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 االفتتاحية
 

   ومً وصحبه آله وعلى اهلل، رسىل على والسالو والصالُة ، هلل احلنُد

 ... وااله

 @ بعد أما

ثةيـثُ ؿلكقـييشث فؾيقسثمؿييَشثٌيلٌعثَ ظييَؿثةيـثكعؿييشثإةيـمثوٓثَأييؾة

ثا ُثافيلث ؾيكث  يلدهثمثفقهيقنثافيلثدةيلع ؿمثآستؼرارمث ـا التيلثمؿي

ثومحػظثَرزاقفؿث.

استـلد لثإلكثققلدةثةقحدةثث وةـثأؿللثال ؾدانثاإلسالةقشثوالعراقش

مثتـظؿثٌموكفلثمثوتحػظثحؼققفلمثوةلثمؽقُنثةـث ـَلتثوَخطلعثمث

فنكفثٓثمسققثةجلافتفثاللتظل راتثوٓثالفؽلرثالخروجثوالتؽػقرثمث
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كيلنثةيـفأثَ يُؾثالسيـشثوالجؿل يشث ث يذاثال يلبثوا يًحلثولذلؽث

ثوالـهحثاللتلث لثَحسـث.ث صرمحلثمثالسؿعثوالطل شمثواله رثم

وسـسقُقث ـيلثةيـثإدليشثوالػتيلوىثوالؿقاقيػثال ير قشثودٓ يؾث

ث ؾيكثخطيلثالػؽيرثالييقريثوتفقيقأثالـيلسث يدث ـُ القاقعثمثةلثُم ر 

محؿيدث ؼ يلهمثوقيدثثدولفؿثوحؽلةفؿمثٕكفيلثقيدثتـتفيلثإليكثةيلثٓ

مسيييتيؿر لثإ يييلديث ثإذ يييلِبثإةيييـثمثوتعطقيييؾثالؿهيييللحثمث

واحتاللثال الدثوإو لنثمثوا ثكسيللثَنثمقفؼـيلثلؾحيؼثمثومجـ ـيلث

مثالػتـمثومحػظثةؿؾؽتـلثالغللقشثوققلدتفلمثوسل رثاؾدانثالؿسيؾؿقـ

ث.ثإكفثأقادثكرمؿث

ث
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مجبث ؾكث لةشثَ ؾثاإلسالمثالؿحلفظُشث ؾيكثاؾيداكفؿثو ل يشث

ثوٓهثا ُثَةر ؿث ـْ مثورفضثكؾثفؽرثدخقؾثمػرقثأؿعفيؿمثَوثَة

ثمحرضث ؾكثاعضفؿثٓثسقؿلثةـثوٓهثا ثَةر ؿث.

ومؾتزةييقنث ييل تفؿث ثالؿعييروطثفييننث ييل تفؿثةييـث ل ييشثا ث

ثتعللكث.

ُسيقَلث ََ ِقُعيقاثالرة ََ ِقُعيقاثا َثَو ثمَةـُيقاث ـَ َفلثالةيِذم ما
ََ قللثتعللكث:)ثَملث

َُولِييل َْةييرِثِةييـُؽؿْثثَو ْٕ وُهثإَِلييكثا ِثَفيينِنثتَثثا ييْلٍعثَفييُردا ٌَ ـَييلَزْ ُتْؿثفِييلث
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ِخييرِث ْٔ ُسييقِلثإِنثُكـييُتْؿثُتْمِةـُييقَنثاِييل ِثَواْلَقييْقِمثا لِييَؽثَخْقييٌرثثَوالرة َذَٰ

ثَتْلِوماًلث ـُ ََْحَس ث(٥٩)قرةثالـسلعثسث.َو

ثقللثالعالةشثااـثسعديثرحؿفثا :

مؿثَةرثاطل تفثو ل شثرسقلفثوذلؽثالةتيللثَةر ؿلمثالقاأبثث"

بمثواأتـلبثكفقفؿل.ثوَةرثاطل شثَوليلثإةيرثو يؿ:ثوالؿستح

الييقٓةث ؾييكثالـييلسمثةييـثإةييراعثوالحؽييلمثوالؿػتييقـمثفنكييفثٓث

مستؼقؿثلؾـلسثَةرثدمـفؿثودكقل ؿثإٓثاطيل تفؿثوآكؼقيلدثلفيؿمث

 ل شث ثورغ يشثفقؿيلث ـيدهمثولؽيـثا يرطثَٓثميلةرواثاؿعهيقشث

قشثالخيللؼ.ثا مثفننثَةيرواثايذلؽثفيالث ل يشثلؿخؾيققث ثةعهي

ولعؾث ذاث قثالسرث ثحذطثالػعؾث ـدثإةرثاطيل تفؿثوذكيرهث
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ةييعث ل ييشثالرسييقلمثفييننثالرسييقلثٓثمييلةرثإٓثاطل ييشثا مثوةييـث

مطعفثفؼدثَ لعثا مثوَةلثَولقاثإةرثف يرطثإةيرثاطيل تفؿثَنث

ث ٓثمؽقنثةعهقش.

ثَصييؾةكث ثالـة ِييل 
ـِ ََاِييلثُ َرْمييَرَةثمثَ يي ث ـْ ا ُثَ َؾْقييِفثو ثالهييحقحقـثَ يي

َؿثَقيلَلث:ث ثَمْعِهيـِلثَفَؼيْدثث"َوَسؾة ـْ َََ يلَعثا َمثَوَةي َََ يلَ ـِلثَفَؼيْدث ث ـْ َةي

َِةقيَرث ْٕ ثَمْعيِصثا ـْ َََ يلَ ـِلمثَوَةي َِةقيَرثَفَؼيْدث ْٕ ثُمطِِعثا ـْ َ َهكثا َمثَوَة

ث."َفَؼْدثَ َهلكِلث

طل شثوالسؿعثوال"قللثاإلةلمثَحؿدثرحؿفثا ث ثَصقلثالسـشث:

لأل ؿشثوَةقرثالؿمةـقـثال رثوالػلأرثإذاثوللثالخالفشثمثواأتؿيعث

حتييكثث ؾييقفؿثاللسييقػثظفييرثالـييلسث ؾقييفثور ييقاثاييفثوةييـ
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صلرخؾقػشثوسؿلثَةقرثالؿمةـقـمثوالغزوثةلضثةعثاإلةلمثإليكث

مييقمثالؼقلةييشثال ييرثوالػييلأرثمٓثمتييراث.ثوقسييؿشثالػييلعثوإقلةييشث

قفؿثمثوٓثالحدودثإليكثإ ؿيشثةيلضثليقسثٕحيدثَنثمطعيـث ؾي

مـلز فؿثمثودفعثالهدقلتثإلقفؿثأل زةثكلفذةثةيـثدفعفيلثإليقفؿث

َأزَتث ـفثاراثكلنثَوثفلأراث.ثوصيالةثالجؿعيشثخؾػيفثوخؾيػث

ث."ةـثوٓهثأل زةثالققشثتلةشثركعتقـثةـثَ لد ؿلثففقثة تدع

ثوقللثاإلةلُمثال رافلريثرحؿفثا :

والسؿعثوالطل شثلأل ؿيشثفقؿيلثمحيبثا ثومر يكثوةيـثوليلثث"

الخالفشثانأؿلعثالـلسث ؾقفثور ل ؿثافثمثففيقثَةقيرثالؿيمةـقـث

ٓثمحؾثٕحدثَنثم قتثلقؾشثوٓثمرىثَنثلقسث ؾقفثإةلمثايراثكيلنث
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َوثفييلأراثمثوالحييأثوالغييزوثةييعثاإلةييلمثةييلضثوصييالةثالجؿعييشث

ث"خؾػفؿثأل زة..

َأؿعثالعؾؿيلعث ؾيكثوأيقبث ل يشثثقللثالـقويثرحؿفثا :ث)و

 إةراعث ثغقرثةعهقشث(.ثث.

قللثالحيلفظثاايـثحجيرثرحؿيفثا :ثقيللثاايـثاطيلل:ث)وقيدثثوث-

َأؿييعثالػؼفييلعث ؾييكثوأييقبث ل ييشثالسييؾطلنثالؿتغؾييبمث

والجفييلدثةعييفمثوَنث ل تييفثخقييرثةييـثالخييروجث ؾقييفمثلؿييلث ث

 ذلؽثةـثحؼـثلؾدةلعمثوتسؽقـثالد ؿلع(.ث

إٌيعريثرحؿيفثا مث ثرسيللتفثإليكثَ يؾثقللثَاقثالحسـثوث-

 ؾييكثالسييؿعثوالطل ييشثث–َيثالعؾؿييلعثث–:ث)ثوَأؿعييقاثثاليغيير

  ٕ ؿشثالؿسؾؿقـث(.
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َ: ًٓ ثىفث": برعيلاثنلسيلث ثصيلحبثمؼيقلثكؿيلثةعـل يلثاليقرة:ثو

ثوالتييلمر ث حدتييفمثالغضييبثمييقرة ث  ييلجمثال ييكعثمييلر ث: رلمييثةدلةيي

ثوفيلرثميل رهثميلرثوقيد ث: مؽقن ث ةل ث َ قَأثثلؾغض لنثومؼلل ث الغض لنم

ثالؾسيلنثوميراط ث. وميبثإلقيفثوملر ث غض فم ث و لجثغضب ث إذاثفل ره

ثاؿعيلككثمثلغقميل ث عًثلحيمإثوَثلميقغلثمثؽلذايث" ةرقيلا"ث لػظثالعراك

                                                                                                        . والغضبثاإلكض لطث دم
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ثالسقلسيلثةعـل يلث ثالييقرةثالؿعلصيرةثالعراقشثالؾغشثةعجؿثو 

ثإو يلعثتغققيرثكحقثال عبثأؿل قرثةـث ـقػثاكدفلعث"ث ل:

ث ."ثَسلسقلثتغققراثوآأتؿل قشثالسقلسقش

ثةييـث ؿييؾث"ثَكفييلث ؾييكثاليييقرةثالسقلسييلثالؼييلةقسث ييرطثكؿييل

ثةيـثألكيبثايفثمؼيقمثةسيؾحثكضيللثصيقرةثمتخذثالعـػثَ ؿلل

ثمعرقيؾثةؿيلثققاكقـفيلث ؾيكثخروأيلثحؽيقةتفؿثوأفث ثال عب

ثواتسييعثالؿسييؾحثالـييزاعث ييذاثاةتييدثوإذا...ثلسييقلدتفلثةؿلرسييتفل

ثتحقليتثمثةيلثكق يلثةتؽلفئشثالطرفقـثققاتثَص حتثحتكثةداه

ث.ث"إ ؾقشثاللحربثمعرطثةلثإلكثاليقرة
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وةـثةؼدةلتفلثالؿظل راتثالعلصػشثمثوالتجؿعيلتثالؿحظيقرةث

ث.ثمثوالتلثتـتفلثإلكثاإلرالاثوالػق كوالػق قمش

 ثانيا: من خماطرها ما يلي : 

ثالتظييل رثإلييكثغلل ييلثتييد قثٕكفييلثالعييلم:ثاييلٕةـثاإلخييالُلثث-١

ثأدراكييفثوت ييدَثالعييلممثاييلٕةـثاإلخيياللثفقـييتأثوآحتجييلجم

ث.ثاللتهدع

ثومعق ييقنثَةييقالفؿمث ؾييكثوٓثدةييل فؿث ؾييكثالـييلسثمييلةـثفييال

ث ؾقفؿثفسلداثاوث رراثاوث جقةلث متققعقنثةر قاقـثةتقأسقـ

ث.ثوسل شثلحظشثَيث 
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ثاعـهيرمـثميؿثالليدمـثإٓثإسيالةقشثدولشثاوثكطلمثٓيثمؿؽـثوٓ

ث ؾييكثُةْؿَتـًّييلثتعييللكثمؼييقلثوإةييـمثآقتهييلدث:ث ؿييلثأؾقؾييقـ

ثثَفْؾَقْعُ ُدواث)ثقرمش: يـثََْ َعَؿُفيؿثالةِذي*ثثاْلَ ْقِتثثَ َذاثَربة ثُأيقعٍثثة 

ـْثثَومَةـَُفؿ ث .قرمشثسقرةث(ثَخْقٍطمثة 

لثَمَرْواثَََوَلؿْثث)ثتعللك:ثوقلل ثالـةيلُسثثَوُمَتَخطةيُػثثمِةـًلثَحَرًةلثَأَعْؾـَلثََكة

ـْث ث.ثَمْؽُػُروَن(ثا ِثثَواِـِْعَؿشِثثُمْمِةـُقنَثثَََف ِلْلَ ل ِؾِثثَحْقلِِفؿْثثِة

َؿ:ثَ َؾْقفِثثا ُثثَصؾةكثا ِثثرسقلِثثققلثوصّحث ـْثث)ثَوَسؾة ثِةيـُْؽؿْثثََْصَ َحثثَة

َؿيلثَمْقِةيِف٪ثُقيقُتثثِ ـْيَدهُثثَأَسيِدِهمثفِيلثُةَعيلًفكثِسيْراِِفمثفِيلثمِةـًل ثَفَؽَلكة

ْكَقلثَلييفُثثِحقييَزْتث ث ثةلأييفثوااييـثالترةييذيثرواه.ثثاَِحييَذافِقرَِ ل(ثالييدا

ث.ثالســ
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ثوقيييٌتثثم ؼيييكثفيييالث:ثالؿهيييللحثوتعّطيييؾثالحؼيييقِقثث يييقلعُثث-٢

ثبسيي اثوالؿطلل ييشثالؿهييللحمثوتتعطييؾثوالعييدلمثلالكتهييلط

 .إحقالثوا طرابثمثال لرعثغؾقلن

ثصيحشثفرميؼثكيؾثمعتؼيُدثثاحقي  :ثاليدةلعثوسيػُؽثثالتهلدمُثث-٣

ثةهيلدةلتثذليؽث يـثمـيتأثوقدثمثالؿسؾؿثَخقفث ثفقؼعثةسؾؽف

ث  يقا لمثاكػجيلرثَوث ل  يشمث ؾؼيشثكحقثةـثمثوَذملتثوسػؽ

ثومؼتؾفؿثإخرىمثالػئشثإلكثةـتؿقنثَكفؿث ؾكث مٓعثمؼتؾفؿثَو

ثالؿطرقيشثايقـثمه حقنثو ؽذا...ثث مٓعثةـثَكفؿث ؾكثَولئؽ

ث!والسـدان
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َؿ:ثَ َؾْقفِثثا ُثثَصؾةكثالـ لاثثَقلَلث ثثاَِقيِدهِثثَكْػِسلثَوالةِذيث)ثَوَسؾة ثَتيْذَ ُبثثَٓ

ْكَقل ثثَمْقمٌثثالـةلسِثثَ َؾكثَملتِلَثثَحتةكثالدا ثثَقَتيَؾمثفِيقؿَثثاْلَؼلتِيُؾثثَمْدِريثَٓ َٓ ثَو

ث.ثُقتَِؾثثفِقؿَثثاْلَؿْؼُتقُلث

ثَذلَِؽ؟ثَمُؽقنُثثَكْقَػثثَفِؼقَؾ:

ث.ثةسؾؿثرواه الـةلرِثثفِلثَواْلَؿْؼُتقُلثثاْلَؼلتُِؾثثاْلَفْرُجمثَقلَل:

ثمجيزثليؿث مثٌَيّدثثوفظل يشثَك يرمثةـؽيرث ؾقيفثترتبثإذاثوالؿـؽر

ثالـفيلثةراتبثا ثرحؿفثالؼقؿثااـثالعالةشث ذكرثولذلؽث!إكؽلره

ثَدَرَألٍت:ثََْرَاعُثثاْلُؿـَْؽرِثثإِْكَؽلرُث"ثقلل:ثالؿـؽرمث ـ

ُوَلك: ْٕ هُثثَوَمْخُؾَػفُثثَمُزوَلثثََنْثثا ث.ِ دا

ثثََنْثثاليةلكَِقُش: ث.اُِجْؿَؾتِفِثثَمُزْلثثَلؿْثثَوإِنْثثَمِؼؾة
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ث.ِةْيُؾفُثثُ قَثثَةلثَمْخُؾَػفُثثََنْثثاليةللَِيُش:

ااَِعيييُش: ييير ثثُ يييقَثثَةيييلثَمْخُؾَػيييفُثثََنْثثالرة َرَأَتلنِثثِةـْيييُف٪ثٌَ ُوَلَقيييلنِثثَفلليييدة ْٕ ثا

ااَِعشُثثاْأتَِفلٍدمثَةْقِ عُثثَواليةللَِيشُثثَةْ ُروَ َتلِنم َةشٌثثَوالرة ث ."ُةَحرة

قث-٤ ثصيييػقفلثُمؼّسييؿقنثاحقييي ثوتـييلز فؿ:ثالؿسيييؾؿقـثتػييرا

ث.ثوو ـفؿث عػفؿثإلكثممديثةؿلثٌقعلمثومتػرققن

ثقييللثوالفزمؿييشمثالضييعػثسيي بثوالتـييلزعثالػرقييشَثثَنثوةعؾييقم

ثثَأِؿقًعلثا ِثثاَِحْ ؾِثثَواْ َتِهُؿقاث)ثتعللك: َٓ ُققامثَو ثتعيللك:ثوقللثَتَػرة

