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يٍ أشكال إتزاس انقٍى  ٌعرثز انخغاب انًسجذي شكاًل

َا ، جذٌذ ٌشاركُا فٍه غٍُزاإلًٌاٌ تضزورج انرَّ اإلساليٍح ؛ ألٌ َّ

ٌٍُح رُا انذُِّا إنٍه ٌكىٌ يٍ خالل يزجعٍَّش َظزَذيا ًٌٍِّ ونكٍَّ

قافٍحوانحضارٌح وانثَّ

 8194َٔ خّٓاب٘ يف األطبٛع ايٛطين ايشابع عؼش يًكشإٓ ايهشِٜ ط١ٓ 
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           َّ ّّ املظذذ صشٌح ؾإ َّسطاس٠ ٜعهع  سطاس ّٜٚٓٓل ، ١ األ

ً٘ يف املهإ ايزٟ ٜؼهِّ ّْذتاهلا ، ٖٚٛ َع ايعِّ ادمبايٛصـ ايصَّ

،  سا يف املاضٞ ايعشٜل ٜشٟٚ تاسخيا َتذزّْ؛ عًٝ٘  ايزٟ ٜكّٛ

ُِ، عًٝ٘  َإ ايزٟ َشَّٚحيهٞ بأطٛاسٙ أسذاخ ايضَّ مبٓربٙ  ٜٚرتد

َّ قؿٛاداٍ ايزٜٔ ٚتشادِ ايشّْ ٜتؿاعٌ َع  صشٌح٘ عًٝ٘ ؛ إ

اسٙ ، ٖٚٛ َـّظ٘ َع أؾهاس َٚباد٨ عُٚمتتضز أطٛاسٙ ٚأُط، ستّٝٓ٘ 

َّيف املهإ ؛  َّٜصٓع ايعِّثابتا يف بكا٥٘  ُا حياؾغ ع٢ً ايٛؾا٤ إ

َّ ٜٚشبط اجملتُع بأصٛي٘  ٚتاسخي٘ ؛ ٜشٟٚ َٔ اي٘ ، دت٘ ٚسأل٥

ُٜظٓذ َٔ اذته١ُ ٚايعًِ ؛ تؼعُّ ايشَّمح١ َٔ  ايؿك٘ ٚايؿِٗ ، ٚ

 صٚاٜاٙ ، ٚتٓتؼش ايربن١ يف أسدا٥٘ .

ْؼاط اإلَاّ ؾٝ٘ إٔ ٜكّٛ  ٢ ٜبك٢ املظذذ نزيو ال بذَّٚستَّ

ٚدعا٥ِ ع١ًُٝ ، ٘ املضسٚع١ يف املهإ ت أطَظتجبّْ ع٢ً أطع سٚس١ٝ 

 .ابت١ يف املٝذإ ايجَّ أسناْ٘تشتهض عًٝٗا 

٘ ٚألدٌ تٝظري ايعٌُ ع٢ً اإلَاّ سشَّسْا ٖزا ايذَّيٌٝ يٝهٕٛ ي

عْٛا ع٢ً ْؼاط٘ ايٛظٝؿٞ ،  ٚدعُا ي٘ يف ْؼاط٘ ايذَّعٟٛ ، 
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ُِّا يتٓعِٝ ٚقت٘ ٚتذعِٝ اختٝاسات٘ ، ٚيف ايٛقت  َٚشدعا َٗ

ْؿظ٘ جيذ َٔ خالي٘ َتِٓؿظا يف خًٛت٘ َع ْؿظ٘ يت١ُٝٓ 

َّٓكا٥ص اييت تعرتٟ سٝات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ؛  قذسات٘ ، ٚايٛقٛف عٓذ اي

ّْٜٗا بارتربات اذته١ُٝ .ؾٝعذّْهلا باألؾهاس املتذذّْد٠ ، ٜٚ  ك

َّْٓا ًْتُع َٓ٘ ايصّْذم يف  ٚإْٓا إر ْكـ َع اإلَاّ َٛدّْٗني ؾإ

عًُ٘ يٝهٕٛ قشٜبا َٔ ايصَّٛاب ، ٚاإلخالص يف ادتٗادٙ يٝهٕٛ 

َّٓذاح ،  قشٜبا َٔ ايكُّٔبٍٛ ، ٚادِتذَّ يف ْؼاط٘ يٝهٕٛ قشٜبا َٔ اي

ُّض   .ٚايتَّذذٜذ يف أؾهاسٙ يٝهٕٛ قشٜبا َٔ ايتَُّ

١َّ يف عًُِٗ ، ٚجيعٌ دٗذِٖ  ٚاهلل ْظأٍ إٔ ٜٛؾِّل ايظَّاد٠ األ٥

َّذاح ، ٚع٢ً َطُاس طبٌٝ  ّْ ايتَّٛؾٝل ، ٚيف َش٢َ اي يف ست

 اإلخالص ، ٚعٓذ َٓت٢ٗ غا١ِٜ ايكُّٔبٍٛ .
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املقدمة 
الّ ع٢ً أػشف ال٠ ٚايظَّٚايصَّ، ايعاملني  اذتُذ هلل سبّْ                    

 ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني ، ٚبعذ :، األْبٝا٤ ٚاملشطًني 

جيتاص اإلَاّ صعٛبات نجري٠ يٝصٌ إىل َٓصب اإلَا١َ ؛ 

َٔ ؾظٛا٤ دا ع٢ً َعٗذ صا١ٜٚ أّ طايبا داَعٝا أّ َرتدّْ أنإ اب

َّ باألٚقات  ٤ًٍَٞٚ ٍذَٚعِك ١ ؾٗٛ يف طشٜل صعٍبَٔ َعاٖذ األ٥

ّٓبٝل ، ٚغري ؤاٍ ٚايؿِٗ ٚايتَّساط١ ٚايظُّاملط١ٝٓ يف ايبشح ٚايذّْ

١ بعٝذ عٔ َظاس اإلَا١َ ٜصاسع اذتٝا٠ يبٓا٤ سٝات٘ ارتاصَّ

أٟ ٜات ايٛظٝؿ١ ٚاختٝاسات ايشَّحتذّْ ع١ٜٛ ؛ ٜٛاد٘ٚسٝات٘ ايذَّ

ات١ٝ ،  ٚال ختًٛ بات ايٛاقع َٚعاسؾ٘ ايزَّايعاّ ،  ٜٚٛاصٕ بني َتًِّٓ

َّ َع بعُض ط٤ٛ تؿاِٖسٝات٘ َٔ  ٚداَع٘ أاد َظذذٙ َٔ س

صٕٛ عًٝ٘ سٝات٘ ، ٜٚعاسضٕٛ طشٜكت٘ ، ٜٚٓتكذٕٚ َٛاقؿ٘ ، ٜٓػّْ

َّٜٚشاقبٕٛ تصشُّ ٘ ايزٟ إ سبّْعضا٤ٙ يف ريو سضٛ ؾات٘ ، ٚيه

دعً٘ غاٜت٘ اييت بٗا ٜظتأْع َٔ ٚسؼ١ اذتٝا٠ ٚغشب١ املهإ ،  

ّْ َا أٚتٞ َٔ  تصاسب٘ ستبت٘ يٛطٓ٘ ايزٟ ٜظع٢ رتذَت٘ به

ُِ  ٚإميإ . ٚأخالم ، ُْٚٛس دٗذ َٚصابش٠ ، ٚسً
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َّ ػِوٚال  ١ إىل َشاؾك١ خاصَّ عاد١ز سذٜجا اإلَاّ املتدشّْ يف أ

