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 الفصل األول  

  ((33))                                                                                                        ادلمذِخادلمذِخ

  
  ثِغُِْ اهللِ اٌشَّؽِّْٓ اٌشَّؽُِِْثِغُِْ اهللِ اٌشَّؽِّْٓ اٌشَّؽُِِْ

 ..الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي المختار 
 وبعد،..    وآلو وصحبو ومن وااله

فبعددد ابابتنددا علددى إسددنل  ا اإلنددا فددي اشنسدداني  والب دد    مددن الدد  ن 
هدد ا الددد ن اشسددالمي الحنيدد  الدد   بن إن  سددتد دوا مددن المع فدد     دددو 

والتددى  ددد ابعناىددا فددي نتدداس سددميناه  سدد اال   يدد  ...  ننتسددإ اليددو 
المسدلمين  نن السدايلين لهددا  يد  مسددلمين ولدد هش بعددي ال د اك فددي 

وبعدي ..  إو نحدا خخصدي  رسدالو .. ندد ن   .. مسايل نحا اشسالم
إو نحدددا نتددداس اشسدددالم وىدددا  .. ي حياإلدددوانحددددال التدددى حدددد   لدددو فددد

إو نحددا بعددي الت دد  عا  التددى بددار  بهددا ال دد  ع   .. القدد آن ال دد  ش
اشسالمي  المطه ة والتى إلحتاج لإل تناع بها الدى إللد  عقليد  حتدى  قتند  

 .نا بها السايل
ونددان بهددا إ جددا  بملدد  مددن انسددنل  التددى إل دد ة فددي الدد ا  اشلهيدد  

 وعال. على وبال اهلل بل  ن وإل  د انلل  والب اىي
و ددد إببنددا علددى ىدد ه انسددنل  و ي ىددا بعسددلاس عصدد    عتمددد علددى 



 الفصل األول  

  ((44))                                                                                                        ادلمذِخادلمذِخ

 ...المنطق والب ىان وانلل  العلمي  
ب ددش نبيدد  مددن انسددنل  واالستنسددارا  إلنهددال علددى الما دد  وفابننددا 

ىدددا م تددداس بالل ددد   امددد امنهددد....  نت نددد  مدددن  يددد  المسدددلميني االعلددد
 ... تاس بل   إبنبي ىا م  ام االع بي  ومنه

بت بمدددد  انسددددنل  الم تابدددد  ب يدددد  الل دددد    منددددا بنجددددل اهلل  ددددد و 
واستبعدنا انسنل  التى سبق إن إببنا عليها في نتابندا  سد اال   ،الع بي 

عليندا  وإببنا عن ى ه انسنل  بحسدإ مدا فدتهلل اهلل  ، ي  المسلمين 
حجب المنطقيدد  متبعددين ننددن الددنهب السددابق فددي اشبابدد  باالسددتدالل بددال

والبدددد اىين العقليدددد  وانللدددد  العلميدددد  علددددى القجددددا ا التددددى إلع  دددد  لهددددا 
إن  جددددد فيهددددا السددددايل اشبابدددد  ال ددددافي   مددددن اهلل   بدددداون، انسددددنل 

وإلجعلدددو .. وإلددد ىإ  ددداللتو .. التدددى إلبددددل حي إلدددو .. والحجدددب الاافيددد  
  هتد  الى الحق المبين.

وال .. يدد  متعنتددين إصددحاس ىدد ه السدد اال  فددي ن  نددا  ولمددا نددان 
وانمدددا ر بددد  مدددنهش فدددي ..  اصدددد ن اشسدددارة الدددى ىددد ا الدددد ن اشسدددالمي 
ولفد  ، ولرر ال بها  ،اشستيثاق من المسايل التى لارا  في إذىانهش

 :يناه فقد سم؛ التعارض
   حاارا  اشنسان المعاص   .



 الفصل األول  

  ((55))                                                                                                        ادلمذِخادلمذِخ

 .. وإن  هد  بو بعد  الل  ،ش بو بعد بهال عل  إن     إسعل اهلل 
و دددددف  بددددو ..   ثبدددد  بددددو اليقددددين فددددي  لدددداس عبدددداله المسددددلمين وإن

 .. ال  اك وانوىام عن المت لل ن والااىمين
 هددددد   لدددداس الحيددددارإ وال ددددامنين الددددى المع فدددد   وإن  جعلددددو نددددارا  

 ال   الصحيح  من  لق اهلل إبمعين.الص
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلش.

 م3125من مارس  33ىد،الماافق 2546لى من بمالإ انو  32 :الجميدة
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 الفصل األول  
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  ،،اٌنجَ حمّذ اٌنجَ حمّذ   ،اٌمشآْ اٌىشُّاٌمشآْ اٌىشُّ
  ئٔزؾبس اإلعالَ ، ثْل ِضاّب اإلعالَ،ئٔزؾبس اإلعالَ ، ثْل ِضاّب اإلعالَ،

  اإلعالَ ًاجملزِّ،اإلعالَ ًاجملزِّ،  آدَ ، .اإلعالَ ًاٌغري،آدَ ، .اإلعالَ ًاٌغري،
  لنبّب ئعالِْخ،لنبّب ئعالِْخ،، ادلغْؼ ٍّْو اٌغالَادلغْؼ ٍّْو اٌغالَ  
  ًادلٍؾذًْ،أخالق اٌنيب حمّذ،ًادلٍؾذًْ،أخالق اٌنيب حمّذ،اإلحلبد اإلحلبد   

  اإلعالَ ًاٌْبمل، اٌْمْذح اإلعالِْخ،اإلعالَ ًاٌْبمل، اٌْمْذح اإلعالِْخ،
  اٌْجبداد اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــالِْخ،اٌْجبداد اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــالِْخ،  

  ثْل احملشِبد اإلعالِْخثْل احملشِبد اإلعالِْخ



 الفصل األول  

  ((22))    احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ 

                                                

  األًياألًي  احلٌاساحلٌاس
 ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ

  
  

  رفنًْ اٌْشةرفنًْ اٌْشة
  اىزّبَ ادلغٍّني ثبٌمشآْاىزّبَ ادلغٍّني ثبٌمشآْ

  آْآْؽفٌ ادلغٍّني ٌٍمشؽفٌ ادلغٍّني ٌٍمش
  رىشاس لشاءح اٌمشآْرىشاس لشاءح اٌمشآْ
  رالًح اٌمشآْ دًْ فيُرالًح اٌمشآْ دًْ فيُ

  فٌائذ االعزّبُ ئىل اٌمشآْفٌائذ االعزّبُ ئىل اٌمشآْ



 الفصل األول  

  ((22))    احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ 

  اٌغنت ّنذ اإلعبءح ٌٍمشآْاٌغنت ّنذ اإلعبءح ٌٍمشآْ
  اٌنغخخ األفٍْخ ٌٍمشآْاٌنغخخ األفٍْخ ٌٍمشآْ

  اٌمشآْ اٌزُ ٔضي ٍَّ اٌنيباٌمشآْ اٌزُ ٔضي ٍَّ اٌنيب
  ِنيغْخ احلفبً ٍَّ اٌمشآِْنيغْخ احلفبً ٍَّ اٌمشآْ
  صٌاة رالًح اٌمشآْ ادلرتعُصٌاة رالًح اٌمشآْ ادلرتعُ
  رٍُْ غري ادلغٍُ ٌٍمشآْرٍُْ غري ادلغٍُ ٌٍمشآْ

  آّبد احملىّخ ًآّبد ادلنغٌخخآّبد احملىّخ ًآّبد ادلنغٌخخ
  عْب احلذّضخ ًاإلّغبص اٌٍِّْعْب احلذّضخ ًاإلّغبص اٌٍِّْاٌزىنٌٌٌاٌزىنٌٌٌ

  يف اٌمشآْ ًاٌغنخيف اٌمشآْ ًاٌغنخ  
  أؽىبي اإلّغبص اٌمشآِٔأؽىبي اإلّغبص اٌمشآِٔ



 الفصل األول  

  ((22))    احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ 

  رفنًْ اٌْشةرفنًْ اٌْشة  --11

  دلبرا لبي اٌمشآْ أْ اٌْشة ِفنٌٍْ ٍَّ عبئش األُِ ؟دلبرا لبي اٌمشآْ أْ اٌْشة ِفنٌٍْ ٍَّ عبئش األُِ ؟
بل  ال ان بندى ، انمشإفجل الع س بعن لش  قل الق آن  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

آلم وىددش الب ددد  بميعدددا  م  مدددان علدددى سدداي   لدددق اهلل و دددال فدددي ذلدددة 
  إلعددددددددددددددددددددالى:                                          

                                  
 . االس ار 

  
  ئىزّبَ ادلغٍّني ثبٌمشآْئىزّبَ ادلغٍّني ثبٌمشآْ  --88

  ْ ؟ْ ؟ثبٌمشآثبٌمشآ   ّيزٌّْ عذا  ّيزٌّْ عذا نينيدلبرا ٔشٍ ادلغٍّدلبرا ٔشٍ ادلغٍّ

 هددتش المسددلمان بددالق آن ننددو نددالم اهلل إلعددالى المقدددس  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
 عإليددو البااددل مددن بددين  د ددو وال مددن  لنددو، وننددو لسددتار الحيدداة  الدد   ال

لهددش، فيعملددان بت دد  عاإلو و نندد ون  اانينددو لتتحقددق  الدد   إندلددو اهلل 
ش ب يددتهش بالحيدداة الطيبدد  فددي الدددنيا والسددعالة الع مددى فددي ا  دد ة، وننهدد

رإوا إن نل ما إ ب  بو الق آن  جدونو صد ا  وحقا  فدي حيداإلهش الدنيا د ، 
وننهددش إلحققدداا إن مددا بددار بددو القدد آن  طددابق إحدددل مددا وصددل اليددو بندداا 
اشنسدددان فدددي العلدددش والمخت عدددا  والم ت دددنا ، وننهدددش  جددددون مددد  



 الفصل األول  

  ((1111))    احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ 

 الق آن راح  في الننن وسالم  في الصدر وصنار في القلإ.

  ٌٍمشآٌٍْمشآْ  ؽفٌ ادلغٍّنيؽفٌ ادلغٍّني  --33
  ِنو؟ِنو؟  اٌىضرياٌىضرياٌمشآْ وبِال أً اٌمشآْ وبِال أً وضري ِٓ ادلغٍّني وضري ِٓ ادلغٍّني حيفٌ حيفٌ دلبرا دلبرا 

نجد نثي ا  من المسدلمين  حندا القد آن ندامال  إو إبددار  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
نبيدد ة منددو ل دددة إلعلقهددش وحددبهش للقدد آن لمددا رإوا فيددو مددن صدددق وإماندد  
وإح ددام وإل دد  عا  رإوا فيهددا النجدداة لهددش مددن م ددانل الدددنيا ومتاعبهددا، 

 هددش لددو ليسددهل علدديهش العمددل بعح ددام ىدد ا القدد آن واشلتدددام ف ددان حن
بهد ددو وإلننيدد  إل دد  عاإلو، ومددن لددش  سددتط  إن  حنددا القدد آن نلددو ل ثدد ة 
م ددا لو إو ن  إسددباس إ دد إ فانددو  حدداول إن  حنددا مددا اسددتطاع منددو، 
فهدددش  حددد رون إن  قامددداا بعمدددل إ ددددا ندددان و  دددان فيدددو مخالنددد  لصدددد  هلل 

 ددددو حتددددى   ددددان حا دددد ا  معهددددش فددددي القدددد آن، ولدددد لة  جددددد ون فددددي حن
 .إذىانهش عند إلنني  نل عمل ان نان العمل للدنيا إو لآل  ة إو هلل 

  
  رىشاس لشآح اٌمشآْرىشاس لشآح اٌمشآْ  --44

  !!فٌَٔو فٌَٔو ِٓ حيِٓ حي  ؟ ؽزَ؟ ؽزَْ لشاءح اٌمشآْْ لشاءح اٌمشآٌٌْدلبرا ّىشس ادلغٍّدلبرا ّىشس ادلغٍّ
  ددد ر المسدددلمان  ددد ارة القددد آن للمداومددد  علدددى حن دددو  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:



 الفصل األول  

  ((1111))    احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ 

إو لمحاولدد  إلدددب ه وفهددش والحدد ص علددى عدددم نسدديانو وذلددة للحدداف ين، 
معانيددو واسددتيعاس مقاصددده وإل دد  عاإلو للحابدد  اليهددا عنددد العمددل وذلددة 

ون لة ل اح  الننن وإلصني  القلإ وبالر الصددر ، للمسلمين إبمعين
   فها نما  ال اهلل فيو:

                55   فصل. 

:   ا ال ددنار فقددال وبددين اهلل فددي آ دد  إ دد إ ندداع ىدد        
         68  نن . ا 

  
  رالًح اٌمشآْ دًْ فيُرالًح اٌمشآْ دًْ فيُ  --55

  ىً رالًح اٌمشآْ دًْ فيُ ِْبْٔو رْزرب ّجبدح ؟ىً رالًح اٌمشآْ دًْ فيُ ِْبْٔو رْزرب ّجبدح ؟
إلالوة الق آن حتى ولا بدون فهش معانيدو إلعتبد  عبدالة هلل  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

فددتالوة سددبحانو نن القددارق للقدد آن ال دد  ش  سددت  ق و تددو فددي ااعدد  اهلل 
، و تجنددددإ ال نلدددد  واللهددددا واللعددددإ و ي ىددددا مددددن  القدددد آن ااعدددد  هلل 

 .بتجنبها انخيار التى إم  اهلل 
وندد لة إلددالوة القدد آن إلجمدد  خددتا  اشنسددان فيجتمدد  عقلددو و لبددو 
وننسو وباارحو إ نار إلالوإلو للق آن، وى ا اشست  اق فدي الدتالوة  جعدل 

الطمعنيندد  ممددا  جعلددو آمنددا مددن المدد ر  نسددى ىمامددو و  جم ددلن بالسدد ين  و 



 الفصل األول  

  ((1414))    احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ احلٌاس األًي : ؽٌاس ؽٌي اٌمشآْ اٌىشُّ 

اشننعاال  وس ع  التع   واا   ال جإ التدى إلددم  نياندو وإلجعلدو ع  د  
 لألم اض العصبي  والننسي  والجسماني .

  فٌائذ اإلعزّبُ ٌٍمشآْفٌائذ اإلعزّبُ ٌٍمشآْ  --66

  ىً ىنبن فٌائذ فَ اإلعزّبُ ئىل اٌمشآْ اٌىشُّ ؟ىً ىنبن فٌائذ فَ اإلعزّبُ ئىل اٌمشآْ اٌىشُّ ؟
 زىا:ىناك فاايد نثي ة لإلستماع الى الق آن ال   ش إب   اإلعبثخ:اإلعبثخ:

ما اىتدإ اليو العلش الحد ث من إن اشسدتماع الدى القد آن ال د  ش  
  سإ الننن الس ين  والطمعنين  والهدور والت له وال زان ، فها بمثابد  

نبيدد  نمددا فددى إ دد اص مهديدد  عاليدد  الدربدد  فددي فعلهددا ولددين لددو آ ددار با
و دددد إ بددد  الباحدددث الددددنتار انلو ددد  التدددى إلحتددداإ المددداال ال يماو ددد ، 

حمددد القا ددي ذلددة فددي نتابددو بالل دد  اشنجليد دد  والع بيدد   إلددع ي  القدد آن إ
 .على وظاي  الننن الب    [

وإ جددا  اشسدددتماع الددى القددد آن ال دد  ش  جعدددل السددام  إلجدددمحل فدددي 
ننسدددو الدددننن ال لمانيددد  وإلد دددد مسددداح  الدددننن النارانيددد  في دددان لددد لة 

 :م لول عليو في سلانو وفعلو
ور بدا  السدار وإلقداإ عندده بااعدث فتختني عنده ناازع ال د   -

 .الخي  وال  ب  في عملو

ونددد لة إلط دددى عندددده لوافددد  الحدددإ والدددال وال دددنق  والعطددد   -
والحنددان نحددا بنددى بنسددو علددى لوافدد  ال دد ه والددب ي والم دد  
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 .واالسارة وال   لبني بنسو

ىددد ا ال خدددة فدددي إن الب ددد    بميعدددا فدددي إمدددن الحابددد  اليدددو ندددل و 
 ا ن.

  ح ٌٍمشآْح ٌٍمشآْاٌغنت ّنذ اإلعبءاٌغنت ّنذ اإلعبء  --77

ّنذ اإلعبءح ادلبدّخ ٌٍمشآْ؟ ّنذ اإلعبءح ادلبدّخ ٌٍمشآْ؟   دلبرا ّؾزبه ادلغٌٍّْ غنجب دلبرا ّؾزبه ادلغٌٍّْ غنجب 
ؽشق أً سَِ ادلقؾف؟ أٌْظ ىزا ؽشق أً سَِ ادلقؾف؟ أٌْظ ىزا   ؽذا ؽذا أأٌٌ أْ ٌٌ أْ   اٌنشس اٌنشس   ِبِب

اٌغنت اٌؾذّذ ِجبٌغخ يف اٌزجغًْ ٌؾِء ِبدُ ًٌُٔ ِٓ اٌغنت اٌؾذّذ ِجبٌغخ يف اٌزجغًْ ٌؾِء ِبدُ ًٌُٔ ِٓ 
  اٌٌصنْخ؟ أال ّغزؾك اٌمشآْ أْ حيرتَ حملزٌاه؟اٌٌصنْخ؟ أال ّغزؾك اٌمشآْ أْ حيرتَ حملزٌاه؟

ا  وإند م لما نان الق آن ال   ش وىا ال    حتداإ إع دش الت د  ع
حددد ص  ان دددالق وإبلدددل التعليمدددا  الصدددحيح  النازلددد  مدددن عندددد اهلل 

 .المسلمان ح صا  خد دا  على إلبجيلو وإل   مو في إ  م ه  نان لو
ولمددا نددان المصددح  ىددا ال تدداس الدد    حددا  إلندداظ ىدد ا القدد آن 
فها رمد لو ولليل عليو، ف ان إلبجيدل ىد ا المصدح ، واحت امدو إلبجديال  

 آن واشسددارة اليددو إلعنددي اشسددارة الددى مددا  حملددو مددن معددان  واحت امددا  للقدد
وإل ددد  عا  ولددد لة إلنتددداس الحميددد  لإلسدددالم وال يددد ة ل تابدددو المسدددلمين 
إبمعين عند إ  بالرة اسارة اليو، ونحدن ند إ فدي عدالش اليدام إن الددول 
إل جددإ و ددد إلقددام الحدد وس ال  سدد  بينهددا شىاندد  رمددد مددن رمازىددا ناىاندد  
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العلش ىا الدول  إم إندو رمدد   دي  اليهدا واالسدارة الدى "علش الدول " فهل 
ال مد اسارة الى الدول  نلها، ون لة اىاند  ريدين الدولد  إو وفدد لهدا إو 
ممثدددل عنهدددا فدددي إ  بهددد  مدددن الجهدددا  فندددي ندددل ىددد ه انحددداال اىانددد  

 ال ماز إلمثل اىان  خد دة لما إلمثلو ى ه ال ماز.

  اٌنغخخ األفٍْخ ٌٍمشآْاٌنغخخ األفٍْخ ٌٍمشآْ  --88

  أفٍْخ ِٓ اٌمشآْ ؟أفٍْخ ِٓ اٌمشآْ ؟  ىً رٌعذ ٔغخخىً رٌعذ ٔغخخ

 و، ابددد نسددخ  إصددلي  للقدد آن فددي صدددر نددل مسددلش  حن دداشبابدد :
فتجد المسلمين إبمعين بخالف  ي ىش ال  ختلندان حدال سدار القد آن 
وال آ اإلددو وال نلماإلددو وال إل دد يلو وحتددى ح وفددو، فددالق آن الدد    حن ددو 
المسددددلش الع بددددي ىددددا الدددد    حن ددددو ب اإلددددو المسددددلش الهندددددإ والنارسددددي 

روبددي وانم   ددي وال وسددي و يدد ىش، ىدد ا باش دداف  الددى إن النسددخ  وانو 
المعتمدة للق آن ال   ش التى بمعها سيدنا إباب   الصدد ق وبعلهدا فدي 
بي  السيدة حنص  بن  عم  بن الخطاس إ د ىا سديدنا عثمدان ونسد  
منهددا إربعدد  نسدد  وإرسددلها الددى انمصددار اشسددالمي  فددي عصدد ه، والنسددخ  

مص  مدا زالد  مابدالة بد اإلها فدي المتحد  اشسدالمي التى إرسل  الى 
 انيدد   مى "مصددح  عثمددان"، وىندداك نسددخ ببدداس الخلددق بالقدداى ة وإلسدد

إلابدد فددي متحدد  ا  ددار النبا دد  بانسدتان  بت نيددا، وىددي النسدد  المعتمدددة 
 .اليامالتى اب  منها ونتإ منها نل نس  الق آن الى 

  اٌمشآْ اٌزُ ٔضي ٍَّ اٌنيباٌمشآْ اٌزُ ٔضي ٍَّ اٌنيب  --99
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ْ اٌمشآْ اٌزٍ ثني أّذّنب ىٌ اٌزٍ ٔضي ْ اٌمشآْ اٌزٍ ثني أّذّنب ىٌ اٌزٍ ٔضي وْف ٔزأوذ أوْف ٔزأوذ أ
  ؟؟ٍَّ اٌنجَ حمّذ ٍَّ اٌنجَ حمّذ 

نتعنددد إن القدد آن الدد   بددين إ ددد نا ىددا الدد   ندددل علددى  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
ننددو  تلدداه بميدد  المسددلمين فددي نددل بقدداع انرض وال  النبددي محمددد 

 د ددد إحددد مددنهش ح فددا  علددى مددا  حا ددو وال  نددتقم إحددد مددنهش نلمدد  ممددا 
 .فيو

صدديل الدد     بدد  اليددو المسددلمان فددي نددل ننددو انصددل انوندد لة 
إل دددد  عاإلهش وعبددددالاإلهش وال نجددددد بيددددنهش إبدددددا   الفددددا  فددددي ىدددد ا انصددددل 
انصيل، واذا وبد  دالف فندي التن  عدا  التدى إلتند ع عدن ىد ا انصدل 
إمددا انصددل فااحددد و ابدد  عنددد الجميدد ، وإن القدد آن الدد   بددين إ ددد نا 

المهد ين و اص  النسدخ  مطابق للنس  الم تاب  عن الصحاب  الهال ن 
 . التى إبم  عليها نل الصحاب  والتى نتبها سيدنا عثمان بن عنان 

  
  ِنيغْخ احلفبً ٍَّ اٌمشآِْنيغْخ احلفبً ٍَّ اٌمشآْ  --1111

ِب ادلنيغْخ اٌزَ مت ارجبّيب ٌٍؾفبً ٍَّ اٌمشآْ وّب ٔضي ِب ادلنيغْخ اٌزَ مت ارجبّيب ٌٍؾفبً ٍَّ اٌمشآْ وّب ٔضي 
  ؽزَ ًلزنب احلبمش؟ؽزَ ًلزنب احلبمش؟

المنهجيد  التدى إلدش اإلباعهدا للحنداظ علدى القد آن ال د  ش  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
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قددد آن سدددماعا  م دددافه  مدددن ربدددل الدددى ربدددل وال بددداع بهددد ه ىدددي إللقدددي ال
، فالد    د  ن د  مندو القد آن ال بدد إن   دان السلسل  حتدى رسدال اهلل 

ددناىا  وإ دد ه عنددو سددماعا  وإعدداله عليددو إلصددحيحا  مددن   ددد إللقددى القدد آن خ 
ربل سبقو وى ا ال بل عن ربل آ   حتدى  صدل السدند الدى رسدال اهلل 

ولدددان  اعددددة ح يمددد   دددالاا فيهدددا: "ال ، ولددد لة و ددد  المسدددلمان ان
إلع دد  القدد آن عددن مصددحني" إ  ال إلددتعلش القدد آن ممددن إلعلددش   ارإلددو مددن 
المصدددح  مباخددد ة ولدددش  ع ددد ه عدددن خدددي  لقندددو لدددو، نن ىددد ا البدددد إن 
 خطئ في الق ارة إو  لحن في التالوة، وى ا ىا المنهب السدد د الد   

ي القددد آن ال ددد  ش سدددار عليدددو المسدددلمان القددددامى والمعاصددد  ن فدددي إللقددد
وحن دددو و  دددت اان بعدددد بدددالة الحندددا إن  ندددال ابدددازة "خدددهالة" ممدددن 

 سبقو.

  
  صٌاة رالًح اٌمشآْ  ادلرتعُصٌاة رالًح اٌمشآْ  ادلرتعُ  --1111

  لشاءرو ثبٌْشثْخ؟لشاءرو ثبٌْشثْخ؟صٌاة صٌاة   ٔفظٔفظ  ىً صٌاة رالًح اٌمشآْ ادلرتعُىً صٌاة رالًح اٌمشآْ ادلرتعُ
ــخ: ــخ:اإلعبثـ َٓ لَنننَ  َ   }}: ع يش  قدددال فيدددو  دددااس إلدددالوة القددد آن اإلعبثـ ننن َٓ لَنننَ  َ َِ ننن َِ

ًح َرنَ ٍع ػَ  َْ فٍََنُٗ ثُِىن ٌَمَُ آ ًح َرنَ ٍع ػَ ا َْ فٍََنُٗ ثُِىن ٌَمَُ آ ََ  َلُنُٛي   اٌنُ ا ٟح  نب ئِن َِ نَٕبٍد أ  َ ََ ََ  َلُنُٛي   اٌنُ َشنُ  َر ٟح  نب ئِن َِ نَٕبٍد أ  َ ََ َشنُ  َر
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ُُ َرَ عٌ  ١ ِّ ٌَ ا َٚ َُ َرَ ٌع أ  اٌَّلا َٚ َٓ   اَْلٌَُِف َرَ ٌع أ  ٌَِى َٚ ُُ َرَ عٌ َرَ ٌع  ١ ِّ ٌَ ا َٚ َُ َرَ ٌع أ  اٌَّلا َٚ َٓ   اَْلٌَُِف َرَ ٌع أ  ٌَِى َٚ {{  َرَ ٌع 
2 

وىدد ا الثددااس علددى انحدد ف  دداص بمددن  دد إه بالل دد  الع بيدد ، ننددو  
 نب ددي للمسددلش الحدد  م علددى ل نددو إن  ددتعلش الع بيدد  ليقدد إ بهددا نتدداس اهلل 

ن   ارإلددو بل دد  التند ددل إوسدد  للنهددش وللمدددارك وإلق وإح ددش فددي حيددث إ
الت   عا  وإوس  في المعارف والمعلاما ، إمدا مدن  د إه بل د  الت بمد  
فلو إب  ع يش إ جدا  عندد اهلل، فداذا ندان  قد إه للنهدش إو للعبدالة فيدد ل 

زِٟ  }}: في  الو  ِا ًُ ِػجَبَدِح  ُ زِٟ ََفَع ِا ًُ ِػجَبَدِح  ُ ِْ    ََفَع ٌَمَُ آ ِْ لَِ اَءحُ ا ٌَمَُ آ {{  لَِ اَءحُ ا
3. 

ًُ } } : ان  دددام القيامددد  مدددن بملددد  الددددا لين فدددي  الدددو و  ددد َ٘ننن َ  ًُ َ٘ننن َ 

زُُٗ  َخبصا َٚ  ِ ًُ َّللاا َ٘ َ  َُ ُ٘ ِْ ٌَمَُ آ زُُٗ ا َخبصا َٚ  ِ ًُ َّللاا َ٘ َ  َُ ُ٘ ِْ ٌَمَُ آ {{  ا
. ىد ا باش داف  الدى المدا دا السدابق  4

 التى ذن ناىا لتالوة الق آن والتى إلحصل لإلنسان مبنى ومعنى.

  
  رٍُْ غري ادلغٍُ  ٌٍمشآْرٍُْ غري ادلغٍُ  ٌٍمشآْ  --1818

  ىٓ ٌو ؽك دلغو ؟ىٓ ٌو ؽك دلغو ؟وْف ّزٍُْ غري ادلغٍُ اٌمشآْ ئرا مل ّوْف ّزٍُْ غري ادلغٍُ اٌمشآْ ئرا مل ّ
 لين على  ي  المسلش ح ج في مطالع  الق آن ننو اإلعبثخ:اإلعبثخ:

ني  ، فيستطي  إن  ق إه إو  سمعو إو  ط ل  عليو   ي  م ل  بعح امو
                                                 

 .سٚاٖ اٌزشِزٞ ٚاٌج١ٙمٟ ػٓ ػجذهللا ثٓ ِغؼٛد  1

 .أخشعٗ اٌج١ٙمٟ فٟ ؽؼت اإل٠ّبْ ػٓ إٌؼّبْ ثٓ ثؾ١ش  2

 .أٔظ ثٓ ِبٌه  سٚاٖ اثٓ ِبعخ ٚاٌذاسِٟ ٚاإلِبَ أؽّذ ػٓ 3
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 خار
ولددددددوال الحددددد ج  سدددددتطي  إن  تصدددددنحو بعينيدددددو علدددددى اشنت نددددد  إو 

 سددمعو مددن  يدد ه  ، نمددا  سددتطي  إ جددا  إنال مبيدداإل  وىدد ا ال خددير فيددو
 .النطق وصح  انلناظ وى ا ال خير فيو إ جا   لجالة

إما ال    حاسإ و   الم إو  عاإلإ على لمسو ب يد  اهدارة إو ب يد  
و ددار فدد اك ىددا المسددلش الدد   آمددن بدداهلل وصدددق ب سددال اهلل وإصددبهلل 

 ى ا ال تاس ىا لستاره في ى ه الحياة.

  آّبد احملىّخ ًادلنغٌخخآّبد احملىّخ ًادلنغٌخخ  --1313

  فَ اٌمشآْفَ اٌمشآْ  ِنغٌخخ ِنغٌخخ   أخشٍ أخشٍ آّبد آّبد حمىّخ ًحمىّخ ًمل رٌعذ آّبد مل رٌعذ آّبد 

  ؟؟اٌىشُّاٌىشُّ

 تجمن الق آن آ ا  مح م  وىدي التدى إلتعلدق بالعقيددة   اإلعبثخ:اإلعبثخ:
ناش مان بداهلل واليدام ا  د  والمالي د  وال تداس والنبيدين وىد ه إمدار ال 

 . نب ي للمسلش إن  ت  ة فيها  ط
 .إما ما نسإ الى النس  فه ا إم   تعلق بالتدرج في الت    

ى  ددام إىددل باىليدد  ونددان مددن ح مدد  الح دديش فقدد ندددل اشسددالم علدد
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 ،إال  نددددددد ض علددددددديهش انح دددددددام الت ددددددد  عي  ناملددددددد  لفعددددددد  واحددددددددة 
... و سددهل علدديهش القيددام بهددا .. ول ددن نددان  تدددرج بهددش حتددى  علناىددا 

 بمقتجى الحاب  ل لة التدرج. و ت  ى بهش في ى ه انح ام
 : حتى وصدل  فدي حجد  الدالاع الدى التمدام فدعندل  الدو      

                                            

  4  ونان على المسلمين الالحقين بعدد ذلدة إن  عملداا بدانم  ، المايدة
 .انح ام في نها   حياة النبي الجام  التام ال   وصل  اليو 

  خ ًاإلّغبص اٌٍِّْ يف اٌمشآْ ًاٌغنخخ ًاإلّغبص اٌٍِّْ يف اٌمشآْ ًاٌغنخاٌزىنٌٌٌعْب احلذّضاٌزىنٌٌٌعْب احلذّض  --1414

اٌزىنٌٌٌعْب احلذّضخ اٌٍّْبء ادلْبفشّٓ ٌفيُ اإلّغبص اٌزىنٌٌٌعْب احلذّضخ اٌٍّْبء ادلْبفشّٓ ٌفيُ اإلّغبص   ددعبّذعبّذ
  ِِٓٓ  وْف ديىٓ ٌألعالفوْف ديىٓ ٌألعالف  ، ، ٍِّ يف اٌمشآْ ًاألؽبدّش اٌنجٌّخٍِّ يف اٌمشآْ ًاألؽبدّش اٌنجٌّخاٌْاٌْ

  فيُ ىزا اإلّغبص دًْ اِزالن اٌزىنٌٌٌعْب احلذّضخ؟فيُ ىزا اإلّغبص دًْ اِزالن اٌزىنٌٌٌعْب احلذّضخ؟  ادلغٍّنيادلغٍّني
 ن فددي فهددش سدداعد  الت نالابيددا الحد ثدد  العلمددار المعاصدد   اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

 .اشعجاز العلمي في الق آن وانحال ث النبا  
ولمددددا نددددان العلددددش  ت يدددد  علددددى الدددددوام لت يدددد  الن   ددددا  العلميدددد  
وانت دددداف انحدددددل مددددن السددددنن ال انيدددد  واننسددددإ مددددن المخت عددددا  
العصددد    نددددان ىدددد ا اشعجدددداز العلمددددي  يدددد   ابدددد  لعدددددم  بددددا  القااعددددد 

ا  ت ي  م  ظهار ندل حقيقد  علميد  والقاانين العلمي  التى بني عليها، فه
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بد ددددة، وذلدددة  ددددلنا علدددى إن إىدددل ندددل عصددد   ع ددد ون مدددن اشعجددداز 
العلمي المعاص  لهش مدا  ناسدإ عصد ىش، و دد   دان ذلدة سدبقا  علميدا  
ع يما  لهش ول نو  دد  لحقدو الدنقم إو الت يد  بعدده، ومدن ىندا نعد ف إن 

سددإ عصددارىش ومددا  المسددلمين انولددين ع فدداا مددن اشعجدداز العلمددي مددا نا
نان  قتجيو مستاإ العلش والن   ا  العلميد  المعاصد ة لهدش وندله  نهدش 
على  دره بحسإ زمنو، والحقيق  المطلق  ربما لش  صل اليهدا إحدد بعدد 
بدل ربمدا لدش نصدل اليهددا نحدن وال معدنن فدي عصدد نا بدل ربمدا ال  لحقهدا مددن 

إخدددار الدددى ىددد ه   دددعإلى    بدددا  مندددا بعددددنا، نن العلدددش  تطدددار باسدددتم ار و دددد
 :في  الو  الحقيق  اهلل                  9  النحل. 

  أؽىبي اإلّغبص اٌمشآِٔأؽىبي اإلّغبص اٌمشآِٔ  --1515

يف اٌمشآْ اٌىشُّ ًاألؽبدّش يف اٌمشآْ اٌىشُّ ًاألؽبدّش   ادلٌعٌدحادلٌعٌدحِب أؽىبي اإلّغبص ِب أؽىبي اإلّغبص 
  اٌنجٌّخ ادلمذعخ؟اٌنجٌّخ ادلمذعخ؟

 اإلعبثخ:اإلعبثخ:
عص   إخ ال نثي ة منها القد ش و منها الحد ث ال لإلعجاز في الق آن

 .لة السن  النبا  ون 

 :ال الحص  ومن ذلة على سبيل المثال

 اشعجاز العلمي: .2
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مد  العلدش الحدد ث و نقسدش  ا مطابق  ما بار في الق آن والسن وى
اعجاز فيد دايي  –اعجاز نباإلي  –اعجاز فل ي  –الى اعجاز ابي 

 اعجاز ر ا ي. –اعجاز نيميايي  –
 اشعجاز الل ا : .3

داىش اهلل إوال  إن  عإلاا بع   سدار مدن ندل الق آن بل   الع س وإلح 
مثلدددو فعجددددوا، فتحدددداىش إن  دددعإلاا بسدددارة واحددددة فعجددددوا، إ جدددا 

 فتحداىش إن  عإلاا بآ   واحدة من سارة من مثلو فعجدوا بميعا .

 اعجاز بياني: .4

فقدد سددبق القد آن ولددش  لحقدو إحددد فدي الصددار البيانيد  البد عدد  مددن  
ي  واشصددددطالحا  ال ا يدددد  الت ددددبيها  ال ايعدددد  وال نا ددددا  السددددام

والصار البال ي  ب اف  إنااعها التى إذىل  إسااين البال د   دد ما  
 وحد ثا  في إل نيبها وو احها وعلا مدارنها.

 اشعجاز الماسيقي: .5

نلندداظ وعبددارا  وآ ددا  القدد آن بدد س ماسدديقي إلنت ددي بددو انذن  
تطي  ول دن لددو إلدع ي  ال  سدد ا  وال نثدد   ا  عندد سدماعو مدد  إندو لددين خدع  

 إحد ان اره إو بحاله في نناس السامعين وصدور الم منين.

 اشعجاز الننسي:  .6

فدددالق آن ال ددد  ش ىدددا إول نتددداس صدددار الدددننن الب ددد    بخلجاإلهدددا 
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وم اع ىا وإم ا دها وإخدنيتها و اابهدا  طابدا  مباخد ا  إصد   اليدو 
الددننن ولددو إلدددع ي  ع دديش فدددي نندداس سدددامعيو حتددى إندددو   ندديهش عدددن 

عيدددالا  الننسدددي  واسدددتخدام المهدددديا  وانلو دددد  الددد ىاس الدددى ال
ال يماو ددد  بمدددا   سدددبو للدددننن مدددن امعنينددد  وىددددور وراحددد  ننسدددي  
وسددد ين  وربااددد  بدددعش و ددداة عد مددد ، و قجدددي علدددى ندددل القال دددل 
واش ط ابا  والتابسا  الننسي  بمج ل المداوم  على   ارإلو إو 

المسددلمين سددماعو لنتدد ة مددن الدددمن، حتددى إننددا نجددد نثيدد ا  مددن  يدد  
 لجددعون الددى سددماعو حتددى ولددا ندداناا مجيددد ن للع بيدد  وإلتحقددق لهددش 
السدددددد ين  والطمعنيندددددد  وإلن دددددد ت صدددددددورىش وإلدددددد ىإ اشنتنابددددددا  

 والقال ل من نناسهش الى  ي  ربع  بمج ل فعلهش ل لة.

 اشعجاز اشعالمي: .7

فدان القدد آن ىددا وحددده الدد   نقدل ان بددار الصددال   التددى  صددد ها  
حيهلل النقل عن انمش السابق  وىا ال تاس الاحيد العقل و ثبتها ص

ال   إ ب  عن إخيار  يبي  لش إلحددل فدي ال دان وإ بد  عدن زمدن 
حدو ها ونيني  حدو ها الى  ام القيام ، ولش  ستط  إحدد حتدى مدن 

 عتاة الم  بين إن    س  ب ا  منها إو  جده  ي  صحيهلل.
 

ا وإلناعددد  وى ددد ا نجدددد إن فددد وع اشعجددداز الق آندددي إلعددددل  ف وعهددد
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 .إباابها وحص ىا في ى ا النطاق الجيق إم  صعإ وعسي 
ومن إرال المد د من ذلة فعليدو نتدإ اشعجداز الق آندي وىدي متداف ة 
وميسددد ة لطالبهدددا فدددي الم تبدددا  ال سدددمي  لمدددن    دددد اشادددالع والم تبدددا  
التجار   لمن    د ا تنارىا، ونثي  منها مت بش الى نثي  من الل ا  الحي  إو 

 تاس بلسان إىل ى ه البالل  ي  الع بي .م 
وبددالطب  ال ننسددى اشخددارة الددى ماا دد  بيددان اشعجدداز بددالق آن والسددن  
 والمنت ددد ة علدددى خدددب   المعلامدددا  و دددد ذن ندددا عددددلا نبيددد ا منهدددا ب تابندددا 

 "لعاة ال باس العص    لإلسالم".
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  اٌضبِٔاٌضبِٔ  احلٌاساحلٌاس
 ؽٌاس ؽٌي اٌنيب حمّذ ؽٌاس ؽٌي اٌنيب حمّذ 

 
 
 
 

  خخفٌسح اٌنيب ًاٌقؾبثفٌسح اٌنيب ًاٌقؾبث
  دسًط اٌغريح اٌنجٌّخدسًط اٌغريح اٌنجٌّخ

  ئعُ حمّذئعُ حمّذ
  ِقبدس اٌؾشّْخ اإلعالِْخ ًاٌفىشِقبدس اٌؾشّْخ اإلعالِْخ ًاٌفىش

  اٌنيب حمّذاٌنيب حمّذ
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  ٔمذ اإلعالَ ًٔجْؤمذ اإلعالَ ًٔجْو
  اٌغريح اإلعالِْخاٌغريح اإلعالِْخ
  اٌشعً ًادلشأحاٌشعً ًادلشأح
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  فٌسح اٌنيب ًاٌقؾبثخفٌسح اٌنيب ًاٌقؾبثخ  --1616

ًعٌد ًعٌد قؾبثزو ِِ قؾبثزو ِِ حمّذ أً ٌحمّذ أً ٌ  ٌٍنجٌٍَنجَ  ححدلبرا ال جنذ فٌسدلبرا ال جنذ فٌس
  ٌٍّغْؼ ًأِو؟ٌٍّغْؼ ًأِو؟  فٌسفٌس

إ مددو بحسددرسددش المسدديحيان صددارة للمسدديهلل وصددارة ن اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
انبهدددة العصدد    التددى إللددتقط   يدد  حقيقيدد  نن، فهددي صددارة مددا إلخيلدداه

هي من  يالهش، إمدا المسدلمان ف، لش إل ن وبد  بعد الصار نالحقيقي 
إلارعاا إن  ت بمداا نصحابو فقد فألنهش لش   وا صارة حقيقي  للنبي وال 

الدى صدارة  ياليد   الاص  التنصيلي ال   وص  بو إصدحاس النبدي 
ظاى ة  افا  من إن  سيناا الى حج إلو إو   ي د وا بعدي مالمدهلل ىينتدو مدن 
حيددث ال   ددع ون، ىدد ا انلس الجددش  مدد  حجدد ة النبددي وصددحبو ال دد ام 
واشلتدددام بددالاا   ورفددي الدداىش والخيددال ىددا الدد   بعلهددش  د عن   ددان بددل 

 .و ال  امو ح  مان من   سش من  يالو إو وىمو صارة للنبي إو إصحاب

  ًط اٌغريح اٌنجٌّخًط اٌغريح اٌنجٌّخدسدس  --1717

  ؟؟ِٓ لقخ اٌنجَ حمّذ ِٓ لقخ اٌنجَ حمّذ دلغزخٍقخ دلغزخٍقخ اٌذسًط ااٌذسًط ا  ببِِ
 :ا  نثي ة ال عد لها وال حد، منهالروسذلة نستخلم من  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

 إن الحق ال بد إن  نتص  مهما اال إمد الباال. .2
إل بيددددد    ددددد بيهش اهلل  إن ال سدددددل الم لندددددين بالددددددعاة مدددددن اهلل  .3
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لعددداإلهش اال ىدا ددد    اصددد  علدددى عيندددو فتجددددىش ال  ب دددان مدددن ورار
الخلق الى اهلل، وال  طلبدان مدن الخلدق ن يد  ذلدة ال مداال  وال باىدا  
وال مل دددا  وال خددده ة وال سدددمع  وال إ  مطلدددإ مدددن مطالدددإ الدددننن 

 الب    .

إن صدددداحإ الدددددعاة ومددددن    ددددد انجددددات إ  لعدددداة البددددد إن  تسددددش  .4
بدددداش الص فددددي  صددددده وبالصدددددق فددددي نيتددددو وب دددد  ش ان ددددالق فددددي 

 م  بني الب  . التعامل 

   ددد مددن  قددام بالدددعاة اليددو بالسدد ين  والطمعنيندد  والثقدد   إن اهلل  .5
في اهلل في ننسو وبالقبال واش بال من الخلق والنص  علدى انعددار 

 بل و سخ  لهش نل ما في ال ان إلع يدا  لهش اظهارا  لصد هش.

إن الدد ن الحددق الدد    جددإ علددى الندداس اإلباعددو ىاالدد    دددعاا الددى  .6
احيددددد النقددددي والعبددددالا  السددددهل  الميسدددد ة والمعددددامال  الحسددددن  الت

وان الق ال   م  و  ان خامال  ل ل ما  حتابو اشنسان في حياإلدو 
 في لنياه وما   سبو السعالة في إ  اه.

  ئعُ حمّذئعُ حمّذ  --1818

  عُ لجً اٌنجَ حمّذ؟عُ لجً اٌنجَ حمّذ؟ااوو  ىً فؾْؼ أْ  اعُ حمّذ مل ّىٓ ٌِعٌدا ىً فؾْؼ أْ  اعُ حمّذ مل ّىٓ ٌِعٌدا 

 بدل عصد ه الد   وبدد  لش   ته  اسش النبدي محمدد  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
ى بددو نمددا إلخبدد  ال وا ددا  إربعدد  مددن وإلسددم   ،فيددو ولددش   هدد  اال فددي عصدد ه
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 الع س بعد إن سمعاا بنبارة ظهار نبي في ى ا الا   واسمو محمد.

  ِقبدس اٌؾشّْخ اإلعالِْخ ًاٌفىشِقبدس اٌؾشّْخ اإلعالِْخ ًاٌفىش  --1919

ِب ىَ أفنً ادلٌاسد ٌزٍُْ ادلضّذ ّٓ اٌؾشّْخ اإلعالِْخ ِب ىَ أفنً ادلٌاسد ٌزٍُْ ادلضّذ ّٓ اٌؾشّْخ اإلعالِْخ 
  ِٓ اٌفىش ؟ِٓ اٌفىش ؟  ًادلذاسط اخلبفخًادلذاسط اخلبفخ  ،،)اٌفمو ()اٌفمو (

ىي ال تإ المعتمدة في الم اىإ النقهيد  ذلة إفجل  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
فيهددا نتدداس انربعد  المددال ي والحننددي وال دافعى والحنبلددي، وإىددش م بد  

إرار للنقددو الحنبلددي اال إنددو ذندد   ا  إساسدد  الم نددي البددن  دامددو ، وان نددان
ا المدددارس إمدد، مددا عدد ض، فهددا نالنقددو المقددارنبقيدد  المدد اىإ فددي نددل 

ا ن، النلسدن  اشسدالمي  ، وىدا لراستو علدش ال دالمالن     فه ا  تالى 
و عندددددى بدراسدددددد  المددددد اىإ الن   دددددد  االسدددددالمي  نالمعتدلدددددد  وانخدددددداع ة 

هددا، نثيدد ة فيوإل ا يدد   والخدداراج والدد وافي وال دديع ، وىندداك نتددإ عصدد    
الت ا ي  فعىمها  الملل والنحدل  لل ه سدتاني،  والند ق بدين الند ق   فعما
فهندداك نتددإ نثيدد ة إىمهددا مددا نتبددو العصدد    إمددا و بددن حدددم انندلسددي، ال

 ال ي  محمد إبازى ة والدنتار محمد عمارة و ي ىش نثي .

  اٌنيب حمّذاٌنيب حمّذ  --8181

  ؟؟ّذّذِٓ ىٌ اٌنجَ حمِٓ ىٌ اٌنجَ حم
ــخ: ــخ:اإلعبثـ النبدددي محمدددد ىدددا ربدددل ع بدددي مدددن  بيلددد  بندددي ىاخدددش   اإلعبثـ
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 682ونسإ الى  بيلد   د  و ونداناا  سد نان بم د  التدى ولدد بهدا عدام 
ميالل ددددا ، و نتهددددي نسددددبو الددددى نبددددي اهلل اسددددماعيل ابددددن نبددددي اهلل ابدددد اىيش 
الخليل، و د إليتش في ص  ه حيث إلافي إباه وإمو حامل بو بست  إخده ، 

سددناا ، وننلددو بددده عبدددالمطلإ  7وإلافيدد  إمددو و ددد بلددل مددن العمدد  
الدد   إلددافي عنددد بلا ددو  مدداني سددناا   ددش إلددالى إل بيتددو عمددو إبااالددإ، 

لاحي بعد بلا و إربعين سن  فصدع نم  اهلل وإ   فدي إلبليدل وندل عليو ا
بددو اشسددالم فددي الجد دد ة الع بيدد  نلهددا،  ددش  رسددال  اهلل حتددى ن دد  اهلل 

 انتقل الى ال فيق انعلى وإنمل رسالتو  لناؤه وإصحابو.

  ٔمذ اإلعالَ ًٔجْؤمذ اإلعالَ ًٔجْو  --8181

وْف ديىٓ ٌؾخـ أْ ّنزمذ اإلعالَ أً اٌنجَ حمّذ وْف ديىٓ ٌؾخـ أْ ّنزمذ اإلعالَ أً اٌنجَ حمّذ 
أً الىٌرْو دًْ أْ ّنَش ئٌْو ٍَّ أٔو أً الىٌرْو دًْ أْ ّنَش ئٌْو ٍَّ أٔو ثيشّمخ أوبدديْخ ثيشّمخ أوبدديْخ 

  فْزْشك ٌٍْنف أً ٌٍمزً؟فْزْشك ٌٍْنف أً ٌٍمزً؟أعبء ٌنجْو أعبء ٌنجْو ٍَّ اإلعالَ أً ٍَّ اإلعالَ أً هتغُ هتغُ 
ــخ: ــخ:اإلعبثـ الددد    نب دددي علدددى إ  نا دددد لإلسدددالم إو ل يددد ه إو ن   اإلعبثـ

رإ  إن  تبدد  المددنهب الما دداعي فددي ذلددة، فيتجدد ل إوال  مددن الهدداإ وال 
وانصداف و قلبدو  تخد  ح مدا  مسدبقا   بدل لراسدتو، و ددرس انمد  بحيددة 

على ناف  وباىو و خد ج باشسدتنتاج العلمدي الصدحيهلل الد   إلهد دو اليدو 
المالح ددا  العلميدد  بعيدددا  عددن انىدداار والعصددبي ، و دد ن  المحاسددن مدد  
المسدداوق ان ناندد  ىندداك مسدداوق، و عدد   فددي لسددانو إو فددي  لمددو عددن 
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ان، السدددإ  إو ال دددتش إو التجددد  هلل إو اشلعدددار بالباادددل إو الددددور والبهتددد
فالنا د ال    تبد  ىد ه انصدال   عت دد ب إ دو وال  ن د  عليدو إحدد، وىنداك 
إمثل  نثي ة له الر من المست د  ين والنالسدن  انوروبيدين الد  ن اإلخد وا 
 ى ا النهب ا  قا  لهش وإصدروا نتايب لراساإلهش وإلقبلها الجمي  منهش.

