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 بطاقة الفهرسة  

 

 لماذا أسلم هؤالء؟ : اسم الكتاب
 أحمد عبد المتعال : إعداد

 األول : اإلصدار
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 ◘ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ع٢ً سطٍٛ اهلل اُّذ هلل سب ايعاملني ٚ
ايؼيٝ  اييٝيب بشثيٛخ ط ةي ي١     يهِ َا قاي٘  ٌأْكأَا بعذ ، 

ِ  مبذٜٓي١  اٱطي١َٝ٬  اُِعٝي١  مبظيذذ عٝذ ا٭كيش٢    تشاْيذٖاٜ
 ٖييي 0241 اّذيي١ رٟ 01: اُْييٝع ٜييّٛ ايٓييشٜٚر مبًُهيي١
 اي ًذإ ٕتًف َٔ ن ري سؼذ ط ، 4112 - 10- 41: املٛافل

 فهإ مما قاٍ:ض ايفهش٠ َٔ ٖزا ايهتٝب يعً٘ ٜٛك، اٱط١َٝ٬
 ٚنٌ فشٜكٝاإٚ طٝاآٚ َشٜهاأٚ ٚسٚباأ جيتاح ط٬ّاٱ س٣أ ملارا
  ؟ ايكاسات
 ثريٙ؟ ٚيٝع ط٬ّٱا ملارا
 َٓٗا ٜتربأ عُاٍأ ٖٓاى ناْت ٚإ ست٢ دا٥ِ صدٜادإ ٖٓاى ملارا
 !؟ط٬ّاٱ عتٓامإ ع٢ً اق اّيإٚ اصدٜادٶإ ْش٣ يهٓٓا ، ا٫ط٬ّ
 اةش٣؟ دٜا١ْ هلِ ِٖٚ ٖ٪٤٫ ًِطأ ملارا
 ؟ ايـشٝش١ ايع اد٠ ٚدذٚا ٭ِْٗ ايٝع
 ؟ ط٬ّٱا ٖٛ اهلل عٓذ ايذٜٔ ٕأ دسنٛاأ ٭ِْٗ ايٝع
ِ  ايغيشب  عٓيذ  ٖيزا  ؟ اّل دٜٔ ب٘ ٚدذٚا ِْٗ٭ ايٝع  ٖٚي

  ٕاٯ
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 ًٜ ظيئ ٕاٯ فتٝيياتِٗ ٕأ ستيي٢،  طيي٬ّاٱ تعييايِٝ ٜي كييٕٛ
سطٍٛ اهلل  قاٍقذ ٚ، !؟ٚمل ٫  .ٖي ا ......ايهاٌَ اّذاب

ف٢ اّذٜح ايز٣ أةشد٘ اٱَاّ أمحذ ف٢ َظٓذٙ عٔ متيِٝ    ◘
ْقغُ  َوالـََّفغوُر ♂:ايذاسٟ ََ الؾَّ ُُ ا  ، َلَقْبُؾَغنَّ َهَذا اْْلَْمُر َمو َبَؾغ َوََل َيغْسُ

ينَ  ًَ َمَدٍر َوََل َوَبٍر إَِلَّ َأْدَخَؾُه ا  َهَذا الدِّ لِّ َذلِقٍ  بِِعزِّ َظِزيٍز َأْو بُِذ  ، َبْق

ا ُيِعزُّ ا  بِِه اإلشالم ،   . (0)▬َوُذَلًّ ُيِذلُّ ا  بِِه اْلُؽْػرَ ، ِظزًّ
َٔ أدٌ ، ٚاُّذ هلل ع٢ً ْع١ُ اٱط٬ّ ٚنف٢ بٗا ْع١ُ
ٚايٓظا٤ ايزٜٔ ريو طأتٓاٍٚ قـف جملُٛع١ َٔ ايشداٍ 

دعًٗا اهلل ط  ا هلذاٜتِٗ يذٜٔ  ايعشٚف ايت٢ َ ٝٓٶاأطًُٛا 
طٝتلض يٓا ايزٜٔ أطًُٛا ٖ٪٤٫ ٚبذساط١ قـف ،  اٱط٬ّ

 ، سٛاس ؿادم َع ايٓفع أْٗا تؼرتى فُٝا ًٜٞ:  إٕ ػا٤ اهلل

 - سطاي١ سبا١ْٝ ) َٛقف، تهرب اْلٛع ملا ميًٝ٘ ايعكٌ دٕٚ

 ٚطٛف أتٓاٍٚ أٜلٶا إٕ ػا٤ اهلل تعاىل بعن(، س٩ٜا –ػخف 
ٕٛ املٛاكٝع ايؼٝك١ ا٭ةش٣ ، طا٥ًّا املٛىل دٌ ٚع٬ إٔ ٜه

ـٶا هلل تعاىل ٚباهلل ايتٛفٝل   .ٖزا ايعٌُ ةاي
 أمحذ ع ذ املتعاٍ

                                                 

  .ٚؿشش٘ ا٭ي اْٞ ط ايـشٝش١ 0160ابٔ س إ أةشد٘  (ؿشٝض) (0)
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  .إطتع: قظٝع أَشٜهٞ طابل دٛصٜف -0

املكذغ" بعذ إٔ  ع ذ ا٭سذ داٚٚد: َ٪يف "ُٔذ ط ايهتاب -4
 . نإ قظٝظا ناثٛيٝهٝا

 . فشدسٜو د٫َٚاسى ن ري أطاقف١ دٖٛاْظربز -6

ةايذ ٬َٝطٓتٛغ: دنتٛسا٠ ط اي٬ٖٛت ، ٚنإ ايشدٌ  -2
 . آطٝا ايجايح ط ُٓع نٓا٥ع قاس٠

 

 . نٝح إيٝظٕٛ:علٛ نٖٛشغ أَشٜهٞ -0

  .أٚثٓذا عٝذٟ اَني س٥ٝع -4

  .عُش بٖٛٛ س٥ٝع اِابٕٛ -6

 .سٜتؼاسد ْٝهظٕٛ ٜهٞسٚبشت نشٜٔ َظتؼاس ايش٥ٝع ا٭َش -2

  . فُإ ايظفري ا٫ملاْٞ ايظابل يذ٣ املغشب َشاد ٖٛ -2

ايكا٥ذ ايعاّ يًش١ًُ ايفشْظ١ٝ ع٢ً َـش بعذ ْابًٕٝٛ  َٝٓٛ -1
  . ٚنًٝرب

  

  .تاداطٕٛ: بشٚفظٛس ٚس٥ٝع قظِ داَعٞ تاداتات  -0
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  (.سٜاكٝات نٓذٟ )ع ذ ا٭سذ عُش داسٟ ًَٝش عامل -4

  .ٜع بٛناٟ دنتٛس فشْظَٞٛس -6

بشٚفٝظٛس ٚ أطتار داَعٞ ط داَع١  دٝفشٟ ٫ْو -2
  .نٓظاغ

 

  .فشْظٞ سٜٓٝ٘ دٝٓٛ فًٝظٛف -0

  .سٚدٝ٘ دٚبانٝٝ٘ َفهش طٜٛظشٟ -4

  .يٝٛبٛيذ فاٜع َفهش منظاٟٚ -6

  .يٝٓذض أدٜب ٚفًٝظٛف إًٖٝضٟ َاستٔ-2

  .سٚدٝ٘ داسٚدٟ فًٝظٛف فشْظٞ -2

  .إْهًٝضٟ ٓرت َفهشتُٝٛثٞ ٜٚ -1

  

  ممجٌ اَشٜهٞ دٜفٝذ ػابٌ: -0

  .ممجٌ ٚ َغين اَشٜهٞ اٜع نٝٛب: -4

  

  . ُٔذ عًٞ ن٬ٟ بيٌ ايعامل ط ٬َن١ُ ايٛصٕ ايجكٌٝ -0

  .اِ اس:٫عب نش٠ ط١ً اَشٜهٞ نشِٜ ع ذ -4

 فشاْو سٜ ريٟ: ِٖ نش٠ ايكذّ ايفشْظ١ٝ ٫ٚعب ْادٟ -6

  . ا٭ملاْٞ باٜشٕ َْٝٛ 
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 ْٝه٫ٛغ أًْٝها : ِٖ نش٠ ايكذّ ايفشْظ١ٝ ٫ٚعب ْادٟ -2

  .بٛيتٕٛ اٱًٖٝضٟ

  . ٫ٚسٜو ناْا : ِٖ نش٠ ايكذّ ٚ ٫عب َشطًٝٝا ايفشْظٞ -2
إسٜييو أبٝييذاٍ : ٖييِ نييش٠ ايكييذّ ايفشْظيي١ٝ ٫ٚ عييب    -1

 باسػ١ًْٛ ا٭ط اْٞ .
 بري فٛثٌ: ٬َنِ املاْٞ . -7
  عب َٚذسب نش٠ قذّ فشْظٞ.فًٝٝب تشٚطٝ٘: ٫ -8
 داْٞ ًٜٚٝاَض: ٬َنِ بشٜياْٞ . -9
 سػٝذ ٚا٫غ: ٫عب نش٠ ط١ً اَشٜهٞ . -01
  َاٜو تاٜظٕٛ : ٬َنِ اَشٜهٞ .-00

بشْٚٛ َٝتظٛ :فشْظٞ، َذسب َٓتخب قيش اّاىل  -04
 ٚامس٘ بعذ اط٬َ٘ ع ذ ايهشِٜ َٚتضٚز َٔ َظ١ُ .

 

  .ًٝضٜا َؼٗٛساٜٛطف إط٬ّ: نإ َغٓٝا إْه -0

  .بعذ إط٬َ٘ ُٔذ أطذ: نإ ٜٗٛدٜا، ٚتشدِ ايكشإٓ -4

ةايذ ٜاطني: َٔ داَاٜها، ٚي٘ ٔاكشات َؼٗٛس٠ َٓٗا:  -6
  املظٝض ايتاسخيٞ

  .ايؼٝ  محض٠ ٜٛطف ٖاْظٔ -2



، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

 

8 

  .نشٜظتٝإ َاسٟ بٌ ٕشز طُٝٓا٥ٞ فشْظٞ -2

  .ٞٔي١ ايييب بٞ ط دْٛاثإ بريت ابٔ س٥ٝع -1

  .إٜفٕٛ سديٞ نات ١ ٚؿشف١ٝ بشٜيا١ْٝ -7

  .َاٜهٌ ٚٚيف:ناتب ٚؿشفٞ -8

  .ٖٛيَٛ ٛ:ؿشفٞ ٚ َظتهؼف دامناسنٞ نٓٛد -9

  املٓاس أيني بشٜٕٛ : فشْظ١ٝ تعٌُ َزٜع١ ط قٓا٠ -01

 . أيهظٓذس يٝتفٝٓٝٓهٛ: َٓؼل عٔ املخابشات ايشٚط١ٝ -00

  الدكتُر مُرِض بُكآ الفرنصْ اجلهصّٕإشالم -1

أَٗيش دشاسيٞ    ايذنتٛس َيٛسٜع بٛنياٟ ايفشْظيٞ آِظي١ٝ    
ّ       فشْظا   ٚاييزٟ أْعيِ اهلل ت ياسى ٚتعيايٞ عًٝي٘ بٓعُي١ اٱطي٬
ٌ  ايفشْظٞ ايش٥ٝع تظًِفعٓذَا  ٕ  فشاْظيٛا  ايشاسي ّ  َيٝرتا  صَيا
ٔ  فشْظيا  ىً ت 0980 عاّ فشْظا ط اّهِ  ْٗاٜي١  ط َـيش  َي

 اةت يياسات ٱدييشا٤ فشعييٕٛ ََٛٝييا٤ اطتليياف١ ايجُاْٝٓييات
ٕ  ْكٌ فتِ..  أثش١ٜ ٚفشٛؿات ٘  ىياثٛت  أػيٗش  دجُيا  عشفتي

ٞ  ايش٥ٝع اؿيف اييا٥ش٠ طًِ عٓذ ٖٚٓاى..  ا٭سو  ايفشْظي
 يٝظييتك ًٛا ايفشْظييٝني املظيي٪ٚيني ٚن يياس ٚٚصسا٩ٙ ٖييٛ َٓشٓٝييّا
 ع٢ً شعٕٛيف املًهٞ اٱطتك اٍ َشاطِ اْتٗت ٚعٓذَا، فشعٕٛ
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 ٜكييٌ ٫ مبٛنييب ايييياثٛت ََٛٝييا٤ سٴًُييت..  فشْظييا أسو
 اٯثياس  َشنيض  ط ةياق  دٓاح إىل ْكً٘ ٚمت اطتك اي٘ عٔ سفا٠ٚ

 ٚأى ييا٤ فشْظييا ط اٯثيياس عًُييا٤ أنييرب بعييذٖا يٝ ييذأ ايفشْظييٞ
 أطيشاسٖا،  ٚانتؼياف  املَٛٝيا٤  تًيو  دساط١ ٚايتؼشٜض اِشاس١
 املَٛٝا٤ ٖزٙ ساط١د عٔ ا٭ٍٚ ٚاملظ٪ٍٚ اِشاسني س٥ٝع ٚنإ
 . بٛناٟ َٛسٜع ايربٚفٝظٛس ٖٛ

 اٖتُاّ نإ بُٝٓا املَٛٝا٤، برتَِٝ َٗتُني املعإِٛ نإ
 املًو ٖزا َات نٝف ٜهتؼف إٔ ٔاٚي١ ٖٛ َٛسٜع

 ايٓٗا١ٝ٥ ايٓتا٥ر ظٗشت ايًٌٝ َٔ َتأةش٠ طاع١ ٚط ايفشعْٛٞ،
 ٘أْ ع٢ً ديٌٝ أنرب دظذٙ ط ايعايل املًض بكاٜا ناْت يكذ.. 
 فٛسا، ثشق٘ بعذ اي شش َٔ اطتخشدت دجت٘ ٚإٔ ثشٜكا، َات
 َاصاٍ ثشٜ ّا أَشّا يهٔ بذْ٘ يٝٓذٛ دجت٘ بتشٓٝط طشعٛاأ ثِ

 سثِ ثريٖا َٔ ط١َ٬ أنجش اِج١ ٖزٙ بكٝت نٝف ٖٚٛ حيريٙ
 تكشٜشّا ٜعذ بٛناٟ َٛسٜع نإ! اي شش َٔ اطتٴخشدت أْٗا
 َٔ فشعٕٛ دج١ اْتؼاٍ ط دذٜذّا انتؼافّا ٜعتكذٙ نإ عُا ْٗا٥ٝا
 أرْ٘ ط أسذِٖ ُٖع ست٢ ، َ اػش٠ ثشق٘ بعذ َٚٓٝيٗا اي شش
 ٖزٙ ثشم عٔ ٜتشذثٕٛ املظًُني فإٕ.. تتعذٌ ٫: قا٬٥

 ٖزا فُجٌ ٚاطتغشب٘، اْرب ٖزا بؼذ٠ اطتٓهش ٚيهٓ٘ املَٛٝا٤
 ٚعرب اّذٜح ايعًِ بتيٛس إ٫ َعشفت٘ ميهٔ ٫ اٱنتؼاف
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 قشآِْٗ إٕ أسذِٖ ي٘ فكاٍ ايذق١، غ١باي سذٜج١ ساطٛب١ٝ أدٗض٠
 بعذ دجت٘ ط١َ٬ ٚعٔ ثشق٘ عٔ قـ١ ٜشٟٚ ب٘ ٜ٪َٕٓٛ ايزٟ

 املَٛٝا٤ ٖٚزٙ ٖزا نٝف.. ٜتظا٤ٍ ٚأةز ر٫ٖٛ فاصداد ايغشم،
 ، تكشٜ ا عاّ َا٥يت ق ٌ أٟ ،0898ّ عاّ ط إ٫ تٴهتؼف مل

 ٚنٝف عاّ؟ ٚأسبعُا١٥ أيف َٔ أنجش ق ٌ َٛدٛد قشآِْٗ بُٝٓا
 مل فكط ايعشب ٚيٝع مجعا٤ ٚاي ؼش١ٜ ٖزا، ايعكٌ ط ٜظتكِٝ
 دجح بتشٓٝط املـشٜني قذَا٤ قٝاّ عٔ ػ٦ٝا ٜعًُٕٛ ٜهْٛٛا
 فكط؟ ايضَإ َٔ ق١ًًٝ عكٛد ق ٌ إ٫ ايفشاع١ٓ
 ٜفهش فشعٕٛ يجُإ ٔذقا يًٝت٘ بٛناٟ َٛسٜع دًع
 ٜتشذخ املظًُني قشإٓ إٔ َٔ ي٘ ؿاس ٘ ب٘ ُٖع عُا بإَعإ
 ٜتشذخ املكذغ نتابِٗ بُٝٓا.. ايغشم بعذ ِج١ا ٖزٙ ٖا٠ عٔ
 دٕٚ ايظ٬ّ عًٝ٘ َٛط٢ يظٝذْا َياسدت٘ أثٓا٤ فشعٕٛ ثشم عٔ
 ٜٴعكٌ ٌٖ:  ْفظ٘ ط ٜكٍٛ ٚأةز..  دجُاْ٘ ملـري ٜتعشو إٔ
 ٜياسد نإ ايزٟ فشعٕٛ ٖٛ أَاَٞ احملٓط ٖزا ٜهٕٛ إٔ

 أيف َٔ أنجش ق ٌ ٖزا ُٔذِٖ ٜعشف إٔ ٜعكٌ ٌٖٚ َٛط٢؟
 ؟ عاّ
 بايتٛسا٠، ي٘ ٜأتٛا إٔ ٚىًب ٜٓاّ، إٔ َٛسٜع ٜظتيع مل
 ٚفشطإ َشن ات ٚثي٢ املا٤ فشدع:  قٛي٘ ايتٛسا٠ ط ٜكشأ فأةز
 َِٓٗ ٜ ل مل اي شش ط ٚسا٤ِٖ دةٌ ايزٟ فشعٕٛ دٝؽ مجٝع
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 مل اٱٌٖٝ فشت٢..  سا٥شّا بٛناٟ َٛسٜع ٚبكٞ. . ٚاسذ ٫ٚ
 . ط١ًُٝ ٚبكا٥ٗا اِج١ ٖزٙ ٖا٠ عٔ ٜتشذخ
 فشْظا أعادت ٚتشَُٝ٘ فشعٕٛ دجُإ َعا١ِ متت إٔ بعذ
 باٍ ي٘ ٜٗذأ ٚمل قشاس ي٘ ٜٗٓأ مل َٛسٜع ٚيهٔ ، املَٛٝا٤ ملـش
 اِج١ ٖزٙ ط١َ٬ عٔ املظًُٕٛ ٜتٓاقً٘ ايزٟ اْرب ٖضٙ إٔ َٓز
 َٔ عذد ملكاب١ً املظًُني ي ٬د ايظفش ٚقشس أَتعت٘ فشضّ ،

 َعِٗ َذث٘ سذٜح أٍٚ نإ ٖٚٓاى املظًُني ايتؼشٜض عًُا٤
 أسذِٖ فكاّ..  ايغشم بعذ فشعٕٛ دج١ ٖا٠ َٔ انؼتف٘ عُا
قَك م: تعاىل قٛي٘ ي٘ ٜكشأ ٚأةز املـشف ي٘ ٚفتض َفاْلقَْوَم ُكـَجِّ

َن الـَّاِس َطْن آَياتِـَا  َْن َخْؾَػَك آَيًة َوإِنَّ َكثِراً مِّ
ِ
بَِبَدكَِك لَِتُؽوَن د

 ػذٜذا عًٝ٘ اٯ١ٜ ٚقع نإ قذ، ٚ ص94ط ْٜٛع: ه (29)َلَغافُِؾونَ 
 اّلٛس أَاّ ٜكف دعًتّٖ٘ٓٝفا  اٖتضاصٶا ْفظ٘ ٚاٖتضت.. 

 بٗزا ٚآَٓت اٱط٬ّ دةًت يكذ:  ؿٛت٘ بأع٢ً ٜٚـشخ
 .ايكشإٓ
 ب٘ رٖب ايز٣ ايٛد٘ بغري فشْظا إىل بٛناٟ َٛسٜع سدع
 ط٣ٛ ٜؼغً٘ ػغٌ يذٜ٘ يٝع طٓٛات عؼش َهح ٖٚٓاى.. 
 ايكشإٓ َع سذٜجا ٚاملهتؼف١ ايع١ًُٝ ٥لاّكا تيابل َذ٣ دساط١
 ب٘ ٜتشذخ مما ٚاسذ عًُٞ تٓاقن عٔ ٚاي شح،  ايهشِٜ
إٕ ظاٖش٠ تٛطع ايهٕٛ أععِ ظاٖش٠ :  فهإ مما قاٍ ايكشإٓ
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َِلء َبـَقْـَاَها بَِليٍْد م اهلل تعاىل:ط قٍٛ  انتؼفٗا ايعًِ اّذٜح َوالسَّ

بذأت ايٓعشٜات فًكذ  ، ص47طايزاسٜات:  ه(74َوإِكَّا َدُوِسُعوَن)
عٔ ظاٖش٠ تٛطع ايهٕٛ ط بذاٜات ايكشٕ تتشذخ ايع١ًُٝ 

َع تكذّ عًّٛ ايفٝضٜا٤ اّذٜج١ أَهٔ سظاب ٚايعؼشٜٔ، 
، فٗٓاى عٔ بعناجملشات بعلٗا  ايظشعات اييت ت تعذ بٗا

ط  نًِ 0411ُٓٛع١ َٔ اجملشات ٜتضاٜذ بعذٖا عٔ ٓشتٓا 
ٚتفـًٓا عٓٗا َظاف١  ،تايجا١ْٝ!! ُٚٓٛع١ أةش٣ َٔ اجملشا

 01تكشٜ ٶا، ٚايظ١ٓ ايل١ٝ٥ٛ تعادٍ سٛايٞ  ًَٝاسٟ ط١ٓ ك١ٝ٥ٛ
نًِ ط ايجا١ْٝ!!  أيف 11ٜتضاٜذ بعذٖا عٓا  ،آ٫ف ًَٝاس نًِ

ٚبـٛس٠ عا١َ فإٕ اجملشات ٍُٚعاتٗا ٖٞ أػ ٘ َا تهٕٛ بهتٌ 
ٜٚتٛطع  ،ٚتٓتؼش ،ٖا١ً٥ َٔ ايذةإ، َا تضاٍ تتٛطع ثاص١ٜ

إٔ تٛطع ايهٕٛ  : ٜكٍٛ عًُا٤ ايفًو أٜلٶاَعٗا ايهٕٛ، ٚ
املٓيكٞ ايٛسٝذ ايزٟ ٜؼشح ايع٬ّ اّايو ط  املظتُش ايظ ب

املًٝاسات َٔ  ايهٕٛ ايزٟ ٖٛ ػ ٘ ةاٍ بايشثِ َٔ ٬َٜني
فايل٤ٛ ايٓاػ٧ َٔ ٖزٙ ايٓذّٛ ٫  ايٓذّٛ اييت تظ ض فٝ٘،

ٱكا٠٤ مسا٤ ٖزا ايهٕٛ ايزٟ ٖٛ ط  ;عذدٖا ٜهفٞ سثِ نجش٠
 .ظاع َظتُشات

َٓ َيْلتِقِه اْلَباصُِل ِمن َبْْيِ م: تعاىل قٛي٘ بٓتٝذ١ ط ايٓٗا١ٜ يٝخشز

ْن َحِؽقٍم ََحِقٍد) َٓ ِمْن َخْؾِػِه َتـِزيٌل مِّ  ص24ط فـًت: ه (79َيَدْيِه َو
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 إٔ َٛسٜع ايفشْظٞ قلاٖا اييت ايظٓٛات ٖزٙ مثش٠ َٔ نإٚ
 قاى ١ ايغشب١ٝ ايذٍٚ ٖض ايهشِٜ ايكشإٓ عٔ نتاب بتأيٝف ةشز
 ٚايتٛسا٠ ايكشإٓ:  ايهتاب عٓٛإ نإ يكذ ، سدا عًُا٤ٖا ٚسز

 ك٤ٛ ط املكذط١ ًهتبي دساط١ٚفٝ٘ ..  ٚايعًِ ٚاٱٌٖٝ
 ايهتاب؟ ٖزا فعٌ فُارا ، اّذٜج١ املعاسف
 ى اعت٘ أعٝذت ثِ املهت ات مجٝع َٔ ْفذ ي٘ ى ع١ أٍٚ َٔ
 ايعشب١ٝ ىلإ ا٭ؿ١ًٝ يغت٘ َٔ تشدِ إٔ بعذ اٯ٫ف مب٦ات

 ٚايرتن١ٝ ٚايـشبهشٚات١ٝ ٚايفاسط١ٝ ٚا٭ْذْٚٝظ١ٝ ٚاٱًٖٝض١ٜ
 َهت ات نٌ ط بعذٖا يٝٓتؼش ٚا٭ملا١ْٝ ٚايهذٛسات١ٝ ٚا٭سد١ٜ
 . ٚايغشب ايؼشم
 ٜهت ٛا فًِ ايهتاب ٖزا ع٢ً ٜشدټٚا إٔ بعلِٗ ساٍٚ ٚيكذ
 ٚطاٚغ عًِٝٗ ميًٝٗا ٜا٥ظ١ ٚٔا٫ٚت دذيٞ تٗشٜر ط٣ٛ

 ايكشإٓ:  املظ٢ُ نتاب٘ ط ناَ ٌ ٚيِٝ ايذنتٛس ِٖٚآةش ايؼٝيإ
 ٚثشٸب ػشٸم فًكذ ٚايعًِ، ايتاسٜ  ْٛس ط املكذغ ٚايهتاب

 إٔ ٖزا َٔ ا٭عذب بٌ ػ٦ّٝا حيشص إٔ ايٓٗا١ٜ ط ٜظتيع ٚمل
 فًُا ايهتاب، ع٢ً سدّا جيٗض بذأ ايغشب ط ايعًُا٤ بعن
 ْٚيل أطًِ...صٜاد٠ فٝ٘ ٚمتعٔ أنجش بكشا٤ت٘ اْغُع

 . املٮ ع٢ً ايؼٗادتنيب
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  الاليُت يف دكتُراٍ مّالشهتُط آرثرإشالم -2

 ايشدٌ ٚنإ ، اي٬ٖٛت ط دنتٛساٙ ٬َٝطٓتٛغ آسثش 
، ٚحيذخ عٔ قـت٘ َع آط١ٝ قاس٠ نٓا٥ع ُٓع ط ايجايح

:  يٓفظ٘ قاٍ 0986 عاّ بايتٓـري عًُ٘ أثٓا٤ طاٱط٬ّ، أْ٘ 
 فتٛد٘ ؟ املظًُني ٢عً ايشد أدٌ َٔ ايكشإٓ قشا٠٤ ط كري أٟ
 فٛافل املكذغ، نتاب ٜعريٙ إٔ إٜاٙ طا٬ّ٥ املظًُني أسذ إىل

 آسثش ػشع ثِ قشا٠٤، نٌ ق ٌ ٜتٛكأ إٔ عًٝ٘ َؼرتىّا املظًِ
 َع ا٭ٚىل ٍشبت٘ عٔ حيذثٓا إيٝ٘ ٚيٓظتُع ةف١ٝ، ايكشإٓ ٜكشأ

 ط عٓٝف بـشاع ػعشت َش٠، أٍٚ ايكشإٓ قشأت عٓذَا:" ايكشإٓ
 ، ايذٜٔ ٖزا اعتٓام ع٢ً ٚحيجين ٜٓادٜين ؿٛت فج١ُ أعُاقٞ،
 إىل َتاز ٫ َ اػش٠، ع٬ق١ بشب٘ اٱْظإ ع٬ق١ جيعٌ ايزٟ

 ّٜٛ ٚط!!  ايغفشإ ؿهٛى فٝٗا ت اع ٫ٚ ،١ايكظظ ٚطاىات
َن م:  فكشأت بايكشإٓ أَظهت ثِ تٛكأت، َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُؼْرآ

:  قشأت ثِ ، بكؼعشٜش٠ فأسظظتٴ هَأْم طَذ ُقُؾوٍب َأْقَػاُُلَا
اْلقَْوَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْم ِديـَُؽْم َوَأْْتَْؿُت َطَؾقُْؽْم كِْعَؿتِي َوَرِضقُت َلُؽُم م

 ٚػعشت اّري٣، ايشٚح ط ايظه١ٓٝ فشًٓت ه اإِلْساَلَم ِديـًا
 ست٢ آسثش ٜـرب مل اي١ًًٝ تًو ط، دذٜذ َٔ ةٴًكت قذ أْٞ
 يٝظأي٘ املظًِ ؿذٜك٘ ضٍَٓ إىل سا٫ّ اٍ٘ بٌ ايؼُع، تيًع
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 ٚدٖؼت٘ ايـذٜل سري٠ ٚبني ، اٱط٬ّ ط ايذةٍٛ نٝف١ٝ عٔ
 .بايؼٗادتني آسثش ْيل
 مُر مو أكرب علماء التعرِح َاألجهٕ  كّثإشالم -3

َٛس َٔ أنرب عًُا٤ ايتؼشٜض ٚا٭د١ٓ ط ايعامل أطًِ  نٝح
ٍة ِمْن َوَلَؼْد َخَؾْؼـَا اإِلْكَساَن ِمْن ُساللَ م:بظ ب قٛي٘ تعاىل

ٍر َمِؽْي ُثمَّ  (29)صِْيٍ   ُثمَّ َخَؾْؼـَا الـُّْطَػةَ  (21) َجَعْؾـَاُه ُكْطَػًة ِِف َقَرا

ِطَظاًما َفَؽَسْوَكا اْلِعَظاَم  َطَؾَؼًة َفَخَؾْؼـَا اْلَعَؾَؼَة ُمْضَغًة فََخَؾْؼـَا اْدُْضَغةَ 