ث َٓ ث.ثإكػللثسقرةثِرمُحُؽْؿ(ثَوَتْذَ َبثثَفَتْػَ ُؾقاثَتـَلَزُ قاثَو

َفلثَمل"ث:ث ـفثا ثر لثةسعقدثاـثا ث  دثوقلل ما
ثَ َؾيْقُؽؿْثثالـةلُسثثََ

ُفَؿيلثَواْلَجَؿلَ يِش٪ثاِللطةلَ يشِث ي ِقُؾثثَفنِكة َْصيؾِثثفِيلثالسة ْٕ ثا ِثثَحْ يؾِثثإَِليكثا
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

لثَخْقرٌثثاْلَجَؿلَ شِثثفِلثَتْؽَرُ قنَثثَةلثَوإِنةثثاِِفمثَََةرَثثالةِذي ثفِيلثُتِح ايقنَثثِةؿة

ث.ثالؽ قرثالط راينثرواه.ث"ثاْلُػْرَقشِث

ثالؿهيييللح"ثا :ثرحؿيييفث يقؿيييقـثاايييـثالعالةيييشثال يييق ثقيييلل

ثصيلرثاليقراتثةـثمقرةثَيثللث لِتثثاللـتقجشمثتؽقنثوالؿػلسد

ثق ؾ؟ثذيثةـثَصؾَحثثفقفلثالـلس

ثالـيلسثمخلففيلثةفق يشثكلكتثتختؾػثَنثق ؾثاإلسالةقشثإةشثإن

ث.ٌفرثةسقرةثاللر بثوُكِهرواثألكبمثكؾثةـ

ثاؼتييللثاك ييغؾقاثمعـييلثاعًضييلثمؼتييؾثاعضييفؿثصييلرثتػرقييقاثولؿييل

ث."اعًضلثاعضفؿ



 

~ 17 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ث يـثمـيتأثغلل يلثالـيزوح:ثإليكثوتحيقلفؿثالؿسؾؿقـثت رمُدثث-٥

ثالـيلسثفقضيطرثمثوت رد ؿثالـلسثخقطثوالؼالقؾثاليقرات

ث.ثالـزوحثوحؽلملتثةـفلثالفجرةثإلك

ثَوثةيذرمثٌذرثة ردمـثفقهقرونثممومفؿثةؾجلثالـلسثمجدثفال

ث. ـلاثَوث ـلثالدولثحدودث ؾكث للؼقـ

ث ثمؿيقتثوةيـفؿثوالػيرارمثالـيزوحث رميؼث ثمؿقتثةـثوةـفؿ

ثتؾؽمثَوث ذهثال الدثحدودث ؾكثالهحراعث ثالعللؼشثالؿخقؿلت

ث!ثوالؾق ققـثالسقرمقـثلإلخقةثحهؾثكؿل

ثفؼيدثولذاثآاتالعات٪ثَ ظؿثةـثُمَعداثثقفًراثالق ـثةـثواإلخراج

لثَوَلقْثث)ثفؼلل:ثوالؼتؾمثواقـثاقـفثتعللكثا ثقرنَث ثََنِثثَ َؾْقِفؿْثثَكَتْ ـَلثََكة
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ـْثثاْخُرُأقاثََوِثثََْكُػَسُؽؿْثثاْقُتُؾقا ثثَفَعُؾقهُثثَةلثِدَملِرُكؿْثثِة ٓة ثِةيـُْفْؿ(ثَقِؾقٌؾثثإِ

ى.ثثالـسييلعثسييقرة ثةييـثوالخييروجثالؼتييؾثاييقـثسيي حلكفثفسييقة

ث.ثلفمٓعثاللـس شثإو لن

ثومتسؾطثمثالضللشثالػرُقثثتـ ُتثثاحق ث:ثلفلثإ داعثاستيؿلرُثث-٦

ثالػق يكثظروطثاستغاللثإلكثالؿستعؿرثومطؿحثمثإ داع

ثالؿسييؾؿقـثةييـثلؾـقييؾثَسييؾحتفثومحييراثأـييقدهمثفقسييؼطثم

ثوَنثاييذلؽمثم ييفدثالعراييلثوالقاقييع.ثثوخقييراتفؿثواالد ييؿ

ثسيقرملث ثالحيللث يقثكؿيلثمثاخقرثتلتلثٓثواليقراتثالتفققأ

 .ثدةلع ؿثوحؼـثحللفؿمثا ثَصؾحثولق قلم
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثكييلكقاثمييلراتثوتحؼقييؼثلالكتؼييلم:ثالـػييقسث ييعلطثققييلمُثث-٧

ثكعؿييشَثثٕنثمثإةييـثوفؼييدانثالػق ييكمثأييراعثةييـثمـتظروكفييل

ـِث ثكعؿيييشمثتضيييل قفلثوٓثاييييؿـمثتؼيييدرثٓثوآسيييتؼرارثإةييي

 .ثاكػرا فلثو دمث ؾقفلمثالحػلظثوالقاأُبث

ثومتسيؾطثةـظقةتيفمثتختيؾثاحقي ثو ق تيف:ثالـظلمِثثإ علُطثث-٨

ثَوثخػيتمثلحظيشثومسيتيؿرونثمثالـػيقسثو يعلُطثثإ داع

ثةمسسيلتثةّسيقاثوراؿيلثمثومـف يقنثفقعتيدونث لكيتمثسل شًث

ث ثحهيؾثكؿيلثمثوتيدةقرثتخرميبثتجل فيلثوحهؾثمثالدولش

ث.ثالدولثاعض
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثلؾػق ييكمثالُؿفييقأثالتييلرمخل:ثالخييقارجثلؿسييؾؽثإحقييلعٌثث-٩

ثوسيقلتلثمثالهػقطثاقـثال ؾ ؾشثوإحداثثمثالحؽلمثوةؼلر ش

ثةؼدةيشثاليقريثالػؽرثَنثوكقػثصػلتفؿمث ثةستؼؾثحدم 

 .ثو ؼالثٌرً لثوالؿرفقضثمثالؿ  قهثالخقارجثلؿـفأ

ثالتعطيؾثم تيديعثحقي ث:ثاللؽلةيؾثالحقيلةثلتعطقيؾثذرمعشث-١١

ثالفيقةثوتتسيعثالؿجتؿعمثةرافؼثأؾثمهقبثحتكثف قًئلثٌقًئل

ثال ير لثوالػؽيرثاإلسيالمثملايلهثةؿلثو قثالخالطمثوم تدثم

 .ثالهحقح
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثليدمفؿثوليقسث ؼيؾمثوٓث ؾيؿثٓثالذمـث:ثلؾسػفلعثتجر شث-١١

ث ثالؿخييلوطثوإٌييل شثمثوالتفدمييدثالتخرمييبثسييقىثقضييقشم

 .ثالـلسثقؾقب

ثت علتيفثليفثو يذاثوإكظؿش:ثالحؽلمث ثالـلسثمؼشثز ز شُثث -١٢

ثةيـثَايقابثوفيتحثمثالعالقيلتثوإفسيلدث الهيدورمثإمغلرثةـ

 .ثوالػتـشثال ر

ث:ثالسييـشثَ ييؾثوةييـفأث الؿسييؾؿقـثإأؿييلعث ييـثالخييروجث-١٣

ثالخيييروجثوك يييذثمثوالطل يييشثالسيييؿعثتحؼقيييؼث ؾيييكثالؼيييل ؿ

ث الؿـلاذةثإفؽلرثوكؾثموالتؽػقر
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ث ؾيكثالخيروجثكيرىثوٓث"ا :ثرحؿيفثالطحيلويثأعػرثَاقثقلل

ثكـيزعثوٓثمث ؾقفؿثكد قاثوٓثمثألرواثوإنثمثَةقركلثووٓةثَ ؿتـل

ثفرمضيشثوأؾث زثا ث ل شثةـث ل تفؿثوكرىثمث ل تفؿثةـثمداًث

ث...والؿعلفلةثاللهالحثلفؿثوكد قثمثاؿعهقشثملةرواثلؿثةلثم

ثَ قعيقاثمةـيقاثاليذمـثَمفلثملث: تعللكثقللث: ٌرحثال رح:ث ثقلل

ث ييـثالهييحقحثو .ثثةييـؽؿثإةييرثوَولييلثالرسييقلثوَ قعييقاثا 

ثفؼدث هلينثوةـثمثا ثَ لعثفؼدثَ ل ـلثةـث: قللثَكفثملسو هيلع هللا ىلصثالـ ل

ثإةقيرثمعيصثوةيـثمثَ يل ـلثفؼدثإةقرثمطعثوةـثمثا ث هك

ثخؾقؾييلثإنث: قييللث ـييفثا ثر ييلثذرثَاييلثو ييـ.ثث هييلينثفؼييد

ثةجيييدعثح  يييقًث  يييداًثثكيييلنثوإنثوَ قيييعثَسيييؿعثَنثَوصيييلين
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

.ثثزاق ييشثرَسيفثكيلنثلح  يلثولييقث: ال خيلريثو ـيد.ثثإ يراط

ثوالطل يشثالسيؿعثالؿسيؾؿثالؿيرعث ؾيكث: َمضًثالهحقحقـثو 

ثفيالثاؿعهيقشثَةيرثفيننثمثاؿعهقشثممةرثَنثإٓثمثوكرهثَحبثفقؿل

ث....ث ل شثوٓثسؿع

ث ؾييكثمترتييبثفألكييفثمثأييلرواثوإنث ييل تفؿثلييزومثوَةييل..ثوقييلل

ثةييـثمحهييؾثةييلثَ ييعلطثالؿػلسييدثةييـث ييل تفؿثةييـثالخييروج

ثوةضيل ػشثالسقئلتثتؽػقرثأقر ؿث ؾكثاله رث ثاؾثمثأقر ؿ

ثمثَ ؿللـيلثلػسيلدثإٓث ؾقـيلثسيؾطفؿثةيلثتعيللكثا ثفننثمثإأقر

ثآسييتغػلرث ثآأتفييلدثفعؾقـييلثمثالعؿييؾثأييـسثةييـثوالجييزاع
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثةهيق شثةيـثَصلاؽؿثوةلث: تعللكثقلل.ثثالعؿؾثوإصالحثوالتقاش

ث.ثكيقرث ـثومعػقثَمدمؽؿثكس تثف ؿل

ثث"ث:ثتقؿقشثااـثاإلسالمثٌق ثوقلل ـْثثَوَقؾة ثِذيثإَِةيلمٍثثَ َؾيكثَخيَرَجثثَة

ثثُسْؾَطلنٍث ٓة ـَثثفِْعِؾفِثثَ َؾكثَتَقلةَدثثَةلثَكلنَثثإِ ر ثثِة لثََْ َظؿَثثال ة ـَثثَتَقلةَدثثِةؿة ثِةي

ـَث.ثاْلَخْقرِث ـِثثاِلْلَؿِدمـَيِشمثَمِزميَدثثَ َؾيكثَخَرُأقاثَكللةِذم يَعِ ثثَوَكيلْا ٌْ َ ْٕ ثا

ـِثثاِيلْلِعَراِقمثاْلَؿِؾيِؽثثَ ْ يدِثثَ َؾكثَخَرَجثثيالةذِث يِبثثَوَكيلْا ثالةيِذيثاْلُؿَفؾة

ْ َقةِثثَصلِحِبثثُةْسِؾؿٍثثَوَكَلاِلثاُِخَراَسلَنمثاْاـِفِثثَ َؾكثَخَرَجث ثالةيِذيثاليدة

ـَثثمث(ََْمًضيييل)ثاُِخَراَسيييلنَثثَ َؾيييْقِفؿْثثَخييَرَجث ثَ َؾيييكثَخَرُأيييقاثَوَكللةيييِذم

ََْةَيللِثثَواْلَ ْهَرِةمثاِلْلَؿِدمـَشِثثاْلَؿـُْهقرِث عِثثَو َٓ ث.ث"..َ ُم
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثت عيلتمثوليفثقيقاكقـفؿثتسيققفثةيذةقم:ثغرايلثتؼؾقيٌدثثَكفلث-١٤

ثمثاإلسييالمثٓكتفييلأفؿثمثاإلسييالةقشثاالدكييلثقييقاكقـثوتؿـعييف

 .ثوالـظلمثالٕةـثالؿخؾثوالتجؿعثالتظل رثمؿـعثواإلسالم

ثةـثفقفلثلّؿلثاإلسالةقش:ثالطرمؼشث ؾكثإصالحلثلقستثَكفلث-١٥

ثالـهقحشثاإلسالمث ثوالطرمؼشثوالتفققأمثوالتعطقؾثالػق ك

ثلؾؿحييلكؿثوالرفييعثالييد قةمثوةؿلرسييشث اضييقااطفلثال يير قش

ث.ثظؾؿث ؾقفثوقعثلؿـثال ر قش

ثوالؿق ظيييشثاللحؽؿيييشثرايييؽثسييي قؾثاليييكثادعث:)ثتعيييللكثقيييلل

ث.ثالـحؾثسقرةث(..الحسـش
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثوكيررث(ثالـهيقحشثاليدمـث:)ثوسيؾؿث ؾقيفثا ثصيؾكثققلفثوصّحث

ثوٓ ؿييشثورسييقلفثولؽتلاييفث ث:ثقييللث:ثلؿييـثقييللقاثمثمالًمييلثذلييؽ

ث و لةتفؿثالؿسؾؿقـ

ثالعظيقؿثالحيدم ثففذاث"ثا :ثرحؿفثالزثااـثالعالةشثال ق ثقلل

ثٌيلكفلث ظيؿث ؾكثمدلثوذلؽثالـهقحشمث قثالدمـثَنث ؾكثمدل

ث[.ث رفشثالحأثملسو هيلع هللا ىلص:ثالـ لثقللثكؿلثالدمـثأعؾفلثٕكف

ثاييفمثوالعـلمييشثال ييلعث ثاإلخييالصث ييلثتؼييدمثكؿييلثوالـهييقحش

ثوٓثخقلكيشثوٓثفقيفثغيشثٓثتلًةيلثكلةاًلثثممدىثَنث ؾكثوالحرص

.ثغيشثفقيفثليقسثَيثكلصحمثذ بثالعرب:ثلغشث ثمؼللثتؼهقرم

ث.غشثفقفثلقسثمعـلثكلصحمث ؿؾثَمضل:ثومؼقلقن
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثولؽتلايفث ثكلصيًحلثَ ؿلليفث ثالؿيمةـثمؽيقنثَنثمجيبثو ؽذا

ث.و لةتفؿثالؿسؾؿقـثوٕ ؿشثولرسقلف

ثأيؾثليفثالع يلدةثوصيرطثليفثواإلخيالصثتقحقدهث ثفللـهقحش

ثَنثمعـييلثذلييؽمثوغقييرثوأفييلدثوحييأثوصييقمثصييالةثةييـثو ييال

ثسقاهمثةعفثمع دثٓث مثاإلخالصثةـثغلمشث ثمعؿؾ

ثَواةيرثةيـثفقيفثاؿلثومعؿؾثومتعؼؾفثمتدارهثالؼرمنثحؼث ثو ؽذا

ثالؿتييقـمثوح ؾييفثالعظييقؿثا ثكتييلبثو ييقثالـييقا لث ييـثومـتفييل

ثثذلييؽث ثوالـهييحثاييفثالعـلمييشثفللقاأييب ًٓ ثوذلييؽثو ؿيياًلمثقييق

ثاقـفيلثالتلثالحدودث ـدثوالقققطثالـقا لثوتراثإواةرثاحػظ

ث ثا ثَواةييرثةييـثا ييلعثتخييؾثٓثحتييكثالؽييرمؿثالؼييرمنث ثا 



 

~ 28 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثفيللؿمةـث ـيدهمثا ثةحيلرمثةيـثٌقًئلثترتؽبثٓثوحتكثالؼرمنم

ثا ثكيالمثَكفثةـفؿلثكؾثومعتؼدثالؿمةـشمثو ؽذاثكؾفثافذاثممةـ

ثوةيـثلؾجفؿقيشمثخالًفيلثمعيقدمثوإلقيفثادَثةـفثةخؾققثغقرثةـزل

ث.الؿ تد شثركلافؿث ثسلر

ثواأتـييلبثَواةييرهمثاطل ييشثمؽييقنثملسو هيلع هللا ىلصثلؾرسييقلثالـهييحثو ؽييذا

ثإك قييلعثخييلتؿثوَكييفثحًؼييلمثا ثرسييقلثالكييفثواإلمؿييلنثكقا قييفم

ثةيـث يذاثكؾث ـفؿلمثوالذبثسـتفمث ـثالدفلعثةعثوالؿرسؾقـم

ثواقيييلنثملسو هيلع هللا ىلصثالحلدمييييفثالعـلميييشثو ؽيييذاثمملسو هيلع هللا ىلصثلؾرسيييقلثالـهيييح