 

  اٌغريح اإلعالِْخاٌغريح اإلعالِْخ  --8888

ّنَش ئٌْو ادلغٌٍّْ ّنَش ئٌْو ادلغٌٍّْ أٍ روش حملّذ أً هلل أٍ روش حملّذ أً هلل   ّنذّنذ  دلبرادلبرا
  ؟؟  ثبٌغخثبٌغخحبغبعْخ حبغبعْخ و و ٍَّ أٔو هتغّب ٍَّ اإلعالَ ًّأخزًٍَّٔ أٔو هتغّب ٍَّ اإلعالَ ًّأخزًٔ

 اإلعبثخ:اإلعبثخ:
ال  ن   المسلمان الدى ذند  اهلل إو محمدد ب يد ة وحساسدي  اال اذا   

 .نان  صاحإ ذلة إلهجما عنينا  بدون مب ر 
اسدددددتهدارا  بالحجددددد ة إو اشسدددددخ    إو اذا ندددددان الحدددددد ث بقصدددددد ال

 ان إ  مسلش   ار اذا حدل ذلة.، فاشلهي  إو بالنبي 
وىدد ا لإس الب دد  بميعددا  فددي نددل إحدداالهش واذا نددان الندد ل العددال  
فددي إ  لولدد   تعصددإ و هدديب وربمددا  خدد ج عددن خددعاره اذا إلحدددل إحددد 
عن إبيو إو عن إمو إو لولتدو إو مااندو فمدا بدال ش بمدن  تحددل ب د  إو 
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 سار عن إرنان عقيدإلو.

  اٌشعً ًادلشأحاٌشعً ًادلشأح  --8383

      آّخآّخاٌمشآْ وٍّخ ) سعً ( فَ اٌمشآْ وٍّخ ) سعً ( فَ   دلبر اعزخذَدلبر اعزخذَ       

                             ((44  )األؽضاة)؟ ؟ ححٍّشأٍّشأًٌٌمل ّؾش ًمل ّؾش   األؽضاة  
بدد إ إسدلاس القدد آن علدى الت ليددإ إ  إن ال الدإ فددي  اإلعبثـخ: اإلعبثـخ: 

إسدددلاس القددد آن ىدددا مخاابددد  ال بدددل والمددد إة فدددي  طددداس واحدددد مابدددو 
بعدل القاامد   فدي الت ليد  وإن اهلل  لل بل .. وان نانا معا    ت نان

لل بدددال علدددى النسدددار، إ  إن ال بدددال  نب دددي إن  تعلمددداا  دددش   عل مددداا مدددن 
 قدال فدي السديدة مد  ش وىدي   عالانهش من النسار، ول لة نجدد اهلل 

 ام إة:

                         
                       

         23  التح  ش 

ولددش  قددل مددن "القانتددا " مدد  إن المدد نار فددي ال تدداس امدد إة ب  ددا  
علدددى إسدددلاس الت ليدددإ الددد   بددد إ عليدددو إسدددلاس القددد آن ال ددد  ش فدددي 

 الخطاس.
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  اٌضبٌشاٌضبٌش  احلٌاساحلٌاس

  ؽٌاس ؽٌي أزؾبس اإلعالَؽٌاس ؽٌي أزؾبس اإلعالَ
  

  

    ّاللخ ادلغٍّني ثغريىُّاللخ ادلغٍّني ثغريىُ
  اجلضّخاجلضّخ  

  ئٔزؾبس اإلعالَئٔزؾبس اإلعالَ
  منٌ اإلعالَمنٌ اإلعالَ

  ئّزنبق اٌغٌد ٌإلعالَئّزنبق اٌغٌد ٌإلعالَ
  اإلعالَ ًاٌْبملاإلعالَ ًاٌْبمل  



 الفصل األول  

  ((1111))    ئٔزؾبس اإلعالَ    ئٔزؾبس اإلعالَ      ؽٌيؽٌي  : ؽٌاس: ؽٌاس  اٌضبٌشاٌضبٌشاحلٌاس احلٌاس 

  ؽش اإلعالَ ٍَّ اٌزفٌقؽش اإلعالَ ٍَّ اٌزفٌق
  اإلعالَ دّٓ اٌغالَاإلعالَ دّٓ اٌغالَ

  ًفف اإلٌوًفف اإلٌو
  اٌذٌّح ئىل اإلعالَاٌذٌّح ئىل اإلعالَ
  سغجخ اخلري ٌٍْبملسغجخ اخلري ٌٍْبمل
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  ّاللخ ادلغٍّني ثغريىُّاللخ ادلغٍّني ثغريىُ  --8484
اٌزّٓ ال اٌزّٓ ال ىً ّأِش اإلعالَ أرجبّو ثبٌمنبء ٍَّ اٌجؾش ىً ّأِش اإلعالَ أرجبّو ثبٌمنبء ٍَّ اٌجؾش 

  ّإِنٌْ ثبٌنجَ حمّذ؟ّإِنٌْ ثبٌنجَ حمّذ؟
ىدددد ه لعددداإ  يدددد  صددددحيح  ومددددن  عددددد عيها إو  سددددا ها  اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

ف لة  دل على بهلدو بحقدايق اشسدالم فدان اشسدالم  دعم  إإلباعدو باإلبداع 
 انسلاس الطيإ في القال والتعامل م  الناس إبمعين فيقال إلعالى:

               94  س إ  بمي  العالمينوالنا ،البق ة. 
 :ان وبدددد  دددعم  باحسدددان الجددددال فيقدددالوحتدددى فدددي حالددد  الجددددال 

                                   57   العن با. 

إن   دددان لددد لة إمدددا بالنسدددب  للدددد ال فدددي الدددد ن فدددان اهلل   دددت ط 
 : ن اه في ذلة فيقال إلعالىبنارا  على ارالة ح ة ور ب  و نهى عن اش 

              367 ، و قال حتى للنبي  البق ة: 

                           ::  انن . 

ولددددش  حدددددل فددددي التددددار   نلددددو حال دددد  واحدددددة إلدددددل علددددى اندددد اه 
علدى الدد ال فدي ل دن  المسلمين ل بل إو امد إة فدي إ  زمدان إو م دان

 . لةلإو استخدام العن   اهلل 
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اشسددالم انسددن الاايدددة للعال ددا  بددين المسددلمين وإىددل رإلددإ  بددل
عبددالإلهش وممارسدد  لور ح  دد  بنددار  الدداان علددىخدد نار الددد انا  ان دد إ 

خددعاي  ل ددنهش وا تيددار الن ددام اننسددإ لحيدداإلهش بدددون إلددد ل المسددلمين 
 قجدددان فدددىن لهدددش   جددداإلهش الددد  ن  فدددي خدددنانهش، بدددل  قددد  اشسدددالم بدددع

 . الفاإلهش على وفق إل   عاإلهش
 ومدددا زال العهدددد الددد   نتبدددو إميددد  المددد منين عمددد  بدددن الخطددداس 

نىدددل بيددد  المقددددس   ددد  نة فدددي ببدددين التدددار   إل دددهد لإلسدددالم بحسدددن 
 ال عا   والعنا   نإلباع الد انا  ان  إ في بالل المسلمين.

  
 اجلضّخ -85

اجلضّخ ( اٌزَ ّذفْيب غري ادلغٍُ  ِب ِمذاس اٌنشّجخ )
  ب جيٌص لزٍَ؟ٌٍّغٍّني ًىً ئرا سفنذ أٔب دفْي

الجد ددد  ىدددي مبلدددل مدددن المدددال ندددان  دددااز  ل ندددار  دفعدددو  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:
ال باس سنا ا  ن ي  عدم انجمامهش للجيو وانخ ااهش فدي الددفاع عدن 
الدبالل، إمدا اذا اخدت ك ال داس فدي الجديو و دام بمهمتدو فدي الددفاع عدن 

بالل نما في عص نا ا ن فيعنى من الجد   نهاييا ، إمدا الصد ار والنسدار ال
 وال ياخ فلين عليهش بد    ط.
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  ئٔزؾبس اإلعالَئٔزؾبس اإلعالَ  --8686

فَ آعْب فَ آعْب خقٌفب خقٌفب ًًوْف أزؾش دّٓ اإلعالَ ؟ وْف أزؾش دّٓ اإلعالَ ؟ 
  ًأفشّمْب ؟ًأفشّمْب ؟

ــخ: ــخ:اإلعبث عددن ا  ددق التجددار الدد  ن بدداباا إف  قيددا  انت دد  اشسددالم اإلعبث
ان الدددبالل انصدددليين بحسدددن و دددد إعجدددإ سددد للتجدددارة، وآسددديا وإوروبدددا 

إ ال هش وإمانتهش وبميل إلعامالإلهش فسعلاىش عن ذلة ف ان ذلدة ىدا 
للدددد ال فدددي اشسدددالم لمدددا رإوه فدددي إىلدددو مدددن ورىش سدددبإ ان ددد ات صدددد

بميل ان الق وع يش الصنا ، ونان ذلة سببا  في ن د  اشسدالم فدي 
هنددددددد إنبدددددد  الدددددددول اشسددددددالمي  ا ن نعندونيسدددددديا وماليد ددددددا والصددددددين وال

وبانسددتان وإف انسددتان والجمهار ددا  ال وسددي  ونددل لول وسددط وبندداس 
 إف  قيا.

  
  منٌ اإلعالَمنٌ اإلعالَ  --  8787  

  أزؾبسا فَ اٌْبمل آْ؟أزؾبسا فَ اٌْبمل آْ؟  دلبرا فبس اإلعالَ أوضش األدّبْدلبرا فبس اإلعالَ أوضش األدّبْ
 صار اشسالم إنث  انل ان نماا  وانت ارا  ا ن ننو: اإلعبثخ:اإلعبثخ:

 اىينو.حجتو وصدق ب   ة خااإ العقل و تقبلو العقل السليش بقا  .2
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 دعاا الدى التداازن بالعمدل للددنيا والسدعي لآل د ة فيجعدل المنتسدإ  .3
 اليو  جم  بين الحسنيين.

 دددعاا الددى ن دد  المحبدد  والمددالة والايددام بددين الندداس بميعددا  وخددعاره  .4
 "السالم لجمي  اننام".

  تاافق اشسالم م  نل المختارا  العلمي  الحد ث  و تاافق معها.  .5

نف ال وانس  والجماعا  على السلاك السا   بني اشسالم حياة ا .6
بددالقيش التددى  بثهددا بيددنهش ممددا  جعددل حيدداة معتنقيددو بميعددا  حيدداة ايبدد  

 ىانن  سعيدة.

  
  ئّزنبق اٌغٌد اإلعالَئّزنبق اٌغٌد اإلعالَ  --8888

ىً ىً ًًدلبرا جنذ اٌىضري ِٓ اٌغٌد ّْزنمٌْ اإلعالَ؟ دلبرا جنذ اٌىضري ِٓ اٌغٌد ّْزنمٌْ اإلعالَ؟ 
  عبىُ اإلعالَ فَ اٌمنبء ٍَّ ٍبىشح اٌْجٌدّخ؟عبىُ اإلعالَ فَ اٌمنبء ٍَّ ٍبىشح اٌْجٌدّخ؟

السال اشسدالم نندو الدد ن الاحيدد الد    عتنق نثي  من  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
 د ل الناارق بين الب   بسبإ الجنن إو اللان إو الثد ار و يد ه، حيدث 

 بعل المقياس الاحيدد للتن  د  بدين الب د  ىدا التقداإ  دال إلعدالى:   
                  24  الحجددددددددددددد ا  ، و دددددددددددددال: 

َب إٌابُس أ} }  َب إٌابُس أ٠َب  ٠َُّٙ ََ   ٠َب  ٠َُّٙ َ  ََ َ  ََ  ََ اِرنٌ، أ  َ َٚ  َُ ْا  َثنبُو يِ َٚ اِرنٌ، أ  َٚ  َُ ثُىن ََ ْا  ََ  يِ  ََ اِرنٌ، أ  َ َٚ  َُ ْا  َثنبُو يِ َٚ اِرنٌ، أ  َٚ  َُ ثُىن ََ ْا   يِ

 ََ َٚ ٟل أ  ٟل َػٍَننٝ َػَ ثنن نن ِّ ََ ٌَِؼَ  َٚ ٟل أ  نن ِّ ٟل َػٍَننٝ  ََػَ  ًَ ٌَِؼَ ثنن ََ فََعنن َٚ ٟل أ  ٟل َػٍَننٝ َػَ ثنن نن ِّ ََ ٌَِؼَ  َٚ ٟل أ  نن ِّ ٟل َػٍَننٝ  ََػَ  ًَ ٌَِؼَ ثنن فََعنن
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ٜ َٛ َا ثبٌزاَم َ  أ يِ َّ َد َػٍَٝ  ََر َٛ ََ  ََس َٚ َد أ  َٛ َ  َػٍَٝ  ََس َّ ِْٜلََر َٛ َا ثبٌزاَم َ  أ يِ َّ َد َػٍَٝ  ََر َٛ ََ  ََس َٚ َد أ  َٛ َ  َػٍَٝ  ََس َّ {{  ِْلََر
5 . 

سدعى لتح  د  العبيدد وبعدل ذلدة فاشسالم ىدا إول ل دن ندالإ بدل و 
من بمل  إل   عاإلو فجعل ننارة ال هدار ونندارة اليمدين عتدق ر بد ، وبعدل  
ننارة اشفطار في رمجان  اما  ب ي  عد ر خد عي عتدق ر بد ، وى د ا سدن  
اشسالم في إل د  عاإلو مدا بدو  تحد ر اشنسدان مدن الد ق والعبال د  ... ىد ا 

واة التامددددد  فدددددي الحقددددداق الدددددى باندددددإ إن اشسدددددالم  ددددددعاا الدددددى المسدددددا
والااببدا  بددين بميدد  الب د ، و قدديش العدالدد  التامد  بددين بميدد  إإلباعددو ال 
 حابي ال د    ل د فو وال  تد ك ذا الجداه لجاىدو بدل ال دل إمدام القدانان 

دد   سعد ع ع ن امند عإعة  ساار، و  ني في ىد ا إن إلعلدش إندو عنددما  النبدى ف دي ععهن
  ِ  ددا ا لعددى إ م هع ددا  ، فدعنعددد عع  دعان ددن ع انعو  ،  عددالع ع دد نوعة  : فدعلعم  تع ن ددامع ع بنددن  زع نددد   عسن سع

و  رعس ال  الل و   ا إلدعلعا نع وعبن  :  فدعقعالع  نعل معو  إ سعامع   ف يهع
خُ   اَسزََغفَِ  ٌِٟ   }} َِ ِ أ لَبَي  َُسب َٓ ُرُ،ِٚد َّللاا ِِ ِٕٟ فِٟ َر،ل  ُّ خُ   اَسزََغفَِ  ٌِٟ  َرَُىٍح َِ ِ أ لَبَي  َُسب َٓ ُرُ،ِٚد َّللاا ِِ ِٕٟ فِٟ َر،ل  ُّ  َرَُىٍح

ب َوب ّا ِ أ فٍََ ُسَٛي َّللاا ََ ب َوب٠َب  ّا ِ أ فٍََ ُسَٛي َّللاا ََ ِ َخِط١جًب فَأََصَٕٝ ٠َب  ُسُٛي َّللاا ََ  ََ ُّٟ لَب ٌََؼِش ِ َخِط١جًب فَأََصَٕٝ َْ ا ُسُٛي َّللاا ََ  ََ ُّٟ لَب ٌََؼِش َْ ا

ٍَََ٘ه إٌابَس  ب  َ َّ ب ثََؼُ، أ فَإِٔا ِا ُا لَبَي   "  َ ٍَُُ٘ٗ أ صُ َ  َٛ ب ُ٘ َّ ِ ثِ ٍَََ٘ه إٌابَس َػٍَٝ َّللاا ب  َ َّ ب ثََؼُ، أ فَإِٔا ِا ُا لَبَي   "  َ ٍَُُ٘ٗ أ صُ َ  َٛ ب ُ٘ َّ ِ ثِ َػٍَٝ َّللاا

يَِذا َسَ َق  َٚ ُُ اٌشاِ ٠ُف رََ ُوُٖٛ أ  ِٙ َُ َوبُٔٛا يَِذا َسَ َق ف١ِ ُ َُ  َٔٙا يَِذا َسَ َق لََجٍَُى َٚ ُُ اٌشاِ ٠ُف رََ ُوُٖٛ أ  ِٙ َُ َوبُٔٛا يَِذا َسَ َق ف١ِ ُ َُ  َٔٙا لََجٍَُى

ِؼ١ ُُ اٌعا ِٙ ِؼ١ف١ِ ُُ اٌعا ِٙ ْا ف١ِ َ  َٛ ٌَ ِٖ ٍ، ث١َِِ، ّا َح ُِ اٌاِذٞ ََٔفُس  َٚ ٌََح،ا أ  ِٗ ا ٛا َػ١ٍََ ُِ ْا ُف  َلَب َ  َٛ ٌَ ِٖ ٍ، ث١َِِ، ّا َح ُِ اٌاِذٞ ََٔفُس  َٚ ٌََح،ا أ  ِٗ ا ٛا َػ١ٍََ ُِ ُف  َلَب

ٍ، َسَ لََذ ٌَمَطََؼُذ ٠ََ،َ٘ب ّا َح ُِ ََٕذ  خَ ثِ َّ ٍ، َسَ لََذ ٌَمَطََؼُذ ٠ََ،َ٘بفَبِغ ّا َح ُِ ََٕذ  خَ ثِ َّ {{  فَبِغ
6 

                                                 
 .رواه اإلمام أحمد عن أبً نضرة  4

 .رواه البخارى فً صحٌحه عن عروة بن الزبٌر  5
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  اإلعالَ ًاٌْبملاإلعالَ ًاٌْبمل  --8989
  ؟؟ىً عْؾىُ اإلعالَ اٌْبملىً عْؾىُ اإلعالَ اٌْبمل

ان ال يدد  العددالش نلددو  وومباليدد دديش اشسددالمي سددتح ش  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
لن ددد  النجددديل  وان دددالق ال   مددد  اليهدددا ن الحابددد  فدددي إمدددالعدددالش  نن

والقجدار علدى الحدد وس والمنازعدا  وال د  وال ز لدد  مدن العدالش نلددو، وال 
 ددتش ذلددة اال بمددا إإلددى بددو اشسدددالم واذا إلددش ذلددة عدداش العددالش نلددو فدددي 
سددددعالة وىنددددارة وسددددالم وويددددام، إمددددا الح ددددش بمعنددددى السددددلط  والجيدددداش 

 ي  وممتل ا  ال ي  فه ا إمد   تندافى والح وس واالستيالر على إرض ال
مدددد  سددددماح  وانسدددداني  ورحمدددد  اشسددددالم، بددددل ان الحدددد س فددددي اشسددددالم 
ف  د  للددفاع عدن الدننن وليسد  لإلعتددار علدى ال يد  نمدا  نعدل  يد  

 المسلمين.
  

  ؽش اإلعالَ ٍَّ اٌزفٌقؽش اإلعالَ ٍَّ اٌزفٌق  --3131

  ِب آّبد اٌمشآْ اٌزَ رٍيُ اإلٔغبْ ًحتضو ٍَّ اٌزفٌق؟ِب آّبد اٌمشآْ اٌزَ رٍيُ اإلٔغبْ ًحتضو ٍَّ اٌزفٌق؟
لقدد آن إللهددش اشنسددان وإلحثددو علددى التنددداق نددل آ ددا  ا اإلعبثــخ: اإلعبثــخ: 

ل ددن اذا لددش  سددتط  اشنسددان ان دد  بهددا نلهددا فيسددتطي  ان دد  ببعجددها 
إن   د ر المد ر لومدا  لنبيدو  و ي  ما نحبد ه فدي ذلدة مدا  دال اهلل 

   ددددال اهلل إلعدددددالى:               225 ، ال ددددد ت : وسدددددارة  اددددو 
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                  . 

  اإلعالَ دّٓ اٌغالَاإلعالَ دّٓ اٌغالَ  --3131
  ؟؟ََدلبرا ال ّْزمذ أوضش اٌنبط أْ اإلعالَ دّٓ عالدلبرا ال ّْزمذ أوضش اٌنبط أْ اإلعالَ دّٓ عال

السبإ في ى ه ال ايع  ىا القل  القليلد  الد  ن اعتنقداا  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
، منددو بدد ارىددا الن دد  ال دداذ الت نيدد   اشرىددابي ونسددباه الددى اشسددالم و 

مد  اشسدالم، إلماما   ىي إلتنافىو إن إعمالهش باسش اشسالم  وال عى ى الر
و دددد إلبددد إ المسدددلمان العقدددالر مدددنهش ول دددن الحا دددد ن والمتعصدددبين مدددن 
ا  دددددد  ن  سددددددت لان إفعددددددال ىدددددد ه الثلدددددد  فددددددي الت ددددددني  علددددددى اشسددددددالم 
والمسددددلمين، و سددددخ  ون لدددد لة نددددل مددددا  مل ددددان مددددن وسددددايل اشعددددالم 

 واشإلصال الحد ث .
  

  ًفف اإلٌوًفف اإلٌو  --3838
نقٌؿ اإلعالِْخ ّؾبس نقٌؿ اإلعالِْخ ّؾبس دلبرا ّنغت اهلل ٌٍزوٌسح؟ ففِ وً اٌدلبرا ّنغت اهلل ٌٍزوٌسح؟ ففِ وً اٌ

  ئٌْو ٍَّ أٔو ىٌ ال ىِ ًأٔو ٌْظ ٌٌٌِدا ًال ًاٌذا ؟ئٌْو ٍَّ أٔو ىٌ ال ىِ ًأٔو ٌْظ ٌٌٌِدا ًال ًاٌذا ؟

 نما وص  ننسو في   آنو:   اهلل  اإلعبثخ:اإلعبثخ:            
                  4-5، ونمدددددا  دددددال عدددددن ننسدددددو  اش دددددالص: 
                           22 ، ووصنو في  ال ارإ
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"ندل مدا  طد  ببالدة ىالدة تدو،  يل:الق آن ىا إلق  إ لنعتو ولدين حقيق
ل ن لما ندان  طداس القد آن لل بدل والمد إة معدا   .ذلة" ي  واهلل إلعالى 

 م ددي علددى نسددق الت ليددإ، ف ل ددإ ال بددال علددى النسددار نن ال بددل ىددا 
 انصدددددددل فدددددددي  دددددددال اهلل إلعدددددددالى:                       

                           2 ، فخاادددددإ اهلل إلعدددددالى  النسددددار
  علش إنهش عابدون عما ورار ذلة. الخلق عن ذاإلو بما  ع فان ننو 

  
  اٌذٌّح ئىل اإلعالَاٌذٌّح ئىل اإلعالَ  --3333

   اإلعالَ؟ اإلعالَ؟ىلىلغريه ئغريه ئدلبرا حيبًي وً ِغٍُ ألبثٍو حتًٌّ دلبرا حيبًي وً ِغٍُ ألبثٍو حتًٌّ 
ئلنبِّ ئلنبِّ أؽذ أؽذ   حيبًيحيبًي  ِٓ أدّبْ خمزٍفخ ًملِٓ أدّبْ خمزٍفخ ًمل  فمذ لبثٍذ أٔبعب فمذ لبثٍذ أٔبعب 

  ؟؟ِٓ أًاِش اٌذِّٓٓ أًاِش اٌذّٓ  ! فيً ىزا! فيً ىزاحمريحمري  ًىزا أِشًٌىزا أِشٌ  ،،مبْزمذاهتُمبْزمذاهتُ
عنددددما إلدددد ل ب اخددد  اش مدددان  لدددإ ال بدددل المسدددلش  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:

 . حن بالعط  والحنان نحا ا اانو في الب     إبمعين
القلبيدد  والحيدداة الهانندد   وعندددما   ددع  بالسدد ين  الننسددي  والطمعنيندد 

انس    والت افل والتعاون اشبتماعي و  إ  ي ه مدن بندي الب د   عدانان 
مدن القال ددل الننسددي  والتددع ي ا  العصدبي  والتدداإل ا  ال ىنيدد  والخالفددا  
والم دداحنا  االبتماعيددد    دددنق علدددى ا ااندددو فدددي الب ددد    فيحددداول إن 

ل وب دي وند ه الدى عددالش  خد بهش ممدا ىدش فيدو مدن إنانيد  وإحقدال وإحسدا
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 ... المحب  والمالة واش ثار والعط  والحنان
وال   ددددان ذلددددة اال اذا انتقلدددداا للد اندددد  اشسددددالمي  ليتمتعدددداا بهدددد ه 
المدا ددا و حصددلاا علددى ىدد ه الندداارق، فيدددعاىش الددى اشسددالم ر بدد  فددي 

بدال اند اه ..... ذلة الخي  وى ا الايدام والددعاة إل دان إل  يبدا  وإل دا قا  
 وال اببار. ....  وال إل ىيإ ... ..

  
  سغجخ اخلري ٌٍْبملسغجخ اخلري ٌٍْبمل  --3434

  أً ثبٌمٌح؟أً ثبٌمٌح؟  إلعالَ عٍّْب إلعالَ عٍّْب ٌٌاٌْبمل اٌْبمل   دلبرا ّشّذ ادلغٌٍّْ حتًٌّدلبرا ّشّذ ادلغٌٍّْ حتًٌّ
 .ى ه لعاإ  ي  صحيح  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

ف مددا إلحددد نا فددي السدد ال السددابق فددان المسددلمين    دددون الب دد     
  وحددإ نلهددا إسدد ة واحدددة إلسدديط  عليهددا  دديش الح  دد  والمسدداواة والعدالدد

الخي  والتعاون وعمل الب ، في ان في ذلة سعالة الب   بميعا  وانهدار 
النداعا  بين الدول والخالفا  بدين ال دعاس وانتهدار الحد وس بال ليد  
والمقااعددددددا ، وإل ددددددان انرض نلهددددددا نبلدددددددة واحدددددددة  تااصددددددل إىلهددددددا 

 .و تباللان المناف  فيما بينهش و تعاونان على إلحقيق الخي  لجميعهش
مدددا  يدددل مدددن إن اشسدددالم  سدددعى لإلنت دددار بدددين العدددالش بدددالح س إمدددا 

فه ا إم   ن  ه الاا   والتار  ، فلش  ثبد  إن اشسدالم  داض ح وبدا  اال 
اال خد عا  اشسدالم ال  سدمهلل بهدا لفاعا  عن إر و وإىلو وذو و، والحد س 
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 في حال  الدفاع عن الننن.
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آّخ اٌىشعَآّخ اٌىشعَ
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  اٌشاثِاٌشاثِ  احلٌاساحلٌاس

 ٌي ثْل ِضاّب اإلعالٌَي ثْل ِضاّب اإلعالَؽٌاس ؽؽٌاس ؽ
 
 
 

  فٌائذ اٌقْبَفٌائذ اٌقْبَ
  اإلعالَ ًاٌنفظاإلعالَ ًاٌنفظ  

  ؽْبح ادلغٍُ ًغريهؽْبح ادلغٍُ ًغريه
  ِقري اإلٔغبِْقري اإلٔغبْ

  اٌرتاثو األعشُ ّنذ ادلغٍّنياٌرتاثو األعشُ ّنذ ادلغٍّني
  ؽفبً اإلعالَ ٍَّ اٌرتاثو األعشُؽفبً اإلعالَ ٍَّ اٌرتاثو األعشُ
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  اٌٌالدح ِشرنياٌٌالدح ِشرني
  عش اخلٍكعش اخلٍك
  اٌذّٓاٌذّٓ

  احلْبح ادلمذعخاحلْبح ادلمذعخ  

  ادلغبًاح ًاٌْذيادلغبًاح ًاٌْذي
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  فٌائذ اٌقْبَفٌائذ اٌقْبَ  --3535
  َ ؟َ ؟ِب ِضاّب ًفٌائذ اٌقْبَ فَ اإلعالِب ِضاّب ًفٌائذ اٌقْبَ فَ اإلعال

 منها:نثي ة ، مدا ا وفاايد الصيام   اإلعبثخ:اإلعبثخ:
مدا دددا صددددحي : إلمدددتأل بهددددا نتدددإ انابددددار بدددعن اشمتندددداع عدددن الطعددددام  .2

وال  اس نهارا  لمددة خده  فدي العدام  نقدي المعددة، و صدني القلدإ، 
و جدددل ن ددااهما، و خنددي نسددإ المدداال ال  اييدد  التددى اذا إل ندد  

وال ليسدددددت ول  فدددددان ز الإلهدددددا إلسدددددبإ انمددددد اض نالسددددد   والجددددد ط
و ي ىا، و خني التاإل ا  فيتجمل الصايش بالس ين  والحلدش وسدع  

 الصدر.
مدا ددددا ابتماعيدددد : إلجتمدددد  انسدددد  حتمددددا  علددددى الطعددددام فددددي النطددددار  .3

والسدددحار و  دددع  ال ندددي بدددعلش الجددداع فيعطددد  علدددى النقيددد  فينمدددي 
 الصيام اشحساس با    ن و د د الت افل االبتماعي.

لصددايش الحقيقددي  صددام عددن ل ددا ال ددالم، وعددن مدا ددا إ ال يدد : نن ا .4
الددد ناس وا  دددام، وعدددن ال ددد  نلدددو ولوافعدددو وناازعدددو لفعددد  واحددددة، 

 و نماا عنده ال  ب  في الخي  لننسو ولجمي  من حالو.
ب ددددل علددددى العبددددالا  بطهددددارة ننددددن،  .5 مدا ددددا ا مانيدددد : نن الصددددايش  د قن

و  دددداع وصددددنار  لددددإ، فتنددددتعو روحددددو، و د ددددد خددددا و الددددى العددددالش 
، وىددد ا مدددا  جعلدددو انعلدددى، و تطلددد  لومدددا  الدددى القددد س مدددن اهلل 
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  سما بانسانيتو وروحانيتو على نل من حالو.

  اإلعالَ ًاٌنفظاإلعالَ ًاٌنفظ  --3636
ٍَّ اٌنفظ ّمْذ ؽشّزيب ًحيشِيب ٍَّ اٌنفظ ّمْذ ؽشّزيب ًحيشِيب   ىً اإلعالَ دّٓ لبطٍىً اإلعالَ دّٓ لبطٍ

  ِٓ اٌزّزِ ثبحلْبح؟ِٓ اٌزّزِ ثبحلْبح؟
نندو ال  دعم  بال ددة، وال  اافدق  اشسالم لين ل ن  اس اإلعبثخ:اإلعبثخ:
فددي إ  خدعن مددن ال ددنان، وال  قيدد الددننن ننددو ال  حددبن علدى الت دددل 

عنهددا ر باإلهددا وخددهااإلها، وانمددا  منعهددا مددن ممارسددتها بددالط ق التددى فيهددا 
 .إلع  ها للج ر وال   والسار وانم اض

فمدثال  إبددات اشسددالم للمدد ر  جددار خدهاإلو الجنسددي  ل ددن بعددل ذلددة 
حن دددا  للنسدددل و ندددا  علدددى الط  قددد  الحدددالل التدددى إلدددتش عدددن ا  دددق الددددواج 
لهدا نتيجد    دانوحن ا  لصح  انخخاص من انم اض ال ثي ة التى  تع  

 .ااعان العص اش دز إلعدل الممارسا  الجنسي  بال  ابط وإ ط ىا 
ندد لة عندددما  مندد  اشسددالم المسددلش مددن إلندداول الخمدد  فلأل دد ار 
ال ثيدد ة التددى إ بتهددا الطددإ لمددن  تناولهددا وإ ط ىددا إلدددمي  ال بددد وسددلإ 

 .ل مما  جعل إلص فا  اشنسان  ي  مسنال  بالم ةالعق
وندد لة عندددما مندد  المسددلش مددن إنددل لحددش الخند دد  نددان ذلددة نن 
ناع اللحش      في اشنسان، فالخند    نقد ال يد ة علدى إنثداه ولد ا فمدن 
 ددداوم علددى إنددل لحددش الخند دد  نجددده  نقددد ال يدد ة علددى زوبددو إو بنيددو، 

 .من  تناولان لحش الخند  وى ا مان اه وا حا ا ن في نل 
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وى  ا فان اشسالم لدش  جديق فدي بداس اال لح مد  عاليد  انت دنها 
العلش حد ثا  اذا إلاس  الم ر في ىد ا البداس بينمدا ال إل دان الحيداة سدا   

 وابيعي  اال اذا سار إ  ام ق على المنهب ال   رسمو اشسالم.

  
  ؽْبح ادلغٍُ ًغريهؽْبح ادلغٍُ ًغريه  --3737

  ؟؟ثغريهثغريهزنك اإلعالَ ًثني ؽْبرَ زنك اإلعالَ ًثني ؽْبرَ ِب اٌفشق ثني ؽْبرَ ًأٔب أِّب اٌفشق ثني ؽْبرَ ًأٔب أّ
اذا اعتنق الم ر اشسالم   ع  بالس ين  والطمعنين  ننو  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

 حددن إن لددو ربددا  االيددو بخيددد ه وبدد ه و ابهددو للمسددلة القددا ش والمدددنهب 
ال   ش ال    سي  عليدو، فيدنجهلل فدي حياإلدو و نداز بالسدعالة بعدد مماإلدو، 

ايدو فدي سد ال إ الحيداة ال  جدد إما ال   ال  عتنق اشسالم في ع  بعندو إل
لو لليال   هد و وال منقد ا   ع د  بيدده وال  داة  نيد  إلنديي عليدو السد ين  

 والطمعنين  وإلجعلو   ع  بالسعالة الننسي  والطمعنين  القلبي .

  
  ِقري اإلٔغبِْقري اإلٔغبْ  --3838

  ِب ِقري اإلٔغبْ؟ِب ِقري اإلٔغبْ؟
مصددي  اشنسددان ىددا الحصددال علددى النتيجدد  التددى بناىددا  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
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ه في حياإلدو الددنيا، فاشنسدان بعدد ماإلدو سديبعث فدي ملو وند  من سعيو وع
 ددددام  قدددددم فيددددو ن ددددنا  عددددن إعمالددددو وإفعالددددو التددددى فعلهددددا ادددداال م حلتددددو 
ت وان  ت صددره ونافدعه اهلل علدى   ِ الدنيا  ، فان نان  إعمالو  ي  ة ف  
ذلة بما  ناسبو في بن  النعيش، وان نان إسار في حق ننسو وإسار الدى 

عددد المحانمدد  اشلهيدد  بمددا  ناسددإ ب مددو فددي بهددنش وبددنن  يدد ه عا ددإ ب
 المصي .

  
  اٌرتاثو األعشُ ّنذ ادلغٍّنياٌرتاثو األعشُ ّنذ ادلغٍّني  --3939

  اٌرتاثو األعشٍ ّنذ ادلغٍّني؟اٌرتاثو األعشٍ ّنذ ادلغٍّني؟  ِب عشُِّب عشُّ
س  الت ابط انس   بدين المسدلمين ىدا التاصدي  اشلهيد   اإلعبثخ:اإلعبثخ:

بددددالب  لألبددددا ن، وبالعنا دددد  بانانددددال، وللدددددوج باعطدددداره الحددددق الاابددددإ 
للدوبدد  بقيامهددا بحقدداق زوبهددا، و ددد إنددد اشسددالم علددى ىدد ه لدوبتددو، و 

 الحقاق والااببا  إلعنيدا  خد دا  حتى إنو في ا  ا  التى إمد  اهلل 
فيها بتاحيده وعبالإلو ربط ذلة باشحسان والب  الى الاالد ن ومن ذلة 

   الدددددددددددددددو إلعدددددددددددددددالى:                             
        34  وبعدل اهلل  ، اشسد ار ا  مق وندده ل دال الجند  بدل ور دا 

َسنَطػُ } }  :ب  ا الاالد ن فقدال  َٚ اٌِنِ، أ  َٛ ٌَ ََِظب ا ةح فِٟ  َسنَطػُ ََِظب اٌ ا َٚ اٌِنِ، أ  َٛ ٌَ ََِظب ا ةح فِٟ  ََِظب اٌ ا
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اٌِنننن،ِ  َٛ ٌَ ةح فِننننٟ َسننننَطِػ ا اٌِنننن،ِ اٌنننن ا َٛ ٌَ ةح فِننننٟ َسننننَطِػ ا {{اٌنننن ا
77
َِ } }  و ددددال:أأ ٌََ ٕاننننخُ رََحننننَذ  ََلننننَ،ا َِ ا ٌََ ٕاننننخُ رََحننننَذ  ََلننننَ،ا ا

ِاَٙبدِ  ِاَٙبدِ اْلُ {{اْلُ
88. 

  رتاثو األعشُرتاثو األعشُؽفبً اإلعالَ ٍَّ اٌؽفبً اإلعالَ ٍَّ اٌ  --4141
  عشٍ؟عشٍ؟وْف حيبفٌ اإلعالَ ٍَّ اٌرتاثو األوْف حيبفٌ اإلعالَ ٍَّ اٌرتاثو األ

  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
 حدددافا اشسدددالم علدددى التددد ابط انسددد   بدددعن بعدددل فدددي إل ددد  عاإلو  

حقا ا   اناني  ل ل إف ال انس ة نحدا بعجدهش الدبعي، فداذا  صد  واحدد 
منهش في ى ه الحقاق عامدا  متعمدا  إلدمدو القدانان بتننيد  ىد ه الحقداق 

قاب  القاناني  فجال عن العقاب  االبتماعي ، وىي ن د ا  واال إلع ض للع
اشزلرار واشحتقددار التددى إلحصددل مددن المحيطددين بددو فددي المجتمدد  والتددى 

 .ربما   ان إلع ي ىا إبلل وإخد إلع ي ا  من العقاب  القاناني 
ىدد ا  يدد  الاصددا ا ال ثيدد ة فددي ا  ددا  الق آنيدد  وانحال ددث النبا دد ، 

فددي ىدد ا البدداس  جعددل إإلباعددو  لتدمددان بمددا  وبددار اشسددالم بعصددل إصدديل
ب } } :  طلإ منهش في الحقاق العايلي  وىا  الدو  َّ ب ِشَئَذ َو َّ َٓ َو ب فَُى َّ ب ِشَئَذ َو َّ َٓ َو فَُى

 ُْ ُٓ رُننَ،ا ُْ رَنِ،٠ ُٓ رُننَ،ا {{  رَنِ،٠
فاشنسددان الد    حدإ إن  ب دد ه إبنداره عليددو ببد  والد ددو،  9

واشنسددان الدد      ددد إن  طيددل اهلل عمدد ه و اسدد  لددو رز ددو عليددو إن  صددل 
                                                 

 .رواه الترمذي وابن حبان عن عبدهللا بن عمرو  6

 .مسند الشهاب عن أنس بن مالك  7

 رواه أبونعٌم فً معرفة الصحابة والزهد الكبٌر للبٌهقً. 8
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نأَ ٌَنُٗ   }} : رحمو  ال  ََ َٕ ُ٠ َٚ ِٗ أ  َ ََِهلِن نػَ ٌَنُٗ فِنٟ  ََ َْ ٠َُج َ  ُٖ َٓ َسن ا نأَ ٌَنُٗ َِ ََ َٕ ُ٠ َٚ ِٗ أ  َ ََِهلِن نػَ ٌَنُٗ فِنٟ  ََ َْ ٠َُج َ  ُٖ َٓ َسن ا َِ
 ُٗ َّ ِر ََ  ًَ ١ٍََِص ِٖ أ فَ ُٗ فِٟ  َصَِ  َّ ِر ََ  ًَ ١ٍََِص ِٖ أ فَ {{  فِٟ  َصَِ 

:. 

  اٌٌالدح ِشرنياٌٌالدح ِشرني  --4141

  وْف ديىٓ ٌإلٔغبْ أْ ٌٌّذ ِشح أخشٍ؟وْف ديىٓ ٌإلٔغبْ أْ ٌٌّذ ِشح أخشٍ؟

ــخ: ــخ:اإلعبثـ ىددد ا السددد ال ربمدددا  سدددتند الدددى مدددا نسدددإ الدددى السددديد  اإلعبثـ
لدش  الدد مد إلين ،  المسيهلل عليو السالم في  الو:  لن  لب المل ا  مدن
 :وىدد ا ان دد   طابقددو فددي المعنددى لون اللنددا  الددو إلعددالى          

                                 233  اننعام 

ى ا  عني إن من إرال اشاالع علدى إنداار عدالش المل دا  وىدا فدي 
الندداازع ال ددهااني  فددي ننسددو ن ددهاة الجددنن  عددالش الدددنيا عليددو إن  ننددي

وخهاة الطعام وخهاة ال  اس وخهاة النام وخدهاة الجداه وخدهاة حدإ 
المال و ي ىا من ال هاا  التى إلجعل اشنسان متعلقدا  بدانناان عاخدقا  
للنانيددددا  ال  سددددتطي  إن  ددددتخلم منهددددا، فدددداذا سددددما بهدددد ه ال ددددهاا  

هلل والمداوم  علدى الطاعدا  واستعاض عنها بالحإ هلل والحإ ل سال ا
وعمل الخي  والب  على الدوام اننتق رإلدق  لبدو واستجدار  عدين بصدي إلو 
وإلمتددد  ب ؤ ددد  إنددداار عدددالش المل دددا ، و  دددان نمدددن ولدددد مدددن بد دددد نن 
الطنل  بل ندول الحااس   هد عقإ واللإلدو إنداار المل دا  وال  حد م 

                                                 
 .أنس بن مالك رواه البخارى فً صحٌحه عن  9
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سددد  السدددم  مدددن ىددد ا الم دددهد اال عندددد نددددول الحدددااس وإلم ندددو فيهدددا حا
والبصددد  وال دددش واللمدددن والددد وق و ي ىدددا، فددداذا اسدددتعال ىددد ا الم دددهد 

   ان نما  يل " د ولد م إلين".

  عشُّ اخلٍكعشُّ اخلٍك  --4848
  نب؟نب؟مْمٍٍِِْدلبرا خُدلبرا خُ

  لقنا لح ش نثي ة ال إلعد منها: اإلعبثخ:اإلعبثخ:
لي هددد  فيندددا إلجليدددا  إسدددمار اهلل إلعدددالى حيدددث إلجلدددى علدددى إسدددماعنا  .2

البصدددي  فعبصددد نا، وإلجلدددى بالسدددمي  فسدددمعنا، وإلجلدددى علدددى عيانندددا ب
على إلسدنتنا بدالمت لش فنطقندا، وإل لمندا وإلجلدى علدى عقالندا بدالعليش 
فعلمندا، وإلجلدى علدى إبسدامنا بدالحي فاحتييندا وإلح نندا، و ي ىدا مدن 

 انسمار التى  جيق النطاق عن ذن ىا.
لبندي آلم علدى سداي  المخلا دا   لي ه  فينا س  إل   ش اهلل  .3

 : وى ا ما  دال فيدو سدبحانو                            
                                    
            81  اشس ار. 

بالاحدانيدددد  وندددد ن ه علددددى إالره ون دددد  ه علددددى نعمايددددو  لنقدددد  هلل  .4
 حدددددق عبالإلدددددو  دددددال إلعدددددالى: ونعبدددددده                  

        67   ال ار ا. 

إن نعم   انرض ونستخ ج  ي اإلهدا ونسدتنيد مدن ماارلىدا علدى وفدق  .5
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ونطبدددددق فيهدددددا العددددددل  توانصدددددال التدددددى و دددددعها لندددددا اهلل فدددددي خددددد  ع
 والمسدداواة  ددال إلعددالى                          72 

 ىال .

  :  بميعدددددا  إلحقيقدددددا  لقدددددال اهللالتعددددارف والتدددددآل  بدددددين الب ددددد .6      
                                      

          24 .  الحج ا 

  
  اٌذِّّٓاٌذِّّٓ  --4343

  ِب اٌذّٓ؟ِب اٌذّٓ؟
د ن ىدددا الن دددام الددد    دددن ش العال ددد  بدددين اشنسدددان الددد اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:

و القددو، والعال دد  بددين اشنسددان وإ يددو اشنسددان، و ددن ش مسددي ة اشنسددان 
 في انناان على ىد  إلتقبلو العقال السد دة وانف ال ال خيدة.

  
  احلْبح ادلمذعخاحلْبح ادلمذعخ  --4444

  وْف أّْؼ ؽْبح ِمذعخ؟وْف أّْؼ ؽْبح ِمذعخ؟
بدانبي  ندي  عديو اشنسدان حيداة مقدسد  عليدو إن  عد ف  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
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: بانإ النااىي: وىي انخيار التدى وىماالد ن ال   بار من عند اهلل، 
مددن ارإل ابهددا، وبانددإ انوامدد :  عددن فعلهددا وحدد ر النبددي  نهددى اهلل 

 بنعلها وإلنني ىا. وىي الت   عا  وانح ام التى إم  اهلل 
فددداذا باىدددد اشنسدددان ننسدددو وامتنددد  عدددن فعدددل المعاصدددي والندددااىي 

مدددا اسدددتطاع فعلدددو مدددن انوامددد  وابتهدددد  ددددر وسدددعو فدددي بميعهدددا، وفعدددل 
الطاعددددا  والق بددددا  إحيدددداه اهلل حيدددداة  دسددددي  حيددددث   ددددان فيهددددا إخددددبو 

   بالمالي   ال  ن  قال اهلل إلعالى في وص  حدالهش:        
                     7 . التح  ش 

  
  ادلغبًاح ًاٌْذيادلغبًاح ًاٌْذي  --4545

ديىٓ حتمْك ادلغبًاح ًاٌْذي ِِ اؽرتاَ اٌزّْض ديىٓ حتمْك ادلغبًاح ًاٌْذي ِِ اؽرتاَ اٌزّْض وْف وْف 
  ًاٌزفبًد ثني اٌمذساد اٌفشدّخ ٌإلٔغبْ؟ًاٌزفبًد ثني اٌمذساد اٌفشدّخ ٌإلٔغبْ؟

إلتحقددق المسدداواة فددي الحقدداق والااببددا  التددى إلت نددل  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
بها الدول  ل عا اىا، ولين معنى المسداواة إن  عطدى ال دل  سدطا  واحددا 

د علددى إو نصدديبا مت ددابها  مددن  يدد ا  ىدد ا البلددد، ول ددن  عطددى نددل واحدد
 دددر عطدداره وعلددى  دددر بهدداله وعلددى  دددر مددا  قدمددو لعملددو ولاانددو، إمددا 
العدالدد  فهددي النصددل فددي المنازعددا  والم دد ال  والخالفددا  واصدددار 
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انح ام نل على حسإ ب مدو ومدا ارإل بدو مدن عمدل، ال فد ق فدي ذلدة 
بدددين  ندددي وفقيددد  وال خددد    وو دددي ، وال إميددد  وحقيددد ، إ  لدددين ىنددداك 

ال لننددا  وال لطاايد  بددل ال دل إمددام الحدق والقددانان مجدامال  نفد ال و 
 ساار. وبه ا ال نجد إ  إلنا ي بين التميد وإلحقيق العدل والمساواة.
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  ((3232))    ؽٌي آدَ                ؽٌي آدَ                : ؽٌاس : ؽٌاس   اخلبِظاخلبِظاحلٌاس احلٌاس 

  

  اخلبِظاخلبِظ  احلٌاساحلٌاس
  ؽٌاس ؽٌي آدَؽٌاس ؽٌي آدَ

  
  
 

  أًي اٌجؾشأًي اٌجؾش
  مثٓ خيْئخ آدَمثٓ خيْئخ آدَ

  خشًط آدَ ِٓ اجلنخخشًط آدَ ِٓ اجلنخ
  األثنبء ًًصس آثبءاألثنبء ًًصس آثبء

  ادلغفشح ًاٌْذيادلغفشح ًاٌْذي  
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  أًي اٌجؾشأًي اٌجؾش  --4646
  ؟؟اء مهب أًي اٌجؾشاء مهب أًي اٌجؾشىً ؽمب وبْ آدَ ًؽٌىً ؽمب وبْ آدَ ًؽٌ

إ بدد  اننبيددار ونتددإ السددمار وىددش المصدددر الاحيددد فددي  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
ىدد ا انمدد  إن آلم وحدداار ىددش إول الب دد ، وإ  نددالم  يدد  ىدد ا لددين لددو 
مصددددر علمدددي وال عليدددو لليدددل عملدددي إو ب ىدددان عقلدددي  قبلدددو و ستسدددي و 

 العقل السا  الب   .
  

