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 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 
:  اؿُس هلل ٚسسٙ ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً َٔ ٫ ْيب بعسٙ 

 ٫ٚ ٜعايٕٛ ٜكاتًْٛهِ ست٢ ٜطزٚنِ عٔ زٜٓهِ إٕ : ؾٝكٍٛ اهلل دٌ د٬ي٘ : أَا بعس 
ٜهؿـ عٔ اإلقطاض اـبٝح ع٢ً .. ٖصا تكطٜط قازم َٔ ايعًِٝ اـبري اغتطاعٛا 

ٖٚٛ . ايؿط ؛ ٚع٢ً ؾت١ٓ املػًُني عٔ زِٜٓٗ ؛ بٛقؿٗا اهلسف ايجابت املػتكط ٭عسا٥ِٗ 
إٕ ٚدٛز اإلغ٬ّ .. ٚيف نٌ دٌٝ ..اهلسف ايصٟ ٫ ٜتػري ٭عسا٤ ا٭١َ  يف نٌ أضض 

إٕ ..يف ا٭ضض ٖٛ بصات٘ غٝغ ٚضعب ٭عسا٤ ٖصا ايسٜٔ ؛ ٚ٭عسا٤ ا٭١َ يف نٌ سني 
ؾٗٛ َٔ ايك٠ٛ َٚٔ املتا١ْ عٝح خيؿاٙ نٌ . اإلغ٬ّ بصات٘ ٜ٪شِٜٗ ٜٚػٝعِٗ ٚخيٝؿِٗ 

إْ٘ سطب بصات٘ ٚمبا ؾٝ٘ َٔ سل أبًر ، . َبطٌ ، ٜٚطٖب٘ نٌ باؽ ، ٜٚهطٖ٘ نٌ َؿػس 
. إْ٘ بٗصا نً٘ سطب ع٢ً ايباطٌ ٚايبػٞ ٚايؿػاز .. َٚٔ َٓٗر قِٜٛ ، َٚٔ ْعاّ غًِٝ 

َٚٔ ثِ ٜطقسٕٚ ٭ًٖ٘ يٝؿتِٖٓٛ عٓ٘ ، . َٚٔ ثِ ٫ ٜطٝك٘ املبطًٕٛ ايبػا٠ املؿػسٕٚ 
شيو أِْٗ ٫ ٜإَٔٓٛ ع٢ً باطًِٗ . ٜٚطزِٖٚ نؿاضا يف قٛض٠ َٔ قٛض ايهؿط ايهجري٠ 

ٚبػِٝٗ ٚؾػازِٖ ، ٚيف ا٭ضض أ١َ َػ١ًُ ت٪َٔ بٗصا ايسٜٔ ، ٚتتبع ٖصا املٓٗر ، 
.  ٚتعٝـ بٗصا ايٓعاّ 

إٔ ..  ٚتتٓٛع ٚغا٥ٌ قتاٍ ٖ٪٤٫ ا٭عسا٤ يًُػًُني ٚأزٚات٘ ، ٚيهٔ اهلسف ٜعٌ ثابتا 
ٚنًُا اْهػط يف ٜسِٖ غ٬ح اْتهٛا . ٜطزٚا املػًُني ايكازقني عٔ زِٜٓٗ إٕ اغتطاعٛا 

ؾكس ساٚيٛا تسَري ..غ٬سا غريٙ ، ٚنًُا نًت يف أٜسِٖ أزا٠ ؾشصٚا أزا٠ غريٖا 
اييت ..اإلغ٬ّ َطات عسٜس٠ نإ َٔ آخطٖا اؿطٚب ايكًٝب١ٝ ، ؾؿؿًت دٝٛؾِٗ 

ثِ يٝعٛزٚا إيٝٓا ..ٖامجت ب٬ز اإلغ٬ّ بامل٬ٜني ، ؾعازٚا خيططٕٛ َٔ دسٜس يٝٓٗهٛا 
  ظٝٛف دسٜس٠ ، ٚططح دسٜس ، ٖٚسؾِٗ تسَري اإلغ٬ّ َٔ دسٜس 

                                                           
.   جالل العامل 7-6قادة الغرب يقولون ص :  انظر 
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ايصٟ اغتطاعٛا َٔ خ٬ي٘ ايتٛغٌ ..ٚايططح اؾسٜس .ٚيهٔ ٜا تط٣ َا ا٭غًٛب اؾسٜس 
إْ٘ أغًٛب إظاي١ سادع ايٓؿط٠ !! يف زٜاض املػًُني زٕٚ أز٢ْ َكا١َٚ تصنط أٚ زَا٤ تٗسض 

إْ٘ طُؼ يؿعٛض املػًِ ػاٙ إخٛاْ٘ َٔ احملب١ ٚايطمح١ ٚايٓكط٠ ..بني ايهاؾطٜٔ ٚامل٪َٓني
ٖصا املؿّٗٛ ..ٚعسّ ترب٩ٙ َٔ ايهؿاض ٚبػهِٗ َٚعازاتِٗ ٚدٗازِٖ بايٓؿؼ ٚايٓؿٝؼ ..

ٜكٍٛ ايع١َ٬ ايؿٝذ محس ..ايععِٝ ايصٟ ٜعس أق٬ّ أق٬ٝ ٚضنّٝٓا ضنٝٓا يف زٜٔ اإلغ٬ّ 
أنجط ٫ٚ أبني ..سهِ ؾٝ٘ َٔ ا٭زي١ ..إْ٘ يٝؼ يف نتاب اهلل تعاىل  ): بٔ عتٝل ضمح٘ اهلل 

 ٜكٍٛ اهلل (َٔ ٖصا اؿهِ ـ أٟ اي٤٫ٛ ٚايربا٤ ـ بعس ٚدٛب ايتٛسٝس ، ٚؼطِٜ نسٙ 
 ٜٚكٍٛ  ٫ ػس قَٛا ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ٜٛازٕٚ َٔ ساز اهلل ٚضغٛي٘ : تعاىل 

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ تتدصٚا ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أٚيٝا٤ بعهِٗ أٚيٝا٤ اهلل غبشاْ٘ 
 ٜٚكٍٛ اهلل دٌ إٕ اهلل ٫ ٜٗسٟ ايكّٛ ايعاملني ..بعض َٚٔ ٜتٛهلِ َٓهِ ؾإْ٘ َِٓٗ 

 ٜكٍٛ ايع١َ٬ عبساهلل بٔ  ٫ٚ تطنٓٛا إىل ايصٜٔ ظًُٛا ؾتُػهِ ايٓاض : د٬ي٘ 
 ٚايطنٕٛ ٖٛ املٌٝ  ٫ٚ تطنٓٛا تأٌَ قٛي٘ تعاىل  )غًُٝإ بٔ محٝس ـ ضمح٘ اهلل ـ 

 (!!ؾهٝـ مبٔ دايؼ ايهاؾطٜٔ ٚآنًِٗ ٚأ٫ٕ هلِ ايه٬ّ ؟..ايٝػري 
ٚا٭عسا٤ ٜػعٕٛ داٖسٜٔ إلظاي١ ٖصا اؿادع ايععِٝ َٔ خ٬ٍ اإلع٬ّ ايصٟ ٜعطض 

ٜٚعطض يًُطأ٠ عامل ا٭ظٜا٤ ..ٚايٓذّٛ ا٭ٚضب١ٝ امل١َٖٛٛ ..ايبط٫ٛت ايػطب١ٝ املعع١َٛ 
ٜٚعطض يًذُٝع ايسعا١ٜ يإلقا١َ بني ظٗطاِْٝٗ َٔ أدٌ ايػٝاس١ ٚايٓع١ٖ أٚ ..ٚاملٛن١ 

َٚا ْطاٙ َٔ تكطؾات بعض ؾبابٓا ٚؾتٝاتٓا يف يباغِٗ ٚسطناتِٗ !! تعًِ ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ 
ؾٝا هلل نِ َٔ ا٭خ٬م !! ٚتكًٝعاتِٗ َا ٖٛ إ٫ أثط َٔ آثاض نٝاع ٖصا املبسأ ايععِٝ 

ٚايكِٝ اٖتعت ؟ ٚنِ َٔ املباز٨ ٚايؿها٥ٌ ظايت ؟ ٚنِ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اغتٗني 
بٗا ؟  

ٚيعًِ اهلل دٌ د٬ي٘ غطٛض٠ ٖصٙ ايكه١ٝ دا٤ت ايٓكٛم ايؿطع١ٝ يف ايٓٗٞ عٔ 
ايتؿب٘ بايهؿاض ٭ٕ ايتؿب٘ بِٗ يف ايعاٖط ٜٛضخ َٛزتِٗ َٚػاٜطتِٗ َٚٛاؾكتِٗ ع٢ً 

ٜكٍٛ ق٢ً اهلل ..مما حيسخ ايتُٝع يف سٝا٠ املػًِ ٚجيعً٘ إَع١ ٜتبع نٌ ْاعل .. أؾعاهلِ 
" ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٜٚكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  " َٔ تؿب٘ بكّٛ ؾٗٛ َِٓٗ : " عًٝ٘ ٚغًِ  

                                                           
 ) ـ الدرر السنية 
/ 15) ـ الدرر السنية 
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يتتبعٔ غٓٔ َٔ نإ قبًهِ ؾربا ؾربا ٚشضاعا شضاعا ست٢ يٛ زخًٛا دشط نٓب 
"  ؾُٔ : " ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ؟ قاٍ : ٜا ضغٍٛ اهلل : قًٓا " تبعتُِٖٛ 
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 دور انغرب يف غرس أذَاب نّ يف أيتُا

 
يكس اغتطاع ايػطب إٔ ٜػطؽ يف ْؿٛؽ ؾ١٦ ق١ًًٝ ؾاش٠ َٔ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ؾكسٚا ٖصا 

أْ٘ ٫بس يهٌ َٔ ٜطغب إٔ ُٜعس َٔ املتٓٛضٜٔ .. أٚ خبت يف قًٛبِٗ..ا٭قٌ ايععِٝ 
إٔ ٜ٪َٔ بٓعطٜات٘ ٚأؾهاضٙ َٔ .. ايتكسَٝني ٜٚسؾع عٔ ْؿػ٘ ت١ُٗ ايطدع١ٝ ٚايتدًـ 

ٚاغتك٬هلا ا٫قتكازٟ ٚؽًكٗا َٔ ظًِ .ؼطٜط املطأ٠ املععّٛ َٚػاٚاتٗا بايطداٍ 
إٔ ٜ٪َٔ بٗا إمياْ٘ بٛدٛزٙ يف ٖصٙ اؿٝا٠ ، ٜٚ٪ٜسٖا ٚحياَٞ عٓٗا ؾُٝا ..ايطدٌ ٚأثطت٘ 

ٜهتب ٚخيطب ، ثِ ٜطٚدٗا يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ عػب َا أٚتٞ َٔ ١ُٖ ٚدطأ٠ َٚٓكب 
ٚداٙ ، ٚست٢ ٜٓدسع عا١َ املػًُني ، ٫ٚ ٜؿتهض أَطِٖ يف ؾإٔ محٌ املطأ٠ املػ١ًُ 

ع٢ً اقتؿا٤ املطأ٠ ا٭ٚضب١ٝ ٚاتباع املٓاٖر ا٫دتُاع١ٝ ايطا٥ذ١ عٓسِٖ ساٚيٛا ا٫ستٝاٍ يف 
 : إثبات سطنتِٗ ايهاي١ بٓكٛم ٚاغتٓباطات َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ نُا قاٍ اهلل تعاىل 

 ٜكٍٛ ق٢ً ؾأَا ايصٜٔ يف قًٛبِٗ ظٜؼ ؾٝتبعٕٛ َا تؿاب٘ َٓ٘ ابتػا٤ ايؿت١ٓ ٚابتػا٤ تأًٜٚ٘ 
إشا ضأٜتِ ايصٜٔ ٜتبعٕٛ َا تؿاب٘ َٓ٘ ؾأٚي٦و ايصٜٔ مس٢ اهلل : " اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  

ٌٖ تعطف َا ٜٗسّ : " ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ ٜٚكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  " ؾاسصضِٖٚ 
ٜٗسَ٘ ظي١ ايعامل ، ٚدساٍ املٓاؾل بايهتاب ، ٚسهِ ا٭١ُ٥ : ٫ ، قاٍ : اإلغ٬ّ ؟ قًت 

.  ضٚاٙ ايساضَٞ ٚقشش٘ ا٭يباْٞ " املهًني 
ٚإْٓا يٓسضى مجٝعا خطٛض٠ َا ٜسعٛ إيٝ٘ ايػطب ٚأشْاب٘، ٚاملطأ٠ املػ١ًُ يتسضى بجاقب 

ٚإ٫ نٝـ ٜتكٛض عاقٌ إٔ ٜػع٢ عسٚٙ يف إغعازٙ ..ْعطٖا َا ٜطاز بٗا َٔ أعسا٥ٗا 
!! نٝـ ٜتكٛض إٔ جيًبٛا يٓا اـري ايصٟ ُسطَٛٙ يف فتُعاتِٗ ؟!! ٚدًب اـري ي٘ ؟