ثوالققيقطثلفيلثوآةتييللث ـفيلثواليذبثسيؼقؿفلثةيـثصحقحفل
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثتِْؾيَؽثثتعيللك:ثقيللثكؿيلثورسيقلفثا ثحيدد لثالتيلثالحدودث ـد

ث[.٢٢٩ال ؼرة:]ثأمش َتْعَتُدوَ لثَفاَلثثا ِثثُحُدودُث

ثوالطل يشثوالسيؿعثلفيؿثف لليد لعثالؿسؾؿقـثٕ ؿشثالـهقحشثَةل

ثال يرمثوتيراثالخقيرمث ؾيكثةعفيؿثوالتعيلونثالؿعيروطمث ثلفؿ

ثةييـفؿثمقأييدثَنثإٓثةـييلز تفؿثو ييدمث ؾييقفؿمثالخييروجثو ييدم

ث  يلدةثحيدم ث ثذليؽثألعثكؿلثمثا ثةـثار لنث ؾقفثاقاحثكػر

ث.ملسو هيلع هللا ىلصثلؾـ لثإكهلرثة لمعشث ثالهلةتثاـ

ثايللؿعروطثوَةير ؿثالخقيرمثإليكثتقأقففؿثلفؿثالـهقحشثوةـ

ثالطيرقثوسيل رثوالرفيؼثالحسيـثالٕسؾقبثالؿـؽرث ـثوكفقفؿ

ثاتعؾيقؿفؿثتؽقنثفنكفلثالؿسؾؿقـثلعلةشثالـهقحشثوَةلثالؿعت رة٪
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثاييللؿعروطثوَةيير ؿثمثا ثإلييكثود ييقتفؿثالييدمـمث ثوتػؼييقففؿ

ثوالتعزمييراتث ؾييقفؿثالحييدودثوإقلةييشثالؿـؽييرمث ييـثوكفييقفؿ

ث.ثالتقفقؼثوللثوا ثلفؿمثالـهقحشثةـث ذاثكؾثال ر قشم

ثالغللييبث ثٕكييفثوَةييقالفؿ:ثالـييلسثاؿهييللحثاإل ييرارث-١٦

ثَةيقالفؿث ثالـيلسثَذميشثمعـلثةؿلثوتخرمبمثفق كثم قافل

ثةمسسيييلتثةيييـثالعيييلمثاللؿيييللثتضيييرثففيييلثمثوةؿتؾؽيييلتفؿ

ثةييـثإلخقاكييؽثالؿييقروثثمثالخييلصثواللؿييللثمثحؽقةقييش

 .ثالؿسؾؿقـ

ثث-١٧ ث..َرزاقفؿث ثوتخقمػفؿثالـلسمث ثالر بثروِحثثا ا
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثالغراقيشثالؿهطؾحلتثةـثإسالةقش:ثغقرثل علراتثرفعفلث-١٨

ثةـفيلثمػفيؿثقدثالتلثوالؿسلواةثالؿطؾؼشمثكللحرمشثوالجل ؾقش

ثاعيضث ثَحقلكلثفقفلثالـسلعثة لركشثوكذلؽثمثالجـسقـثاقـ

ث ـفيلثمـيتُأثثقيدثةؿلثمثالعؾؿلكقشثلألكظؿشثتؼؾقًداثالعراقشثالدول

ثوحهيقلثالرأيللمثوةزاحؿيشثال ير لمثالحجيلبثإ علط

ث.ثالؿعروطثوالتحرشثآ تداعثحلٓت

ثمهيّعدمثفرميؼثكيؾثفقهي حثآ تراض:ثلحلٓتثتقسقعث -١٩

ثمثاز ؿفؿثال لرعثإلكثفز تثٌلعثمـلس فلثلؿثإذاثأفشثوكؾ

ثٌيمونثوتعطيؾثالحقيلةثحركيشثوتضيطربثمثإةيـثفقضعػ

 .ثالـلس
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثوفيتحثالؿجتؿيعثَ يؾثايقـث:ثآأتؿل قيشثالَقحدةثتػؽقُؽثث-٢١

ثالسيالمثتعؽقيرث ثسي بث قثةؿلثمثوالت رذمثلؾخالطثَاقاب

 .ثآأتؿل ل

ثالفقييلجثاسيي بث:ثالعؿييراينث وال ـييلعثالتـؿقييشث جؾييشِثثإمؼييلُطثث-٢١

ثالؿعؽييرثةحييدودمثالييالثوالتجؿفييرثالؿسييتؿرمثآأتؿييل ل

 .ثالؿستداةشثوالتـؿقشثال ـلعثلعؿؾقش

ثوقييػثأييراعثةييـث:ثالخقييريثوالعؿييؾثالييد قةثةحلصييرةُثث-٢٢

ثراؿيلثايؾثوالؿيلرةمثالـيلسثوتخقميػثالؿـلفيذثوسيدثالطرقم

ثوالتظيييل راتثالتجؿعيييلتثتؾيييؽثاسييي بثالؿسيييلأدثُتعتيييزل

 !؟..ثستـتفلثوةتكثألعتثكقػثمعرطثٓثالتلثمثالؿ  ق ش
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثتقسيقعثٌلكفثةـثوالذيث:ثآأتؿل لثالغضبثلـلرثإذكلعٌثث-٢٣

ثآحتجييلجثذرا ييعثواسييتعؿللثمثالقاقييعثورفييضثمثالتييقترات

ثا ثصيؾكثقيللثوقيدثفقفيلمثليقسثاؿيلثالـلسثواتفلمثوالتؽػقرم

ـِثثحدم ث ثكؿلث:ثوسؾؿث ؾقف ث"ث:ث ـفؿيلثا ثر لثَ  ةلسٍثثاْا

ـْث ـْثثَكرِهَثثَة ْقًئلثََِةقرِهِثثِة فُثث٪ثَفْؾَقْه ِرْثثٌَ ـْثثَفنِكة ـَثثَخَرَجثثَة يْؾَطلنِثثِةي ثالسا

ْ ًرا  .َخرأله.ث"ثَألِ ِؾقةشًثثِةقَتشًثثَةلَتثثٌِ

ثوسييؾؿثوملييفث ؾقييفثالّؾييفثصييؾكثالـ ييلث ييـثثث:ث رمييرةثَاييلثو ييـ

ثك يلث ؾيؽثكؾؿيلثإك قيلعثتسقسيفؿثإسيرا قؾثاـيقث)كلكيتثثث:ثقلل

ثث:ثقيللقاثفقؽييرونثخؾػيلعثوسيقؽقنثاعيديثك لثٓثوَكفثك لثخؾػف
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثمثحؼفيؿثَ طيق ؿثميؿثفيلٕولثإولثا قعيشثفيقاثث:ثقللثتلةركلثفؿل

ث.ثاخرألهثث.ثث(ثثاستر ل ؿث ؿلثسل ؾفؿثالّؾفثفنن

ث ثحجشثالحدم ث ثاطلل:ثااـثقللث"ث:ث ا ثرحؿفثالػتحث ثقلل

ث ؾيكثالػؼفلعثَأؿعثوقدثألرمثولقثالسؾطلنث ؾكثالخروجثترا

ثخقرث ل تفثوَنثةعفمثوالجفلدثالؿتغؾبثالسؾطلنث ل شثوأقب

ثوتسييؽقـثالييدةلعثحؼييـثةييـثذلييؽث ثلؿييلث ؾقييف٪ثالخييروجثةييـ

ث"...مسل دهمثةؿلثوغقرهثالخ رث ذاثوحجتفؿثالد ؿلعم

ث ؾيكثالؿسيلوئثتغؾقُبثث ـفلثمـتأثوالتلث:ثالتقتراتثزملدةُثث-٢٤

ثمثإةيييـثك ييققعثأؾقؾييشثكعيييؿٌثثُتـسييكثاحقيي ثمثالؿحلسييـ

ثاؾيييقغث مثالحلأيييلتثوقضيييلعثمثوإرزاقثاليييـعؿثوسيييقرورةِث
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثالخدةلتثغللبثوحهقلثوالسػرمثالتـؼؾثوحرمشثمثالحؼقق

 .ثوتقفقؼفثا ثاحؿدثالؿدكقش

ثوالؿعيلشثالعؾيؿثةيـث:ثالجلدةثالؼضلملث ـثالـلسثصرُطثث-٢٥

ثسييقىثلفييؿث ييؿثٓثُمهيي حثاحقيي ثمثحقييلتفؿثٌييمونثوتعؾييؿ

ثالتييلثوالفتلفييلتمثالقييقةلثوالهييراخثمثوالتجؿفييرثالتظييل ر

ثالعؾؿييييلثوكسييييتؼ ؾفؿثدراسييييتفؿث ييييـثال يييي لبثتهييييرط

ث.ثوالؿعق ل

ثلإلسيييالم:ثوالؿـلايييذةثالدخقؾيييشثلألفؽيييلرثال يييلبثفيييتحث-٢٦

ثوة يييؽالتثمثوالطل ػقيييشثوالعؾؿلكقيييشثالؼقةقيييشثكلليييد قات

ثوتقأفيفثفؽيرهثمهبثَنثفرمؼثكؾثمطؿحثاحق .ثثإقؾقلت
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثمثالؿتؽيررةثآحتجلأيلتثاسي بثتـتفيلثٓثقدثالتلثو ؾ لتف

 .وكل ؼثصل ؼثلؽؾثالؿتلحشثمثالققةقشثوالؿظل رات

ثالؿطلل يشثومتيقحثمثالتػرمؼيلتث يذهثميرفضثا ثاحؿدثواإلسالم

ث.ثالؿعروفشثالـظلةقشثواللطرقثمثال ر قشثَاقاافلثةـثاللحؼقق

ثوالتػرمؼيلتثالتحيدملتث يذهثكيؾث ؾيكث هقشثالؿؿؾؽشثواالدكل

ثوةح يشثمثالـيلسث ثوتجيذرهثاإلسالةلثالسقلسلثكظلةفلثاػضؾ

ث ثقييللثمثوالرحؿييشثاللعييدلثفييقفؿثوققلةفييلثلؼقييلدتفؿمثلـييلس

ـْثثةسؾؿثصحقح ـِثثَ ْقِطثثَ  ـْثثمثَةللِيٍؽثثْاي ثا ُثثَصيؾةكثا ِثثَرُسيقلِثثَ ي

َؿمثَ َؾْقفِث تُِؽؿُثثِخَقلرُثث)ث:ثَقلَلثثَوَسؾة ـَثثََ ِؿة ثَوُمِح ايقَكُؽْؿمثُتِح اقَكُفؿْثثالةِذم

ثَوُتَهؾاقَنث ؾقفؿث..(ثَ َؾْقُؽؿْثثَوُمَهؾاقنَث

/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/R_5227


 

~ 37 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثالسيـشث ثالؿيذكقرةثالخيقارجثفرقيشثصػلتث ؾكث ـلثكـ فثولفذا

ثواليييرواتثلؾفقييلجثةؼييدةلتثكلكييتثةييلثغلل ييلثوالتييلثالـ قمييشم

ثالخلرألمثالػؽرثإلكثةػتلحثاليقرمشثالـز شثوَنثمثوالتجؿفرات

ثواةتطييلعثمثالجفييقدثوكؽييرانثوالحؿييلسمثالجفييؾث ؾييكثالؼييل ؿ

ثوا ثمثوالييييدولثلألكظؿييييشثالييييالذعثوالـؼييييدثالتػؽقييييرثصييييفقة

 .الؿستعلن

ـةشِثث ثملِتثثولؿ ثثاعقـِفيلثفِرقيشٍثثةـثتحذمرٌثثالـ قمةشِثثالسا ٓة ثالخيقارَجمثإ

ثاعيُضثث يّد لثمثةتقافرةثوكهقصثكيقرةمثَحلدمُ ثثفقفلثوَردَثثفؼد

ـَث"ثةييـثَكيييرَثثإلييكثوَوصييؾفلثال ييلحيقـ ثاسييـَدٍثث"ثحييدمًيلثِ  ييرم
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

مثَوثصحقٍحم ـٍ ث ؾيكثالَجسيقؿِثث رُر ؿثَ ؾؿثوا ثوالس بثحَس

ثالـيلسِثث ؾيكثَةرِ ؿثوالت لُسثثثفقفثوقعقاثةلثوفظل شُثث.ثالؿسؾؿقـ

الُحثثظلِ ُر ؿثإذْثثافؿ٪ثال عضثواغترارُث ثوتجيدد ؿثوالتةؼيقىثالهة

ث.وإحقالثإزةـشث  ر

ثوال يذوذاتمثالػيرقثتؾؽيؿث يـثال عيدثالؿسؾؿث ؾكثوالقاأُبث

ثقيللثكؿيلثوالجؿل يشثالسيـشثَ يؾثوةـفأثالسؾػثةسؾؽثولزوم

ث الؼل ؾ:

ثالـا ؾِثثالسلدةثكفِأثثاللـفِأثث ؾقَؽث

ث

ثوالعؿيؾِثثوإففيلمثالعؼقيدةثَ ؾِثث**

ث

ثوةػفؿيشًثثإدراًكيلثالقحلَثثوافؼقاثَةـ

ث

ثالَجِفؾِثثكللخلرِجثثافثم ذواثولؿث**

ثوةػخيرةًثثَحيداًملثالسيػل شِثثَ ُؾث

ث

ثِ يَدلِثث ثمؿ يقنثوٓثمػؼفقنَثثٓث**

ث

ث****
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ـْث ثوا تؿيدنْثثإٌيرارِثثةسؾَؽثثفجلك 

ث

ثوالُػُضيؾِثثإسالِطثثلذيثالـجلةثدرَبثث**

ث

ثوَةهدُر ؿث ؾؿٍثث ؾكثمـفجقنَثثَةـ

ث

ثالُؽُؿؾِثثالهػقةِثثو ذيثالـ لّثثةـث**

ث

ثرَمٌبثثوٓثزمغٌثثٓثالرٌُدثث قثذاكؿ

ث

ثةَييؾِثثو ث دٍيثث ثالؿخللػثةـث**

ث

ث****

ثوالِعؾيؾِثثوالتخؾيقطِثثالحفلليشثةـث**ثوةسؾُؽفؿثٌذاذٌثثالػؽرثخقارُجث

ث

ثكتييرواثٓثالعؾيؿثرواِقثث ثَكفؿثلق

ث

ثلُؿفت ِيييؾِثثمحؾيييقثلـيييلثكػقسيييًثدراًثث**

ث

ثةخلرُأفييلث ييزتثَةييشًثثووافؼييقا

ث

فلثوأّؿعقاث** ثوإةؾِثثاللطقِبثثصػة

ث

ثوةرحؿييشٌثثممييلرٌثثالجؿل ييشِثثكفييُأث

ث

ثوالخطؾِثثالسخِػثثوفرُضثثال ذوذُثثلقسث**

ث

ث****
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 السُّيَِّة@ يف الثابتِة ِصفاِتهه فنً

:ثحدامشُثث-١ ـ  ثمثَغؿلرثوفتقلنثِصغلٌرمثٌَ لٌبثثالغللبث ثفُفؿثالس 

ث يققخِثثُوأقدُثثاقـَفؿثَمِؼؾا ثوالعؾيؿثالِخ يرةِثثَذويثةيـثوالؽِ يلرِثثال ا

َؿ:ث ؾقييفثا ُثثصييؾةكثالـ ييلاثثقييللثوالتةجييلِرِبم ث)ُحييَدَملعُثثوسييؾة

َْسييـَلِن(م ْٕ ُـثثالحييلفظُثثقييللثا ث(:١٢/٢٨٧)ثالػييتِحثث ثحَجييرٍثثاايي

ِغقرُثثُ قَثثَواْلَحَدُثثث" ـ ثثالهة ثا ي.ث"الس 

ثوإذاثمثوآسيتعجللثوالحؿيلسثالجفؾثلؾهغقرثتعـلثوالحدامش

ث.ث واغكثوتجلوزثواكدفعمث ؿكثممدافمثوالدثَوثٌق ثلفثمؽـثلؿ

َػُف:ثالطةقُشثث-٢ ثو يعػثمثوالحؿيلسثالهيغرِثثةـثالؿتقلدثوالسة

ـَثثفِؽَر ؿثَمت ـةكثوَةـث لةتفؿثإذثمثوالؿعؾؿثالرققب ثال  لِبثثة
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ييشُثث ؾييقفؿُثثغؾ ييتثالييذمـ ثالـةَظييرِثثوقَِهييرُثثوآسييتعجلُلمثالِخػة

ث ثأييلعثكؿييلثال هييقرِةمثو ييَدمِثثإُفييِؼثثِ ييقِؼثثةييعثواإلدراِام

ةيلنِثثمِخيرِثث ث)َميْلتلث ؾقيف:ثالُؿتةَػيِؼثثالحدمِ ث ثُحيَدملعُثثَقيْقٌممثالزة

ثوالعؼيقُلمثإل يلُبثثوإحيالُم:ثإَْحيالِم(مثُسيَػفلعُثثإَْسـلِنم

َػُف: شُثثوالسة ث.والطةقُشثثالِخػة

ةَثثالتةَي اييَتثثَنةثثةـييفثُمْسييَتػلدُث"ث:ثا ثرحؿييفثالـةييَقوياثثاإلةييلمثقييلل ثوُقييقة