ُ  ََلًِْل ُثمَّ َأنَْشْلنَاُه َخْؾًؼا ط  ه(27) َأْحَسُن اْْلَالِِؼْيَ  آَخَر َفَتَباَرَك اَللَّ
أىٛاس ةًل اٱْظإ،  َ٪يف يهتاب ٖٚٛ، ص02-04امل٪َٕٓٛ:

عٓذَا عشو عًٝ٘ َا دا٤ ط نتاب اهلل  -املرتدِ بجُإ يغات
تعاىل، ٌـٛق أىٛاس ةًل ا٫ْظإ قاٍ: إْ٘ ٫ بذ إٔ ٜهٕٛ 
ُٔذ سطّٛيا َٔ عٓذ اهلل، ٜٚظتيشد قا٬٥: إٕ آِني ميش بعذ٠ 

 ممتاَا نُا ٖٛ َٛدٛد ط ايهتاب املكذغ يًُظًُني، أىٛاس
ن صٍِْي) ( ُثمَّ َجَعْؾـَاُه ُكْطَػًة ِِف 29َوَلَؼْد َخَؾْؼـَا اإِلكَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِّ

ِؽٍْي) ٍر مَّ ( ُثمَّ َخَؾْؼـَا الـُّْطَػَة َطَؾَؼًة َفَخَؾْؼـَا الَعَؾَؼَة ُمْضَغًة َفَخَؾْؼـَا 21َقَرا

ًما َفَؽَسْوَكا الِعَظاَم ََلًِْل ُثمَّ َأنَشْلنَاُه َخْؾًؼا آَخَر َفَتَباَرَك اهلُل ادُْضَغَة ِطَظا

  .ص14 -12طامل٪َٕٓٛ:  ه(27َأْحَسُن اْلَالِِؼَْي)
ٚقاٍ َا ٕتـشٙ: فآِني ٜهيٕٛ ْيفي١، ثيِ عًكي١; أ٣: دّ     
أمحش، ثِ َلغ١; أٟ: قيع١ ِّ قذس َا ميلغ، ثِ ععاَا، ثِ 
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ٚإٔ آِني ٜتيٛس ط أىيٛاسٙ املختًفي١ ط   تهظ٢ ايععاّ ُّا، 
ث٬خ ظًُات نُا ٖٛ َٛدٛد ط ايهتاب املكذغ يًُظيًُني،  

َفممممماتُِؽْم َخْؾًؼممممما ِممممممن َبْعمممممِد َخْؾمممممٍ  ِِف ُضُؾمممممَِلٍ  م ُؾُؼُؽمممممْم ِِف ُبُطممممموِن ُأمَّ ََيْ

أٟ: ٜتيٛس اِيٓني داةيٌ ث٬ثي١ سذيب     ;   ص6طايضَيش:   هَثاَلٍث 
أ٠، دذاس اييشسِ، ايغؼيا٤   َع١ًُ: دذاس اي ئ اْاسدٞ يًُش
ٚنُيا ٖيٛ َعًيّٛ َئ     ، ايذاةًٞ ايزٟ حيٝط بآِني َ اػيش٠  

تاسٜ  عًِ ا٭دٹٓٻ١ أْ٘ مل ٜهٔ ٜٴعٵشٳفٴ ػ٤ٞ عٔ تيٛس ٚتـيٓٝف  
 .ا٭د١ٓ اي ؼش١ٜ ست٢ سًٍٛ ايكشٕ ايعؼشٜٔ اٖي

ألّصُى رئّض قصم اهلهدشٕ الكًربائّٕ َاإللكرتَنّٕ  آرثرإشالم -4

 جبامعٕ لهدى

يٝظٕٛ س٥ٝع قظِ اهلٓذط١ ايهٗشبا١ٝ٥ ٚاٱيهرت١ْٝٚ أ آسثش
ُ َيَتَوَّفَّ ماٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ ايهشمي١: ياَع١ يٓذٕ، اطتٛقفت٘ اَللَّ

تِي ََلْ َْتُْت ِِف َمـَاِمَفا َفقُْؿِسُك الَّتِي قَََض َطَؾقَْفا  َنُػَس ِحَْي َمْوِِتَا َوالَّ ْٕ ا

ُْخَرى إََِل َأَجٍل  ْٕ َؼْوٍم اْدَْوَ  َوُيْرِسُل ا َياٍ  لِّ َٔ ى إِنَّ ِِف َذلَِك  ُمَسؿًّ

ُروَن) أٟ إٔ اهلل ٜتٛف٢ ا٭ْفع ، أٟ اهلل ص 24ط ايضَش: ه(79َيَتَػؽَّ
فه٬ُٖا َٝت; يهٔ ، ٚاييت ْاَت، اييت َاتت -ع٢ً قظُني: 

َج٬ّ اثٓإ َٔ  فإرا ْاّ ،ٖزا َٛتٷ أنرب، ٖٚزا َٛتٷ أؿغش
ٌ، ٚنٌ إْظإ ٜٓاّ ايشداٍ، فأسٚاسُٗا تـعذ إىل اهلل عض ٚد

سٚس٘ تـعذ، فإٕ نإ أدً٘ قذ سإ، ٫ تشدع إيٝ٘ سٚس٘، 
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 ٌٕ ٚميٛت، ٚإٕ نإ ط ايعُش بك١ٝ ٜٴشٵطٹٌ اهلل إيٝ٘ سٚس٘ إىل أد
 َظ٢ُ.

الربِطانْ رِتعارد فريلْ كبري مفتعْ مكافحٕ   العكّدإشالم  -5

 اإلرياب الربِطانّٕ 

 ؼيٞ َهافشي١  ايربٜيياْٞ سٜتؼياسد فريييٞ ني ري َفت      ايعكٝذ 
ًٚهِ دساطت٘ اِٝٛيٛدٝا ٚتعُك٘ ط  اٱسٖاب ايربٜيا١ْٝ طابكا

 ٖٚٞ: آٜات  6ايعًّٛ أطًِ بظ ب 
َِلء َبـَقْـَاَها بَِليٍْد َوإِكَّا َدُوِسُعونَ م  - )   ص27ط ايزاسٜات:هَوالسَّ

ملعشف١ اٱعذاص ط ٖزٙ اٯ١ٜ اسدع ٱط٬ّ ايذنتٛس َٛسٜع 
 بٛناٟ ايفشْظٞ(. 

ًَ َكاَكَتمممما َرْتؼممممًا َأَوََلْ م - َْر ْٕ ممممَِلَواِ  َوا ممممِريَن َكَػممممُروا َأنَّ السَّ  َيممممَر الَّ

 َحممْي َأَفمماَل ُيْمِمـُمموَن)
ٍ
ء مماء ُكمملَّ َ ْ مما َوَجَعْؾـَمما ِمممَن اْكَ ط  ه(13َفَػَتْؼـَاُُهَ

 ،ايهشمي١ إىل سكٝك١ أؿٌ ايهٕٛ  تؼري ٖزٙ اٯ١ٜ، ٚص 61ا٭ْ ٝا٤:
أًياثِٗ   َٔ ايهفياس ةاؿي١ ط   ذ ايعًُا٤ املعاؿشٕٚيييييٜٚ٪نٹٸ

ع٢ً إٔ ايهٕٛ نً٘ نإ ػ٦ٝٶا ٚاسذٶا َتـ٬ّ فُٝا ٜظ٢ُ بٓعشٜي١  
ِٳ، ٚإٔ عامَلٓيا ايؼُظيٞ    ا٫ْفذاس ايععِٝ ، ثِ اْكظِ إىل طٳذا٥

  .ا٫ْكظاَات نإ ْتٝذ١ يتًو
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ًَ ِمَفممممادًا )م - َْر ْٕ ََ َأْوَتممممادًا )6َأَلممممْم َكْجَعممممِل ا َبمممما ط  ه(4( َواْْلِ
ٚيكذ ث ت ٖزا ط ايعـيش اّيذٜح إٔ اِ ياٍ هليا      ، ص 7-1ايٓ أ:

 هٝف عيشف ُٔيذ   فأٚتادٶا ط ا٭سو أٟ دزٚسا ط ا٭سو ، 
 ؟ .مبٗاّ اِ اٍ اًِٝٛد١ٝ 

  فّلُبُط إبرايّم الكضإشالم   -6

 داَع١ َٔ اي٬ٖٛت ط َادظتري:  فًٝٛبٛغ إبشاِٖٝ ايكع 
 ٚأطتارّا ١ًٝٝ،اٱٖ يًهٓٝظ١ ساعّٝا نإ ٚقذ، ا٭َشٜه١ٝ بشْظتٕٛ
 ايكع ذثٓا، حيايٓاغ َٔ ن ري عذد ٜذٜ٘ ع٢ً أطًِ ي٬ٖٛت،
 َ٪متش ط:" فٝكٍٛ اٱط٬ّ، إىل سسًت٘ عٔفًٝٛبٛغ  إبشاِٖٝ
 املياعٔ نٌ تشدٜذ ط ايه٬ّ فأىًت ، يًه٬ّ دعٝت ت ؼريٟ
 بذأت سذٜجٞ َٔ اْتٗٝت إٔ ٚبعذ ، اٱط٬ّ كذ احملفٛظ١
! ؟ نارب أْين أعًِ أْاٚ ٖزا أقٍٛ ملارا:  ْفظٞ أطأٍ

 بٝيت إىل َتذّٗا ٚسذٟ ةشدت ، امل٪متش اْتٗا٤ ق ٌ ٚاطتأرْت
 اي ٝت ٚط ، يًغا١ٜ َتأصَّا ، أعُاقٞ َٔ َٗضٚصّا نٓت ،

 ٚٚقفت ، ايكشإٓ أقشأ املهت ١ ط ٚسذٟ نً٘ ايًٌٝ قلٝت
َن َطَذ َجَبٍل  م: ايهشمي١ اٯ١ٜ عٓذ ى٬ّٜٛ يَْتُه َلْو َأنَزْلـَا َهَرا اْلُؼْرآ َ َرأ لَّ

ُُبَا لِؾـَّاِس َلَعؾَُّفْم  َُ كَْْضِ  َوتِْؾَك إَْمَثا
ِ
ْن َخْشقَِة اَللَّ ًطا مِّ َتَصدِّ َخاِشًعا مُّ

ُروَن   فأطًُت، سٝاتٞ قشاس اُزت اي١ًًٝ تًو ٚط.. هَيَتَػؽَّ
 ا٭نرب ابين محاطّا أنجشِٖ ٚنإ ، أ٫ٚدٟ مجٝع إيٞ اْلِ ثِ
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 ط ايٓفع يعًِ أطتارّا ٜٚعٌُ ظف١ايفً ط دنتٛس ٖٚٛ( أطا١َ)
 ٚاٱٌٖٝ ايتٛسا٠ ط ُٔذ) نت ٘ َٔ، ٚايظٛسبٕٛ داَع١
 ايهتب ط اٱط٬ّ)ٚ( إي٘ ٫ إْظإ املظٝض)ٚ( ٚايكشإٓ
 ٚايت ؼري ا٫طتؼشام)ٚ( اطشا٥ٌٝ عذٚى اعشف)ٚ( ايظُا١ٜٚ
 ط ٚاملظتؼشقٕٛ امل ؼشٕٚ)ٚ( ايعامل١ٝ باٱَربٜاي١ٝ ٚؿًتُٗا

 (.اٱط٬َٞ ايعشبٞ ايعامل
غارٓ ملري عامل الرِاضّات َالعامل بالكتاب  الدكتُرإشالم   -7

 املكدط

ثيياسٟ ًَييري عييامل ايشٜاكييٝات ٚايعييامل بايهتيياب   ايييذنتٛس
ايكشإٓ، فأطًِ بظ ب قٛيي٘   املكذغ، أساد إٔ ٜشؿذ أةيا٤ ط

 متعاىل:
ِ
َن َوَلْو َكاَن ِمْن ِطـِد َغْرِ اَلّل  َلَوَجُدواْ ِفقِه َأَفالَ َيَتَدبَُّروَن اْلُؼْرآ

ٚقاٍ عٓٗا ٫ ٜٛدذ َ٪يف  ، ص84ط ايٓظيا٤:  ه(29اْختاَِلفًا َكثِراً )
ٍٕ  :ط ايعامل ميتًو اِشأ٠ ٜٚ٪يٹٸف نتابٶا ثِ ٜكٍٛ ٖزا ايهتاب ةا

َٶا  .َٔ ا٭ةيا٤، ٚيهٔ ايكشإٓ ع٢ً ايعهع متا
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 األمرِكْ  إدَارد إشتض الكض جُزِفقصٕ إشالم -1

َا أؿذم إٔ ٜشٜٚٗا ِٖ ٚ َا أسٚع إٔ ْكشأ قـف ٤٫ٖٛ 
بأيظٓتِٗ يزيو أتشنهِ َع ايؼٝ  ٜٛطف أٚ ايكع دٛصٜف 

تشعشعت كُٔ عا١ً٥ َظٝش١ٝ  ٜٚكٍٛ: قـ١ إط٬َ٘ ٜشٟٚ يهِ
ٔافع١ ط ايغشب ا٭ٚطط ا٭َشٜهٞ ٚيكذ ػٝذ أدذادٟ 

ي ٬د ٚناْٛا أٜلّا َٔ أٚا٥ٌ ايهٓا٥ع ٚاملذاسغ ط أٗا٤ ٖزٙ ا
ايزٜٔ طهٓٛا ٖزٙ املٓيك١، أقُٓا ط ٖٝٛطنت ٚتهظاغ َٓز عاّ 

 . عٓذَا نٓت ط املشس١ً ا٫بتذا١ٝ٥ 0929
يكييذ عُييذت ط طيئ ايجاْٝيي١ عؼييش ط باطييادٜٓا ط ٫ٜٚيي١   

صٚس نٓييا٥ع أةييش٣ أتهظيياغ، ٚط فييرت٠ املشاٖكيي١ أسدت إٔ  
  ٛ غ املعُذاْٝيي١ ٭ىًييع عًيي٢ تعييايُِٝٗ َٚعتكييذاتِٗ نيياييك

ٚأعلييا٤ اييا٥فيي١ ايربٚتظييتاْت١ٝ) اييييت أطظييٗا دييٕٛ ٚصيييٞ(  
ٚأعلييا٤ ايهٓٝظيي١ ا٭طييكف١ٝ ايربٚتظييتاْت١ٝ ايٓاؿييش١ٜ ٚنٓٝظيي١ 
املظٝض ٚنٓٝظ١ ايشب ٚنٓٝظ١ ايشب املظيٝض ٚاٱٖٝيٌ ايهاَيٌ    

 ٚايهاثٛيٝه١ٝ ٚأعلا٤ املؼٝخ١ ٚايهجري ثريِٖ. Agapeٚاٍ 
ٕ مل ٜتٛقيف عٓيذ املظيٝش١ٝ    أملُت باٱٌٖٝ ًٚجٞ ط ا٭دٜا 

فشظب، بٌ مشًت اهلٓذٚط١ٝ ٚايٝٗٛد١ٜ ٚاي ٛر١ٜ ٚاملٝتافٝضٜكٝا 
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َٚعتكذات طهإ أَشٜها ا٭ؿًٝني يهٔ ايذٜا١ْ ايٛسٝذ٠ اييت مل 
 تظأيٕٛ ملارا؟ ط٪اٍ َٓيكٞ. -ْعش هلا يذ١ٜ ٖٞ اٱط٬ّأ

يكذ أؿ شت َٗتُيا بيأْٛاع ٕتًفي١ َئ املٛطيٝك٢ ٚةاؿي١       
طيٝه١ٝ أٜليا، ٚ٭ٕ أفيشاد عيا٥ًيت َتيذٜٕٓٛ      ٚايه٬ اِٛط ٌٝ

بذأ دساطياتٞ ط ٖيزٜٔ   أٚحي ٕٛ املٛطٝك٢ نإ َٔ ايي ٝعٞ إٔ 
اّكًني ٚبفلٌ ٖزا ت ٛأتٴ َٓـب قظٝع املٛطٝك٢ عٓذ نيجري  

 َٔ ايهٓا٥ع اييت ايتشكت بٗا عرب طٓتني.
ط عياّ  ، ٚدسغ نٝف١ٝ اطتخذاّ املفاتٝض املٛطيٝك١ٝ  أبذأت  

اَتًهت اطيتٛدٜٖٛات قيٞ يٛسٜيٌ    0916ًًٍٚٛ عاّ  0911
َٚاسٟ ٫ْذ مسٝتٗيا " اطيتٛدٜٖٛات اطيتٝع املٛطيٝك١ٝ"، عيرب      
ايج٬ثني ط١ٓ املاك١ٝ قُٓا أْا ٚٚايذٟ مبؼاسٜع عذ٠ ٚناْت يذٜٓا 

ٚسثئ بيذ٤ٶ   بشاَر يًرتفٝ٘ نإقا١َ ايعشٚو َٚتادش يً ٝاْٛ ٚا٭
َيئ تهظيياغ ٚأٚن٬َٖٛييا إىل فًييٛسدا. دٓٝييت امل٬ٜييني َيئ 

ات ط ٖييزٙ ايظييٓٛات ٚيهييٓين مل أدييذ ايظيي٣ًٛ ٫ٚ  ايييذ٫ٚس
ل ا٫ى٦ُٓإ ايزٟ ٫ ٜهٕٛ إ٫ مبعشفي١ اّكٝكٝي١ ٚإجيياد اييشٜي    

ْو قذ طأيت ْفظو" ملارا أايـشٝض يًخ٬ق، إْين َتأنذ َٔ 
فعييٌ"؟ أٚ" َيئ ٖييٛ ايييشب  أةًكييين ايشب؟َٚييارا ٜشٜييذْٞ إٔ  

ٓا٤ آدّ ع٢ً بايتشذٜذ؟ ملارا ْ٪َٔ باْي١٦ٝ ا٭ؿ١ًٝ"؟ "ملارا جيرب أب
 "ٌَُ أةيا٤ِٖ؟ ٚبايتايٞ ٜعاق ٕٛ يٮبذ...
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ْي٘ ط ايغاييب   إٚيهٔ إرا طايت أٟ ػخف ٖيزٙ ا٭طي١ً٦ ف  
٘ ٜتٛدب عًٝو إٔ ت٪َٔ بٗزٙ ا٭ػٝا٤ َٔ دٕٚ أْطٛف خيربى 

ط٪اٍ أٚ أْٗا يغض ثياَن ٫ ٜٴعيشف سًي٘، ٚيٓأةيز َـييًض      
ٔ فإرا ىً ت َٔ ايٛعاظ ٚايه١ٓٗ إٔ ٜعيٛى فهش٠ ع، ايتجًٝح 

ايهٝف١ٝ اييت ٜـ ض " ايٛاسيذ" ٜظياٟٚ "ث٬ثي١" أٚ عيذّ اطيتياع١      
ايشب ايزٟ بٝذٙ نٌ ػ٤ٞ ٚقادس ع٢ً نٌ ػ٤ٞ إٔ ٜغفش ةياٜا 
اي ؼش، عٛكّا عٔ ريو ٜـ ض سد٬ّ ٜٚٓضٍ إىل ا٭سو يٝعٝؽ 

ْي٘ ةيايل   أناي ؼش ثِ ٜتشٌُ مجٝع أةيا٤ ايٓاغ دٕٚ إٔ ْٓظ٢ 
 ايهٕٛ ٜٚظتيٝع إٔ ٜفعٌ َا ٜؼا٤.

عشفيت فٝي٘ إٔ    0990نإ رييو ط عياّ   ،  دا٤ ّٜٛ إىل إٔ
املظًُني ٜ٪َٕٓٛ بيايتٛسا٠ ٚاٱٖٝيٌ، أؿيابتين ايذٖؼي١ نٝيف      

٘      ٜعكٌ ٖزا!  يٝع ٖزا فشظب بٌ إْٗيِ ٜ٪َٓيٕٛ باملظيٝض ٚأْي
ْ٘ ٚيذ أ٫ٚدت٘ َعذض٠ سٝح ، ٚ ْيب، ٚ سطٍٛ سل بعج٘ ايشب

 . سفع إىل ايظُا٤، ٚ تٴٓ أ بعٗٛسٙ ط ايتٛسا٠، ٚبذٕٚ أب
طتيع تـذٜك٘ ةاؿ١ إٔ امل ؼشٜٔ ايزٜٔ نٓا ْظافش أٖزا َا مل 

َعِٗ ٜ غلٕٛ املظًُني ٚاٱط٬ّ يذسدي١ أْٗيِ يفكيٛا ن٬َيّا     
َؼّٝٓا عٔ اٱط٬ّ ست٢ ٜشٖ ٛا ايٓياغ، ٚهليزا مل أس يز فهيش٠     

 ا٫ةت٬ط بٗ٪٤٫" املظًُني".
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نإ ٚايذٟ ػذٜذ ايفعاي١ٝ ط دعِ أعُاٍ ايهٓٝظ١ ٚةاؿي١   
ٚمت تٓـيٝ ٘ قظيّا ط ايظي عٝٓات،    ، ذسط١ٝ يًهٓٝظي١  ايرباَر امل

ٖٛ ٚصٚدت٘ ) صٚد١ أبٞ( ايعذٜذ َٔ امل ؼشٜٔ ٚايٛعياظ   فٳٔشعٳ
ٚساٍ سٚبشتيض ٚطياُٖٛا ط   أط ٓاٍ ايتًفاص ستي٢ أْٗيِ صاسٚا   

ػذ امل٪ٜذٜٔ ُِٝٞ أبٓا١ٜ بشز ايع اد٠ ط َذ١ٜٓ ت٫ٛٝ ٚناْٛا َٔ 
 ، دٕٛ ٖاقٞ.طٛادشت، تاَٞ ٚدِٝ بٝهري، دريٟ فٍٛ ٌٜٚ

عٌُ أبٞ ٚصٚدت٘ ط تظذٌٝ ا٭ػشى١ ايت ؼيري١ٜ ٚتٛصٜعٗيا   
 .ٓاّْا ع٢ً َٓاصٍ املتكاعذٜٔ ٚاملظتؼفٝات ٚدٚس ايعذض٠ 

 ، بذأ أبٞ ايعٌُ َع سدٌ قذّ َٔ َـش 0990ٚط عاّ 

 ٚىًب َين إٔ أقابً٘، ىشأت يٞ ٖزٙ ايفهش٠ ًُٚٝت

ط ْفظٞ ا٭ٖشاَات ٚأبٛ اهلٍٛ ْٚٗش ايٌٓٝ ٚنٌ ريو،ففشست 
ٍاستٓا ٚتـ ض ٍاس٠ دٚي١ٝ متتذ إىل  ٚقًت : طٛف ْتٛطع ط

يٞ ٚايذٟ : يهٓين  ثِ قاٍ ! أسو ريو ايلخِ أعين أبا اهلٍٛ
أسٜذ إٔ أةربى إٔ ٖزا ايشدٌ ايزٟ طٝأتٝٓا َظًِ ٖٚٛ سدٌ 

فكاٍ  . َٓضعذّا : َظًِ !! ٫ .. ئ أتكابٌ َع٘ قًت،  أعُاٍ
مل ٜهٔ َٔ  - . ٫ .. أبذّا : تفكً . ٚايذٟ : ٫بذ إٔ تكابً٘

رنشت أبٞ مبا مسعٓا عٔ  - !!املُهٔ إٔ أؿذم .. َظًِ
ٚأِْٗ ٜع ذٕٚ ؿٓذٚقّا أطٛد ط  ،املظًُني ٖ٪٤٫ ايٓاغ

املظًِ،  مل أسد إٔ أقابٌ ٖزا ايشدٌ ايهع ١ ؿششا٤ َه١ ٖٚٛ
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ٚأؿش ٚايذٟ ع٢ً إٔ أقابً٘، ٚىُأْين أْ٘ ػخف ييٝف 
  .ع٢ً يكا٥٘ دذّا، يزا اطتظًُت ٚٚافكت

ؿًٝب ٚي ظت  ملا سلش َٛعذ ايًكا٤ ي ظت ق ع١ عًٝٗا
عكذّا فٝ٘ ؿًٝب ٚعًكت ؿًٝ ّا ن ريّا ط سضاَٞ ، ٚأَظهت 

ط ٜذٟ ٚسلشت إىل ىاٚي١ ايًكا٤ بٗزٙ  بٓظخ١ َٔ اٱٌٖٝ
إٔ ٜهٕٛ  ايـٛس٠ ، ٚيهين عٓذَا سأٜت٘ است هت .. ٫ ميهٔ

نٓت أتٛقع٘ سد٬ّ يكا٤ٙ،  ايزٟ ْشٜذ -ريو املظًِ املكـٛد 
ٜٚعتُش عُا١َ ن ري٠ ع٢ً سأط٘ ٚسٛاد ٘  ن ريّا ًٜ ع ع ا٠٤

ٚبذأ َشس ّا بٓا  .. َعكٛد٠، فًِ ٜهٔ ع٢ً سأط٘ أٟ ػعش أؿًع
 تيشقٓا ط اّذٜح عٔ دٜاْت٘ ٚتٗذُت ع٢ً اٱط٬ّ ٚؿافشٓا

ٚاملظًُني سظب ايـٛس٠ املؼ١ٖٛ اييت ناْت يذٟ، ٚنإ ٖٛ 
ثِ بادست إىل  ، ٚاْذفاعٞ بربٚدت٘ ٖاد٥ّا دذّا ٚاَتف محاطٞ

 ٌٖ ت٪َٔ باهلل؟ قاٍ: أدٌ ..  - :ط٪اي٘
إبشاِٖٝ ٌٖ ت٪َٔ ب٘؟ ٚنٝف ساٍٚ إٔ  ثِ قًت َارا عٔ
 ٜلشٞ بابٓ٘ هلل؟ 
 قاٍ: ْعِ .. 