 إعا١ْ ١َٝٓٗأٜطا إىل  تازحي٢ ٜعتاد ع٢ً َٗاّ اإلَا١َ ، ٚستَّ

ي٘ ،  ابع١يٝبًؼ ارترب٠ ايٛظٝؿ١ٝ يف تظٝري َظذذٙ ٚاملشاؾل ايتَّ

ٖٚٛ َا جيعً٘ قشٜبا َٔ زتتُع٘ َٚتؿاعال َع ب٦ٝت٘ ، 

اجملتُع  ٜٛدّْ٘شا يف ستّٝٓ٘ ؛ َٚتٛاصال َع أٌٖ داَع٘ ، َٚؤثّْ

آب٘  آصس ؛ غريعإٚ ٚايٛسذ٠ ٚايتَّؿاِٖ ، ٚايتَّهاٌَ ٚايتَّضتٛ ايتَّ

ّْ قات ، ٚغري َهرتخ باإلنشاٖات اييت تٓاٍ َٔ عضميت٘ باملع

َّ ذاح يٝهٕٛ طذني ايهظٌ ٚارتٍُٛ ؛ بٌ ٜظع٢ دَٚا ضتٛ اي

ُّٚايتَّ أيل ٚاإلبذاعٚايتَّ   ٌ٘ض ؛ ؾٗٛ يف دسط٘ أٚ خّٓبت٘ َٛدُّْ

، ٚيف ستّٝٓ٘ َع  ايكشآ١ْٝ َكش٨ٌ َٚؼشٌف، ٚيف َذسطت٘  ٌَِٚعِّ

ٌٕ َٚؤاصٌسٚي١ َظات ايذََّؤطَّ  قشٌٜبَع أؾشادٙ ، ٚيف زتتُع٘  تعاٚ

ٌٍ ٌٌ َظتُا َّ َّ َٚؤ  يف يعكذ صٚاز ، أٚ ٚاععًا عاقذًاإٔ ٜهٕٛ ا ؛ إ

ُِ تاسخيٞ ،  تأبني ًّٔ ََِع             عضا٤ ، أٚ ديٝاًل يف صٜاس٠ َؤطَّظ١ أٚ 

سٝجُا اؾتكذٚٙ ٚدذٚٙ ٚبؼُٛخ يف تعاٖش٠ ٚط١ٝٓ ؛  ًاأٚ َؼاسن

ّْ يت١ِ٦ٓٗ ساضشًا ٌُ عٝذ ، أٚ س ادتُاع١ٝ ، أٚ  ، أٚ اطتؼاس٠ٍ َؼه

ِٝ ؾت٣ٛ ؾك١ٝٗ ، أٚ إصالُح  ٔ .يزات ايب
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يٌٝ يٝهٕٛ عْٛا يإلَاّ ٗا دا٤ ٖزا ايذَّٚألدٌ ٖزٙ ايػاٜات نِّ

أطٝع يٓؼاط ايتَّ ت٦ٝٓاساؾيف َعرتى سٝات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ؛ 

َظذذٙ غصٛصٝات زتتُعٓا ادتضا٥شٟ ايزٟ ٜأب٢ ايهظٌ ، 

عـ ؛ ؾٓذاح ٜٚعادٟ ايطَّ، ٜٚشؾض ايؿؼٌ ، ٍُٛ ٚحياسب ارت

ٜط٧ٝ ايب١٦ٝ اييت ٖٛ ؾٝٗا ،   يًُذتُع ٌْٚٛس اإلَاّ سٝا٠ٌ

يعًُ٘  ي٘ َٔ إٔ ٜطع يٓؿظ٘ ديٝاًل ٚيٝهٕٛ نزيو ال بذَّ

ٜظري عًٝ٘ ،  ٜتبع٘ ، ٌَٚٓٗر يٌٝ أثٌشْٚؼاط٘ ، ٚي٘ يف ٖزا ايذَّ

 ٜظتأْع بٗا . ٚطشٜك١ٌ

َّٛؾٝل ٚايظَّظأٍ أل٥ُتٓا ايتَّْٚاهلل  ُٝض ، ذاح ٚايتَّذاد ، ٚاي

ٚايكذ٠ٚ اذتظ١ٓ اييت بٗا ٜٓايٕٛ أع٢ً املشاتب عٓذ خايكِٗ 

 ٕٓٛ  .ايّععٓذٙ ايزٟ ال ختٝب 
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َّٓؼاط املظذذٟ أسبع١ أطع ؛ ٜظتّٓٝع           اإلَاّ َٔ يً

االّْٓالم ضتٛ بٓا٤ صشح داَع٘ يف ايب١٦ٝ اييت مياسغ خالهلا 

عٟٛ َٔ خالٍ ٚظٝؿ١ اإلَا١َ ، ٖٚزٙ األطع ؾٝٗا ْؼاط٘ ايذَّ

 : ٖٞ  

              

 ( انعالقح االذصانٍح . قىج انصِّهح تاهلل  : )  ذأسٍس  ( 9)                   

ال ميهٔ يإلَاّ إٔ ٜهٕٛ ْادشا يف سطايت٘ إٕ مل ٜهٔ ع٢ً ص١ً 

١ً باهلل َٔ أطاطٝات ق١ٜٛ باهلل تباسى ٚتعاىل ؛ ؾتك١ٜٛ ايصّْ

١ً باهلل بٍٛ ؛ ؾُٔ نإ ضعٝـ ايصّْايٛصٍٛ ، َٚٔ ػشٚط ايكّٔ

، ٚسطاي١ اإلَاّ ٖٞ يف  ١ً باملدًٛمتعاىل نإ ضعٝـ ايصّْ

َّ صاٍ ؛ تظتُذُّسكٝكتٗا سطاي١ اتّْ َّتٗا َٔ ق ١ بني ايعالق١ ايكٛ

 ١ً باهلل :َٚٔ عالَات ق٠ٛ ايصّْاإلَاّ ٚسب٘ ، 

اإلَاّ  ؾال ٜعكٌ إٔ ٜتصذَّس:  