ـ ثثَكؿيييللِثثِ ـْيييَدثثَتؽيييقنُثثالَ هيييقرةِث ييي ةِثثالتةجيييلِرِبثثوَكْييييرةِثثالس  ثوُقيييقة

ثا ي."الَعْؼؾِث

ثالراييلكققـمثالعؾؿييلعثةجييللسثوحضييقرثالعؾييؿثإلييكثذلييؽثوةييرداث

ث.ثالحقلةثدروسثةـثوالتعؾؿ
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ثمثالعيلةلثالؿسيؾؿث ثق قحيشثصيػشثو يلثوالتةعيللل:ثالُغرورُثث-٣

ث!!؟ثةـدفعقنثأفلٌلثثافلثاتهػثإذاثفؽقػ

ثوالتعييلللثاييللؽِْ رِثثوكػسييقلتفؿث ييرمؼتفؿث ثُمعَرفييقنَثثفييللخقارُجث 

ثمثو ل ييلتفؿثوَ ؿييللِفؿ٪ثالكُػِسييفؿثواإل جييلِبثثا ِمثِ  ييلدِثث ؾييك

ـَثثُمؽيِرونَثثولذلؽ ةقهثاؿلثالتػلُخرِثثة ث!!َفَعؾقهثوةلثقدة

َؿ:ث ؾقيفثا ُثثَصؾةكثقلل ََاقَنمثَمْعُ يدونَثثَقْقًةيلثفيقُؽؿْثث)إِنةثثوَسيؾة ثوَميْد

ـَثثَمْؿُرقييقنَثثُكػقُسييفؿمثوُتْعِجييَ ُفؿْثثالـةييلُسمثافييؿُثثُمْعَجييَبثثحتييك ثةيي

ـِث م ْفؿِثثُةروَقثثالد  ـَثثالسة ِةقةِش(ثة ث.صحقٍحثثاسـَدٍثثَحؿُدثثرواهثالرة
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ثالُعَؾؿييلِعمث ؾييكثوالتطييلُولِثثالِعؾييِؿمثٓد  ييلعِثثُغييروُر ؿثوَمييدَفُعفؿ

يٍشمثوٓثتجرايشٍثثاالثالِجسلِممثإحداِثثثوةقاأفشِث ثُرأيقعٍثثوٓثَرومة

ث.والرَِيثثالػؼفِثثٕ ؾِث

ثةيـثِ  يلدةٍثثَ ُؾثثفُفؿثمثأخرمـثتغرثالتلثالِع لدِة:ث ثأؾد ؿث-٤

يلثو يذاثمثوِذكيرٍثثوقيراعٍةمثوصقلٍممثَصالٍةم ثلالغتيرارِثثَميْد قثةؿة

ث يذهث ؾيكثالتـ قيفِثث ثوا يًحلثالـ يقياثثال قيلنُثثأيلعَثثوليذاثافؿم

ييػشِث ثوٓثاَ ييْلٍعمثقِييراَعتِفؿثإلييكثقِييراَعُتُؽؿْثث)َلييْقَسثثفييقفؿ:ثاله 

ثِصيقلِةِفؿْثثإليكثِصيقلُةُؽؿْثثوٓثاَِ يْلٍعمثَصيالتِفؿثإليكثَصالُتُؽؿْث

ث.ةسِؾؿٌثثرواهثاَِ ْلٍع(
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ثةييعثَوِصييقلَةفُثثَصييالتِِفْؿمثةييعثَصييالَتفُثثَََحييُدُكؿْثث)َمْحِؼييرُثثوقييلَل:

ث. ؾقفثةتَػٌؼثثِصقلِةِفْؿ(

ثةييعثَصييالَتفؿثَمحتِؼييرونَثث ييـفؿثا ُثثرِ ييلَثثالهييحلاشُثثكييلنثوإذا

ث!الهحلاِش؟ثاغقرِثثفؽقػثَصالتِفؿ٪

ل ـُثثا ِثث  ُدثثإةشثح رثَلِؼَقفؿثولؿة ثتعجيبث ـيفثا ثر لث  ةلسٍثثا

يدةثثََرَثثَليؿْثثَقيْقمٍثث ؾكثَفَدَخْؾُتث"ثوقلل: ٌَ ثََْميدمفؿثِةيـُْفْؿمثاْأتِفيلًداثََ

ـُثثَكَلكةفييل ثممييلرِثثةييـثُةَعؾةؿييشٌثثَوُوأييقُ ُفؿْثثم[َغؾقظييشٌثثَيْث]ثاإِلاِييؾِثثمَِػيي

جقدِث ث..!ك قؾثوإةلمث ظقؿمثرأؾثةـثوتعجبثمـلعثو ذا.ثث"السا

اِقثث  ُدثثالعالةشثذكره ث.الُؿهـةِػثث ثالهـعلينثالرزة
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ثُتييدرامثوٓثُتحػييظثقييدثاحقيي ث:ثلؾـهييقصثالَػفييؿِثثسييقعُثث-٥

ثالؼييرمنِثثقِييراعةِثثةييـثُمؽيِييرونَثثفُفييؿ.ثثاسييتقعلبثاييالثوتضيي ط

ـْثثافمثوآستدٓلِث ث ثمملتِيفثَمَضيعقنَثثايؾثوِ ؾيٍؿمثفِؼيفٍثثدونَثثلؽي

ثإحلدمييِ :ث الييداةغثَوصييُػفؿثأييلعثولفييذاثَةق ييِعفل٪ثغقييرِث

يفثَمْحَسي قنَثثالُؼيْرمنَثث)َمْؼَرُؤونَث ث)َمْتؾيقنَثثَ َؾيْقِفْؿ(مثو يقثَلُفيْؿمثََكة

ثٓثاْلُؼيْرمنَثث)َمْؼيَرُؤونَثثَحـيلِأَرُ ْؿ(مثُمجلِوزُثثٓثَرْ ً لمثا ِثثكِتلَبث

ث.َتراقَِقُفْؿ(ثُمجلِوزُث

ـَثثَحظافييؿْثثلييقس"ثال ييرِح:ث ثالـةييَقوياثثاإلةييلمُثثقييلل ثثالُؼييرمنِثثةيي ٓة ثإ

ثوليقسثُقؾيقَافْؿمثلَِقِهَؾثثَتراقَِقفؿثُمجلِوزُثثفالثالؾ سلِنمث ؾكثُةروَره
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ُؾيفمثالَؿْطؾقُبثثاؾثالَؿْطؾقَبمث قثذلؽ ثفِيلثاُِقققِ يفثوَتيَدااُرهثَتعؼا

ث ا ي."الَؼؾِبث

ثالػؼيفثتيقرثثٓثوالحػيظثالتالوةثكيرةثَنثو قثرفقعمثتـ قفثو ـل

ث.ثوكلفذتفلثملتفلثاكعدةتثإذا

ثال ِييَدعُثثوكلكييِتث"ث:ثالػتييلوىث ثا ثرحؿييفثاإلسييالمِثثٌييقُ ثثوقييلل

ثلؾُؼيرمِنمثَفْفِؿفيؿثسيقعِثثةيـث لثإكةؿلثالَخقاِرِجثثاِْد شِثثِةْيُؾثثإُولك

ـْثثُةعلَر َتُفمثَمْؼِهدواثلؿ ثثلؿثةلثةـفثَفِفؿقاثلؽ ث.ث" ؾقفثَمُدلة

ـُثثا ِثث  ُدثثفقفؿثقللثولذلؽث ثاْكَطَؾؼيقا"ث يـفؿ:ثا ُثثرِ يلَثثُ َؿيرَثثاي

لِرمثفِلثَكَزَلْتثثمملٍتثثإلك ـَثث ؾيكثفَجَعؾق يلثالُؽػة ثذكيَرهثم"الُؿيْمِةـق

ث.تعؾقًؼلثالُ خلرياث
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ـُثثقلل اعُثثلفؿُثثُمؼلُلثثكلن"ث:ثالػتحث ثا ثرحؿفثَحَجرٍثثاا ةِثثالُؼرة ثلِ يدة

ثثوالِع ييلدةِثثالييت الوةِثث ثاْأتِفييلِدِ ؿْث ٓة لقنَثثكييلكقاثَكةفييؿثإ ثالُؼييرمنَثثَمَتييَلوة

ونَثثةـيفمثالُؿرادِثثَغْقرِثث ؾك ْ يدِثث ثوَمَتـَطةعيقنَثثايَرَمِفؿمثوَمْسيَت ِدا ثالزا

ث."ذلؽثوغقرِثثوالُخ قعِث

ـُثثاقيييلكفؿث-٦ ثمثالسيييلةعقـثمسيييتفقيثاليييذيثالجؿقيييؾ:ثالحَسييي

ـٌثثكالُةفؿثإذثمثالؿتؾؼقـثومخدع ثَصيحلُبثثففيؿ!!ثثأؿقيٌؾثثحَسي

ثمؽيقنَثثوَنْثثمثوالدملكيشثال يرمعشِثثلتحؽيقؿِثثَميْد قنَثثوأَدٍلمثَةـطٍِؼث

ـةثث ِمثالُحؽؿُث ثغقيرثوسيؾقكفؿثذليؽمثخيالِطثث ؾيكثفِعيلَلفؿثولؽ

ث!!.ثوالػؼفثاللعؾؿثةستـقر
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َؿ:ث ؾقيفثا ُثثصيؾةكثالـ لاثث ـفؿُثثقللثكؿل ثاْلِؼقيَؾمث)ُمْحِسيـقنَثثوسيؾة

(مثاَؽِؾؿشِثث)َمَتَؽؾةؿقنَثثالِػْعَؾ(مثوُمسقئقنَث ـْثث)َمؼقلقنَثثاْلَحؼ  ثَخْقيرِثثِةي

ييِش(ثَقييْقلِث ثولؽييـثتستحسييـمثولػظييلثٌييؽالثةؼييدةلتفؿثَي.ثاْلَ رِمة

ث.ثةستؼ حثة قـثوالسؾقاثالػعؾثةـثةراةقفل

يـْدياثثال قُ ثثقلل :ث ؾيكثحلٌيقتِفث ثا ثرحؿيفثالس  ثََيْث"ثالـةسيل ل 

ث ثالـةيلسِثثَْقيقالِثثِخقيلرِثثِةيـث يلثالتيلثإَْقيقالِثثاَ ْعضِثثَمَتَؽؾةؿقنَث

ثثالُحؽؿُثثإنِثثةيِؾ:ثالظةلِ رِم ٓة ثكتيلِبثثإليكثكُد ل ِفؿثوكظل رِهمث ِمثإ

ث."ا ِث

ةلِع:ثواسييت لحشُثثالتةؽػقييرُثث-٧ ثالهييػلتمثٌَييـعثةييـثو ييذهثالييد 

ثاغقيرِثث مؽػيرونثغقير ؿث يـثةقيز ؿثةيلثو يل.السيؿلتثوَغؾظ
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م ـَثثدةلعَثث ومست قحقنثَحؼٍّ ثحؿيَؾثثومسترخهيقنثلفيؿمثالؿخللِػق

ثا ُثثصيؾةكثك قـيلث يـفؿُثثقيللثكؿيلثوالعـيػثاللؼقةثوالتغققرثالسالم

َؿ:ث ؾقييف ثإَْومييلِن(ثََْ ييَؾثثوَمييَد قنَثثاإلسييالمِثثََْ ييَؾثث)َمْؼُتؾييقنثوسييؾة

ث. ؾقفثةتَػٌؼث

ث"اْلَخقاِرَجثثوسؾةؿَثث ؾقفثا ُثثَصؾةكثالـة ِلاثثافثَذمةثثةلثََْ َظؿِثثةـ"ثو ذا

ث.ثالؿجؿقعث ثآسالمثٌق ثقللثكؿلل

ث ثالُؼرُ  يلاثثقيللثلفيؿ٪ثَتؽػقيُر ؿثاإلسيالمِثثٕ يؾِثثقتِؾفؿثوس ُبث

لثَكةفؿثوذلؽ"ثالُؿػِفِؿ: ـَثث ؾقيفثخَرأيقاثَةيـثاُؽػيرِثثحَؽؿقاثلؿة ثةي

م ـَ ث."ِدةلَع ؿثاست لحقاثالؿسِؾؿق
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ـُثثاإلسيالمِثثٌيقُ ثثوقلل ثََْ يؾِثثِدةيلعَثثَمْسيَتِحؾاقنثفينكةفؿ"ثَتْقؿَقيَش:ثااي

ونَثثَكةفؿثْٓ تِؼلِد ؿثالِؼْ ؾشِث يلثََْكَييرَثثُةْرَتيدا ثِدةيلعِثثِةيـثَمْسيَتِحؾاقنَثثةؿة

لرِث ـَثثَلْقسقاثالذمـثاْلُؽػة م ث.الػتلوىثةجؿقعُثث"ُةْرَتد 

ييرونَث"ثوقييلل: ثَدَةييفُثثوَمْسييَتِحؾاقنَثثاِييْدَ تِفؿمث ثخييلَلَػفؿثَةييـثَوُمَؽػ 

ييرونَثثاِْد ييشًثثَمْ َتييِد قنَثثاْل ِييَدعِثثََْ ييؾِثثحييلُلثثو ييذهثوةلَلييفم ثَةييـثوُمَؽػ 

ث.الػتلوىثةجؿقعُثث"فقفلثخلَلَػفؿ

ثةرتؽِييِبثثكتؽػقييرِثثكيقييرٌة:ثُصييَقرٌثثلييفثالخييقارِجثث ـييَدثثوالتؽػقييرُث

ـ ثثالتؽػقيرِثثَوثَصياًلمثايذكٍبثثليقسثاؿيلثالتؽػقيرِثثَوثالؽ قرِةم ثايللظ

ييُ فلِتث ثفقفييلثَمسييقغُثثالتييلثاييلٕةقرِثثَوثالُؿحتِؿؾييِشمثوإةييقرِثثوال ا

ِؼثثدونَثثَوثوآأتفلُدمثالِخالُطث رِثثةـثالتحؼا ثواكتػيلعِثثال يروطِثثتقفا
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ييرونَثثتلومييٍؾمثوٓثاجفييٍؾمثَمعييُذرونَثثوٓثالؿقاكييِعم ثاييالزمِثثوُمؽػ 

يروَكفؿثَةيـثِدةيلعَثثومستِحؾاقنَثثوةآٓتِفلمثإققالِث ثَقضيلعٍثثدونَثثُمؽػ 

ث.استتلاشٍثثوٓثُةحلَكؿشٍثثوٓ

َؿ:ث ؾقييفثا ُثثصييؾةكثالـ ييلاثث ييـفؿُثثقييللثولفييذا ـَثث)َمْؿُرقييقنَثثوسييؾة ثةيي

يْفؿُثثَمْؿيُرُقثثكؿلثاإلسالمِث ـَثثالسة ِةقةيِش(مثةي ـَثثُةيروَقفؿثف ي ةفَثث"ثالرة ثةي

ـِث م ْفؿِثثالد  ْقَدثثُمهقُبثثالذيثاِللسة ثِةيـثةـف٪ثومخُرُجثثفقفثفقدُخُؾثثالهة

ةِث دة ةثُخروِأيفثُسيرَ شِثثٌِ اةيلمثلُؼيقة يْقدِثثَأَسيدِثثةيـثَمعَؾيُؼثثٓثالرة ثالهة

ث.الؼلريث ؿدةُث.ث"اَِ ْلعٍث

يراثث)ُ ؿْثثةسؾٍؿ:ثصحقِحثثو  ثَحؿيَدثثو ـيَدثثَواْلَخؾقؼيِش(مثالَخْؾيِؼثثٌَ

ـُثثقللثوَقَتؾقُه(مثَقَتَؾُفؿْثثلَؿـث)ُ قَاكثأق ٍد:ثاسـَدٍث ثوفقيف"ثحَجيرٍ:ثاا
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ييراثثالَخيقاِرَجثثَنةث ـَثثالُؿْ َتِد ييشِثثالِػيَرِقثثٌَ ييشِثثةي يشِثثإُةة دمة ثفييتُحثث"الُؿَحؿة

ث.ال لري

علًراثتخؾؼفؿث-٨ ثث ثولفيؿثالـيلِس:ثسل رِثث ـثافثَمتؿقةزونَثثٌِ ثكيؾ 

علرٌثثوزةلنٍثثَ هرٍث يعلرُثث يذاثمؽيقنُثثوقيدثايفمثَمتؿقةزونَثثٌِ ث ثال  

ث.ذلؽثغقرِثثَوث قئتِفمثَوثالؾ  لِسمثلقنِثثَوثالرامِشم

ييعلُر ؿثكييلنثوقييد ـِثث ثٌِ ـِثث ؾييل ثثزَةيي ييْعرِثثَحْؾييَؼثث للييٍبثثَاييلثايي ثٌَ

ثاؼقلِيف:ثوسيؾةؿَثث ؾقيفثا ُثثَصيؾةكثالـ لاثث ـفؿُثثَخَ رَثثكؿلثُرؤوِسفؿم

ث.ال خلرياثثرواه.ثالتةْحؾقُؼ(ث)ِسقؿلُ ؿُث
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثو يذه"ث(:٤٩٧/ث٢٨)ثالػتيلوىثةجؿيقعِثث ثاإلسيالمِثثٌقُ ثثقلل

