
 

 



 

 



 

 

 
 الحراء

ف١ً إه١َٝ٬ ًٗل١ٜ 
تِـك عٔ اؾاَع١ ايلٓا١ْٝ ُٛت اؿلا٤، بأكٜر ؾٛك إٌلق١ٝ، تٓػٞ، غامٟ ؾٛك، ؿانا، بٓػ٬ؿٍٜ 

 ايعـؿ ايلابع ايو١ٓ ا٭ٍٚ َع2014أنتٛبل / ٖع 1435فٚ اؿذ١ 
إٌلف ايعاّ 

ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ سلى ايلٓإ اؾوٛكٟ سؿٛ٘ اهلل 
  َـٜل اؾاَع١

اشل١٦ٝ ا٫هعتٌعاك١ٜ  
ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ إزلاعٌٝ فبٝض اهلل سؿٛ٘ اهلل 

ْا٥ب َـٜلاؾاَع١  
ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ ُؿٞ اهلل ؾ٪اؿ سؿٛ٘ اهلل 
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ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ ػٛكًٝـ عامل سؿٛ٘ اهلل 
 ك٥ٝى ايٌ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ باؾاَع١

ك٥ٝى ايتشلٜل 
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ههلترل ايتشلٜل 
قُـ ًؿٝل اإله٬ّ 
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بوِ اهلل ايلٓٔ ايلسِٝ 

ن١ًُ ايٓتشلٜل 
ٟٓ  سادتٓا إٍ إع٬ّ إه٬َٞ قٛ

ٕٖ ٚها٥ٌ اإلع٬ّ قـ ُاكت ٗ ا٭م١َٓ  َٔ إعًّٛ يـ٣ اؾُٝع أ
ٚ٘ا ػؿٝا واكب اإله٬ّ ٚإوًٌُ َع٢ٓ ايه١ًُ،  ا٭ػرل٠ عـ

. إاؿ١ٜٖٚٞ أهًش١ أًـ ػٛٛك٠ َٔ اؾَٝٛ ايناسؿ١ بأهًشتٗا 
 ؾإٕ أعـا٤ اإله٬ّ ٚإوًٌُ ًِٜكٕٛ باإله٬ّ ٚأًٖ٘ تُٗا

 َِٓٛعا نافبا عدل ٚها٥ٌ اإلع٬ّ، ٚإٕ أعـا٤ اإله٬ّ
ٚإوًٌُ ٌٜٕٓٗٛ ٗ ا٭قٛاك اإله١َٝ٬ سلبا ًعٛا٤ 

ع٢ً اإله٬ّ ٚأًٖ٘ عدل ٚها٥ٌ اإلع٬ّ، 
ٜٚٛإًُٛ اهتػ٬شلا ٗ إؾواؿ أبٓا٤ 

إوًٌُ ٚا٭دٝاٍ ايٌاب١ بإبعاؿِٖ عٔ 
ايـٜٔ ٚاؿلْ ع٢ً تًٌٔٝ َٔ 

ٜتتًُقٕٚ َِٓٗ ع٢ً أٜـِٜٗ، ٌٜٚٓلٕٚ 
ٗ ا٭قٛاك اإله١َٝ٬ نجرلا َٔ أيٛإ ايؿت١ٓ 
ٚايؿواؿ ٚا٫م٬ٍ ٚاإلؿاؿ، ايقٟ ولض 

ايٓاي ع٢ً ٚد٘ عاّ ٚا٭دٝاٍ ايٌاب١ ع٢ً ٚد٘ ػاْ 
ع٢ً اؽاف اؿٝا٠ ا٭ٚكب١ٝ ٚا٭َلٜه١ٝ اييت قـ اْتٌل ؾٝٗا اإلؿاؿ 

ْتٝذ١ٟ ٫هتؼؿاف ايٓاي بايـٜٔ، بُٝٓا إوًُٕٛ ٜتٗإْٚٛ ٗ 
ايـؾاع عٔ ؿِٜٓٗ، ٜٚتٓاهٕٛ إٔ ٖقا ا٭َل ٚادب،  ٚإٕ اإله٬ّ 

بل٤ٟ َٔ فيو نً٘ ندلا٠٤ ايق٥ب َٔ ؿّ ٜٛهـ عًٝ٘ اي٠٬ِ 
ٚايو٬ّ، ؾٝٓبػٞ إٔ ٜٛدـ إع٬ّ إه٬َٞ ٜتِـ٣ شلقا ايػنٚ 

ايلٖٝب َٔ ٚها٥ٌ اإلع٬ّ اؿاي١ٝ ٌُٜٚٛ ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬ إٍ 
عكٍٛ ايٓاي ٚقًٛبِٗ ٗ ْٝع أما٤ ايعامل؛ ؾإْ٘ هب ع٢ً نٌ 
َوًِ إٔ ٜأَل بإعلٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ إٓهل،  ٚإٔ ٜـعٛ ايٓاي 
ْٝعا إٔ ٌٜاكنٛٙ ٗ ْع١ُ اإله٬ّ، ٚإٔ ٜٗـٟ إيٝٗا اؿا٥لٜٔ 
ائايٌ، ؾًٝى َٔ اإلّإ إٔ وتذن إ٪َٔ اـرل يٓؿو٘ ٚٗ 

ايٓاي َٔ ِٖ ٗ ساد١ إيٝ٘، ٚشلقا هب إٔ تهٕٛ أ١َ اإله٬ّ أ١َ 
ؿاع١ٝ إٍ ٖقا ايـٜٔ ايقٟ أنلَٗا اهلل تعاٍ ب٘، ٚإٔ تؿتض يػرل 

٠١َٖ }ٜكٍٛ اهلل تعاٍ . إوًٌُ ايٛلٜل إيٝ٘ ِِ ٝأ ِٓٝه َٔ  ِٔ ََٕٚٞيَتٝه ـُِعٛ َٜ 

 ُِ ُٖ َٚٝأٜٚي٦ٜٔو  ِٜٓهل٢  ُُ ٢ٔ اٞي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََٜٚ َُِعُلٚٔف  َٕ ٔباٞي َُُلٚ ََٜٚٞأ إ٢ٜي٢ اٞيَؼِٝل٢ 
َٕ ُُٞؿًُٔشٛ ِِ }:  ٜٚكٍٛ عن ٚدٌ (104:هٛك٠ آٍ عُلإ ) اٞي ٝنُِٓت

ِٜٓهل٢  ُُ ٢ٔ اٞي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََٚت َُِعُلٚٔف  َٕ ٔباٞي َُُلٚ ١َٕٖ ٝأِػل٢َدِت ٔيًٖٓاي٢ َتٞأ َػَِٝل ٝأ
ٔ٘ َٕ ٔباي٤ً َُٛٓٔ (  110: هٛك٠ آٍ عُلإ ) {َُٚتِ٪

٫ًٚو ٗ إٔ ايـع٠ٛ إٍ اؿل ٚاـرل ناْت قِٛك٠ ٗ ا٭م١َٓ 
إا١ٝٓ ٗ ٚها٥ٌ قـٚؿ٠ ٫ تبًؼ نٌ ايٓاي ٚبٌ 

٫ٚ أنجلِٖ، ٫ٚ تتؼ٢ٛ سـٚؿ إهإ 
ايقٟ ٜـعٛ ؾٝ٘ ُاسب٘، ٚيٝى شلا َٔ 
اؾافب١ٝ ٗ ايعلض، ٫ٚ ايولع١ ٗ 

ايٍُٛٛ؛ ٚيهٔ ٚها٥ٌ اإلع٬ّ 
ٜوتٛٝع إٔ ٜلهٌ َا ٜلٜـ إكهاي٘ ٗ 
أقٌ َٔ ثا١ْٝ، ؾرلاٙ ٗ ؿٛت٘ ٦َات أٚ 

ٕٖ ايعامل  أيٛف أٚ ٬ٌَٜ، ٜٚٓبػٞ يٓا إٔ ٜعًِ أ
ايّٝٛ ع٢ً تػرل َوتُل، ؾأٜآَا ؽتًـ عٔ أٜاّ كهٍٛ 

ُٓا ناْت عًٝ٘ ايـْٝا قبٌ  اهلل ًُٛات اهلل عًٝ٘ ٚه٬َ٘، بٌ ع
ٔوٌ عاَا، ؾًٝنّ إٔ تتػٝٓل أهايٝب ايـع٠ٛ ٚ ايتٛدٝ٘ ٚاإلكًاؿ 
نُا تػرل أهايٝب اؿٝا٠، ؾ٬ بـ يًـعا٠ إٔ ٜلؾعٛا أُٛات اؿل 
أَاّ ايٓاي ست٢ تٓؼؿض أُٛات ايباطٌ، ٚإٔ ٜـعٛا إٍ هبٌٝ 
كبِٗ بهٌ ٚه١ًٝ ٖه١ٓ ٗ ايعِل اؿايٞ، َٚٔ أُٖٗا ٗ ايعِل 

  ايلأٖ ٚها٥ٌ اإلع٬ّ،
َٚٔ إعًّٛ أْٓا ْكّٛ بعب٤ ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬ بايتـكٜى ٚايتعًِٝ 
ٚ ا٫هتُلاك ٗ ايلس٬ت ايـع١ٜٛ ٚايتُٓوو بإوادـ ٚإـاكي 
ٚ ٫ ًو١ أْٗا َٔ أهايٝب ايـع٠ٛ اشلا١َ، َٚٔ أندل آ٫تٗا َٓق 

  .مَٔ طٌٜٛ
ٚيهٔ وؤ بٓا بٌ هب عًٝٓا ٗ ايعِل اؿآل إٔ ْوتػٌ 
ا٭هايٝب اؾـٜـ٠ يًـع٠ٛ ٚاإلكًاؿ، ٚإٔ ْوٚؼل ا٭هًش١ 
ٚاٯ٫ت إٕ نٌ َوًِ كًّ يـٜٓ٘ ايقٟ ٜتؿل َع ايؿٛل٠ 
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ايو١ًُٝ اييت ؾٛل اهلل ايٓاي عًٝ٘ ٜـكى إٔ  ٚها٥ٌ اإلع٬ّ 
بِٛكتٗا اؿاي١ٝ ػٛرل٠ ػٛرل٠ دـا ع٢ً ا٭١َ إو١ًُ ٚايـع٠ٛ 

اإله١َٝ٬، ٕا ؾٝٗا َٔ ُشاؾ١ ٚإفاع١ ٚنتب ٌَٓٛك٠، ٚؿٚك 
يًوُٝٓا ٚقٛات تًؿن١ْٜٝٛ، ٚنٌ ٖقٙ ايٛها٥ٌ ٗ ايعِل 

اؿـٜح تًعب ؿٚكا ؾعا٫ ٗ تلٜٚر كتًـ أْٛاع ايؿت١ٓ ٚايؿواؿ 
ٗ اجملتُع اإله٬َٞ ٚٗ ايب٬ؿ اإله١َٝ٬، ؾٝـػٌ إٍ عكٍٛ نجرل 

َٔ إوًٌُ َا تلٚد٘ ٚها٥ٌ اإلع٬ّ ا١ًًٕٔ إؿوـ٠ َٔ 
ٚتوتػٌ ٖقٙ . َقاٖب ٓاي١ ١ًًَٔ، ٚأؾهاك ؾاهـ٠ َو١َُٛ

ايٛها٥ٌ يإلع٬ّ ٕا ٗ نجرل٣ َٔ أبٓا٤ إوًٌُ ٗ ا٭قٛاك 
ـٕ َٔ عـّ تنٚؿِٖ بجكاؾ١ إه١َٝ٬  اإله١َٝ٬ إؼتًؿ١ َٔ ٓع

ُهِٓٗ َٔ َعلؾ١ سكا٥ل ؿِٜٓٗ، ُٚٓعِٗ َٔ اإلْكٝاؿ يٌٗٛاتِٗ، 
ٚتعُِِٗ َٔ اينيٌ، ؾٝشلِٓٗ ع٢ً ا٫ْكٝاؿ ٭ٖٛا٥ِٗ، ٚ 

.   تتعإٚ َع أعـا٤ اإله٬ّ ٗ ايتٌٍٜٛ ع٢ً ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬
ٜوتؼـَٗا ا٬ٕسـ٠ يٌٓل اإلؿاؿ ٚاي٬ٍٔ ْوٚؼلٖا يٌٓل اشلـ٣ 

إٔ  إوًٌُ - َع ا٭هـ ايٌـٜـ - ٚيهٔ . ٚايلًـ
ايبٓػ٬ؿٌٌٜٝ ع٢ً ٚد٘ عاّ ايعًُا٤ ايبٓػ٬ؿٌٌٜٝ عٌ ٚد٘ 

ػاْ مل ٜتُه١ٓٛا ست٢ اٯٕ َٔ أػق مَاّ ٖقٙ اٯ٫ت ٚا٭هباب 
أػّقا قٜٟٛا، ٚمل ٜكـكٚا ع٢ً إٔ  ٜوٚؼلٖٚا يِاحل ايـٜٔ ٌْٚل 

اـرل ٚايٝكٌ ٚ ٗ ُاحل ا٭١َ؛ بٌ إِْٗ أًُٖٖٛا اُٖا٫ ًـٜـا، 
ست٢ أِْٗ مل ٜوتٛٝعٛا إٔ هتامٚا ٗ ٖقا اجملاٍ َلس١ً ابتـا١ٟٝ٥ أٚ 

ٚهـك ! َتٛٚه١ٛ ٗ سٌ إٔ ا٬ٕسـ٠ قـ اْتٗٛا َٔ ؿنتٛك٠ ؾٝ٘
بايقنل إٔ ٚها٥ٌ اإلع٬ّ قـنجلت ٗ ٖقٙ ا٭ٜاّ، ٚتٓٛعت 

ؾًكـ أُبض  أهايٝبٗا َٔ َل٥ٞ َٚوُٛع َٚكل٩ٚ ٚغرل فيو،
اإله٬ّ ٗ ايعِل اؿـٜح ٜٛاد٘ غنٚا كٖٝبا بٛها٥ٌ اإلع٬ّ َٔ 

دلا٥ـ ٚف٬ت ٚنتب َٚولسٝات ٚإفاع١ َوُٛع١ َٚل١ٝ٥ 
ٚػٛٛك٠ ٖقا ايػنٚ أْ٘ ٜـػٌ إٍ عكٍٛ . ٚأؾ٬ّ هُٝٓا١ٝ٥

ايٌباب ٚقًٛبِٗ ؿٕٚ إٔ ًٜتؿت ايهجرلَِٓٗ إٍ َا ؿػٌ عًٝ٘ 
ٚ أعـا٤ اإله٬ّ اهتؼـَٖٛا ٚاهتػًٖٛا ٗ .َٔ أؾهاك َو١َُٛ

تلٜٚر ايؿواؿ ٚايتٌٍٜٛ ع٢ً ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬ ٚاإله٬ّ 
ٚإوًٌُ، ؾأُبض يناَا ع٢ً إوًٌُ إٔ ٜـاؾعٛا عٔ ؿِٜٓٗ، 

ٚإٔ ٜبٝٓٛا سكا٥ك٘ يًٓاي أْعٌ، ؾٝذب ع٢ً إوًٌُ إٔ ٜتؼقٚا 

ٚها٥ٌ اإلع٬ّ ؿؾاعٟا عٔ ؿِٜٓٗ ٚأٚطاِْٗ ٚأَٛاشلِ ٚأعلآِٗ 
ٚتبًػٝا ن١ًُٜ اإله٬ّ ايِشٝش١ٜ إٍ ْٝع ايٓاي، ؾٛدٛؿ اإلع٬ّ 
. اإله٬َٞ قـ أُبض ٚادبا ٫ٚمَا، ٫ غ٢ٓ عٓ٘ ٗ ايعِل اؿايٞ
ٖٚا ٫ًو ؾٝ٘ إٔ عًُا٤ بٓػ٬ؿٍٜ ٜوتٛٝعٕٛ إٔ ٜٓٗٔٛا بٗقا 

ا٭َل ايعِٛٝ؛ ٭ْٗا ٖٞ ا٭كض اييت ؼٌُ يٛا٤ ايجكاؾ١ اإله١َٝ٬ 
ايِشٝش١ َٓق أَـ بعٝـ، ٚأْٗا أكض ايعًُا٤ ٚايِاؿٌ ايقٜٔ 

ٜبقيٕٛ غا١ٜ دٗٛؿِٖ َٔ أدٌ ِْل٠ ايـٜٔ، ٚتٛسٝـ ن١ًُ 
ٟٙ َعن٢ْٜن}إوًٌُ،  ٢ٛ َ٘ ٜيٜك ٕٖ اي٤ً ُٙ إ٢ ُُِل ِٓ َٜ ِٔ ََ  ُ٘ ٕٖ اي٤ً َُِل ِٓ   .{َٜٚيَٝ

ٚاي٤ٌٞ إ٪هـ سكٟا إٔ إوًٌُ ٗ ها٥ل أقٛاكِٖ ٫ ٜتٓبٕٗٛ 
إٍ ػٛٛك٠ ٚها٥ٌ اإلع٬ّ تٓبٟٗا هعًِٗ ٜعًُٕٛ ع٢ً ايكٔا٤ 
ع٢ً اـٛل، نُا إٔ ايـعا٠ إٍ ؿٜٔ اهلل ٫ ٜٓبٕٗٛ إٍ ػٛٛك٠ 
ٚها٥ٌ اإلع٬ّ تٓبٟٝٗا ناؾٟٝا، ؾ٬ تبقٍ قا٫ٚت داؿ٠ ُاؿق١ 

يتشًٜٛٗا إٍ أؿاٚت بٓا٤ يًُذتُع اإله٬َٞ بـ٫ٟ َٔ نْٛٗا ٗ 
 ع٢ً َٔ ٜتشًُٕٛ بؾٝر. ُٛكتٗا اؿاي١ٝ أؿٚات ٖـّ ٚتـَرل

ٖقٙ َو٪ٚي١ٝ أؿا٤ أَا١ْ ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬ إٔ ٜبٝٓٛا ػٛل 
إلع٬ّ ع٢ً عكا٥ـ إوًٌُ ٚأػ٬قِٗ ع٢ً ٚد٘ عاّ ٍ ايٛها٥ٌ

ٚأػ٬م ايٌباب ع٢ً ٚد٘ ػاْ، ٚإٔ ٜٛايبٛا بايكٔا٤ ع٢ً 
أَا ػاٌٖ ٚدٛؿ َجٌ ٖقا ٚ. ٖقا ايعـٚ اـٛل ٚؿؾع٘ ؿؾعا ًـٜـا

ؾإْ٘ يٝى َٔ ايعكٌ بٌ . اـٛل ؾأَل أًـ ػٛٛك٠ ٚأٚػِ عاقب١
إٔ ٜتذاٌٖ إوًُٕٛ ٚها٥ٌ اإلع٬ّ إؼتًؿ١ ٫ٚ َٔ ايٌلع 

إٛدٛؿ٠ ٗ ايعِل اؿـٜح، َع أِْٗ ٫ ٜوتٛٝعٕٛ أٜٟٔا إٔ 
ٜٓهلٚا تأثرلٖا ٗ ايٓاي، نُا ٫ ٜوتٛٝعٕٛ إٔ ّٓعٛا ايٌباب َٔ 
اإلٕاّ َا تلٚد٘ ٖقٙ ايٛها٥ٌ إؼتًؿ١ يإلع٬ّ، ؾٝٓبػٞ ع٢ً ؿعا٠ 

اؿـٜج١  إوًٌُ إٔ ٜؿهلٚا ٗ ػرل ايٛلم ؾعٌ ٚها٥ٌ اإلع٬ّ
عٛاٌَ إ٬ُغ ٫ ٚها٥ٌ إؾواؿ، ٫ٚ هبٌٝ إٍ فيو إ٫ بإهاؿ 
إع٬ّ إه٬َٞ ٖاؿف ّٓع ًباب إوًٌُ َٔ ايتأثل َا ؼًُ٘ 

ٚإٔ ٜوعٛا . ٚها٥ٌ اإلع٬ّ ايؿاهـ٠ َٔ أيٛإ اإلؿاؿ ٚاإلم٬ٍ
ٗ إهاؿ إع٬ّ إه٬َٞ ٜوتؿٝـٚا َٓٗا ٗ تلٜٚر ايـع٠ٛ 

اإله١َٝ٬، ٚإِٜاٍ ُٛت اإله٬ّ ٚؿع٠ٛ اؿل إٍ نٌ َهإ ٗ 
 …ايعامل، ٚباهلل ايتٛؾٝل 

                                  قُـ ًعٝب
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 ٌٖ هٛم اؾٗاؿ ٓـ ؿٚي١ توُض بٌٓل ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬ ٗ أكٓٗا ؟
 ايع١َ٬ ايكآٞ قُـ تكٞ ايعجُاْٞ: بكًِ 

  اهلل ؾ٪اؿُؿٞؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ : ايتعلٜب 
 

 

نتب ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ ايع١َ٬ قُـ تكٞ ايعجُاْٞ قآٞ احمله١ُ 
ُٚٚد٘ إيٝ٘  :  ايٌلع١ٝ ببانوتإ ٗ ايلؿ ع٢ً ه٪اٍ 

!  أػٞ اؿبٝب 
ايو٬ّ عًٝهِ ٚك١ٓ اهلل ٚبلنات٘،  

ٚبعـ، ؾكـ ًُٚت إٍ كهايتو، ٚػ١ُ٬ َا ؾُٗت٘ َٔ نتابتو 
سٍٛ اؾٗاؿ إٔ ؿٚي١ غرل إه١َٝ٬ يٛ زلشت بٌٓل ايـع٠ٛ 

اإله١َٝ٬ ٗ أكٓٗا، ٫هٛم يًُوًٌُ اؾٗاؿ ٓـٖا، يٛ نإ 
ٖقا ٖٛ غلٓو، ؾأْا ٫ أٚاؾكو ع٢ً كأٜو، ؾإٕ ايـع٠ٛ 

إٕ بكا٤ . اإله١َٝ٬ يٝى َاْعٗا ؾك٘ ؾلض اؿٛل ع٢ً ٌْلٖا
ؿٚي١ غرل إه١َٝ٬ بكٛاٖا، ٚطاقاتٗا ٖٛ ٚسـٙ َاْع نبرل ٗ هبٌٝ 

.  ٌْل ايـٜٔ اؿل
٣ٞ ع٢ً ْاع١  إٕ َعِٛ ؿٍٚ ايعامل يٝى ؾٝٗا ايّٝٛ سٛل٣ قاْْٛ

ٚيهٔ يتًو ايـٍٚ ؾٛق١ٝ ْٚؿٛفا ٚهًٛاْا ٗ . ايـع٠ٛ ٚايتبًٝؼ
ـَتا ٗ طٍٛ ايعامل ٚعلٓ٘ . ايعامل َِٚد ٖٚقٙ ايؿٛق١ٝ ٚايو٠ٛٛ أ

عك١ًٝ ٖٞ أندل سٛلا ٚأًـ ٗ قبٍٛ اؿل َٔ اؿٛل ايكاْْٛٞ 
 ٖٛ اشلـف اتُٚنُٜل ٖقٙ ايوٛٛ. ع٢ً ْاع١ ايـع٠ٛ ٚايتبًٝؼ

ِٗ يًذٗاؿ اإله٬َٞ، ست٢ ٜت٢ً٬ اـٛف ايعكًٞ ايقٟ  ا٭ٖ
اِعَتَل٣ ْتٝذ١ٟ شلقٙ ايو٠ٛٛ، ٚايقٟ اهتٍٛ ع٢ً قًٛب ايٓاي، 

.  ؾتتعبـ هبٌٝ قبٍٛ اؿل
َٚا ؿاَت ٖقٙ ايو٠ٝٛٛ باق١ٟٝ تتأثلبٗا قًٛب ايٓاي أيبت١، ٫ٚ 