 ..دٝذ طٝهٕٛ ا٭َش أطٌٗ مما اعتكذت قًت ط ْفظٞ: ٖزا

 ثِ رٖ ٓا يتٓاٍٚ ايؼاٟ ط ٌٔ ؿغري، ٚايتشذخ عٔ -

بُٝٓا دًظٓا ط ريو املك٢ٗ  - .فلٌ: املعتكذاتَٛكٛعٞ امل
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ٚقذ نإ َععِ ايه٬ّ يٞ، ٚقذ  ايـغري يظاعات ْتهًِ
يهٌ  ٚدذت٘ ييٝفّا دذّا، ٚنإ ٖاد٥ا ٚةذ٫ّٛ، اطتُع باْت اٙ

  .ن١ًُ ٚمل ٜكاىعين أبذّا
 نإ ُٔذ ع ذ ايشمحٔ ؿذٜكٓا ٖزا ع٢ً ٚػو إٔ ٜرتى

فشذثت أبٞ إٕ نإ  املٓضٍ ايزٟ نإ ٜتكامس٘ َع ؿذٜل ي٘
يًزٖاب إىل بٝتٓا ايه ري ط اي ًذ٠  باٱَهإ إٔ ْذعٛ ُٔذا

ط املٓضٍ ،  ٜٚ ك٢ ٖٓاى َعٓا.. ثِ دعاٙ ٚايذٟ يٲقا١َ عٓذْا
ٚنإ املٓضٍ حيٜٛين أْا ٚصٚديت ٚٚايذٟ ثِ دا٤ ٖزا املـشٟ 

 قظٝظّا آةش يهٓ٘ ٜت ع املزٖب ايهاثٛيٝهٞ ٚاطتلفٓا نزيو

َٚظًِ  ١.. أسبع١ َٔ عًُا٤ ٚدعا٠ ايٓـاس٣فـشْا ٗٔ اُْظ
َـشٟ عاَٞ.. أْا ٚٚايذٟ َٔ املزٖب ايربٚتظتاْيت ايٓـشاْٞ 

ناثٛيٝهٞ املزٖب ٚصٚديت ناْت َٔ َزٖب  ٚايكظٝع اٯةش
ٚايذٟ قشأ  َتعـب ي٘ داْب َٔ ايـ١ْٝٛٝٗ، ٚيًُعًَٛٝ٘

اٱٌٖٝ َٓز ؿغشٙ ٚؿاس داعّٝا ٚقظٝظّا َعرتفا ب٘ ط ايهٓٝظ١ ، 
عاَّا ط دعٛت٘ ط ايكاستني  04ايهاثٛيٝهٞ ي٘ ةرب٠  كظٝعٚاي

اٱٌٖٝ ٚاملزاٖب ايٓـشا١ْٝ  ا٭َشٜهٝتني، ٚأْا ْفظٞ دسطت
 ٚاةرتت بعلّا َٓٗا أثٓا٤ سٝاتٞ ٚاْتٗٝت َٔ سـٛيٞ ع٢ً

َارا ٜٓتر عٔ  ػٗاد٠ ايذنتٛساٙ ط ايعًّٛ اي٬ٖٛت١ٝ ايٓـشا١ْٝ
ٌٖ   ٖزا املٓضٍ ؟ٜهٕٛ ايتعاٜؽ ط نٝف ٖزا ايتذُع ايشٖٝب؟
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طٝذٝب عًٝٗا  ٚ ايهجري َٔ ا٭ط١ً٦ اييت بايهجش٠ أّ باّه١ُ ؟
ٚنٓا ٗٔ ايٓـاس٣ ط  ايكع ط اِض٤ ايجاْٞ َٔ قـ١ إط٬َ٘

َٓا ْظخ١ ٕتًف١ َٔ اٱٌٖٝ ْٚتٓاقؽ عٔ  اي ٝت حيٌُ نٌ
ا٭ْادٌٝ املختًف١ ع٢ً  ا٫ةت٬فات ط ايعكٝذ٠ ايٓـشا١ْٝ ٚط

 ٚاملظًِ جيًع َعٓا ٜٚتعذب َٔ اةت٬فَا٥ذ٠ َظتذٜش٠، 

ٚقًت هلِ : نٝف ميهٓين إٔ أنٕٛ داع١ٝ يًٓـشا١ْٝ  .. أْادًٝٓا
ػخف ٚاسذ ٚث٬ث١ أػخاق ط ْفع  ٚأعًِٓ ايٓاغ إٔ ايشب

 .ايٛقت، ٚأْا ثري َكتٓع بزيو فهٝف أقٓع ثريٟ ب٘
قاٍ يٞ : ٫ ت ٝٸٔ ٖزا ا٭َش ٫ٚ تٛكش٘، قٌ  بعلِٗ 

َن ٚجيب اٱميإ ب٘، ٚبعلِٗ قاٍ يٞ : يًٓاغ : ٖزا أَش ثا
ميهٓو إٔ تٛكش٘ بأْ٘ َجٌ ايتفاس١ َتٟٛ ع٢ً قؼش٠ َٔ 

َٔ ايذاةٌ ٚنزيو اي٣ٛٓ ط داةًٗا، فكًت هلِ  اْاسز ٚيب
ايتفاس١ فٝٗا أنجش َٔ  : ٫ ميهٔ إٔ ٜلشب ٖزا َج٬ّ يًشب،

س ١ ٣ْٛ فظتتعذد اٯهل١ بزيو ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ فٝٗا دٚد 
  . ١، ٚقذ تهٕٛ ْت١ٓ ٚأْا ٫ أسٜذ سبّا ْتّٓااٯهل فتتعذد

ٚؿفاس ٚبٝاو،  ٚبعلِٗ قاٍ : َجٌ اي ٝل١ فٝٗا قؼش
فكًت: ٫ ٜـض إٔ ٜهٕٛ ٖزا َج٬ّ يًشب فاي ٝل١ قذ ٜهٕٛ فٗا 

ؿفاس فتتعذد اٯهل١، ٚقذ تهٕٛ ْت١ٓ، ٚأْا ٫ أسٜذ إٔ  أنجش َٔ
 .أع ذ سبّا ْتّٓا
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هلُا ، فكًت ي٘ : قذ  قاٍ : َجٌ سدٌ ٚاَشأ٠ ٚابٔ ٚبعلِٗ 
حيـٌ ى٬م فتتفشم اٯهل١ ٚقذ  ٌَُ املشأ٠ ٚتتعذد اٯهل١، ٚقذ

 .ميٛت أسذٖا، ٚأْا ٫ أسٜذ سبّا ٖهزا
َٓز إٔ نٓت ْـشاّْٝا ٚقظٝظّا ٚداع١ٝ يًٓـشا١ْٝ مل  ٚأْا 

ٚمل أدذ َٔ ميهٓ٘ إقٓاع اٱْظإ  أطتيع إٔ اقتٓع مبظأي١ ايتجًٝح
اعتكادنِ ط ايشب ط  ُٔذ( : َا ٖٛطأيٓا ا٭خ ) ، ايعاقٌ بٗا
 ؟اٱط٬ّ

ُ َأَحٌد )مفكاٍ :   َؿُد )2ُقْل ُهَو اَللَّ ُ الصَّ ( ََلْ َيؾِْد َوََلْ ُيوَلْد 9( اَللَّ

ً َأَحٌد )1) ُه ُكُػوا ت٬ٖا  ، ص2-0ط اٱة٬ق : ه(7( َوََلْ َيُؽن لَّ
ؿٛت٘ سني ت٬ٖا  بايعشب١ٝ ثِ تشدِ يٓا َعاْٝٗا.. ٚنإٔ

دةٌ ط قًيب سٝٓٗا .. ٚنإٔ ؿٛت٘ ٫ صاٍ ٜشٕ ؿذاٙ  بايعشب١ٝ
 ٫ٚ أصاٍ أتزنشٙ .. ط أرْٞ
أَا َعٓاٖا ف٬ ٜٛدذ أٚكض ٫ٚ أفلٌ ٫ٚ أق٣ٛ ٫ٚ أٚدض  

فهإ ٖزا ا٭َش َجٌ املفادأ٠ ايك١ٜٛ يٓا  . َٓ٘ إى٬قّا ٫ٚ أمشٌ
ك٫٬ت ٚتٓاقلات ط ٖزا ايؼإٔ  .. َع َا نٓا ْعٝؽ فٝ٘ َٔ

 و اّني بذأتٴ اي شح عٔ ا٭دي١ ايهاف١ٝ، اييتَٔ ري .ٚثريٙ

تج ت إٔ اٱط٬ّ ٖٛ ايذٜٔ ايـشٝض، ٚريو ملذ٠ ث٬ث١ ػٗٛس 
ايفرت٠ ٚدذت ط ايهتاب املكذغ إٔ  ًجّا َظتُشّا. بعذ ٖزٙ

ايظ٬ّ  ايعكٝذ٠ ايـشٝش١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا طٝذْا عٝظ٢ عًٝ٘
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ٜذعٕٛ، ٖٞ ايتٛسٝذ ٚأْين مل أدذ فٝ٘ إٔ اٯي٘ ث٬ث١ نُا 
ع ذاهلل ٚسطٛي٘ ٚيٝع إهلا، َجً٘ نُجٌ  ٚٚدذت إٔ عٝظ٢

ٚدٌ، ٚإٔ ا٭دٜإ  ا٭ْ ٝا٤ مجٝعا دا٤ ٜذعٛ إىل تٛسٝذ اهلل عض
ايظُا١ٜٚ مل ُتًف سٍٛ رات اهلل ط شاْ٘ ٚتعاىل، ٚنًٗا 

ايعكٝذ٠ ايجابت١ بأْ٘ ٫ اي٘ إ٫ اهلل مبا فٝٗا ايذٜٔ  تذعٛا إىل
بٗتاْا، ٚيكذ عًُت إٔ اٱط٬ّ  املظٝشٞ ق ٌ إٔ ٜفرت٣ عًٝ٘

 دا٤ يٝختِ ايشطا٫ت ايظُا١ٜٚ ٜٚهًُٗا ٚخيشز ايٓاغ َٔ

أٜلا َٔ املعذضات  سٝا٠ ايؼشى إىل ايتٛسٝذ ٚاٱميإ باهلل تعاىل
ٚاييت تج ت إٔ ايذٜٔ عٓذ اهلل اٱط٬ّ ايتٓ ٪ات  اييت سأٜتٗا

وُم ( ُغؾِبَ 2اَل )مايهشِٜ َجٌ: املظتك ١ًٝ اييت تٓ أ بٗا ايكشإٓ ِت الرُّ

ن َبْعِد َغَؾبِِفْم َسقَْغؾُِبوَن )9) ًِ َوُهم مِّ َْر ْٕ ط ايشّٚ ه (1( ِِف َأْدَكى ا

ٖٚزا َا َكل بايفعٌ فُٝا بعذ  ، أٍٚ طٛس٠ ايشّٚ ص0:6:
أةش٣ رنشت ط ايكشإٓ ايهشِٜ َجٌ طٛس٠ ايضيضي١  ٚأػٝا٤

أٟ َٓيك١، ٚنزيو  تتشذخ عٔ ايضيضاٍ، ٚاييت قذ َذخ ط
ْظإ إىل ايفلا٤ بايعًِ، ٖٚزا تفظري ملع٢ٓ اٯ١ٜ ٚؿٍٛ اٱ
كِس إِِن اْسَتَطْعُتْم َأن َتـُػُروا ِمنْ م:اييت تكٍٛ نِّ َواإْلِ  َيا َمْعََشَ اْْلِ

َّٓ بُِسْؾَطانٍ  َٓ َتـُػُروَن إِ ًِ َفاكُػُروا  َْر ْٕ َِلَواِ  َوا  ه (91)َأْقَطاِر السَّ
ايزٟ ةشم ب٘ اٱْظإ ٖٚزا ايظًيإ ٖٛ ايعًِ ، ص 66 :ايشمحٔ ط 

أٜلا َٔ  - .س١ٜ٩ ؿادق١ يًكشإٓ ايهشِٜ ايفلا٤ فٗزٙ
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ايعًك١، اييت رنشٖا اهلل ط  املعذضات اييت تشنت أثشّا ط ْفظٞ
ٚقاٍ،  ايكشإٓ ايهشِٜ، ٚايزٟ ٚكشٗا ايعامل ايهٓذٟ نٛمسش

إ ايعًك١ ٖٞ اييت تتعًل بشسِ ا٭ّ، ٚريو بعذَا تتشٍٛ 
شسِ إىل يٕٛ دَٟٛ َعًل. ٖٚزا بايفعٌ اي اّٝٛاْات امل١ٜٛٓ ط

عًُا٤ ا٭د١ٓ ط  َا رنشٙ ايكشإٓ ايهشِٜ َٔ ق ٌ إٔ ٜهتؼف٘
ٚط ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ ىًب ؿذٜكٞ ايكظٝع  ، ايعـش اّذٜح

املُهٔ إٔ ْزٖب َع٘ إىل املظذذ، يٓعشف  َٔ ُٔذ ٌٖ َٔ
املـًني ٜأتٕٛ إىل  أنجش عٔ ع اد٠ املظًُني ٚؿ٬تِٗ، فشأٜٓا

ـًٕٛ ثِ ٜغادسٕٚ .. قًت: ثادسٚا؟ دٕٚ أٟ ةيب املظذذ ٜ
َلت أٜاّ ٚطأٍ ايكظٝع ُٔذّا، إٔ  ...قاٍ: أدٌ أٚ ثٓا٤؟

ٚيهِٓٗ تأةشٚا ٖزٙ املش٠ ست٢  ٜشافك٘ إىل املظذذ َش٠ ثا١ْٝ،
 سٌ ايع٬ّ .. قًكٓا بعن ايؼ٤ٞ َارا سذخ هلِ؟ أةريّا

ٚؿًٛا، ٚعٓذَا فتشت اي اب .. عشفت ُٔذا ع٢ً ايفٛس .. 
ثٛبّا أبٝن ٚقًٓظ٠ٛ ٜٚٓتعش  ًت َٔ ٖزا؟ ػخف َا ًٜ عق

دقٝك١! نإ ٖزا ؿاسيب ايكظٝع!!! قًت ي٘ ٌٖ أؿ شت 
قاٍ: ْعِ أؿ شت َٔ ايّٝٛ َظًُّا!، رًٖت ..  ؟ َظًُّا

إىل أع٢ً يًتفهري ط  نٝف ط كين ٖزا إىل اٱط٬ّ .. ثِ رٖ ت
 ا٭َٛس ق٬ًّٝ، ٚبذأت أَذخ َع صٚديت عٔ املٛكٛع، فكايت

فكًت هلا :  ، أْٞ ئ أطتُش بع٬قيت َعو ى٬ّٜٛ يٞ أظٔ
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٫ . بٌ ٭ْٞ أْا اييت  : قايت ؟ ملارا؟ ٌٖ تعٓني أْٞ طأطًِ
 .فكًت هلا : ٚأْا أٜلّا ط اّكٝك١ أسٜذ إٔ أطًِ ! طًِأطٛف 

فخشدت َٔ باب اي ٝت ٚةشست ع٢ً ا٭سو  : قاٍ  
 . اٖذْٞ .. طادذّا ٍاٙ ايك ١ً ٚقًت : ٜا سب

 اّاد١ٜ عؼش٠ ؿ اسّا ٚقفت بني ػاٖذٜٔ: ايكظٝع ٚط
،  «بٝرت دانٛب»ٜعشف طابكّا با٭ب  ايظابل ٚايزٟ نإ

 ُٚٔذ ع ذ ايشمحٔ، ٚأعًٓت ػٗادتٞ،ٚ أؿ ض امسٞ ٜٛطف

نإ أبٞ  ....ٚأعًٓتت صٚديت إط٬َٗا بعذ َا مسعت بإط٬َٞ
ٚاْتعش ػٗٛسّا ق ٌ إٔ ٜٓيل  أنجش َفعّا ع٢ً املٛكٛع،

 يكذ دةًٓا ث٬ث١ صعُا٤ دٜٓٝني دتني....ٚ أطًِ ٫ سكابايؼٗا

َٔ ث٬خ ىٛا٥ف ٕتًف١، دةًٓا اٱط٬ّ دفع١ ٚاسذ٠، 
نٓا ْعتكذ فأس٣ إٔ إط٬َٓا مجٝعّا  طًهٓا ىشٜكّا َعانظّا دذّا ملاٚ

ايزٟ نإ  نإ بفلٌ اهلل ثِ بايكذ٠ٚ اّظ١ٓ ط ريو املظًِ
اٌَ ، ٚنُا ٜكاٍ ايتع ٔٵظٹايذع٠ٛ ٚنإ ق ٌ ريو سٹ ٔٵظٹسٹ

ةتاَا ٜكٍٛ ٚاُّذ هلل  . ٚيهٔ اسْٞ .. عٓذْا : ٫ تكٌ يٞ
يٲط٬ّ ٚدعًٓا  ايزٟ دعًٓا َظًُني. اُّذ هلل ايزٟ ٖذاْا

ايًِٗ أسصقٓا بهجري  اُّذ هلل اُّذ هلل .َٔ أ١َ ُٔذ ةري ا٭ْاّ
ع ذ ايشمحٔ َا أسٚع إٔ ٜٗذٟ اهلل ب٘ أسبع َٔ  َٔ أَجاٍ ُٔذ
 : َٛقع٘ عٓٛإ شا١ْٝعًُا٤ ايٓـ
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www.todayislam.com   يكا٤ ؿٛتٞ َع٘: اِض٤
 :ا٭ٍٚ

http://www.alhakekah.com/converts/yous

ef1.mp3 ْٞاِض٤ ايجا: 

http://www.alhakekah.com/converts/yous

ef2.mp3  

) ظبكٕ حنو الداعّٕ الربِطانّٕ شارٔ جُزِفقصٕ إشالم -2

 العرب(

اَشأ٠ ٚيذت ع٢ً ثري ا٫ط٬ّ بٌ نُا تكٍٛ  طاس٠ دٛصٜف
ٚنٓت أَاسطٗا عٔ  ٔ إميإ)نٓت َظٝش١ٝ ع ٢ٖ عٔ ْفظٗا

قً ٗا  نإ..، سل( بٌ ناْت ثري طعٝذ٠ عٓذَا اعتٓل ا٫ط٬ّ
ٜ شح عٔ ايذٜٔ اّل، فكذ نإ قً ٗا ٔ ا يٲميإ، ٚيهٓٗا 

ا٫ط٬ّ نإ نٌ َا تعشف٘ عٔ  ناْت ٫ تعشف ػ٧ عٔ
 ا٫ط٬ّ فهُا تكٍٛ ٢ٖ : نٓت ٫ أعشف ػ٦ٝٶا عٔ إٱط٬ّ

ة١ُٝ طٛدا٤، ٚإٔ هلا ع٬ق١ ط٣ٛ إٔ املشأ٠ ع اس٠ عٔ 
 ٜفعًْٛ٘ َع عً ١ طٛدا٤ ايهع ١ باٱسٖابٝني، ٚإٔ ٖٓاى ػ٦ٝٶا َا

ايظ٬ّ قذ  ثِ تكٍٛ : ٚأةريٶا أةربتين أَٞ إٔ عٝظ٢ عًٝ٘...
.مل أنٔ أطتيٝع إٔ أفِٗ نٝف سذخ ..ٚيذ َٔ اَشأ٠ عزسا٤ 
عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ، ٚيهٔ ط ّٜٛ َا عٓذَا  ٖزا بايٓظ ١ يظٝذْا

http://www.todayislam.com/
http://www.todayislam.com/
http://www.alhakekah.com/converts/yousef1.mp3
http://www.alhakekah.com/converts/yousef1.mp3
http://www.alhakekah.com/converts/yousef2.mp3
http://www.alhakekah.com/converts/yousef2.mp3
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إىل فٗشغ  ط املهت ١ ىً ت ْظخ١ َٔ ايكشإٓ، ٚرٖ تنٓت 
ايكشإٓ، ٚٚدذت اٯ١ٜ اييت تتشذخ عٔ عزس١ٜ ايظٝذ٠ َشِٜ 

عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ، نٓت طعٝذ٠ بعن  ٫ٚٚدتٗا يظٝذْا
عٓذَا بًغت طاس٠ ايظادط١ ٚ ..ايؼ٤ٞ ٚبعذ ريو تشنت ا٭َش

َٔ عُشٖا تشنت َذسطتٗا املظٝش١ٝ ٚرٖ ت إىل اِاَع١  عؼش
ايهٓٝظ١ ٖٚٓاى ٚدذت أػٝا٤  اى بذأت ط دساط١ تاسٜ ٖٚٓ
إٔ اي ابا  اعتكادِٖ ٌ:ذد٠ سايت بٝٓٗا ٚبني املظٝش١ٝ َجٔ

 دّ،آ ا٫عتكاد إٔ اهلل مل ٜغفش ةي١٦ٝ َعـّٛ ثري ةيا٤،

ٚدٛد أنجش َٔ أسبعني ْظخ١ َٔ اٱٌٖٝ ٜتشهِ ف٢ تعذًٜٗا 
ايت٢ مل َٔ ا٭ػٝا٤  قـ١ ايـًب املهٕٛ َٔ بؼش، سذ اجملايعأ

إٔ املظٝض عٝظ٢ ابٔ اهلل،  ادعا٤، ٚتظتيع إٔ تتك ًٗا طاس٠ 
َٶا :فتكٍٛ ٢ٖ ف٢ ريو  فإٕ َٔ ،إٕ اٱط٬ّ ٕتًف متا

ٕ عٔ ىشٜل ايٛسٞ ع٢ً ايشطٍٛ عًٝ٘ آعذا٥ب اهلل تٓضٌٜ ايكش
ِٳ إٔ  ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ، ٚنٝف إٔ ايكشإٓ ظٌ ٔفٛظا، ٚفٗ

 ٝع ٭ْ٘ ابٔ اهللعٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚيذ َٔ اَشأ٠ عزسا٤ ي

تكٍٛ  ،ٚيهٔ ٭ْٗا قذس٠ اهلل فإٕ اهلل ٜكٍٛ يًؼ٤ٞ نٔ فٝهٕٛ
قـ١ اعتٓاقٞ اٱط٬ّ ٖٞ أنجش  طاس٠ عٔ اعتٓاقٗا ا٫ط٬ّ : إٕ

 تعكٝذٶا َٔ ريو ٚيهٔ ط ا٭ؿٌ ٖزٙ ٖٞ أِٖ ا٭ػٝا٤ اييت

عتكذ إٔ أٚايؼ٤ٞ ا٭ةري ايزٟ دعًين  ،دعًتين اعتٓل اٱط٬ّ



، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

 

33 

ٚعٓذَا  ،فتا٠ ط ايعؼشٜٔ تـًٞ ٖٛ س١ٜ٩ اٱط٬ّ دٜٔ اّل
 طذذت سأٜت إٔ ايظذٛد ٖٛ ق١ُ ا٫طتظ٬ّ هلل ط شاْ٘

. ٚط ٖزا ايّٝٛ عشفت إٔ اٱط٬ّ ٖٛ اّل ..ٚتعاىل
َٚٓز ريو ايعاّ مل ٜتٛقف ٓٗٛد طاس٠ ايذع٣ٛ ف٢ٗ ّ، 0988

املًُه١ املتشذ٠ ٚع٢ً املظت٣ٛ  تٴًكٞ ٔاكشات عٔ اٱط٬ّ ط
دٛصٜف  ٚطاس٠، ط١ٓ تكشٜ ّا 02ا ٜضٜذ عٔ ايذٚيٞ َٓز َ

ساؿ١ً ع٢ً بهايٛسٜٛغ ط اٯداب َع َشت ١ ايؼشف ط 
املًو بًٓذٕ ٚقذَت بايه١ًٝ راتٗا  ايذساطات ايذ١ٜٝٓ َٔ ن١ًٝ

ٚقذ  يٲط٬ّ ًٛخ نذساطات عًٝا سٍٛ اعتٓام بشٜيإْٝٛ
يعذٜذ َٔ بشاَر اٱراع١ املظتك١ً ٚاييب انت ت طاس٠ ٚطذًت 

جٌ "ٚقف١ يًتذبش" ٚ "ْٝهٞ ناَ ٌ ٚسٝا٠ ايًٌٝ املتأةش" . طٞ َ بٞ
َتخــ١ بايكظِ ايتعًُٝٞ اْاق  ٚقذ عًُت طاس٠ ن اسج١

طاعذت  نُا ،4110باييب بٞ طٞ ط ايظًظ١ً اٱط١َٝ٬ عاّ 
ط ٍُٝع بشْاَر "إهلاَات اٱط٬ّ" ايزٟ ٜ شح ط إطٗاَات 

  .١ٝ املعاؿش٠اٱط٬َٞ َٔ أدٌ اّٝا٠ ايغشب اٱط٬ّ ٚايرتاخ
اػرتنت طاس٠ ف٢ َ٪متش َظًُٞ أٚسٚبا ايتشذٜات ٚ

َذ١ٜٓ اطيٓ ٍٛ ايرتن١ٝ ف٢ ايفرت٠ َٔ  ٚايفشق ٚايز٣ عكذ ف٢
ط  ًح أنادميٞ ْادس عٔ اعتٓام اٱط٬ّ 4111ٜٛيٝٛ  4:  0

قاَت طاس٠ ب شح أنادميٞ ْادس عٔ اعتٓام ،  املًُه١ املتشذ٠
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ٍ: "عاد٠ َا ٜكّٛ ؿذٜل أٚ ٚتكٛ .اٱط٬ّ ط املًُه١ املتشذ٠
ايشثِ َٔ  صٌَٝ َظًِ بتعشٜف املعتٓل بايذٜا١ْ اٱط١َٝ٬ ع٢ً

إٔ ٖٓاى بعن ا٭ػخاق ايزٜٔ ٜعتٓكٕٛ ايذٜٔ بعذ صٜاستِٗ 
تكٍٛ أٜلا: "مجٝع َٔ مشًِٗ ًجٞ قايٛا  يذٚي١ إط١َٝ٬." نُا

دٕٚ ثُٛو  إِْٗ حي ٕٛ فهش٠ اٱميإ بٛدٛد إي٘ ٚاسذ فكط
ترتأغ  ، كط اٱميإ باْايل نُا ٜذعٛ اٱط٬ّأٚ تعكٝذات، ف

َشٜش ٚاسذ٠ َٔ انرب اجمل٬ت  طاس٠ دٛصٜف ا٫ٕ س٥اط١
إٍ" ٖٞ ١ًٓ فشٜذ٠  إّ"Ml Ml ا٫ط١َٝ٬ ف٢ أٚسبا ٢ٖٚ ١ًٓ

ٚس١ٜٛٝ تغيٞ ْٛاسٞ اّٝا٠ ٚتعشو ناف١ ايتع ريات عٔ سٝا٠ 
ظًُني املعاؿش٠ ط بشٜياْٝا نُا تغي٢ أطًٛب سٝا٠ امل املظًُني

دٚي١، ٚتٗذف إىل تعضٜض  61إىل  ط مجٝع أٗا٤ بشٜياْٝا، إكاف١
يٮفهاس  ايجك١ ط ايٓفع بني أبٓا٤ ا٭ق١ًٝ املظ١ًُ ٚايتـذٟ

ت اع اجمل١ً ط ٚ ،4112ّبعذ ٖذُات يٓذٕ ط ٜٛيٝٛ ايظً ١ٝ 
  ١ .....ياْٝا ط املهت ات َٚتادش ايتذض٥بشٜ ٕتًف أٗا٤

 ) ظبكٕ حنو العرب( لّس كات اشتّفهسإشالم مغهٖ البُب اإلجن-3

اٱًٖٝض،  POP أػٗش ٚأِٖ َغين اي ٛبنات اطتٝفش نإ 
ا٭ثٓٝات ط مجٝع ايعامل، ٚناْت  أثٓٝات٘ ناْت تتـذس قٛا٥ِ أِٖ

ٚثٝٳٸش امس٘ َٔ نات  املفادأ٠ أْ٘ أػٗش إط٬َ٘ ط ْٗا١ٜ ايظ عٝٓات،
ش١ٝ َظٝ إط٬ّ،ْؼأ ط أطش٠ إىل ٜٛطف Cat Stevens طتٝفٔ
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٭ب ْٜٛاْٞ أسثٛرنظٞ، ٚأّ طٜٛذ١ٜ ناثٛيٝه١ٝ، ٚنإ ٜتًك٢ 
ايهٓٝظ١ اٱ١ًٖٝٝ، نإ هلزا ايتٓٛع املعشط أثش  املعشف١ ايذ١ٜٝٓ ط

احملاٜذ٠ يٝهٕٛ يزيو أثش فُٝا بعذ،  عًٝ٘، فكذ أتاح ٖزا ي٘ املكاس١ْ
 0927ٜٛيٝٛ 40ايٓاغ أىًكٛا عًٝ٘ طتٝف ٚيٝع نات سٝح ٚيذ 

 ا است اط بايهٓٝظ١ ٚنؼإٔ ايغشبٝني ناْت ايع٬ق١ناْت ا٭طش٠ هل

ٓشد داْب ػهًٞ ط ثاي ٘، ٜزٖ ٕٛ إىل ايهٓٝظ١ ّٜٛ ا٭سذ 
بكذّٚ ا٭عٝاد، أٚ تعُٝذ اييفٌ  ّلٛس ايكذٸاغ، أٚ حيتفًٕٛ

 .ايـغري يٝهٕٛ َظٝشٝا ط املظتك ٌ
ناْت أطشتٞ تذٜٔ باملظٝش١ٝ ٚناْت ٘ : ٜكٍٛ ٜٛطف عٔ ْفظ 

ٚيهٔ ٫ ميهٓٓا  يت تعًُتٗا ٚتعًُت إٔ اهلل َٛدٛد،تًو ايذٜا١ْ اي
 Jesus ا٫تـاٍ امل اػش ب٘ ف٬ ميهٔ ايٛؿٍٛ إيٝ٘ إ٫ عٔ ىشٜل

Christ   ِٜظٛع املظٝض فٗٛ اي اب يًٛؿٍٛ إىل اهلل، ٚع٢ً سث
ٜكٍٛ ،  إٔ عكًٞ مل ٜتك ًٗا بايه١ًٝ اقتٓاعٞ اِض٥ٞ بٗزٙ ايفهش٠ إ٫
ٱي٘ تكًكين َٚريْٞ، ٚيهين مل أنٔ ناْت فهش٠ ايتجًٝح أٚ ث٬ث١ٝ ا

أدادٍ اسرتآَا ملعتكذات ٚايذٟ ايذ١ٜٝٓ ابتعذ نات  أْاقؽ أٚ
ناْت ي٘ سث ١ إٔ ٜهٕٛ ُٖا  طتٝفٓع سٜٚذا عٔ ٚايذٙ َٚا ٜعتكذ،

ايهجري َٔ  َؼٗٛسا يذٜ٘ َٔ املاٍ يٝكتين نٌ َا ٜشٜذ، ٖٚزا سًِ
اًِّ ايزٟ ايزٜٔ عؼكٛا ٖزا ايعامل، ا٭كٛا٤ ٖٞ اهلشٚب، ٖٚٞ 

يًهجرئٜ، اي ١٦ٝ املشف١ٗ، ٚا٭كٛا٤ امل ٗش٠ ٚا٭عُاٍ  ٜهٕٛ ٬َرا
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ايعزب١ بأؿابع نات طتٝفٓع.. ايزٖ ١ٝ،  ايف١ٝٓ امل ٗش٠ ٚاملٛطٝك٢
نٔ ٜيُعٔ ط  ٚإق اٍ املعذ ات يتٛقٝع ا٭ٚتٛدشاف، ٚايهجريات

نات ط َـاف  ٚيكذ ٚكع ،ْعش٠ بٌ أٟ رنش٣ َٔ ايٓذِ ايؼٗري
قذٸّ نات نجريّا َٔ ا٭عُاٍ ايف١ٝٓ ٚايٓذاح، ٚيهٔ  يكذٚايعامل١ٝ، 

َٔ اّٝا٠ بعذ ريو؟ نإ ًٜض  متش ب٘ ّعات يًتأٌَ، َا ٖٛ اهلذف
 عًٝ٘ سذٜح ايزات، ٚحياٍٚ إٔ ٜشكٞ سذٜح ْفظ٘ مبظاعذ٠ رٟٚ

ا٭صَات َٔ ايفكشا٤ ٚاملعٛقني ٚا٭ٜتاّ، ْذا٤ اٱْظإ ط أعُاق٘ 
َظاعذ٠ ايفكشا٤ أثٓا٤ ٚعكب َكٝك٘ فاطتذاب يشث ١  أتع ٘ نجريا،

بايٓظٝإ ٚةـٛؿا  نؼإٔ اي ؼش ايٓذاح ٚايجشا٤، ٚيهٔ نإ ٜـاب
 .ايٓذا مل ٜهٔ قذ تعذ٣ ايتاطع١ عؼش٠ َٔ عُشٙ سني سكل ٖزا

يكذ طكط نات طتٝفٔ ط ِٖٚ ثٝ ٛب١ املخذسات!! ٫ٚ ٜهاد 
رس٠ٚ اجملذ ايفين، ٚاّٝا٠ املٓغُظ١ ط  ميش عاّ ٚاسذ َٔ ٚؿٛي٘ إىل

َشٜلا بايظٌ.  ايرتف ٚا٭كٛا٤ ٚايؼٗش٠، إرا ب٘ ٜٓٗاس ٜٚظكط
دةٌ نات طتٝفٓع املظتؼف٢ ملذ٠ عاّ يًع٬ز، ناْت ايفشؿ١ 

ط سٝات٘، ٚػٗشت٘، َٚظتك ً٘، ٜفهش ط ساي٘ أٖٛ  فهشطا١ٗ يهٞ ٜ
ايٓٗا١ٜ َٚارا ٖٛ فاعٌ إٕ  دظذ فكط حيٝا ٖهزا ب٬ ٖذف ؟ َٚا ٖٞ

