٛإ ٜػطٟ َٚإٔ  ايػ٤ٛ إٍ ْؿػ٘ خاق١

 ايسَا٤!

ٚإٕ اإلْػإ سٌ تتشِٛ املكا١َٚ ٚاملٓاع١ ايٓؿػ١ٝ يسٜ٘ ٜكبض 

ََٛشايؿٝٛإ قطٜٓ٘  ُِ اِغَتِش ٢ٗ ِٝ ًٜ ُٕ َع ٜٛا ِٝ ِِ ايٖؿ ُٖ َِْػا  ٔشٞنَط ٜؾٜأ

ٍَ ، ٚإٍ ٖصا املع٢ٓ تؿرل اٯ١ٜ ايهط١ّ{19:اجملازي١}..اهلٔل َُا ٜقا  ٜؾٔب

ٞٔٓ َِٜت َٛ ٕٖ ٜأٞغ ِِ ٜيٜأٞقُعَس ُٗ َِ ٔقَطاٜطٜو ٜي ِٖ،{16:ا٭عطاف}امٝلِػَتٔكٝ ِِ ُث ُٗ ٖٓ َٝ ِٔ ٜيٜآٔت َٔ 

٢ٔ ِٝ ِِ َب ٢ٗ ِٜٔسٜ ِٔ ٜأ َٔ َٚ ِِ ٢ٗ ًٞٔؿ ِٔ َخ ِِ ََٚع ٢ٗ ْٔ َُا ِٜ ِٔ ٜأ ِِ ََٚع ٢ٗ ًٔ َُا٥ٔ  . {17:ا٭عطاف}َؾ

 ،أخٛط َا ٜكاب ب٘ املٓٗعَٕٛ ٖٛ َطض ايٛغٛغ١ٕ ٚإ ٖصا

ٜٛغٛؽ شلِ ايؿٝٛإ يف نٌ ؾإٔ َٔ ؾ٪ٕٚ سٝاتِٗ يٝكسِٖ عٔ 

إٕ ايؿٝٛإ قعس ٫بٔ آزّ )): غبٌٝ اهلل. ٚيف شيو ٜكٍٛ ايطغٍٛ 

زٜٓو ٚزٜٔ تػًِ ٚتذلى أ :... ؾكعس ي٘ بٛطٜل اإلغ٬ّ ؾكاٍبٛطم



 

أتٗادط؟  :ؾكاٍ ،... ثِ قعس ي٘ بٛطٜل اشلذط٠آبا٥و؟ ؾعكاٙ ٚأغًِ

 ،أتسع أضنو ٚزلا٤ى؟ ؾعكاٙ ٖٚادط. ثِ قعس ي٘ بٛطٜل اؾٗاز

٩ى ْػاأػاٖس ٖٚٛ تًـ ايٓؿؼ ٚاملاٍ ؾتكاتٌ ؾتكتٌ ؾتٓهض  :ؾكاٍ

: ؾُٔ ؾعٌ شيو ... ثِ قاٍ ايطغٍٛ ٜٚكػِ َايو؟ ؾعكاٙ ٚداٖس

ٚسبصا يٛ  ،(ٓػا٥ٞاي)ضٚاٙ  ((ؾُات نإ سكٟا ع٢ً اهلل إٔ ٜسخً٘ اؾ١ٓ

يف تؿػرل  (قك١ ايؿٝٛإ ٚضاٖب بين إغطا٥ٌٝ)ايكاض٤٣ ا٭ر  ٜطادع

ٍَ  قٛي٘ تعاٍ: ُٖا ٜنٜؿَط ٜقا ًٜ ٢ٕ اٞنٝؿِط ٜؾ َِْػا ًٞإ٢ ٍَ ٔي ٢ٕ إ٢ِش ٜقا ٜٛا ِٝ ٢ٌ ايٖؿ ََُج ٜن

ٌَ ُٔ ْٚٞ ٜأَخاُف اهلٜل َضٖب ايَعاٜي ِٜٓو إ٢ َٔ ْٚٞ َبط٤ْٟ٢   . {16اؿؿط:}إ٢

 

  :ايتشكٔ َٔ َساخٌ ايؿٝٛإ أغباب

اإلغ٬ّ نُٝا ٜػاعس اإلْػإ ع٢ً َٛاد١ٗ ايتشسٜات إٕ 

نجرل٠ تػاعسٙ ع٢ً أَٛض إٍ  ضؾسٙيؿٝٛا١ْٝ ٚاإليكا٤ات  اإلبًٝػ١ٝ أا

ع٢ً أعس٣ أعسا٥٘... ٚقس  َٔ ايػًب١ ايكُٛز يف املعطن١ ُٚهٓ٘

ٟ باب ٜأتٞ ْعطت ٚتؿهطت َٔ أ) :كاؿٌ بكٛي٘سس ايأًْٗا أ

 :باتٞ َٔ عؿط٠ أبٛؾإشا ٖٛ ٜأ ،ايؿٝٛإ إٍ اإلْػإ

 ...ؾكابًت٘ بايجك١ ٚايكٓاع١ ،ايعٔاؿطم ٚغ٤ٛ  :ٍٚا٭

كابًت٘ غٛف َؿاد٦ات ؾ ،سب اؿٝا٠ ٚطٍٛ ا٭ٌَ :ٚايجاْٞ

 ...املٛت



 

ابًت٘ بعٚاٍ ايٓع١ُ ٚغ٤ٛ ؾك ،طًب ايطاس١ ٚطًب ايٓع١ُ :ٚايجايح

 ...اؿػاب

 ...ؾكابًت٘ بامل١ٓ ٚخٛف ايعاقب١ ،ايعذبٚايطابع: 

ؾكابًت٘ َعطؾ١  ،١ إسذلاَِٗاإلغتدؿاف بايٓاؽ ٚق١ًٚاـاَؼ: 

 ...سكِٗ ٚسطَتِٗ

ايطن٢ بكػ١ُ اهلل تعاٍ ؾكابًت٘ بايكٓاع١ ٚ ،اؿػسٚايػازؽ: 

 ...يف خًك٘

 ...ؾكابًت٘ باإلخ٬م ،َٚسح ايٓاؽ ايطٜا٤ :ٚايػابع

اـًل ٚبكا٤ َا عٓس  ؾكابًت٘ بؿٓا٤ َا يف أٜسٟ ،ايبدٌ :ٚايجأَ

 ...اهلل تعاٍ

 ...ؾكابًت٘ بايتٛانعٚايهدل، ٚايتاغع: 

ٓس اهلل ٚايعٖس َا عٓس ؾكابًت٘ بايجك١ َا ع ،ايُٛع :ٚعاؾطٖا 

 ايٓاؽ...

تكا٤ غٗاّ َٚٔ ايتٛدٝٗات اييت أنس عًٝٗا اإلغ٬ّ نػبٌٝ ٫

... ٚقس ضٟٚ عٔ أبٞ شنط اهلل تعاٍ يف بس٤ نٌ عٌُ إبًٝؼ َٚها٥سٙ

ك٢ ؾٝٛإ امل٪َٔ ٚؾٝٛإ ايت) :ٖصا ايٓٛام ايطٚا١ٜ ايتاي١ٝ ٖطٜط٠ يف

ٝٛإ امل٪َٔ ... ؾإشا ؾٝٛإ ايهاؾط زٌٖ زلٌ ناغط، ٚؾايهاؾط

ؾط يؿٝٛإ امل٪َٔ: َا يو ... ؾكاٍ ؾٝٛإ ايهاغدل عاضَٗعٍٚ أؾعت أ



 

... ٚإشا ؾطب َع ضدٌ إشا أنٌ زل٢ اهلل ؾأظٌ دا٥عٟاأْا  ؟ قاٍ:َٗع٫ٟٚ

ٚإشا  ... إشا يبؼ زل٢ اهلل ؾأظٌ عطٜاْٟاعٛؿإ، ٚظٌ زل٢ اهلل ؾأ

 َع ضدٌ ٫ : ٚيهيناٍ ؾٝٛإ ايهاؾط... ؾكزٖٔ زل٢ اهلل ؾأظٌ ؾعجٟاا

 (. !... ؾأْا أؾاضن٘ يف طعاَ٘ ٚؾطاب٘ ٚيباغٜ٘ؿعٌ ؾ٦ٟٝا َٔ شيو

نإ س٫ٟ٬ ٕ ٚإ ايتشكٔ قاشض٠ ايؿبع ٚايتد١ُ أغبابَٚٔ 

ُٜٔشٗب َٚٝنًٝٛا ..: قاؾٟٝا يكٛي٘ تعاٍ ُ٘ ٜيا  ْٖ َٜٚيا ُتِػط٢ٝؾٛا إ٢ َٚاِؾَطُبٛا 

ٌَ إٕ ايؿٝٛإ يٝذطٟ َٔ ابٔ آزّ )): ٚقٛي٘  ،{31ا٭عطاف:} امٝلِػط٢ٔؾ

 .أٓس( ضٚاٙ) ((ايسّ ؾهٝكٛا عًٝ٘ اجملاضٟ باؾٛعفط٣ 

 :يكٛي٘ ،غتػؿاضكطإٓ ايهطِٜ ٚشنط اهلل تعاٍ ٚا٫َٚٓٗا قطا٠٤ اي

ؾإٕ ٖٛ شنط اهلل  ،زّع٢ً قًب ابٔ آإٕ ايؿٝٛإ ٚانع خططَٛ٘ ))

 .(اْٝساي ابٔ أبٞ )ضٚاٙ (ِ قًب٘(ْػٞ اهلل تعاٍ ايتكٕ إٚ ...تعاٍ خٓؼ

ايعذ١ً َٔ )): يكٛي٘ َٛض َٚٓٗا زؾع ايعذ١ً ٚايتجبت َٔ ا٭

 . ((ايؿٝٛإ ٚايتأْٞ َٔ اهلل تعاٍ

ٚا٭عُاٍ ٚايٛقاٜا اييت  غبابٚإْ٘ يٝهٝل اجملاٍ عٔ شنط ا٭

غٛا٥ٌ ايؿٝٛإ َٚها٥سٙ... ٚقسم أٚق٢ بٗا اإلغ٬ّ يًتشٛط َٔ 

٢ٕ  :اهلل تعاٍ سٝح ٜكٍٛ ٜٛا ِٝ َٔ ايٖؿ َٔ ـْ  ِِ ٜطا٥ٔ ُٗ ََٖػ ِٛا إ٢َشا  َٔ اٖتٜك ٕٖ اي٤ٔصٜ إ٢

َٕ َُِبٔكُطٚ  ِِ ُٖ  .{201ا٭عطاف:} َتَصن٤ُطٚا ٜؾإ٢َشا 

 

 



 

 

 

 غازغٟا

 املػتكبٌ يإلغ٬ّ إٔٚاثكٟا بأنٕٛ  إٔ

  َٞضبا١ْٝ املٓٗر اإلغ٬ 

 املٓٗر اإلغ٬َٞ  عامل١ٝ 

  ََٞط١ْٚ املٓٗر اإلغ٬ 

  َٞسلٍٛ املٓٗر اإلغ٬ 

 قكٛض املٓاٖر ايٛنع١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 َ٪َٟٓا بإٔ املػتكبٌ يإلغ٬ّأنٕٛ  إٔ

 

ٜكٌ إٍ زضد١ ايٝكٌ بإٔ املػتكبٌ  إٔإٕ إّاْٞ باإلغ٬ّ ٜٓبػٞ 

قسض ع٢ً ، هعً٘ ا٭دسض ٚا٭س اهللٓؾهٕٛ اإلغ٬ّ َٔ ع.. ايسٜٔ.شلصا 

ؾٗٛ املٓٗر ـ ضنب اإلْػا١ْٝ ٚضٜازتٗا. تٓعِٝ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ٚقٝاز٠ 

ات ايؿٛط٠ ٚايتٓػٝل بٌ َتًٛبات اإلْػإ ستٝادا٭ٚسس ـ امل٥٬ِ ٫

ـٜٔبرُل ايٓؿػ١ٝ ٚاؿػ١ٝ ـُ ا ٝٔٛ ٤ً َٛ اي ُٖ َٚ ًَٜل  ِٔ َخ ََ  ُِ ًٜ َِٜع  ٜأٜيا 

  .{14املًو:}

ٖٞ ايكبػ١ اييت ػعٌ ي٘ ايكٛا١َ ع٢ً  :ؾطبا١ْٝ املٓٗر اإلغ٬َٞ

يف نٌ ظَإ  غا٥ط املٓاٖر ايٛنع١ٝ، ٚتؿطزٙ غكا٥ل ايبكا٤ ٚايعٛا٤

 ... َٚهإ ٚع٢ً نٌ قعٝس

قبػ١  ...ػػس ايكبػ١ اإلْػا١ْٝ ؾٝ٘ ٚعامل١ٝ املٓٗر اإلغ٬َٞ:

 ايكبػ١ اييت ...ْؿتاحع٢ً ؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ ٖصا ا٫ سض٠ٚايك ا٫ْؿتاح

ٝٓات اإلعتباضػعً٘ ٜتذاٚظ نٌ ا٫ ط١ٜ ٚايك١َٝٛ ٚايعٓك ١ قًُٝ

ٗا ٚسلٛشلا اْؿتاس١ اييت تػتُس ػبايك... ٚاؾٓػ١ٝ ٚايعطق١ٝ

 ... قبػت٘ )ايطبا١ْٝ(ٚإْػاْٝتٗا َٔ 

ض٠ ع٢ً ايكسٖٞ ايكبػ١ اييت ُٓش٘  :َٚط١ْٚ املٓٗر اإلغ٬َٞ

 ... ا٠ املتذسز٠ ٚاملتٓٛع١ ٚاملتعسز٠َؿانٌ اؿٝ اغتٝعاب



 

ا٫سهاّ ؾُٝا ٫  اغتٓباطيف  ايكبػ١ اييت تؿػض اجملاٍ ي٬دتٗاز

ٚغرل  اعتباض املكًش١ املطغ١ً ٚا٫غتشػإْل ؾٝ٘ ـ عٔ ططٜل ايكٝاؽ ٚ

 .. شيو َٔ ا٭زي١ ايؿطع١ٝ.

ٖٛ ايكبػ١ اييت ُٝعٙ عٔ غٛاٙ َٔ  :ٚسلٍٛ املٓٗر اإلغ٬َٞ

... ؾاملٓٗر ع١ٝ شات املكاقس احملسٚز٠ايٛن املٓاٖر ا٭ضن١ٝ ٚايٓعِ

 ايعامل بؿ٪ٕٚ ايٓاؽ َٚا وتاد٘ ،اإلغ٬َٞ َٓٗر ايعًِٝ اـبرل

، ِٗٝك، َٚا ٜػعسِٖ ٜٚؿا ٜكًض شلِ، َٚا ٜهطِٖ ٜٚٓؿعَِٗٚايٓاؽ 

ات اؿٝا٠ باع استٝادإلغ٬ّ املٓٗر ايكازض ع٢ً إؾٚيصيو نإ ا

، ايساخ١ًٝ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٛد١ٝٗٝ ،اؾُاع١ٝاإلْػا١ْٝ ايؿطز١ٜ ٚ

َٔ اهلٔل ٔقِبَػ١ٟ ٚاـاضد١ٝ َٔ  ُٔ ِٔ ٜأِسَػ ََ َٚ  . {138ايبكط٠:}ٔقِبَػ١ٜ اهلٔل 

 َ٪َٟٓا بككٛض املٓاٖر ايٛنع١ٝأنٕٛ  إٔ

ٞٓ  ثِ إٕ  ( ايصٟ تهابسٙ ايٓعَِس٣ )ايتدٛٝط ٚايؿؿٌ أزضىإٔ عً

غٛا٤ َٓٗا ايطأزلاي١ٝ ٚايسّكطاط١ٝ املعُٛض٠ ـ أما٤  ايٛنع١ٝ يف نٌ

سٚزٜتٗا ٚنعٝتٗا ٚق١ٝ ٚايؿٝٛع١ٝ ـ بػبب )ؾذلانا٫أٚ  ٚاؿط٠

 (. ٚعذعٖا ٚقكٛضٖا ٚظَٓٝتٗا

يف  (١ّٝٓٝ ٜٚػاض١ٜ)ؾؿًت ايٓعِ  :دتُاعٞؾع٢ً ايكعٝس ا٫

تػببت يف ... بٌ إْٗا يإلْػإ غتكطاضايػعاز٠ ٚايُٛأ١ْٓٝ ٚا٫ تأٌَ

ت ا٭ٚاقط ايعا١ًٝ٥ تٗسَ إٔ... ؾهإ إؾكا٤ اإلْػإ ٚإتعاغ٘

، ٚسٌ ايتٛتط عسَت ايكِٝ ٚاملهاضّاْٚ ا٭خ٬م ... ٚتؿػدتٚاجملتُع١ٝ



 

ٚا٭ثط٠ ٚسب  ْا١ْٝٚسًت ا٭ ،غتكطاضيتؿٓر قٌ ايُٛأ١ْٓٝ ٚا٫ٚا

 ٜٔ ٚايعٛـ عًِٝٗ.ايصات قٌ ايتعإٚ ٚاإلٜجاض ٚسب اٯخط

ضأزلاي١ٝ )ع١ُ ْمل تتُهٔ ا٭ :قتكازٟٚع٢ً ايكعٝس ا٫

ايهؿا١ٜ ٚايعسٍ ٚفتُع  (اؾ١ٓ اييت ؼًِ بٗا)َٔ إهاز  (١ٝاؾذلانٚ

سطب ايٛبكات ـ )... ؾؿٞ ظٌ ايٓعاٌَ ْؿأت َؿانٌ ايصٟ تسعٛ إيٝ٘

 ،ستهاض ـ ٚايؿكط ـ ٚايبٛاي١ٚايعًِ ا٫دتُاعٞ ـ ٚا٫غتػ٬ٍ اؿعبٞ ـ ٚا٫

 .(إٍ َا ٫ ْٗا١ٜ ي٘ َٔ املؿانٌ اي١َٝٛٝ

، زّكطاط١ٝ ٚعػهط١ٜ )تتشٌُ ايٓعِ  :ٚع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ

مطاف ايصٟ ؿٔ ٚا٫َػ٪ٚي١ٝ ايع (ض٥اغ١ٝ ٚبطملا١ْٝ ،ْٗٛض١ٜ ًَٚه١ٝ

.. ؾاإلغتػ٬ٍ ٚاحملػٛب١ٝ ب اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً نٌ قعٝس.قاأ

ك٬بات ْؾه٬ٟ عٔ إٔ ايؿً ٚاجملاظض ٚايجٛضات ٚا٫ ،ٚايطؾ٠ٛ ٚايتػًط

 ٖا قس غست طابع ٖصٙ ايٓعِ ْعا٤!غتٝا٫ت ٚغرلٚايتكؿٝات ٚا٫

تتشٌُ ٖصٙ ايٓعِ ْعا٤ َػ٪ٚي١ٝ  :ايعػهطٟ ٚع٢ً ايكعٝس

ايتؿطٜط بكهاٜا ايؿعٛب اإلغ١َٝ٬ املػتهعؿ١ نكه١ٝ نؿُرل 

ؿهٌ خام ؾه٬ٟ ٌ بٚاؿبؿ١ ٚأضتطٜا ٚايؿًٝبٌ ٚغرلٖا ٚبكه١ٝ ؾًػٛ

ٚبايتككرل يف اإلعساز  !غتػ٬شلا ظٖا٤ ضبع قطٕعٔ املتادط٠ بٗا ٚا

١َٖٔ ايٓؿػٞ ٚاؿػٞ ايصٟ ّه١ ُاض ـ أٜا نإ ـ غتعَٔ َػايب١ ا٫ ا٭

 َٚٔ غشل إغطا٥ٌٝ!

 



 

 

 ايكػِ ايجاْٞ

ٞ يًشطن١ اْتُا٥َاشا ٜعين 

 اإلغ١َٝ٬
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 إٍ ايكػِ ايجاَْٞسخٌ 

 

ٞ اْتُا٥َاشا ٜعين  :إٕ ايكػِ ايجاْٞ َٔ ٖصا ايهتاب ٖٚٛ بعٓٛإ

ٜعطض ٭ِٖ املٛاقؿات اييت ٜٓبػٞ تٛؾطٖا  ،يًشطن١ اإلغ١َٝ٬

 قشٝشٟا.  اْتُا٤تُا٩ٙ يإلغ٬ّ اْؾُٝٔ نإ 

١ٝ إشٕ إٔ تتشكل يف املٓتُٞ غ٬َيًشطن١ اإل ْتُا٤ا٫ أغاؽؾ

ٖٚصا َا هعٌ اؿطن١  ،يإلغ٬ّ٘ اْتُا٥قؿات َٚٛاقؿات 

قبٌ ت٦ٝٗت٘ يٝهٕٛ  بت١٦ٝٗ ايؿطز يٝهٕٛ َػًُٟا سكٟا اإلغ١َٝ٬ َع١ٝٓ

 ...عهٛا ؾٝٗا

يًشطن١ إِا  ْتُا٤ٚا٫ ،ْتُا٤ إٍ اإلغ٬ّ ٖٛ ا٭غاؽا٫ إٔشيو 

 ... ْتُا٤ شلصا ايسٜٔعأ َٔ قسم ا٫ٖٛ دع٤ ٫ ٜتذ

 

 ٚاهلل املٛؾل ٚب٘ ْػتعٌ                                                                    

 امل٪يـ                                                                                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أ٫ٟٚ

 يإلغ٬ّ أعٝـإٔ 

 قٓـ ٜعٝؿٕٛ يًسْٝا 

  ٌَطٜٔأأْاؽ نا٥عٕٛ ب 

  اْاؽ ٜعتدلٕٚ ايسْٝا َعضع١ اٯخط٠ 

  يإلغ٬ّ أعٝـنٝـ 

  ّقؿات َٔ ٜعٝؿٕٛ يإلغ٬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يإلغ٬ّ أعٝـإٔ 

ٞٓ  ٜؿطضٞ يإلغ٬ّ اْتُا٥إشا نإ  اإلغ٬ّ عكٝس٠  أعٝـإٔ عً

ٞٓ  ؿطض... ؾإْ٘ ًٜٖٞ٘ يف ْؿػٞ ٚبٝيت ٚأأعٝؿ... ٟاأخ٬قٚٚعباز٠     عً

 (،أدً٘)أٚد٘ سٝاتٞ ـ نٌ سٝاتٞ ـ َٔ إٔ  (،ي٘) أعٝــ نصيو ـ إٔ 

 ... تٞ ملا ٜععظ غًٛاْ٘ ٜٚطؾع بٓٝاْ٘ٚإَهاْا أغدط نٌ طاقاتٞٚإٔ 

ؾأٟ قٓـ َٔ ٖصٙ  ،ٚايٓاؽ يف ٖصٙ ايسْٝا ث٬ث١ أقٓاف

  ؟تط٣ٜا أْا  ا٭قٓاف

  :قٓـ ٜعٝـ يًسْٝا

ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاقعٟا ـ ٚيكس زلاِٖ أٚ  ِٖٚ املازٜٕٛ ـ اعتكازٟا

ُٔ بايسٖطٌٜ ؾكاٍ ؾِٝٗ:  َِْش ََا  َٚ َٝا  ِْ َٓا ايٗس َٝاُت َٞ إ٢ي٤ا َس ٖٔ  ِٕ َٜٚقاٝيٛا إ٢

ٌَ َُِبُعٛٔث َٝا  ،{29ا٭ْعاّ:}ٔب َِْش َٚ ُُُٛت  َْ َٝا  ِْ َٓا ايٗس َٝاُت َٞ إ٢ي٤ا َس ٖٔ ََا  َٜٚقاٝيٛا 

 ِٔ َٔ ِِ ٔبَصٔيٜو  ُٗ ََا ٜي َٚ ُِٖط  َٓا إ٢ي٤ا ايٖس ًٔٝه ِٗ ُٜ ََا  ََٕٚ ٛٗٓ َٜٝع ِِ إ٢ي٤ا  ُٖ  ِٕ ٣ِ إ٢ ًٞ  ٔع

 . {24اؾاث١ٝ:}

زٌٜ سسٜجٟا َٚٔ يـ يؿِٗ َٔ ايعًُاٌْٝ ٚايٛدٛ ٚايؿٝٛعٕٝٛ

( ع٢ً قٍٛ أسس ٜكسضٕٚ عٔ ْؿؼ ٖصا املعتكس... ؾكس عًل )يٌٝٓ

 نإ ٫ٚ ٜعاٍ ، ٚقسإْػإأٚ  ٟ إي٘ايعامل مل ىًك٘ أايؿ٬غؿ١ )إٕ 

ٓٝ ١(. تؿتعٌ ٚتٓٛؿ٧ تبعٟا يكٛاٌْ َعٝٓبس إٍ ا٭١ ٚغٝهٕٛ ؾع١ً س

 (. ملباز٤٣ املاز١ٜ ايسٜايٝهتٝه١ٝ!ٜا ي٘ َٔ ؾطح ضا٥ع ؾكاٍ: )



 

ٚعٓسَا ٜهؿط اإلْػإ بٛدٛز سٝا٠ بعس ٖصٙ اؿٝا٠ واغب ؾٝٗا 

 ،َٚبًؼ عًُ٘ ،تكبض ايسْٝا أندل ُٖ٘ ،اإلْػإ عُا نػبت ٜساٙ

 ... ا بسٕٚ سػابم يف ؾٗٛاتٗا ٚيصا٥صٖٜٚػط ،ًٜٚٗح ٚضا٤ٖا ،ٜعٝـ شلا

 

 

 ٚقٓـ نا٥عٕٛ بٌ أَطٜٔ: 

ِٖٚ عُّٛ ايٓاؽ ايصٜٔ انٛطبت َعتكساتِٗ ٚنٌ غعِٝٗ يف 

ناْٛا ٕ ٚإ ... ٖ٪٤٫ٝا ِٖٚ وػبٕٛ اِْٗ وػٕٓٛ قٓعٟااؿٝا٠ ايسْ

إ٫ إٔ َعتكساتِٗ ٖصٙ قٛض١ٜ َٓؿك١ً  ،َ٪ٌَٓ باهلل ٚبايّٝٛ اٯخط

ٕ ٚإ (سكٝك١)اْؿكا٫ٟ نًٟٝا عٔ ٚاقعِٗ ايعًُٞ. ؾٗ٪٤٫ َازٜٕٛ 

 ... ٜٚكسم يفٕٛ يف ايٛاقع بعض ايٛكٛؽ ايطٚس١ٝناْٛا ّاضغ

  :ٖ٪٤٫ قٍٛ ايؿاعط أَجاٍ

 ؾ٬ زٜٓٓا ٜبك٢ ٫ٚ َا ْطقع                    ْطقع زْٝاْا بتُعٜل زٜٓٓا

ؾ٤ٞ ْسعٛ  أٟإٍ )ايؿٗٝس سػٔ ايبٓا يف ضغاي١  َاّٜكٍٛ اإل

ٝٓ... َكاقس ايٓاؽ ؾٝٗاٚ ،: إٕ ايكطإٓ سسز غاٜات اؿٝا٠(ايٓاؽ ٔ ؾب

 :ؾكاٍ تباضى ٚتعاٍ ،نٌ ٚاملتع١إٔ قَٟٛا ُِٖٗ َٔ اؿٝا٠ ا٭

 ٖٓاُض َٚاي  ُّ َِْعا ٌُ اٜ٭ َُا َتٞأٝن َٕ ٜن َٜٞأٝنًٝٛ َٚ  َٕ َُٖتُعٛ ََٜت َٔ ٜنٜؿُطٚا  ٣ّٛ َٚاي٤ٔصٜ ََِج

ِِ ُٗ  .{12قُس:}ٜي



 

ٓٝ قَٟٛا آخطٜٔ َُٗتِٗ ايع١ٜٓ ٚايعطض ايعا٥ٌ ؾكاٍ تباضى إٔ ٔ ٚب

َٓأطرل٢  :ٚتعاٍ َٚايٜك  ٌَ ٔٓ َٚايَب َٓٚػا٤ٔ  َٔ اي َٔ َٛأت  َٗ ٖٓاؽ٢ ُسٗب ايٖؿ َٔ ٔيً ٜٚ ُظ

 ٢ّ َِْعا َٚاٜ٭  ١ََٔ ٖٛ ٢ٌ امٝلَػ ِٝ ـٜ َٚا َٚائؿٖه١ٔ  َٖٔب  َٔ ايٖص َٔ َٜٛط٠ٔ  ِٓ َٚاٜؿِطٔخ َشٔيٜو امٝلٜك

ُٔ امٜلٜآٔب ُٙ ُسِػ َِٓس َٚاهلٝل ٔع َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗس  . {14آٍ عُطإ:} َََتاُع اٜؿ

ٓٝ إٜكاز ايؿً ٚإسٝا٤ ايؿطٚض ٔ إٔ قَٟٛا آخطٜٔ ؾأِْٗ يف اؿٝا٠ ٚب

ُ٘  :ٚاملؿاغس أٚي٦و ايصٜٔ قاٍ اهلل ؾِٝٗ ِٛٝي ُِٜعٔذُبٜو ٜق  ِٔ ََ ٖٓاؽ٢  َٔ اي َٔ َٚ

َٝا٠ٔ  ٢ّٔؾٞ اٜؿ ـَٔكا َٛ ٜأٜيٗس ا ُٖ َٚ  ٔ٘ ًٞٔب ََا ٔؾٞ ٜق  ٢ًٜ ٢ُٗس اهلٜل َع ُِٜؿ َٚ َٝا  ِْ َٚإ٢َشا ايٗس

َٚاهلٝل ٜيا   ٌَ ِٖٓػ َٚاي ًٜٔو اٜؿِطَخ  ِٗ ُٜ َٚ َٗا  ُٝٞؿٔػَس ٔؾٝ َٛي٢٤ َغَع٢ ٔؾٞ اٜ٭ِضض٢ ٔي َت

 . {205:204ايبكط٠:} ُٜٔشٗب ايٜؿَػاَز

امل٪ٌَٓ عٓٗا ٙ اهلل يف اؿٝا٠ ْٓعَٔ َكاقس ايٓاؽ  تًو َكاقس

 ،أِٖ َٓٗا ٚنًؿِٗ ١َُٗ أضق٢. ٚأيك٢ ع٢ً عاتكِٗ ٚادبٟا أزل٢ٚبٓط

ٚإضؾاز ايٓاؽ ْٝعٟا إٍ  ،ايٛادب ٖٛ ٖسا١ٜ ايبؿط إٍ اؿل شيو

 ... ٚإْاض٠ ايعامل نً٘ بؿُؼ اإلغ٬ّ ،اـرل

 

  :ٚقٓـ ٜعتدلٕٚ ايسْٝا َعضع١ اٯخط٠

 ،ٜسضنٕٛ سكٝك١ ٖصٙ اؿٝا٠... ايصٜٔ ٖٚ٪٤٫ ِٖ امل٪َٕٓٛ سكٟا

َٝا إ٢ي٤ا ٜئعْب  نُا ٜسضنٕٛ ق١ُٝ ايسْٝا َٔ اٯخط٠ ِْ َٝا٠ٝ ايٗس ََا اٜؿ َٚ

َٕ ًٛٝ ًٜا َتِعٔك َٕ ٜأٜؾ َٜٖتٝكٛ  َٔ ٤ًٔصٜ ِْٝط ٔي َٜٚيًٖساُض اٜٯٔخَط٠ٝ َخ  ْٛ ِٗ      ، {32ا٭ْعاّ:} َٜٚي



 

ََا  خًكٛاتؿػًِٗ عٔ ؼكٝل ايػا١ٜ اييت َٔ أدًٗا أٚ  ؾ٬ تًِٗٝٗ َٚ

٢ٕ َِٝعُبُسٚ َِْؼ إ٢ي٤ا ٔي َٚاإل٢  ٖٔ ًٜٞكُت أؾ   .{56ايصاضٜات:} َخ

ٝسإ تٓاؾؼ ع٢ً اإلغ٬ّ عل ٜعتدلٕٚ ايسْٝا َ ؾاملٓتُٕٛ إٍ

 ،بٝٛتِٗ ،ِأَٛاشل ،ػاضتِٗ ،عًُِٗ)اتِٗ نًٗا ٝ... سطاع١ اهلل ٚضناٙ

ايصٜٔ ٌٜ بعهؼ املآز ،ط٠ يف ٖصا ايػبٌٝأشٖاِْٗ( َػٓد ،ِٗأٚقات

 !ٖٛا٤ ٚايؿٗٛاتا٭أدٌ  ٜػدطٕٚ نٌ ؾ٤ٞ َٔ

ل ت١ اؿسٜج١ ٚتتؿٜ٪نس ٖصا إٔ ١ًْ َا تٓتذ٘ املسْٝٚإٕ مما 

ندل قػط ممهٔ َٔ أ عكٍٛ املدذلعٌ ٫ ٜػتٗسف غرل تأٌَ عٓ٘

ٚيٝؼ ؾٝٗا َا ٜػتٗسف عُاض٠  ،املتع١ ٚايطاس١ اؾػس١ٜ شلصا اإلْػإ

.. ؾايػٝاض٠ ٚايٛا٥ط٠ ٚايػػاي١ ٚايػ٬ّ. صا ايهٕٛ باـرل ٚا٭َٖٔ

ٚأزٚات ايع١ٜٓ  ،ؿاق١ ٚايهٓاغ١اؾ١ٜ٬ ٚايعكاض٠ ٚاـٚٚايج٬د١ 

بٌ ٦َات بٌ آ٫ف َٔ  ،ثاخ ٚايًباؽ ٚأزٚات ايذلؾٝ٘ ٚايتػ١ًٝٚا٭

١ ٚايطاس١ املتعا٭ضض َٔ أدٌ أما٤  املكاْع يف ؾت٢ تٓتذٗاا٭زٚات 

 .. اؿػ١ٝ شلصا اإلْػإ.