 َا ٜٛز ايصٜٔ : ٜكٍٛ ايعًِٝ اـبري َبٝٓا تًو اؿكٝك١ اييت غابت عٔ باٍ ايهجرئٜ 
نؿطٚا َٔ أٌٖ ايهتاب ٫ٚ املؿطنني إٔ ٜٓعٍ عًٝهِ َٔ خري َٔ ضبهِ ٚاهلل خيتل 

 ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ :  ٜٚكٍٛ غبشاْ٘ بطمحت٘ َٔ ٜؿا٤ ٚاهلل شٚ ايؿهٌ ايععِٝ 
تتدصٚا بطا١ْ َٔ زْٚهِ ٫ ٜأيْٛهِ خبا٫ ٚزٚا َا عٓتِ قس بست ايبػها٤ َٔ أؾٛاِٖٗ 

  َٚا ؽؿٞ قسٚضِٖ أنرب قس بٝٓا يهِ اٯٜات إٕ نٓتِ تعكًٕٛ 
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 يكس ناْت أٍٚ ؾطاض٠ ُقسست يهطب ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ ٖٞ يف غؿٛض ْػا٤ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ 
ٚشيو يف أضض َكط سني بعح ..تٗا٣ٚ عٓسِٖ سادع ايٓؿط٠ َٔ ا٭عسا٤ يف قًٛبِٗ 

: ٚايٞ َكط قُس عًٞ باؾا ايبعٛخ إىل ؾطْػا يًتعًِ ، ٚنإ ؾِٝٗ ٚاعغ ايبعٛخ 
ٚبعس عٛزت٘ إىل َكط بصض ايبصض٠ ا٭ٚىل يًسع٠ٛ إىل ؼطٜط املطأ٠ ..ضؾاع١ ايطٗطاٟٚ 

املععّٛ ، ثِ تتابع ع٢ً ٖصا ايعٌُ عسز َٔ املؿتْٛني املػتػطبني َٚٔ ايهؿط٠ ايٓكاض٣ 
َٔ تؿهو ..ثِ ػطعت ا٭١َ َٔ دطا٤ ٖصٙ اؿطنات أيٛاْا َٔ املطاضا٠ ..اؿاقسٜٔ 

ٚنجط٠ ايؿٛاسـ ..ٚاْتؿاض يًذطمي١ ..ٚنٝاع غًٛنٞ..ٚام٬ٍ أخ٬قٞ ..أغطٟ 
ٚملا ناْت اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ٫ تعاٍ ؼاؾغ ..ٚاْتؿاض ا٭َطاض ايؿتان١ ..ٚايتٗٝر اؾٓػٞ ..

مل ٜػتطع ايػطب ٚأشْاب٘ إٔ ..ع٢ً نجري َٔ ا٭خ٬قٝات ايؿان١ً ٚايػًٛنٝات احملرت١َ
ٜكبًٛا ِٖٚ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ط١ًٝ عُطِٖ يف َػتٓكعات ايعؿٔ ٚايطش١ًٜ  ٚايؿذٛض ٚ 

حياؾغ ع٢ً اؿٝا٤ ..مل ٜػتطٝعٛا إٔ ٜكبًٛا فتُعا حياؾغ ع٢ً ايؿه١ًٝ ..اإلباس١ٝ  
٫ تكًٗا ..ٚدٖٛط٠ َه١ْٛٓ ..جيعٌ َٔ املطأ٠ زض٠ َك١ْٛ ..حياؾغ ع٢ً نطا١َ املطأ٠ ..

مل ..ؾٗٞ قؿٛظ١ ست٢ َٔ ايٓعطات اؾا٥ع١ ..عني ايطدٌ ا٭دٓيب عٓٗا ؾه٬ عٔ ٜسٙ 
ؾه٬ إٔ خيؿ٢ ٚخياف َٔ سهاض٠ اإلغ٬ّ ..ٜػتطع ايػطب إٔ ٜكبٌ َجٌ ٖصا ايٛنع 

ؾٗٛ ٜطٜس إٔ ٜعٌٜ ..اييت ٫ظايت آثاضٙ باق١ٝ َتُج١ً يف اؾ١ًُ يف تًو اؾعٜط٠ ٚهلل اؿُس 
ٚقس اْسثطت نٌ ..ٖصٙ ايبك١ٝ ايباق١ٝ ست٢ ٜهُٔ إٔ ايعامل نً٘ أقبض ؾع٬ ْعاَا ٚاسسا 

ٚيصيو ٜسعٛ ايػطب إىل نطٚض٠ بصٍ ..اؿهاضات اييت ؽايـ اؿهاض٠ املاز١ٜ ايػطب١ٝ 
يٝؼ ..َٔ خ٬ٍ خطٚز املطأ٠ ..اؾٗٛز ملػاعس٠ ايطاغبات يف ايتؿًت َٔ نٛابط ايؿطع 

٫ٚ إٔ تكٛز ايػٝاض٠ ..٫ٚ إٔ ؽًع سذابٗا عٔ ٚدٗٗا ..خطٚدٗا َٔ بٝتٗا ؾشػب 
إ٫ أِْٗ ..ٚإٕ ناْت ٖصٙ ظًُات بعهٗا ؾٛم بعض ..٫ٚ يف إجياز ايٓٛازٟ ايٓػا١ٝ٥ ..

إِْٗ ٜٗسؾٕٛ إىل املػاٚا٠ ايها١ًَ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ .. ٜٗسؾٕٛ إىل ؼكٝل أععِ َٔ شيو
ؾهٌ ٚاسس َٔ ..ز١ٜٝٓ ناْت أّ ادتُاع١ٝ ..ٚإيػا٤ مجٝع ايؿٛاضم بُٝٓٗا ٚؼطُٝٗا 

اؾٓػني شنطا نإ أّ أْج٢ سْط ٜؿعٌ َا ٜؿا٤ ، ٜٚرتى َا ٜؿا٤ ، ٫ غًطإ عًٝ٘ يسٜٔ ، 
٫ٚ أزب ٫ٚ خًل ، ٫ٚ غًط١ ، ست٢ ٚقًت أٚضب١ َٚٔ ٚضا٤ٖا َٔ ب٬ز ايهؿط إىل 

إِْٗ ٜٗسؾٕٛ إٔ تهٕٛ ..ٖصٙ اإلباس١ٝ ٚايتٗتو ، ٚقاضٚا َكسض ايٛبا٤ ا٭خ٬قٞ يًعامل 
ٚإؾباع ..اييت أقبشت َكسضا إلمنا٤ ثطٚاتِٗ ..ٖٓاى يف ايػطب ..املطأ٠ ٖٓا ناملطأ٠ ٖٓاى 
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َٚػابكات ًَهات اؾُاٍ يف ..ؾكس اغتػًٛا دػسٖا يؿتض بٝٛت ايسعاض٠ ..غطا٥عِٖ  
ٚع٢ً ايػًع ٚاملبٝعات ..ٚٚنعٛا قٛضٖٔ ع٢ً أغًؿ١ ايكشـ ٚاجمل٬ت ..ايعامل 

 ٚاهلل : ٜكٍٛ اهلل دٌ د٬ي٘ ..ٚاغتدسَٖٛا يف ا٭ؾ٬ّ ٚاملػًػ٬ت ٚايسعاٜات ..
  تكٍٛ ٜطٜس إٔ ٜتٛب عًٝهِ ٜٚطٜس ايصٜٔ ٜتبعٕٛ ايؿٗٛات إٔ متًٝٛا ٬َٝ ععُٝا 

يٝؼ ٖٓاى ططٜك١ هلسّ اإلغ٬ّ أقكط َػاؾ١ َٔ خطٚز  ) : (آْا ًَٝذإ  )ايكًٝب١ٝ 
ئ تػتكِٝ  ):  ٜٚكٍٛ د٬زغتٕٛ ض٥ٝؼ ٚظضا٤ إْهًرتا  (املطأ٠ املػ١ًُ غاؾط٠ َتربد١ 

ٜٚكٍٛ ايكؼ ظٚميط  (ساي١ ايؿطم َا مل ٜطؾع اؿذاب عٔ ٚد٘ املطأ٠ ٜٚػطٞ ب٘ ايكطإٓ 
إٔ ٫ ٜكٓطٛا إش  ): ايصٟ ْاقـ خط١ تٓكري ايعامل اإلغ٬َٞ ، ٜٚٛقٞ ايكػاٚغ١ قا٬٥ 

َٔ احملكل إٔ املػًُني قس منا يف قًٛبِٗ املٌٝ ايؿسٜس إىل عًّٛ ا٭ٚضبٝني ، ٚإىل ؼطٜط 
إٕ ايتأثري ايػطبٞ ايصٟ ٜعٗط يف نٌ اجملا٫ت : ) ٜكٍٛ ( دإ بٍٛ ضٚ ) ٖٚصا  (ْػا٥ِٗ 

، ٜٚكًب ضأغا ع٢ً عكب اجملتُع اإلغ٬َٞ ، ٫ ٜبسٚ يف د٤٬ أؾهٌ مما ٜبسٚ يف ؼطٜط  
عًٝٓا إٔ ْهػب املطأ٠ ؾؿٞ أٟ ّٜٛ َست إيٝٓا :  ٜٚكٍٛ ايٝٗٛز يف بطٚتٛن٫ٛتِٗ  (املطأ٠ 

ٚنأؽ ٚغا١ْٝ تؿع٬ٕ يف ؼطِٝ : ٚقاٍ آخط َٔ أيس أعسا٤ اإلغ٬ّ ..ٜسٖا ضعٓا ايكه١ٝ 
  ا٭١َ احملُس١ٜ أنجط مما ٜؿعً٘ أيـ َسؾع ؾأغطقٖٛا يف سب املاز٠ ٚايؿٗٛات 

 ٚزت طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهتاب يٛ ٜهًْٛهِ َٚا ٜهًٕٛ إ٫ : ٚقسم اهلل دٌ يف ع٬ٙ
 َا ٜٛز ايصٜٔ نؿطٚا َٔ أٌٖ ايهتاب ٫ٚ :  ٜٚكٍٛ اهلل تعاىل أْؿػِٗ َٚا ٜؿعطٕٚ 

املؿطنني إٔ ٜٓعٍ عًٝهِ َٔ خري َٔ ضبهِ ٚاهلل خيتل بطمحت٘ َٔ ٜؿا٤ ٚاهلل شٚ ايؿهٌ 
ٚيصيو ..تبني ظ٤٬ نٝسِٖ َٚا ٜرتبكٕٛ ب٘ يإلغ٬ّ ٚأتباع٘ .. ؾٗصٙ اٯٜاتايععِٝ 

دا٤ت آٜات نجري٠ يف ؼصٜط امل٪َٓني ِْٚٗٝٗ عٔ ا٫غتُاع يًهؿاض عا١َ ، ٚ٭ٌٖ ايهتاب 
 ٚئ تطن٢ : خاق١ ، أٚ طاعتِٗ أٚ اؽاشِٖ أٚيٝا٤ ، أٚ ايطنٕٛ إيِٝٗ ٜكٍٛ اهلل تعاىل 

عٓو ايٝٗٛز ٫ٚ ايٓكاض٣ ست٢ تتبع ًَتِٗ قٌ إٕ ٖس٣ اهلل ٖٛ اهلس٣ ٚي٦ٔ اتبعت 
 ٜٚكٍٛ اهلل تعاىل أٖٛا٤ِٖ بعس ايصٟ دا٤ى َٔ ايعًِ َايو َٔ اهلل َٔ ٚيٞ ٫ٚ ْكري 

                                                           
  29 رسالة إىل فتاة اإلسالم ص 

(  1/99) عودة احلجاب 
 .  8 أساليب العلمانيني يف تغريب ادلرأة ادلسلمة ص 
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 : ٜٜٔا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا إٕ تطٝعٛا ايصٜٔ نؿطٚا ٜطزٚنِ ع٢ً أعكابهِ ؾتٓكًبٛا خاغط  .
  بٌ اهلل َٛايهِ ٖٚٛ خري ايٓاقطٜٔ 

أؾس ٭ٕ اهلل تعاىل قاٍ يف ..بٌ إٕ أخص اؿصض َٔ املػتػطبني املٓاؾكني َٔ أبٓا٤ دًستٓا 
  ٭ٕ اؿطب َع أٚي٦و غاع١ أٚ أٜاّ ثِ تٓكهٞ  ِٖ ايعسٚ ؾاسصضِٖ : سكِٗ 

ٜٚعكبٗا ايٓكط ٚايعؿط ، أَا ٖ٪٤٫ ؾِٗ َعٓا قباسا َٚػا٤ ، ٜسيٕٛ ايعسٚ ع٢ً عٛضاتٓا 
، ٜٚرتبكٕٛ بٓا ايسٚا٥ط ٫ٚ ميهٓٓا َٓادعتِٗ ؛ إ٫ إِْٗ ٚهلل اؿُس ٜعتربٕٚ ؾ١٦ ؾاش٠ ٫ 

ًٜٚتعّ بؿطٜع١ ضب٘ بهٌ قٓاع١ ٚاعتعاظ ..ايصٟ ٜػاض ع٢ً سطَات٘ ..متجٌ اجملتُع احملاؾغ 
ٚيهٔ املكٝب١ إٔ ٖصٙ ايؿ١٦ ايؿاش٠ ايك١ًًٝ ٚيٮغـ ايؿسٜس قس أتٝشت هلا ٚغا٥ٌ ..