ٜٚؿشضٗا ع٢ً أٌٖ اجملايع ٜٚطشب ع٢ً ْؿظ٘ ٖاي١ ايكٝاد٠ ، 

َّ َّ َظذذٙ ؛ ث      ال٠ ا١َٝ ٖٚٞ ايصَّب عٔ ٚظٝؿت٘ ايظَّٜتػ

َّ قاٍ : قاٍ  -سضٞ اهلل عٓ٘ -عٔ متِٝ ايذاسٟ اغ ؛ ؾباي

َّ-ِ ٚطًِ ٢ اهلل عًٝ٘ صًِ-سطٍٛ اهلل  َّ : " إ ٍ َا حياطب ب٘ أ
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ايعبذ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ عًُ٘ صالت٘ ، ؾإٕ صًشت ؾكذ أؾًح 

 .  شَزٟايتَّصشٝح سٚاٙ ؛ ٚأصتح ، ٚإٕ ؾظذت ؾكذ خاب ٚخظش " 

َٚقٌّٕٛس َٔ  اإلَاّ إْظإ صاسب :   ستاب١ ٚسصا١ْ ؛ 

ٛاصٕ ٚاالعتذاٍ صؿ١ ايتَّٚتهبُّش ؛ َتٛاضٌع َٔ غري َضِعـ ؛  غري

ِٔ أبٞ ٖشٜش٠ ؾظاٖش٠ ؾٝ٘ ؛  إّٔٔ سطٍٛ  - سضٞ ايًِ٘ عٓ٘ - َع

 ًِ٘ ِ٘ َٚطًِِ-اي ِٝ ّٔ َْكَّٔصِت : »  قاٍ - َص٢ًٍ اهللّٕ َع َصذق١ٌّٔ َٔ َا 

ٍُ ُٛ َإاِل ِعّضًا َا ًِ٘ َعبذًا ِبَعؿ ِ٘ َإاِل  ، َٚا صاد اي ًِ َٛاَضَع أَّٔسٌذ ي ََا َت ٚ ،

 ُ٘ ًِ ُ٘ اي  .سٚاٙ َظًِصشٝح ؛ « َسؾَّٔع

 ٜتعاٌَاييت ٜٚعٗش ٖزا ارتًل عٓذ املٛاقـ :   

ُّ َع غريٙؾٝٗا اإلَاّ  ٌُّ؛ ؾٗٞ املـُدرب عٔ سكٝك١ تذ  ٓ٘ ؛ ٚن

ُٜشظٔ اإلَاّ ايتَّ         ف ؾٝ٘ ٚؾل ارتًل صشَُّٛقـ إٕ مل 

ُٜايهشِٜ   ُٜ، شظب عًٝ٘ ؾإْ٘  ُٜٚ         قاٍ؛ ٓؼش عٓ٘ عشف ب٘ ٚ

َا َٔ ػ٤ٞ أثكٌ يف " :  -ِ ٢ اهلل عًٝ٘ ٚطًِصًِ- سطٍٛ اهلل 

 أبٛ داٚد .سٚاٙ ؛ صشٝح " ارتًل   َٔ سظٔ  املٝضإ ّٜٛ ايكٝا١َ

ٖٚزا َشتبط باألطاغ :     

قـ اِ اإلَاّ يف ْؿظ٘ إصا٤ املٛابل ، ٚي٘ عالق١ مبذ٣ حتّهايظَّ

َّاملؿاد١٦  َّٖزا ايتشّه ، ٚال سٜب أ ات١ٝ ٠ اإلَاّ ايزَِّ تصٓع٘ ق
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َّ ؾال ٜظتعذٌ بايشَّدّْ ؾٝٓذّ ٚٚضٛح ٖذؾ٘  ٠ إمياْ٘ ،اييت تًّٓٓل َٔ ق

َّ-سضٞ اهلل عٓ٘  -ٔ أْع ؾع؛ ٚال ٜبادس بايؿعٌ ؾٝدظش     يبّْعٔ اي

ّْٞ َٔ اهلل ٚايعذ١ًّٕ َٔ " أْ٘ قاٍ : -ِ ٢ اهلل عًٝ٘ ٚطًِصًِ - ايتأ

 . سٚاٙ أبٛ ٜعًٞصشٝح َشؾٛع ؛ "  ايؼّٝٓإ

            

 ( انقىج انعقهٍح وانثثاخ انزوحً    . انصثز : )  ( 8)               

 

 َّ َّمثش٠ إ ًٗا َٚٔ تعذَّ  يٝظت آ١ْٝ ، اإلَا١َ ٚظٝؿ١ذاح يف اي

َّ ٗٛس ، ٚ٘ ضتٛ ٖا١ٜٚ ايتَّٚقع يف ارتّٓأ ايزٟ طٝظشُب رب ايصَّإ

َّ ع٢ً يت ٜٗبٗا اهلل عض ٚدٌ ذاح َٔ أععِ ايعّٓاٜا ايحتصٌٝ اي

َّيإلْظإ ؛  األٖذاف ؛ ؾإرا ناْت ل بتشذٜذ ٘ ٜتعًِإال أ

رب حتكٝكٗا نإ ايصَّش ك١ أٚ تعظَّش٠ غري ستِكاألٖذاف املظِّٓ

إٔ ٜهٕٛ اإلَاّ شتًصا  ، ٚيف ٖزٙ اذتاي١ ال بذَّ ضشبا َٔ ايٝأغ

َّ          أغ٢ً ٚ٘ أععِ ٖذف ، يٝظتأثش بشضٛإ اهلل تعاىل ؛ ؾإ

        قاٍ سطٍٛ اهلل : عٔ أبٞ ٖشٜش٠ قاٍؾغا١ٜ ٜٓاهلا يف دْٝاٙ ؛ 

ٚال  َا ٜصٝب املؤَٔ َٔ ْصٍب: " - ِٚطًِ ٢ اهلل عًٝ٘صًِ -

ُٕ ٚال أر٣ ٚال غٍِّ ٚصٍب ٚالٍِّٖ ،  ٛن١ ٜؼانٗا٢ ايؼَّ، ستَّ ٚال سض

 .  ؿل عًَٝ٘تَّ؛  " ش اهلل بٗا َٔ خّٓاٜاٙإال نِؿ
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 : ) قىج انصحح انُفسٍح (  . انثقح فً انُفس ( 4)             

 