خذلاع ٚاإلْتاز ٚيهٔ ٚايتككٞ ٚا٫ َٔ ايبشحإٕ اإلغ٬ّ ٫ّٓع 

ض ايصٟ ٫ ٜعٛز ع٢ً اإلْػإ بايهطض، ٚثاْٟٝا: ع٢ً ايٛد٘ بايكسأ٫ٟٚ: 

١ٝ أخ٬قايصٟ وكل اـرل ٜٚؿٝع ايدل يف اجملتُع ًٜٚشغ ؾطع١ٝ ٚ

 ... غتؿاز٠ َٓٗااغتعُاشلا ٚا٫



 

املع٢ٓ ؾكاٍ يف ّ ايؿٗٝس سػٔ ايبٓا إٍ ٖصا َاكس أؾاض اإلٚي

: ؾدلبو ٜا ععٜعٟ ٌٖ ؾِٗ ؟ؾ٤ٞ ْسعٛ ايٓاؽ أٟضغاي١ )إٍ 

 ،ْؿٛغِٗ ٚضقت أضٚاسِٗ ؾػُت ،املػًُٕٛ َٔ نتاب ضبِٗ ٖصا املع٢ٓ

ٚتطؾعٛا عٔ  ،ٚتٛٗطٚا َٔ يص٠ ايؿٗٛات ٚا٭ٖٛا٤ ؟ٚؼطضٚا َٔ ضم املاز٠

ٚٚدٗٛا ٚدِٖٛٗ هلل ايصٟ ؾٛط  ،ٚزْاٜا املكاقسغؿاغـ ا٭َٛض 

 ،يف غبًٝ٘ايػُٛات ٚا٭ضض سٓؿا٤ ٜعًٕٛ ن١ًُ اهلل ٚهاٖسٕٚ 

ِٖ أغط٣ ايؿٗٛات أّ  ؟ٜٚصٚزٕٚ عٔ سٝاض ؾطٜعت٘ ،ٜٓؿطٕٚ زٜٓ٘ٚ

ٙ ٚس١ً نٌ ُِٖٗ يك١ُ ي١ٓٝ َٚطنب ؾاض٢ ،ٖٛا٤ ٚاملٛاَعٚعبٝس ا٭

 دٛف؟ شب ٚيكب أ١ًْٝ ١َْٛٚ َطو١ ٚإَطأ٠ ٚن١٦ٝ َٚعٗط نا

 ٚابتًٛا ععٛظِٗ ،َْٞاضنٛا با٭

 ٚخانٛا عاض اؾس زع٣ٛ ؾُا ابتًٛا                                                   

تعؼ عبس  ،تعؼ عبس ايسٜٓاض)) :سٝح ٜكٍٛ ٚقسم ضغٍٛ اهلل 

 .(ٟضداايب)ضٚاٙ  (تعؼ عبس ايكٛٝؿ١( ،ايسضِٖ

 

 

 

 

 



 

  :يإلغ٬ّ أعٝـنٝـ 

اإلغ٬ّ، أدٌ  َٚٔ ،َٛد١ٗ يف ططٜل اإلغ٬ّٚنُٝا تهٕٛ سٝاتٞ 

 :َٔ شيو ،يتعاّ بٗاٚا٫ أَٛض ٫ بس َٔ إزضاى ١ًْ 

َِْؼ إ٢ي٤ا  (إزضاى ايػا١ٜ َٔ اؿٝا٠:1) َٚاإل٢  ٖٔ ًٜٞكُت أؾ ََا َخ َٚ

٢ٕ َِٝعُبُسٚ َٚاٜ٭ِضَض ٔؾٞ ٔغٖت١ٔ ، {56ايصاضٜات:} ٔي َٚأت  َُا ًَٜل ايٖػ َٛ اي٤ٔصٟ َخ ُٖ َٚ

٣ّ ٜٖا ًٟا ٜأ َُ ُٔ َع ِِ ٜأِسَػ ٜٗٝه ِِ ٜأ َٛٝن ًٝ َِٝب ٢ًٜ امٜلا٤ٔ ٔي ُ٘ َع َٕ َعِطُؾ  . {7ٖٛز:} ..َٜٚنا

َٔ .. :( إزضاى ق١ُٝ ايسْٝا َٔ اٯخط2٠) َٔ َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗس ِِ ٔباٜؿ ٜأَضٔنُٝت

ٌْ ًٝٔ َٝا ٔؾٞ اٜٯٔخَط٠ٔ إ٢ي٤ا ٜق ِْ َٝا٠ٔ ايٗس َََتاُع اٜؿ َُا  ٚيكس  ،{38ايتٛب١:}اٜٯٔخَط٠ٔ ٜؾ

أقشاب٘ قا٬ٟ٥:  ٚقـ َٜٟٛا ع٢ً )َعب١ً( ْٚاز٣ ضٟٚ إٔ ضغٍٛ اهلل 

 :قس نطت ٚقاٍ اَٟاثِ أخص خطق١ قس بًٝت ٚعع ،((ٛا إٍ ايسْٝاًُٖ))

َٝت١ قس ضَاٖا  "ؾا٠"َٜٟٛا  ... ٚضأ٣ ضغٍٛ اهلل ((ٖصٙ ٖٞ ايسْٝا))

ٖاْت ٖصٙ ع٢ً  أضأٜتِ نٝـ))ؾايتؿت إٍ أقشاب٘ قا٬ٟ٥:  ،أقشابٗا

ٚيٛ ناْت   ،ًٖٗاأٖٕٛ ع٢ً اهلل َٔ ٖصٙ ع٢ً ْٝا أٚاهلل يًٓس ؟أًٖٗا

ايسْٝا  تػاٟٚ عٓس اهلل دٓاح بعٛن١ َا غك٢ َٓٗا ناؾطٟا ؾطب١ 

 ،٫ٚ ٜعزاز ايٓاؽ ع٢ً ايسْٝا إ٫ سطقٟا ،قذلبت ايػاع١)ا) :قاٍٚ (،(َا٤

امل٪َٔ ٚد١ٓ ايسْٝا غذٔ )) :ٚقاٍ ،((بعسٟا٫ٚ ٜعزازٕٚ َٔ اهلل إ٫ 

 .(ًِػَ)ضٚاٙ  ((ايهاؾط



 

ٌٗ تعاظ ب٘:ٛت ٚا٫إزضاى ست١ُٝ امل( 3) ِٔ ٝن َٗا ََ ِٝ ًٜ  َع

٣ٕ َِٜبٜك٢ٜؾا َٚ ُ٘ ٢ٍ ُشٚ َضٚبٜو َِٚد ٢ّ اٜؾًٜا ٌٗ ،{27:26:ايٖطٓٔ}َٚاإل٢ٞنَطا  ٝن

ِٛٔت َشا٥ٜٔك١ٝ َْٞؿؼ٣ َُا امٜل ْٖ َٕ َٚإ٢ ِٛ َٛؾ٤ ِِ ُت َّ ٝأُدَٛضٝن ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا ِٔ ائك َُ ٢ٔ ُظِسع٢َح ٜؾ  َع

ٖٓاض٢ ٌَ اي ١ٜٖٓ َٚٝأِزٔخ ََا ٜؾاَظ ٜؾٜكِس اٜؾ َٝا٠ٝ َٚ َٝا اٜؿ ِْ  آٍ}      ايُػُطٚض٢ َََتاُع إ٢ي٤ا ايٗس

ّ زأنجطٚا شنط ٖا)) :أْ٘ قاٍ عٔ ضغٍٛ اهلل ، ٚيكس ضٟٚ {185:عُطإ

 قًت ٜا :ٚقاٍ أبٛ شض ايػؿاضٟ ،)ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((ايًصات َٚؿطم اؾُاعات

 :ناْت عدلٟا نًٗا)) :قاٍ ؟ؾُا ناْت قشـ َٛغ٢ ،ضغٍٛ اهلل

عذبت ملٔ أٜكٔ باملٛت ثِ ٖٛ ٜؿطح ـ عذبت ملٔ أٜكٔ بايٓاض ثِ ٖٛ 

ٔ ضأ٣ ايسْٝا ٜهشو ـ عذبت ملٔ  أٜكٔ بايكسض ثِ ٖٛ ٜٓكب ـ عذبت مل

طُإٔ إيٝٗا ـ  ٚعذبت ملٔ أٜكٔ باؿػاب غسٟا ثِ ٚتكبًٗا بأًٖٗا ثِ ا

خطدٓا َع ضغٍٛ اهلل  :ٖطٜط٠ قاٍٚضٟٚ عٔ أبٞ  ،(بٔ سٓبإا)ضٚاٙ  ((!٫ ٜعٌُ

  ع٢ً ٖصا ايكدل َا ٜأتٞ )) :ؾذًؼ إٍ قدل َٓٗا ؾكاٍ ،يف دٓاظ٠

أمل تعًِ اْٞ  ؟ينتآزّ ْػٜٝا ابٔ  ،بكٛت شيل طًل ّٜٛ إ٫ ٖٚٛ ٜٓازٟ

ٚبٝت ايسٚز ٚبٝت ايهٝل إ٫ بٝت ايٛسس٠ ٚبٝت ايػطب١ ٚبٝت ايٛسؿ١  

أٚ  ايكدل ضٚن١ َٔ ضٜاض  اؾ١ٓ)) :ثِ قاٍ ((؟اهلل عًَٝ٘ٔ ٚغعين 

 .)ضٚاٙ ايٛدلاْٞ( ((سؿط٠ َٔ سؿط ايٓاض

 ؿك٘ ٚايتعًِ َٚعطؾ١ أقٛي٘ٚشيو بايت :(إزضاى سكٝك١ اإلغ4ّ٬)

ُّا..... ٚأسهاَ٘ ٚسطاَ٘ ًٞ ْٔٞ ٔع ٌِ َضٚب ظ٢ِز  ٜٚكٍٛ ايطغٍٛ،{114ط٘:}َٚٝق

 : ( ٜ٘طز اهلل ب٘ خرلٟا ٜؿكٗ٘  ،بايتؿك٘ )إِا ايعًِ بايتعًِ ٚايؿك َٔٚ



 

إِا  ،إٕ ا٫ْبٝا٤ مل ٜٛضثٛا  زٜٓاضا ٫ٚ زضُٖٟا)) ،)ضٚاٙ ايٛدلاْٞ( ((يف ايسٜٔ

 .(أبٛ زاٚز)ضٚاٙ  (خص عغ ٚاؾط(ؾُٔ أخصٙ أ ،ٚضثٛا ايعًِ

ٖا أؾهاضٚشيو بايتعطف ع٢ً  :إزضاى سكٝك١ اؾا١ًٖٝ (5)

خٛاضٖا ٚإزضاى أ ،ٚعٝٛبٗاَٚصاٖبٗا ٚكٛٛاتٗا ٚإنتؿاف َجايبٗا 

ََ  ،ظ١َ ملهاؾشتٗا ٚقاضبتٗا٠٬ ايٚيت٪خص ايعٓس ،ٔ َهطٖاٚأنطاضٖا يٝ٪

 . ((َٔ تعًِ يػ١ قّٛ أَٔ َهطِٖ)) :سٝح ٜكٍٛ ٚقسم ضغٍٛ اهلل 

 

 قؿات َٔ ٜعٝؿٕٛ يإلغ٬ّ: 

تتػِ سٝاتٞ بػُات ٚإٔ  اإلغ٬ّ ٚيإلغ٬ّ ٫ بس أعٝـْين سٌ إ

 ... َٔ شيو: غا٥ط ايٓاؽػُات ُٝعٖا عٔ سٝا٠ ٚق

اإلّإ يٝؼ بايتُين  ٚيهٔ إٔ  شيو يتعاّ ايعًُٞ باإلغ٬ّ:أـ ا٫

َٕ ايعٌُ  ايكًب  ٚقسقَ٘ا ٚقط يف َُُطٚ ٖٓاَؽ ٜأَتٞأ َٕ ٔبائبٚط اي ِٛ َِٓػ  ََٚت

ِِ ِْٝؿَػٝه ِِ ٜأ ُِْت َٕ َٜٚأ ًٛٝ ًٜا ائهَتاَب َتِت َٕ ٜأٜؾ ًٛٝ َِٓس ََٞكّتا ٜنُبَط ،{44:ايبكط٠}َتِعٔك  ٔع

ِٕ اهلٔل َٕ ٜيا ََا َتٝكٛٝيٛا ٜأ ًٛٝ  :ٜكٍٛ سذ١ اإلغ٬ّ ايػعايٞ ،{3:ايٖكـ} َتٞؿَع

 ؾاؾاٌٖ ٜػٓط .ٚداٌٖ َتٓػو ،عامل َتٗتو ،ِ ظٗطٟ ضد٬ٕقك

 ٜٚٛقٞ ضغٍٛ اهلل  ...!ٚايعامل  ٜػطِٖ بتٗته٘ ،ايٓاؽ بتٓػه٘

 .٭بٞ ْعِٝ() ((نْٛٛا يًعًِ ضعا٠ ٫ٚ تهْٛٛا ي٘ ضٚا٠)) :املػًٌُ ؾٝكٍٛ

زٚضٚا َع نتاب اهلل )) :يكٛي٘  :بـ ـ تككٞ َكًش١ اإلغ٬ّ

٫ ٜٗتِ يًُػًٌُ ؾًٝؼ  َٔ أقبض)) :، ٚقٛي٘(اؿانِ) ((سٝجُا زاض

أْت ع٢ً ثػط٠ َٔ ثػٛض اإلغ٬ّ ؾ٬ ٜ٪تٌ َٔ )) :ٚقٛي٘ ((َِٓٗ



 

بٔ ايطبٝع ًٜؿغ أْؿاغ٘ ا٭خرل٠  س نإ غعسُسٝأ، ٚيف غع٠ٚ ((قبًو

َٚع  ،غبعٕٛ نطب١ َا بٌ طع١ٓ ضَض ٚنطب١ غٝـ ٚض١َٝ غِٗٚؾٝ٘ 

قٌ يطغٍٛ اهلل إْٞ أدس ضٜض ) :ٖصا ايتؿت إٍ ظٜس بٔ ثابت قا٬ٟ٥

٫ عصض يهِ عٓس اهلل إٕ خًل إٍ ضغٍٛ  ،اؾ١ٓ... ٚقٌ يكَٛٞ ا٭ْكاض

  ثِ ؾانت ْؿػ٘ َٔ ٚقت٘(. ،اهلل ٚؾٝهِ عٌ تٛطف

 امل٪ٌَٖٓٚصٙ قؿ١ َٔ قؿات  :اإلعتعاظ باؿل ٚايجك١ باهللدـ ـ 

..ائعٖع٠ٝ َٚهلٔل ٔ٘ ٌَ َٚٔيَطُغٛٔي ٔٓ َٔ ٪ُُِ ًٞ ُٓٛا َٜٚيا ،{8:املٓاؾكٕٛ}..َٚٔي ٢ٗ  َٜٚيا َت

ُْٛا ُِ َتِشَع ُِْت َٕ َٜٚأ ِٛ ًٜ ِٕ اٜ٭ِع ِِ إ٢ ُِٓت ٌَ ٝن ٔٓ َٔ ٪َُِ {ٍ139:عُطإ آ}، إٔ  ٜٚط٣ٚ

زخًٛا ع٢ً املٗادطٜٔ َٔ املػًٌُ ايصٜٔ ايتذ٪ٚا ؾطاضٟا بسِٜٓٗ 

ِ َٔ عٓسٙ َٔ ايكػٝػٌ ٚايطٖبإ إٔ اغذسٚا ايٓذاؾٞ ؾابتسضٖ

مٔ قّٛ ٫ )بٞ طايب ـ ٚنإ ع٢ً ضأغِٗ ـ: يًًُو؟ ؾكاٍ دعؿط بٔ أ

٦ات َٔ َٛاقـ ايعع٠ امل... ٚيف ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ ْػذس إ٫ هلل(

اـبٝب بٔ عسٟ  أَجاٍٚايؿذاع١ غذًٗا ايطعٌٝ ا٭ٍٚ َٔ  ٚاؾطأ٠

دبرل ٚظٜس بٔ ايسث١ٓ ٚضبعٞ بٔ عاَط َٚكعب بٔ عُرل ٚغعٝس بٔ 

َٜٚغع ٞ ِٗ ٚتككط٬ع ع٢ً غرلتا٫ ُُٔػِشٝس بٔ املػٝب ٚغرلِٖ ممٔ 

 ... أخباضِٖ ٚاإلقتسا٤ بِٗ

ٞ اْتُا٥إٔ  شيو :ز ـ ايتعاّ ايعٌُ يإلغ٬ّ ٚايتعإٚ َع ايعاًٌَ

ٞٓ  إلغ٬ّ ٜؿطضي  ..عٌُ ي٘ نُٔ ْاع١.أإٔ  يإلغ٬ّ...أعٌُ إٔ عً

أتعإٚ َع ايعاًٌَ غرلٟ يف ايسع٠ٛ إٍ اهلل ٚا٭َط باملعطٚف إٔ 

ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚإقا١َ ايؿطز املػًِ ٚايبٝت املػًِ ٚاجملتُع ٚايسٚي١ 

ٍَ :اإلغ١َٝ٬ ٚقسم اهلل تعاٍ سٝح ٜكٍٛ َُٓؿٗس ٜقا  َعُهَسٜى َغ



 

ُْٛا.. ،{35:ايككل} ٔبٜأٔخٜٝو َٚ ٢ًٜ ََٚتَعا ٣َٛ ائبٚط َع ُْٛا َٜٚيا َٚايٖتٞك َٚ ٢ًٜ َتَعا  َع

٢ِ ٢ٕ اإل٢ِث َٚا املػًِ يًُػًِ نايبٓٝإ )) :ٚقٛي٘  ،{2:املا٥س٠} ..َٚايُعِس

ٜس اهلل َع اؾُاع١ ٚإِا ٜأنٌ )) ،((املطقٛم ٜؿس بعه٘ بعهٟا

 (،(َِٗإَاعًٝو ظُاع١ املػًٌُ ٚ)) (،(ايص٥ب َٔ ايػِٓ ايكاق١ٝ

  .((اؾُاع١ ض١ٓ ٚايؿطق١ عصاب)) :(، ٚقٛي٘(اؾُاع١ بطن١)) :ٚقٛي٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثاْٟٝا

َ٪َٟٓا بٛدٛب ايعٌُ أنٕٛ  إٔ

 يإلغ٬ّ

 

 

 ...ٚدٛب٘ َبسأ 

 ٚدٛب٘ سهُٟا... 

 ...ٚدٛب٘ نطٚض٠ 

 ٚدٛب٘ ؾطزٜٟا ْٚاعٟٝا... 

 ٘داٖس ؾإِا هاٖس يٓؿػ َٔ ... 

 

 

 

 

 

 



 

 ايعٌُ يإلغ٬َّ٪َٟٓا بٛدٛب أنٕٛ  إٔ

 

دك١ٝ اييت تتُجً٘ عكٝس٠ ... إلهاز ايؿإٕ ايعٌُ يإلغ٬ّ

.. إلهاز ًتعَ٘ ؾهطٟا ٚغًٛنٟا.... إلهاز اجملتُع ايصٟ ٜٟاأخ٬قٚ

ايسٚي١ اييت تٛبك٘ ؾطٜع١ َٚٓٗذٟا ٚزغتٛضٟا، ٚؼًُ٘ زع٠ٛ ٖاز١ٜ 

َٚا وتاد٘ ٜٚتكٌ  ،... إٕ ٖصا ايعٌُقا١َ اؿل ٚايعسٍ يف ايعاملٌإل

عٓ٘ ٜٚتًٛب٘ ٖٛ ٚادب إغ٬َٞ ؾطعٞ ٫ ٜػكط ست٢ ب٘ ٜٚتؿطع 

١ٝ ٚتطع٢ ؾ٪ٕٚ اييت تتٍٛ ايكٝاّ بٗصٙ املػ٪ٚي (تكّٛ )ايػ١ًٛ

 ... املػًٌُ

ؾإٕ نٌ تككرل َٔ  ،َٚا زاَت ٖصٙ ايػ١ًٛ غرل َٛدٛز٠

٫ ٜطؾع٘ إ٫  (إثِ)قعٛز َٔ املػًٌُ ٖٛ يف ؾطع اهلل أٚ  ايعاًٌَ

مما ٜ٪نس ٕ ٚإ  ع١ يًٓٗٛض بتهايٝـ ايعٌُ يإلغ٬ّ.بازض٠ ايػطٜامل

ٞٙٚأ ،ٚدٛب ايعٌُ يإلغ٬ّ نٕٛ ٚدٛب٘  ،ٚيٝؼ تٛٛعٟٝا ْ٘ تهًٝؿ

  :ٟٓٝا َٔ عس٠ ٚدٜٛٙكٝ

 : ٟأَبس ٚدٛب٘ :ا٭ٍٚ

ْ٘ َٓاط تهًٝـ اهلل يًبؿط ٫ ،ؾايعٌُ يإلغ٬ّ ٚادب َبسأ

ثِ يًٓاؽ أْعٌ ست٢ ٜطخ اهلل  ،٫ًٌٟٚ أ... يٮْبٝا٤ ٚاملطغْٝعٟا

َٕ ٜئؿٞ َٚايَعِكط٢ :ا٭ضض َٚٔ عًٝٗا بسيٌٝ قٛي٘ تعاٍ َِْػا ٕٖ اإل٢ إ٢



 

ِٛا ُخِػط٣ َٛاَق ََٚت ِٛا ٔباٜؿٚل  َٛاَق ََٚت ًٝٛا ايٖكأيَشأت  ُٔ ََٚع ُٓٛا  ََ َٔ ٜآ إ٢ي٤ا اي٤ٔصٜ

ِٔ َضٚبٜو  :ٚقٛي٘ ،{ايعكط}ٔبايٖكِبط٢ َٔ ِٜٝو  ٍَ إ٢ٜي ِْع٢ ََا ٝأ ِِّؼ  ٍُ َب َٗا ايٖطُغٛ ٜٗ َٜا ٜأ

 ُ٘ ٤ًِػَت ض٢َغاٜيَت َُا َب ٌِ ٜؾ ِِ َتٞؿَع ِٕ ٜي َٔ  :ٚقٛي٘ ،{67املا٥س٠:} ..َٚإ٢ ٕٖ اي٤ٔصٜ إ٢

ٖٓاؽ٢ ٔؾٞ  ُٙ ٔيً ٖٓا ٖٝ ََا َب ِٔ َبِعٔس  َٔ َٚاشٝلَس٣  َٓأت  ٚٝ َٔ ايَب َٔ َٓا  َِْعٞي ََا ٜأ  َٕ ُُٛ َٜٞهُت

َٕ ُٛٓ ٤ًأع ُِ اي ُٗ ُٓ ًَٞع َٜ َٚ ُِ اهلٝل  ُٗ ُٓ ًَٞع َٜ  . {159ايبكط٠:} ائهَتأب ٝأٜٚي٦ٜٔو 

َٔ أسازٜح ؼض  ٚايػ١ٓ املٛٗط٠ تصخط َا ضٟٚ عٔ ايطغٍٛ 

َٔ ضأ٣ )):  َٓٗا قٛي٘  ،اؿل َٚهاؾش١ ايباطٌع٢ً ايسع٠ٛ إٍ 

ؾإٕ مل ٜػتٛع  ،ؾإٕ مل ٜػتٛع ؾبًػاْ٘ ،َٓهِ َٓهطٟا ؾًٝػرلٙ بٝسٙ

 ((ٚيٝؼ ٚضا٤ شيو سب١ خطزٍ َٔ إّإ ،ٚشيو أنعـ اإلّإ ،كًب٘بؾ

َطٚا باملعطٚف  :إٕ اهلل ٜكٍٛ يهِ ،)ٜا أٜٗا ايٓاؽ) :ٚقٛي٘ ،)ضٚاٙ ايذلَصٟ(

ٚتػأيْٛٞ ؾ٬ أعٛٝهِ،  ،تسعْٛٞ ؾ٬ أغتذٝبإٔ  ْٗٛا عٔ املٓهط قبٌٚا

تٗاب إشا ضأٜت أَيت )) :ٚقٛي٘ ،(بٔ َاد٘)ضٚاٙ ا (ْكطنِ(ٚتػتٓكطْٚٞ ؾ٬ أ

 .(انِاؿ)ضٚاٙ ((!إٔ تكٍٛ يًعامل ٜا ظامل ؾكس تٛزع َٓٗا

 

 ٚدٛب٘ سهُٟا: :ثاْٟٝا

 ،٭ٕ تعٌٛ سان١ُٝ اهلل يف ا٭ضض ،ٚايعٌُ يإلغ٬ّ ٚادب سهُٟا

١ُٖٓٝٚ ايٓعِ ٚايتؿطٜعات ايٛنع١ٝ ع٢ً اجملتُعات ايبؿط١ٜ ٜؿطض 

ع٢ً املػًٌُ ايعٌُ إلقا١َ اجملتُع اإلغ٬َٞ ٚإغت٦ٓاف اؿٝا٠ 



 

ِٗ  ْٚعُِٗ أخ٬قاإلغ١َٝ٬، ٚتعبٝس ايٓاؽ هلل يف َعتكساتِٗ ٚ

َُا َؾ :بسيٌٝ قٛي٘ تعاٍ ُُٜٛى ٔؾٝ َُٜشهِّ َٕ َسٖت٢  ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ََٚضٚبٜو ٜيا  ًٜا  َذَط ٜؾ

ُُٛا  ِّ َُٜػ َٚ َِٝت  ُٖا ٜقَه َٔ ِِ َسَطّدا  ٢ٗ ِْٝؿٔػ َٜٔذُسٚا ٔؾٞ ٜأ ِٖ ٜيا  ِِ ُث ُٗ َٓ ِٝ َب

ُّا ًٝٔ ُ٘ إ٢ٜي٢  ٚقٛي٘: ،{65ايٓػا٤:}َتِػ ُُ ٤ِٕٞ ٜؾُشٞه ِٔ َؾ َٔ  ٔ٘ ِِ ٔؾٝ ًٜٞؿُت ََا اِخَت َٚ

ُْٔٝب ٘ٔ ٝأ ِٝ َٚإ٢ٜي ًُٞت  َٛن٤ ٘ٔ َت ِٝ ًٜ ُِ اهلٝل َضٚبٞ َع ِٔ  :، ٚقٛي٘{10ايٗؿٛض٣:} اهلٔل َشٔيٝه ََ َٚ

َٕ ُِ ايٜهأؾُطٚ ُٖ ٍَ اهلٝل ٜؾٝأٜٚي٦ٜٔو  َِْع َُا ٜأ ِِ ٔب َِٜشٝه  ِِ  :ٚيف آ١ٜ {44املا٥س٠:} ٜي

 ايعاملٕٛ ـ ٚيف آ١ٜ ايؿاغكٕٛ. 

ؾإشا نإ ؼكٝل اجملتُع اإلغ٬َٞ ٚاؿهِ َا أْعٍ اهلل ٚادبٟا 

بسيٌٝ ايكاعس٠  عٌُ إلقاَت٘ ٚإهازٙ ٚادبٟا سهُٟابصات٘، ؾٝكبض اي

 . ()َا ٫ ٜتِ ايٛادب إ٫ ب٘ ؾٗٛ ٚادبايؿطع١ٝ 

إٕ َععِ ا٭قٛاض اإلغ١َٝ٬ ـ إٕ مل ْكٌ نًٗا ـ ؼهِ بأْع١ُ 

١ ٚؾطْػ١ٝ ٚغرلٖا، ٝٚنع١ٝ ٖٞ خًٝط َٔ تؿطٜعات ضَٚا١ْٝ ْٜٚٛاْ

ٖٞ ايطأزلاي١ٝ قٛاض ١ ايػا٥س٠ يف ٖصٙ ا٭قتكازٜٚايٓعِ ا٫

شلسّ ٖصٙ ايهٝاْات اؾا١ًٖٝ  ١ٌُٝ مما هعٌ ايعؾذلانٚا٫

تعٛز  َػًِ ست٢ نٌ ٓاف اؿٝا٠ اإلغ١َٝ٬ ؾطٜه١ عٌ ع٦٢ًغتٚا

 ... يإلغ٬ّ ايكٝاز٠ ٚايكٛا١َ

نجرلٟا َٔ ايٛادبات ايؿطع١ٝ ٜتٛقـ تٓؿٝصٖا ٚمماضغتٗا إٕ ثِ 

يتايٞ َطتبط بٛدٛز غ١ًٛ ٖٚصا با ،ّإَاأٚ  ع٢ً إقا١َ خًٝؿ١



 

١ دتُاعٝاملتعًك١ با٭ْع١ُ اإلغ١َٝ٬ ا٫... ؾهٌ ايتؿطٜعات إغ١َٝ٬

نٌ ايتؿطٜعات املتعًك١ باؿهِ ٚايعكٛبات  ،١ٝ١ ٚايػٝاغقتكازٜٚا٫

١ دتُاعٝٚباملعا٬َت ا٫ اتٚايػًِ ٚاؿطب ٚاؾٗاز ٚايكًض ٚاملعاٖس

ٖصٙ ٚغرلٖا َٔ دٛاْب ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ ٫ ّهٔ  ،١قتكازٜٚا٫

  .اإلغ٬ّ أغاؽتٓؿٝصٖا إ٫ عٔ ططٜل زٚي١ تكّٛ ع٢ً 

 

  :ٚدٛب٘ نطٚض٠ :ثايجا

 ٚايعٌُ يإلغ٬ّ ـ نصيو ـ ٚادب بايهطٚض٠ ملٛاد١ٗ ؼسٜات

... يٛقـ املٛدات املاز١ٜ ٚايعسٛف عسا٤ اإلغ٬ّايعكط َٚ٪اَطات أ

 .اإلؿاز١ٜ اييت تتٗسز ايٛدٛز اإلغ٬َٞ باإلغت٦كاٍ ٚايعٚاٍ

ايعامل إٕ ْعط٠ ؾاسك١  إٍ ا٭ٚناع اييت تعٝؿٗا أقٛاض 

... بٌ ٚػعٌ ايكٝاّ  ت٪نس نطٚض٠ قٝاّ فاب١ٗ إغ١َٝ٬ اإلغ٬َٞ

 ايتٗإٚ ؾٝ٘. أٚ  بصيو تهًٝؿٟا ؾطعٟٝا ٫ هٛظ ايكعٛز عٓ٘

ؾٗٓايو أقٛاض، تؿهٛ َٔ غٝٛط٠ غرل املػًٌُ عًٝٗا ٚؼه١ُِٗ 

ؾٝٗا نؿًػٌٛ ٚنؿُرل ٚأضتطٜا ٚقدلم ٚغاض٣ ٚزلطقٓس 

 ٚغرلٖا...

ُٗا قًٝات طا٥ؿ١ٝ ساقس٠، ٚؼه١تؿهٛ َٔ تػًط أ ،ٖٓايو أقٛاضٚ

 ... اب املػًٌُ بك٠ٛ اؿسٜس ٚايٓاضيف ضق



 

َٔ ايعامل اإلغ٬َٞ تؿهٛ َٔ تػًط أخط٣  ٖٚٓايو أدعا٤

قطاعات ١ّٝٓٝ عًٝٗا نُا تعٝـ أدعا٤ أخط٣ أٚ  أسعاب ٜػاض١ٜ

 ق٣ٛ ايٌُٝ ٚايٝػاض ع٢ً ز١َٜٛ ضٖٝب١ َٔ دطا٤ ايتٛاسٔ بٌ

 ايػ١ًٛ!