قؿل لِفؿثِسقؿلثالس  ِش٪ثذوثكلنثكؿلثََوة ثِٓزمٌثثَوْصيٌػثث يذاثَنةثثٓثالُيَدمة

ث."لفؿ

ثَْي:ثالتحؾقُؼ(ث)ِسقؿل ؿُث"ث:ثالؿػفؿث ثا ثرحؿفثالُؼرُ  لاثثوقلل

كقلمثزمـييشَثثَرفِضييفؿث ؾييكثلفييؿثَ الةييشًثثذلييؽثأَعؾييقا ييعلًراثالييدا ٌِ ثو

ث."افثلُقعَرفقا

ث ففؿثمثافثوالتؿسؽثحؿؾفث ثوالؿ للغشث:ثالدمـث ثالغؾقث-٩

ثحرمهيقـثكيلكقاثفؼيدثو  يلدةمث ل يشثَ ؾثَكفؿثفقفثٌؽثٓثةؿل

ثوآاتعيلدثَحؽلةيفمثوتط قؼثاللدمـثالتؿسؽث ؾكثالحرصثكؾ

زثوكييذلؽثاإلسييالممث ـييفثكفييكثةييلثأؿقييعث ييـ ث ييـثالتييلمثالتحييرا
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثتؼييدمثكؿييلثمثذلييؽثتخييللػثخطقئييشثَوثةعهييقشثَيث ثالققييقع

ثققليفثصيحثوقيدثمثلفيؿث  يلسثااـثوذكرثآحلدم ث ثوصػفؿ

ث..مالًملثقللفلثالؿتـطعقن(ث ؾؽث)ثوالسالم:ثالهالةث ؾقف

ث..إةشث:وكظلةفلثالدولشث ثالطل شث هلثٌؼث-١١

ثَ ؿيشث ثا تؼيلد ؿث ياللفؿثففيمٓعث:ثا ثرحؿيفثتقؿقيشثااـثقلل

ثوَكفيؿثالعيدلمث يـثخيلرأقنثَكفؿثالؿسؾؿقـثوأؿل شثالفدى

ثالرافضييشثةييـثالسييـشث ييـثالخييلرأقـثةلخييذثو ييذاث ييللقنم

ثمرت يقنثمؿثكػرًامث ـد ؿثظؾؿثَكفثمرونثةلثمعدونثمؿثوكحق ؿم

ثالطل يشمث هيلثٌيؼقاثوقيدث يذاثااتيد ق لمثَحؽلةًثالؽػرث ؾك

ثةيعثةيققػفؿثذليؽثومق يحثالؿسؾؿقـمثكؾؿشثتػرمؼث ثوسعقا



 

~ 55 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثَحييرجث ثوخييللػقهث ـييفثتخؾييقاثحقيي ث ؾييلمثالؿييمةـقـثَةقيير

ث ؾيكثصيػلتفؿثةيـثالهػشثتؾؽثوظؾتثَةرهمثو هقاثالؿقاقػ

ثحتيكثوك يذوهمث يلدوهثَةير٪ث ثخللػفؿثةـثكؾثَنثالتلرم ثةدار

ثاعضيًمثاعضيفؿلثمؽػيرثفيرقث دةثإلكثَكػسفؿث ؿثتػرققاثإكفؿ

ث.واليقراتثوال ؼلقثالغلراتثفقفؿثكيرثولذلؽ

ثالخييقارجثصييػلتثَاييرزثةييـثو ييلث:ثوالتضييؾقؾثالطعييـث-١١

ث ـثاللخروجث ؾقفؿثوالحؽؿثوتضؾقؾفؿثالفدىثَ ؿشث ثالطعـ

ييتثوقييدثوالهييقابمثالعييدل ثذيثةققييػث ثالهييػشث ييذهثتجؾة

ثذوثقيللثحقي ثمثوالسالمثالهالةث ؾقفثا ثرسقلثةعثالخقمهرة

.ثاْ يِدْلثثا ِمثَرُسيقَلثثَميلث:ثَفَؼيلَلثث:ثالهيحقحقـث ثكؿلثالخقمهرة
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ـْثثَوْمَؾَؽمث"ث:ثَفَؼلَلث ثَوَخِسيْرَتثثِخْ يَتثثَقْدثث؟ثََْ ِدْلثثَلؿْثثإَِذاثَمْعِدُلثثَوَة

ـْثثَلؿْثثإِنْث ثفِقيفِثثلِيلثاْ يَذنْثثا ِمثَرُسيقَلثثَميلث:ثُ َؿيرُثثَفَؼيلَلث.ث"ثََْ يِدُلثثََُكي

ثَََحيُدُكؿْثثَمْحِؼيرُثثََْصيَحلًالثَليفُثثَفينِنةثث٪ثَدْ يفُثث"ث:ثَفَؼلَلث.ثُ ـَُؼفُثثَفَلْ رَِبث

ثثاْلُؼيْرمنَثثَمْؼيَرُعونَثثِصيَقلِةِفْؿمثَةيعَثثَوِصَقلَةفُثثَصاَلتِِفْؿمثَةعَثثَصاَلَتفُث ثَٓ

ـَثثَمْؿُرُقييقنَثثمثَتييَراقَِقُفؿْثثُمَجييلِوزُث ـِثثِةيي م ييْفؿُثثَمْؿييُرُقثثَكَؿييلثالييد  ـَثثالسة ثِةيي

ِةقةِشم.. ثالرة

ثا ثصيؾكثا ثرسيقلث ؾكثالخلرألث ذاثحؽؿثكقػثفتلةؾث ـل

ث..!ثالؼسؿشث ثالعدلث ؾكثوالخروجثاللجقرثيثوسؾؿث ؾقف

ثلؾخيقارجثَخيرىثصيػشث يذهث:ثالتفؿيشثودمؿيشُثثالظيـثسقعُثث-١٢

ثالفيدىثرسيقلث ؾيكثالجفيقلثالخقمهيرةثذيثحؽيؿث ثتجؾت
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ث ذهثإنثوا ثقلل:ثحق ثاإلخالصمثاعدمثوالسالمثالهالةث ؾقف

 ..!ثا مثوأفثفقفلثَرمدثوةلثفقفلمث دلثةلثلؼسؿش

ث.ثظـثوسقعثتطلولث ذاثَنثرمبثوٓ

ثاإلسالةلثالتلرم ث  رث رفقاثفؼدثالؿسؾؿقـ:ث ؾكثال دةُثث-١٣

ث ؾيكثوالعـيػثالؼسيقةثٌيدمديثكيلكقاثوقيدثوالجػيقةمثاللغؾظش

ثاؾغييتثوقييدثمثالرفييؼثومجييلك قنثالعـييػثمـتفجييقنث الؿسييؾؿقـم

ث٪ثتؼيدمثكؿيلثوإةيقالث اليدةلعثفلسيتحؾقاثفظقعًمثحداًثثٌدتفؿ

ثإومييلنثَ ييؾثةييـثاإلسييالمثَ ييداعثَةييلثوالؼتييؾمثالترومييعُثثفققييع

ثتيلولقاثوراؿيلثميمذو ؿمثفؾيؿثوواد ق ؿثتركق ؿثفؼدثوغقر ؿ

ثَرُسيقُلثثَفَؼيلَلثثالحيدم ث ثقيللثمثايل ثإٓثققةثوٓثحقلثوٓثلفؿ
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

َؿث ثالهيحقحقـثَ َؾْقفِثثا ُثثَصؾةكثا ِث ـْثثإِنةثث)ث:ثَوَسيؾة ث-ثِ ْئِضي ِثثِةي

ثثاْلُؼيييْرمنَثثَمْؼيييَرُعونَثثَقْقًةيييلثَ يييَذاث-ثوكسيييؾفثَصيييؾفثَي ثُمَجيييلِوزُثثَٓ

ْسيياَلِممثََْ ييَؾثثَمْؼُتُؾييقنَثثَحـَييلِأَرُ ْؿم َْوَمييلِنمثََْ ييَؾثثَوَمييَدُ قنَثثاإْلِ ْٕ ثا

ـَثثَمْؿُرُققنَث ْفؿُثثَمْؿُرُقثثَكَؿلثاإْلِْساَلمِثثِة ـَثثالسة ِةقةِش..ثِة  .(.الرة

ثرحؿييفثكيقرثاـاثلقلثمثة ييفقرثخ ييلبثاييـث  ييدا ث ثوفعؾفييؿ

ث  دث_ثارجلخقاثمعـلث_ثهقتؾقثةـثأؿؾشثةـثنكلوث"ث:ث ا 

ثمسؾؿوث ؾقفثلؾفاثصؾكثملؾفاثلسقرثصلحبثبخ لثاـثلؾفا

ث؟كتأثةـث:ثلفثافؼللقثحلةؾثةعفثو لثوامرأتهروهثسأ

ثلؾفاثصؾكثملؾفاثلسقرثصلحبثبخ لثاـثلؾفاث  دثكلأث:ثلفؼل

ث.سؾؿوث ؾقف
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ث.ث تؿقكلروثقدثكتؿوأ

ث.ثاقؽأثةـثسؿعتثةلثحدمـلثم ؾقؽثسالثٓث:ثافؼللق

ث ؾقفثلؾفاثصؾكثملؾفاثلسقرثسؿعتث:ثلمؼقثالأثسؿعتث:ثلفؼل

ث:ثلمؼقثمسؾؿو

ثةـثخقرثلؼل ؿُواثملؼل ؿاثةـثخقرٌثفقفلثلؼل دُاثفتـشٌثن)ستؽق

...ثمثوذاحيقهثهاقدثدوهفؼلث(ثملسل لاثةـثخقرثلؿلٌلواثمالؿلٌلث

ث زثملؾفاثنتتؼقثٓأثح ؾكثأةةراثكلإث:ثفؼللتثتفأةراثلكإثءواألو

ث ي ا.ثث"ثلد لوث ـثاطـفلثوااؼروثمثفذاحق ل!ثثأؾو
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثمثاإلسييالمثدسييتقر لثحقيي ثاإلسييالةقش:ثال ييرمعشثتحؽييقؿُثث-١

ثوقضيييلملهثالليييدمـثاليييدا ؿثوا تزاز يييلثمثاإلمؿيييلنثوفخلر يييل

ثاكييدمرتثوحقـؿييل.ثثور لمتفييلثوالحييرةقـثمثوةـييل رهثوالؼييرمنِث

ثا ثَحقيلثالعراقيشمثال ؾيدانثَكييرث ثاإلسالمثوَحؽلمثال رمعش

ثةـفلأفيلثفجعؾيتثٌيرمعتفثوةعللؿثدمـفمثَحؽلمثالدولفثافذه

ث لق يشثاحسيـثلعؾؿفيلثمثال يرمعشثقضل فلثوةهدرثمثاإلسالم

ث.َمرهثو ظؿثذلؽ

ثالؿؿؾؽيشث:ثالؿؿؾؽيشث ثالحؽيؿثكظيلمثةيـثإوليكثالؿيلدةثتؼقل

ثدمـفيلثتلةيشمثسقلدةثذاتثإسالةقشمث راقشثدولشثالسعقدمشمثالعراقش



 

~ 61 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثا ثصيؾكثرسيقلفثوسيـشثتعيللكثا ثكتيلبثودسيتقر لثاإلسالمم

ثةدمـييشثو لصييؿتفلثالعراقييشمثالؾغييشث ييلثولغتفييل.ثوسييؾؿث ؾقييف

ث.الرملض

ث:ثو ثالؿلدةثالسلاعش

ثكتيلبثةيـثسيؾطتفثالسعقدمشثالعراقشثالؿؿؾؽشث ثالحؽؿثمستؿد

ثالـظييلمث ييذاث ؾييكثالحلكؿييلنثو ؿييل.ثرسييقلفثسييـشثوثتعييللكمثا 

ث.الدولشثَكظؿشثوأؿقع

ثو ثالؿلدةثاليلةـش:

ثالعيدلثَسيلسث ؾيكثالسعقدمشثالعراقشثالؿؿؾؽشث ثالحؽؿثمؼقم

ث.اإلسالةقشثال رمعشثوفؼثوالؿسلواةمثوال قرى
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 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثو يقثلعلقؾثمؿؽـثوٓثغققرمثةسؾؿثكؾثافلثمػخرثةػلخرثو ذه

ث.ثفضؾفث ؾكث ثوالحؿدثمثمتجل ؾفلثَنْثثالعللؿث..حقالَثمتلةؾ

ثمقازميفثٓثٌيرٌطثثو يذاث:ثاإلمؿلنثوةلرزثالقحلمثةف طُثثَكفلث-٢

ثمثالؿـيلزلث ؾيكثتسيؿقثوةـزلشثالتقجلنمثكؾثمػققثوتلٌجثثٌرطم

ـِثثمثوالؿدمـيشثاؿؽيشثة يقداثالحيدم ث ثقلل ـِثثَ ي ـِثثمثُ َؿيرَثثاْاي ثَ ي

ْسيياَلمَثثإِنةثث"ث:ثَقييلَلثثَوَسييؾةؿَثثَ َؾْقييفِثثا ُثثَصييؾةكثالـة ِييل ث ثَغرِمً ييلمثَاييَدََثثاإْلِ

ََمثَكَؿلثَغرِمً لثَوَسَقُعقدُث ـَثثَميْلِرزُثثَوُ يقَثثَاَد ـِثثَايْق ثَتيْلِرزُثثَكَؿيلثاْلَؿْسيِجَدْم

ث."ثُأْحرَِ لثفِلثاْلَحقةشُث

/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/R_3497
/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/G_21723


 

~ 63 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ـْثثوقييلل ثا ُثثَصييؾةكثا ِثثَرُسييقَلثثََنةثثَ ـْييُفمثا ُثثَرِ ييلَثثُ َرْمييَرةَثثََاِييلثَ يي

مَؿييلنَثثإِنةثث"ث:ثَقييلَلثثَوَسييؾةؿَثثَ َؾْقييفِث ثَتييْلِرزُثثَكَؿييلثاْلَؿِدمـَييشِثثإَِلييكثَلَقييْلِرزُثثاإْلِ

ث."ثُأْحرَِ لثإَِلكثاْلَحقةشُث

ث ؾقيفثا ثصيؾكثوققليفثالؼل يل:ثقيللث:ثا ثرحؿيفثالـيقويثللقي

ثومخيراثَوٓثاإلمؿيلنثَنثةعـلهث(ثالؿدمـشثإلكثملرزثو قث)ث:ثوسؾؿ

ثإمؿلكيفثخؾيصثةيـثكيؾثكيلنثاإلسيالمثَولث ثٕكيفثالهيػشثافذه

ثةت ققلثوإةلثمثةستق ـلثةفلأراثإةلثمثالؿدمـشثَتكثإسالةفثوصح

ثوةتؼرايلثةـيفثوةتعؾؿلثوسؾؿث ؾقفثا ثصؾكثا ثرسقلثرؤمشثإلك

ثالعيدلثسيقرةثوٕخيذثمثكيذلؽثالخؾػلعثزةـث ث ؽذاثاعدهثمؿثم

ثميؿثفقفيلث ؾيقفؿثا ثر يقانثالهحلاشثاجؿفقرثوآقتداعثةـفؿ
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ثالفيدىثوَ ؿيشثالققتثسرجثكلكقاثالذمـثالعؾؿلعثةـثاعد ؿثةـ

ثاإلمؿييلنثملاييتثكييؾثفؽييلنث ييـفؿثافييلثالؿـت ييرةثالسييــثٕخييذ

ثإليكثوقيتثكيؾث ثذليؽثاعدثمؿثإلقفلثمرحؾثمثافثالهدرثةـ رح

ثاؿ يل دهثوالت يراثوسيؾؿث ؾقفثا ثصؾكثالـ لثق رثلزملرةثزةلكـل

ثكيالمث يذاثمثةيمةـثإٓثملتقفيلثفيالثالؽيرامثَصيحلافثومملرثومملره

 .ثاللهقابثَ ؾؿثوا .ثثالؼل ل

ثوخقلر ييلثسييـشمثمالمؿل ييشثةـييذث:ثالسقلسييلثكظلةفييلثتجييّذرث-٣

ثالييد قاتثلؽييؾثورفضييفلثمثالتقحقييدثو ؿلد ييلثاإلسييالمم

ثلفيلثكتيبثوليذلؽثمثوالطل ػقشثوال قق قشثوالعؾؿلكقشثالؼقةقش

ثواليـؼؿثال الميلثوأـ فلثمثاللـعؿث ؾقفلثوَفلضثمثال ؼلعثال لري
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ثتحسيدثةيلثو يقثمثالٓسيتؼرارثواسيتؿتعتثمثآةلنثلفلثفتؿثم