َّ اإلَاّ ايؿاقذ  َٗضٚص املؼاعش ؛ غايبا َا ٜهٕٛ ؿع يجك١ اي

َّضعٝـ االتّْ اغ ؛ قًٌٝ االٖتُاّ بشطايت٘ ؛ ختًٛ سٝات٘ صاٍ باي

َّ ؿاعًٞايتََّٔ ايعٌُ  َّت٘ ، يطعـ ٖ ًِ٘ َع ايجَّٚيه  ـٌك١ شتت

َّمتاَا ؛ ؾٗٛ سسب ايصَّ ٚح ، ٜٚعٗش ؿع َبتٗر ايشُّذس َٓؼشح اي

   ٗا : َٚٓ، ريو َٔ خالٍ عالَات باسص٠ ؾٝ٘ 

    :َّ ـ أٚ ٜؿؼٌ ادح ال ميهٔ إٔ ٜتِٛقاإلَاّ اي

 اهلل سضٞ- عا٥ؼ١ ؾعٔيف أدا٤ سطايت٘ ؛ ؾٗٛ دا٥ِ ايعّٓا٤ ؛ 

 :- ٚطًِ  عًٝ٘ اهلل ص٢ً- اهلل سطٍٛ قاٍ:   قايت- عٓٗا

َّ ٚإٕ أدَٚٗا تعاىل اهلل إىل األعُاٍ أسب  "   ؛ ق

 َظًِ. سٚاٙ صشٝح ؛ " يضَت٘ ايعٌُ عًُت إرا عا٥ؼ١ ٚناْت

َّاإل:  َّْاّ اي قات ؾشص١ ادح ٜعترب املع

َّ يتشكٝل   سزٜؿ١ عٔؾ؛ ٚيٝع طببا يف ايٛقٛع يف ايؿؼٌ  ذاحاي

 ٢ اهلل عًٝ٘صًِ-: قاٍ سطٍٛ اهلل  قاٍ- سضٞ اهلل عٓ٘-

َّ"  :- ِٚطًِ َّ : ، تكٛيٕٛ ع١ال تهْٛٛا إ َّ اُغإٕ أسظٔ اي ،  اأسظ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=1377#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=1377#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=1377#docu
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َّ ٓٛا أْؿظهِ، ٚيهٔ ٚطِّ ٚإٕ ظًُٛا ظًُٓا اغ إٔ ، إٕ أسظٔ اي

 .؛ سٚاٙ ايرتَزٟ "  حتظٓٛا ٚإٕ أطا٤ٚا ؾال تعًُٛا

       :ُّ عٌُ ٜؼشع اإلَاّ يف  ن

إٔ ٜهٕٛ َذسٚطا بعٓا١ٜ ، ٚيٝع عٝبا ع٢ً اإلَاّ  تّٓبٝك٘ ال بذَّ

َّ ايعٛاقب ال  إٔ ٜؼاٚس غريٙ ٜٚأخز ارترب٠ َٔ أصشابٗا ؛ أل

قاٍ : قاٍ -سضٞ اهلل عٓ٘  –ؾعٔ سزٜؿ١ بٔ ايُٝإ تشسِ ، 

ٌُ-ِ ٚط٢ًِ اهلل عًٝ٘ صًِ –سطٍٛ اهلل  َٔ  ايعًِ خرٌي " ؾط

ٌَ ِٓ ايعباد٠ ، ٚخرُي ؾط َٛدٜ   ؛ صشٝح سٚاٙ ايّٓرباْٞ ."  ُعَسهِ اي

ٖٚٓا تهُٔ سه١ُ اإلَاّ :  

َّٚقذست٘ ع٢ً ايٛصٍٛ  تا٥ر عٔ طشٜل سظٔ اختٝاسٙ إىل اي

             قاٍ عًٞ ، املتٛاؾك١ َع ايٛط١ّٝٓ ٚاالعتذاٍ  يًبذا٥ٌ

َّ : »- سضٞ اهلل عٓ٘- َّخري اي ؛  ُط األٚططاغ ٖزا اي

            أخشد٘ ابٔ أبٞ ػٝب١ ؛  « ، ٜٚشدع إيِٝٗ ايػايٞ ايًٜٞشل بِٗ ايتَّ

 . يف َصٓؿ٘

ٛاصٌ االدتُاعٞ اإلَاّ يف َٛاقع ايتََّٚٔ تًو ايبذا٥ٌ تٛادذ 

ََّٛدّْٚصذٜكا   اد َظذذٙ ؛ يٝهٕٛ َٛقع٘ طشادًاٗا يتالَٝزٙ ٚس

 يف ؾطا٤ ْؼاطِٗ اإليهرتْٚٞ .هلِ  َٓريًا
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 ( . ذحذٌذ أهذاف انًسار انذعىي :  3 )   )         

  وانرُفٍذ انرخغٍظ  كفاءج                                                       

 

اذتٝا٠ َٔ غري أٖذاف ال طعِ هلا ، ٚاإلْظإ ايزٟ ٜعٝؽ َٔ 

َّ ب٘ عٌُ ٜٓؿع  غري ٖذف ٜظع٢  يتشكٝك٘ ال ميهٓ٘ إٔ ٜكّٛ بأ

٘ ، ٚإال صاس اإلَاّ ٚغاٜاُت ن٘ أٖذاُفحتشّْ ، ٚاملظذُذ أبٓا٤ ٚطٓ٘

   يًذُٛد ، َٚشتعا يًُؼانٌ اييت تشٖل ناٌٖ أٌَٖهاْا 

يإلَاّ إٔ ٜطع يف بذا١ٜ َظاسٙ ايٛظٝؿٞ أٖذاؾا  املهإ ؛ ؾال بذَّ

 ٚاضش١ ، ٜٚظتعني باهلل تعاىل ع٢ً حتكٝكٗا ، َٚٓٗا : 

ٖٚٞ ايػا١ٜ األمس٢ اييت ٜظع٢ اإلَاّ :     

 ضتٛ حتكٝكٗا .

ٖٚٛ َشتبط باإلطاس املشدعٞ :    

 عٓ٘ ٚال َٛاص ي٘ .ٚي١ ؛ غري خاسز ايزٟ تٓتٗذ٘ ايذَّ

ٌ ذخُّيف إطاسٙ املعشيف دٕٚ ايتَّ:     

 صني يف ٖزا اجملاٍ .املتدصّْ َٗاّيف 
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شغٝب ٚاإلقٓاع ، بأطًٛب ايتَّ:    

ٚيٝع بأطًٛب ايؿشض ٚاإليضاّ ؛ ؾإٕ نإ تػٝري املؿّٗٛ 

 ض ي٘ .ؾاألٚىل أال ٜتعشَّارتاط٧ ٜضٜذٙ ق٠ٛ ٚمتاطها 

ل باجملا١ًَ ، ٖٚٛ ٖذف ال ٜتشِك:     

َّ  . ذاٙ ٚطٓ٘ل بصذم اإلَاّ اتُّْا ٜتعًِٚإ

ًَتُظا :        

        سضٞ اهلل  – ذاد ؛ آخزا بكٍٛ عًٍّٞٛؾٝل ٚايظَّيف ريو ايتَّ

َّسذّْ"  : -عٓ٘  ؛ أتشٜذٕٚ إٔ ٜهزَّب اهلل اغ مبا ٜعشؾٕٛ ثٛا اي

 سٚاٙ ايبداسٟ .صشٝح ؛ ٚسطٛي٘ " 
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 دعائم النشاط املسجدي 
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          َّ ؛ ابك١ ؼاط املظذذٟ َشتب١ّٓ باألطع ايظَّدعا٥ِ اي