اإلغ٬َٞ ْعا٤  ؾإٕ أقٛاض ايعامل ،ٚؾه٬ٟ عٔ نٌ ٖصا ٚشاى

 ؾٛن٢ غٝاغ١ٝ... ؾٛن٢... ساي١ ؾٛن٢ ...تعٝـ ساي١ نٝاع

 خ٬ميف ا٭ . تعٝـ تسٖٛضٟا َطٜعٟا١اقتكاز١ٜ... ؾٛن٢ ادتُاعٝ

 .ٚاملعتكسات ؾهاضٚايكِٝ نُا يف ا٭

نٌ شيو ٚغرلٙ ٜ٪نس ٚدٛب ايعٌُ ـ ٚيٛ بايهطٚض٠ ـ ملٛاد١ٗ ٖصٙ 

غتعُاض ٚايك٣ٛ ايسٚي١ٝ غٛا٤ َٔ ا٫ ،اإلغ٬ّايتشسٜات اييت ٜٛادٗٗا 

 ٚاملتعاٌْٚ َع٘ يف ايساخٌ ٘تأٚ َٔ ع٥٬ُ٘ ٚظباْٝ ،يف اـاضز

هلٔل ُ٘ ُٔ ٝن٥ً َٕ ايٚسٜ َٜٝهٛ َٚ  ٠١َٓ َٕ ٔؾِت ِِ َسٖت٢ ٜيا َتٝهٛ ُٖ ًٛٝ  .{39ا٭ْؿاٍ:} .. َٜٚقأت

  

 ؾطزٜٟا ْٚاعٟٝا:  :ضابعٟا

إٕ َػ٪ٚي١ٝ ايعٌُ يإلغ٬ّ ـ َٔ سٝح ٖٞ ٚادب تهًٝؿٞ ؾطعٞ ـ 

ايٛادبات ٚاملػ٪ٚيٝات ؾأْٗا ؾإٔ نٌ  (تعتدل َػ٪ٚي١ٝ )ؾطز١ٜ

جٛاب نُا ٜذلتب ع٢ً خط٣ اييت ٜذلتب ع٢ً ايكٝاّ بٗا ايايؿطع١ٝ ا٭

َُا  تطنٗا ايعكاب َْٞؿؼ٣ ٔب  ٌٗ ٠١َٓٝن ٖٝٔ ِِ ، {38املٖسثط:}ٜنَػَبِت َض ُٗ َٚٝن٥ً



 

١ََٔ ٜؾِطّزا َٝا َّ ائك ِٛ َٜ  ٔ٘ ِٕ ، {95َطِٜ:}ٜآٔتٝ َٚإ٢  ِِ ِْٝؿٔػٝه ِِ ٔيٜأ ُِٓت ِِ ٜأِسَػ ُِٓت ِٕ ٜأِسَػ إ٢

 ِِ ٢ِٚظَض ٝأِخَط٣ .. ،{7اإلغطا٤:} ..ٜأَغٞأُت َٚاظ٢َض٠٠  ِٔ  ،{164ا٭ْعاّ:} ..َٜٚيا َتع٢ُض  ََ َٚ

ََٖس  َ٘ٔدا َٓٞؿٔػ ُٖٔس ٔي َُٜذا َُا  ْٖ   .{6ايعٓهبٛت:} ..ٜؾإ٢

... يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ ٚايتعُرل ٝعٟاؾاإلغ٬ّ نُٝا ٜؿطى ايٓاؽ ْ

ـرل ـ دعٌ نٌ إْػإ َػ٪٫ٟٚ عٔ بٓا٤ اؿٝا٠ ع٢ً اؿل ٚإعُاضٖا با

ا َا زاّ ٖص ،سٝع َٔ ايبصٍ ٚايعٛا٤ يف سسٚز إَهاْٝات٘ ٚطاقات٘

... ا هعٌ اجملتُع خ١ًٝ س١ٝ ْابه١... ممقازضٟااإلْػإ بايػٟا عاق٬ٟ 

ٜعٛٞ ... ٚنٌ إْػإ ؾٝٗا ؾطز ؾٝٗا ٜبين ٚوطم ع٢ً ايبٓا٤نٌ 

 ... ٜٚتٓاؾؼ يف ايعٛا٤

ا( نتهًٝـ ؾطعٞ ؾطزٜ)ٖٓا نإ ٚدٛب ايعٌُ يإلغ٬ّ  َٚٔ

 ... ٚٚادب إغ٬َٞ

ؾٗٛ ٚادب  ،ٚإشا نإ ايعٌُ يإلغ٬ّ ٚادبٟا ؾطزٜٟا َٔ ٖصا اؾاْب

... ٖٚصا َا ت٪نسٙ ٝح َػ٪ٚيٝت٘ اؿطن١ٝ ايتٓؿٝص١ْٜاعٞ َٔ س

 :َٔ شيو. ٟاأغاغٚقا٥ع ٚسٝجٝات غرل قاب١ً يًذسٍ 

دل َٔ إٔ ٜتكس٣ شلا إْػإ نأ أ ـ إٕ تهايٝـ ايعٌُ يإلغ٬ّ

١َ ٜػتٗسف ٖسّ اؾا١ًٖٝ بطَتٗا ٚإقا َؿطزٙ... ؾايعٌُ يإلغ٬ّ

ـ ٚاإلَهاْٝات ٚاؾٗٛز َا ... ٖٚصا ٜتًٛب َٔ ايتهايٝاإلغ٬ّ َهاْٗا

ع٢ً ايٓٗٛض ب٘ َع اؾٗس  بٌ ٫ ٜك٣ٛ ،ٜعذع عٔ ايكٝاّ بأعبا٥٘ ؾطز



 

املٛاد١ٗ ٚعٟٝا ٚاملهابس٠  ٚاملعاْا٠ إ٫ تٓعِٝ سطنٞ ٜهٕٛ يف َػت٣ٛ 

 ... ٚتٓعُٟٝا ٚقسض٠

يف َٛاد١ٗ اؾا١ًٖٝ ٚ إقا١َ اجملتُع   ب ـ إٕ عٌُ ايطغٍٛ

اإلغ٬َٞ ٚإغت٦ٓاف اؿٝا٠ اإلغ١َٝ٬ زيٌٝ ؾطعٞ ع٢ً ٚدٛب 

ايعٌُ  أغًٛبمل ٜعتُس   ... ؾايطغٍٛيف ايعٌُ يإلغ٬ّ (اؾُاع١ٝ)

نإ  (ْاع١)ّٜٛ ع٢ً إقا١َ أٍٚ  ايؿطزٟ  قط... ٚإِا سطم َٔ

أزا٠ اإلغ٬ّ يف  ىتاض عٓاقطٖا إختٝاضٟا ٜٚٓتكٞ أؾطازٖا إْتكا٤ يتهٕٛ

 ع١ًُٝ ايتػٝرل.

٠ ايٓب١ٜٛ يف نٌ املطاسٌ ٚع٢ً ٖٚصا َا تٓٛل  ب٘ ٚقا٥ع ايػرل

 قعٝس... نٌ 

دـ ـ ثِ إٕ ططٜل ايعٌُ يإلغ٬ّ َؿطٚؾ١ با٭ؾٛاى قؿٛؾ١  

ٚايك٣ٛ اييت  ...ايػبٌٝ نبرل٠تشسٜات اييت تعذلض ؾاي ...باحملٔ

ِٝ ٚدٛز تٓع ٖٚصا َا ٜؿطض ...ًٖ٘ نجرل٠تذلبل باإلغ٬ّ ٚأ

نٌ َطاسٌ ايعٌُ ٚظطٚؾ٘  ملٛاد١ٗ سطنٞ عطٜض نٝؿٟا ٚنُٟا

، نُا . ٚيف ثٓاٜا اٯٜات ايكطآ١ْٝ إؾاضات ٚز٫٫ت ٚانش١..ٚإستُا٫ت٘

ْاعٟٝا  ،ٜهٕٛ ايعٌُ يإلغ٬ّإٔ  ت٪نس نطٚض٠يف ا٭سازٜح  ايٓب١ٜٛ، 

٢ِ َٚٓعُٟا  ٚسطنٟٝا ٢ًٜ اإل٢ِث ُْٛا َع َٚ َٜٚيا َتَعا  ٣َٛ َٚايٖتٞك ٢ًٜ ائبٚط  ُْٛا َع َٚ ََٚتَعا

٢ٕ َٚا  .{2املا٥س٠:} َٚايُعِس



 

  :َٔ داٖس ؾإِا هاٖس يٓؿػ٘ :خاَػٟا

َا ٜتٛدب ع٢ً ايعاًٌَ يإلغ٬ّ إٔ ٜسضنٛٙ بعُل أٍٚ  ثِ إٕ

. ٚأِْٗ سٌ ٜعًُٕٛ ٚهاٖسٕٚ ..أِْٗ ِٖ احملتادٕٛ إٍ اإلغ٬ّ

بعض سكٛم  ٚيتأز١ٜ ،ٚيتٛٗرل ْؿٛغِٗ ،ؾًتعن١ٝ شٚاتِٜٗٚهابسٕٚ 

ٛب ًٚتبًؼ ايك ا٭بكاض ٚيٝشتػبٛا شيو عٓس اهلل ّٜٛ تعٜؼ ،اهلل عًِٝٗ

  ...اؿٓادط

 قبًٛا ِٖٚ ٚسسِٖ اـاغطٕٚ إٕ أزبطٚاايطاعٕٛ إٕ أ ِٖ ؾِٗ

..ُٖٔس َُٜذا َُا  ْٖ ََٖس ٜؾإ٢ ِٔ َدا ََ َٚ  ٢ٔ ٞٙ َع ٔٓ ٕٖ اهلٜل ٜيَػ ٘ٔ إ٢ َٓٞؿٔػ ٔي

ٌَ ُٔ ِٖ ٜيا .. ،{6ايعٓهبٛت:}ايَعاٜي ِِ ُث َِٝطٝن َّا ٜغ ِٛ ٍِ ٜق َِٜػَتِبٔس ِٛا  َٛي٤ ِٕ َتَت َٚإ٢

ِِ ََِجاٜيٝه ُْٛا ٜأ  . {38قُس:} َٜٝهٛ

عًِٝٗ إٔ ٜسضنٛا إٔ قُٝتِٗ اؿكٝك١ٝ تهٕٛ باإلغ٬ّ ٕ إ نُا

ٌٗ ..عٓس٥ص ٫ٚ ق١ُٝ شلِ بسْٚ٘ ؾِٗ  ِِ ٜأَن ُٖ  ٌِ ٢ّ َب َِْعا ٜناٜ٭

ًٟا ١ ٫ ّهٔ ١ٝ  ٚايعع٠ اؿكٝكٝايهطا١َ اؿكٝكٕ ٚأ .{44ايؿطقإ:}َغٔبٝ

غتُطاض يف ٖصٙ ٚبا٫ ،إٔ تتشكل إ٫ باملؿاضن١ يف َػرل٠ اإلغ٬ّ

َٔ استٛت٘ املػرل٠ عل ؾكس ٚإٔ  (،َٔ ؾص ؾص يف ايٓاض)ٚإٔ  ،املؿاضن١

َٔ ايصٜٔ أْعِ اهلل عًِٝٗ  ،اشلسا٠ضتبط بكاؾ١ً اتكٌ بأؾطف ْػب ٚا

 . ..َٔ ايٓبٌٝ ٚايؿٗسا٤ ٚسػٔ أٚي٦و ضؾٝكٟا



 

ايبكا٤ يف املػرل٠ إٔ  ٕ ع٢ً ايعاًٌَ يإلغ٬ّ إٔ ٜسضنٛانُا إ

 ... (ٚإِا ٜأنٌ ايص٥ب َٔ ايػِٓ ايكاق١ٝ)ؾطط يًجبات 

إٔ  ٫ ّهٔ ،ؾاجملتُع ايصٟ ُٛز ؾٝ٘ ايؿً نكٛع ايًٌٝ املعًِ

ََٚشنِِّط  "تأثط بًٛثات٘ َٔ نإ بعٝسٟا عٔ "ايصنط٣اي ٜعٝـ ؾٝ٘ زٕٚ

ٌَ ٔٓ َٔ ِٜٓؿُع امٝلِ٪ ٕٖ ايٚصٞنَط٣ َت بعٝسٟا عٔ ايتٓاقض أٚ  ،{55ايصاضٜات:} ٜؾإ٢

َٕ ٜئؿٞ ُخِػط٣َٚايَعِكط٢ٚايتٛاقٞ باؿل ٚايكدل  َِْػا ٕٖ اإل٢ إ٢ي٤ا إ٢

ًٝٛا ايٖكأيَشأت  ُٔ ََٚع ُٓٛا  ََ َٔ ٜآ ِٛا اي٤ٔصٜ َٛاَق ََٚت ِٛا ٔباٜؿٚل  َٛاَق ََٚت

 . {ايعكط}ٔبايٖكِبط٢

٫ٚ بس َٔ اإليتشام  ،ؾ٬ بس َٔ ايعٝـ يف ضساب أغط٠ اإلّإ

َََع َػرل٠ ايطٓٔ ٚايعٝـ يف نٓؿٗا زا٥ُٟا ٚأبسٟا  َْٞؿَػٜو  َٚاِقٔبِط 

ُ٘ َٗ َِٚد  َٕ ُٜط٢ُٜسٚ  ٚٞ َٚايَعٔؿ ِِ ٔبايَػَسا٠ٔ  ُٗ َٕ َضٖب َِٜسُعٛ  َٔ َٓاٜى  اي٤ٔصٜ ِٝ َٜٚيا َتِعُس َع

َْا  ِٔ ٔشٞنط٢ ُ٘ َع ًَٞب َٓا ٜق ًٞ ِٔ ٜأٞغٜؿ ََ ِٛٔع  َٜٚيا ُت َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗس ١َٜٓ اٜؿ ِِ ُتط٢ُٜس ظ٢ٜ ُٗ ِٓ َع

ُٙ ٝؾُطٟطا َُِط َٕ ٜأ َٜٚنا  ُٙ َٛا َٖ  . {28ايهٗـ:} َٚاٖتَبَع 

ٜسضنٛا أِْٗ إِا ٜعًُٕٛ إٔ  ٕ ع٢ً ايعاًٌَ يإلغ٬ّ*نُا إ

ايٓاض ٚإٔ  ...ٚؾام ،ٖصا ايٛطٜل طٌٜٛٚإٔ  ...غبًٝ٘هلل ٚهاٖسٕٚ يف 

 . ..سؿت بايؿٗٛات

ع٢ً ايػرل ؾٝ٘ َٔ ناْت خٛطات ايٓػِٝ  إْ٘ ططٜل ٫ ٜك٣ٛ

 خسٜ٘ ٚملؼ اؿطٜط ٜسَٞ بٓاْ٘... ػطح



 

ٚإْ٘ ططٜل ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً ايػرل ؾٝ٘ َٔ ىاف ايػس ع٢ً ضظق٘ 

 !ٚسٝات٘

ٚنٝل  ،املعاز ٚاشل٣ٛٚإْ٘ ططٜل ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً ايػرل ؾٝ٘ قاسب 

ََ..ايكسض ٚخا٥ط ايك٣ٛ . ..١ًُٖٜ. َٚٔ ٫ ٜكدل ع٢ً ن١ًُ ؾه٬ٟ عٔ 

ٚايصٟ ٜؿل عًٝ٘  !ْ٘ ٫ ٜسضٟتس بطأٜ٘ ايصٟ ٫ ٜسضٟ ٫ٚ ٜسضٟ أٚاملع

 !ؾُاع١ا أٟايٓعٍٚ عٓس سهِ اجملُٛع١ ٚاإليتعاّ بط

. ططٜل املط١ٓ ..إْ٘ ططٜل ايتٛٗط ٚايتعؿـ ٚايتٓعـ

ططٜل ططٜل ايتذطز ٚايػُٛ... ...ططٜل املكابط٠ ٚاملطاب١ٛ.. .ٚاملهط١َ

 ...ايكسم ٚاإلخ٬م

امل٪ٌَٓ  جبت عًٝٗا غرلإٔ ٜ ططٜكٟا ٖصٙ َٛاقؿاتٗا ٫ ّهٕٔ ٚإ 

ُ٘ ايٓاظط٠ ْؿٛغِٗ إٍ ؾطز قُس  ،سساملعًك١ قًٛبِٗ بٛاسس أ َِٜطُظٞق َٚ

٢ًٜ اهلٔل ٌِ َع َٛن٤ ََٜت  ِٔ ََ َٚ َِٜشَتٔػُب  ُِٝح ٜيا  ِٔ َس ٕٖ اهلٜل َبأيُؼ  َٔ ُ٘ إ٢ َٛ َسِػُب ُٗ ٜؾ

٤ِٕٞ ٜقِسّضا ٌٚ َؾ ٌَ اهلٝل ٔيٝه ٙٔ ٜقِس َدَع َِط٢ ٬٤ٛم:}ٜأ ِٓٝهُح  ،{3اي َٜ َُا  ْٖ َْٜهَح ٜؾإ٢  ِٔ َُ ٜؾ

٘ٔ ٜأِدّطا  ُِٝ٪ٔتٝ ُ٘ اهلٜل ٜؾَػ ِٝ ًٜ ََٖس َع َُا َعا ِٜٚؾ٢ ٔب ِٔ ٜأ ََ َٚ  ٔ٘ َْٞؿٔػ  ٢ًٜ َع

ُّا  . {10ايؿتض:}َعٔعٝ

 

 

 

 



 

 اإلغ١َٝ٬اؿطن١ 

 عستٗا ـ خكا٥كٗاـ  َُٗتٗا
 .ـ ١َُٗ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬

 .ـ خكا٥كٗا املبس١ٝ٥: ضبا١ْٝ ـ تكس١َٝ ـ ؾا١ًَ

 خكا٥كٗا اؿطن١ٝ: ـ 

 .ـ ايبعس عٔ ١ُٖٓٝ اؿهاّ

 .ـ ايتسضز يف اـٛٛات

  .ـ إٜجاض ايعٌُ ع٢ً ايسعا١ٜ

 .ـ ايٓؿؼ ايٌٜٛٛ

  .ـ ع١ْٝ٬ ايعٌُ ٚغط١ٜ ايتٓعِٝ

  .ايٓؿػ١ٝ ٫ اؿػ١ٝـ ايععي١ 

  .ـ ايػا١ٜ ٫ تدلض ايٛغ١ًٝ

  :ـ عس٠ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬

 .ـ اإلّإ باهلل ْٚكطٙ ٚتأٜٝسٙ

  .اإلّإ باملٓٗاز َٚعٜت٘ ٚق٬سٝت٘ـ 

  .خا٤ ٚسكٛق٘ ٚقسغٝت٘ـ اإلّإ باإل

 .ـ اإلّإ باؾعا٤ ٚد٬ي٘ ٚععُت٘ ٚدعايت٘

 .ّإ بايٓؿؼـ اإل

 .ـ اؾٗاز

 



 

 اإلغ١َٝ٬اؿطن١ 

 َُٗتٗا ـ خكا٥كٗا ـ عستٗا

 

 تباضى ٚتعاٍ ١َُٗ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٖٞ تعبٝس ايٓاؽ هلل

١َ اجملتُع اإلغ٬َٞ ايصٟ ٜػتُس ؾطازٟا ْٚاعات بايعٌُ إلقاأ

 ... ٘سهاَ٘ ٚتعايُٝ٘ َٔ نتاب اهلل تعاٍ ٚغ١ٓ ضغٛيأ

ؿٌُ ايعاًٌَ يف ٝٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ تٓعِٝ عاملٞ ّتس ي

. ٖٚٛ ٜعتُس يتشكٝل ٖصٙ ..ا٭ضضأما٤  اؿكٌ اإلغ٬َٞ يف نٌ

ٓٝ َتك١ً بايعكط  ،١ قاؾ١ٝايػا١ٜ ع٢ً تبًٝؼ ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ْك

ُِٝٗ ٚتٓع ،ٚزع٠ٛ ايٓاؽ إيٝٗا ،َٚكتهٝات٘ ٚاؿانط َٚتًٛبات٘

  ...ٚت٦ٝٗتِٗ يإلّإ بٗا ٚايعٌُ شلا ٚاؾٗاز يف غبًٝٗا ،عًٝٗا

ٙ ش١ اإلغتعُاض ٚكًؿات٘ ٚأؾهاضَهاؾ ،َٚٔ َكتهٝات شيو

ست٢ تعٛز يٮ١َ ؾدكٝتٗا املػتك١ً  ،اٝبغطأّ  ٚؾًػؿات٘ ؾطقٟٝا نإ

  ...ا٭ق١ًٝ

ّٜٛ ـ ع٢ً إٔ تعٌٜ عٔ أٍٚ  ـ َٔ ٚيكس سطقت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬

ٚتكسَ٘ يًٓاؽ بكٛضت٘ املؿطق١  ،اإلغ٬ّ ضناّ ايبسع ٚاـطاؾات

بإٔ أسهاّ  :ؾٗٞ ت٪َٔ .ايكاؾ١ٝ اييت تتٛاؾل َع ععُت٘ ٚسلٛخ٘..

 . ..تٓعِ ؾ٪ٕٚ ايٓاؽ ع٢ً نٌ قعٝسؾا١ًَ  اإلغ٬ّ ٚتعاملٝ٘



 

١ٝ اييت ٜكّٛ عًٝٗا اإلغ٬ّ ع٢ً غاغإٔ ايكاعس٠ ا٭ :ٖٚٞ تعتدل

 إؾطاز اهلل غبشاْ٘ أٟ ،(٫ إي٘ إ٫ اهلل)َساض ايتاضٜذ ايبؿطٟ ٖٞ قاعس٠ 

ايهُرل ٚعباز٠ يف  عتكازٟا يفإؾطازٙ بٗا ا ...ن١ُٝيف ا٭ي١ٖٝٛ ٚاؿا

 . ..ايؿعا٥ط ٚؾطٜع١ يف ٚاقع اؿٝا٠

١ٝ يٓٗه١ أغاغت٪َٔ باإلغ٬ّ ق٠ٛ  ٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬

تهعؿٌ َٔ ايٛٛاغٝت ػٚؼطٜط امل ،ٚإْكاش ايعاملٌ ،املػًٌُ

 . ..ٚايعاملٌ ست٢ ٫ تهٕٛ ؾت١ٓ ٜٚهٕٛ ايسٜٔ نً٘ هلل

 تبين ايٓعِ ايطأزلاي١ٝ ٚتط٣ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ يف

نؿطٟا  ،١ٝ ٚايؿٝٛع١ٝ ٚغرلٖا َٔ ايٓعِ ايٛنع١ٝؾذلانٚا٫

 ،ٚغرلٟا ع٢ً غرل ٖس٣ ،ٛزٟا باهلل ضب ايعاملٌدشٚ ،باإلغ٬ّ ايععِٝ

َِٜبَتؼ٢ ؿازٟا يًذٗٛز ٚإناع١ يًعَٔ ٓٚاغت ،بسٕٚ طا٥ٌٚؽبٟٛا   ِٔ ََ َٚ

َٛ ٔؾٞ اٜٯٔخَط٠ٔ  ُٖ َٚ  ُ٘ ِٓ َٔ  ٌَ ُٜٞكَب  ِٔ ًٜ ّٓا ٜؾ ٢ّ ٔزٜ ًٜا َِٝط اإل٢ِغ َٜٔغ ـٜأغط٢ٜ َٔ ا َٔ { ٍآ

 . {85عُطإ:

ّ ايبٓا ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚأضناٙ ١َُٗ اؿطن١ َاٚيكس أٌْ اإل

  :اإلغ١َٝ٬ ؾكاٍ

١ ْٝيف ٚد٘ ٖصٙ املٛد١ ايٛاغ١ٝ َٔ َسَُٗتٓا إْا٫ٟ إٔ ْكـ 

 ،املاز٠ ٚسهاض٠ املتع ٚايؿٗٛات اييت دطؾت ايؿعٛب اإلغ١َٝ٬

ٚسطَت ايعامل َٔ أْٛاض  ،ايكطإٖٓٚسا١ٜ  تٗا عٔ ظعا١َ ايٓيب ؾأبعس



 

ضنٓا ٜٚدلأ أعٔ ست٢ تٓشػط  ،طت تكسَٗا ٦َات ايػٌٓٓخٖسٜٗا، ٚأ

بٌ غ٬ٓسكٗا يف  ،َٔ ب٥٬ٗا قَٛٓا. ٚيػٓا ٚاقؿٌ عٓس ٖصا اؿس

، ست٢ ٜٗتـ ايعامل باغِ ايٓيب  ،ٚغٓػعٖٚا يف عكط زاضٖاضنٗا، أ

ٜٚٓتؿط ظٌ اإلغ٬ّ ايٛاضف ع٢ً  ،ٚتٛقٔ ايسْٝا نًٗا بتعايِٝ ايكطإٓ

ٚس٦ٓٝص ٜتشكل يًُػًِ َا ٜٓؿسٙ، ؾ٬ تهٕٛ ؾت١ٓ ٜٚهٕٛ  ،ا٭ضض

َٜٞؿَطُح  .. ايسٜٔ نً٘ هلل ٦ََٕٔص  ِٛ َٜ َٚ ِٔ َبِعُس  َٔ َٚ  ٌُ ِٔ ٜقِب َٔ َُِط  هلٔل اٜ٭

َٕ ُٛٓ َٔ ُِامٝلِ٪ َٛ ايَعع٢ُٜع ايٖطٔسٝ ُٖ َٚ ََٜؿا٤ُ   ِٔ ََ ُِٓكُط  َٜ َِٓكط٢ اهلٔل   . {5:4ايٗطّٚ:} ٔب

ٜكّٛ يف إٔ  يف بعض تؿاقًٝٗا ؾٗٞ أَا.. ؾ.ٖصٙ َُٗتٓا إْا٫ٟ

١َٖ  :ا٭

٢ٕ .. ٜتشكل ب٘ قٍٛ اهلل تباضى ٚتعاٍ :ْعاّ زاخًٞ يًشهِ (1) َٜٚأ

 ِٔ ُٜٓٛى َع َٜٞؿٔت  ِٕ ِِ ٜأ ُٖ َٚاِسَصِض  ِِ ُٖ َٛا٤َ ِٖ َٜٚيا َتٖتٔبِع ٜأ ٍَ اهلٝل  َِْع َُا ٜأ ِِ ٔب ُٗ َٓ ِٝ ِِ َب اِسٝه

ِٜٝو ٍَ اهلٝل إ٢ٜي َِْع ََا ٜأ  . {49املا٥س٠:}َبِعض٢ 

ٜتشكل ب٘ قٍٛ ايكطإٓ ايهطِٜ  :( ْٚعاّ يًع٬قات ايسٚي2١ٝ)

 َٕ َٜٝهٛ َٚ ٖٓاؽ٢  ٢ًٜ اي ََٗسا٤َ َع ُْٛا ُؾ ٟٛا ٔيَتٝهٛ ََٚغ  ١َٟٖ ِِ ٝأ َٓاٝن ًٞ َٜٚنَصٔيٜو َدَع

٢ّٗٝسا ِِ َؾ ِٝٝه ًٜ ٍُ َع   .{143ايبكط٠:}ايٖطُغٛ

ََٚضٚبٜو ٜيا  ٜػتُس َٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ :يًكها٤ْٚعاّ عًُٞ  (3) ًٜا  ٜؾ

 ِِ ٢ٗ ِْٝؿٔػ َٜٔذُسٚا ٔؾٞ ٜأ ِٖ ٜيا  ِِ ُث ُٗ َٓ ِٝ َُا َؾَذَط َب ُُٜٛى ٔؾٝ َُٜشهِّ َٕ َسٖت٢  ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ

ُّا ًٝٔ ُُٛا َتِػ ِّ َُٜػ َٚ َِٝت  ُٖا ٜقَه َٔ  .{65ايٓػا٤:}َسَطّدا 



 

ِْٔؿُطٚا  ايعاّوكل َط٢َ ايٓؿرل  :( ْٚعاّ يًسؾاع ٚاؾٓس4١ٜ) ا

ِْٝط  ِِ َخ ٢ٌ اهلٔل َشٔيٝه ِِ ٔؾٞ َغٔبٝ ِْٝؿٔػٝه َٜٚأ  ِِ َٛأيٝه َِ ُٖٔسٚا ٔبٜأ ََٚدا َٚٔثٜكاٟيا  ٔخٜؿاٟؾا 

َٕ ُُٛ ًٜ ِِ َتِع ُِٓت ِٕ ٝن ِِ إ٢  .{41ايتٛب١:} ٜيٝه

: اغتك٬يٞ يًجط٠ٚ ٚاملاٍ ٚايسٚي١ ٚا٭ؾطاز اقتكازٟ( ْٚعاّ 5)

ِِ َٜٚيا ُتِ٪ُتٛا ايٗػٜؿ٘ قٛي٘ تعاٍ: أغاغ ٌَ اهلٝل ٜيٝه ُِ اي٤ٔتٞ َدَع َٛاٜيٝه َِ َٗا٤َ ٜأ

َّا َٝا  .  {5ايٓػا٤:}ٔق

 ،ٜكهٞ ع٢ً اؾٗاي١ ٚايع٬ّ :( ْٚعاّ يًجكاؾ١ ٚايتع6ًِٝ)

٢ِ َضٚبٜو اي٤ٔصٟ آ١ٜ َٔ نتاب اهلل أٍٚ  ٜٚٛابل د٬ٍ ايٛسٞ يف اٞقَطٞأ ٔباِغ

ًَٜل  .{1ايعًل:}َخ

ِ ٚايؿتا٠ املػ١ًُ ٜٓؿ٤٢ ايكيب املػً :( ْٚعاّ يٮغط٠ ٚايبٝت7)

ِِ  ٚايطدٌ املػًِ ٚوكل قٛي٘ تعاٍ: ِْٝؿَػٝه ُٓٛا ٝقٛا ٜأ ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ َٜا ٜأ

َٚأؿَذاَض٠ٝ ٖٓاُؽ  َٖا اي َٚٝقُٛز َْاّضا   ِِ ًٔٝٝه ِٖ  . {6ايٖتشطِٜ:} ..َٜٚأ

( ْٚعاّ يًؿطز: يف غًٛن٘ اـام وكل ايؿ٬ح املككٛز 8)

َٖا :بكٛي٘ تعاٍ ِٔ َظن٤ا ََ ًَٜض   .{9ايؿُؼ:}ٜقِس ٜأٞؾ

١َُٖٗٝٔ ع٢ً نٌ ؾطز يف ١ ت( ٚضٚح عا9َ) أٚ  َٔ سانِ ا٭

َٜٚيا  :قهّٛ قٛاَ٘ قٍٛ اهلل تعاٍ َُا ٜآَتاٜى اهلٝل ايٖساَض اٜٯٔخَط٠ٜ  َٚاِبَتؼ٢ ٔؾٝ

ِٜٝو  َٔ اهلٝل إ٢ٜي َُا ٜأِسَػ ِٔ ٜن َٜٚأِسٔػ َٝا  ِْ َٔ ايٗس َٔ َْٔكَٝبٜو  َِٓؼ  َٜٚيا َتِبؼ٢ ايٜؿَػاَز َت

   {77ايككل:} ..ٔؾٞ اٜ٭ِضض٢



 

. ٚايؿعب ..ٚايبٝت املػًِ ...ايؿطز املػًِ :( مٔ ْطٜس10)

 ،ٚايسٚي١ اييت  تكٛز ايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ ..... ٚاؿه١َٛ املػ١ًُ.املػًِ

ٚتطز عًِٝٗ أضنِٗ  ،املػًٌُ، ٚتػتعٝس فسِٖٚتهِ ؾتات 

ثِ ؼٌُ عًِ اؾٗاز  ،ٛب١كٚب٬زِٖ املػٚطاِْٗ املػًٛب١ ٚأ ،املؿكٛز٠

َٔ ضغاي١ ) ...عس ايعامل بتعايِٝ اإلغ٬ّست٢ تػ ،ٚيٛا٤ ايسع٠ٛ إٍ اهلل

 .("ؼت ضا١ٜ ايكطإٓ" يإلَاّ ايؿٗٝس

 خكا٥كٗا املبس١ٝ٥

  :ًٜٞ يف خكا٥ل اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ َا إٕ أبطظ َا

ٚتكايٝسٖا ٗا أخ٬قٚؾٗٞ تػتُس تكٛضٖا ٚأسهاَٗا  ـ أْٗا ضبا١ْٝ:1

ٖٚٞ زع٠ٛ هلل ٚيٝػت  ...ٖا َٔ زٜٔ اهلل اـايس ٚضغايت٘ اـا١ُأؾهاضٚ

ُُْػٔهٞ  ايكا٥ٌُ عًٝٗاأٚ  يصٚات ايعاًٌَ ؾٝٗا َٚ ًٜأتٞ  ٕٖ َق ٌِ إ٢ ٝق

ٌَ ُٔ َُأتٞ هلٔل َضٚب ايَعاٜي ََ َٚ  َٟ َٝا ََِش َٚ {:ّ162ا٭ْعا} ؾٗٞ يٝػت تٓعُٟٝا ،

  ...(اؿسٜج١ؾإٔ ايتٓعُٝات اؿعب١ٝ )سعبٟٝا 

ٚيٝػت تٓعُٟٝا ظعاَٟٝا ٜٗسف إٍ ؼكٝل بعض املهاغب ٚاملآضب 

إٔ  . ٚا٭قٌ يسٜٗا..(ؾإٔ ايتٓعُٝات ايععا١َٝ املعطٚؾ١)ايؿدك١ٝ 

ٓسٟ ؿسٚز َا اؾقبٌ ؾٝٗا قبٌ ايكػرل ٚايكا٥س ؾٝٗا ىهع ايهبرل 

  ...ؾطع اهلل



 

ْٗا َٓبجك١ َٔ ٚاقع اجملتُع اإلغ٬َٞ غرل َع٢ٓ أ :ْٗا شات١ٝـ أ2

ؾإٔ ايتٓعُٝات  َٔ ايػطبأٚ  َٔ ايؿطم ()َػتٛسا٠أٚ  (َػتٛضز٠)

ق٣ٛ ٚايسٜٔ َٔ أ ،ؾسعٛتٓا زع٠ٛ إٍ ايسٜٔ ...خط٣ٚاشل٦ٝات ا٭

١َٖخكا٥ل ٖصٙ  ٫ٚ  ،ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ سكابٟاعطؾت ب٘ ٚعطف بٗا أ ا٭

١َٖٜكًض آخط ٖصٙ   .. .إ٫ َا قًض ب٘ أٚشلا ا٭

ؾٗٞ يف َهُْٛٗا ايعكٝسٟ ٚايتؿطٜعٞ ٚيف  :ـ أْٗا تكس3١َٝ

قسض ع٢ً سٌ َؿه٬ت ا يًهٕٛ ٚاإلْػإ ٚاؿٝا٠ أغبل ٚأتكٛضٖ

 . ..اإلْػإ ٚاؿٝا٠ َٔ ايتؿطٜعات ايبؿط١ٜ ايعادع٠ ايكاقط٠

ٜؿِٗ املتػُٕٛ أٚ  تكس١َٝ اإلغ٬ّ يٝػت ـ نُا ٜطٜسٚيهٔ 

١ٝ ٚاٯزاب خ٬قظٚضٟا ٚبٗتاْٟا ـ إْؿ٬تٟا َٔ ايكِٝ ا٭بايتكسٌَٝ 

ِٖ أؾهاضضتكا٤ َؿاعط ايٓاؽ ّٚ يف ا٫ٗسٜكبٌ ٖٞ َت ...ايهط١ّ

ٚإنتؿاف آؾام ٖصا  ،يف َهُاض ايعًِ املٛد٘ ُّ. ٖٚٞ تكٓس..ِٗأخ٬قٚ

أدٌ  ذٌٝ غبل عًُٞ ٚإِا َٔػتأدٌ  يٝؼ َٔ ،ايهٕٛ ايععِٝ

د٬ٍ ْٚاٍ ٚقسض٠ ٚعع١ُ اهلل ضب اإلغتعاز٠ َٔ ايتعطف ع٢ً 

  ...ايعاملٌ

غتؿاز٠ َٔ نٌ َا تتؿتل عٓ٘ ايعكٍٛ اإلغ٬ّ تأَط با٫ٚتكس١َٝ 

تهٕٛ َٛنٛع١ يف أطط اـرل عا١َ، إٔ  َٔ َبتهطات ٚٚغا٥ٌ ؾط١ٜٛ



 