ًذع يكبٍٛ ايـٜٔ اؿل ع٢ً مٛ ٫ٜعلف اـٛف، ؾٝوتُل تت

ٜكٍٛ اهلل . سهِ اؾٗاؿ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٓـ أَجاٍ تًو ايب٬ؿ
َٜٚيا "هبشاْ٘ ٚتعاٍ  ٢ّ اٞيآٔػل٢  ِٛ َٜٚيا ٔباٞيَٝ  ٔ٘ َٕ ٔباي٤ً َُٛٓٔ َٔ ٜيا ُِٜ٪ ٜقأتًٝٛا اي٤ٔقٜ

 َٔ َٔ اي٤ٔقٜ َٔ َٔ اٞيَشٚل  َٕ ٔؿٜ ـُٜٔٓٛ َٜٚيا َٜ  ُ٘ ََٚكُهٛٝي  ُ٘ َّ اي٤ً ََا َسٖل  َٕ َُٛ َُٜشٚل
َٕ َُأغُلٚ  ِِ ُٖ َٚ ـٕ  َٜ ِٔ ٛٝٛا اٞئذِن١َٜٜ َع هٛك٠ )" ٝأُٚتٛا اٞئهَتاَب َسٖت٢ ُِٜع

(  29: ايتٛب١ 
أَل اهلل تعاٍ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ايهل١ّ إوًٌُ بإٔ ُٜٛإًُٛ اؾٗاؿ 

يٛ نإ ٖـف . إٍ إٔ ٜـؾع ايهؿاك اؾن١ٜ بأٜـِٜٗ ػآعٌ أف٤٫
اؾٗاؿ ٖٛاؿٍِٛ ع٢ً اؿل١ٜ ايكا١ْْٝٛ يٌٓل ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬، 

هاب اؾن١ٜ ٚنِْٛٗ إٚيهٔ " ست٢ ٜأفْٛا بٌٓل اإله٬ّ: "يكٌٝ 
ػآعٌ أف٤٫ ٜـ٫ٕ ع٢ً إٔ ٖـف اؾٗاؿ ٖٛ ؾك٘ ؼِٛٝ 

ندلٜا٤ ايهؿاك ُٚنٜل ؾٛقٝتِٗ، ؾتٓهٌـ هشاب١ٝ اـٛف اييت 
اه١ٝ يًهؿاك، ٟناْت قـ َسذبت قًَٛب ايٓاي ْتٝذ١ ايؿٛق١ٝ ايى

ُٜٛت٘تٟٞٚ . هل يًٓاي ايتؿهُل عل١ٕٜ ٚإط٬م ٗ َناٜا اإله٬ّ َع
 *     *     *     * 

 ٌٖ ٬ٜٚسٜ ٖٗٓا أٜٔا إٔ َِاؿك إعًَٛات اإله١َٝ٬ ػاي١ٝ ن
اـًٛ َٔ أؿ٢ْ ؿيٌٝ ٜـٍ ع٢ً إٔ ايلهٍٛ ٢ًُ اهلل تعاٍ عًٝ٘ 
ٚهًِ ٚأُشاب٘ كٓٞ اهلل تعاٍ عِٓٗ بعجٛا بعج١ٟ ؿع١ٜٛ قبٌ إٔ 

٠٫ٚ ؿٍٚ )هاٖـٚا بًـا َٔ ب٬ؿ ايهؿل،أٚ اْتٛلٚا ٚكأٚا ٌٖ ِٖ 
ٜوُشٕٛ بٌٓل ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬ ٗ أكآِٝٗ أّ ٫، أٚ  (ايهؿل

ٜـٍ ع٢ً اْـ٫ع ْرلإ اؿلب ٭دٌ إٔ دشـٚا إٔ ٜأفْٛا 
يًبعجات ايـع١ٜٛ بايعٌُ؟  

 ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ ا٭ؿٜب ؾعلب٘، احملتذب١ َ٪ػلا" ؿانا" ٗ إسـ٣ اجمل٬ت ايٌٗل١ٜ ايبٓػاي١ٝ، ايِاؿك٠ َٔ  ٌْلٙأٌُ إكاٍ أكؿٟ،
              .   ا٭كؿٟٙ ٝؾل١ُ ايبشح عٔ أٌُتبايًو غرل أْ٘ مل ُتتض ، ، َٔ تلْت٘ ايبٓػاي١ٝ"اؿلا٤"يكلا٤ - سؿٛ٘ اهلل-ا٭كٜب ُؿٞ اهلل ؾ٪اؿ 

 ايتشلٜل
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ٌٖ نإ إوًُٕٛ بعجٛا 
بعج١ ؿع١ٜٛ قبٌ إٔ هاٖـٚا 

ايلّٚ ؟ أٚ ٌٖ هعٛا قبٌ 
إٔ ُٜػرلٚا ع٢ً إٜلإ إٔ 

ايـع٠ٛ ٚايتبًٝؼ ُتػٓٝإ عٔ 
: اؾٗاؿ أّ ٫ ؟ اؾٛاب 

ٖقا إٕ ؿٍ ع٢ً ٚ". ٫"
٤ًٞ ؾإِا ٜـٍ ع٢ً إٔ 

 ٖـف إوًٌُ َٔ اؾٗاؿ
ٍُ ع٢ً  مل ٜهٔ أيبت١ اؿِٛ

إفٕ ايـع٠ٛ ٚايتبًٝؼ ؾإْ٘ إٕ 
نإ اإلفٕ ٖٛ اشلـف 

٭َهٔ إٜكاُف نجرل٣ َٔ 
اؿلٚب ايـا١َٝ با٫ًذلاٙ 
ع٢ً عـّ اؿٛل ع٢ً ؿع٠ٛ 

. ٚتبًٝؼ إوًٌُ ؾك٘
ٚيهٓين نـاكي َتٛآع 
يًتاكٜؽ اإله٬َٞ مل أط٤ًع 
َٗل  ٞٚ ع٢ً ٚاقع١ ٚاسـ٠ أ

ؾٝٗا إوًُٕٛ كغبَتِٗ ٗ 
إٜكاف اؿلب َكَتٓعٌ بٗقا 

ٚٗ َكابٌ فيو . ايٌلٙ
ؾإٕ اشلـف ايقٟ فنلٙ 

إوًُٕٛ ٗ سلب 
اهلل اِبَتَعَجٓا "ايكاؿه١ٝ نإ 

يٓؼلز َٔ ًا٤ َٔ عباؿ٠ 
 ايعباؿ إٍ عباؿ٠ اهلل، َٚٔ 

ٓٝل ايـْٝا إٍ هعتٗا، َٚٔ 
دٛاك ا٭ؿٜإ إٍ عـٍ اإله٬ّ، ؾأكهًٓا بـٜٓ٘ إٍ ػًك٘ يٓـعِٖٛ 

إيٝ٘، ؾُٔ قبٌ فيو قبًٓا َٓ٘ ٚكدعٓا عٓ٘، َٚٔ أب٢ قاتًٓاٙ أبـا 
 (8/39: ايبـا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ )" ست٢ ْؿٔٞ إٍ َٛعٛؿ اهلل

 *     *     *     *
َٚٔ ايػلٜب إٔ قٛاٌْ ايهؿاك ُتٓؿق، ٚأهٛتِٗ ُتٌٓل، ٚػِٛٛٗ 

تٛٓع َٛٓع ايتٓؿٝق، ٚإوًُٕٛ ٦َُٕٛٓٓٛ إف يٝى ٗ تًو 
أكٜـ إٔ . ايـٍٚ غرلاإله١َٝ٬ سْٛل قاْْٛٞ ع٢ً ؿػٍٛ ؿعاتِٗ

أهأٍ نِ ْو١ُ ع٢ً اهتعـاؿ ي٬هتُاع إٍ ؿعٛتو ٚايتـبل ؾٝٗا 
ٚإٕ نإ قـ .  ْؿٛف ًذاعت٘ ٚبوايت٘ ٚؾٛقٝت٘ٙ نؿلٙٗ عامل بى

زلض يو بٌٓل ؿعٛتو ٚإكًاؿى، إٕ ا٭كض اييت تٌٓل ؾٝٗا 
بايك٠ٛ ايها١ًَ اعُاؿا ع٢ً ايك٠ٛ ايوٝاه١ٝ أؾهاك تعاكض ُاَا 

اإله٬ّ ٚتعايُٝ٘، ٚتوتؼـّ يٌٓلٖا ٚها٥ٌ يٝى ٗ ٚهع 
إوًٌُ اهتؼـاَٗا، نِ ؼـخ ايـع٠ٛ ٗ تًو ا٭كض كؿ ؾعٌ 

ٚإٕ زلض شلا ؟  
ْعِ، إٕ ناْت يإله٬ّ ٚإوًٌُ ق٠٠ٛ تٓٗنّ ؿِٚا ق٣ٛ ايهؿاك 

 –ٚؾٛقُٝتِٗ أٜٚؿكـ ايهؿاُك ع٢ً ا٭قٌ ايو٠ٜٛٛ إقنٛك٠ٜ أع٬ٙ 
، ٫ٜهٕٛ -اييت ُتٛدـ ٗ ايعامل عك١ًٟٝ ُٓع ايٓاي َٔ قبٍٛ اؿل 

َٔاؿا يًذٗاؿ ٗ فيو ايٛقت إبكا٤ُ ع٬ق١ ايتشايـ عٔ طلٜل 
ٖٚهقا ؾإٕ إوًٌُ . ١َٝ َع ؿٚي١ غرل َو١ًُيوٌعكـ ا٫تؿاق١ٝ ا

َا مل وًِٛا ع٢ً ق٠ٛ ُتشِٛ ؾٛق١ٜٝ ايهؿل هٛم شلِ إٍ داْب ْع 
ٙٝ با٫تؿاق١ٝ ايٚو١ًُٝ َع ايـٍٚ  ٚها٥ٌ ايك٠ٛ إلٖب١ ا٫كتبا

.  ا٭ػل٣
: ٚباؾ١ًُ ؾإٕ عكـ ا٫تؿاق١ٝ َع ؿٚي١ غرل َو١ًُ هٛم ٗ سايٌ 

ايـٍٚ اييت ٫ُتؿنع ٝقٛاٖا ٚؾٛقُٝتٗا ق٣ٛ إوًٌُ ٚهٝاؿتِٗ . 1
ـُ َعٗا، إٍ إٔ ٫وـخ  هٛم إٔ ُتعكـ ا٫تؿاق١ٝٝ ايٚو١ًُٝ ٚايتشاي

.  َا ٜٗـؿ ق٣ٛ إوًٌُ ٚهٝاؿتِٗ
ٙٝ با٫تؿاق١ٝ إفا مل تهٔ شلِ قـك٠٠ ع٢ً . 2 هٛم يًُوًٌُ ا٫كتبا

 . اؾٗاؿ بايو٬غ، إٍ إٔ وًِٛا ع٢ً ايكـك٠
ٖقا ٫ٚ ُتِبض ؿٚي١ غرل َو١ًُ ُـٜك١ٟ ٚسًٝؿ١ٟ َذلؿ إفْٗا 

بٌٝل ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬ ٗ أكٓٗا، نُا يٝى َٔ اؿل ٗ ٤ًٞ 
ٖٚقا ٖٛ َٛقؿٞ َٔ . عـّ دٛام اؾٗاؿ ٓـ أَجاٍ ٖقٙ ايـٍٚ

٢ًُٚ اهلل تعاٍ ع٢ً هٝـْا قُـ ٚع٢ً آي٘ . ق١ٖٝٔقٙ اٍ
 .ُٚشب٘ ٚهًِ

 

٬ٜٚسٜ ٖٗٓا أٜٔا إٔ َِاؿك 
 ٌٖ إعًَٛات اإله١َٝ٬ ػاي١ٝ ن

اـًٛ َٔ أؿ٢ْ ؿيٌٝ ٜـٍ ع٢ً إٔ 
ايلهٍٛ ٢ًُ اهلل تعاٍ عًٝ٘ 

ٚهًِ ٚأُشاب٘ كٓٞ اهلل تعاٍ 
عِٓٗ بعجٛا بعج١ٟ ؿع١ٜٛ قبٌ إٔ 
هاٖـٚا بًـا َٔ ب٬ؿ ايهؿل،أٚ 

٠٫ٚ )اْتٛلٚا ٚكأٚا ٌٖ ِٖ 
ٜوُشٕٛ بٌٓل  (ؿٍٚ ايهؿل

ايـع٠ٛ اإله١َٝ٬ ٗ أكآِٝٗ أّ 
٫، أٚ ٜـٍ ع٢ً اْـ٫ع ْرلإ 
اؿلب ٭دٌ إٔ دشـٚا إٔ 

 ٜأفْٛا يًبعجات ايـع١ٜٛ بايعٌُ؟
ٌٖ نإ إوًُٕٛ بعجٛا بعج١ 

ؿع١ٜٛ قبٌ إٔ هاٖـٚا ايلّٚ ؟ 
أٚ ٌٖ هعٛا قبٌ إٔ ُٜػرلٚا ع٢ً 
إٜلإ إٔ ايـع٠ٛ ٚايتبًٝؼ ُتػٓٝإ 

: عٔ اؾٗاؿ أّ ٫ ؟ اؾٛاب 
ٖقا إٕ ؿٍ ع٢ً ٤ًٞ  ٚ".٫"

ؾإِا ٜـٍ ع٢ً إٔ ٖـف إوًٌُ 
ٍُ  َٔ اؾٗاؿ مل ٜهٔ أيبت١ اؿِٛ

ع٢ً إفٕ ايـع٠ٛ ٚايتبًٝؼ ؾإْ٘ إٕ 
نإ اإلفٕ ٖٛ اشلـف ٭َهٔ 

إٜكاُف نجرل٣ َٔ اؿلٚب ايـا١َٝ 
با٫ًذلاٙ ع٢ً عـّ اؿٛل ع٢ً 

. ؿع٠ٛ ٚتبًٝؼ إوًٌُ ؾك٘
ٚيهٓين نـاكي َتٛآع يًتاكٜؽ 

اإله٬َٞ مل أط٤ًع ع٢ً ٚاقع١ 
َٗل ؾٝٗا إوًُٕٛ  ٞٚ ٚاسـ٠ أ

كغبَتِٗ ٗ إٜكاف اؿلب َكَتٓعٌ 
 .بٗقا ايٌلٙ
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اؿٗر  َـكه١  كٓبا١ْٓٝ 
 ("ايـاعٞ"ك٥ٝى ايتشلٜل جمل١ً  )ْٛك عامل ػًٌٝ ا٭َٝين

 

ايعباؿات اييت ًلعٗا اهلل تعاٍ يعباؿٙ، ن٥ًٗا تلَٞ أ٬ُٟ 
إٍ بٓا٤ اإلْوإ، ُٚٗلٙ ٗ بٛتك١ ػعً٘ َلٓٝ٘ا يـ٣ كٓب٘، ُاؿٟا 

ٚؿه١ُ ٜعًُٗا اهلل . إلعُاك ايهٕٛ، َوتشك٦ا بؿٌٔ اهلل ؾٓت٘
تعاٍ دعٌ بعَض ايعباؿات بـ١ْٝ، ٚبعٔٗا َاي١ٓٝ، ٚبعٔٗا بـ١ْٓٝ 

٢ٗـ ؾٝ٘ ْؿَو٘  ـُ َاٜي٘ ُِٜٚذ َٚاي١ٓٝ َّعا ناؿر ايقٟ ٜٓؿل ؾٝ٘ ايعب
َُ٘ َٚا إٔ اؿر ٫ ُتَ٪ٖؿ٣ َٓاهٝه٘ إ١٫ ٗ إٌاعل إكـه١ . ٚدو

َه١ إهل١َ َٗب٘ ايٛسٞ َٚٛيـ اإله٬ّ ٚايٍُٛٛ إيٝٗا مل ٜهٔ 
ـَ أؿا٩ُٙ  بإَهإ نٌ َوًِ ٚإِا بإَهإ َٔ يـٜ٘ ايوع١ إاي١ٓٝ، ؾٝكٝٚ

٘ٔ َع٢ًٜ $: باهتٛاع١ ايٍُٛٛ إيٝٗا ٗ ُلٜض اٯٜات ايكلآ١ْٝ َٚٔيً
٬ِٟٝ ٘ٔ َهٔب ِٝ ٜٛاَع إ٢ٜي ٢ٔ اِهَت ََ ِٝٔت  ٚمل . (97/آٍ عُلإ)# ايٖٓاي٢ ٔسٗر اٞيَب

ٌٖ ه١ٓ،  ٌٖ ًٗل أٚ ن ٌٖ أهبٛع أٚ ن ٌٖ ّٜٛ أٚ ن ُٜٞؿَلض٢ اؿٗر ن
َُٜه٤ًـ َوًِ  َوتٛٝع إٍ َه١ إهل١َ   ٌٚ ٚإِا ٝؾل٢َض ع٢ً ن

ٚفيو ك١ٟٓ َٔ عٓـ اهلل . هب٬ٟٝ َل٠ ٗ ايعُل ست٢ ٫ٌٜل ع٣ً٘
 .بعباؿٙ

َِ إْؿاَم إاٍ إٍ إتعاب ْؿو٘  َٚا إٔ عباؿ٠ٜ اؿر ُتٜهِّـ إوً
ٚبقٍ دوُ٘ ػ٬ٍ أؿا٥ٗا طٛاٍ ايعٌل أٜاّ اييت هٛم ؾٝٗا 

ْٓ ُتام ب٘ أؿا٩ٖا ٫ٚهٛم ٗ غرلٖا،  ؾٗٞ عباؿ٠ فات َػن٣ ػا
بٌهٌ ًَُٛي عٔ غرلٖا َٔ ايعباؿات ايبـ١ْٝ ناي٠٬ِ ٚايِٝاّ أٚ 

ـٔخ ٗ ٚقـ دعًٗا اهلل عباؿ٠ٟ د١ًًٜٝ. إاي١ٓٝ نايننا٠  ايٌإٔ ُتِش
ٛٚٝي٘ غرَل َا نإ َٔ قبٌ، ؾِٝرل  إوًِ تػٝرلات ٚاْعهاهات ُتَش
ـُ ٫ٚؿ٠ٟ دـٜـ٠ٟ، ِٜٚبض بل٦ّٜا  ٟٓ؛ سٝح ُٜٜٛي إْواّْا آػَل غرَل عاؿ
َٓ٘، ٜٚعٛؿ سلٜ٘ا بإٔ ٜـػً٘ كٗب٘  َٔ ايقْٛب ن١ًٗا نّٝٛ ٚيـت٘ أ

ٚايتك٣ٛ ٖٞ ماؿ . َٓ٘ ٚنلَ٘ اؾ١ٜٓ اييت ٚعـ بٗا عباؿٙ إتكٌ
ّٓ نتاب اهلل أْٓٗا تٌٓأ عٔ  نٌ َ٪َٔ َوتشل ؾ١ٓ كٓب٘، ٚقـ ْ

ِِ $ايِٝاّ  ًٔٝه ِٔ ٜقِب َٔ  َٔ َُا ٝنٔتَب َع٢ً اي٤ٔقِٜ ُّ ٜن َِٚٝا ُِ اي ِٝٝه ٝنٔتَب َعًٜ
َٕ ِِ َتٖتٝكٛ َٖٚؿ بايتك٣ٛ ٗ آ١ٜ . (183/ايبكل٠)# ٜيَع٤ًٝه َٔ ايٖتَن نُا ٜيك٤

ٖٔ اؿٖر ٜؾ٬ٜ َكٜؾَح $: اؿٓر ٢ٗ ِٔ ٜؾَلَض ٔؾٝ َُ ََاْت ٜؾ ََِعًٝٛ ُْٗل  ًِ اٜؿٗر ٜأ
ُ٘ اهلٝل  ُِ ًٜ ِٔ َػِٝل٣ َِٜع َٔ ََا َتٞؿَعًٝٛا  َٚ ٍَ ٔؾٞ اؿٚر  ـَا ٫َٜٚ ٔد ٫َٜٚ ٝؾُوَٛم 

٢ٕ َٜا ٝأٚٔيٞ اٞيأٞيَبأب َٚاٖتٝكٛ  ٣َٛ ُٖٚؿٚا ٜؾإ٢ٕ َػَِٝل ايٖنأؿ ايٖتٞك # َٚتَن
 (.197/ايبكل٠)

ٚاؿٗر ظُٝع َٓاهه٘ َٔ طٛاف ٚهعٞ، ٚ ٚقٛف بعلؾ١، ٚإقا١َ 
٢َٓ، َٚبٝت بإٌعل اؿلاّ، ٚكَٞ يًذُاك، ٚمل ٚسًل ٚتًب١ٝ، 

ٌٓ تٛسٝـ اهلل: ٚاكتـا٤ ٬ٕبى اإلسلاّ، َُٜعِِّ ؿكَي ايتٛسٝـ  عٓن ٚد
َٟ $: ٚإؾلاؿٙ بايعباؿ٠ ٚايعبٛؿ١ٜ ََِشَٝا َٚ ًَُٛٔتٞ ُُْٚؤهٞ   ٖٕ ٌِ إ٢ ٝق

 ٍُ ٖٚ َٜٚأَْا ٜأ َِٔلُت  َٚٔبقٔيٜو ٝأ  ُ٘ ًَل٢ٜٜو ٜي  ٫ٜ ٌَ ُٔ ٘ٔ َكٚب اٞيعًٜ َُأتٞ ٔيً ََ َٚ
ٌَ ُٔ ُُِؤً ٜٚتذ٢١ً فيو ٗ ْٝع  (163-162/ا٭ْعاّ)# اٞي

ا٭عُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا اؿاز، ٚا٭سٛاٍ اييت ّٓل بٗا، ٚايٌعا٥ل 
اييت ٜ٪ؿٜٗا، ؾٗٞ نًٗا َٔ أَل اهلل، ٚهلل، ٚ٭دٌ كٓاٙ، ٚابتػا٤ 

ٚكها٫ُت ا٭ْبٝا٤ . ٚاؿٗل أْٓ٘ ٫ػرل ٗ ايـْٝا ب٬ ايتٛسٝـ. ٚدٗ٘
ٚايلهٌ نًِٗ كن١نت ع٢ً ايتٛسٝـ ٚقاكب١ ايٌلى ٚػلٜـ 
ٖٔ ايتٛسٝـ . ايتٛسٝـ هلل تعاٍ، ٫ٚ ِْٝب ٗ اٯػل٠ ٕٔ مل ََٜتَب

ـَ ِٜٚـك عٓ٘ ٜٚلدع  ٚاؿاٗز علنات٘ ٚههٓات٘ نِّٗا ٜعًٔ ايتٛسٝ
ٕٓ اؿهِ سهِ اهلل، ٚايٌلع  إيٝ٘، إْ٘ ٜ٪نـ بتِلؾات٘ ْٝعٗا أ

ٌَ، ٚأدٛؿ  ـَ، ٚأنلّ َٔ ُه٦ٔ ًلع٘، ٚا٭َل أَلٙ، ٚأْ٘ أسٗل َٔ ُعٔب
إٕ اؿر بهجل٠ َٓاهه٘ ٚأعُاي٘ . َٔ أع٢ٛ، ٚػرل َٔ ُفٔنَل

١ُٓ ٚأم١َٓ قـٚؿ٠ َُٜعِِّ اؿآز أْ٘ ٫ إي٘  ٚاكتباطٗا بهٝؿٝات ػا
إ٫ اهلل ٚسـٙ، ٫ًلٜو ي٘، ي٘ اؿُـ، ٚي٘ اؿهِ، ٚإيٝ٘ إِرل، 
ٚأْ٘ ٖٛ إٌلع، ٚي٘ اـًل ٚا٭َل، تباكى اهلل كب ايعإٌ، ي٘ 

ََُعكِّب  ا١٦ٌٕٝ إًٛك١ ٚاإلكاؿ٠ ايٓاؾق٠، ٫ كآؿ يكٔا٥٘، ٫ٚ 
 .ؿهُ٘، ٫ ُِٜو٦ٌَ عُا ٜؿعٌ ِٖٚ ُِٜو٦ًَٕٝٛ

ٕٓ اؿر ظُٝع َا ؾٝ٘ َٔ أعُاٍ َٚٓاهو َُٜعِِّ اؿاٖز  نُا أ
اتباَع قُـ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ٗ : ا٫ٓتباَع، َُٜٚذٓٚب٘ ا٫بتـاَع