كـ َٔ ؾٛق٘ ، عًٝ٘ ايظَّ عا٥ِ َٔ غري أطع خشَّؾُٔ ب٢ٓ ايذَّ

 عا٥ِ ٛؾٝل أبعذ ، ٖٚزٙ ايذَّنإ عٔ ايتََّٚٔ نإ بعٝذا عٔ اهلل 

: ٖٞ 

 

   عهٍى (الع ) اإلقُاع فً يقاو انرَّ. سعح االعِّ ( 9)            

 

َّ َّؾإ َّ ٘ َٔ ارتّٓأ االعتكاد بأ َّ عً ١ خّٓش ع٢ً املظتكبٌ اهل

ٝإ يف اإلَاّ سٚح ٜشبّْايٛظٝؿٞ يإلَاّ ؛ ؾارتٍُٛ ٚايهظٌ 

ش طًبا ع٢ً اجملتُع بهاًَ٘ ؛ ؾال ٜظتّٓٝع إٔ دارٍ ٚاييت تؤثُّايتَّ

ُّٚال إٔ ٜعاجل قطاٜاٖا املظتذذَّ ايبالدٜٓؿع  َّ ٠ ، ٚعً ١ ال اهل

ٜهرب يف اإلَاّ إال َٔ خالٍ أطاغ َتني َٔ املعًَٛات اييت 

ٌ ف طبٜٚعش  ع٢ً اإلَاّ إٔ حيؿعٗا عٔ ظٗش قًب ،ب ٜتًِّٓ

تٓعِٝ ارتّٓب١ ، َٚٔ عالَات سغ أٚ صٝاغتٗا يف قايب ايذَّ

 :شتٝب اآلتٞ َا ٜزنش يف ايتَّالع ظع١ االطِّاألؾهاس املرتدِ ي
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    أثٍز () االسرًانح وانرَّ  عثٍز ز وانرَّحذُّانقذرج عهى انرَّ ( 8)              

 

َّ ٚايعًُٞ ، َٚٔ كايف ٠ َظتٛاٙ ايجَّٖٚٓا تعٗش سكٝك١ اإلَاّ ٚق

 عبري ٜهٕٛ َظت٣ٛ قبٍٛ ادتُاٖريخالٍ ٖزٙ ايكذس٠ ع٢ً ايتَّ

ؾصاس١ يإلَاّ أٚ سؾطِٗ ي٘ ، َٚٔ عالَات ايكذس٠ ع٢ً 

  : خ شذُّايتَّ
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    ( وح االجرًاعٍحاالقرزاب يٍ انزُّ) ( . سٚح ايعّٓا٤ ٚايبزٍ  4)               

 

ُٜ َّكَصٚ اغ ؾِٗ ايزٜٔ ذ بايعّٓا٤ اطتػٓا٤ اإلَاّ عٔ اي

ِٖ بٛطا٥ٌ ، ٖٚٛ ايزٟ ميذُّ ايعهعٚيٝع  حيتادٕٛ إيٝ٘

طعادتِٗ يف دْٝاِٖ ٚآخشتِٗ ، ٜٚبزٍ قصاس٣ َا عٓذٙ يٝٓري 
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َّهلِ طشٜل ارتري ٚايصَّ ٍ إىل طاَع يف َا عٓذ الح ؛ ؾإرا َا حت

َّ اغ أضاع املها١ْ املع١ٜٛٓ يف قًٛبِٗ ؛ ؾهشٖٛٙ ، ٚأبػطٛٙ ، اي

أثري ؾِٝٗ ٚصاس ثكٝال عًِٝٗ ، ٚس٦ٓٝز تٓعذّ قذست٘ ع٢ً ايتَّ

 ِٓٗ.ب َكشُّٚايتَّ

     

    هٍى (ٍ انسَّذٌُّ( . ثقافح انىسغٍح واالعرذال ) صُاعح  انرَّ 3)             

 

َّ ؿظ١ٝ ؛ تًّٓٓل ايٛط١ّٝٓ َٔ بظاط١ اإلَاّ ٚخًٛٙ َٔ ايعكذ اي

َّ مح١ اغ ، ٖٚزٙ ايشَّؾٗٛ حيٌُ يف  قًب٘ سمح١ دتُٝع اي

ت٘ هلِ ، َٚٔ ٖٓا َشتب١ّٓ بؼؿك١ اإلَاّ ع٢ً ارتًل ٚستبَّ

ِّ ّْٜصبح اإلَاّ ٚطّٓ ّٓشح عرب ايكطاٜا ٚاملظا٥ٌ اييت ُت ا يف ن

 األسذاخ املتٛاي١ٝ ، َٚٔ عالَات ايٛط١ّٝٓ يف اإلَاّ :
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    ( جًد انجانة نهًىدَّهعح ) انسَّ( . جًال انًظهز وتهاء انغَّ 5)             

 

كًٝذٟ ادتضا٥شٟ ايزٟ ٜضٜذ اإلَاّ باغ ايتَّل بايِّٖٚزا ٜتشِك

َّ ٜؿتدشٕٚ ٚ، ؾٝظعذٕٚ باالقرتاب َٓ٘ ؛ اغ بٗا٤ ٖٚٝب١ بني اي

، َٚا عًٝ٘  يف ٦ٖٝت٘ ٚيباط٘اسات٘ ٜظعٕٛ جملٚ، خ إيٝ٘ شذُّايتَّب

ٚإال صاس َبتَزاًل ، إال ايكَّٔذَس املًّٓٛب َٔ غري ؾدش ٚشت١ًٝ 

ّْ يباغ . َّ ايظَُّت ايزٟ تصٓع٘ ايتَّك٣ٛ أمجٌ َٔ أ  بِٝٓٗ ؛ ؾإ
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ّْ اإلَاّ ٜٚصٓع َٗاسات٘ املعشؾ١ٝ ٞ قذسات ٖٚٛ ْؼاط ٜٓ

ّْ، ػ١ٜٛ ٚايًّ ايعًّٛ ٚاملعاسف اييت حيتادٗا  ٚجيعً٘ ع٢ً دسا١ٜ به

يف ٚظٝؿ١ اإلَا١َ ، َٚٔ غري دًٛغ اإلَاّ يف خًٛت٘ َع ْؿظ٘ 

َٔ ٚقت ايؿذش إىل ٜظتّٓٝع إٔ جيذ ٚقتا أغ٢ً ٚأمثٔ  ال

ايعصش ات١ٝ ؛ ٚٚقت شصٌٝ ٚاملذاسط١ ايزَّش٢ ؛ ؾٗٛ ٚقت ايتَّايطُّ

بعذ ساست٘ َٔ ايكا١ً٥ ، ٚبعذ صال٠ ايعؼا٤ يتكِٝٝ رات٘ ، ٚريو 

ٚؾل ادتذٍٚ اآلتٞ :   