 سذخ ريو ٌٖٚ ايغا١ٜ ٖٞ َـٌٝ ايًز٠ بهٌ أػهاهلا ٚا٫ْ ٗاس

  املعذ ني؟با٭كٛا٤ ٚنجش٠ املعذ ات ٚ
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اهلل ست٢  ناْت ٖزٙ ا٭ص١َ ْع١ُ َٔ :ٜٚكٍٛ ٜٛطف إط٬ّ
ش ط سايٞ، ٚناْت فشؿ١ َٔ اهلل ست٢ أفتض عٝين ع٢ً اّكٝك١ أتفه

ؿٛابٞ.ملارا أْا ٖٓا ساقذّا ط ٖزا ايفشاؾ؟" ٚأط١ً٦ أةش٣  ٚأعٛد إىل
إداب١. ٚنإ إعتٓام عكا٥ذ ػشم أطٝا  نجري٠ بذأت أًح هلا عٔ

املعتكذات ٚبذأت ٭ٍٚ  طا٥ذّا ط ريو ايٛقت ف ذأت أقشأ ط ٖزٙ
 أدسنت إٔ ا٭سٚاح طتٓتكٌ ّٝا٠ أةش٣ ٚئَش٠ أفهش ط املٛت ٚ

يكذ ناْت ا٭ص١َ ْع١ُ نرب٣ ي٘، انتظب ، تكتـش ع٢ً ٖزٙ اّٝا٠
إٔ ٜتفهش ٜٚتأٌَ، :َٔ ٍشب١ املشو ٚايشقاد اييٌٜٛ عادات سٚس١ٝ

 نُا أؿ ض ْ اتّٝا ط ىعاَ٘ ٜأنٌ ايكًٌٝ نٞ تظُٛ ْفظ٘ ٜٚعٝٓٗا ع٢ً

ايٓفظٞ ٚطط ؿشاع  ايـفا٤ ايشٚسٞ، يكذ نإ ط ساد١ يًظ٬ّ
يًشٝا٠ ْعش٠ دذٜذ٠، أؿ ض ٜتأٌَ  ٚتهايب ع٢ً املاد٠، ْعش

َٔ سس١ً  َفشدات ايي ٝع١ ؿادف اّاي١ اييت بٗا نات عٛد٠ أةٝ٘
ايكذغ اييت أسلش فٝٗا ٖذ١ٜ ي٘ ع اس٠ عٔ ْظخ١ َرتمج١ َٔ 

نإ  ،اّٛادخ دعًت٘ ٜظع٢ يًتعشف ع٢ً اهلل نٌ ٖزٙ ،ايكشإٓ
ا٭قـ٢ ي طٝاس١ ٚمل  ٚرٖب إىل املظذذأةٛٙ قذ صاس فًظيني، 

 ٜهٔ أةٛٙ قذ أطًِ بعذ ٫ ٜعين ٖزا إٔ اهلل ط شاْ٘ ثا٥ب عٔ

ايهٕٛ، ٚيهٔ قذ ٜهٕٛ ثري َعشٚف يًهجرئٜ بايـٛس٠ اييت ٜشٜذٖا 
اهلل ايؼفا٤ ييهات، ٜٚعٛد يعامل املٛطٝك٢ ٚيهٔ  اهلل ط شاْ٘ ٜٚهتب

فأؿذس أي َٛا ب٘ اِذٜذ٠  بٓعش٠ دذٜذ٠ تعهع َعتكذات٘، ٚأفهاسٙ
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 أث١ٝٓ رات ػذٔ تـٛس اّري٠ اييت ٜشٜذٖا ٚحيب إٔ ٜـٌ إيٝٗا

ع٢ً سثِ أْ٘ مل ٜـٌ بعذ إىل َا ٜـ ٛ إيٝ٘، ٫ ػو أْ٘ نإ ط ساٍ 
يًٛؿٍٛ إىل اّكٝك١ ط تًو ايفرت٠، ٚمل تت ذٸ  أفلٌ نايزٟ ٜتأٖب

ط ٜت ني ٬َٔٗا قاٍ سٝٓٗا  ي٘ نا١ًَ، أٚ ٜشاٖا تًٛح ط ا٭فل ٫ٚ
أعًِ َٔ ةًل  يٝتين أعًِ يٝتين ‘’سمبا أَٛت اي١ًًٝ‘’إسذ٣ أثٓٝات٘ 

ا١ِٓ ٚايٓاس تش٣ ٌٖ طأعشف ٖزٙ اّكٝك١ ٚأْا ط فشاػٞ أّ ط 
ٚت ذٚ َٔ ،  ايرتاب بُٝٓا اٯةشٕٚ ط ثشفات ٜٓعُٕٛ ثشف١ ًَ٪ٖا

نإ بذا١ٜ اييشٜل بذأت تًٛح ي٘،  نًُات٘ اّري٠ اييت ميش بٗا، ٚإٕ
ٚناْت  ٠ٛ َٛفك١ سٝح بح ط ا٭ث١ٝٓ نٌ سريت٘،نِ ناْت ةي

ط  ا ط اصدٜاد ػٗشت٘، اجملتُع ايغشبٞ حيتاز إىل َٔ ٜ٪ثش فٝ٘ بايه١ًُ 
 يٝت٬ػ٢ ايتعايٞ، َٚذخ ايٝكع١.  ايـادق١

نإ ٜشٜذ  مل ٜـٌ إىل َا ٜشٜذ، صٖذ ط ايؼٗش٠ ط ريو اّني،
ري٠ َش٠ يكذ أسع باّ ،...اّكٝك١، مل جيذ كايت٘ ط اي ٛر١ٜ

 أةش٣، فًذأ إىل َعتكذات أةش٣ نجري٠، ٚمل ٜـٌ إىل ايكٓاع١ اييت

عٓذ قشا٤تٞ يًكشإٓ عًُت إٔ اهلل قذ أسطٌ ٜكٍٛ: ٚ، ٜشدٖٛا
 شس نات طتٝفٓع ايظفش إىلق، ..ناف١ بشطاي١ ٚاسذ٠. بايشطٌ

يكذ قشست إرٕ إٔ أطافش إىل ايكذغ نُا فعٌ : فًظيني، ٜٚكٍٛ 
ِاَع ٚدًظت، يكذ طأيين سدٌ َارا ا أةٞ ٚط ايكذغ رٖ ت إىل

 أسٜذ؟. 
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أةربت٘ بإٔ امسٞ  أةربت٘ بأْين َظًِ، ٚطأيين عٔ أمسٞ
ٚعٓذَا سدع إىل  ،)طتٝفني( يكذ نإ َٓذٖؼّا ثِ ايتشكت بايـ٠٬ 
بشث ت٘ ط اعتٓام  يٓذٕ ايتك٢ بأةت َظ١ًُ امسٗا ْفٝظ١ ٚأةربٖا

بعذ  0977 اٱط٬ّ فذيت٘ ع٢ً َظذذ ْٝٛ سجيٓت، نإ ريو ايعاّ
ْٚـف تكشٜ ّا َٔ قشا٤ت٘ يًكشإٓ، قاٍ عٔ ٖزٙ اْي٠ٛ ايهرب٣  عاّ

ايٛقت أْ٘ ع٢ً إٔ أًُف َٔ نربٜا٥ٞ  نٓت قذ أٜكٓت عٓذ ريو
اُِع١ بعذ  ٚط ّٜٛ ،ٚأًُف َٔ ايؼٝيإ ٚأٍ٘ اٍاٖا ٚاسذا

ايـ٠٬ اقرتبت َٔ اٱَاّ ٚأعًٓت ايؼٗاد٠ بني ٜذٜ٘، ط تًو 
َٶا  نات طتٝفٓعاب اٱًٖٝضٟ ؿفش١ ى٣ٛ ايؼ ايًشع١ فكط متا

يٝع ايزٜٔ ٜذةًٕٛ اٱط٬ّ ،  ٚأؿ ض ٜعشف باطِ ٜٛطف إط٬ّ
بشس١ً  باةتٝاسِٖ َجٌ َٔ تٛاسثٛٙ عٔ آبا٥ِٗ، أِْٗ ٜكذَٕٛ عًٝ٘

ًح ى١ًٜٛ ٚقٓاعات َٚٛاصْات ٚسري٠، نًٗا َٔ عٛاٌَ ث اتِٗ 
حيتٟٛ  ٚٔاٚي١ املعاٜؼ١ ي٘ ٚإجياد احمللٔ ايزٟ ع٢ً ٖزا ايذٜٔ

 ايغشب. املظًِ اِذٜذ، ٖٚزا َا حيذخ ط
فايزٟ ٜذةٌ اٱط٬ّ ط ايغشب نأْ٘ ٜشٜذ تعٜٛن َا فات٘ َٔ  

اْريات ٚابتهاس ايظ ٌ يزيو بٌ جيذ أبٛابا  ةري فٝظاسع يفعٌ
يكذ اطتغٌ ٜٛطف إط٬ّ َٖٛ ت٘ اييت أعياٙ اهلل إٜاٖا ط  َؼشع١

 ري َٔ ا٭عُاٍ بتظذٌٝ عذد ن ةذ١َ ايذع٠ٛ إىل اهلل، فكاّ
ٱنظابٗا  باٱًٖٝض١ٜ َع تيعُٝٗا بهًُات ٚتع ريات عشب١ٝ إط١َٝ٬
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ثِ ٚاؿٌ ٖزا ايٓٗر ايعاّ  0996سٚسٶا إط١َٝ٬ عزب١، ف ذأ َٓز 
تًو ا٭ي َٛات ع٢ً إٜـاٍ ق١ُٝ َٚفّٗٛ  ٚسشق ط 0997

إط٬ّ باييفٌ  اٱط٬ّ يًُظًُني ٚثري املظًُني، ٚاٖتِ ٜٛطف
 افتتض نجريّا َٔ املذاسغ اٱط١َٝ٬ ط بشٜياْٝااملظًِ ٚتشبٝت٘ ف

ط َٓاٖذٗا إعذاب ايهجرئٜ ع٢ً سأطِٗ  اييت أثاستٚٚأٚسٚبا 
تكّٛ بتذسٜع املٛاد اٱط١َٝ٬ ٚ ،ا٭َري تؼاسيض ٚيٞ عٗذ بشٜياْٝا

ملذاسغ ٭نجش َٔ ا ٚايعشب١ٝ ِاْب املٓٗر ايربٜياْٞ، ٚاَتذت ٖزٙ
ٚؿاس َٔ ظًِ ٖٜٚٛت٘ ط ايغشب، ٚاٖتِ باييفٌ امل، بكع١ ط ايعامل

ط إًٖرتا ٚايعامل ايغشبٞ، ٚي٘ ايهجري َٔ  أِٖ ايذعا٠ يٲط٬ّ
  . امل٪طظات اْري١ٜ ط ايعامل ٌَُ امس٘

] ظبكٕ حنو  دِهٌّ الرشام َاملفكر املعرَف اتّّاىإشالم  -4

 العرب[

ٚٴيذ ط "باسٜع" عاّ  ن اس  َٔ 0810ايفْٛع إٜتإ دٜٓٝ٘ ، 
ٚٸْت أعُاي٘ ط َعذِ ايفٓاْني  ٚايشطاَني ايعاملٝني، دٴ

املعاسو ايف١ٝٓ ط فشْظ١ بًٛسات٘  )٫سٚغ(، ٚتضدإ دذسإ
َٔ ن اس  ايج١ُٓٝ ، ٖٚٛ ريو ايفٓإ ايه ري، ايزٟ ٜعذ ٚاسذّا

سداٍ ايفٔ ٚايتـٜٛش، فٗٛ ؿاسب ايًٛسات ايه ري٠ ايٓفظ١ٝ 
ٔ َتاسف املتاسف ايفشْظ١ٝ ايه ري٠، ٚثريٖا َ اييت َتفغ بٗا

 نإ فٓاّْا ٜتًُه٘ ػعٛس دٜين، فاَتضز فٝ٘ ايفٔ بايذٜٔ، ايعامل
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ٗٳِ، ثري أْ٘ نإ ٜظتٛيٞ عًٝ٘  ًِ فهإ َجا٫ّ ٚاكشّا يٲْظإ امل
ٜفهش  دٜٓٝ٘ ٚنُا نإ، َٔ ايٓاس١ٝ ايذ١ٜٝٓ ػعٛس بايكًل ٚاّري٠

ط يٛسات٘، نإ ٜفهش ط َـريٙ... ًح عٔ ع٬ز يي ٝعت٘ 
ط ايٓـٛق املكذط١، ٚط ايعكا٥ذ اييت ٜذٜٔ بٗا  ايذ١ٜٝٓ ايكًك١

ٚايهٓٝظ١.. ٚط اي ابا  ايٛطط احملٝط ب٘... فهش ط املظٝش١ٝ
ٚايفذا٤،  املعـّٛ.. ٚط عكٝذ٠ ايتجًٝح ٚايـًب،

أةز ٜفهش: ٌٖ ؿشٝض إٔ املظٝض ابٔ اهلل؟.. ..ٚايغفشإ
سًت بِٗ بظ ب  ٌٖٚ ؿٴًب يٝيٗش بين اي ؼش َٔ ايًع١ٓ اييت

آدّ؟.. نٝف ؿٴًب يٝفتذٟ اي ؼش ٖٚٛ ابٔ اهلل؟ٸ". أعاد ةي١٦ٝ 
ا٭ْادٌٝ َٔ دذٜذ ٔا٫ّٚ دٗذٙ إٔ ٜشاٖا تتظِ بظ١ُ  قشا٠٤
ٚثاس ػعٛسٙ ايذٜين ع٢ً أٚكاع َ ١ُٗ، ٚأيفاظ ثاَل١  اّل
ٜظتيٝع فُٗٗا، ٚاْت٢ٗ ب٘ املياف بعذ ًح ٚدذٍ  ٫

إٔ تٝكٔ إٔ  َٚٓاظشات ى١ًٜٛ إىل سفن املظٝش١ٝ، بعذ
ظٝش١ٝ اّاي١ٝ يٝظت ٖٞ َظٝش١ٝ عٝظ٢، بٌ ٫ متت إيٝ٘ امل

ممٔ  ايتفت سٛي٘: َارا فعٌ أَجاي٘،ٚاامسٶ بـ١ً، ايًِٗ إ٫
ػٓهٛا ط املظٝش١ٝ؟!.. يكذ سأ٣ إٔ نجريّا َِٓٗ قذ اٍ٘ إىل 

ٜظتهؼف٘، فًِ جيذ ي بعذ دساط١ عُٝك١ ي  اٱط٬ّ، فاٍ٘ إيٝ٘
ايتششٜف ٫ٚ   ًٜٓ٘ط٣ٛ ايكشإٓ، ريو ايهتاب ايٛسٝذ ايزٟ مل

ايت ذٌٜ، ٚساٍٚ ا٫طتضاد٠، فعشف عٔ ايهجري عٔ اٱط٬ّ 
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يً ١٦ٝ اٱط١َٝ٬، ٚقذ متخلت ٖزٙ املعشف١ عٔ  ًهِ َعاٜؼت٘
عٓ٘ أنجش، قٝاَ٘  اعتٓاق٘ يٲط٬ّ باقتٓاع تاّ.. بٌ متخن

يكذ أنذ ْاؿش ايذٜٔ دٜٓٝ٘ ٚ ٖٛ امس٘ بعذ  بايذع٠ٛ اٱط١َٝ٬،
ٔٷ ؿاحلٷ  َٔ ايظاع١اٱط٬ّ )اٱط٬ّ  ا٭ٚىل يعٗٛسٙ أْ٘ دٜ

ُتًف ط  يهٌ صَإ َٚهإ ، إر ٖٛ دٜٔ ايفيش٠ ، ٚايفيش٠ ٫
إْظإ عٔ آةش، ٖٚٛ هلزا ؿاحل يهٌ دسد١ َٔ دسد١ 

 ٚمبا إٔ دٜٓٝ٘ نإ فٓاْا َٖٛٛبا ،فكذ يفت ْعشٙ ،اّلاس٠

اِاْب اُِايٞ ٚايزٚم ايشفٝع يًشٝا٠ ايٓ ١ٜٛ ، ٜكٍٛ:يكذ نإ 
عٓا١ٜ تا١َ ، ٚقذ عٴشف ي٘ منط َٔ ايتأْل ع٢ً  يب ٜٴع٢ٓ بٓفظ٘ايٓ

َٔ ايزٚم  ثا١ٜ َٔ اي ظاى١ ، ٚيهٔ ع٢ً داْب ن ري
ايـ٠٬ َٓتع١ُ تفٝذ اِظِ ٚايشٚح  إٕ سشنات" . "ٚاُِاٍ

أٓيف بعذ  ."ثريٖا َعّا ، ٚرات بظاى١ ٚثري َظ ٛق١ ط ؿ٠٬
 أػع١: يفز نتاب٘ ا ايهتب ايك١ُٝ ، َٓٗا إط٬َ٘ ايعذٜذ َٔ

ٚايؼشم نُا  ،ايكًٛب سبٝع:ٚي٘ نتاب  ،ةاؿ١ بٓٛس اٱط٬ّ
ّ اّشا اّر إىل بٝت اهلل، ُٚذ سطٍٛ اهللٚٔ  ٜشاٙ ايغشب

 ثاد٠ سَلإ..ٚ
ةـٛق  نإ ي٘ سد سا٥ع ط ط سطِ ايـششا٤ ٚقذ أبذع 

َٗامج١ ايٓـشا١ْٝ يًتعذد ايضٚدات قاٍ )إٕ تعذد ايضٚدات 
سّا َٓ٘ عٓذ ايغشبٝني ايزٜٔ جيذٕٚ يز٠ اْتؼا عٓذ املظًُني أقٌ
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ٌٖٚ  ! ايضٚد١ ايٛاسذ٠ ايجُش٠ احملش١َ عٓذ ةشٚدِٗ عٔ َ ذأ
ٌٖٚ ٜظتيٝع  !املظٝش١ٝ قذ َٓعت تعذد ايضٚدات ؟ سكّا إٕ

 !؟ ػخف إٔ ٜكٍٛ ريو دٕٚ إٔ ٜأةز َٓ٘ ايلشو َأةزٙ

ٚطٝ ك٢ َا بكٞ ايعامل ، إٕ  إٕ تعذد ايضٚدات قإْٛ ى ٝعٞ ،
ٚد١ ايٛاسذ٠ أظٗشت ث٬خ ْتا٥ر ةيري٠ :ايعٛاْع، ْعش١ٜ ايض

 أٚسٚبا قذ أقٛاٍ َٔ رٖب .ٚاي غاٜا، ٚا٭بٓا٤ ثري ايؼشعٝني

تظتيٝع إٔ َهِ إفشٜكٝا باي اسٚد، إ٫ إٕ اٱط٬ّ ٖٛ ايزٟ 
اٱط٬ّ أث ت ست٢ اٯٕ اطتشاي١  سهِ ايشٚح!، ٚقاٍ: إٕ

 ايذٜٔ؟ اةرتاق٘، فٌٗ عشف ايغشب طش ٚدٛد ٚعع١ُ ٖزا

ّ إىل َه١ 0948قاّ بٗا عاّ  ٚنإ أػٗش َا قاي٘ بعذ صٜاس٠
 املهش١َ ٭دا٤ فشٜل١ اّر سٝح قاٍ: "إٕ ا٭ٖشاَات إسذ٣

عذا٥ب ا٭سو ٫ ميهٔ إٔ تكاسٕ بكرب ايشطٍٛ ُٔذ ؿ٢ً اهلل 
ا٫ْفعا٫ت ٚعُل ا٭ساطٝع اييت  عًٝ٘ ٚطًِ َٔ سٝح ق٠ٛ

ّ 0960عاّ ٚتٛف٢  "!تٓتاب ايها٥ٔ أَاّ ٖزا ايـشح ايععِٝ
ط عني عاَّا ٚقذ استؼذ سٛي٘ يتٛدٜع٘  ٚقذ بًغ َٔ ايعُش

املظ٦ٛيني  ايٛداع ا٭ةري عذد ن ري َٔ ايٓاغ، َٚٔ ن اس
ٚعاسط فلً٘ َٔ أًٖ٘ َٚٔ ثري أًٖ٘ َٔ ممجًٞ ايؼعٛب.. 

بٛطعاد٠" باِضا٥ش بٓا٤ ع٢ً ٚؿٝت٘.. ٚي٘ " ٚقذ دفٔ ط َذ١ٜٓ
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 املـادس) اِضا٥شب َظذذ ٜظ٢ُ "داَع ْاؿش ايذٜٔ دٜٓٝ٘

  ( .ع ذايـُذ اِاْب اْفٞ ٚسا٤ اط٬ّ ٖ٪٤٫ ُٔذ ناٌَ

 (islam story.com)  الُّنانّٕ ماكلنيإشالم قصٕ -1

ٛييٛد٠  َػٗري٠ ٚ أصٜا٤ ْٜٛا١ْٝعاسك١ ٖٞ َانًني طٝهاسٚغ 
 ،،٭بٜٛٔ ْٜٛاْٝني ٔافعني عًيٞ ىكيٛغ دٜيِٓٗ     0962عاّ 

سيت ايتكيت بٗيا عاسكي١     بشعت فٝ٘ٚيكذ نإ ٖٛاٜتٗا ايتُجٌٝ 
ٚطييعذت بعًُييٗا اِذٜييذ ، أصٜييا٤ ٚعًُييت نعاسكيي١ يٮصٜييا٤

ٚإمنا تعيذتٗا إييٞ   ، ٚايزٟ أنظ ٗا ايؼٗش٠ يٝع ط ايْٝٛإ فكط
ٞ   :َانًني فتكٍٛ، اٜيايٝا ٚباسٜع    ،ؿشت ؿاس ١ اطيِ عيامل

ٚط ، ختًفي١ ٚأؿ ض دٚس ا٭صٜا٤ َتهش ٚقيت يفـيٍٛ ايظي١ٓ امل  
سذٜح عئ   ٗاباسٜع ايتكٝت بـشف١ٝ دضا٥ش١ٜ ناْت ٍشٟ َع

مليا ٫   : ١ٝييٞ ايـيشف  ٚفذيأ٠ قاييت    ٞٚمجاي ٚسػاقيت ٞػٗشت
فكايت َيانًني :   تفهشٜٔ ط عشو ةاق يٮصٜا٤ اٱط١َٝ٬ ؟
  ّ فكيذ تيٛعيت   ; ملا نٓت ٫ أدسٟ عٓٗا ػ٦ّٝا ٫ٚ عئ اٱطي٬

ٚبايضٟ اٱط٬َٞ اييزٟ  ايـشف١ٝ اِضا٥ش١ٜ بتعشٜفٞ باٱط٬ّ 
ٚانتؼيفت اٱطي٬ّ اييزٟ    ، حيُٞ املشأ٠ َٔ عٕٝٛ ايفليٛيٝني 

  ،نٓت ثا٥ ١ عٓ٘ طٓٛات عُشٟ اييت قلٝتٗا دٕٚ ايتعشف عًٝ٘
ٚتأنذ اٱط٬ّ عٓذٟ عٓذَا رٖ ت إيٞ تْٛع ٚايتكٝت بعًُا٤ 
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اٱط٬ّ ايزٟ حيُيٞ   عٔ اٱط٬ّ ٖٓاى ٚبهٝت أَاَِٗ دًٗٞ
 َٝل ب٘ َظري٠ سٝات٘ . اٱْظإ َٔ ايؼشٚس اييت

،  ٚأةزت امسّا دذٜذّا يٞ ٖٛ : ةذجي١ بٓيت ُٔيذ ةليش   
َ َيْمِدي َممن َيَشماءُ مٚفع٬ّ َٓ َِتْمِدي َممْن َأْحَبْبمَت َوَلِؽمنَّ اَللَّ مَك  ط هإِكَّ

ٚتعًُت ايًغ١ ايعشبٝي١ ، أقيشأ بٗيا ٚأنتيب ٚمل     ، ص 21ايكـف : 
 طعادتٞ ٫أدذ ؿعٛب١ ط فِٗ ايكشإٓ ايهشِٜ ٚتعايُٝ٘ ٚناْت 

تشٜيذ   اٚػعشت أْٗ، تٛؿف ٚأَٞ َعٞ َظ١ًُ ايكًب ٚايعكٌ
فًِ ٜشد عًٝٗيا  ، إيٝ٘ عٔ اٱط٬ّ   تٵتٳصٜاس٠ أبٞ ةاؿ١ ٚقذ َن

َت عًٝ٘ ٖٚيٞ  شِّفكذ سٴ، ٚمتٓٝت إٔ تٗذأ أَٞ ٫ٚ تزٖب ايٝ٘ 
َٚٔ صٚدٞ يهٓٗا عضَت ايظفش ايٝي٘ ٚق يٌ   ، تعشف ريو َين
ٝيت بتْٛع فكذ ديا٤ يرياْيا   طاع١ نإ أبٞ ط ب 42إٔ تزٖب بي 
ٜٚيًل عًٞ ْفظ٘ اطِ ُٔذ ٚتشفشف ايظعاد٠ ، ٜٚؼٗش اط٬َ٘
 عًٞ بٝيت .

 الربَفصُر األمرِكْ جّفرٓ النغ إشالم قصٕ-2

 muslimaabdu.blogspot.com 

 يكذ ناْتفٝكٍٛ  :"  إط٬َ٘ دٝفشٟ ٫ْغ عٔ دنتٛسحيذثٓا 
ٚمل  ثشف١ ؿغري٠، يٝع فٝٗا أثاخ َا عيذا طيذاد٠ محيشا٤،    
مث١ ص١ٜٓ عًي٢ ديذساْٗا ايشَادٜي١، ٚناْيت ٖٓياى ْافيز٠        ٜهٔ



، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

 

46 

مجٝعيّا ط ؿيفٛف، ٚأْيا ط     نٓيا  …ؿغري٠ ٜتظًٌٓ َٓٗا ايٓٛس 
ٗٛ  ايـف ايجايح، مل أنٔ أعشف أسذّا َِٓٗ، نٓا ْٓشين ع٢ً

َٓتعِ فيت٬َع د آٖيا ا٭سو، ٚنيإ اِيٛ ٖاد٥يّا، ٚةيِٝ       
َٸٓيا   إىل ا٭َياّ فيإرا    ايظهٕٛ ع٢ً املهإ، ْعيشت  ػيخف ٜ٪

َٔ  اطتٝكعت …ٚاقفّا َت ايٓافز٠، نإ ٜشتذٟ ع ا٠٤ بٝلا٤ 
َْٛٞ ! سأٜت ٖزا اًِّ عيذ٠ َيشات ةي٬ٍ ا٭عيٛاّ ايعؼيش٠      

 املاك١ٝ، 
 .  أثشٙ َشتاسّا ٚنٓت أؿشٛ ع٢ً

ط داَع١ )طإ فشاْظٝظهٛ( تعشفت ع٢ً ىايب عشبٞ نٓت 
٘ٴ، إٓ، فًُيا  فتٛثكت ع٬قيت ب٘، ٚأٖذاْٞ ْظخ١ َٔ ايكش ُأدسٔٸطٴ

 "!ٖٛ ايزٟ "ٜكشأْٞ قشأت٘ ٭ٍٚ َش٠ ػعشت نإٔ ايكشإٓ
ٚط ّٜٛ عضَت ع٢ً صٜاس٠ ٖزا اييايب ط َظذذ اِاَع١، 

ايذسز ٚٚقفت أَاّ اي اب َتٗٝ ّا ايذةٍٛ، فـعذت  ٖ يت
مل تهٔ سد٬ٟ قادستني  ٚأةزت ْفظّا ى٬ّٜٛ، ٖٚ يت ثا١ْٝ

ف، ثِ ع٢ً محًٞ! َذدت ٜذٟ إىل ق ل١ اي اب ف ذأت تشٍ
ػعشت باهلضمي١، ٚفهشت ... أع٢ً ايذسز ثا١ْٝ ٖشعت إىل

ٕٕ ناْت ٖا١ً٥ ١٦ًَٝٚ  بايعٛد٠ إىل َهتيب.. َشت عذ٠ ثٛا
ٞٸ  با٭طشاس اكيشتين إٔ أْعش ة٬هلا إىل ايظُا٤، يكذ َشت عً

طٓٛات ٚأْا أقاّٚ ايذعا٤ ٚايٓعش إىل ايظُا٤ ! أَا اٯٕ  عؼش
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ايًِٗ إٕ نٓت تشٜذ يٞ  !ايذعا٤ فكذ اْٗاست املكا١َٚ ٚاستفع
 ..!دةٍٛ املظذذ فآَشين ايك٠ٛ

 إ ييدفعت اي اب، نإ ط ايذاةٌ ػاب ْضيت ايذسز،
إٔ  سدا ايتشٝي١، ٚطيأيين أسيذُٖا: ٖيٌ تشٜيذ      ..ٜتشادثإ

ٚبعذ سيٛاس   ..تعشف ػ٦ّٝا عٔ اٱط٬ّ ؟ أد ت : ْعِ ، ْعِ
باعتٓام اٱطي٬ّ فكياٍ ييٞ اٱَياّ : قيٌ       ىٌٜٛ أبذٜت سث يت

 -إٔ ٫ إيي٘   : ذ، قًت : أػٗذ ، قاٍ : إٔ ٫ إي٘ ، قًيت أػٗ
قاٍ :  –يكذ نٓت أ٩َٔ بٗزٙ ايع اس٠ ىٛاٍ سٝاتٞ ق ٌ ايًشع١ 

سددتٗا، قاٍ : ٚأػٗذ إٔ ُٔذّا سطٍٛ اهلل، ْيكتٗيا   إ٫ اهلل ،
   .ةًفيييييييييييييييييي٘

نكيشات املا٤ ايـاط تٓشذس ط اًّل  يكذ ناْت ٖزٙ ايهًُات
أبذّا ايًشع١  ئ أْظ٢  ..ٔ ايعُأاحملرتم يشدٌ قاسب املٛت َ

ٞٸ      اييت ْيكت بٗا بايؼٗاد٠ ٭ٍٚ َش٠ ، يكيذ ناْيت بايٓظي ١ إيي
 .  ا٭ؿعب ط سٝاتٞ ، ٚيهٓٗا ا٭نجش ق٠ٛ َٚشسّا ايًشع١