 :ٚقٛي٘ ،((خصٚا اؿه١ُ َٔ أٟ ٚعا٤ خطدت)): ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘ 

 . ((ا٢ْ ٚدسٖا ؾٗٛ أسل بٗا اؿه١ُ ناي١ املػًِ))

ْٗا زع٠ٛ ٫ تكتكط ع٢ً ق٬ح داْب َٔ أٟ إ :ْٗا ؾا١ًَأـ  4

  .... ؾإغ٬َٝتٗا تعين عَُٛٝتٗا ٚسلٛشلا..دٛاْب اؿٝا٠ زٕٚ اٯخط

 عٝٓ٘تسعٛ إٍ ايعٛز٠ باإلغ٬ّ إٍ َ ْٗاؾٗٞ زع٠ٛ غًؿ١ٝ ٭

 .ايكايف َٔ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘

ؾطازٖا املٛٗط٠ يف أ تعٌُ ع٢ً إسٝا٤ ايػ١ٖٓٚٞ ططٜل غ١ٝٓ ٭ْٗا 

 ... ٚيف اجملتُع

اـرل طٗاض٠ ايٓؿؼ ْٚكا٤  أغاؽإٔ  ٖٚٞ ضاب١ٛ ضبا١ْٝ تسضى

  ...ايكًب ٚسػٔ ايك١ً باهلل

١َٖسطن١ غٝاغ١ٝ تعٌُ ع٢ً ضعا١ٜ ؾ٪ٕٚ ٖٚٞ  باإلغ٬ّ ع٢ً  ا٭

  ...نٌ قعٝس

اـ٬ف يف إٔ  ْٗا تعتكس٭ـ ايبعس عٔ َٛاطٔ اـ٬ف ايؿكٗٞ: 5

قٍٛ يصيو تسعٛ إٍ ْع املػًٌُ سٍٛ أٖٚٞ  ،ايؿطاغات ٫ بس َٓ٘

  ...اإلغ٬ّ ٚقٛاعسٙ

ٕ ٚإ ،)يػٓا سعبٟا غٝاغٟٝا :ّ ايؿٗٝس شيو بكٛيَ٘اكس ـل اإليٚ

ػٓا اعس اإلغ٬ّ َٔ قُِٝ ؾهطتٓا... ٚي١ ع٢ً قٛناْت ايػٝاغ

ععِ نإ عٌُ اـرل ٚاإلق٬ح َٔ إٔ ٚإ ،ْع١ٝ خرل١ٜ إق٬س١ٝ



 

ْت ايطٜان١ ايبس١ْٝ نإ ٚإ ػٓا ؾطقٟا ضٜان١ٝ،ٚي ...َكاقسْا

يػٓا ؾ٦ٟٝا َٔ ٖصٙ ايتؿه٬ٝت ؾإْٗا  ...ِٖ  ٚغا٥ًٓاٚايطٚس١ٝ َٔ أ

ٚقس ٫ ٜٛسٞ  ،ْٝعٟا ؽًكٗا غا١ٜ َٛنع١ٝ قسٚز٠ ملس٠ قسٚز٠

ٚايتشًٞ با٭يكاب اإلزاض١ٜ  ،بتأيٝؿٗا إ٫ فطز ايطغب١ يف تأيٝـ ١٦ٖٝ

 .. .ؾٝٗا

٫ وسزٙ َٛنع ٫ٚ  ،.. ْٚعاّ َٚٓٗر.. ؾهط٠ ٚعكٝس٠..ٚيهٓٓا

٫ٚ ٜٓتٗٞ بأَط ست٢ ٜطخ  ،٫ٚ ٜكـ زْٚ٘ سادع دػطايف ،ٜكٝسٙ دٓؼ

َٚٓٗاز ضغٛي٘  ،ْ٘ ْعاّ ضب ايعاملٌشيو ٭ ،ضض َٚٔ عًٝٗااهلل ا٭

 ٌَ...ا٭

١ًٓٚ  ،ٜٗا ايٓاؽ ٫ٚ ؾدط أتباع أقشاب ضغٍٛ اهلل مٔ أ

 ،ْٚاؾطٚ يٛا٥٘ نُا ْؿطٚٙ ،يٛا٥٘ نُا ضؾعٛٙ ٚضاؾعٛ ،ضاٜت٘ َٔ بعسٙ

ٚض١ٓ  ،ٚاملبؿطٕٚ بسعٛت٘ نُا بؿطٚا ،قطآْ٘ نُا سؿعٛٙ ٚساؾعٛ

ٖٔ يًعاملٌ ُُ ًٜ ُٙ َٜٚيَتِع ٣ٌ َبِعَس ََْبٜأ  .{88:م}ٔس

 

 خكا٥كٗا اؿطن١ٝ

نإ َٔ ايٛبٝعٞ ٕ ٚإ :ـ ايبعس عٔ ١ُٖٓٝ اؿهاّ ٚايػٝاغ1ٌٝ

١ َٔ ؾأْٗا إٔ ٝ... ٖٚصٙ اـاقسهاّ ٚغٝاغٕٝٛؾطازٖا أٜهٕٛ َٔ  إٔ

غتػ٬ٍ ٚاملتادط٠ ٚتبكٞ غ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ بعٝسٟا عٔ ا٫ؼؿ

 .. .عًٝٗا قؿ١ ايتذطز ٚايكسم ٚاإلخ٬م



 

ٚإٔ  ...ططٜكٗا ؾام ٚطٌٜٛإٔ  ٭ْٗا تسضى :ـ ايتسضز يف اـٛٛات2

عٛا٤ نٌ خ٠ٛٛ برل٠... ٚايتسضز يف اـٛٛات ٚإٗا ند١ُ ٚنأٖساؾ

.. ٚيكس سسز ٌ باؾُاع١ إٍ َا تبتػٞ ٚتطٜس.ٜكإٔ  ٗا َٔ ؾأْ٘سك

َٚطس١ً  َطس١ً ايتعطٜـ :ّ ايؿٗٝس يًسع٠ٛ ث٬خ َطاسٌ َٖٞااإل

ّ ايؿٗٝس َا َا.. دا٤ يف ضغاي١ ايتعايِٝ يإلايتهٜٛٔ َٚطس١ً ايتٓؿٝص.

ًٜٞ:  

ٚٚغًٝتٗا  ،بٓؿط ايؿهط٠ ايعا١َ بٌ ايٓاؽَطس١ً ايتعطٜـ: 

ؾع١ ٚغرل شيو َٔ ايٛغا٥ٌ ٚإقا١َ املٓؿآت ايٓاايٛعغ ٚاإلضؾاز 

 ...  ايع١ًُٝ

ايكاؿ١ ؿٌُ أعبا٤  باغتد٬م ايعٓاقط :َطس١ً ايتهٜٛٔ

قٛيف  ،ْٚعاّ ايسع٠ٛ يف ٖصٙ املطس١ً ...ِ بعهٗا إٍ بعضناؾٗاز ٚ

.. .ٚعػهطٟ عت َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ .عت َٔ ايٓاس١ٝ ايطٚس١ٝ

غتعسازٟا سكٝكٟٝا اغتعس بٗا إ٫ َٔ ا ٖصٙ املطس١ً ٫ ٜتكٌٚايسع٠ٛ يف 

بٛازض ٖصا  ٚأٍٚ ،يتشٌُ أعبا٤ دٗاز طٌٜٛ املس٣ نجرل ايتبعات

 . (نُاٍ ايٛاع١)اإلغتعساز 

.. .ٚايسع٠ٛ يف ٖصٙ املطس١ً دٗاز ٫ ٖٛاز٠ َع٘ :َطس١ً ايتٓؿٝص

ٚعٌُ َتٛاقٌ يف غبٌٝ ايٛقٍٛ إٍ ايػا١ٜ... ٚإَتشإ ٚابت٤٬ ٫ 

"  ٫ٚ ٜهؿٌ ايٓذاح يف ٖصا ايٍٛٛ إ٫ .ايكازقٕٛ عًُٝٗا إ١٫ٜكدل 

 نُاٍ ايٛاع١ " نصيو... 

ٚيكس زؾع  :ـ  إٜجاض ايعٌُ ٚاإلْتاز ع٢ً ايسعا١ٜ ٚاإلع٬ّ 3

َٓٗا َا دا٤ يف اإلغ٬ّ خاقٟا  :اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ إٍ شيو أَٛض



 

يطٜا٤ عُاٍ ؾٛا٥ب اتؿٛب ٖصٙ ا٭إٔ  بٗصٙ ايٓاس١ٝ بايصات، ٚكاؾ١

ايٛبٝع١ اإلغ١َٝ٬ َٔ  .. َٚٓٗا ْؿٛض ايتًـ ٚايؿػاز.ؾتٓتٗٞ إٍ

.. .عتُاز ايسعاٜات املهد١ُ ٚايتٗطٜر ايصٟ يٝؼ َٔ ٚضا٥٘ عٌُا

.. َٚٓٗا َا ٫ ؾُٝا ٖٛ َجُط ٚبٓا٤.ت إيٛقَٚٓٗا عسّ إناع١ اؾٗس ٚا

ؾطازٖا َكساقٟا يكٍٛ ايطغٍٛ ا٫ععِ ٜؿطن٘ أَٔ اؿطن١ ٚأَٔ أ

: ((سٛا٥ذهِ بايهتُإغتعٝٓٛا ع٢ً قها٤ إ))(٪ُط اـاَؼ ضادع ضغاي١ امل

 .(يإلَاّ ايؿٗٝس ٚنتاب )زضٚؽ يف زع٠ٛ اإلخٛإ املػًٌُ

إٕ ندا١َ  :(َٔ ْؿط٠ زاخ١ًٝ قسضت يف ايهٜٛت)غٝاغ١ ايٓؿؼ ايٌٜٛٛ ـ4

املًكا٠ ع٢ً عاتل ايعاًٌَ يف اؿكٌ اإلغ٬َٞ  ،ٚثكٌ ايتبعات ،ايعب٤

ايػا٥طٜٔ ٚإٔ  ؾام ٚاؾٗاز َطٜط،ٚايعٌُ طٌٜٛ ايٛطٜل إٔ  ٜ٪نسإ

عٓت َٚؿك١ ٦ٜٝٗٛا أْؿػِٗ ملٛاد١ٗ نٌ إٔ  ع٢ً ٖصا ايسضب هب

ٖٓاُؽ ٜأَسٔػَباملٚيهٌ بصٍ ٚتهش١ٝ  ِٕ اي ِٕ ُِٜتَطٝنٛا ٜأ ٖٓا َٜٝكٛٝيٛا ٜأ ََ  ٜآ

ِِ ُٖ َٕ ٜيا َٚ ُٛٓ ٖٓا َٜٚيٜكِسُٜٞؿَت َٔ ٜؾَت ِٔ اي٤ٔصٜ َٔ ِِ ٢ٗ ًٔ ٖٔ ٜقِب َُ ًٜ َِٝع ًٜ َٔ اهلٝل ٜؾ  اي٤ٔصٜ

ٖٔ َقَسٝقٛا َُ ًٜ َِٝع ٌَ َٜٚي  .{3:2:1:ايعٓهبٛت}ايٜهأشٔب

ٜعتُسٚا غٝاغ١ )ايٓؿؼ إٔ  إٕ ع٢ً املٓتٌُ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬

ؾ٬  ،ايسع٠ٛ إٍ اهلل ع٢ً بكرل٠ بككس َطنات٘ ايٌٜٛٛ( ؾتهٕٛ

ٖٚصا ئ ٜتِ  .٫ٚ ٜػتعذًٛا ايجُط٠ قبٌ ْهٛدٗا ،ٜعتػؿٛا ايٛطٜل

... ؾإٕ ؼكل ؿهِ اإلغ٬َٞ ٚغ١ًٝ يػا١ٜ أزل٢اإٔ  إ٫ إشا ؾُٗٛا

أؽ ٫ٚ قٓٛط ٫ٚ تطادع مل ٜتشكل ؾ٬ ٜٕ ٚإ هللاع٢ً أٜسِٜٗ ٓسٚا 



 

ََا...  ١ْ ٚقاَٛا بٛادب ايسع٠َٛاٚا ا٭ٚبٗصا ٜهْٛٛا قس أٓز !٫ٚ خٛف َٚ 

ِٖٓكُط ِٔ إ٢ي٤ا اي ِٓٔس َٔ ََا.. ،  {126:عُطإ آٍ} .... اهلٔل ٔع َٚ َٕ ِٕ إ٢ي٤ا َتَؿا٤ُٚ  ٜأ

 . {30:اإلْػإ} ..اهلٝل ََٜؿا٤َ

١ تكٌ إٍ ًٝسعاب ايتاؾ١ٗ ايعُٚيهٔ َا باٍ ا٭ :ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ

ٜػط؟ ٖٓا ٖٚٓاى يف َس٠ أقكط ٚبٛطٜك١ أ ١ًٛاؿهِ ٚتكؿع إٍ ايػ

اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ئ ٚإٔ  ايٛطٜكٌ كتًؿإإٔ  ٚاؾٛاب ع٢ً شيو

 تهٕٛ ١َٝٛ شلصٙ ايك٠ٛإٔ  ْعٝـ، ٚيٛ ضنٝتتكٌ إ٫ بٛطٜل َتُٝع 

.. ! قًت نُا ٚقٌ ايهجرلشاى يٛأٚ  ٚشلصا اإلغتعُاض ،تًوأٚ 

ًَٔصٔيٜو ِِ ٜؾاِزُع ٜؾ َُا َٚاِغَتٔك َِٔطَت ٜن ِِ َتٖتٔبِع َٜٚيا ٝأ ُٖ َٛا٤َ ِٖ  . {15:ايٗؿٛض٣}..ٜأ

 ايعٌُ يإلغ٬ّ ٫ ّهٕٔ إ ثِ :ع١ْٝ٬ ايعٌُ ٚغط١ٜ ايتٓعِٝـ 5

 ،ٜكّٛ ب٘ ايسعا٠ ٚضا٤ اؿذب ٚا٭غتاض ،غطاضغطٟا َٔ ا٭ ٜهٕٛإٔ 

ْ٘ َكًش١ ٜٚؿًػؿٕٛ شيو ع٢ً أ ،ىؿٕٛ إٔ ٜتدٛؿِٗ ايٓاؽ

 ،تكاٍإٔ  ٚن١ًُ اؿل هب ،ؾكٛت اإلغ٬ّ هب إٔ ٜعًٛ !ٚسه١ُ

 ،َٔ ضأ٣ َٓهطٟا ؾًٝػرلٙ بٝسٙ)) ،ٚايػانت عٔ اؿل ؾٝٛإ أخطؽ

ٚشيو أنعـ  ،بكًب٘ؾُٔ مل ٜػتٛع ؾ ،مل ٜػتٛع ؾبًػاْ٘ؾُٔ 

 . ((اإلّإ



 

ٚيف  ،يف َهاْ٘ سٝح ٜعٌُ ،ٜكٍٛ ن١ًُ اؿلإٔ  ؾايساع١ٝ هب

باملكاي١ أٚ  ،غٛا٤ بايه١ًُ اييت ٜػتٛٝع إبكا٤ٖا ،ب٦ٝت٘ سٝح ٜكٛٔ

  .(باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿػ١ٓ)اييت ٜتُهٔ َٔ ْؿطٖا 

تهؿـ اؿطن١ نٌ َا عٓسٖا َٔ إٔ  ٚيهٔ ٖصا ٫ ٜعين عاٍ

بٌ إٕ   ،ؾًٝؼ يف شيو َكًش١ ع٢ً اإلط٬م ،ٚتٓعُٝاتكٛٛات 

ٜعس د٬ٟٗ باإلغ٬ّ ٚتعطٜهٟا يًشطن١ ٚ٭ؾطازٖا ملهط ا٭عسا٤ شيو 

ٝٓ !ٚغسضِٖ ٚإٜصا٥ِٗ  :ٗا يف ٖصا اجملاٍ ٖٞٚايكاعس٠ اييت هب تبٓ

اغتعٝٓٛا )): ع٬ُٟ بكٍٛ ايطغٍٛ  (ع١ْٝ٬ ايعٌُ ٚغط١ٜ ايتٓعِٝ)

 . ((اؿطب خسع١)) :ٚقٛي٘ ،((بايهتُإٛا٥ذهِ سع٢ً قها٤ 

خرلٟا عٔ ايععي١ ٚيكس نجط ايه٬ّ أ ايٓؿػ١ٝ ٫ اؿػ١ٝ: ايععي١ـ 6

إْ٘ ٫ بس َٔ ) :ايؿعٛض١ٜ اييت زعا إيٝٗا ايؿٗٝس غٝس قٛب سٝح  قاٍ

خهِ  ... ُهٞ يفُٚهٞ يف ايٛطٜل ،تععّ ٖصٙ ايعع١َ ،طًٝع١

... ُهٞ ٖٚٞ  ْٝعٟاضض أضدا٤ ا٭١ ا٭طٓاب يف اؾا١ًٖٝ ايهاضب

تعاٍٚ ْٛعٟا َٔ ايععي١ َٔ داْب  ْٚٛعٟا َٔ اإلتكاٍ َٔ اؾاْب 

  .(اٯخط  باؾا١ًٖٝ احمل١ٛٝ

 ؿرل إيٝٗا ايؿٗٝس ٖٛ ععي١ ايؿعٛض ََٔٚؿّٗٛ ايععي١ ٖٓا اييت ٜ

ّاْٗا ٖٚٞ ععي١ ايٓؿؼ ٚاغتع٤٬ إ ...ٜسْػ٘ ضغاّ اؾا١ًٖٝإٔ 



 

تهابس  ،تتشس٣ ايباطٌ ،ـتهؿـ ايعٜ (خهِ اؾا١ًٖٝ)هٞ يف ُ

 !ؽؿ٢ يف اهلل ي١َٛ ٥٫ِإٔ  ٚػاٖس زٕٚ

ُاٜع ايؿ١٦ امل٪١َٓ عٔ ايؿ١٦  ...ٚايععي١ ٖٓا تعين ايتُاٜع

اعط ٚباملؿ ،م ٚايػًٛىٚبا٭خ٬ ،ُاٜعٖا بايؿهط ٚايتكٛض ...ايهاؾط٠

 ٖٚصا َا زعا إيٝ٘ اإلغ٬ّ ٚعدل عٓ٘ ضغٍٛ اإلغ٬ّ  ساغٝؼ!!ٚا٭

 َٔ ٫ )) ،((نْٛٛا نايؿا١َ بٌ ايٓاؽ)) :قٛاي٘ َٓٗاأيف نجرل

ٕ ٚإ َع ايٓاؽ إٕ أسػٔ ايٓاؽ أسػٓتأْا  سسنِ إَع١ ٜكٍٜٛهٔ أ

ٕ ٚإ ٕ أسػٔ ايٓاؽ إٔ ؼػٓٛا،أغأت، ٚيهٔ ٚط١ٓٛا أْؿػهِ ؾإ أغا٩ٚا

 . ((إٔ ػتٓبٛا إغا٤تِٗ أغا٩ٚا

أٚ  ستهاى ٚايسع٠ٛ ؾ٬ فاٍ يًععي١ايعٌُ ٚاؿطن١ ٚا٫ أَا

  ...يإلْؿطاز ؾٝٗا ٚإ٫ تعٌٛ ايعٌُ ٚاؿطن١ ٚاإلستهاى ٚايسع٠ٛ

٬ ؾ كتًؿ١، قٓاف َٔ ايٓاؽّ أَاأيإلغ٬ّ ايّٝٛ  ٚايعإًَٛ

  ...ٜعتُسٚا سهُٟا ٚاسسٟا يف َعاًَتِٗإٔ  هٛظ

 سهاَ٘. ؾطزٜٟا بأ اَٟاؾُٔ ايٓاؽ َٔ ِٖ َػًُٕٛ ًَتعَٕٛ ايتع

عًِٗ ٫ ه إلغ٬ّعسّ قٝاَِٗ بٛادب ايعٌُ اؿطنٞ يٚ

  ٚغرلِٖ ع٢ً سس غٛا٤!



 

٬ّ َع دًِٗٗ ي٘ َٚٔ ايٓاؽ َٔ ِٖ َػًُٕٛ َعتعٕٚ باإلغ

سهاَ٘ ٖٚ٪٤٫ ّجًٕٛ ايػٛاز ا٭ندل َٔ املػًٌُ ٚعسّ إيتعاَِٗ بأ

 !ِٖ ٚايهؿاض يف َٓعي١ ٚاسس٠اعتباضايّٝٛ ٫ٚ هٛظ 

ٕٚ اهلل ٚضغٛي٘ غٛا٤ عسا٤ يإلغ٬ّ وآزَٚٔ ايٓاؽ َٔ ِٖ أ

  !ـٓاَاسهأّ  سعابٟاأأّ  طازٟاؾناْٛا أ

عػب قطبِٗ  تتؿاٚتإٔ  َٚٛاقـ ايسعا٠ َٔ ٖ٪٤٫ هب

 ...عسا٥ِٗأٚ  ٚعػب ٥٫ِٚٗ ،ٚعػب إقباشلِ ٚإزباضِٖ ،ٚبعسِٖ

َِٚٓٗ َٔ تًعَ٘ ايتٛع١ٝ  ،ؾُِٓٗ َٔ ًٜعَ٘ ايتعٗس ٚايتٛدٝ٘

 (َِٚٓٗ َٔ ٫ ٜؿًض َع٘ إ٫ ايػٝـ )ٚآخط ايسٚا٤ ايهٞ ...ٚايتجكٝـ

٭ْ٘ ٜهٕٛ ايسعا٠ ع٢ً ق١ً زا١ُ٥ َٚتك١ً باجملتُع، ٖٚصا ٜؿطض إٔ 

ق١ً ايتأثرل ٫  ...ق١ً َتُٝع٠ ...أضن١ٝ ايعٌُ َٚٝسإ اؾٗاز

 سٝح ٜكٍٛ: ايتاثط... ٚق١ً ايتٛٗرل ٫ ايتٓذؼ. ٚقسم ضغٍٛ اهلل 

خرل َٔ عباز٠  سسنِ غاع١ يف َٛطٔ َٔ َٛاطٔ اؾٗازيكدل أ))

 . ((اَٟاسسنِ غتٌ عأ

إٕ دطث١َٛ ؾػاز اإلػاٖات  :ايػا١ٜ ٫ تدلض ايٛغ١ًٝ ـ7

أخط٣  بعباض٠أٚ  ...(ٗاَٝهٝاؾًٝٝت)ٖٞ  ٚايتٓعُٝات غرل اإلغ١َٝ٬

ٚاييت تتعس٣ يف نجرل َٔ ا٭سٝإ سسٚز املباز٤٣  (َكًشٝتٗا)

 .. .ٚايٓعطٜات اييت تطؾعٗا ٚتٓازٟ بٗا



 

ايؿهط١ٜ ططٖا ٚخطدت عٔ أ (تػٝػت)ػاٖات عكا٥س١ٜ ؾهِ َٔ ا

ست٢ يف ايتُجٌٝ أٚ  ع٢ً َػت٣ٛ اؿهِ ...ػطب١ ع١ًُٝ شلاأٍٚ  عٓس

 !ايدلملاْٞ

ٚيف املٓتػبٌ ٖصٙ اإلػاٖات ـ يف اؿكٝك١ ـ ٫ تؿذلض يف ْؿػٗا 

ٜكٝٗا غٛا٥ٌ ا٫مطاف إٔ  إيٝٗا شيو ايبعس ايعكٝسٟ ايصٟ ّهٔ

 ،طٌٟ يف َعذلى ايكطاع ايػٝاغٞ ٚايؿهٚايتًٕٛ ٚايٓؿام مما ٖٛ َاث

ٚؾُٝا ٜبسٚ َٔ تكطؾات ايػٝاغٌٝ ايتكًٝسٌٜ  ٚايععُا٤ ايعكا٥سٌٜ 

 !ع٢ً سس غٛا٤

َٚكًش١  ...ٍ َكًش١ يًشعبإ تتشٍٛ ،ؾُكًش١ ايؿعب

١َٖٚقهاٜا  ...يععُا٤ اؿعب (ؾدك١ٝ)اؿعب تػسٚ َكًش١   ا٭

ٚأعسا٤  ...غت٬ٗى ٚاملػا١َٚٚاإل تهش٢ أٚضاقٟا ضاع١ يف غٛم املتادط٠

ٖٚهصا  ...قسقا٤ ايّٝٛ أعسا٤ ايػسٚأ ...قسقا٤ ايّٜٝٛكبشٕٛ أَؼ ا٭

ٜبك٢ َٔ عكا٥س١ٜ ٖصٙ ا٫ػاٖات غ٣ٛ أزلا٤ ٚؾعاضات  ست٢ ٫

 ناشب١ َعٜؿ١!

ٖٚصا  ،ػاٖات ايٛنع١ٖٝصا َا هطٟ ع٢ً غاس١ ايك٣ٛ ٚا٫

ٜؿػط ٜٚهؿـ غط اؿطن١ ايها١َٓ ؾٝٗا ٚغبب اْتؿاضٖا ٚغطع١ 

١ٝ باملع٢ٓ أخ٬قت عكا٥س١ٜ ٚاَاٜٗا ايتعيٝؼ يس !ايػ١ًٛإٍ  ٚقٛشلا

اْتٗاظ نٌ .. إِا .يٝؼ يسٜٗا َٛاقـ ٚانش١ ٚثابت١ ...ايكشٝض



 

ؾطق١ ٚاغتػ٬ٍ نٌ ظطف ٚاملتادط٠ بهٌ قه١ٝ َُٗا نإ ايجُٔ 

 !بايؿعب  نً٘أٚ  ٚيٛنإ ايتهش١ٝ بايكه١ٝ ْؿػٗا ،ؾازسٟا

 ،٘أٖساؾٚٛغٌ بايباطٌ يبًٛؽ غاٜات٘ ٜتإٔ  أـ ؾايعٌُ يًشل ٫ هٛظ

٢ٌ ؾعاضأٚ  ٚيٛ نإ ٖصا ايباطٌ فطز ن١ًُ ِٔ اٜؿٗل َٚٝق َٔ ِِ ِٔ َضٚبٝه َُ  ٜؾ

ِٔ َؾا٤َ َٔ ٪ُِٝ ًٞ ِٔ ٜؾ ََ َٝٞهٝؿِط َؾا٤َ َٚ ًٞ  . {29:ايهٗـ} ..ٜؾ

تٓاظٍ عٔ ٚايتٓاظٍ عٔ دع٤ َٔ اؿل  ...ب ـ ٚاؿل نٌ ٫ ٜتذعأ

ٚيٝؼ بعس اشلس٣ إ٫  ،ؾًٝؼ بعس اؿل إ٫ ايباطٌ ...اؿل نً٘

بٌ عطٚنٟا غد١ٝ َكا  ؾٗصٙ قطٜـ تعطض ع٢ً ايطغٍٛ ...ايه٬ٍ

ٌِ :ؾٝبتسضِٖ بكٛي٘ تعاٍ ،بعض تٓاظ٫ت عكا٥س١ٜ َٓ٘ َٗا َٜا ٝق ٜٗ  ٜأ

َٕ َٕ ََا ٜأِعُبُس ٜياايٜهأؾُطٚ ِِ َٜٚياَتِعُبُسٚ ُِْت َٕ ٜأ َْا َٜٚياٜأِعُبُس ََا َعأبُسٚ  ٜأ

ِِ ََا َعأبْس ِِ َٜٚياَعَبِسُت ُِْت َٕ ٜأ ِِٜأِعُبُس ََا َعأبُسٚ ِِ ٜيٝه ُٓٝه َٞ ٔزٜ  َٚٔي

٢ٔ    .{ايهاؾطٕٚغٛض٠ }ٔزٜ

 ،يف غبًٝ٘ بهٌ ؾ٤ٞ ٢ٜٚهٓش ...ٜعٌُ ي٘ بك٠ٛإٔ  ٚاؿل ٜٓبػٞز ـ 

  ...تطٖٝبأٚ  زٕٚ إٔ ٜػاّٚ عًٝ٘ بػبب َٔ تطغٝب

ٓٝ اؿل ُطزٚا ع٢ً نٌ تٗسٜس  ٔ شلِؾػشط٠ ؾطعٕٛ عٓسَا تب

 ََا ٜؾاٞقض٢..  :ًٛا بإّاِْٗ ؾٛم نٌ َكًش١ ٚقايٛا يؿطعٕٛٚاغتع

َِْت َُا ٜقاض٣ ٜأ ْٖ ٙٔ َتٞكٔهٞ إ٢ َٝا٠ٜ َٖٔص َٝا اٜؿ ِْ ْٖا، {72:ط٘} ايٗس ٖٓا إ٢ ََ َٓا ٜآ  ٔبَطٚب

َِٝػٔؿَط َٓا ٔي َْا ٜي َٜا ٜٛا ََا َخ َٓا َٚ َِٖت ٘ٔ ٜأٞنَط ِٝ ًٜ َٔ َع ِْٝط َٚاهلٝل ايٚػِشط٢ َٔ  َٜٚأِبٜك٢ َخ



 

طض عًٝ٘ املًو ٚاؾاٙ ٚاملاٍ َكابٌ إٔ ّٜٛ ُع ،  ٚضغٍٛ اهلل {73:ط٘}

ٚاهلل يٛ ٚنعٛا ايؿُؼ يف ّٝين )) :ىؿـ َٔ زعٛت٘ ٜٓتؿض قا٬ٟ٥

 َط َا تطنت٘ ست٢ ٜعٗطٙ اهللا ا٭أتطى ٖصإٔ  ٚايكُط يف ٜػاضٟ ع٢ً

 .((و زْٚ٘أًٖأٚ 

َعتكٌُ عبٌ  ،ٜهْٛٛا ٚاعٌ سصضٜٔـ ٚأقشاب اؿل هب إٔ  ز

 سًٍٛ تؿطض عًِٝٗأٚ  ،تسضدِٗ َٛاقـؾ٬ تػ ...اهلل َٗتسٜٔ بٗساٙ

٢ٕ ١ٝخ٬قغرلَتٓاغب١ َع ًَٓٛكاتِٗ ايعكٝس١ٜ ٚا٭ ِِ َٜٚأ ِِ اِسٝه ُٗ َٓ ِٝ  َب

َُا ٍَ ٔب َِْع ِِ َتٖتٔبِع َٜٚيا اهلٝل ٜأ ُٖ َٛا٤َ ِٖ ِِ ٜأ ُٖ ِٕ َٚاِسَصِض ُٜٓٛى ٜأ ِٔ َٜٞؿٔت  ََا َبِعض٢ َع

ٍَ َِْع ِٜٝو اهلٝل ٜأ ِٕ إ٢ٜي ِٛا ٜؾإ٢ َٛي٤ ِِ َت ًٜ َُا ٜؾاِع ْٖ ِٕ اهلٝل ُٜط٢ُٜس ٜأ ِِ ٜأ ُٗ  ٔبَبِعض٢ ُٜٔكَٝب

ِِ ٢ٗ ُْٛٔب ٕٖ ُش َٔ ٜنٔجرّلا َٚإ٢ ٖٓاؽ٢ َٔ َٕ اي   .{49:املا٥س٠} ٜيٜؿأغٝكٛ

إٔ  (ًَو غػإ)ْ٘ عٓسَا ساٍٚ أ ،شسثٓا ايػرل٠ ايٓب١ُٜٛٚت

 ٛىسس ايج٬ث١ ايصٜٔ ؽًؿٛا عٔ غع٠ٚ تبأ (َايونعب بٔ )ٜػتسضز 

، نتب ي٘ ضغاي١ دا٤ ٚظًٛا يف املس١ٜٓ ٚمل ىطدٛا َع ضغٍٛ اهلل 

ضغٍٛ اهلل قس قاطع قاسبو دؿاى ـ ٚنإ إٔ  إْ٘ قس بًػين" :ؾٝٗا 

سس َٔ املػًٌُ ـ ٚمل  هعًو اهلل بساض ُِٗ أ٤٫ً ايج٬ث١ ؾ٬ ٜهٖ٪

ٖٚصا " :نعب عٓسَا قطأ ايطغاي١ :ؾاؿل بٓا " ؾكاٍ ،ٖٛإ ٫ٚ َهٝع١

طُع بٞ إٔ  قس بًؼ بٞ َا ٚقعت ؾٝ٘ ـ ٜعين ايتدًـ ـ ،َٔ ايب٤٬ أٜها

 .ثِ عُس إٍ تٓٛض ؾأسطم ايطغاي١ ؾٝ٘ ،"ٌٖ ايؿطىضدٌ َٔ أ



 

نإ ٚيٛ  ،ؾإٕ اؿل ٖٛ ايصٟ ًّٝ٘ ايؿطع ٫ ايٓاؽ ـ ٚأخرلٟاـ ٖ

ؾاإلغ٬ّ ٜطؾض ًُل  ...ٚتكٛاضتِٗ ْٝعٟاٖٛا٥ِٗ ٚآضا٥ِٗ كايؿٟا ٭

ٖٚٛ يف َٓٛل  ،ؾطع اهلل َُٗا نإ ٜػرلٟااؾُاٖرل ؾُٝا ىايـ 

بػدط َٔ اؾذل٣ ضن٢ ايٓاؽ ))اإلغ٬ّ ْؿام ٚتعس ع٢ً سسٚز اهلل 

بػدط ايٓاؽ َا ظازٙ  َٚٔ اؾذل٣ ضن٢ اهلل ،اهلل َا ظازٙ اهلل إ٫ ش٫ٟ

سسنِ أ٫ ٜهٔ )) :سٝح ٜكٍٛ ، ٚقسم ضغٍٛ اهلل ((اهلل إ٫ ععٟا

 ،أغا٩ٚا  أغاتٕ ٚإ إٕ أسػٔ ايٓاؽ أسػٓت ،َع ايٓاؽأْا  إَع١ ٜكٍٛ

إٔ  أغا٩ٚإ ٚإ ،ؼػٓٛاإٔ  سػٔ ايٓاؽؾإٕ أ ،ٚيهٔ ٚطٓٛا أْؿػهِ

 . ((ػتٓبٛا إغا٤تِٗ

 

 

 عس٠ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬

 :ّ ايؿٗٝس إٍ عس٠ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ؾٝكٍَٛاٜؿرل اإل

٘ ظعُٝٓا ٚقسٚتٓا ٚايػ٬ح ايصٟ غعا ب ،غًؿٓا َٔ قبٌعستٓا ٖٞ عس٠ "

َع ق١ً ايعسز ٚق١ً املٛضز ٚععِٝ  ،ٚقشابت٘ ايعامل  قُس ضغٍٛ اهلل

 "...ٖٛ ايػ٬ح ايصٟ غٓشًُ٘ يٓػعٚ ب٘ ايعامل َٔ دسٜس .اؾٗس

خًسٙ باهلل ْٚكطٙ أقسغ٘ ٚأقٛاٙ ٚأإلّإ ٚاعُل يكس آَٓٛا أ .1

ِٕ ٚتأٜٝسٙ ُِ إ٢ ُِٓكِطٝن ًٜا اهلٝل َٜ ِِ ٜغأيَب ٜؾ    .{160:عُطإ آٍ} ٜيٝه



 

ِِ ٜقِس..  ٚباملٓٗاز َٚعٜت٘ ٚق٬سٝت٘ .2 َٔ َدا٤َٝن  ُْْٛض اهلٔل َٔ

ٌْ َٚٔنَتاْب ِٗٔسٟ، {15:املا٥س٠} َُٔب َٜ ٔ٘ ٢ٔ اهلٝل ٔب ُ٘ اٖتَبَع ََ َْ َٛا  ض٢ِن

ٌَ ٢ّ ُغُب ًٜا  .{16:املا٥س٠}..ايٖػ

َُا ٚقسغٝت٘ٚباإلخا٤ ٚسكٛق٘  .3 ْٖ َٕ إ٢ ُٛٓ َٔ ٠٠َٛ امٝلِ٪  .{10:اؿذطات}..إ٢ِخ

ِِ َشٔيٜو .. ٚباؾعا٤ ٚد٬ي٘ ٚععُت٘ ٚدعايت٘ .4 ُٗ ْٖ ِِ ٜيا ٔبٜأ ُٗ  ُٜٔكُٝب

َُأ٠ ََُك٠١ َٜٚيا ََْكْب َٜٚيا ٜظ ٢ٌ ٔؾٞ ََِد َٕ َٜٚيا اهلٔل َغٔبٝ ٛ٦ُٜٛ ِٛٔط٦ّا َٜ ََ 

َٕ َٜٚيا ايٝهؿ٤اَض َٜٔػٝٝغ َٓاٝيٛ َٜ ِٔ ًٟا َعسٍُّٚ َٔ ِٝ ِِ ٝنٔتَب إ٢ي٤ا َْ ُٗ ٘ٔ ٜي ٌْ ٔب َُ  َع

ٕٖ َقأيْض ٌَ ٜأِدَط ُٜٔهُٝع ٜيا اهلٜل إ٢ ٔٓ   .{120:ايتٛب١} امٝلِشٔػ

ؾِٗ اؾُاع١ اييت ٚقع عًٝٗا اختٝاض اهلل ٫ْعكاز  ،ٚبأْؿػِٗ .5

خطدت ؾهاْٛا خرل أ١َ أ .ايعاملٌ، ٚنتب شلِ ايؿهٌ بصيو

  .يًٓاؽ

ْطدٛ إٔ  ، ٚمٔيكس زلعٛا املٓازٟ ٜٓازٟ يإلّإ ؾآَٓٛا

نُا سبب٘ إيِٝٗ  وبب اهلل إيٝٓا ٖصا اإلّإ ٜٚعٜٓ٘ يف قًٛبٓا

 ...عستٓاأٍٚ  ٚظٜٓ٘ َٔ قبٌ يف قًٛبِٗ... ؾاإلّإ

 : اؾٗاز َٔ عستٓا نصيو

ؾكٗ٘. إٕ زعٛتِٗ ٫ تٓتكط إ٫ ـ ٚيكس عًُٛا أقسم ايعًِ ٚأ

ؾكسَٛا ايٓؿٛؽ  ،باؾٗاز  ٚايتهش١ٝ ٚايبصٍ ٚتكسِٜ ايٓؿؼ ٚاملاٍ

 ٚبصيٛا ا٭ضٚاح ٚداٖسٚا يف اهلل سل دٗازٙ.