ثوتعؽقييرثمثَةـفييلثتؽييدمرثتؿـييقاثمثكيقييرمـثَكييلسثةييـث ؾقييف

ث.ثكحقر ؿث ثكقد ؿثا ثفردثصػق لم

ث ؾيكثواكطقاؤ يلثالؿؽرةيشثةؽيشث:ثالؿؼدسشثال ؼلعثاكتـلُز لث-٤

ثمثالؿتتلاعيشثوالزميلراتثالؿـقرةثوالؿدمـشثمثوالحجلجثالُعؿلر

ثالعيييللؿثَكظيييلرثوةحيييؾثمثإفئيييدةثةفيييقىثصيييلرتثاحقييي 

ثقيييلل...ثافيييقأثوةـيييزلثرفقيييعمثٌيييرطثوذليييؽثمثاإلسيييالةل

ـْثثََْسَؽـُْتثثإِك لثَراةـَلثتعللك:) تِلثِة مة ثِ ـْيَدثثَزْرعٍثثِذيثَغْقيرِثثاِيَقادٍثثُذر 

مِثثَاْقتَِؽث اَلةَثثلُِقِؼقُؿقاثَراةـَلثاْلُؿَحرة ـَثثََْفئِيَدةًثثَفلْأَعيْؾثثالهة ثالـةيلسِثثِةي

ـَثثَواْرُزْقُفؿْثثإَِلْقِفؿْثثَتْفِقي ُفؿْثثاليةَؿَراِتثثِة ث.ث٣٧ثَمْ ُؽُرونَثثَلَعؾة
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ثمث  يلسثاايـثقيللث":ثتػسيقرهث ثا ثرحؿيفثكيقيرثااـثاإلةلمثقلل

ثٓزدحؿث"ثالـلسثَفئدةث"ث:ثقللثلقث:ثأ قرثاـثوسعقدثمثوةجل د

ثولؽيـثمثكؾفيؿثوالـيلسثوالـهلرىثوالقفقدثوالرومثفلرسث ؾقف

ث.ثالؿسؾؿقنثافثفلختصث(ثالـلسثةـث)ث:ثقلل

ثلفيؿث قكيلثذليؽثلقؽقنث:ثَيث(ثاليؿراتثةـثوارزقفؿث)ث:ثوققلف

ثمؿيلراثلفيؿثفلأعيؾث(ثزرعثذيثغقرثوادث)ثَكفثوكؿلث ل تؽث ؾك

ثكؿؽيـثَوليؿث)ث:ثقيللثكؿيلثمثذليؽثا ثاسيتجلبثوقد.ثثملكؾقكفل

ث(ثليدكلثةيـثرزقيلثٌيلعثكيؾثمؿيراتثإلقيفثمج يكثمةـيلثحرةلثلفؿ

ثورحؿتييفثوكرةييفثتعييللكثلطػييفثةييـثو ييذا[ثث٥٧ث:ثالؼهييص]

ثتج كثو لثمثةيؿرةثٌجرةثةؽشثالحرامثال ؾدث ثلقسثَكفثواركتف
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ث ؾقييفث-ثإاييرا قؿثلخؾقؾييفثاسييتجلاشثمثحقلفييلثةييلثمؿييراتثإلقفييل

ث ."ث-ثوالسالمثالهالة

ث ثثفلحػظفييلثمييلرب  ثةقّحييدٍثثفؽييؾا

ث

ثوحـييلنِثثسييـًث ثإلقفييلثَمفيقيث**

ث

ث" ق يشٍث"وثالعتقؼثال قتث"ةؽشَث"ثةـ

ث

ثالةييلنِثث ؾييتثقييدثحييٍؼثثَكييقارُثث**

ث

ثلفيييلثُحػظيييتثةقؿقكيييشثوققيييلدةٌث

ث

ثإزةلنِثثراكث ثالؿػلخرُثثتؾَؽثث**

ث***ثثثثث

ثةييـثمؼؾعفييلثتؿتؾيي ثاحقيي ث:ثوالعؾؿييلعثالؿسييلأدثد ُؿفييلث-٥

ثمثوالعؾؿلعثالد قةثومد ؿثمثتعؼقدثاوثتضققؼثادونثالؿسلأد

ثاليدروسث ؼدثةسجدثاةلمثلؽؾثومتلحثالدروسمثلفؿثوتػتح

ث.ثالـلسثوكػعثوالؽؾؿلت
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ثالعيللؿثرااطيشثةمتؿراتث ثةؿيالثاإلسالةقش:ثالؼضلملثت ـّقفلث-٦

ثالسييـقمشمثالحييأثولؼييلعاتثمثالتعييلونثوةـظؿييشثمثاإلسييالةل

ث.ثٔخرثحقـثةـثالطلر شثوالؼضلمل

ثتؾؼيييكثاحقييي ث:ثوآأتؿل قيييشثالسقلسيييقشثلحؿتفيييلثقيييقةُثث-٧

ثوالهييػلعمثالييقدثوحهييقلثوالر قييشثالرا ييلثاييقـثآكسييجلم

ثفقفيييلثةؽيييلنثفيييال.ثثواكسيييقلبثسيييفقلشث ثال قعيييشثواكعؼيييلد

ث...!ثالفقألعثالحركلتثوٓثاليقراتثوٓثلالكؼالالت

ـُثث-٨ ثالؿؽيلنمثاركيشثاػضيؾث:ثترااطفثوققةُثثاللػطرةثال عِبثثتدم

ثورفعيشثمثالد قةثواٌتدادثالؿـل أمثورقلثالؼقلدةمثواخالص

ث.ثالعؾؿلعثةجؿثوسطقعثالعؾؿ
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ثمـطؾؼقنثٕكفؿث:ثوالتـلزعثالػرقشثد قاتثلؽؾثَ ؾفلثرفضث-٩

ثاليرافضثمثالعزميزثالؼيرانثوةيـفأثمثالؿجقيدثاليدمـثة يدَثةـ

ث.ثالضللقـثوالخقارجثواليل رمـثالؿـحرفقـثةسللؽثلؽؾ

ثَرزاقفيلمث ثا ثةيدثفؼيدث:ثخقراتفيلثووفيرةثةسلحتفلثسعشُثث-١١

ثوكػعيلثوح يلثود ؿيلثقيقةثزاد يلثةؿلثَفضللفلمثةـثلفلثواسط

ييلثَأَعْؾـَييلثَحَرًةييلثمِةـًييلثث)ثتعييللك:ثقييلل.ثلمخييرمـ ََكة َََوَلييْؿثَمييَرْواث

َََف ِلْلَ ل ِيِؾثُمْمِةـُيقَنثَواِـِْعَؿيِشثا ِث ثَحْقلِِفْؿثث ـْ َوُمَتَخطةُػثالـةلُسثِة

ثعـؽ قتث.(ثسقرةثال٦٧)ث َمْؽُػُروَن(

ث

ث
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ثوقللثتعللكث:

ْزًقيلث يْلٍعثر  ٌَ ث ثإَِلْقِفثَمَؿَراُتثُكيؾ  ـثلةُفْؿثَحَرًةلثمِةـًلثُمْجَ كَٰ َََوَلْؿثُكَؿؽ  )ث

ثَمْعَؾُؿقَن(ثسقرةثالؼهصث) َٓ ََْكَيَرُ ْؿث ث ـة
لثَوَلَٰؽِ ـثلةُدكة ث(.٥٧ة 

ثوالعيربمثاإلسيالمثٕةيشثةعطيلعةثالؿ لركشثال الدث ذهثتزالثوٓ

ثمثالجفيلتثةختؾيػث ؾيكثدا ؿيشثمثالظيروطثكيؾث ثحل ـتفؿ

ثحسي لنِثثايالثتعطلثمثوالرزاكشثاللحؾؿثةتحؾقشثمثال دا دثةحتؿؾش

ثوحػظفيلثمثذخيًراثوَاؼل لثخقر لمثا ُثثادامثمثتعدادثاالثوتحسـثم

ث.ثقدمرثٌلعثكؾث ؾكثإكفثواالعمثٌرثكؾثةـثوققلدتفل
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ثال ي لبثاعيضثوأـقحثمثالتؽػقرثةسللشث ثةفؿلتثكؾؿلتث ـل

ث...!ثوتقفقؼفثا ثحؿدثاعدثفـؼقُلثثتجل فلثواليقرمقـ

 ةييـثَخطييرثالؼضييلملثالتييلثَ ييرتثالٓو ييلنثوإفؽييلرثمث

وفتحتثَاقااًثلؾ رثوالػتـشمثقضقشثالتػؽقرثاغقرثوأفثحيؼثمث

والتسرعثفقيفمثَوثأعؾيفثةـفًجيلثةطيرًداث ثالحقيلةثو ثغلليبث

ثالؿقاقػث.

 حؽؿثٌر لثمثلقسثاليكثَحيدثثوالتػسقؼثاللتؽػقرثإنثالحؽؿ

ث ؾقيفثا ثصيؾكثورسيقلفثتعللكثا ثإلكث قثاؾثًَملثكلنثقدرهم

ثالؽتيلبثإليكثةرد يلثالتلثال ر قشثإحؽلمثةـثففقثمثوسؾؿ
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وآست لكشثالليدلقؾثثمثالتي تثغلمشثفقفثالتي تثفقجبثمثوالسـش

ثوالؿقاقػث.

 ثاؼيلؤهث ؾيكثاإلسيالممثمثالعداليشثالظيل رثالؿسؾؿث ثوإصؾ

َؼثثحتك ثوٓ.ثثال ير لثاليدلقؾثاؿؼتضكث ـفثذلؽثزوالثَمَتَحؼة

ثذلييييؽث ثٕنث٪ثتػسييييقؼفثَوثتؽػقييييرهث ثالتسييييل ؾثمجييييقز

ث:ث ظقؿقـثةحذورمـ

 ثو ؾيكثمثالحؽيؿث ثتعيللكثا ث ؾكثالؽذبثافتراعث:ثَحد ؿل

ثالققيقعث:ثالييلينث.ثايفثك يزهثاليذيثالقصيػث ث ؾقفثالؿحؽقم

ثا ثصيؾكثقيللثالـ يلث.ثةـيفثسيللؿًثكيلنثإنثَخيلهثايفثك زثفقؿل

رَثثإَِذاث)ثكؿلث ثالهحقحقـ:ثوسؾؿث ؾقف ُأُؾثثَكػة ثَفَؼيدثَََخيلهُثثالرة
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ثَوإِٓةثثمثَقييلَلثثَكَؿييلثَكييلنَثثإِنث)ث:ثروامييشثو ث(ثَََحييُدُ َؿلثاَِفييلثَاييلعَث

 (.ثَ َؾقفِثثَرَأَعْتث

 ثفسيؼثَوثاؽػيرثالؿسيؾؿث ؾيكثالحؽيؿثق ؾثفقجبث ذاثو ؾك

ثَنث ؾيكثالسـشثَوثالؽتلبثدٓلشث:ث:َحد ؿلثَةرمـث ثمـظرثَن

ث:ثاليييلينث.ثالػسييؼثَوثلؾؽػييرثةقأييبثالػعييؾثَوثالؼييقلث ييذا

ث.ثالؿعقـثالػل ؾثَوثالؿعقـثالؼل ؾث ؾكثالحؽؿث ذاثاكط لق

 @ الشروط أهه ومً

ثَوثكيلفراًثثمؽيقنثَنثَوأ تثالتلثاؿخللػتفث للؿًثمؽقنثَنث-ث١

ـْثث):ثتعللكثلؼقلفث٪ثفلسؼً ُسقَلثثُمَ لقِِؼثثَوَة ـْثثالرة ـَثثَةلثَاْعدِثثِة ثَتَ قة
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ـَثثَسي ِقؾِثثَغْقيرَثثَوَمتة ِعْثثاْلُفَدىثَلفُث ثَوُكْهيِؾفِثثَتيَقلةكثَةيلثُكَقل يفِثثاْلُؿيْمِةـِق

ث١١٥/الـسلعث(ثَةِهقراًثثَوَسلَعْتثثَأَفـةؿَث

ثكييلنثإذاثالػييرا ضثألحييدثمؽػييرثٓث:ثالعؾييؿثَ ييؾثقييللثولفييذا

ـَثثحتكثانسالمث فدثحدم  ث.ثلفثُمَ قة

ثإرادةثاغقيرثالػسيؼثَوثالؽػرثمقأبثةلثمؼعثَنثالؿقاكعثوةـث-ث٢

ث:ثصقرثولذلؽثمثةـف

ثا ؿئـلكيًثٓثمثاإلكيراهثلدا لثفقػعؾفثمثذلؽث ؾكثمؽرهثَنث:ثةـفل

ـْثث)ث:ثتعيللكثلؼقليفث٪ثحقـئيذثمؽػيرثفالثمثاف ـْثثاِيل ِثثَكَػيرَثثَةي ثَاْعيدِثثِةي

ثثإِمَؿلكِييفِث ٓة ـْثثإِ ـ ثثَوَقْؾُ ييفُثثَُْكييرِهَثثَةيي
ِمَؿييلنِثثُةْطَؿييئِ ْٕ ـْثثاِل ـْثثَوَلؽِيي ييَرَحثثَةيي ثٌَ
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ـَثثَغَضييٌبثثَفَعَؾييْقِفؿْثثَصييْدراًثثاِييلْلُؽْػرِث ث(ثَ ظِييقؿٌثثَ ييَذاٌبثثَوَلُفييؿْثثا ِثثِةيي

ث..١١٦/الـحؾ

ثَوثفيرحثل يدةثمؼيقلثةيلثمدريثفالثمثفِؽُرهُثث ؾقفثُمغَؾَؼثثَنث:ثوةـفل

ث.ثذلؽثكحقثَوثخقطثَوثحزن

ثا ثر يلثةلليؽثايـثَكيسث يـثةسؾؿثصحقحث ثم تثةلثودلقؾف

ييفُثث)ث:ثوسييؾؿث ؾقييفثا ثصييؾكثا ثرسييقلثقييللث:ثقييللث ـييف ييداثثَلؾة ٌَ ثََ

ـَثثَ ْ ِدهِثثاَِتْقَاشِثثَفَرًحل ـْثثإَِلْقفِثثَمُتقُبثثِحق ثَراِحَؾتِيفِثثَ َؾيكثَكلنَثثَََحِدُكؿْثثِة

َراُافُثثَ َعلُةفُثثَوَ َؾْقَفلثِةـْفُثثَفلْكَػَؾَتْتثثَفاَلةٍثثاَِلْرضِث ٌَ ثَفَلَتكثِةـَْفلثَفَلمَِسثثَو

َجَرةًث َفلثفِلثَفلْ َطَجعَثثٌَ ـْثثََمَِسثثَقْدثثظِؾ  ثَكيَذلَِؽثثُ يقَثثَفَ ْقـَلثَراِحَؾتِفِثثِة
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ـْثثَقيلَلثثُميؿةثثاِِخَطلِةَفيلثَفَلَخَذثثِ ـَْدهُثثَقل َِؿشًثثاَِفلثقَث ُثثإَِذا ةِثثِةي يدة ثاْلَػيَرِحثثٌِ

ُفؿةث َََكلثَ ْ ِديثََْكَتثثالؾة ـْثثََْخَطلَثثَرااَؽثثَو ةِثثِة دة ث..(ثاْلَػَرِحثثٌِ

ثاعيضث ـدهثتؽقنثَنثمعـلث:ثةتلوٓثمؽقنثَنثالؿقاكعثوةـث-ث٣

ث:ثتعيللكثمثقيللثحؼقؼقيشثَدليشثومظـفيلثافيلثمتؿسيؽثالتلثال  ف

ييلثَوَلؽِييـثاِييفِثثََْخَطييْلُتؿثفِقَؿييلثُأـَييلٌحثثَ َؾييْقُؽؿْثث)وَلييْقَسث ييَدْتثثةة ثَتَعؿة

ِحقؿًثَغُػقراًثثا ُثثَوَكلنَثثُقُؾقُاُؽؿْث ث٥/إحزابث(ثرة

ث"الػتلوىثةجؿقع"ث الؾفػلثرحؿفثتقؿقشثقللثٌق ثاإلسالمثااـ

ثمعـييلث)ث ؾييقفؿثتييرحؿث ـييفثتعييللكثا ثر ييلثَحؿييدثفلإلةييلمث":

ثالؼييقلثز ؿييقاثالييذمـثالجفؿقييشثاؿؼللييشثتييلمرواثالييذمـثالخؾػييلع

ثمت يقـثليؿثالكيفثلعؾؿيفثمثلفيؿثواستغػرث(ثوكهروهثمثالؼرمنثاخؾؼ
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ثولؽيـثمثافثألعثلؿلثألحدونثوٓثمثلؾرسقلثةؽذاقنثَكفؿثلفؿ

ث.ثاكتفكث"ثلفؿثذلؽثقللثةـثوقؾدواثمثفلخطلواثتلولقا

 ثولقسثَحدمثكؾثمدخؾفلثاقااشثلقسثالتؽػقرثولقعؾؿثَنثقضقشَث

ولييقلثمييتؿث يي طفثةييـثالعؾؿييلعثثَحييدمثَيثافييلثمقصييؿثكؾؿييش

ث ؾقييفثوم ـييكثودبمث ييبثةييـث ؾييكثل ييلتثفق ييكثمثومطؾييؼ

ثَنثوحقييي .ثالييي ...والعيييرضثوالؿيييللمثاليييدممثاسيييتحالل

ثمطؾيؼثةـثسقلتلثَكفثمعؾؿثا ثَنثحق ث ؾقؿمثحؽقؿثال لرع

ثفؼيللث يذامثةيـثال ير لثالتحيذمرثألعثفؼدثالل ل ؾثالتؽػقر

ثافييلثاييلعثفؼييدثكييلفرثمييلثٕخقييف:ثقييللثرأييؾثَمؿييل ملسو هيلع هللا ىلص:ثك قـييل