َُٗا ن٥ًٗا  ْٝع َا ٜؾَعًٜ٘ ٗ اؿر ٚٗ غرلٙ َٔ ايعباؿات اييت أسها
َُٖض عٓ٘ ٢ًُ . تٛقٝؿ١ٝ ٚيٝوت يكٝاي ايبٌل ؾٝٗا ؿػٌ َا ٚقـ 

َوٓـ أٓـ، )# ػقٚا عين َٓاهههِ$: اهلل عًٝ٘ ٚهًِ أْ٘ قاٍ
ًٜٚبٞ إ١٫ بتًبتٝ٘ ٢ًُ  (إهتب اإله٬َٞ: ؛ 3/318ٙ ؾاؿآز ٫ُٜ
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اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ٫ٚ ٌٜٗـ إٌاعل إ١٫ ًَٗٛؿٙ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ 
ٚهًِ، ٫ٚ ٜقٖب إٍ ٢َٓ ٫ٚ ٜكِٝ بٗا إ١٫ فٖاَب٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ 

ٚهًِ إيٝٗا ٚإقاََت٘ بٗا، ٫ٚ ٜكِل اي٠٬ِ إ١٫ قَِلٙ ٢ًُ اهلل 
عًٝ٘ ٚهًِ، ٫ٚ هُع بٌ اي٬ِتٌ إ١٫ َْع٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ 

ٚهًِ شلُا، ٫ٚ ٜكـ بعلؾ١ إ١٫ ٚقٜٛؾ٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ بٗا 
٫ إي٘ إ١٫ اهلل ٚسـٙ $: ٜٚهجل َٔ ؿعا٥٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ

٫ًلٜو ي٘، ي٘ إًو، ٚي٘ اؿُـ، وٝٞ ّٚٝت، ٖٚٛ ع٢ً نٌ 
٫ٚ ٜلَٞ اؾُاك إ١٫ كََٝ٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ٫ٚ # ٤ًٞ قـٜل

ٜٓشل اشلـاٜا إ١٫ مَلٙ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ٫ٚ ٜعنّ ب٤ٌٞ َٔ 
إٓاهو إ١٫ بعنّت٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ٫ٚ ٜذلػّ ب٤ٌٞ َٓٗا 
ًََلَع٘، ٫ٚ  إ١٫ بلػِت٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ؾ٬ ٌَلٚع إ١٫ َا 
َٜٛلٙ ٖٛ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ٫ٚ ه١ٓٓ إ١٫ َا هٖٓ٘  قٛٛك إ١٫ َا َس

َٖ٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ٫ٚ َهلٚٙ إ١٫ َا ٜنل٢
ٚهًِ ، ؾايُٛا١ٜ إًٛك١ ع٢ً ايـٜٔ بإفٕ اهلل تعاٍ يلهٛي٘ 

ايعِٛٝ قُـ بٔ عبـ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ؾا٭َُل أَُلٙ ٢ًُ 
اهلل عًٝ٘ ٚهًِ؛ ٭ْ٘ ٫ ع١ُِٜ إ١٫ ي٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ٫ٚ 

َّ هعاؿ٠ٜ  ٞٗ َٔ ُسل٢ َٞ إ١٫ ْٗٝ٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ؾايٌك ْٗ
ُٚؾِّل ٫تباع٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ٗ ْٝع  ـُ َٔ  ا٫تباع، ٚايوعٝ

ٚقـ ُـم كبٓا . َا أتاٙ ٜٚؾَعًٜ٘ ٚأَل ب٘ أٚ تٛقـ عٓ٘ أٚ ْٗٞ عٓ٘
ٌٓ ثٓا٩ٙ ٚعٓن فـٙ إف قاٍ ٍُ $: تباكى ازل٘ ٚد ُِ ايٖلُهٛ ََا آَتاٝن َٚ

ُٗٛا ُ٘ ٜؾاَِْت ِٓ ِِ َع َٗاٝن ََا َْ َٚ ٍَ $ (7/اؿٌل)# ٜؾُؼُقُٚٙ  ٛٔع٢ ايٖلُهٛ ُٜ ِٔ ََ َٚ
ِِ َسٔؿٟٝٛا ٢ٗ ِٝ ًَٞٓاٜى َعًٜ َُا ٜأِكَه َٛي٢١ ٜؾ ِٔ َت ََ َٚ ـِ ٜاٜطاَع اهلٜل  # ٜؾٜك

ََٚكُهٛٝي٘ $ (80/ايٓوا٤) ٢َٔ اهلٝل  ١ََٕٓٔ إ٢َفا ٜق ٪َُِ  ٫َٜٚ  ٣ٔ َٔ ٪ُُِ َٕ ٔي ََا ٜنا َٚ
ِِ ٖٔ َِل٢ ِٔ ٜأ َٔ ـََٔٝل٠ٝ  ُِ ا ُٗ َٕ ٜي ِٕ َٜٝهٛ ِٔ $. (36/ا٭سناب)# أَّلا ٜأ ََ َٚ

 ٢ٌ ـ٣َ َٜٖٚتٔبِع ٜغَِٝل َهٔبٝ ُٗ ُ٘ اٞي َٔ ٜي ََا َتَبٖٝ ـٔ  ِٔ َبِع َٔ  ٍَ ٌَأقل٢ ايٖلُهٛ ُٜ
ِّٝلا ِٔ ََ ََٚها٤َِت   َِ َٖٓٗ ٘ٔ َد ًٔ ِِ َٛي٢٤ ُْٚ ََا َت  ٔ٘ َٛيِّ ُْ ٌَ َٔٓٔ # إِٝ٪

 (.115/ايٓوا٤)

نُا َُٜعِِّ اؿٗر اؿاٖز ايٛسـ٠ٜ ٚايتُاهٜو ٚا٫ِْٗاَك ٗ بٛتك١ 
ٚاسـ٠ ٖٚٞ بٛتك١ اإله٬ّ، ٚ ا٫ن٬ع عٔ ْٝع ا٭يٛإ ايك١َٓٝٛ، 

ٚايٓعلات اؾا١ًٖٝ، ٚايِبػات اؿٔاك١ٜٓ، ٚايوُات ايجكاؾ١ٓٝ، 
ٚاشلتاؾات ايعلق١ٓٝ، ٚايعاؿات اؾٓو١ٓٝ؛ ٭ٕ اؿر هعٌ َٔ اؿذٝر 

َٔ ْٝع ا٭دٓاي ٚا٭علام ٚاؾٓوٝٓات ٚا٭يٛإ ٚايًػات 
ٚايًٗذات ٚايعاؿات ٚاؿٔاكات ٚسـ٠ٟ َتُاهه١ َتٌابه١ 

ـّا،  َٛسـ٠؛ سٝح هتُعٕٛ ٗ ُعٝـ ٚاسـ، ٜٚتشلنٕٛ ؼلنٟا ٚاس
ـّا، َُٜٚوٚبشٕٛ عُـٙ،  ـّا، ٜٚعبـٕٚ ك٘با ٚاس ٜٚلتـٕٚ يباّها ٚاس

ًٜٗبٕٛ ؿعَٛت٘ ٚسـٖا، ٜٚوتذٝبٕٛ ٭سهاَ٘ ٚسـٖا، ٜٚتذاٚكٕٚ  ُٜٚ
ٗ إوهٔ ٚإبٝت ٚاإلقا١َ ٚايذلساٍ، ٚايٛقٛف ٚاإلؾا١ٓ، 

ٜٚكتوُٕٛ ًلب١ إا٤ ٚيك١ُ ايعٍٝ، ٜٚكؿٕٛ ٚقؿ١ ٚاسـ٠ أَاّ 
 َِ ٞٗ إوً كبِٗ ٗ ًُٛات ايكِل ٚاؾُع، ٜٚعاْل إوًِ ايػلب

 ٌَ ٖٞ، ٫ؾٔ ٖٞ ٚايعذُ ٞٗ ايعلب ٟٖ، ٚا٭ٚكب ٞٗ اٯهٝٛ ٖٞ، ٚا٭ؾلٜك ايٌلق
ٞٓ ٫ٚ ٭هٛؿ ع٢ً أٓل؛ ٭ٕ اإله٬ّ أفاب  ٞٓ ع٢ً عذُ يعلب
ايؿٛاكَم ن٤ًٗا؛ يٝهٕٛ إوًُٕٛ هٛاه١ٝ نأهٓإ إٌ٘، ؾ٬ 

تؿآٌ بِٝٓٗ إ١٫ بايتك٣ٛ ٚايعٌُ ايِاحل ٚقـك اإلػ٬ْ 
إٕ اؿٓر َُٜعِِّ اؿذَٝر تٓاهٞ ْٝع . ٚا٫ستواب هلل كب ايعإٌ

ا٫ْتُا٤ات ايٛط١ٝٓ ٚايٓوب١ٝ ٚايك١َٓٝٛ ٚايكب١ًٝ، ٚايٛثا٥ل ايلزل١ٝ، 
ٌٓ ايع٬قات ٗ ع٬ق١ اإله٬ّ  ٚاشلٜٛات ايٌؼ١ِٓٝ، ُٚٗل ن

. ايٌا١ًَ ايها١ًَ ايباق١ٝ اـايـ٠ ايٓاؾع١ ست٢ ٗ َلس١ً َا بعـ إٛت
اؿٗر َُٜعِِّ اؿاٖز إٔ قُٝت٘ ٚعُٛت٘ إِا ٖٞ َكـاك ُوه٘ باإله٬ّ، 

ٚهعاؿت٘ بايتك٣ٛ، ٚاعتنامٙ بايكِٝ اييت كهؼٗا اإله٬ّ ٚإباؿ٨ 
ِِ $: اييت أكهاٖا اإلّإ، ٚأعًٔ عٓٗا ايكلإٓ َٗا ايٖٓاُي إ٢ْٖا َػًٜٞكَٓاٝن َٜٜأٜٗ

ـَ  ِٓ ِِ ٔع ََٝه ٕٖ ٜأٞنَل ِٛا إ٢ ٌَ ٔيَتَعاَكٝؾ َٜٚقَبا٥ٔ ًُُعّٛبا   ِِ ًَٞٓاٝن ََٚدَع َٚٝأَِْج٢  ِٔ َفٜنل٣  َٔ
ِْ َػٔبرْل ِٝ ٕٖ اهلٜل َعًٔ ِِ إ٢  (.13/اؿذلات)# اهلٔل ٜأِتٜكاٝن

ٌٓ ٖٛ ايتك٣ٛ،  َعٝاُك ا٭نل١َٓٝ ٚا٭ؾ١ًٓٝٔ عٓـ اهلل عٓن ٚد
ُْ ايعٌُ هلل، ٚاستواَب ا٭دل عٓـٙ، ٚابتػا٤ُ ٚدٗ٘  ٚإػ٬

ٖٚٛ إعٝاك ايقٟ نًُا اهتشٔلٙ إوًُٕٛ ٚؼٓلنٛا ٗ . ٚسـٙ
إطاكٙ ٚسـٙ ٗ ايعٌُ ٚا٭ٌَ، عٓنٚا ٚاكتؿعٛا ٖٚابِٗ اؾاًٖٕٝٓٛ 

ن٥ًِٗ ٗ نٌ عِل َِٚل، َٚا غاب عِٓٗ ٖقا إعٝاُك ا٭ٌُٝ 
ايـقٝل يًتؿآٌ ٚايع١ُٛ ٚا٫كتؿاع ٚغ٤٬ ايك١ُٝ اإلْوا١ْٓٝ إ١٫ 

ؾكـٚا عٓنِٖ ٚؾؼاكِٖ، ٚاْٗاكت ٖٝبتِٗ، ٚفٖبت كوِٗ، 
ٚاهتأهـ عًِٝٗ ايتاؾٕٗٛ َٔ أعـا٥ِٗ؛ سٝح إِْٗ نًُا ؾ٪ٚا 
إٍ اـلب١ٓٝ ٚايٛبك١ٓٝ ٚايٛط١ٝٓ، ٚإباؿ٨ ايِٓاع١ٝ، ٚايـعٛات 

ٕٓ . ا٭ك١ٓٝٓ، تٌتت سلًِٗ، ُٚنم ْعِٗ، ٚتآنًت َعٜٓٛاتِٗ إ
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عٓن إوًٌُ َلٖٕٛ باإله٬ّ ايعنٜن ايكٟٛ ا٭ٌُٝ ايقٟ دا٤ 
ب٘ قُـ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، ؾُُٗا طًبٛا ايعن٠ بػرلٙ أفشلِ 

ُُ٘ إٓكُٛع ايٓٛرل  ُٔ اإله٬ّ ايباٗك ٚسهٝ اهلل، ٚقـ أعًٓٗا ُاكػ١ٟ اب
أَرُل : ايقٟ يٛ نإ بعـ قُـ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ْب٢ يهإ ٖٛ

 .إ٪ٌَٓ عُُل بٔ اـٛاب كٓٞ اهلل عٓ٘ ٚأكٓاٙ
ََٛز إوًٌُ ايّٝٛ إٍ ايٛسـ٠  ٚايتُاهو؛ يٝوتعٝـٚا ٖٝبَتِٗ، َا ٜأِس

ـَِٖ، ٜٚوذلٓؿٚا ََِٓب ايلٜاؿ٠ ٚايوٝاؿ٠ ٚبقيو . ٜٚبٓٛا ف
ٍٖ عٔ سلَاتِٗ،  ٚسـٙ ٜـؾعٕٛ ا٭عـا٤ عٔ ؿٜاكِٖ، ٚايق

ـٓ  ٜٚٛلؿٕٚ ايٝٗٛؿ اـبجا٤، ٚايًِٝبٌٝ اؿاقـٜٔ، ٚإٌلنٌ ا٭ً
عـا٠ٟٚ يًقٜٔ آَٓٛا عٔ ب٬ؿِٖ؛ ٭ِْٗ مل ٜٗذُٛا عًٝٗا، ٚمل 

ٜٛغًٛا ؾٝٗا إ١٫ ٭ْ٘ غابت ايٛسـ٠ عٔ ُؿِٗ، ٚت٢ً٬ َؿّٗٛ 
ـٚؿ . اؾوـ ايٛاسـ ٗ فتُعِٗ إٕ اؿٖر بهٌ ًعا٥لٙ َٚٓاهه٘ َُٜذ

٢ٖٚاُؿٖا،  ٗ اؿاٚز ٖقا إع٢ٓ ايهلِٜ، ُٚتَقنِّل ًعاُب َه١ ٚ
ٚبٛشا٩ٖا ٚهًٗٗا إٔ ايٛسـ٠ إِا تتشكل بايعكٝـ٠ ايِشٝش١، 
ٚاإله٬ّ ا٭ٌُٝ، ٚتٛسٝـ اهلل، ٚآتباع هٝٓـْا كهٍٛ اهلل ٢ًُ 

اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ٚاهتشٔاك هرلت٘ ٗ نٌ َٔ ايكٍٛ ٚايؿعٌ، 
ٕٓ هرلت٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ . ٚايتِلف ٚاؿلن١ ٚايوهٕٛ إ

َِ ايٛلَٜل إٍ ٖقٙ ايٛسـ٠ اإلّا١ْٝ،  ٖٞ ا٭ػل٣ ُتَعِِّ إوً
َََُٓع إعذن٠ٜ  ٚا٭ػ٠ٛ اإله١َٓٝ٬؛ سٝح إْ٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ 
َُٚج١ًٜ ٗ ُٓع ايت٬سِ ايٛثٝل بٌ ايعلب ايقٜٔ ناْٛا  ايهدل٣ إَٝت

َٔلَب إجٌ ٗ ايؿلق١ ٚا٫ػت٬ف، ٚايتٌلفّ ٚايٌتات، 
ٚػٛض اؿلٚب ايـ١َٜٓٛ عدل هٓٛات ط١ًٜٛ ٭هباب تاؾ١ٗ 

َٚاع٣ هاق١ٛ، َـؾٛعٌ بايعِبٝٓات ايكب١ًٝ، ٚإؿاػل ايعٌا٥ل١ٜٓ . َٚؿ
إٕ ايلهٍٛ ا٭َٞ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ غًك٘ ايعِٛٝ، ٚسًُ٘ 
ُٓل  ايعـِٜ ايٓٛرل، ٚعكٝـ٠ اإلّإ اييت غلهٗا ٗ قًٛبِٗ، َٚع

دقٚكٖا ٗ ُـٚكِٖ، أفاب ايعكبات ن٤ًٗا ٚاػتِل إواؾات 
ايبعٝـ٠ ٗ مَٔ أقِل أقلب إٍ اـٝاٍ، ؾِاكٚا إػ٠ٛ أًكا٤ 

ٜتكازلٕٛ نٌ ٤ًٞ ٗ اؿٝا٠، ٜٚ٪ثلٕٚ ع٢ً أْؿوِٗ ٚيٛ نإ 
 .بِٗ ػِا١ُ

إوًُٕٛ ايِاؿكٕٚ عٔ اؿر َٚٓاهه٘، َٚه١ إهل١َ ًٚعابٗا، 
ٚإـ١ٜٓ إٓٛك٠ ٚكسابٗا، ٚايبٝت ايعتٝل، ٢َٓٚ ٚعلؾات، 

ٚإنؿيؿ١ ٚإٌعل اؿلاّ، ٚعٔ َعاْك١ ٦َات اٯ٫ف َٔ إػٛاِْٗ 
َٔ ًت٢ ا٭يٛإ ٚا٭علام، يكاؿكٕٚ ع٢ً إعاؿ٠ ايتذلب١ ٚتهلاك 
احملاٚي١ ٗ َتَبٓٚٞ تًو ايٛسـ٠ إٛسـ٠ إت١ٓ٬ إتٌابه١، ايكا١ُ٥ 
ع٢ً أهاي ايعكٝـ٠ ايِشٝش١، ُٚـم ايعنا٥ِ، ٚسؤ ايٓٛاٜا، 

ٌٓ إعاْٞ  ًٚؿاؾ١ٓٝ ايٓؿٛي، ٚػًٖٛا َٔ ايػٍ ٚاــٜع١، ٚن
 .اؾا١ًٖٓٝ، ٚا٭ٖٛا٤ ايٌٝٛا١ْٝ

٢َِ، ٚاؿاٗز أسٛز َا ٜهٕٛ  ِْ بـكٚي ٫ ُتِش اؿٗر إدلٚك َنؿس
ًَٓٗا ٚايعٌُ بٗا ٚتلْتٗا ٗ ٚاقع سٝات٘ ٚٗ  إٍ اهتٓباطٗا ٚتأ
اجملتُع سٛي٘، ٚع٢ً كأهٗا ايٛسـ٠ اإلّا١ْٝ، ٚا٭ػ٠ٛ ايكا١ُ٥ 

ع٢ً ايعكٝـ٠، ٚتٛسٝـ اهلل، ٚاتباع ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٚايورل٠ 
احملُـ١ٜٓ إجاي١ٝ، اييت ن٥ًٗا ؽتِل ٗ ْبق ايؿلق١، ٚادتٓاب 
ا٫ػت٬ف، ٚتبين ا٥٫ت٬ف ٚايت٬سِ، ع٢ً أهاي اإلّإ، 

ايٛسـ٠ اييت ُجًت ٗ نٌ َٓاهو اؿر . ٚتعايِٝ ايكلإٓ
ٚأسهاَ٘ طٛاٍ ٖقٙ ا٭ٜاّ إباكن١ اييت ًٚت تتشلى ؾٝ٘ َورل٠ 

ُِٗ َع بعض ٗ ايٌعا٥ل  َِ ؾٝٗا اؿذُٝر بعٔ اؿر اييت َت٬َٜس
ٚإٌاعل، ٚإٛٗل ٚإؼدل، ٚايٌهٌ ٚإع٢ٓ، ْٚٝع ايتِلؾات 

ٚا٭عُاٍ، اييت ١ًٚٛا َتكٝـٜٔ بٗا، ٚإتشلنٌ ٗ إطاكٖا، ٗ يق٠ 
ايٛادُب إٔ ٜعٝٗا اؿآز بعـ عٛؿت٘ . إّا١ْٓٝ، ٚنٝؿ١ٓٝ تعٓبـ١ٜٓ كا٥ع١

َٔ اؿر طٛاٍ سٝات٘، ٜٚتقنلٖا ٗ َٛاقؿٗا نًٗا َاؿاّ سٝ٘ا، 
ِّؿٗا ًِٕش١  َٛ َٚدَعًٜٗا س١ٟٖٝ َا١ًٟٝ بكـَٝٗا، ٚؿاؾع١ٟ بٝـٜٗا، ُٜٚ

اإله٬ّ، ٚبٓا٤ اجملتُع إوًِ إتُاهو، ُٚٓاع١ ا٭١َ ُٚٝاغتٗا 
ًٓ بٗا اهلل تعاٍ ع٢ً إوًٌُ ٗ ايٛسٞ  ٗ بٛتك١ ايٛسـ٠، اييت اَ

ـّا با٭ػق  ايقٟ أْني٘ َٔ ؾٛم ايوبع زلاٚات، ٚأَل أَّلا َ٪ن
. بٗا، ٚايعٓض عًٝٗا، ٚعـّ ا٫ْو٬ؾ َٓٗا َُٗا ناْت اؿاٍ

ٖٞ بٗقٙ إٓاهب١ ٜـكى  َٚٔ ٜتأٌَ ايِٝاغ١ ايكلآ١ْٝ ٚايتعبرَل ايلٓباْ
ـَ ايقٟ أكاؿٙ اهلل تعاٍ بٌإٔ ايتُٓوو بٗقٙ ايٛسـ٠  ايتأنٝ

ٖٔ إ٤٫٢ $: اإلّا١ْٝ ُُُٛت ٫َٜٚ َت  ٔ٘ ََُٓٛا اٖتٝكٛ اهلٜل َسٖل ُتكٔت َٔ آ َٗا اي٤ٔقِٜ ٜٜأٜٗ
َٚاِفٝنُلٚا  ٖٚ ٫ٜ َتٜؿٖلٝقٛا  ُّٔٝعا  ٢ٌ اهلل َد ُُٛا ٔبَشِب ِٔ َٚاِعَت  َٕ ُُٛ َُِؤً  ِِ ُِْت َٜٚأ

 ِِ َُِبِشُت ِِ ٜؾٜأ َٔ ٝقًٝٛٔبٝه ِٝ ـَ َب ـَا٤ّ ٜؾٜأي٤ ِِ أِع ُِٓت ِِ إ٢ِف ٝن ِٝٝه ََُت اهلٔل َعًٜ ِْٔع
َٗا ِٓ َٔ  ِِ َٔ ايٖٓاك٢ ٜؾٜأِْٜكَقٝن َٚ ًَٜؿا ُسٞؿَل٠ٕ  ِِ َع٢ًٜ  ُِٓت َٚٝن َٛاّْا  ٘ٔ إ٢ِػ َُٔت # ٔبِٓٔع

 23الباقية في صفحة (.103-102/آٍ عُلإ)
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 أكؿٚغإ ك٥ٝى تلنٝا 

 و٢ٝ ٜٛهـ ايٓـٟٚ: بكًِ 
 
 
 
 
 
 

 !إْ٘ أعِٛ ٚمٜل ٗ ايعامل اإله٬َٞ.. ْعِ 
إٕ ا٭١َ ! كدب طٝب أكؿٚغإ! إْ٘ ك٥ٝى ٚمكا٤ تلنٝا

اإله١َٝ٬ تؿتؼل بٌؼِٝت٘ ايع١ُٝٛ ٚهٝاهت٘ اإله١َٝ٬ اؿه١ُٝ 
 ............ !َُٖٚٛ٘ ٚغَُٛ٘ يٮ١َ احملُـ١ٜ

 ! تعايٛا ٜا أسبيت ْكٛـ بعض اينٖلات َٔ ٖقٙ اؿـٜك١ ايػٓا٤
ٚإل٢ٓ ! ا٭طؿاٍ ِٜلػٕٛ! سُٛلت غن٠، ٚاًتـ اؿِاك