 

ٌِ ـ ٚزلعٛا ٖاتـ ايطٓٔ ٜٗتـ بِٗ ِٕ ٝق َٕ إ٢ ِِ ٜنا  ٜآَبا٩ُٝن

ِِ َٓا٩ُٝن ِِ َٜٚأِب ُْٝه َٛا ِِ َٚإ٢ِخ َٚاُدٝه ِِ َٜٚأِظ ٍْ ََٚعٔؿرَلُتٝه َٛا َِ َٖا َٜٚأ ُُٛ  َٚٔتَذاَض٠٠ اٞقَتَطٞؾُت

َٕ ِٛ َٖا َتِدَؿ ُٔ ٜنَػاَز َََػأن َٗا َٚ َْ ِٛ ِِ ٜأَسٖب َتِطَن ِٝٝه َٔ إ٢ٜي ٘ٔ اهلٔل َٔ  ََٚضُغٛٔي

َٗإز ٘ٔ ٔؾٞ َٚٔد ًٔ َٞ َسٖت٢ ٜؾَتَطٖبُكٛا َغٔبٝ ٙٔ اهلٝل َٜٞأٔت َِط٢ ِٗٔسٟ ٜيا َٚاهلٝل ٔبٜأ َٜ َّ ِٛ  ايٜك

ٌَ ٚخطدٛا عٔ نٌ ؾ٤ٞ طٝب١  ،ؾأقاخٛا يًٓصٜط، {24:ايتٛب١} ايٜؿأغٔك

َػتبؿطٜٔ ببٝعِٗ ايصٟ باٜعٛا اهلل  ،ضان١ٝ قًٛبِٗ ،بصيو ْؿٛغِٗ

  ...ب٘

  ...إٍ اهلل بػرل ظاز( ضنهٟا) :ِ املٛت ٖٚٛ ٜٗتـسسٖٜعاْل أ

 ٚضغٛي٘(...أبكٝت يعٝايٞ اهلل )سسِٖ املاٍ نً٘ قا٬ٟ٥: ٜٚبصٍ أ

 :ٜٚٓؿس أسسِٖ ٚايػٝـ ع٢ً عٓك٘

 قتٌ َػًُٟاٚيػت أبايٞ سٌ أ      

 ع٢ً أٟ دٓب نإ يف اهلل َكطعٞ                                      

ٍِٚنبرل َب ،ٚععِٝ تهش١ٝ ،قسم دٗاز :نصيو ناْٛا  ،ص

 ْهٕٛ. إٔ  ٚنصيو ماٍٚ

 

 

 

 



 

 

 ضابعٟا

 ططا٥ل ايعٌُ اإلغ٬َٞ أزضىإٔ 

 

  ٞاإلػاٙ ايطٚس 

 اإلػاٙ ايجكايف 

 ٟاإلػاٙ اـرل 

 ٞاإلػاٙ ايػٝاغ 

  ايتهاٌَ يف اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ططا٥ل ايعٌُ اإلغ٬َٞ أزضىإٔ 

 ٚملاشا اؿطن١ اإلغ١َٝ٬

ٞٓ  ؿطضٞ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ ٜاْتُا٥إٕ  يف أْا  عطف ملاشاإٔ أعً

ٚمل  ،ػت يف غرلٖا؟ َا ايصٟ دعًين ٖٓااإلغ١َٝ٬ ٚياؿطن١ 

ٚايكسؾ١ َطؾٛن١  يف )ٖٓايو؟ ٌٖ ٖٞ ايكسؾ١ أٚ  هعًين ٖٓاى

 ٖٞ ْتٝذ١ ايبشح ٚاإلط٬ع ٚايتُشٝل؟ أّ  (َٓٛل ايؿطع

ٞٓ  إٕ يٝهٕٛ  خط٣اإلغ٬َٞ ا٭تعطف ع٢ً ططا٥ل ايعٌُ أإٔ عً

 ٖٛا٥ٟٝا؟أٚ  عؿٛا٥ٟٝا اْتُا٤ٞ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ اْتُا٥

ٞٓ  إٕ ١َٝ إٔ ططا٥ل ْتُٞ يًشطن١ اإلغ٬سٌ أ  أزضىإٔ عً

٫ ُجٌ اـط  ،خط٣ َٚٓعُات٘ املدتًؿ١ايعٌُ اإلغ٬َٞ ا٭

 ٛاسس٠ َٓٗا ٫ تًتعّ َٓٗر ايطغٍٛ ايٚإٔ  ...اإلغ٬َٞ ا٭قٌٝ

خت٬ؾٟا نبرلٟا يف انإ بعهٗا ىتًـ عٔ بعض ٕ ٚإ نا٬َٟ اَاتعاي

  ...نًٝت٘أٚ  ْػب١ اإليتعاّ َٚس٣ دع٥ٝت٘

أقٛاض ايعامل اإلغ٬َٞ ٜط٣ عسزٟا ط إٍ ايصٟ ٜٓعإٔ  ٚاؿكٝك١

  ...اإلغ١َٝ٬َٔ ايٛادٗات ٚاشل٦ٝات 

تع٢ٓ بايذلب١ٝ ايطٚس١ٝ  ،قض (ضٚسٞ)ػاٙ ؾٗٓايو ٦ٖٝات شات ا

ت اَااإلٖتُ غكٛت َٔ سػابٗا بايه١ًٝ اؾٛاْب ا٭خط٣ َٔٚقس أ

اإلغ١َٝ٬ ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاؾٗاز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚايتد١ٝٛٝٛ 



 

دا١ًٖ َا هطٟ سٛشلا َٔ  ،إخل.. مما دعًٗا بعٝس٠ٟ عٔ ٚاقع اؿٝا٠

ؾه٬ٟ عٔ عادع٠ عٔ ؾِٗ ايعطٚف اييت تعٝؿٗا  ،ٚفطٜات سساخأ

 !ايتأثرل ؾٝٗا ٚتػٝرلٖا

ْؿأت يف ا٭قٌ نطز٠ ؾعٌ  (ثكايف)ػاٙ ٖٚٓاى ٦ٖٝات شات ا

ٜٗٛز١ٜ( أٚ  َػٝش١ٝ)ٚ بؿعٌ املٓاؾػ١ باملجٌ ملٓعُات أ ،عاطؿ١ٝ

مما دعٌ ٖصٙ اشل٦ٝات ًَتع١َ  ...نذُعٝات ايؿبإ املػًٌُ َج٬ٟ

عٌ ٘ ٚقاَت ابتسا٤ بؿأغاغغٛٗا ايتكًٝسٟ ايصٟ اًْٛكت ع٢ً 

نػٛ٘ ٚتأثرلٙ... بٌ إٕ َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٛادٗات اإلغ١َٝ٬ نإ 

ز عطؾت بعسا٥ٗا أسٝاْٟا نجرل٠ َػاٜطت٘ ٭ْع١ُ ٚع٧ٛٗ يإلغ٬ّ ٜٝػ

طبٝع١ اإلغ٬ّ ٖٚصا َا ٜأباٙ ايؿطع ٚتأباٙ  !ًٖ٘ايكاضر يإلغ٬ّ ٚأ

  ...املتُٝع٠

 ٖٚٓايو ْعٝات شات اػاٙ )خرلٟ( ْؿأت ؼت نػط اؿاد١

نذُعٝات )ايع٬ز يًُطن٢ ٚاحملطٌَٚ  تأٌَٚ ،إٍ إعا١ْ ايبا٥ػٌ

ٖصٙ  (ٜتاّ ٚغرلٖاٚإغعاف احملتادٌ ٚزٚض ا٭ خ٬مَهاضّ ا٭

ناْت تكّٛ ظٗٛز َؿهٛض٠ يف ْٛام َا ْسبت ْؿػٗا ٕ ٚإ اؾُعٝات

إطاض َا قاَت َٔ تبك٢ قسٚز٠ يف ْٗا إ٫ أ ــ ٖٚٛ ٚادب إغ٬َٞ  ي٘

اؿطن١ ايتػٝرل١ٜ( اييت تػتٗسف )ٖا عاٍ اعتباض٫ّٚهٔ  ،دً٘أ

 !قا١َ اجملتُع اإلغ٬َٞ ٚإغت٦ٓاف اؿٝا٠ اإلغ١َٝ٬إ



 

 تتب٢ٓ يْٟٛا ...قطف (غٝاغٞ)ػاٙ اسعاب إغ١َٝ٬ شات أٖٚٓاى 

ٚضؾع  ،ٖٚٛ املٓاٚض٠ باغِ اإلغ٬ّ ،تتعساٙأٚ  َٔ ايعٌُ ٫ تتدٛاٙ

ايؿعاضات اإلغ١َٝ٬ ٚيهٔ َٔ غرلقت٣ٛ عكٝسٟ تًتعّ ب٘ نتٓعِٝ 

قٍٛ أقٌ َٔ أسٝاْٟا عٔ كايؿ١ أسعاب ٫ تتٛضع ٖٚصٙ ا٭ ...ؾطازأٚ

( ْؿتاحَبسأ َٔ َباز٥٘ عذ١ )املط١ْٚ ٚا٫اـطٚز عٔ أٚ  اإلغ٬ّ

ؿهِ يف ظٌ يف ا ؾذلاىنا٫ ،ؼكٝل َكًش١ املػًٌُ ٚزع٣ٛ

ططح قهاٜا داْب١ٝ ٚدع١ٝ٥ ٚإؾطاؽ اؾٗس أٚ  ،ْع١ُ ٚنع١ٝ ناؾط٠أ

 ١ٝ اييت دا٤ بٗا اإلغ٬ّ!غاغٚاإلْؿػاٍ بٗا عٔ ايكهاٜا ا٭ؾٝٗا 

٫ ُاضؽ ايعٌُ  سعاب اإلغ١َٝ٬ات ٚا٭ٗإٕ ٖصٙ اشل٦ٝات ٚايٛاد

ايعٌُ ايصٟ ّهٔ إٔ وكل ايٓك١ً  ...قٌٝ املتهاٌَاإلغ٬َٞ ا٭

ٜٓكص ايعامل إٔ  ٌ ايصٟ ّهُٔايع ...ايهبرل٠ َٔ اؾا١ًٖٝ إٍ اإلغ٬ّ

اإلغ٬َٞ َٔ ؼهِ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ايؿادط٠ ٚسهِ ايهؿط 

.. ايعٌُ ايصٟ ٜػتٗسف تهٜٛٔ ايؿطز املػًِ، ٚايبٝت .ٚايٛاغٛت

  ...ْعٍ اهللأٚايسٚي١ املػ١ًُ اييت ؼهِ َا  ،ٚاجملتُع املػًِ املػًِ،

إٔ  ٛض٠ ؾٖٛا٤ ؾه٬ٟ عٔعُاٍ نٌ ٖصٙ ايؿ٦ات َبتأٚيصيو تبك٢ 

ٚدع١ٝ٥ ٖصٙ  باغِ اإلغ٬ّ!عهٗا قس ٜتػبب بإغا٤ات بايػ١ يإلغ٬ّ ب

ٚتعاٍ اإلغ٬ّ  ،ايؿ٦ات ٚقكٛض عًُٗا قس ٜٛسٝإ إٔ اإلغ٬ّ نصيو

ٕ َٔ خٛٛض٠ ايٓعِ ايٛنع١ٝ قس ىؿؿاأٚ  !عٔ شيو عًٟٛا نبرلٟا



 

ٜٚٓؿػإ َٔ غًٛا٤ املػًٌُ عًٝٗا ٜٚػاعساْٗا ع٢ً اإلغتُطاض 

 !ٚايبكا٤

 (ايتػٝرل ايهًٞ) أغاؽإٕ ايعٌُ اإلغ٬َٞ  ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً 

 (١ًْ)ٚايصٟ وٌُ اإلغ٬ّ  ...ايتػٝرل ايهًٞأدٌ  ٚاإلعساز َٔ

عذع سٟٝٓا ٚتعجط يف بعض َطاسٌ ايعٌُ ٕ ٚإ ٜٚػع٢ يتٛبٝك٘ ١ًْ ـ

نا٥ٟٓا َا  ،سٝاْٟا ـ ٖٛ ايعٌُ ايػًِٝ ايصٟ ّجٌ اـط ا٭قٌٝأ

ْ٘ ًٜتكٞ ع٢ً ٚسس٠ ؾِٗ ٭ ،زلا٩ٙ َٚػُٝات٘ اـاضد١ٝناْت أ

تٓا٤ت ا٭قٛاض ٚتباعست ٕ ٚإ ٚٚسس٠ ططٜل ٚٚسس٠ غا١ٜ أغًٛبٚٚسس٠ 

  .ايسٜاض

عٔ  عًٝ٘ اهلل تعاٍ ّ ايؿٗٝس سػٔ ايبٓا ضنٛإَاٚيكس عدل اإل

 ...)أٜٗا اإلخٛإ :ٚنض تعبرل ؾكاٍأَٛاقؿات ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ ايعاًٌَ 

 ،٫ٚ ١٦ٖٝ َٛنع١ٝ ،٫ٚ سعبٟا غٝاغٟٝا ،ْتِ يػتِ ْع١ٝ خرل١ٜأ

.. ٚيهٓهِ ضٚح دسٜس ٜػطٟ يف قًب ٖصٙ .غطاض قسٚز٠ املكاقس٭

١َٖ َعطؾ١  طم ؾٝبسز ظ٬ّ املاز٠ؾٝشٝٝ٘ بايكطإٓ، ْٚٛض دسٜس ٜؿ ا٭

٣ٚ ،اهلل  .(فُٛع١ ايطغا٥ٌ يإلَاّ ايؿٗٝس) (ٜعًٛ َطززٟا زع٠ٛ ايطغٍٛ  ٚقٛت زا

 

 

 



 

 

 

 خاَػٟا

 ٞ يًشطن١اْتُا٥أبعاز  أزضىإٔ 

 اإلغ١َٝ٬ 

 

 ايعكٝسٟ ْتُا٤اإل 
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 ٞ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬اْتُا٥بعاز أ أزضىٕ أ

 

تكسِٜ طًب إْتػاب ٜهٕٛ ب يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ ٫ ْتُا٤إٕ ا٫

َٓتسٜات اؿطن١  ٫ٚ ٜهٕٛ بايذلزز إٍ ...غِ ؾشػبٚتػذٌٝ إ

ٜهٕٛ شلصا إٔ  إِا ٜٓبػٞ ...دتُاعاتٗا ؾكطَٚطانعٖا ٚسهٛض ا

بعاز أ ...ات املعٗط١ٜعتباضأبعاز تتذاٚظ اؿسٚز ايؿه١ًٝ ٚا٫ ْتُا٤ا٫

  ...ت٪نس ايعُل ايعكٝسٟ ٚق٠ٛ اإلضتباط ايؿهطٟ ٚايتٓعُٝٞ

   :ايعكٝسٟ ْتُا٤اإل

ٓا يًشطن١ اْتُا٥ْسضنٗا يف إٔ  ٚأٍٚ ا٭بعاز اييت هب

 ْتُا٤اإل) اؿطن١ تطؾضإٔ  شيو ،ٖٛ ايبعس ايعكٝسٟاإلغ١َٝ٬ 

ٚايصٟ ٜعتدل دطثّٛ ؾٓا٥ٗا  ،املعٗٛز يف ايتهت٬ت ايععا١َٝ (ايؿدكٞ

                                            ...ْسثاضٖاا ٚ

ٖٚٛ  ،شلصا ايسٜٔ اْتُا٫ٟٚ٤ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ ٖٛ أ ْتُا٤ؾاإل

ٍْ ٖٚصا َا هعٌ  ...َط اهلل ٚطُع يف ضٓت٘ ٚضناٙ٭ بايتايٞ إَتجا

غٝابِٗ عٔ أٚ  ظٚاشلِأٚ  ثط َٛت ا٭ؾداميف َٓأ٣ عٔ ايتأ ْتُا٤ا٫

ضتباط ا٭ؾطاز باهلل ٯخط ٭ْ٘ هعٌ اأٚ  َػطح ايسع٠ٛ يػبب

ِٗ عًٝ٘، ٖٚصا يف ايٛاقع ٖٛ غط خًٛز ٖصٙ ايسع٠ٛ ٚبكا٥ٗا ٚادتُاع

قس َات َٚٔ نإ  ؾإٕ قُسٟا َٔ نإ ٜعبس قُسٟا)ٚاغتُطاضٖا 



 

َٕ ٜعبس اهلل ؾإٕ اهلل سٞ ٫ ّٛت(،  ُٜٔعٛ َُٜبا َُا  ْٖ َْٜو إ٢ ُٜٔعٛ َُٜبا  َٔ ٕٖ اي٤ٔصٜ إ٢

َُ ْٖ َْٜهَح ٜؾإ٢  ِٔ َُ ِِ ٜؾ ٢ٗ ِٜٔسٜ َِٛم ٜأ َُٜس اهلٔل ٜؾ ِٜٚؾ٢ اهلٜل  ِٔ ٜأ ََ َٚ  ٔ٘ َْٞؿٔػ  ٢ًٜ ِٓٝهُح َع َٜ ا 

ُّا ٘ٔ ٜأِدّطا َعٔعٝ ُِٝ٪ٔتٝ ُ٘ اهلٜل ٜؾَػ ِٝ ًٜ ََٖس َع َُا َعا   .{10ايؿتض:} ٔب

ايعؿٟٛ  ْتُا٤ا٫)ٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ تطؾض نصيو 

ٕ اإلغ٬ّ َٓٗر سٝا٠ ٜكّٛ ع٢ً َؿاِٖٝ قسز٠ عٔ ، ٭(ٚايعاطؿٞأ

ؼكٝل ٖصا إٍ  يإلغ٬ّ ٜٗسفٕ ايعٌُ ٚ٭ ...ايهٕٛ ٚاإلْػإ ٚاؿٝا٠

ٜهٕٛ ٚيصيو  ٚعُل َٚٛنٛع١ٝ.املٓٗر يف اجملتُع، ؼكٝك٘ بٛعٞ 

يتعاّ ايعًُٞ َٔ ا٭بعاز اييت تؿذلط ايٛعٞ ايعكا٥سٟ ٚاؿطنٞ ٚا٫

بٌ إٕ ايجبات ع٢ً ايسع٠ٛ ٚعًُٗا ٚايبكا٤ يف املػرل٠  ...ْتُا٤شلصا ا٫

ايؿِٗ ايكشٝض ؾط اإلغ١َٝ٬ ٚؼكٝل اإلْتاز ؾٝٗا ٜؿطنإ تٛ

نجط ايصٜٔ ٜتػاقٕٛٛ ع٢ً ٚأ .ْتُا٤بعاز ا٫ٚايٛعٞ ايػًِٝ ٭

ٜذلنٕٛ املػرل٠ بػطع١ ِٖ ممٔ غاضٚا بعؿ١ٜٛ ٚاْسؾعٛا أٚ  ،ايٛطٜل

 عطٚف ـ ٚمل ٜسضنٛا أبعاز ايٛطٜل!بعاطؿ١ ـ ؼت ظطف َٔ اي

أٟ  ،املكًشٞ ْتُا٤ٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ تطؾض ـ نصيو ـ اإل

غطانِٗ َٚكاؿِٗ أيتشكٝل بعض  ب٘ ايٓاؽ ايصٟ ٜتٛغٌ ْتُا٤اإل

أٚ  ٜٚتصضعٕٛ ب٘ يًٛقٍٛ إٍ َآضب خاق١ َاز١ٜ ،ايؿدك١ٝ

 !١ادتُاعٝ

ػٓٝس طاق١ ايؿطز ـس١َ  :يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ ٜعين ْتُا٤إٕ اإل

 ...يٝؼ ايعهؼ ،ملكًش١ اإلغ٬ّ . ٜعين إخهاع َكاؿ٘..اؾُاع١



 

ٜعنٛ ٚإٔ  ايعٌُ ؾ٬ بس طاضإ ْتُا٤ٖٚصا َا ٜطبط ايعٌُ باي١ٝٓ، ٚاإل

ؾُٔ  ،ٚإِا يهٌ اَط٤٣ َا ٣ْٛ ،عُاٍ بايٓٝاتإِا ا٭)ٜٚكؿٛ ٜٚٛٗط 

َٚٔ ناْت  ،ناْت ٖذطت٘ إٍ اهلل ٚضغٛي٘ ؾٗذطت٘ إٍ اهلل ٚضغٛي٘

 .َطأ٠ ٜٓهشٗا ؾٗذطت٘ إٍ َا ٖادط إيٝ٘(اأٚ  ٖذطت٘ يسْٝا ٜكٝبٗا

 املكرلٟ:  ْتُا٤اإل

يًشطن١  ْتُا٤ٜتشكل يف اإلٚايبعس اٯخط ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ 

إٔ  َكرل... َع٢ٓ اْتُا٤أٟ إٔ ٜهٕٛ  .اإلغ١َٝ٬ ٖٛ ايبعس املكرلٟ

  ...ُٞ َكرل اؾُاع١ نا٥ٟٓا َا ناْت ايعطٚفٜطتبط َكرل املٓت

ظطف ٜٓتٗٞ  اْتُا٤أٚ  َطس١ً ٜٓتٗٞ باْتٗا٥ٗا اْتُا٤ّؾ٬ ٜهٕٛ 

 بعٚاي٘!

ضٟا يف َطس١ً زباإٚ (يف َطس١ً ايؿباب )ٚايععٚب١ اْتُا٫٤ّ ٜهٕٛ 

 ايطدٛي١ )ٚايعٚاز(!

ط ٖٚطٚبٟا يف ساي١ ايػ٢ٓ ايؿكط ٚايعػ ساي١يف  اْتُا٫٤ّ ٜهٕٛ 

 ٚايٝػط!

 يف ايطخا٤  ْٚهٛثٟا يف ايب٤٬! اْتُا٫٤ّ ٜهٕٛ 

 ْؿهاى ؾَٝ٘٪بسٟا ٫ ا اْتُا٤ّيًشطن١  ْتُا٤إِا هب إٔ ٜهٕٛ اإل

 ...ضب٘ ٖٚٛ ع٢ً شيوٖطٚب َٓ٘ ست٢ ًٜك٢ املٓتُٞ أٚ  عٓ٘ ْهٛخأٚ 

بٌ ٖصا َا أنست٘ نجرل َٔ  ،عًٝ٘ أغ٬ؾٓا ايكاؿٕٖٛٚصا َا نإ 

ٖٓا ٔباهلٔل  :َٓٗا قٛي٘ تعاٍ ،آٜات اهلل ايبٝٓات ََ ٍُ ٜآ َٜٝكٛ  ِٔ ََ ٖٓاؽ٢  َٔ اي َٔ َٚ

 ِٔ َٔ َِْكْط  ِٔ َدا٤َ  َٜٚي٦ٔ ٖٓاؽ٢ ٜنَعَصأب اهلٔل  ١َٜٓ اي ٌَ ٔؾِت َٟ ٔؾٞ اهلٔل َدَع ٜؾإ٢َشا ٝأٚٔش



 

َُا ٔؾٞ ُقُسٚض٢ َض َِ ٔب ًٜ َِٝؼ اهلٝل ٔبٜأِع َٜٚي ِِ ٜأ َََعٝه ٖٓا  ْٖا ٝن ٖٔ إ٢ َٝٝكٛٝي ٚبٜو ٜي

ٌَ ُٔ ٌَايَعاٜي َٓأؾٔك ٖٔ امٝل َُ ًٜ َِٝع َٜٚي ُٓٛا  ََ َٔ ٜآ ٖٔ اهلٝل اي٤ٔصٜ َُ ًٜ َِٝع  َٜٚي

ِٕ :، ٚقٛي٘{11:10ايعٓهبٛت:} ٢ًٜ َسِطٕف ٜؾإ٢ َِٜعُبُس اهلٜل َع  ِٔ ََ ٖٓاؽ٢  َٔ اي َٔ َٚ 

َٝا  ِْ ٘ٔ َخٔػَط ايٗس ٢ٗ َِٚد  ٢ًٜ ًَٜب َع ِْٜك ٠١َٓ ا ُ٘ ٔؾِت ِٕ ٜأَقاَبِت َٚإ٢  ٔ٘ ٕٖ ٔب َُٜأ ِْٝط اٞط ُ٘ َخ ٜأَقاَب

ٌُ ُٕ امٝلٔب ـِٝػَطا َٛ ا ُٖ ِٔ َْبٍّٞٔ  :، ٚقٛي٘{11اؿر:} َٚاٜٯٔخَط٠ٜ َشٔيٜو  َٔ  ِٔ ٜٚ َٜٚنٜأ

َُا ٜأَق ُٓٛا ٔي َٖ َٚ َُا  َٕ ٜنٔجرْل ٜؾ ٛٗٝ ُ٘ ض٢ٚب َََع  ٌَ ََا ٜقاَت َٚ ٢ٌ اهلٔل  ِِ ٔؾٞ َغٔبٝ ُٗ اَب

َٔ ُٜٔشٗب ايٖكأبط٢ٜ َٚاهلٝل  ُْٛا  ََا اِغَتٜها َٚ ِٕ َنُعٝؿٛا  ِِ إ٢ي٤ا ٜأ ُٗ ِٜٛي َٕ ٜق ََا ٜنا َٚ

َْا  ُِْكِط َٚا َٓا  ََ ََٚثٚبِت ٜأٞقَسا َْا  َِط٢ َٓا ٔؾٞ ٜأ َٚإ٢ِغَطاٜؾ َٓا  َُْٛب َٓا ُش َٓا اٞغٔؿِط ٜي ٜقاٝيٛا َضٖب

٢ّ ايٜهأؾط٢ ِٛ ٢ًٜ ايٜك ََٔع ٜ َٛأب اٜٯٔخَط٠ٔ َٔ َث َُٚسِػ َٝا  ِْ َٛاَب ايٗس ُِ اهلٝل َث ُٖ ٜؾٜآَتا

ٌَ ٔٓ ُٜٔشٗب امٝلِشٔػ  .{148:147:146آٍ عُطإ:}                    َٚاهلٝل 

زع٠ٛ دٗاز  ...زع٠ٛ إّإ ٚعٌُ ...تاَاإٕ زع٠ٛ اؿل زع٠ٛ ايتع

َٚٔ طبٝع١ زع٠ٛ  ...زع٠ٛ تهش١ٝ ٚبصٍ ٚؾسا٤ ...ٚضباط َٚكابط٠

اؿل إٔ ٜتعطض أقشابٗا يتشسٜات أٌٖ ايباطٌ ٚتعسٜاتِٗ ٚملهطِٖ 

َٛ  ٚغسضِٖ ًٝ َِْب َٚ  َٔ َٚايٖكأبط٢ٜ  ِِ ِٓٝه َٔ  َٔ ٖٔٔسٜ َِ امٝلَذا ًٜ َِْع ِِ َسٖت٢  ْٖٝه َٛ ًٝ َِٓب َٜٚي

ِِ  .{31قُس:} ٜأِخَباَضٝن

إٕ املٓتٌُ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ هب إٔ ٜهْٛٛا ِٟٛا آخط َٔ 

إٕ عًِٝٗ إٔ ٜعٝؿٛا  ...ِٗ َٚعا٬َتِٗ َٚؿاعطِٖأخ٬قيف  ،ايٓاؽ

٥ِٗ نا٥ٟٓا َا ناْت ايعطٚف ٚا٭سٛاٍ، بٌ إٕ عًِٝٗ زَباز٥ِٗ ٚملبا



 

 ...إٔ ىطدٛا َٔ أْاْٝتِٗ ٚشاتٝاتِٗ إٍ شات١ٝ ايسع٠ٛ َٚكًشتٗا

ٖصٙ ايكؿات ٚغٛاٖا ٫ ّهٔ إٔ تؿطم بٗا ايؿدك١ٝ اإلغ١َٝ٬ 

 ٕ إ٫ بعس ُشٝل طٌٜٛ عدل املهابس٠ ٚاملعاْا٠ٜٚتػِ بٗا ايعاًَٛ

..ِٜٓؿُع ا َٜ ََا  َٖا  َٜٚأ َُٖب ُدٜؿا٤ّ  َِٝص َٖا ايٖعَبُس ٜؾ ُِٝهُح ٔؾٞ اٜ٭ِضض٢ٜؾٜأ َٝ ٖٓاَؽ ٜؾ  .ي

 . {17ايطعس:}

َٜ ُٝع بٗا اـبٝح َٔ ايٛٝب َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ تهٕٛ احمل١ٓ َٔ اهلل 

ٚؿٌُ  أٌٖ يإلغتد٬ف يف ا٭ضض ٖٛ ٜٚػتدًل ٜٚكٛؿٞ َٔ

وًُٓٗا إٔ  ٚاؾباٍ ٚات ٚا٭ضضاا٭َا١ْ ايعع٢ُ اييت أبت ايػُ

ِِ ٜقِطْح ٜؾٜكِس  :ٚأؾؿكٔ َٓٗا ٚقسم اهلل ايععِٝ سٝح ٜكٍٛ َُِػِػٝه َٜ  ِٕ إ٢

 َِ ًٜ َِٝع َٚٔي ٖٓاؽ٢  َٔ اي ِٝ َٗا َب ٢ٚٝي َُْسا  ُّ ٜٖا ًٜٞو اٜ٭ َٚٔت  ُ٘ ًٝ َِٔج َّ ٜقِطْح  ِٛ َٔ ََٖؼ ايٜك اهلٝل اي٤ٔصٜ