َٚهٓت َٔ ٚغا٥ٌ ايتٛدٝ٘ ٚايتأثري يف ا٭١َ ست٢ يٝدٌٝ يًطاقس إٔ ٖصٙ ..اإلع٬ّ 
ٚيهٔ نُا قاٍ اهلل ..ِٖٚ يف اؿكٝك١ ٫ ٜؿهًٕٛ ْػب١ يف املا١٥ ..ايؿ١٦ متجٌ قطاعا نبريا 

ٖٚاٖٛ  .  ٜطٜسٕٚ يٝطؿ٦ٛا ْٛض اهلل بأؾٛاِٖٗ ٚاهلل َتِ ْٛضٙ ٚيٛ نطٙ ايهاؾطٕٚ : تعاىل
املٛزٚزٟ ـ ضمح٘ اهلل ـ ٜكطر يف ٚدٛٙ ٖ٪٤٫ ا٭سطاض يف غٝاغاتِٗ ، ايعبٝس يف 

٫ٚ ْسضٟ أٟ ايكطإٓ أٚ اؿسٜح ُٜػتدطز َٓ٘ دٛاظ ٖصا ايُٓط  ): عكًٝاتِٗ قا٬٥ 
املتبصٍ َٔ اؿٝا٠ ؟ ٚإْهِ ـ ٜا إخٛإ ايتذسز ـ إٕ ؾا٤ أسسنِ إٔ ٜتبع غري غبٌٝ 

اإلغ٬ّ ؾ٬ٗ جيرت٨ ٜٚكطح بأْ٘ ٜطٜس إٔ ٜبػٞ ع٢ً اإلغ٬ّ ،ٚ ٜتؿًت َٔ ؾطا٥ع٘ ؟ 
٬ٖٚ ٜطبأ بٓؿػ٘ عٔ ٖصا ايٓؿام ايصَِٝ ٚاـٝا١ْ ايٛقش١ اييت تعٜٔ ي٘ إٔ ٜتبع عًٓا شيو 
ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ ، ٚشيو ايُٓط َٔ اؿٝا٠ ايصٟ حيطَ٘ اإلغ٬ّ ؾه٬ َٚٛنٛعا ثِ  
خيطٛ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف ٖصا ايػبٌٝ باغِ اتباع ايكطإٓ نٞ ٜٓدسع ب٘ ايٓاؽ ؾٝشػبٛا إٔ 

  . (خطٛات٘ ايتاي١ٝ َٛاؾك١ يًكطإٓ 
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 دور املُهزيني يف إفساد املرأج املسهًح
 

يكس تبني يٓا مما تكسّ  زٚض ايػطٔب يف ايكها٤ٔ ع٢ً ٖصا ايسٜٔ ٚشيو َٔ خ٬ٍ إجياز 
 ِِٗ َِٖ ٜٚتبٕٓٛ أططٚسات ٖٔا املععّٛ ..أشْإب هلِ حيًُٕٛ ؾهط َٚٔ خ٬ٍ املطأ٠ٔ ٚؼطٜط

ْٚبني أغايَٝبِٗ يف ..ٚغٓتشسخ اٯٕ عٔ زِٚض املٓٗعَني املتػطبني َٔ أبٓا٤ دًستٓا ..
ِٞ ق٢ً اهلل عًٝ٘  َٕ َأِقَشاُب ايٖٓٔب إؾػاز املطأ٠ٔ املػ١ًُٔ  ٜكٍٛ ُسَصَِٜؿ١ُ ضنٞ اهلل عٓ٘ َنا

 ٍَ ًَِت َشٔيَو ؟ َقا َِ َؾَع ٌَ ٔي ِٔ ايٖؿِط ٔقٝ ُ٘ َع َُٚنُِٓت َأِغَأُي ِٔ اِيَدِِٝط  ُ٘ َع ِٔ اٖتَك٢ : ٚغًِ   َِٜػَأُيَْٛ ََ
ََٚقَع ٔؾٞ اِيَدِِٝط  ضٚاٙ أمحس   .ايٖؿٖط 

ٌُ يتشكٝل َآضبِٗ  ٚمتطِٜط أؾهاِضِٖ يف اجملتُع ْصنط بعها َٓٗا مما ..هل٪٤٫ املؿػسٜٔ ٚغا٥
ِِٗ ٚاييت ضنعٚا عًٝٗا دَٗسِٖ..ٜػُض ب٘ املكاّ ٚأْؿكٛا عًٝٗا أَٛاَيِٗ ..ؾُٔ أبطِظ ٚغا٥ً

ٍَ غرِيِٖ ٚٚداَٖتِٗ  : ٚغدطٚا هلا أَٛا
ِّ املدتًؿ١  ـ1 ٌُ اإلع٬  ٜكٍٛ اهلل دٌ ..أّ َط١ٝ٥ غٛا٤ ناْت َػُٛع١ّ أّ َكط٠ّ٤ٚ .. ٚغا٥

 إٕ ايصٜٔ حيبٕٛ إٔ تؿٝع ايؿاسؿ١ يف ايصٜٔ آَٓٛا هلِ عصاب أيِٝ يف ايسْٝا د٬ي٘ 
يكس زأب اإلع٬ّ بٛغا٥ً٘ املدتًؿ١ ع٢ً تكٜٛط املؿاِٖٝ  ص19:ايٓٛض ط  ٚاٯخط٠ 

اإلغ١َٝ٬ اـاق١ باملطأ٠ تكٜٛطّا حيط َٔ قسضٖا، ٜٚٓتكل َٔ ق٬سٝتٗا، ٜٚؿهو يف 
قسضتٗا ع٢ً ا٫غتذاب١ ملتطًبات اؿٝا٠ ايعكط١ٜ،ٚحيكط َٔ ؾأْٗا ، ٜٚكٛض إٔ املطأ٠ 

يٝتعاٖط اإلع٬ّ بهٌ قٓٛات٘ بايسؾاع عٓٗا ! املػ١ًُ َٗه١َٛ اؿكٛم َٗٝه١ اؾٓاح
ٚإثاض٠ قهاٜا َؿتع١ً نهطٚض٠ ؼطٜطٖا َٔ ايكٝٛز َٚػاٚاتٗا .. ٚايبشح عٔ سكٛقٗا

باإلناؾ١ إىل إيكا٤ ؾبٗات سٍٛ أسهاّ إغ١َٝ٬ َع١ٓٝ ُتعضع يف سؼ املطأ٠ !! بايطدـاٍ
 انطًع اإلع٬ّ بسٚضٙ يف ؾؿٞ تعًِٝ املطأ٠ ٚعًُٗا! يرتاٖا عب٦ّا ثك٬ّٝ تت٢ُٓ اـ٬م َٓ٘

ؾاملطأ٠ املتؿطغ١ يؿ٪ٕٚ بٝتٗا ٚاؿسب ع٢ً بٓا٤ َؿّٗٛ خاط٧ عٔ قطاض املطأ٠ يف بٝتٗا؛ 
٫ .. ؾاعٌ َٚ٪ثط ا ايسٚض املٓعيٞ َٔ سهٛضأطؿاهلا ضعا١ّٜ ٚتعًُّٝا بهٌ َا ميجً٘ ٖص

ٚمل ٜتشسخ اإلع٬ّ عٔ اٯثاض اـطري٠ اييت دٓتٗا ا٭١َ َٔ خطٚز !! ُٜعرتف ب٘ إع٬َّٝا
ٚمل ٜعاجل ٖصا اـطط احملسم ..املطأ٠ يًعٌُ ٚٚنًٗا تطب١ٝ ا٭بٓا٤ يًدازَات ٚزٚض اؿها١ْ 



   حماية الفضيلة   

يؤسسح شثكح َىر اإلسالو  
www.islamlight.net 

  (10 )  

ٖٛض اإلع٬ّ قطاض املطأ٠ يف بٝتٗا بأْ٘ أزا٠ تعطٌٝ يطاقات املطأ٠ ..با٭١َ إع٬َٝا  َٚجًُا ق
زعا أٜهّا إىل نطٚض٠ ايتعًِٝ املطًل يًُطأ٠ َٚٓشٗا ؾطم ايتعًِٝ ..ٚععٍ هلا عٔ اجملتُع 

ِٖ إجياز غٌٝ ٖا٥ٌ َٔ اـطجيات ! ست٢ يف فا٫ت ٫ تتٓاغب َع طبٝعتٗا ا٭ْج١ٜٛ  َٚٔ َث
 ٜا أٜٗا ايٓيب قٌ : ٚ اؿذاب ايصٟ قاٍ اهلل ؾٝ٘ !! اي٬تٞ ٜطايدي بؿطم عٌُ 

٭ظٚادو ٚبٓاتو ْٚػا٤ امل٪َٓني ٜسْني عًٝٗٔ َٔ د٬بٝبٗٔ شيو أز٢ْ إٔ ٜعطؾٔ  ؾ٬ 
ٖٛضٙ ع٢ً أْ٘ عاز٠ ؾعب١ٝ ٜتٛاضخ ص59:ا٭سعاب  ط ٜ٪شٜٔ  َٚعه١ً ..ٖا ا٭دٝاٍ ق
قـ زٚض ٚمل ٟ! ٚض ٚايتعًُِ ٚا٫ضتكا٤ ١ٜٙ تكـ عا٥كّا يف ططٜل ٖصٙ املطأ٠ مٛ ائسكٝل

بٌ تطاٙ ٜسعٛ َباؾط٠ أٚ غري ! اإلع٬ّ عٓس تكٜٛط اؿذاب بٗصٙ ايكٛض٠ اـًؿ١ٝ ايطدع١ٝ
ثِ ..ٖٚصا غبٌٝ َٔ أق٣ٛ ٚأقكط غبٌ اَتٗإ املطأ٠ ..َباؾط٠ إىل ايتعطٟ ْٚبص اؿٝا٤ 

ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ٜسْسٕ اإلع٬ّ ! تعس٣ شيو إىل إٜصا٤ احملذبات تكطحيّا أٚ تًُٝشّا 
سٍٛ إعطا٤ املطأ٠ سطٜتٗا املػًٛب١ تتًٕٛ ٖصٙ ايسْس١ْ ٚتكبض ٖذ١ُ ؾطغ١ مياضغٗا 

اإلع٬ّ نس نجري َٔ احملذبات؛ نُا ٖٛ اؿاٍ َع ؾ١٦ ايتا٥بات اي٬تٞ أعط٢ اإلع٬ّ 
 ٓٔ ؾًٝؼ : أَا ايتعسز! ْؿػ٘ سل ايتشسخ ست٢ عٔ ْٛاٜأٖ َٚا تٓطٟٛ عًٝ٘ قًٛبٗ

تؿٓذ١ ٚعسا١ٝ٥ تعضع يف سؼ املطأ٠ ؾعٛضّا بإٔ ْا ػاٌٖ ططح اإلع٬ّ ي٘ بكٛض٠ ّبٛغع
ِْ ُف متط يًُؿانٌ ٚاٯثاض ا٫دتُاع١ٝ ضع عًٝٗا ٫ هلا؛ ٚشيو بعطن٘ املؼايتعسز سه

ٍِ ٖا٨ ٔٓ، ٍ َٔ قكل ايٓعاع بني ايعٚدات ٚنطا٨ايػ١٦ٝ يًتعسز بس٤ّا به ٔٓ ٚأظٚادٗ ضٖ
ٚاْتٗا٤ّا عا٫ت ايتٝ٘ ٚايهٝاع اييت ٜتعطض هلا أبٓا٤ ا٭ظٚاز املعِسزٜٔ ٚايصٜٔ ٜٓؿ٪ٕٚ 

بُٝٓا مياضؽ اإلع٬ّ ػٌُٝ ساي١ أٚي٦و ايصٜٔ ! بني عٛاقـ َٗٝب١ َٔ ايؿكا٤ ايعا٥ًٞ
ٜتبعٕٛ ضغباتِٗ بططم سٝٛا١ْٝ ٚؼػٝٓٗا؛ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ْتٝذتٗا غايبّا َا تهـٕٛ مج١ً 

ٚأَطانا ؾتان١ ٜٓكًٗا ايعْا٠ َٔ ! َٔ امطاؾات ٚضشا٥ٌ ٚمجٗٛضّا َٔ أطؿاٍ غري ؾطعٝني
!! ايطداٍ إىل ظٚداتِٗ ايطاٖطات ايعؿٝؿات 

بٌ تعس٣ ا٭َط إىل َا ٖٛ أععِ َٔ شيو بهجري ؛ عٓسَا ضاح املدطدٕٛ ٜٓتكٕٛ َٔ بٓات 
املػًُني ممٔ ترتاٚح أعُاضٖٔ بني ايجا١ْٝ ٚاؿاز١ٜ عؿط٠ أٚ تعٜس ق٬ًٝ ، َٚٔ أغط 