ٚايعامل إتُـٕ ْاٚل هانت نأْ٘  !ٚايٓوا٤ ٜوتػجٔ! ٌٜتهٕٛ
مٔ َعهِ ، !س٦ٕٓٝق زلعٓا ُٛت٘ اؿنٜٔ إتذًذٌ! ًٝٛإ أػلي

، ! ثِ ٖٛ أكهٌ هؿ١ٓٝ تلنٝا إٌٗٛك٠ َا ٗ َلَل٠،!ٜا أٌٖ غن٠
 14تكلٜبا )ست٢ اهتٌٗـ بعض كداشلا ! ٚكأٜٓاٖا إٔ تِاب

ئ تٗـك ٖقٙ ايـَا٤ : ؾوُعٓا َل٠ أػل٣ م٥رلٙ! (ًؼِا تلنٝا
يٝوت ؿَا٤نِ !! ايـّ بايـّ! اينن١ٝ ايٛٝب١ ا٫ْوا١ْٝ ٜا اهلا٥ٌٝ

 !!أغ٢ً َٔ ؿَا٤ْا
إْ٘ كدب طٝب أكؿٚغإ، ايٛيـ ايعنٜن اؿبٝب ايٓا٧ً ٗ سٞ 

 !ايكاهِ باًا ٚإذلعلع ٗ أهل٠ ؿ١ٜٝٓ َتٛآع١ َجكؿ١
بعـ ٖقٙ ايٛؿٛي١ إ٪١َٓ إجكؿ١ ا١ٓ٦ُٕٛ بـأ ايٌاب أكؿٚغإ ؿكاه١ 

ؾهإ إعتِِ با٭ؾهاك ايِشٝش١، ! ايجا١ْٜٛ ثِ ايعاي١ٝ ثِ اؾاَع١ٝ
ٚإا٥ٌ إٍ ا٭ػ٬م ايعاي١ٝ، ايِاعـ إٍ ايك١ُ ايٌاك١، إتـكي 

 !"نل٠ ايكـّ"إتعُل اجملتٗـ، نقيو اي٬عب إاٖل ايٌٗرل بع 

ٖٚٛ اًذلان٘ ! ثِ دا٤ ؿٚكٙ اؿاهِ! ثِ دا٤ ؿٚكٙ ايجاْٞ
ٚنإ شلا عاق٬ ؾاُٖا بٌ َتُتعا ! ٚدـٜت٘ ٗ ايوٝاه١ ايذلن١ٝ

ٚأْاك ي٘ ايٛلٜل إٍ ايوٝاه١ ايلًٝـ٠ اشلاؿؾ١ أهتافٙ ٗ ! َوتُتعا
 !لِ ايـٜٔ أكبهإ: ايوٝاه١

 !ٖهقا ٌْأ أكؿٚغإ
 !ٖهقا تعًِ أكؿٚغإ

 !ٖهقا يؿت ا٭ْٛاك إيٝ٘ أكؿٚغإ
 !إْ٘ ايّٝٛ ًعاك ايؿؼل يٮ١َ اإله١َٝ٬
 !إْ٘ ايّٝٛ أسب ُـٜل يًبٌل١ٜ ْعا٤

عنٍ ايل٥ٝى قُـ َلهٞ بػرل سل، ؼت َ٪اَلات غلب١ٝ أٚكب١ٝ 
ؾش٦ٓق َٔ ٚقـ َٛقـ ايعاؿٍ ! هعٛؿ١ٜ إَاكات١ٝ ٌَذلن١

إِٓـ َٔ َلهٞ ٚاإلػٛإ َِٚل؟ إْ٘ أٜٔا كدب طٝب 
يٛ ههت ايعامل نً٘ ئ : ست٢ قاٍ بهٌ ُلاس١! أكؿٚغإ
إٕ َلهٞ ٖٛ ايل٥ٝى !! ئ أنٕٛ ًٝٛاْا أػلي! أههت

 !!ا٫ْك٬ب ايعوهلٟ ئ ْتكبً٘ أبـا! ايٌلعٞ يع َِل
ٖٚهقا ْل٣ أكؿٚغإ إٔ ٜكـ َٛقـ ايعـٍ ٚاإلِْاف َٔ 

 !هٛك١ٜ ٚك٥ٝوٗا بٌاك ا٭هـ بٌ ٗ نٌ فاٍ ي٘ ؿٚك قٛكٟ ٖاّ
 !أطاٍ اهلل بكا٤ى ٜا أكؿٚغإ

 !أنجل اهلل َجًو ٜا أعِٛ ك٥ٝى ايٛمكا٤
 !إٕ ا٭١َ احملُـ١ٜ بأَى اؿاد١ إٍ أَجايو

ٚقـ سٌِ أكؿٚغإ . ؾام كدب طٝب أكؿٚغإ ٗ ا٫ْتؼابات اييت دلت قبٌ ًٗٛك، ٚ ٖقٙ ا٫ْتؼابات قـ ًُٜٛ٘ اٍ ايل٥اه١   
َٔ أُٛات ايٓاػبٌ يٝهٕٛ بقيو أق٣ٛ ًؼ١ِٝ ٗ ايب٬ؿ ػ٬ٍ ٔى هٓٛات َكب١ً؛ َـ٠ تٛيٝ٘ ك٥اه١ ايب٬ؿ،   Q.4ع٢ً

 هٓٛات ٚنإ أسـ ايٌٗٛؿ ع٢ً مٚاد٘ ك٥ٝى 6أٓـ بٛكام ٚلِ ايـٜٔ ب٬ٍ، ايقٟ تنٚز قبٌ :  أبٓا4٤إلكؿٚغإ َٔ مٚدت٘ 
 هٓٛات، ٚزل١ٝ اييت تـكي ٗ 4إهلا٤، ٚي٘ َٓٗا سؿٝـإ أندلُٖا عُلٙ : ايٛمكا٤ ا٫ٜٛايٞ، هًٝؿٝٛ بليوهْٛٞ نُا ي٘ إبٓتإ أٜٔا
 . هٓٛات ُٓع ايٛايبات َٔ اكتـا٤ اؿذاب ٗ إـاكي ٚاؾاَعات7اي٫ٜٛات إتشـ٠؛ ٭ٕ ايب٬ؿ اييت ٜلأي سهَٛتٗا َٓق 

 قبٌ أٜاّ نتبت أْا َكاي١ قِرل٠ .أَا ٚايـ٠ أكؿٚغإ، ؾازلٗا تٓنٌٜ، ٖٚٞ َا مايت ع٢ً قٝـ اؿٝا٠ َٚعت١ً ايِش١ َلض ايكًب    
 و٢ٝ ٜٛهـ ايٓـٟٚ               :، ٚإيٝهِ إكاي١"اؿلا٤"سٍٛ ٖقٙ ايٌؼ١ِٝ ايوٝاه١ٝ ايٓادش١ اؿبٝب١، أك٣ إٔ أٌْلٖا يكلا٤ 
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 !ه٬ّ عًٝو ٜا أكؿٚغإ ٜا أغ٬ْا
 !اهلل َعو وؿٛو

٢. 
قـ ؼـثت ! إْ٘ أكؿٚغإ، أعِٛ قا٥ـ َٔ قاؿ٠ إوًٌُ.. ْعِ 

إٕ ايه٬ّ وًٛ ٚوًٛ َع ! سٛي٘ أَى ٚهأؼـخ ايّٝٛ أٜٔا
 !أَجاٍ ٖ٪٤٫ ايهباك

بعـ هكٛٙ اـ٬ؾ١ ايعجُا١ْٝ َٔ ػ٬ٍ إ٪اَل٠ ايهدل٣ اي١ِْٝٛٝٗ 
ا٫لًٝن١ٜ َا ٚدـت تلنٝا ًؼ١ِٝ هٝاه١ٝ سه١ُٝ كاًـ٠ 

َلًـ٠ َجٌ لِ ايـٜٔ أكبهإ ٚتًُٝقٙ ايوٝاهٞ ايلًٝـ ايوٝـ 
طًعا ٗ زلا٤ تلنٝا ! إُْٗا لُإ َتٮي٦إ! كدب طٝب أكؿٚغإ

٫ ًو ايّٝٛ ايقٟ لض ؾٝ٘ ا٭هتاف لِ ! ايوٝاه١ٝ اإله١َٝ٬
ايـٜٔ أكبهإ ٗ ا٫ْتؼاب ٚأْتؼب ك٥ٝوا يًٛمكا٤ نإ َٜٛا 

ٚأقٍٛ نقايو بهٌ سنٕ إٔ ايّٝٛ ايقٟ اتِٗ  !تاكىٝا ٌَٗٛؿا
ٚيهٔ ٖقا ! ؾٝ٘ أكبهإ ٚعنٍ نإ َٜٛا ًَُٛا َوٛؿا با٥وا

اي٬ّٛ مل ٜوٝٛل ع٢ً ا٭تلاى ا٭ػٝاك ايدلك٠ بٌ طًع ايٓٛك 
دا٤ أكؿٚغإ ؾتػرل نٌ  !إْ٘ أكؿٚغإ! إتٮي٧ ايٛقاؿ ايٖٛاز

 !تػرلت اؿٝا٠ ٚتػرلت ايوٝاه١! ٧ًٝ
 !َٔ ٓٝل إٍ هع١
 !َٔ دٛك إٍ عـٍ
 !َٔ ٬ّٚ إٍ ْٛك
 !َٔ تلؿ إٍ تلم

 !َٔ نواؿ إٍ كبض
! ايعـٚ َذلبّ، ٚيهٔ اؿه١ُ ا٭كؿٚغا١ْٝ أق٣ٛ ٚأسهِ.. ْعِ 

 !ؾٌٜٛ يًعـٚ إذلبّ
 !أ٢ُٓ يو ٜا أكؿٚغإ قٝاؿ٠ كًٝـ٠ غايب١ بهٌ سه١ُ ٚؿق١

 !!ؾا٫ْتِاك سكو! إْو تِٓل اؿل
  !!ؾاي٬ّٛ َتبـؿ! إْو َع ايٓٛك

 !بإفٕ اهلل! ؾايؿذل٠ اـ١ْٛ آؾًٕٛ غاكقٕٛ! إْو َع ايدلك٠ ايهلاّ
٣. 

ٌٖ أػٛأ أكؿٚغإ سُٝٓا ٚقـ ٖقا إٛقـ َٔ  !أسبا٥ٞ ٗ اهلل
 َِل ٚقُـ َلهٞ؟

ٖهقا ٜكـ إوًِ ! إٕ ٖقا إٛقـ ٖٛ َٛقـ اإله٬ّ! ن٬
 !ايٌذاع

أٟ فْب اكتهب قُـ َلهٞ ست٢ عنٍ ٚسبى؟ ثِ أٟ دلّ 
أكتهب كداٍ َلهٞ َٚ٪ٜـٚٙ ٗ كابع١ ايعـ١ٜٚ ٚاي١ٔٗٓ 

 ٚكَوٝى ٚا٫ؼاؿ١ٜ ٚاؿلي اؾُٗٛكٟ؟
 ...ست٢ طلؿٚا

 ....ٚدلسٛا
 !....ٚقتًٛا؟

 ..... بأٟ فْب قتًٛا؟
 .... بأٟ دلّ ؾٔٛا؟

ٚمل ًٜتؿتٛا ! إٕ ا٫ْك٬بٌٝ مل ٜلٓٛا ايِػاك ٚمل ٜلؾكٛا إٍ ايهباك
 !إٍ سلَات ايٓوا٤

ٚا٭َل ايعذٝب إٔ ك٩ها٤ ٚأَلا٤ ًَٚٛى ايعلب مل ٜبهٛا ع٢ً 
بٌ ! ههتٛا ٚػلُٛا! بٌ ٚقؿٛا َٛقـ اـٝا١ْ ٚاؾي! ايٌٗـا٤

أثبت ايتشكُٝل إٔ إًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ ٚاٯَاكات ايعلب١ٝ 
 ! إتشـ٠ يعبتا أهٛأ ؿٚك توتشٝٞ َٓ٘ ا٫ْوا١ْٝ

 !إٕ ا٭١َ احملُـ١ٜ ٫ تػتؿل أبـا ٖ٪٤٫ اـ١ْٛ اؾب١ٓ إٓاؾكٌ
أطًت ايه٬ّ ٗ َِل ٚتلنت أعِٛ ُـٜكٗا ! أزلٝشهِ عقكا

 !ٚيهٔ إٓاهب١ ٚآش١ دـا! أكؿٚغإ
إٕ أكؿٚغإ مل ٜذلؿؿ عععع ٚيٛ يًش١ٛ عععععع إٔ ٜكـ ظاْب 

إِلٌٜ اإلػٛاٌْٝ إؼًٌِ إعتٌُِ إتٛاٖلٜٔ أطؿا٫ 
إْ٘ أب٢ً ٗ ٖقا اجملاٍ ! ًٚٝٛػا، ُػاكا ٚنباكا، كدا٫ ْٚوا٤

إْ٘ َع ايٌلع١ٝ ! ب٤٬ سوٓا ٚٚقـ َٛقؿا ٬ْٝ سهُٝا َجايٝا
 اييت ٓشٝت ٭دٌ "أزلا٤ ايبًتادٞ"إْ٘ َع ! ٚايٌلع١ٝ َع َلهٞ

! َع اإله٬ّ.. إْ٘ َع اؿل ! ايٌلع١ٝ، بلُا١ُ ايػـك٠ اـ١ْٛ
وب أه٠ٛ ايٓيب ! إْ٘ يٝى بعلبٞ ٚيهٓ٘ وب ايعلب١ٝ ْٚبٝٗا

٫ٚ ! ٚبٗقا اؿب ٖٛ ٫ ٜوتشٝٞ إٔ ٜتهًِ عٔ اؿل! ٚكهايت٘
إْ٘ َٓاُل اؿل ٗ  !إْ٘ َع ايٌلع١ٝ ٗ َِل! ىاف ي١َٛ ٥٫ِ

إْ٘ ! إْ٘ أكؿٚغإ! إْ٘ أُـم قا٥ٌ ٗ نٌ َٓاهب١ ٚفاٍ! ؾًوٌٛ
 !نقايو نٌ أكؿٚغإ ٗ نٌ مَإ َٚهإ! و٢ٝ ّٚٛت يًشل

  !يو َٓا أندل ًهل ٚأعِٛ تكـٜل! ؾو٬ّ عًٝو ٜا أكؿٚغإ
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 ايًػات تكوِٝ ٗ ْاقـ٠ قلا٠٤: ا٭ػل٣ ايًػات ع٢ًُٖٚٝٓتٗا ايًػ١ ايعلب١ٝ عا١ٕٝ 
داهِ عًٞ داهِ / ا٭هتاف ايـنتٛك
اؾاَع١ اإله١َٝ٬ بإـ١ٜٓ إٓٛك٠، ايوعٛؿ١ٜ/ َعٗـ تعًِٝ ايًػ١ ايعلب١ٝ يػرل ايٓاطكٌ بٗا

 إًؼّ
ٜٓاقٍ ٖقا ايبشح َوأي١ دٖٛل١ٜ، ٚع٢ً غا١ٜ َٔ 
ا٭١ُٖٝ، ؽّ َوأي١ تكوِٝ ايًػات، ٕعلؾ١ عُا إفا نإ 

ٚفيو َٔ ػ٬ٍ . تكوُٝٗا إٍ ث٬خ ؾِا٥ٌ يػ١ٜٛ هًُٟٝا أّ ٫
أٚغوت يٛؿٜٚو : َٓاق١ٌ آكا٤ ايعًُا٤ ا٭ٚكبٌٝ، َٔ أَجاٍ

ٚتبٝٓٔ يٓا مٜـ . ًًٛتنك َٚانى َٛيل ٚغرلُٖا ٗ ٖقٙ إوأي١
ايكلآ١ْٝ ايهل١ّ، : ٖقا ا٫ؿعا٤ ٚب٬ْٛ٘، َٔ ػ٬ٍ ا٭ؿي١ ايـاَػ١

. ٚايًػ١ٜٛ ٚإاؿ١ٜ، ايواطع١ هٛٛع ايٌُى ٗ ٚٓض ايٓٗاك
ايعلب١ٝ : ٚاٖتٔض يٓا إٔ ايًػات ؾًِٝتإ ٫ ث٬خ، ُٖا

ـٓه١ ٚا١ُٕٓٝٗ ع٢ً غرلٖا َٔ  ّٓ ايًػات إك ٚايوَٛل١ٜ، ؾايعلب١ٝ أ
ٚايوَٛل١ٜ أّ ايًػات ا٭عذ١ُٝ، أٚ . ايًػات، َا ؾٝٗا أػٛاتٗا

ٚإٕ أٍُٛ ْٛل١ٜ تٌَٛوهٞ ايًػ١ٜٛ تعٛؿ . ايًػات غرل إكـه١
يًٓشٛ ايعلبٞ، ٚبايتايٞ، ؾإْ٘ مل ٜأت ظـٜـ ٗ عًِ ايًػ١، بٌ إٕ 
ايٓشٛ ايعلبٞ مٛ عإٞ، طٓبك٘ تٌَٛوهٞ ع٢ً ايًػ١ اإللًٝن١ٜ، 

ٚعٔ اإللًٝن١ٜ أػقت باقٞ ايًػات ٗ ايعامل، نُا إٔ ايًػ١ مل 
تكتِل ع٢ً اإلْى ٚاؾٔ ٚسـُٖا، بٌ اؿٝٛاْات ٚاؾُاؿات، 

ايك٠ٛ : ٚنٌ َا ػًل اهلل ي٘ يػ١، َٚٔ ُؿات ايًػ١ ايعا١ٕٝ
ايوٝاه١ٝ ٚايعوهل١ٜ ٚا٫قتِاؿ١ٜ، ٚايجبات ٚا٫هتُلاك ٚعـّ 

ايتػرل َٔ سٌ إٍ آػل، باإلٓاؾ١ إٍ ايوُٛ ايلٚسٞ ٚايؿهلٟ، 
 .أٚ كاطب١ ايعكٌ ٚايكًب َعٟا

، اشل١ُٓٝ، ايًػ١ايعلب١ٝ، عا١ٕٝ، : ايهًُات إؿتاس١ٝ
. قلا٠٤ْاقـ٠، 

Abstract 
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Languages 
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This research discusses an 

important matter, which deals with the 

dividing of languages into three 

families, to know its truth or not, 

through a discussion of European 

scholars ideas, for example, August 

Ludwig Schlotzer, Max Muller and 

others. We have found that, the 

falseness of western scholars ideas, 

through the Quranic verses as well as 

linguistics evidences.  We have shown 

that, the languages are two families only 

not three, these are: Arabic and 

Sumerians. Arabic is a mother of the 

Holy languages and it has overpower of 

the other languages, while Sumerians 

one, is the mother of other foreign 

languages. In terms of Chomsky, has 

not bring any things new to linguistics, 

that's mean, Arabic grammar is a 

global one, and Chomsky has applied it 

into English language, and form English 

was distributed into other foreign 

languages all over the world.  The 

language is not only for human beings 

and Jinns, but animal and soils, such as; 

mountains, skies, earths, stones and 

every things whose Allah's S.W.T 

created it have languages as well. The 

language which to be a global one needs 

not to have only an army-politic and 

economic powers, but also has to be 
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unchangeable and it should have a 

highness of spiritual and thought 

factors.     

Keywords: Arabic, universality, 

language, supremacy, critical, reading. 
إكـ١َ 

 :ٖٞ ،ك٥ٝو١ ؾِا٥ٌ ث٬خ إٍ تٓكوِ ايًػات بإٔ ا٫عتكاؿ ٜوٛؿ
 َٔ أٍٚ ٚنإ. (ٚايٛٛكا١ْٝ ،أٚكب١ٝ-  ٚاشلٓـٚ ايوا١َٝ،)

 ايعامل: ؿٜين أهايع٢ً  ،ايًػات ايوا١َٝ ًَِٛض اهتؼـّ
 عٓـ ،1781ّ عاّ  ٚفيو،Schlotzer ًًٛتنك :ايُٓواٟٚ

ايِْٓٛ  ٚبعض ايعدل١ٜ ٚيػت٘ ،ايكـِٜ ايعٗـ نتاب ؿكاهت٘
، 1ٖع، ز1380؛ عًٞ، 65ّ، ْ 2005هًُٝإ، ) اٯكا١َٝ

؛ 360 -329ّ، ْ 1987 َٚا بعـٖا؛ هٛه١، 222ْ 
 قب٫ٟٛ ٗ  ٖقا إًِٛضٚيكٞ، (هؿل ايتهٜٛٔ، اإلُشاغ ايعاًل

ٚقـ ٚٔ .  ٚأُبض َو١ًُ ٫ ؾهاى عٓٗا،ا٭ٚهاٙ ايًػ١ٜٛ ايعا١ٕٝ
ًًٛتنك إٔ إتهًٌُ بٗقٙ ايًػات ٜٓشـكٕٚ أ٬ُٟ َٔ دـ ٚاسـ 

 ،ٖٛ هاّ بٔ ْٛغ، َعتُـٟا ٗ فيو ع٢ً َا ٚكؿ ٗ هؿل ايتهٜٛٔ
، عٔ أْواب ْٛغ ٚأ٫ٚؿٙ (٠اايتٛك)َٔ أهؿاك ايعٗـ ايكـِٜ 

ِٓ  يػات ْوٌ هاّ بايًػات ٣ايج٬ث١ هاّ ٚساّ ٜٚاؾح، ؾو
 ٚقـ ٚقعت ايتو١ُٝ َٛقعٟا ،ايوا١َٝ ٚإتهًٌُ بٗا بايواٌَٝ

سوٟٓا ٗ ْؿٛي ايباسجٌ ٚايًػٌٜٛ، ٫ٚهُٝا ا٭ٚكبٌٝ َِٓٗ، 
 ٚ٭ْٗا ت٪نـ َا دا٤ ٗ ايهتاب إكـي ايقٟ ٜكلأٙ ؛يوٗٛيتٗا

 تػق ٚأكتًـ أكدا٤ إعُٛك٠،ٙ ٗ ٕٚايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣ ٜٚكـي
 ٚاهتؼـَت َٔ قبٌ  ٚايقٜٛع،ايتو١ُٝ طلٜكٗا ٗ ا٫ْتٌاكٖقٙ 

أْ٘ أُبض َٔ  ست٢ ، ٚا٭داْب ع٢ً سـ هٛا٤،ايباسجٌ ايعلب
إٔ ٜٓاقٍ ؿق١ ايتو١ُٝ َٚـ٣ عًُٞ ٭ٟ باسح اؿلز َهإ 

َٛابكتٗا يًُعًَٛات ايتأكى١ٝ إتٛؾل٠ عٔ تأكٜؽ إٓٛك١؛ ٭ٕ َجٌ 
ْتا٥ر تتعاكض َع َا دا٤ ٗ ايهتاب هؿل عٔ ٖقٙ إٓاق١ٌ قـ ت

َٚع فيو، ؿعا عـؿ َٔ ايباسجٌ .  ع٢ً ايلغِ َٔ ؼلٜؿ٘إكـي
 ايعلب ٚغا١ُ ايعلاقٌٝ إٗتٌُ بايـكاهات ايتأكى١ٝ ٚايًػ١ٜٛ

، ْ 1ٖع، ز1380؛  عًٞ، 65ّ،  ْ 2005، يُٝإي)
؛ 64- 63 ّْ، 1973 َٚا بعـٖا؛ باقل، ٚغرلٙ، 225

؛ عبـ 100-98  ّْ، ايكوِ ا٭ٍٚ،1978 هًُٝإ،
 ّ،1981؛ ا٭ٓـ،  َٚا بعـٖا44 ّْ، 1979ايٖٛاب، 

، َٓق هٓٛات عـ٠ إٍ ٓلٚك٠ إعاؿ٠ ايٓٛل ٗ ٖقٙ (3ْ
ايتو١ُٝ ٗ ٤ٛٓ ايـكاهات ايتأكى١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚا٭ْجلٚبٛيٛد١ٝ 

 عـّ ثبٛت ساي١ ٗشلقا إًِٛض  بـ١ًٜ تو١ُٝ إهاؿ ٚإٍ اؿـٜج١،
. ايكـ١ّ ايتو١ُٝ ؿق١

َٚاهلٝل ﴿: ع٢ً َبـأ إٌان١ًٚ ُِٝهُل اهلل،  ََٜٚ  َٕ ُِٝهُلٚ ََٜٚ
﴾َػُِٝل إٜأنل٢ِٜٔ

ـَٟا﴿: ، ٚقٛي٘() ِٝ ـُ ٜن ِٝ َٜٚأٔن ـَٟا  ِٝ َٕ ٜن ـُٚ ِِ َٜٔهِٝ ُٗ ﴾إ٢ْٖ
() .