ٌَ ُٔ ُٜٔشٗب ايع٤أي َٚاهلٝل ٜيا  ََٗسا٤َ  ِِ ُؾ ِٓٝه َٔ َٜٖتٔدَص  َٚ ُٓٛا  ََ َُٚشَل اهلٝل ٜآ ُٝ َٚٔي

َٔ َُِشَل ايٜهأؾط٢ٜ َٜ َٚ ُٓٛا  ََ َٔ ٜآ  . {141:140آٍ عُطإ:} اي٤ٔصٜ

ٝإ تتؿطع عُٓٗا قٓٛف أغاغٚق١ٓ ايسعا٠ يف ايسع٠ٛ ْٛعإ 

 احملٔ ٚايؿً:

ناملاٍ  ،ؾٝ٘ ايسعا٠ يؿت٢ أيٛإ اإلغطا٤ ٚاإلغٛا٤ٜتعطض  :ا٭ٍٚ

أٚ  ٚاؾاٙ ٚايػًٛإ ٚاملٓكب ـ َكابٌ ايتٓاظٍ عٔ بعض َباز٥ِٗ

َٓأطرل٢ ـ  نًٗا َٚايٜك  ٌَ ٔٓ َٚايَب َٓٚػا٤ٔ  َٔ اي َٔ َٛأت  َٗ ٖٓاؽ٢ ُسٗب ايٖؿ َٔ ٔيً ٜٚ ُظ

ََ ٖٛ ٢ٌ امٝلَػ ِٝ ـٜ َٚا َٚائؿٖه١ٔ  َٖٔب  َٔ ايٖص َٔ َٜٛط٠ٔ  ِٓ َٚاٜؿِطٔخ َشٔيٜو امٝلٜك  ٢ّ َِْعا َٚاٜ٭  ١ٔ



 

ُٔ امٜلٜآٔب ُٙ ُسِػ َِٓس َٚاهلٝل ٔع َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗس ِٔ َََتاُع اٜؿ َٔ ِٝط٣  ِِ ٔبَد َْٚب٦ُٝه ٌِ ٜأ٩ُ ٝق

 َٔ َٗاُض َخأئسٜ ِْ َٗا اٜ٭ ِٔ َتِشٔت َٔ ٖٓاْت َتِذط٢ٟ  ِِ َد ٢ٗ َِٓس َضٚب ِٛا ٔع َٔ اٖتٜك ٤ًٔصٜ ِِ ٔي َشٔيٝه

َٚاْز  َٜٚأِظ َٗا  َٚاهلٝل َبٔكرْل ٔبائعَبأزٔؾٝ َٔ اهلٔل  َٔ  ْٕ َٛا َٚض٢ِن َٖٗط٠٠  ٜٛ َُ { ٍآ

 .{15:14عُطإ:

يٛإ ايسعا٠ يكٓٛف اإلضٖاب ٚايذلٖٝب ٚأٜٚتعطض ؾٝ٘ ايجاْٞ: 

واضبٕٛ يف أٚ  ٜكتًٕٛأٚ  ٜهطبٕٛ ٜٚػذٕٓٛ ،اإلنٛٗاز ٚايتعصٜب

َٔ  أَطٙست٢ ٜكهٞ اهلل ٛادبِٗ ٖٓا ايكدل ٚايجبات . ؾأضظاقِٗ اي٤ٔصٜ

ّْا  َّا ِِ إ٢ ُٖ ِِ ٜؾَعاَز ُٖ ِٛ ِِ ٜؾاِخَؿ َُُعٛا ٜيٝه ٖٓاَؽ ٜقِس َد ٕٖ اي ٖٓاُؽ إ٢ ُِ اي ُٗ ٍَ ٜي ٜقا

ٌُ َٛٔنٝ َِ اي ِْٔع َٚ َٓا اهلٝل  ِِ َٜٚقاٝيٛا َسِػُب ٣ٌ ٜي َٜٚؾِه َٔ اهلٔل  َٔ  ١َُٕ ِٓٔع ًُٜبٛا ٔب ِْٜك ٜؾا

َٚاهلٝل ُش َٕ اهلٔل  َٛا َٚاٖتَبُعٛا ض٢ِن ِِ ُغ٤ْٛ  ُٗ َُِػِػ َٜ٣ِ ٣ٌ َعٔعٝ آٍ } ٚ ٜؾِه

  .{174:173عُطإ:

عٓكطٟا َٔ عٓاقط َا هعٌ احمل١ٓ يف سٝا٠ ايسع٠ٛ  ٖٚصا

َجًٗا يف شيو َجٌ  ...ايذلق١ٝ ٚايتٓك١ٝٚٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ  ،ايتُشٝل

ايٓاض تٓؿٞ خبجٗا نُا ٜٓؿٞ ايهرل خبح اؿسٜس.. ٚقسم اهلل تعاٍ 

ِِ ٔبايٖؿٚط ..  :سٝح ٜكٍٛ ًٝٛٝن َِْب ََٕٚ َٓا ُتِطَدُعٛ ِٝ َٚإ٢ٜي  ١َٟٓ ِٝط٢ ٔؾِت ـٜ  َٚا

 .{35ا٭ْبٝا٤:}

 :ؼت عٓٛإ (بٌ ا٭َؼ ٚايّٝٛ)ّ ايؿٗٝس يف ضغاي١ َاٜكٍٛ اإل

 ايعكبات يف ططٜكٓا: 

ٕ أقاضسهِ إٔ زعٛتهِ ٫ ظايت فٗٛي١ عٓس نجرل َٔ أسب أ)

ٗا غتًك٢ َِٓٗ أٖساؾّٜٚٛ ٜعطؾْٛٗا ٜٚسضنٕٛ َطاَٝٗا ٚ ،ايٓاؽ

ؿكات َهِ نجرلٟا َٔ املأَاخك١َٛ ؾسٜس٠ ٚعسا٠ٚ قاغ١ٝ ٚغتذسٕٚ 



 

يف ٖصا ايٛقت ٚسسٙ تهْٕٛٛ قس  ...نهِ نجرل َٔ ايعكباتذلعٚغٝ

تِ فٗٛيٌ ٫ٚ ياٯٕ ؾ٬ ظ أَا ...بسأمت تػًهٕٛ غبٌٝ أقشاب ايسعٛات

غٝكـ  ...ٚتػتعسٕٚ ملا تًٛب٘ َٔ نؿاح ٚدٗاز ظيتِ ُٗسٕٚ يًسع٠ٛ

ٚغتذسٕٚ َٔ أٌٖ  ...دٌٗ ايؿعب عكٝك١ اإلغ٬ّ عكب١ يف ططٜكهِ

ايتسٜٔ َٚٔ ايعًُا٤ ايطزلٌٝ َٔ ٜػتػطب ؾُٗهِ يإلغ٬ّ ٜٚٓهط 

غا٤ ٚايععُا٤ ٚشٚٚ ٝشكس عًٝهِ ايط٩ٚغ  ...عًٝهِ دٗازنِ يف غبًٝ٘

 ،اؾاٙ ٚايػًٛإ... ٚغتكـ يف ٚدٗهِ نٌ اؿهَٛات ع٢ً ايػٛا٤

تهع ايعطاقٌٝ يف ٚإٔ  إٔ ؼس َٔ ْؿاطهِ ٚغتشاٍٚ نٌ سه١َٛ

  ...ططٜكهِ

 ،طؿا٤ ْٛض زعٛتهِإٚغٝتصضع ايػانبٕٛ بهٌ ططٜل ملٓاٖهتهِ ٚ

ايهعٝؿ١ ٚا٭ٜسٟ  خ٬مٚغٝػتعٕٝٓٛ يف شيو باؿهَٛات ايهعٝؿ١ ٚا٭

  ...باإلغا٠٤ ٚايعسٚإ املُتس٠ إيِٝٗ بايػ٪اٍ ٚإيٝهِ 

 ،تاَاتٗٚظ٬ّ ا٫ٍٛ زعٛتهِ غباض ايؿبٗات ٚغٝجرل اؾُٝع س

ٜعٗطٖٚا يًٓاؽ يف أبؿع ٚإٔ  ،ًٜككٛا بٗا نٌ ْكٝك١إٔ  ٚغٝشاٚيٕٛ

 :ِ ْٚؿٛشِٖأَٛاشلَٚعتسٜٔ ب ،قٛض٠ َعتُسٜٔ ع٢ً قٛتِٗ ٚغًٛاِْٗ

 ِٛ َٜٚي  ُٙ َُْٛض  ِٖ ُٜٔت  ِٕ َٜٞأَب٢ اهلٝل إ٢ي٤ا ٜأ َٚ  ِِ ٢ٗ ٖٔ َٛا َُْٛض اهلٔل ٔبٜأٞؾ ٛٞٔؿ٦ُٛا  ُٜ  ِٕ َٕ ٜأ ُٜط٢ُٜسٚ

 َٙ َٕٜنط٢   ...{32ايتٛب١:} ايٜهأؾُطٚ

.. ؾتػذٕٓٛ .ٚغتسخًٕٛ بصيو ٫ٚ ؾو يف زٚض ايتذطب١ ٚاإلَتشإ

عُايهِ ٚتؿتـ أٚتعتكًٕٛ ٚتٓكًٕٛ ٚتؿطزٕٚ ٚتكازض َكاؿهِ ٚتعٌٛ 

ِٕ  َتشإ.. ٚقس ٍٜٛٛ بهِ َس٣ ٖصا ا٫.بٝٛتهِ ٖٓاُؽ ٜأ ٜأَسٔػَب اي

ِِ ٜيا ُٖ َٚ ٖٓا  ََ َٜٝكٛٝيٛا ٜآ  ِٕ َٕ ُِٜتَطٝنٛا ٜأ ُٛٓ ٔ اهلل ، ٚيه{2ايعٓهبٛت:} ُٜٞؿَت

 اجملاٖسٜٔ َٚجاب١ ايعاًٌَ احملػٌٓ: ٚعسنِ َٔ بعس شيو نً٘ ْكط٠



 

٣ِ ِٔ َعَصإب ٜأٔيٝ َٔ  ِِ ِٓٔذٝٝه ٢ًٜ ٔتَذاَض٠ٕ ُت ِِ َع ٌِ ٜأُزي٥ٝه َٖ ُٓٛا  ََ َٔ ٜآ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ  َٜا ٜأ

٢ًٜ ..  ،{10ايٖكـ:} ُٓٛا َع ََ َٔ ٜآ َْا اي٤ٔصٜ ِٜٖس َٜٔؾٜأ ٖٔط٢ٜ ِِ ٜؾٜأِقَبُشٛا ٜظا ٖٔ ٚٚ  َعُس

 ْكاض اهلل؟ ؾٌٗ أْتِ َكطٕٚ ع٢ً إٔ تهْٛٛا أ .{14ايٖكـ:}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 غازغٟا

 َسضنٟا ملطتهعات ايعٌُأنٕٛ  إٔ

 اإلغ٬َٞ

 

  ٚنٛح ايػا١ٜ 

 ٚنٛح ايٛطٜل 

 طبٝع١ تػٝرل١ٜ 

 طبٝع١ ن١ًٝ 

 طبٝع١ عامل١ٝ 

  ٍٛططٜل ايطغ.    

  اؿطن١. اغذلاتٝذ١ٝ َهإ ايك٠ٛ يف 

 

 

 



 

 َسضنٟا ملطتهعات ايعٌُ اإلغ٬َٞأنٕٛ  ٕأ

ٜسضنٗا ايعإًَٛ إٔ  مث١ َطتهعات يٓذاح ايعٌُ اإلغ٬َٞ هب

 :يإلغ٬ّ ٖٚٞ

 ...ـ ٚنٛح ايػا1١ٜ

 ...ـ ٚنٛح ايٛطٜل2

 ...ـ اإليتعاّ بُٗا3

 ٚنٛح ايػا١ٜ: :  ٫ٟٚأ

ايعاًٌَ نجرلٟا إٕ ٚنٛح ايػا١ٜ َٔ ايعٌُ اإلغ٬َٞ ٜٛؾط ع٢ً 

ٚبايتايٞ وؿغ ٖصٙ اؾٗٛز َٔ إٔ تػتًٗو ٚتهٝع يف  ،َٔ اؾٗٛز

بعٝس بايػا١ٜ أٚ  قهاٜا ٖاَؿ١ٝ َٚعاضى داْب١ٝ ٫ تتكٌ َٔ قطٜب

ٚاييت ٜٓبػٞ إٔ تؿطز شلا  (ايعٌُ اإلغ٬َٞ)١ٝ اييت ٜػتٗسؾٗا غاغا٭

 .. .نٌ ايٛاقات ٚاإلَهاْٝات

َٔ خ٬ٍ تسبطْا يهتاب  ...َٚٔ خ٬ٍ زضاغتٓا يًُٓٗر اإلغ٬َٞ

َٚٔ خ٬ٍ املُاضغات ايتٛبٝك١ٝ ايع١ًُٝ  ...اهلل تعاٍ ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 

ٞ غاغيف ؾت٢ َطاسٌ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ ٜتأنس يٓا إٔ املدلض ا٭

تعبٝس ايٓاؽ يطبِٗ  :١ شلصا ايسٜٔ ًٖٞٝٚايػا١ٜ ا٭ق ،يطغاي١ اإلغ٬ّ

أثٓا٤ ايك٠٬ نُا يف ػذس تعبٝسِٖ ي٘ يف امل ...اؾطازٟا ٚفتُعات

نُا يف  (ايكّٛ) ثٓا٤ ايبٝع ٚايؿطا٤... تعبٝسِٖ ي٘ يفايػٛم أ



 

ََا نُا يف ايكها٤ غٛا٤ بػٛا٤ ٚيف ايسعا٤ ...(اؿهِ) ًٜٞكُت َٚ  َخ

ٖٔ َِْؼ أؾ ٢ٕ إ٢ي٤ا َٚاإل٢ َِٝعُبُسٚ  .{56:ايصاضٜات} ٔي

ي٘ يف ِٖ ٩.. تعبٝس ايٓاؽ هلل ٜعين إٔ ٜهٕٛ ٫ٚ.ٚبكطاس١ أنجط

يٝؼ يف ؾ٪ٕٚ ايسٜٔ ؾشػب ٚإِا يف  ...نٌ ؾإٔ َٔ ؾ٪ٕٚ سٝاتِٗ

إْؿكاّ يف املؿّٗٛ أٚ  شيو أْ٘ ٫ إْؿكاٍ ...ؾ٪ٕٚ ايسٜٔ ٚايسْٝا

ٖٚصا َا ٜؿػط ضؾض  ...اإلغ٬َٞ بٌ ؾ٪ٕٚ ايسٜٔ ٚؾ٪ٕٚ ايسْٝا

ٚإٔ  ،ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١ أغاؽاإلغ٬ّ )يًع١ًُٓ( اييت تكّٛ ع٢ً 

 ايسٜٔ هلل ٚايٛطٔ يًذُٝع!ٚإٔ  يكٝكط َٚا هلل هلل، َا يٝككط

 ٜعين بايتايٞ ْكضـ يف املؿّٗٛ اإلغ٬َٞ ـ  إٕ تعبٝس ايٓاؽ هلل

 .. ْكض.نٌ املٓاٖر ايبؿط١ٜ اييت َٔ ؾأْٗا تعبٝس ايٓاؽ يًٛاغٛت

عتسا٤ ايكاضر ع٢ً سل اهلل يف ٭ْٗا ُجٌ أ٫ٟٚ: اإلٖصٙ املٓاٖر 

٢ٕ.. ايعبٛز١ٜ ٚاؿان١ُٝ ُِ إ٢ . ٚيهْٛٗا ثاْٟٝا: {57:ا٭ْعاّ}هلٔل إ٢ي٤ا اٝؿٞه

ؾاؾ١ً يف شاتٗا عادع٠ يف إَهاْٝاتٗا عٔ ؼكٝل إْػا١ْٝ اإلْػإ يف 

ِٔ َعطن١ ؼكٝل ايصات َُ ًُٝل ٜأٜؾ ِٔ َِٜد َُ ًُٝل ٜيا ٜن ًٜا َِٜد  ٜأٜؾ

َٕ  . {17:ايٓشٌ}َتَصن٤ُطٚ

 ثاْٝا: ٚنٛح ايٛطٜل:

ٜعين ايعٌُ يتٛبٝل  ،يإلغ٬ّايعٌُ إٔ  ٚهب إٔ ْسضى نصيو

٥ع اشل٣ٛ ٜعين إس٬ٍ ٖصٙ ايؿطٜع١ َهإ ؾطا ...ؾطٜع١ اهلل يف ا٭ضض



 

َا ٜػٓٝٗا َٚٔ  (ايهؿا١ٜ)اهلل ٚؾطٜعت٘ ؾٝٗا َٔ  َُٚٓٗر ...ٚايٛاغٛت

 ،ْاشلا خ٬مَٚٔ ا٭ ،ؾٝٗا َٔ ايعكٝس٠ د٬شلا ...َا ٜهؿٝٗا ()ايػ٢ٓ

  ...َٚٔ ايتؿطٜع غعت٘ ٚعُك٘ َٚطْٚت٘

ٕ ٫ ٜهٕٛ ايتعاٜـ َع اؾا١ًٖٝ ـ أَسٟا ٚقسضٟا ـ إ٫ يف أصيو ٚب

ٕ ٭ ...سسٚز َا ؼتاد٘ ع١ًُٝ اإلْك٬ب عًٝٗا َٔ ق٣ٛ ٚإَهاْٝات

ٚنٌ عٌُ ٫ ٜهٕٛ َػاعسٟا ع٢ً  ...ٖٞ ؼكٝل ٖصٙ ايٓك١ًايػا١ٜ 

٢ْ عٔ ايصٟ ٖٛ ٜهٕٛ تًٟٗٝا َا ٖٛ أز ،َػاُٖٟا يف بًٛغٗاأٚ  ،ؼكٝكٗا

ًَٔصٔيٜو خرل ِِ ٜؾاِزُع ٜؾ َُا َٚاِغَتٔك َِٔطَت ٜن ِِ َتٖتٔبِع َٜٚيا ٝأ ُٖ َٛا٤َ ِٖ  .{15:ايٗؿٛض٣}ٜأ

.. ٖٚٛ َساض اـ٬ف بٌ .ايعٌُ يإلغ٬ّ ؾُٝا ٜتعًل بٛطٜل أَا

ايػا١ٜ اييت دا٤ اإلغ٬ّ  ؾُٝهٔ ؼسٜسٙ يف ن٤ٛ ...ايعاًٌَ

  َٚٔ خ٬ٍ املػًو ايٓبٟٛ ايصٟ اعتُسٙ ضغٍٛ اهلل  ...يتشكٝكٗا

  ...يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ

ٚتطغِ  ،بعازٙأؾػا١ٜ املٓٗر اإلغ٬َٞ ؼسز طبٝع١ ايٛطٜل ٚ

تعتُسٖا اؿطن١ إٔ  يًد١ٛ اييت هب ١ٝغاغبايتايٞ املعامل ا٭

 .. .اإلغ١َٝ٬ يف نٌ ظَإ َٚهإ

ٛاعس ؽهع يكإٔ  إٔ ططٜل ايعٌُ يإلغ٬ّ هب ،ٖصا ٜعين بايتايٞ

٪نسٖا ايذل١ْ ت١ٝ َٔ ايعٌُ، ٚغاغقٍٛ ثابت١ ًُٝٗا ايػا١ٜ ا٭ٚأ

 ... ايع١ًُٝ يف غرل٠ ايطغٍٛ ا٭ععِ



 

إٕ طبٝع١ ع١ًُٝ( ؾ)شيو أْ٘ إشا ناْت غا١ٜ َٓٗر َٔ املٓاٖر 

 ...١ٝ ثكاؾ١ٝ َٚتٛاؾك١ َع ايػا١ٜ ْؿػٗاًُايٛطٜل غتهٕٛ بايتايٞ ع

 عػهط١ٜأٚ  ١اقتكازٜأٚ  تطب١ٜٛ)يو اؿاٍ إشا ناْت ايػا١ٜ نص

غتهٕٛ َتذاْػ١ َع ايػا١ٜ  خرل١ٜ( ؾإٕ طبٝع١ ايٛطٜلأٚ  ضٜان١ٝأٚ 

 ْؿػٗا.

ؾإشا ناْت غا١ٜ املٓٗر اإلغ٬َٞ ـ نُا ٖٛ َعًّٛ ـ ٖٞ تعبٝس 

ٚتؿطٜعاتِٗ،  ٚيف  ،ْعُتِٗيف أ ،ايٓاؽ هلل يف غًٛنِٗ َٚعا٬َتِٗ

.. ؾإٕ شيو ٜعين إس٬ٍ املٓٗر اإلغ٬َٞ قٌ .نٌ َٓاسٞ سٝاتِٗ

ٜعين ْكل ا٭غؼ ... عبٛن عين اغتبساٍ ٚنعٜ ...ايٓعِ ايٛنع١ٝ

عًٝٗا اجملتُع ْٚكل اؿهاض٠ اييت ٜتبٓاٖا ٚاملطتهعات اييت ٜكّٛ 

يٝتِ بعس شيو ع١ًُٝ ايبٓا٤ ع٢ً قٛاعس اإلغ٬ّ ٚٚؾل  ،ٜٚعتُسٖا

 ...٘ َٚطتهعات٘أغػ

  :طبٝع١ تػٝرل١ٜ 

ٚيٝػت  (١ٜرلتػٝ)تهٕٛ طبٝع١ ايعٌُ يإلغ٬ّ ـ إٔ  إٕ شيو ٜؿطض

 !!(تط١َُٝٝ)

َع٢ٓ اْٗا تأب٢ ايذلقٝع ٚايكبٍٛ بأْكاف اؿًٍٛ...  ،تػٝرل١ٜ

ب٢ ايتعاٜـ َع املصاٖب تأ ...تأب٢ اإلْػذاّ َع املٓاٖر اؾا١ًٖٝ

 !ايٛنع١ٝ، نٌ املصاٖب ايٛنع١ٝ



 

  :طبٝع١ ن١ًٝ 

بهٌ  (ن١ًٝ)تهٕٛ طبٝع١ ايعٌُ يإلغ٬ّ إٔ  ثِ إٕ شيو ٜؿطض

ا ؼًُ٘ َٔ ز٫٫ت َٚا تٛطس٘ َٔ َٔ َع٢ٓ ََٚا تعٓٝ٘ ٖصٙ ايه١ًُ 

ٗا يهٌ َا تتًٛب٘ املٛاد١ٗ َٔ اغتٝعابتهٕٛ ن١ًٝ يف إٔ  ...بعازأ

  .َٔ ٚغا٥ٌ ٚطاقات (ايػا١ٜ ايهدل٣)َٚا وتاد٘ ؼكٝل  ،إَهاْٝات

ايذلب١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٕ ٚإ ...ايٛعٞ ايؿهطٟ ٚايػٝاغٞ ٚاؿطنٞإٕ 

اإلعساز ايبؿطٟ ٚاملازٟ ٕ ٚإ ...ايتٓعِٝ ٚايتدٛٝطٕ ٚإ ...ٚاؿطن١ٝ

َٔ ايعٓاقط اييت ٫ بس َٓٗا  فتُع١، ٚاييت ٖٞ ـ ع٢ً نٌ قعٝس ـ 

ٚق٫ٟٛ  ،٫ غ٢ٓ يبعهٗا عٔ اٯخط يتشكٝل ايه١ًٝ يف ايعٌُ اإلغ٬َٞ

َٕ ٜيا َسٖت٢..  إٍ ايػا١ٜ املٓؿٛز٠ ٠١َٓ َتٝهٛ َٕ ٔؾِت َٜٝهٛ َٚ ُٔ  ..هلٔل ايٚسٜ

 .{193:ايبكط٠}

 طبٝع١ عامل١ٝ: 

ايعٌُ إٔ  ٖٚٞ ،هب إٔ تهٕٛ ٚانش١ يًعاًٌَأخط٣  َٚػأي١

 ...ٜكٌ إٍ َػت٣ٛ ايعامل١ٝ ٚعٟٝا ٚؽٟٛٝٛا ٚتٓعُٟٝاإٔ  يإلغ٬ّ هب

 !قٝشات خاؾت١ تعًٛ ٚؽؿت ٖٓا ٖٚٓايوٜبك٢ إٔ  ٫ٚ هٛظ عاٍ

 ،ؾاإلغ٬ّ يف َهُْٛ٘ ايؿهطٟ ٚقتٛاٙ ايعكا٥سٟ ْعاّ عاملٞ

.. ْعاّ ًّو .ق١ًُٝٝ ٚايك١َٝٛ ٚايعطق١ٝ ٚايًػ١ٜٜٛتعس٣ ا٭طط اإل



 

 اغتٝعابقٍٛ َٚطْٚتٗا َا هعً٘ ؾطٜسٟا يف قسضت٘ ع٢ً َٔ غع١ ا٭

 َؿانٌ اؿٝا٠ ع٢ً نٌ َػت٣ٛ ٚؾٛم نٌ قعٝس. 

ْتؿاض ا٭ؾكٞ يًُذتُع مل١ٝ ايسع٠ٛ تبسٚ َٔ خ٬ٍ ا٫ٚعا

اإلغ٬َٞ ٚايصٟ غ٢ٛ أنجط َٔ ْكـ املعُٛض٠ َع اؿؿاظ ع٢ً 

 ...ْٝعٗاايب٬ز يف ٚسس٠ ايكٝاز٠ 

إٕ عامل١ٝ ايعٌُ يإلغ٬ّ ست١ُٝ بايهطٚض٠ ؾه٬ٟ عٔ نْٛٗا  

عاملٞ  ،ْعٝـ عكطٟا عاملٞ املؿه٬تؾٓشٔ  ...ٚادبٟا َٔ سٝح املبسأ

ؾ٪ٕٚ ايٓاؽ ٚقهاٜاِٖ  ،ٚاملصاٖب ؾهاضعاملٞ ا٭ ،ػاٖاتايك٣ٛ ٚا٫

عٝح  ،قٛاضِٖ ٚزٚشلِغٝاغاتِٗ َتساخ١ً َتؿابه١، نصيو أٚ

اؾٛاْب ٚايعطٚف  ٜكعب ايعٌُ ٚايتشطى َٔ غرل ٬َسع١ نٌ

قًٝاتٗا  ،َٝاتٗا ٚخًؿٝاتٗاأَاظاٖطٖا ٚباطٓٗا،  ،ٚايك٣ٛ

 ٚزٚيٝاتٗا... 

ٍ إ ستٝازَؿه١ً ق١ًٝ قس ت٪نس اإلأٚ  قه١ٝإٕ زضاغ١ أقػط 

.. ٜؿطض ع٢ً .سٝاٍ نٌ شيو ؾعايٝات ٚإدطا٤ات زٚي١ٝ ؿًٗا!

 ايعاًٌَ يإلغ٬ّ ـ ِٖٚ ط٥٬ع اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ايعامل١ٝ ا٭ق١ًٝ ـ

يٝبعسٚا  ،ىطدٛا َٔ إطاض ايتؿهرل ٚايتدٛٝط ٚايتٓعِٝ اإلقًُٝٞإٔ 

بايٛاقات اإلغ١َٝ٬ عٔ زٚا١َ ايتآنٌ ٚاإلغتٓعاف احملًٞ 

. يٝشككٛا .١ٝغاغ.. يٝٛادٗٛا بٗا قهاٜاِٖ ايهدل٣ ا٭.ٚاؾاْيب



 

اهلل ٖٞ ايعًٝا ٚن١ًُ ن١ًُ يتهٕٛ )١ٝ َٔ ٚدٛزِٖ غاغايػا١ٜ ا٭

 .(ايصٜٔ نؿطٚا ايػؿ٢ً

٧ٓٝإٔ  إٕ ١َُٗ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ نٌ ايٛاقات ٚاإلَهاْات  تٗ

تتًُؼ اؿًٍٛ إٔ  ٚيٝؼ َُٗتٗا ،ايهؿ١ًٝ بإظاي١ سهِ ايٛاغٛت

 !ْعٍ اهللعات اؾا١ًٖٝ اييت ؼهِ بػرل َا أملؿه٬ت اجملتُ

ٜتًُؼ سًٍٛ املؿه٬ت إٔ  يٝؼ َٔ ١َُٗ ايعٌُ اإلغ٬َٞ

ايػٝاغ١ٝ أٚ  صا١ٝ٥ ٚايهػا١ٝ٥،ايػأٚ  ايتع١ًُٝٝ ٚاإلع١َٝ٬

غٛاٖا َٔ املؿه٬ت اييت خًؿتٗا ايٓعِ ايٛنع١ٝ  أٚ ،١قتكازٜٚا٫

أٚ  ٚإشا نإ ٫ بس َٔ ايتعطض ملجٌ ٖصٙ املؿه٬ت َٔ قطٜب، ايؿاغس٠

ٚبكسض َا ٜعطٟ  ،ؾطظتٗاض َا ٜ٪زٟ إٍ إزا١ْ ايٓعِ اييت أؾبكس ،بعٝس

شلا ؾطم ايبكا٤  ٧ٜٗٝأٚ  ،ٖصٙ ايٓعِ ع٢ً ايتػًط ٚاإلغتُطاض

 ٚايُٓا٤.

تبٌ إٔ  َج٬ٟ، نإ ع٢ً اؿطن١ (ايػ٤٬َؿه١ً )ؾإشا عطنت 

ْٗا مثط٠ طبٝع١ٝ ؿان١ُٝ ايٓعِ ايطأزلاي١ٝ اييت َٔ ؾأْٗا خًل أ

ا٭دٛا٤ املٓاغب١ يٓؿأ٠ اإلستهاض ٚغٝٛط٠ ؾ١٦ َٔ ايٓاؽ ع٢ً ثطٚات 

اإلغ٬ّ ٖٛ املٓٗر ايٛسٝس ٚإٔ  ،ايب٬ز ٚتػدرلٖا ملكاؿٗا ايصات١ٝ

إ ؾٝ٘ ك٘ ايعساي١ ٚتايصٟ ًّو خًل فتُع ْعٝـ تتشكل ؾٝ

ٚايٌٜٛ ؾٝ٘ ملٔ ٜعتسٟ ع٢ً نطا١َ اإلْػإ  ،سكٛم اإلْػإ ٚسطَات٘



 

تعٌُ اؿطن١ ع٢ً َػاعس٠ ٖصٙ ايٓعِ ع٢ً سٌ  ، ٫ إٔٚسكٛق٘

 ٗا َدلض ايبكا٤.تعٛبصيو تهٕٛ قس أ ٭ْٗا ،املؿه١ً

نإ ع٢ً اؿطن١  ...َج٬ (قه١ٝ ؾًػٌٛ)ٚإشا عطنت يٓا 

خ٬شلا ع٢ً ؾؿٌ ا٭ْع١ُ اؿان١ُ ت٪نس َٔ إٔ  اإلغ١َٝ٬

١َٖؾؿًٗا يف تعب١٦  ...ايصضٜع سػٟٝا يًذٗاز يف غبٌٝ اهلل ْؿػٟٝا ٚ ا٭

ٕ ٖصٙ ايٓعِ يف ؾًو ٚع٢ً زٚضا ...ضض املػتكب١ز ا٭ازٚإغذل

إٔ  غتعُاض١ٜ ايؿطق١ٝ ٚايػطب١ٝ.. نُا نإ عًٝٗااملعػهطات ا٫

اإلغ٬ّ ٖٛ املٓٗر ايٛسٝس ايكازض ع٢ً إٔ  عتعاظت٪نس بهٌ ثك١ ٚا

١َٖإعساز  ٚؼكٝل ايٓكط يف نٌ  ،ٚت٦ٝٗتٗا ملٛاد١ٗ نٌ ايتشسٜات ا٭

 َٝسإ... 

تهٕٛ َٛد١ٗ زا٥ُٟا إٔ  ٕ قبه١ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٜٓبػٞإ

إٍ َطتهعاتٗا  ...ٚباغتُطاض إٍ َكاتٌ ايٓعِ ايٛنع١ٝ اؿان١ُ

 ١ٝ ٚقٛاعسٖا ًَٚٓٛكاتٗا... غاغا٭

 ا ٫ َػُاضٟا يف ْعؿٗا!!اض َٔ خ٠ٛٛ تهٕٛ غببٟا يف عٝؿٗٚسص

 ٗا ٫ عا٬َٟ يف ظٚاشلا ٚؾٓا٥ٗا!!سصاض َٔ خ٠ٛٛ تهٕٛ َدلضٟا يبكا٥

 :ططٜل ايطغٍٛ 

 يٓعطف ْٚتبٌ ،ثِ ٫ بس َٔ ٚقؿ١ اغت٬ٛع١ٝ يٛطٜل ايطغٍٛ 

 املٓٗر اإلغ٬َٞ ٚطبٝعت٘... ١َس٣ تٛاؾكٗا َع غاٜ



 

 تؿهٌ ـبهٌ زلاتٗا ٚتؿك٬ٝتٗا  ـ  ٚاؿكٝك١ إٔ غرل٠ ايطغٍٛ 

ٟا ٫ َٓام َٔ إٔ تًتعّ ب٘ َٛانب ايعاًٌَ يإلغ٬ّ يف نٌ أغاغ

 ،ا٭غًِ يف ايعٌُ يإلغ٬ّ غًٛبؾٗٞ تعطض يٮ ...ظَإ َٚهإ

ٚبايتايٞ تبٌ نٝؿ١ٝ  ،ٚتعطض يؿٔ ايسع٠ٛ ٚايتعاٌَ َع ايٓاؽ

  ...ْٚكهٗاَٛاد١ٗ اجملتُعات اؾا١ًٖٝ 

ؼسٜس َعامل ايٛطٜل ايٓب١ٜٛ َٔ خ٬ٍ اـٛٛط  ّٚهٔ

  :ايط٥ٝػ١ٝ ايتاي١ٝ

 ...ايتٛا٤أٚ  َٔ غرل َكاْع١ ،ّٜٛأٍٚ  إع٬ٕ ايعبٛز١ٜ هلل َٔ أ٫ٟٚ:

ٚانش١ يف أشٖإ ايسعا٠ نُا ٖٞ ٚانش١ يف  ...يتهٕٛ ايػا١ٜ ٚانش١

َُٔٝع أشٖإ املسعٜٛٔ َٝ ـٜٔبَٝح اهلٝل ٔي َٔ ا ٝٚٔب َٔ ٤ٛ  .{37:ا٭ْؿاٍ}اي

ٚقس دا٤ ٖصا اإلع٬ٕ يف قٛايب ؾت٢ نإ ايٛسٞ ٜتٓعٍ بٗا ع٢ً 

ٚنًٗا تطتهع ع٢ً َع٢ٓ ٚاسس ٖٚٛ تعبٝس ايٓاؽ هلل يف  قًب قُس 

ٚتعبٝسِٖ ي٘  (نٌ ؾإٔ َٔ ؾ٪ٕٚ سٝاتِٗ تعبٝسِٖ ي٘ يف )ا٭ي١ٖٝٛ

 يف )ايطبٛب١ٝ(. 