نٓا ط ايشنعي١ ايجاْٝي١،    بعذ َٜٛني تعًُت أٍٚ ؿ٠٬ مجع١،
ٚاٱَاّ ٜتًٛ ايكيشإٓ، ٚٗئ ةًفي٘ َـييفٕٛ، ايهتيف عًي٢       

ْتششى ٚنأْٓا دظذ ٚاسذ، نٓيت أْيا ط ايـيف    ايهتف، نٓا 
اُّشا٤، ٚنإ اِٛ ٖاد٥يّا   ايجايح، ٚد آٖا ٬ََظ١ يًظذاد٠

ٜتظًٌ  ٚايظهٕٛ ُّٕٝا ع٢ً املهإ !! ٚاٱَاّ َت ايٓافز٠ اييت
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َٓٗا ايٓٛس ٜشتذٟ ع ا٠٤ بٝلا٤ ! ؿشةت ط ْفظٞ : إْ٘ اًّيِ  
ًيِ سكيّا ؟!   تظيا٤يت : ٖيٌ أْيا اٯٕ ط س    ..! إْ٘ اًِّ رات٘

اْفتًيتٴ   ،فاكت عٝٓاٟ بايذَٛع ، ايظ٬ّ عًيٝهِ ٚسمحي١ اهلل  
َٔ ايـ٠٬ ، ٚسست أتأٌَ اِذسإ ايشَاد١ٜ ! متًهين اْيٛف  

ػعشت ٭ٍٚ َش٠ باّب ، ايزٟ ٫ ٜٴٓاٍ إ٫ بإٔ  ٚايشٖ ١ عٓذَا
 . ْعٛد إىل اهلل" 

إٔ أطًُت نٓت ُأدٗذ ْفظيٞ ط سليٛس ايـيًٛات     بعذٚ
ٞ  نٞ أمسع ؿٛت ايك نٓيت أدٗيٌ    شا٠٤، ع٢ً ايشثِ َئ أْي

ايعشب١ٝ، ٚملا طٴي٦ًت عئ رييو أد يت : مليارا ٜظيهٔ اييفيٌ        
أَ٘ ؟ أمت٢ٓ إٔ أعٝؽ َت محا١ٜ رييو   ايشكٝع ٜٚشتاح يـٛت

 . ايـٛت إىل ا٭بذ"
يذسد١ ةلٛع املي٪َٔ   ٞايش٥ٝظ ايَٝٛٞ ايـ٠٬ ٖٞ املكٝاغ

بج يات  تظيذذ   يشب٘ ، ٜٚا هلا َٔ َؼاعش سا٥ع١ اُِاٍ، فعٓذَا
ع٢ً ا٭سو تؼعش فذأ٠ نأْو سٴفعت إىل آِي١، تتيٓفع َئ    

ِٴٸ تشبتٗا، ٚتتٓؼل ػزا ع ريٖا، ٚتؼيعش ٚنأْيو    ٖٛا٥ٗا، ٚتؼت
      ٞ اّيب   تٛػيو إٔ تشفيع عئ ا٭سو، ٚتٛكيع بيني رساعي

َا دٓشتٴ َش٠ ثا١ْٝ ٗٛ ايهفيش   "ٜا سبٞ إرا،  ا٭مس٢ ٚا٭ععِ
 ٔ ٖيزٙ بو ط سٝاتٞ، ايًِٗ أًٖهين ق يٌ رييو ٚةًـيين َي    

 اّٝا٠ . ايًِٗ إْٞ ٫ أىٝل ايعٝؽ ٚيٛ يّٝٛ ٚاسذ َٔ ثري 
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 . "ربحً حمؿدا ومل أخرس ادسقح " َٔ نتاب،  اٱميإ بو"
   ظرِفٕ كارلُإشالم قصٕ -3

http://www.hoffaz.org  

عٓذَا نٓت ط فرت٠ املشاٖك١ ٚقعيت ط  تكٍٛ ػشٜف١ ناسيٛ : 
دا٥ش٠ اٖتُاّ ُٓٛع١ َٔ ا٭فشاد ممٔ هلِ دذٍٚ أعُاٍ ثا١ٜ ط 

ٜؼيٓهًٕٛ مجعٝي١    - ٚسمبيا َيا صاييٛا    -نياْٛا   ، ايؼشِّ ٚايفظياد 
ٛٻْي١ َئ أفيشاد ٜعًُيٕٛ ط َٓاؿيب       َتُتع١ ًش١ٜ اّشن١، َه

 سه١َٝٛ، ٚنإ هلِ ١َُٗ ةاؿ١ ٖٚٞ "تذَري اٱط٬ّ". 
سظيب عًُيٞ عًي٢     –هٔ ٖزٙ مجع١ٝ سهَٛٝي١ سمسٝي١   مل ت
ٚيهِٓٗ ب ظاى١ ناْٛا ٜظتغًٕٓٛ َٓاؿي ِٗ ط اّهَٛي١    -ا٭قٌ

ِّ ُقذٴَّا باٍاٙ ٖذفِٗ.  ُٴل  ا٭َشٜه١ٝ يً
ٞٻ أسذ أعلا٤ ٖزٙ اُِع١ٝ ا٫ْلُاّ إيِٝٗ، ٭ْ٘  عشو عً
٫سغ أْيٞ قٜٛي١ اي ٝيإ ٚاّذي١، َٚتشُظي١ ط دفياعٞ عئ        

 إرا دسطت ايع٬قيات ايذٚيٝي١ َيع    ينْٞ بأْأةرب، سكٛم املشأ٠
ايتخـف ط َٓيك١ ايؼشم ا٭ٚطط، فإْ٘ ٜلُٔ يٞ ٚظٝف١ ط 

ط  -ايظفاس٠ ا٭َشٜه١ٝ ط مجٗٛس١ٜ َـش ايعشب١ٝ. ٚنإ اهلذف 
ٌٻ َٓـيب ٖٓياى ط اّيذٜح إىل ايٓظيا٤     -ْٗا١ٜ املياف إٔ أطتغ

http://www.hoffaz.org/
http://www.hoffaz.org/
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َيا   املظًُات، ٚإٔ أعٌُ ع٢ً دعِ "سشن١ سكيٛم امليشأ٠" ايييت   
 تضاٍ ط ىٛس ايُٓٛ.

٭ْيٞ سأٜيت ايٓظيا٤ املظيًُات      ;فعٓٓت بأْٗا فهش٠ عع١ُٝ 
ع٢ً ػاػ١ ايتًفياص، ٚظٓٓيت بيأْٗٔ فكيريات َٚلييٗذات،      

ٔٸ إىل ْٛس اّش١ٜ ط ايكشٕ ايعؼشٜٔ.   فأسدت إٔ أقٛدٖ
ٚبٗييزٙ ايٓٝيي١ بييذأت دساطيييت اِاَعٝيي١. فذسطييت ايكييشإٓ   

ٚدسطيت   ..٬َٞٚايتاسٜ  اٱط، ٚاّذٜح ايؼشٜف، ايهشِٜ
ٌٕ َٛإص أٜلّا نٌ اييشم اييت أطيتيٝع بٗيا اطيتخذاّ ٖيزٙ      بؼه
 ..املعًَٛييات َيئ أدييٌ َكٝييل ٖييذط ٖٚييٛ تؼييٜٛ٘ اٱطيي٬ّ

فتعًُٓت نٝف أيٟٛ أعٓام ايهًُيات ييتعين َيا أسدتٗيا أْيا إٔ      
 ٖٚزٙ ٚط١ًٝ فعٻاي١.  ..تعٓٝ٘

يهٔ سطاي١ اٱط٬ّ بذأت تأطشْٞ أثٓا٤ دساطيت; فكذ ناْت 
 َع٢ٓ، ٚنإ ٖزا مما أةافين دذٸّا.رات 
بذأت بتًٓكيٞ دسٚغ   -ٚيهٞ أقّٛ بشدِّ فعٌ َلاد –يزيو  

ط املظٝش١ٝ، ٚاةرتت إٔ آةز ٖزٙ ايذسٚغ عٓذ أسذ أطياتز٠  
اِاَع١، نإ ٜتُتع بظيُع١ َشَٛقي١ سٝيح نيإ سيا٥ضّا عًي٢       
دسديي١ ايييذنتٛساٙ ط عًييِ اي٬ٖييٛت َيئ داَعيي١ ٖاسفيياسد.   

ٙ ط أٜذ أ١َٓٝ. ْعِ ... نٓت ط أٜذ فؼعشت بأْٞ طأنٕٛ عٓذ
فكيذ   ...أ١َٓٝ ٚيهٔ يٝع يٓفع ا٭ط اب اييت رٖ ت ٭دًيٗا 
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ُقذِّسٳ إٔ نإ ٖزا ا٭طيتار َظيٝشٝٸّا َٛسِّيذّا; فًيِ ٜهئ ٜي٪َٔ       
ّ  -بايجايٛخ، أٚ أي١ٖٝٛ ايظٝذ املظٝض  ، -عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظي٬
إ ني  -عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ -بٌ نإ ٜ٪َٔ بإٔ ايظٝذ املظٝض 
 فكط سط٫ّٛ َٔ سطٌ اهلل تعاىل. 

ٚقذ أث ت يٓا ريو بأةزٙ ايٓـٛق اٱ١ًٖٝٝ َئ َـيادسٖا   
ايْٝٛا١ْٝ ٚايعرب١ٜ ٚاٯسا١َٝ، ٚبشٖٔ ع٢ً قٛي٘ بإٔ أػاس إىل نٌ 

ٚأػياس ةي٬ٍ ايؼيشح إىل     ..ا٭َانٔ ايييت مت فٝٗيا ايتششٜيف   
ا٭سييذاخ ايتاسخيٝيي١ اييييت تٓاطيي ت َييع ٖييزٙ ايتششٜفييات أٚ   

  أعك تٗا.
ذ ييييت َظييٝشٝيت قياد٠ ستيي٢ ناْيييَٚييا إٔ أْٗٝييت ٖييزٙ امليي

 َٓيُت، ٚيهين مل أنٔ َظتعذ٠ بعذ يك ٍٛ اٱط٬ّ. 
ٚٚاؿًت دساطيت يٓفظيٞ َٚئ أديٌ ٚظيٝفيت املظيتك ١ًٝ،      
فاطتغشقين ريو قشاب١ ث٬خ طٓني. ٚط أثٓا٤ ريو ايٛقت نٓت 

أسذ ٖي٪٤٫ اييزٜٔ طيأيتِٗ نيإ      ..أطأٍ املظًُني عٔ دِٜٓٗ
–َظًُّا َٔ امل٪طظ١ اٱط١َٝ٬، ٚعٓذَا ٫سغ اٖتُياَٞ   أةّا

بايييذٜٔ اٱطيي٬َٞ دعييٌ َيئ تعًُٝييٞ ػييغً٘    -ٚاُّييذ هلل
يكذ عًُٓين ايهجري  ..ايؼاثٌ، فهإ حيذثين ط نٌ فشؿ١ طا١ٗ

عٔ اٱط٬ّ، ٚيزيو أدعٛ ي٘ اهلل تعياىل دا٥ُيّا إٔ جيضٜي٘ عيين     
 ةري اِضا٤. 
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ٕٸ ُٓٛع١ َظ١ًُ تضٚس ٚط أسذ ا٭ٜاّ اتـٌ بٞ ٚأةربْٞ  بأ
ٚافكييت عًيي٢ ريييو ٚرٖ ييت  ..املذٜٓيي١ ٚأسادْييٞ إٔ أقابًييِٗ
نإ ٖٓاى ايهيجري َئ ايٓياغ،     ...يًكا٥ِٗ بعذ ؿ٠٬ ايعؼا٤

فأفظشٛا يٞ َهاّْا ٚقعيذت مبٛادٗي١ طيٝٸذ بانظيتاْٞ ني ري ط      
َا ػا٤ اهلل، يكيذ نيإ ٖيزا ا٭خ ٚاطيع ا٫ىي٬ع ط       ..ايظٔ

بٝٓٓا ايٓكاؾ سيٍٛ نيجري َئ َظيا٥ٌ     ٚداس  ..املظا٥ٌ املظٝش١ٝ
 ايكشإٓ ايهشِٜ ٚاٱٌٖٝ، ٚاطتُش يظاعات ى١ًٜٛ. 

ٚبعذ اطتُاعٞ هلزا ايشدٌ اّهيِٝ ٖٚيٛ حييذثين َيا نٓيت      
َٔ تًو ايذسٚغ ط املظيٝش١ٝ عٓيذ أطيتارٟ     -أعشف٘ َٔ ق ٌ 

ٞٸ ٞٸ ٖزا ا٭خ َا مل ٜعشك٘ أسيذٷ َئ ق يٌ،     -اِاَع عشو عً
ٚة٬ٍ ث٬خ طٓٛات َئ   -إْ٘ فكذ دعاْٞ يذةٍٛ اٱط٬ّ. 

 مل ٜكِ أسذٷ بذعٛتٞ يذةٍٛ اٱط٬ّ.  -اي شح اييٌٜٛ
ْعِ، يكذ داديْٛٞ ٚعًُٓيْٛٞ ٚٚععيْٛٞ ٚيهئ مل ٜيذعٴين     

أدعٛ اهلل تعاىل إٔ ٜٗذٜٓا مجٝعّا ؿيشاى٘   ،أسذٷ يذةٍٛ اٱط٬ّ
َٚا إٔ دعاْٞ ريو ايؼيٝ  ييذةٍٛ اٱطي٬ّ ستي٢      ،املظتكِٝ

ٕٸ ٖيزا ٖيٛ دٜئ       عشفت بإٔ ايٛقت قذ سإ، ٭ْٞ عشفيت بيأ
ٞٻ إٔ أُز ايكشاس.   اّل، ٚنإ يضاَّا عً

ٚاُّذ هلل اييزٟ ػيشح ؿيذسٟ يٲطي٬ّ، فكًيت ٚعًي٢       
عِ، أسٜذ إٔ أؿ ض َظ١ًُ". فشددت بعيذٙ ايؼيٗادتني    ايفٛس: ْ"
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بايعشب١ٝ َٚعٓاُٖا باٱًٖٝض١ٜ. ٚأقظِ باهلل أِّْيٞ ػيعشت سيني    
ٕٻ مح٬ّ ثك٬ّٝ ق ذ سٴفٹيعٳ عئ ؿيذسٟ، فتٓٓفظيت     ْيكت بُٗا ٚنأ

 عُٝكّا ٚنأْٞ نٓت أتٓٓفع ٭ٍٚ َش٠ ط سٝاتٞ. 
ٞٻ ًٝا٠ دذٜذ٠، ٚؿشٝف١ أعُاٍ  فأمحذ اهلل تعاىل إٔ أْعِ عً
ْعٝف١، ٚفشؿ١ يذةٍٛ ا١ِٓ، ٚأدعٛٙ تعاىل إٔ أعٝؽ َا تٳ ٳك٢َّ 

 َٔ عُشٟ ٚإٔ أَٛت ع٢ً اٱط٬ّ. آَني. 
١ : ا٭طيتار ز صنيٞ   تشمجي ، ػيشٜف١ نياسيٛ   : أةتهِ ط اهلل 
 .ػًيف اييشٜفٞ 

 إشالم معلمٕ الاليُت مريٓ َانصُى قصٕ  -4

http://www.alsunnah.org      

.. طيٓٛات  مثاْٞ ط اي٬ٖٛت دسطتتكٍٛ َريٟ ٚاْظٕٛ 
ٟ  ّٜٛ إط٬َٞ ّٜٛ، أط ٛع ط اٱط٬ّ إىل ٚاٖتذٜت .. َي٬ٝد
 فات،َظيا  ٚايٝكني ايؼو بني اٱميإ ق٠ٛ إىل ًاد١ ٚاملظًُٕٛ

ٟ " ادتاصتٗيا  ةيٛات، ٚاْري ايؼش ٚبني ٕ  َيري  َعًُي١ " ٚاتظيٛ
ِّش٠ ايفً ني، داَعات بإسذ٣ طابكّا اي٬ٖٛت  ٚايكظٝظي١  ٚاملٓ

ٔ  بيذعٛتٗا  تٓيًيل  إط١َٝ٬ داع١ٝ إىل اهلل بفلٌ َٛيت اييت  َي
 اِايٝييات تٛعٝيي١ مبشنييض ايظييعٛد١ٜ ايعشبٝيي١ باملًُهيي١ بشٜييذ٠
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 ٚتظُت اٱط٬ّ ػاى٧ إىل ٚؿًت نٝف يٓا يرتٟٚ بايكـِٝ،
 .ةذجي١ باطِ

 بقوكوتك الشخصقي قب  وبعد اإلشالم؟

 ق ييٌ امسييٞ نييإ اٱطيي٬ّ، ْعُيي١ عًيي٢ اهلل أمحييذتكييٍٛ :
ٟٻ" َريٟ" اٱط٬ّ ٔ  ٚاي ٓيات  اي يٓني  بني أبٓا٤ ط ع١ ٚيذ  صٚز َي
ِ  ٚعؼيت  أٖٚياٜٛ،  ٫ٜٚي١  ط املٛيذ أَشٜه١ٝ فأْا فً ٝين،  َععي
ّ  بعيذ  ٚاٯٕ ٚايفًي ني،  أًٖٛغ يٛغ بني ػ ابٞ  ٚهلل اٱطي٬
سكيٞ    ةذجيي١  ايظيٝذ٠  ٭ٕ اةرتت٘ ٚقذ ةذجي١، امسٞ اُّذ

ٕ  أسًَي١،  نٓيت  أْيا  ٚنيزيو  أس١ًَ ناْتاهلل عٓٗا   ييذٜٗا  ٚنيا
ٔ  ت ًغ ٚناْت نزيو، ٚأْا أ٫ٚد،  عٓيذَا  عاَياّ  21 ايعُيش  َي
 نٓت أْا ٚنزيو عًٝ٘، أْضٍ مبا ٚآَٓت ،◘ ايٓيب َٔ تضٚدت

 دذّا َعذ ١ أْين نُا اٱط٬ّ، اعتٓكت عٓذَا ا٭سبعٝٓٝات، ط
ٍ  عٓذَا ٭ْٗا بؼخـٝتٗا، ٞ  ْيض ٘  ◘ ُٔيذ  عًي٢  اييٛس  آصستي
 .ػخـٝتٗا أسب فأْا يزيو تشدد، دٕٚ ٚػذعت٘

 حدثقـو ظن رحؾتك مع الـرصاكقي:

ٟٻ نإتكٍٛ:  ث٬خ ن١ًٝ َٔ دسد١: ع١ًُٝ دسدات ث٬خ يذ
 ،بيايفً ني  اي٬ٖيٛت  عًِ ط ٚبهايٛسٜٛغ أَشٜها، ط طٓٛات
 ٔاكيشاّ  ٚأطتارّا ٫ٖٛت١ٝ نٓت فكذ نًٝتني ط اي٬ٖٛت َٚع١ًُ
ِّيش٠،  ٚقظٝظ١ ٔ  مبشيي١  اٱراعي١  ط عًُيت  نيزيو  َٚٓ  اييذٜ
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 بيشاَر  ع٢ً كٝف١ ٚنزيو املظٝشٞ، ايٛعغ ٱراع١ ايٓـشاْٞ
ٌ  اٱطي٬ّ  كذ َكا٫ت ٚنت ت ايتًفاص، ط أةش٣  تيٛبيت،  ق ي
 .يًٓـشا١ْٝ ّادذ َتعـ ١ نٓت فًكذ يٞ، ٜغفش إٔ اهلل فأطأٍ

ة إىل داظقي إشالمقي؟  مو كؼطي حتولك إذن من مـرصِّ

 ٱيكا٤ ايفً ني إىل ايتٓـري١ٜ ا٬ُّت إسذ٣ ط نٓتتكٍٛ: 
ٔ  ديا٤  فً يٝين  ٔاكش بأطتار فإرا احملاكشات، بعن  إسيذ٣  َي
٘  ٫سعت ايعشب١ٝ، ايذٍٚ ٘  فأةيزت  ثشٜ ي١،  أَيٛساّ  عًٝي  أطيأي
٘  عشفيت  ستي٢  عًٝ٘ ٚأحلٸ ِ  أْي  ٜعيشف  أسيذ  ٫ٚ ٖٓياى،  أطيً

 .ٚقت٦ز بإط٬َ٘
 وكقف ختطقً هذه احلواجز وصوَلً إىل اإلشالم؟

 ايفً يٝين  ايذنتٛس ٖزا َٔ اٱط٬ّ عٔ مسعت بعذَاتكٍٛ: 
ٔ  ٫بذ دٜٓ٘؟ بذٍ ٚملارا أطًِ؟ ملارا: نجري٠ أط١ً٦ ساٚدتين  إٔ َي
 ففهيشت  ؟!عٓ٘ ايٓـشا١ْٝ تكٛي٘ ٚفُٝا ايذٜٔ ٖزا ط ػ٦ّٝا ٖٓاى
 ايعشبٝي١  باملًُهي١  تعٌُ ٚناْت أطًُت فً ١ٝٓٝ قذمي١ ؿذٜك١ ط

ٔ  أطأهلا ٚبذأت إيٝٗا، فزٖ ت ايظعٛد١ٜ،  ٚأٍٚ اٱطي٬ّ،  عي
 ايٓظا٤ إٔ تعتكذ ايٓـشا١ْٝ ٭ٕ ايٓظا٤، َعا١ًَ عٓ٘ طأيتٗا ػ٤ٞ

 ثيري  ٖٚيزا  دٜٓٗٔ، ط ا٭د٢ْ املظت٣ٛ ط ٚسكٛقٗٔ املظًُات
ّ  إٔ أعتكيذ  نٓت نُا ى عّا، ؿشٝض  ٚازييٮص  ٜظيُض  اٱطي٬
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ٔ  ييزيو  صٚداتِٗ، بلشب ٔ  ط ٚنا٥ٓيات  ٕت ٦يات  ٖي  َٓياصهل
 !!.دا٥ُّا

 ٚديٌ،  عض اهلل عٔ أطأهلا فاطتيشدت يه٬َٗا نجريّا اسَت
ٞٻ عشكت ٚعٓذَا ◘ ُٔذ ايٓيب ٚعٔ  املشنيض  إىل أرٖب إٔ عً

 ستي٢  إيٝ٘ ٚابتًٗت" ايشب" فذعٛت فؼذعتين تشددت اٱط٬َٞ
ٔ  ديذاّ  فاْذٖؼٛا ٚرٖ ت ٜٗذٜين، ٞ َع َي ٔ  ايغضٜيش٠  ًَٛيات  عي
 رييو  ٚؿيششٛا . اٱط٬ّ، عٔ اْاى١٦ َٚعتكذاتٞ ايٓـشا١ْٝ

 إيِٝٗ ٚأَذخ ّٜٛ نٌ فٝٗا أقشأ أةزت نتٝ ات ٚأعيْٛٞ يٞ،
٘  قيشأت  قيذ  نٓت أط ٛع، ملذ٠ َّٜٛٝا طاعات ث٬خ  04 بٓٗاٜتي
 ملي٪يفني  نت ياّ  فٝٗيا  أقيشأ  ايييت  ا٭ٚىل امليش٠  تًيو  ٚناْت نتابّا،
 قشأتٗيا  نٓت قذ اييت ايهتب إٔ انتؼفت أْين ٚايٓتٝذ١ َظًُني

ِ  بظي٤ٛ  ممت٦ًي١  ْـاس٣ مل٪يفني ق ٌ َٔ ٔ  ٚاملغايييات  ايفٗي  عي
ٍ  عاٚدت يزيو ٚاملظًُني، اٱط٬ّ ٔ  أةيش٣  َيش٠  ايظي٪ا  عي
 .ايـ٠٬ ط تٴكاٍ اييت ايهًُات ٖٚزٙ ايهشِٜ، ايكشإٓ سكٝك١
 ٫ ٚسيذٙ  اهلل ٚإٔ اّيل،  دٜٔ أْ٘ عشفت ا٭ط ٛع ْٗا١ٜ ٚط
ٔ  ٜٚٓكزْا ٚاْياٜا، ايزْٛب ٜغفش ايزٟ ٖٛ ٚأْ٘ ،ي٘ ػشٜو  َي
 بعيذ،  قًييب  ط اطتكش قذ اٱط٬ّ ٜهٔ مل يهٔ اٯةش٠، عزاب
ٌ  دا٥ُياّ  ايؼٝيإ ٭ٕ ٌ  ٜؼيع  اييٓفع،  ط ٚايكًيل  اْيٛف  فتٝي

ٞ  ايتٛع١ٝ َشنض يٞ فهجف  إىل ٚابتًٗيت  احملاكيشات،  اٱطي٬َ
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 ٚأْيا  يي  ١يًٝ ط ػعشت ايجاْٞ ايؼٗش ة٬ٍ ٚط ٜٗذٜين، إٔ اهلل
 ثشٜب بؼ٤ٞ ي دفْٛٞ ٜكاسب ايّٓٛ ٚناد فشاػٞ ع٢ً َظتًك١ٝ
 يو َ٪١َٓ أْا سب ٜا ٚقًت فٛسٟ َٔ فاعتذيت قًيب، ط اطتكش

ٕ  بعيذٖا  ٚػيعشت  بايؼٗاد٠ ْٚيكت ٚسذى،  ٚساسي١  باى٦ُٓيا
  ٖزا ع٢ً أبذّا أْذّ ٚمل اٱط٬ّ، ع٢ً هلل ٚاُّذ بذْٞ نٌ تعِ

 .٬َٝدٟ ّٜٛ ٜعترب ايزٟ ايّٝٛ
 قف تسر رحؾتك مع اإلشالم اآلن؟وك

ٞ  تشنت إط٬َٞ بعذتكٍٛ:   ٚبعيذ  نًيٝيت  ط نأطيتار٠  عًُي
ِ  إٔ َيين  ىًيب  عيذ٠  ػٗٛس  ْظي١ٜٛ  ْيذٚات  أٚ دًظيات  أْعي

ٔ  سٝيح  بيايفً ني  إط٬َٞ َشنض ط اٱط١َٝ٬ يًذساطات  َيٛى
ِ  ْٚـف، ط١ٓ ملذ٠ تكشٜ ّا ب٘ أعٌُ ٚظًًت إقاَيت،  عًُيت  ثي
 نذاعٝيي١ ايٓظييا٥ٞ ايكظييِ ييي ـييِٝبايك اِايٝييات تٛعٝيي١ مبشنييض
 .ا٭ؿ١ًٝ يغيت ياْب ايفً ١ٝٓٝ بايًغ١ َتشذث١ ةاؿ١ إط١َٝ٬

 وموذا ظن أوَلدُ؟

ٞ  بياملشنض  أعٌُ نٓت عٓذَاتكٍٛ:   نٓيت  بيايفً ني  اٱطي٬َ
ٍ  ٚأتشنٗيا  ٚاجمل٬ت ايهتٝ ات بعن يً ٝت أسلش  عًي٢  بياملٓض

 ىلإ" نشٜظييتٛفش" ابييين اهلل ٜٗييذٟ إٔ عظيي٢" َتعُييذ٠" ايياٚييي١
ٌ  َعيٞ،  ٜعٝؽ ايزٟ ايٛسٝذ إْ٘ إر اٱط٬ّ، ٛ  بيذأ  ٚبايفعي  ٖي
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ٟٻ نإ نزيو متاَّا، ٖٞ نُا ٜٚرتناْٗا ٜكشآْٗا ٚؿذٜك٘  َٓ ٘" يذ
ِ  باْاسز ٚأْا ٚتهشاسّا َشاسّا إيٝ٘ ٜظتُع فأةز" أرإ ٞ  ثي  أةربْي
٘  دذّا ففشست اٱط٬ّ، ط بشث ت٘ ريو بعذ ِ  ٚػيذعت  ديا٤  ثي
 أثشٖا ٚع٢ً اٱط٬ّ ط ملٓاقؼت٘ ٞاٱط٬َ املشنض َٔ عذ٠ إة٠ٛ
 ايٛقت ط اٱط٬ّ اعتٓل ايزٟ ايٛسٝذ ابين ٖٚٛ ايؼٗاد٠ أعًٔ

٘  ٚمس٢ اّايٞ، ٛ  عُيش،  ْفظي ٔٻ  إٔ اهلل ٚأدعي ٞ  عًي٢  ميي  بياق
 .اٱط٬ّ بٓع١ُ أ٫ٚدٟ

 مو الذي أظجبك يف دين اإلشالم؟

 مبعٓي٢  يًشٝيا٠،  ٚا٭َجٌ ا٭نٌُ اييشٜل ٖٛ اٱط٬ّتكٍٛ: 
٘  ايييت   ٛؿ١ًاي ٖٛ آةش ٌ  تٛدي  ا٫قتـياد  ط اّٝيا٠  َعياٖش  ني

 .أفشادٖا بني ايتعاٌَ ٚنٝف١ٝ ا٭طش٠ ست٢ ٚثريٖا ٚا٫دتُاع
 مو أكثر اآليوت التي أثورت قؾبك؟

 واَلّلُ َبِصٌر بَِِل م: تعاىل  قٛي٘تكٍٛ: 
ِ
ُهْم َدَرَجاٌ  ِطـَد اَلّل

 طاعذتين ٚقذ ايهجري يٞ تعين فٗٞ. ص016آٍ عُشإ : طه َيْعَؿُؾونَ 
 .ايؼذ٠ ٚقت

 مو كوظقي الؽتى التي قرأهتو؟
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ٟ  ط قيشأت  فكذ. دذّا ايكشا٠٤ أسبتكٍٛ:  ِ  اي خياس  َٚظيً
 ياْيب  ٚايـيشابٝات  ايـيشاب١  بعين  ٚعٔ ايٓ ١ٜٛ، ٚايظري٠
 .نجري٠ ثريٖا ٚنتب ى عّا ايكشإٓ تفظري