 ؾًِٝتٌ إٍ ايًػات ّٟتكى ْٚعٝـ ،ايتكوِٝ ٖقا ْلؾضؾإْٓا 
 ٚؾُٝا. أٜٟٔا ؿٜين أهاي ع٢ًك٥ٝوتٌ ٫ ثايح شلُا، ٚ يػٜٛتٌ

  .ٚقٛت٘ ايلأٟ ٖقا ٚٚدا١ٖ ،اؾـٜـ يًتكوِٝ ك٩ٜتٓا ْبٌ ًٜٞ
ٚقبٌ إٔ نٛض ٗ ٖقا ايتؿٌِٝ، ْٛٓؿ إٔ ْٓٓب٘ إٍ 

 :سكٝك١ َ٪ٓؿاٖا إٔ ٖقٙ ايؿهل٠ دا٤ت َٔ ػ٬ٍ َا ًٜٞ
مٜـإ عًٞ : ايتوا٫٩ت إتهلك٠ يٮهتاف ايـنتٛك- 
نٝـ ُتِٖٓـ ايًػات ا٭ٚكب١ٝ َع ؾ١ًِٝ ايًػات : داهِ، سٍٛ

اشلٓـ١ٜ ٚايؿاكه١ٝ؟ عًُٟا بإٔ اشلٓـ ٚؾاكي تؿٌِ بُٝٓٗا ٚبٌ 
أٚكبا ايب٬ؿ ايعلب١ٝ، ٚايٌعٛب اييت ناْت تكٛٔ ٖقٙ إٓاطل 

ايولٜإ ٚاٯكاٌَٝ ٚا٭ناؿٌٜ ٚغرلِٖ، ِٖٚ ٜٓتُٕٛ يًعا١ً٥ : َٔ
 . ايًػ١ٜٛ ايعلب١ٝ ْؿوٗا

 بٌَتٓٛع١  تكاب١ًٝ ؿكاهاتعـ٠  ايباسح إدلا٤- 
، ٚؿكاهات ٗ ؼًٌٝ ٚايؿاكه١ٝ ٚايذلن١ٝ ٚإايٝن١ٜ ايعلب١ٝ

 .()ا٭ػٛا٤ ي٬ًٛب غرل ايٓاطكٌ بايعلب١ٝ
23ايباق١ٝ ٗ ُؿش١ 

                                                 

. 30:  شورة األنفال– ()
. 16-15:  شورة الطارق– ()
. للباحثقائنة املصادر واملراجع ، انظر – ()
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سكٛم إلأ٠ ٗ اإله٬ّ عدل اؿٝا٠ ايعا١َ ٚايوٝاه١ٝ 
 أبٞ ايٌلِٜ ٖاكٕٚ ايلًٝـ ايٌرلٜٓؿٛكٟ: بكًِ

.ا٭هتاف باؾاَع١ احملو١ٝٓ ًٛك٥ٞ غٗات، نٓا٥ٞ غٗات، هًٗت، بٓػ٬ؿٍٜ
اؿُـ هلل ٓـ ايٌانلٜٔ، ٫َعكب ؿهُ٘ ٫ٚ كآؿ ٕا قٔاٙ، 

ٚاي٠ًِٛ ٚايو٬ّ ع٢ً هٝـْا قُـ إبعٛخ ك١ٓ يًعإٌ ٖٚاؿٜا 
.                                                                                           يًٓاي أْعٌ ٚعًٞ آي٘ ُٚشب٘ َٚٔ هًو ْٗذ٘ إٍ ّٜٛ ايـٜٔ

ؾكـ ناْت إلأ٠ قـّا عٓـ أغًب ايٌعٛب ٚقبٌ بنٚؽ : أَا بعـ
ؾذل اإله٬ّ ايعِٛٝ ك١ٖٓٝ ايعٌُ ٗ َٓنٍ أهٝاؿٖا ايلداٍ، 

تعٌُ ٚتعين ب٘ ؿٕٚ إٔ تبـٟ كأٜا، أٚ تٌاكى ٗ أَل، ؾايه١ًُ 
ٚاهتُلت بٗا ٖقٙ اؿاٍ بٌ َـ .. ا٭ٍٚ ٚا٭ػرل٠ ٕٔ ٜلعاٖا

ٚدنك ست٢ أٚاػل ايكلٕ ايواؿي ا٬ٕٝؿٟ ايقٟ نإ َٔ أس٘ 
أؿٚاك ايتاكٜؽ سٌ اْبجل ايؿذل اإله٬َٞ ْٛكا ٌٜع ع٢ً نٌ 

٤ًٞ ّٝن اـبٝح َٔ ايٛٝب، 
ٚوٌ ايؿاهـ ٜٚبًٛ٘، ّٚـ ايٓاؾع 
ٚوٝٝ٘ يٝ٪تٞ بايتايٞ أنً٘ ٚمثاكٙ 

.                                         ايٛٝب١ نٌ سٌ
ٚنإ ٖا ع٢ٓ ب٘ اإله٬ّ ٚأًُض 

ؾاهـٙ، ٚق٣ٛ قاهٓ٘ ق١ٝٔ إلأ٠، 
تًو ايك١ٝٔ اييت أعًٓت ُٛت اؿل ٚايوُا٤ ع٢ً يوإ هٝـ 

ؾهإ فيو ايِٛت - ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ- إلهًٌ قُـ
ايلباْٞ َـٜٚا َٔ دنٜل٠ ايعلب اؾلؿا٤ بوٗٛشلا ايبًكا٤ ٚدباشلا 

اؿُلا٤ َٔ َه١ إهل١َ ٚإـ١ٜٓ إٓٛك٠ إٍ ها٥ل أُكاع ايبو١ٛٝ 
ٚاًْٛل بقيو ايِٛت، ُٛت ايعـاي١ .. َٔ أقِاٖا إٍ أقِاٖا

اإلشل١ٝ، ُٚٛت إواٚا٠ ٚاؿل يٝٔع إٝنإ ايكو٘ يهلا١َ 
.                                                                                   إلأ٠

ٚيعٌ أُٚـ ُٚـ شلقٙ اؿاي١ َاقاي٘ اـًٝؿ١ أَرل إ٪ٌَٓ عُل 
عٔ ٚٓع إلأ٠ ٗ اؾا١ًٖٝ - كٓعٞ اهلل تعاٍ عٓ٘- بٔ اـٛاب 

ٚاهلل إْا نٓا ٗ اؾا١ًٖٝ َا ْعـ ايٓوا٤ إ٫ َتاعا ست٢ أْنٍ اهلل  )
.                                           (ؾٝٗٔ َا أْنٍ ٚقوِ شلٔ َا قوِ

 ٚإٕ َٛٓٛع سكٛم إلأ٠ ٗ اإله٬ّ ي٘ أُٖٝت٘ ٗ ٖقا ايعِل 
بايٓوب١ يًُذتُع اإله٬َٞ فيو إٔ فتُعٓا اإله٬َٞ ايّٝٛ 

ٜعٍٝ ٗ ٖٝذ١ ادتُاع١ٝ داق١ تتٗـؿ نٝاْ٘ َٚباؿ٥٘ ٚتٓقك بـَاك 
َاسل يًكِٝ ٚا٭ػ٬م ؾٝ٘، ٖٝذ١ إه١َٝ٬ ع٢ً ايب٬ؿ اإله١َٝ٬ 
بأؾهاكٖا َٚباؿ٥ٗا َٔ ايػلب إتُلؿ ع٢ً ايكِٝ ٚإجٌ ، ٜكٛؿٖا 

ٜٚعٌُ شلا أْاي قوٛبٕٛ اإله٬ّ ٚأًٖ٘ ٚقـ ٚٗلت ٌَه١ً 
ؼلٜل إلأ٠ ٚسكٛقٗا أٍٚ َا ٚٗلت ٗ أٚاػل ايكلٕ ايتاهع 

عٌلا ا٬ٕٝؿٟ، ٚأٚا٥ٌ ايكلٕ ايعٌلٜٔ عٓـَا ُشا ايعامل 
اإله٬َٞ َٔ غؿ٠ٛ ناْت قـ كاْت عًٝ٘ مَاْا ط٬ٜٛ ٚناْت 

ُٚٝت٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ 
اؾاَع١  بِعٝـ علؾات ٗ ػٛب١ 
ايٛؿاع ٚؾٝٗا اي١ُٝٛ بإلأ٠ ػرلا 

ؾاتكٛااهلل ٗ ايٓوا٤ ؾإْهِ ): ٚقاٍ
.  (أػقُٖٛٔ بأَإ اهلل

قاٍ ايٟٓٛٚ كٓ٘ اهلل تعاٍ ٗ 
ؾٝ٘ اؿح ع٢ً َلاعا٠ سل ايٓوا٤ ٚاي١ُٝٛ بٗٔ : ًلغ اؿـٜح

َعاًلتٗٔ بإعلٚف ٚقـ دا٤ت أساؿٜح نجرل٠ ُشٝش١ ٗ 
.     اي١ُٝٛ بٗٔ ٚبٝإ سكٛقٗٔ ايتشقٜل َٔ ايتكِرل ٗ فيو اخل

َٚا ماٍ اإله٬ّ ٜلؾع َٔ ًإٔ إلأ٠ ٜٚـػٌ ٗ عكٍٛ ٚقًٛب 
إوًٌُ ؾهل٠ َواٚاتٗا َٚٔ َٛاٖل تهلِٜ إلأ٠ إٔ دعٌ 

هبشاْ٘ ٚتعاٍ ػًل إلأ٠ ٚإبـاعٗا َٔ ْؿى ايلدٌ، ؾهاْت 
ههٓا ي٘، ٚناْت ؾ٦ٝا ٜؿ٧ٝ إيٝ٘ عٓـ ايٌـ٠، ؾكـ دا٤ ؾ٢ ايتٓنٌٜ 

َٚٔ آٜات٘ إٔ ػًل يهِ َٔ أْؿوهِ أمٚادا يتوهٓٛا  ﴿ايعنٜن 
 ﴾ ٜتؿهلٕٚإيٝٗا ٚدعٌ بٝٓهِ َٛؿ٠ ٚك١ٓ إٕ ٗ فيو ٯٜات يكّٛ 

.  َل بٝإ اؿكٛم إًٛك١ يًُلأ٠ ٗ اإله٬ّ كتِلا
 اهلل  هبشاْ٘ ؾٝٗا بعـ أعٛف باهلل أَا سكٛم إلأ٠ ايوٝاه١ٝ ٗ اإله٬ّ ؾكـ قاٍ
   َٔ ايٌٝٛإ ايلدِٝ بوِ اهلل ايلٓٔ ايلسِٝ

َٚا ماٍ اإله٬ّ ٜلؾع َٔ ًإٔ إلأ٠ ٜٚـػٌ ٗ عكٍٛ ٚقًٛب 
إوًٌُ ؾهل٠ َواٚاتٗا َٚٔ َٛاٖل تهلِٜ إلأ٠ إٔ دعٌ هبشاْ٘ 

 ٚتعاٍ ػًل إلأ٠ ٚإبـاعٗا َٔ ْؿى ايلدٌ، 
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 ايعلب١ٝ ايِشـ ٗ أدٓب١ٝ نًُات

 ايباكٟ ؾٌٔ اهلل ًٗٝـ/  ا٭ؿٜب ايٌٝؽ ؾ١ًٝٔ : بكًِ
 داكا، بنغالديش (لألعنال اخلريية)التابع للنركس اإلشالمي  (العربية واإلنلليسية)رئيض قصه التدريب على اللغات 

 ٖٚٞ ايعباكات ثٓاٜا ٗ ايهًُات بعض ايعلب١ٝ ايِشـ قلا٤ هـ

 ايعلب١ٝ، باؿلٚف َهتٛب١ أْٗا كغِ ٚغلٜب١ غا١َٔ تبـٚ

 ٚب١ٟٝٓ، ُٚٛتٟا َّٚٛٗلا، ًه٬ٟ ايعلب١ٝ بايهًُات َٚتٌاب١ٗ

 ٚقؿات ايهًُات تًو عٓـ ٜٚكؿٕٛ ٜٚتؼبٕٛٛ ؾٝتشرلٕٚ،

ـٕٓٚ ٚؿ٫يتٗا، َٚاؿتٗا أًُٗا ع٢ً ايتعلف ٚواٚيٕٛ ط١ًٜٛ،  ٜه

 إٔ إ٫ َـيٛشلا، ع٢ً ٚايٛقٛف غُٛٓٗا، عٔ يًهٌـ ايهـ نٌ

 ٖٚقٙ هعِٝٗ، ٗ ٫ٜٚٓذشٕٛ َلاؿِٖ، ٜٛؿلٕٚ ٫ َعُِٛٗ

 بٌ ؛ؾشوب بايعلب١ٝ ايٓاطكٌ غرل ايكلا٤ ع٢ً ٫تٓشِل إٌه١ً

 َعلؾ١ شلِ ٫تهٕٛ ٖٔ ايعلب ايكلا٤ َٔ نجرل ست٢ ٜٛادٗٗا

.  بٗا هابك١

 إٛٗل ايػلٜب١ إع٢ٓ ايػا١َٔ ايهُات ٖقٙ َجٌ إٔ اؿكٝك١ َٚٔ

 تٌتٌُ اييت اؾ١ًُ َلاؿ ؾِٗ ؿٕٚ ؼٍٛ نبرل٠ عٛا٥ل تٌهٌ

 ايه٬ّ، َػن٣ اهتٝعاب ٗ بايػ١ ُعٛب١ ٗ تتوبب أٚ عًٝٗا،

 نًُات يٝوت ايهًُات تًو إٔ إٍ ٜعٛؿ فيو ٚكا٤ ٚايوبب

 نًُات ػا١ُ – أدٓب١ٝ نًُات ٖٞ بٌ ؛ا٭َل سكٝك١ ٗ علب١ٝ

 ؾتٌهٌ ايعلب١ٝ، باؿلٚف َهتٛب١ ٖٚٞ – ؾلٜو١ٝ أٚ إلًٝن١ٜ

 اي١ًٖٛ ٗ ٜعتدلْٚٗا ايقٜٔ ايكلا٤ بٌ نبرلٜٔ ٚايتباها اكتبانا

 !  شلا علب١ٝ ؿ٫ي١ إهاؿ ٚواٚيٕٛ ايعلب١ٝ، ايهًُات َٔ ا٭ٍٚ

 ٖقٙ َجٌ ا٭سٝإ َٔ نجرلا ايوٛٛك ٖقٙ ناتب ٚاد٘ ٚقـ

 ُهٔ قـ أْ٘ إ٫ ايعلب١ٝ، يًِشـ ايكلا٠٤ أثٓا٤ اؿلد١ إٛاقـ

 ٚتعابرلٖا باإللًٝن١ٜ سـَا إٍ ًُت٘ ّىبض عًٝٗا ايػًب َٔ

 إٓاهب ؾُٔ ،إكل٠٤ٚ اإلع٬ّ ٚها٥ٌ ٗ إتـاٚي١ ًَِٚٛشاتٗا

 :  ا٭َل إلٜٔاغ ايهًُات تًو بعض ًٜٞ ؾُٝا نلٟف إٔ

 .إػ١ًٌٛ ايهُدلٚهلات بعِاب١ تٛٝض ا٭١َٝٓ اؿ١ًُ. 1

 . ايِٛت ٜٓؿع َا ايؿٛت ؾاتو إفا. 2

 .أٚباَا ٭دٓـ٠ ا٭هاه١ٝ ايلنا٥ن إسـ٣ ايِش١ٝ ايلعا١ٜ. 3

 ٗ إتكـ١َ ايـٍٚ َٔ نجرل ٫تّٚ تٔاٖٞ دـ٠ ٫َٛت. 4
 .اــَات ايتعُرلَٚوت٣ٛ ايتُِِٝ ْاس١ٝ َٔ ايعامل

 . ًو ؿٕٚ هاك ػدل "هاك" ٌَلٚع بلاخل. 5

 . ايعامل ٗ ايٌٗرل٠ ايلٜا١ٝٓ ايوباقات  أقـّ َٔ َلثٕٛ هبام. 6

 .يًذُٝع ٚاسـ٠ ؾٛك١َ ٗ ايوًٛى ايورل٠ سؤ. 7

 ا٭ٜاّ ٖقٙ أُبض أْ٘ بايٓت أثٓٝا ٗ إكِٝ ايِـٜل أبًػين. 8

 .ايلدِٝ ايبـا١ْ ؿا٤ َٔ ٜتًؼّ ست٢ بايلدِٝ ؾِٓشت٘ بـٜٟٓا،

 قٌ ٖٞ أع٬ٙ إقنٛك٠ ا٭َجاٍ َٔ إ٪ًل٠ ؾايهًُات

 نًُات تبـٚ أْٗا كغِ أدٓب١ٝ نًُات أْٗا إف ا٫هتٌٗاؿ،

ٖٚٞ َِـك ايِعٛب١ ٚا٫كتباى ٗ ؾِٗ َلاؿ ايعباكات  علب١ٝ،
إكتبو١ َٔ ايِشـ إِاؿك إؼتًؿ١، ٚ٭دٌ بًٛك٠ ايك١ٝٔ َٔ 

ؾُٝا ًٜٞ أٌُ ايهًُات إ٪ًل٠، ثِ ْقنل إٓاهب إٔ ْقنل 
َعاْٝٗا بايعلب١ٝ ٚايبٓػاي١ٝ، ْٚقنل ٗ ايٛقت فات٘ ايذل١ْ ايبٓػاي١ٝ 

  .نٌ ايعباك٠ٍ

  (Compressors)إلًٝن١ٜ ن١ًُ ٖٞ" ايهُدلٚهلات" .1

 ٚٗ ٚايػام، اشلٛا٤ تٔػ٘ آي١ أٟ ائاغ١ٛ: ايعلبٞ َٚعٓاٖا

 ايه١ًُ ْؿى توتؼـّ بٌ شلا بٓػايٞ َكابٌ ٫ٜٛدـ ايبٓػاي١ٝ

 بايبٓػاي١ٝ ايعباك٠ ٌَنا َٚع٢ٓ  (Kg‡cÖmi) ٜعين اإللًٝن١ٜ

 : ٖهقا

wbivcËv Awf‡hv‡b bKj Kg‡cÖm‡ii mv‡_ RwoZ 

GKwU Pµ aivkvqx| 

 : ايعلبٞ َٚعٓاٖا (Vote) إلًٝن١ٜ ن١ًُ ٖٞ" ايؿٛت". 2

  ؾٗٞ اإللًٝن١ٜ ايه١ً ْؿى توتؼـّ ايبٓػاي١ٝ ٚٗ ايِٛت،

(†fvU) ؾٗٛ ايعباك٠ ناٌَ َع٢ٓ ٚأَا :  

‡fvU †Zvgvi nvZQvov n‡q †M‡j •n‣P K‡i jvf n‡e 

bv|  

 : ايعلبٞ َٚعٓاٖا (Agenda) إلًٝن١ٜ ن١ًُ ٖٞ" أدٓـ٠". 3

  (Kg©m~Px) ايبٓػاي١ٝ ٚٗ ايدلْاَر، َع٢ٓ ٖٚٓا ا٭عُاٍ، دـٍٚ
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 ناٌَ َع٢ٓ ٚأَا  (Av‡jvP¨ m~Px) بايبٓػاي١ٝ َعٓاٖا ٚنقيو

  : ٖهقا ؾٗٛ بايبٓػاي١ٝ ايعباك٠

 َٚعٓاٖا (Mall) إلًٝن١ٜ ن١ًُ ٭ٌُ علبٞ ٖٞ" ٫َٛت". 4

ُٓع : ايعلبٞ  ٚأَا  (kwcs gj) ايبٓػاي١ٝ ٚٗ ػاك١ٜ، حمل٬ت ف

  : ٖهقا ؾٗٛ بايبػاي١ٝ ايعباك٠ ناٌََع٢ٓ 

‡mevi gvb, wWRvBb I wbgv©Y •kjxi w`K †_‡K †RÏvi kwcs 

gj¸‡jv we‡k¦i DbœZ †`‡ki kwcs g‡ji mgKÿ| 

 أًُٗا (SAR) إلًٝن١ٜ كتِل٠ ٖٞ" هاك "ٌَلٚع. 5

(Saudi Arabian Rail Way) ايعلبٞ َٚعٓاٖا 

 ايعباك٠ ناٌَ َع٢ٓ ٚأَا ايوعٛؿ١ٜ، اؿـٜـ١ٜ ايوه١ ٌَلٚع

  : ٖهقا ؾٗٛ بايبٓػاي١ٝ

(SAR) cÖKí msµvšÍ msev`wU wbtm‡›`‡n GKwU Lykxi 

msev`|  

 بايبٓػاي١ٝ َٚعٓاٖا (Marathon) إلًٝن١ٜ ن١ًُ" َلثٕٛ". 6

(g¨viv_b †`․o)  ٖٛٚ ٕتهٛ َٚواؾت٘ ايعـٚ ٗ ػاْ هبام 
 ايِدل ع٢ً ايكـ٠ٚ ٗ َباكا٠ ع٢ً أٜٔا ٚتًٛل ٬َٝ، 46 عاؿ٠

  : ٖهقا ؾٗٛ بايبٓػاي١ٝ ايعباك٠ ناٌَ َع٢ٓ ٚأَا ٚا٫ستُاٍ،

g¨viv_b †`․o cÖwZ‡hvwMZv n‡”Q we‡k¦i GKwU cÖvPxbZg 

cÖwm× µxov cÖwZ‡hvwMZv| 

 أٚ ًهٌ أٚ ُٝػ١ َعٓاٖا ؾلْو١ٝ ن١ًُ ٖٞ" ؾٛك١َ "كلمة .7

   (©dgv) ايبٓػاي١ٝ ٗ ايه١ًُ ْؿى ٚتوتؼـّ قايب، أٚ ِٛفز

  :ٖهقا ؾٗٛ بايبٓػاي١ٝ ايعباك٠ ناٌَ َع٢ٓ ٚأَا (`M) َع٢ٓ ٖٚٓا

PvwiwÎK mb`cÎ mevi Rb¨ GKB M‡` Pj‡Q| 

  َع٢ٓ ٖٓا (Net) إلًٝن١ٜ ن١ًُ ٖٞ" ْت "ن١ًُ .8

(Internet) أٚ" ايعٓهبٛت١ٝ ايٌبه١ "ٚبايعلب١ٝ 

 ٚتٓٛل ايْٝٛإ عا١ُُ اهِ ٖٞ" أثٝٓا "ٚن١ًُ" اإلْذلْت"

" كدِٝ "ن١ًُ ٚأَا (G‡_Ý) اإللًٝنٟ ايٓٛلب بايبٓػاي١ٝ

 ٖٓا ايعلبٞ َٚعٓاٖا (Regime) ؾلْو١ٝ ن١ًُ ؾٗٞ

 (Dieting) اإللًٝنٟ َٚعٓاٖا ايػقا٥ٞ ايٓٛاّ أٟ" ١ٝٓ"