ث" مخير:ثحيدم ث ثوألعث.ثوةسؾؿثال خلريثرواه] َحد ؿل
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ثارتيدتثإٓثايللؽػرثمرةقيفثوٓثاللػسققثرأالثرأٌؾثثمرةلثٓ

ث.ثال خيييييلري] كيييييذلؽثصيييييلح فثمؽيييييـثليييييؿثإنث ؾقيييييف

ث ـيدثحؼقؼيشثكيلفراًثثكلفرث ـف:ثققؾثالذيث ذاثكلنثةلثإذاثمعـل

ث.الؽؾؿشثَ ؾؼثةـث ؾكثسقعقدث ذاثإمؿثفننثا 

 :ث ؾيكثمخيرثتـ قيفث:مفقف اللػسققثرأالثرأؾثَمرةلثٓ وققلف

ث يقثةيلثحتيكثالتؽػقيرمثفؼطثلقسثوالت دمعمثالتػسقؼثخطقرة

ث..!ثة تدعمثملثفلسؼمثملثالتؽػقرمثةـثَقؾ

 ثاإلميؿثَنث ؾقيفمثحيلرثَوث ؾقيفمثرأيعث٪ثاللحدم ثوالؿؼهقد

ثَحل يتثقيدثايللتؽػقرثوةعهيقتفث ؾقفمثورأعث ؾقفمثارتدثقد

ثكييلنثإنثلييفثوالؿؼييقلثوالق قييدمثالزأييرث ؾييكثفللحييدم ثاييفم
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ثةييالً:ثكلفرمثملثقلل:ثلؿلثالؼل ؾثصدقثفؼدثٌر قلثكػراثكلفرا

ثإكيراهمثَيثغقيرثةـثصراحشمثاعؼؾفمثا ثمسبثواحدثسؿعت

ثاليذيثكيلفرامثمعت يرثففيذاثسيؽرانمث يقثةيلثمؼيقلمثةيلثومعؾؿ

ثاقـيفمثوا حشثةسللشث ذهثالؿؾشمثةـثمخرجثقدثكػرهث ثم ؽ

ثةيلثمعؾيؿثو قثإكراهثاالثصراحشثا ثمسبثفقؿـثم ؽثفللذي

ثلييفثمييد كثَنثمجييقزثٓثالؿؾييشمثةييـثمخييرجثةؿؽييـثمؼييقل

ثحؼقؼقل...!ثكػراثكلنثإذاثوالرحؿشمثاللؿغػرة

 ثملسو هيلع هللا ىلصثالـ يلث يـث  ـيفثا ثر يلثالضيحلاثاايـثملاتثو ـ

ثكؼتؾيفثففقثاؽػرثةمةـلثرةكثوةـثقتؾفمثالؿمةـثلعـ قلل:

ثوقتييؾثالؿييمةـمثتؽػقييرثإمييؿثم ييقـث ييذا.ث(ال خييلريثرواه)
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ثقتيؾثةيـثا ث ـدثَ قنثالدكقلثوزوالث ظقؿمثذكبثالؿمةـ

ثكؼتؾيفمثففيقثاؽػرثةمةـلثرةكثةـ مؼقل:ثفعـدةلثالؿمةـم

ثةيـثةيـمث ؾيكثمؽيقنثاليذيثالعظقؿمثاإلمؿثحجؿثكتهقر

ث.اإلمؿث ثكؼتؾفثوقتؾف قلل:ثٕكفثةمةـل٪ثكػر

ـْث)ث ًداثُةْمِةـًلثَمْؼُتْؾثثَوَة ثَوَغِضيَبثثفِقَفيلثَخللِيًداثَأَفيـةؿُثثَفَجَزاُؤهُثثُةَتَعؿ 

ث قـيلثَةيراثالؿيمةـثتؽػقيرثفؾيقسثم[٩٣ثالـسلع:]ثَوَلَعـَفُثثَ َؾْقفِثثا ُث

ث.ا ث ـد

 ثتؽػقيرثكيلنثوإذا"ث:-ا ثرحؿف-ثتقؿقشثاـثاإلسالمثٌق ثقلل

ثم ييتؿفثَنثمرمييدثمعـييل:ثم"كؼتؾييفثال ييتؿثسيي قؾث ؾييكثالؿعييقـ

ث ثالؿ يييلداتمث ثتيييرىثتحيييدثثو يييذهثكيييلفرمثميييلثفؼيييلل:
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ث.الخهيييييييييييييقةلتثاحتيييييييييييييدامث ثالؿضيييييييييييييلرالتم

ثتؽػقيرثكيلنثوإذا"ثاإلسالمث ثكتيلبثآسيتؼلةشث:ثٌق ثوقلل

ث ؾيكثتؽػقيرهثمؽيقنثفؽقػثكؼتؾفمثال تؿثس قؾث ؾكثالؿعقـ

ثارتؽ فيلثإذاثففيقث"قتؾيفثةيـثَ ظؿثذلؽثفننثآ تؼلد؟ثس قؾ

ثةجييردثولييقسثالؿسييؾؿقـثتؽػقييرثا تؼييدثوإذاثكؼتؾييفمثٌييتقؿش

ث.إمؿييييفثمهيييي حثكقييييػث-آ تؼييييلدثإلييييكثاكتؼييييؾ-ثٌييييتقؿش

ثا ثرحؿيف-ثال يرث  يدثاايـثقيللثإةيرث يذاثوخطقرةثولعظؿ

ثالجؿقيعثاتػيؼثةـثإٓثمؽػرثَٓثالـظرث ثفللقاأب"ث:-تعللك

ثكتيلبثةيـثلفثةدفعثٓثدلقؾثتؽػقرهث ؾكثقلمثَوثتؽػقرهمث ؾك

ث[.١٧/٢٢ثالتؿفقد:]ث"سـشثَو



 

~ 82 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

 ثَنثا ؾؿ"ثالجرارثالسقؾث ث:-ا ثرحؿف-ثال قكلينثوقلل

ثاإلسيالمثدميـثةيـثاخروأيفثالؿسؾؿثالرأؾث ؾكثالحؽؿ

ثوالقييقمثاييل ثمييمةـثلؿسييؾؿثمـ غييلثٓثالؽػييرث ثودخقلييف

ث"الـفلرثٌؿسثةـثَو حثا ر لنثإٓث ؾقفثمؼدمثَنثأخر

ثاكتفك.

 فكالتالي @وأما ىتائجه على الفرد واجملتنعات 

ث.ثو ـلصرهثالؿجتؿعثَفرادثاقـثوالػتـثال غضلعثإٌل شُثث:ثَوٓ

ثكلٓكؼالايييلتثالؿـؽيييرةثالتغققيييرثٕسيييللقبثةؼدةيييشثَكيييفث:ثملكقيييل

ث.ثالػق قمشثواليقرات

ث.ثةـؽرةثوةزالؼثمثخطرةثمفلتث ثالؾسلنثتقرمطُثثمللًيل:
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ث.ثأملمث ثوالقققعشثالتهـقػث ؾكثال  لبثتـ ئشُثثرااًعل:

ث.ثالـلسثَ راضث ثوالطعـثال عل رثتعظقؿث دمثخلةًسل:

ث.ثَواصر ؿثوتؼطقعُثثالـلسثاقـثالػرقشثإحداُثثث:ثسلدسل

ث.ثةسقغشثَدلشثاالثٌر لثحؽؿث ؾكثالتجلسرُثثسلاًعل:

ث الـلسثاقـثوالتقادثالعال ؼثإذ لبثملةـً:

ث.ثالـهقصثوتحرمػث إحؽلمث ؾكثلؾجرَةث رمؼثتلسًعل:

ث.ثودولفؿثحؽلةفؿث ؾكثالر قشثصدرثإمغلرُثث لًٌرا:

ث.ثةـفلثوالتـػقرثالد قمشثالجفقدثتؼؾقُؾثث:ث  رثحلدي

ث.ثاللضعػثواتفلةفؿثالعؾؿلعثةققػثإ علُطثث:ث  رثملين
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ث ثوالققييقعثالتط قييؼثإلييكثالؼييقلثةييـثآكتؼييلُلثث:ث  ييرثملليي 

ث.ثوآستئهللثآستحالل

ثَوث ؾيؿثَدككثادونثمثوالعيرةثاللظـشثفقفثآستعجلُلثث:ث  رثرااع

ث.ثواسترٌلدثفؼفثةـثَملرة

ـُثث:ث  رثخلةس ث.ثال عضثاعضفؿث ؾكثوتع ئتفلثالـػقسثٌح

ثالػؽيريثوالتراٌيؼثالتـيلزعث ؾيكثالـيلسثحؿيُؾثث:ث  يرثسلدس

ث ؾييكثوتهيي حثالؽؾؿييشث ييذهثُتستسييفُؾثثحقيي اثوالعؼل ييدي

ث.ثالؿستعلنثوا ثمثالؿختؾػقـثَلسـش

ثوالتؽػقييرمـثكييللخقارجثال ييدعثَ ييؾِثثةحلكييلةُثث:ث  ييرثسييلاع

ث.الجفؾش



 

~ 85 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

 ثَ ظيؿثةـثمؽقنثمؽلدثاؾثك رىثوققؿشٌثث ظؿكمثكعؿشٌثثإةـ

ثوالسييؽقـشثوالطؿلكقـييشثالـػسييلثإةييـثةؼتضييله:ثٕنثالييـعؿ

ثالخييقطمث ييلأُسثث ـييفثفقييزولثاإلكسييلنمثمست ييعر لثالتييل

ث ثغلميييشثايييلٕةـثوال يييعقر.ثوالسيييعلدةثاللر يييلثومحيييس

...!ثأؾقؾيشثكعؿيشًثثوأيؾث زثا ثأعؾفثفؼدثمؿثوةـثإ ؿقشم

ث ييذاثال قييتثالييذيث واةييتـثاييفث ؾييكث  ييلدهث)ثفؾقعقييدواثرب 

َ عؿفييؿثةييـثأييقعثومةييـفؿثةييـثخييقطث(ثسييقرةثقييرمِشث.ث

 ٕو لنِث....وإذاثَةـَتثفراحٌشثوسعلدٌة...إنثإةلَنثةعللُؿثا
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 ثَوَلث ثمثوالسيالمثالهالةث ؾقفثإارا قؿثالخؾقؾثٕاقـلثد قةٍثثإن

ثثقيلل:ثحقـؿل ثةيـثَ ؾيفثوارزقثمِةـيًثَاَؾيداًثثَ ييََذاثاْأَعيْؾثث)َرب 

ثالطعيلمثكعؿيشث ؾكثمثإةـثكعؿشثإارا قؿثفؼّدم..ثثاليؿرات(

 .ثزوالفلثوخطرثلعظؿفلثمثوالغذاع

 ثالؿؾييَؽثثمثوالييرزقثالعلفقييشثةييعثت ييؽؾثمثإةييـثكعؿييشثإن

ـٍثثاـثا ث  قدثفعـ..ثثلؾدكقلثالحؼقؼلَث ث يـثإكهلريثةحه

ث ثمةـيلثةيـؽؿثَصي حث)ةيـثقلل:ثوسؾؿث ؾقفثا ثصؾكثالـ ل

ثحقيزتثفؽلكؿيلثمثمقةفثققتث ـدهثمثأسدهث ثةعلىفثمثسراف

ثاسييـدثةلأييفثوااييـثالترةييذيثرواه.ثث(ثاحييذافقر لثالييدكقلثلييف

 .ثحسـ
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 ثتهيؾحثايفثةيلثانثا ؾيؿ"ثالؿيلورديثرحؿيفثا ث:ثاإلةيلمُثثقلل

ثسييتشثةؾتئؿيشثوَةقر يلثةـتظؿيشثَحقالفييلثتهيقرثحتيكثاليدكقل

ـٌثثو ل:ثتػر تثوإنثققا د لث ثٌَقلع ثوسيؾطلنثمثةت يعثدم

ـٌثثٌييلةؾثو ييدلثقيل رم ثوَةييؾثمثدا ييؿثوخهييٌبثثمث يلمثموَةيي

 ."فسقح

 وكعؿييشثذلييؽثٌييلكفلثوأييبث ؾقـييلثالؿحلفظييشث ؾقفييلمثوةييـث

 وسل ؾثالؿحلفظشث ؾقفلثةلثمؾلث:

 :ٓث ؼقييدةًثثاإلمؿييلنثوتخؼقييؼثمثاإلسييالةلثالـظييلمثسييقلدةُثثَو

ثاظؾيؿثإمؿيلكفؿثمؾ سقاثولؿثمةـقاثالذمـث:)ثقللثكؿلثوٌرمعش

ثةيلثو يق.ثثإكعيلمثسيقرةث(ثةفتدونثو ؿثإةـثلفؿثَولئؽ



 

~ 88 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثاػضيييؾثالؿتيييقـمثوكقلكفيييلثالعزميييزةمثاالدكيييلثايييفثتحظيييك

ثخقر ييلثوتضييل ػثققلدتفييلمثو ييزتثَةـفييلمث تييؿث دمـفييلم

ثوَةلًكيلثَةـيلثالعيللؿثدولثَ ظيؿثةيـثوَ يحتثمثوازد لر ل

 .ثورخلعًث

 :ثمػسيدثةؿيلثٕكفيل.ثثوالؿعلصيلثاليذكقبث يـثالت ل يدثملكًقل

ثالحسيييدثوم يييقعثمثالؼؾيييقبثايييقـثومخيييللػثمثآخيييالق

 .ثالـلسثاقـثوال غضلع

 ثاحقيي .ثثآأتؿييل لثوالتؽلفييؾثالتسييلةحثتحؼقييُؼثث:ثملليييل

ثومحتػيييكثمثالؿسيييلكقـث ؾيييكثوُمعطيييُػثثالهيييغلرمثُميييرحؿ

 .ثاللضعػلع
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 ثٕكيف.ثثوآأتؿيل لثالػؽيريثواليق لثالعؾؿثاكت لرُثث:ثرااعل

ث ثواإلفسيلدثوالعيداعثالجل ؾقيشثَفؽيلرثاكيدحلرثفؼيطثس ب

 .ثال ؼلعثكؾثوتـقرُثثتتسعثالعؾؿثةـل رثإذثمثإرض

 :ثإخييالقث ؾييكثالؼييل ؿثال  ييريثالتعييلمشثحسييـثخلةًسييل

 .ثالؿر قشثوإكظؿشثآسالةقش

 ثخياللثةيـثالعيلممثوالـظيلمثالؼقلدةث ؾكثالؿحلفظشُثث:ثسلدسل

ثمحييلولثوةعتييدٍثثحلقييدثكييؾثوك ييذثال يير قشمثال قعييشثتحؼقييؼ

 .ثور قتفثالرا لثاقـثاليؼشثز ز ش
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 :ثمثالؿسييؾؿثالؿجتؿييعثَفييرادثاييقـثاإلمؿييلينثالتييآخلثسييلاًعل

ثوتحؼقييؼثإخييقة(ثالؿمةـييقنثإكؿييلث)ثالدمـقييشثاإلخييقةثال تؼييلد

 .الػئلتثكؾثاقـثوالتقاصؾثالقدثوحسـثوالسؿلحشثالترااط

 :ًثلؿيـفأثالؿـلايذ.ثثالؿتطيرطثالػؽيرثَكقاعثكؾثرفضثملةـ

ثلؽييؾثوالحلةييؾثمثالحؽييقؿثلؾفييديثوالؿخييللػثالسييؾػم

ثوإةلةفؿثالؿسؾؿقـثاجؿل شثوآحتؿلعثمثوالغرا بثال قاذ

 .ثالجؿل شثةعثا ثفقدثمثوقل د ؿ

 :ثدمـييلثمثوالذاتقييشثآأتؿل قييشثاللؿسييمولقشثال ييعقرثتلسييًعل

 .ثواقتداعًثثوَداعثو ؿالمثوخؾؼل
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 :ثةييـثوالتييل.ثثوالعـهييرمشثالتػرقييشثَسيي لبثكييؾثك ييذث لٌييًرا

ثوإٌيييعللثاإلحيييـمثصيييـل شثَوثالهيييػمث عضيييعشثٌيييلكفل

 .ثالـعرات

 ثثووٓعًثثدملكيييشًثثلؾ ؾيييدثالحؼقؼيييلثآكتؿيييلعُثث:ث  يييرثحيييلدي.