 ؟ مو الصعوبوت التي واجفتفو

  مجٝعٗٔ تٞبٓا إٔ نُا ٚايفً ني أَشٜها بني أعٝؽ نٓتتكٍٛ: 
  عٓٝفّا بٓاتٞ َٔ ث٬خ سد نإ أطًُت ٚعٓذَا ٖٓاى َتضٚدات
 نُا ػخـ١ٝ، سش١ٜ اعتربْ٘ ٚاي اقٝات اٱط٬ّ اعتٓاقٞ إصا٤

ٔ  ايفًي ني،  ط ا٫طيتكشاس  فكشست سٚق ا، ٚتًٝفْٛٞ بٝيت إٔ  يهي
 أبٞ يهٕٛ بِٗ َشت ي١ نٓت ق ٌ َٔ ٭ْٞ صٚدٞ أٌٖ يٞ تٓهش
 ط أظٗش نٓت ٚعٓذَا أٜاّ، ث١ث٬ بهٝت يزيو ،َتٛفٝني ٚأَٞ
ٟ  بٗيزا  ايؼاسع ٕ  اييض ٍ  نيا ٕ  ا٭ىفيا ٞٻ  ٜٓيادٚ  أٚ بايؼيٝخ١  عًي
  ٍٓ ين نُا اٱط٬ّ، إىل دع٠ٛ مبجاب١ ٖزا أعترب فهٓت ا١ُْٝ،
 .متاَّا ٜعشفين َٔ نٌ

  ه  حرضت كدوات أو مممترات بعد اظتـوق اإلشالم؟

 ط ٓ٘ع احملاكشات َٔ ايعذٜذ أيكٝت ٚيهٔ أسلش، ملتكٍٛ: 
ٔ  دعٝيت  ٚقيذ  بيايفً ني،  ٚايهًٝات اِاَعات ٌ  َي  س٩طيا٤  ق ي
ٍ  بعن ٔ  ْٚـيشا١ْٝ  َظي١ًُ  بيني  ٔياٚسات  ٱديشا٤  اييذٚ  يهي
 ٫ ٚأْيا  ايٓكاؾ، ط عٓٝف أطًٛبٗا ٭ٕ احملاٚسات ٖزٙ ٫أسب
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ٌ  بٌ ايذع٠ٛ ط اييشٜك١ ٖزٙ أسب  ٫ اهلياد٨  ا٭طيًٛب  أفلي
 .ّٝاثاْ دعٛت٘ ثِ أ٫ّٚ ْفظ٘ بايؼخف اٖتُآَا طُٝا

مو رأيك فقام ُيؼول ظن خطي ظؿرهو ربغع الؼغرن ادؼبغ  لتـصغر 

 ادسؾؿني؟

ّ  عٔ قشا٤تٞ بعذتكٍٛ:  ّ  ٚط اٱطي٬  مليارا  عًُيت  اٱطي٬
 اْتؼياساّ  ايذٜاْات أنجش ٭ْ٘ ايذٜاْات مجٝع َٔ َليٗذ اٱط٬ّ
 ٜ ذيٕٛ ٫ ٭ِْٗ ْاغ أق٣ٛ املظًُني ٚإٔ ايعامل، َظت٣ٛ ع٢ً
ٔ  ٖٛ اٱط٬ّ دٜٔ إٔ ريو بذ٬ّٜ، ٙثري ٜشكٕٛ ٫ٚ دِٜٓٗ  دٜي
 .اٱط٬ّ هلِ ٜعيٝ٘ َا ٜعيِٝٗ ئ آةش دٜٔ ٚأٟ اّل

 موذا تلمؾني لـػسك ولإلشالم؟

 ٭دسغ إفشٜكٝيا،  إىل طيأرٖب  ي اهلل ػا٤ إٕ ي يٓفظٞتكٍٛ: 
ٌ  نُا بايذع٠ٛ، ٚأعٌُ بٗا  فشعْٛٗيا  ٭س٣ َـيش  أصٚس إٔ آَي

٘  ايكيشإٓ،  ط رٴنيش  ايزٟ  بايٓظي ١  أَيا  ٓياغ، يً آٜي١  اهلل ٚدعًي
 ٚطط ٚسظٓ٘، ٚقٛت٘ ؿشت٘ إظٗاس إىل ٗتاز فٓشٔ يٲط٬ّ،
 ٗتياز  نُيا .إع٬َٞ تؼٜٛؽ أٚ تعتِٝ فٝٗا حيذخ اييت اي ٦ٝات

ٕ  ٜفيرت،  ٫ إمياِْٗ اٱميإ، أقٜٛا٤ َظًُني إىل  باييذع٠ٛ  ٜكَٛيٛ
 .اهلل إىل

) جملٕ اجلامعٕ  إشالم جاكلني يريبرت ماكّههسٓقصٕ -5
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 (53دد اإلشالمّٕ الع

 َتذٜٓي١ أَشٜهٝي١   أطيش٠  بني ْؼأت َانٝٓضٟ ٖريبشت دانًني
 ايهٓٝظ١ إىل ايزٖاب ع٢ً تٛاظبٚ ،َٝتؼٝذإ ١ٜ٫ٚ ط تعٝؽ
ٌ  دٜٓٝي١  قشا٤ات ي٘ فأبٖٛا َظتُش٠ ٚبـف١  عًي٢  عي٠ٚ٬  ٜٚعُي
ٔ  ٚاسيذ٠  ٚا٭ّ ،ايذٜٓٝي١  يًرتب١ٝ َذسطا ريو  ا٭ةـيا٥ٝات  َي

ٔ  تيأثشت  ايييت  ا٫دتُاعٝات  فأسةيت  ًُيٗا ع ط صٚدٗيا  بتيذٜ
 .عًُٗا ط يتٓذض ايظ ٌ نٌ يتعًُٝات٘
 ْفظيٗا  ط بعجيت  بشٚت١ٝٓٝ َُٜٛٗا ٜ٪ٳدٜإ أبٜٛٗا ايفتا٠ ٚتش٣
ٔ  بتظيا٫٩ت  اْفذيش  ايزٟ ايلذش،  ايظادطي١  -اْييري٠  ايظي
 .ٚأبٝٗا أَٗا عٓذ اٱداب١ دا٥ُا هلا ٍذ ناْت اييت -عؼش

 َٔ ًتٗاأط٦ ع٢ً تأتٝٗا اييت اٱدابات بهٌ َكتٓع١ ثري ايفتا٠
  ٚتأٌَ بٓفظٗا، ي٬ْفشاد َٚٝاي١ ايكشا٠٤ َب ٖٚٞ ،ٚأبٝٗا أَٗا

 .سٛهلا َٔ اّٝا٠
 ايييت  ايـيذقات  إىل ٜذفعاْٞ إٔ أبٛاٟ ساٍٚ :دانًني تكٍٛ
ٌ  اطيت عذ  نٓت يهين ;ا٭َشٜهٞ اجملتُع بٗا ٜعرتف  ةيٛاىش  ني
٘  سثِ أبٞ ٜظتيع ٚمل ٚقًيب عكًٞ َٔ ايـذاقات ٖزٙ  إٔ تذٜٓي

 .ي٘ دااَتذا جيعًين
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 ٫طتكٞ أَاَٞ ٜفعًٗا إٔ ٜتعُذ نإ اييت تـشفات٘ بهٌ آب٘ مل
٘  أْعيش  نٓيت  ايييت  ايذ١ٜٝٓ سعريت٘ إىل جيزبين سمبا ػ٦ٝا َٓٗا  إيٝي
  متج٬ٝ ٜعاْٝ٘ أْ٘ أعتكذ نٓت ايزٟ ا٫طتكشاس عذّ َٔ بؼ٤ٞ فٝٗا

 .أَاَٞ
 إيٝٗييا، تأةييزْٞ إٔ ايؼييذٜذ رنا٥ٗييا سثييِ أَييٞ تظييتيع ٚمل
  مسعتُٗا يهين ،نجريا بٓفظٞ ٚاْفشادٟ ٬تٞيتأَ تشك  فهاْت

 بٗا أقّٛ اييت ا٫ْفشاد١ٜ ٖزٙ إٔ ّٜٛ رات عين ٖاَع سذٜح ط
ٞ  َيا  سٛيٞ َٔ ايهٕٛ َتأ١ًَ ٔ  إىل اييشٜيل  إ٫ ٖي  عُٝيل  تيذٜ
ٌ  فٓعيشف  إيٝٓيا  تعيٛد  ستي٢  ايؼي٤ٞ  بعن ْرتنٗا إٔ ٚجيب  ني
 ايظادط١ اب١ٓ فأْا سٝاتٞ ط اعت اس أٟ ّذٜجُٗا أكع ٚمل ،ػ٤ٞ
ٛ  ط مماسطت٘ عُشٟ يشفٝكات ميهٔ ػ٤ٞ أٟ أَاسغ مل عؼش  دي
 .فٝ٘ اي ؼش يهٌ ريو ٜهفٌ عادٟ

  ايعاد١ٜ، املذاسغ إسذ٣ ط أدسغ ٚنٓت  :دانًني ٚتكٍٛ
ٟ  ط ٚقعت ست٢ ِ  ايييت  اجملي٬ت  إسيذ٣  ٜيذ  باملشاطي١ً  تٗيت
ٟ  ٚٚقيع  ٖذ٤ٚ، ط أتـفشٗا صًَٝيت َٔ اجمل١ً ٚأةزت  اةتٝياس
ٌ  ط يفتا٠ ا٫طِ ٖزا ع٢ً ٞ  طيين  َجي  عُيش  ُٔيذ  ةذجيي١ : ٖي

 اييت ايفتا٠ عٓٛإ أْكٌ ٚأةزت املغشب١ٝ، املًُه١ َٔ ايؼٛحي٢،
 .هلا ٭نتب عًٝٗا اةتٝاسٟ ٚقع
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 املغشب، عٔ َعًَٛات فٝٗا أىًب سطاي١ هلا نت ت ٚبايفعٌ
 .ٖاد٥ا ؿذٜكيت سد ٚدا٤ْٞ

ٔ  ٚتعشفيت  املغشب١ٝ ؿذٜكيت َع َشاطًيت ٚتٛايت  ة٬هليا  َي
 .فٝ٘ اٱط١َٝ٬ ٚاٯثاس غشبامل تاسٜ  ع٢ً

ٞ  تهتيب  فشاسيت  اٱطي٬ّ،  عٔ ؿذٜكيت ٚطأيت  ًيب  يي
 أقشأ ٚدًظت قً ٗا، اطتٗٛاٙ عاػل ٚنأْ٘ اٱط٬ّ، عٔ ػذٜذ
ٌ  بأطًٛب اٱط٬ّ عٔ يٞ نت ت٘ َا  فٛديذت  اي ظيٝط،  ايظيٗ
 يً ؼش١ٜ اْري تعايُٝ٘ ط حيٌُ دٜٔ عٔ قً ٗا َٔ يٞ تهتب أْٗا

 ٚايتعكٝيذ،  ايتعـيب  َٔ اْاي١ٝ يشٚحا يٲْظإ ٚحيٌُ مجٝعا،
 ْييب  باعت ياسٙ  ◘ ُٔيذ  قيذَٗا  ايييت  املعذضات عٔ طأيتٗا ٚملا

 .ايهشِٜ ايكشإٓ أْ٘ سطايتٗا ط َش٠ َٔ أنجش قايت اٱط٬ّ
ٔ  َتظيا١ً٥  املغشبٝي١  ؿذٜكيت سطاي١ أَاّ ٚٚقفت  املعذيض٠  عي

  إٔ بييجي دٜٔ، سدٌ باعت اسٙ أبٞ، ٚطأيت( ايهشِٜ ايكشإٓ)
ُٶَ ٜهٕٛ ٘  أدٜيإ،  َٔ ْضٍ َا ب ك١ٝ ٚعاسفا اً  اطتؼياط  يهٓي
  ثل ا

 .اٱط٬ّ َعذض٠ ايهشِٜ، ايكشإٓ عٔ أطأي٘ ٚدذْٞ سُٝٓا
ٔ  بعٝذ٠ داف١ يٞ أبٞ َعا١ًَ ٚأؿ شت ٘  ،ا٭بي٠ٛ  عي  ٚقًذتي

ٞ  أٜكٓت ست٢ متاَا أَٞ ٞ  ٚإمنيا  ابٓتُٗيا،  يظيت  أْي  ط ٚديذاْ
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 اييت غشب١ٝامل ةذجي١ ملشاطًيت َش٠ رات بشفل أَٞ ٫َٚتين اييشٜل
ٞ  ط ػي٤ٞ  نٌ ٚثريت أسٛايٞ قً ت ٞ  ستي٢  سٝيات  سسيت  أْي
 بعذ َش٠ رات يٞ أسطًت٘ ايزٟ املغشبٞ ايضٟ استذا٥ٗا ط أقًذٖا
 .اٌُِٝ ايضٟ ٖزا تشتذٟ ٖٚٞ بـٛستٗا إعذابٞ
ٞ  ساح ا٭ط ٛع١ٝ إداصتٞ ط املغشبٞ ايضٟ استذا٥ٞ ٚإصا٤   أبي
 سضْا ٚسضْت ،ةذجي١ املغشب١ٝ ؿذٜكيت سطا٥ٌ ميضم ُٖذ١ٝ ط

ٞ  أَظو ايتايٞ ايّٝٛ ٚط ريو ع٢ً ػذٜذا ٟ  أبي ٞ  بيايض  املغشبي
 ٘ ٞ  ٚأسشقي ٘  أَياَ  اييييت بايـيذٜك١  ؿيًيت  ٜكييع  إٔ ٜشٜييذ ٚنأْي
 .أساٖا إٔ دٕٚ أس  تٗا
ِ  َٛافكيت عذّ ع٢ً اٱؿشاس ٖزا ٚأَاّ ٞ  ملٝيٛهل ٔ  ىشداْي  َي
ٞ  َيع  ٚدًظيت  اييربد،  قاسغ يٌٝ رات املٓضٍ ٕ  ط ْفظي  َهيا
٘  ٚعيذت  َٓضيٓيا،  َٔ قشٜب ٞ  ٚاطيتك ًين  ايـي اح،  ط إيٝي  أبي

 إىل عييذت أْييٞ مسعييا ٚملييا أَييٞ ٚنييزيو ػييذٜذ٠ بـييشا١َ
ّ  ٖيزا  ٚدًظيت . هليا  سيذٚد  ٫ طيعاد٠  طعذا سعريتُٗا  ايٝيٛ
 استفيا٫  َذسطيت، إىل أرٖب ٚمل عًُُٗا، إىل ٜزٖ ا ٚمل َعُٗا
 ٚأْيا  عيِٓٗ،  أعشف٘ إٔ أساداْٞ ايزٟ ايذٜٔ ٚإىل إيُٝٗا بعٛدتٞ
 .ٜفع٬ٕ مبا َكتٓع١ ثري

ٌ  ٚسسيت :دانًني ٚتكٍٛ  طيش١ٜ  ط املغشبٝي١  ؿيذٜكيت  أساطي
  تا١َ،
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ٔ  َ ًغا مجعت قذ ٚنٓت ايذساط١ إداص٠ ناْت ست٢ ٍ  َي  امليا
 املغشبٝي١  ؿذٜكيت تعٝؽ سٝح ايشباط إىل رٖابٞ تزنش٠ مثٔ ٖٛ

 .ةذجي١
 سطياي١  تاسني١  املغيشب  إىل ٚرٖ يت  ايـغري٠ سكٝ يت ٚمحًت

 نشٖتُٖٛا اييت ؿذٜكيت إىل راٖ ١ أْا" :فٝٗا هلُا أقٍٛ ٚأَٞ ٭بٞ
 َٓٗا ٭عشف اٱط٬ّ، َعذض٠ ايهشِٜ ايكشإٓ عٔ سذثتين ٭ْٗا
ٛ ، اٱصعياز  ٖزا يهُا ط  ت اييت املعذض٠ ٖزٙ سكٝك١  أ٫ أسدي
 ".َين تغل ا

 طيٓٛات  َٔ تعشفين نأْٗا املغشب١ٝ ةذجي١ ؿذٜكيت ٚاطتك ًتين
ٞ  ط ػذٜذ٠ بشاس١ ٚأسظظت، ى١ًٜٛ  َيع  ظيت ٚدً بٗيا  يكيا٥
ٞ  ط ٚٚدذت متاَا بٞ سس ت اييت املظ١ًُ املغشب١ٝ أطشتٗا  ْفظي

 ٚأدييذ أطييأٍ سسييت سٝييح يٲطيي٬ّ، ايفيييشٟ ٫طييتعذاد
ّ  ْٚييب  يٲط٬ّ ٚايتكذٜش باّب ١٦ًَٝ اهلاد١٥ اٱدابات  اٱطي٬
 .ايهشِٜ ٚايكشإٓ
ٔ  اعتٓاقٞ ط ٚاسذ٠ ّع١ أتشدد ٚمل   فكيذ  اٱطي٬َٞ،  اييذٜ

ِ  تفُٗت ٚهلزا َظ١ًُ، ٞةًك بذا١ٜ َٔ ْفظٞ ٚدذت  ايتعيايٝ
٘  َ٪َٓي١  َظي١ًُ  ٚأؿي شت  ػيذٜذ٠  طيشع١  ط اٱط١َٝ٬  بايًٓي
٘  عشفيت  ايييت  ايهشِٜ ايكشإٓ اٱط٬ّ، ٚمبعذض٠ ٚبشطٛي٘،  فٝي

 طعٝذ٠ آ١َٓ سٝا٠ يعاؾ عًٝٗا طاس اييت ايـشٝش١ اٱْظإ سٝا٠
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 ػ٤ٞ بهٌ أت٢ فايكشإٓ ػ٤ٞ َٔ ةذٌ ٚدٕٚ سٜا٤ دٕٚ َي١ٓ٦ُ
 .تفـ٬ٝ ٚفـً٘
ِ  إٔ فٛديذت  إطي٬َٝا  امسيا  أةتاس إٔ يٞ بذ ٫ ٚنإ  اطي
ِ  ةري املغشب١ٝ ؿذٜكيت ةذجي١ ٔ  اطي ٞ  إٔ ميهي ٞ  أمسي ٘  ْفظي  بي

 ٚٚاؿييًت ا٭َشٜهٝيي١ ةذجييي١: باطييِ املغييشب ط ٚاػييتٗشت
 ايي ٝعٞ ثري ايتذٜٔ سٜا٤ عٔ بعٝذا سٝاتا ٚعؼت ٖٓاى دساطيت
 .ٜظتيع ٚمل إيٝ٘ بٞ ٜضز إٔ أبٞ ساٍٚ ايزٟ

٘  ىعُيا،  يًٛديٛد  أعييت  ٝكي١ سك.. اٱط٬ّ  تًيو  فشكيت
 .ايعامل إىل بٗا دا٤ اييت ايظ١ًٗ اي ظٝي١ ايتعايِٝ
 ٜذعٞ نُا ايظٝف، ًذ ايعع١ُٝ تعايُٝ٘ اٱط٬ّ ٜفشو ٚمل

 مل اييت ٚايتعايِٝ ٚايظ٬ّ، باّب يهٓ٘ ٚاملغشكٕٛ، ايهاسٖٕٛ
 .ْفظ٘ ٜفشو إٔ اطتياع اٱْظإ، ٜهشّ َا نٌ َٔ ٌُ

 إٔ ٖيذ  اٱطي٬ّ،  اْتؼياس  ىشٜكي١  ع٢ً ٜٔايهجري افرتا٤ َٚع
ٟ  اّيل  أْ٘ ٜ٪نذٕٚ َٜٛٝا، إيٝ٘ ايذاةًني ٘  جيياس٣  ٫ اييز  ٚأْي
ِ  ٚايظ٬ّ اّكٝكٞ، اّب ٌ  عًي٢  ايكيا٥  ا٫دتُياعٞ،  ايتهاَي
  أٟ َٔ ١يييةايٝ شييأى ط تكذمي٘ حياٚيٕٛ َا يهٌ صٜف َا دٕٚ

 .إْظا١ْٝ دٛاْب
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  (ملدِهٕا جرِدٔ) إشالم الدكتُر جُرج بالُقصٕ -6

 ط عؼٓا أملا١ْٝ ٚأّ فشْظٞ ٭ب ٚيذت: دٛسز دنتٛس ٜكٍٛ
 ٚايذْا نإ ٚأةت أخ َٔ أطشتٞ تتهٕٛ سٝاتٓا، ثاي ١ٝ باسٜع
ٕ  فكذ ٖاد١٥ ٖا١٦ْ سٝا٠ يٓا ٜٛفش نٞ َٜٛ٘ ٜعٌُ ٘  نيا  ٫ يٓيا  س ي
ٞ  ٚناْت جياس٣ ٛ  تيٛفري  عًي٢  دا٥ُيا  َيشق  أَي  ايظيعاد٠  دي
 عاٍ، بـٛت ٭َٞ ٜتشذخ ّٜٛ رات أبٞ مسعت ٚقذ ٭طشتٓا
 بعييذٖا أَييٞ ٚةشدييت أسادٜجُٗييا، ط أعٗييذٖا مل ٚبيشٜكيي١
ٟ  ايـيغري  اييفٌ ٚأْا فشضْت عابظ١، ايٛد٘ َتذ١ُٗ  َيا  اييز

 .ا٭ٚىل ايتعًِٝ َشاسٌ ط ٜذسغ صاٍ
ٞ  ثلب ط ب عٔ أطأهلا إٔ ساٚيت: دٛسز. د ٜٚكٍٛ  أبي
 عًي٢  ٚنيشست  طي٪ايٞ،  بعيذ  فـيُتت  رييو،  بعذ ٚع ٛطٗا
 تهيشست  إٔ بعيذ  ةاؿي١  َٚشات، َش٠ ٪اٍايظ اّضٜٔ ؿُتٗا
 .نجري٠ َشات ريو بعذ َٓٗا أبٞ ثلب سادث١

 عًٝٗيا،  ايذا١ُ٥ ثٛسات٘ ط ب ملعشف١ املظتُش، إّاسٞ َٚت
  ٖزا أقشأ إٔ ٜشٜذْٞ ٫ إْ٘: ايعٝٓني داَع١ ايٓربات، ٖاد١٥ قايت

٘ ( ايغيشب  ٜيشاٙ  نُيا  ايؼيشم )  ايهتاب ٚنإ ايهتاب  مل٪يفي
ٍ  ط إيٝٗيا  ْعيشت ٚ ،(دٜٓٝ٘ أيٝٓضٜ٘)  ٖيزا  إٕ: فكاييت  ، تظيا٩

 اٱطي٬ّ،  ْيب ٚأة٬م اٱط٬َٞ، ايذٜٔ عٔ ٜتشذخ ايهتاب
ٞ  ٫ ٖٚٛ ايٓيب، هلزا ايظيش١ٝ ايغشب ٚس١ٜ٩  أتعيشف  إٔ ٜشٜيذْ
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ٌ  َا سثِ اٱط٬ّ، ْٚيب اٱط٬َٞ، ٚايذٜٔ ايؼشم ع٢ً  حيُي
 .َ٪يف٘ هلذ١ ط أسظظتٗا افرتا٤ات َٔ ايهتاب ٖزا

 ايؼذٜذ س ٗا أرًٖين ا٭َش، ٚسكٝك١ :سزدٛ دنتٛس ٜٚلٝف
٘ : قاييت  رييو  هليا  قًت ٚملا اٱط٬ّ يٓيب ٘  ْييب  إْي ٘  أسطيً  ايًٓي

 .اٱط٬َٞ ايذٜٔ ٖٞ بشطاي١ ٚتعاىل، ط شاْ٘
ٞ  عًي٢  -اهلل -نًُي١  يٛقع ٚنإ  ني ريا،  ٚقعيا  ٚقًييب  عكًي

 إٔ ٚعشفيت  ٚافٝيا،  ػشسا يٞ تؼشسٗا أَٞ ساست ٚتظا٫٩ت
ٛ  طٛاٙ، ٜع ذ إٔ جيب ٫ٚ ي٘، ػشٜو ٫ ٚاسذ، اهلل ٟ  ٖي  اييز
ٟ  ٖٚٛ ا٭سو، ٚبظط ايظُا٤، سفع ٌ  اةتياس  اييز  ا٭ْ ٝيا٤  ني

ٔ  أدب٘ ايزٟ مبشُذ، ٚةتُِٗ ٚايشطٌ،  ستي٢  تأدٜ ي٘،  فأسظي
ٛ  ايزٟ ايهشِٜ ايكشإٓ عًٝ٘ أْضٍ ٘  يي  اّيب  يظياد  اي ؼيش،  ات عي

 .ايعامل اّكٝكٞ
 أدٌ َٚٔ ٚأة٬ق٘ ةًك٘ ط عع١ُٝ، ؿفات اٱط٬ّ ٚيٓيب  
 .ايهشِٜ ٚةًك٘ اي ظٝي١، ٚتعايُٝ٘ دٜٓ٘ ٚأس  ت أس  ت٘، ٖزا

 ايهتاب ٖزا قشا٠٤ عٔ أَٞ أ٢ْٗ إٔ ساٚيت: قا٬٥ ٜٚظتيشد
 يهٓٗا ٚسني، ٚقت نٌ ط أبٞ ٚبني بٝٓٗا ػذاس ٜؼب ٫ ست٢
ٔ  ٚثيريٙ،  بايهتياب  متظيهٗا  ٚسا٤ ٚأسظظت ْٗشتين بًيف  َي
 ٖزٙ إىل اٍزبٗ ةف١ٝ ق٠ٛ أبٞ عٔ أةفتٗا اييت اٱط١َٝ٬ ايهتب

 .ايكشا٤ات
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 نتاب أٟ ٍذ فًِ نت ٗا، َهإ إىل أَٞ رٖ ت.. ّٜٛ ٚرات
 ايهتب أةز أْ٘ أبٞ طخش١ٜ َٔ ٚعشفت ٖٚادت ٚثاست َٓٗا،

 تؼشٟ إٔ ايٛاسذ، باهلل ٚأقظُت ؿٛتٗا، ٚع٬ فٝٗا ٚتـشف
 .ىشٜك١ بأٟ ثريٖا

 تؼيا٤،  َيا  تكيشأ  أَٞ تشى عٔ َع٘ أَذخ أبٞ َع ٚدًظت
  يهٓ٘

ٟ  إٔ عًي٢  أؿش ٘  اييز  إٔ عًٝٗيا  ٚإٔ يًٛقيت  َليٝع١  تفعًي
ٞ  ٚؿشح أةش٣، نتب أٟ يكشا٠٤ تٓـشف ٞ  يي ٘  أبي  أسيشم  أْي
ٞ  أسشم أْ٘ ٚأسظظت ْفظٞ، ط ٚثل ت. ايهتب  ًيشم  أَي
 ػيذٜذ  سيب  ط عٓٗيا  سذثتين ٚاييت ْفظٗا، ع٢ً ايعضٜض٠ نت ٗا

 سيذٜح  اٱط٬ّ ْيب عٔ ٚأسذث٘ فعًت٘، ع٢ً أبٞ أيّٛ ٚسست
ٞ  فجياس  ٖاد٥ي١،  بيشٜك١ َٞأ يٞ سٚت٘ ايزٟ اّب  إٔ ٚٚعيذ  أبي
  أٟ حيشم

 .ٚتعايُٝ٘ اٱط٬ّ عٔ ٜتشذخ اي ٝت ٖزا ط نتاب
ٌ  رات٘ ط اٱط٬ّ إٔ ٚأسظظت  أبيٞ،  عًي٢  ةييٛس٠  ٜؼيه

ٔ  َعشفت٘ ىً ا َا ٚأةيت أةٞ أعيٞ دًظت ٚهلزا ّ  عي  اٱطي٬
ٕ  أُْٗيا  ٚٚدذت.. عًٝ٘ ٜتعشف إٔ دٕٚ أبٞ قٗش ايزٟ  ٜشٜيذا
٘  عشفت٘ َا عًٝٓا تكف إٔ أَٞ َٔ تفيً  املضٜذ، َعشف١  ٚتعشفي
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 ٚقًيب  قًييب  هلا اىُإٔ طعاد٠ ط أَٞ ٚابتظُت اٱط٬ّ، عٔ
 .أةٛتٞ
ٍ  َعٗيا  دًظٓا َا ٚنجريا   ايظيعاد٠  ثيري  ػي٤ٞ  ٫ٚ يٓيا  تكيٛ

ٞ  ٖٚٞ قً ٗا ميٰٕ ٚاّب ّ  ٚرات يٓيا،  َهي ٌ  ٜيٛ  عًٝٓيا  دةي
 ٜفتو إٔ ٚناد فجاس اٱط٬ّ عٔ َعٓا تتشذخ فٛدذٖا ٚايذْا،

 أتت اٱط٬ّ عٔ دذٜذ٠ نتب عٔ ٜ شح.. ٖٚاز أَآَا، ٗاب
 فجاس أسشقٗا، اييت ثري أةش٣ نت ا فٛدذ ٜشاٖا إٔ دٕٚ أَٞ بٗا

 ٜظيتُع  إٔ إيٝ٘ َٚذثٓا ػذٜذ٠، عـ ١ٝ ط ميضقٗا ٚساح ٖٚاز،
ّ  عيئ َيذثٓا  ٖٚييٞ إيٝٗيا  َعٓيا  ٔ  ٚتعايُٝيي٘، اٱطي٬  ْيييب ٚعي

 .ايهشمي١ ٚأة٬ق٘ اٱط٬ّ
 إٔ ٚأقظِ بٗا، تأثشْا ٚأْٓا َٓٗا ْظُع ٓاأؿ ش ٭ْٓا ٚثلب

 .أةش٣ َش٠ إيٝ٘ ٜعٛد ٚأ٫ اي ٝت َٔ خيشز
 شْايٚاْتعيي أبييٞ، ةييشز ٚبايفعييٌ :دييٛسز دنتييٛس ٜٚكييٍٛ