  مثٓ خيْئخ آدَمثٓ خيْئخ آدَ  --4747

  خ آدَ؟خ آدَ؟ىً دفْذ اٌجؾشّخ مثٓ خيْئىً دفْذ اٌجؾشّخ مثٓ خيْئ
ىدددد ه ن دددد ة لونيدددد  رللىددددا بعددددي المنتسددددبين للددددد انا   اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

السماو    بدل اشسدالم، ل دن اشسدالم لحجدها وإن  ىدا و دال اهلل إلعدالى 
  :العددددل مبيندددا ح مدددو العدددالل وإسدددمو                   

ا إو إبددا إو إ  ال  نب ددي إن  حاسددإ إ  انسددان ولددا نددان ابندد ،اننعددام  275 
إ ا على  طين  إ  انسان آ   مهما نان  لرب    ابتو لهد ا اشنسدان، 
فلددين مددن العدددل إن نحمددل  طيندد  انسددان ل يدد ه مددن بنددي اشنسددان واذا  

  نددددددان اهلل إلعددددددالى  قددددددال لنددددددا نحددددددن الب دددددد :                
                                         69 

دددل صدددننا  مدددن الب ددد   طينددد  ، النسددار  ف يددد  لهددد ا الح دددش العدددل إن   حم 
ه ه القال  ال إلستحق مندا بماعد  الب د  إن نعي ىدا اىتمامدا  ف هشواحد من
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 .نتناه بهاإو 

  خشًط آدَ ِٓ اجلنخخشًط آدَ ِٓ اجلنخ  --  4848

ٌْىظ ىٌ ٌْىظ ىٌ ىً ؽٌاء ىَ عجت خشًط آدَ ِٓ اجلنخ أَ اىً ؽٌاء ىَ عجت خشًط آدَ ِٓ اجلنخ أَ ا
  اٌقؾْؼ؟اٌقؾْؼ؟

ليسددد  حددداار ىدددي سدددبإ  ددد وج آلم مدددن الجنددد  وانمدددا  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:
عندددما بعلددو  ليندد  عنددو بعددل  سددبإ  دد وج آلم مددن الجندد  إن اهلل 

 ى ه الخالف  في انرض وليسد  فدي الجند  فقدال إلعدالى         
          41  نى فقددط ن، البقدد ة و ددا  وبعددل فتدد ة الجندد  للس دد ن

محدولة لي  ا ما فيها من نعيش فيحناا اليها و عمال لد الها بعد ندولهمدا 
  ول ا  ال إلعالى:                        46 . البق ة 

وبندددار علدددى ىددد ه القااعدددد اشلهيددد  ندددان حتمدددا علدددى آلم وحددداار إن 
 .بين اهلل  خ با من الجن  لتحقيق الخالف  في انرض نما 

  
  األثنبء ًًصس آثبءاألثنبء ًًصس آثبء  --4949

  ىً حيًّ األثنبء ًصس آثبئيُ أً ّغزفْذًْ ِٓ فالؽيُ؟ىً حيًّ األثنبء ًصس آثبئيُ أً ّغزفْذًْ ِٓ فالؽيُ؟
 علددى عبدداله إنددو نمددا  ددال فددي   آنددو: مددن فجددل اهلل  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
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                      275  فددددال  حمددددل ا بددددار إوزار  اننعددددام ،
انبنددار بصددالت ا بددار، فقددد ح ددى   نندد  انبنددار ول نددو لمد ددد فجددلو 

إرسل نبيا نليما  من إولى العدم ىا سيدنا ماسى عليدو  الق آن إن اهلل 
السددالم ووليددا  نبيدد ا  ش امدد  بدددار مندددل نددان علددى وخددة السددقاط ونددان 
ىد ا المنددل لصددبيين  تيمدين لددش  بل دا بعدد، وإرال اهلل إلددع ي  اظهدار ال نددد 

ر حتددى  بل ددا و سددتخ باه بعننسددهما الدد   ال دد ه بددد لهمددا إلحدد  الجدددا
 و ستطيعا التص ف فيو  ال إلعالى:

                                 
                                     

                               93  .  ال ه 

 

  ادلغفشح ًاٌْذيادلغفشح ًاٌْذي  --5151

ئرا وبٔذ ادلغفشح ففخ ِٓ ففبد اهلل فيً رزْبسك ئرا وبٔذ ادلغفشح ففخ ِٓ ففبد اهلل فيً رزْبسك 
  ؟؟ٌوٌوِِ ّذِِ ّذِغفشرو ِغفشرو 

ــخ: ــخ:اإلعبث مدد  عدلددو بددل انهددا مددن إلمددام  ال إلتعددارض م ندد ة اهلل  اإلعبث
  ن  لعبده ال     ب  اليو و ندم على ما فعدل و لدهلل  عدلو، نن اهلل 

 .في الإ التاب  عليو
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ال   ندد  لددو، وىدد ا إلمددام  إمددا الدد   ال  تدداس وال  دد وس فددان اهلل 
 .العدل من اهلل 
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  ((4444))                : ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري: ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري  احلٌاس اٌغبدطاحلٌاس اٌغبدط    

      
  اٌغبدطاٌغبدط  احلٌاساحلٌاس

  ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغريؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري
  
  
  

  ئٔزؾبس اإلحلبدئٔزؾبس اإلحلبد
  اإلعالَ ًاٌٍُْاإلعالَ ًاٌٍُْ  

  ثني اإلعالَ ًادلغْؾْخثني اإلعالَ ًادلغْؾْخ  
  ادلغْخ اٌذعبيادلغْخ اٌذعبي

  ادلغٍُ احلمْمِادلغٍُ احلمْمِ  
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  اإلعالَ اٌقؾْؼ ًاٌزيشفاإلعالَ اٌقؾْؼ ًاٌزيشف
  ادلزيشفٌْادلزيشفٌْ

  دلؾبّش اٌْذائْخ مذ اإلعالَدلؾبّش اٌْذائْخ مذ اإلعالَاا
  اإلعالٌِفٌثْباإلعالٌِفٌثْب

  اٌغشة ًاٌزيشفاٌغشة ًاٌزيشف
  ،،اٌزْبًِ ِِ ادلزْقجنياٌزْبًِ ِِ ادلزْقجني

  اجليً ثٌعيْخ اإلعالَاجليً ثٌعيْخ اإلعالَ
  ،،اإلعالَ ًاٌْنفاإلعالَ ًاٌْنف

  رْذد األدّبْ ًاألٔجْبءرْذد األدّبْ ًاألٔجْبء
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  ئٔزؾبس اإلحلبدئٔزؾبس اإلحلبد  --5151

  ؟؟دلبرا أزؾش اإلحلبددلبرا أزؾش اإلحلبد
 : انت   االلحال نسباس عدة منها:اشباب 

ا  فدددان الجهدددل بالدددد ن انت دددار انميددد  الد نيددد  علدددى نافددد  المسدددتا  .2
  جعل الجاىل في عمى عن انم  القا ش.

ر بدددد  الددددننن الب دددد    فددددي الحصددددال علددددى مناىددددا بحسددددإ ىااىددددا  .3
واعتقالىدددا بدددعن ندددل مدددا  قيددددىا  جدددإ عليهدددا إن إلدددتخلم مندددو، إ  
عليها إن إلتخلم من الد ن بال لي  حتى ال إل ان ىناك  يدال عليهدا 

إن  حياىدددددا نثيددددد  مدددددن  فدددددي حيددددداة الع ددددداايي  والهمجيددددد  التدددددى    دددددد
 المعاص  ن.

إل ددددا و وسددددايل اشعددددالم العالميدددد  علددددى ا ددددتالف إنااعهددددا لألل ددددان  .4
ومباليهدددددا و يمهدددددا، نن الددددد    تبندددددى ىددددد ه الاسدددددايل  دددددام مدددددال ان 
ملحددددددون ال  عت فدددددان اال بالمدددددالة وال دددددير الملمددددداس، و ن ددددد ون 
الحقدددايق  يددد  الم ييددد  وان نانددد  فدددي الحقيقددد  وفدددي الاا ددد  ظددداى ة 

 .بلي 

، ا با  ذلدةإلبن ى بعي النالسن  ال بار انوربيين لإللحال ومحاول   .5
ل دد س فددي نددل اور بدد  نثيدد  مددن خددبابنا النددار ين علميددا  وذىنيددا  إلقليددد 

إمارىش إلقليد القد لة فددفعهش ىد ا التقليدد انعمدى الدى إلقليدد ىد الر 
فدي  سدعاان بل اخت طاا فع  وا حججهش الااىيد  و  النالسن  الملحد
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  ((4343))                : ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري: ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري  احلٌاس اٌغبدطاحلٌاس اٌغبدط    

  ي ىش لإللحال به ه ال يني . لعااو بل اشستدالل بها، ن  ىا و 

  اإلعالَ ًاٌٍُْاإلعالَ ًاٌٍُْ  --5858

  ىً ّزْبسك اإلعالَ ِِ اٌٍُْ أَ ّزٌافك ِْو؟ىً ّزْبسك اإلعالَ ِِ اٌٍُْ أَ ّزٌافك ِْو؟
اشسالم  تاافق إلاافقا  إلاما  م  العلش ال    بت   ااعدده  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

وصح  نتايجدو بعدد اإلبداع المدنهب العلمدي السدليش، إمدا القداانين العلميد  
ي اددار المالح دد  إو التج  ددإ ولددش إلثبدد  صددحتها بعددد التددى مددا زالدد  فدد

فال  نب ي إن نحاول إن نافق بينها وبين اشسالم، وند لة القداانين التدى 
اعتقدددنا صددحتها وإ بتنددا ل تهددا  ددش بعددد ذلددة ظهدد  لنددا إنهددا  يدد  م سسدد  
علدى  اعددة علميدد   ابتد  فهدد ه إ جدا  ال  نب ددي إن نطابقهدا باالسددالم، نن 

م ىا إصدهلل الصدحيهلل نندو وحدي مدن اهلل الخدالق البدارق ما بار بو اشسال
 المصار                   98 . النسار 

  
  ثني اإلعالَ ًادلغْؾْخثني اإلعالَ ًادلغْؾْخ  --5353

  ؟؟خ ًاخلالف ثني اإلعالَ ًادلغْؾْخخ ًاخلالف ثني اإلعالَ ًادلغْؾْخِب أًعو اٌؾجِب أًعو اٌؾج
إوبدددو ال دددبو بدددين اشسدددالم وبدددين المسددديحي  إل هددد  فدددي  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:

ق وبميدل الصدنا  والدىدد فدي الددنيا وال  بد  الدعاة الى م دارم ان دال
في العمل لآل  ة، وند لة فدي اال مدان بداهلل للمسديحي  الحقد  واش مدان 



 الفصل األول  

  ((4444))                : ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري: ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري  احلٌاس اٌغبدطاحلٌاس اٌغبدط    

 بالمالي   واش مان باليام ا    وبالبعث والحساس والجدار
إما الخالف بينهما فاشسالم بار بجاندإ إل د  عي واف  فدي الددواج 

ىددا مددن انح ددام التددى  حتابهددا والطددالق والميدد ال والبيدد  وال دد ار و ي  
اشنسان لتن يش لنياه بينما المسيحي  لين فيها إح ام للمي ال، و ندتهلل 
الطالق و  لق بحسإ ر ب  القد سين، وإ جدا  اشسدالم انتهد  إل د  عاإلو 

وال  بدديهلل اشسدالم ن  فدد ل  بعدد نددول القدد آن  جداف اليددو سدن  النبدي 
انح ددام إو بعجددها مهمددا   مددن المسددلمين مهمددا عددال خددعنو إن   يدد  ىدد ه

نانددد  انسدددباس، بخدددالف المسددديحي  فدددان البابددداوا  لهدددش ح  ددد  إلقييدددد 
 .الت     إو ال اؤه إو إلجد ده

، فددددالن ل ندددد لة  ختلدددد  اشسددددالم عددددن المسدددديحي  فددددي العبددددالا 
بماعد  فدي المسدجد اشسدالم  د ل  الصدالة بمند له إو فدي المسلش فدى 
ال  سددتطي  إن  دد ل  الصددالة إ  م ددان بينمددا المسدديحي  إو فددي بيتددو إو

 .اال م  القسين في ال نيس  وال  جاز لو إن   ل ها بخالف ذلة
ون لة الصيام   ان بالنسب  للمسلمين خده ا  واحددا  فدي العدام ىدا 
خدده  رمجددان والصددام فيددو ىددا اشمتندداع التددام عددن الطعددام وال دد اس مددن 

متناعدد   النجدد  الددى  دد وس ال ددمن، إمددا فددي المسدديحي  فلهددش إ ددام نثيدد ة
للصدديام وإنددااع متعدددلة فددي الصدديام فمنهددا صدديام عددن مددا فيددو الدد وت فقددط 

 .و بات لهش ما ساإ ذلة، ومنها صيام إلام نصيام المسلمين
وى  ا نجد إن ىناك إلقاربا وىنداك إلبا ندا  سدهل مع فتدو لمدن  ددرس 
مبالق الد ن اشسالمى وإوليا  الد ن المسيحي، وان نان  جمعها معدا  



 الفصل األول  
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 ليو الب     ا ن شصالت إحاالها وىا الجانإ ان ال ي.ما إلحتاج ا

  ادلغْخ اٌذعبيادلغْخ اٌذعبي  --5454

  اٌذعبي؟اٌذعبي؟  خ خ ِٓ ىٌ ادلغِْٓ ىٌ ادلغْ
 فعليدة المد دد رل إ ذااذلة، ف فى نثي ة آرار للعلماراإلعبثخ:اإلعبثخ:

 .ب و   فيها ما وا  إ ذن إلو التى حال ثوان العقيدة و التنسي  ب تإ
 

  ادلغٍُ احلمْمِادلغٍُ احلمْمِ  --5555

  ِٓ ادلغٍُ احلمْمَ ؟ِٓ ادلغٍُ احلمْمَ ؟
المسلش الحقيقي ىا ال    لتدم بالجانإ العبال  نحدا  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

اهلل و لتدددددم بددددانلس الق آنددددي والخلددددق النبددددا  والت دددد    اشسددددالمي مدددد  
 الخلق.

 

  اإلعالَ اٌقؾْؼ ًاٌزيشفاإلعالَ اٌقؾْؼ ًاٌزيشف  --5656

  ؟؟شفشفوْف أفشق ثني اإلعالَ اٌقؾْؼ ًاإلعالَ ادلزيوْف أفشق ثني اإلعالَ اٌقؾْؼ ًاإلعالَ ادلزي
 اشسالم الصحيهلل ىا ال    دعا الى السالم م  بمي  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

اننام و  ان سدم  إىلدو ال حمد  وال دنق  والحندان والعطد  علدى بميد  



 الفصل األول  

  ((4242))                : ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري: ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري  احلٌاس اٌغبدطاحلٌاس اٌغبدط    

الخلق بل على بمي  ال اينا  حتى الطيار والحياانا  وال  صددر عدن 
صاحبو اال نل نالم نقي وندل فعدل م  دي، إمدا اشسدالم المتطد ف فهد ا 
لقددددإ إالددددق فددددي عصدددد نا  يدددد  إنددددو  يدددد  صددددحيهلل، نن مددددن   نسددددإ الددددى 

 ما  ا منين و  وع النداس فدي حيداإلهش و سدبإ التط ف فيعتد  على ح
لهش الم انل لايما  في ح ناإلهش وس ناإلهش فمثل ى ا لدش  نهدش صدحيهلل 
الد ن و ي  صالق في لعااه اشنتساس الى المسلمين فقد عد ف النبدي 

 :المسدلش الحدق فقدال  { { ِٗ ننبِٔ ََ ٌِ َٓ ن ِِ  َْ ٛ ُّ ننٍِ ََ ُّ ٌَ َُ ا َٓ َسنٍِ ن َِ  ُُ ننٍِ ََ ُّ ٌَ ِٗ ا ننبِٔ ََ ٌِ َٓ ن ِِ  َْ ٛ ُّ ننٍِ ََ ُّ ٌَ َُ ا َٓ َسنٍِ ن َِ  ُُ ننٍِ ََ ُّ ٌَ ا

 ِٖ ،َِ٠ َٚ ِٖ ،َِ٠ َٚ  }}
21. 

  
  ادلزيشفٌْادلزيشفٌْ  --5757

  ْ؟ْ؟ٌٌئرا وبْ اإلعالَ دّٓ عالَ فٍّبرا ّىضش فْو ادلزيشفئرا وبْ اإلعالَ دّٓ عالَ فٍّبرا ّىضش فْو ادلزيشف
 ابددددد المتط فددددان فددددي نددددل انل ددددان السددددماو   بددددل ان  اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

المتطدد فين اليهددال والمسدديحين إخددد عننددا  وإل و عددا  و ددتال  مددن المتطدد فين 
المسددلمين، ول ددن وسددايل اشعددالم العالميدد  ىددي التددى إلحدداول إن إللصددق 

 .مسلمين وإلب إ منها  ي  المسلمينى ه التهم  بال
ولا إل ن نا ما إحد و المتط فان الصد س فدي الباسدن  واله سدة ومدا 
 حد ددو نددل آن المتط فددان السددي  فددي الهنددد ل إ نددا إحددااال إل دديإ منهددا 

                                                 
 .رواه البخارى فً صحٌحه عن عبدهللا بن عمرو  10



 الفصل األول  
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الالدددددان، ول ددددن وسددددايل اشعددددالم الجهنميدددد  ال  بيدددد  إل طددددي علددددى ىدددد ه 
المتط فدان إلبن داا  وىد الروإل ن  على ما  نسدإ الدى المسدلمين،  الج ايش

بعي انف ار ال اذة ن  اض في نناسهش إو لخبث اا داإلهش إو لسدار 
فهددش فددي عقددالهش وإلجمدد  حددالهش مددن   ددت ك معهددش فددي ىدد ه ال ا ددا ، 
ل دددن ان لبيددد  مدددن المسدددلمين وىدددش إىدددل الاسدددطي  اشسدددالمي   ن ددد ون 

 ،إ دداالهش و بينددان للعددالش إبمدد  حقيقدد  إمدد ىشفجددان علدديهش إفعددالهش و   
ان ليد ، فينب دي لمدن  ح دش عليو ان لبي  وليس  ما لح ش العب ة في او 

علددى المسددلمين إن  ح ددش بمددا عليددو إ لبيدد  المسددلمين ال بمددا عليددو  لدد  
 منح ف  منهش.

  
  ادلؾبّش اٌْذائْخ مذ اإلعالَادلؾبّش اٌْذائْخ مذ اإلعالَ  --5858

ِب دًس ادلغٍُ ٌٍؾذ ِٓ ادلؾبّش اٌْذائْخ مذ ِب دًس ادلغٍُ ٌٍؾذ ِٓ ادلؾبّش اٌْذائْخ مذ 
  ْ ؟ْ ؟اإلعالَ ًادلغٍّني اٌزَ أزؾشد فَ اٌْبمل آاإلعالَ ًادلغٍّني اٌزَ أزؾشد فَ اٌْبمل آ

ــخ: ــخ:اإلعبث اشسددالم مددن إ دداال  نهب لور المسددلش ا ن إن  لتدددم بمدد اإلعبث
ن  مد  وإ دالق حسددن  ومعدامال  سددد دة فدي التعامددل مد  مددن حالدو مددن 

فددي إلعاملددو مدد   المسددلمين ومدد   يدد ىش، و  نيددو إن  قتددد  بال سددال 
 ي  المسلمين و هتد  بهد  إصحابو ال  ام ند لة فدي ذلدة، و  دان 

اهلل التددى إلتحدددل عددن ال ينيدد  المثلددى لتعامددل  نصددإ عينيددو آ ددا  نتدداس



 الفصل األول  

  ((2211))                : ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري: ؽٌاس ؽٌي اإلعالَ ًاٌغري  احلٌاس اٌغبدطاحلٌاس اٌغبدط    

المسددلش مدد   يدد  المسددلمين، فدداذا صددد   العد مدد  وصددح  النيدد  ورزق 
 المسلمان العمل ب لة و تها سيد ل النداس إبمعدان فدي ل دن اهلل 

إفاابدددا ، نن العدددالش حالندددا  ح دددش علدددى اشسدددالم بدددالن   الدددى سدددلانيا  
وإل د  عاإلو السدمح ، وىد ا مدا  المسلمين التى ىش عليهدا ولدين بعح امدو

 قتجددى إن   ددان المسددلش مثدداال  ايبددا لمددا  دددعاا اليددو اشسددالم فددي  لقددو 
 وإلعامالإلو.

  اإلعالٌِفٌثْباإلعالٌِفٌثْب  --5959

  ؟؟بِنخ ًاخلفْخ ًساء اإلعالٌِفٌثْببِنخ ًاخلفْخ ًساء اإلعالٌِفٌثْبِب األعجبة اٌىِب األعجبة اٌى
ــخ: ــخ:اإلعبثــــ اشسددددددالمافابيا إلعنددددددى الخدددددداف مددددددن اشسددددددالم، وإول  اإلعبثــــ

بدددد  نثيدددد  مددددن المتعصددددبين انسددددباس ورار ظدددداى ة اشسددددالمافابيا ىددددي ر 
ي الحقددايق انوربيددين وانمدد   يين و يدد ىش فددي الت ددني  علددى اشسددالم بلدد

الددى الت و دد  والقتددل واشرىدداس مدد  إنهددش  علمددان  ش بددا  إنددو ل ددن  دددعا
 علش اليقين إن الحقيق  بخالف ذلة.

ن إرالوا اصدطنار نخبد  ممدن  ميلدان ين وانمد   ييانوربيو انيها إن 
   وال إ  وإلنصيبهش زعمار وح ام على المسلمين ليملدان اليهش في الن

عليهش سياساإلهش، وإل ان البالل اشسالمي   ا ع  لتدبي ىش وسياسداإلهش 
وميدددالهش، وىددد ا مدددا بعدددل  لددد  مدددن ذو  ال يددد ة علدددى اشسدددالم  نهجدددان 
ليصددددددوا ىددددد ه المددددد ام ا  و حددددداولان إن  مسددددد اا ىدددددش بدمدددددام انمدددددار 



 الفصل األول  
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قيالة البالل اشسالمي ، وى ا   لش الدبالل و اصلان نن ا  من المخلصين ل
لصددددقاا بهددددش بعددددي الددددتهش ال  بيدددد  ومددددن  دددددور فددددي فل هددددا فحدددداولاا إن    

مددد  ال ثيددد   ي ىدددا إلب  ددد ا  و طدددارا  لل ددداى ة التدددى اىدددا نلهدددا لعال يد ددد  وب
لينت دد  الخدداف مددن اشسددالم فددى العددالش نلددو اسددش اشسددالمافابيا إلعدد ف ب

العددددار العدددالش نلدددو  ناصدددإ المسدددلمين و ددددلال  امدددا بعدددد  دددام ليجعلددداا 
 و حارباىش وال  مد  ده نحاىش بع  مساعدة وإلتش مقااعتهش نليا. 

  اٌغشة ًاٌزيشفاٌغشة ًاٌزيشف  --6161

برا ّؾىٌ اٌغشة ِٓ اٌزيشف اإلعالَِ ًفَ برا ّؾىٌ اٌغشة ِٓ اٌزيشف اإلعالَِ ًفَ دلدل
اٌٌلذ ٔفغو حيَّ ادلزيشفني ادلغٍّني ًّْيْيُ احلقبٔخ اٌٌلذ ٔفغو حيَّ ادلزيشفني ادلغٍّني ًّْيْيُ احلقبٔخ 

  اٌذثٌٍِبعْخ ًّشفل رغٍّْيُ حملبوّزيُ فَ ثالدىُ؟اٌذثٌٍِبعْخ ًّشفل رغٍّْيُ حملبوّزيُ فَ ثالدىُ؟
 ::اإلعبثخاإلعبثخ

 .صن  التط ف والمتط فينمن  إن ال  س ىاثب  ى ا  
وىدددددددا  مدددددددالهش بالمدددددددال و مددددددددىش بالسدددددددالت و دددددددااليهش بدددددددالخطط 
والمعلامدددا   دددش  دددتهمهش بدددالت و   والقتدددل والنسدددال ليبعدددد إلهمددد  التدددآم  

 .معهش عن ننسو
صدددنع  القاعددددة فدددي مدددن واال فالعدددالش إبمددد   علدددش إن إم   دددا ىدددي 

إلاابددو بهددا صددح ار نينددالا بعم   ددا ل ددى ولربدد   ددالإلهش فددى إف انسددتان 



 الفصل األول  
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 وإلط لىا من إف انستان حما   لمصالحها .روسيا ال ياعي  
علدددى القاعددددة وبعلددد  ذلدددة إم   دددا اددد ل روسددديا انقلبددد   فلمدددا إلدددش  

 .مب را  وسببا  لد ال إف انستان واحتاللها
و ن علدى ذلدة الجماعدا  المتط فد  فدي إ  زمدان وم دان إلجددىا  

ىددا الدد    تددالى امدددالىش و  دد ف علددى إل ددا نهش نلهددا صددنيع  ال دد س و 
وو دد  الخطددط لهددش و تددالى ن دد  إعمددالهش وإلجددخيمها فددي آلدد  اشعددالم 

 الجبارة التى  مل ها.

  اٌزْبًِ ِِ ادلزْقجنياٌزْبًِ ِِ ادلزْقجني  --6161

  ؟؟وْف أرْبًِ ِِ ادلزْقجني دّنْبوْف أرْبًِ ِِ ادلزْقجني دّنْب
التعامددددل مدددد  المتعصددددبين ل نيددددا   قتجددددي إلدددد ك الجدددددال  اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

و  دان التعامدل معهدش علدى  ددر الفيد ،  اص  في المسدايل الخوالنقاش 
الجدددددد ورا  الحياإليدددددد  فددددددال نصددددددال هش وال نعا  ددددددهش وال نجالسددددددهش وال 
نتااصددل بددال الم الدددايش معهددش، وانمددا   ددان التعامددل علددى  دددر الجدد ورة 

 م  إلا ي الح ر من إف ارىش التى  عتقدونها و  وبانها.
 

  اجليً ثٌعيْخ اإلعالَاجليً ثٌعيْخ اإلعالَ  --6868

  ؟؟ٌٌْْْ ِْزذٌْ ِْزذٌٌٌٌعذ ِغٌٍّعذ ِغٌٍّجْل أٔو ال ٌّجْل أٔو ال ّدلبرا َّٓ ادلبرا َّٓ ا
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  ب  ذلدة الدى بعددىش عدن بدالل اشسدالم وعددم ز ارإلهدا  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
باش دداف  الددى عدددم ااالعهددش علددى اشسددالم فددي منابعددو الصددافي ، وعدددم 

مدددا   تبدددو المسدددلمان عدددن ل دددنهش، وانمدددا ىددد الر و عددداا فيمدددا لمطدددالعتهش 
الحا دددون مددا  الددو و عداا فيددو ننهددش  قد إون إو  سددتمعان الددى مددا نتبدو إو 

علددى اشسدددالم مدددن المست ددد  ين واشعالميدددين ال ددد بيين المتعصدددبين علدددى 
اشسدددددالم وإىلدددددو، ىددددد ا باش ددددداف  الدددددى إن المنددددداىب التعليميددددد  ال  بيددددد  
المدرسدددي  والجامعيددد  ملينددد  بالمعلامدددا  الم لااددد  التدددى إل ددداه اشسدددالم 

 والمسلمين.

  اإلعالَ ًاٌْنفاإلعالَ ًاٌْنف  --6363

ٍْنف أَ أْ ىزا ٍْنف أَ أْ ىزا ىً اإلعالَ ىٌ اٌزٍ ّذفِ أرجبّو ٌىً اإلعالَ ىٌ اٌزٍ ّذفِ أرجبّو ٌ
عٌٍن ئٔغبَٔ وشد فًْ ٌٍْنف مذ اإلعالَ ًادلغٍّني فَ عٌٍن ئٔغبَٔ وشد فًْ ٌٍْنف مذ اإلعالَ ًادلغٍّني فَ 

  اٌْبمل وٍو؟اٌْبمل وٍو؟
اشسددددالم  دددددف  إىلددددو الددددى التسددددامهلل والعنددددا والصددددنهلل  اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

 .وال حم  وال نق  والمالة وحسن التعامل م  ا    ن إبمعين
ل ددددن مددددا  دددددف  بعددددي المنتسددددبين الددددى اشسددددالم الددددى العندددد  ىددددا 

عندددما  طددالعان و ن دد ون الددى مددا  نعلددو ال  بيددان اشحسدداس بددال لش فهددش 
باشسددالم وإىلددو فددي حدد وبهش ال  سدد  التددى لددين فيهددا إلنددى رحمدد  حتددى 
بالنسددار وانانددال وال ددياخ ومددا  صددبانو مددن إحقددال بددع المهش فددي نتددبهش 
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وصددحنهش وبعلسدددنتهش فددي وسدددايل اشعدددالم الم ييدد  والنجدددايي  واشذاعيددد  
ام على اشسالم، م  إنهدش  علمدان بيددا   درنان مدإ إلجني ى الر ان ا 

إن الحقيقدددد  بخددددالف ذلددددة، وانمددددا الدددد   لفعهددددش الددددى ذلددددة انحقددددال 
 .وانحسال والب ي وال  ه وال يا من اشسالم وإىلو

في ل  ذلة الى إ   سلبي  تمثل في رل النعل لدإ ى الر ال دباس 
رل  نتيج  اشحساس بال لش وى ا ما   نده العلش حيث  قال "ل دل فعدل

فعددل مسدداوإ لددو فددي القدداة"، ول ددنهش لددا وبدددوا إلآلنددا  وإلعاانددا  وإل احمددا  
 واحتاارا  له الر ال باس المسلمين  ت ي  سلانهش و تبدل حالهش.

  رْذد األدّبْ ًاألٔجْبءرْذد األدّبْ ًاألٔجْبء  --6464

  ؟؟بٌك ىٌ ئٌو ًاؽذ فٍّبرا رْذدد األدّبْ بٌك ىٌ ئٌو ًاؽذ فٍّبرا رْذدد األدّبْ اخلاخلئرا وبْ ئرا وبْ 
  ائِ؟ائِ؟األٔجْبء ًاٌؾشاألٔجْبء ًاٌؾشرْذدد رْذدد ئرا وبْ دّٓ اهلل ًاؽذ فٍّبرا ئرا وبْ دّٓ اهلل ًاؽذ فٍّبرا ًً

نن ندددل نبدددي إرسدددل الدددى  امدددو فقدددط فدددي حياإلدددو، ذلدددة  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:
الديهش نبيدا   وعندما  ما  و حتاج  امو إو  ي ىش الى نبدي   سدل اهلل 

، ول ا نان إحيانا   ابد إنث  مدن نبدي فدي آ    دعاىش الى ل ن اهلل 
إمدا الدد ن الد   بدار . الدمن الااحد نن نل نبي م سل الى  امو  اص 

 :فهدددا ل دددن اشسدددالم،  دددال اهللننبيدددار والم سدددلين بدددو ندددل ا     
            2: ، وبددار إل ييدد  المسددميا  لهدد الر ان دداام  آل عمد ان

، فمثال اليهال ىش ال  ن سماا ل اناإلهش به ا اشسدش:  ولين من اهلل 
               267 ، ليدددة وذلدددة بعدددد ربددداعهش إ  ربعندددا ا انعددد اف
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من إلدابتهش التدى إلداس اهلل بهدا علديهش، وإمدا النصدارإ فقدد سدماا إننسدهش 
به ا اشسش نسب  الى الناص ة البلدة التى ولد فيها المسيهلل عيسدى عليدو 

 إلعدالى السالم  ال اهلل                   93 ، وبعجدهش  المايددة
 ، ل ددن  خب نددا اهلل سدديهلل عيسددىب  الددى المإالددق عليهددا المسدديحي  نسدد

إن اننبيار السابقين ناب اىيش وبنيو ناناا  دعان الدى اشسدالم فيقدال اهلل 
 إلعددددددددددددالى:                                     

                       243 ، وناندددد  الت دددد  عا   البقدددد ة
 ىل الدمن على حسإ حاباإلهش للد ن في إلن يش إمار حياإلهش.نل إلند 
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  اٌغبثِاٌغبثِ  احلٌاساحلٌاس
  ًاجملزًِّاجملزِّ  ؽٌاس ؽٌي  اإلعالَؽٌاس ؽٌي  اإلعالَ

  
  
  

  لْبدح اٌنغبء ٌٍغْبساد ًاٌيْبسادلْبدح اٌنغبء ٌٍغْبساد ًاٌيْبساد
  اٌنشائت يف اإلعالَاٌنشائت يف اإلعالَ          اٌْقش اٌزىيب ٌإلعالَاٌْقش اٌزىيب ٌإلعالَ
  اإلعالَ ًاٌزقٌّشاإلعالَ ًاٌزقٌّش        اٌزقٌف اإلعالِِاٌزقٌف اإلعالِِ

  حتشُّ ِنبعْخ احلبئلحتشُّ ِنبعْخ احلبئل     ىّْخ احملشِخاأل
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  لْبدح اٌنغبء  ٌٍغْبساد ًاٌيبئشادلْبدح اٌنغبء  ٌٍغْبساد ًاٌيبئشاد  --6565

غبء ِٓ لْبدح اٌغْبساد غبء ِٓ لْبدح اٌغْبساد ىً حيشَ اإلعالَ اٌنىً حيشَ اإلعالَ اٌن
  ؟؟ًاٌيبئشادًاٌيبئشاد

انصدددل فدددي اشسدددالم اشباحددد  مدددالش   دددن ىنددداك مدددان   اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:
خدد عي ولمددا نددان ال  ابددد نددم خدد عي فددي نتدداس اهلل إو فيمددا ورل عددن 

النسددار مددن  يددالة السدديارا  والطدداي ا  نددان ذلددة  مندد   رسددال اهلل 
انم  مباحا  وال ح ج فيو. بل مما  حب  ذلة انم  إن الم إة  د إل دان 
م  زوبها في سن  و م ض فجعة وال  ستطي  القيالة فمن الد     مدل 

 الم اار؟! 
ال بد إن إل ان الدوب  المدرب  المد  م لهدا بقيدالة السديارة وإ جدا  

في بيتو فجعة واحتاج الى اسعاف س    إو مد ض إحدد اذا م ض ال بل 
انبنددار فجددعة فددي  يبدد  الدددوج ... مددن الدد    قددام بتاصدديل المدد  ي الددى 
الطبيددددإ المعددددالب إو المست ددددنى؟ انهددددا الدوبدددد  المتدربدددد  علددددى  يددددالة 

 .السيارة
وى ددددد ا فدددددي إلاصددددديل انبندددددار صدددددباحا  الدددددى رو دددددا  اناندددددال إو 

لتدددى إلقدددام بتاصددديلهش   دددان ذلدددة المددددارس فحدددين إل دددان الدوبددد  ىدددي ا
 إفجل ب ثي  من إ  سايق إبنبي.

ومن ىنا فان  يالة الم إة للسديارة إصدبح   د ورة عصد    ال  ندى 



 الفصل األول  

  ((2222))        ؽٌي اإلعالَ ًاجملزِّؽٌي اإلعالَ ًاجملزِّ: ؽٌاس : ؽٌاس   اٌغبثِاٌغبثِاحلٌاس احلٌاس   

 عنها لألس  والمجتمعا  وليس  رفاىي  نتخلم منها إو نل يها.

  اٌْقش اٌزىيب ٌإلعالَاٌْقش اٌزىيب ٌإلعالَ  --6666

  ٔزيَ اٌْقش اٌزىجَ ٌإلعالَ؟ ًىً ديىٓٔزيَ اٌْقش اٌزىجَ ٌإلعالَ؟ ًىً ديىٓئئدلبرا دلبرا 
  ؟؟صبْٔخصبْٔخ  أْ ٌّْدأْ ٌّْد

ــخ:اإلاإل ــخ:عبثـــ الددددد   إنهدددددى العصددددد  الددددد ىبي لإلسدددددالم ىدددددا الن  ددددد   عبثـــ
واشنقسدددداما  بددددين المسددددلمين للمطددددام  فددددي الدعامدددد  وال  اسدددد ، والتددددى 
م ندد  المسدددتعم  ن مدددن انوربيدددين مددن احدددتالل ىددد ه الدددبالل واسدددتنداف 
  واإلهددا، وسددديط ة الجهدددل فدددي إللدددة ا ندددا  علدددى خدددعابها وعددددم وعيهدددا 

 إل ان عليو إمتها ول نها.لمسنالياإلها وما  نب ي عليها إن 
بدإ  ا ن الصحاة اشسدالمي  فتنب دو ال دباس  ول ن بنجل اهلل 

المسلش المعاص  الى الم ام ا  الدا لي  والخاربي  التدى إلحديط بانمد  
االسدددالمي ، وبددددإوا  سدددعان الدددى ازالددد  الن  ددد  بدددين ال دددعاس اشسدددالمي  

 .وبم  نلمتها وإلاحيد صنافها وانجاج وعي خبابها
 ا مدددا سدددي ه  إ ددد ه    بدددا  ان خدددار اهلل، حيدددث سددديجتم  خدددمل وىددد

المسلمين وسديتش بمد  نلمدتهش وإلاحيدد صدنافهش و  اندان إمد  م ىابد  
الجاندددإ  ا ددد  البدددعس   سدددم  فدددي العدددالش نلدددو نلمتهدددا وإلننددد  فيدددو ارالإلهدددا 

 :و تحقق فيها وبها ولها  ال اهلل إلعالى
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        44 .  التاب 
  اٌنشائت يف اإلعالَاٌنشائت يف اإلعالَ  --6767

  ؟؟ََِب ِفيٌَ اٌنشائت فَ اإلعالِب ِفيٌَ اٌنشائت فَ اإلعال
الجدددد ايإ ىددددي  دددددر مددددن المددددال إلن  ددددو الدولدددد  علددددى  اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

ان   ددار وربددال انعمددال والجمددارك والمصددان  والمصددالهلل الحيا دد  ن يدد  
ر   التددددى إلقدددددمها الدولدددد  لهددددش مددددن إلاصدددديل ال ه بددددار الخدددددما  الجدددد و 

والمياة والص ف الصحي ورص  الط ق والمست نيا  العامد  للعدالج، 
والخددددددما  انمنيددددد  نال ددددد ا  وبدددددالين النجددددددة والجددددديو، والم افدددددق 
اشسعافي  ناشسعاف والمطدافئ، و ي ىدا مدن الخددما  التدى  حتابانهدا 

وفدي العمدل بددونها وإلقددمها لهدش وال  سدتطيعان إن  سدتم وا فدي الحيداة 
 الدول .

  
  اٌزقٌف اإلعالِِاٌزقٌف اإلعالِِ  --6868

  ؟؟ِْنَ اٌزقٌف اإلعالَِِْنَ اٌزقٌف اإلعالَِِب ِب 
القلددإ بددعن  جاىددد التصدداف ىددا ن دددان الصددنار فددي  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

 لبدددو مدددن الحقدددد والحسدددد وال دددل وال دددهلل وال ددد ه  الصدددافي حتدددى  خلدددا
وان ددددد ة واننانيددددد  و ي ىدددددا مدددددن انوصددددداف ال ميمددددد ، و جملدددددو بالحدددددإ 
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وال نق  والعط  والحنان لجمي   لق اهلل، و مأله بداش الص والمالة 
، و جمدل ظداى ه بدان الق والصدق والخ ي  والخداف والتقداإ هلل 

 .ال   م  التى نالإ بها الق آن وابقها في سلانو في حياإلو النبي 

  اإلعالَ ًاٌزقٌّشاإلعالَ ًاٌزقٌّش  --6969

  ىً حيَش اإلعالَ اٌزقٌّش؟ىً حيَش اإلعالَ اٌزقٌّش؟
مررل يسانرر حل وسن رركسحل ن س  رر حل حيظررا سالمررلت سير رركاا سي   اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

ع راررر ر عااررر ر  ي ررر ر يف رررو اظعرررا   سي ررركرن عكرعرررقي  حل  ررر س ار ررر   مررر  سي ررر   
أمرر  ع رركاا سالانرر حل ن س  ي سالانرر ا و وس قررلك سي ااررو وسير ررااا ي سينرر  واو

 رر حل اي رر  مرر  أماعررق عررق سي رراااو مررك سينرران نو سيا جررو ييا ررلي و  رر  أ رر س  
ي رراأن ذعرر س أمررا أع الررق سالمررلتي ومرر    ارر  يي رراأن  نرر ع  مرر  عررهس و ععرر  ي

ق كص رع  ذ سد   شاوطع  أال عر كر م  أ  ر  ع عر    قيركن  حل سةيركن 
َ  ٍَح } }  :    سهت  حمامو   شااار   سالملم و ق ل َِ ًٌ ثِنب ن ُُ ََ ْا  َٛ َ  ٍَح َ ٠ََطٍُن َِ ًٌ ثِنب ن ُُ ََ ْا  َٛ َ ٠ََطٍُن

ب َّ َْ صَبٌِضُُٙ ١َطَب ْا اٌشا ِ بأ فَإ َّ َْ صَبٌِضُُٙ ١َطَب ْا اٌشا ِ {{  أ فَإ
22
  

  األىّْخ احملشِخاألىّْخ احملشِخ  --7171

  األىّْخ اٌزَ حيشِيب اإلعالَ ًدلبرا؟األىّْخ اٌزَ حيشِيب اإلعالَ ًدلبرا؟ِب ِب 
ــخ: ــخ:اإلعبثـ اناعمددد  التدددى  ح مهدددا اشسدددالم ىدددي الخند ددد  والميتددد   اإلعبثـ

                                                 
 .رواه الطبرانً فً األوسط عن عمر بن الخطاب  11
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 .عليو والدم وما ذبهلل ولش   ن  اسش اهلل 
فعما الخند   فألن اشنسان  تع   بناع اننل ال    عنلدو ولمدا ندان 
ان  الخند دد  ال   يدد  علددى إنثدداه فددان آنلددو  نقددد ال يدد ة علددى مددن  عددالهش 

نان  زوبتدو إو ابنتدو إو إ تدو إو إمدو إو  ي ىدا، وإمدا إلحد  ش الددم فألندو 
 حا  الج ا يش والمي  وبا  والطنيليا  المابالة في بسدش اشنسدان 
إو الحياان مما  ع ض آنلدو لإلصداب  بهد ه انمد اض، وإمدا الميتد  فدألن 
الدم ال  خ ج منها بل  د ل فدي لحمهدا وإعجدايها فدت من الني وسدا  

المي  وبا  بدا ل إنسدجتها وإلبندي لننسدها  طدارا  لىنيدا  حتدى إنهدا ال و 
إلتعدد ض للمددا  عنددد إلسددا   اللحددام التددى بهددا مهمددا ناندد  لربدد  حدد ارة 
المدددار الددد   نسدددا ها فيددددو، فددداذا إندددل منهددددا اشنسدددان إصددديإ بددددانلوار 
وانم اض التى إلسببها ى ه الني وسا  والمي  وبا ، وإما ما إىل ل يد  

عندددد  اندددو إصدددبهلل  يددد  حدددالال  نندددو لدددش  ددد ن  عليدددو اسدددش اهلل اهلل بدددو ف
 ذبحو، فتنقد الب ن  في إنلو فال   ان بو خنار بل  د د بو الدوار.

  حتشُّ ِنبعْخ احلبئلحتشُّ ِنبعْخ احلبئل  --7171

  دلبرا حيشَ اإلعالَ ٍَّ اٌضًط ِنبعْخ صًعزو أصنبء احلْل؟دلبرا حيشَ اإلعالَ ٍَّ اٌضًط ِنبعْخ صًعزو أصنبء احلْل؟

 حددد م اشسدددالم علدددى الددددوج مجدددابع  زوبتدددو إ ندددار  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:
 باس نثي ة منها: الحيي نس
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إن ال حش   ان في حالد  ر داة ال إلحتمدل اش دارة  .2
وال إلطيددق مثددل ىدد ا العمددل فتسددبإ لهددش المجددابع  ز ددالة فددي 
التهت دددا  فدددي اننسدددج  وآالمدددا مب حددد  فدددي إعجدددايو ممدددا  دددد 

  تسبإ إحيانا  في العقش.
نن ال بدددل  تقددددز مدددن رؤ ددد  المددد إة ورحمهدددا علدددى  .3

عمليدد  وربمددا  دد ل  ذلددة الددى  ىدد ه الحالدد  فتعدداف ننسددو ىدد ه ال
 ن اىتها بال لي .

إن المدد إة فددي ىدد ه ان نددار إل ددان حالتهددا الننسددي   .4
سدددددين  وانسددددداس انول فدددددي ىددددد ه العمليددددد  إن إل دددددان الحالددددد  
الننسددددي  للدددددوبين ايبدددد  ومسددددتق ة فددددال  نب ددددي إن نسددددبإ لهددددا 

 اىتدازا ننسيا  إو حال   ي  سا  .

 دددددد  دددددد ل بعدددددي ىددددد ا الددددددم فدددددي ذنددددد  ال بدددددل  .5
 سبإ لو إم ا ا  نثي ة ذن إلها نتإ الطإ العلمي .في

ل ل ى ه انسباس و ي ىا ح م اشسدالم مجامعد  المد إة 
 في فت ة الدورة ال ه   .
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  اٌضبِٓاٌضبِٓ  احلٌاساحلٌاس
 ؽٌاس ؽٌي ادلغْؼ ٍّْو اٌغالَؽٌاس ؽٌي ادلغْؼ ٍّْو اٌغالَ

 
 
 
 

  ٌّدح ادلغْؼٌّدح ادلغْؼ
  ؽجيخ ًفبح ادلغْؼؽجيخ ًفبح ادلغْؼ

  ّجٌدّخ ادلغْؼّجٌدّخ ادلغْؼ            فٍت ادلغْؼفٍت ادلغْؼ
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  ٌّدح ادلغْؼٌّدح ادلغْؼ  --7878

ادلغْؼ عٌْْد فَ آخش اٌضِبْ؟  دلبرا عٌْْد ادلغْؼ عٌْْد فَ آخش اٌضِبْ؟  دلبرا عٌْْد ىً فؾْؼ أْ ىً فؾْؼ أْ 
  ًىٌ آخش األٔجْبء؟ًىٌ آخش األٔجْبء؟  حمّذ حمّذ   ٌْدٌْدادلغْؼ فَ آخش اٌضِبْ ًال ّادلغْؼ فَ آخش اٌضِبْ ًال ّ

َُ } } فيما رواه البخارإ عندو  دال:  إ ب  النبي  اإلعبثخ:اإلعبثخ: َُ ََ رَمُنٛ ََ رَمُنٛ

ننَ   َِ ننطًب أ ف١َََى َِ َم ُِ ننب  ًّ َُ َرَى ننَ ٠َ َِ  ُٓ َُ اَثنن َِِي فِنن١ُى َٕنن ننبَػخُ َرزاننٝ ٠َ َا ننَ  اٌ َِ ننطًب أ ف١َََى َِ َم ُِ ننب  ًّ َُ َرَى ننَ ٠َ َِ  ُٓ َُ اَثنن َِِي فِنن١ُى َٕنن ننبَػخُ َرزاننٝ ٠َ َا اٌ

 َ٠ َٚ نن١ٍَِت أ  ٠َ اٌصا َٚ نن١ٍَِت أ  ننبُي اٌصا َّ ٌَ ٠َفِنن١َط ا َٚ ٠َننخَ أ  َِ  ٌَِ ٠ََعننَغ ا َٚ ٠ِِننَ  أ  َٕ ٌَِط ًَ ا ننبُي َمزُنن َّ ٌَ ٠َفِنن١َط ا َٚ ٠َننخَ أ  َِ  ٌَِ ٠ََعننَغ ا َٚ ٠ِِننَ  أ  َٕ ٌَِط ًَ ا َمزُنن

ََ ٠ََمجٍََننُٗ  ََرنن،ٌ  ََ ٠ََمجٍََننُٗ  ََرنن،ٌ َرزاننٝ  {{َرزاننٝ 
ننٟ ث١َِننِ،ِٖ   }}: ، وعنددو  ددال 23 َِ اٌاننِذٞ ََٔف ننٟ ث١َِننِ،ِٖ َٚ َِ اٌاننِذٞ ََٔف َٚ  

ن١ٍَِت  نَ  اٌصا َِ ًَ ف١َََى نب َػنَ، ًّ َُ َرَى نَ ٠َ َِ  ُٓ َُ اَثن َِِي فِن١ُى َٕن َ٠ َْ ٓا  َ ن١ٍَِت ١ٌَُِٛشَى نَ  اٌصا َِ ًَ ف١َََى نب َػنَ، ًّ َُ َرَى نَ ٠َ َِ  ُٓ َُ اَثن َِِي فِن١ُى َٕن َ٠ َْ ٓا  َ ١ٌَُِٛشَى

٠َعَ  َٚ   َ٠ِِ َٕ ٌَِط ًَ ا ٠ََمزُ ٠َعَ َٚ َٚ   َ٠ِِ َٕ ٌَِط ًَ ا ٠ََمزُ ََ ٠ََمجٍََنُٗ  ََرنٌ، َٚ بُي َرزٝا  َّ ٌَ ٠َف١َِط ا َٚ ٠َخَ  َِ  ٌَِ ََ ٠ََمجٍََنُٗ  ََرنٌ، َغ ا بُي َرزٝا  َّ ٌَ ٠َف١َِط ا َٚ ٠َخَ  َِ  ٌَِ َغ ا

نب ف١َِٙنب َِ َٚ ١ََٔب  َٓ اٌن،ُّ ن ِِ اِرنَ،حُ َخ١َنً ا  َٛ ٌَ َ َ،حُ ا َا َْ اٌ نب ف١َِٙنبَرزٝا رَُىٛ َِ َٚ ١ََٔب  َٓ اٌن،ُّ ن ِِ اِرنَ،حُ َخ١َنً ا  َٛ ٌَ َ َ،حُ ا َا َْ اٌ {{  َرزٝا رَُىٛ
، إمدا 24

:  س  عالإلو فتتجهلل في  ال اهلل                      
              26: ، في ب  ش ام  الحج  على إىدل ال تداس  النسار

بالدو وال ابدن الدو وال حدل  فيدو اشلدو بحسدإ  نإنو عبد هلل ب  ا  سا ا  ولدي
واحد وىدا  العقايد التى زعماىا في ذلة، وإ جا  ليثب  إن ل ن اهلل 

 اشسدددددالم:                 2: ، وىدددددا ل دددددن آل عمددددد ان
نبيار بميعا ، إما المسميا  ان د إ التدى انتحلاىدا لألل دان فهدي مدن ان

                                                 
 . صحٌح البخارى عن أبً هرٌرة 12

 . صحٌح البخارى عن أبً هرٌرة 13
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 عند إننسهش.