 (mywbw`©ó Lv`¨ wbqg) أٚ (Wv‡qwUs) أٜٔا، ايبٓػاي١ٝ ٗ 

  :ٖهقا ؾٗٛ بايبٓػاي١ٝ ايعباك٠ ناٌَ َع٢ٓ ٚأَا

G‡_‡Ý cÖevmx Avgvi eÜz B›Uvi‡b‡Ui gva¨‡g Avgv‡K 

Rvbv‡jv †h, B`vwbs †m †gvUv n‡q wM‡q‡Q| ZvB 

Awfkß ¯’’yjZvi †ivM †_‡K †invB cvIqvi Rb¨ Avwg 

Zv‡K Wv‡qwUs Gi civgk© w`jvg|   

 يػ١ ؾِٗ إٔ ايٛدٝن ايعلض ٖقا ػ٬ٍ َٔ علؾٓا قـ يعًٓا

 تلؿ اييت ا٭دٓب١ٝ ايهًُات أٌُ َعلؾ١ ٜتًٛب ايعلب١ٝ ايِشـ

 ٚؼكٝكا ٚتعًٝكاتٗا، َٚكا٫تٗا ٚتكاكٜلٖا ايِشـ أػباك ثٓاٜا ٗ

 أِٖ عٔ هابك١ َعلؾ١ يـٜٓا تهٕٛ إٔ يٓا ٜٓبػٞ ايػلض شلقا

 طلٜل عٔ ايتـاٍٚ ايهجرل٠ ا٭دٓب١ٝ ٚإًِٛشات ايهًُات

 َٔ ا٫هتؿاؿ٠ ػ٬ٍ َٔ أٚ ايٛاهع، ٚا٫ط٬ع ايكلا٠٤

 .اؿكٌ بٗقا إٕاّ شلِ ٖٔ ٚايتٛدٝٗات اإلكًاؿات

 

weÁvc‡bi Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb GB 

bv¤v̂‡i .. 01911-200802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !أيها القراء الكرام 
 أن تضتقبل مضاهنات أصحاب "احلزاْ"يضّز جملُ 

القله من الكّتاب والباحثني وحمّبٌ اللغُ العزبًُ 
بإرصال مقاالتوه القًنُ ومشىراتوه الغالًُ املفًدَ 

وتزّ أن تكىن النصىص  وانطباعاتوه الضديدَ،
 :املزصلُ وفق الشزوط التالًُ 

. كىن النص املزصل جديدا مل يضبق نشزهٍ أن *
 حتتفظ اجمللُ حبقوا يف نشز النصىص وفق *

 .خطُ التحزيز وحضب التىقًت الذٍ تزاه مناصبا

 كلنُ كحد أقصِ، 800 أال يشيد حجه النص علِ *
وللنجلُ أن تلخص أو ختتصز النصىص اليت 

. تتجاوس احلد املطلىب
األعنال املعزوضُ للنشز ملىافقُ اللجنُ   ختطع*

 .العنلًُ للنجلُ
 (من المسؤولين عن المجلة) 
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نُا ٜلاٖا إؿهلٕٚ
ؾكـ هلكت سُٝٓا عًُت إٔ اؾاَع١ ايلٓا١ْٝ ُٛت اؿلا٤ * 

ؾَلَسين نجرلٟا َا ٚأ ، (اؿلا٤)تِـك ف١ً علب١ٝ إه١َٝ٬ ؼٌُ 
 ُسِؤ اإلػلاز ع٢ً ٖاٗ ٌْلاتَٔ إٔ اجمل١ً ؼتٟٛ  عًٝ٘ ُتقـٚ

١ٖٜ٢ٛ ايه١ًُ ٚإٛٓٛعات، ؾٗقا عٓٛإ ايتٛؾٝل  ٚايتبٜٛب َٚسَٝ
ٚنإ َٔ  . إٕ ًا٤ اهلل تعاٍاجملا٫ت ايعلب١ٝٚع١َ٬ ايٜكبٍٛ ٗ 

ائلٚكٟ ٗ ٖقٙ ايـٚي١  اييت تعتن بإه٬َٗا إٔ تِـك ف١ً 
علب١ٝ إه١َٝ٬ ٚاع١ٝ تواعـ ط٬َب ٚ عًُا٤َ إـاكي ايـ١ٜٝٓ ٗ 

تعًِٝ ايًػ١ ايعلب١ٝ ٚؼٌُ إيِٝٗ ايؿهَل ايِشٝض عٔ اإله٬ّ أًٖ٘ 
ٌُ ف١ً  ايبٓػاي١ٝ  (ايهٛثل)ٗ أكؾع َوتٜٛات٘، نُا ُـكت َٔ قب

تلؾع إٍ ايٌعب ايبٓػايٞ ايؿهل اإله٬َٞ ايِشٝض ٗ أْبٌ 
. أٖـاؾ٘

   ا٭كٜب ايِشؿٞ ايبٓػايٞؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ ا٭ؿٜب       
-         اهللسؿٛ٘- ًلٜـ قُـ       / 

ايبٓػاي١ٝ ايٌٗل١ٜ  " ايهٛثل"        ك٥ٝى ايتشلٜل ايتٓؿٝقٟ جمل١ً 
اي١َٝٛٝ   " آَاكؿٍٜ"        سايٝا، َٚواعـ ايتشلٜل ؾلٜـ٠ 

. هابكا         احملتذب١ ٗ غٔب اؿه١َٛ ايػا١ًٝ ايٛا١ٕ
 

  توتٛٝع إٔ ع٢ً َوت٣ّٛ كام٣،ٖاٚدـُتًُٚتين اجمل١ً، ٚيكـ * 
ٌٖ َها١ْٟ ٗ   نجرلٟا ٚإٔ توبل، ايلاغبٌ ٗ ا٭ؿب ايعلبٞقًٛب ؼت

ـٓ ساد١ايعلب١ٝ، َٔ اجمل٬ت   إٍ َجٌ ٖقٙ ي٬ٛب ا ، ؾُا أً
 ؾايًِٗ باكى ٗ دٗٛؿ ايعاًٌَ ؾٝٗا، ٚانتب ا٭دل ايعِٛٝ .اجمل١ً

ٚايجٛاب اؾنٌٜ، ٚٚؾكِٗ إٍ إنٜـ َٔ ٖقا ايعٛا٤ ايهلِٜ 
  .إتُٝن

ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ أْٛك ايعِٛٝ سؿٛ٘ اهلل تعاٍ                 
                 إٌلف ع٢ً قوِ ايتـكٜب ع٢ً ايًػات بإلنن  

 قُـ بٛك-                   اإله٬َٞ 

                                                                                                                                        

ٚقـ بـأت ٌَٝٗا ََٝٓن٠ ٗ بابٗا،  ٚف١ً كا٥ـ٠" اؿلا٤"ف١ً * 
 ايتٝاكات  بعٝـٟا عٔٚهرلٖا ٗ ثٛب قٌٝب ٚأٌْ ُٛك٠ 

 …اؿنب١ٝ ايؿهل١ٜ إٌب١ٖٛ ٚايتٝاكات ايوٝاه١ٝ ٚايِلاعات
ٛٓع َٛٓٛعاتٗا ُٚش١ ٝيػاتٗاٚبايٓٛل  َع   ٚسؤ اػتٝاكٖايتٓ

قبٛب١ يـ٣ بإفٕ اهلل تعاٍ   هتِرله٬ه١ ا٭هًٛب ٚهٗٛيت٘
ٚغا١ُ َٔ ايهباك ٚايِػاك،   ٗ ٖقا اجملاٍايٛبكاتْٝع 

ؾإْٗا تٌٓل ٗ نٌ ًٗل َٔ إٛاؿ اييت تواعـِٖ ع٢ً . اي٬ٛب
ٚأكدٛ إٔ تٓاٍ اجمل١ً بؿٌٔ اهلل عٓا١ٟٜ َٛؾٛك٠ٟ . تعًِ ايًػ١ ايعلب١ٝ

٣ٔ، ٚإٔ ؼ٢ٛ بلغب١  َٔ ايعًُا٤ ٚاي٬ٛب ٗ أقلب ٚقٕت ٖه
اتِٗ، ٚتتٛٛك َٜٛا ؾَٝٛا، ٜٚنؿاؿ ايًٛب عًٝٗا دافبٞايكلا٤ ٚ

ٚقتا بعـ ٚقت تناٜـا ًَشٛٚا ست٢ توتٛٝع إٔ تتبٛأ َها١ْ 
. ٚاهلل إٛؾل ٚإعٌ. َلَٛق١ بٌ ْٛرلاتٗا ٗ بٓػ٬ؿٍٜ إٕ ناْت

دوِٝ ايـٜٔ ايٓـٟٚ / ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ ا٭ؿٜب            
             إـٜل إواعـ ٗ داَع١ ؿاكإعاكف اإله١َٝ٬   

.               ًٝتاغْٛؼ بٓػ٬ؿٍٜ
 

 َٔ سٝح إـاكي ايعلب١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٗ ٠ ٓلٚك١َٜتُٝنف١ً * 
اي٬ٛب؛ سٝح ولِٓٗ ع٢ً تعًِ ايًػ١ اٖتُاَٗا بٌ٪ٕٚ 

ايؿل١ُٜ يٌٓل أعُاشلِ ايعلب١ٝ، ٜٚتٝشٕٛ شلِ إٛاَؿ ائلٚك١ٜٜ ٚ
. باكى اهلل ٗ سٝا٠ ايكا٥ٌُ ع٢ً اجمل١ً. ا٭ؿب١ٝ

ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ قٞ ايـٜٔ عبـ ايكاؿك ايؿاكٚقٞ سؿٛ٘ اهلل 
  باؾاَع١ اإله١َٝ٬ بإـ١ٜٓ إٓٛك٠باسح ٗ ايًػ١ ايعلب١ٝ ٚآؿابٗا

 
نٕٛ ع٢ً ٤ٛٓ ايهتاب ٚايو١ٓ ٗ ت إٔ اجمل١ًْلدٛا َٔ * 

 ايوٝاه١ اـبٝج١، ٚإٔ تهٕٛ َٛاؿٖا ع٢ً  ٚبعٝـا عٔ،ايتشًٌٝ
. باكى اهلل ؾٝهِٚ  ،ايتُٓٝل ٚايتنٜٚل ٚايتشًٝلإنٜـ َٔ 
ا٭هتاف قُـ عًٞ سؤ طٝب سؿٛ٘ اهلل تعاٍ           

. اي١َٝٛٝ" آيٛنٝتٛبٓػ٬ؿٍٜ"             َواعـ ايتشلٜل ؾلٜـ٠ 
 

بعض اٯكا٤ ٚدـْاٖا عدل ايؿٝوبٛى بعـ ا٫تِاٍ :  ا٬ٕس١ٛ 
. بأُشابٗا، ؾٌهل اهلل تعاٍ يهٌ ْاُض
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تكـّ يهِ ؿَٚا نٌ دـٜـ َٚؿٝـ بكًِ ُػرل ٚؾهل َٓرل، ػـٕٚ ؾٝٗا " َٔ أق٬ّ ا٭ُـقا٤"بٌ أٜـٜهِ ُؿش١ دـٜـ٠ بعٓٛإ ! أٜٗا ا٭ُـقا٤ 
يعلض َٛاٖبهِ ايها١َٓ ؾٝٗا، ؾ٦ٓٗٓهِ ٗ ! ٚإٕ ٖقٙ ايِؿش١ َؿتٛس١ يهِ أٜٗا ايِػاك ٚايدلاعِ . قِِا َتٓٛع١ ٚسهاٜات ١ًْٝ َٚوابك١ ًا٥ك١

ٚعًٝهِ با٫دتٗاؿ ٗ . ؾانتبٛا شلا، ٚأكهًٛاٖا إيٝٓا، ست٢ تنؿاؿ ق٠ٛ أق٬َهِ، ٚتهْٛٛا ٗ قاؿّ ا٭ٜاّ َٔ نتاب ايعلب١ٝ ايكاؿكٜٔ. ُؿشتهِ ٖقٙ
ٕٖ: "تعًِ ايًػ١ ايعلب١ٝ، ؾإٕ اهلل تعاٍ ٜعٛٞ نٌ فتٗـ أدلا ع٢ً ادتٗاؿٙ ٚإتكاْ٘ يًعٌُ، ٚٗ فيو ٜكٍٛ تعاٍ  َٔ  إ٢ ََُٓٛا اي٤ٔقٜ ًُٔٝٛا آ ِٖأيَشأت ََٚع  إ٢ْٖا اي

ُٔٔٝع ٜيا ِٔ ٜأِدَل ُْ ََ َٔ ًٟا ٜأِسَو َُ ؾادعًٛا تعًِ ايًػ١ ايعلب١ٝ عباؿ٠، ٚادتٗـٚا ؾٝ٘ دٗـا سجٝجا، ٚاٖتُٛا بايّٓٛ إلٜض، ٚايػقا٤ إتهاٌَ، ٖٚاكه١ " َع
. ْوأٍ اهلل تعاٍ يهِ إوتكبٌ اؾٌُٝ .ايلٜا١ٝٓ ايبـ١ْٝ

 اي١ٝٓ كٚغ ايعٌُ
 هل١ٖٜ بٓت ًلٜـ/ ايٛايب١ 

إٕ اي١ٝٓ ٗ نٌ عٌُ شلا أ١ُٖٝ بايػ١، ٜوتٛٝع بٗا إوًِ إٔ 
وٌِ ع٢ً كٓا كب٘ عنٚ دٌ، ؾُٔ ايٓاي َٔ ٜٛٔ أْ٘ وتاز 

إلأ ؿٍِٛ كٓا كب٘ إٔ ٜذلى ايعٌُ ٚاؿٝا٠ ايعاؿ١ٜ، ٚإٔ ٜٗذل 
اينٚد١ ٚا٭هل٠ ّٚهح ٗ إوذـ َٓؿلؿا َٚٓكٛعا عٔ نٌ 

أًػاٍ ايـْٝا؛ ٚيهٔ اؿكٝك١ ػ٬ؾ٘، بٌ ٜوتٛٝع إوًِ إٔ ٜهٕٛ 
عابـا َٔ غرل إٔ ٜعبـ، ْٚا٬٥ َلٓا٠ كب٘ َٔ غرل إٔ ٜتشٌُ 
ٌَك١، ؾباي١ٝٓ ٜهٕٛ طعاَ٘ ًٚلاب٘ ٚاهتُتاع٘ بايـْٝا عباؿ٠، 

 ٜٚهٕٛ إْؿاق٘ ع٢ً مٚدت٘ ٚأ٫ٚؿٙ ُـق١،
ؾإفا ٣ْٛ إلأ إٔ ٜتك٣ٛ ع٢ً طاع١ اهلل َا ٜأنً٘ َٔ ايٛعاّ، 

ٌٜٚلب٘ َٔ إا٤، نإ ي٘ بهٌ أن١ً ًٚلب١ سو١ٓ، ِٜٚرل 
ا٫دتٗاؿ ؾٝ٘ عباؿ٠، ٚنقيو إفا أكاؿ ايلدٌ إٔ ٜوتعـ بايٓهاغ 
عٔ اينْا، ٚإٔ ٜوتػين بايعٌُ عٔ اؿلاّ، سٌِ بهٌ ٖقا ع٢ً 

 إِا ا٭عُاٍ" : ثٛاب، ؾًقا قاٍ ايٓيب ٢ًُ اهلل تعاٍ عًٝ٘ ٚهًِ 
اهلل  إٍ ٖذلت٘ ناْت ؾُٔ ، ٣ْٛ َا اَل٨ يهٌ ٚإِا بايٓٝات
 ؿْٝا إٍ ٖذلت٘ ناْت َٚٔ ، ٚكهٛي٘ اهلل إٍ ؾٗذلت٘ ٚكهٛي٘

 " إيٝ٘ ٖادل َا إٍ ٜٓهشٗا ؾٗذلت٘ اَلأ٠ ِٜٝبٗا أٚ
َٚٔ ْعِ اهلل تعاٍ أْ٘ دعٌ ١ْٝ اـرل سو١ٓ، ١ْٝٚ ايٌل أٜٔا 
: سو١ٓ َا مل وككٗا إلأ بايؿعٌ، نُا دا٤ ٗ اؿـٜح ايٌلٜـ 

 عًٝ٘ اهلل ٢ًُ اهلل كهٍٛ عٔ عُٓٗا اهلل كٓٞ عباي ابٔ عٔ

 نتب اهلل إٕ" :قاٍ  ٚتعاٍ تباكى كب٘ عٔ ٜلٜٚ٘ ؾُٝا ٚهًِ ٚآي٘
 ٜعًُٗا ؾًِ عو١ٓ ِٖ ؾُٔ فيو بٌ ثِ ٚايو٦ٝات اؿوٓات

 عٓـٙ اهلل نتبٗا ؾعًُٗا بٗا ِٖ ٚإٕ نا١ًَ سو١ٓ عٓـٙ اهلل نتبٗا
 ِٖ ٚإٕ نجرل٠ أٓعاف إٍ ٓعـ هبعُا١٥ إٍ سوٓات عٌل
 بٗا ِٖ ٚإٕ نا١ًَ سو١ٓ عٓـٙ اهلل نتبٗا ٜعًُٗا ؾًِ بو١٦ٝ

 "ٚاسـ٠ ه١٦ٝ اهلل نتبٗا ؾعًُٗا
ٖقا ٚإٕ َٔ إسواْ٘ َٚٓ٘ هبشاْ٘ ٚتعاٍ ايهلِٜ أْ٘ دعٌ 

ا٭عُاٍ ايعاؿ١ٜ َٔ ايّٓٛ ٚا٫هذلاس١ ٚا٭نٌ ٚايٌلب ست٢ إٔ 
قاٍ . ػعٌ ٗ ٗ إَلأتو يك١ُ قب١ شلا عباؿ٠ شلا أدل عٓـ اهلل تعاٍ

 ست٢ ؾٝٗا أدلت إ٫ ْؿك١ تٓؿل ئ إْو: "عًٝ٘ اي٠٬ِ ايو٬ّ 
 ؾٓعِ اهلل تعاٍ نجرل٠، ٫ْوتٛٝع إٔ "اَلأتو ٗ ٗ تلؾعٗا ايًك١ُ

 . ايًِٗ ٚؾكٓا إٔ ٌْهل يٓعُو ايهلِٜ. ٌْهل عًٝٗا

 هلاب اإلقتِاؿ ايػلبٞ ايلبٟٛ
 قُـ علؾإ عـْإ/ ايٛايب 

 اؾاَع١ اإله١َٝ٬ ؿاك ايعًّٛ َـْٞ ْػل، ؿانا
إٕ ا٫قتِاؿ َٔ أِٖ ايعًّٛ إعاُل٠ ٗ ايعامل، ٚي٘ أ١ُٖٝ بايػ١ 
ٗ اإله٬ّ أٜٔا؛ ٭ٕ إعا٬َت إاي١ٝ َٔ بٝع ًٚلا٤ ٚإداك٠ 

ٚكٖٔ ًٚلنات َِٚاْع تعتدل دنأ ٫ٜتذنأ َٔ اؿٝا٠ اإلْوا١ْٝ، 
ايقٟ بوبب٘ طػ٢ نجرل َٔ ايٓاي ٗ ٖقٙ ايـْٝا - ٚإٕ ٖقا إاٍ 

ٜ٘، ٫ هٛم -  ايؿا١ْٝ  دعٌ اإله٬ّ يًشٍِٛ عًٝ٘ أ٫ُٛ ٚٓٛاب
نقيو دعٌ إلْؿاق٘ قاْْٛا؛ سٝح ولض يًُوًِ إٔ ٜتذاٚمٖا، ٚ

 َٔ أق٬ّ ا٭ُـقا٤
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اإله٬ّ أًٖ٘ ع٢ً اإلْؿام ٗ هبٌٝ اـرل ٚاإلسوإ، ٜٓٗاِٖ عٔ 
 . إٓاع١ إاٍ ٚتبقٜلٙ؛ ٭ٕ إبقكٜٔ إػٛإ ايٌٝاطٌ

أَا ا٫قتِاؿ ايػلبٞ ايعًُاْٞ ؾًِ ٜٔع يهوب إاٍ أٟ ٓاب٘ 
ّٓع اإلْوإ عٔ اؽاف ايٛلم غرل إٌلٚع١ ٗ نوب إاٍ؛ بٌ 

ٛٚم نٌ ٤ًٞ َٔ أدٌ اؿٍِٛ ع٢ً سؿ١ٓ َاٍ، ٖٚقا َا مل  ه
ػٛمٙ ايٌلٜع١ اإله١َٝ٬؛ ٚيهٔ ايػلب ؾِٗ اٯٕ بإٔ ايؿٛم 

ٚايؿ٬غ ٗ ا٫قتِاؿ اإله٬َٞ، ؾًَٕٝٛٛ اٯٕ ايٓٛاّ ا٫قتِاؿٟ 
ايلبٟٛ ايقٟ تباٖٞ ب٘ ايػلب نجرلا، ٜـعٕٛ ايعامل إٍ ا٭ػق 

بايٓٛاّ ا٫قتِاؿٟ اإله٬َٞ إٓنٙ َٔ ايلبا ٬ٜٚت٘ غرل إعـٚؿ٠، 
 ": اييت سقكاهلل تعاٍ َٓ٘ ٗ عـ٠ َٔ آٜات ايكلإٓ ايهلِٜ، ؾكاٍ 

َٔ َٕ اي٤ٔقٜ َٕ ٜيا ايٚلَبا َٜٞأٝنًٝٛ َُٛ َُا إ٢ي٤ا َٜٝكٛ ُّ ٜن ُ٘ اي٤ٔقٟ َٜٝكٛ ٝٛ  ََٜتَؼٖب
ُٕ ٜٛا ِٝ ٌٖ َٔ اي َُٚى َٔ ِِ َفٔيٜو اٞي ُٗ َُا ٜقاٝيٛا ٔبٜأْٖ ُِٝع إ٢ْٖ ٌُ اٞيَب ٌٖ ايٚلَبا َِٔج  َٜٚأَس

ُ٘ َِٝع اي٤ً َّ اٞيَب ِٔ ايٚلَبا ََٚسٖل َُ ُٙ ٜؾ ٠١ٜٛ َدا٤َ ِٛٔع ََ ِٔ َٔ ٔ٘ ٢َٗ َكٚب ُ٘ ٜؾاَِْت ًٜ  ََا ٜؾ
ـَ ُٙ َهًٜ َُِل ٘ٔ إ٢ٜي٢ َٜٚأ ِٔ اي٤ً ََ َُِشاُب ٜؾٝأٜٚي٦ٜٔو َعاَؿ َٚ ِِ ايٖٓاك٢ ٜأ َٗا ُٖ  ٔؾٝ

َٕ ـُٚ َُِشُل "ٚقاٍ   (275: هٛك٠ ايبكل٠ )" َػأي َٜ ُ٘  َُِٜٚلٔبٞ ايٚلَبا اي٤ً
ـَٜقأت ِٖ ُ٘ اي ٌٖ ُٜٔشٗب ٜيا َٚاي٤ً ٣ِ ٜنؿ٤اك٣ ٝن : هٛك٠ ايبكل٠)" " ٜأٔثٝ

276) ، 
ؾٛٗل بٗقا إٔ ايؿٛا٥ـ اؾ١ُ اييت ؾآت بٗا ايٓٛاّ ايلبٟٛ 

ٚايبٓٛى إتعا١ًَ بايلبا إِا ناْت هلابا، ؾعًٝٓا إٔ ْذلى ايٓٛاّ 
 . ايلبٟٛ إًعٕٛ ْٝعا، ٚباهلل ايتٛؾٝل

َٚٔ اؾـٜل بايقنل إٔ اإله٬ّ ٜعتدل ايت١ُٝٓ سكا ٌَلٚعا َٔ 
سكٛم اإلْوإ، ٚشلقا كنن ع٢ً اهتجُاك نٌ عِٓل َٔ عٓاُل 

َٛ﴿اإلْتاز إٌلٚع١ ٗ ايعٌُ،  ٌَ اي٤ٔقٟ ُٖ ُِ َدَع  َفٝيٟٛيا اٞيٜأِكَض ٜيٝه
ٌُٛا َِ َٗا ٔؾٞ ٜؾا ِٔ َٚٝنًٝٛا َََٓأنٔب َٔ ٔ٘ ٘ٔ ك٢ِمٔق ِٝ ٌُُٛك َٚإ٢ٜي (  15إًو ) ﴾ايٓٗ