  ٘ييييعٛدت
 أْيا  ٚعًُيت  تعٌُ، إٔ أَٞ ٚاكيشت ٜعذ، مل يهٓ٘ نجريا،
 ثكافتٓييا ٚايظييٓني ا٭ٜيياّ َييع ٚاصدادت دساطيييت ياْييب اٯةييش

ٍ  عًي٢  ْكيف  ٕأ ٚقشسْا اٱط١َٝ٬  بياسٜع  ط املظيًُني  أسيٛا
 ٚتعشفٓيا  ٖٓياى  املٓتؼيش٠  اٱط١َٝ٬ اُِعٝات إسذ٣ إىل فزٖ ٓا
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 سسب اييت اٱط١َٝ٬ اُِع١ٝ ع٢ً ٚتشددْا اٱط٬ّ ع٢ً نجريا
 .ٜعذ ٚمل عا٥ًٗا ةشز اييت ايفشْظ١ٝ با٭طش٠ فٝٗا ايعإًَٛ

 ستيي٢ تعًُٝييٞ ط -دييٛسز يًييذنتٛس اّييذٜح -ٚتييذسدت
 باٱط٬ّ تؼ عٓا قذ ٚنٓا ايٓٗا١ٝ٥، اِاَع١ طٓٛات ط أؿ شت
 ايؼيٝ   إىل ٚرٖ يت  إطي٬َٞ،  أعًٔ إٔ أَٞ َع ٚقشست دٜٓا،
ٞ  ٚأؿي ض  إطي٬َٗا  مجٝعيا  ا٭طيش٠  ٚأعًٓت أطشتٞ، َع  امسي
ٞ  فاى١ُ، أؿ شت ٚأَٞ اهلل، ع ذ ُٔذ  أمحيذ،  أؿي ض  ٚأةي
 اٱط٬َٞ دٜٓٓا ػعا٥ش ْ٪دٟ ٚأؿ شٓا ةذجي١، أؿ شت ٚأةيت
 .أسذ َٔ ةٛف دٕٚ ع١ْٝ٬ ،آّٝف

 ٚايتيف  باِاَع١ ىاي ا َاصيت ٚأْا اٱط٬ّ إىل أدعٛ ٚسست
  أْٞ إ٫ اٱط٬ّ عٔ أسذثِٗ نٓت ص٥٬َٞ، َٔ نجريٕٚ سٛيٞ
ٞ  ط َعِٗ ٚأْا أطشح نٓت ٟ  أبي ٘  ؿيغاساّ  تشنٓيا  اييز  ْٛادي
 .اّٝا٠

  إين ٚنزيو -اهلل ع ذ دنتٛس أقـذ -دٛسز دنتٛس ٜٚكٍٛ
 .ٚقت أٟ ط عًٝٓا ايـُت سإ َا إرا ٚإةٛتٞ أَٞ ساٍ

 ػيا٤  إٕ َظيًُا  ٚطٝهٕٛ طٝعٛد، إْ٘ يٓا تكٍٛ أَٞ ٚناْت
 .ثٝاب٘ ىاٍ َُٚٗا ايظٕٓٛ، َشت َُٗا ايًٓ٘



، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

 

72 

 اهلل دعْٛيا  َا ٚنجريا :ايًٓ٘ ع ذ ُٔذ املظًِ ايفشْظٞ ٜٚكٍٛ 
 ييري٣  ثيا٥شا،  ثاك ا ةشز ايزٟ ٚايذْا إيٝٓا ٜعٝذ إٔ ؿ٬تٓا ط

ٞ  ُٚيشز  دنتٛسا أؿ شت ٚقذ تشنٗا، اييت ا٭طش٠ تًو  إةيٛت
ٕ  بًغ١ َظًُني سٝاتٓا مناسغ ٚسسٓا اِاَع١ َٔ ِ  ايكيشآ  ايهيشٜ
 ٚناْيت  دساطيتٓا  أثٓا٤ اٱط٬َٞ باسٜع َشنض ط تعًُٓاٖا اييت
 .ريو نٌ ط ايفلٌ ؿاس ١ ٖٞ ايعع١ُٝ ايظٝذ٠ ٖزٙ أَٞ

ٟ  ٚاييذْا  ّٜٛ رات عًٝٓا ٚدةٌ ا٭ٜاّ، َٚشت: ٜٚكٍٛ  اييز
 ةط قذ ايؼٝب ٚنإ بايغ١، ًفا٠ٚ فاطتك ًٓاٙ ى٬ٜٛ، ْاٙاْتعش
 عٝٓيياٙ اثشٚسقييت بٓييا، ٚيكا٥يي٘ بيي٘ ّٚفاٚتٓييا نييجريا ػييعشٙ ط

 ..يٓا ٜٚعتزس هلا، ٜعتزس ٚساح أَٞ، بٝذٟ فأَظو بايذَٛع،
 عٓيا  ثياب  فكيذ  بي٘،  ٚقًٛبٓا عْٝٛٓا منٮ بٝٓٓا ٚايذْا ٚدًع
 .ىٛاٍ طٓٛات

٘  يٓؼيهش  ايـ٠٬ إىل ْكّٛ إٔ بايعشب١ٝ أَٓا ٚسذثتٓا  عًي٢  ايًٓي
ٞ  ٚساح ععِٝ، سب ط إيٝ٘ ْٚعشْا إيٝٓا، أبٝٓا عٛد٠ ِ  أبي  ٜ تظي
ٞ : قاٍ إر ايعشب١ٝ ٜتشذخ بأْ٘ ٚفادأْا ٖذ٤ٚ ط ِ  طأؿيً  َعهي

  َظًِ اٯٕ فأْا َظًُني، مجٝعا سأٜتهِ أْين ع٢ً ايؼهش ؿ٠٬
 . َعهِ أؿًٞ دعْٛٞ ايًٓ٘، ع ذ ٚامسٞ
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ٔ  ٫ ◘ُٔذ بٔ ع يذ اهلل   ب٘ دا٤ ايزٟ ايكشإٓ ٖزا  إٔ ميهي
 بأْ٘ تكيع أػٝا٤ ايكشإٓ ط ٭ٕ ; ◘ عٓذ سطٍٛ اهلل َٔ ٜهٕٛ
 : َٓٗا اهلل، عٓذ َٔ
 ايٓيب بٗا ٜعًِ ٫ ثٝ ١ٝ، أَٛس عٔ إة اس ايكشإٓ ط: أوَلً  
 ايٝٗٛدٜي١  عًُيا٤  ٚدذ ٚقذ ايظابك١، ا٭َِ أة اس َٔ ،◘ 

ِ  ط مميا  ٚاّيل  ايـيشٝض  ٖٛ ملا َٛافك١ أْٗا شا١ْٝ،ٚايٓـ  نتي ٗ
ٔ  نيجريٷ  ب٘ آَٔ ٚيزيو ٚأة اسِٖ، ٌ  َي  عـيش  ط ايهتياب  أٖي

 .ريو ٚبعذ ◘سطٍٛ اٱط٬ّ ُٔذ بٔ ع ذ اهلل  
 ايغٝب َٔ أَٛس عٔ ا٭ة اس َٔ نجري ايهشِٜ ايكشإٓ ط :ثوكقوً 
ٍ  ٜعًُٗيا  ٫ ٚاييت طتكع اييت  ىت ياس  اهلل إٔ يي٫ٛ  ;◘ ايشطيٛ

٘  َا -َج٬ّ - ريو َٔ عًٝٗا، ٚأىًع٘ بٗا أةربٙ ٚتعاىل  ٜهتؼيف
 ايهيشِٜ،  ايكشإٓ ط املٛدٛد اٱعذاص َٔ ّٜٛ بعذ َّٜٛا ايعًُا٤
 إ٫ ايٓياغ  ٜعًُٗيا  مل ةف١ٝ ع١ًُٝ قلاٜا عٔ ايكشإٓ خيرب سٝح
 ايٝيّٛ،  ستي٢  ايٓياغ  ٜعًُٗا مل أػٝا٤ ٚسمبا بٌ ايعـش، ٖزا ط
 ػيا٤  َتي٢  أٚ بعيذٙ  ايزٟ ط أٚ دّايكا ايعـش ط ٜعًُْٛٗا ٚقذ
 ٫ٚ ٜكييشأ ٫ أَٝييّا سديي٬ّ نييإ ◘ ٚايشطييٍٛ ٚدييٌ، عييض اهلل

، اهلل عٓذ َٔ ٖٛ ٚإمنا عٓذٙ َٔ يٝع أْ٘ ع٢ً ٖزا فذٍ ٜهتب،
 ، قاٍ تعاىل : ٚريو ٭ٖذاف ٚسهِ ٜعًُٗا اهلل ط شاْ٘ ٚتعاىل
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غُُّّ َشـُِرهيِْم آَيوتِـَو يِف اآْلَفوِق َويِف َأكُػِسِفْم َحتَّى م ُه احْلَ ْم َأكَّ َ ََلُ َيَتَبنيَّ

ٍء َصِفقٌد) ُه َظَذ ُك ِّ ََشْ َك َأكَّ ،  ص26ط فـيًت :  ه(53َأَومَلْ َيْؽِف بَِربِّ
 ْٚزنش بعن ٖزٙ اٯٜات فُٝا ًٜٞ  : 

 :  السؼف ادحػوظ -1

اَمَء َشْؼػًو حَمُْػوطًو َوُهْم َظْن م  : اهلل تعاىلٜكٍٛ   َوَجَعْؾـَو السَّ

و مُ   . ص64٭ْ ٝا٤:ط ا  هْعِرُضونآَيوهِتَ
ٖزٙ اْاؿ١ٝ قذ أث تتٗا ا٭ًياخ ايعًُٝي١ ايييت أدشٜيت ط      
ط بيا٭سو  ييي زٟ حيٝيييي ٟٛ ايييفايغ٬ف اِ، ايعؼشٜٔ ايكشٕ

اّٝيا٠ ، فٗيٛ سيني ٜيذَش      ٜ٪دٟ ٚظا٥ف كشٚس١ٜ ٫طتُشاس١ٜ
 ايهجري َٔ ايٓٝاصى ايه ري٠ ٚ ايـغري٠ فإْ٘ ميٓعٗا َئ ايظيكٛط  

باٱكياف١ إىل رييو    .إٜزا٤ ايها٥ٓات ا١ّٝسو ٚع٢ً طيض ا٭
يفليا٤  ػيعاع ايلي٤ٛ اٯتيٞ َئ ا     فإٕ ايغ٬ف اِٟٛ ٜـفٞ
ٜظيُض   املًفت إٔ ايغ٬ف اِٟٛ ٫امل٪رٟ يًها٥ٓات ا١ّٝ . ٚ

إ٫ يٲػعاعات ثري ايلاس٠ َجٌ ايل٤ٛ املش٥ٞ ٚ ا٭ػيع١ فيٛم   
ٚ نييٌ ٖييزٙ   ..بيياملشٚس  ايشادٜييٛ اي ٓفظييذ١ٝ ٚ َٛدييات 

 . ات أطاط١ٝ يًشٝا٠اٱػعاع
 :ذكر ثؼ  السحى يف الؼرآن  -2
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َيوَح م قاٍ تعاىل: تِغِه  َوُهَو الَِّذي ُيْرِشُ  الرِّ غا َبغنْيَ َيغَدْي َرْتَ ُبْْشً

ًْ َشغَحوًبو ثَِؼغوَلً  ًٍ َفَلكَزْلـَغو بِغِه اْدَغوء  َحتَّى إَِذا َأَقؾَّ قِّغ ُشغْؼـَوُه لَِبَؾغٍد مَّ

ُرونَ ُك ِّ الثَّ  َفَلْخَرْجـَو بِِه ِمن ُؽْم َتَذكَّ   َؿَراِت َكَذلَِك ُكْخِرُج اْدْوَتى َلَعؾَّ

 . ص27ا٭عشاف:ط  ه
ًْ َشغَحوًبو ثَِؼغوَلمقٛي٘ تعياىل  ففٞ غ ٖيٛ ٚؿيف يجكيٌ    هَأَقؾَّ

 ايٛؿٍٛ إىل إدساى َاٖٝتٗا إىل بعذ  اٱْظإٜتُهٔ  ايظشب مل
 .◘ايهشِٜ   إىل سطٛي٘ تعاىل قشْا َٔ ٚسٞ اهلل أسبع١ عؼش

  ديد :كزول احل -3

ـَو غغغو ُرُشؾَ غغغََلَؼغْد َأْرَشْؾـمٜكٍٛ اهلل تعاىل ط طٛس٠ اّذٜذ: 

بِوْلَبقِّـَوِت َوَأكَزْلـَو َمَعُفغُم اْلؽَِتغوَ  َواْدِقغَزاَن لَِقُؼغوَم الـَّغوُس بِوْلِؼْسغِ  

ِديَد فِقِه َبْلٌس َصِديٌد َوَمـَوفُِع لِؾـَّوِس َولَِقْعَؾَم ا ُ مَ  ُه َوَأكَزْلـَو احْلَ ن َيـرُصُ

 . ص42ط اّذٜذ : ه(25َوُرُشَؾُه بِوْلَغْقِى إِنَّ ا َ َقِويٌّ َظِزيٌز)
ا٭سو ٚمل  ط ٖيزٙ اٯٜي١ إٔ اّذٜيذ ٖي ط إىل     ٬ٜٚسغ َٔ

٢ ييييأٜٔ أت ٜٔٓؼأ َٓٗا ٚايذيٌٝ قٛي٘ تعاىل )ٚأْضيٓا اّذٜذ( فُ
ٕ اّذٜذ تهٕٛ ط ايهٕٛ ٚ ْضٍ أ ث ت سذٜجٶافع٬ ، ٚ ؟ اّذٜذ

 . ىل ا٭سوإ
 : احلواجز بني البحور  -4



، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

 

76 

َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َظْذٌ  ُفَراٌت َوَهغَذا مقاٍ تعاىل:

ُْجوراً  ص 26ط ايفشقيإ :  ه ِمْؾٌح ُأَجوٌج َوَجَعَ  َبْقـَُفاَم َبْرَزخًو َوِحْجرًا حمَّ
 ،فُٝييا بييني املييا٥ني  إىل َعذييض٠ ٚدييٛد سييادض اٯٜيي١تؼييري ، 

ٚ ايفاؿيٌ  أٚ ٖيٛ اّيادض    ،ن١ًُ بيشصخ   ت اٯٜاتٚاطتخذَ
ايزٟ ط ٖيزا ايييشف ٫    سذشا ٔذٛسا : أٟ املا٤ٚثري املادٟ 

 يكيذ انتؼيفت ٖيزٙ   ٚ ،   ٜزٖب إىل اييشف اٯةش فٗٛ ٔذٛس
 ػ٤ٞ . سذٜجا ٚ ٫ ميهٔ حملُذ ط ٚقت٘ إ ٜعشف عٓٗا اّٛادض
ِ  ايكشإٓ ط: ثولثوً  ٘  ايهيشٜ ٍ  عتياب  ْفظي  عًي٢  ،◘ يًشطيٛ
ٞ  نإ أْ٘ ٚبٝإ فعًٗا، اييت املٛاقف بعن ٌ  إٔ ٜٓ غي  نيزا  ٜفعي
ٍ  عٓيذ  َٔ ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ٫ ٖٚزا نزا، ٜفعٌ ٫ٚ  ◘ ايشطيٛ
ٍ  ٜهتِ مل بٌ ايٓاغ، ع٢ً ٖزا ٜٓؼش ثِ ْفظ٘ ٜعاتب إٔ  ايشطيٛ
٘  أعًٓ٘; بٌ ايٓاغ، عٔ ٖزا ◘ ٔ  إٔ ٫بيذ  ٭ْي  َيا  مجٝيع  ٜعًي
٘  تٓ ّٝٗا نإ ٚيٛ اهلل عٓذ َٔ دا٤ٙ ٌ  ٕشأَي  عًي٢  يي ٘  سـي ،  َٓي
ٌ  عيض  اهلل ٜكٍٛ: ٚيٝع اّـش املجاٍ ط ٌٝ فع٢ً ٘  ٚدي  يشطيٛي
غُه 2( َأْن َجوَءُه اْْلَْظَؿى )1َظَبَس َوَتَوىلَّ )م: ◘ ( َوَمو ُيْدِريَك َلَعؾَّ

ى ) كَّ ْكَرى )3َيزَّ ُر َفَتـَْػَعُه الذِّ كَّ و َمِن اْشَتْغـَى )4( َأْو َيذَّ ًَ 5( َأمَّ ( َفَلْك

ى ) ى )6َلُه َتَصدَّ كَّ َُ َيْسَعى)7( َوَمو َظَؾْقَك َأَلَّ َيزَّ و َمْن َجوَء ( 8( َوَأمَّ

غى)9َوُهَو ََيَْشى ) ًَ َظـُْه َتَؾفَّ  فٝعاتيب  ص01-0:عي ع ط ه(11( َفَلْك
 ٖزا َٔ َٛقف٘ ع٢ً ٚايظ٬ّ ايـ٠٬ عًٝ٘ سطٛي٘عض ٚدٌ  اهلل
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٘  دا٤ سني ا٭ع٢ُ، ايشدٌ ٍ  إيٝي ٘  ٜكيٛ  اٱطي٬ّ،  عًُيين : يي
ٌ  قيشٜؽ  نيربا٤  بيذع٠ٛ  َؼغ٫ّٛ ◘ ايشطٍٛ ٚنإ  إٔ اهلل يعي

 ٖيزا  ييذع٠ٛ  ٜيشتض  ٚمل ٜعذيب،  مل ◘ ايشطٍٛ نإٔ ٜٗذِٜٗ،
 نإ مبا َؼغ٫ّٛ نإ ٭ْ٘ اهلل; عًُو مما عًُين: ٚقٛي٘ ايشدٌ
  ايشطٍٛ تعاتب اهلل، عٓذ َٔ آٜات فٓضيت َٓ٘، أِٖ أْ٘ ٜش٣
 .املٛقف ٖزا ع٢ً ◘
ٔ  ايكشإٓ ٖزا نإ فًٛ ٍ  عٓيذ  َي  إٔ تـيٛس  مليا  ;◘ ايشطيٛ
  .ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ٜت٢ً َهتٛبٺ ػ٤ٞٺ ط ْفظ٘ ايؼخف ٜعاتب
 اييي َٚ اهلل شيأٚاَي  ط يٛ تذبشْا آٜات ايكيشإٓ ْٚعشْيا  :  رابًعو
أٚ  ٚايعكٝيذ٠  بايتٛسٝيذ  فٗيٞ أٚاَيش    ؿي٬ح،  َٔ عًٝ٘ دشت
 أٚبـ١ً ايٛايذٜٔ بربأٚ  بايـّٛ أٚ باّر أٚ يضنا٠أٚ با بايـ٠٬
 نييٌ ط طيي ٌٝ اهلل.. باِٗييادإىل اهلل أٚ  بايييذع٠ٛأٚ  ا٭سسيياّ
 ععُٝياّ  ةيرياّ  َؼيشٚعٝتٗا  ط إٔ ٍيذ  يٛ تفهشت فٝٗيا  ا٭ٚاَش

فايـ٠٬ ت٢ٗٓ عٔ ايفشؼا٤ ٚاملٓهش ، ٚايضنا٠ تيٗش .يًعامل أمجع
ايٓفع ٚتشتكٞ بٗا عٔ ع ٛد١ٜ املاٍ ، ٚايـٝاّ مثشت٘ ايتك٣ٛ ، 

 ٚاّر مثشت٘ تٗزٜب طًٛى املظًِ .
٘  ٚاجملتُيع،  ايفشد ؿ٬ح فٝ٘ ايهشِٜ كشإٓ: ط اي خومًسو  ٚفٝي
أْعش ٚتذبش أةٞ ايهشِٜ  يكٍٛ اهلل تعاىل  مجعا٤، اي ؼش١ٜ ؿ٬ح

إِنَّ ا َ َيْلُمُر بِوْلَعْدِل َواإِلْحَسوِن َوإِيَتوء ِذي اْلُؼْرَبغى َوَيـَْفغى َظغِن م:
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ُؽْم َتَذكَّ   ص91ط ايٓشيٌ :  هُرونَ اْلَػْحَشوء َواْدُـَؽِر َواْلَبْغِي َيِعُظُؽْم َلَعؾَّ
هلل طيي شاْ٘ ٚتعيياىل ٜييأَش ع ييادٙ ط ٖييزا ايكييشإٓ بايعييذٍ    فييا

ٚاٱْـاف ط سك٘ بتٛسٝذٙ ٚعذّ اٱػشاى ب٘، ٚط سل ع ادٙ 
بإعيا٤ نٌ رٟ سل سكي٘، ٜٚيأَش باٱسظيإ ط سكي٘ بع ادتي٘      
ٚأدا٤ فشا٥ل٘ عًي٢ ايٛدي٘ املؼيشٚع، ٚإىل اًْيل ط ا٭قيٛاٍ      

ٟٚ ايكشاب١ َيا بي٘ ؿيًتِٗ ٚبيشټِٖ،     ٚا٭فعاٍ، ٜٚأَش بإعيا٤ ر
٢ٜٗٓٚ عٔ نٌ َا َق ٴضٳ ق٫ٛ أٚ ع٬ُ ٚعُيا ٜٓهيشٙ ايؼيشع ٫ٚ    
ٜشكياٙ َيئ ايهفييش ٚاملعاؿييٞ، ٚعيئ ظًييِ ايٓيياغ ٚايتعييذٟ  

 ِ يييِ ٜٚزنِّشنييٜٳعٹعه -بٗزا ا٭َش ٖٚزا ايٓٗٞ -عًِٝٗ، ٚاهلل 
 ايعٛاقب; يهٞ تتزنشٚا أٚاَش اهلل ٚتٓتفعٛا بٗا. 

 ايتيٛسا٠  ايٝٗيٛد  اطيتشفغ  طي شاْ٘ ٚتعياىل قيذ    اهلل:  شودًشو
 ٚبيذيٛا،  فخياْٛا  اٱٌٖٝ ايٓـاس٣ ٚاطتشفغ ٚبذيٛا، فخاْٛا

تعٗيذ  ٚيهٓي٘   ايكشإٓ؟ املظًُني ٜظتشفغ يزا فاهلل دٌ ٚع٬ مل
َٹٔ إٔ ٜٴضاد فٝ٘ أٚ ٜٴٓٵَكف َٓ٘، أٚ ٜلٝع َٓ٘ ػ٤ٞ فكاٍ ، ًفع٘ 

ْكَر وَ متعاىل: ْلـَو الذِّ و َكْحُن َكزَّ وفُِظوَن)إِكَّ و َلُه حَلَ ،  ص9طاّذش:  ه(9إِكَّ
 سيشف  َٓ٘ ٜغادس ٫ٚ نً٘ حيفغ ا٭سو ط قط ن٬َّا ْعًِ ٫ٚ
ٞ  حيظٔ ٫ ايزٟ ايـغري اييفٌ رت٣ف ايكشإٓ، إ٫  حيفيغ  املعياْ

  .ٜٓظاٙ ٫ٚ ايكشإٓ



، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

 

79 

ٖيزا  ، ايتشذٟ ايكشآْٞ نإ يًعشب فكطَٔ ظٔ إٔ :  شوبًعو
 ٜشخ اهلل ٢عاملني ستاي فإٕ ايتشذٟ َٛد٘ إىل، ِٖٚ ن ري

ٚمل ٜأت دٜٔ َٔ ا٭دٜإ مبعذض٠ تٛكع ، سو َٚٔ عًٝٗا٭ا
; بني أٜذٟ ايٓاغ ٜ شح فٝٗا أٌٖ نٌ عـش بٛطا٥ٌ عـشِٖ 

 . اَتذذد٠ أبذٶ بٗزا ايكشإٓفهإٔ ايٓ ٠ٛ 

ذٙ ٚقَٛ٘ ًَٚو يييّ ٚاي٬يي٘ ايظيإبشاِٖٝ عًٝ يكذ ْاظش
، أَا اّٛاس ايزٟ داس بٝٓ٘ ٚبني ط ٚسذا١ْٝ اهلل عض ٚدٌاي ٬د 

: َا ٖزٙ ا٭ؿٓاّ إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ هلِ قاٍ ، أبٝ٘ ٚقَٛ٘ 
: ٚدذْا  قايٛا ع ادتٗا ؟ عهفتِ ع٢ً اييت ؿٓعتُٖٛا، ثِ 

ٖٚزا قٍٛ نٌ َٔ  – آبا٤ْا عابذٜٔ هلا، ٚٗٔ ْع ذٖا اقتذا٤ بِٗ
قاٍ هلِ إبشاِٖٝ:  -٤ ب ذع١ ٚك٬ي١ ٚكٌ عٔ ىشٜل اهلذا١ٜ دا

ك٬ٍ يكذ نٓتِ أْتِ ٚآبا٩نِ ط ع ادتهِ هلزٙ ا٭ؿٓاّ ط 
ععِٝ فٗٞ ٫ تلشنِ ٫ٚ تٓفعهِ ، تٓشتْٛٗا ثِ تع ذْٚٗا 

قايٛا: أٖزا ايكٍٛ ايزٟ د٦تٓا ب٘ سل  أيٝع ٖزا ٖٛ ايل٬ٍ 
 ٫ ٜذسٟ َا ٜكٍٛ؟أّ ن٬َو يٓا ن٬ّ ٫عبٺ َظتٗض٨  ، ٚٳدٹذٌّ

قاٍ هلِ إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ: بٌ سبهِ ايزٟ أدعٛنِ 
ٔٻ، ٚأْا َٔ  إىل ع ادت٘ ٖٛ سب ايظُٛات ٚا٭سو ايزٟ ةًكٗ
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َوَلَؼْد م، ٖٚزا َـذاقا يكٍٛ اهلل تعاىل : ايؼاٖذٜٔ ع٢ً ريو

إِْذ َقوَل َِأبِقِه َوَقْوِمِه ( 51آَتْقـَو إِْبَراِهقَم ُرْصَدُه ِمن َقبُْ  َوُكـَّو بِه َظودنَِِي)

و َظوكِػُ  َوَجْدَكو آَبوءَكو  وا غغغ( َقولُ 52وَن)غَمو َهِذِه التَّاَمثِقُ  الَّتِي َأكُتْم ََلَ

و َظوبِِديَن) بنِيٍ 53ََلَ  (54) ( َقوَل َلَؼْد ُكـتُْم َأكُتْم َوآَبوُؤُكْم يِف َضاَلٍل مُّ

ٝ٘ ايـ٠٬ ٚيكذ أساد إبشاِٖٝ عً ،ص22-20طا٭ْ ٝا٤ :  ه
١ ع٢ً عٴ ٻاد ايهٛانب ٚايٓذّٛ يي٬ّ إٔ ٜكِٝ اّذييٚايظ

فًُا أظًِ ٚايؼُع ٚايكُش بأِْٗ ٫ ٜـًشٕٛ إٔ ٜهْٛٛا آهل١، 
ٌٴايـ٠٬ ٚع٢ً إبشاِٖٝ عًٝ٘  ْاظش قَٛ٘; يٝج ت ،  ايظ٬ّ ايًٝ

سأ٣ إبشاِٖٝ عًٝ٘  ،هلِ إٔ دِٜٓٗ باىٌ، ٚناْٛا ٜع ذٕٚ ايٓذّٛ
َظتذسدا قَٛ٘ ٱيضاَِٗ  ا، فكاٍ ايظ٬ّ نٛن ٶايـ٠٬ ٚ
: ٖزا سبٞ، فًُا ثاب ايهٛنب، قاٍ: ٫ أسب  بايتٛسٝذ

 فًُا سأ٣ إبشاِٖٝ ايكُش ىايعٶا قاٍ يكَٛ٘  اٯهل١ اييت تغٝب.
 : ٖزا سبٞ، فًُا ثاب، قاٍ  ع٢ً ط ٌٝ اطتذساز اْـِ

: ي٦ٔ مل ٜٛفكين سبٞ إىل ايـٛاب ط  َفتكشا إىل ٖذا١ٜ سب٘
ٔ َٔ ايكّٛ ايلايني عٔ طٛا٤ ايظ ٌٝ بع اد٠ تٛسٝذٙ، ٭نْٛ
فًُا سأ٣ ايؼُع ىايع١ قاٍ يكَٛ٘: ٖزا سبٞ،  ثري اهلل تعاىل.