َػ١ًُ ٜٓتكْٛٗٔ يٝكسَٔ ايطقل ٚ ا٭ْاؾٝس ٚا٭غاْٞ ، ٖٚٔ يف أب٢ٗ اؿًٌ ٚأمجٌ 
ٚإٔ ..ٚقس أيبػٛا شيو ثٝابا تعاٖطٚا ؾٝٗا بايربا٠٤ ٚايٓكا٤ ٚايطٗط ٚايكؿا٤ .. اؾُاٍ 

ٚقس نؿـ اهلل  تعاىل يف غري َٛنع !!ٚأْتِ تعٕٓٛ ظٔ ايػ٤ٛ ..ٖصٙ َػاضح أطؿاٍ 
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ٜٚا تط٣ نٝـ  .. ٚإٕ ٜكٛيٛا تػُع يكٛهلِ :  زعٛاِٖ تًو ؾكاٍ دٌ يف ع٬ٙ 
!! ؟ إىل أٜٔ غتتذ٘ إٕ مل تتساضنٗا عٓا١ٜ اهلل ٚضمحت٘ !غٝهٕٛ ساٍ ٖصٙ ايؿتا٠ إشا نربت 

ِٚ : " ٜكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ   ٘ٔ َأ ِٚ َُِٜٓكَطأْ ٘ٔ َأ َِٛزأْ َٗ ُٜ ُٙ َٛا ُِٛيٕٛز َُٜٛيُس َع٢ًَ اِئؿِطَط٠ٔ َؾَأَب ََ  ٌٗ ُن
  ٔ٘ َُِذَػأْ  ضٚاٙ ايبداضٟ " ُٜ

ٜٚٓؿأ ْاؾ٧ ايؿتٝإ ؾٝٓا    ع٢ً َا نإ عٛزٙ أبٛٙ 
إٕ ايرباَر املٛد١ٗ يًُطأ٠ املػ١ًُ عرب ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ  ٫ تعهؼ قِٝ اجملتُع املػًِ 

ٖٚز؛ بٌ تهطؽ منٛشز املطأ٠ ايػطب١ٝ ٚتعٗطٙ بكٛض٠ تطغذ يف ا٭شٖإ  ايصٟ تعٗط ؾٝ٘ ٚتط
إٕ ايرتنٝع يف  ): تكٍٛ إسس٣ املتدككات يف زضاغ١ هلا !! ع٢ً أْ٘ ٖٛ ايُٓٛشز ايكس٠ٚ

ٖصٙ اجمل٬ت َٓكب ع٢ً ايُٓاشز ايػطب١ٝ يًُطأ٠ ٜٚطٚز ايكِٝ ا٫غت٬ٗن١ٝ ايػطب١ٝ َٔ 
إىل آخط َا ..نا٭ظٜا٤ ٚاملهٝاز ٚايعطٛض : خ٬ٍ املٛاز اإلع١َٝ٬ ٚاإلع٬ْات اييت تكسَٗا 

ٖٚصا ايتهطٜؼ نإ غببّا طبٝعّٝا َٚباؾطّا ملا ْطاٙ َٔ تػري  (شنطت٘ ٖصٙ ايسضاغ١ امل١ُٗ 
دا٤ يف تكطٜط يًْٝٛػهٛ ـ ٖٚٞ َٓع١ُ غطب١ٝ ..يف غًٛى بعض ْػا٤ املػًُني ٚؾتٝاتِٗ 

إٕ إزخاٍ ٚغا٥ٌ إع٬ّ دسٜس٠ ٚغاق١ ايتًؿعٜٕٛ يف ):تسعٛ إىل ايتػطٜب ـ قٛهلِ
اجملتُعات ايتكًٝس١ٜ أز٣ إىل ظععع١ عازات تطدع إىل ٦َات ايػٓني ٚمماضغات سهاض١ٜ 

اْعط إىل تًٌٗٗ سادع ايٓؿط٠ َٔ ايهؿاض ..ٚقسقو ٖٚٛ نصٚب  . (نطغٗا ايعَٔ 
ٖٔ : " يٝكبض َهاْ٘ قاناتِٗ ٚاتباع عازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ ٜكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ   َيَتِتَبُع

ًَِٓا  ِِ ،ُق ُٖ ُُٛ ِٛ َزَخًُٛا ُدِشَط َنٍب َتٔبِعُت َٚٔشَضاّعا ٔبٔصَضاٍع َسٖت٢ َي ِِ ٔؾِبّطا ٔؾِبّطا  ًَُه َٕ َقِب ِٔ َنا ََ  َٔ َغَٓ
 ٍَ َٚايَٖٓكاَض٣ َقا ُُٗٛز  ٘ٔ اِيَٝ ًَ ٍَ اي ِٔ : َٜا َضُغٛ َُ  "َؾ

 ـ َٚٔ ٚغا٥ًِٗ ؼٌٜٛ املعطن١ َٔ أْٗا سطب ع٢ً اإلغ٬ّ إىل أْٗا سطب نس 2
٭ِْٗ ٜسضنٕٛ إٔ اجملتُع ٫ ٜطٜس إ٫ اإلغ٬ّ ـ ٚهلل اؿُس ـ ؾشٛيٛا ايعازات ٚايتكايٝس 

بععُِٗ إٔ َا عًٝ٘ ايٓاُؽ َا ٖٞ إ٫ عازات ٚتكايٝس ِٖٚ ٫ ٜككسٕٚ بصيو .. املعطن١
 ٫ٚ تًبػٛا اؿل بايباطٌ : ٜكٍٛ اهلل دٌ يف ع٬ٙ ..إ٫ اإلغ٬ّ ٚاإلغ٬ّ ؾشػب 

                                                           
.  من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه  (1385) ـ أخرجه البخاري ورقمه 

.   للشيخ بشر البشر ـ حفظه اهلل ـ 41-40أساليب العلمانيني يف تغريب ادلرأة ادلسلمة ص :  ـ أنظر 
 .  338 ـ أصوات متعددة ص 

.  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه   (7320)  ـ أخرجه البخاري ورقمه 
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ٖٚصا ؼصٜط َٔ اهلل تعاىل هلِ َٔ إٔ  ص42: ايبكط٠ ط ٚتهتُٛا اؿل ٚأْتِ تعًُٕٛ 
ًٜبػٛا ، أٟ خيًطٛا اؿل بايباطٌ ست٢ ٜؿتب٘ ع٢ً عٛاّ ايٓاؽ ، ٚشيو إٔ أنجط 

ايه٫٬ت ٫ تطٚز ع٢ً ايٓاؽ ٜٚتؿاقِ ؾطٖا إ٫ بػبب ٖصا اـًط ايصٟ ٜهٝع ب٘ ٚد٘ 
عًٝٓا إشّا ؼطٜط املطأ٠ َٔ نجري َٔ قٝٛز ايعازات ٚايتكايٝس ،  )): ٜكٍٛ أسسِٖ .. اؿل  

ٚع٢ً …ٚنجري َٓٗا ٫ أقٌ ؾطعٞ هلا ، بٌ دا٤تٓا َٔ عٗٛز ايػ٬دك١ ٚايعجُاْٝني 
ٜٚتبان٢ !! ؾٌٗ اؿذاب عاز٠ ؟ .  (( …غبٌٝ املجاٍ ؾإٕ نؿـ ايٛد٘ َػأي١ خ٬ؾ١ٝ 

ضمبا ٜكعب عًٝٓا اإلقطاض )): أسس ايطاؾه١ ع٢ً ٚنع املطأ٠ يف اجملتُع اإلغ٬َٞ ؾٝكٍٛ 
: )) ٚقاٍ ( .(بإٔ ٚنع ايٓػا٤ يف فتُعٓا ٫ ٜطابل املعاٜري اييت ٜتؿل عًٝٗا ايعك٤٬ 

ٚأظٔ إٔ نجريّا مما ٜهتب أٚ ٜكاٍ يف عسز َٔ اجملتُعات اإلغ١َٝ٬ سٍٛ سكٛم املطأ٠ يف 
 ٚقس تبني يٓا إٔ ايطاؾه١ أعسا٤ ( (اإلغ٬ّ يٝؼ غ٣ٛ تربٜط ؿطَاْٗا َٔ ٖصٙ اؿكٛم 

!! يإلغ٬ّ َٔ قسِٜ ايعَإ ؾهٝـ إشا ادتُع ضؾض ْٚؿام ؟
 ـ َٚٔ ٚغا٥ًِٗ ايعذٝب١ إٔ نجريّا َٔ َطايبِٗ تػًـ عطقِٗ ع٢ً خكٛق١ٝ املطأ٠  3

 ٚإشا قٌٝ هلِ ٫ تؿػسٚا يف ا٭ضض قايٛا :  ، نُا قاٍ تعاىل ٚعسّ تعطٜهٗا يًطداٍ
ص 12-11: ايبكط٠  ط إ٫ إِْٗ ِٖ املؿػسٕٚ ٚيهٔ ٫ ٜؿعطٕٚ . إمنا مٔ َكًشٕٛ 

سسام يف قشٝؿ١ ايّٝٛ ، اقطاز يف غٓاضت٘  )): َٚٔ شيو َا شنطٙ أسسِٖ سٝح قاٍ 
ٚاييت ٜهٕٛ  ((َهاتب اإلؾطاف ايرتبٟٛ بإزاضات تعًِٝ ايبٓات ))٬َسع١ خل بٗا 

َععِ نٛازضٖا َٔ ايطداٍ ايصٜٔ ٜتابعٕٛ ٜٚؿطؾٕٛ ع٢ً َساضؽ ايبٓات إؾطاؾّا َباؾطّا 
، ٚعسز َٔ املعًُات ٚاإلزاضٜات جيسٕ إسطادّا ، خاق١ إشا تعًل ا٭َط بايتكاضٜط ايطب١ٝ 

 ((ِٖ  ))ٖٚٔ زا٥ُات ا٫تكاٍ بـ  (زقٝك١ ٚخاق١ دسّا  )اـاق١ بٗٔ ، ٭ْٗا 
: ٖٚصٙ إؾاض٠ أخط٣ ْطؾعٗا يٛىل ا٭َط تصنريّا مبا ططسٓاٙ عٔ !! ي٬غتؿػاض أٚ ايتعكٝب 

: َٔ ٜتٛىل اإلؾطاف ٚإزاض٠ ا٭دٗع٠ ٚاإلزاضات اييت تعٌُ بٗا املطأ٠ ٚؽكٗا ، َجٌ 
ْػٞ إٔ ٜٛد٘ سسٜج٘ إىل املػتؿؿٝات ..ْٚػٞ ٖصا املتبانٞ . ( (تعًِٝ ايبٓات 

ٚإىل اإلع٬ّ املط٥ٞ ٚاملػُٛع َٚا ؾٝ٘ َٔ خًط يًطداٍ ..ٚايكطاعات اييت تطدع إيٝٗا 

                                                           
 .هـ 1/1/1420 يف 11921 عكاظ عدد  ـ 
 .هـ 4/1/1420 يف 11924عكاظ  ـ 
 . هـ 20/6/1420يف  (15777) البالد عدد  ـ 
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ؾٗصا يٝؼ ؾٝ٘ سطز ، إمنا اؿطز إٔ ٜكطأ ايتكاضٜط َٛظؿٛ ايط٥اغ١ ايعا١َ يتعًِٝ !! بايٓػا٤ 
ٖٚصٙ ٚاسس٠ نُٔ مح١ً إع١َٝ٬ ؾطغ١ متاضؽ نس ايط٥اغ١ ايعا١َ يتعًِٝ . ايبٓات 

ٚقس ..ايبٓات  عرب املكاي١ ٚايطغِ ايػاخط ، ٚست٢ املؿاٖس ايتُج١ًٝٝ يف ايؿاؾ١ ايؿه١ٝ
: ؾطم ٖ٪٤٫  بٗصٙ ايط٥اغ١ ، ٚأقبشت ؾٛن١ يف سًٛقِٗ ، ٚقسم ايؿاعط ايكا٥ٌ 

أختاٙ نٝـ ظٓٓت إٔ َعطبسّا     ٜػع٢ مب٪١َٓ ٭َـط غاّ ؟ 
قس ٜسع٢ َع٢ٓ ايعؿاف كازع     ٜٚكٛؽ ؾًػؿ١ ا٭َإ سطاَٞ 

ٚاملطايب١  ـ َٚٔ ٚغا٥ًِٗ  قاٚي١ ْؿط ا٫خت٬ط يف اجملتُع ٚتعٜٛس ض١ٜ٩ ايٓاؽ ي٘ 4
ٚايهطب ع٢ً ..بإيػا٤ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ّٜٛ يًطداٍ ٚآخط يًٓػا٤ يف أَانٔ ايٓع١ٖ ٚمٖٛا

ٜكٍٛ ايؿٝذ بهط ..ٖصا ايٛتط َٔ خ٬ٍ املؿاٖس ايػاخط٠ يف ايتًؿاظ ٚايهتاب١ يف ايكشـ
ٚقس تًطؿٛا يف املهٝس٠ ، ؾبس٩ٚا بٛنع يب١ٓ ا٫خت٬ط بني اؾٓػني يف ضٜاض  ): أبٛ ظٜس 