 كدع إٍ كبوا
 قُـ عاكف باهلل /ايٛايب 

ٚباؿل أْنيٓاٙ ٚباؿل : "قاٍ تعاٍ ٗ ن٬َ٘ اجملٝـ إبٖٝٔ عٔ ًعأْ٘
فا ايعٌٝٓ  ؾاكدع ٜا" إكدعٞ إٍ كبو كا١ٝٓ َل١ٝٓ" "ْنٍ

هرلتو إٌٓٛؿ٠ ٫ٚ تكٓ٘ َٔ ّ ٫ٚ تكـ َٔ ف٫ٚتٓٛلإٍ اـٌ
 َٔ ك١ٓ اهلل ٚا٫ تكت٘: "ك١ٓ اهلل ْاّٚلا إٍ َعاُٝو ٭ٕ اهلل قاٍ

فا ايعٌٝٓ ؾاكدع  ؾاكدع إٍ كبو ٜا" إٕ اهلل ٜػؿلايقْٛب ْٝعا
....... إٍ كبو

 إٕ نٓت ٚإا ْؿوو بإعاُٞ ؾإٕ اهلل !ٜاسبٝيب ايعنٜن
غاؾلايقْب ٚقابٌ : "فنلقٍٛ كبو ايػاؾلتغاؾليٓؿوو ا١ًَٕٛٛ ف

   ("3 :هٛك٠ غاؾل)ايتٛب ًـٜـ ايعكاب فٟ ايٍٛٛ 
..... ؾاكدع إٍ كبو ٜا سبٝيب ؾاكدع إٍ كبو

كٚسو بإآثِ ؾإٕ اهلل  ٜا ُـٜكٞ احملبٛب إٕ ناْت ٤٬َٚا
ؾكًت اهتػؿلٚا : "غؿ٤اكيلٚسو إكٗٛك٠ ؾتقنِّل قٍٛ كبو ايػؿ٤اك

  ايػؿ٤اكؾاكدع إٍ كبو" (10 :هٛك٠ ْٛغ)كٖبهِ إْ٘ نإ غؿ٤اّكا 
.....  ايػؿ٤اكٜا ُـٜكٞ ؾاكدع إٍ كبو

ٜا ػًًٝٞ ايٛٗ إٕ نٓت ًَٚٛا ُٓرلى باـٛاٜا ؾإٕ اهلل غؿٛك 
ٖٚٛايػؿٛك ايٛؿٚؿ : "ئُرلى إػٌّٛ ؾتقنل قٍٛ كبو ايػؿٛك

 ! ؾاكدع إٍ كبو ايػؿٛك ٜا ػًًٝٞ (" (14 :هٛك٠ ايدلٚز)
.....   ؾاكدع إٍ كبو ايػؿٛك

َعاُٝو َٚآمثو ٚػٛاٜاى أقٌ بكًٌٝ َٔ اينبـ ايلابٞ ػاٙ َػؿل٠ كبو ٚكٓت٘ 
  (" ؾإٕ نقبٛى ؾكٌ كبهِ فٚك١ٓ ٚاهعع١: "ايٛاهع١ ؾتقنل قٍٛ كب ا٭َِ

..... ؾاكدع إٍ كبو ؾاكدع إٍ كبو
إٕ نإ ٚٓو بأْو ٫تلدع ؾأتت ايـيٌٝ ع٢ً أْو اـايـ ٚإٕ نٓت 
عاػلا عٔ فيو ؾاعتكـ إٔ ايلدٛع إٍ كبو يٛاقع ؾتقنل قٍٛ اهلل 

هعٛك٠ )إٍ اهلل َلدعهِ ْٝعا ٖٚٛ ع٢ً نٌ ٤ًٞ قـٜل: "تعاٍ
 يٌهو مٚإٕ نٓت ًانا ٗ فيو ؾاْتٛل إٔ تكـٜلى ًعا (4:ٖٛؿ

.....  ؾاكدع إٍ كبو ؾاكدع إٍ كبو (.ايٛاٖٞ
ٌٖ ػـ بـٌٜ كبو اؾًٌٝ؟ إٕ قٔٝت سٝاتو نًٗا ٗ طًب٘ ؾاعًِ أْو 

ٕ ؼتاز إٍ ٤ًٞ تاؾ٘ مل ٜعٛو أسـ َٔ إتهٕٛ ايؿاًٌ ا٭عِٛ ٚؾهل 
 ..... ؾاكدع إٍ كبو ؾاكدع إٍ كبو (٫ اهلل إايعإٌ 

 هعاكع إٍ باب٘ ائٝل تاكنا باب تإفا ؿعاى أسـ ايٛمكا٤ ٚإًٛى ؾإٔ
ٚأْت ...." ٚهاكعٛا إٍ َػؿل٠ َٔ كبهِ: "كبو ايٛاهع ْٚاهٝا قٛي٘

م ْاهٝا ايلب إٌٛ ّٜٛ ٫ٌٚ إ٫ًٚ٘ ٕتلدٛ إٔ تهٕٛ ؼت ًٚ٘ ائا
. ٚأْت تلٜـ كٓاِٖ بإطاعتِٗ غاؾ٬ عٔ ٖٛ إوتشل ايٛسٝـ إلطاعتو

 ؛أػرلا ٜا أػٞ أتلٜـ إٔ تهٕٛ َٔ ايلآٌٝ أّ إٔ تهٕٛ َٔ ائايٌ
ؾاكدع إٍ كبو " َٚٔ ٜكٓ٘ َٔ ك١ٓ كب٘ إ٫ ائايٕٛ: "٭ٕ اهلل قاٍ

..... ؾاكدع إٍ كبو
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  (طايب ايؿ١ًٝٔ ا٭ٍٚ باؾاَع١) قُـ ٖاؿٟ اينَإ/ا٭ؾ 
أكهٌ إيٝٓا ا٭ؾ ٖاؿٟ اينَإ َكا٫ ط٬ٜٛ، قـ قُٓا ٗ ٖقا ايعـؿ 

. بٓكـ بعض٣ َٔ أٍٚ َكاي٘ ايٌٜٛٛ
إآٞ ٫ٜعٛؿ 

إٔ ْعٝـ ... إٔ ْعٝـ ايٛؿٛي١...  مٔ ْت٢ُٓ إٔ ْعٝـ إآٞ* *
نٌ ٤ًٞ قـ كسٌ، ٚايهٌ وب إٔ ٜعٝـ َا ؾكـ ٚإٔ ٜعٛؿ إٍ 
 !!ا٭ٜاّ إا١ٝٓ، إٕ ناْت هعٝـ٠؛ ٚيهٔ ٌٖ يًُآٞ َٔ إعاؿ٠

أبـا ٫ ٜعٛؿ إآٞ ٫ٚ ٜعٛؿ ايّٝٛ ايقٟ ّٔٞ  ّٔٞ َٔ ايعُل 
ْورل ؿكٚبٟا ٫ ْعًُٗا ٫ٚ ْتؼًٝٗا لـ أْؿوٓا نٌ ّٜٛ ... نجرلٟا

ٚٗ ؿكب دـٜـ ٫ ْعلؾ٘، ْبشح عٔ أٖٚاّ َٔ .. ٗ ّٜٛ دـٜـ
ٗ إآٞ إآٞ، يهٓا ْعًِ إٔ َٔ ٜلسٌ ٫ ٜعٛؿ، نإ يـٜٓا 

ـْ ًٌٜٛ عًٝٓا بهٌ سٓإ بهٌ أَإ، ايّٝٛ يـٜٓا أهكـ .. هك
... نجرل٠ يٝى نُا نإ ٗ اينَإ، ٫ ْـكٟ ٕافا إآٞ ٜوشبٓا

ٜوذٓٓا ٗ .. ٜػُلْا بهٌ ق٠ٛ َٔ ق٠ٛ مْـٙ ٖٚٛ ٌٜـْا.. ٜٓاؿٜٓا
إآٞ تاكٜؽ ٜلهِ يٓا ؛ بٌ ؾ٬ ٌْعل بوعاؿ٠ اؿآليع١ٓ إآٞ 

   ....سآل َٚوتكبٌ
 

 
إٕ ايّٓ إٛلٚغ تتُٔٔ ايعـٜـ َٔ ا٭ػٛا٤ ايًػ١ٜٛ ٚايٓش١ٜٛ 

 : َج٬.. ٚٓعـ ايذلانٝب 
تلى ايهاتب نجرلا َٔ ع٬َات ايذلقِٝ نع١َ٬ ا٫هتؿٗاّ، * 

ٌٖٚ يًُآٞ َٔ "  : ٚفيو ٗ قٛي٘  ..ٚايٓكاٙ، ٚايؿٛاٌُ
 .  ٜٓبػٞ ٚٓع ع١َ٬ ا٫هتؿٗاّ ٗ ْٗاٜت٘ؾٗٛ ه٪اٍ  !!"إعاؿ٠

 مل  "٫ ٜعٛؿ ايّٝٛ ايقٟ ّٔٞ ٚأبـا ٫ ٜعٛؿ إآٞ:" ٚقٛي٘* 
 .ٜٔع ايهاتب ايٓكاٙ ٗ آػل اٝؾٌُ

؛ ٭ْ٘ (نجرْل)ٚايِشٝض  "..ّٔٞ َٔ ايعُل نجرلٟا ": قٛي٘* 
 .ؾاعٌ

 .."ايّٝٛ يـٜٓا أهكـ نجرل٠ يٝى نُا نإ ٗ اينَإ " : قٛي٘* 
٭ٕ .. يٝى نُا نإ ٗ اينَإ إآٞ : ٚا٭ٍٚ إٔ ٜكٍٛ 

إآٞ ٚاؿآل  : اينَإ ؿٕٚ تكٝٝـ ًٜٛل ع٢ً نٌ مَإ
 .. ٚإوتكبٌ

١ًْ كنٝه١ ٗ .." ٫ ْـكٟ ٕافا إآٞ ٜوشبٓا  ":قٛي٘  *
ؾهإ : ؾُٔ ايب٬غ١ تكـِٜ ايؿعٌ بعـ أؿا٠ ا٫هتؿٗاّ .. تلنٝبٗا 

 "... إآٞ إافا ٜوشي: "ٜٓبػٞ إٔ ٜكٍٛ 
ٓعٝؿ١ .." ٜػُلْا بهٌ ق٠ٛ َٔ ق٠ٛ مْـٙ ٖٚٛ ٌٜـْا: "قٛي٘ *

 .. ٜػُلْا بهٌ ق٠ٛ مْـٙ ٌٜٚـْا: أٜٟٔا، ٚا٭ٍٚ إٔ ٜكٍٛ 
" ...  إآٞ تاكٜؽ ٜلهِ يو سآل َٚوتكبٌبٌ": قٛي٘ * 

َؿعٍٛ ب٘ َِٓٛب َٚعٛٛف ع٢ً  (سآلٟا َٚوتكب٬ٟ)ٚايِشٝض 
 .إؿعٍٛ ب٘
  (طايب إتٛه١ٛ ايجا١ْٝ باؾاَع١)ا٭ؾ قُـ َِباغ اؿل 

ِْشو ٕ َكايتو نًٗا، ْاًهلا ع٢ً َكايتو ايك١ُٝ، قـ قلأ* * 
بايوعٞ إتٛاٌُ ٚايتُلٕ ايـا٥ِ ع٢ً ايهتاب١ بايعلب١ٝ، ؾبُٗا 

. تبًؼ غاٜتو إٌٓٛؿ٠ بإفٕ اهلل تعاٍ، ًٚهلا َل٠ أػل٣
 

  ٌ(طايب ايؿ١ًٝٔ ايجا١ْٝ باؾاَع١)ا٭ؾ قُـ ؿ٫ٚك سو 
بإَهاْو إٔ تٌذلى ٗ ْٝع أبٛاب اجمل١ً، ْعـى بٌٓل * * 

ٕٛٚ سًك١ٟ َٔ  نتابتو َٚكايتو إفا ناْت ُاؿ١، ِْٓشو بإٔ ته

 بايكًِ ا٭ٓل

، ثِ ْكّٛ بٓكـ تًو إكا٫ت "اؿلا٤"ٖقٙ ُؿش١ دـٜـ٠، ْتًك٢ ٖٓا َكا٫ٔت ٚنتابأت ا٭ق٬ّ ايٛاعـ٠ َٔ قٖلا٤ 
ـٕ)ٚايهتابات،  ٍُ ٚاس  قُـ ًعٝب/   ٌُٜلف عًٝٗا ا٭هتاف(ٗ نٌ عـٕؿ َكا

 : النقد
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أُـقا٥و ٚم٥٬َو ٕٛايع١ اجمل١ً، ػتُعٕٛ ٗ ٚقت َعٌ َٔ نٌ 
ّٜٛ، تكل٩ٕٚ اجمل١ً َعا، ٜعٌ ايبعُض ايبعَض، ثِ تًتنَٕٛ ايتهًِ 

أٜٖـنِ اهلل . بايعلب١ٝ ؾُٝا بٝٓهِ، ٚبٗقا هتُٓٛ َكـكتهِ ايًػ١ٜٛ
   .تعاٍ بايتٛؾٝل

 
 ْٞ(اؾاَع١ ايٌلع١ٝ َايٞ باؽ) ا٭ؾ قُـ نلِٜ كبا 

قـ ُهل٢ِكْا بإٔ اجمل١ً ْايت إعذابو ٚسٛٝت بجٓا٥و، َٚع * * 
ُهٔ َٔ ٌْلقِتو ايكِرل٠ بوبب أْٗا ٕا٭هـ ايٌـٜـ مل 

غرل ٚآش١، ؾأٔعـ قِتو  ٚآشا َل٠ ثا١ْٝ، تتشكِل كغبتو إٕ 
 . ًا٤ اهلل تعاٍ، ًٚهلا

 
 ا٭ؾ قُـ ؾٗـ ْٝام  

يٝوت بِاؿ١ " اؿلا٤"إٕ َكايتو اييت أكهًت بٗا إٍ * * 
ٚإٕ . يًٌٓل ٗ فًتٓا، ؾإْٗا َكاي١ هٝاه١ٝ، ٚؾٝٗا عدل٠ يًوٝاهٌٝ

٫تٌٓل َكاي١ تتعًل بايوٝاه١ٝ ايػرل اإله١َٝ٬، ؾٓلدٛ " اؿلا٤"
إٔ ٜهتبٛا شلا ٗ َٛٓٛع ٜتعًل " اؿلا٤"َٓو َٚٔ ْٝع أُـقا٤ 

  . ًٚهلا.بايـٜٔ ٚايٌلٜع١
   

 ا٭ػٛا٤ ايٌا٥ع١
 أهل٠ اؿلا٤: بكًِ 

ٗ ايهتب ٚايِشـ ٚاجمل٬ت  ٜهتب ؾُٝا اـٛأ ٜكع َا نجرّلا
 :َجٌ  َٔايٌا٥ع١ ايهتاب١ٝ ا٭ػٛا٤ بعض ٖٓا إٍ ايعلب١ٝ، ٌْرل

 ْـعٛ: ُٚشتٗا ْـعٛا،- أ
 اؿلف "ايؿعٌ ٫ّ ٖٞ ٚإِا اؾُاع١، ٚاٚ يٝوت ٖٓا ايٛاٚ ٭ٕ

 ع٢ً ؿٍ ٚايقٟ. ْهتب ٗ ايبا٤ َجٌ فيو ٗ َجًٗا" َٓ٘ ا٭ػرل
. ايٕٓٛ ٖٛ ٖٓا اؾُاع١

 ".َٗٓـهٛ: "ُٚشتٗا ايِٛت، َٗٓـهٛا- 2

 نإ َآّٝا ايؿعٌ، ٗ اؾُاع١ ٚاٚ بعـ إ٫ تهتب ٫ ا٭يـ ٭ٕ
َّا أٚ َِّٓٛبا "َٔاكّعا أٚ ؾُٗٛا،: َجٌ - ٜؿُٗٛا مل: َجٌ" فنٚ
. اؾُٗٛا: َجٌ أَّلا أٚ- ٜؿكُٗٛا ئ
 أيـ بـٕٚ َوا٤ّ، انتؿا٤ّ،: ُٚشتُٗا... َوا٤ّا انتؿا٤ّا،- 3

 ا٭يـ إثبات ُٓع اييت اإل١ٝ٥٬َ، ايكاعـ٠ تكٔٞ نُا اشلُن٠، بعـ
 ؾٝذب توبل مل إفا أَا. بأيـ اشلُن٠ هبكت إفا اشلُن٠ بعـ

 عب٦ّا، ٤ّٛٓا، ؿك٤ّا، بـ٤ّا، دن٤ّا،: َجٌ ايِٓب ساي١ ٗ نتابتٗا
. إخل... ؿؾ٦ّا

 َؿلؿ٠ بُٗن٠ ٚنـ٤، عب٤،: ُٚشتُٗا.. ٝنٞؿ٧ ٔعِب٧،- 4
. ٤ٌَٚ ٤ٍْٚ، ؿف٤، ٚ بـ٤،: فيو ٗ َٚجًُٗا بوهٕٛ يوبكٗا

ـِأ،- 5 . ايوابل نايٓٛع َؿلؿ٠ بُٗن٠ بـ٤، ُٚشتٗا َب
 بتا٤ ؾتهتب هامل َ٪ْح ْع ٭ْٗا ثكات؛ ُٚشتٗا ثكا٠،- 6

 بتا٤ تهتب اييت قٔا٠ ن١ًُ عٔ ؽتًـ ايه١ًُ ٖقٙ. َؿتٛس١
. ٝؾَع١ًٜ ٚمٕ ع٢ً تهورل ْع ٭ْٗا َلبٛط١،

. َلبٛط١ تا٤ ٚيٝى ٖا٤، ٭ْٗا َٝاٙ؛ ُٚشتٗا َٝا٠،- 7
٢َُ؛: ُٚشتٗا عًُٞ، إٍ ِا: ايعباك٠ َجٌ ٗ ِا- 8  ا٭يـ ٭ٕ َْ

. ُٜٓٞ: َٚٔاكعٗا" ٚاٚ عٔ ٚيٝى "ٜا٤ عٔ َبـي١
: نتابتٗا ُٚٛاب َٔٛلؿ، تكـّ ٗ: قٛشلِ ٗ نُا: َٔٛلؿ- 9

 أبـيت ايٛلؿ َٔ اؾتعٌ ٖٚٛ اطلؿ، َٔ ؾاعٌ اهِ ٭ْٗا َٛلؿ؛
 َجٌ ايه١ًُ ٚيٝوت. ايٛا٤إ ٚأؿغُت طا٤ ؾٝ٘ ا٫ؾتعاٍ تا٤

 ايه١ًُ دقك ٗ ؾائاؿ ٓلب، َٔ اؾتعٌ ا٭ػرل٠ ٭ٕ آٛلب؛
 .ؾٝٗا ٓاؿ ؾ٬ اطلؿ، غ٬ف

١ًٛب: َٚجًٗا ٤ًٛٔع اط٤ًب، َٔ ؾاعٌ اهِ ٖٞ اييت َُ َُ  ٖٞ اييت ٚ
. اطًع َٔ ؾاعٌ اهِ
ِّا- "10  أعـٙ"َجٌ نجرل٠ تعبرلات ٗ ايًؿٜ ٖقا ٜذلؿؿ" ػِٝ

ِّا ِّا دا٤ "،"ي٘ ػِٝ : نتابتٗا ُٚٛاب... أدً٘ َٔ" ػِٝ
٢َِ؛  ٜا٤ ٚتهتب إكِٛك٠، با٭يـ َٓت١ٝٗ ايه١ًُ ٭ٕ ػِٝ

 ايهجرلٕٚ ٜٛٔ نُا بِاؿ َٓت١ٝٗ ايه١ًُ ٚيٝوت كابع١ يٛقٛعٗا
ِّا ٜٚٓٛكْٛٗا ؾٝهتبْٛٗا . ػِٝ

ـّا هـ ٚمل ايتِلف ٖقا إٜنا٤ أْ٘- 11  ٚايِٛاب َكاطعت٘، َٔ ب
 .إما٤
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 ايـنتٛك٠ عاؾ١ٝ ُـٜكٞ

  َٔ ٖٞ ؟ 650ايوذ١ٓٝ كقِ 

 ًٗاؿ٠ ؾؼل١ٜ، ًٚٗاؿات ٗ 144ؿنتٛك٠ بانوتا١ْٝ، يـٜٗا 
ؿكاه١ اؾٗام ايعِيب َٔ إعاٖـ إؼتًؿ١ َٔ ايعامل، طبٝب 

ا٭عِاب ايٛسٝـ ٗ ايعامل اؿاٌُ ع٢ً ايـنتٛكا٠ ايؿؼل١ٜ َٔ 
داَع١ ٖاكؾاكؿ، ٫ ٜٛدـ ست٢ ٗ أَلٜها َٔ ٖٛ َ٪٬ٖتٗا، 

 .ٚا٭نجل تٌلٜٟؿا َٔ فيو نً٘ سؿٛٗا يًكلإٓ ايهلِٜ

اػتٛؿت َع ٚايـٖا ٚأطؿاشلا ايج٬ث١، بٛاه١ٛ َهتب ايتشكٝكات 
ع٢ً  )ايؿـكايٞ َٔ نلاتٌٞ، َٚواعـ٠ َٔ اؿه١َٛ ايبانوتا١ْٝ 

، ٖٚٞ اٯٕ ٗ هذٔ بأَلٜها َعلٚؾ١ (معِ اإلتِاٍ َع ايكاعـ٠
، بعـ إٔ ؾكـت ايقانل٠، ْٛلا يًتعقٜب 650بايوذ١ٓٝ 

 .اؾوـٟ اؾٓوٞ

ْلٟٚ ق١ِ ايـنتٛك٠ َع اإلكٖاب ا٭َلٜهٞ ُُٚت ايعامل 
 ٚعذنٙ

ايـنتٛك٠ عاؾ١ٝ ٖٞ إسـ٣ ْوا٥ٓا ايًٛاتٞ ِٜلػٔ ٚا٬ٌٕٜ َٓٗٔ 
ؾ٬ فٝب، عاؾ١ٝ اَلأ٠ َ٪١َٓ عؿٝؿ١ تؿٛقت عًُٟٝا ست٢ بلمت ٗ 
ؽِّ ْاؿك ؾٗٞ طبٝب١ َتؼ١ِِ ٗ عًِ ا٭عِاب، عاؿت إٍ 
بانوتإ بعـَا ؽلدت َٔ داَع١ أَلٜه١ٝ يتؼـّ ب٬ؿٖا ٚأَتٗا 

اإله١َٝ٬ عاًت ٗ بٝت عًِ ؾأَٗا ٚ أػتٗا طبٝبتإ، ناْت 
سٝاتٗا سٝا٠ ٖاؿ١٥ تنٚدت َٔ ايـنتٛك أفـ ٚكمقت َٓ٘ بج٬ث١ 
أ٫ٚؿ يهٔ مٚادٗا مل ٜوتُل ط٬ٟٜٛ، عًُت ٗ َـ١ٜٓ كاٚيبٓـٟ، 

 هاؾلت إٍ نلاتٌٞ ٖٞ ٚأ٫ٚؿٖا ينٜاك٠ 2003ٚٗ أٜاّ ُٝـ 
أَٗا ٚأػتٗا ؾكٔت ٚقت اهتذُاّ ٚهلٚك َٚلغ َع عا٥ًتٗا 

 .. ٚعٓـ ايعٛؿ٠ إٍ كاٚيبٓـٟ بـأت ق١ِ إأها٠ ٚ إعاْا٠

كنبت هٝاك٠ أدل٠ َتذ١ٗ إٍ إٛاك ٚ يهٔ مل تٌِ إٍ إٛاك، 
اْكٛعت أػباكٖا ٚ فٖبت ؾلس١ ا٭ٜاّ اؾ١ًُٝ اييت قٔتٗا َع 

أَٗا ست٢ أ٫ٚؿٖا ايج٬ث١ أندلِٖ عُلٙ هبع هٓٛات ٚ أُػلِٖ 
 .هت١ اًٗل، ٚمل ٜعلف عِٓٗ ٤ًٞ بعـ فيو ايّٝٛ