 ايٓؼاط ايؿرت٠

 َشادع١ ايكشإٓ ٚاملّٓايع١ يف املهتب١ بعذ صال٠ ايؿذش إىل ايعاػش٠ صباسا  

 ايتشطري يًذسٚغ اي١َٝٛٝ بعذ صال٠ ايعصش   

 َع ايٓؿع يف دًظ١ َع َعاْٚٝ٘ ٚقؿ١ بعذ صال٠ ايعؼا٤   

 

ّّ ل يإلَاّ َكاصذ يف ني حيكَِّع مجٗٛس املصِّ ٖٚٛ ْؼاط تؿاعً

ّْ َّٓاغب٘ َٔ عُّٛ ١ٝ ٜٚكشّْغا١ٜ األٖ ٚس١ٝ ذ عالقت٘ ايشُّٜٚٛطِّ،  اي

َّ ١ّْ َع نباس ايظّْٚغاصََّعِٗ  ،  ؼاط ايزٜٔ جيذٕٚ يف ٖزا اي

َّ ض٢ ، تّٓٓبع ع٢ً َالستِٗ عالَات ايشّْٚ، ؿظ١ٝ ساستِٗ اي
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ٚبإَهإ اإلَاّ االدتٗاد ؾٝ٘ ع٢ً سظب اذتاد١ ٚؾل ادتذٍٚ 

اآلتٞ : 

 ايٛقت ايٓؼاط ايّٝٛ

 دقٝك١. 35 دسغ يف ؾك٘ ايعبادات األسذ

 دقٝك١. 35 دسغ يف ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ايجالثا٤

 دقٝك١  ؾكط . 95 دسغ ٚععٞ ارتُٝع

 

  يٌٝ ايٛطين رتّٓب ايذَّ يفٖٚٛ ْؼاط قذ أصتضت٘ ايٛصاس٠ 

مسٞ ، ٚال بأغ ٚبإَهإ اإلَاّ حتًُٝ٘ َٔ َٛقعٗا ايشَّ، ادتُع١ 

 ّٓ٘ املدتصش يف ادتذٍٚ اآلتٞ : بٛضع شتِّٓ

 اهلذف ايٓؼاط

املٛيذ ايٓبٟٛ 

 ايؼشٜـ

 ايٛقٛف عٓذ عرب ايظري٠ ايٓب١ٜٛ

 ايتزنري بأ١ُٖٝ ايؼٗش اذتشاّ سدب

 ٚقؿ١ َع املٓاطب١ ٚتزنري بأ١ُٖٝ ايصال٠ اإلطشا٤ ٚاملعشاز

 َعشؾ١ ق١ُٝ ايؼٗش يف ايتشطري يشَطإ  ػعبإ

 االٖتُاّ مبكذّ ايؼٗش ٚايرتنٝض ع٢ً قشا٠٤ ايكشإٓ سَطإ  

 ايٛقٛف عٓذ ايػض٠ٚ املباسن١ ٚدساط١ عربٖا ّٜٛ بذس

ايٓعش يف أ١ُٖٝ املٓاطب١ ٚأثشٖا يف صسع سب ايٛطٔ يف  ؾتح َه١

 ايٓؿٛغ  

 إعّٓا٤ االٖتُاّ باي١ًًٝ ايعع١ُٝ ٚإسٝا٥ٗا  ي١ًٝ ايكذس
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َعشؾ١ ق١ُٝ ايؿشص١ يف تعضٜض املها١ْ عٓذ اهلل تباسى  ايعؼش األٚاخش

 ٚتعاىل

ايعؼش األٚا٥ٌ َٔ 

 رٟ اذتذ١

 ايٛقٛف عٓذ أٖذاف اذتر َٚعامل٘

 يف  عع١ُ ْؿشات اهلل يف ٖزا ايّٝٛ ايععِٝ ايٓعش ّٜٛ عشؾ١

ايتعشٜـ بأٖذاف ٚغاٜات اهلذش٠ ايٓب١ٜٛ ٚعالقتٗا  اهلذش٠ ايٓب١ٜٛ

 بٛسذ٠ األ١َ 

ايعؼش األٚا٥ٌ َٔ 

 ستشّ

 َعشؾ١ أ١ُٖٝ تًو األٜاّ ٚقُٝتٗا ايشٚس١ٝ

 ايٓعش يف طعاد٠ ايبؼش١ٜ َٔ خالٍ ٖزا ايّٝٛ ايععِٝ عاػٛسا٤

ايذخٍٛ 

 االدتُاعٞ

ايعٌُ ع٢ً ايتٛؾٝل بني ادتاْب ايٓؿظٞ ٚادتاْب 

 ايرتبٟٛ 

 تعضٜض سب ايٛطٔ ٚتجبٝت ايزانش٠ ادتُاع١ٝ يأل١َ ايؿاتح َٔ ْٛؾُرب

ٚقؿ١ عٓذ سطاي١ ايؼٗٝذ ٚقُٝتٗا ايتاسخي١ٝ  ّٜٛ ايؼٗٝذ

 ٚاالدتُاع١ٝ

ايعٌُ ع٢ً  تّٜٓٛش املشأ٠ ادتضا٥ش١ٜ َُٗا نإ  ّٜٛ املشأ٠

اد٨ أَتٗا / ايذ١ٜٝٓ اختصاصٗا ٚتزنريٖا مبب

 ٚايٛط١ٝٓ ٚايتاسخي١ٝ

 ايتزنري بأبعاد ٖزا ايّٝٛ ٚق٠ٛ ايجٛس٠ ادتضا٥ش١ٜ ّٜٛ ايٓصش

 ايتعشٜـ بايٛطا٥ٌ املظاعذ٠ ع٢ً ايتشصٌٝ ايعًُٞ ّٜٛ ايعًِ

ايعٌُ ع٢ً إتكإ األعُاٍ ٚإصتاص ايٛادبات ع٢ً أنٌُ  عٝذ ايعُاٍ

 ٚد٘

ْٗا١ٜ ايعاّ 

 ايذساطٞ

ايٛقٛف عٓذ أ١ُٖٝ بزٍ ادتٗذ يًٛصٍٛ إىل مثاس 

 ايتشصٌٝ ايعًُٞ ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ .

ايتزنري بك١ُٝ ايٛقت ٚأ١ُٖٝ ايتدّٓٝط يالطتؿاد٠  اإلداص٠ املذسط١ٝ 
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 َٔ اإلداصات

تعضٜض سب ايٛطٔ ٚايٛقٛف ع٢ً أٖذاف االطتكالٍ  ّٜٛ االطتكالٍ 

 ٚغاٜات٘

 ايٛقٛف عٓذ املٓاطب١ ٚايٓعش يف عرب األسذاخ أٚت 02رنش٣ 

 

َّ َّؼاطات اييت حتكِّٖٚٛ َٔ اي ذاح يإلَاّ ايزٟ ٜعٌُ ل طؿش٠ اي

، ٚقذ حيتاز إىل َظاعذ٠ تالَزت٘ يف املظذذ  يصٓاعتٗا ظذٍّ

ادتٗذ ، ٖٚٛ ع٢ً ٚب٘ ٚسادت٘ إىل ايٛقت ْعشا يهجشت٘ ٚتؼعُّ

 ؿصٌٝ اآلتٞ : ايتَّ

ْٛع 

 ايٓؼاط

 َالسعات طشم ايتٓؿٝز تؿاصًٝ٘

 َظابكات داخ١ًٝ املظابكات

 َظابكات ست١ًٝ

 َظابكات عا١َ

ايكشآ١ْٝ  بني طًب١ األقظاّ

 ايتابع١ يًُظذذ

بني طًب١ َظادذ ايبًذ١ٜ 

 ايٛاسذ٠

 دتُٝع املصًني

 يف ػٗش سبٝع األٍٚ

 يف ػٗش سدب

 يف ػٗش سَطإ

املهتب١ َٔ ؾتح  املّٓايع١

 ايعصش إىل ايعؼا٤

اطتشذاخ دت١ٓ ايٓؼاط 

ايجكايف ٚايعًُٞ دتًب ايهتب 

 ٚتٓعِٝ املهتب١

ايتشظٝع َٔ 

تب ٚاملّٜٓٛات ايه

ايٛاسد٠ إىل املظذذ، 

َٚشاقبتٗا ٚايتشؿغ 

 عًٝٗا

اجمل١ً 

 ادتذاس١ٜ

تصاؽ َش٠ يف نٌ 

 ػٗش

تكظِٝ األعُاٍ بني ايًّٓب١ 

ٚؾل  اجملتٗذٜٔ يف املظذذ ؛

تّٓبل ؾٝٗا قٛاْني 

ارتط ايعشبٞ ، 
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 ٚايضخشؾ١ اإلطال١َٝ َٛاضٝع شتتاس٠ بعٓا١ٜ .

ايتشطري 

 يألعٝاد

ايتذسب ع٢ً ايتهبري  ايتٓظٝل َع ايًذ١ٓ ايذ١ٜٝٓ  قبٌ ايعٝذٜٔ 

ٚؾل ايرتاخ ايٛطين 

 يتعٜٛذ ايؼباب عًٝ٘

 

بعذ ارترب٠ ٚاملُاسط١ ل يإلَاّ ْؼاط مجاعٞ ٜتشِكٖٛ ٚ

ٔ بأٌٖ ١ إرا ٖٛ مل ٜظتِعَؼانٌ مِجي٘ ب ١ًٜٛ ، ٚقذ ٜظبّْايِّٓ

عإٚ ع٢ً ارتري دض٤ َٔ َكاصذ بني َٓ٘ ؛ ؾايتَّاملظذذ املكشَّ

 ؿصٌٝ اآلتٞ :   اإلَاّ ٚأٖذاؾ٘ ايٛظٝؿ١ٝ ، ٖٚٛ ع٢ً ايتَّ

َّبػشض بعح اإلساد٠ ٚايتَّ: .  9 ٚال ، ؿع شٜٚح عٔ اي

َّ ٚحيتاز إىل أطبٛعني ، ؼاط ٜٓبػٞ إٔ ٜصبح املًِٗ يف تؿعٌٝ اي

َّٔ اتّْدار ناِؾ١ إدشا٤ات ايظَّال١َ ١ٓ ؾكط يف ايظَّ ) اإلرٕ ، ٜٚتع

 .١ٝ (بّْاملشاؾك١ ايِّّٓ –أَني ايتَّ –األبٟٛ 

8  . :َّ ؼاط بػشض إقا١َ ايعالقات يصاحل اي

ٚال ٜٓبػٞ إٔ ٜأخز ع٢ً اإلَاّ ٚقت٘ ؾٌُٝٗ ٚدٛدٙ يف  املظذذٟ
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، َٔ طاع١ إىل طاع١ ْٚصـ َٔ ٚقت٘  ب َٓ٘املظذذ ٜٚتًِّٓ

َّٔ ايتَّٓظٝل َع َظؤٚيٞ املؤطَّظات املربزت١ يًضّْٜاس٠ .  ٚبتع

عٔ :      .  4

ِٓٗ َٔ تشب١ٜٛ ٚاضش١ يٝشصّْصاٍ بِٗ ٚؾل أٖذاف طشٜل االتّْ

ّْٛ غخ١ًٝ ، ٚع٢ً اإلَاّ إٔ حياؾس ايذَّاألؾها  ع٢ً ٚقاسٙ ٚمس

تٗا ؛ َظتعٝٓا ٝذتظاطخًك٘ أثٓا٤ ٖزٙ املداي١ّٓ اهلادؾ١ 

ٛاصٌ االدتُاعٞ يتشكٝل املشاؾك١ املتٛاص١ً عٔ مبٛاقع ايتَّ

 .بعذ 

َّبػشض ايتَّ:    .  3 اغ ، ٚال ٜٓبػٞ ي٘ كشٜب بني اي

َّٜكع يف خ١٦ّٝٓ اإلؾصاح عٔ إٔ  ٢ ال ٜؿكذ ستَّاغ أطشاس اي

ؾٝكشِ ْؿظ٘ ظات األخش٣ ٚال يف خصٛصٝات املؤطَّثكتِٗ ؾٝ٘ ، 

 .يف َا ال ٜعٓٝ٘ 

ربٜو ، ٚال عا٤ ٚايتَّبػشض ايذُّ:     .  5

َع َها١ْ يف ٖزٙ املٓاطبات االدتُاع١ٝ ٛاؾل إٔ حيصٌ ايتَّ بذَّ

 اإلَاّ ٚمسعت٘ .
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عا٤ ، ٚال بػشض املٛعع١ ٚايذُّ:      .  6

 ٛاؾل َع َها١ْ اإلَاّ ٚمسعت٘ أٜطا .إٔ حيصٌ ايتَّ بذَّ

ف ع٢ً أصٓاف عشُّايبذا٥ٌ ٚايتَّإجياد  شضػب:    .  7

َّ َّٜبك٢ يف سذٚد ، ٚاغ اي  جيشَّٜٓبػٞ إٔ ٚال ، ؼاط املظذذٟ اي

. اييت ال تًٝل بٛظٝؿت٘ َٚهاْت٘ اإلَاّ إىل املداي١ّٓ
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 اإلمام يف عمله جناح وسائل
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َّٖزا  ٢ ٜٓذح اإلَاّ يفستَّ         إٔ ٜؤَٔ  عًٜٝ٘ٓبػٞ  ؼاطاي