  ؽجيخ ًفبح ادلغْؼؽجيخ ًفبح ادلغْؼ  --7373

دّبء ثأْ ّغٌُ مل ديذ ثْنّب ىٌ ِزوٌس يف دّبء ثأْ ّغٌُ مل ديذ ثْنّب ىٌ ِزوٌس يف وْف ديىنه اإلوْف ديىنه اإل
  ؟؟ِٓ اٌمشآْ اٌىشُّ (ِٓ اٌمشآْ اٌىشُّ (  33  اجلضءاجلضء))    اٌٌالِ ًفبرو يف عٌسح آي ّّشاْاٌٌالِ ًفبرو يف عٌسح آي ّّشاْ

 : قال اهلل إلعالى اإلعبثخ:اإلعبثخ:
                                    

           66  آل عم ان 

 و د اختبو علدى الدبعي إن عيسدى  دد إلدافي بندار علدى  دال اهلل 
 في ا               م  إن اهلل  عنددما  سدتخدم نلمد  الافداة

اما الافاة ال ب إ وىي المدا  وامدا الماإلد   في الق آن  قصد بها معنيين
 فددددي ذلددددة:  الصددد  إ وىددددي النددددام و ددددد  ددددال اهلل إلعددددالى        

                           53   فبين  ى ه الدم ،
ا  ددد  إن الندددام ماإلددد  صددد  إ، ونددد لة ا  ددد  التدددى ذنددد   فدددي سدددارة آل 

 فقدددددال اهلل إلعدددددالى:  عمددددد ان          ، إ  إلقدددددي عليدددددة الندددددام
ورافعدددة الدددي ليدددتش ال فددد  بددددون إن   دددع  ب دددير   لمدددو إو إمددد   قلقدددو، 
فالافدداة التددى  تحدددل عنهددا القدد آن لسدديدنا عيسددى  بددل ماإلددو ىددي الماإلدد  
الصددد  إ وىدددي الندددام ، واذا إرال اهلل إلعدددالى ندولدددو مددد ة إ ددد إ ليسدددت مل 

نيا دد  إ ق ددو مددن ىدد ا النددام وإىبطددو الددى انرض لي مددل رسددالتو مدإلددو الد
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 و نهي مدإلو  ش  ما  الماإل  اشلهي  النهايي ، وذلة في آ   الدمان.

  فٍت ادلغْؼفٍت ادلغْؼ  --7474

  ؟؟نه ئصجبد أْ ّغٌُ ادلغْؼ مل ّقٍتنه ئصجبد أْ ّغٌُ ادلغْؼ مل ّقٍتوْف ديىوْف ديى
مددا ناندد  ان بددار التددى إلنا لدد  مسددعل  صددلإ المسدديهلل ل اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

ى  ال مايد  عدام وا تلند  روا اإلهدا وإلبا ند  لش إل  تإ اال بعد رفعو بحداال
إ بارىدددا ندددان عليندددا إال نع ددد  بهدددا، بدددل نع ددد  بعصدددهلل ال وا دددا  فدددي ىددد ا 
ال عن وىي ال وا   التى ورل  في الق آن ال   ش حيث لش نجد منا جا  

إلقددى  لهددا إو مجددعنا  مددن خددعنها، وىدد ه ال وا دد  الق آنيدد  إلبددين إن اهلل 
اين الدد    انددو وبلددل ال ومددان عنددو وىددا خددبو المسدديهلل علددى إللميدد ه الخدد

 هاذا االسخ  ااي، فعمسة بو ال ومان وصلباه على إندو المسديهلل بينمدا 
 اليو. المسيهلل  د رفعو اهلل 

  ّجٌدّخ ادلغْؼّجٌدّخ ادلغْؼ  --7575

ِب األدٌخ اٌزَ رضجذ أْ ّغٌُ ٌْظ ىٌ اهلل ثً ٔجَ ِشعً ِٓ ِب األدٌخ اٌزَ رضجذ أْ ّغٌُ ٌْظ ىٌ اهلل ثً ٔجَ ِشعً ِٓ 
  ّنذ اهلل؟ّنذ اهلل؟

 :انلل  على إن  ساع عبد ولين الو اإلعبثخ:اإلعبثخ:
 .و لد من م  ش واشلو ال  الدإنو  -
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وإنددو إلعدد ض للقتددل والصددلإ واشلددو الااحددد ال  عجددده خددير فددي  -
انرض وال فددي السددمار وال  سددتطي  إن  صدديبو بسددار إحددد مددن 

 . لقو

واليسدداع نددان  خااددإ الب دد  و حددال هش و ماخدديهش و  ددارنهش  -
بل ال إلد اه العيدان وال إلصدل الدى حقيقتدو انف دار وال  واهلل 

وال  طمدد  فدددي الاصددال الددى نندددو حقيقتددو انوىدددام وال ال نددان، 
الخياال  فها ال مال المحي ال    يل فيدو:   ندل مدا  طد  

 .ببالة فها ىالة واهلل إلعالى بخالف ذلة 

واليسدداع نددان   هدد  فددي م ددان محدددل و حيددد فددي ىدد ا الم ددان  -
 .ولو ب م محدل   ه  في ابيع  ى ا الم ان

 : واهلل  
 .ال  حيده م ان  -

 . بد و إو   ه ه زمان وال -

 وال إلحيط بو حيط  وال ام ان -

 .ناين باين  حيط بانخيار وال إلحيط بو انخيار  فها   -

 .    ا ن وال     اعن،  ص  ف وال  تص ف، و  ل  وال  تعل   -

 وىا على نل خير  د  . -
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  اٌزبعِاٌزبعِ  احلٌاساحلٌاس
  لنبّب ئعالِْخلنبّب ئعالِْخ

  
  
  

  دلظ اٌىالةدلظ اٌىالة
  َٔبفخ اجلغذ ًاٌمٍتَٔبفخ اجلغذ ًاٌمٍت

  أفً اإلٔغبْأفً اإلٔغبْ
  اٌؾزًر اجلنغِ ًاٌضًاط ادلضٍِاٌؾزًر اجلنغِ ًاٌضًاط ادلضٍِ

  اٌمزً يف اإلعالَاٌمزً يف اإلعالَ
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  اجليبد يف اإلعالَاجليبد يف اإلعالَ
  حتشُّ ادلْغشحتشُّ ادلْغش                اإلعزّنبءاإلعزّنبء

  اٌذديمشاىْخ يف اإلعالَاٌذديمشاىْخ يف اإلعالَ
  ّاللخ ادلغٍّني ثبٌْيٌد ًادلغْؾْنيّاللخ ادلغٍّني ثبٌْيٌد ًادلغْؾْني

  اإلعالَ ًاإلٔغبْ ادلْبفشاإلعالَ ًاإلٔغبْ ادلْبفش
  مجبي اإلعالَمجبي اإلعالَ
  غزاء اٌشًػغزاء اٌشًػ

  األخالق ًاٌذّٓاألخالق ًاٌذّٓ
  ِىزغجبد األخالقِىزغجبد األخالق

  ّالِبد ؽت اهلل ٌإلٔغبّْالِبد ؽت اهلل ٌإلٔغبْ
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  دلظ اٌىالةدلظ اٌىالة  --7766
  دلبرا ّىشه ادلغٌٍّْ اٌىالة ًّزغنجٌْ دلغيب؟دلبرا ّىشه ادلغٌٍّْ اٌىالة ًّزغنجٌْ دلغيب؟

المسددلمان ال    ىددان ال ددالس بددل انهددش  هتمددان بهددا  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
و ح صان على إل بيتها وال لإ الم عنل دش إ  الد    داماا بت بيتدو  لمسدانو 
و ددعنلان مددا إمسدد و وال  تندىددان عددن لعابددو ننددو فددي ن دد ىش ادداى  لقددال 

 اهلل إلعدددالى:                                        
                                   5 ، ول دددددددددددن  المايددددددددددددة

إلحددد زىش   دددان مدددن ال دددالس الجدددال  التدددى إلدددعو  الدددى انمدددانن القددد رة 
ا  فهدد ه  تحدد زون مددن لعابهددا  افددا  ممددا بددو ننهددا إلعنددل وإلخددالط القدداذور 

النجاسا  والعنانا  والميت ، في ان لسانها لايما  ملا دا  بمدا علدى ىد ه 
المعناال  مدن مي  وبدا  وبد ا يش وفي وسدا ، و دد  بد  علميدا حدد ثا  
إن سدد ر ال لددإ وفمددو  نقددل العد ددد مددن انمدد اض إخدده ىا لار ال لددإ، 

 بال خة و حي عليو العلش والطإ الحد ث.وى ا إلح ز في ما عو 
  

  َٔبفخ اجلغذ ًاٌمٍتَٔبفخ اجلغذ ًاٌمٍت  --7777

  ىزُ اإلعالَ ثنَبفخ اجلغذ أوضش ِٓ َٔبفخ اٌمٍت؟ ىزُ اإلعالَ ثنَبفخ اجلغذ أوضش ِٓ َٔبفخ اٌمٍت؟ ااىً ىً 
اىددتش اشسددالم لح صددو علددى نمددال  دداإ اشنسددان علددى  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

ن اف  القلإ واهارإلو ون اف  الجسد معا ، نن الم من ال  نى لدو عنهمدا 
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اهلل إلجعلو    با  منو و ندال   بدو ور داه اال اذا  معا  فال عال   لو سا   م 
وال  وسددار ال ددن وانحقددال وانحسددال هللن دد   لبددو مددن ال دد ك وال ددة 

 قبددل عليددو الخلددق و حبانددو اال اذا نددان ادداى ا  ن ينددا  لددو رايحدد  ايبدد  فددي 
بسمو إو في فمو إو في إ  ما   منو، ولو صدح  وعافيد  وحسدن نمدا 

وندددل إعجددداره وى ددد ا فاشسدددالم   دددع ه وب ددد إلووز دددالة الراك شىتمامدددو ب
المسددلش بحسددن سددلانو فددي باانددو  إ   لبددو  وفددي ظدداى ه  إ  مدد    دددعا

 ومحب  الناس بميعا  حالو. بسمو  حتى  نالاا ر ا اهلل 
  

  أفً اإلٔغبْأفً اإلٔغبْ  --7878

  ِب أفً اإلٔغبْ فَ اإلعالَ؟ِب أفً اإلٔغبْ فَ اإلعالَ؟
إصددل اشنسددان انول وىددا آلم عليددو السددالم مددن سددالل   اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

 مدبدد  بددالت اس والمددار فت ددان منهددا بسددمو،  ددش نندد  اهلل  مددن اددين
فيو من روحو فتح ند  إبدداره، وإصدل ندل انسدان بعدده  يد  حداار التدى 
إل اندد  منددو انمددا ىددا مددن حيدداان منددا  مددن إبيددو  حمددل نددل صددنا  ىدد ا 
انس وبا ج  إنثا   مدن إمدو إلحمدل ندل صدنا  ىد ه اننثدى وبعدد التقدار 

ان المنددا  ليلتقددي بالبا جدد  فتت ددان منهمددا انس بددانم  ندددل منددو الحيددا 
النطنددد  انم ددداج التدددى إلتحدددال الدددى علقددد ، وإلتحدددال العلقددد  الدددى مجددد   
ليخلق اهلل من المج   ع اما و  سا الع ام لحما  و عم  اهلل مل دا   نددل 

 من السمار فينن  فيو ال وت فيصي   لقا  بد دا .
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  اٌؾزًر اجلنغِ ًاٌضًاط ادلضٍِاٌؾزًر اجلنغِ ًاٌضًاط ادلضٍِ  --7979

  اإلعالَ اٌؾزًر اجلنغَ ًاٌضًاط ادلضٍَ؟اإلعالَ اٌؾزًر اجلنغَ ًاٌضًاط ادلضٍَ؟دلبرا حيشَ دلبرا حيشَ 
 ح م اشسالم والنط  الطبيعي  السليم  ال  وذ الجنسدي اإلعبثخ:اإلعبثخ:

والدواج المثلي نن ى ا انح اف عن النط ة التى  لدق اهلل النداس عليهدا 
اشنسددان مددن ذندد  وإنثددى وبعددل ل ددله مهمتددو وبهددده  ، فقددد  لددق اهلل 

مسددناال  عددن اش صدداس وبهددده بمددا  ناسددإ آلار مهمتددو، فجعددل ال بددل 
بالجهدددداز التناسددددلي المعددددد لدددد لة، وبعددددل المدددد إة ىددددي انرض الخصددددب  
الصدددالح  لنمدددا نبتددد  اهلل فدددي انرض وىدددي اشنسدددان وبهدىدددا  لار ىددد ه 
المهم ، وبعل ى ا انم  رىنا  بعن  لتقي ربال  بدعنثى لتحددل م دين  اهلل 

  والح مددد  مدددن با جدددال انسدددان بد دددد، وىددد ه ىدددي العلددد  فدددي الددددواج
اللقار الجنسي بين الط فين فلما انح ف ى الر ال ااذ عن ىد ه النطد ة 
واعاباا عن ى ا المنهب السا  وإلدوج ربل ب بل وىمدا مت دابهان فدي 
الجهددداز التناسدددلي ممدددا  جدددط  إحددددىما إن  دددعإلي ا  ددد  فدددي لبددد ه وىدددا 
ما دد   يدد  صددالهلل لدد لة، بددل انددو  ع  ددو لمددا ال حددد لددو مددن انمدد اض 

التدددى حددد ر منهدددا الطدددإ الحدددد ث، ونددد لة اذا إلدوبددد  امددد إة  الخطددد ة
بددددام إة فانهمددددا ال  سددددتطيعان إن  عإليددددا خددددهاإلهما اال عددددن ا  ددددق وسدددديل  
صناعي  إو ابيعي  م دت ن  بينهمدا نخيدارة إو مدازة إو ذند  صدناعي، ندان 
ىبا للنطدد ة التددى  لددق اهلل الب دد  مددن إبلهددا فلددن  سددتطيعا إن  ذلددة م دد ن

مدن ان د ار مدا ال اا د  لهمدا بدو نتيجد  ال الهمدا   تناسال و حددل لهمدا
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إلوا   يددد  مهينددد  و يددد  صدددالح   لار ىددد ه المهمددد  فدددي رحمهمدددا ومدددن 
 صددن  ىدد ا الصددني  مددن ال بددال إو النسددار فانمددا  دددل ذلددة علددى خدد وذ 
ف  ه وسار  لقو وفسدال ابعدو، فدال  صدلهلل إن   دان انسدانا  ب د ا  سدا ا  

ط عددن لربدد  اشنسدداني  بددل وندددل عددن  تخدد ه الندداس  دددوة لهددش ننددو انحدد
 لرب  الحيااني  ننو حتى الحياانا  ال إل  ى به ه انحاال الهمجي .

  
  اٌمزً يف اإلعالَاٌمزً يف اإلعالَ  --8181

  دلبرا ّغّؼ اإلعالَ ثبٌمزً؟دلبرا ّغّؼ اإلعالَ ثبٌمزً؟
ال  سمهلل اشسالم بالقتل اال لمن  تدل انسدانا  مثلدو حتدى  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

لقصددداص ال   دددي  ىددد ا العمدددل العنيددد  بدددين معتنقيدددو، فجعدددل فدددي ىددد ا ا
العدالل وىدا إندو مدن  تدل  قتدل ابقدارا  علدى بقيد  المجتمد  وإلحصدين لهدش 

 مدددن ارإل ددداس ىددد ه الج  مددد  الن ددد ار  دددال إلعدددالى:            
                          28:  يددد  إندددو ال  ناإلندددا البقددد ة  ،

صدداص   تددل القاإلددل  فددي اشسددالم ال إن ن ددي  فددي ىدد ا انمدد  الددى إن الق
 نب دددى إن   دددان اال لددداالة انمدددار والح دددام بعدددد ا امددد  الحجدددب وا بدددا  
البيندددا  و بددددا  الج  مدددد  علددددى القاإلدددل  باإلددددا  إنيدددددا ، وال  تدددد ك إلننيدددد ىا 
لألفددد ال وال للجماعدددا  ح صدددا  علدددى سدددالم  الدولددد  ون ددد  انمدددن فددددي 

 رباعها.
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  اجليبد فَ اإلعالَاجليبد فَ اإلعالَ  --8181
  ؟؟اجليبد فَ اإلعالَاجليبد فَ اإلعالَِبرا ّْنَ ِبرا ّْنَ 

الجهدددال فدددي اشسدددالم  عندددي الددددفاع عدددن الدددننن إو عدددن  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:
الدداان اذا إلعدد ض لمددن  هابمددو    ددد إن  دد وع إمنددو إو   تصددإ إر ددو إو 

  نهإ إماالو  ال إلعالى:                            

             2:5 إ جا  و ال  بق ة ،ال                  
                                 2:1 . البق ة 

  
  اإلعزّنبءاإلعزّنبء  --8888

  دلبرا حيَش اإلعالَ االعزّنبء ٍَّ اٌشعً ًادلشأح؟دلبرا حيَش اإلعالَ االعزّنبء ٍَّ اٌشعً ًادلشأح؟
ــخ: ــخ:اإلعبث نددو  سددبإ لددو  ح دد  اشسددالم اشسددتمنار علددى ال بددل ن اإلعبث

إ  ارا  نثي ة في ننسو وفي مستقبل حياإلو، فني ننسو  سبإ لدو احتقاندا  
فددي إعجدداره التناسددلي   ددد  دد ل  الددى اشصدداب  بدددوالي الخصدديتين، فدداذا 
إلدددوج علددى ىدد ه الحالدد  عجددد عددن القيددام بددآلار وابباإلددو الدوبيدد  فدديحن 
 بدددنقم فدددي ربالتدددو ونمدددد فدددي ننسدددو  دددد إل دددان نها تدددو اشصددداب  بصددددم 
ننسي ، وإ جا اذا إلمن ى ا العمل فانو  د    علدى بهدازه العصدبي وربمدا 
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  ددان سددببا  مباخدد ا  فددي اصددابتو بال ددلل ال عدداش، و ددد  دد    علددى ذان إلددو 
فيصدداس بالدىددا م  و ي ىددا مددن انمدد اض، بددل ان نثيدد ا  مددن ال ددباس اذا 
إلددددوج ال  سدددتطي  إن  جدددام  زوبتدددو وال إن  خددد ج السدددايل المنددداإ مدددن 

وإمدا النتداة التدى إلستبجد  ذند ا   دق  د دو لمدا إلعدال عليدو، اال عن ا  ذن ه 
صددناعيا  إو إلسددتخدم إ  وسدديل  إلددد لها فددي ف بهددا لتقجددي خددهاإلها عددن 
ا  قها فان ذلة  سير لجهازىا التناسلي إبلل اشسدارة بدل ربمدا  سدبإ 
العقددش لهددا بال ليدد ، ىدد ا فجددال عددن انمدد اض ال ثيدد ة التددى ال إلعددد التددى 

 ها نالدى   والسيالن و ي ىما.إلصيإ ف ب

  
  حتشُّ ادلْغشحتشُّ ادلْغش  --8383

  دلبرا حيشَ اإلعالَ ادلْغش ) اٌمّبس(؟دلبرا حيشَ اإلعالَ ادلْغش ) اٌمّبس(؟
 حدد م اشسددالم القمددار إ  اللعددإ ن يدد  بدداايد إو إمدداال  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

 حصددل عليهددا النددايد ننددو إوال :  د ددد انحقددال والب جددار بددين المسددلمين، 
نإلباعددددو  فددددالم لاس ال خددددة  حقددددد و حسددددد ال الددددإ، واشسددددالم   بدددداا

فيمددا  نب ددي إن إلعددالى إبمعددين الصددنار والنقددار والمحبدد  والمددالة و قددال 
   اندددددددددددددداا عليددددددددددددددو:                               

        58   الحج 
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 انيددا: اشسددالم   بددي بنيددو علددى العلددش والعمددل الجددال الندداف  لإلنسددان 
وال اف  لو في إ  اه، من إبدل ذلدة نهداىش عدن اللهدا واللعدإ في لنياه 

نن ذلة مجديع  للا د ، فمدا بالدة اذا ندان مد  مجديع  الا د  مجديع  
المددال، فددالم من لايمددا  امددا فددي عمددل ندداف  لددو ونىلددو فددي لنيدداه وامددا فددي 

 عمل راف  لننسو ول ي ه في إ  اه.

  
  اٌذديمشاىْخ يف اإلعالِْخاٌذديمشاىْخ يف اإلعالِْخ  --8484

  ؟؟خ فَ اإلعالَخ فَ اإلعالَمشاىْمشاىْنبن ددينبن دديىً ىىً ى
اشسددالم نسددتطي  إن نسددميو ل ددن الد مق اايدد   يددد  إن  اإلعبثــخ: اإلعبثــخ: 

اشسدددالم  سدددميها باسدددش "ال دددارإ"، نن ىددد ا اشسدددش "ل مق اايددد " اسدددش 
  اندددداني، وال ددددارإ فددددي االسددددالم مبدددددإ إساسددددي فددددي الح ددددش       

           49 ، خدنانهاوفي المجتمعدا  نلهدا عندد إلنداول  ال دارإ 
                 26: ، بل في الحياة الخاص  فال بدل  آل عمد ان

في بيتو م  زوبو وإوالله  نب ي إن إل ان حياإلهش مبني  على الت اور فدي  
نددددل إمددددارىش واسددددتطالع ا رار فددددي نددددل إحدددداالهش، و ددددد امددددتأل التددددار   

 ا  النبددي اشسددالمي بنمدداذج ع يمدد  لل ددارإ فددي اشسددالم فددي إلطبيقدد
مدددد  إصددددحابو ال اخددددد ن وفدددددي إلطبيقددددا  الخلنددددار ال اخددددد ن والح دددددام 
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 العاللين من المسلمين إبمعين.

  ّاللخ ادلغٍّني ثبٌْيٌد ًادلغْؾنيّاللخ ادلغٍّني ثبٌْيٌد ًادلغْؾني  --8585

  ؟؟نينيْْد ًادلغْؾد ًادلغْؾىً ّىشه ادلغٌٍّْ اٌْيٌىً ّىشه ادلغٌٍّْ اٌْيٌ
ال    ه المسلش إ  انسان صاحإ ل دن متمسدة بد ندو  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

 ا ال ددددد ه مابدددددالا  لطددددد ل  يددددد  متعصدددددإ علدددددى  يددددد ه، واال لدددددا ندددددان ىددددد
المسددلمان اليهددال والمسدديحيان مددن لولهددش وإرا دديهش، إو علددى ان ددل 

 !! ىدماا لور عبالإلهش ولش  ت ناىش  تعبدوا فيها
ل ننددددا نجددددد ع ددددن ذلددددة فالمسددددلمان إحدددد ص الندددداس علددددى إىددددل 
ال تددداس مدددن اليهدددال والنصدددارإ فدددي ل دددارىش فيجعلدددان لهدددش لور العبدددالة 

ش العمدل بت د  عاإلهش وإلننيد  انح دام المتعلقد  الخاص  بهش، و هينان لهد
بعل انهش فيما بينهش، وى ا مدا   دهد بدو التدار   الناصد  للمسدلمين علدى 

 .م  الدمان
مص  وبدد رإس المسديحيين فدي  وعندما ل ل عم و بن العاص 

مص  ونان  سمى بنيامين ف  مدن ال ومدان الدى الصدحارإ والجبدال  افدا 
 تلدو مد  إندو علدى ل دانتهش فاسدتعمنو عمد و بدن  منهش لما علش إنهدش إرالوا

بدددددعن   دددددان رإسدددددا   ا  العددددداص وإعدددددال لدددددو بندددددار ننيسدددددتو وإصددددددر لدددددو  ددددد ار 
 .للمسيحيين في مص  إبمعين

ومندددد  ذلددددة اليددددام الددددى عصدددد نا ىدددد ا ورإس المسدددديحيين فددددي مصدددد  
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 البابددا  ال بددد إن  صدددر لددو  دد ار إلعيددين مددن حددانش مصدد  بعددد إن  ختدداره 
ون لو، بل بلل من عنا   اشسالم بعىدل ال تداس مدن المسيحيان المعاص  

اليهدددال والمسددديحيين إن الم دددال لمدددا ل لددداا بدددالل ال دددام وذىدددإ الددديهش 
النقيو ابن إليمي  ليستنق  منهش انس إ ع  اا عليو إن   ل وا اليدو إسد إ 
المسلمين فعبى إن   ب  اال بعد إن   ل وا اليو إ جدا انسد إ مدن اليهدال 

 .والمسيحيين
م  في ذلة  طال ومن إرال المد د فعليو ب تإ التدار   المليند  وان

به ه انحدال ال ايع  التى إلدل على مبلل عنا   اشسالم نىدل ال تداس 
 :من اليهال والمسيحيين وحسبة في ذلة  ال النبي 

1414{{  أْ ذلُ ِب ٌنب ًٍّْيُ ِب ٍّْنبأْ ذلُ ِب ٌنب ًٍّْيُ ِب ٍّْنب}}
  

  
  اإلعالَ ًاإلٔغبْ  ادلْبفشاإلعالَ ًاإلٔغبْ  ادلْبفش  --8686

  ؟؟ٔغبْ ادلْبفشٔغبْ ادلْبفشً اإلعالَ ّالئُ اإلً اإلعالَ ّالئُ اإلىى
ــخ: ــخ:اإلعبث زمددان وفددي نددل م ددان  اشسددالم  اليددش اشنسددان فددي نددل اإلعبث

 وفي نل عص  وإوان على ا تالف انمانن وانزمان.
واشنسددان المعاصدد  بالدد ا  فددي إمددن الحابدد  الددى إلعدداليش اشسددالم 

                                                 
 .أ ِ ّغ اْلٔٙ أ ِ ّغ اْلٔٙ ف١ط اٌجبَٞ ش ح صح١ح اٌجطبَٞف١ط اٌجبَٞ ش ح صح١ح اٌجطبََٞٚاٖ اٌز ِذىٝأ َٚاٖ اٌز ِذىٝأ  14
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 :ننو
 .الد ن الاحيد ال    خااإ إىل ى ا العص  بل تهش  -

 .العلمي  في عص ىش و اافق إحدل ما ظه  من اشنت افا  -

و حددي علددى عمددارة الدددنيا بمد ددد مددن اش ت اعددا  واشنثددار مددن  -
 .الم ت نا ، والمتابع  المستم ة ل ل المستجدا 

 .م  الح ص على سالم  انف ال وصالت المجتمعا نل ى ا  -

 ددددعا الدددى السدددالم والايدددام والسدددلش والصدددنهلل والعندددا بدددين نمدددا  -
 بمي  اننام.

  
  مجبي اإلعالَمجبي اإلعالَ  --8787

ادلغٌٍّْ ّمذٌِْ ادلغٌٍّْ ّمذٌِْ أرْشف ٍَّ مجبي اإلعالَ ًأرْشف ٍَّ مجبي اإلعالَ ً  وْفوْف
  ؟؟فٌسح ِغٌٍىخ ّنوفٌسح ِغٌٍىخ ّنو

نتع ف علدى بمدال اشسدالم مدن مطالعد  انوصداف التدى  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
ذن ىدددا القددد آن ال ددد  ش لإلسدددالم وللمسدددلمين والتدددى  نب دددي إن  جاىددددوا 
إننسددهش لي اندداا عليهددا، وندد لة الاصددا ا التددى وصددى بهددا نبددي اشسددالم 

ذو هش ومجتمعداإلهش، وند إ إلطبيدق ذلدة عمليدا المسلمين نحا إننسهش و 
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وصحابتو المبارنين والنمداذج الطيبد  مدن بعددىش للسدل   في ال سال 
الصدالهلل فددي ندل عصدد  وحدين الددى  امندا ىدد ا، وصدنحا  التددار   م دد    

 ب ن  ى ه النماذج والمثل الطيب  التى ناناا عليها.

  غزاء اٌشًػغزاء اٌشًػ  --8888
  ؟؟ًػًػِب غزاء اٌشِب غزاء اٌش

نل خير إمد  بدو اهلل إو وصدى بدو رسدال اهلل     ار ال وت اإلعبثخ:اإلعبثخ:
  و تجدددو اشنسدددان بدددو إ ندددار عملدددو الدددى اهلل  وحدددده نقددد ارة القددد آن

بدددا الص وحجدددار  لدددإ، والصدددالة علدددى  بتددددب  وإلمعدددن، وذنددد  اهلل 
م  استحجار بمالو ونمالو، واشست نار من ال ناس م  النددم  النبي 

  إ، وعمل البد  والخيد  لعبدال عليها والعدم على عدم الا اع فيها م ة إ
اهلل ر بدد  فددي فجددل اهلل واندد ام اهلل بددل فددي عدداله، والعلددش الندداف  الدد   

  ابو الى الخي  و حث الم ر على فعلو والمداوم  عليو.

  
  األخالق ًاٌذّٓاألخالق ًاٌذّٓ  --8989

  ؟؟ىً ديىٓ أْ رٌعذ األخالق دًْ دّٓىً ديىٓ أْ رٌعذ األخالق دًْ دّٓ
 م دددن إن إلابدددد ان دددالق لون التمسدددة بهدددد  ل ندددي، اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:
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ة بالت بي  اشصدالحي  فدي المددارس والجامعدا ، ون د  القديش و  ان ذل
اشنسدددداني  بددددين انفددددد ال والجماعددددا  وبعلهددددا مجدددددال التنا ددددل وعلدددددى 
إساسددها   ددان التمددا د بددين إفدد ال المجتمدد ، وال  بدد  فددي انتسدداس ال يدد  
لتددددد و ب التجدددددارة إو الصدددددناع  إو الدراعددددد  و ي ىدددددا، فيحددددد ص النددددد ل إو 

ل وإلجا دده والعنا د  بدالمنتب وإلخليصدو مدن ندل المجتم  على اإلقان العمد
إندددااع الخدددداع وال دددو حتدددى   تسدددإ الثقددد  فدددي المجتمعدددا  ان ددد إ، 
فيقبلددان علددى التعامددل معهددش لت ددان لبجدداعتو ميدددة علددى  ي ىددا نمددا فعددل 
إىدددل اليابدددان وانلمدددان وانم   دددان ومدددن  دددبلهش اشنجليدددد وإىدددل السدددا د 

ه انسمار ب اإلها م  داس فدي و ي ىش،  د إإلقناا ذلة حتى إصبح  ى 
الحصددال علددى إ  خددير  ددعإلي منهددا بثقدد  العددالش وال ددعاس فددي اإلقددانهش 

 لبجاعاإلهش وإلجا دىا وانعدام ال و الصناعي بها.

  
  ِىزغجبد األخالقِىزغجبد األخالق  --9191

ىٌْ اإلٔغبْ ٍَّ خٍك ًىٌ ال ّنزَّ ألٍ ىٌْ اإلٔغبْ ٍَّ خٍك ًىٌ ال ّنزَّ ألٍ ّّىً ديىٓ أْ ىً ديىٓ أْ 
  ٌذّٓ مسبًٍ ؟ ٌذّٓ مسبًٍ ؟   ًِِىٌ ِنزًّىٌ ِنزّ  ّىٌْ ٍَّ غري خٍكّىٌْ ٍَّ غري خٍكأً  أً    دّٓ؟دّٓ؟

ــ ــاإلعبثـــ اشنسدددددان ابدددددن مجتمعدددددو فدددددي  لقدددددو وابعدددددو وعالاإلدددددو  خ:خ:اإلعبثـــ
وإلصددد فاإلو، واذا ندددان المجتمددد   حندددد محاسدددن ان دددالق و   دددإ فيهدددا 
و حاسدددإ علدددى التقصدددي  فيهدددا ندددان إىدددل ىددد ا المجتمددد    هددد  علددديهش 
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بميعددا  اال ما ددل مددنهش بمددال ان ددالق وحسددن التعددامال ، إمددا انل ددان 
و  اابددا  ولمددن  صدد  فددي فانهددا إلددعم  بحسددن الخلددق وإلحددي عليددو وإلجدد  لدد

التخلددق بجميدددل ان ددالق عقابدددا ول نهمدددا فددي ا  ددد ة، فدداذا نمدددل  قدددين 
المنتسدددددإ للدددددد ن وعلددددد  م ا بتدددددو هلل وعلدددددش علمدددددا  ال خدددددة فيدددددو إندددددو 
سيحاسإ في ا   ة عن نل ما فعلو نحا ننسو إو نحدا  لدق اهلل التددم 
 بم دارم ان ددالق ومحامدد الصددنا ، واذا  دع   قددين المنتسدإ للددد ن

إلسددداىل فدددي اشلتددددام فدددي  ونسدددي ا  ددد ة و لددد  م ا بتدددو و  ددديتو هلل 
ان دالق ال   مد  التددى إمد  بهددا الدد ن بدل ربمددا سدال  لددو ننسدو  الفهددا 

 ل نلتو ونسيانو الما  والدار ا   ة والحساس.
اذا   ددد   ددان المدد ر ملتدمددا  إ ال يددا  ننددو وبددد فددي مجتمدد   حدد ص 

 يددد  ل دددن نعىدددل اليابدددان والددددول علدددى م دددارم ان دددالق وان ندددان علدددى 
اشس ندنافي  نالسا د والن و ب والدنمارك و ي ىدا، و دد   دان اشنسدان 
منتسبا  لد ن ول نو  ي  ملتدم بتعاليمو ل نلتو إو لجهلدو ممدا  حدي عليدو 

 و حث ى ا الد ن.

  
  ّالِبد ؽت اهلل ٌإلٔغبّْالِبد ؽت اهلل ٌإلٔغبْ  --9191

  ٌإلٔغبْ؟ٌإلٔغبْ؟  ووّالِبد ؽجّالِبد ؽج  ْ؟ ًِبْ؟ ًِبىً اهلل حيت اإلٔغبىً اهلل حيت اإلٔغب
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 حددإ اشنسدان ننددو ن مدو وإعلددى خدعنو علددى  ان اهلل  ::اإلعبثـخ اإلعبثـخ 
  سدداي  المخلا ددا  و ددال إلعددالى:                      

                                    
                 81 شس ار ا. 

 بددددل إن  خلددددق  لإلنسددددان إن اهلل  والدددددليل علددددى حددددإ اهلل 
اشنسان بهدد لدو عدالش انرض، وبهدد لدو فيهدا ندل مدا  حتابدو مدن  د ار 
ونسار ولوار وس ن ورنايدإ و ي ىدا، فخلدق لدو النبدا  والنااندو ليعندل 
منهددا وبهددد لددو المددار العدد س لي دد س منهددا والمددار المددالهلل لي نددإ عليددو 

مانو و  دان  دانددا   ع دد  مندو المددار الدد    حتداج اليددو فددي  و عندل مددن إسدد
نددل و دد  وحددين، وسددخ  لددو الحياانددا  منهددا مددا   نبددو ومنهددا مددا   دد س 
من لبنو ومنها ما  عنل من لحمو ومنها ما  نتن  بصدافو وبلدده ومنهدا مدا 
 تخ ه لح استو، و لق لو الهاار وإلالى إلجد ده على الددوام ندي إلسدتم  

 ددمن إلمددده بالجدديار وإلدفنددو بح ارإلهددا وإلبددين لددو الليددل حياإلددو و لددق لددو ال
والنهار و حسإ بها ان ام وال هار والسنين، وبعل لو في الليدل القمد  
والنجام  هتد  بجياره و م ي بالب  والبح  مهتد ا بالنجام، وال د  لدو 
في باان انرض نل إنااع المعالن التى  حتاج اليها في حياإلو و سدتعين 

 .معاخوبها على إمار 
وى ددد ا نجدددد إن ندددل ال ايندددا  والمخلا دددا  فدددي السدددماا  وفدددي 
انرض ومدددا بينهمدددا انمدددا ىدددي فدددي الحقيقددد  مخلا دددو ومسدددخ ة نندددو لرة 
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لخالفتدددو فدددي انرض فدددي  اننددداان، فهدددا الخلينددد  الددد   ا تددداره اهلل 
  الدددو عدخدددعنو                    41  و دددد سدددخ  البقددد ة ،

ا الخليندد  وىددا اشنسددان نددل خددير فددي السددماا  وفددي انرض  ددال لهدد 
 إلعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالى

                                    24   الجا ي. 
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  اٌْبؽشاٌْبؽش  احلٌاساحلٌاس
  اإلحلبد ًادلٍؾذًْاإلحلبد ًادلٍؾذًْ

  
  
 

  اٌقذفخاٌقذفخ
  ًؽذح اٌٌعٌد ًاٌؾشن ًاٌزٌؽْذًؽذح اٌٌعٌد ًاٌؾشن ًاٌزٌؽْذ

  ... عجت أٔزؾبس اإلحلبد... عجت أٔزؾبس اإلحلبداإلحلبداإلحلبد
  ٌِأِ اإلحلبدٌِأِ اإلحلبدئٔىبس ًعٌد اهلل ......ئٔىبس ًعٌد اهلل ......
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  اٌقذفخاٌقذفخ  --9898

  ىً ديىٓ أْ ّىٌْ وً ىزا اٌىٌْ لذ خٍك ثبدلقبدفخ؟ىً ديىٓ أْ ّىٌْ وً ىزا اٌىٌْ لذ خٍك ثبدلقبدفخ؟

اشنت دام فيدو   لا ندان ال دان  لدق بالمصدالف  لمدا ناند اإلعبثخ:اإلعبثخ:
إلعا ددإ الليددل الد دد  والتن دديش واشبددداع الدد   ندد اه فددي نددل خددير، فهددل و 

! وىددل إن انرض إلدددور مصددالف  ؟والنهددار بقدددر معلددام ال  تخلدد  إبدددا 
إو  نسها بن ام ل يق ال  تخل  بالصدف ؟ ولش ند حال ال من وحال ن

ولدا مد ة؟! وىدل و د  نسم  إن خينا  مدن علدى ظه ىدا  دد اداش عنهدا إو 
من المصالف  إن نجدد علدى انرض ندل مدا  حتداج اليدو اشنسدان و نبدا  

 وحياان و ح  ا  من  ار وىاار ومياه و  ار ونسار ولوار؟!

  
  ًؽذح اٌٌعٌد ًاٌؾشن ًاٌزٌؽْذًؽذح اٌٌعٌد ًاٌؾشن ًاٌزٌؽْذ  --9393

  ِب اٌفشق ثني ًؽذح اٌٌعٌد ًاٌؾشن ًاإلحلبد ًاٌزٌؽْذ؟ِب اٌفشق ثني ًؽذح اٌٌعٌد ًاٌؾشن ًاإلحلبد ًاٌزٌؽْذ؟
 وحدة الابال: .2

 جي  فلسني  لين لها إصل في انل ان وال في عدالش الحقيقد ، 
وال  ننة عندو    ن المتاىمان لها إن الابال نلو واحد ىا اهلل 

  واحدددددة خددددير، و دددد ون إن الابددددال وان إلعدددددل  صدددداره فلددددو حقيقدددد
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إلح نددد  وإلسدددي ه وىدددي الحقيقددد  اشلهيددد ، و تهمدددان زورا وبهتاندددا بعدددي 
صددددافي  اشسددددالم ال بددددار نددددابن ع بددددي والسدددده اورل  بددددالقال بهدددد ه 

 الحقيق  م  إن إ االهش وإفعالهش إلنافي ذلة.
 ال  ك: .3

 دددد عان إنهدددش  ىدددا اإلخددداذ خددد  ة واحدددد إو خددد نار مددد  اهلل 
ال انلاىيددد  وىددد ا باادددل اذا  سددداندونو و  ازروندددو و عاوناندددو فدددي إعمددد
 : انمددددددد  نمدددددددا  قدددددددال القددددددد آن ال ددددددد  ش                

         33 . اننبيار 

 اشلحال: .4

ىدددا ان دددار انلاىيددد  ن  اندددا  إلامدددا  والعدددار إن ىددد ا ال دددان وبدددد 
صددددف  إو ابيعيدددا  ولدددين ىنددداك الدددو إبدعدددو إو صدددنعو إو صعدددا ره، و دددد 

ست دددد إ ىدددد ا اشلحددددال فددددي عصدددد نا مدددد  إلقدددددم العلددددش نن إ لددددإ ا
ال ددددباس  سدددديط  علدددديهش   ايدددددىش وال    دددددون إن  خجددددعانها ن  
سلطان ب    إو مجتمعي إو حتى الهي، ولما نان الد ن ىدا الد   
 ددن ش ال  ايددد الب دد    و جعددل للحصددال عليهددا ا  ددا  الهيدد  ندلدد  بهددا 

لدد  وإلنصدديال مددن إبددل ااددالق انل ددان، و ددد إن دد  ىدد الر انل ددان بم
  ايددددىش الب ددد    بح  ددد  إلامددد  ولدددا ندددان فيهدددا ا ددد ار بهدددش وب يددد ىش، 

 ول دددنهش نمدددا  دددال اهلل إلعدددالى فدددي خدددعنهش:                
 انع اف . 297 
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ىدددا افددد ال اهلل إلعدددالى بانلاىيددد  واش ددد ار  لبدددا  التاحيدددد: .5
ه مددن ال خددير ولبدد ه ون مددو و البددا إن لهدد ا ال ددان الددو واحددد إوبددد

إلدبي ا  مح ما ، ال نجد فيدو إ    د ة إو إلنداو  وال نسدتطي  إن ند دد 
ولددا خددينا   لدديال  علددى مددا نجددده وندد اه مددن ابددداع صددنع  اهلل بددل فددي 
عاله، ى ا اشلو ال في خير وال من خدير وال علدى خدير وال منتقد ا 

 الددددى خددددير وال محمدددداال علددددى خددددير:                 
            22 ، ولددين لددو والددد وال والددده وال زوبدد   ال ددارإ

 وال ابند  وال بنتددا :                             
  وىددددا  اش ددددالص ،   ، مطلددددد  علددددى ندددددل ح ناإلنددددا وسددددد ناإلنا

 افيدد  فددي انرض وال فددي السددمار،  ظاى نددا وبااننددا، ال إلخنددى عليددو
وال   يددإ عنددو خددير حتددى فددي سدد اي  اشنسددان و ددماي ه، لددو القدددرة 

    مطلقددد  والتصددد ف المطلددددق فدددي مل دددو ومل اإلددددو وندددل عبدددداله،
                     34 . اننبيار 

  
  ئٔىبس ًعٌد اهللئٔىبس ًعٌد اهلل  --9494

  ؟؟دلبرا ّنىش اٌنبط ًعٌد ئٌودلبرا ّنىش اٌنبط ًعٌد ئٌو
  سبق  اشبابو عنو بالس ال السابق. خ:اإلعبث
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  عجت ئٔؾبس اإلحلبدعجت ئٔؾبس اإلحلبد  --9595

  ؟؟ب عجت أزؾبس اإلحلبد ثني اٌؾجبةب عجت أزؾبس اإلحلبد ثني اٌؾجبةِِ
  السابق. بل سبق  اشبابو عنو بالس ال  اإلعبثخ:

  اإلحلبداإلحلبد  --9696

  ؟؟ب ب ىً ديىٓ اّزجبس اإلحلبد دّنىً ديىٓ اّزجبس اإلحلبد دّن
 .اشلحال لين ل نا  ننو  ن   انل ان   اإلعبثخ:اإلعبثخ:

 :لوإما الد ن فها التصد ق بابال ا
ان نددان الهددا حقيقيددا  نمددا بددار فددي التاحيددد والددد انا  السددماو    -

 .الثالل اشسالم واليهال   والمسيحي 

إو الها  صدار ا   عتقدده الدبعي وان ندان ال  طدابق التاحيدد الد    -
بددار  بددو انل ددان السددماو  ، وىدد ا فددي انل ددان التددى ىددي مددن 

عليهدددا  صدددن  الب ددد ، نالباذ ددد  الددد  ن  قدسدددان البقددد  و خلعدددان
صددددنا  انلاىيدددد  والمجاسددددي  الدددد  ن  عبدددددون النددددار والصددددابن  
الددد  ن  عبددددون النجدددام، والدددا نيين الددد  ن  تخددد ون مدددن ال دددج  

 و ي ىش. والحجارة آله   عبدونها من لون اهلل 
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  ٌِأِ اإلحلبدٌِأِ اإلحلبد  --9797

  ؟ ؟ ىننَ أْ أِنِ ٔفغَ ِٓ أوٌْ ٍِؾذا ىننَ أْ أِنِ ٔفغَ ِٓ أوٌْ ٍِؾذا وْف ديوْف دي
 :علي نمن  ننسي من إن إنان ملحدا    اإلعبثخ:اإلعبثخ:

إن إ  نبل على انل ان السماو   وإلرسها بتجد ل مدن الهداإ فدي   -
إصددددالها الحقيقيدددد  مددددن ال تددددإ السددددماو   الصددددحيح  وإ او ددددل 

 .اننبيار الصال ين

إعدد ض مددا است دد ل علددي مددن القجددا ا علددى إسددااين العلددش وإن  -
 .و  يتو والارع الد ني ال  ن  د عن عفان بتقاإ اهلل 

لعلميد  الحد ثد  التدى إلخددم ىد ه وإ ي  الدى ذلدة الدراسدا  ا -
ال تإ السماو   وإل  دد  جدا اىا بمدا  بد  مدن العلدش الحدد ث، 

 .وذلة ما  سمى باشعجاز العلمي

وإ دددالط الم دددهار ن بالعبدددالة والدىدددد مدددن إربددداس انل دددان نرإ   -
ني   حصلان على الس ين  والطمعنين  والسعالة القلبيد  التدى 

 . هنا اليها نل بني اشنسان

علدددد  ذلددددة خدددد ت اهلل صدددددر  للحددددق وىدددددانى اليددددو ووفقنددددي اذا ف
 للط  ق الماصل اليو.
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  احلبدُ ّؾشاحلبدُ ّؾش  احلٌاساحلٌاس
  أخالق اٌنيب حمّذأخالق اٌنيب حمّذ

 

  

  أخالق اٌنيب ِِ صًعبروأخالق اٌنيب ِِ صًعبرو
  أخالق اٌنيب ِِ عريأو ًأّذائوأخالق اٌنيب ِِ عريأو ًأّذائو
  أخالق اٌنيب ِِ أفؾبثو ًمٌْفوأخالق اٌنيب ِِ أفؾبثو ًمٌْفو

  أخالق اٌنيب ِِ احلٌْأبد ًاجلّبداد ًاٌنجبربدأخالق اٌنيب ِِ احلٌْأبد ًاجلّبداد ًاٌنجبربد
  اٌنيب ًأىً صِبٔواٌنيب ًأىً صِبٔو
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  الق اٌنيب ِِ صًعبروالق اٌنيب ِِ صًعبروأخأخ  --9898

  ؟؟وبٔذ أخالق اٌنجَ حمّذ ِِ صًعبرووبٔذ أخالق اٌنجَ حمّذ ِِ صًعبرووْف وْف 
م  زوباإلدو ىدي الحد ص ال دد د  نان  إ الق النبي   اإلعبثخ:اإلعبثخ:

 .على حسن رعا تهن وإلافي  ما  لدم لهن
  ل ددل واحدددة مددنهن بيتددا   اصددا  بهددا فيددو نددل مددا إلحتدداج اليددو مددن فدداف  

 ل واحدة منهن  اإلهدا ومدا وسايل الحياة المناسب  لعص ىا، ونان  اف  ل
 . ستلدمها من ننقا  لمدة عام

ونان  ح ص على سالم  حالتهن الننسي  و عدل بينهن في القسدم  
فيبي  عند نل واحدة منهن ليل ، واذا ذىإ الدى واحددة مدنهن فدي  يد  

وندان  حد ص علددى إن ،  امهدا اداف علدى نسداره نلهدن فددي ىد ه السداع 
 .  في نل ليل  جتمعن بميعا  عند صاحب  الناب

واذا إرال سن ا  إ  ع بينهن فدع تهن   بد  عليهدا الق عد  ناند  ىدي 
التددددى إلسدددداف  معددددو، ونددددان  حدددد ص علددددى إن  عدددداملهن معاملدددد  ايبدددد  فددددال 
 خاابهن اال بال الم اللطي ، وال  عاملهن ب دة وال ب ل د  وال  نهد ىن 
 :في  ال وال  سإ احداىن بلنا بدل ندان صدارة حيد  لقدال اهلل إلعدالى

                2: . النسار 
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  أخالق اٌنيب ِِ عريأو ًأّذائوأخالق اٌنيب ِِ عريأو ًأّذائو  --9999
  ِِ عريأو ًأّذائو؟ِِ عريأو ًأّذائو؟    وْف وبٔذ أخالق اٌنجَ حمّذوْف وبٔذ أخالق اٌنجَ حمّذ

حدد  م علدددى إن  عامدددل الجدددار معاملددد  را يددد ،  ندددان    اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:
فيسددعل عنددو اذا  دداس و عدداله اذا مدد ض و  ددارنو فددي سدد اره و عينددو فددي 

بخيدد ه وبدد ه حتددى بعددل للجددار حقددا    ددال   ددان بددو بدددرا   دد اره و دد   ه
ًُ } } : إصددديال  مدددن عايلتدددو لدددو حدددق فدددي مي ا دددو فقدددال  َجِ ٠ننن ُِ نننب َهاَي  َِ ًُ َجِ ٠ننن ُِ نننب َهاَي  َِ

صُُٗ  َح َٛ ُ َس١ُ َُٕذ  َٔٗا َِ َرزٝا ظََٕ ٌََ ب صُُٗ ٠ُِٛص١ِٕٟ ثِب َح َٛ ُ َس١ُ َُٕذ  َٔٗا َِ َرزٝا ظََٕ ٌََ ب {{  ٠ُِٛص١ِٕٟ ثِب
26 