 نٛٗاز زٕٚٚقشب٘ ؾت٢ أيٛإ ا٭ش٣ ٚاإل ٚيكس قاغ٢ ايطغٍٛ 

 ٜذلخكٛا يف ٌٓ ايعكٝس٠ ٚيف زع٠ٛ ايٓاؽ إيٝٗا أٚ  وٝسٚا أ١ًِإٔ 

ٌِ َٗا َٜا ٝق ٜٗ َٕ ٜأ َٕ ََا ٜأِعُبُس ٜياايٜهأؾُطٚ ِِ َٜٚياَتِعُبُسٚ ُِْت َٕ ٜأ  ََا َعأبُسٚ

َْا َٜٚياٜأِعُبُس ِِ ََا َعأبْس ٜأ ِِ َٜٚياَعَبِسُت ُِْت َٕ ٜأ ِِٜأِعُبُس ََا َعأبُسٚ  ٜيٝه



 

ِِ ُٓٝه َٞ ٔزٜ ٢ٔ َٚٔي تبع َُٗا غ٬ ايجُٔ ُٜإٔ  سلؾاؿل أ، {ايهاؾطٕٚغٛض٠ }ٔزٜ

٢ٌ ٚععت ايتهش١ٝ ِٔ اٜؿٗل َٚٝق َٔ ِِ ِٔ َضٚبٝه َُ ِٔ َؾا٤َ ٜؾ َٔ ٪ُِٝ ًٞ ِٔ ٜؾ ََ  َؾا٤َ َٚ

َٝٞهٝؿِط ًٞ  .{29:ايهٗـ} .. ٜؾ

ٜطتبط عكا٥سٜٟا ٚإّاْٟٝا باهلل،  ،إقا١َ ػُع سطنٞثاْٟٝا: 

ٜٚػرل ع٢ً ٖس٣ َٔ اهلل  ،ٟا ٚسطنٟٝا يكٝاز٠ ٚاع١ٝٝٚىهع تٓعُٝ

  ...ْٚٛض

٫ٚ تؿػً٘ ا٭سساخ  ،ػُع سطنٞ ٫ ىبط خبط عؿٛا٤

اؾاْب١ٝ ٚايكهاٜا اشلاَؿ١ٝ عٔ َٛاق١ً ايعٌُ ٚاإلعساز يتشكٝل 

  ...اإلغ٬ّ ايهدل٣ أٖساف

ٜتذاٚظ نٌ  ،ّ اضتباط َكرلٜطتبط باإلغ٬ ،ػُع سطنٞ

  ...ات ٚايتعًكات ايؿدك١ٝ ٚاملاز١ٜ ٚايع١َٝٓعتباضا٫

سٝح تأقٌ  (ػُع ؾٗست ٫ٚزت٘ زاض )ا٭ضقِ بٔ أبٞ ا٭ضقِ

ٚخدلت دٗازٙ ٚتهشٝات٘ غاسات املعاضى  ،اإلّإ يف قًٛب أقشاب٘

اخط٠ بب٫ٛٛت ٖصا .. ٚقؿشات ايتاضٜذ ظ.يف بسض ٚايكازغ١ٝ ٚايرلَٛى

، ٚايصٟ ب٘ ؾتض اهلل ايسْٝا اؾٌٝ ايصٟ تعٗسٙ قُس بٔ عبس اهلل 

  ... َجًِٗ(ين٦)أٚي٦و آبا٥ٞ ؾذ ...ّ زع٠ٛ اإلغ٬ّأَا

 

 



 

 ١ًٝ َٛاد١ٗ نا١ًَ ٚٚاع١ٝ...َٛاد١ٗ اؾاٖ ثايجٟا:

اإلغ٬ّ ؼتاز إٍ تػٝرل  أٖسافٜسضى إٔ  نإ ؾايطغٍٛ 

يف غًٛنِٗ  ...ِٖ َٚعتكساتِٗأؾهاضيف  ...نًٞ يف سٝا٠ ايٓاؽ

ٖصٙ املٛاد١ٗ بايتايٞ ٚإٔ  يف ْعُِٗ ٚتؿطٜعاتِٗ... ...ٚتكايٝسِٖ

١ْ ٚنطا٠ٚ َاايًٛٝع١ امل٪١َٓ( َا ٜتٓاغب ٚثكٌ ا٭)ؼتاز إٍ إعساز 

  ...ٖسافايتشسٟ ٚندا١َ ا٭

بايعباز٠ ٚايذلب١ٝ نُا بايؿهط  ..... نإ اإلعساز نًٟٝا.ٚيصيو

ٚبايتٓعِٝ ٚايتدٛٝط نُا بايتسضٜب ٚايتُطؽ ع٢ً  ...ٚايجكاؾ١

ٝٓا نٌ داْب َٔ ٖصٙ اؾٛاْب  ...اؾٗاز ايٓؿػٞ ٚاؿػٞ نإ نً

َطاسٌ ايعٌُ  ت٘ ٚسذِ اؿاد١ إيٝ٘ ٚيف َهاْ٘ يف نٌعػب أُٖٝ

  ...ٚنٝؿٟا ٚٚقتٟا نُٟا

 

 :اؿطن١َهإ ايك٠ٛ اؿػ١ٝ يف اغذلاتٝذ١ٝ 

يف اغذلاتٝذ١ٝ  (ايك٠ٛ اؿػ١ٝ)ٖٚٓا ٫ بس َٔ اإلؾاض٠ إٍ َهإ 

 ايعٌُ اإلغ٬َٞ ست٢ ٫ ٜصٖي ايؿٛط بأسس ؾٝعٔ أْٗا نٌ ؾ٤ٞ

 أْٗا ٫ ؾ٤ٞ؟ أٚ 

اؿطن١ اغذلاتٝذ١ٝ ّ ايبٓا َهإ ايك٠ٛ يف َاٚيكس بٌ اإل

 :اإلغ١َٝ٬ ؾكاٍ



 

إٔ  (اؿطن١ اإلغ١َٝ٬) ٌٖ يف ععّ :ٜتػا٤ٍ نجرل َٔ ايٓاؽ

ٌٖٚ تؿهط يف إعساز ثٛض٠ عا١َ تػتدسّ ايك٠ٛ يف ؼكٝل أغطانٗا؟ 

زع ٖ٪٤٫ أضٜس إٔ أ ١؟ ٫ٚدتُاعٝايٓعِ ا٫أٚ  ع٢ً ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ

اّ عٔ إْٞ أْتٗع ٖصٙ ايؿطق١ ؾأنؿـ ايًج بٌ ،املتػا٥ًٌ يف سرل٠

  ...يٝػُع َٔ ٜؿا٤ٚ ،ٍ يف ٚنٛح ٚد٤٬اؾٛاب ايػاؾط شلصا ايتػا٩

 

ايك٠ٛ ؾؿعاض اإلغ٬ّ يف نٌ ْعُ٘ ٚتؿطٜعات٘، ؾايكطإٓ  أَا

ِِ َٜٚأٔعٗسٚا ايهطِٜ ٜٓازٟ يف ٚنٛح ٚد٤٬ ُٗ ِِ ََا ٜي ِٜٛعُت ِٔ اِغَت َٔ ٠ٕٖٛ ِٔ ٝق َٔ َٚ 

٢ٌ ض٢َبأط ِٝ ـٜ َٕ ا ُٖٔبٛ ٘ٔ ُتِط ٖٚ ٔب ِِ اهلٔل َعُس ٖٚٝن َٔ ََٚعُس ِٔ َٜٚآَخط٢ٜ َٔ ِِ ٢ٗ ْٔ  ٜيا ُزٚ

ُِ ُٗ َْ ُُٛ ًٜ ِِ اهلٝل َتِع ُٗ ُُ ًٜ ََا َِٜع ِٓٔؿٝكٛا َٚ ِٔ ُت َٔ ٤ِٕٞ ٢ٌ ٔؾٞ َؾ َٖٛف اهلٔل َغٔبٝ ُٜ ِِ ِٝٝه  إ٢ٜي

ِِ ُِْت َٕ ٜيا َٜٚأ ُُٛ ًٜ امل٪َٔ ايكٟٛ خرل )) :ٜكٍٛ  ٚايٓيب ،{60:ا٭ْؿاٍ}ُتٞع

، بٌ إٕ ايك٠ٛ ؾعاض اإلغ٬ّ ست٢ ((سب إٍ اهلل َٔ امل٪َٔ ايهعٝـٚأ

يف ايسعا٤، ٖٚٛ َعٗط اـؿٛع ٚاملػه١ٓ، ٚازلع َا نإ ٜسعٛ ب٘ 

)ايًِٗ إْٞ )قشاب٘ ٜٚٓادٞ ب٘ ضب٘ يف خاق١ ْؿػ٘ ٜٚعًُ٘ أ ايٓيب 

ٚأعٛش بو َٔ ايعذع ٚايهػٌ، ٚأعٛش بو  ،أعٛش بو َٔ اشلِ ٚاؿعٕ

 .((ايطداٍعٛش بو َٔ غًب١ ايسٜٔ ٚقٗط ٚأ ،ٚايبدٌ َٔ اؾي

ؾُاشا تطٜس َٔ إْػإ ٜتبع ٖصا ايسٜٔ إ٫ إٔ ٜهٕٛ قٜٟٛا يف نٌ ؾ٤ٞ 

قٜٛا٤، ْٛا أٜهٛإٔ  ؾاإلخٛإ املػًُٕٛ ٫ بس ؟ؾعاضٙ ايك٠ٛ يف نٌ ؾ٤ٞ

  ...ٜعًُٛا يف ق٠ٛإٔ  ٫ٚ بس

تػتٜٗٛٗا إٔ  ْعطٟا َٔ أبعسعُل ؾهطٟا ٚٚيهٔ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ أ

٫ٚ تعٕ ْتا٥ذٗا َٚا  ،عُاقٗاإٍ أ عُاٍ ٚايؿهط ؾ٬ تػٛم١ٝ ا٭غٛش



 

زضد١ َٔ زضدات ايك٠ٛ أٍٚ  إٔ ؾٗٞ تعًِ ...ٜككس َٓٗا َٚا ٜطاز بٗا

ثِ بعسُٖا ق٠ٛ  ...ضتباط٠ ايٛسس٠ ٚا٫قًٜٛٚٞ شيو  ...ايعكٝس٠ ٚاإلّإ

تتٛؾط شلا تٛقـ ْاع١ بايك٠ٛ ست٢ إٔ  . ٫ٚ ٜكض.ايػاعس ٚايػ٬ح

اغتدسَت ق٠ٛ ايػاعس ٚايػ٬ح ٖٚٞ ْٗا إشا ٖصٙ املعاْٞ ْٝعٟا، ٚأ

نعٝؿ١ ايعكٝس٠ خاَس٠ اإلّإ، أٚ  َؿهه١ ا٭ٚقاٍ َهٛطب١ ايٓعاّ

  .ؾػٝهٕٛ َكرلٖا ايؿٓا٤ ٚاشل٬ى

ٚق٢ اإلغ٬ّ ـ ٚايك٠ٛ ؾعاضٙ ـ ٌٖ أ ،خط٣ْٚعط٠ أ ،ٖصٙ ْعط٠ 

سسز يصيو سسٚزٟا أّ  ؟سٛاٍباغتدساّ ايك٠ٛ يف نٌ ايعطٚف ٚا٭

 ٌٖ تهٕٛ :ايك٠ٛ تٛدٟٝٗا قسٚزٟا؟ ْٚعط٠ ثايج١ٚاؾذلط ؾطٚطٟا ٚٚد٘ 

ايهٞ؟ ٌٖٚ َٔ ايٛادب إٔ ٜٛاظٕ إٕ آخط ايسٚا٤ أّ  ع٬زأٍٚ  ايك٠ٛ

َٚا وٝط  ،اإلْػإ بٌ ْتا٥ر اغتدساّ ايك٠ٛ ايٓاؾع١ ْٚتا٥ذٗا ايهاض٠

ٜػتدسّ ايك٠ٛ ٚيٝهٔ بعس إٔ  َٔ ٚادب٘أّ  ؟بٗصا اإلغتدساّ َٔ ظطٚف

  ؟شيو َا ٜهٕٛ

اغتدساّ ايك٠ٛ  أغًٛبٖصٙ ْعطات تًكٝٗا اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ع٢ً 

ؾٓعط اؿطن١  يصيو ،ايك٠ٛ ٚايجٛض٠ أعٓـ َعاٖط ...تكسّ عًٝٗا قبٌ إٔ

 (168فُٛع١ ايطغا٥ٌ قؿش١ ) ...اإلغ١َٝ٬ إيٝٗا أزم ٚأعُل

 

 

 

 

 



 

 غابعٟا

 ٚايعه١ٜٛ ؾطٚط ايبٝع١ أزضىإٔ 

 

 

 ِايهٝـ ٫ ايه 

  ايؿطعٞايبٝع١ ٚسهُٗا 

  ٞايٛاع١ ٚسهُٗا ايؿطع 

  أضنإ ايبٝع١ 

 املػًِا٭ر  ٚادبات 

 

 

 

 

 

 

 ؾطٚط ايبٝع١ ٚايعه١ٜٛ أزضىإٔ 



 

إٕ بإَهإ نٌ َػًِ إٔ ٜؿاضى اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ أعبا٤ ايعٌُ 

ؾٝ٘ ايكؿات  يف قؿٛؾٗا، ٚشيو َت٢ تٛؾطت ْتعاّيإلغ٬ّ ٚشيو با٫

١َٖسؼ بايٛاقع املطٜط ايصٟ تعٝؿ٘ اٯْؿ١ ايصنط، َٚت٢ أ  أزضى، ٚا٭

١َٖغط ٖصا ايذلزٟ، ثِ آَٔ بكسضات اإلغ٬ّ ع٢ً بعح ٖصٙ   ا٭

ٚإْكاشٖا، ٚايبًٛؽ بٗا أضؾع املػتٜٛات اإلْػا١ْٝ ٚاؿهاض١ٜ 

َع َا ٜكتهٝ٘ ٖصا اإلّإ َٔ خهٛع نًٞ ٭سهاّ  ،١ٝخ٬قٚا٭

  ...اإلغ٬ّ َٚباز٥٘ يف ؾ٪ٕٚ سٝات٘ نًٗا

 ايهٝـ ٫ ايهِ:

َٚٔ ايٛبٝعٞ دسٟا إٔ ؼاٍٚ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ت١ُٝٓ قؿٗا 

  ...ٚتهجرل عسز أؾطازٖا َدتًـ ا٭غايٝب ٚايٛطم املؿطٚع١

ؾايٓٛع١ٝ  اتؿل!ٚيهٔ ٖصا ا٭َط ٫ هعًٗا ػُع ا٭ؾطاز نٝؿُا 

.. ٚقس تبصٍ ايسع٠ٛ دٗسٟا يف نػب ايؿطز ؾتبصٍ يف .أِٖ َٔ ايه١ُٝ

ٜأخص ٖصا ايؿطز َهاْ٘ يف اؾُاع١ إٔ  ٗسٟا ع٢ً أٌَشيو ٚقتٟا ٚد

إٔ  ؾٝشٌُ قػٛ٘ َٔ املػ٪ٚي١ٝ ْٚكٝب٘ َٔ ايتهايٝـ. ٚيهٓٗا تطؾض

ؾطازٖا ط١ًٝ ايعُط ٫ٕ شيو َهٝع١ يًذٗس تبك٢ اؾُاع١ ؼٌُ أ

  ...ٚغؿ٘ يف ايعٌُ

 ...ٚقس ٜهٕٛ ن٬ٟ ٚثك٬ٟ ٜهط ٫ٚ ٜٓؿع ،قس ٜهٕٛ أ١َ ،ٚايؿطز

. ٖٚٓايو زضٚؽ نجرل٠ يًعع١ .دس٣ ٚأٍٚػاب أٚعسّ ٚنع٘ يف اؿ



 

َّ عتباضٚا٫ ِٛ َٜ َٚ ٣ٔ ِٝ َٓ ِِ إ٢ِش ُس ِِ ٜأِعَذَبِتٝه ِِ ٜنِجَطُتٝه ًٜ ٢ٔ ٜؾ ِِ ُتِػ ِٓٝه ٦ِّٝا َع  َؾ

ُِ ََٚناٜقِت ِٝٝه ًٜ َُا اٜ٭ِضُض َع ِٖ َضُسَبِت ٔب ِِ ُث ُِٝت َٔ َٚي٤  . {25:ايتٛب١} َُِسٔبط٢ٜ

يًك١ً ايعاضؾ١ ٍٚ، إِا ٖٛ ا٭ يهجط٠ ايعسز١ٜ يٝؼ شلا املكاّإٕ ا

ايهجط٠ يتهٕٛ أسٝاْٟا غببٟا يف ٚإٔ  ...باهلل ايجابت١ املتذطز٠ يًشل

٭ٕ بعض ايساخًٌ ؾٝٗا، ايتا٥ٌٗ يف غُاضٖا ممٔ مل  ،ع١ّاشل

عيعٍ أقساَِٗ ٚتطػـ يف ضنٛا سكٝك١ اإلغ٬ّ ٚمل ًٜتعَٛا ب٘ تتٜس

يف ايٓؿٛؽ ٚيف  ٚبصيو ٜؿٝعٕٛ اإلنٛطاب ٚاشلع١ّ ،غاع١ ايؿس٠

  ...ايكؿٛف

اٖط ا٭ؾطاز ٚتكٓٝؿِٗ يف اؿطن١ َٔ َعٜكبض تكِٝٝ  ،ٚيصيو

ايعاؾ١ٝ ؾٝٗا نُٝا تعطف ضقٝسٖا اؿكٝكٞ َٔ اإلَهاْات ايبؿط١ٜ 

يف أٟ عٌُ...ٖٚصا ٫ ٜعين عاٍ إٔ تتد٢ً اؿطن١ عٔ قبٌ ايبس٤ 

ايطؾس ست٢ ٜهٕٛ َِٓٗ  ِ بايتٛع١ٝ ٚايذلب١ٝٗبعتتا ، بٌبك١ٝ أؾطازٖا

 .(َٔ ْؿط٠ زاخ١ًٝ قسضت يف ايهٜٛت).. .ايسا٥ِ

  :ايبٝع١ ٚسهُٗا ايؿطعٞ

نإٔ املباٜع ٜعاٖس أَرلٙ ع٢ً إٔ  ...ٖٞ ايعٗس ع٢ً ايٛاع١ ايبٝع١

 ،املػًٌُ، ٫ ٜٓاظع٘ يف ؾ٤ٞ َٔ شيوأَٛض ٜػًِ ي٘ ايٓعط يف ْؿػ٘ ٚ

ابٔ َكس١َ ) ...ٜٚٛٝع٘ ؾُٝا ٜهًؿ٘ ب٘ َٔ ا٭َط ع٢ً املٓؿط ٚاملهطٙ

 (خًسٕٚ



 

َطاضٟا يف سٝات٘  عٛاٖا املػًُٕٛ يطغٍٛ أ ٚايبٝع١ غ١ٓ ْب١ٜٛ

ٚبكٝت ْاؾص٠ بعس  (،ٍٚ ٚايجا١ْٝ  ٚنبٝع١ ايطنٛإنبٝع١ ايعكب١ ا٭)

 ...ٚؾات٘ ٜعٛٝٗا املػًُٕٛ ٭ٚيٝا٤ أَٛضِٖ

أخطز ايبداضٟ عٔ دٓاز٠ بٔ أبٞ أ١َٝ عٔ عباز٠ بٔ ايكاَت قاٍ 

ٕ باٜعٓا ع٢ً ؾُٝا أخص عًٝٓا، أ :ؾكاٍ ...ؾباٜعٓاٙ  زعاْا ايٓيب))

 ...ٚأثطٙ عًٝٓا يف َٓؿٛٓا َٚهطٖٓا، ٚعػطْا ٜٚػطْا،ايػُع ٚايٛاع١ 

تطٚا نؿطٟا بٛاسٟا عٓسنِ َٔ اهلل ؾٝ٘ إٔ  ًٖ٘، إ٫٫ ْٓاظع ا٭َط أٚإٔ 

 .(: باب ايؿًايبداضٟ قشٝض). ((بطٖإ

يف ٖصا ):3/137قسٜل سػٔ خإ( يف ايسٜٔ اـايل )قاٍ 

ٚنصيو  ...اؿسٜح ز٫ي١ ع٢ً إٔ طًب املباٜع١ َٔ ا٭قشاب غ١ٓ

 . (ٚادب ْٚكهٗا عُسٟا َعك١ٝٚايٛؾا٤ بٗا  ...َباٜعتِٗ عٌ شيو غ١ٓ

َٓؿٛٓا َٚهطٖٓا: أٟ يف ساي١ ) :ٚقاٍ )ابٔ سذط( يف تؿػرل شيو

 (،ْؿاطٓا ٚيف اؿاي١ اييت ْهٕٛ ؾٝٗا عادعٜٔ عٔ ايعٌُ َا ْ٪َط ب٘

: (بٔ ايتٌا)، ٚقاٍ (ٕ املطاز ا٭ؾٝا٤ اييت ٜهطْٖٛٗاإ): (ايساٚزٟ)ٚقاٍ

 ("1/13ؾتض ايباضٟ ") يف ٚقت ايهػٌ ٚاملؿك١أضاز ْ٘ عاٖط أٚاي

داضٚا، ٕ ٚإ : ٫ هٛظ اـطٚز ع٢ً اي٠٫ٛ(ٚقاٍ )ابٔ دعٟ املايهٞ

سب اإلْػإ ٚػب طاعتِٗ ؾُٝا أ ،ست٢ ٜعٗط َِٓٗ ايهؿط ايكطاح



 

 طاع١ ملدًٛم يف َعك١ٝ اـايل َطٚا َعك١ٝ ؾ٬إ٫ إٕ أ ،ٚنطٙ

 .(14ايكٛاٌْ ايؿك١ٝٗ )

ٚا٭ر ايعاٌَ ايكازم هب إٔ ٜػتُس َٔ نٌ ٖصٙ ا٭قٛاٍ 

ٜهٕٛ ٚإٔ  ...ٚقاز٠ ايسع٠ٛ ٖا َا هب عًٝ٘ يف َعا١ًَ َػ٪ٚيٝ٘ٚغرل

عٔ تتبع ظ٫ت ٚعٛضات إخٛاْ٘ ٭ٕ سػٔ ايٜكطف ُٖ٘ يإٔ  أضؾع َٔ

ٚيٝؼ ا٭غايٝب اؿعب١ٝ  ،تباعباملػًٌُ ٖٛ ا٭قٌ ايٛادب ا٫

َطادع١ ضغاي١ ايبٝع١ ٚايٛاع١ ) ايبعٝس٠ عٔ ايتك٣ٛ ٚايسٜٔ، ٚنٌ بسع١ ن٬ي١

 .(ٚأسهاَٗا ايؿطع١ٝ

 

  :ايٛاع١ ٚسهُٗا ايؿطعٞ

ٚإشا مل ؼكٌ ايٛاع١ سًت  ...َتجاٍ يٮَطايٛاع١ ٖٞ ا٫

ؾ٬ وؼ  ،عًٝ٘ َكسَات ايؿت١ٓ ٚامل٪َٔ قس ؽؿ٢ ...املعك١ٝ ٚايؿت١ٓ

قذلغٟا يف  .. ٚيصيو ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ.بٗا إ٫ سٝح تكع ؾع٬ٟ

  ...ْٝع أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ٚتكطؾات٘ ست٢ ٫ ٜهٕٛ ؾت١ٓ يًصٜٔ آَٓٛا

إٍ َعك١ٝ يكٍٛ اهلل  ٟت٪زأٚ  ٚايٛاع١ ٚادب١ َا مل تهٔ َعك١ٝ

َٗا َٜا تعاٍ: ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا اي٤ٔصٜ ََ ٍَ َٜٚأٔطُٝعٛا اهلٜل ٜأٔطُٝعٛا ٜآ َِط٢ َٚٝأٚٔيٞ ايٖطُغٛ  اٜ٭

ِِ ِٓٝه َٔ ِٕ ِِ ٜؾإ٢ َٓاَظِعُت ٤ِٕٞ ٔؾٞ َت ُٙ َؾ ٢ٍ اهلٔل إ٢ٜي٢ ٜؾُطٗزٚ ِٕ َٚايٖطُغٛ ِِ إ٢ ُِٓت َٕ ٝن ُٛٓ َٔ  ُتِ٪

٢ّ ٔباهلٔل ِٛ َٝ ِْٝط َشٔيٜو اٜٯٔخط٢ َٚاي ُٔ َخ ًٟا َٜٚأِسَػ ٜ٢ٚ بٞ ٚعٔ أ  .{59:ايٓػا٤}ص  َتٞأ

َٚٔ  ،طاعين ؾكس أطاع اهللَٔ أ)) :قاٍ ضغٍٛ اهلل إٔ  ،ٖطٜط٠



 

َٚٔ عك٢  ،عكاْٞ ؾكس عك٢ اهلل، َٚٔ أطاع أَرلٟ ؾكس أطاعين

  .((أَرلٟ ؾكس عكاْٞ

 :قاٍ ضغٍٛ اهلل  :ٚأخطز ايبداضٟ عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ

ٚأخطز عٔ ابٔ  ،((اغتعٌُ عًٝهِ عبس سبؿٕٞ ٚإ طٝعٛاازلعٛا ٚأ))

ؾ٦ٟٝا ؾهطٖ٘ َرلٙ َٔ ضأ٣ َٔ أ)): قاٍ ضغٍٛ اهلل  :عباؽ قاٍ

ؾًٝبكط، ؾإْ٘ يٝؼ أسس ٜؿاضم اؾُاع١ ؾدلٟا ؾُٝٛت إ٫ َات َٝت١ 

  .((ؾكس خًع ضبك١ اإلغ٬ّ َٔ عٓك٘))ٚيف ضٚا١ٜ  ((دا١ًٖٝ

ايػُع )):  بٔ عُط عٔ ايٓيب ٚأخطز ايبداضٟ عٔ عبس اهلل

ؾإشا ُٝا أسب ٚنطٙ َا مل ٜ٪َط َعك١ٝ، ٚايٛاع١ ع٢ً املط٤ املػًِ ؾ

  .((زلع ٫ٚ طاع١ َط َعك١ٝ ؾ٬أ

إٕ أْاغٟا ) :ٚأخطز ايبداضٟ بػٓسٙ إٍ عُط بٔ اـٛاب أْ٘ قاٍ

 ،ْكٛعايٛسٞ قس اٚإٔ  ،ناْٛا ٜ٪خصٕٚ بايٛسٞ يف عٗس ضغٍٛ اهلل

ٓٓ ٟاظٗط يٓا خرلعُايهِ، ؾُٔ أنِ َا ظٗط يٓا َٔ أخصٚإِا ْأ اٙ أَ

َٚٔ ٤ٞ، اهلل واغب٘ يف غطٜطت٘. ٚقطبٓاٙ ٚيٝؼ إيٝٓا َٔ غطٜطت٘ ؾ

قاٍ إٕ غطٜطت٘ سػ١ٓ( ٕ ٚإ ظٗط يٓا غ٤ٟٛا مل ْأًَ٘ ٚمل ْكسق٘أ

  .(209/ 9ايكشٝض )

 

 

 



 

 :أضنإ ايبٝع١

ؾعًٞ  اْتُا٤يًشطن١ اإلغ١َٝ٬ ٖٛ يف اؿكٝك١  ْتُا٤إٕ ا٫

َٚباٜع١ ع٢ً ايعٌُ ٚاؾٗاز  ...ٚبسا١ٜ عٗس دسٜس َع اهلل ...يإلغ٬ّ

  ...يف غبٌٝ اهلل

 ّ ايؿٗٝس( أضنإ ايبٝع١ ؾكاٍ: َااإل)ٚيكس أٌْ 

 أضنإ بٝعتٓا عؿط٠ ؾاسؿعٖٛا:

ـ ٚايٛاع١ ـ  ـ ٚايتهش١ٝ ايؿِٗ ـ ٚاإلخ٬م ـ ٚايعٌُ ـ ٚاؾٗاز)

 . (ٚايجبات ـ ٚايتذطز ـ ٚا٭خ٠ٛ ـ ٚايجك١

  :ّ ايؿٗٝس نٌ ضنٔ َٔ ٖصٙ ا٭ضنإ ؾكاٍَاٚيكس ؾػط اإل

تؿِٗ اإلغ٬ّ ٕ ٚأ ،١إغ١َٝ٬ قُُٝ إٔ تٛقٔ بإٔ ؾهطتٓا ـ ايؿِٗ:1

نُا ْؿُٗ٘ يف سسٚز ٖصٙ ا٭قٍٛ ايعؿطٜٔ املٛدع٠ نٌ اإلهاظ 

ـ إٕ اإلغ٬ّ ْعاّ ؾاٌَ ٜتٓاٍٚ َعاٖط اؿٝا٠ 1: (ًْٚدكٗا َا ًٜٞ)

ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َطدع نٌ َػًِ يف ايتعطف ع٢ً أسهاّ ٕ ٚإ ـ2ْٝعٟا. 

ْٛضٟا إلّإ ايكازم ٚايعباز٠ ايكشٝش١ ٚاجملاٖس٠ يٕ ٚإ ـ3 .اإلغ٬ّ

ايهؿـ ٚايط٣٩ ٕ ٚإ ٚس٠ٚ٬ ٜكصؾٗا اهلل يف قًب َٔ ٜؿا٤ َٔ عبازٙ.

إ٫  ٚاإلشلاّ ٚاـٛاطط يٝػت َٔ أزي١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٫ٚ تعتدل

يتُا٥ِ إ ٚإ ـ4ايسٜٔ ْٚكٛق٘. بؿطط عسّ اقٛساَٗا بأسهاّ 

ؾ١ ٚايهٗا١ْ ٚنٌ َا نإ َٔ ٖصا ايباب اعطٚايطقٞ ٚايٛزع ٚايطٌَ ٚاي



 

ٕ ٚإ ـ5 ضق١ٝ َأثٛض٠(.أٚ  قاضبت٘ )إ٫ َا نإ آ١ٜ َٔ قطإٓػب  َٓهط

ّ ْٚا٥ب٘ ؾُٝا ٫ ْل ؾٝ٘ ٚؾُٝا وتٌُ ٚدٖٟٛا عس٠ ٚيف َاضأٟ اإل

نٌ ٕ ٚإ ـ6املكاحل املطغ١ً َعٍُٛ ب٘ َا مل ٜكٛسّ بكاعس٠ ؾطع١ٝ. 

َػًِ نٌ ع٢ً ٕ ٚإ ـ. 7 ٚاسس ٜ٪خص َٔ ن٬َ٘ ٜٚذلى إ٫ املعكّٛ

١ُ أ٥َٟا َٔ إَامل ٜبًؼ زضد١ ايٓعط يف أزي١ ا٫سهاّ ايؿطع١ٝ إٔ ٜتبع 

اـ٬ف ايؿكٗٞ يف ايؿطٚع ٫ ٜهٕٛ غببٟا يًتؿطم يف ٕ ٚإ ـ8ايسٜٔ. 

نٌ َػأي١ ٫ ٜٓبين عًٝٗا عٌُ ؾاـٛض ؾٝٗا َٔ ٕ ٚإ ـ9 .ايسٜٔ

ُْ َعطؾ١ اهلل تباضى ٚتعاٍ ٕ ٚإ ـ10ٗٝٓا عٓ٘ ؾطعٟا. ايتهًـ ايصٟ 

آٜات ايكؿات ٕ ٚإ ٚتٓعٜٗ٘ أزل٢ عكا٥س اإلغ٬ّ... ٝسٙ ٚتٛس

سازٜجٗا ايكشٝش١ ْ٪َٔ بٗا نُا دا٤ت َٔ غرل تأٌٜٚ ٫ٚ تعٌٛٝ. ٚأ

نٌ بسع١ يف زٜٔ اهلل ٫ أقٌ شلا بسع١ ػب قاضبتٗا ٕ ٚإ ـ11

ٚاإليتعاّ يف ٚايتعن١ٝ ايبسع١ اإلناؾ١ٝ ٕ ٚإ ـ12 بأؾهٌ ايٛغا٥ٌ.

ٌٚ ؾٝ٘ ضأٜ٘ ٫ٚ بأؽ بتُشٝل  ايعبازات املًٛك١ خ٬ف ؾكٗٞ يه

سذلاَِٗ اقب١ ايكاؿٌ ٕٚ ٚإ ـ13اؿكٝك١ بايسيٌٝ ٚايدلٖإ. 

 .ٚايجٓا٤ عًِٝٗ َا عطف َٔ طٝب أعُاشلِ قطب١ إٍ اهلل تباضى ٚتعاٍ

ٕ ٚإ ـ15ظٜاض٠ ايكبٛض أٜٟا ناْت غ١ٓ َؿطٚع١ بايهٝؿ١ٝ املأثٛض٠. ٕ ٚإ ـ 14

ايسعا٤ إشا قطٕ بايتٛغٌ إٍ اهلل بأسس َٔ خًك٘ خ٬ف ؾطعٞ يف 



 

ايعطف اـاط٤٢ ٫ ٕ ٚإ ـ16ػا٥ٌ ايعكٝس٠. ١ ايسعا٤ ٚيٝؼ َٔ َنٝؿٝ

 ٜػرل سكا٥ل ا٭يؿاظ ايؿطع١ٝ.