ا٭طؿاٍ ، ٚبطاَر ا٭طؿاٍ يف ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ، ٚضنٔ ايتعاضف بني ا٭طؿاٍ ، ٚتكسِٜ 
طاقات ـ ٚيٝؼ باقات ـ ايعٖٛض َٔ اؾٓػني يف ا٫ستؿا٫ت ، ٖٚهصا ُٜدرتم اؿذاب ، 

 اْعط إىل (!! ٜٚ٪غؼ ا٫خت٬ط ، مبجٌ ٖصٙ ايبساٜات اييت ٜػتػًٗٗا نجري َٔ ايٓاؽ 
 ٚايطريإ ٚاؿسا٥ل ٚاملٗطداْات ٚمٖٛا ، ا٫خت٬ط يف املطاعِ ايعا١ًٝ٥  ٚاملػتؿؿٝات

٫ ضٜب إٔ متهني ايٓػا٤ َٔ اخت٬طٗٔ بايطداٍ ، أقٌ  ): قاٍ ابٔ ايكِٝ ـ ضمح٘ اهلل ـ 
نٌ ب١ًٝ ٚؾط ، ٖٚٛ َٔ أععِ أغباب ْعٍٚ ايعكٛبات ايعا١َ ، نُا أْ٘ َٔ أغباب ؾػاز 

أَٛض ايعا١َ ٚاـاق١ ، ٚاخت٬ط ايطداٍ بايٓػا٤ غبب يهجط٠ ايؿٛاسـ ٚايعْا ، ٖٚٛ 
   (َٔ أغباب املٛت ايعاّ ، ٚايطٛاعني املتك١ً 

 ـ َٚٔ ٚغا٥ًِٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭قٛاٍ املطدٛس١ َٔ ؾتا٣ٚ ايعًُا٤ اييت تٛاؾل 5
يتُطٜط أٖساؾِٗ يف اجملتُع املػًِ ايصٟ ٫ ٜجل إ٫ يف ن٬ّ ايعًُا٤ ، ٚؾ٢ شيو أٖٛا٤ِٖ 

إٕ نجريّا َٔ زٍٚ ايعامل اإلغ٬َٞ قس غبكٓا يف ايٛقٍٛ إىل سًٍٛ  )): ٜكٍٛ أسسِٖ 
دصض١ٜ يف َػأي١ اؿذاب ٚنؿـ ايٛد٘ َٚٝازٜٔ عٌُ املطأ٠ ٚقٝازتٗا يًػٝاض٠ ، ٫ٚ 

أض٣ بأغّا َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ػاضب اٯخطٜٔ ، ٚا٭خص مبا ٖٛ َكٓع ٚؾ٢ سهِ املٓطل 

                                                           
 .  9 حراسة الفضيلة ص 
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ٜكٍٛ !! ٚعكً٘  ٖٛ ..ؾٗٛ إشٕ ئ ٜأخص بهٌ ؾ٤ٞ بٌ عسٚز َٓطك٘ ٖٛ . ( (ٚاملعكٍٛ 
  إٕ ٜتبعٕٛ إ٫ ايعٔ َٚا ت٣ٛٗ ا٭ْؿؼ ٚيكس دا٤ِٖ َٔ ضبِٗ اهلس٣ : اهلل غبشاْ٘ 

 أؾت٪َٕٓٛ ببعض ايهتاب ٚتهؿطٕٚ ببعض ؾُا دعا٤ : ٚاهلل تعاىل ٜكٍٛ  ص23:ايٓذِ ط
َٔ ٜؿعٌ شيو َٓهِ إ٫ خعٟ يف اؿٝا٠ ايسْٝا ّٜٚٛ ايكٝا١َ ٜطزٕٚ إىل أؾس ايعصاب َٚا 

ٚيف ٖصا تٗسٜس هلِ ٚؾُٝع أ١َ قُس ق٢ً اهلل  ص85:ايبكط٠ط اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛ 
عًٝ٘ ٚغًِ  َٔ غًٛى ٖصٙ املػايو املٓشطؾ١ مبعاًَتِٗ نتاب اهلل ٚؾل أٖٛا٥ِٗ ، 

ٜ٪َٕٓٛ مبا ٜٓاغبِٗ ٜٚٛاؾل أٖٛا٤ِٖ َٚكاؿِٗ ايؿدك١ٝ ، ؾٝعًُٕٛ ب٘ ٜٚٓؿصْٚ٘ ، 
 ..ٜٚططسٕٛ َا غٛاٙ ، نأْ٘ يٝؼ َٔ ٚسٞ اهلل يف ؾ٤ٞ 

َا  )): ٚؾ٢ شيو تكٍٛ إسس٣ ايهاتبات  :  ـ َٚٔ ٚغا٥ًِٗ املطايب١ بايٓٛازٟ ايٓػا6١ٝ٥
ظايت ايٓٛازٟ ايٓػا١ٝ٥ يف ططٜل ايبسا١ٜ ، سٝح تعتُس ع٢ً ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ اييت 

متاضغٗا ايػٝسات إلْكام أٚظاْٗٔ ، إ٫ إٔ ايبعض َٓٗا أزخًت خسَات دسٜس٠ ، َجٌ 
اؿُاَات ايرتن١ٝ ٚضٜان١ ايػباس١ ٚيعب١ ايتٓؼ ا٭ضنٞ  ٚغريٖا، ٚيهٔ أعتكس إٔ َجٌ 

ٖصٙ ايٓٛازٟ غتهٕٛ أنجط تطٛضّا يف املػتكبٌ ، عٝح تتٝض يًعسٜس َٔ ايؿابات 
ٚايػٝسات َعاٚي١ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ َجٌ نط٠ ايػ١ً أٚ نط٠ ايكسّ،ٚئ تػتػطب إٔ 

 أَا ٖصٙ ايٓٛازٟ ؾإْٗا ((تهٕٛ ٖٓاى بعض املػابكات ٚايسٚضٜات بني ٖصٙ ايٓٛازٟ 
تٓطٟٛ ؼت يٛا٤ املػتؿؿٝات اـاق١ ٚايؿٓازم ٚقايْٛات ايتذٌُٝ ٚاؾُعٝات 

.   ايٓػا١ٝ٥ 
 تهطٗس املطأ٠ ٫ٚ  ـ َٚٔ أغايٝبِٗ أِْٗ اغتػًٛا ٚدٛز عازات ٚتكايٝس يف اجملتُع7

تعطٝٗا سكٗا نعًِ ايعٚدات ٚعسّ ايعسٍ بٝٓٗٔ ، أٚ عسّ إعطا٥ٗٔ سكٗٔ َٔ املرياخ 
، أٚ اغتػ٬ٍ بعض ا٭ظٚاز ٭َٛاٍ ظٚداتِٗ أٚ ايتػايٞ يف املٗٛض ، ؾٓؿجٛا َٔ خ٬هلا 

ٚاإلغ٬ّ َٔ ٖصٙ ايتكطؾات ايؿطز١ٜ بط٨ ..مسَِٛٗ ، ٚٚدٗٛا غٗاَِٗ مٛ اإلغ٬ّ 
.  نربا٠٤ ايص٥ب َٔ زّ ٜٛغـ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ 

                                                           
 .هـ 17/1/1420يف  ( 9713 ) اجلزيرة عدد  ـ 

( .  2/224)صفوة اآلثار وادلفاهيم :   ـ انظر 
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 ٚشيو َٔ خ٬ٍ تكٜٛط ايػٝٛض : ـ َٚٔ أغايٝبِٗ قاٚي١ قتٌ ايػري٠ يف قًٛب ايٓاؽ 8
نُا ٜكٛض ايطدٌ قًٌٝ ايػري٠  أٚ !!ٚغري َٛانب يًكطٕ ايعؿطٜٔ ..بأْ٘ ضدٌ ضدعٞ 

عسميٗا َٔ خ٬ٍ املؿاٖس ايتًؿاظ١ٜ  بأْ٘ ضدٌ َتشهط ؾٝ٪ت٢ ب٘  َج٬ ع٢ً ايؿاط٧ ٚقس 
بٌ !! دًؼ ٖٛ ٚظٚدت٘ املتربد١ أَاّ ايٓاؽ ٚقس دًػا ٜتهاسهإ ٜٚتٓا٫ٕٚ ايؿاٟ 
ٜعٛز : تعس٣ ا٭َط إىل إٔ تهٕٛ ايػري٠ ٖٞ ايٛأز اؾسٜس يف ٖصا ايكطٕ ؾٝكٍٛ أسسِٖ 

ايػري٠ ٚعسّ ايجك١ ٚتكايٝس اجملتُع ..ٚأز ايبٓات ..ٜٚٓتؿط بعس أنجط َٔ أضبع١ عؿط قطْا 
َاشا :  ٚتكٍٛ إسس٣ ايهاتبات َٔ عٝٛب ايعٚز ايعطبٞ ايػري٠ :  ٜٚكٍٛ أسسِٖ !!

ايؿه١ًٝ ٚايهطا١َ تعرتنإ :  ٜٚكٍٛ آخط !!!ٖصا ايطدٌ قسٜكٞ : يٛ قايت اَطأ٠ 
 أٟ لاح ٖصا ايصٟ ٜككسٕٚ ؟ ٚأٟ َػري٠ تًو اييت ٜطٜسٕٚ ؟ إْٗا (َػري٠ ايٓذاح 

َََع !!  ٚايسٜاث١ ٚق١ً اؿٝا٤ ..َػري٠ ايؿشـ ٚاـٓا  ِٛ َضَأُِٜت َضُدًّا  ُٔ ُعَباَز٠َ َي ٜكٍٛ َغِعُس ِب
 ٍَ ٖٞ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ   َؾَكا ًََؼ َشٔيَو ايٖٓٔب َُِكَؿٍض َؾَب ـٔ َغَِٝط  ُ٘ ٔبايٖػِٝ ََِطَأٔتٞ َيَهَطِبُت :" ا

 َِٞٓٔ ُ٘ َأِغَُٝط  ًَ َٚاي  ُ٘ ِٓ َٔ ِٔ َغَِٝط٠ٔ َغِعٕس َيَأَْا َأِغَُٝط  َٔ  َٕ   ضٚاٙ ايبداضٟ " َأَتِعَذُبٛ
طايبت  )): ٜكٍٛ أسسِٖ  :  ـ َٚٔ أغايٝبِٗ أٜها قاٚي١ تػٝري املٓاٖر ٚايعبح بٗا9

ّٜٛ أَؼ بإيػا٤ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ اؿاي١ٝ بايٓػب١ يًبٓني ٚايبٓات ست٢ ْتُهٔ َٔ تٛؾري 
ثِ ٚقـ املٓاٖر اؿاي١ٝ يف ْؿؼ املكاٍ ..((ايب١٦ٝ ايع١ًُٝ ايكاؿ١ ٫نتؿاف املٛاٖب 

َٚٔ أبطظ ايعٝٛب اييت ٫ جيب  : )) (" 1"أظ١َ ٖصا اؾٌٝ  )ٚقاٍ يف عٓٛإ ! بأْٗا عك١ُٝ 
تأثريات ايتعًِٝ ايتكًٝسٟ ع٢ً تهٜٛٔ : ثاّْٝا …: إٔ ْٓهطٖا ٚمٔ ْتأٌَ سٝاتٓا 

( .  (ايؿدك١ٝ
َٚٔ خ٬ٍ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٜػتطٝعٕٛ ؾتض ؽككات ٫ تٓاغب املطأ٠ ٚبايتايٞ إجياز 

غٌٝ ٖا٥ٌ َٔ اـطجيات ٫ ٜهٕٛ هلٔ فاٍ يًعٌُ ؾٝشتاز إىل ؾتض فا٫ت تتٓاغب َع 

                                                           
.  هـ 1421شهر شوال لعام  (32)جملة قطوف عدد :   ـ انظر

( .  510)  ـ جملة سيديت عدد 
( .  58)  ـ جملة كل الناس عدد 

( .  81) ـ جملة احلسناء  عدد 
( .  6846)  ـ ورقمه 
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ٖصٙ ايتدككات اؾسٜس٠ اييت ٖٞ مم٠٤ًٛ بايطداٍ ، أٚ بإقطاض َٓاٖر بعٝس٠ نٌ ايبعس 
. عٔ َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ تسضٜؼ املطأ٠ املػ١ًُ

:  ا٫ٖتُاّ بعٌُ املطأ٠ َٚؿاضنتٗا يف مجٝع املٝازٜٔ :  ـ َٚٔ أغايٝبِٗ أٜها 10
املطأ٠ ْكـ اجملتُع ، ْكـ ا٫قتكاز ، ْكـ قازض ع٢ً  ): ٚيف شيو ٜكٍٛ أسسِٖ 

ُٓؿّا ، ْكـ ترتنع ٚتتعاٜس  ايعٌُ ٚايعطا٤ ْكـ ْسؾع مثّٓا باٖعّا إشا ظٌ َعط٬ّ َٚٗ
ؾٝ٘ َعس٫ت ايبطاي١ مما ٜٓصض بٛنع قس ٜتشٍٛ إىل َؿه١ً ادتُاع١ٝ إشا مل ْتساضى ا٭َط 