ال  حمددل نحدداىش  دد ين  وال حقدددا  وال  ن دد   إمددا إعددداره ف ددان 
لد د  م داع ه اشنسداني  عنددما  ى إندو في سدار إو خد  إو  د عد ، حتد

علددش إن     ددا  وىددش إخددد المحدداربين لددو إصددابتهش مجاعدد  و حددط إرسددل 
الددديهش  مسدددماي  بمدددل محملددد  بدددالمي ة والطعدددام شسدددعافهش، ولددد ا نجدددد 

لش  بالق  اما   ط بحد س بدل ناند  ح وبدو نلهدا لفاعدا  عدن  ال سال 
 ، وعندددما اخددتد إذ   امددو الددننن، وىددا نمددا إرسددلتو العنا دد  لاع  للهدا دد

دد  ن ينع  "فددي عدددايهش لهددش و ددال لددو إصددحابو  } } : ددال  "النع  ععلعددى النم  ن
ننخً   ئِحننٟئِحننٟ َّ َر ََ ننب ثُِؼَضننُذ  َّ ئِا َٚ بًٔننب أ  َُ  َُثَؼننَش ٌَؼا ننخً ٌَنن َّ َر ََ ننب ثُِؼَضننُذ  َّ ئِا َٚ بًٔننب أ  َُ  َُثَؼننَش ٌَؼا {{    ٌَنن

ومددن خدددة رإفتددو ، 27
َُ   }}نعددداره إنددو نددان  قددال لجنددده : وخددنقتو  َُ  ُِٚصنن١ُى ٜ   ُِٚصنن١ُى َٛ ٜثِزََمنن َٛ ِ   ثِزََمنن ِ َّللاا أ أ َّللاا

 ََ َٚ ََ ََ   رََؼُصننننٛارََؼُصننننٛا  َٚ َٚ ََ ََ   رَُغٍُّننننٛارَُغٍُّننننٛا  َٚ َٚ ََ ََ أ أ رََ جُُٕننننٛارََ جُُٕننننٛا  َٚ َٚ ََ ٛا  َٚ ُِ َٙننننِ، ٛارَ ُِ َٙننننِ، ََ أ أ ث١َََؼننننخً ث١َََؼننننخً   رَ َٚ ََ َٚ  

                                                 
 هما عن ابن عمر رضً هللا عنهما.رواه البخارى ومسلم فً صحٌح 15

 .رواه مسلم فً صحٌحه عن أبً هرٌرة  16
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ََ أ أ ََٔطنننَّلً ََٔطنننَّلً   رَُغِ لُنننٛارَُغِ لُنننٛا َٚ ََ َػنننبً   رَُحِ لُنننٛارَُحِ لُنننٛا  َٚ ََ َػنننبً َه ََ ََ أ أ َه َٚ ََ نننُ،ٚا  َٚ َِ نننُ،ٚارََ  َِ نننخً   رََ  َّ نننخً ث١ٙ َّ ََ أ أ ث١ٙ َٚ ََ َٚ  

ننَ حً   َشننَ َ حً َشننَ َ حً   رََمطَُؼننٛارََمطَُؼننٛا ِّ َض ننَ حً ُِ ِّ َض ََ أ أ ُِ َٚ ََ ََ   َوج١ِنن اً َوج١ِنن اً   َشنن١ََطبً َشنن١ََطبً   رََمزٍُُننٛارََمزٍُُننٛا  َٚ َٚ ََ ََ   َصننج١ِابً َصننج١ِابً   َٚ َٚ ََ َٚ  

ََ   َصننِغ١ اً َصننِغ١ اً  َٚ ََ نن َ   َٚ َِ نن َ ا َِ َْ أ أ  َحً  َحً ا َسننزَِ ُ،ٚ َٚ َْ َسننزَِ ُ،ٚ ننبً   َٚ َِ ا َٛ ننبً  ََل َِ ا َٛ ننٛا  لَنن،َ لَنن،َ    ََل َُ ننٛاَرجَ َُ َُ   َرجَ ننُٙ ََ َٔفُ َ  َُ ننُٙ ََ َٔفُ   فِننٟفِننٟ   َ

غِ  ِِ ا َٛ ٌََص غِ ا ِِ ا َٛ ٌََص َُ   ا َُ فََ،ُػُٛ٘ ب  فََ،ُػُٛ٘ َِ بَٚ َِ َُٛا  َٚ َُٛاَرجَ َُ   َرجَ ُٙ ََ َٔفُ َ  َُ ُٙ ََ َٔفُ َ   }.ٌَُٗ}.ٌَُٗ..
28 

إ  ال  قاإللاا اال المقاإللين، و اصي حتى في المقاإللين إال  بددإوىش 
إ    ددداىاا إعجددايهش بعدددد   -بالقتددال وإال   دددروا وإال  مث لددداا بجثددثهش 

 معد   ن بل نان حتى  حت م الماإلى مدن إعدداره و قد  لهدش، فقدد  –لهش  ت
ََذَ   }} فقال،  عهال    بعنازة   انها: لو فقيلع ، فقامع  بعنازةه  بو ََذَ  ١ٌ َٔفَبً؟{َٔفَبً؟{   ١ٌ

29 
ىددا الصددارة المثلددى للتسددامهلل وحسددن  وى دد ا نجددد ان ال سددال 

 .ال عا   وبمال الخلق حتى م  إعداره 

  
  ٌْفوٌْفوأخالق اٌنيب ِِ أفؾبثو ًمأخالق اٌنيب ِِ أفؾبثو ًم  --111111

  وْف وبٔذ أخالق اٌنجَ حمّذ ِِ أفؾبثو ًمٌْفو؟وْف وبٔذ أخالق اٌنجَ حمّذ ِِ أفؾبثو ًمٌْفو؟
مدددد  إصددددحابو إل إل ددددد علددددى  ناندددد  إ ددددالق النبددددي  اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

المحبدد  والمددالة وحسددن التددآل  وبميددل الع دد ة، فقددد نددان فددي مجلسددو 
                                                 

 جامع المسانٌد والمراسٌل عن ابن عمر رضً هللا عنهما. 17
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 الفصل األول  

  ((113113))أخالق اٌنيب حمّذ               أخالق اٌنيب حمّذ               : :   احلبدُ ّؾشاحلبدُ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

 عطددى ل ددل بلددين نصدديبو حتددى   ددن نددل ربددل فددي المجلددن إنددو إحددإ 
ن العدداص الخلددق عنددده، ومددن إعجددإ ىدد ه الماا دد  مددا  ح يددو عمدد و بدد

  عندددما  قددال: "بلسدد  فددي مجلددن النبددي  فع دد   الاننددي حتددى
ُّٞ إٌانبِس  ََرنتُّ   }}ظنن  إني إحإ الناس اليو، فقلد   دا رسدال اهلل:  ُّٞ إٌانبِس  ََرنتُّ  َ َ 

بِي أ فَمَنبَي   َػبئَِشخُ َػبئَِشخُ   ي١ٌَََِه ؟ لَبَي   ي١ٌَََِه ؟ لَبَي    َُ َٓ اٌ ح ِِ ٍَُذ    بِي أ فَمَنبَي   أ فَمُ َُ َٓ اٌ ح ِِ ٍَُذ    ٍَنُذ  َثَُٛ٘نب َثَُٛ٘نبأ فَمُ ٍَنُذ أ لُ أ لُ

َٓ أ لَننبَي    نن َِ ُا  َٓ أ لَننبَي     صُنن نن َِ ُا  ُٓ   صُنن ننُ  َثنن َّ ُا ُػ ُٓ صُنن ننُ  َثنن َّ ُا ُػ ٌََططاننبةِ   صُنن ٌََططاننبةِ ا ًَ ا ننب َُ َِ ًَ أ فََؼنن،ا  ننب َُ َِ {{  أ فََؼنن،ا 
ف ددان  :2

 داعإ الص ي  و الا  ال بي ، و نصهلل المساو ، و    ىش على ننسدو 
ب ل ما مل د   دداه مدن الددنيا فدال  د ل إحددا  الدإ مندو خدينا  اال ب دير 
إو بميسدددددار مدددددن القدددددال، وندددددان  حددددد ص فدددددي مجالسدددددو إال إل فددددد  فيهدددددا 

ة فيهدا الح مدا  وال  حددل انصاا  وال إل ن  فيها العدارا  وال إلنتهد
ٟل   }}: فيها  الف وال نداع وال إلندازع و قدال لهدش  َٕنَ، َٔجِن َٕجَِغنٟ ِػ ٟل ََ ٠َ َٕنَ، َٔجِن َٕجَِغنٟ ِػ َ٠ ََ

{{  رََٕبُهعٌ رََٕبُهعٌ 
، ونان   لس إصحابو على الصدق في القال والجمال فدي 31

الخلددق وال  دد  فددي الطبدد  والمددالة والب اخدد  فددي الابددو ولددين القددال وإن 
ن اظدد  وال ل دد  والنحددو فددي   اندداا ىينددان مدد  بعجددهش و نهدداىش عددن ال

 فددددي خددددعنهش:  القددددال والجدددددال والخصددددام  ف دددداناا نمددددا  ددددال اهلل 
                                      58 
 الحج  .

: ف ان    م ن  ش نل  دام و د   ه بعر  تدو و نسدهلل لدو إما  يافو 
                                                 

 رواه البخارى فً صحٌحه عن عمرو بن العاص  19

 عباس رضً هللا عنهما.رواه البخارى ومسلم فً صحٌحهما عن ابن  20



 الفصل األول  

  ((114114))أخالق اٌنيب حمّذ               أخالق اٌنيب حمّذ               : :   احلبدُ ّؾشاحلبدُ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

لجيافو نل ما عنده وال  دد   عدنهش خدينا ، وندان  ليجلسو بجااره و قدم
  ،ددي  علددى الن ب ددي   صدد  علددى إن  خدددم  دديافو بننسددو  عددد مع وعفنددد  الن جعاخ 
 ن يةع  عدا رعس دالع الل دو  ،  عدالع ن  نع ن اب و  : نعحن د م ه شن ، فدعقعالع إعصنحع ، فدعقعامع  عخن
 : { { َٓ ١ ِِ َىننِ  ُِ َُ َوننبُٔٛا ْلََصننَحبثِٟ  ُنن َٓ ئِٙا ١ ِِ َىننِ  ُِ َُ َوننبُٔٛا ْلََصننَحبثِٟ  ُنن َُ   ئِٙا َْ  َُوننبفِئَُٙ َُ أ فَننإِٟٔح  ُِرننتُّ  َ َْ  َُوننبفِئَُٙ   أ فَننإِٟٔح  ُِرننتُّ  َ

}} 
  ج  ا اانو على ذلدة و مددحهش علدى ىد ا الصدني   ، ونان  32

 مدددددت اننصددددار فقددددال: حتددددى إن اهلل                  
            : ،  وندددددان  الح ددددد   ثندددددي علدددددى انددددد ام الجدددددي 

ْا } } :والجال فيقال الصحابو ْا يِ َٟ   يِ َؼنبٌِ َِ ٠ُِحنتُّ  َٚ  ََ ٌََىَ  ٌُ ٠ُِحتُّ ا َ َوِ ٠ َٟ َّللاا َؼنبٌِ َِ ٠ُِحنتُّ  َٚ  ََ ٌََىَ  ٌُ ٠ُِحتُّ ا َ َوِ ٠ َّللاا

نبفََٙب ََ ٠ََىَ ُٖ َسَف َٚ نبفََٙباْلََخَّلِق  ََ ٠ََىَ ُٖ َسَف َٚ {{  اْلََخَّلِق 
َٓ } } : ، و قدال 33 ن ِِ ُّٟ لَِ ٠نٌت  نِط َا َٓ اٌ ن ِِ ُّٟ لَِ ٠نٌت  نِط َا اٌ

 َِ َٓ إٌانننب ننن ِِ َٓ إٌانننبِسأ ثَِؼ١نننٌ،  ننن ِِ ٌََ ٕانننِخأ لَِ ٠نننٌت  َٓ ا ننن ِِ ِأ لَِ ٠نننٌت  َِ َّللاا َٓ إٌانننب ننن ِِ َٓ إٌانننبِسأ ثَِؼ١نننٌ،  ننن ِِ ٌََ ٕانننِخأ لَِ ٠نننٌت  َٓ ا ننن ِِ ِأ لَِ ٠نننٌت  أ أ َّللاا

ِأ ثَِؼ١َٚ َٚ  َٓ َّللاا ِِ ًُ ثَِؼ١ٌ،  ٌَجَِط١ ِأ ثَِؼ١ا َٓ َّللاا ِِ ًُ ثَِؼ١ٌ،  ٌَجَِط١ َٓ إٌانبِسأ لَِ ٠نٌت ا ن ِِ ٌََ ٕانِخأ ثَِؼ١نٌ،  َٓ ا ن ِِ َٓ إٌانبِسأ لَِ ٠نٌت ٌ،  ن ِِ ٌََ ٕانِخأ ثَِؼ١نٌ،  َٓ ا ن ِِ  ،ٌ

 َِ َٓ إٌاب ِِ َِ َٓ إٌاب ِِ ِ ٌّٟ  ََرتُّ يٌَِٝ َّللاا ًٌ َسِط ِ٘ ٌََ ب َٚ ِ أ  ٌّٟ  ََرتُّ يٌَِٝ َّللاا ًٌ َسِط ِ٘ ٌََ ب َٚ ًٍ   أ  ٍُ ثَِط١ َٓ َػبٌِ ِِ ًٍ ٍُ ثَِط١ َٓ َػبٌِ ِِ  }}
34 

  
ِ احلٌْأبد ًاجلّبداد ِ احلٌْأبد ًاجلّبداد أخالق اٌنجَ حمّذ ِأخالق اٌنجَ حمّذ ِ  --111111

ِ احلٌْأبد ِ احلٌْأبد ىْف وبٔذ أخالق اٌنجَ حمّذ ِىْف وبٔذ أخالق اٌنجَ حمّذ ًِاٌنجبربرًاٌنجبربر
  ؟؟ًاجلّبداد ًاٌنجبربدًاجلّبداد ًاٌنجبربد
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 الفصل األول  

  ((112112))أخالق اٌنيب حمّذ               أخالق اٌنيب حمّذ               : :   احلبدُ ّؾشاحلبدُ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

بالنسددددددب  للحياانددددددا  والجمدددددددالا   نددددددان النبدددددددي  ::اإلعبثــــــخ اإلعبثــــــخ 
 والنباإلدا  وندل ال اينددا  نمدا  دال اهلل إلعددالى فدي خددعنو          

               218 ، وإإلباعو إبمعين فقد إوصى إصحابو  اننبيدار
يدا  مدن ن امد إة ب حتى إنو إ ب  إلحبيبدا  فدي ذلدة إ بال فق بالحياان بميعا

 ددش   بدد  الددى الصددح ار فابددد  بندد ا  والمددار فيددو  ليددل  بنددي اسدد اييل
 دش ونلبا  لهث من خدة العطو فخلع   نها وندل  البند  وملنتدو مدارا  

  }فشنننى  َّللا رؼنننبٌٝ ٌٙنننب فأدخٍٙنننب   }فشنننى  َّللا رؼنننبٌٝ ٌٙنننب فأدخٍٙنننب سدددق  ال لدددإ المدددار،  دددال 

 .اٌ ٕخ{اٌ ٕخ{
ننَ  َحٌ فِنننٟ } } خددناع  ا دد ار الحيدداان فددع ب  إن  وبددين  َِ ثَِذ ا ننَ  َحٌ فِنننٟ ُػنننذح َِ ثَِذ ا ُػنننذح

َزَٙنب أ ِ٘ ا ِ٘ ا  َّ َٟ  ََغَؼ ن ِ٘  ََ  ََ برَنَذ فَنَ،َخٍََذ ف١َِٙنب إٌانب َِ َزَٙنب أ ٍح َسنَ ََٕزَٙب َرزانٝ  َّ َٟ  ََغَؼ ن ِ٘  ََ  ََ برَنَذ فَنَ،َخٍََذ ف١َِٙنب إٌانب َِ ٍح َسنَ ََٕزَٙب َرزانٝ 

َٓ َخَشنننبِ   ننن ِِ  ًُ َٟ رََ َوَزَٙنننب رَأَُوننن ننن ِ٘  ََ َٚ نننَزَٙب أ  ََ ََ َسنننمََزَٙب يَِذ َرجَ َٓ َخَشنننبِ  َٚ ننن ِِ  ًُ َٟ رََ َوَزَٙنننب رَأَُوننن ننن ِ٘  ََ َٚ نننَزَٙب أ  ََ ََ َسنننمََزَٙب يَِذ َرجَ َٚ

ض ََ ضاَْلَ ََ {{  اَْلَ
35. 

حتدددى بلدددل مدددن خدددنق  النبدددي إندددو إمددد ىش إال  جيعددداا الحيااندددا ، وال 
وال  حملانها فاق اا اإلهدا، وال  سدتخدمانها فدي   ج بانها   با م ذ ا ،

لها حتى وصدل انمد  نحددىش وىدا إبداذر ال ندار    ي  ما  لق اهلل 
  إندو عندد ماإلدو  اادإ بعيد ه  دايال : "إ هدا البعيد  ال إل د ني الدى ربدة

 .فاني لش إنن إبيعة وال إحملة فاق اا اإلة"
 د  ونثيد  مدن انمثلد  وفي السي ة ال  ار نثيد  ونثيد  مدن الاصدا ا النبا 

                                                 
 رواه البخاري فً صحٌحه عن عبدهللا بن عمر رضً هللا عنهما. 24



 الفصل األول  

  ((112112))أخالق اٌنيب حمّذ               أخالق اٌنيب حمّذ               : :   احلبدُ ّؾشاحلبدُ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

 .التام  بالحياانا  على ناف  إخ الها التى إلبين مدإ عنا   ال سال 
بالح ص البالل على زراعتهدا والعنا د   إما النباإلا  فقد إم  النبي 

بها وعدم التقصي  في ذلة مهما نان  الدواعي وانسدباس، فدعم  بعددم 
لت دداط والتبددال حدد ق النباإلددا  وانخددجار حتددى فددي الحدد وس ومندد  مددن ا

َِِد أ   }}: إلحتها فقدال  ا َٛ ن َّ ٌَ ٌَجَنَ اَه فِنٟ ا َٓ اٌضاَّلَس   ا َّلِػ َّ ٌَ َِِد أ ارامُٛا ا ا َٛ ن َّ ٌَ ٌَجَنَ اَه فِنٟ ا َٓ اٌضاَّلَس   ا َّلِػ َّ ٌَ ارامُٛا ا

ًح  اٌظح َٚ ََِػِخ اٌطاِ ٠ِك أ  لَب ًح َٚ اٌظح َٚ ََِػِخ اٌطاِ ٠ِك أ  لَب َٚ  }}
36. 

َُ } } : إمدد  باشنثددار مددن   سددها فقددال و  ننَذ َػٍَننٝ  ََرننِ،ُو َِ َْ لَب َُ يِ ننَذ َػٍَننٝ  ََرننِ،ُو َِ َْ لَب يِ

١ٍَخٌ  َِ ِٖ فَ فِٟ ٠َِ، َٚ خُ  َِ ٌَم١َِب ١ٍَخٌ ا َِ ِٖ فَ فِٟ ٠َِ، َٚ خُ  َِ ٌَم١َِب ١ٍَََغ ِ --ٔجزخ صغ١ حٔجزخ صغ١ ح––ا ١ٍَََغ ِ أ فَ {{  َسَٙبَسَٙبأ فَ
37. 

بعل ىناك مقارب  بينها وبدين  وإما الجمالا  في ني إن ال سال 
ُِٔحجُُّٗ } } : اشنسان  ال  َٚ َب  ًٌ ٠ُِحجُّٕ جَ َُ ُِٔحجُُّٗ  ُُرٌ،  َٚ َب  ًٌ ٠ُِحجُّٕ جَ َُ {{   ُُرٌ، 

38. 
بعن  قتسش الناس انرض بالعدل وال  ع  ونها من بعجدهش  وإم  

ِض } } : عندداة إو ظلمددا ، و ددال فددي ذلددة  ََ َٓ اَْلَ نن ِِ َٓ  ََخننَذ ِشننَجً ا  نن ِض َِ ََ َٓ اَْلَ نن ِِ َٓ  ََخننَذ ِشننَجً ا  نن َِ

َٓ ظٍَُ ظٍَُ  ِظ١ ََ َٓ َسَجِغ  َ ِِ ِخ  َِ ٌَم١َِب ََ ا َٛ لُُٗ ٠َ ٛا ُ ٠ُطَ ب فَإِٔٗا ًّ َٓ ِظ١ ََ َٓ َسَجِغ  َ ِِ ِخ  َِ ٌَم١َِب ََ ا َٛ لُُٗ ٠َ ٛا ُ ٠ُطَ ب فَإِٔٗا ًّ  }}
39. 

وإم  الم منين إن  م اا على انرض بالس ين  م  التن   والتددب ، 
في دان سدمتهش التاا د  وعددم اش تيدال والت بد  ننعدل الجبدار ن إلننيدد ا  

 لقددددددددددال اهلل إلعدددددددددددالى:                           
                                                 

 .وأخرجه ابن ماجه من حدٌث ابن وهب  َحَكمِ أَْخَرَجُه أَُبو َداُوَد ِمْن َحِدٌِث َسِعٌِد ْبِن الْ  25

 . رواه اإلمام أحمد فً مسنده عن أنس بن مالك  26

 .رواه الطبرانً فً األوسط والكبٌر عن أنس بن مالك  27
 .رواه البخارى ومسلم عن سعٌد بن زٌد  28
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         29 ، وعمدددال  بقدددال اهلل  لقمدددان:            
       74  ننهش  علمان إنهدا  امدا  ستجدمهش فدي حنا اىدا نمدا الن  ان ،

 ددم  مددا  ددبلهش وإنهددا  م ددي عليهددا البدد  والندداب  فددال إلمندد  إحدددا  مددن 
ىددا القبدديهلل فتسددت  الناعددل وإلندد ت وإلتبدداىى  ي ىددا وب ىددا و ن عددل علددى ظه  

و ددد  ددال البددابى فددى سددنن بعمددل الصددالهلل وصددالهلل العمددل علددى ظه ىددا 
ن ا } } الصالحين:  َِ أ ٘نً  ُْ ْا اٌ جً ١ٌمُٛي ٌٍ جً  ٠نب فنَّل ن ا  َٔٗ لبي  ي َِ أ ٘نً  ُْ ْا اٌ جً ١ٌمُٛي ٌٍ جً  ٠نب فنَّل  َٔٗ لبي  ي

 ِٗ َْ لبي   ٔؼُأ ُس ا ثِ ََ َذاِوٌ  هلل رؼبٌٝ؟ فإ ِٗ ثَِه ا١ٌٛ َْ لبي   ٔؼُأ ُس ا ثِ ََ َذاِوٌ  هلل رؼبٌٝ؟ فإ {{  ثَِه ا١ٌٛ
3:3:
  

  
  اٌنيب ًأىً صِبٔواٌنيب ًأىً صِبٔو  --118118

  ؟؟حمّذ خمزٍف ّٓ ألشأو ًأىً صِبٔوحمّذ خمزٍف ّٓ ألشأو ًأىً صِبٔوىً وبْ اٌنجَ ىً وبْ اٌنجَ 
  ::اإلعبثخاإلعبثخ

مختلدد  عددن إ  انددو وإىددل زمانددو فددي إمددار نثيدد ة  نعددش نددان النبددي 
 منها: 
إلجمدددل بمحاسدددن ان دددالق حتدددى ندددان إىدددل م ددد   سدددمانو  إندددو  .2

الصالق انمين وناناا م  خددة عددايهش لدو ال  سدتالعان إمانداإلهش 

                                                 
 سٜٚ ػٓ اثٓ ِغؼٛد  29
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 اال عنده. 
 عبدددددون فيهددددا انصددددنام  ال  حجدددد  معهددددش إعيددددالىش التددددى نددددان  .3

 لصنش  ط. و قدمان لها الق ابين فما سجد 

في خبابو ال  لها وال  ميل الى اللعإ ن يد ه مدن ال دباس  نان  .4
ولددش  سددتيقا  وعندددما إرال م دداىدة اللهددا فددي عدد س إنامددو اهلل 

اال إن من بسده ح ارة ال من في الصبات حن دا  لدو مدن إفعدال 
 م إلين.الجاىلي  و د إل  ر ذلة معو 

 خددد ج فدددي ندددل عدددام الدددى  دددار حددد ار و م دددث فيدددو خددده ا   ندددان  .5
  تعبد هلل إلعالى على مل  إبيو اب اىيش و تن   في  لق اهلل إلعالى.

حن ددو اهلل إلعددالى مددن إفعددال الجاىليدد  فلددش  قددارس الخمدد   ددط ر ددش  .6
خياعها واباحتها في ذلة الدمن، ولش  قت س مدن الدندا مد  اخداعتو 

لددش إحدددا  بددل نددان عددالال  فددي نددل إلصدد فاإلو فددي ىدد ا البلددد، ولددش   
حتددى إحبددو الندداس إنثدد  مددن آبددايهش وإمهدداإلهش و  نينددا للدديال  علددى 
ذلة ز د بن حار   ال   نان عبدا  لدوبتو  د ج  ووىبتو لدو وبيندا 
ىددا ندد لة اذا بعبيددو وعمددو وإ ااإلددو وندداناا  بحثددان عنددو  ددد ع فدداا 

عطدديهش ز دددا  ننددو إن   م انددو، فجدداروا اليددو والبدداا مددن ال سددال 
ماعنداه   دال لهدش ابنهش و ع   ما    د من المدال، ل دن ال سدال 

فددان وافددق علدددى إن إلسدددعلاه مددن ىددد ا إن إلجلسدداا معددو و  يدد  ل ددش 
 وإلددد نهش معددددو  ،  عدددال مع دددش فهدددا ل دددش وال آ دددد  مدددن ش خدددينا
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  سدداومانو  ال دد  إ ددام ول نددو نددان وإصدد  علددى إال  تدد ك محمدددا 
عندددددما رإإ  وىدددد ا مددددا لعددددى النبددددي  ونددددان ذلددددة  بددددل ال سددددال ،

إلمسددد و بدددو إن  علدددن إندددو ابندددو، فهدددل رإ ددد  مثدددل ذلدددة فدددي حسدددن 
 التعامل  ط؟!
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  اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾش  احلٌاساحلٌاس
  اإلعالَ ًاٌْبملاإلعالَ ًاٌْبمل

  
  
  
  وٍّخ )آِني(وٍّخ )آِني(    --        ثني اٌذّٓ ًاٌٍُْثني اٌذّٓ ًاٌٍُْ

  اٌضٌة األثْل ًاٌضٌة األعٌداٌضٌة األثْل ًاٌضٌة األعٌد      --      ِْبٍِخ اٌْجْذِْبٍِخ اٌْجْذ
  اخلٌف ِٓ اإلعالَاخلٌف ِٓ اإلعالَ      --      اٌْبمل ًاإلعالَاٌْبمل ًاإلعالَ

  اإلعالَ ًريٌّش اٌفىش اإلٔغبِٔاإلعالَ ًريٌّش اٌفىش اإلٔغبِٔ    --  اٌذّٓ احلمْمِاٌذّٓ احلمْمِ
اٌذّٓ اٌىبًِ األٔغت اٌذّٓ اٌىبًِ األٔغت     --      لنْخ رنخُْ اجلشائُلنْخ رنخُْ اجلشائُ

  اخلالفبد ثني اٌذّبٔبد اٌضالساخلالفبد ثني اٌذّبٔبد اٌضالس    --    ٌٍجؾشّخٌٍجؾشّخ
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  ثني اٌذّٓ ًاٌٍُْثني اٌذّٓ ًاٌٍُْ  --113113

  ؟؟ىً ىنبن فشق ثني اٌذّٓ ًاٌٍُْىً ىنبن فشق ثني اٌذّٓ ًاٌٍُْ
، الددد ن وحددي مددن عنددد اهلل علددى نبددي إى لعددو اهلل واصددطناه اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
 .احي  لبيا  إو روحانيا  إو عن ا  ق ملة الاحيو د   ان ال

وإل دان الت دد  عا  التددى ندلدد  علددى ىدد ا النبددي ومددن  تبعددو محناظدد  
 .من الهاإ والن   الب    والتص فا   ي  المسنال 

إما العلش فها استخدام المنهب العلمي والقااعد العلمي  الثابتد  فدي 
م ت دنا  إلجدي  الحصال على  ااعد علمي  بد دة إو مخت عدا  إو 

  يم  الى الحياة الب    .

  
  وٍّخ )آِني(وٍّخ )آِني(  --114114

  ِبرا رْنَ وٍّخ ) آِني ( اٌزَ ّزوشىب ادلغٌٍّْ فَ اٌقالح؟ِبرا رْنَ وٍّخ ) آِني ( اٌزَ ّزوشىب ادلغٌٍّْ فَ اٌقالح؟
ــخ: ــخ:اإلعبث نلمدد  "آمددين" ىددي ا تصددار ل لمدد  اللهددش اسددتجإ" إ  اإلعبث

إن  سددتجيإ للدددعار الدد    دددعاا بددو  إن المددعمامين  طلبددان مددن اهلل 
 في إ  لعار في بماع .اشمام ساار في صالة الجماع  إو 



 الفصل األول  
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  ِْبٍِخ اٌْجْذِْبٍِخ اٌْجْذ  --115115

  ؟؟ىوىووْف ّْبًِ ادلغٍُ احلش اٌْجذ اٌزٍ ديٍوْف ّْبًِ ادلغٍُ احلش اٌْجذ اٌزٍ ديٍ
 عامل المسلش الحد  العبدد الد    مل دو علدى إندو إخ لدو  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

فدي اشنسداني ، في دارنو معددو المعندل والم د س والملدبن والمسدد ن وال 
 فاق اا تو.لنو  ج بو وال   ذ و وال  هينو حتى ولا بلن   نابي ، وال   

َُ أ   }}:   ال  ُ رََحنَذ  ٠ََنِ،٠ُى ُُ َّللاا َؼٍَُٙن َُ َُ أ  ٌُُى َٛ َُ َخن أَُى َٛ ْا يَِخن َُ أ يِ ُ رََحنَذ  ٠ََنِ،٠ُى ُُ َّللاا َؼٍَُٙن َُ َُ أ  ٌُُى َٛ َُ َخن أَُى َٛ ْا يَِخن يِ

ٍَنجَُس  نب ٠َ ّا ِِ نُٗ  ََ ٍَجِ ُ١ٌَ َٚ  ًُ ب ٠َأَُون ّا ِِ  ُٗ َّ ١ٍََُطِؼ ِٖ فَ َْ  َُخُٖٛ رََحَذ ٠َِ، َٓ َوب َّ ٍَنجَُس فَ نب ٠َ ّا ِِ نُٗ  ََ ٍَجِ ُ١ٌَ َٚ  ًُ ب ٠َأَُون ّا ِِ  ُٗ َّ ١ٍََُطِؼ ِٖ فَ َْ  َُخُٖٛ رََحَذ ٠َِ، َٓ َوب َّ فَ

 َُ نننننُٛ٘ ُّ َْ َوٍاَفزُ َُ أ فَنننننإِ نننننب ٠ََغٍِنننننجُُٙ َِ  َُ ََ رَُىٍحفُنننننُٛ٘ َٚ َُ أ  نننننُٛ٘ ُّ َْ َوٍاَفزُ َُ أ فَنننننإِ نننننب ٠ََغٍِنننننجُُٙ َِ  َُ ََ رَُىٍحفُنننننُٛ٘ َٚ َُ   أ  نننننب ٠ََغٍِنننننجُُٙ َِ َُ نننننب ٠ََغٍِنننننجُُٙ َِ
 َُ َُ فَننأَِػ١ُُٕٛ٘ {{فَننأَِػ١ُُٕٛ٘

، حتددى بعددل اشسددالم ننددارة نبيدد ة لمددن  لطددش وبددو عبددده 41
رُُٗ ِػَزمُُٗ }}  : فقال فيها  ََ َُ َػَجَ،ُٖ فََىفاب َٓ ٌَطَ رُُٗ ِػَزمُُٗ َِ ََ َُ َػَجَ،ُٖ فََىفاب َٓ ٌَطَ َِ  }}

42. 
معبد ا  وحتى في الندار عليو لطلإ خير من العمل  قام بو  دال 

َُ َ ٠َمُننَ ٠َمُنن} } عددن بمددال اشسددالم فددي حسددن التعامددل مدد  العبيددد :  َُ ًَ  ََرننُ،ُو ًَ  ََرننُ،ُو

 َِ َ َٚ َِ َػَجننِ،ٞ  َ َٚ ِ َػَجننِ،ٞ  َُ َػج١ِننُ، َّللاا ِ زِننٟأ ُوٍُُّىنن َُ َػج١ِننُ، َّللاا ُوننزِننٟأ ُوٍُُّىنن َٚ ُوننأ  َٚ َٓ أ  ٌَِىنن َٚ ِأ  ننبُء َّللاا َِ َُ يِ ننبئُِى ََ ِٔ ًُّ َٓ ٌَِىنن َٚ ِأ  ننبُء َّللاا َِ َُ يِ ننبئُِى ََ ِٔ ًُّ

٠ََِزِٟ ننب َُ َٚ نٟ  ِِ ٠ََِزُِٟغَّل ننب َُ َٚ نٟ  ِِ فَزَننبرُِٟغَّل َٚ  َٞ فَزَننب َٚ فَزَننبرِٟأ  َٚ  َٞ فَزَننب َٚ {{  أ 
، ىدد ا فيمدا اذا وبددد الدد ق، 43

ل ن سياس  اشسالم في ال ق نان  التخلم منو إلدر جيا بالتجيق عليدو 
ى العتددق والح  دد ، والحمددد هلل لددش  عددد ا ن الدد ق وحصدد ه والت ددجي  علدد

 مابالا  بال لي  في نل المجتمعا  اشسالمي .
                                                 

 .صحٌح البخارى ومسلم عند جندب بن عبدهللا  30

 وأبً داود واإلمام احمد عن عبدهللا بن عمر رضً هللا عنهما.رواه مسلم  31
 .رواه مسلم وأبً داود واإلمام احمد عن أبً هرٌرة  32
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  اٌضٌة األثْل ًاٌضٌة األعٌداٌضٌة األثْل ًاٌضٌة األعٌد  --116116

دلبرا ّشرذٍ َُِْ اٌشعبي ادلغٍّني اٌضٌة األثْل دلبرا ّشرذٍ َُِْ اٌشعبي ادلغٍّني اٌضٌة األثْل 
  ؟؟غٍّبد اٌضٌة األعٌدغٍّبد اٌضٌة األعٌدًّشرذٍ َُِْ اٌنغبء ادلًّشرذٍ َُِْ اٌنغبء ادل

ثدو علدى لين ىد ا مدن و د  اشسدالم وال إل دجيعو وال ح اإلعبثخ:اإلعبثخ:
إخار الى الثداس انبديي فقدال فيدو  ذلة،  ا   ما في انم  إن النبي 

 : { { َُ رَننبُو َٛ َِ ُننٛا ف١َِٙننب  َوفٕح َٚ ننَٛ٘ب أ  َُ ٌَجَ ٌَج١ََننبُض أ فَب ُُ ا َُ َخ١َننُ  ص١َِننبثُِى رَننبُو َٛ َِ ُننٛا ف١َِٙننب  َوفٕح َٚ ننَٛ٘ب أ  َُ ٌَجَ ٌَج١ََننبُض أ فَب ُُ ا   َخ١َننُ  ص١َِننبثُِى

}}
44
 يدد  إن انمدد  ىنددا علددى سددبيل التحبيددإ فقددط لددين فيددو بدددم وال  أأ

 حدم وال ح ش إنيد. 
 ه عددالة فارسددي  إلدددل علددى الحدددن إلد ددا إمددا لددبن السدداال للنسددار فهدد

بهدددا النددد س حدندددا فدددي زعمهدددش علدددى مقتدددل اشمدددام الحسدددين وآل البيددد  
ال  ام، ف ان ى ا خعارىش في ح وبهش للثدعر  ل البيد  و اصد  الدولد  
العباسدددي  و دددد اإلخددد   السددداال خدددعارا  لهدددا عنددددما ىم ددد  بالقجدددار علدددى 

قيددددالة إبددددا مسددددلش الدولدددد  انما دددد ، ونددددان  الددددإ بي ددددها مددددن الندددد س ب
الخ ساني و د   باا بدعش ان   بثعر آل البي  من انمدا ين، ف اند  
عمايمهش سالار ومالبسهش سالار وصدار ىد ا خدعار لولدتهش بعدد ذلدة، 
ونن ى ه الدولد  م ثد  فتد ة اا لد  إلسديط  علدى العدالش اشسدالمي فقدد 

                                                 
 رواه ابن ماجة فً سننه عن ابن عباس رضً هللا عنهما. 33



 الفصل األول  

  ((144144))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

خددداع ىددد ا الدددد  للنسدددار علدددى إندددو للحددددن إو علدددى إندددو للح دددم  وعددددم 
والمسددددلمان  التبدددد ج وان نددددان لددددين لددددو إصددددل فيمددددا ورل عددددن النبددددي 

 انولان.

  
  اٌْبمل ًاإلعالَاٌْبمل ًاإلعالَ  --117117

  ؟؟ئرا رمجً اٌْبمل وٍو دّٓ اإلعالَئرا رمجً اٌْبمل وٍو دّٓ اإلعالَِبرا عْؾذس ِبرا عْؾذس 
اذا إلقبددددل العددددالش نلددددو ل ددددن اشسددددالم فسدددديحل السددددالم  اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

والايدددددام علدددددى العدددددالش إبمددددد  وإلنت ددددد  المحبددددد  والمدددددالة بدددددين انفددددد ال 
خلددددد  انحقدددددال وانحسدددددال والب جدددددار وال  اىيددددد  مدددددن والجماعدددددا  وإلن

القلددداس، وإلنتهدددي ندددل المنازعدددا  والمناوخدددا  بدددل والحددد وس الن ل دددد  
 .والجماعي  والدولي 

 :فيقددال   دان العدالش إبمد  نبلدددة واحددة  صدنها النبدي وسداف 
ضَننن  }}  َِ َُ أ  ِٙ رََؼنننبغُفِ َٚ  َُ ِٙ ِّ رَنننَ اُر َٚ  َُ ِ٘ ادح َٛ َٓ فِنننٟ رَننن ١ِٕ ِِ نننَي ُّ ٌَ ًُ ا ضَننن ضَنننَِ َِ َُ أ  ِٙ رََؼنننبغُفِ َٚ  َُ ِٙ ِّ رَنننَ اُر َٚ  َُ ِ٘ ادح َٛ َٓ فِنننٟ رَننن ١ِٕ ِِ نننَي ُّ ٌَ ًُ ا ضَننن َِ ًُ ًُ

ننَِٙ   َا ننِ، ثِبٌ ََ  ٌََ ٌٛ رَننَ،اَػٝ ٌَننُٗ َسننبئُِ  ا َٕننُٗ ُػَعنن ِِ ننِ، يَِذا اَشننزََىٝ  ََ  ٌََ ننَِٙ  ا َا ننِ، ثِبٌ ََ  ٌََ ٌٛ رَننَ،اَػٝ ٌَننُٗ َسننبئُِ  ا َٕننُٗ ُػَعنن ِِ ننِ، يَِذا اَشننزََىٝ  ََ  ٌََ ا

ّاٝ ٌَُح ا َٚٝ ّا ٌَُح ا َٚ  }}
، و د ىإ ال دو واشحت دار والتدو د  والنصدإ واالحتيدال 45
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 الفصل األول  

  ((142142))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

مددددن بميدددد  التعددددامال ، وإلسددددال الثقدددد  والافددددار وحسددددن العهددددد وانمددددن 
 وانمان بين بمي  بني اشنسان.

  ََاخلٌف ِٓ اإلعالاخلٌف ِٓ اإلعال  --118118
  ؟؟إلعالَإلعالَدلبرا خيبف اٌغشة ِٓ ادلبرا خيبف اٌغشة ِٓ ا

  خاف ال  س من اشسالم نسباس عد دة:  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
نن ال  س  تعصإ لمااانيو و  ن إنهش وحدىش ىش الجنن ال ا دي  .2

فددي العددالش وبقيدد  إبندداس العددالش إ ددل مددنهش لربدد  وإحددط مددنهش رإلبدد ، 
و بينما اشسالم  سا  بين الناس بميعا  و قدال فدي الب د  بميعدا  عند

: 
فََطَ َ٘نننب ثِب٢َثَنننبِء أ   }} َٚ ١ٍِانننِخ  ِ٘ ٌََ ب َُ ُػجح١انننخَ ا َُٕى ُ َػننن فََطَ َ٘نننب ثِب٢َثَنننبِء أ لَنننَ،  ََذَ٘نننَت َّللاا َٚ ١ٍِانننِخ  ِ٘ ٌََ ب َُ ُػجح١انننخَ ا َُٕى ُ َػننن لَنننَ،  ََذَ٘نننَت َّللاا

 َٓ نن ِِ  َُ آَد َٚ ََ أ  إٌاننبُس ثَُٕننٛ آَد َٚ ٌّٟ أ  ٌ  َشننمِ ُِ فَننب َٚ ٌّٟ أ  ٌٓ رَمِنن ِِ ننَي ُِ َٓ نن ِِ  َُ آَد َٚ ََ أ  إٌاننبُس ثَُٕننٛ آَد َٚ ٌّٟ أ  ٌ  َشننمِ ُِ فَننب َٚ ٌّٟ أ  ٌٓ رَمِنن ِِ ننَي ُِ

{{  رُنننَ اةٍ رُنننَ اةٍ 
، و قدددال فدددي ميددددان التنا دددل بدددين الب ددد  البعيدددد عدددن 46

ٟل َػٍَننٝ   العنصدد    بدداللان إو الجددنن إو الل دد :   ًَ ٌَِؼَ ثنن ٟل َػٍَننٝ ََ فََعنن ًَ ٌَِؼَ ثنن ََ فََعنن

َد  َٛ نَ  َػٍَنٝ  ََسن َّ ََ ِْلََر َٚ ٟل أ  ٟل َػٍَٝ َػَ ث ِّ ََ ٌَِؼَ  َٚ ٟل أ  ِّ َد  ََػَ  َٛ نَ  َػٍَنٝ  ََسن َّ ََ ِْلََر َٚ ٟل أ  ٟل َػٍَٝ َػَ ث ِّ ََ ٌَِؼَ  َٚ ٟل أ  ِّ  ََػَ 

ٜ َٛ َا ثبٌزاَم َ  أ يِ َّ َد َػٍَٝ  ََر َٛ ََ  ََس َٚ ٜأ  َٛ َا ثبٌزاَم َ  أ يِ َّ َد َػٍَٝ  ََر َٛ ََ  ََس َٚ {{  أ 
47 
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 الفصل األول  

  ((142142))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

ان ال ددد س إلعدددال علدددى ال لدددش ف لدددش المجتمعدددا  اشسدددالمي  عنددددما  .3
 ي اإلها وخديد بهدا نهجدتو استالى على إر ها بحج  عمارإلها ونهإ 

وإ   الماال الخدام المعدنيد  والدراعيد  والحياانيد  مدن بلددانها وخديد 
بهدددا صدددناعتو، وحددد ص علدددى إال إلقدددام بهدددا نهجددد  لت دددل سدددا ا  رايجددد  
لمنتجاإلدددو الدراعيددد  والصدددناعي  و ي ىدددا، ونن إىدددل ال ددد س   دددع ون 
بعقدددددة ىدددد ا الدددد نإ فمددددن ابيعددددتهش خددددهاة اشنتقددددام ولددددين العنددددا 

لصنهلل والتسامهلل نعىل اشسدالم فدانهش  خ دان مدن المسدلمين اذا وا
 امدد  لهددش حجددارة إو نهجدد  خددعابهش إن  تصدد فاا مددثلهش فيقامدداا 

 باشنتقام من إىل ال  س ل لمهش لهش.

إن إىددل ال دد س إعلدداا خددعن ال  ايددد وال ددهاا  بددين ال ددعاس لتط ددى  .4
م علددديهش وإلسددديط  علدددى حيددداإلهش في لددداا منقدددال ن لهدددش، إمدددا اشسدددال

فيقجى على التط ف في اسدتخدام ىد ه ال  ايدد وال دهاا  و اصدي 
بتناولهددا باسددطي  واعتدددال حتددى   ددل اشنسددان محاف ددا  علددى ح  تددو 
ون امتو  جيد التص ف في نل ح ناإلو وس ناإلو و طلدإ مدا لدو و قدام 
بمددا عليددو وذاك مددا  دد ل  الددى انهيددار ىدد ه المجتمعددا  ال  بيدد  التددى 

 ي . ام  على النا ى والهمج

حقدددق ال  بيدددان بقددداة سدددالحهش ورىبددد  بياخدددهش نننسدددهش امتيدددازا    .5
نثيددد ة عالميددد  إب زىدددا سددديط إلهش علدددى مجلدددن انمدددن وإ ددد ىش حدددق 
النيتددددددا نننسددددددهش فقددددددط وسدددددديط إلهش علددددددى انسددددددااق اش تصددددددال   



 الفصل األول  

  ((142142))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

والعسدد     والخدددما  الت نالابيدد  والدواييدد ، وىددش ح  صددان علددى 
ش  علمدان بيددا  إن اشسدالم إال  تندازلاا عدن ىد ه اشمتيدازا   دط وىد

لا إلم ن إىلدو سديج لىش مدن ىد ه اشمتيدازا  نندو ل دن  سدا  بدين 
 الب   بميعا و جعلهش ا اة متساو ن في نل الحقاق والااببا .

  اٌذّٓ احلمْمِاٌذّٓ احلمْمِ  --119119

  دلبرا ّْزمذ ادلغٌٍّْ أْ اإلعالَ ىٌ اٌذّٓ احلمْمَ اٌٌؽْذ؟دلبرا ّْزمذ ادلغٌٍّْ أْ اإلعالَ ىٌ اٌذّٓ احلمْمَ اٌٌؽْذ؟
ا إمدد  بددو اشسددالم ومددا نن المسددلمين عندددما  ن دد ون الددى مدد اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

بددار  بددو الددد انا  ان دد إ السددماو   ومددا عليددو الددد انا  الا ددعي  
 جدون ف و ا ختى ال عدد لهدا وال حصد  لهدا  متداز بهدا اشسدالم عدن 

  ي ه من الد انا  منها 
اشنسددان  إن اشسدالم ىدا وحدده الدد ن ال دامل ل دل مدا  حتابدو .2

 وإل   عا . ومعامال  عقيدة وعبالا  وإ القفي إ  زمان وم ان من 
إن الت ددد  عا  والعبدددالا  التدددى بدددار بهدددا اشسدددالم ىدددى وحددددىا  .3

التددى إلتسددش بالم وندد  ف ددل العبددالا  التددى بددار  بهددا الددد انا  ان دد إ 
إلحتدددداج الددددى إمددددانن  ابتدددد  محدددددلة ش امدددد  العبددددالة فيهددددا مدددد  وبددددال نندددد  
 إلخصصدداا فددي ا امتهددا لألفدد ال والجماعددا  مددن ابقدد  انحبددار وال ىبددان،
وال  سددتطي  اشنسددان إن  دد ل  ىدد ه العبددالا  فددي ىدد ه انمددانن بمندد له 
لون ىددد الر المتخصصدددين، إمدددا اشسدددالم فيسدددتطي  إ  مسدددلش إن  ددد ل  



 الفصل األول  

  ((111111))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

عبالاإلددو فددي إ  زمددان وم ددان ان نددان بمندد له إو بجماعدد  وال   ددت ط لددو 
متخصددم  قدداله فددي ذلددة ولدد لة ال  ابددد فددي اشسددالم ابقدد  انحبددار 

نِ ً،اُُ ُُ }}:وال ىبان  دال  ََ َِ َٚ ا  ًَ ُض غَُٙنٛ ََ نِ ً،اِؼٍََذ ٌِنٟ اَْلَ ََ َِ َٚ ا  ًَ ُض غَُٙنٛ ََ {{  ِؼٍََذ ٌِنٟ اَْلَ
و دال  48

  الإلبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداع ل نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو: 
ًح   }} ١ٍََُص ََّلحُ فَ َوَزُٗ اٌصا ََ زِٟ  ََد ِا ُ  َٓ ِِ  ًٍ ُُ ََ ب  َّ ًح  ٠َُّ ١ٍََُص ََّلحُ فَ َوَزُٗ اٌصا ََ زِٟ  ََد ِا ُ  َٓ ِِ  ًٍ ُُ ََ ب  َّ ُّ٠َ }}

49 . 
إن اشسددالم وحددده ىددا الددد ن الاحيددد الدد   بددار بت دد    واف   .4

   ددن ش الحيدداة بددين انفدد ال وانسدد  والمجتمعددا ، و ا ددق الدد وابط الحياإليدد
فددي الدددواج والميدد ال واننسدداس واال ددتالط، نمددا إن اشسددالم ىددا الدد   
خددمل نددل انح ددام الت دد  عي  فددي البيدد  وال دد ار فددي نددل انحدداال  ون ددش 
الحيددداة اش تصدددال   علدددى إفجدددل إسدددن إلقدددام عليهدددا انن مددد  اش تصدددال   

 المعاص ة.
اشسالم ىدا الدد ن الاحيدد الد    اادد الد وابط والعال دا  بدين  .5
و إفدد ال وإسدد  وبماعددا  صدد ارا  ونبددارا ، فتجددد التدد ابط انسدد   بددين إىلدد

إفدد اله فددي م هدد  ف  ددد  جعددل إىددل ال دد س بميعددا  تمنددان إن   ددان ىدد ا 
الن دددام بيدددنهش مدددن إلدددا ي  لل بيددد  واحتددد ام للصددد ي  وبددد  للاالدددد ن وصدددل  
لألرحدددام وحقدددداق للجيدددد ان واحتدددد ام للعلمدددار، و يدددد  ذلددددة مددددن الحقدددداق 

و قتهددا الدد وابط االسدددالمي  فددي القددار السددالم وإل دددمي   اشبتماعيدد  التددى
العدداان وعيددالة المدد  ي وإل دديي  ولفددن المدداإلى والم ددارن  فددي السدد ار 

                                                 
 .رواه أبو داود عن أبً ذر  37
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 الفصل األول  

  ((111111))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

والت افدددددل فدددددي الجددددد ار ممدددددا بعدددددل المجتمعدددددا  اشسدددددالمي  فيهدددددا ىددددد ه 
السددما  البددارزة التددى بعلدد  انمددش ال  بيدد  نمددا حدددل فددي اذاعدد  إلمانيددا 

المانيدددا لتطبيدددق القددديش اشسدددالمي  فدددي  حيدددث إعدددد  ب نامجدددا   ددددعاا إىدددل
حيدداإلهش بعددد إن رإوا انت ددار اننانيدد  وان دد ة واشنعداليدد  واشنطااييدد  ونثدد ة 

 انم اض الننسي  والعصبي  ر ش وف ة انحاال اش تصال  .