ٚبعـ َٔٞ ٔى هٓٛات َٔ اػتٛاؾٗا، إف ٖٞ ٗ هذٔ ظلاّ 
فٗٛي١ اشل١ٜٛ ٫ ُتعلف إ٫  (قبٌ ْكًٗا يوذٕٛ أَلٜها)ا٭ؾػاْٞ 

 ست٢ ٫ ٜعلؾٗا أسـ، مل تهٔ ٖٞ ايٛسٝـ٠ اييت 650بلقِ 
اػتٛؿت ٚ بٝعت بٌ ٖٓاى ايعـٜـ ٚيهِٓٗ كداٍ ؾٗٞ إلأ٠ 

 .ايٛسٝـ٠ ٗ ٖقا ايوذٔ

 اْتباٙ ايِشؿ١ٝ ايدلٜٛا١ْٝ إو١ًُ 650ًـت ق١ِ ايوذ١ٓٝ 
ؾباؿكت بايبشح عٔ ١ٜٖٛ ٖقٙ ايوذ١ٓٝ ؾتًُٛت " ٜؿٕٛ كٜـيٞ"

 ٖٞ ايـنتٛك٠ عاؾ١ٝ ُـٜكٞ، بعـ 650إٍ إٔ ٖقٙ ايوذ١ٓٝ 
فيو ُعلف أْٗا تعلٓت يٌت٢ أْٛاع ايعقاب بٌ ٝاعتـٟ عًٝٗا 

دٓوٟٝا عـ٠ َلات َٔ قبٌ ا٭َلٜهإ ٚ أٜٟٔا ٝأػقت بعض 
أعٔا٥ٗا، بعـ ٖقا ايعقاب ٝأُٝبت بأَلاض ْؿو١ٝ ػٛرل٠ ست٢ 

  .ؾكـت ايقانل٠
  اهلل عًٝو ٜااَلٜها٠يعٔ

ع٢ً إٛقع اإليهذلْٞ " اؿلا٤"اٯٕ فًتهِ اؿبٝب١ 
www.sautulheratongi.com 

ّهٓهِ اٯٕ ٌَاكنتٓا بأكآ٥هِ ٚاقذلساتهِ ع٢ً َٛقع اجمل١ً  

 عذٝبن٬ّ 
. عٓـَا تٛيـ ٫ تعًِ َٔ ايقٟ أػلدو َٔ بٛٔ أَو

 .ٚعٓـَا ُٛت ٫ تعًِ َٔ ايقٟ أؿػًو إٍ قدلى

عذبا يو ٜاابٔ آؿّ عٓـَا ٚيـت تػوٌ ٚتٓٛـ 
. ٚعٓـَا ُٛت تػوٌ ٚتٓٛـ

. عٓـَا تٛيـ ٫تعًِ َٔ ؾلغ ٚاهتبٌل بو
. ٚعٓـَا ُٛت ٫تعًِ َٔ به٢ عًٝو ٚسنٕ

. ٗ بٛٔ أَو نٓت ٗ َهإ ٓٝل ًَِٚٛ
. ٚعٓـَا ُٛت تهٕٛ ٗ َهإ ٓٝل ًَِٚٛ

. عٓـَا ٚيـت تػ٢ٛ بايكُاَ يٝوذلٚى
. ٚعٓـَا ُٛت تهؿٔ بايكُاَ يٝوذلٚى

عٓـَا ٚيـت ٚندلت ٜوأيو ايٓاي عٔ ًٗاؿتو 
 .ٚػدلاتو

. ٚعٓـَا ُٛت توأيو ا٥٬ٕه١ عٔ عًُو ايِاحل
. ؾُافا أعـؿت ٯػلتو
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 1إوابك١ 
اػذل اإلداب١ ايِشٝش١ َٔ بٌ نٌ ًْتٌ ٖا ٜأتٞ َع ** 

 :فنل ايوبب
ُّا- 1 َّا ػا . ٫ بـ إٔ ٜعٛٞ يلأٟ اؾُاٖرل اٖتُا

. ٫ بـ إٔ ٜعٛٞ يلأٟ اؾُاٖرل اٖتُاّ ػاْ
. َجٌ داَع١ ايكاٖل٠ اثٌٓ َٔ أهاتقتٗا- 2

. َجٌ داَع١ ايكاٖل٠ اثٓإ َٔ أهاتقتٗا
. طًب ايبا٥ع ث٬ثٌ دٓٝٗا ٚيهٓ٘ ٝأعٛٞ عٌلٜٔ- 3

. طًب ايبا٥ع ث٬ثٌ دٓٝٗا ٚيهٓ٘ ٝأعٛٞ عٌلٕٚ
. يتِؼ أَاْٝو َٔ ايتكايٝـ اإله١َٝ٬- 4

. يتِٛؽ أَاْٝو َٔ ايتكايٝـ اإله١َٝ٬
. هٝعكـ ٗ احملاؾ١ٛ ادتُاّعا َٛهّعا ٜلأه٘ احملاؾٜ- 5

. هٝعكـ ٗ احملاؾ١ٛ ادتُاْع َٛهْع ٜلأه٘ احملاؾٜ
ؼٌُ ايعامل ًَٝاكات ايـ٫ٚكات يتشلٜل ايهٜٛت عـا آ٫ف - 6

. ا٭كٚاغ ايٛاٖل٠
ؼٌُ ايعامل ًَٝاكات ايـ٫ٚكات يتشلٜل ايهٜٛت باإلٓاؾ١ إٍ 

 .ا٭كٚاغ ايٛاٖل٠
 

 2إوابك١ 
 تلدِ ايّٓ اٯتٞ بًػتو ايؿِش٢** 

اإلّإ ٚايعٌُ ايِاحل ُٖا هل سٝاتو ايٛٝب١ ، ؾاسلْ عًُٝٗا 
 .اطًب ايعًِ ٚإعلؾ١ ، ٚعًٝو بايكلا٠٤ ؾإْٗا تقٖب اشلِ  .

عًٝو  .دـؿ ايتٛب١ ٚاٖذل إعاُٞ ؛ ٭ْٗا تٓػّ عًٝو اؿٝا٠ 
أسؤ إٍ  .بكلا٠٤ ايكلإٓ َتـبلٟا ،ٚأنجل َٔ فنل اهلل ؿا٥ُٟا 

ًذاعٟا ٫ ٚد٬ٟ  نٔ .ايٓاي بأْٛاع اإلسوإ ٌٜٓلغ ُـكى 

طٗل قًبو َٔ اؿوـ  .ػا٥ؿٟا ، ؾايٌذاع ٌَٓلغ ايِـك 
اتلى ؾٍٔٛ ايٓٛل ٚايه٬ّ  .ٚاؿكـ ٚايـغٌ ٚايػٍ ٚنٌ َلض 
 ٚا٫هتُاع ٚإؼاي١ٛ ٚا٭نٌ ٚايّٓٛ

 
سٌ ايعـؿ ايوابل 

 
giæf~wg‡Z DU PvjK hLb c_ nvwi‡q ‡d‡j, hvÎx`j 

w`KåvšÍ n‡q hvq I Kv‡djv w`‡knviv n‡q c‡o,  ZLb 

Zviv ‡W‡K I‡V Ò‡n AvjøvnÓ|  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َوابك١ اؿلا٤
ٌٚ  َؿتٛغ يًه
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ُؿش١ ايبك١ٝ.
   12بك١ٝ إكاٍ إٌٓٛك ٗ ُؿش١

 سٍٛ ٓلٚك٠ ٚدٛؿ تو١ُٝ سٝح توا٤ٍ إ٪يـ
 ٚايًػ١ٜٛ، ٚايتأكى١ٝ اٯثاك١ٜ ايـكاهات ٕبـ١ًٜ يًػات ايوا١َٝ؛ ٭

 ايكلٌْ ػ٬ٍ ُت اييت ا٭ْجلٚبٛيٛد١ٝ، ايـكاهات عٔ ؾ٬ٟٔ
 عٔ ايكـِٜ ايعٗـ أهؿاك ٗ ٚكؿ َا ؿق١ عـّ أثبتت قـ إآٌٝ
، باإلٓاؾ١ إٍ اـً٘ ايهجرل ٗ ٚأ٫ٚؿٙ ايو٬ّ عًٝ٘ ْٛغ أْواب

 اـً٘ أٚ ا٫ٓٛلاب ٖقاأهؿاك ايعٗـ ايكـِٜ، ٫ٚ ّهٔ تؿورل 
تًو  ٝنٖتاب دٌٗ عٔ ْاتر بأْ٘ إ٫ ايتهٜٛٔ هؿل ٗ دا٤ ايقٟ

 بعِٔٗ ٚع٬ق١ ايكـِٜ ا٭ؿ٢ْ ايٌلم أقٛاّ بأٍُٛ هؿاكا٭
 إٛاٖل بعض ع٢ً بِٝٓٗ ايع٥٬ل إهاؿ ٗ اعتُاؿِٖ ٚكَا ،ٟابعض

 ٗ فيو ٚٚٓع َج٬ٟ، إوُاك١ٜ ايهتاب١ ناهتؼـاّ اؿٔاك١ٜ،
َعتُـ  تاكىٞ هٓـ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ ؿٕٚ بٓٛغ ٜلتب٘ ،ؿٜين إطاك

 أٚكبااهتعًُت ٗ " ايوا١َٝ" أٓـ إٍ فيو، إٔ ن١ًُ .يقيو
 ؾك٘، ايٝٗٛؿ ع٢ً يًـ٫ي١ ؛بعـٖا َٚا ايجا١ْٝ ايعا١ٕٝ اؿلب إبإ
 ايوا١َٝ ٓـ بأِْٗ ايٓامٌٜ ا٭ٚكبٌٝ َٔ ٜعاؿِٜٗ َٔ ُٚـ نُا

anti-Semitic، ِْٗنُا إٔ ايِٗا١ٜٓ ُٚؿٛا ايعلب بأ 
 فُٛع١ َٜٔٓشـكٕٚ  أِْٗ َٔ ايلغِ ع٢ً أعـا٤ ايوا١َٝ أٜٟٔا،

 سوب ،"ايوا١َٝ ا٭قٛاّ" :ًَِٛض عًٝٗا أطًل اييت ا٭قٛاّ
 ّ،1971؛ ٚاٚا، 68 ّْ، 2005، هًُٝإ )تو١ُٝ ًًٛتنك

، عًٞ،  بعـٖاا 52ّّْٚ، 1957 ؛ َٛههاتٞ،17- 5 ْ
؛ باقل، ٚغرلٙ، 535، 149-147، 8ْٖع،  ز1380
-98  ّْ،1978، هًُٝإ؛  َٚا بعـٖا65ْ  ّ،1973

  .(3ّ، ْ 1981؛ ا٭ٓـ، 100
 فنلٙ ا٭هتاف ايـنتٛك قُٛؿ أٓـ َاٚأػرلٟا، - 

إٕ : م١ً، سٍٛ ايتِٓٝـ ايٓٛعٞ يًػات ٚايعإٝات، سٝح قاٍ
ايًػ١ ايعلب١ٝ مل تأػق َهاْٗا اؾـٜل بٗا ٗ ايتِٓٝـ ايٓٛعٞ 

يًػات أٚ يًعإٝات؛ ٚعـؿ َوتؼـَٝٗا يػ١ كزل١ٝ ٜنٜـ ع٢ً َا١٥ 
ٚبايلغِ َٔ فيو ػـِٖ وٝـٕٚ عٓٗا ... ٚٔوٌ ًَْٟٝٛا 

 (.204- 203ّ، ْ 2011م١ً، )... ٜٚ٪ثلٕٚ عًٝٗا ايعدل١ٜ

َٓاهب١،  تو١ُٝوتِ عًٝٓا، بٌ هب إٔ لـ  ٖٚقا
، "ؾؼايؿِٖٛ: "َٚػاٜل٠ شلقٙ اجملُٛع١ ٚغرلٖا، ٚفيو ع٬ُٟ َبـأ

 ....ٜتبع     .()نُا قاٍ عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ
 

 "8بك١ٝ إكاٍ إٌٓٛك ٗ ُؿش١ 
ايٛسـ٠ اإلّا١ْٓٝ اييت ُتِبل٢ُمٖا عباؿ٠ٝ اؿٓر َٓاههٗا ن١ًٗا َٓق ا٬ْٛم  

ّٖٔشٞ عٔ  َورلتٗا ست٢ اْتٗا٥ٗا نٌ عاّ، هب إٔ تهٕٛ ؿكّها ٫
ٜٛٚبٝكٗا ٗ اجملتُع اإله٬َٞ  ٟٓ سآز، ٚهب إٔ َٜٖتٔؼقٙ ١َُٟٗ ُٜ فانل٠ أ

هب إٔ .. إذلاَٞ ا٭طلاف، ايٛاهع ا٭كدا٤، ايقٟ وٝ٘ بايعامل نً٘
ٌَٚلٜؾ١ٟ ٗ سٝات٘ إهتٛب١ ي٘ ع٢ً ٖقٙ ا٭كض، ٜوع٢  َُ ٜتؼقٖا ٚٚٝؿ١ٟ 

ِٓٔؿل َاٜي٘ شلا، ٚهتٗـ ٗ هبًٝٗا ُٜٚ َُ٘ ٖٔـ َٔ أدًٗا، ُِٜٚتٔعب ْؿَو٘ ٚدو ، َُٜٚذا
 َٚا عٓـٙ َٚا ٖٛ ٗ ٚهع٘ ست٢ ٜواِٖ َوا١ُٟٖ َوتٛاع١ٟ ٗ تٓؿٝقٖا

ََٛكٔتٗا ًٞ ٌَ ْؿَو٘ َو٪ٚي١ٜٓٝ أؿا٤ٔ ؿٚك ؾاعٌ . َٚب ُٖ ٌٓ سآز َس ٕٓ ن يٛ أ
ٌَٚلٜؾ١، يهإ اجملتُع اإله٬َٞ غرَل َا  ٗ ايكٝاّ بٗقٙ ايٛٚٝؿ١ إٝ
ٖٛ ايّٝٛ، ٚيهإ َوتكبٌ ا٭١َ ٌَلٟقا ٗ اإلطاك ايعِٛٝ ايقٟ 

ٚاهلل ٜغأيْب $. ٚاهلل ع٢ً َا ٌٜا٤ قـٜل. أًَ٘ إ٪َٕٓٛ إؼًِٕٛ
َٕ ُُٛ ٖٔ ٜأٞنَجَل ايٖٓاي٢ ٜيا َِٜعًٜ َٚئه  ٔٙ َِل٢ (. 21/ٜٛهـ)#َع٢ًٜ ٜأ

 13بقية املقال املنشور يف صفحة 

 ﴾ايلداٍ قٛإَٛ ع٢ً ايٓوا٤ َا ؾٌٔ اهلل بعِٔٗ ع٢ً بعض﴿
ٚأَٛكنِ إٍ ْوا٤نِ، : ٚقاٍ كهٍٛ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ

ٚٗ َبشح اـاْ َٔ ْٛك ا٭ْٛاك ٚايػلض َٔ ػًك١ ايلدٌ ٖٛ 
نْٛ٘ ْبٝا ٚإَاَا ًٚاٖـا ٗ اؿـٚؿ ٚايكِاْ َكُٝا يًذُع 
ٚا٭عٝاؿ ٚمٖٛا ٚايػلض َٔ ػًك١ إلأ٠ نْٛٗا َؿذل١ً آت١ٝ 

. بايٛيـ َـبل٠ ؿٛا٥ر ايبٝت ٚغرل فيو

                                                 

صحيح . هـ1422. البخاري، حمند بن إمساعيل– ()
الطبعة . حمند زهري بن ناصر الناصر: حتقيق. البخاري

: باب أحاديث األنبياء، رقه. األوىل، دار طوق النجاة
3462 .
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يكـ يعبت إلأ٠ ٗ ايكلٕ ا٭ٍٚ ؿٚكا ٖاَا ٗ اجملاٍ ايوٝاهٞ 
نُا ٜؿِٗ َٔ طبكات بٔ هعـ ٚأهـ ايػاب١ ٚاإلُاب١ ٚمل ٜهٔ شلا 
ٗ ُـك اإله٬ّ أٟ ١ًُ كايؿ١ يًٓٛلٜات ايوٝاه١ٝ اإله١َٝ٬ 

٫ٚ ٜعًِ ٗ تاكٜؽ اإله٬ّ بأهلٙ إٔ إلأ٠ تٌذلى َع ايلدٌ 
دٓبا إٍ دٓب ٗ إؿاك٠  ً٪ٕٚ ايـٚي١ ٚهٝاهتٗا ٚقٝاؿ٠ َعاكنٗا 

نُا تكٛع إلأ٠ ٗ إلس١ً ايلا١ٖٓ هٛطا بعٝـا ٗ َٝـإ 
.  ايـّكلاط١ٝ إٓعني١ عٔ داؿ٠ اؿل

ٜٚٓتكٌ اإله٬ّ بإلأ٠ َٔ هك٘ إتاع إٍ سكٗا ٗ إٔ تتٍٛ ْٝع 
إٓاُب اييت ٜت٫ٖٛا ايلدٌ ٚيٛاػتًؿٛا ع٢ً ٚٚٝؿ١ ٚاسـ٠ ٖٚٞ 

ك٥اه١ ايـٚي١ ٭ٕ عبأ إِٓب ٜتًٛب قـك٠ نبرل٠ ٫ تتشًُٗا 
إلأ٠ عاؿ٠ ٫ٚتتشٌُ إو٦ٛي١ٝ إذلتب١  ع٢ً ٖقٙ ايٛٚٝؿ١ ٗ 
ئ : ايوًِ ٚاؿلب ٚايٛلٚف ايكاه١ٝ، قاٍ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ

ٜؿًض قّٛ ٚيٛا أَلِٖ اَلأ٠ ، يقا أْع ايؿكٗا٤ ع٢ً نٕٛ اإلَاّ 
. فنلا

ٚإفا نإ َٔ ؿيٌٝ ٕٔ ٜوٛغٕٛ تـػٌ إلأ٠ ٗ ً٪ٕٚ ايوٝاه١ 
ٚاؿهِ، ٜ٪ٜـ َافٖب اٍ إؼ٦ٕٛٛ ٚاحملًُٕٛ ٚقا٥ع ايتاكٜؽ 

َا٫ؼتٌُ ٚقـ زلض ايلهٍٛ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ يًُلأ٠ 
بإٌاكن١ ٗ قتاٍ إٌلنٌ ؾٌٗـت أسـا ٚاؿـٜب١ٝ ٚسٓٝٓا 

ٚعُل٠ ايكٔا٤ ّٜٚٛ ايُٝا١َ ٚكنبت ايبشل ًٚاكنت ٗ إعـاؿ 
اؾَٝٛ ٚؿاٚت اؾلس٢ ٚؿاؾعٔ عٔ كهٍٛ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ 

ٚهًِ ٚنإ يًُلأ٠ ٗ عٗـ كهٍٛ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ 
ا٫هتك٬ٍ ايهاٌَ ست٢ إْ٘ يٝشل شلا إٔ ػرل ناؾلا ٖٚٛ َا ٜو٢ُ 
ٗ عِلْا اؿآل عل ايًذ٤ٛ ايوٝاهٞ نُا قاٍ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ 

ٚتتذ٢ً ع١ُٛ اإله٬ّ ٗ ظ ٚهًِ ٭ّ ٖا٧ْ قـ أدلْا َا أدلٔت 
 .تكـٜل إلأ٠ أعٛاٖا سكٗا نا٬َ 

 
* hviv G‡R›U ev MÖvnK n‡Z B”QzK, 

Zv‡`i‡K wb‡¤§i bv¤^v‡i †hvMv‡hvM Kivi 

Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|  

01911-200802 

إٍ ايعلب١ٝ َٔ دـٜـ 
 عبـ اؿًِٝ: بكًِ 

 ، ؿانا، بٓػ٬ؿٍٜبٓاْٞ، أهتاف اؿـٜح ٚايؿك٘ باؾاَع١ احملُـ١ٜ اإله٬َٞ
 هعٝـْا ،اؿُـ هلل ايعإٌ، ٚاي٠٬ِ ٚايوع٬ّ ع٢ً هعٝـ إلهًٌ

قُـ ٚع٢ً آي٘ ٚأُشاب٘ ٚايتابعٌ بإسوعإ إٍ ّٜٛ ايـٜٔ، أَا 
!  بعـ

إفا أٚهاٙ ! َٚا أبٗر ٖقا ا٭ٚإ إباكى! ؾُا أهعـ ٖقٙ ايًش١ٛ
قـ كي ايعلب١ٝ ٗ ؿٜاك بٓػ٬ؿٍٜ ع٢ً قـّ ٚهعام اط٬ب إـ

ٖا َٔ دـٜـ بعـ إٔ ٜٓت٫هعتعاؿ٠ ٌْعاطٗا َٚسَٝٛأؿكنٛا ؾل١ُ 
 َٔ ؿٚاع٢ ؾإْ٘  .أُابٗا َٔ ْٛؿ ٚ ُٖٛؿ إهعتػلم ؾذل٠ ط١ًٜٛ

ٕ اؾاَع١ ايلٓا١ْٝ  ُٛت اؿلا٤، ٫ تناٍ ايؿلغ ٚايولٚك أ
تٗا إباكن١ تبقٍ دٗٛؿا ١َٝٓٔ ٗ تٛهعٝع ْٛام ايعلب١ٝ انع

هع٪ٚيٛا اؾاَع١ قلاكا ٗ ّاؽق  تعًُٝا ٚتعًُا، َٚٔ ٖقا ا٫عتباك
ٚغين عٔ " ف١ً اؿلا٤"ف١ً علب١ٝ ع١ًُٝ ًعٗل١ٜ باهعِ  إُـاك

ٕ ُـٚكِٖ َٔ اينٚم ا٭ؿبٞ ّايكٍٛ إٕ ٖقا ٜعهى عُا تو
 .ايوععًِٝ

إٕ ايًػ١ ايعلب١ٝ كغِ نْٛٗا يػ١ اإله٬ّ ٚإوًٌُ، ناْت ػلٟ 
ٌْعاطاتٗا َٓق عِٛك َٛغ١ً ٗ ايكـّ ع٢ً ْٛام ٓٝل ٗ ٖقٙ 

ايـٜاك، َٚٔ ْاس١ٝ أػل٣ ُاك ايعامل بأهلٙ نُذتُع ٚاسـ، 
ايكل١ٜ ايعا١ٕٝ : ٢ٖٚ اييت تكاٍطَوعاؾات٘  اػتِلت ايتهٓٛيٛدٝا

(global village) ٖقا ايقٟ آٛل ٚص
ايعًُا٤ إٍ تعًِٝ ايعلب١ٝ ع٢ً ْٛام ٚاهع، ٚفيو ٜلدع إٍ إٔ 

. ايتؿاِٖ ٚا٫تِا٫ت ايـٚي١ٝ ٫ّهٔ تٛبٝكٗا عٔ طلٜل قـٚؿ
١ُٖٝ اجمل١ً ايك١ُٝ يٌٓل ايجكاؾ١ اإلهع١َٝ٬ أ ٓلٚك٠ ؿٚإْٓا إفا ْ٪ى

ٗ اي٬ٛب عٔ طلٜل اإلٌْععا٤، ْٚعلب عُا ٗ قًٛبٓا َٔ ايؿلغ 
ٚايولٚك ٚا٫بتٗاز؛ نٛاًكٕٛ َٔ إٔ ٖقٙ إباؿك٠ ٫ُـاك اجمل١ً 

 تؿتض يًتؿهل ٚايتؿتض بابا دـٜـا؛ ٚيهٔ . ع٢ً ًل١ٜٛ ايتتابع. 
ٚاهلل ٜأػقْا بأٜـٜٓا ٖٚٛ إٛؾل !! َا أبٜٗ ٖقٙ إوع٪ٚي١ٝ ٚايتبع١

ٚٚ َافيو عًٝ٘ هبشاْ٘ ٚتعاٍ بعنٜن، ٖٚٛ ع٢ً نٌ . ٚإعٌ
 .٤ًٞ قـٜل

 