قذسٙ ، ٜٚظع٢ دا٥ُا  سلَّ س زتتُع٘إمياْا ساطدا بٛطٓ٘ ، ٜٚكذّْ

ّْ َّضتٛ تّٜٓٛش ب٦ٝت٘ ٚس اجملا١ًَ ال تصٓع سذثا ، ٚال  ٘ ؛ ؾإ

ُّحتكِّ اإلَاّ بعٝذا عٔ حتكٝل األٖذاف إٕ ٖٛ  ل تأثريا ، ٜٚع

 : ايٛطا٥ٌ تٓؿٝزٖا ، َٚٔ ٖزٙ  ٚطا٥ٌ َذكّٔؾّٔ

 

ُاع يف املظذذ ٚتكشٜبِٗ ٚايظَّ ّْاسرتاّ نباس ايظَّْٔ خالٍ 

٢ صًِ –، ٚقذ نإ ٖزا األطًٛب ضشٚسٜا يف سٝا٠ ايٓيب َِٓٗ 

عًٝ٘  –أْ٘ ًَّٚٓبا َؤنذا ؛ ؾكذ ثبت  –ِ اهلل عًٝ٘ ٚطًِ

ٜشؾض إٔ ٜتهًِِ نإ ٚ، ٜهبّْش اجملايع نإ  –ايصَّال٠ ٚايظَّالّ 

يف املظا٥ٌ ٚايكطاٜا ٚاملؼانٌ اييت صػري ايظّْٔ أَاّ ايهباس 

 .جيتُع سٛهلا أٌٖ ايشَّأٟ ٚايذّْسا١ٜ 

 

  

َع ٚضٛح ؛ االختصاس يف ايهالّ ٚاإلجياص يف ارتّٓاب عٔ طشٜل 

طاي١ ايشّْسشصا ع٢ً ٘ بعطا ، ٓظٞ بعُطايهالّ ٜ: ؾإٕ املع٢ٓ 

َّ  اغ .اييت ٜشغب اإلَاّ يف إٜصاهلا إىل اي
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ٚاالقتصاس ع٢ً اهلذف  بايٛاقع اسخي١ٝط األسذاخ ايتَّبشب

ُّ، ٚ شبٟٛ هلاايتَّ   ؿٛغ بذٍ ايػٛص يف بضسع األٌَ يف اي

َّتؿاصًٝٗا  اسخي١ٝ ال عالق١ ي٘ ؿاصٌٝ ايتَّارتٛض يف ايتَّ ، ؛ ؾإ

 .بشطاي١ املظذذ 

 

  

َّب عٔ  تعاىل ايعٌُ يٛد٘ اهلل ِٗبآخشتِٗ ٚحتبٝباغ تزنري اي

   شاب١ ٚقصص ايصَّ، اذتني طشٜل اطتزناس طري ايصَّ

 ٚال َبايػ١ . َٔ غري غًٍّٛ؛ ابعني ٚايتَّ

 

 

َّادتُع بني ارتٛف ٚايشَّب ي٦ال ؛ اغ دا٤ ٚصسعُٗا يف قًٛب اي

دا٤ ؾٝرتنٛا بِٗ ايشَّ  أٚ ٜػشَّ، بِٗ ارتٛف ؾٝكّٓٓٛا  ٜظتبذَّ

 ايعٌُ .

 

 

َّْٔ خالٍ  ف أٜطا ؛ األٖذا ٚضع دذٍٚ ألِٖ األعُاٍ : َع أٖ

 ُا دعت اذتاد١ .يٝظٌٗ تكُٝٝ٘ يعًُ٘ نًِ
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األٖذاف اييت  حتكٝلٜظتّٓٝع اإلَاّ  ٖزٙ ايٛطا٥ٌَٚٔ خالٍ 

خذ١َ اجملتُع اي١ يف ٚضعٗا ، ٜٚعّٓٞ يشطاي١ املظذذ سٚسا ؾعَّ

عٟٛ املجُش ايزٟ ع ضتٛ آؾام ايعٌُ ايذَّٚاأل١َ ، ٚب٘ ٜتًِّٓ

ٚح ايٛط١ٝٓ اييت سى األ١َ يف حتكٝك٘ بهٌ طبكاتٗا ٚؾل ايشُّتؼا

١ٜٝٓ يًُذتُع    ع٢ً أطع املشدع١ٝ ايذّْٜضسعٗا اإلَاّ 

 بإرٕ اهلل تعاىل .؛  ادتضا٥شٟ 
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اع١ َتٛاص١ً بارتري تأتٞ ايظَّ؛ بعذ سٝا٠ َؼبع١ بايعّٓا٤ ؾ

اهلا َٔ طاع١ َؿذع١ ٜ اييت ٜشسٌ ؾٝٗا اإلَاّ عٔ اذتٝا٠ ، ٚ

ٖٚٛ َٔ ، َبتٗذًا ألٌٖ داَع٘ ؛ ؾٗٛ َٔ عكذ قشإ صٚادِٗ 

ٖٚٛ َٔ  ، َؼؿكًا  َٔ عاجل َؼانًِٗٚ ،زتتٗذًا  ِ أبٓا٤ِٖعًِ

ّْ ّ ٖٚٛ َٔ قذَّ،  ٚيف أقشاسِٗ َعضًٜا،  ٦ًاٚقـ يف أؾشاسِٗ َٗ

ِّٝايؿكريِٖ َا ٜؿشس٘  ّْ، طد   ِٗ َا ٜظعذٙ ٚأضاف يػٓ

، ٜٚكـ أٌٖ داَع٘ يف ّٜٛ سسًٝ٘ يف َصٝب١ عع١ُٝ ، َتؿطّْاًل 

َّ، ٚدٓاص٠ َٗٝب١ تّٓٓل بصؿات٘  َّت٘ ٚتؼٗذ ع٢ً خري اطل ، ٚاي

ٖزا اإلَاّ : " أخربٚا أٌٖ ايعذاٚات : ّٜٛ راى ٜكٍٛ ع٢ً يظإ 

ادتٓا٥ض " ؛ ؾُٔ مجٛع تالَزت٘ ايزٜٔ  بٝٓٓا ٚبٝٓهِ ػٗٛد

صاسٚا أطبا٤ َٚٗٓذطني ؛ دٓٛدا يف األَٔ ٚعظهشٜني ؛ 

ََِّٛظ َّ االؿني ٚع ؛ اسٜٔ ، َٚٔ مجٛع ادتريإ ٚأٌٖ املهإ ٚط

 ؼٗذ بؼؿكت٘ األس١ًَ ٚأٌٖ ٜكشُّ بؿطً٘ ايكاْع  ٚاملعرت ، ٜٚ

 . ع بانًٝاٜٚٛدّْ،  ٚميذح شتًصًا ، ِٗ ٜجين صادقًاايؿكش ، نًّ

    ٚاهلل َٔ ٚسا٤ ايكصذ 
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