إِْٗ ٜتصضعٕٛ مبؿاضن١ املطأ٠ يف ايعٌُ خؿ١ٝ ايؿكط ٚاؿاي١ ا٫قتكاز١ٜ َٚكًش١ .(( 
 ايؿٝطإ ٜعسنِ ايؿكط ٜٚأَطنِ بايؿشؿا٤ ٚاهلل :ٚقسم اهلل تعاىل إش ٜكٍٛ .. ايٛطٔ

  يكس تٓاغ٢ اـبري ا٫قتكازٟ إٔ املؿه١ً ٜعسنِ َػؿط٠ َٓ٘ ٚؾه٬ّ ٚاهلل ٚاغع عًِٝ 
يٝػت يف عسّ عٌُ املطأ٠ ، بٌ إٕ شيو ٜعٜسٖا تعكٝسّا ، سٝح اْتؿطت ايبطاي١ بني 

ايؿباب مما ٜٓصض مبؿانٌ ادتُاع١ٝ ٚأ١َٝٓ بػبب بطاي١ ايطداٍ ، ٚيٝؼ ايٓػا٤ ، سٝح 
إْٗٔ َهؿ٫ٛت يف ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ ٚهلل اؿُس ، يهٔ ٖ٪٤٫ ٫ ٜٗتُٕٛ ٫ْتؿاض 

ايبطاي١ بني ايطداٍ بٌ ٖادػِٗ ايٛسٝس ٖٛ إخطاز املطأ٠ َٔ بٝتٗا متٗٝسّا إلؾػازٖا سٝح 
  .زعا أسسِٖ إىل تكسِٜ ايٓػا٤ يف ايعٌُ ع٢ً ايطداٍ 

اتباع غٝاغ١ ؾطض ا٭َط ايٛاقع ٚإسطاز اجملتُع ٚا٭دٗع٠ املػ٪ٚي١   ـ َٚٔ أغايٝب11ِٗ
 ٚشيو نؿتض زضاغات ٫ ُتٓاغب ، نسضاغات املػطح ؾإشا ؽطز ؾٝٗا أعساز َٓاغب١ ؾٝ٘

ٚأسٝاْا تؿتض ؽككات عاي١ٝ ، ٫ٚ ٜٛدس . أخصٕ باملطايب١ بإٔ ٜٛدس هلٔ قٌ َٓاغب 
َٔ ٜؿطف ع٢ً ايسضاغ١ يًُادػتري أٚ ايسنتٛضاٙ إ٫ َٔ ايطداٍ ، َع إٔ املاز٠ تتطًب 

. َؿاضن١ َٚؿاٖس٠ يف املعٌُ 
 يكس اؽص ا٭عسا٤ ٖصا ايباب َٛؾا ملا ٜطٜسٕٚ ؾكس :تعًِٝ املطأ٠  َٚٔ أغايٝبِٗ  ـ 12

اغتػًٛا ْكٛم اإلغ٬ّ يف اؿح ع٢ً ايعًِ ؾذعًٛا َٓاٖر ايٓػا٤ نُٓاٖر ايطداٍ ٫ 
ؾطم ، َٚطاسٌ ايٓػا٤ يف ايتعًِٝ نُطاسٌ ايطداٍ ، ست٢ ضأٜٓا َٔ ٜٓؿ٧ قػُا يسضاغ١ 

. ايؿٕٓٛ املػطس١ٝ ايٓػا١ٝ٥ يف قػِ اإلع٬ّ يف بعض ايهًٝات 

                                                           
  .هـ7/1/1420 في 11927 عكاظ  ـ
  .هـ14/1/1420 في 11267 الرياض ـ 
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إٕ ٖٓاى قسضا َٔ ايعًِ ٜتػا٣ٚ ؾٝ٘ ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٖٚٛ ايعًِ ايٛادب يتكشٝض 
ايعكٝس٠ ٚايعباز٠ ٚايػًٛى ٚيهٔ جيب إٔ ٜهٕٛ يًٓػا٤ َٓاٖر تٓاغب زٚضٖٔ يف اؿٝا٠ ، 

أٜٔ املٓاٖر اييت تسضؽ يبٓاتٓا سكٛم . نُا إٔ يًطداٍ َٓاٖر تٓاغب زٚضِٖ يف اؿٝا٠ 
املطأ٠ يف اإلغ٬ّ ،ٚتسؾع ؾبٗات املػطنني املٓا٥ٚني ؟ أٜٔ املٓاٖر اييت تؿكٌ ايكٍٛ يف 

أٜٔ املٓاٖر اييت تعُل ايك١ً بني املطأ٠ ٚبٝتٗا ٚتهع٘ يف . ٚظٝؿ١ ايعٚد١ٝ ٚا٭١ََٛ 
قٛضت٘ ايكشٝش١ ٫ نُا ٜكٛضٙ أعسا٤ اإلغ٬ّ ؟ أٜٔ املٓاٖر اييت تعًِ املطأ٠ نٝـ 

تتعاٌَ َع أبٓا٥ٗا ، ٚأْٛاع ا٭َطاض اييت تعرتِٜٗ ٚبعض أْٛاع ايع٬ز ؟ املطأ٠ َٛد٘ 
إٕ : َٚطب ؾأٜٔ َا خيسّ ٖصا اهلسف َٔ غطؽ سب ا٫ط٬ع ٚايكطا٠٤ ؟ أْا ٫ أقٍٛ 

إْٗا مل تٌٓ ايكسض ايهايف ، َٚٓاٖر : ٖصٙ ا٭َٛض ُأًُٖت نًٗا بايه١ًٝ ، ٚيهٓين أقٍٛ
 .ايٓػا٤ نُٓاٖر ايطداٍ ، إ٫ ايٓازض ٚايٓازض ٫ سهِ ي٘ 

ٚإمنا  ..ٖصٙ بعض أغايٝبِٗ ٚسًِٝٗ اييت ٜػتدسَْٛٗا يٓؿط ايطش١ًٜ ٚقل ايؿه١ًٝ
٭ِْٗ ؾ١٦ ق١ًًٝ ٫ ٜػتطٝعٕٛ املٛاد١ٗ خٛؾا َٔ غهب١ اجملتُع ..غًهٛا ٖصٙ املػايو 

ايصٟ قًض ب٘ ساٍ غًـ ا٭١َ ست٢ ..ايصٟ ٫ ٜطٜس إ٫ اإلغ٬ّ ٚاإلغ٬ّ ؾشػب  
ٖٔ ٖ٪٤٫ ست٢ خيازعٛا ا٭١َ .. ٚؾتشٛا ا٭َكاض ..قازٚا ايعامل  ٫ٚ ٜؿتهض أَطِٖ ..ٚيه

يتُطٜط أؾهاضِٖ ايػ١٦ٝ .. ٚمحًٛا ضاٜت٘ ..ٚضؾعٛا يٛا٤ٙ .. يبػٛا ثٛب اإلق٬ح..

 ٚإشا قٌٝ هلِ ٫ تؿػسٚا يف ا٭ضض قايٛا إمنا : ٜكٍٛ اهلل تعاىل .. ٚأٖساؾِٗ اـبٝج١ ..
إٕ  ) ص12-11:ايبكط٠  ط  إ٫ إِْٗ ِٖ املؿػسٕٚ ٚيهٔ ٫ ٜؿعطٕٚ . مٔ َكًشٕٛ

نٌ َػطض ٜػع٢ هلسّ اإلغ٬ّ ، ٚتؿٝتت عكٝست٘ ، ٚؼطِٝ أًٖ٘ ٜتصضع ـ زا٥ُا ـ 
بسع٣ٛ اإلق٬ح ٚايعٌُ ع٢ً ضؾع ايعًِ ٚإظاي١ ايب٪ؽ ْٚؿط اؿط١ٜ ـ ٜككس بٗا 

اؿط١ٜ ايب١ُٝٝٗ ـ يٝكطاز يف املا٤ ايعهط ٚيًٝبؼ يًٓاؽ دًس ايعإٔ َٔ ايًني ، ٜٚؿتِٓٗ 
يكس أض تهػٛا يف أبؿع زضنات ايٓؿام غا١ٜ ..ؾُٝا ٜبج٘ عًِٝٗ َٔ ظخطف ايكٍٛ غطٚضا 

ِٖٚ ٜسض٩ٕٚ ايؿب١ٗ عٔ أْؿػِٗ بسع٣ٛ اإلق٬ح ، ؾٝػُٕٛ اـ٬ع١ ..ا٫ضتهاؽ 
َٚؿاغس ا٭خ٬م ، ٚ إباس١ اـُٛض ، ٚاخت٬ط اؾٓػني ، ٚايتربز ٚايتٗتو ٚبح 

ايطقل ٚاملػاضح ، ضقٝا َٚػاٜط٠ يطٚح ايعكط ٚايتكسّ ،ٚجيعًٕٛ إباس١ ايع٢ْ ساٍ 

                                                           
.  عبداهلل بن وكيل الشيخ . د . ادلرأة وكيد األعداء :  ـ انظر 
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ايطنا ـ ٚايصٟ ٜعؿ٢ مماضغٝ٘ َٔ إقا١َ اؿس عًِٝٗ ـ ٚبح غا٥ط أْٛاع ايؿشؿا٤ ٚاملٓهط 
سهاض٠ ٚتطٛضا ، ؾريٕٚ أِْٗ َكًشٕٛ ظًب نٌ َؿػس٠ ، ٚاغتشػإ نٌ َٓكك١ 

متػها مبا ٜطاٙ ض٩غا٩ِٖ ، أٚ تكًٝسا ٭غاتصتِٗ ؾاقسٟ ايعكٝس٠ ايكشٝش١ ، ٚا٭خ٬م 
 (ِٖٚ يف اؿكٝك١ َؿػسٕٚ ..ايؿان١ً 

                                                           
. بتصرف  (2/21)صفوة اآلثار وادلفاهيم للشيخ عبدالرمحن الدوسري رمحه اهلل :  ـ انظر 
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 دورَا جتاِ دعاج انتغرية 
 

َا زٚضْا ػاٙ تًو ا٭سساخ اييت تساض خًـ ايهٛايٝؼ يًكها٤ ع٢ً عؿاف ٜا تط٣ 
:  إٕ َٛقؿٓا ٜتًدل يف عس٠ أَٛض ..ْػا٥ٓا ٚطٗطٖٔ ٚسٝا٥ٗٔ 

 ٚإشا ضأٜتِٗ تعذبو أدػاَِٗ ٚإٕ :  اؿصض َٔ نٝسِٖ ٚخبجِٗ ٜكٍٛ اهلل تعاىل :أ٫ّٚ 
ٜكٛيٛا تػُع يكٛهلِ نأِْٗ خؿب َػٓس٠ حيػبٕٛ نٌ قٝش١ عًِٝٗ ِٖ ايعسٚ 

ؾٝذب اؿصض َٔ ٖصا ايعسٚ  ص4: املٓاؾكٕٛ ط ؾاسصضِٖ قاتًِٗ اهلل أ٢ْ ٜ٪ؾهٕٛ 
ايؿطؽ مبدتًـ أْٛاع اؿصض َٚٔ شيو عسّ ايػُاع يكٛهلِ ٚاإلعطاض عِٓٗ خاق١ 

.  ممٔ ٫ ٜػتطٝع َساؾعتِٗ ٚايطز عًِٝٗ 
ؾهًُا نإ قربْا أق٣ٛ ٚتكٛاْا هلل .. ايتشًٞ بايكرب ٚايتك٣ٛ يف َٛاد١ٗ ٖ٪٤٫ :ثاّْٝا 

 ٚإٕ تكربٚا ٚتتكٛا ٫ : أمت نإ نٝسِٖ َٗعٚظا نبٝت ايعٓهبٛت ٜكٍٛ اهلل تعاىل 
ص  120: آٍ عُطإ  ط ٜهطنِ نٝسِٖ ؾ٦ٝا إٕ اهلل مبا ٜعًُٕٛ قٝط 

إشٕ ٖٛ ايكرب ٚايععّ ٚايكُٛز أَاّ قٛتِٗ إٕ ناْٛا أقٜٛا٤ ؛ ٚأَاّ َهطِٖ إٕ غًهٛا 
ططٜل ايٛقٝع١ ٚاـساع ، ايكرب ٚايتُاغو ٫ ا٫ْٗٝاض ٚايتداشٍ ؛ ٫ٚ ايتٓاظٍ عٔ 

اـٛف َٔ : ثِ ٖٞ ايتك٣ٛ ..ايعكٝس٠ أٚ بعهٗا اتكا٤ يؿطِٖ املتٛقع أٚ نػبا يٛزِٖ  
تك٣ٛ اهلل تعاىل اييت تطبط ايكًٛب باهلل ، ؾ٬ تًتكٞ َع .. َٚطاقبت٘ ٚسسٙ ..اهلل ٚسسٙ 