ٚعٌُ ايكًب أِٖ َٔ عٌُ  ،ايعٌُ أغاؽايعكٝس٠ ٕ ٚإ ـ17 

اختًؿت ٕ ٚإ ١، ٚؼكٌٝ ايهُاٍ يف نًُٝٗا ًَٛٛب ؾطعٟااؾاضس

ٚوح عٌ ايٓعط يف ايهٕٛ اإلغ٬ّ وطض ايعكٌ ٕ ٚإ ـ18َطتبتا ايًٛب. 

ـ 19ايعًِ ٚايعًُا٤ ٜٚطسب بايكاحل ايٓاؾع َٔ نٌ ؾ٤ٞ.  ضٜٚطؾع قس

ايعكًٞ َا ٫ ٜسخٌ يف  ٚقس ٜتٓاٍٚ نٌ َٔ ايٓعط ايؿطعٞ ٚايٓعط

ٚيهُٓٗا ئ ىتًؿا يف ايكٛعٞ. ؾًٔ تكٛسّ سكٝك١  ،زا٥ط٠ اٯخط٠

ايعين َُٓٗا يٝتؿل َع  ٜٚ٪ٍٚ ،شٝش١  بكاعس٠ ؾطع١ٝ ثابت١ع١ًُٝ ق

باإلتباع ست٢ ٜجبت أٍٚ  ؾإٕ ناْا ظٌٓٝ ؾايٓعط ايؿطعٞ ،ايكٛعٞ

 ٚعٌُ ط َػًُٟا أقط بايؿٗازتٌؿهـ ٫ ت20ٜٓٗاض. أٚ  ايعكًٞ

 ٕ أقط به١ًُ ايهؿطـ إ٫ إ َعك١ٝأٚ  بطأٟ َكتهاُٖا ٚأز٣ ايؿطا٥ض ـ

  ...٫ وتٌُ تأ٬ٟٜٚ غرل ايهؿط ع٬ُ عٌُأٚ 

املػًِ بكٛي٘ ٚعًُ٘ ٚدٗازٙ نً٘ ا٭ر  إٔ ٜككس ـ اإلخ٬م:2

ٚبصيو تهٕٛ  ،يكبأٚ  داٙأٚ  َعٗطأٚ  ٚد٘ اهلل َٔ غرل ْعط إٍ َػِٓ

 ٚعكٝس٠ ٫ دٓسٟ غطض َٚٓؿع١.  دٓسٟ ؾهط٠ٕ

ٚإضؾاز  ،ايٓؿؼ ٚتهٜٛٔ ايبٝت املػًِ ٚأضٜس ب٘ إق٬حـ ايعٌُ: 3

ل، إق٬ح اؿه١َٛ ست٢ تهٕٛ إغ١َٝ٬ عٚ ،ٚؼطٜط ايٛطٔ ،اجملتُع



 

ايعامل بٓؿطٙ زع٠ٛ  ٚأغتاش١ٜ ،ٚإعاز٠ ايهٝإ ايسٚيٞ يٮ١َ اإلغ١َٝ٬

  ...اإلغ٬ّ يف ضبٛع٘ ست٢ ٫ تهٕٛ ؾت١ٓ ٜٚهٕٛ ايسٜٔ نً٘ هلل

ٚأضٜس ب٘ ايؿطٜه١ املان١ٝ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚاملككٛز  :ـ اؾٗاز4

َٔ َات ٚمل ٜػع ٚمل ٜٓٛ ايػعٚ َات َٝت١ )) : بكٍٛ ضغٍٛ اهلل

  (.(دا١ًٖٝ

ايٓؿؼ ٚاملاٍ ٚايٛقت ٚاؿٝا٠ ٚنٌ  ضٜس بٗا بصٍ ٚأ :ـ ايتهش5١ٝ

 ؾ٤ٞ يف غبٌٝ ايػا١ٜ. 

اشٙ يف ايعػط ٚايٝػط ٚأضٜس بٗا اَتجاٍ ا٭َط ٚإْؿ :ـ ايٛاع6١

  ...ٚاملٓؿط ٚاملهطٙ

غبٌٝ غاٜت٘  عا٬َٟ فاٖسٟا يفا٭ر  ٜعٌإٔ  ٚأضٜس ب٘ :ـ ايجبات7

عٛاّ ست٢ ًٜك٢ اهلل ع٢ً شيو تٛاٚيت ايػٓٛات ٚا٭َُٗا بعست املس٠ ٚ

 ايؿٗاز٠. أٚ  ٚقس ؾاظ بإسس٣ اؿػٌٓٝ ايػا١ٜ

املباز٤٣ ؽًل يؿهطتو زِٚا غٛاٖا َٔ إٔ  ٚأضٜس بٗا :ـ ايتذطز8

ِٔ اهلٔل ٔقِبَػ١ٜ ع٬ٖاٚا٭ؾدام ٭ْٗا أزل٢ ايؿهط ٚأْعٗا ٚأ ََ َٚ 

ُٔ َٔ ٜأِسَػ ُٔ ٔقِبَػ١ٟ اهلٔل َٔ َِْش َٚ ُ٘ َٕ ٜي  . {138:ايبكط٠} َعأبُسٚ

 ،ٚأضٜس بٗا إٔ تطتبط ايكًٛب ٚا٭ضٚاح بطباط ايعكٝس٠ :خ٠ٛـ ا٭9

 ...غ٬ٖاٚايعكٝس٠ أٚثل ايطٚابط ٚأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

ا٭خ٠ٛ يف اإلغ٬ّ ٖٞ اٯقط٠ ايعكٝس١ٜ اييت تؿس املػًٌُ بعهِٗ يبعض، هايٝؿٗا: ا٭خ٠ٛ ٚتٚادبات 

١ ايكطب٢ يف اهلل، ٖٚٞ َٔ أٚثل عط٣ اإلّإ نُا ٜكطض ْيب باْٞ ايصٟ ٜطبط بٌ قًٛبِٗ، ٚٚؾٝذٚايطباط ايط

 ضٚاٙ أٓس. (ايبػض يف اهللأٚثل عط٣ اإلّإ اؿب يف اهلل أٚ )اإلغ٬ّ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ سٝح ٜكٍٛ 
سهاّ ايطبط بٌ  ُهٌ ب١ٝٓ اجملتُع اإلغ٬َٞ ٚإاملكَٛات اييت ٜعتُس عًٝٗا اإلغ٬ّ يف ٣أسس ٚا٭خ٠ٛ

 أبٓا٥٘.

ٚاؿطن١ اإلغ١َٝ٬ أسٛز َا تهٕٛ إٍ تعُٝل ٖصٙ اٯقط٠ نُٝا تهٕٛ نايبٓٝإ املطقٛم ٜؿس بعه٘ 

 ٛ تساع٢ ي٘ غا٥ط ا٭عها٤ باؿ٢ُ ٚايػٗط. بعها، أٚ ناؾػس ايٛاسس إشا اؾته٢ َٓ٘ عه

ٝٓٔ اإلغ٬ّ سكٛقٗا ٚٚادباتٗا ايع١ًُٝ اؿػ١ٝ ١عاُ٪زٟ ا٭خ٠ٛ زٚضٖا املًٛٛب يف نٝإ اؾت ُانٝٚ ، ب

 تأنٝسٟا ع٢ً أْٗا تهايٝـ ٚأعبا٤ ٚيٝػت ن٬َٟا ْٚعطٜات.

 

 

 

 

 ،ت٘اط٦ُٓإ اؾٓسٟ إٍ ايكا٥س ٚنؿا٤ ٚأضٜس بٗا :ـ ايجك10١

اط٦ُٓاْٟا عُٝكٟا ٜٓتر اؿب ٚايتكسٜط ٚاإلسذلاّ  ،ٚإخ٬ق٘

 .. .ٚايٛاع١

 املػًِ: ا٭ر  ٚادبات

ّ َااملٓتُٞ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬( سسز اإلاملػًِ )ا٭ر  ٚيف ٚادبات

ايؿٗٝس يف ضغاي١ ايتعايِٝ بهعٟا ٚث٬ثٌ ٚادبٟا أٌْ بٗا ٚادبات 

 نٌ أر َػًِ مٛ ْؿػ٘ ٚبٝت٘ ٚفتُع٘ ؾكاٍ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"َٔ أضاز اهلل ا٭خ٠ٛ تعٌ ع٢ً طاع١ اهلل، َكساقا يكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  -1

ٚإٍ شيو ٜؿرل عُط بٔ اـٛاب ضنٞ ب٘ خرلٟا ضظق٘ خ٬ًٟٝ قاؿٟا ،إٕ ْػٞ شن١طٙ، ٚإٕ شنط أعاْ٘" 

 اهلل عٓ٘ بكٛي٘: "عًٝو بإخٛإ ايكسم، ؾعـ يف أنٓاؾِٗ، ؾإِْٗ ظ١ٜٓ يف ايطخا٤، ٚعس٠ يف ايب٤٬".

 



 

اقٟا يكٛي٘ ق٢ً ا٭خ٠ٛ تهاؾٌ ْؿػٞ، ٚإسػاؽ عادات ا٭ر ٚايػعٞ يكها٥ٗا، َكس -2

أؾهٌ َٔ إٔ  ـ ٚأؾاض بإقبع٘ ـ"٭ٕ ّؿٞ أسسنِ َع أخٝ٘ يف قها٤ سادت٘ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 

 ضٚاٙ اؿانِ ٚقاٍ قشٝض اإلغٓاز.ٜعتهـ يف َػذسٟ ٖصا ؾٗطٜٔ" 

 

"َٔ ْؿؼ عٔ َػًِ نطب١ َٔ ا٭خ٠ٛ تهاؾٌ َازٟ يكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ،  -3

نطب١ َٔ نطب ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٔ ٜٓػط ع٢ً َعػط ٜٓػط اهلل عًٝ٘ يف نطب ايسْٝا ْؿؼ اهلل عٓ٘ 

ايسْٝا ٚاٯخط٠، َٚٔ غذل َػًُا غذلٙ اهلل يف ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚاهلل يف عٕٛ ايعبس َا نإ ايعبس يف 

 ضٚاٙ َػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١.عٕٛ أخٝ٘" 

 

ادبات ٚأُٖٗا. ٜكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ا٭خ٠ٛ تهايٝـ ادتُاع١ٝ تتٓاٍٚ أبػط ايٛ -4

"سل املػًِ ع٢ً املػًِ غت: إشا يكٝت٘ ؾػًِ عًٝ٘، ٚإشا زعاى ؾأدب٘، ٚإشا اغتٓكشو ٚغًِ ،

 ضٚاٙ َػًِ.ؾاْكض ي٘، ٚإشا عٛؼ ؾشُس اهلل ؾؿُت٘، ٚإشا َطض ؾعسٙ، ٚإشا َات ؾؿٝع٘" 

 

"٫ تكاطعٛا ٫ٚ ٚغًِ :ا٭خ٠ٛ أْؼ ٚقب١ ٚتهاتـ. ٜكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘  -5

تسابطٚا، ٫ٚ تباغهٛا ٫ٚ ؼاغسٚا، ٚنْٛٛا عباز اهلل إخٛاْٟا، ٫ٚ وٌ ملػًِ إٔ ٜٗذط أخاٙ ؾٛم 

"٫ ؼكطٕ ضٚاٙ َايو ٚايبداضٟ ٚأبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ. ٜٚكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ث٬خ" 

"نٌ ٜٚكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  ضٚاٙ َػًِ.َٔ املعطٚف ؾ٦ٝا ٚيٛ إٔ تًك٢ أخاى بٛد٘ طًل( 

ضٚاٙ َعطٚف قسق١، ٚإٕ َٔ املعطٚف إٔ تًك٢ أخاى بٛد٘ طًل، ٚإٔ تؿطؽ َٔ زيٛى يف إْا٤ أخٝو" 

 َتؿل عًٝ٘."تٗازٚا ؼابٛا ٚتصٖب ايؿشٓا٤" ايذلَصٟ. ٜٚكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

 

"َٔ ضز عٔ عطض أخٝ٘ ضز اهلل ا٭خ٠ٛ غرل٠ ٚٚؾا٤: ٜكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ،  -6

"زع٠ٛ ا٭ر ٭خٝ٘ بعٗط ضٚاٙ ايذلَصٟ . ٜٚكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ،عٔ ٚدٗ٘ ايٓاض ّٜٛ ايكٝا١َ" 

ايػٝب َػتذاب١، عٓس ضأغ٘ ًَو َٛنٌ نًُا زعا ٭خٝ٘ غرل قاٍ املًو املٛنٌ ب٘ ،آٌَ ٚيو 

 ضٚاٙ َػًِ.َجٌ" 

 

إٕ إّاْو بٗصٙ ايبٝع١ ٜٛدب عًٝو أزا٤ ٖصٙ  ايكازم:ا٭ر  أٜٗا

 ايٛادبات ست٢ تهٕٛ يب١ٓ ق١ٜٛ يف ايبٓا٤: 

ٜهٕٛ يو )ٚضز( َٜٛٞ َٔ نتاب اهلل ٫ ٜكٌ عٔ دع٤ إٔ  ـ1

 .. .قٌ َٔ ث٬ث١ أٜا٫ّ يف أٚٚادتٗس أ٫ ؽتِ يف أنجط َٔ ؾٗط 



 

ٚإٔ  ،ـ إٔ ؼػٔ ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ٚاإلغتُاع إيٝ٘ ٚايتسبط يف َعا2ْ٘ٝ

َا ٚأقٌ  سضؽ ايػرل٠ املٛٗط٠ ٚتاضٜذ ايػًـ بكسض َا ٜتػع ي٘ ٚقتوت

تهجط َٔ ايكطا٠٤ يف سسٜح ٚإٔ  (٠ اإلغ٬ّٓا)ٜهؿٞ يف شيو نتاب 

ضبعٌ ٚيتهٔ ا٭ ،ؼؿغ أضبعٌ سسٜجٟا ع٢ً ا٭قٌٚإٔ  ،هللاضغٍٛ 

 تسضؽ ضغاي١ يف أقٍٛ ايعكا٥س ٚضغاي١ يف ؾطٚع ايؿك٘... ٚإٔ  ،اي١ٜٚٛٓ()

تأخص يف ع٬ز َا ٜهٕٛ ٚإٔ  ،تبازض بايهؿـ ايكشٞ ايعاّـ إٔ 3

ايك٠ٛ ٚايٛقا١ٜ اؾػُا١ْٝ ٚتبتعس  أغبابٚتٗتِ ب ،ؾٝو َٔ أَطاض

  ...ايهعـ ايكشٞ أغبابعٔ 

تعس عٔ اإلغطاف يف ق٠ٛٗ ايي ٚايؿاٟ ٚمٖٛا َٔ ـ إٔ تب4

ُتٓع بتاتٟا عٔ ٚإٔ  ،املؿطٚبات املٓب١ٗ ؾ٬ تؿطبٗا إ٫ يهطٚض٠ٚ

  ...ايتسخٌ

يف املػهٔ ٚاملًبؼ ٚاملٛعِ  ،ع٢ٓ بايٓعاؾ١ يف نٌ ؾ٤ٞتإٔ  ـ5

  ...ٚقٌ ايعٌُ ؾكس بين ايسٜٔ ع٢ً ايٓعاؾ١ ،ٚايبسٕ

  ...ايه١ًُ ؾ٬ تهصب ابسٟاـ إٔ تهٕٛ قازم 6

ـ إٔ تهٕٛ ٚؾٟٝا بايعٗس ٚايه١ًُ ٚايٛعس ؾ٬ ؽًـ َُٗا ناْت 7

  ...ايعطٚف



 

يكطاس١ ؾهٌ ايؿذاع١ اٚأ ،ستُاٍتهٕٛ ؾذاعٟا ععِٝ ا٫إٔ  ـ8

ٚاإلْكاف َٔ ايٓؿؼ  ،عذلاف باـٛأيف اؿل ٚنتُإ ايػط، ٚا٫

  ...ًَٚهٗا عٓس ايػهب

٫ٚ ّٓعو ايٛقاض َٔ املعاح  ،ت٪ثط اؾس زا٥ُٟا ،ـ إٔ تهٕٛ ٚقٛضٟا9

  ...ايكازم ٚايهشو يف تبػِ

زقٝل ايؿعٛض، ععِٝ ايتأثط باؿػٔ  ،ـ إٔ تهٕٛ ؾسٜس اؿٝا10٤

٫ َتٛانعٟا يف غرل شٍ ٚتهٕٛ ٚإٔ  يًجاْٞ، ٍٚ ٚتتأملتػط يٮايكبض، ٚ

 ًٛب أقٌ َٔ َطتبتو يتكٌ إيٝٗا...تٚإٔ  ،خٓٛع ٫ٚ ًَل

٫ ٜٓػٝو  ،ـ إٔ تهٕٛ عاز٫ٟ قشٝض اؿهِ يف ْٝع ا٭سٛا11ٍ

يػ٦ٝات، ٫ٚ ؼًُو ٫ٚ تػض عٌ ايطنا عٔ ا ،ايػهب اؿػٓات

 ،اؿل ٚيٛ نإ عٌ ْؿػوتكٍٛ إٔ ٚ ،إ اؾٌُٝٝػاـك١َٛ ع٢ً ْ

 نإ َطٟا. ع٢ً أقطب ايٓاؽ  إيٝو ٚيٛ أٚ 

ـ إٔ تهٕٛ ععِٝ ايٓؿاط، َسضبٟا ع٢ً اـسَات ايعا١َ، تؿعط 12

بايػعاز٠ ٚايػطٚض إشا اغتٛعت إٔ تكسّ خس١َ يػرلى َٔ ايٓاؽ، 

ؾتعٛز املطٜض ٚتػاعس احملتاز ٚؼٌُ ايهعٝـ ٚتٛاغٞ املٓهٛب ٚيٛ 

  ...زا٥ُٟا إٍ اـرلات بايه١ًُ ايٛٝب١ ٚتبازض

ـ إٔ تهٕٛ ضسِٝ ايكًب نطّٟا زلشٟا، تعؿٛ ٚتكؿض ٚتًٌ 13

َع  سػٔ ايػًٛى ،ٌْٝ املعا١ًَ ،ٚؼًِ ٚتطؾل باإلْػإ ٚاؿٝٛإ



 

ؾذلسِ  ،١دتُاعٝايٓاؽ ْٝعٟا، قاؾعٟا ع٢ً اٯزاب اإلغ١َٝ٬ ا٫

٫ ايكػرل ٚتٛقط ايهبرل ٚتؿػض يف اجملًؼ ٫ٚ تتذػؼ ٫ٚ تػتاب ٚ

 ٚتػتأشٕ يف ايسخٍٛ ٚاإلْكطاف إخل...  ،تكدب

تهجط َٔ املٛايع١ يف ضغا٥ٌ ٚإٔ  ـ إٔ ػٝس ايكطا٠٤ ٚايهتاب١،14

ٛٚٚإٔ  ،اإلخٛإ ٚدطا٥سِٖ ٚف٬تِٗ ٚمٖٛا يٓؿػو َهتب١  ٕته

عًُو ٚؾٓو إٕ نٓت َٔ تتبشط يف ٚإٔ  ،قػرل٠ خاق١ َُٗا ناْت

ٓو َٔ ّه١ اَاايعا١َ إمل تًِ بايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬ٚإٔ  ،ٌٖ اإلختكامأ

  ...تكٛضٖا ٚاؿهِ عًٝٗا سهُٟا ٜتؿل َع َكتهٝات ايؿهط٠

تكسّ ع٢ً ٚإٔ  ،نٓت غٟٓٝاإٕ ٟا َُٗا اقتكازٜـ إٔ تعاٍٚ ع٬ُٟ 15

تعز بٓؿػو ؾٝ٘ َُٗا ناْت ٚإٔ  ،ايعٌُ اؿط َُٗا نإ ن٬٦ٝ

 ...َٛاٖبو ايع١ًُٝ

تعتدلٖا أنٝل أبٛاب ٚإٔ  ،ع٢ً ايٛظٝؿ١ اؿه١َٝٛـ أ٫ ؼطم 16

ٌٖ ،ايطظم ٫ٚ تطؾهٗا إشا أتٝشت يو عٓٗا إ٫ إٕ تعاضنت  ٫ٚ تتد

  ...َع ٚادبات ايسع٠ٛ اَاتعاضنٟا ت

زا٤ َٗٓتو َٔ سٝح اإلداز٠ ؼطم نٌ اؿطم ع٢ً أـ إٔ 17

 ...ٚاإلتكإ ٚعسّ ايػـ ٚنبط املٛعس

ت٪زٟ سكٛم ايٓاؽ ٚإٔ  ،ـ إٔ تهٕٛ سػٔ ايتكانٞ ؿكو18

  ...١ بسٕٚ طًب ٫ٚ ُاطٌ ابسٟآكٛقرل َنا١ًَ غ



 

 أْٛاع٘ َُٗا نإ املككس َٔ ٚضا٥٘ط بهٌ ـ إٔ تبتعس عٔ املٝػ19

 ٚتتذٓب ٚغا٥ٌ ايهػب اؿطاّ َُٗا نإ ٚضا٤ٖا َٔ ضبض عادٌ... 

 .اَاتتٛٗط َٓ٘ ُٚإٔ  إٔ تبتعس عٔ ايطبا يف ْٝع املعا٬َتـ 20

بتؿذٝع املكٓٛعات ؽسّ ايجط٠ٚ اإلغ١َٝ٬ ايعا١َ إٔ  ـ21

ؼطم ع٢ً ايكطف ؾ٬ ٜكع يف ٚإٔ  ،١ اإلغ١َٝ٬قتكازٜٚاملٓؿآت ا٫

نٌ إ٫ َٔ ٫ٚ تًبؼ ٫ٚ تأ ،ٜس غرل إغ١َٝ٬ َُٗا ناْت ا٭سٛاٍ

  ...قٓع ٚطٓو اإلغ٬َٞ

ت٪زٟ ايعنا٠ ٚإٔ  ـ إٔ تؿذلى يف ايسع٠ٛ ظع٤ َٔ َايو،22

ٌ ٚاحملطّٚ َُٗا نإ ػعٌ َٓ٘ سكٟا َعًَٟٛا يًػا٥ٚإٔ  ايٛادب١ ؾٝ٘،

  ...زخًو ن٬ٟٝ٦

ٚأ٫ تتٛضط يف  ،ـ إٔ تسخط يًٛٛاض٤٣ دع٤ٟا َٔ زخًو َُٗا ق23ٌ

 ايهُايٝات أبسٟا.

ت١  إَاـ إٔ تعٌُ َا اغتٛعت ع٢ً إسٝا٤ ايعازات اإلغ١َٝ٬، 24ٚ

َٚٔ شيو ايتش١ٝ ٚايًػ١  ،ايعازات ا٭عذ١ُٝ يف نٌ َعاٖط اؿٝا٠

ٚايتاضٜذ ٚايعٟ ٚا٭ثاخ َٚٛاعٝس ايعٌُ ٚايطاس١ ٚايٛعاّ ٚايؿطاب 

تتشط٣ ايػ١ٓ املٛٗط٠ ٚإٔ  ...ٚايكسّٚ ٚاإلْكطاف ٚاؿعٕ ٚايػطٚض إخل

  .يف نٌ شيو



 

١( ٚنٌ قها٤ غرل إغ٬َٞ ملسْٝا)١ٝ ا٭ًٖٕ تكاطع احملانِ ـ أ25

شل٦ٝات اييت تٓاٖض ٚايكشـ ٚاؾُاعات ٚاملساضؽ ٚاْس١ٜ ٚا٭

 .. .ؾهطتو اإلغ١َٝ٬ َكاطع١ تا١َ

تػتعس إٔ ـ إٔ تسِٜ َطاقب١ اهلل تباضى ٚتعاٍ ٚتصنط اٯخط٠ 26ٚ

تتكطب إٔ ٚتكٛع َطاسٌ ايػًٛى إٍ ضنٛإ اهلل ب١ُٗ ٚعع١ّ، ٚ ،شلا

ٚقٝاّ ث٬ث١ أٜاّ  ،إيٝ٘ غبشاْ٘ بٓٛاؾٌ ايعباز٠ َٚٔ شيو: ق٠٬ ايًٌٝ

ٚؼطٟ ايسعا٤  ،َٔ ايصنط ايكًيب ٚايًػاْٞ ،َٔ نٌ ؾٗط ع٢ً ا٭قٌ

 املأثٛض ع٢ً نٌ ا٫سٛاٍ...

  ...تعٌ ع٢ً ٚن٤ٛ يف غايب ا٭سٝإٚإٔ  ،ـ إٔ ؼػٔ ايٛٗاض27٠

ٗا ٚؼطم ع٢ً أٚقاتـ إٔ ؼػٔ ايك٠٬ ٚتٛاظب ع٢ً أزا٥ٗا يف 28

 .. .اؾُاع١ ٚاملػذس َا أَهٔ شيو

ٚتعٌُ  ،يٝ٘ غب٬ٟٝٚؼر ايبٝت إٕ اغتٛعت إ ،ـ إٔ تكّٛ ضَها29ٕ

  ...اٯٕ شيو ٝعٟاع٢ً شيو إٕ مل تهٔ َػتٛ

تػتعس ٚإٔ  ـ إٔ تػتكشب زا٥ُٟا ١ْٝ اؾٗاز ٚسب ايؿٗاز٠ 30

 يصيو َا ٚغعو اإلغتعساز... 

تتشطظ َٔ قػا٥ط اٯثاّ ٚإٔ  ،ـ إ ػسز ايتٛب١ ٚاإلغتػؿاض زا٥ُٟا31

ٗا  بػعٌ يٓؿػو غاع١ قبٌ ايّٓٛ ؼاغٚإٔ  ،ؾه٬ٟ عٔ نبا٥طٖا

ؼطم ع٢ً ايٛقت ؾٗٛ ٚإٔ  ،ؾطأٚ  ت َٔ خرلًُؾٝٗا ع٢ً َا ع



 

تتٛضع عٔ ايؿبٗات ٚإٔ  غرل ؾا٥س٠، يف ؾ٬ تكطف دع٤ٟا َٓ٘ ،اؿٝا٠

 ست٢ ٫ تكع يف اؿطاّ. 

ٚإٔ  ،ست٢ ٜػًؼ قٝازٖا يو ـ إٔ ػاٖس ْؿػو دٗازٟا عٓٝؿٟا32

تػض ططؾو ٚتهبط عاطؿتو ٚتكاّٚ ْٛاظع ايػطٜع٠ يف ْؿػو 

بٗا زا٥ُٟا إٍ اؿ٬ٍ ايٛٝب ٚؼٍٛ بٝٓٗا ٚبٌ اؿطاّ َٔ  ٚتػُٛ

 شيو أٜٟا نإ... 

 ٚنٌ َا ٖٛ َٔ ٖصا ايكبٌٝ ـ إٔ تتذٓب اـُط ٚاملػهط ٚاملؿذل33

  ...دتٓابنٌ ا٫

ـ إٔ تبتعس عٔ أقطإ ايػ٤ٛ ٚأقسقا٤ ايؿػاز ٚأَانٔ املعك١ٝ 34

 ٚاإلثِ...

تبتعس عٔ ٚإٔ  ،تكطبٗانٔ ايًٗٛ ؾه٬ٟ عٔ إٔ أَاـ إٔ ؼاضب 35

  ...َعاٖط ايذلف ٚايطخا٠ٚ ْٝعٟا

36َٓ ٚتعطؾِٗ  ،١ـ إٔ تعطف أعها٤ نتٝبتو ؾطزٟا ؾطزٟا، َعطؾ١ تا

تِٗ نا١ًَ َٔ ُٛٓخٚت٪زٟ سكٛم أ ،ع٢ً ْؿػو َعطؾ١ تا١َ نصيو

دتُاعاتِٗ ؾ٬ ؼهط اٚإٔ  ،اؿب ٚايتكسٜط ٚاملػاعس٠ ٚاإلٜجاض

  ...ٚت٪ثطِٖ َعاًَتو زا٥ُٟاتتدًـ عٓٗا إ٫ بعصض قاٖط 

 تكاٍْاع١ ٫ ٜهٕٛ ا٫أٚ  ـ إٔ تتد٢ً عٔ قًتو بأ١ٜ 37١٦ٖٝ

  ...َطت بصيوبٗا يف َكًش١ ؾهطتو ٚغاق١ إشا أ



 

ؼٝط ايكٝاز٠ ٚإٔ  ْؿط زعٛتو يف نٌ َهإ ٢ـ إٔ تعٌُ ع38ً

إ٫  ،تأثرلٟا دٖٛطٜٟا ٪ثط ؾٝٗا٫ٚ تكسّ ع٢ً عٌُ ٜ ،عًُٟا بهٌ ظطٚؾو

تعتدل ْؿػو زا٥ُٟا ٚإٔ  ،تكاٍ ايطٚسٞ بٗاتهٕٛ زا٥ِ ا٫ ٚإٔ بإشٕ،

  .دٓسٜٟا يف ايجه١ٓ تٓتعط ا٭َط

 

 

 

 

 ٚضز ايطاب١ٛ

 

 ١ٜ ايهط١ّ:يف تسبط ناٌَ ٖصٙ اٯا٭ر  ٜتًٛ

٢ٌ ِٖ ٝق ُٗ ًٞٔو ََأيٜو ايً ًٜٞو ُتِ٪ٔتٞ امٝل ِٔ امٝل ِٓع٢ُع َتَؿا٤ُ ََ ًٜٞو ََٚت ِٔ امٝل ُٖ َٔ 

ِٔ َُٚتٔعٗع َتَؿا٤ُ ٍٗ َتَؿا٤ُ ََ ِٔ َُٚتٔص َٝٔسٜى َتَؿا٤ُ ََ ُِٝط ٔب ـٜ ْٖٜو ا ٢ًٜ إ٢ ٌٚ َع ٤ِٕٞ ٝن  َؾ

ٌَ ُتٛٔيُرٜقٔسْٜط ِٝ ٤ً َٗاض٢ ٔؾٞ اي ٖٓ َٗاَض َُٚتٛٔيُر اي ٖٓ ٢ٌ ٔؾٞ اي ِٝ ٤ً ٖٞ َُٚتِدط٢ُز اي َٔ اٜؿ َٔ 

ٝٚٔت َٝٚت َُٚتِدط٢ُز امٜل َٔ امٜل َٔ ٚٞ ِٔ ََٚتِطُظُم اٜؿ ِٝط٢ َتَؿا٤ُ ََ  آٍ} ٔسَػإب ٔبَػ

 .{27:26:عُطإ

ٜٚػتؿعط  ،قٛض َٔ ٜعطف َٔ إخٛاْ٘ يف شٖٓ٘ا٭ر  ثِ ٜػتشهط

ايك١ً ايطٚس١ٝ بٝٓ٘ ٚبٌ َٔ مل ٜعطؾ٘ َِٓٗ ثِ ٜسعٛ شلِ َجٌ ٖصا 

 ايسعا٤: 



 

ٛب قس ادتُعت ع٢ً قبتو، ًايًِٗ إْو تعًِ إٔ ٖصٙ ايك)

ٚتعاٖست ع٢ً ْكط٠  ،تٛسست ع٢ً زعٛتوٚ ،ٚايتكت ع٢ً طاعتو

َٮٖا ٚا ،ٗابًٚاٖسٖا غ ،ٖاٚأزّ ٚٓز ،ؾٛثل ايًِٗ ضابٛتٗا ،ؾطٜعتو

ٌْٚٝ  ،ٚاؾطح قسٚضٖا بؿٝض اإلّإ بو ،بٓٛضى ايصٟ ٫ ىبٛ

 ،َتٗا ع٢ً ايؿٗاز٠ يف غبًٝوٚأ ،سٝٗا َعطؾتوٚأ ،ايتٛنٌ عًٝو

 ايًِٗ آٌَ ٚقٌ ايًِٗ ع٢ً غٝسْا إْو ْعِ املٍٛ ْٚعِ ايٓكرل،

 .(س ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِقُ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ؾٗطغت املٛنٛعات

 

 

 ايكؿش١...املٛنٛع

 5 ...املكس١َ

 9 ...دسٍٚ َٛنٛعات ايكػِ ا٭ٍٚ

 11 ...املسخٌ إٍ ايكػِ ا٭ٍٚ

 13 ...َػًُاُٟ يف عكٝستٞأنٕٛ  إٔ

 23 ...َػًُٟا يف عبازتٞأنٕٛ  إ

 29 ...ٞأخ٬قَػًُٟا يف أنٕٛ  إٔ

 39...يف أًٖٞ ٚبٝيت َػًُٟاأنٕٛ  إٔ

 45...إٔ أْتكط ع٢ً ْؿػٞ

 53...ٚاثكٟا بإٔ املػتكبٌ شلصا ايسٜٔأنٕٛ  إٔ

 57...دسٍٚ َٛنٛعات ايكػِ ايجاْٞ

 59...َسخٌ إٍ ايكػِ ايجاْٞ

 61...يإلغ٬ّ أعٝـإٔ 

 71...َ٪َٟٓا بٛدٛب ايعٌُ يإلغ٬ّأنٕٛ  إٔ

 81...اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ـ َُٗتٗاـ خكا٥كٗاـ عستٗا

 99...ططا٥ل ايعٌُ اإلغ٬َٞ أزضىإٔ 

 105...ٞ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬اْتُا٥أبعاز  أزضىإٔ 

 113...َسضنٟا ملطتهعات ايعٌُ اإلغ٬َٞأنٕٛ  إٔ

 125...ؾطٚط ايبٝع١ ٚايعه١ٜٛ أزضىإٔ 

 143...ٚضز ايطاب١ٛ

 