  اإلعالَ ًريٌّش اٌفىش اإلٔغبِٔاإلعالَ ًريٌّش اٌفىش اإلٔغبِٔ  --111111

  ؟؟اإلعالَ فَ ريٌّش اٌفىش اإلٔغبَٔاإلعالَ فَ ريٌّش اٌفىش اإلٔغبَٔىً عبىُ ىً عبىُ 
الم فددي إلطددا   الن دد  اشنسدداني و علددش ذلددة سدداىش اشسدد اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

بيدددا  العلمددار والبدداحثان وانوربيددان و يدد ىش فاشسددالم ىددا الدد   حمددل 
علام الب      بدل اشسدالم: علدام الياندان وال ومدان والمصد  ان القددمار 
وإىدل الصددين والهنددد ولرسدها واسددتخلم حقايقهددا ولخصدها و دددمها فددي 

  عوا عليها وبها حجارإلهش الحد ث .وببا  اازب  باىدة لألوربيين لين
ىدد ا باش دداف  الددى اشسددهاما  الحجددار   التددى زول بهددا المسددلمان 
الحجددارة اشنسدداني  والمسددلمان ىددش الدد  ن إسسدداا علددش الجبدد  وو ددعاا 
عالمد  الصدن  التددى بنيد  عليهددا ال  ا ديا  الحد ثد ، وىددش الد  ن  دددماا 

إل لدداا التجددارس فددي إسددن علددش ال يميددار وعلددش النيد ددار، وىددش الدد  ن 
علددش الطددإ والعددالج وادداروه حتددى نددان نتدداس القددانان فددي الطددإ البددن 
سددينا ىددا الم بدد  انساسددي للطددإ لمدددة سددت   دد ون فددي إوروبددا، وندد لة 



 الفصل األول  

  ((114114))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

 عتب  نتاس ابن زى  الطبيإ انندلسي ىا انساس في ا ت اع انلوا  
لددش الج احيدد  الحد ثدد ، ندد لة فددان النجددل لعلمددار اشسددالم فددي إلطددا   ع

النبدددا  وال دددال الدراعددد  الحد ثددد  الدددى إوروبدددا، إمدددا القددداانين التدددى إلدددن ش 
الحقدداق بددين انفدد ال فالنجددل نلددو فيهددا لإلسددالم والمسددلمين فقددد إ دد  
الن نسددددديان  دددددانانهش انساسدددددي مدددددن مددددد ىإ اشمدددددام مالدددددة فدددددي بدددددالل 
انندددلن، ولمددا  ددافاا إن   فجددو المتعصددبان مددن انوربيددين إالقدداا عليددو 

ل ومدداني وىددا  سددمى عندددىش إباالقدداانين نن منددو إلن عدد  نددل القددانان ا
القاانين انوروبي  المعاص ة ونل الت   عا  انوروبي    ب  النجل فيهدا 

. ومدددن إرال للقددداانين اشسدددالمي  المسدددتقاة مدددن مددد ىإ اشمدددام مالدددة 
المد دددد فدددي ذلددددة فلي بددد  الدددى الماسدددداعا  والم ابددد  وال تدددإ التددددى 

 ما إنث ىا في ال  ق وال  س.إلتحدل في ى ا الباس و 

  لنْخ رنخُْ اجلشائُلنْخ رنخُْ اجلشائُ  --111111

دلبرا ّزغبفً اٌْبمل ّٓ اجلشائُ اٌزَ اسرىجيب ارجبُ اٌذّٓ دلبرا ّزغبفً اٌْبمل ّٓ اجلشائُ اٌزَ اسرىجيب ارجبُ اٌذّٓ 
ادلغْؾَ ِٓ احلشًة اٌْبدلْخ ًحمبوُ اٌزفزْؼ فَ أعجبْٔب ادلغْؾَ ِٓ احلشًة اٌْبدلْخ ًحمبوُ اٌزفزْؼ فَ أعجبْٔب 
  ًغريىب ًّنخٌّْ اجلشائُ اٌزَ اسرىجيب ارجبُ اإلعالَ؟ًغريىب ًّنخٌّْ اجلشائُ اٌزَ اسرىجيب ارجبُ اإلعالَ؟

 الى:   ب  ذلة اإلعبثخ:اإلعبثخ:
 يط  على ى الر ان اام.إوال: العصبي  التى إلس -
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  ((111111))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

 انيا: ا ل  الجهنمي  اشعالمي  التى  سيط  عليها ى الر ان داام  -
و ابهانهددا لن ددد  إنددداذ بهش وإرابددينهش والددددفاع عدددن سددداراإلهش 

 ون بهش.

 الثا: إلدو   ما وبد فدي نتدإ التدار   متحدد ا عدن ىد ه الجد ايش  -
 والن اي  والتقليل من خعنها 

مسددلمان والت نيددد علددى ذلددة ونسددب  رابعددا: إلجددخيش مددا  نعلددو ال -
 ذلة الى الد ن اشسالمي واشسالم ب  ر من ذلة.

  
  اٌذّٓ اٌىبًِ األٔغت ٌٍجؾشّخاٌذّٓ اٌىبًِ األٔغت ٌٍجؾشّخ  --118118

  ىً اإلعالَ ىٌ اٌذّٓ اٌىبًِ ًاألٔغت ٌٍجؾشّخ آْ؟ىً اإلعالَ ىٌ اٌذّٓ اٌىبًِ ًاألٔغت ٌٍجؾشّخ آْ؟
 :اشسالم ىا الد ن اننسإ للب     نلها ا ن، ننو اإلعبثخ:اإلعبثخ:

 .الد ن ال    خااإ العقل والابدان  -

 . اافق إحدل ما وصل اليو العلش الحد ث ا نال إ  والد ن -

 ددددرع المحبددد  والمددالة فدددي  لددداس اننددام و خلددد  انحقدددال وىددا  -
وان دد ان والعصددبي  والب جددار وال  اىيدد  وال ددحنار مددن نندداس 

 .الناس إبمعين

 جعددددل الندددداس بميعددددا ا دددداة متددددآلنين مت دددداإلنين متدددداال ن وىددددا  -
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  ((112112))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

إ  ندعددد  خددد   سدددعان بميعدددا للخيددد  لبعجدددهش و قجدددان علدددى 
إل هدد  بيددنهش،  ددعلنان و  لنددان و جمعددان و جتمعددان علددى عمددل 

 الب  والخي  للب   إبمعين.

  اخلالفبد ثني اٌذّبٔبد اٌضالصخ اخلالفبد ثني اٌذّبٔبد اٌضالصخ   --113113

ئرا وبٔذ اٌذّبٔبد اٌضالس أجضمذ ِٓ اهلل فٍّبرا ئرا وبٔذ اٌذّبٔبد اٌضالس أجضمذ ِٓ اهلل فٍّبرا 
ٍيشد اخلالفبد جلٌىش اهلل ثني أرجبّيب؟ ًدلبرا ّنجغَ ٍَّ ٍيشد اخلالفبد جلٌىش اهلل ثني أرجبّيب؟ ًدلبرا ّنجغَ ٍَّ 

  َ ؟َ ؟دّنو ًّْزنك اإلعالدّنو ًّْزنك اإلعالادلغْؾَ ًاٌْيٌدٍ أْ ّزخٍَ ّٓ ادلغْؾَ ًاٌْيٌدٍ أْ ّزخٍَ ّٓ 
انلاىي  في باى ىا الصافي ال  ختلد  فيهدا إحدد وانمدا اإلعبثخ:اإلعبثخ:

الخالفددا  واش تالفددا  ن ددع  بعددد إلددد ل اشنسددان بننسددو فددي الدداحي 
اشلهي بل وإلجاوز ااره فنسإ ذلة الى اهلل لي ذن انإلباع على الا داق 

سددالم لقددال واشعتقددال فيمددا بددار بددو بهددااه، فجدداى  انل ددان نلهددا ىددا اش
 :اهلل إلعالى                 2:  آل عم ان. 

ومدددا إل يددد  عدددن ذلدددة الجددداى  فهدددا إلح  ددد  ممدددن  ددددعان السدددلط  
اشلهي  و نسبان الدى إننسدهش القددرة علدى الت ييد  والتبدد ل فيمدا بدار بدو 

ش ، ولدا إن إىددل ال تداس مددن اليهدال والنصددارإ ظلداا علددى فطدد إلهاهلل 
ولددش  بتدددعاا مددا ل دددل مددن إلح  دد  فددي ل انددداإلهش الىتدددوا الددى االسدددالم 
ننهدش سديجدون إلاافقددا  إلامدا  فددي العقيددة والتاحيدد فددي انل دان السددماو   



 الفصل األول  

  ((113113))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

ولدددش  خجددد  لتح  ددد  بندددي اشنسدددان  قدددال  فيمدددا نددددل مدددن عندددد اهلل 
 :إلعدددالى                                  

       89 . النسار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الفصل األول  

  ((114114))                              اإلعالَ ًاٌْبمل        اإلعالَ ًاٌْبمل        : :   اٌضبِٔ ّؾشاٌضبِٔ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

  
  

  اؽزفبي ادلغٍّني ثقالح اٌْْذ مبجذاْ اٌيشف األغش ثٍنذْاؽزفبي ادلغٍّني ثقالح اٌْْذ مبجذاْ اٌيشف األغش ثٍنذْ



 الفصل األول  

  ((112112))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

  

  اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾش  احلٌاساحلٌاس
  ؽٌي اٌْمْذح اإلعالِْخؽٌي اٌْمْذح اإلعالِْخ

  
  

  ففبد اهللففبد اهلل  --  َٔشح اإلعالَ ٌألٔجْبءَٔشح اإلعالَ ٌألٔجْبء
  اٌذّبء ثغري اٌْشثْخاٌذّبء ثغري اٌْشثْخ  --  ِْغضاد اٌنيبِْغضاد اٌنيب

  ُ اجلذّذُ اجلذّذادلغٍادلغٍ  --  اٌزِّخ ادلبٌْخ ٌٍّشأحاٌزِّخ ادلبٌْخ ٌٍّشأح
  اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْاهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْ  --  احلبعخ ئىل اٌْجبدحاحلبعخ ئىل اٌْجبدح
  اٌغغٌد ٌغري اهللاٌغغٌد ٌغري اهلل  --اخلري ًاٌؼاخلري ًاٌؼ

  عشّ ثْضخ األٔجْبءعشّ ثْضخ األٔجْبء
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  ((112112))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

  عجت اخزْبس أِبوٓ ثْش األٔجْبءعجت اخزْبس أِبوٓ ثْش األٔجْبء
  أىً اٌفرتحأىً اٌفرتح  --    فذق اٌىزبة ادلمذطفذق اٌىزبة ادلمذط

  ٓ ٍَّ اإلعالَٓ ٍَّ اإلعالَدّبًٍ ادلجؾشّدّبًٍ ادلجؾشّ
  احلشّخ ألىً األدّبْ اٌىزبثْخاحلشّخ ألىً األدّبْ اٌىزبثْخ

  اٌذفٓ يف ِذافٓ ادلغٍّنياٌذفٓ يف ِذافٓ ادلغٍّني
  ِْنَ اإلعالَِْنَ اإلعالَ  --    اٌمٌِْخ ًاٌْشلْخاٌمٌِْخ ًاٌْشلْخ
  اٌشعً اٌقبحلاٌشعً اٌقبحل  --  ِْنَ اإلديبِْْنَ اإلديبْ
  اٌنيك ثبٌؾيبدرنياٌنيك ثبٌؾيبدرني  --  سؤّخ اهلل يف اٌذْٔبسؤّخ اهلل يف اٌذْٔب

  ٔيك اٌؾيبدرني ثغري اٌْشثْخٔيك اٌؾيبدرني ثغري اٌْشثْخ
  اٌجْش يف آخشحاٌجْش يف آخشح



 الفصل األول  

  ((112112))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

  َٔشح اإلعالَ ٌألٔجْبءَٔشح اإلعالَ ٌألٔجْبء  --114114

اٌىزبة ادلمذط ّقٌس األٔجْبء مجْْب ٍَّ أهنُ ّقبح اٌىزبة ادلمذط ّقٌس األٔجْبء مجْْب ٍَّ أهنُ ّقبح 
  ؟ ؟ ني فّب ىَ َٔشح اإلعالَ ٌألٔجْبءني فّب ىَ َٔشح اإلعالَ ٌألٔجْبءًِزٔجًِزٔج
  صدددد  اننبيددددار بميعددددا  بالعصددددم  نن اهلل اشسددددالم اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

 تددددالى حن هددددش وعصددددمتهش مددددن الا دددداع فددددي الدددد ناس إو العمددددل الدددد   
ننهددش سدديط وا علددى نناسددهش وإصددبحاا ىددش الحددانمان    جددإ اهلل 

علددى إلصدد فا  الددننن وندعاإلهددا فددال  تصدد فان فددي إ  إمدد  اال بدداذن مددن 
و دد حن هدش اهلل مدن  اهلل وال  عملان عمدال  اال بداحي وارالة مدن اهلل 

 :ال دددديطان نن اهلل  قددددال فددددي عبدددداله المدددد منين حتددددى مددددن  يدددد  النبيددددين
                        76  اشس ار. 

 

  ففبد اهللففبد اهلل  --115115

ىً ىنبن رْبسك ثني ففبد اهلل ادلخزٍفخ ِضً اٌْذي ىً ىنبن رْبسك ثني ففبد اهلل ادلخزٍفخ ِضً اٌْذي 
  ًادلغفشح ًاٌْفٌ ًاٌشمحخ ًاٌْمبة ًغريىب؟ًادلغفشح ًاٌْفٌ ًاٌشمحخ ًاٌْمبة ًغريىب؟

فدان صدنا  اهلل  لين ىناك إلعدارض بدين صدنا  اهلل  ::اإلعبثخاإلعبثخ
  منهددا صددنا  نمددال وىددي مددا  نب ددي ل اإلددو   ومددا  جددإ إن  اصدد

 بو من  لقو نانحد والن ل والصمد.
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  ((121121))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

 لقددددو مددددن  ومنهددددا صددددنا  بمددددال وىددددي التددددى  عامددددل بهددددا اهلل 
 الم منين نال زاق والاىاس والعنا وال نار و ي ىا.

ال ندار والعصداة   عامدل بهدا اهلل  ومنها صدنا  بدالل وىدي التدى
والم دد نين نالقهددار والجبددار والمنددتقش و ي ىددا، فل ددل  ددام نصدديإ مددن 

وال إلعارض بينهش وانما ل دل  دام نصديبهش مدن إسدمار اهلل  إسمار اهلل 
 .الحسنى 

  
  ِْغضاد اٌنيبِْغضاد اٌنيب  --116116

  ، ، ٔو ثال ِْغضاد ٔو ثال ِْغضاد أأاٌجْل ّزيُ ٔجَ اإلعالَ اٌجْل ّزيُ ٔجَ اإلعالَ 
  ؟؟فّب ِْغضاد اٌنجَ حمّذ فّب ِْغضاد اٌنجَ حمّذ 

لدددو معجددددا  نثيددد ة بمددد  نت ددداس السدددي  منهدددا  النبدددي  بثـــخ:بثـــخ:اإلعاإلع
نسداني  ومدن المجداال  الب د    واشحاالى  ال   آالف معجددة فدي خدتى 

إرال اشاددالع عليهددا فعليددو بمطالعدد  ال تددإ والماسدداعا  التددى إلتحدددل 
عددن السددي ة النبا دد . ول ددن إع ددش ىدد ه المعجدددا  ىددي المعجدددة البا يدد  

بعده وىي الق آن ال د  ش، فهدا المعجددة الخالددة الى  امنا ى ا والى ما 
التدى إلاانددإ إحددل مددا وصددل اليدو العلددش الحددد ث و  دمل نددل النددااحي 

 بتماعي  والسياسي  التى  حتاج اليها اشنسان.الصحي  واش
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  اٌذّبء ثغري اٌْشثْخاٌذّبء ثغري اٌْشثْخ  --117117

  ؟؟جيٌص اٌذّبء ثغري اٌٍغخ اٌْشثْخجيٌص اٌذّبء ثغري اٌٍغخ اٌْشثْخ  ىًىً
ل دد  الع بيدد  إن  دددعاا  جداز للمسددلش اذا نددان ال  جيدد ال اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

 سدتجيإ لدو بد لة الددعار، بدل  جداز لمدن  بل تو التدى  جيددىا واهلل 
بقلبددو بدددون   سددتطي  النطددق ولمددن  نطددق بددع  ل دد  معددا  إن  دددعاا اهلل 

  ستجيإ لو بما في  لبو.  إلح  ة لسانو وخنتيو واهلل 

  
  اٌزِخ ادلبٌْخ ٌٍّشأحاٌزِخ ادلبٌْخ ٌٍّشأح  --118118

  ؟؟عًعًٍّشأح رِخ ِبٌْخ ِغزمٍخ ّٓ اٌشٍّشأح رِخ ِبٌْخ ِغزمٍخ ّٓ اٌشىً ٌىً ٌ
نعدددش بعددددل اشسددددالم للمدددد إة ذمددد  مسددددتقل  عددددن زوبهددددا  اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

 .إلتص ف فيها بارالإلها وحدىا
 مثل:
 .ه ىا ال   إوببتو ال   ع  لهام -
 .ومي ا ها ال   ور تو من إبا ها -
 .والهبا  التى  هبها لها زوبها إو  ي ه -
ون لة عملها الد   مارسدتو بداذن زوبهدا، والخالصد  إن ندل مدا  -
 ها من مالها لها فيو حق التص ف بمن لىا ب ي  اذن من زوبها.في ذمت
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  ادلغٍُ اجلذّذادلغٍُ اجلذّذ  --119119
  ؟؟سرىجيب اٌؾخـ لجً ئعالِوسرىجيب اٌؾخـ لجً ئعالِوئئِب ؽىُ األفْبي اٌزَ ِب ؽىُ األفْبي اٌزَ 

ــخ: ــخ:اإلعبث ننب لََجٍَننُٗ } } :  ددال  اإلعبث َِ َُ ٠َُ ننتُّ  ننب لََجٍَننُٗ اإِلَسننَّل َِ َُ ٠َُ ننتُّ  {{  اإِلَسننَّل
، فمددا لام :4

اشنسان إسلش وحسدن اسدالمو فدان اشسدالم ول الدو فيدو   ند  لدو ندل مدا 
 .مال ليبدإ صنح  بد دة م  اهلل سبقو من إع

  
  احلبعخ ئىل اٌْجبدحاحلبعخ ئىل اٌْجبدح  --181181

  ىً اهلل حيزبط ئىل ّجبدح اإلٔغبْ ٌْخٍمو ِٓ أعً ّجبدرو؟ىً اهلل حيزبط ئىل ّجبدح اإلٔغبْ ٌْخٍمو ِٓ أعً ّجبدرو؟
الدددددى عبدددددالة  لقدددددو بميعدددددا  ولدددددين  ال  حتددددداج اهلل  اإلعبثـــــخ:اإلعبثـــــخ:

ااعدد  الطددايعين وال إلجدد ه سددبحانو معصددي   اشنسددان فقددط فددال إلننعددو 
 .العاصين

 نو وانمدددا انمددد  نمدددا  دددال سدددبحا                    
                          26 ،  فالدددددددددد    نتندددددددددد   الجا يدددددددددد

و احدددده  بالعبدددالة ىدددا اشنسدددان الددد    قددد  بهددد ه العبدددالة ب بابيددد  اهلل 

                                                 
 .رواه أبونعٌم فً معرفة الصحابة عن عمرو بن العاص  39
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 .و تابو اليو في نل إماره ليقينو بعنو وحده ىا النعال لما    د

  اٌٍـو اٌشمحٓ اٌشؽُْاٌٍـو اٌشمحٓ اٌشؽُْ  --181181

فَ ؽني أهنُ فَ ؽني أهنُ   ًاؽذا ًاؽذا   ادلغٌٍّْ ّذٌّْ أهنُ ّْجذًْ ئذلب ادلغٌٍّْ ّذٌّْ أهنُ ّْجذًْ ئذلب 
ّمٌٌٌْ ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْ ًادلغْؾٌْْ ّمٌٌٌْ ثغُ ّمٌٌٌْ ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْ ًادلغْؾٌْْ ّمٌٌٌْ ثغُ 
  آة ًاإلثٓ ًاٌشًػ اٌمذط وْف رفغش ىزا اٌزؾبثو؟آة ًاإلثٓ ًاٌشًػ اٌمذط وْف رفغش ىزا اٌزؾبثو؟

 .المسلمان  عبدون الها  واحدا  ىا اهلل  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
سددو فهددا الدد حمن وىددا الدد حيش  يدد  إنهددش  صددنانو بمددا وصدد  بددو نن

 .وىا الب  وىا ال   ش 
وال  جعلدددان حددد ف الدددااو بدددين اشسدددش واشسدددش ا  ددد ، نن حددد ف 
الددااو  قتجددى الم ددا  ة إن   ددان مددا  بلددو  يدد  مددا بعددده، وذلددة مددا  نطبددق 
علدى مددا إلقالددو المسدديحي  فددان انس  يد  اشبددن  يدد  روت القدددس، فل ددل 

ل ددن اشلددو فددي اشسددالم لددين لددو واحددد مددنهش م نددان إو ذا   اصدد  بددو 
 :ولد، وال بن  ، وال زوب  وال إس وال إم

                          

                       . اش الص  
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  اخلري ًاٌؾشاخلري ًاٌؾش  --188188

ؽني ؽني وْف ديىنه اإلدّبء ثأْ اهلل سمحٓ ًسؽُْ فَ وْف ديىنه اإلدّبء ثأْ اهلل سمحٓ ًسؽُْ فَ 
خٍك اٌؾش ًأًعذ اٌرباوني ًاٌضالصي ًاٌفريًعبد خٍك اٌؾش ًأًعذ اٌرباوني ًاٌضالصي ًاٌفريًعبد 

  ًاٌغٌَّ ًاٌٌؽٌػ؟ًاٌغٌَّ ًاٌٌؽٌػ؟
ل ل خير في الابال باانإ للخي  وباانإ لل   في  :اإلعبثخاإلعبثخ

ن  نا، وباانإ ال   في ن  نا لا ن  نا اليها في مجماع الن ام ال اني 
 .القد    ارىلابدنا ى ا ال   ال   في ن  نا لح م  عالي   د  

فددي   واحدددا  علددى ذلددة  فتدد إ ال  ددات   سددلها اهلل ولنع دد  مثدداال  
زمن ال بي  على النباإلدا  فتقدام بع د  النا دا  مدن الطلدات ال نار د  الدى 

فتخد ج النباإلدا   مارىدا وفدي  الطلات اننثا   ليتش التلقديهلل بداذن اهلل 
 : ذلة  قال اهلل                   33 ،  ندل   وى  ا الحج

مددا  دد اه اشنسددان علددى  دددره إنددو خدد  إو  دد  لددا إلدددب نا فددي معدداني القدددرة 
اشلهيدد  وإ ددننا اشعجدداز العلمددي الحددد ث لابدددناه  يدد ا  محجددا . و ددد 

 فقال: إخار الى ذلة النبي 
ٌَنن١ََس َذاَن   }} َٚ ننَ ُٖ ُوٍاننُٗ َخ١َننٌ  أ  َِ ْا  َ ِٓ أ يِ ِِ ننَي ُّ ٌَ ننِ  ا َِ ٌَنن١ََس َذاَن َػَ جًننب ِْلَ َٚ ننَ ُٖ ُوٍاننُٗ َخ١َننٌ  أ  َِ ْا  َ ِٓ أ يِ ِِ ننَي ُّ ٌَ ننِ  ا َِ َػَ جًننب ِْلَ

 ٌٍَِ َا  ٌٍَِ ِْلََرٍ، يِ َا  َْ ِْلََرٍ، يِ يِ َٚ َْ َخ١َنً ا ٌَنُٗ أ  اُء َشَىَ  أ فََىب َْ  ََصبثََزُٗ َس ا ِٓ يِ ِِ َي ُّ َْ يِ َٚ َْ َخ١َنً ا ٌَنُٗ أ  اُء َشَىَ  أ فََىب َْ  ََصبثََزُٗ َس ا ِٓ يِ ِِ َي ُّ

َْ َخ١ًَ ا ٌَُٗ  اُء َصجََ  أ فََىب َْ َخ١ًَ ا ٌَُٗ  ََصبثََزُٗ َظ ا اُء َصجََ  أ فََىب {{   ََصبثََزُٗ َظ ا
51
  

                                                 
 .رواه مسلم فًٌ صحٌحه عن صهٌب  40
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  اٌغغٌد ٌغري اهللاٌغغٌد ٌغري اهلل  --183183

  ىً ّغّؼ اهلل ثبٌغغٌد ٌغريه ؟ىً ّغّؼ اهلل ثبٌغغٌد ٌغريه ؟

ئرا وبٔذ اإلعبثخ ثال فىْف مسؼ ثغغٌد ادلالئىخ ٓدَ ئرا وبٔذ اإلعبثخ ثال فىْف مسؼ ثغغٌد ادلالئىخ ٓدَ   
  ؟؟  ًعغٌد ئخٌح ٌّعف ًأثٌّو ٌوًعغٌد ئخٌح ٌّعف ًأثٌّو ٌو

بالسددجال بمعنددى و دد  الجبهدد  علددى  ال  سددمهلل اهلل  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
، إمدددددا سدددددجال المالي ددددد   لم ف دددددان  عندددددي انرض والتددددد لل اال لدددددو 

التع دديش ل ددعنو والتبجيددل والتددا ي  لقدددره واشحتدد ام التددام لم انتددو، وىددا 
إم  معناإ ل نو لش   ن سجالا بهيند  بسدماني ، وند لة ندان السدجال 

ا دددو لدددو، وندددان  عندددى اش ددد ار بعفجدددليتو واشحتددد ام مدددن ا ددداة  اسددد  وإب
فيهددا، ف ددتان  ل خصدديتو والتبجيددل والتددا ي  لم انتددو التددى إ امددو اهلل 

 بين السجال ن وف ق نبي  بين الم هد ن.

  عش ثْضخ األٔجْبءعش ثْضخ األٔجْبء  --184184

  ؟؟برا ثْش اهلل اٌىضري ِٓ األٔجْبءبرا ثْش اهلل اٌىضري ِٓ األٔجْبءدلدل
الخلدق  بعث اهلل اننبيار وإنث  مدنهش ليقديش الحجد  علدى اإلعبثخ:اإلعبثخ:

بميعددا  فددي الهدا دد  فددال   ددان لهددش عدد ر فددي التخلدد  عددن الهدا دد ، نن 
اهلل إرسل اليهش رسداال  مدنهش وا تجد  ا امد  الحجد  اشلهيد  علدى بميد  
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  الخلدددق والتدددى  قدددال فيهدددا اهلل                   
ن ىدد ا ال سددال إن   سددل ل ددل  ددام رسدداال مددنهش، وإن   ددا  النسددار ، 276 

  تحددددددل بلسدددددانهش وبل دددددتهش  دددددال إلعدددددالى:                 
           5  ولهددد ا ندددان   سدددل اهلل ابددد اىيش ،  إحياندددا  إنثددد  مدددن

 رسال في و   واحد نن نل رسال لقامو  اص  لون سااىش.

  
  عجت اخزْبس أِبوٓ ثْش األٔجْبء عجت اخزْبس أِبوٓ ثْش األٔجْبء   --185185

؟ ؟ ألٔجْبء ئىل ِنبىك عغشافْخ ِْْنخألٔجْبء ئىل ِنبىك عغشافْخ ِْْنخاهلل ااهلل ادلبرا أسعً دلبرا أسعً 
ذلب ذلب ًوْف حنىُ ٍَّ رٍه ادلنبىك اٌزَ مل ّشعً ًوْف حنىُ ٍَّ رٍه ادلنبىك اٌزَ مل ّشعً 

  ؟؟أٔجْبء ًمل رقٍيب سعبٌخ اهللأٔجْبء ًمل رقٍيب سعبٌخ اهلل
اننبيددددار السددددابقين للمنددددااق المعىالدددد   إرسددددل اهلل  اإلعبثــــخ:اإلعبثــــخ:

بالسدد ان والعددام ة بالندداس فددي إللددة انزمندد ، إمددا المنددااق  يدد  المعىالدد  
نم   يتين واسددددت اليا والمنطقدددد  القطبيدددد  بالسددد ان فددددي ذلددددة الدمددددان ندددا

اليهددا إنبيددار فددي  ال ددمالي  فمددا نددان فيهددا إحددد مددن الب دد  لي سددل اهلل 
 .ى ا الحين

  دددداإلش اننبيددددار والم سددددلين سدددديدنا محمددددد  فلمددددا إرسددددل اهلل 
ونانددد  ح مددد  اهلل إلعدددالى إلقددددم الب ددد    وانت دددار وسدددايل المااصدددال  
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  اشنسدداني  فددي ال  ددي فددي الحجددارة واشإلصدداال  فددي زمانددو وبعددده وبل دد
نبيدا للخلدق إبمعدين  الى لرب  استيعاس نل إرنان الد ن، إرسلو اهلل 

 علددددش فددددي علمددددو  وبعددددل رسددددالتو ممتدددددة الددددى  ددددام القيامدددد  نن اهلل 
الم نددان إن رسددالتو سددتبلل حتمددا  الددى نددل سدد ان انرض الددى  ددام الددد ن 

 فتقام عليهش الحج  إبمعين.

  
  بة ادلمذطبة ادلمذطفذق اٌىزفذق اٌىز  --186186

وْف ديىننَ أْ أرجْني ثنفغَ فذق اٌىزبة وْف ديىننَ أْ أرجْني ثنفغَ فذق اٌىزبة 
  ادلمذط أَ حتشّفو؟ادلمذط أَ حتشّفو؟

علية باشاالع علدى نسد  ال تداس المقددس المتداولد   اإلعبثخ:اإلعبثخ:
وسددي ه  لددة مدددإ اش ددتالف والتبددا ن بددين نسددخها ولددا نددان ىدد ا ىددا 
ال تددداس الندددازل مدددن عندددد اهلل مدددا و بدددد ا دددتالف بدددين نسدددخو المختلنددد ، 

و اصدد  فددي ال وا دا  والدد    دد ل  الددى التنددا ي ول دن ىدد ا اش ددتالف 
بدددين ىددد ه ال وا دددا    ندددد إن إصددداب  الب ددد    ح فتدددو و ي إلدددو عدددن النبدددع 

، ون لة لا إلتبعندا ا  دا  العلميد  انصيل ال   ندل بو من عند اهلل 
واابقناىددا علددى مددا وصددل اليددو العلددش الحددد ث نجددد بينهمددا  الفددا  نثيدد ا ، 

لطابق العلش الحد ث في صدحيهلل  د اهلل ولا نان ى ا ال تاس من عن
 ما وصل اليو مطابق  إلام .
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  أىً اٌفرتحأىً اٌفرتح  --187187

ئرا وبْ أرجبُ اٌنجَ حمّذ عْذخٌٍْ اجلنخ فّب ؽىُ ئرا وبْ أرجبُ اٌنجَ حمّذ عْذخٌٍْ اجلنخ فّب ؽىُ 
  األعْبي اٌزَ عجمذ ٍيٌسه؟األعْبي اٌزَ عجمذ ٍيٌسه؟

ــخاإلعبثــخ  ،نا سددم انبيددال التددى سددبق  ظهددار النبددي محمددد  :اإلعبث
ل دل  إما من إرسل الديهش رسدال فمدن آمدن بهد ا ال سدال الم سدل الديهش

، إمددا الددى عيسددىالجندد ، ومددن لددش  دد من بددو ل ددل النددار، وذلددة مندد  آلم 
فعىلهدددا ممدددن لدددش إلصدددل الددديهش  النتددد ة فيمدددا بعدددد عيسدددى الدددى محمدددد 

رسدداال  السددمار  سددمان إىددل النتدد ة وإبمدد  السددالة العلمددار علددى إنهددش 
  :ندددددابان لقدددددال اهلل إلعددددددالى                       26 

 اشس ار .

  
  دّبًٍ ادلجؾشّٓ ٍَّ اإلعالَ دّبًٍ ادلجؾشّٓ ٍَّ اإلعالَ   --188188

ثً ىٌ ثً ىٌ   ،،ٌّْ أْ اإلعالَ ٌْظ ثذٌّّْٓ أْ اإلعالَ ٌْظ ثذّٓثْل ادلجؾشّٓ ّذّثْل ادلجؾشّٓ ّذّ
ٔغخخ ِؾٌىخ ِٓ اٌْيٌدّخ ًادلغْؾْخ رٍمبىب حمّذ ِٓ ٔغخخ ِؾٌىخ ِٓ اٌْيٌدّخ ًادلغْؾْخ رٍمبىب حمّذ ِٓ 

  اٌشاىت حبريٍ ًًسلخ ثٓ ٌٔفً؟اٌشاىت حبريٍ ًًسلخ ثٓ ٌٔفً؟
ىددد ه لعددداو  إلحتددداج الدددى بينددد  ولدددين لهدددا مدددن التدددار    اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:



 الفصل األول  

  ((122122))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

بحيدد إ ال اىددإ اال عنددد  لددش  لتددق الصددحيهلل مددا    ددد صددحتها، فددالنبي 
سن ه م  عمو إبى االإ الى بدالل ال دام، وبمجد ل إن رآه بحيد إ سدعلو 

 .عدة إسنل   ش  ال لعمو  نب ي علية إن إل ب  بو إو إل له الى م  
معددو  مدد  بحيدد إ ال اىددإ الددى م دد ، ولددش  م ددث فدد ل  عمددو النبددى 

 ددو، ولددا نددان ذلددة حتددى ولددا ليلدد  واحدددة ليتلقددى عنددو إو ليددتعلش علددى  د
ل هدد  ىدد ا بعددد عالإلددو الددى م دد  مباخدد ة واال فل ددش نتمددو حتددى ندددل عليددو 

 .الاحي بعد ذلة بخمن وع   ن سن  إلق  با
اال بعددد  وندد لة ور دد  بددن نافددل لددش  ثبدد  التددار   إنددو التقددى بددو 

ندددول الدداحي عليددو، حيددث  افدد  زوبتددو السدديدة  د جدد  عليددو وإ  إلددو 
وع    عليدو إمد ه فسدعلو عددة إسدنل  ولمدا  الى ابن عمها ور   بن نافل

اسدددتا ق مدددن  بددد ه إ بددد ه إن ىددد ا ىدددا الددداحي الددد   نددددل علدددى ماسدددى 
إنددو  وعيسددى واننبيددار مددن  بلددو وإنددو نبددي ىدد ه انمدد ، ولددش  ثبدد  عنددو 

التقدددى معدددو بعدددد ذلدددة واال لدددا ندددان التقدددى بدددو ل هددد  إلدددع ي ه فدددي لعاإلدددو 
 .وحججو وحد ثو

لسدددماو   السدددابق  نلهدددا وا تدددار إن و دددد ندددان ور ددد  لرس انل دددان ا
 تعبددد هلل علددى الحنينيدد  ل ددن ابدد اىيش ول ننددا ال ندد إ إلددع ي  ىدد ه انل ددان 

وى د ا  إو لعاإلدو الحنينيد  السابق  التى لرسها ور   علدى رسدال اهلل 
نجد إن ى ه حج  واىي   الها حا د ونا د    د إن   داه اشسدالم ونبيدو 

 ا خدددعنو، و دددد  دددال اهلل إلعدددالى فددديمن ىددد:                



 الفصل األول  

  ((131131))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

                                9 .  الص 

  احلشّخ ألىً األدّبْ اٌىزبثْخاحلشّخ ألىً األدّبْ اٌىزبثْخ  --189189

ىً دينؼ اإلعالَ احلشّخ ٌٍّغْؾني اٌزّٓ فَ ثالد ادلغٍّني ىً دينؼ اإلعالَ احلشّخ ٌٍّغْؾني اٌزّٓ فَ ثالد ادلغٍّني 
  د اٌغشة؟د اٌغشة؟ْ احلشّخ ٌٍّغٍّني فَ ثالْ احلشّخ ٌٍّغٍّني فَ ثالٌٌوّب دينؼ ادلغْؾْوّب دينؼ ادلغْؾْ

ــخ ــخاإلعبثـ  مدددنهلل اشسدددالم للمسدددحيين فدددي بدددالل اشسدددالم الح  ددد  : اإلعبثـ
التام  في معتقداإلهش وعبدالاإلهش وإل د  عاإلهش الخاصد  بهدش، و سدمهلل لهدش 
ببنددار ال ندداين وانل دد ة لعبددالاإلهش وال  جدديق علدديهش فددي خددير مددن إمددار 
لنياىش إو ل نهش  ط، والمسديحيان فدي بدالل اشسدالم فدي خدتى العصدار 

 ن و  دديدون بالمعاملدد  المثلددى مددن المسددلمين لهددش، نن اهلل   ددهدو 
   دددال لهدددش:             367 ، فدددال    ن  ىدددان إحددددا  علدددى  البقددد ة

إلدد ك ل نددو وال    ىانددو علددى الددد ال فددي اشسددالم ر مددا  عنددو وانمددا نددل 
 : انسدددددددددان ومدددددددددا    دددددددددده                           3: 

بددل ان المسددلمين فددي بددالل اشسددالم  ت نددان للمسددحيين الح  دد   ال هدد  ،
في إلعلش ل نهش في المدارس والجامعا ، و عطانهش ابازا  رسدمي  فدي  
نددددل إعيددددالىش و  ددددارنانهش فددددي احتندددداالإلهش و هننددددانهش فددددي إفدددد احهش 
ش و  ددارنانهش فددي آالمهددش بددل انهددش  صصدداا لهددش بندددا  فددي زندداة إمددااله

  عطى لنق ايهش وذو  حابداإلهش وذلدة فدي  دال اهلل إلعدالى:         
        71 ،  وال  جعلدددددان لهدددددش إمدددددانن مخصاصددددد  لعملهدددددش إو  التابددددد



 الفصل األول  

  ((131131))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

س ناىش وانما   ت نان م  المسلمين في المسد ن والعمدل والخددما  
فعددو المقدمدد  مددن الدولدد  للجميدد  بدددون ف  دد  إو إلن  دد . وال ددعار الدد   ر 

 .إىل الاان بميعا  " الد ن هلل والاان للجمي "

  
  اٌذفٓ يف ِذافٓ  ادلغٍّنياٌذفٓ يف ِذافٓ  ادلغٍّني  --131131

  دلبرا ال ّغّؼ ٌغري ادلغٍُ ثأْ ّذفٓ فَ ِذافٓ ادلغٍّني؟دلبرا ال ّغّؼ ٌغري ادلغٍُ ثأْ ّذفٓ فَ ِذافٓ ادلغٍّني؟
ا تجددد  الح مددد  وحسدددن الجددداار والتعدددا و السدددليش إن :اإلعبثـــخاإلعبثـــخ

  ددان للمسددلمين إمددانن لدددفن ماإلدداىش وإمددانن إ دد إ للمسدديحين و ددد 
نمددا ندد إ فدددي إ لددإ البلدددان لماإلدداىش، نن للمسدددلمين إل ددان بجاارىددا  

اقاسهش في إلهين  المداإلى والصدالة علديهش ونينيد  لفدنهش، وللمسديحيين 
اقاسددددهش الخاصدددد  بهددددش ندددد لة فددددي إلهيندددد  ماإلدددداىش ولفددددنهش، ف اندددد  
الح مدد  السياسددي  واشبتماعيدد  إن   ددان ل ددل  ددام م ددان  دداص بهددش 

دافن   دددددت ك فدددددي حتدددددى ال  حددددددل ندددددداع إو  دددددالف و اصددددد  وإن المددددد
التاابددد بهددا إنثدد  مددن واحددد، وإلنتقددل مدد  مدد  الدددمن مددن إندداس الددى إندداس 
فلددا لفددن فددي المقبدد ة مددثال مسدديحيان وبعددد زمددن إ دد ىا مددنهش مسددلمان 
لحدل نداع ال إلحمد عقبداه، ول دن لدا ب مد  العقدالر وابتمد  الح مدار 
علددى إمدد  فيددو مصددلح  للجميدد  ل ددان ىدد ا انمدد  الدد   ندد اه ل ددل  ددام 

ىل ل ان  م انهش الخاص بهش لددفن ماإلداىش، ولدين ىد ا بتن  د  وانمدا وإ



 الفصل األول  

  ((134134))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

إل دان التن  دد  بددين انحيدار، وانحيددار ندد اىش  تجداورون فددي المسددانن بددل 
 سدد نان فددي عمددارة واحدددة مدداابهين لددبعي إو فدداق بعددي فددي خددققهش 
و جلسدددان معدددا علدددى م ددداإلبهش فدددي العمدددل و جلسدددان سدددا ا  فدددي وسدددايل 

 المصالهلل ال إلن    بين ى ا وذاك.المااصال  و ي ىا من 
  

  اٌمٌِْخ ًاٌْشلْخاٌمٌِْخ ًاٌْشلْخ  --131131

  ؟؟اٌْشلْواٌْشلْوِب ٌِلف اإلعالَ جتبه اٌمٌِْخ ًِب ٌِلف اإلعالَ جتبه اٌمٌِْخ ً
اشسالم  حث الب   بميعدا علدى وحددة الصد  وانلند   اإلعبثخ:اإلعبثخ:

واشبتمدداع والايددام ولدد لة فانددو  نهددى عددن العصددبيا  بميعهددا و ددد  ددال 
 : { { ٍَدَػننب يٌَِننٝ َػَصننج١ِاخ َٓ نن َِ ٕاننب  ِِ َٓ َدَػننب يٌَِننٝ َػَصننج١ِاخٍ ٌَنن١ََس  نن َِ ٕاننب  ِِ {{  ٌَنن١ََس 

، فينهددى عددن العصددبي  52
لقامي  إو لدول  إو لقبيل  إو نس ة إو لع ق إو للان إو لجدنن إو لل د ، 
إو ن  إمدد  مددن انمددار التددى إلعلددإ النددداع بددين الب دد  نن العصددبي  لايمددا  

 .وإبدا  إلثي  النداع وال قاق والخالف
ولددد لة بمددد  اشسدددالم فدددي باإلقددد  واحددددة العددد س والنددد س والددد وم 

الهندددددال و ي ىدددددا مدددددن القاميدددددا  ونددددداناا بميعدددددا    دددددت نان وانحبددددداش و 
و تعاونان في اعالر خعن اشسالم حتى إننا لا ربعندا الدى صددر اشسدالم 
لابدددددنا إن نثيدددد ا  مددددن إمابددددد العلمددددار وإندددداب ىش ندددداناا  يدددد  مسددددلمين، 

                                                 
 .سنن أبى داود عن جبٌر بن مطعم  41



 الفصل األول  

  ((131131))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

فالحن دددداظ الم ددددهارون فددددي بمدددد  انحال ددددث النبا دددد  ناشمددددام البخددددارإ 
  والنسدددايي نددداناا مدددن بدددالل النددد س وروسددديا ومسدددلش وإبدددا لاول والت مددد 

} } :  ا ن، و ن على ذلة بقي  العلام، و د صدق فديهش  دال النبدي 
َِسَ  َٓ  ََثَٕبِء فَب ِِ بٌي  َُ َِ  ٌَُٗ َٚ ُُ ثِبٌضَُّ ٠اب ٌَزََٕب ٍَ ٌَِؼ َْ ا َٛ َوب َِسَ ٌَ َٓ  ََثَٕبِء فَب ِِ بٌي  َُ َِ  ٌَُٗ َٚ ُُ ثِبٌضَُّ ٠اب ٌَزََٕب ٍَ ٌَِؼ َْ ا َٛ َوب ٌَ  }}

53. 
  

  ِْنَ اإلعالَِْنَ اإلعالَ  --138138

  ؟؟ِب ِْنَ اإلعالَِب ِْنَ اإلعالَ
واشنقيدددال لتعاليمدددو  اشسدددالم ىدددا التسدددليش نمددد  اهلل  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:

التددى ندلدد  بهددا إل دد  عاإلو والعمددل فدددي الحيدداة الدددنيا وفددق ىدد ا المنهددداج 
 لخلقو. اشلهي ال   ارإلجاه اهلل 

  
  ِْنَ اإلديبِْْنَ اإلديبْ  --133133

  ؟؟ِبرا ّْنَ اإلديبِْبرا ّْنَ اإلديبْ
فددي نتابددو مددن  اش مددان ىددا التصددد ق بمددا إندددل اهلل  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

ن ىنداك مدا  وحيداة إل   عا  وعقايد ونتإ سدماو   وإنبيدار ومالي د  وإ
                                                 

 .صخر  رواه مسلم واإلمام أحمد بن أحنبل عن عبدالرحمن بن 42



 الفصل األول  

  ((132132))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

ب ز يدد  و ددام للحسدداس ولار للثددااس وم ددان للعقدداس و ي ىددا مددن انمددار 
 .وبينها رسالو  التى بار بها نتاس اهلل 

  
  اٌشعً اٌقبحلاٌشعً اٌقبحل  --134134

  ِٓ اٌشعً اٌقبحل فَ َٔش اإلعالَ؟ِٓ اٌشعً اٌقبحل فَ َٔش اإلعالَ؟
ــخ: ــخ:اإلعبث ال بددل الصددالهلل فددي ن دد  اشسددالم ىددا الدد   آمددن بدداهلل  اإلعبث

نبيدا  ورسداال  وبدالق آن نتابدا ،  دنا محمدد إلعالى ربا  وباشسالم ل نا  وبسي
ق ذلدة بعدد ذلدة ، واب  ش ما  نب ي لو إن  عمل بو من خ  ع  اهلل وإلعل  

م ا ب  ذاإلي    ع  بها لوما  إندو  عمليا  في سلانو وحياإلو، ورا إ اهلل 
  ط لددد  عليدددو و ددد اه، فدددامتأل  لبدددو بدددالخاف والخ دددي  مدددن اهلل فمنعدددو 

 و هلل في الا اع في إ  عمل إو  ال   جب افو و  يتو من ا

  
  سؤّخ اهلل يف اٌذْٔبسؤّخ اهلل يف اٌذْٔب  --135135

  ؟؟ً ديىٓ سؤّخ اهلل فَ اٌذْٔبً ديىٓ سؤّخ اهلل فَ اٌذْٔبىى
ولاليددل  درإلددو وابددداع صددنعتو   م ددن رؤ دد  آ ددار اهلل  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

فلددددين معنددددا فددددي إبسددددالنا انبهدددددة التددددى  فددددي الدددددنيا إمددددا ذا  اهلل 



 الفصل األول  

  ((133133))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

 متددو، واذا  إو حتددى بعددي صددنا  ع نسددتطي  بهددا إن ندد إ ذا  اهلل 
نان اشنسان مهما بل    درإلو ومهما نبل في علمو ال  ستطي  إن  د إ 
بن  ه المحدول إو بآالإلو المستحد   العص    روحو التدى ىدي سد  حياإلدو 
إو عقلدددو الددد   ىدددا سدددبإ إل   مدددو ف يددد   ددد إ مدددن  لدددق الددد وت و لدددق 

 :م   الو سبحانو وإلعالى العقل 
                             22  ال ارإ 

سديمن عليندا فدي حينهدا بمدنن مدن  إما فدي الددار ا  د ة فدان اهلل 
  درإلو نستطي  بها إن ن إ على  درنا ما الت من إناار حج إلو.