ٚسني ٜتكٌ ايكًب باهلل ؾإْ٘ غٝشكط ..أسس إ٫ يف َٓٗذ٘ ، ٫ٚ تعتكِ عبٌ إ٫ عبً٘ 
نٌ ق٠ٛ غري قٛت٘ ، ٚغتؿس ٖصٙ ايطابط١ َٔ ععميت٘ ، ؾ٬ ٜػتػًِ َٔ قطٜب ، ٫ ٜٛاز َٔ 

!! ساز اهلل ٚضغٛي٘ ، طًبا يًٓذا٠ أٚ نػبا يًعع٠ 
ايتُاغو ٚا٫عتكاّ عبٌ اهلل …ايكرب ٚايتك٣ٛ : ٖصا ٖٛ ايططٜل أَاّ نٝس ا٭عسا٤ 

ٚسككٛا َٓٗر اهلل يف ..َٚا اغتُػو املػًُٕٛ يف تاضخيِٗ نً٘ بعط٠ٚ اهلل ٚسسٙ ..
إ٫ ععٚا ٚاْتكطٚا ، ٚٚقاِٖ اهلل نٝس أعسا٥ِٗ ، ٚناْت نًُتِٗ ٖٞ ..سٝاتِٗ نًٗا 

ايصٜٔ حياضبٕٛ ..َٚا اغتُػو املػًُٕٛ يف تاضخيِٗ نً٘ بعط٠ٚ أعسا٥ِٗ ..ايعًٝا 
ٚاؽصٚا َِٓٗ بطا١ْ ..عكٝستِٗ َٚٓٗذِٗ غطا ٚدٗطا ، ٚاغتُعٛا إىل َؿٛضتِٗ 
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َٚهٔ ٭عسا٥ِٗ ..إ٫ نتب اهلل عًِٝٗ اهلعمي١ ..ٚأقسقا٤ ٚأعٛاْا ٚخربا٤ َٚػتؿاضٜٔ 
ٚايتاضٜذ نً٘ ؾاٖس ع٢ً إٔ ن١ًُ اهلل ..ٚأشٍ ضقابِٗ  ، ٚأشاقِٗ ٚباٍ أَطِٖ ..ؾِٝٗ 

خايس٠ ، ٚإٔ غ١ٓ اهلل ْاؾص٠ ، ؾُٔ عُٞ عٔ غ١ٓ اهلل املؿٗٛز٠ يف ا٭ضض ؾًٔ تط٣ عٝٓاٙ 
 .إ٫ آٜات ايصي١ ٚا٫ْهػاض ٚاهلٛإ 

ايتهطع بني ٜسٟ ايٛاسس ايكٗاض ايععٜع اؾباض يف أٚقات ا٭غشاض أٚ ٭ٌٖ ايكٝاّ  : ثايجّا
قبٌ اإلؾطاض أٚ بني ا٭شإ ٚاإلقا١َ أٚ يف ايػذٛز ٚأقطب َا ٜهٕٛ ايعبس َٔ ضب٘ ٖٚٛ 

ٚأ٫ ٜكِٝ هلِ ضا١ٜ ..ْتهطع بني ٜسٟ اهلل تعاىل يف إٔ ٜهؿٝٓا ؾط ٖ٪٤٫ مبا ٜؿا٤ ..غادس 
ؾايسعا٤ غ٬ح ععِٝ ٫ ٜػتٗإ ب٘ ؾطاملا قًب ..ٚإٔ جيعًِٗ ملٔ خًؿِٗ عرب٠ ٚآ١ٜ 

 ٚقاٍ ضبهِ أزعْٛٞ ٚايصيٌٝ ععٜعا ..ٚايؿكري غٓٝا ..ؾذعٌ ايهعٝـ قٜٛا ..املٛاظٜٔ 
 ٚإشا غأيو عبازٟ عين ؾإْٞ قطٜب أدٝب زع٠ٛ :  ٜٚكٍٛ اهلل تعاىل اغتذب يهِ 

 ٚزع٠ٛ املعًّٛ َػتذاب١ ايساع إشا زعإ ؾًٝػتذٝبٛا يٞ ٚيٝ٪َٓٛا بٞ يعًِٗ ٜطؾسٕٚ 
ٚقسَٛا هلِ نٌ دسٜس يف عامل ايطش١ًٜ ..ِٖٚ قس ظًُٛا ايعباز ظًب أغباب ايؿػاز ..

نًٓا ..ٚايؿاب امل٪َٔ ..ٚاملطأ٠ ايكاؿ١ ..ايؿٝذ ايهبري .. ؾ٬ ْتٛاْا مجٝعا ..ٚايؿاسؿ١ 
ٚإٔ ٜهؿٝٓا إٜاِٖ مبا ..مجٝعا ْطؾع أنـ ايهطاع١ بني ٜسٟ اهلل تعاىل إٔ ٜؿػًِٗ بأْؿػِٗ 

ٚئ ؽًٛ ٖصٙ ا٭١َ ـ بإشٕ اهلل ـ َٔ ضدٌ قاحل أٚ اَطأ٠ ..ٜؿا٤ إْ٘ مسٝع ايسعا٤ 
قاؿ١ يٛ أقػِ ع٢ً اهلل ٭بطٙ ؾُٔ ٜسعٛ ؟ َٚٔ ٜبتٌٗ بني ٜسٟ اهلل تعاىل ؟  

 ٜا :  إٔ ٜتشطى أٌٖ ايعًِ يًتكسٟ هل٪٤٫ املٓاؾكني بؿهٌ أنرب ،ٜكٍٛ اهلل تعاىل :ضابعّا
ايتٛب١ طأٜٗا ايٓيب داٖس ايهؿاض ٚاملٓاؾكني ٚاغًغ عًِٝٗ َٚأٚاِٖ دِٗٓ ٚب٦ؼ املكري 

ٚدٗاز ٖ٪٤٫ ٜهٕٛ بايًػإ نُا بني شيو ايعًُا٤ ٚشيو يف سل  ص9: ، ٚايتشطِٜ 83
جيب عًِٝٗ ..ؾٝذب ع٢ً ايعًُا٤ ٚايسعا٠ ٚايكازضٜٔ َٔ طًب١ ايعًِ ..غري اإلَاّ 

ٚكتًـ أْٛاع ايبٝإ ، ؾُٝاط ايًجاّ عٔ ٚدِٖٛٗ ايهاؿ١ ، ..دٗازِٖ بايًػإ ٚايكًِ 
ٚٚقـ بعٝسا ٜٓتعط ْتا٥ذٗا ..ٚتػًط ا٭نٛا٤ ع٢ً ٚظٝؿتِٗ اييت ٜػٖطٖا ا٫غتعُاض هلِ 

٫ٚ َاْع إشا زعت اؿاد١ َٔ اؾٗط بأمسا٥ِٗ ٚتعٝني أؾداقِٗ ، إشا تبٝٓت . املط٠ 
ا٭سٛاٍ ٚتعاؾطت ايكطا٥ٔ ٚتٛؾطت ايٛثا٥ل ، ٚظٗط َٔ خ٬ٍ أقٛاهلِ أٚ أعُاهلِ َا 

                                                           
.  بتصرف  (1/447)الظالل :  ـ انظر 
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ٜسٍ ع٢ً غ٤ٛ قكسِٖ ، ٚخبح اي١ٝٓ ، ٚإؾاع١ ايؿاسؿ١ ،ْٚؿط ايؿػاز ، ٚايت١٦ٝٗ 
.   يًباطٌ ٚسطب اؿل 

ِٚىل ايٓاؽ بٓكط٠ قه١ٝ املطأ٠ ٚايسؾاع عٔ سكٛقٗا إٕ أٌٖ ايعًِ  :خاَػّا  ـ ِٖ أ
سكٗا يف سػٔ ايطعا١ٜ ٚايعؿط٠؛ : املؿطٚع١، ٚاْتكاز ايعًِ ايصٟ ٜٓاهلا، َٚٔ شيو

ؾبعض ا٭ظٚاز ٜػ٤ٞ َعا١ًَ ظٚدت٘ ٜٚٗٝٓٗا، ٚضمبا تعاٌَ َعٗا ع٢ً أْٗا خازّ، أٚ 
ا٭ٚناع اـاط١٦ ٚايعازات املدايؿ١ يًؿطع يف : َٚٔ شيو. غًع١، أٚ ؾ٤ٞ زْؼ

تعٚجيٗا، ناملػا٠٫ يف املٗط، ٚاعتباضٙ َٝساّْا يًهػب املازٟ، ٚأخص ٚايسٖا يهجري َٔ 
ٌُ ٚتأخري تعٚجيٗا طُعّا يف ا٫غتؿاز٠ َٔ  َٗطٖا ايصٟ ٖٛ سل هلا، َٚٔ شيو ايَعِه

ٚأٌٖ ايعًِ سني ٜػعٕٛ ملٓاقط٠ قهاٜا املطأ٠ ٚايسؾاع عٓٗا ..ضاتبٗا سني تهٕٛ عا١ًَ
هلِ أغ٠ٛ سػ١ٓ بايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ؛ ؾكـس اعت٢ٓ بع٬ز َا ٜكع َٔ خطأ ػاٙ ..

سسثين أبٞ أْ٘ ؾٗس سذ١ ايٛزاع َع : املطأ٠؛ ؾعٔ غًُٝإ بٔ عُطٚ بٔ ا٭سٛم قاٍ
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ، ؾشُس اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘، ٚشَنط ٚٚعغ، ؾصنط يف 

ٍٕ عٓسنِ، يٝؼ متًهٕٛ : "اؿسٜح قك١ ؾكاٍ أ٫ ٚاغتٛقٛا بايٓػا٤ خرياَّ؛ ؾإمنا ٖٔ عٛا
َٓٗٔ ؾ٦ّٝا غري شيو إ٫ إٔ ٜأتني بؿاسؿ١ َب١ٓٝ؛ ؾإٕ ؾعًٔ ؾاٖذطٖٚٔ يف املهادع 

أ٫ إٕ يهِ ع٢ً . ٚانطبٖٛٔ نطبّا غري َربح، ؾإٕ أطعٓهِ ؾ٬ تبػٛا عًٝٗٔ غب٬ّٝ
ْػا٥هِ سكّا، ٚيٓػا٥هِ عًٝهِ سكّا؛ ؾأَا سكهِ ع٢ً ْػا٥هِ ؾ٬ ٜٛٔط٦ٔ ُؾُطَؾهِ َٔ 

ٕٖ يف بٝٛتهِ ملٔ تهطٖٕٛ، أ٫ ٚسكٗٔ عًٝهِ إٔ ؼػٓٛا إيٝٗٔ يف  تهطٖٕٛ، ٫ٚ ٜأَش
قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل : ٚعٔ إٜاؽ بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ شباب قاٍ"نػٛتٗٔ ٚطعاَٗٔ

: ؾذا٤ عُط إىل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ؾكاٍ" ٫ تهطبٛا إَا٤ اهلل: "عًٝ٘ ٚغًِ 
َٕ ـ أٟ ْؿطٕ ـ  ايٓػا٤ ع٢ً أظٚادٗٔ؛ ؾطخل يف نطبٗٔ، ؾأطاف بآٍ ضغٍٛ اهلل  َش٥ِٔط
: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ   ْػا٤ نجري ٜؿهٕٛ أظٚادٗٔ ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  

ٚا٫عتٓا٤ بٗصا " يكس طاف بآٍ قُس ْػا٤ نجري ٜؿهني أظٚادٗٔ يٝؼ أٚي٦و غٝاضنِ"
اؾاْب ٜربظ ايعًُا٤ ٚطًب١ ايعًِ بأِْٗ ا٭ْكاض اؿكٝكٕٝٛ يًُطأ٠، ِٖٚ املساؾعٕٛ عٔ 

. قهٝتٗا
 ع٢ً ايٓػا٤ املػًُات إٔ ٜكؿٔ نايػس ايعايٞ يف ٚد٘ ٖ٪٤٫ ٚشيو باعتعاظٖا :غازغّا 

ٚبكطاضٖا يف بٝتٗا ايصٟ أقبض ايػطب ايهاؾط ع٢ً نؿطٙ ٜٓازٟ ..عذابٗا ٚعٓٛإ ؾطؾٗا 
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 ..ٚقٛا١َ ايطدٌ عًٝٗا ، ٚإٔ ٜهٔ نايسضع ايٛاقٞ يف ٖصٙ املعطن١..بطدٛع املطأ٠ إىل بٝتٗا 
ؾاهلذّٛ ع٢ً املطأ٠ املػ١ًُ إمنا ٖٛ ٖذّٛ ع٢ً قِٝ اإلغ٬ّ، شيو إٔ ايسع٠ٛ إىل ؼطٜط 

املطأ٠ املععّٛ إمنا ٖٛ تػؿٝ٘ يسٜٓٗا ايصٟ ٖٛ عك١ُ أَطٖا ٖٚٛ اختٝاضٖا عرب أنجط َٔ 
أضبعُا١٥ ٚأيـ َٔ ا٭عٛاّ، ٖٚٛ ايصٟ أخطدٗا َٔ شٍ ٚأغط اؾا١ًٖٝ إىل عع اإلغ٬ّ، 
ؾايسع٠ٛ ايتشطٜط١ٜ املعع١َٛ زع٠ٛ يف ايٛاقع إيـ٢ إضداعٗا إىل ايصٍ ٚا٭غط َٔ دسٜس، 