ٖزا أنرب َٔ ايهٛنب ٚايكُش، فًُا ثابت، قاٍ يكَٛ٘: إْٞ 
بش٤ٟ مما تؼشنٕٛ َٔ ع اد٠ ا٭ٚثإ ٚايٓذّٛ ٚا٭ؿٓاّ اييت 

ايع اد٠ إْٞ تٛدٻٗت بٛدٗٞ ط  ، تع ذْٚٗا َٔ دٕٚ اهلل تعاىل
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ٚسذٙ، فٗٛ ايزٟ ةًل ايظُٛات ٚا٭سو،  عض ٚدٌهلل 
َا٬٥ عٔ ايؼشى إىل ايتٛسٝذ، َٚا أْا َٔ املؼشنني َع اهلل 

َم غغَوَكَذلَِك ُكِري إِْبَراِهقمٖٚزا َـذاقا يكٍٛ اهلل تعاىل :، ثريٙ

اَمَواِت َواْلَْرِض َولَِقُؽوَن ِمَن اْدُوقِـنَِي) َجنَّ  ( َفَؾامَّ 75َمَؾُؽوَت السَّ

ْقُ  َرَأى َكْوَكبوً َقوَل َهغَذا َرِّبِّ َفَؾامَّ َأَفَ  َقوَل َل ُأِحىُّ  َظَؾْقِه الؾَّ

( َفَؾامَّ َرَأى اْلَؼَؿَر َبوِزغًو َقوَل َهغَذا َرِّبِّ َفَؾامَّ َأَفَ  َقوَل َلئِن 76اآلفِؾنَِي)

ولِّنَي) ْ هَيِْدِِن َرِّبِّ ْلُكوَكنَّ ِمَن اْلَؼْوِم الضَّ ْؿَس 77ملَّ ( َفَؾامَّ َرَأى الشَّ

َّو  ًْ َقوَل َيو َقْوِم إِِنِّ َبِريٌء ِّمِّ َبوِزَغًي َقوَل َهغَذا َرِّبِّ َهغَذا َأْكَزُ َفَؾامَّ َأَفَؾ

ُكوَن) اَمَواِت َواْلَْرَض 78ُتْْشِ ًُ َوْجِفَي لِؾَِّذي َفطََر السَّ ْف ( إِِنِّ َوجَّ

كنَِي)  . ص79-72طا٭ْعاّ :  ه(79َحـِقػًو َوَمو َأَكْو ِمَن اْدُْْشِ
٠٬ ٚايظي٬ّ ًَيو ايي ٬د    يييي يكذ  سازٻ إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايـٚ

ًِو فتذ ٻش ٚطأٍ ايُٓشٚد سني ادع٢ ا٭ي١ٖٝٛ  ٭ٕ اهلل أعياٙ امُل
َٳٔ سبټو؟ فكاٍ  ِٳ:  ايظ٬ّ: سبٞ ايزٟ حيٝٞ إبشاِٖٝ عًٝ٘ إبشاٖٝ

ٝيا٤  ا٥٬ْل فتشٝا، ٜٚظً ٗا اّٝا٠ فتُٛت، فٗيٛ املتفيشد باٱس  
َٳئ أسدتٴ  ايُٓشٚد ٚاٱَات١، قاٍ : أْا أسٝٞ ٚأَٝت، أٟ أقتٌ 

     ِ َٳئ أسدت اطيت كا٤ٙ، فكياٍ يي٘ إبيشاٖٝ عًٝي٘   َقتٵًَ٘، ٚأطت كٞ 
: إٕ اهلل ايييزٟ أع ييذٙ ٜييأتٞ بايؼييُع َيئ ايـيي٠٬ ٚايظيي٬ّ 

املؼشم، فٌٗ تظتيٝع تغٝري ٖزٙ ايظټٓٻ١ اٱهل١ٝ بإٔ ٍعًٗا تيأتٞ  
يهافش ٚاْكيعت سذتي٘، ػيأْ٘ ػيإٔ    َٔ املغشب; فتشٝٻش ٖزا ا
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ٖٚيزا َـيذاقا   ،  ٚايـيٛاب ايعاملني ٫ ٜٗذِٜٗ اهلل إىل اّيل  
غِه َأْن آَتغوُه  ميكٍٛ اهلل تعاىل :  َأمَلْ َتَر إىَِل الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهقَم يِف ِربِّ

ًُ َقغوَل أَ  قِغي َوُيِؿق َ الَِّذي ُُيْ ْؾَك إِْذ َقوَل إِْبَراِهقُم َرِّبِّ
َكغو ُأْحقِغغي ا ُ اْدُ

و ِمغَن  ِق َفْلِت ِِبَ ْؿِس ِمَن اْدَْْشِ ًُ َقوَل إِْبَراِهقُم َفنِنَّ ا َ َيْلِِت بِولشَّ َوُأِمق

ًَ الَِّذي َكَػَر َوا ُ َلَ هَيْغِدي اْلَؼغْوَم الظَّغودنَِِي)  ه(258اْدَْغِرِ  َفُبِف
كذ دا٤ ا٭ْ ٝيا٤ نًيِٗ ملكـيذ ٚاسيذ ٖٚيٛ      ٚي ،ص 428طاي كش٠ : 
سو ٚإفيييشادٙ بايع ادٙ ٚيهٔ ايٓاغ بيذيٛا ،  ا٭ ٝذ اهلل طتٛس

غُه مقاٍ تعاىل:  ُشوٍل إَِلَّ ُكوِحي إَِلْقِه َأكَّ َوَمو َأْرَشْؾـَو ِمن َقْبؾَِك ِمن رَّ

يكييذ أػييشى ٚ،  ص42طا٭ْ ٝييا٤ :  ه(25ََل إَِلغغَه إَِلَّ َأَكغغو َفوْظُبغغُدوِن)
 ، قياٍ تعياىل :   ايٝٗٛد بياهلل عٓيذَا صعُيٛا إٔ عضٜيشٶا ابئ اهلل     

ًْ الـََّصغوَرى اْدَِسغقُح اْبغُن ا ِ وَ م ًِ اْلَقُفوُد ُظَزْيٌر اْبُن ا ِ َوَقوَلغ َقوَل

م بَِلْفَواِهِفْم ُيَضوِهُموَن َقْوَل الَِّذيَن َكَػُروْا ِمن َقْبُ  َقوَتَؾُفُم  َذلَِك َقْوَُلُ

س٣ بياهلل  ٚأػشى ايٓـيا ،  ص61طايتٛب١ :  ه(31ا ُ َأكَّى ُيْمَفُؽوَن)
ض ابٔ اهلل ٖٚزا ايكٍٛ اةتًكيٛٙ ، ٖٚيِ   ييعٓذَا ادٻعٛا إٔ املظٝ

هٝف ٜعذيٕٛ عئ  ف ، بزيو ٜؼابٕٗٛ قٍٛ املؼشنني َٔ ق ًِٗ
ًِلٳ اهلل عٝظ٢ َٔ ثري أب ؟! ٚيكذ اّل إىل اي اىٌ ةًل  نُاةٳ

اهلل آدّ َٔ ثري أب ٫ٚ أّ، إر ةًك٘ َئ تيشاب ا٭سو، ثيِ    
 َئ أديٌ رييو فيإٕ دعي٣ٛ أيٖٛٝي١       قاٍ ي٘: "نٔ بؼشٶا" فهإ.

عٝظ٢ يهْٛ٘ ةًل َٔ ثري أب دع٣ٛ باى١ً; فآدّ عًٝ٘ ايظ٬ّ 
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ةًل َٔ ثري أب ٫ٚ أّ، ٚاتفل اُِٝع ع٢ً أْ٘ عٳ ٵذ َٔ ع اد 
إِنَّ َمَثَ  ِظقَسى ِظـَد ا ِ َكَؿَثِ  آَدَم َخَؾَؼُه ِمغن م، قاٍ تعاىل :  اهلل

 . ص29طآٍ عُشإ :  ه(59) ُتَراٍ  ثِمَّ َقوَل َلُه ُكن َفَقُؽونُ 
 ط نإ فًٛ إي٘، َٔ أنجش ايهٕٛ ط ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ٫ٚ
قاٍ  ٚاكيشب، ٚاةتًف ايهٕٛ يفظذ إي٘; َٔ أنجش ايهٕٛ
ٌي إَِلَّ ا ُ َلَػَسَدَتو َفُسْبَحوَن ا ِ َر ِّ اْلَعْرِش متعاىل : َلْو َكوَن فِقِفاَم آَِلَ

 . ص44: ا٭ْ ٝا٤ط ه َظامَّ َيِصُػونَ 
ِ  ٖٛ، ٚفاٱط٬ّ ٖٛ دٜٔ ايفيش٠  عًٝي٘ ايظي٬ّ    ١ًَ إبيشاٖٝ

ٚيكييذ مسيي٢ اهلل ٖييزٙ ا٭َيي١ باملظييًُني ط ايهتييب ايظييُا١ٜٚ  
عًيي٢ ػيياٖذٶا  ◘ ّأُييذةييامت ايشطييٌ ايظييابك١ ٚدعييٌ اهلل 

 ١ ػياٖذ٠ ٭َي ٚدعيٌ اهلل ٖيزٙ ا  سطاي١ سبي٘،  بًغ بأْ٘  املظًُني
َّغيتِٗ    ع٢ً ا٭َِ ايظابك١ ب ِٖ اهلل نُيا أةيرب  إٔ سطيًِٗ قيذ ب

يِن ِمغْن  م: ، قاٍ تعاىلط نتاب٘تعاىل  َوَمو َجَعغَ  َظَؾغْقُؽْم يِف الغدِّ

ُكُم اْدُْسغؾِؿنَي ِمغن َقْبغُ  َويِف َهغَذا  َي َأبِقُؽْم إِْبَراِهقَم ُهَو َشغامَّ ؾَّ َحَرٍج مِّ

ُشوُل َصِفقدًا َظَؾْقُؽْم َوَتُؽوُكوا ُصَفَداء َظغَذ الـَّغوِس )  (78لَِقُؽوَن الرَّ
ٚيكذ اةتاس اهلل تعاىل يًٓاغ اٱط٬ّ ،  فكاٍ  ، ص78طاّر :  ه

يَن ِظـَد ا ِ اإلشالم متعاىل:  .ص 19طآٍ عُشإ:  هإِنَّ الدِّ
 تٛسٝذ اهلل تعاىلَٚٔ ٜيًب دٜٓٶا ثري دٜٔ اٱط٬ّ ايزٟ ٖٛ 

٘ بايياع١، ٚايع ٛدٜي١، ٚيشطيٛي٘ اييٓيب اْيامت     يييييٚا٫ْكٝاد ي
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٘ ٚٔ ت٘ ظاٖشٶا ٚباىٓٶيا، فًئ   يييييتابعتب٘ ٚمب باٱميإ ◘ُٔذ 
  ٔ ، قياٍ تعياىل :   ٜٴك ٌ َٓ٘ ريو، ٖٚٛ ط اٯةش٠ َئ اْاطيشٜ

َِ َغْرَ اإلشالم ِديـًو َفَؾن ُيْؼَبَ  ِمـُْه َوُهَو يِف اآلِخَرِة مم َن غغغَِوَمن َيْبَت

يَن) وِِسِ ٔٵٚٳ،  ص82طآٍ عُشإ :  ه(85اْْلَ سكٞ اهلل  ٖٴشٳٜٵشٳ٠َ َأبٹٞ عٳ
ٍٳ عٓ٘ ٍٳ:  َقا ٞټ  َقا أي  –ُك ُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َظغَذ اْلِػْطغَرِة  :  ◘  ايٓٻ ٹي

َسغوكِِه َكَؿَثغِ   -دين اإلسالم   غاكِِه َأْو ُيَؿجِّ َ َداكِغِه َأْو ُيـَرصِّ َفغَلَبَواُه هُيَوِّ

 ا٭رٕ َكيٛعي١ أٟ  –اْلَبِفقَؿِي ُتـَْتُج اْلَبِفقَؿَي َهْ  َتَرى فِقَفو َجغْدَظوَء 
 . فا٭ْ أٚ

 َٓٗا :ْزنش  ع٢ً أْ٘ ايذٜٔ اّل ٖٓاى ايعذٜذ َٔ ا٭دي١
ايٛاقع١ٝ، فٗٛ ٜ ٝض ايضٚاز بايٓظا٤،  اٱط٬ّ ػشا٥ع -0

ٜٚشثب فٝ٘، ٫ٚ ٜأَش بايشٖ ١ٓ ٚايت تٌ، يهٓ٘ حيشّ ايضْا، 
شبا، ٜٚ ٝض ٚاٱط٬ّ ٜ ٝض املعا٬َت بني ايٓاغ ٚيهٓ٘ حيشّ اي

مجع املاٍ َٔ سً٘ ٚيهٓ٘ ٜٛدب ايضنا٠ يًفكشا٤، ٜٚ ٝض اييعاّ 
ٜٚظتجين املٝت١ ِّٚ آْضٜش ُٖٚٗٛا، ٚثري ريو َٔ ايؼشا٥ع 

 ايٛاقع١ٝ اييت تٓاطب سادات اي ؼش ٫ٚ تلٝل عًِٝٗ؟
 ، بني َتيً ات ايشٚح ٚسادات اي ذٕ َٛاص١ْاٱط٬ّ  -4
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١ٝ ٚاملعٝؼ١ٝ َئ داْيب ،   ٚريو باملٛاص١ْ بني سادات٘ اّٝات
فًكيذ ث يت عئ    ٚسادات٘ ايشٚس١ٝ ٚايع اد١ٜ َٔ داْب آةش ، 

أْ٘ أقش مبا قاي٘ طًُإ ايفاسطٞ يـاس ٘ أبيٞ اييذسدا٤    ◘ايٓيب 
غو، َوْلَْهؾِغَك ٜٓـش٘ :  و ، َولِـَْػِسَك َظَؾْقَك َحؼًّ َك َظَؾْقَك َحؼًّ إِنَّ لَِربِّ

و ، َفَلْظِ  ُك َّ ِذي َح  ُه َظَؾْقَك َحؼًّ ٍٳ ، ٍُّّ َحؼَّ ٞټ  َفَكيا َصغَدَق : ◘ ايٓٻ ٹي

 . َشْؾاَمنُ 
ٚتؼييشٜعات٘ يًفيييش٠  اٱطيي٬ّ  عييذّ َـيياد١َ عكا٥ييذ  -6

ٚايعكٌ، فُا َٔ ةري ٜذٍ عًٝ٘ ايعكٌ إ٫ ٚاٱط٬ّ حيح عًٝ٘ 
إ٫ ٚاٱطي٬ّ   ٜٚأَش ب٘، َٚا َٔ ػش تأْف٘ ايي اع ٜٚٓفٝ٘ ايعكٌ

 ٖي .ا ٜٓٗاْا عٓ٘
ييذٜاْات ا٭ةيش٣ بيإٔ دٜئ     ػٗاد٠ ايعذٜيذ َئ أٖيٌ ا    -2

 اٱط٬ّ سل ع٢ً ط ٌٝ املجاٍ ٫ اّـش: 
 ٌ" ييش "تَٛاغ ناسيٝييضٟ ايؼٗٝيػٗاد٠ يًفًٝظٛف اٱًٖٝ -

خياىيب   ◘ط نتاب٘ )ا٭بياٍ( عٔ ايٓيب أىاٍ ايٓفع سٝح 
ب٘ قَٛ٘ ايٓـاس٣، َٚٔ ريو قٛي٘: يكذ أؿ ض َٔ أنيرب ايعياس   

 غٞ إىل َا ٜكاٍ َٔ ٖزا ايعـش إٔ ٜـط ع٢ً أٟ فشد َتشذخ 
ِّٚس.  إٔ دٜٔ اٱط٬ّ نزب، ٚإٔ ُٔذّا ةذٸاع َض
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ٚإٕ يٓا إٔ ٗاسب َا ٜؼاع َٔ َجٌ ٖيزٙ ا٭قيٛاٍ ايظيخٝف١    
املخذ١ً، فإٕ ايشطاي١ اييت أداٖا ريو ايشطٍٛ َاصايت ايظشاز 
املٓري َذ٠ اثين عؼش قشّْا يٓشٛ َا٥يت ًَٕٝٛ َٔ ايٓياغ، أفهيإ   

اييت عاؾ بٗا َٚات عًٝٗيا ٖيزٙ    أسذنِ ٜعٔ إٔ ٖزٙ ايشطاي١
 امل٬ٜني ايفا٥ك١ اّـش ٚاٱسـا٤ أنزٚب١ْ ٚةذع١؟! 

َٻ َيا ايشطياي١   .. ٚا أْا ف٬ أطتيٝع إٔ أس٣ ٖزا ايشأٟ أبذّا أ
 .  اييت أداٖا إ٫ سل ؿشاح، َٚا نًُت٘ إ٫ قٍٛ ؿادم

ٖ َا قاي٘  - ٝيضٟ ًٜٚيض : إٕ َـيري أٚسبيا نًيٗا      ًاملي٪سخ اٱ
 ٜهٔ دٜٓا ٚعكٝذ٠ فظًٛنا َٚٓٗادا ٚأة٬قا.يٲط٬ّ .ٚإٕ مل 

املظتؼيشم ا٭َشٜهيٞ فيشإ فٛدياٍ : أسديٛ إٔ      َا قايي٘   -
تٓذشٛا ط اٱطتفاد٠ َٔ دٜٓهِ ٚقٛاْني ػيشٜعتهِ ييٝع ٖيزا    

 ١ٝ  .اٱْظأَْ أدًهِ فشظب ..بٌ َٔ أدٌ 

١ً بني ايع ذ ْٚفظ٘، ؿ١ً بني ايع ذ ٚسب٘، ٚؿ اٱط٬ّ
ٚؿ١ً بني ايع ذ ٚٓتُع٘، ٚؿ١ً بني ايع ذ ٚب٦ٝت٘، ٚؿ١ً بني 
ايع ذ ٚطا٥ش اّٝٛاْات ٚايها٥ٓات ا١ّٝ اييت َٝط ب٘، ٚؿ١ً 
بٝٓ٘ ٚبني ا٭ػٝا٤ نًٗا ست٢ يٛ ناْت داَذ٠ ٭ٕ اٱط٬ّ قذ 
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ط  َع نٌ َٔ سٛي٘ٚكع يٲْظإ َ اد٨ ٚتعايِٝ تٓعِ ع٬قت٘ 
 : ٝاٙ ْٚزنش َٔ ريو طا٥ش أَٛس اّ

 باهلل إ ييؿ١ً بني ايع ذ ٚسب٘ تكّٛ ع٢ً اٱمياٱط٬ّ  -0
: يكيييٍٛ اهلل تعياىل  ، سطيي٫ٛ ◘سبا ٚاٱط٬ّ دٜٓا ُٚٔذ 

َوُهَو حُمِْسغٌن َفَؼغِد اْشَتْؿَسغَك بِغوْلُعْرَوِة  ا َِوَمْن ُيْسؾِْم َوْجَفُه إىَِل م

 .ص44طيكُإ:ه ُمورِ َظوقَِبُي اْْلُ  ا ِاْلُوْثَؼى َوإىَِل 
ٖٚٛ  ،َٚٔ ٜٴخٵًف ع ادت٘ هلل ٚقـذٙ إىل سب٘ تعاىلاملع٢ٓ :  

فكذ أةز بأٚثل ط ب َٛؿٌ  ،َتكٔ ٭عُاي٘ ،ٔظٔ ط أقٛاي٘
 ،إىل سكٛإ اهلل ٚدٓتي٘. ٚإىل اهلل ٚسيذٙ تـيري نيٌ ا٭َيٛس     

 ٚاملظ٤ٞ ع٢ً إطا٤ت٘. ،فٝذاصٟ احملظٔ ع٢ً إسظاْ٘
  ٕ ْٚفظ٘،٭ْ٘ ٜعًُ٘ نٝفاٱط٬ّ ؿ١ً بني اٱْظا -4 

: يكيٍٛ اهلل تعياىل  ٜيٗشٖا ٜٚضنٝٗا ٚبزيو ٜـْٛٗا ٜٚٗذٜٗا، 
  م
اَهو)و َؿَفو ُفُجوَرَهو َوَتْؼَواَهغو)7 ََكْػٍس َوَمو َشوَّ ( َقغْد َأْفَؾغَح 8( َفَلَْلَ

وَهو) وَهو)9َمن َزكَّ  .  ص01-7ط ايؼُع : ه (11( َوَقْد َخوَ  َمن َدشَّ

 ظإ ٚأطشت٘ ٚقشابت٘ يكٍٛ اهلل ٚاٱط٬ّ ؿ١ً بني اٱْ -6
وُه َوبِوْلَوالَِدْيِن إِْحَسوكوً :م تعاىل َك َأَلَّ َتْعُبُدوْا إَِلَّ إِيَّ  ه َوَقَه َربُّ

غغهُ م ٚقٛييي٘ تعيياىل : ، ص 46ط اٱطييشا٤ :  ط ه َوآِت َذا اْلُؼْرَبغغى َحؼَّ
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اتؼغغوا ا  وصغغؾوا  : ◘،  ٚقييٍٛ سطييٍٛ اهلل    ص41اٱطييشا٤: 

و لقس َشء أظج  ظؼوبو من البغي وقطقعغي  ٚقٛي٘ : ، أرحومؽم

إبدأ بؿن تعول أمك وأبوُ وأختك وأخوُ ثغم  ، ٚقٛي٘ :  الرحم

 .  خركم خركم ْلهؾه  ٚقٛي٘ نزيو :،   أدكوُ أدكوُ
ٚاٱطيي٬ّ ؿيي١ً بييني اٱْظييإ ٚايٓيياغ َُٗييا ناْييت    -2

ؿفتِٗ، أيٝع َٔ َ اد٨ اٱط٬ّ ٚتعايُٝ٘ قٍٛ اهلل تعاىل :م 
غوِدُلوا َأْهغغَ  ، م  ص86ط اي كيش٠ : ه  ؾـَّغوِس ُحْسغـوً َوُقوُلغوْا لِ  َوََل ُُتَ

َوِظَبغوُد م، ص 21ط ايعٓه يٛت :  ه اْلؽَِتوِ  إَِلَّ بِغولَّتِي ِهغَي َأْحَسغنُ 

غوِهُؾوَن  ََْ ْتَِن الَِّذيَن َيْؿُشوَن َظَذ اْْلَْرِض َهْوكغًو َوإَِذا َخغوَضَبُفُم ا الرَّ

قَِّئُي م،  ص16ط ايفشقإ : ه َقوُلوا َشاَلموً  َسـَُي َوََل السَّ َوََل َتْسَتِوي احْلَ

غُه َوِيٌّ َتِغقمٌ   اْدَفْع بِولَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفنَِذا الَِّذي َبْقـََك َوَبْقـَُه َظَداَوٌة َكَلكَّ
َوإَِذا ُحقِّْقُتم بَِتِحقٍَّي َفَحقُّوْا بَِلْحَسغَن ِمـَْفغو َأْو م،  ص62ط فـيًت :  ه

وَهو َوََل َتْبَخُسغوا الـَّغوَس َأْصغَقوءُهْم َوََل م، ص  81ظا٤ : ط ايٓه ُردُّ

ٚنزيو أيٝع َئ   ص086ط ايؼعشا٤ : ه َتْعَثْوا يِف اْْلَْرِض ُمْػِسِدينَ 
َلَ ُيْمِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى ُُيِىَّ ِْلَِخقِه َمو ُُيِىُّ  :◘ أقٛاٍ سطٍٛ اهلل

اِتُغغوَن أحغغى الـغغوس إىل ا  تعغغوىل أكػعفغغم لؾـغغو ،لِـَْػِسغغهِ  س ، الرَّ

ْتَُن  ُفُم الرَّ غاَمِء   ، َيْرَتُ ُؽْم َمْن يِف السَّ   ، اْرَتُوا َمْن يِف اْْلَْرِض َيْرَتْ
يُن الـَِّصقَحيُ  َث َكغَذَ ، َوإَِذا َوَظغَد  ،  الدِّ آَيُي اُدـَوفُِِّ َثاَلٌث: إَِذا َحدَّ

َقغوُء ُصغْعبَ  ، َأْخَؾَف، َوإَِذا اْؤمُتَِن َخون يغاَمِن َواحْلَ َوا ُ يِف  ، ٌي ِمغَن اإْلِ
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ـَّغَي َمغْن ََل   ، َظْوِن اْلَعْبِد َمو َكوَن اْلَعْبُد يِف َظْوِن َأِخقغهِ  ََْ ََل َيغْدُخُ  ا

 . َلْقَس اْدُْمِمُن الَِّذي َيْشَبُع، وجوُره َجوئِعٌ   ،  َيْلَمُن َجوُرُه َبَوائَِؼهُ 
 ٜكٌ سطٍٛ ٚاٱط٬ّ ؿ١ً بني اٱْظإ ٚاّٝٛاْات: أمل -2
اتؼوا ا  يف هذه البفوئم ادعجؿي فوركبوهو صوحلي  :◘اهلل 

ٍء َفنَِذا َقَتْؾتُْم  ا َ إِنَّ  ،  وكؾوهو صوحلي ْحَسوَن َظَذ ُك ِّ ََشْ َكتََى اإْلِ

ْبَح ، َفَلْحِسـُوا اْلِؼْتَؾَي  َوْلقُِحدَّ َأَحُدُكْم ، َوإَِذا َذَبْحُتْم َفَلْحِسـُوا الذَّ

ْح َذبِقَحَتهُ َصْػَرتَ  ًْ  ، ُه َفْؾُرِ ٍة َحَبَسْتَفو َحتَّى َموَت ًْ اْمَرَأٌة يِف ِهرَّ َب ُظذِّ

ًْ فِقَفو الـَّورَ  ٚنزيو قاٍ عٓذَا طأي٘ ؿشابت٘ ،  ُجوًظو َفَدَخَؾ
ٍٳ : َقاُيٛا ٚٳ ِٔ َأدٵشٶا  اهللٹٜٳا سٳطٴٛ ٗٳا٥ٹ ٕٻ َيٓٳا فٹٞ اِي ٳ ٍٳ ؟ٚٳٔإ يِف  ♂ : َقا

َبْقـاََم َكْؾٌى ُيطِقُف بَِركِقٍَّي َكوَد    : وقال كذلك،   َأْجرٌ  ُك ِّ َكبٍِد َرْضَبيٍ 

ًْ ُموَقَفو  ائِقَ  َفـََزَظ َيْؼُتُؾُه اْلَعَطُش إِْذ َرَأْتُه َبِغيٌّ ِمْن َبَغوَيو َبـِي إِِْسَ

و بِهِ   .   َفَسَؼْتُه َفُغِػَر ََلَ
ُهَو م، قاٍ تعاىل :ٚاٱط٬ّ ؿ١ً بني اٱْظإ ٚب٦ٝت٘ -1

ْزقِِه الَّ  ِذي َجَعَ  َلُؽُم اْْلَْرَض َذُلوَلً َفوْمُشوا يِف َمـَوكِبَِفو َوُكُؾوا ِمن رِّ

َوََل َتْعثَْوا يِف  م، ٚقاٍ تعاىل : ص02ط املًو :ه َوإَِلْقِه الـُُّشورُ 

َوإَِذا َتَوىلَّ  ، ٚقاٍ تعاىل :مص006ط ايؼعشا٤ : ه اْْلَْرِض ُمْػِسِدينَ 

ْرَث َوالـَّْسَ  وَ َشَعى يِف اْلَْرِض لُِقػْ  َفو َوهُيْؾَِك احْلَ
َلَ ُُيِىُّ  ا ُِسَد فِقِ

 .ص 412ط اي كش٠ :ه (215) الَػَسودَ 
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َكـٛس  انٗٓٛتٝٶ اطً ٝٶ ادٜٓٶَٔ ٖٓا ٜت ني إٔ اٱط٬ّ يٝع 
ع٢ً ىا٥ف١ َٔ ا٭دع١ٝ ٚا٭ٚساد ٚاييكٛغ ايذ١ٜٝٓ، يٝظًب 

ٚإَاَّا ٜكٛد  إٔ ٜهٕٛ صَاَّا ٚقا٥ذّا ٖٚٞ، يِٖ٘ ؿف١ اٱط٬ّ أ
 ط ايذاسٜٔ.  ٜٚٗذٜٗا إىل ايظعاد٠، اي ؼش١ٜ إىل اْري

ٛ  عًٝٗا; ايٓاغ فيش اييت اهلل فيش٠ ٖٛ دٜٔ اٱط٬ّ – 0  فٗي
 يٝع فٗٛ أطاط٘; قًٛبِٗ ط اهلل ٚكع بؼشّا بٛؿفِٗ خياى ِٗ
ِ  ايغشٜب با٭َش ٔ  أنجيش  َٚيا . عًيٝٗ  سيني  بٗيزا  ػيعشٚا  اييزٜ
 .اّل َٔ عشفٛا مما أعِٝٓٗ ٚفاكت أطًُٛا
 َذٙ ايزٟ بايذٜٔ يٝع أْ٘ ايٛاقع ط أث ت دٜٔ اٱط٬ّ – 4

 اعتٓيل  فكيذ  ثكافٝي١;  أٚ صَاْٝي١  أٚ َٓاة١ٝ، أٚ دغشاف١ٝ ظشٚف
 جييذٚا  فًِ ا٫ةت٬فات، تًو أْٛاع نٌ بِٝٓٗ أْاغ ايذٜٔ ٖزا
ِ ٚ أٚ ب٘ اٱميإ ٚبني بِٝٓٗ حيٍٛ َا َٓٗا ػ٤ٞ ط  ػي٦ٝاّ  ديذاْٗ

ٌ  ط فاملظًُٕٛ. عًِٝٗ ثشٜ ّا  إىل أقيشب  اٯٕ ا٭سو بكياع  ني
ِ  املظًُٕٛ صاٍ فُا. يذِٜٓٗ ايٝٗٛد أٚ ايٓـاس٣ َٔ دِٜٓٗ  سثي
ٕ  املختًف١ ايعشٚف تًو نٌ ٕ  ، ٜـيًٛ ٕ  ، ٜٚـيَٛٛ  ٜٚكيش٩ٚ

 .ت ذٌٜ ٫ٚ َشٜف ثري َٔ سطٛهلِ ع٢ً املٓضٍ ايهتاب
ذ عًيي٢ يييي جي١ يتأن ديا٤ت اٱنتؼيافات ايعًُٝي١ اّذٜ    - 6 
 ن ييبع
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 02َٓيز   ◘اّكا٥ل اييت دا٤ت ط ايكشإٓ ٚط١ٓ سطٍٛ اهلل 
 قشْا َٔ ايضَإ، ٖٚزا ناْا ط  ا ط دةٍٛ نجري َٔ ايعًُا٤ 

 ايٓـاسٟ ٚثريِٖ ا٫ط٬ّ .
ٖٚيٛ ييٝع    ت ذٚا دٍٚ ايغشب ع٢ً قًب سديٌ ٚاسيذ   – 2
  اييييَـاّٗ ُتًف ٚمجاعات ٚدٍٚ ػعٛب ٖٞ ٚإمنا ،نزيو
ٔ  بعليٗا  ٜٚشتياب  بٝٓٗيا،  ٚايتشاطذ ايتٓافع ٛسٜٚج  قي٠ٛ  َي
 .طٝيشتٗا َٔ ٚخيؼ٢ بعلٗا
متظييو املظييًُٕٛ بييذِٜٓٗ ٚسظيئ أة٬قٗييِ ٜعييذ َيئ  -2

 ا٭ط اب ايعع١ُٝ يذةٍٛ ايٓاغ ط دٜٔ اهلل تعاىل .
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