  
  اٌنيك ثبٌؾيبدرنياٌنيك ثبٌؾيبدرني  --136136

ىً رىفَ ْٔخ اٌشعً ٌْقجؼ ِغٍّب أَ الثذ أْ ّنيك ىً رىفَ ْٔخ اٌشعً ٌْقجؼ ِغٍّب أَ الثذ أْ ّنيك 
  ثبٌؾيبدرني؟ثبٌؾيبدرني؟

ــخ: ــخ:اإلعبثــــ  لهددددددا القلددددددإ وال  ط لدددددد  عليهددددددا اال اهلل النيدددددد  مح اإلعبثــــ
وانجددمام المدد ر لإلسددالم  قتجددى إن  عدد ف المسددلمان باسددالمو لي ا دداه 

بهددا نحددا إ دديهش،   و قامدداا لددو بددالحقاق والااببددا  التددى نلنهددش اهلل 
ند ارإلددددو ومالإلدددددو والسددددد ال عندددددو وإلنقددددد إحاالدددددو، واعطددددداره مدددددن الدنددددداة 

جهيده وإل سديلو وإل نيندو والصدالة المن و   ان نان فقي ا إو مس ينا ، وإل



 الفصل األول  

  ((134134))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

عليو ولفندو بعدد ماإلدو وال  تبدين ذلدة للمسدلمين اال اذا نطدق ال دهالإلين 
 .بلسانو

فالنطق بال هالإلين ىا اشعالن العام لمن حالو بعنو ل دل فدي ل دن 
اشسددددالم فتسددددقط عنددددو المطالبددددا  ان نددددان ذميددددا  وإلثبدددد  لددددو الحقدددداق 

 : ال  اش ماني  نىل اش مان واشسالم ول ا
َا } }  ََ يٌَِنَٗ يِ  َْ ًَ إٌانبَس َرزانٝ ٠ََشنَُٙ،ٚا  َ َْ  ُلَبرِ َ ُد  َ ِِ
َا  ُ ََ يٌَِنَٗ يِ  َْ ًَ إٌانبَس َرزانٝ ٠ََشنَُٙ،ٚا  َ َْ  ُلَبرِ َ ُد  َ ِِ
ُ 

٠َُيرُننٛا  َٚ ننََّلحَ أ  ننٛا اٌصا ُّ ٠ُم١ِ َٚ ِ أ  ُسننُٛي َّللاا ََ ننً،ا  ّا َح ُِ ْا  َ َٚ  ُ ٠َُيرُننٛا َّللاا َٚ ننََّلحَ أ  ننٛا اٌصا ُّ ٠ُم١ِ َٚ ِ أ  ُسننُٛي َّللاا ََ ننً،ا  ّا َح ُِ ْا  َ َٚ  ُ َّللاا

 َُ اٌَُٙ َٛ ن َِ َ َٚ  َُ نبَءُ٘ َِ ٕحنٟ ِد ِِ ٛا  ُّ َوبحَ أ فَإَِذا فََؼٍُٛا َذٌَِه َػَص ِا َُ اٌ اٌَُٙ َٛ ن َِ َ َٚ  َُ نبَءُ٘ َِ ٕحنٟ ِد ِِ ٛا  ُّ َوبحَ أ فَإَِذا فََؼٍُٛا َذٌَِه َػَص ِا اٌ

َا ثِ  َا ثِ أ يِ ِ أ يِ َُ َػٍَٝ َّللاا بثُُٙ ََ ِر َٚ  َِ َسََّل ِ َحكح اإَلِ َُ َػٍَٝ َّللاا بثُُٙ ََ ِر َٚ  َِ َسََّل {{  َحكح اإَلِ
54 . 

  
  ٔيك اٌؾيبدرني ثغري اٌْشثْخٔيك اٌؾيبدرني ثغري اٌْشثْخ  --137137

  ؟؟يك اٌؾيبدرني ثغري اٌٍغخ اٌْشثْخيك اٌؾيبدرني ثغري اٌٍغخ اٌْشثْخىً ديىٓ ٔىً ديىٓ ٔ
 م ددن نطددق معنددى ال ددهالإلين ب يدد  الل دد  الع بيدد  لمددن ال  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

 سدددتطي  نطقهمدددا بالع بيددد ، و  قبدددل مندددو ذلدددة علدددى إن  تعهدددد ننسدددو بعدددد 
رس علددى نطقهمددا بالل دد  الع بيدد  ننهددا الل دد  التددى ا تارىددا اهلل ذلددة و تددد
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 الفصل األول  

  ((132132))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

 ل تابو ال   ش و ال فيو: 
                 2:6  ال ع ار. 

  اٌجْش يف آخشحاٌجْش يف آخشح  --138138
  ؟؟عْزُ ثْش وً ادلخٌٍلبد فَ آخشحعْزُ ثْش وً ادلخٌٍلبد فَ آخشحىً ىً 

ــخ: ــخ:اإلعبثـ سددديتش بعدددث ندددل المخلا دددا  التدددى وبدددد  علدددى ظهددد  اإلعبثـ
 :  ة انرض في الدار ا 

 .ل ل واحد حقو ليعطى اهلل 
 .و ع   للم لام حقو من ال الش

و علددددش النقيدددد  والمسدددد ين إن لددددو  ددددام ، للجميدددد  و نتصدددد  اهلل 
، و علش الجبار وال الش  در ما بناه وفعلو مد  النقد ار سيعده فيو اهلل 

 .والم لامين والمسانين

دل، اسدددمو الح دددش العددد وىددد ا مقتجدددى العددددل اشلهدددى فدددان اهلل 
ومقتجددى عدلددو إن  نصددل بددين  لقددو و عطددي ل ددل ذ  حددق حقددو و ددافي 
العامدل الصددالهلل إبد ه و سدداق المجد م وال دد    الدى حتنددو نندو آل ذلددة 

ننُذ } } علددى ننسددو و ددال فددي حد ثددو القدسددي  َِ ننُذ ٠َننب ِػجَننبِدٞ   ئِحننٟ َر ا َِ ٠َننب ِػجَننبِدٞ   ئِحننٟ َر ا



 الفصل األول  

  ((132132))ذح اإلعالِْخ          ذح اإلعالِْخ          ؽٌي اٌْمْؽٌي اٌْمْ: :   اٌضبٌش ّؾشاٌضبٌش ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

ننب أ فَننََّل رَظَننب ًِ َح ا ُِ  َُ ٍَزُننُٗ ث١ََننَُٕى َؼ َُ َٚ ننٟ  َِ َُ َػٍَننٝ ََٔف ٍَنن ننب أ فَننََّل رَظَننباٌظُّ ًِ َح ا ُِ  َُ ٍَزُننُٗ ث١ََننَُٕى َؼ َُ َٚ ننٟ  َِ َُ َػٍَننٝ ََٔف ٍَنن ٛااٌظُّ ُّ ٛاٌَ ُّ ٌَ  }}
55 

 وامعن  لقو على عدلو فقال في نتابدو                  57 

 .فصل  

  
  
  
  
  
  
  
  

َ سأعو َ سأعو رزؾبًس فرزؾبًس فوُ ِٓ ئٔغبْ ِْبفش فَ ىزه اٌجنبّبد وُ ِٓ ئٔغبْ ِْبفش فَ ىزه اٌجنبّبد 

  أالف األفىبس!!!!أالف األفىبس!!!!
                                                 

 .رواه مسلم عن أبً ذر  44



 الفصل األول  

  ((132132))ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      : :   اٌشاثِ ّؾشاٌشاثِ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

 اٌشاثِ ّؾش احلٌاس

  ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ
  
  

  ؽىّخ أسوبْ اإلعالَ اخلّغخؽىّخ أسوبْ اإلعالَ اخلّغخ
  خٌي يف اإلعالَخٌي يف اإلعالَاإلغزغبي ٌٍذاإلغزغبي ٌٍذ

  ئصاٌخ اٌؾْش ٌٍشاغت يف اإلعالَئصاٌخ اٌؾْش ٌٍشاغت يف اإلعالَ
  ادلبء ًاٌزُّْادلبء ًاٌزُّْ

  اإلغزغبي ٌٍييبسحاإلغزغبي ٌٍييبسح
  رثبئؼ ادلغْؾْنيرثبئؼ ادلغْؾْني



 الفصل األول  

  ((141141))ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      : :   اٌشاثِ ّؾشاٌشاثِ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

  فالح اٌزُ مل خيزنتفالح اٌزُ مل خيزنت
  ئخشاط اٌضوبحئخشاط اٌضوبح
  ِؾمخ اٌْجبدادِؾمخ اٌْجبداد

  احلىّخ ِٓ اٌيٌافاحلىّخ ِٓ اٌيٌاف
  ريجْك اٌؾشّْخ ٍَّ غري ادلغٍّنيريجْك اٌؾشّْخ ٍَّ غري ادلغٍّني

  اٌْمْمخاٌْمْمخ



 الفصل األول  

  ((141141))ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      : :   اٌشاثِ ّؾشاٌشاثِ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

  ؽىّخ أسوبْ اإلعالَ اخلّغخؽىّخ أسوبْ اإلعالَ اخلّغخ  --139139

  ؟؟َ اخلّغخَ اخلّغخّخ ِٓ ًساء أسوبْ اإلعالّخ ِٓ ًساء أسوبْ اإلعالِب احلىِب احلى
نرنددان اشسددالم الخمسدد  ح ددش نثيدد ة فل ددل رنددن مددن  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

ى ه انرنان ح ش ال إلعد  اص  بو ل ننا سن تنى فدي ىد ا المقدام بدعب ز 
 الح ش الم ت ن  بين عناص  اشسالم الخمس  وىي: 

فينجددا  إلجعددل المدد من  عتدد ف بالعبال دد  و قدد  بانلاىيدد  هلل  .2
  اف  إساليبو.من ال  ك بعنااعو واشلحال ب

إلعد ىدي امتحدان التصدد ق لإل مدان فدالم من عنددما  علدن ا ماندو  .3
 حتاج الى ب ىان من العمل  ددلل بدو علدى صددق ا ماندو ف دان  باهلل 

 ى ا الب ىان ىا العمل بعح ام اشسالم الخمس .

العمدددل بهددد ه انرنددددان  عمدددل علددددى اهددد ة الددددننن وإلدنيتهدددا مددددن  .4
التددى  نب ددي للمدد من إن  تجنبهددا فددي  ان ددالق ال ل ندد  والصددنا  السددين 

 في الدار ا   ة. حياإلو لينال محب  الناس في الدنيا ور ا اهلل 

المداومدد  علددى العمددل بعرنددان اشسددالم الخمسدد    سددإ فاعلهددا  .5
ان ددددالق الطيبدددد  وانوصدددداف ال   مدددد  وإوالىددددا البعددددد عددددن المعاصددددي 

 الطاعا . وإلجنإ ال  ور، و انيها المسارع  الى عمل الخي ا  وفعل

القيددام بهددا لايمددا  حدددل للمدد ر التدداازن الننسددي الدد   ال بددد لددو  .6
منددددو فددددي حياإلددددو ليحيددددا حيدددداة ايبدددد  ن  مدددد  واشسددددتق ار الابددددداني الدددد   



 الفصل األول  

  ((144144))ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      : :   اٌشاثِ ّؾشاٌشاثِ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

 ساعده على حسن التن ي  وبالة التددبي  واش ت اعدا  والم ت دنا  
 التى إليس  لو إمار حياإلو.

اهلل بدددو  وذنددد  العمدددل بهدددا  جعدددل المددد ر   ثددد  مدددن ذنددد  اهلل  .7
 امعنين  القلإ وسالم  الصدر وراح  الجمي .

الى  ي  ذلة من الح ش ال ثي ة الد ني  والعلمي  واالبتماعي  التدى 
  تسددبها المدد ر مددن ىدد ه انرنددان والتددى ال نطيددل بدد ن ىا ا ن  افددا مددن 

 ل تدإ النقدو والدد نالسآم  والملل، ومن إرال المد دد مدن ذلدة فلي بد  
 سالمي  ليتع ف با ات على بلي  ى ا انم .وم اب  النلسن  اش

  
  اإلغزغبي ٌٍذخٌي يف اإلعالَاإلغزغبي ٌٍذخٌي يف اإلعالَ  --141141

  ىً جيت ٍَّ ِٓ ّشّذ اٌذخٌي فَ اإلعالَ اإلغزغبي؟ىً جيت ٍَّ ِٓ ّشّذ اٌذخٌي فَ اإلعالَ اإلغزغبي؟
 جددإ علددى مددن    ددد ل ددال اشسددالم اش تسددال ظدداى ا   اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

بالمار وىا اخارة الى  سدل  لبدو وبااندو مدن ال د ك وال د اك وال ندان 
 سدددل باارحدددو لاشسدددالم، واخدددارة إ جدددا  بمعتندددق يدددق وانوىدددام التدددى ال إلل

ال اى ة اليد ن وال بلين والعينين وانذندين واللسدان والند ج والدبطن مدن 
ا  ددددام والدددد ناس التددددى ارإل بهددددا بهدددد ه الجدددداارت  بددددل ل ددددال اشسددددالم، 

ااى ا  ن ينا  ظاى ا  وباانا في تسإ محبد  اهلل نن اهلل  قدال فدي  و فيد ل
 :نتابو                           333 . البق ة 



 الفصل األول  

  ((141141))ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      : :   اٌشاثِ ّؾشاٌشاثِ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

  ئصاٌخ اٌؾْش ٌٍشاغت يف اإلعالَئصاٌخ اٌؾْش ٌٍشاغت يف اإلعالَ  --141141

ىً ئصاٌخ اٌؾْش ألؽذ اٌشاغجني يف اّزنبق اإلعالَ ًاعجخ؟ ىً ئصاٌخ اٌؾْش ألؽذ اٌشاغجني يف اّزنبق اإلعالَ ًاعجخ؟ 
  ِٓ اٌنمبء أً اٌنَبفخ؟ِٓ اٌنمبء أً اٌنَبفخ؟  عضءٌعضءٌ  ووًأًٔأٔ

لددش  ثبدد  إن اشسددالم الددإ مددن إحددد معتنقيددو حددد ثا  إن  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:
ال اذا ندددان خدددع ه ادددا ال  عدددن الحدددد وإخدددعث إ بددد  فيطالبدددو  د دددل خدددع ه ا

َْ ٌَننُٗ َشننَؼٌ  أ } } : بته  بددو علددى سددبيل االسددتحباس لقالددو  َٓ َوننب نن َْ ٌَننُٗ َشننَؼٌ  أ َِ َٓ َوننب نن َِ

 ُٗ َِ ١ٍََُىِ  ُٗ فَ َِ ١ٍََُىِ  {{  فَ
إما ال    طالإ بو ال ن  فقدط عندد ل الدو فدي اشسدالم  56

فهدددا إن  ختدددتن ان لدددش   دددن ا تدددتن  بدددل ذلدددة نن الختدددان مدددن خدددعاي  
 و وبين انل ان ان  إ.اشسالم النار   بين

  ادلبء ًاٌزُّْادلبء ًاٌزُّْ  --148148

أٌْظ ِٓ اٌزنبلل اٌزارِ يف اإلعالَ ّنذِب حيش أرجبّو أٌْظ ِٓ اٌزنبلل اٌزارِ يف اإلعالَ ّنذِب حيش أرجبّو 
يٍت يٍت صَُّ ّصَُّ ّ  ًاعزخذاَ ادلبء لجً اٌقالح ٌٍنَبفخ،ًاعزخذاَ ادلبء لجً اٌقالح ٌٍنَبفخ،ٍَّ اٌنَبفخ ٍَّ اٌنَبفخ 

  ِنيُ اعزخذاَ األسك ّنذِب رىٌْ ادلْبه غري ِزٌفشح؟ِنيُ اعزخذاَ األسك ّنذِب رىٌْ ادلْبه غري ِزٌفشح؟
 لإلسالم ح ش ع يم  في العبالا  التى  عم  بهدا  دد ال اإلعبثخ:اإلعبثخ:

  نهمهددا اشنسددان نول وىلدد  ومددن بملدد  ذلددة ىدد ه القجددي  فددان اهلل 
                                                 

 .رواه أبو داود عن أبً هرٌرة  45



 الفصل األول  

  ((142142))ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      ؽٌي اٌْجبداد اإلعالِْخ      : :   اٌشاثِ ّؾشاٌشاثِ ّؾشاحلٌاس احلٌاس 

إمدد  المسددلش عندددما    ددد الصددالة إن   تسددل بالمددار لمعددان  نثيدد ة إولهددا: 
الطهارة ال اى ة من انوساخ و انيهدا الطهدارة البااند  مدن ال د ك ال داى  
والخنددي بددعن  تدد ن  عنددد ا تسددالو بالمددار انصددل انول الدد   إل ددان منددو 

 اشنسان وىا المار ال    قال فيدو اهلل إلعدالى              
      31  الم سدددال  ، وىدددل المدددار المهدددين  سدددم  إو  بصدددد  إو

 ت لش إو  درك إو  حيا؟! ال   ان ذلدة، اذا  فمدن إ دن بدار  اشنسدان 
ىددد ه انوصددداف ال   مددد  مدددن الحيددداة والنطدددق والسدددم  والبصددد  والقددداة 

اشلراك و ي ىا انها بار  بال خة بعد ننخد  الد وت التدى ىدي مدن اهلل و 
  والتددددددى  قددددددال فيهددددددا سددددددبحانو                    

                3:  الحجدد  ، فيدددرك صدداحإ ىدد ا
الم هد إن اشنسان في إصلو ننو من المار مخلاق  دعي  عدابد وإن 

فيدو مدن ىد ه ال مداال  مدن إلافيدق اهلل ورعا د  اهلل وعنا د  اهلل فينسدإ  ما
على ما إعطداه وبد ا إلتحقدق الح مد  العاليد   النجل هلل و    ه حقا 

 من الصالة.
فاذا لش  جد انصل انول ال   منو  لق وىا المار المهدين   بد  

 الى انصل ال    بلو وىا الت اس الد    قدال فيدو اهلل        
     31  الدد وم ، فددآلم فددي انصددل إلع  ددان مددن إلدد اس انرض وندد ا

بنيددو إل  اندداا مددن عناصدد    اييدد  مددن إلدد اس انرض، والتدد اس ندد لة لددين 
فيددو عقددل وال فهددش وال معددو  دددرة علددى الح ندد  إو علددى السددم  والبصدد ، 
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فاذا إل ن  اشنسان وىا بين  د  مااله إن إصلو من إلد اس خدع  بدالعجد 
والقصار والتقصي  وىدا مقدام العبال د  الد    نب دي لومدا إن   دان عليدو 
ونسدددإ ندددل مدددا فيدددو مدددن إوصددداف ن  مددد  الدددى م ن دددنها وباريهدددا و القهدددا 

 .ومعطيها وىا اهلل 
اذا  القصدددد مدددن ندددال الم دددهد ن المدددار والتددد اس ىدددا إلحقدددق المددد من 

جد بالعبال ددد  هلل وال   دددان ذلدددة اال ب دددعاره واحساسدددو الددددا لي بددددالع
على مدا  والقصار إمام القدرة اشلهي  وال ماال  ال باني  في    اهلل 

 بدو مدن  ددرا  فيد دده اهلل  وىبو من إللدة ال مداال  ومدا إحاادو 
مدددن عنددددده إ ددددعافا  مجدددداعن  مددددن ىدددد ه المهددددارا  والقدددددرا  سدددد   الددددو 

 سبحانو وإلعالى                 8 . اب اىيش 

  
  غزغبي ٌٍييبسحغزغبي ٌٍييبسحاإلاإل  --143143

ٌغغً وً ٌغغً وً   ا ا وضريوضريا  ا  ِبءِبء  ٌييبسح دلبرا ّغزيٍه ادلغٌٍُييبسح دلبرا ّغزيٍه ادلغٍُغغً اغغً اّنذ ّنذ 
  ؟؟ّنبئو فَ ؽني ديىنو غغً األّنبء اخلبفخ فموّنبئو فَ ؽني ديىنو غغً األّنبء اخلبفخ فموأأ

  اٌزفبػ؟اٌزفبػ؟يب فمو ًٌْظ وً يب فمو ًٌْظ وً ّنذِب رغمو رفبؽخ ِٓ ىجك ٔغغٍّنذِب رغمو رفبؽخ ِٓ ىجك ٔغغٍ
لمدددا ندددان الجمددداع إل دددت ك فيدددو ندددل  ددداإ الجسدددش بدددال  اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:
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  الددى اسددتعالة  دداإ ىدد ه اسددتثنار نددان اشنسددان بعددد المعاخدد ة فددي حابدد
انعجددددار فعوبدددددإ اشسدددددالم اش تسدددددال وىدددددا مددددد ور المدددددار علدددددى ىددددد ه 
انعجدددار مددد  الددددلة لتن ددديط الددددورة الدما ددد  واسدددتعالة ىددد ه انعجدددار 

لمددا  لحيا تهددا ون ددااها مددن بد ددد، ولدد ا رو  إن اشمددام إبددا حنيندد  
 سنل عن س  اش تسال الإ من السايلين إن  عإلاا بن س ذن  في حدال
ال هاة ومعو إنثى في حال  ال بق وإم ىش إن  جمعاا بينهما فلما انتهدى 
النددد س مدددن إلار مهمتدددو ونددددل مدددن فا هدددا الدددإ مدددنهش إن  جعلددداه  عيدددد 
ال دددد ة مدددد ة إ دددد إ فعجددددد و ددددع ، فطلددددإ مددددنهش إن   سددددلاه بالمددددار 
فاسددتعال ن ددااو وذىددإ  ددعنو والددإ مددنهش بعددد ذلددة إن  عيدددوه الددى 

نعنو لدش   دن بدو عجدد وال فتدار، فدع قناا بعىميد  معاخ ة إنثاه فاستجاس و 
اال تسدددال بالمدددار لإلنسدددان وىدددي عنا ددد  ابيددد  سدددبق  بهدددا السدددمار ولدددش 

  درنها اشنسان بعلمو الطبي القاص  اال في ى ا العص  الحد ث.

  
  رثبئؼ ادلغْؾْنيرثبئؼ ادلغْؾْني  --144144

  ادلغْؾني؟ادلغْؾني؟رثبئؼ رثبئؼ ىً ّغّؼ اإلعالَ ٌٍّغٍّني ثأوً ىً ّغّؼ اإلعالَ ٌٍّغٍّني ثأوً 
لمين بعنل الحياانا  التى إل بهلل  سمهلل اشسالم للمس اإلعبثخ:اإلعبثخ:

 عند المسيحين ون ا اليهال وذلة في  الو إلعالى:     
                  6  ، المايدة
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عند ذبحها، وإن   ان  ول ن ذلة ب  ط إن   ن  عليها اسش اهلل 
ع  ين الل  ن في العنق وإل ك الدم  نساس ال بهلل بنه  الدم إإ  ط  ال

منهما، إما اذا نان ال بهلل بما  إو بصعق نه بايي إو بخنق إو بع  
ا  ق  إ  إ ال إلنه  الدم فه ا ح ام إنلو في اشسالم حتى ولا نان 

 فاعلو مسلش  ال إلعالى :                    
  :و ال إلعالىام  اننع 232                   

                                     
                         

         ..  4 . المايدة 

  
  فالح اٌزُ مل خيزنتفالح اٌزُ مل خيزنت  --145145

َ ٌىنو مل َ ٌىنو مل ىً فالح اٌؾخـ اٌزٍ اّزنك اإلعالىً فالح اٌؾخـ اٌزٍ اّزنك اإلعال
  ؟؟خيزنت ثْذ رْذ ِمجٌٌخخيزنت ثْذ رْذ ِمجٌٌخ

اذا نددان إلدع  ه عددن اال تتدان لعدد ر ابدي إو لجهددل بهدد ا  اإلعبثـخ: اإلعبثـخ: 
، إمددا ان نددان الدد  ان خددار اهلل انمدد  ال دد عي فددان صددالإلو إل ددان مقب

عدددم اش تتددان اصدد ارا  منددو علددى عدددم إلقبددل ىدد ا انمدد  وعدددم ر بتددو فددي 
 .إل يي  ذلة فان صالإلو إل ان  ي  مقبالو ننو ال    ى بما نلنو بو 
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  ئخشاط اٌضوبحئخشاط اٌضوبح  --146146

  ؟؟ا ّنجغَ ٍَّ ادلغٍُ ئخشاط اٌضوبحا ّنجغَ ٍَّ ادلغٍُ ئخشاط اٌضوبحدلبردلبر
ي مدددال ان نيدددار بعدددل اهلل إلعدددالى الدنددداة حقدددا  للنقددد ار فددد اإلعبثـــخ:اإلعبثـــخ:

حتى  حقدق الت افدل االبتمداعي فدي إمد  اشسدالم، فليسد  الدنداة منحد  
من ال ني وانما ىي حق  جدإ ا  ابدو للنقيد  نن انرض إرض اهلل ومدا 
بها من  ي ا  ومعالن و ي ىا فمن اهلل و نب ي إن   ت ك في اسدت اللها 

خيدد ا  بميدد   لددق اهلل، ف ددان ال نددي اسددتع   بنصدديإ نبيدد  مددن ىدد ه ال
فانما نان ذلة ب  ب  ور ا مدن النقيد  الد    جداوره مد  إندو  نب دي عليدو 
إن   ددارنو فعر ددى اهلل إلعددالى النقيدد  فددي ذلددة بددعن بعددل لددو حقددا  نصدديبا  
معلامددددا  مددددن مددددال ال نددددي حتددددى إلدددددلال المددددالة والمحبدددد  بيددددنهش و تطهدددد  
المجتمدد  مددن انحقددال وانحسددال واننانيدد  وىددي إسددباس إ  فسددال ولدد ا 

 ال اهلل إلعددالى:  دد                                214 
 التاب  .

  ِؾمخ اٌْجبدادِؾمخ اٌْجبداد  --147147

ئرا وبْ اإلعالَ دّٓ ّغش فٍّبرا ّأِش ثبٌْجبداد اٌؾبلخ ئرا وبْ اإلعالَ دّٓ ّغش فٍّبرا ّأِش ثبٌْجبداد اٌؾبلخ 
  وبٌقٌَ ًاٌقالح فَ اٌفغش؟وبٌقٌَ ًاٌقالح فَ اٌفغش؟

 عندما ن ب  الى اشعجاز العلمدي الحدد ث ونتددب ه رو دا   اإلعبثخ:اإلعبثخ:
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ندددرك سدد  ىدد ا اشعجدداز اشلهددي، و ددد إ بدد  العلددش إن اشنسددان النددايش ال 
بد إن  قام نل فتد ة مدن الددمن إ ندار الندام و تحد ك ليحدافا علدى سدالم  
 لبدددو، فدددعم  بددد لة اشسدددالم إىلدددو بدددعن  سدددتيق اا مدددن الندددام مب ددد ا  نلار 
صالة النج  وفي ى ه الح ن  إلح ك للقلإ ولجميد  انعجدار فيسدتعيد 

جسش حيا تو وخبابو، فصالة النج  بمثاب    ف  اشنعاش الحد ث  بددا  ال
التى إل ل الم ر الى خبابو ون دااو وحيا تدو ولد لة مدن الحقدايق الناصدع  
التددى  تاار هددا المسددلمان إن المددداوم علددى صددالة النجدد  فددي بماعدد  فددي 
و تها انول ال إل هد  عليدو عالمدا  ال ديخا   والهد م و  دل خدابا  حتدى 

 .ى اهلل  لق
إمددددا الصدددديام فنيددددو مددددن المندددداف  الطبيدددد  والجسددددماني  واشبتماعيدددد  
وان ال ي  ما ال نستطي  إلنصديلو فدي ىد ه العجالد  ومدن إرال المد دد مدن 

 ذلة فلي ب  الى نتابنا   الصيام خ  ع  وحقيق  .

  
  احلىّخ ِٓ اٌيٌافاحلىّخ ِٓ اٌيٌاف  --148148

  ؟؟ِب احلىّخ ِٓ اٌيٌافِب احلىّخ ِٓ اٌيٌاف
ن  دددور حددال إصددلو نددل خددير فددي ال ددا   بعددل اهلل  اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

وانرض إلدور حال إصلها وىا ال من، والقم   دور حال إصدلو وىدا 
انرض ونددل مجماعدد  مدددن النجددام فدددي ال ددان إلدددور حدددال إصددلها وفدددي 
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 ذلة  قال اهلل إلعالى:                51  ن . 
ولما نان اشنسان إصلو مدن انرض ورمدىدا البيد  الحد ام بعدل اهلل 

 ىدد ا ليت ددبو بعبددالة ال اينددا  العلا دد ،  شنسددان  طدداف حددال إصددلوا
عندددددما إ بدددد  المالي دددد  ال دددد ام علددددى سددددبيل  باش دددداف  الددددى إن اهلل 

اشست ارة بعندو سديجعل آلم  ليند  فدي انرض فدعظه وا اشعتد اض علدى 
 ذلة، وذلة في  الدو                             

                                            
                                41 ، وخع وا  البقد ة

 إلعددالى: بالندددم فطددافاا حددال البيدد  المعمددار فددي السددمار فقددال لهددش اهلل
"اىبطدداا الددى انرض فددابناا لعبددالإ بيتددا ، اذا إ طندداا نمددا إ طنددتش اددافاا 
حالو نما انتش فع ن  لهش نما  ن   ل دش"، فجعدل اهلل إلعدالى الطدااف 

 بالبي  سببا  للم ن ة. 

  
  ريجْك اٌؾشّْخ ٍَّ غري ادلغٍّنيريجْك اٌؾشّْخ ٍَّ غري ادلغٍّني  --149149

ٍَ ٍَ برا ّأِش اإلعالَ ثزيجْك اٌؾشّْخ اإلعالِْخ ّبرا ّأِش اإلعالَ ثزيجْك اٌؾشّْخ اإلعالِْخ ّدلدل
  ؟؟ّني فَ ثالد اإلعالَّني فَ ثالد اإلعالَغري ادلغٍغري ادلغٍ

ال  دددعم  اشسدددالم بتطبيدددق ال ددد  ع  اشسدددالمي  علدددى  يددد  اإلعبثـــخ: اإلعبثـــخ: 
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المسلمين، وانما  عم  بتطبيق ال د  ع  اشسدالمي  علدى المسدلمين فقدط، 
إمدددا  يددد  المسدددلمين فيتددد نهش نح دددامهش التدددى  ختارونهدددا و ق ونهدددا مدددن 

 .ل اناإلهش في محانمهش الخاص  بهش ان وبد 
المسددلمين ال  جدددون إحياندا  فددي إل دد  عاإلهش مددا  لبددي  ولمدا نددان  يدد 

الباإلهش فانهش ىش ال  ن  لجعون الى محانش المسلمين ليطبقداا مدا فيهدا 
 .من إح ام اشسالم على إننسهش ب  اىش

نن المسديحي  لدين  نما  نعل المسيحيان في التاارل فيمدا بيدنهش
المسددديحين ىدددش فيهددا  ددداانين  اصددد  بددالتاارل بدددين انبندددار و يدد ىش فدددان 

الد  ن  لجددعون الددى المحدانش اشسددالمي   طلبددان إلحقيدق إح ددام الميدد ال 
 اشسالمي  عليهش وذلة ب  ار منهش.

  
  اٌْمْمخاٌْمْمخ  --151151

ادلغٍّني رثؼ ؽبح ًاؽذح ٌٍفزبح ادلغٍّني رثؼ ؽبح ًاؽذح ٌٍفزبح   ّنذ ًالدح ىفًّنذ ًالدح ىفً  دلبرادلبرا
  ؟؟يبيبً فً فٌىٌىصنني صنني ئئًٌىٓ ًٌىٓ 

 اإلعبثخ: اإلعبثخ: 
اسدددتحإ نبدددي اشسدددالم ذبدددهلل عقيقددد  للمالدددال ذنددد  إو إنثدددى وذلدددة  

 .  ض التاسع  على النق ار والمسانينب
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، فقدد وىي في انصل خاة واحددة للد ن  إو اننثدى ننعدل النبدي 
عدددن ابدددن ابنتدددو  عدددن ابدددن ابنتدددو الحسدددن ب دددبو واحدددد، وعدددق  عدددق 

 .الحسين إ جا  ب بو واحد

 ولما نان ال  ض نما  لنا التاسع  على النق ار، و د علدش النبدي 
ا ى ا وحتى في انمش المتمد ن  نعىل إوروبدا إن الناس بميعا  وحتى  امن

وإم   ا  ن حان بال نار إنث  مدن اشندال فطلدإ مدنهش إن   دان للد ن  
 .خاإلين ولألنثى خاة واحدة

 : ي  إن العقيق  ب متها ان نان  خاة إو خاإلين ىي 
سن  وليس  ف  ج  فمن إل نها ال  حاسإ على إل نها وال خدير  -

 .عليو بت نها
 .للمتيس  إما النقي  ف ي  مطالإ بها وىى سن  ن لة  -
وىددي سددن   يدد  فار دد  إ    ل هددا اشنسددان عنددد اشسددتطاع ، وان  -

 .لش   لىا م  اشستطاع  فلين عليو وزر في إل نها 
وى  ا ن إ إن ى ه القجي  ب متها ال إساس لهدا وال  نب دي الا داف 

 عندىا.



 الفصل األول  
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  اخلبِظ ّؾشاخلبِظ ّؾش  احلٌاساحلٌاس
  ثْل احملشِبد اإلعالِْخثْل احملشِبد اإلعالِْخ

  
  
 

  ي ادلغغذ احلشاَ ٌغري ادلغٍُي ادلغغذ احلشاَ ٌغري ادلغٍُدخٌدخٌ
  حتشُّ اٌؾيشٔظ ًاٌنّشدحتشُّ اٌؾيشٔظ ًاٌنّشد  --حتشُّ اٌشثبحتشُّ اٌشثب          حتشُّ اٌزّجغحتشُّ اٌزّجغ

  اٌؾجو ثني اٌمشآْ ًاٌىزت ادلمذعخاٌؾجو ثني اٌمشآْ ًاٌىزت ادلمذعخ
  عؾش اٌشعٌي ًرغّّوعؾش اٌشعٌي ًرغّّو  --  ادلْغضاد ًاٌغؾشادلْغضاد ًاٌغؾش

  ىشد األسًاػ اٌؾشّشحىشد األسًاػ اٌؾشّشح
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  دخٌي ادلغغذ احلشاَ ٌغري ادلغٍُدخٌي ادلغغذ احلشاَ ٌغري ادلغٍُ  --151151

غري ِغٍُ أْ ّذخً ادلغغذ احلشاَ يف غري ِغٍُ أْ ّذخً ادلغغذ احلشاَ يف ىً حيً ٌىً حيً ٌ
  ِخ ؟ ئرا مل ّىٓ وزٌه، دلبرا؟ِخ ؟ ئرا مل ّىٓ وزٌه، دلبرا؟ِىخ ادلىشِىخ ادلىش

ــخ: ــخ:اإلعبث ال  حددل ل يدد  المسددلش إن  ددد ل البيدد  الحدد ام نمددا ال  اإلعبث
 حدددل للمسدددلش  يددد  المتطهددد  مدددن الحددددل اننبددد  والمددد إة التدددى عليهدددا 

ل ددددال البيدددد   الدددددورة ال دددده    إن  ددددد لاا البيدددد  الحدددد ام، نن خدددد ط
بدد  فددي انرض اش تسددال والتطهدد  مددن الحدددل اننالحدد ام وإ  مسددجد 

 .وىا الجناب 
على  ي  المسدلش فقدط ول ندو  وى  ا نجد إن ى ا انم  لين  يدا  

على  ي  المسلش وإ جا  على المسدلش الد   لدش  تطهد  مدن الحددل   يده 
اننبدد   الجنابدد  ، وذلددة حناظددا علددى  دسددي  ىدد ا الم ددان ونددل إمددانن 

الوة  ، فمن  د لها  دد لها ليعم ىدا بد ن  اهلل والصدالة وإلدالعبالة هلل 
نتدددداس اهلل والطددددااف والسددددعى وىدددد ه انعمددددال نلهددددا   ددددت ط نلارىددددا 

 :الطهارة والا ار  ال إلعالى
                              

                                 
                           29 .  التاب 
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  حتشُّ اٌزجغحتشُّ اٌزجغ  --158158

فَ ّيذ اٌنجَ فٍّبرا حيشِو فَ ّيذ اٌنجَ فٍّبرا حيشِو   ئرا وبْ اٌزجغ مل ّىٓ ٌِعٌدا ئرا وبْ اٌزجغ مل ّىٓ ٌِعٌدا 
  ٍّّبء اإلعالَ آْ؟ٍّّبء اإلعالَ آْ؟

ا تلد  العلمدار فددي إلحد  ش التبدل فمددنهش مدن ح مدو بتاإلددا   اإلعبثـخ: اإلعبثـخ: 
، مدد ة ومددنهش مددن ن ىددو ومددنهش مددن إبدد إ عليددو إح ددام اشسددالم الخمسدد 

مستحإ ومد ة م د وه ومد ة مدعمار بدو ومد ة منهدي عندو ومد ة فاعلدو مخيد  
 .سن الفيو، وذلة ننو لش   ل نم ص  هلل بخصاصو في الق آن إو 

إن  وان د  الد   اسدتندوا عليدو ىدا مدا ورل عدن السديدة إم سدلم  
ِ } } :  رسدال اهلل  ُسُٛي َّللاا ََ  ََٝٙٔ ِ ُسُٛي َّللاا ََ  ََٝٙٔ   ٍ فَزحن ُِ َٚ نِىٍ   ََ ُِ ًح  َٓ ُون فَزحن ٍ َػ ُِ َٚ نِىٍ   ََ ُِ ًح  َٓ ُون {{  َػ

2 ،
وبعلاا التبل  د ل فدي التنتيد ، والتنتيد  إ  إلخدد   انعجدار إو نسدلها 
إو وىنهددا و ددعنها حيددث ال إلسددتطي  القيددام بععبايهددا وإعمالهددا الم لندد  
بهددا، و ددد ربدد  النقهددار فددي ذلددة الددى إىددل الخبدد ة فددي ىدد ا ال ددعن وىددش 

 :و إلعدددالىانابدددار عمدددال بقالددد                          
 .النحل  54 

ولدد ا ا تلندد  إح ددامهش بحسددإ ا ددتالف إ دداال انابددار فددي ىدد ا 
البددداس، فمدددن انابدددار مدددن  حددد م التبدددل علدددى المصدددابين بدددعم اض بعينهدددا، 
وى الر  ح م عليهش خ س الد ان، ومنهش من  طالبانو بعن  تناول  لديال 

                                                 
 .رواه أبو داود واإلمام أحمد والبٌهقً عن أم سلمة  1
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من  وىد الر  بدات لهدش من التبل حتى إلقل خدهيتو الدى الطعدام، ند و  السد
خ س الدد ان، وال ننسدى الجااندإ اشبتماعيد  فلهدا إ جدا إ د  نبيد  فدي 
ذلددة واذا نددان ال بددل فقيدد ا  وال  جددد  دد ور اإلو ىددا وإسدد إلو اال بم ددق  
بال ددد  ول لدددو ال   دددال   نيدددو  حددد م عليدددو إن   ددد س التبدددل و حددد م إىلدددو 

 .وذو و من مطلإ   ور  ال  نى لهش عنو
ح دددام التبدددل إلددددور وفدددق حالددد  اشنسدددان الصدددحي  وى ددد ا نجدددد إن إ

واالبتماعيد  والدد    قد ر ذلددة ىدش علمددار ال د  ع  النقهددار بعدد ال بدداع 
 الى إىل الخب ة من علمار اشبتماع وانابار و ي ىش.

  
  حتشُّ اٌشثبحتشُّ اٌشثب  --153153

  ؟؟ِب اٌغشك ِٓ حتشُّ اٌشثبِب اٌغشك ِٓ حتشُّ اٌشثب
ال دد ض مددن إلحدد  ش ال بددا إمددار نثيدد ة و ددحتها ال دد  ع   اإلعبثــخ:اإلعبثــخ:

 ه ة وعلام اال تصال المعاص ة منها:المط
ال بددا  مددنهلل صدداحإ المددال الحصددال علددى الم اسددإ الباى دد   .2

ب ي  إلعإ وال عمل وال عنار واشسالم  ح ص على إلاظي  انماال فدي 
انعمدددال شإلاحددد  الن صددد  للنقددد ار وإلدددافي  فددد ص العمدددل المناسدددب  لهدددش، 

 ل ن ال با  قلل ف ص الحصال على العمل في المجتم . 
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   المجتمعددا  انوربيدد  الحد ثددد  إن سددبإ التجددخش الددد   إ دد .3
إلعاني منو نثي  من الدول ىا ال بدا حيدث إن ميدانيد  ىد ه الددول إلبتلعهدا 
الناايدددد ال با ددد  الباى ددد  المحددددلة علدددى القددد وض التدددى ا ت  دددتها ىددد ه 
الددددول ممدددا  ددد    سدددلبا علدددى  ددددما  ىددد ه الددددول نحدددا إبنارىدددا سددداار 

و فدددددي مجدددددال النقدددددل والمااصدددددال  إو  ددددددما  إلعليميددددد  إو صدددددحي  إ
ال ه بددددار إو إلعبيددددد الطدددد ق و ي ىددددا مددددن الخدددددما  التددددى  حتدددداج اليهددددا 

 المااانان بميعا إ نيار وفق ار.
إن ال بددا  سددت ل حابدد  النقيدد  و دد    عليددو إلددع ي ا  بال ددا   ددد  جعلددو  .4

ال  خدد ج مددن ىدد ه الجددايق  اش تصددال   إبدددا  واشسددالم  جعددل لددو بددد ل 
ىددا القدد ض الحسددن الدد    حبددإ فددي فعلددو ان نيددار  ا تصددال  ع دديش

 .و دعاىش اليو ربهش في محب  الناس والبا لم  اة اهلل 

  
  شُّ اٌؾيشٔظ ًاٌنشدشُّ اٌؾيشٔظ ًاٌنشدحتحت  --154154

ئرا وبْ اٌنجَ أِش ثرتًّؼ اٌنفظ فٍّبرا حيشَ اٌٍّْبء ئرا وبْ اٌنجَ أِش ثرتًّؼ اٌنفظ فٍّبرا حيشَ اٌٍّْبء 
  اٌؾيشٔظ ًاٌنشد؟اٌؾيشٔظ ًاٌنشد؟

ال  ح م العلمار ال ط نب والند ل بدل  حبد ونهما ننهمدا  اإلعبثخ:اإلعبثخ:
الن   وال نار فهما إلمار ن عقلي  لد الة ذنار الم ر ول دن  جد    نميان
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 اشسالم لهما خ واا   نب ي إن   اعيها المسلش وىي:
إن   ددان لعبهمددا علددى  يدد  مقابددل مددال  وىددا مددا  سددمى القمددار  .2

نن المقابددل المددال   ثيدد  فددي الددننن الم لابدد  الجدد ين  وال  اىدد  نحددا 
 ي المجتم .ال الإ في لإ انحقال وانحسال ف

إال  نهمة انسان في ى ا اللها ااال و تو بل   ان ذلة بعدد  .3
 انتهايو من عملو الج ور  وحاباإلو ال خصي  والبا  إس إلو وبيتو.

وىدددا الصدددالة لا تهدددا فددداذا  إال  نسدددى فدددي إلايهمدددا حدددق اهلل  .4
 حان ميعدال الصدالة فعليدو إن  تد ك ىد ا اللهدا و سدتجيإ لنددار اهلل 

  سبحانو وإلعالى.إلع يما نم  اهلل

  اٌؾجو ثني اٌمشآْ ًاٌىزت ادلمذعخاٌؾجو ثني اٌمشآْ ًاٌىزت ادلمذعخ  --155155

 اٌمشآْ ًغريه ِٓ اٌىزت  اٌمشآْ ًغريه ِٓ اٌىزت ثنيثني  ووِب أًعو اٌؾجِب أًعو اٌؾج
  ؟؟ادلمذعخادلمذعخ

ــخ: ــخ:اإلعبثــ المنتدددد ض إن إل ددددان ال تددددإ المقدسدددد  مت ددددابه  فددددي  اإلعبثــ
، ونلهددا ندددل بهددا المصدددر الدد   بددار  منددو فهددي نلهددا مددن عنددد اهلل 

ار، ونلهدددددا ندلددددد  الددددداحي اشلهدددددي علدددددى إنبيدددددار اهلل المصدددددطنين ان يددددد
بالت دد  عا  اشلهيدد  التددى بالعمددل بهددا اسددعال حيدداة الب دد  بميعددا  وإلحددي 
فيها بميعها على م ارم ان الق التى إلدعاا الى ن د  السدالم والمحبد  
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والايام بين بمي  انندام وإلددعاا ندل ال تدإ السدماو   الدى اش مدان بداهلل 
عمدل فدي لنيداه،  وحده واشعتقال بيام سيحاسإ فيو نل انسدان علدى مدا

ولار سددد ناىا والتمتددد  بهدددا بدددايدة للندددايد ن وىدددي الجنددد ، ولار ل الهدددا 
 لتقجي  عقاب  مق رة للمج مين وىي بهنش.

ناىيدددة عدددن إن ال تدددإ السدددماو   نلهدددا إلتحددددل عدددن بدا ددد  الخلدددق 
ونيني  ن عة آلم وزوبو حاار وإلح ي ا فدا  مدن  صدم ال سدل واننبيدار 

م نثيدد  مددن الددد الر الدد  ن إلددد لاا وان نددان إ ددل بسددياق ىدد ه القصدد
 بعىاايهش وآرايهش ال خصي  في نتإ السمار.

  ادلْغضاد ًاٌغؾشادلْغضاد ًاٌغؾش  --156156

  ؟؟اإلٔغبْ ثني ادلْغضاد ًثني اٌغؾشاإلٔغبْ ثني ادلْغضاد ًثني اٌغؾشوْف ّفشق وْف ّفشق 
المعجدا  ال إل ه  اال علدى  دد ال سدل واننبيدار بتع يدد   اإلعبثخ:اإلعبثخ:

لهددش ونصدد ة لهددش علددى انعدددار وىددي  اهلل مددن السددمار شظهددار إلع يددد 
ص،ق ػج،ٞ َٚسٌٟٛ فٟ ِب  رٝ ثٗ ِنٓ ص،ق ػج،ٞ َٚسٌٟٛ فٟ ِب  رٝ ثٗ ِنٓ     إلعني  ال اهلل لخلدق اهلل

، فهددا ، ومددن إن  ىددا إلعدد ض لعقدداس مددن اهلل ػٕنن،ٜ ٚثٍننت فننبرجؼٖٛػٕنن،ٜ ٚثٍننت فننبرجؼٖٛ
 اظهار نم   ارق على  د نبي إو رسال إلحداه الم  بان وال اف ون.