ٚ  (نإ)ٚزع٠ٛ إىل ؼًٜٛٗا إىل ز١َٝ جملطز املتع١ ع٢ً ايططٜك١ اييت ٜعطؾٗا زعا٠ ايتشطٜط يف 
. سٝح َػاضح ايطش١ًٜ ٬َٖٚٞ اـٓا...ٚ (ٖٛيٝٛز)

يكس ًَت ٖصٙ ايسعٛات ٖٓاى ايهجريات َٔ عاق٬ت ايػطب ٚبعهٗٔ ْؿهٔ عٔ 
نٛاًٖٗٔ َرياخ ايهؿط ايصٟ أٚضثٗٔ ايصٍ ٚايهٝاع يف ايسْٝا ضغِ زعا٣ٚ ايتشطض 

ِٓ هلِ إ٫ َعاقط٠ اـٓا ٚاؾطمي١ عٔ  ٚاملػاٚا٠ اييت ٜتؿسم بٗا زعا٠ ايطش١ًٜ ايصٜٔ ٫ ٖ
ططٜل اإلٜكاع باملطأ٠ ٚاغتسضادٗا بعٝسّا عٔ قًع١ ايعؿ١؛ يتهٕٛ يعب١ ايطدٌ املؿه١ً نُا 

ٜطٜسٖا أقشاب ايؿذٛض ايصٜٔ ٫ خ٬م هلِ، إٕ املطأ٠ اييت تٓطًٞ عًٝٗا ٖصٙ امل٪اَط٠ 
دا١ًٖ ٫ عًِ هلا بؿ٤ٞ ع٢ً اإلط٬م، ٫ مبا حياى نسٖا ٫ٚ بأَٛض : ٚاسس٠ َٔ اثٓتني

زٜٓٗا، أٚ عامل١ مبا ٜسٚض سٛهلا ٚبٓتا٥ر ٖصٙ ايسع٠ٛ اـبٝج١، ؾتهٕٛ يف ٖصٙ اؿاي١ دع٤ّا 
َٔ املدطط اـبٝح ايصٟ ٜسبط بًٌٝ ْٚٗاض، يٝؼ يإلٜكاع باملطأ٠ ؾشػب، ٚيهٔ يًكها٤ 

ع٢ً اإلغ٬ّ َٔ أغاغات٘، ٚئ ٜتِ شيو يسعا٠ اهلسّ ٚايتدطٜب بإشٕ اهلل ثِ بٝكع١ 
ا٭١َ عا١َ ٚاملدًكني خاق١ ، ؾًٝتسبط نٌ َٓا أَطٙ؛ ؾاـطب دػِٝ، ٚاهلذ١ُ ؾطغ١، 

. ٚايططٜل طٌٜٛ ٚؾام، ٚاهلل املػتعإ
إٜاى إٜاى :  ٖصا ضغاي١ يهٌ َػًِ  ٚؾ٢ أٟ َٛقع َٔ َٛاقع ايعٌُ ، ٚأقٍٛ ي٘ :غابعّا 

إٔ ٜ٪ت٢ اإلغ٬ّ َٔ قبًو غٛا٤ عرب أٌٖ بٝتو َٔ خ٬ٍ دًب  اجمل٬ت ٚايكٓٛات 
ايؿاغس٠ هلِ، أٚ بكطاض َٔ تٛقٝع ٜسى يف َٛقع ضمسٞ ، أٚ بػهٛت جيعٌ َٓو ؾٝطاّْا 

 نٓتِ خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ تأَطٕٚ :ٜكٍٛ اهلل تعاىل .أخطغّا يٝؼ يو زٚض 
إٕ اؿكٔ اؿكني ٚايػٝاز املٓٝع يٮ١َ ٖٛ ا٭َط  ..باملعطٚف ٚتٕٓٗٛ عٔ املٓهط 

باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ب٘ ؼؿغ َعامل ايسٜٔ ٚتكإ سطَات املػًُني ، إْ٘ فاٖس٠ 
زا١ُ٥ ٜكّٛ بٗا نٌ َػًِ ، ٜػتؿطؽ ٚغع٘ ٚدٗسٙ يف شيو ، ٫ إٔ ٜهٕٛ ايػعٞ دٗٛزا 
َبعجط٠ يف غاعات َتؿطق١ سػب ٣ٖٛ ايٓؿؼ ٚضغبتٗا ، ٚيهٓ٘  فاٖس٠ زا١ُ٥ َٔ أدٌ 
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إٕ  ): قاٍ اإلَاّ ايػعايٞ ضمح٘ اهلل .بكا٤ أع٬ّ ايسٜٔ ظاٖط٠ ، ٚاملٓهطات َسسٛض٠  
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٖٛ ايكطب ا٭ععِ يف ايسٜٔ ، ٖٚٛ املِٗ ايصٟ ابتعح 

اتؿكت ا٭١َ نًٗا ع٢ً ٚدٛب ا٭َط  ):  ٚقاٍ ابٔ سعّ (اهلل ي٘ ايٓبٝني أمجعني 
ٚقس عسٙ ؾاضٚم ٖصٙ ا٭١َ  (باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ب٬ خ٬ف َٔ أسس َٓٗا  

 نٓتِ خري أ١َ : ؾططّا ض٥ٝػّٝا يف ا٫ْتُا٤ إىل قؿٛف ٖصٙ ا٭١َ ، ؾكس قطأ قٛي٘ تعاىل 
أٜٗا  ):  ثِ قاٍ أخطدت يًٓاؽ تأَطٕٚ باملعطٚف ٚتٕٓٗٛ عٔ املٓهط ٚت٪َٕٓٛ باهلل 

 . (ايٓاؽ َٔ غطٙ إٔ ٜهٕٛ َٔ تًو ا٭١َ ؾًٝ٪ز ؾطط اهلل َٓٗا 
 َٓاقش١ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ امطؾٛا عٔ ايكطاط َٚايٛا إىل عسِٖٚ ٚاغرتٚا مبا ِٖ :ثآَّا 

عًٝ٘ َٔ ن٬ٍ ٚامطاف َٔ خ٬ٍ ظٜاضتِٗ ٚاؿسٜح َعِٗ أٚ عرب ايطغاي١ اـط١ٝ 
إٕ ايهتاب١ ملجٌ ٖ٪٤٫ جيعًِٗ أَاّ ا٭َط ايٛاقع ..إيِٝٗ أٚ َٔ خ٬ٍ ايربٜس اإليهرتْٚٞ  

ٚأٜها يعًِٗ ٜٗتسٕٚ ..َٔ إٔ اجملتُع ٜطؾض ٖصا ايٓؿاظ ايصٜٔ ٜهتبْٛ٘ ٜٚكسضْٚ٘ يٮ١َ 
  .

َٓاقش١ املػ٪ٚيني ٚايهتاب١ إيِٝٗ ٚقس ؾا٤ اهلل تعاىل إٔ خيتل بٓؿػ٘ بايهُاٍ ،  : تاغعّا
ٚأضاز إٔ ٜهٕٛ يس٣ اإلْػإ َجايب ٚدٛاْب قكٛض َُٗا بًؼ َٔ ايعًِ ٚايتك٣ٛ 

ٚايٛضع ٚايٓذاب١ ٚاؿه١ُ ، ٖٚصا َا جيعً٘ يف ساد١ إىل َٔ ٜؿطن٘ أَطٙ ٜٚؿس ب٘ أظضٙ ، 
ٚأسٛز ايٓاؽ إىل شيو ِٖ أقشاب ا٭َاْات ايهرب٣ ٚاي٫ٜٛات ايعع٢ُ ، ست٢ 
ا٭ْبٝا٤ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ َع عكُتِٗ ٚتأٜٝسِٖ بايٛسٞ ، استادٛا إىل اؿٛاضٜني 
ٚا٭قشاب ٚايبطا١ْ ايكاؿ١ ، ؾعٓس ايبداضٟ َٔ سسٜح أبٞ غعٝس اـسضٟ ٚأبٞ 

َا بعح اهلل َٔ ْيب : " ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عُٓٗا إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  قاٍ 
بطا١ْ تأَطٙ باملعطٚف ٚؼه٘ عًٝ٘ ، : ٫ٚ اغتدًـ َٔ خًٝؿ١ إ٫ ناْت ي٘ بطاْتإ 

ٚعٓس أبٞ زاٚز بإغٓاز دٝس " ٚبطا١ْ تأَطٙ بايؿط ٚؼه٘ عًٝ٘ ٚاملعكّٛ َٔ عكُ٘ اهلل 
إشا أضاز اهلل با٭َري خريا :" َٔ سسٜح عا٥ؿ١ قٍٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  

                                                           
 5 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ الغزالي ، تحقيق سيد إبراىيم ص  
  .. ت محمد نصر 5/19 الفصل في المملل  

 ت عبدالرحمن عميرة  1/453 فتح القدير  
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دعٌ ي٘ ٚظٜط قسم ، إٕ ْػٞ شَنطٙ ، ٚإٕ شنط أعاْ٘ ، ٚإشا أضاز اهلل ب٘ غري شيو دعٌ 
"  ي٘ ٚظٜط غ٤ٛ إٕ ْػٞ مل ٜصنطٙ ، ٚإٕ شنط مل ٜعٓ٘ 

يصا ؾإٕ ايكا٥ُني ع٢ً ؾ٪ٕٚ ا٭١َ عاد١ إىل َٔ ٜعِٝٓٗ ع٢ً محٌ املػ٪ٚي١ٝ ، َٚٔ 
ٜبكطِٖ ايػساز ، ٜٚأخص ع٢ً أٜسِٜٗ عٓس اـطٌ ، ٚحيذعِٖ عٔ ايػٛا١ٜ ، ٜٚكسّ هلِ 

.  املؿٛض٠ اؿه١ُٝ 
أ٫ إْٗا زع٠ٛ أٚدٗٗا إىل ايػٝٛضٜٔ ع٢ً سطَات املػًُني َٚكاؿِٗ ، إىل َٔ أزضنٛا 

ئ ٜكًض آخط ٖصٙ : ؾػاز ايٛنع ، ٚخطٛض٠ املٛقـ ، ٚنطٚض٠ ا٭خص باملبسأ ايكا٥ٌ 
"  ا٭١َ إ٫ َا أقًض ب٘ أٚهلا 

أ٫ إْٗا زع٠ٛ ٭ٕ ٜٓؿهٛا ايػباض ٜٚطاقبٛا اؾباض ٜٚٗبٛا مجٝعا ٜٚطغًٖٛا قٝش١ سل ، 
. ٚزع٠ٛ ٖس٣ إىل إق٬ح َا اعٛز َٔ أَط املػًُني ، ٚإىل إقا١َ َا ؾػس َٔ أَط ا٭١َ 
أ٫ إْٗا زع٠ٛ ٭ٚي٦و املتكاعػني عٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط إَا تٗاْٚا أٚ 

تؿطٜطا أٚ اعتُازا ع٢ً غريِٖ َٔ ضداٍ أؿػب١ ـ ٚؾكِٗ اهلل ـ أٚ تػٜٛؿا أٚ دبٓا ًٜكٝ٘ 
ايؿٝطإ ع٢ً قًٛبِٗ ٚؽٜٛؿا إٔ ٜتكٛا  اهلل يف فتُعِٗ ايصٟ جيطدط إىل اهلا١ٜٚ ِٖٚ 

أ٫ ٫ ميٓعٔ أسَسنِ : " قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  …ٜؿاٖسٕٚ ٜٚٓعطٕٚ ٫ٚ ٜتشطنٕٛ 
ضٖب١ ايٓاؽ إٔ ٜكٍٛ عل إشا ضآٙ أٚ ؾٗسٙ ، ؾإْ٘ ٫ ٜكطب َٔ أدٌ ، ٫ٚ ٜباعس َٔ ضظم 

  ضٚاٙ أمحس " إٔ ٜكٍٛ عل أٚ ٜصنط بععِٝ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  َٔ ضأ٣ َٓهِ َٓهطا ؾًٝػريٙ بٝسٙ ، ؾإٕ : أ٫ إْٗا زع٠ٛ يتًب١ٝ ْسا٤ 

 (مل ٜػتطٝع ؾبًػاْ٘ ، ؾإٕ مل ٜػتطٝع ؾبكًب٘ ، ٚشيو أنعـ اإلميإ 
ٜٚجًر قًٛبٓا إٔ اهلل تعاىل ٚعس عبازٙ املتكني بايٓكط ٚايتُهني ..ٚإٕ مما ٜؿطح قسٚضْا 

   إٕ تٓكطٚا  اهلل ٜٓكطنِ ٜٚجبت أقساَهِ : َت٢ َا سككٛا ؾطط٘ ٜكٍٛ دٌ د٬ي٘ 
ٚاهلل أعًِ ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ  

ٚنتب٘ 
قُس بٔ عبساهلل اهلبسإ . ز 
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إَاّ ٚخطٝب داَع ايعع بٔ عبسايػ٬ّ  
ٖـ  15/11/1421

 
 

 