للعيددان وإلدد إ إخدديار ليسدد  حقيقيدد    إمددا السددح  فانددو إلخيددل  حدددل
 اهلل إلعدالى فدي خدعن سدح ة ماسدى لماسدى:نعنها إخديار وا عيد  نمدا  دال 

                           77 ، فقددد بدداروا بالحبددال فددي  اددو
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و   ال هي ة في  دام خدد د الحد ارة ولىناىدا بدالديبق فتمددل الديبدق مدن 
حدد ارة ال ددمن فخيددل للندداظ  ن والم دداىد ن إنهددا  عددابين وحيددا  وىدد ا 

 ، وى  ا فالسح   دداع للعدين إو للن د ، وإخدبو بدو فدي بخالف الحقيق
عصددددد نا الخددددددع السدددددينمايي  وإل نيدددددإ المنددددداظ  والصدددددار بالنيدددددد اىا  
وال ددامي ا  علددى  ددالف الحقيقدد  ومددا إخددبو ذلددة وىدد ا نصددإ وندد س 

 و داع وال  طابق الحقيق .
وى  ا ند إ إن ىنداك فار دا نبيد ا بدين الحقيقد  فدي المعجددا  وبدين 

 يل نالسح .الخداع والح

  عؾش اٌشعٌي ًرغّّوعؾش اٌشعٌي ًرغّّو  --157157

    ّمٌي اهلل رْبىل ّٓ حمّذ:ّمٌي اهلل رْبىل ّٓ حمّذ:                     ((6767  ادلبئذحادلبئذح.).)  
  أوضش ِٓ ِشح، ًأفْت؟أوضش ِٓ ِشح، ًأفْت؟  ًُُرغًَّّرغَّّ  شَشَؾِؾِٔو عُٔو عُأأ  ؽذسؽذسىْف ىْف فف

اال فدددي وا عدد  واحددده نسددإ فيهدددا  لددش  ثبدد  سددح ه  اإلعبثــخ: اإلعبثــخ: 
ندددا مدددا  سدددمى السدددح  الدددى لبيدددد بدددن انعصدددش اليهدددال  وندددان السدددح  ى

بال باط إ  ارإلخار ال ن  عند حال  الجمداع، وىد ا انمد  إنثد  مدا   دان 
عندددددد إلعددددد ض اشنسدددددان لحالددددد  ننسدددددي  خدددددد دة الا ددددد  عليدددددو ومدددددا إنثددددد  

مدددن اليهدددال وال دددداف  ن  الصدددعابا  الننسدددي  التدددى ندددان  تعددد ض لهدددا 
والمنددافقين و يدد ىش، ولددش  ثبدد  إن ىدد ا انمدد  إ دد  علددى الدداحي إو علددى 

العقليو، ولش   ن لو إ  إلدع ي  سدلبي علدى الددعاة اشلهيد  إو مدا    ااه 
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 نل  بتبلي و من الق آن وال   ع .
عنددددما سدددم   إمدددا السدددش فقدددد  بددد  فدددي صدددحيهلل ال وا دددا  إندددو 

ول فا و وإلناول ال راع منها ورفعدو الدى فداه  اليهال   ال اة و دمتها لو 
َُ } } إل ندو ولددش  عنلددو و دال:  فَُؼننٛا  ٠ََننِ،٠َُى ََ َُ ا فَُؼننٛا  ٠ََننِ،٠َُى ََ َننب   ا َننب لَننَ،  ََخجََ َرِٕننٟ  َٔٙا َننب أ فَإِٔٙا َننب لَننَ،  ََخجََ َرِٕننٟ  َٔٙا أ فَإِٔٙا

خٌ  َِ ٛ ُّ نن ََ خٌ َِ َِ ٛ ُّ نن ََ َِ  }}
 لددش  عنددل وبالتددالى لددش  تندداول السددش نن اهلل  فهددا  3

 عصمو من ذلة.
مددن نددل  دد   حنددا حبيبددو  وى دد ا نعلددش علددش اليقددين إن اهلل 

 .وم  وه وعدو و اص  من السح  انسال والسش
ند ه ال دي  محمدد وال وا ا  التدى ذند   ذلدة إبلدل رل عليهدا مدا ذ 

عبدددده فدددي إلنسدددي ه لسدددارإلي النلدددق والنددداس فدددي ذلدددة ، حيدددث ذنددد  إن 
ال وا ددا  التددى إلتحدددل عددن ذلددة إلتنددا ي مدد  العصددم  التددى بعلهددا اهلل 

   لألنبيددار والم سددلين ومددن إرال المد ددد مددن ىدد ه الحجددب فلي بدد  الددى
نتدداس إلنسددي  بدددر عددش لل ددي  محمددد عبددده  دد إ فيددو مددا   إلددات لددو بالددو 

 هلل لو  مي ه في ى ا الباس.و ست  

  ىشد اإلسًاػ اٌؾشّشحىشد اإلسًاػ اٌؾشّشح  --158158

ٌيشد األسًاػ اٌؾشّشح فَ ٌيشد األسًاػ اٌؾشّشح فَ ىً ىنبن ىشّمخ ىً ىنبن ىشّمخ 

                                                 
 .الطبقات الكبرى البن سعد عن أبً سلمة  2
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  ؟؟اإلعالَاإلعالَ
  اإلعبثخ:اإلعبثخ:

الط  قددددد  التدددددى رسدددددمها اشسدددددالم لتحصدددددين اشنسدددددان مدددددن انروات  
ال    ة وعدم اسدتطاعتها اش تد اس مندا ىدي: اشلتددام بانح دام ال د عي  

المعاصي التى نهانا عنها اهلل، والمحاف د   التى نلننا بها اهلل، والبعد عن
على الصلاا  المن و   في إو اإلها، والمداوم  على ذن  اهلل، اذا فعل 

 د لدددو فددي حصدددان  المدد ر ذلددة وحدددافا وإلام علددى ذلدددة فددان اهلل 
 : إمنددددددددو فددددددددي  الددددددددو                        76 

يطان إو إ  روت خد   ة إن إلقتد س مندو، و دد بدي ن فال  سدتطي  خد اشس ار ،
ىدد ا انمدد  لصددحابتو ال دد ام عنددما  ددال عددن إحدددىش وان ندداناا  النبدي 

ُْ   }}بميعا مثلو  ن١َطَب نٍََىُٗ اٌشا ََ اِد٠ًب لَػُّ فَ َٚ   ُ َّ ب َسٍََه ُػ َِ ُْ ن١َطَب نٍََىُٗ اٌشا ََ اِد٠ًب لَػُّ فَ َٚ   ُ َّ ب َسٍََه ُػ َِ  }}
، إ  إن 4

 .عم   ن  منو و ه س منو ال يطان  افا من بطو اهلل 
=================== 

ًؽغٓ رٌفْموًؽغٓ رٌفْمو  رْبىلرْبىل  حبّذ اهللحبّذ اهلل  متَّمتَّ

                                                 
 .الصحابة عن أنس بن مالك  ابن عساكر فً تارٌخ دمشق واإلمام أحمد فً فضائل 3
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  ترمجة املؤلف فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيدترمجة املؤلف فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد
  29نب ة: ولد فجيلتو في 
من ذإ  26م، الماافق 2:59إنتاب 

ىد بالجميدة، م ند السنط ، 2478الحج  
  بي ، ج م ع، وحصل على ليسانن نلي  

م،  ش 2:81لار العلام من بامع  القاى ة 
لتعليش حتى وصل الى منصإ عمل بالت بي  وا

مد   عام بمد     انطا التعليمي ، وإلقاعد 
 م.:311سن  

   الن اط:  عمل رييسا للجمعي
ومق ىا ال ييسى  335العام  للدعاة الى اهلل بمص ، والم ه ة ب  ش 

بمي  إنحار  المعالإ بالقاى ة، ولها ف وع في 216خارع  225
لع بي  واشسالمي  لن   الدعاة الجمهار  .، نما  تجال بمص  والدول ا

اشسالمي ، واحيار الم ثل وان الق اش ماني ؛ بالح م  والماع   
الحسن . ى ا باش اف  الى ال تابا  الهالف  شعالة مجد اشسالم، من 
التسجيال  الصاإلي  ال ثي ة والاسايط المتعدلة للمحا  ا  والدروس 

 . واللقارا  على ال  ايط وان  اص المدمج
  والجارإ إلطا  ه  وإ جا من  الل ما عو على خب   اشنت ن 

إصبهلل  د و  www.Fawzyabuzeid.com للم ة الثالث  
إحد إنب  الماا   الما   بحمد اهلل وبهال انحباس التطاعي  

وبارإ ا اف  إل ال ال ي  العلمى ال امل على  ،اشسالمي  فى بابو
 به  بالل   اشنجليد   .واللما   مدإ  مس  و ال ين عام مج ، و 
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:ددددعا الدددى نبددد  التعصدددإ والخالفدددا ، والعمدددل علدددى بمددد   -2 لعدددداإلو 
الصددد  اشسدددالمى، واحيدددار روت اش ددداة اشسدددالمي ، والدددتخلم مدددن انحقدددال 

 .وانحسال وان  ة وانناني  و ي ىا من إم اض الننن
ناسددهش  حدد ص علددى إل بيدد  إحبابددو بالت بيدد  ال وحيدد  الصددافي  بعددد إلهدد  إ ن -3

 وإلصني   لابهش.
 عمددل علددى إلنقيدد  التصدداف ممددا خددابو مددن م دداى  بعيدددة عددن روت الددد ن،  -4

 واحيار التصاف السلانى المبنى على القد آن والسدن  وعمدل الصدحاب  ال د ام
 .ر ى اهلل عنهش إبمعين

 : اعددالة المجددد اشسددالمى ببعددث الدد وت اش مانيدد ، ون دد  ان ددالق  ىدفددو
 المبالق الق آني . اشسالمي ، وبت سي 

  قائمة مؤلفات الشيخ: إثهاى ومثانوى كتابًا يف ست سالسلقائمة مؤلفات الشيخ: إثهاى ومثانوى كتابًا يف ست سالسل  
  كتب:كتب:  55أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد 

 ال ي  محمد على  -3ط  3اشمام إبا العدايش المجدل الصافى  -2
 الم بى ال بانى السيد إحمد البدوإ -4سالمو سي ة وس   ة.،

ال ي  ال امل السيد  -6ط  3ىيش الدسا ى  خي  اشسالم السيد اب ا -5
 إبا الحسن ال اذلى

  كتاب:كتاب:  3232ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد 
  مايدة المسلش بين الد ن و 6،  3و2ننحا  من نار الق آن ج -8و7

 -21نار الجااس على إسنل  ال باس،  -:ط  إل بش لإلندونسي  3العلش. 
-23ط   إل بش لألندونسي  :ج  مناإلهلل الن   -22فتاوإ بامع  لل باس.

اصالت انف ال و  -24ط   إل بش لإلنجليد    3إل بي  الق آن لجيل اش مان  
ني   حب ة اهلل   ت بش لألندونيسي    -25ط .3المجتمعا  فى اشسالم  
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 ناناا   آنا  م ى بين الناس-26واشنجليد   ، 
الم منا   -27،  مت بش باشنجليد   على الما  ، و ت بش لألندونيسي  

  جا ا ال باس المعاص ، -29فتاوإ بامع  للنسار، -28القانتا  
   بنا اس اييل ووعد ا   ة،78ط ،  3زال الحاج والمعتم   -:2
  بام  84  ان ام اهلل لألماا ،  83  الصيام خ  ع  وحقيق ،  82 

  إم اض انم  86  الحإ والجنن فى اشسالم،  85انذنار وانورال، 
 ،3  فتاوإ فار   ج91،  2  فتاوإ فار   ج87صي ة النباة، وب
   حاارا  اشنسان المعاص .93  س اال   ي  المسلمين،  92 

  كتب:كتب:  77ثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلامية: عدد ثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلامية: عدد 
 ط 3: المناسبا  الد ني : ابع  مجدإة، وابع  مجلد واحد  2مب 
:  4ج -33ج. : اشس ار و المع ا 3ج -32: المالد النباإ. 2ج -31

 : خه  رمجان و عيد النط .5ج-34خه  خعبان و ليل  ال ن ان، 
: الهج ة و  ام 7ج-36: الحب و عيد ان حى. 6ج -35 

 ط .4:المناسبا  الد ني   2الخطإ اشلهامي  :مب -37عاخارار،
  كتابكتاب  11اجمللد الجانى : اخلطب اإلهلامية العصرية : عدد اجمللد الجانى : اخلطب اإلهلامية العصرية : عدد 

   انخني  النبا   للعص .89 
  كتب:كتب:  88لجا :سلسلة احلقيقة احملمدية: عدد لجا :سلسلة احلقيقة احملمدية: عدد ثاثا

ال حم   -39ط . 4حد ث الحقايق عن  در سيد الخاليق   -38
 المهداة.

ال ماال   - 33،  3ط ،ج3 2اخ ا ا  اشس ار:ج 41-:3
ط   إل بش 3وابإ المسلمين المعاص  ن نحا رسال اهلل   -43المحمد  ،
 ن.   انى ا ني81الس اج المني ،  -44لإلنجليد   .
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  كتاب:كتاب:  1212رابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عددرابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عدد
عالما   -47المجاىدة للصنار و الم اىدة  -46إذنار انب ار.  -45

م ا ى الصالحين.  -49رسال  الصالحين. -48التافيق نىل التحقيق. 
ني  إل ان لاعيا  على بصي ة.   -51ا  ق المحبابين و إذوا هش. -:4
إلحن  المحبين ومنح  المست خد ن  -53نى.نيل التهانى بالارل الق آ -52

الصد قين ا  ق  -54فيما  طلإ فى  ام عاخارار للقاو جى  إلحقيق .، 
ناافل -55لألندونسي  . إل بشالعالمين  الى ر اان رس

   لعاة ال باس العص    لإلسالم.:8 إحسن القال.،  75المق بين. 
  كتابكتاب  1515خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد 

إبااس  -58الصنار وانصنيار. -57الصافي  و الحياة المعاص ة.  -56
ط   إل بش 4الصافي  فى الق آن والسن    - :3الق س و منازل التق  إ.، 

المنهب الصافى والحياة العص   .  -:5لإلنجليد   ومن ار على الما   . 
 -64النتهلل الع فانى. -63مااز ن الصال ين. -62الاال   وانوليار. -61

  76منهاج الااصلين. -66سياح  العارفين. -65الننن وصنها وإلدنيتها.
  انباب  ال باني  في :7  العطا ا الصمداني  لألصنيار. 79نسما  الق س. 

   خ اس إىل الاصل.88انسنل  الصافي .،  
  كتب:كتب:  99سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد 

 -68ط ، 4  إذنار انب ار -67ط . 5مختص  مناإلهلل الن ج   -66
عالج ال زاق لعلل انرزاق  -69ط ، 3إورال ان يار  إلخ  ب وخ ت . 

إس ار العبد الصالهلل  - 71ط ، 4ب اي  الم من عند الما    -:6ط .3 
  ب دددد  ا  74مختص  زال الحاج والمعتم .   -72ط ، 3وماسى

   ب ددداي  النجل اشلهي.77الم من في ا   ة. 



 الفصل األول  

  ((122122))                                                                                                اخلبمتخاخلبمتخ

  لة الشيخ فوزى حممد أبوزيدلة الشيخ فوزى حممد أبوزيدأيو جتد مؤلفات فضيأيو جتد مؤلفات فضي
 القاىددددد ة ر ش الهاإل  اسش الم تب 

 خارع باى  القايد انزى  227 36:23635 م تب  المجلد الع بي
 ساق إم ال الم ميدان الحسين 36:12629 م تب  الجند 
 خارع ال ي  ر حان،عابد ن 63 38:69326 لار المقطش

 الهلل الجعن إ الدراس ال ي  ص 28 :369:913 م تب  باام  ال لش
 عمارة انو اف بالحسين 2 36:15286 م تب  التافيقي 

 ز اق السا لش  ل  مسجد الحسين 3 12338586:42 بازار إناار الحسين
 ميدان حسن العدوإ بالحسين 22 36:26335 م تب  العد د  
 خارع باى  القايد بالدراس  241 36:11897 الننان الجميل 
 خارع الم هد الحسينى بالحسين 33 36:13652 م تب  الحسيني 
 خارع محمد عبو  ل  انزى  2 :3621921 م تب  القلع 

 ميدان السيدة ننيس  . : 36215552 م تب  ننيس  العلش
الم تإ المص   

 الحد ث
 خارع خ    3عمارة اللاار  34:45238

 خارع البستان بباس اللاق 39 :34:7256 انل إ نامل نيالنى
 خارع التح   ، ميدان الد ي :21 44461144  تب  لار اشنسانم

 ميدان الع  ح س 7 36867532 م تب  مدبالى
 ، خارع النص  مد ن  نص 3111ايب   35126713 مدبالى مد ن  نص 
 خارع عدلى باار السنت ال : 5::34:21 النهج  المص   
 نال  الت سان خارع ل. حجاز ،  ل   7 :4455:24 ىال للن   والتاز  
الم تب  انزى    

 للت ال
 لرس انإل اك،  ل  الجام  انزى  121161538:8

 خارع باى  القايد انزى  239 369:9364 م تب  إم الق إ
الم تب  انلبي  

 الحد ث 
 خارع الصنال ي  بانزى  : 36:45993

 خارع ل.إحمد إمين، مص  الجد دة32 ::375557 م تب  ال و   ال   ن 

 اشسدددد ندر    

 محط  ال مل، إمام مطعش بال 1233571:193 ن ة سانا
ال تاس اشسالمى 

 الثقافى
 محط  ال مل، صني  ز لال 121123437:9

ن ة محمد سعيد 
 ماسى

 خارع النبى لانيال، محطد  مص  77 12225225411
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 ش النبى لانيال، محط  مص  5 14-:4:3965 م تب  الصيال
 الم ي إحمد اسماعيل، سيدإ باب  34 14-:657364 م تب  سيبا و
 إ/ إحمد انبيي -محط  ال مل 12399454666 ال  ة انبيي

 ان ددددددداليش  

 بجاار مدرس  عبد العد د على -الد از ق -------محمد  ن ة عبد الحافا
 خارع نار الد ن –الد از ق  166-3437131 م تب  عبالة
 إمام مسجد السيد البدوإ -انطا 151-4445762 م تب  إلاج
 خارع سعيد والمعتصش إمام نلي  التجارة: -انطا 151-44345:6 م تب    ب 

 12119:46293 ن ة التح   
خارع السالان إمام السنت ال،  -نن  ال ي  

 إ/سامى إحمد عبد السالم

 12113396364 م تب  صحاف  الجامع 
 خارع بيهان بجاار مست نى -المنصارة 
 إ/عمال سليمان طاارإرال

 المنصارة، عدب  عقل، ش الهالإ، إ/عاا  وفدإ :1211253257 م تب  ال حم  المهداة

 12116842661 م تب  صحاف  الثانا  
الثانا   بجاار مدرس  ابن لقمان،  خارع -المنصارة

 الحاج نمال الد ن إحمد

 صحاف  إ بار اليام
 12335:28855 للحاج محمد انإل بى

بجاار مدرس  صالت سالش  -المنصارة –الخا 
 التجار  ، إمام ناب إ الخا

 إ حماله  دالى ب ب إ -فا د 123375791:1 م تب  اش مان
 السا ن،ش ال هدار، ت حسن محمد  ي إ :12338:7151 ن ة الصحاف 
إوالل عبدالنتات 

 السمان
 خارع احمد ع ابي إمام الت ا ن المهنى -ساىاج 1:4-::34386

 إمام مسجد سيد  عبد ال حيش القناوإ - نا 1217:629727 با الحسنن ة إ

 121197:9775 اسنا -ن ة بالق ا ا
الحاج محمد  -ش السيدة ز نإ -اسنا  -الق ا ا

 ال  ن وانستاذ محمد رمجان محمد النابى

 122225:2934 ن ة حسنى باسنا
 ن ة حسنى محمد عبد العااى المنسى

 ان ص  -إمام مست نى ال مد باسنا 
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  اٌفيشعذاٌفيشعذ
 3 اٌّمذِخ 

 6 اٌؾٛاساد 

  اٌؾٛاس األٚي: ؽٛي اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

 9 ٌّبرا لبي اٌمشآْ أْ اٌؼشة ِفنٍْٛ ػٍٝ عبئش األُِ ؟ 1

 9 ٓ ٠ٙزّْٛ عذا ثبٌمشآْ ؟١ٌّبرا ٔشٜ اٌّغٍّ 2

3 
ٌّبرا ٔغذ اٌىض١ش ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ٠ؾفع اٌمشآْ وبِال أٚ أعضاء 

 وج١شح ِٕٗ ؟
10 

4 
ْ لشاءح اٌمشآْ ؟ ؽزٝ اٌز٠ٓ ٠ؾفظٛٔٗ  ٛبرا ٠ىشس اٌّغٌٍّّ

 ٠ىشسْٚ لشاءرٗ ؟
10 

 11 ً٘ رالٚح اٌمشآْ دْٚ فُٙ ِؼب١ٔٗ رؼزجش ػجبدح ؟ 5

 12 ً٘ ٕ٘بن فٛائذ فٝ اإلعزّبع ئٌٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ؟ 6

7 

ػٕذ اإلعبءح اٌّبد٠خ ٌٍمشآْ؟  ٌّبرا ٠ؾزبه اٌّغٍّْٛ غنجب  

ؽشق أٚ سِٝ اٌّقؾف؟  ؽذا  أِبرا ٠ؾذس ِٓ مشس ٌٛ أْ 

أ١ٌظ ٘زا اٌغنت اٌؾذ٠ذ ِجبٌغخ فٟ اٌزجغ١ً ٌؾٟء ِبدٞ 

 ٚٔٛع ِٓ اٌٛص١ٕخ؟ أال ٠غزؾك اٌمشآْ أْ ٠ؾزشَ ٌّؾزٛاٖ؟

13 

 14 ً٘ رٛعذ ٔغخخ أف١ٍخ ِٓ اٌمشآْ ؟ 8

 14 ؟و١ف ٔزأوذ أْ اٌمشآْ اٌزٜ ث١ٓ أ٠ذ٠ٕب ٘ٛ اٌزٜ ٔضي  ِؾّذ  9

10 
بػٙب ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌمشآْ وّب ٔضي ؽزٝ ِب إٌّٙغ١خ اٌزٝ رُ ارج

 ٚلزٕب اٌؾبمش؟
15 

11 
ً٘ صٛاة رالٚح اٌمشآْ اٌّزشعُ ٘ٝ ٔفظ اٌضٛاة ػٍٝ رالٚح 

 اٌمشآْ ثٍغزٗ اٌؼشث١ٗ ؟
16 

 17 و١ف ٠زؼٍُ غ١ش اٌّغٍُ اٌمشآْ ئرا ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ؽك ٌّغٗ ؟ 12

 18 ؟ه٠زنّٓ اٌمشآْ آ٠بد ِؾىّخ ٚ ِٕغٛخخ ِب اٌؾىّخ ِٓ رٌ 13
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14 

اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ اٌؼٍّبء اٌّؼبفش٠ٓ ٌفُٙ اإلػغبص  دعبػذ

 ِٓ اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ ٚاألؽبد٠ش إٌج٠ٛخ. و١ف ٠ّىٓ ٌألعالف

 فُٙ ٘زا اإلػغبص دْٚ اِزالن اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ؟ اٌّغ١ٍّٓ

19 

15 
فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاألؽبد٠ش  اٌّٛعٛدحِب أؽىبي اإلػغبص 

 إٌج٠ٛخ اٌّمذعخ؟
20 

  اس اٌضبٔٝ: ؽٛي إٌجٝ ِؾّذ اٌؾٛ 

16 
ٌّبرا ال ٔغذ فٛسح ٌٍٕجٝ ِؾّذ أٚ ٌقؾبثزٗ ِغ إٔٔب ٔغذ 

 ٌٍّغ١ؼ ٚأِٗ؟ فٛسا  
25 

 25 ؟ِب اٌذسٚط اٌزٝ ٠ّىٓ اعزخالفٙب ِٓ لقخ إٌجٝ ِؾّذ  17

18 
عُ لجً او ً٘ فؾ١ؼ أْ  اعُ إٌجٝ ) ِؾّذ ( ٌُ ٠ىٓ ِٛعٛدا  

 إٌجٝ ِؾّذ؟
26 

19 
ّٛاسد ٌزؼٍُ اٌّض٠ذ ػٓ اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ ) ِب ٘ٝ أفنً اٌ

 ٚاٌّذاسط اٌخبفخ ِٓ اٌفىش ؟ ،اٌفمٗ (
27 

 27 ِٓ ٘ٛ إٌجٝ ِؾّذ؟ 20

21 

و١ف ٠ّىٓ ٌؾخـ أْ ٠ٕزمذ اإلعالَ أٚ إٌجٝ ِؾّذ ثطش٠مخ 

أوبد١ّ٠خ أٚ ال٘ٛر١ٗ دْٚ أْ ٠ٕظش ئ١ٌٗ ػٍٝ أٔٗ رٙغّب ػٍٝ 

 ك ٌٍؼٕف أٚ ٌٍمزً؟اإلعالَ أٚ ئعبءح ٌٗ أٚ ٌٍٕجٝ ِؾّذ ف١زؼش

28 

22 
أٜ روش ٌّؾّذ أٚ هلل ٠ٕظش ئ١ٌٗ اٌّغٍّْٛ ػٍٝ أٔٗ  ػٕذ ٌّبرا

 رٙغّب ػٍٝ اإلعالَ ٠ٚأخزْٚ ٘زا األِش ثؾغبع١خ ِفشهخ ؟
29 

23 

    ٌّبر اعزخذَ اٌمشآْ وٍّخ ) سعً ( فٝ آ٠خ     

            (4 )٠ؾش  ٌُٚ األؽضاة

 ئٌٝ اٌّشأح؟

30 

  اٌؾٛاس اٌضبٌش: ؽٛي ئٔزؾبس اإلعالَ 

 33 ال ٠إِْٕٛ ثّؾّذ؟ِٓ ً٘ ٠أِش اإلعالَ أرجبػٗ ثبٌمنبء ػٍٝ  24

25 
ِب ٘ٛ ِمذاس اٌنش٠جخ ) اٌغض٠خ ( اٌزٝ ٠ذفؼٙب غ١ش اٌّغٍُ 

 ٌٍّغ١ٍّٓ ًٚ٘ ئرا سفنذ أٔب دفؼٙب ٠غٛص لزٍٝ ؟
34 
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 35 أزؾش اإلعالَ فٝ آع١ب ٚأفش٠م١ب ؟ و١فٚو١ف أزؾش د٠ٓ اإلعالَ ؟  26

 35 ٌّبرا فبس اإلعالَ أوضش األد٠بْ ّٔٛا ٚأزؾبسا فٝ اٌؼبٌُ ا٢ْ؟ 27

28 
ً٘ عبُ٘ ٌّٚبرا ٔغذ اٌىض١ش ِٓ اٌغٛد ٠ؼزٕمْٛ اإلعالَ؟ 

 اإلعالَ فٝ اٌمنبء ػٍٝ ظب٘شح اٌؼجٛد٠خ؟
36 

 38 ً٘ ع١ؾىُ اإلعالَ اٌؼبٌُ؟ 29

 38 ٌزٝ رٍُٙ اإلٔغبْ ٚرؾضٗ ػٍٝ اٌزفٛق؟ِب٘ٝ آ٠بد اٌمشآْ ا 30

 39 ٌّبرا ال ٠ؼزمذ أوضش إٌبط أْ اإلعالَ د٠ٓ عالَ؟ 31

32 
ٌّبرا ٠ٕغت هللا ٌٍزوٛسح؟ ففٟ وً إٌقٛؿ اإلعال١ِخ ٠ؾبس 

 ئ١ٌٗ ػٍٝ أٔٗ ٘ٛ ال ٟ٘ ٚأٔٗ ١ٌظ ٌِٛٛدا ٚال ٚاٌذا ؟
39 

33 

ٌٝ ٌّبرا ٠ؾبٚي وً ِغٍُ أػشفٗ أٚ ألبثٍٗ رؾ٠ًٛ ا٢خش ئ

 ِٓ أد٠بْ ِخزٍفخ ٌُٚ أعذ أؽذا   اإلعالَ؟ فمذ لبثٍذ أٔبعب  

٠ؾبٚي رؾ٠ٍٟٛ أٚ ئلٕبػٟ ثّؼزمذارُٙ. ٚ٘زا أِش ِؾ١ش ٚأٔب 

 ؟أرغبئً ئرا وبْ رٌه ِٓ أٚاِش اٌذ٠ٓ

40 

 41 أٚ ثبٌمٛح؟ إلعالَ ع١ٍّب  ٌٌّبرا ٠ش٠ذ اٌّغٍّْٛ رؾ٠ًٛ اٌؼبٌُ  34

  اٌؾٛاس اٌشاثغ: ؽٛي ثؼل ِضا٠ب اإلعالَ 

 45 ِب ٘ٝ ِضا٠ب ٚفٛائذ اٌق١بَ فٝ اإلعالَ ؟ 35

 46 ؾشِٙب اٌزّزغ؟ؽش٠زٙب ٠ٚػٍٝ إٌفظ ٠م١ذ ٠مغٛ ً٘ اإلعالَ  36

 47 ٚأٔب ال أػزٕمٗ؟ ِٗب اٌفشق ث١ٓ ؽ١برٝ ٚأٔب أػزٕك اإلعالَ ٚث١ٕ 37

 47 ِب ِق١ش اإلٔغبْ؟ 38

 48 ِب عش اٌزشاثو األعشٜ ػٕذ اٌّغ١ٍّٓ؟ 39

 49 عشٜ؟إلعالَ ػٍٝ اٌزشاثو األو١ف ٠ؾبفع ا 40

 50 و١ف ٠ّىٓ ٌإلٔغبْ أْ ٠ٌٛذ ِشح أخشٜ؟ 41

 51 ٕب؟م  ٍ  ٌّبرا خ   42

 52 ِب اٌذ٠ٓ؟ 43

 52 و١ف أػ١ؼ ؽ١بح ِمذعخ؟ 44

 53و١ف ٠ّىٓ رؾم١ك اٌّغبٚاح ٚاٌؼذي ِغ اؽزشاَ اٌز١ّض  45
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 ٚاٌزفبٚد ث١ٓ اٌمذساد اٌفشد٠خ ٌإلٔغبْ؟

  َ ػ١ٍٗ اٌغالَاٌؾٛاس اٌخبِظ: ؽٛي آد 

 56 ؟ً٘ ؽمب وبْ آدَ ٚؽٛاء ّ٘ب أٚي اٌجؾش 46

 56 ً٘ دفؼذ اٌجؾش٠خ صّٓ خط١ئخ آدَ؟ 47

 57 ً٘ ؽٛاء ٘ٝ عجت خشٚط آدَ ِٓ اٌغٕخ أَ اٌؼىظ فؾ١ؼ؟ 48

 57 ً٘ ٠ؾًّ األثٕبء ٚصس آثبئُٙ أٚ ٠غزف١ذْٚ ِٓ فالؽُٙ؟ 49

 58 ػذٌٗ؟ ِغ ئرا وبٔذ اٌّغفشح ففخ ِٓ ففبد هللا فًٙ رزؼبسك 50

  اٌؾٛاس اٌغبدط: ؽٛي اإلعالَ ٚاٌغ١ش 

 61 ٌّبرا أزؾش اإلٌؾبد؟ 51

 62 ً٘ ٠زؼبسك اإلعالَ ِغ اٌؼٍُ أَ ٠زٛافك ِؼٗ؟ 52

 62 ِب ٘ٝ أٚعٗ اٌؾجخ ٚاٌخالف ث١ٓ اإلعالَ ٚاٌّغ١ؾ١خ؟ 53

 64 اٌذعبي؟ خ ِٓ ٘ٛ اٌّغ١ 54

 64 ِٓ ٘ٛ اٌّغٍُ اٌؾم١مٝ ؟ 55

 64 ٓ اإلعالَ اٌقؾ١ؼ ٚاإلعالَ اٌّزطشف؟و١ف أفشق ث١ 56

 65 ئرا وبْ اإلعالَ د٠ٓ عالَ فٍّبرا ٠ىضش ف١ٗ اٌّزطشف١ٓ؟ 57

58 
ِب دٚس اٌّغٍُ ٌٍؾذ ِٓ اٌّؾبػش اٌؼذائ١خ مذ اإلعالَ 

 ٚاٌّغ١ٍّٓ اٌزٝ أزؾشد فٝ اٌؼبٌُ ا٢ْ ؟
66 

 67 ِب األعجبة اٌىبِٕخ ٚاٌخف١خ ٚساء اإلعالِٛفٛث١ب؟ 59

60 

٠ؾىٛ اٌغشة ِٓ اٌزطشف اإلعالِٝ ٚفٝ اٌٛلذ ٔفغٗ  ّبراٌ

٠ؾّٝ اٌّزطشف١ٓ اٌّغ١ٍّٓ ٠ٚؼط١ُٙ اٌؾقبٔخ اٌذثٍِٛبع١خ 

 ٠ٚشفل رغ١ٍُّٙ ٌّؾبوّزُٙ فٝ ثالدُ٘؟

68 

 69 و١ف أرؼبًِ ِغ اٌّزؼقج١ٓ د١ٕ٠ب؟ 61

 69 ٌّبرا ٠ظٓ اٌجؼل أٔٗ ال ٠ٛعذ ِغ١ٍّٓ ِؼزذ١ٌٓ؟ 62

63 
بػٗ ٌٍؼٕف أَ أْ ٘زا عٍٛن ً٘ اإلعالَ ٘ٛ اٌزٜ ٠ذفغ أرج

 ئٔغبٔٝ وشد فؼً ٌٍؼٕف مذ اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ فٝ اٌؼبٌُ وٍٗ؟
70 

 71ئرا ٚخبٌك ئٌٗ ٚاؽذ فٍّبرا رؼذدد األد٠بْ ٚاألٔج١بء؟ اٌئرا وبْ  64



 الفصل األول  

  ((121121))                                                                                                اخلبمتخاخلبمتخ

 وبْ د٠ٓ هللا ٚاؽذ فٍّبرا وً ٘إالء األٔج١بء ٚوً ٘زٖ اٌؾشائغ؟

  اٌؾٛاس اٌغبثغ: ؽٛي اإلعالَ ٚاٌّغزّغ 

 74 ً٘ ٠ؾشَ اإلعالَ إٌغبء ِٓ ل١بدح اٌغ١بساد ٚاٌطبئشاد؟ 65

 75 ٔزٙٝ اٌؼقش اٌز٘جٝ ٌإلعالَ؟ ًٚ٘ ٠ّىٓ اعزشدادٖ؟ئٌّبرا  66

 76 ِب ِفَٙٛ اٌنشائت فٝ اإلعالَ؟ 67

 76 ِب ِؼٕٝ اٌزقٛف اإلعالِٝ؟ 68

 77 ً٘ ٠ؾظش اإلعالَ اٌزق٠ٛش؟ 69

 77 ؟ِب األهؼّخ اٌزٝ ٠ؾشِٙب اإلعالَ ٌّٚبرا 70

 78 ّنبعؼخ أصٕبء اٌؾ١ل؟اٌٌّبرا ٠ؾشَ اإلعالَ ػٍٝ اٌضٚط  71

  اٌؾٛاس اٌضبِٓ: ؽٛي اٌّغ١ؼ ػ١ٍٗ اٌغالَ 

72 
ً٘ فؾ١ؼ أْ اٌّغ١ؼ ع١ؼٛد فٝ آخش اٌضِبْ؟  ٌّبرا ع١ؼٛد 

 اٌّغ١ؼ فٝ آخش اٌضِبْ ٚال ٠ؼٛد إٌجٝ ِؾّذ آخش األٔج١بء؟
81 

73 
ث١ّٕب ٘ٛ ِزوٛس فٟ دػبء ثأْ ٠غٛع ٌُ ٠ّذ و١ف ٠ّىٕه اإل

 ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ (؟ 3ط اٌٛالغ ٚفبرٗ فٟ عٛسح آي ػّشاْ )
82 

 83 و١ف ٠ّىٕه ئصجبد أْ ٠غٛع اٌّغ١ؼ ٌُ ٠قٍت؟ 74

 83 هللا؟أسعٍٗ ِب األدٌخ اٌزٝ رضجذ أْ ٠غٛع ١ٌظ ٘ٛ هللا ثً ٔجٝ  75

  اٌؾٛاس اٌزبعغ: ؽٛي لنب٠ب ئعال١ِخ 

 87 ٠ٚزغٕجْٛ ٌّغٙب؟ٌّبرا ٠ىشٖ اٌّغٍّْٛ اٌىالة  76

 87 ٘زُ اإلعالَ ثٕظبفخ اٌغغذ أوضش ِٓ ٔظبفخ اٌمٍت؟اً٘  77

 88 ِب أفً اإلٔغبْ فٝ اإلعالَ؟ 78

 89 ٌّبرا ٠ؾشَ اإلعالَ اٌؾزٚر اٌغٕغٝ ٚاٌضٚاط اٌّضٍٝ؟ 79

 90 ٌّبرا ٠غّؼ اإلعالَ ثبٌمزً؟ 80

 91 ِبرا ٠ؼٕٝ اٌغٙبد فٝ اإلعالَ؟ 81

 91 َ االعزّٕبء ػٍٝ اٌشعً ٚاٌّشأح؟ٌّبرا ٠ؾظش اإلعال 82

 92 ٌّبرا ٠ؾشَ اإلعالَ ا١ٌّغش ) اٌمّبس(؟ 83
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 93 ً٘ ٕ٘بن د٠ّٛلشاه١خ فٝ اإلعالَ؟ 84

 94 ١ٓ؟١ً٘ ٠ىشٖ اٌّغٍّْٛ ا١ٌٙٛد ٚاٌّغ١ؾ 85

 95 ً٘ اإلعالَ ٠الئُ اإلٔغبْ اٌّؼبفش؟ 86

 96 ؾٛ٘ٛٔٗ؟و١ف أرؼشف ػٍٝ عّبي اإلعالَ ٚاٌّغٍّْٛ ٠ 87

 97 ِب غزاء اٌشٚػ؟ 88

 97 ً٘ ٠ّىٓ أْ رٛعذ األخالق دْٚ د٠ٓ؟ 89

90 
 ىْٛ اإلٔغبْ ػٍٝ خٍك ٚ٘ٛ ال ٠ٕزّٝ ألٜ د٠ٓ؟٠ً٘ ٠ّىٓ أْ 

 ٌذ٠ٓ عّبٜٚ ؟ ٟٚ٘ٛ ِٕزّ ًٚ٘ ٠ىْٛ ػٍٝ غ١ش خٍك
98 

 99 ً٘ هللا ٠ؾت اإلٔغبْ؟ ِٚب ٘ٝ ػالِبد ؽت هللا ٌإلٔغبْ؟ 91

  ٍّؾذ٠ٓاٌؾٛاس اٌؼبؽش: ؽٛي اإلٌؾبد ٚاٌ 

 102 ً٘ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ وً ٘زا اٌىْٛ لذ خٍك ثبٌّقبدفخ؟ 92

 102 ِب اٌفشق ث١ٓ ٚؽذح اٌٛعٛد ٚاٌؾشن ٚاإلٌؾبد ٚاٌزٛؽ١ذ؟ 93

 104 ٌّبرا ٠ٕىش إٌبط ٚعٛد ئٌٗ؟ 94

 105 ِب عجت أزؾبس اإلٌؾبد ث١ٓ اٌؾجبة؟ 95

 105 ً٘ ٠ّىٓ اػزجبس اإلٌؾبد د٠ٓ؟ 96

 106 ؟غ ٔفغٝ ِٓ أوْٛ ٍِؾذا  و١ف ٠ّىٕٕٝ أْ إِٔ 97

  اٌؾٛاس اٌؾبدٞ ػؾش: ؽٛي أخالق إٌجٝ ِؾّذ  

 108 و١ف وبٔذ أخالق إٌجٝ ِؾّذ ِغ صٚعبرٗ؟ 98

 109 ِغ ع١شأٗ ٚأػذائٗ؟  و١ف وبٔذ أخالق إٌجٝ ِؾّذ 99

 110 و١ف وبٔذ أخالق إٌجٝ ِؾّذ ِغ أفؾبثٗ ٚم١ٛفٗ؟ 100

 112 ٚإٌجبربد؟ ٌؾ١ٛاْ ٚاٌغّبدِغ ا  و١ف وبٔذ أخالق ِؾّذ 101

 115 ً٘ وبْ إٌجٝ ِؾّذ ِخزٍف ػٓ ألشأٗ ٚأً٘ صِبٔٗ؟ 102

  اٌؾٛاس اٌضبٔٝ ػؾش: ؽٛي اإلعالَ ٚاٌؼبٌُ 

 118 ً٘ ٕ٘بن فشق ث١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌؼٍُ؟ 103

 118 ِبرا رؼٕٝ وٍّخ ) آ١ِٓ ( اٌزٝ ٠زوش٘ب اٌّغٍّْٛ فٝ اٌقالح؟ 104
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 119 ش اٌؼجذ اٌزٜ ٠ٍّىٗ؟و١ف ٠ؼبًِ اٌّغٍُ اٌؾ 105

106 
ٌّبرا ٠شرذٜ ِؼظُ اٌشعبي اٌّغ١ٍّٓ اٌضٛة األث١ل ٠ٚشرذٜ 

 غٍّبد اٌضٛة األعٛد؟ِّؼظُ إٌغبء اٌ
120 

 121 ِبرا ع١ؾذس ئرا رمجً اٌؼبٌُ وٍٗ د٠ٓ اإلعالَ؟ 107

 122 ٌّبرا ٠خبف اٌغشة ِٓ اإلعالَ؟ 108

 124 ٓ اٌؾم١مٝ اٌٛؽ١ذ؟ٌّبرا ٠ؼزمذ اٌّغٍّْٛ أْ اإلعالَ ٘ٛ اٌذ٠ 109

 126 ً٘ عبُ٘ اإلعالَ فٝ رط٠ٛش اٌفىش اإلٔغبٔٝ؟ 110

111 

ٌّبرا ٠زغبفً اٌؼبٌُ ػٓ اٌغشائُ اٌزٝ اسرىجٙب ارجبع اٌذ٠ٓ 

اٌّغ١ؾٝ ِٓ اٌؾشٚة اٌؼب١ٌّخ ِٚؾبوُ اٌزفز١ؼ فٝ أعجب١ٔب 

 ٚغ١ش٘ب ٠ٚنخّْٛ اٌغشائُ اٌزٝ اسرىجٙب ارجبع اإلعالَ؟

127 

 128 ٘ٛ اٌذ٠ٓ اٌىبًِ ٚاألٔغت ٌٍجؾش٠خ ا٢ْ؟ ً٘ اإلعالَ 112

113 

ئرا وبٔذ اٌذ٠بٔبد اٌضالس أجضمذ ِٓ هللا فٍّبرا ظٙشد 

اٌخالفبد ٌغٛ٘ش هللا ث١ٓ أرجبػٙب؟ ٌّٚبرا ٠ٕجغٝ ػٍٝ اٌّغ١ؾٝ 

 ٚا١ٌٙٛدٜ أْ ٠زخٍٝ ػٓ د٠ٕٗ ٠ٚؼزٕك اإلعالَ ؟

129 

  اٌؾٛاس اٌضبٌش ػؾش: ؽٛي اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ 

114 
ىزبة اٌّمذط ٠قٛس األٔج١بء ع١ّؼب ػٍٝ أُٔٙ ػقبح اٌ

 ِٚزٔج١ٓ فّب ٘ٝ ٔظشح اإلعالَ ٌألٔج١بء؟
133 

115 
ً٘ ٕ٘بن رؼبسك ث١ٓ ففبد هللا اٌّخزٍفخ ِضً اٌؼذي ٚاٌّغفشح 

 ٚاٌؼفٛ ٚاٌشؽّخ ٚاٌؼمبة ٚغ١ش٘ب؟
133 

 134 ؟ ٗ. فّب ِؼغضار،ثال ِؼغضادٔجٝ ٔٗ أ ِؾّذ اٌجؼل ٠زُٙ  116

 135 غٛص اٌذػبء ثغ١ش اٌٍغخ اٌؼشث١خ؟ً٘ ٠ 117

 135 ًٙ ٌٍّشأح رِخ ِب١ٌخ ِغزمٍخ ػٓ اٌشعً؟اٌ 118

 136 سرىجٙب اٌؾخـ لجً ئعالِٗ؟ئِب ؽىُ األفؼبي اٌزٝ  119

 136 ً٘ هللا ٠ؾزبط ئٌٝ ػجبدح اإلٔغبْ ١ٌخٍمٗ ِٓ أعً ػجبدرٗ؟ 120

121 
ُ فٝ ؽ١ٓ أٔٙ ٚاؽذا   اٌّغٍّْٛ ٠ذػْٛ أُٔٙ ٠ؼجذْٚ ئٌٙب  

٠مٌْٛٛ ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ ٚاٌّغ١ؾ١ْٛ ٠مٌْٛٛ ثغُ 
137 
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 ا٢ة ٚاإلثٓ ٚاٌشٚػ اٌمذط و١ف رفغش ٘زا اٌزؾبثٗ؟

122 
و١ف ٠ّىٕه اإلدػبء ثأْ هللا سؽّٓ ٚسؽ١ُ فٝ ؽ١ٓ خٍك اٌؾش 

 ٚأٚعذ اٌجشاو١ٓ ٚاٌضالصي ٚاٌف١شٚعبد ٚاٌغَّٛ ٚاٌٛؽٛػ؟
138 

123 
ا وبٔذ اإلعبثخ ثال فى١ف ً٘ ٠غّؼ هللا ثبٌغغٛد ٌغ١شٖ ؟ ئر

 عّؼ ثغغٛد اٌّالئىخ ٢دَ ٚعغٛد ئخٛح ٠ٛعف ٚأث٠ٛٗ ٌٗ ؟
139 

 139 ّبرا ثؼش هللا اٌىض١ش ِٓ األٔج١بء؟ٌ 124

125 
شاف١خ ِؼ١ٕخ؟ ٚو١ف ٌّبرا أسعً هللا األٔج١بء ئٌٝ ِٕبهك عغ

 أٔج١بء ٌُٚ رقٍٙب سعبٌخ هللا؟٠أرٙب إٌّبهك اٌزٝ ٌُ ٔؾىُ ػٍٝ 
140 

 141 فذق اٌىزبة اٌّمذط أَ رؾش٠فٗ؟ اٌزأوذ ِٓ ٠ّىٕٕٝ  و١ف 126

 142 اٌغبثم١ٓ؟ئرا وبْ أرجبع إٌجٝ ِؾّذ ع١ذخٍْٛ اٌغٕخ فّب ؽىُ  127

128 

ػْٛ أْ اإلعالَ ١ٌظ ثذ٠ٓ ثً ٘ٛ ٔغخخ ثؼل اٌّجؾش٠ٓ ٠ذ  

ِؾٛ٘خ ِٓ ا١ٌٙٛد٠خ ٚاٌّغ١ؾ١خ رٍمب٘ب ِؾّذ ِٓ اٌشا٘ت 

 ثؾ١شٜ ٚٚسلخ ثٓ ٔٛفً؟

142 

129 

٠ّٕؼ اإلعالَ اٌؾش٠خ ٌٍّغ١ؾ١ٓ اٌز٠ٓ فٝ ثالد اٌّغ١ٍّٓ  ً٘

ٔشعٛ  ْ اٌؾش٠خ ٌٍّغ١ٍّٓ فٝ ثالد اٌغشة؟ٛوّب ٠ّٕؼ اٌّغ١ؾ١

 رٛم١ؼ رٌه؟

144 

 145 ٌّبرا ال ٠غّؼ ٌغ١ش اٌّغٍُ ثأْ ٠ذفٓ فٝ ِذافٓ اٌّغ١ٍّٓ؟ 130

 146 ِب ِٛلف اإلعالَ رغبٖ اٌم١ِٛخ ٚاٌؼشل١ٗ؟ 131

 147 ِب ِؼٕٝ اإلعالَ؟ 132

 147 ِبرا ٠ؼٕٝ اإل٠ّبْ؟ 133

 148 ِٓ اٌشعً اٌقبٌؼ فٝ ٔظش اإلعالَ؟ 134

 148 ً ٠ّىٓ سؤ٠خ هللا فٝ اٌذ١ٔب؟٘ 135

136 
اٌشعً ٌّٓ أساد ئػزٕبق اإلعالَ أَ أٔٗ الثذ ٌٗ ً٘ رىفٝ ١ٔخ 

 بٌؾٙبدر١ٓ؟ثٕطك ِٓ اٌ
149 

 150 ً٘ ٠ّىٓ ٔطك اٌؾٙبدر١ٓ ثغ١ش اٌٍغخ اٌؼشث١خ؟ 137

 151 ع١زُ ثؼش وً اٌّخٍٛلبد فٝ ا٢خشح؟ ً٘ 138
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  اٌؾٛاس اٌشاثغ ػؾش: ؽٛي اٌؼجبداد اإلعال١ِخ 

 155 ِب اٌؾىّخ ِٓ ٚساء أسوبْ اإلعالَ اٌخّغخ؟ 139

 156 ً٘ ٠غت ػٍٝ ِٓ ٠ش٠ذ اٌذخٛي فٝ اإلعالَ اإلغزغبي؟ 140

 157 ٔظبفخ؟ب ٙأٔأَ ػزٕبق اإلعالَ ٚاعجخ؟ ٚاعجخ الً٘ ئصاٌخ اٌؾؼش  141

142 

أ١ٌظ ِٓ اٌزٕبلل اٌزارٟ فٟ اإلعالَ ػٕذِب ٠ؾش أرجبػٗ أْ 

رىْٛ ٔظ١فخ ٚاعزخذاَ اٌّبء لجً اٌقالح ٌٍٕظبفخ، ِٚٓ صُ 

 رزطٍت ُِٕٙ اعزخذاَ األسك ػٕذِب رىْٛ ا١ٌّبٖ غ١ش ِزٛفشح؟

157 

143 

ٌٍطٙبسح ٌّبرا ٠غزٍٙه اٌّغٍُ اٌّبء اٌىض١ش ٌغغً اٌغغً ػٕذ 

ً األػنبء اٌخبفخ فمو ػٕذِب غغ ػنبئٗ فٝ ؽ١ٓ ٠ّىٓأوً 

 ٚال ٔغغً وً اٌزفبػ؟ٙب ٚال ٔغغً رغمو رفبؽخ ِٓ هجك ٔغغٍ

159 

 160 ؾ١ٓ؟رثبئؼ اٌّغ١ً٘ ٠غّؼ اإلعالَ ٌٍّغ١ٍّٓ ثأوً  144

 161 ػزٕك اإلعالَ ٌىٕٗ ٌُ ٠خززٓ ثؼذ رؼذ ِمجٌٛخ؟ِٓ ا ً٘ فالح 145

 162 ٌّبرا ٠ٕجغٝ ػٍٝ اٌّغٍُ ئخشاط اٌضوبح؟ 146

147 
را وبْ اإلعالَ د٠ٓ ٠غش فٍّبرا ٠أِش ثبٌؼجبداد اٌؾبلخ ئ

 وبٌقَٛ ٚاٌقالح فٝ اٌفغش؟
162 

 163 ِب اٌؾىّخ ِٓ اٌطٛاف؟ 148

149 
ّبرا ٠أِش اإلعالَ ثزطج١ك اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ ػٍٝ غ١ش ٌ

 اٌّغ١ٍّٓ فٝ ثالد اإلعالَ؟
164 

150 
ٓ اٌّغ١ٍّٓ رثؼ ؽبح ٚاؽذح ٌٍفزبح ٌٚى ػٕذ ٚالدح هفً ٌّبرا

 ً فجٟ ؟ٌىص١ٕٓ ئ
165 

  اٌؾٛاس اٌخبِظ ػؾش: ؽٛي ثؼل اٌّؾشِبد اإلعال١ِخ 

151 
ً٘ ٠ؾً ٌغ١ش ِغٍُ أْ ٠ذخً اٌّغغذ اٌؾشاَ فٟ ِىخ اٌّىشِخ 

 ؟ ئرا ٌُ ٠ىٓ وزٌه، ٌّبرا؟
168 

152 
فٝ ػٙذ إٌجٝ فٍّبرا ٠ؾشِٗ  ئرا وبْ اٌزجغ ٌُ ٠ىٓ ِٛعٛدا  

 ػٍّبء اإلعالَ ا٢ْ؟
169 

 170 ك ِٓ رؾش٠ُ اٌشثب؟ِب اٌغش 153
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154 
ئرا وبْ إٌجٝ أِش ثزش٠ٚؼ إٌفظ فٍّبرا ٠ؾشَ اٌؼٍّبء 

 اٌؾطشٔظ ٚإٌشد؟
171 

 172 ث١ٓ اٌمشآْ ٚغ١شٖ ِٓ اٌىزت اٌّمذعخ؟ ِٗب أٚعٗ اٌؾج 155

 173 و١ف ٠فشق اإلٔغبْ ث١ٓ اٌّؼغضاد ٚث١ٓ اٌغؾش؟ 156

157 
٠ مٛي هللا رؼبٌٝ ػٓ ِؾّذ:           

 ٚرغُّ، أوضش ِٓ ِشح، ٚأف١ت؟عؾش ى١ف ف (.اٌّبئذح67)
174 

 176 ً٘ ٕ٘بن هش٠مخ ٌطشد األسٚاػ اٌؾش٠شح فٝ اإلعالَ؟ 158

  اٌخبرّخ 

 177 ٔجزح ػٓ اٌّإٌف اٌؾ١خ فٛصٜ ِؾّذ أثٛص٠ذ 

 181 أ٠ٓ رغذ ِإٌفبد اٌؾ١خ 

 183 اٌفٙشعذ 
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