ثالقحيدةث ؾكثوالحرصثمثال ر لثوآلتزامثال قعشثاتحؼقؼ

 .ثوالهقلكشثال ؿؾثولؿثوإةلكشم

 ثمرميدثوةخيربمث لاي ثكيؾثَميديث ؾيكثإخُذثث:ث  رثملين

ث ثالػق ييكثوإٌييل شثمثالؾحؿييشثفييضثَوثالقحييدةمثتؼييقمض

ثمثالعيلايقـثةحلسي شث الحدودمثاتط قؼثمؽقنثوذلؽثمثالـلس
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ثوا ثوالتحزمييبمثوالتؾقميي ثاإلفسييلدث را ييؼثكييؾثوإداكييش

ث.ثالؿستعلن

ثالؼضيقشمث يذهثةيـثال ر ققـثالعؾؿلعثاعضثةققػثكسققثو ـل

ث:ثوالـظرثإمرثإلكثةستـدة

ث:ثالؿ يفقرةث ؼقدتيفث ثا ثرحؿيفثالطحلويثأعػرثَاقثقللث-١

ثمثأيلرواثوإنثَةقركيلثووٓةثَ ؿتـيلث ؾيكثالخروجثوٓكرىث:"

ث ث يل تفؿثوكيرىث ل يشثةيـثميداثوٓكـيزعث ؾيقفؿثوٓكد قا

ثوكيد قاثاؿعهيقشمثميلةرواثليؿثةيلثفرمضيشثوأؾث زثا ث ل ش

ث."ثوالؿعلفلةثاللهالحثلفؿ
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ثواأ يشثورسيقلفثا ث)فطل يشُثثتقؿقيش:ثاايـثاإلسالمثٌق ثقللث-٢

ثاطل تفؿمثا ثٕةرثواأ شثإةقرثوٓةثو ل شثَحدمثكؾث ؾك

ثا مث ؾيكثفيلأرهث ثإةرثوٓةثاطل شثورسقلفثا ثَ لعثفؿـ

ثفيننثوالؿيللثالقٓميشثةيـثملخيذهثلؿلثإٓثمطقعفؿثٓثكلنثوةـ

ثةيـثأخيرةث ثليفثفؿيلث هيل ؿثةـعيقهثإنثوثَ يل فؿثَ طقه

ث.ثخالق(

ثليزومث ذاثحذمػشثحدم ثو "ث:-ثا ثرحؿفث-ثالـقويثقللث-٣

ثفسييؼثوإنث ل تييفثووأييقبثوإةييلةفؿثالؿسييؾؿقـثأؿل ييش

ثفتجييبثذلييؽمثوغقييرثإةييقالثَخييذثةييـثالؿعلصييلثو ؿييؾ

ثا ثصؾكث-ثا ثلرسقلثةعجزاتثوفقفثةعهقشمثغقرث ث ل تف
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ثوقعيتثوقيدثافيلثَخ يرثالتيلثإةقرث ذهثو لث-ثوسؾؿث ؾقف

ث."كؾفل

ثالـ لثإنث"ث:الؿققعقـثإ المث ثا ُثثرحؿفثالؼقؿثااـثالعالةشث-ث٤

ثالؿـؽيرثإكؽيلرثإمجلبثٕةتفثٌرعث-ثوسؾؿث ؾقفثا ثصؾكث-

ثفينذاثورسيقلفمثا ثمح يفثةيلثالؿعيروطثةيـثانكؽلرهثلقحهؾ

ثا ثإليكثوَاغيضثةـيفثَكؽيرث يقثةلثمستؾزمثالؿـؽرثإكؽلرثكلن

ثومؿؼيتثم غضيفثا ثكيلنثوإنثإكؽيلرهثمسيقغثٓثفنكفثورسقلف

ث ؾقفؿمثاللخروجثوالقٓةثالؿؾقاث ؾكثكلإلكؽلرثو ذاثَ ؾفم

ثاسييتلذنثوقييدثالييد رمثمخييرثإلييكثوفتـييشثٌييرثكييؾثَسييلسثفنكييف

ثقتييللث ث-ثوسييؾؿث ؾقييفثا ثصييؾكث-ثا ثرسييقلثالهييحلاش
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ثَفييالثوقييللقا:ثوقتفييلمث ييـثالهييالةثمييمخرونثالييذمـثإةييراع

ث))وةييـثوقيلل:ثالهييالة((مثَقيلةقاثةييلث))ٓمثفؼيلل:ثكؼيلتؾفؿ؟

ثةييـثمييًداثمـييز ـثوٓثفؾقهيي رثمؽر ييفمثةييلثَةقييرهثةييـثرَى

ثالؽ يلرثالػيتـث ثاإلسيالمث ؾيكثأرىثةلثتلةؾثوةـ.ث ل ش((

ث ؾيكثالهي رثو يدمثإصيؾث يذاثإ ل شثةـثرم لثوالهغلرم

ث"..ةـؽرهم

ثقيدرثتعظيقؿث ثا ُثثرحؿيفثالؿيروزيثكهرثاـثةحؿدثاإلةلمُثث-ث٥

ثصيالحفؿثحبثتعـلثالؿسؾؿقـثٕ ؿشث)الـهقحشث":ثالهالة

ثوكرا ييشث ؾييقفؿثإةييشثاأتؿييلعثوحييبثو ييدلفؿثورٌييد ؿ
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ثوالي غضثا ث ل يشث ثاطيل تفؿثوالتدمـث ؾقفؿثإةشثافتراق

ث ل شا (ث.ث ثإ زاز ؿثوحبث ؾقفؿثالخروجثرَىثلؿـ

ثالسيعقدمشثالعراقيشثالؿؿؾؽيشث ثالعؾؿيلعثك يلرث قئيشثةـثاقلنث-٦

ثوالهييالةثالعييللؿقـثربث ثالحؿييدث:٥/٤/١٤٣٣١ثاتييلرم 

ثوصيح فثمليفثو ؾيكثإةيقـثورسيقلفثا ث  يدث ؾيكثوالسالم

ثالعؾؿيلعث ؾيكث-ثوأؾث زث-ثا ثَخذثفؾؼدثاعد:ثَةلثَأؿعقـ

ث)وإذثالؽيرمؿ:ثكتلايفث ثسي حلكفثقيللثالل قيلنثوالؿقيلقثالعفد

ثوٓثلؾـيييلسثلت قــيييفثالؽتيييبثَوتيييقاثاليييذمـثةقييييلقثا ثَخيييذ

ثالييذمـث)إنثو ييال:ثأييؾثوقييلل.ث١٨٧ث ؿييران:ثملثتؽتؿقكييف(

ثلؾـيلسثاقـلهثةلثاعدثةـثوالفدىثال قـلتثةـثَكزلـلثةلثمؽتؿقن
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ثال ؼييرةثالال ـييقن(ثومؾعييـفؿثا ثمؾعييـفؿثَولئييؽثالؽتييبث 

ث.١٥٩

ثاقاأ فيلثآ طالعثوالتـػقذمشثوالرقلاقشثال ر قشثالجفلتث ؾك

ث.ثةؼهرثكؾثوةحلس ش

ثالتفقميؾثاقلكلتثإصدارث ـثال عقدثال ر لثَسؾقافلثولؾـهقحش

ثالفؽيلرثتسؿحثولـثلؿثوالؿؿؾؽشثمثالتقاققعثوأؿعثالػتـثوإملرة

ث قمتفيييييلثةيييييـثتـيييييتؼصثال يييييرقثَوثالغيييييربثةيييييـثوافيييييدة

ثالػتـثَوقلتث ثالعؾؿلعث ؾكثال قلنثومتلكد..ثثوفقف...اإلسالةقش

ثَحيداثثةيـثإميلمث يذهث ثمجيريثةيلثمخػيكثٓثإذثوإزةلت٪

ثك يلرث قئيشثوإنثالعيللؿمثةـثةتػرقشثَكحلعث ثوفتـثوا طراالت
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ثالعلفقييشثالؿسيؾؿقـثلعؿيقمث-ثوأيؾث يزث-ثا ثتسيللثإذثالعؾؿيلع

ثوةحؽيييقةقـمثحؽلةييًثالحييؼث ؾيييكثوآأتؿييلعثوآسييتؼرار

ثالعراقييشثالؿؿؾؽييشث ؾييكثاييفثةييـثةييلث ؾييكثسيي حلكفثا ثلتحؿييد

ث يزثا ثكتلبث ؾكثصػفلثوتقحدثكؾؿتفلثاأتؿلعثةـثالسعقدمش

ثققييلدةثظييؾث ثوسييؾؿث ؾقييفثا ثصييؾكثا ثرسييقلثوسييـشثوأييؾم

ثوحػيظثوتسيدمد لمثتقفقؼفلثا ثَدامثال ر قشثاقعتفلثلفلثحؽقؿش

ثالأتؿيلعثالقصيقشث ظؿيتثوةيل....ثوَتؿفيلثالـعؿيشث يذهثلـلثا 

ثةهيللحثةيـثذليؽث ؾيكثمترتيبثلؿيلثإٓثالهػثووحدةثالؽؾؿش

ثةػلسييدثةييـثفؼييد لث ؾييكثمترتييبثلؿييلثذلييؽثةؼلاييؾثو ثك ييرىم

.ثوالحيدم ثالؼيدمؿث ثٌيقا د لثولفيلثالعؼالعمثمعرففلث ظؿك
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ثقيلدتفؿثحيقلثالأتؿيل فؿثالي الدث يذهثَ ؾث ؾكثا ثَكعؿثولؼد

ثَةير ؿثم يتتثَوثاقيـفؿمثمػيرقثٓثوالسيـشمثالؽتلبث ديث ؾك

ثلؼقليفثاةتيلًٓثثالؿتغلمرةثةـطؾؼلتفلثلفلثَحزابثَوثوافدةمثتقلرات

ثةيـثتؽقكيقاثوٓثالهيالةثوَققؿيقاثواتؼيقهثإلقيفث)ةـق قـثس حلكف:

ثاؿيلثحزبثكؾثٌقعًثوكلكقاثدمـفؿثفرققاثالذمـثةـثالؿ ركقـم

ث.ال .ث...٣٢-٣١ث"الرومثفرحقن(ثلدمفؿ

ثلؼيلعث ث-ا ثرحؿيف-ايلزثاـث  دالعزمزثال ق ثالعالةشثقللث-٧

ث)الخيروجثكهف:ثةلث(١٢)ثصث(٨٢)ثالعددثالػرقلنثةجؾشثةع

ث ييلدةثةييـثولييقسث ق ييًمثلييقسثوالؿسييقراتثالؿظييل راتث 

ثالـهييقحشثإكؿييلثانحسييلنمثت عييفثوةييـثالرسييقلمثَصييحلب
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ثوالتعيلونثالؿـؽيرث يـثوالـفيلثايللؿعروطثوإةرثوالتقأقف

ث ييزثقييللثالؿت عييشمثالطرمؼييشث ييلثو ييذهثوالتؼييقىمثال ييرث ؾييك

ثَاْعييضٍثثََْولَِقييلعثَاْعُضييُفؿْثثَواْلُؿْمِةـَييلُتثثَواْلُؿْمِةـُييقنَث}ثوأييؾ:

ـِثثَوَمـَْفْقنَثثاِلْلَؿْعُروِطثثَمْلُةُرونَث ثوقيللث(م٧١)التقاشث{اْلُؿـَؽرِثثَ 

يـُؽؿْثثَوْلَتُؽـ}ثوأؾ:ث ز يشٌثثة  ثَوَميْلُةُرونَثثاْلَخْقيرِثثإَِليكثَميْدُ قنَثثَُةة

ـِثثَوَمـَْفْقنَثثاِلْلَؿْعُروِطث ثوقيللثم(١١٤ث ؿيرانث)ملث{ثاْلُؿـَؽرِثثَ 

يييشٍثثَخْقيييرَثثُكـيييُتؿْثث}ثسييي حلكف: ثَتيييْلُةُرونَثثلِؾـةيييلسِثثَُْخرَِأيييْتثثَُةة

ـِثثَوَتـَْفْقنَثثاِلْلَؿْعُروِطث ثوقيللث(م١١١ ؿيرانث)ملث{ثاْلُؿـَؽيرِثثَ 

ثلييؿثفييننثاقييدهثفقؾغقييرهثةـؽييراثةييـؽؿثرَىث)ةييـث:]ا ثرسييقل

ثَ ييعػثوذلييؽثف ؼؾ ييفثمسييتطعثلييؿثفييننثف ؾسييلكفثمسييتطع
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ثَوثاإلةيلمثةيـثمؽيقنثاللػعيؾثفلإلكؽيلرثةسؾؿمثرواهثاإلمؿلن(

ثإذاثالـيلسثَفيرادثوَةيلثتعؾقؿلتمثلفلثالتلثالفقئشثةـثَوثإةقر

ثوتضيييققعثوالػرقيييشثوالـيييزاعثالػتـيييشثفتؽيييقنثاللقيييدثَكؽيييروا

ث"....الػل دةم

ث)إنثييي:ثا ثرحؿييفثيييثإل ييلينثالييدمـثكلصييرثال ييق ثومؼييقلث-٨

ثاسيتـؽلر ؿثَسيللقبث ثلؾؽػيلرثتؼؾقيدثفقفيلثظيل رةثالتظل ر

ثإظفيلرثَوثحؽيلةفؿثةيـث ؾيقفؿثتػرضثالتلثالؼقاكقـثل عض

ثذليؽثإليكثَ يقػثالؼيراراتمثَوثإحؽلمثاعضثلتؼ اؾثةـفؿ

ثةيـثالتؼؾقدميشثميؿثإوراقيشثالتظل راتث ذهثو ق:ثمخرمثٌقئل

ثوةيـثالؿجتؿيعمثإلصيالحثٌر قشثوسقؾشثلقستثالؿسؾؿقـم
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ثاليذمـثاإلسيالةقشثإحزابثوكؾثالجؿل لتثكؾثتخط ث ـل

ثتغققيرثمؽقنثٓثالؿجتؿعمثتغققرث ]ثالـ لثةسؾؽثمسؾؽقنثٓ

ثواللهيييقحلتثاللفتلفيييلتثاإلسيييالةلثالـظيييلمث ثالؿجتؿيييع

ثايقـثالعؾيؿثواي ثاللهؿتثذلؽثمؽقنثوإكؿلثواللتظل راتم

ث ييذهثتييمتلثحتييكثاإلسييالمث ييذاث ؾييكثوتييراقتفؿثالؿسييؾؿقـ

ث ...اعقدثزةـثاعدثولقثَكؾفلثالتراقش

ثالعيلمثالؿػتيكثال يق ثملث  يدالعزمزثال يق ثسؿلحشثومؼقلث-٩

ثالؿظيل راتث ـثالعؾؿلعثك لرثلفقئشثالعلمثوالر قسثلؾؿؿؾؽش

ثإٓث يلث)ةيلث:١٦ثصث(١٩١٦)ثالعيددثاليد قةثةجؾشث ثكؿل

ثإدرااثوقؾيييشثتهيييقرثفسيييلدثليييدمفؿثَكيييلسثوةيييـثفق يييقمش
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ثتيييلتلثالٌٕيييقلعثالؿطلل يييشث)إنثالؿػلسيييد(مثةيييـثلؾؿهيييللح

ثففيلثالؿظيل راتثو يذهثالػق يقملتثَةيلثالؿـلس شثاللطرق

ثفق يييقملمثليييقسثالؿسؾؿقـمالؿسيييؾؿثغقيييرثَخيييالقثةيييـ

ثواحتيرامثَدبثَ يؾثفق قمقـمالؿسيؾؿقنثلقسقاثالؿسؾؿقن

ث ...إةرثلقٓةثو ل شثوسؿع

ثك يلرث قئشثةـثقرارثفقفثصدرث ذاث:ثالػقزانثصللحثال ق ث-١١

ثةـثولقستثوآ تهلةلتثالؿظل راتثمجقزثٓثَكفثالعؾؿلع

ثإةييرثلييقللثةعهييقشثوفقفييلثةضييرةثموفقفييلثالؿسييؾؿقـث ؿييؾ

ثايللطرقثايفثمطللبثحؼثلفثوالذي.ثتجقزثفالثت قمشمثوفقفل

ث يذاثالغيربثوةظل راتثالغربثاـظلمثافثمطللبثٓثال ر قش
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ثاإلسالممث ث ـفثمـفكثةؿلث قثاؾثاإلسالممث ثٌرعثةؿلثلقس

ثتخرمييبثمهييلح فثوقييدثإةييرثلييقللثوةعهييقشثت ييقمشثٕكييف

ث.كعؿ.ثالؿتظل رمـثواـػسثاللـلسثوا رار

ث) يلثالؿظيل رات:ث يـثسيئؾثلؿيلثَمضًثالحقمـلثال ق ث-١١

ثاللتجرايشث ؾؿـيلثوقدث ؾؿل ـلمثسلرث ذاثو ؾكثة رو شمثغقر

ثةغهقاًمثحؼًثَرأعتثوٓثلفلثققؿشثٓثالؿظل راتث ذهثَن

ثليؿثالرؤسيلعثوصقرثإةرمؽلثَوثاإلسرا قؾلثالعؾؿثوإحراق

ثواإلصييلالتثآ تؼييلٓتثإنثاييؾثسقلسييلمثقييرارثَيثمغقيير

ث..فؼطثالؿظل راتثتؾؽثكتلجث لثوالحقادث
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ث يـث-ا ثحػظيفث-ثالراأحيلثالعزميزث  يدثال يق ثوسئؾث-١٢

ثَ ؿييللثةييـثلقسييتث ييذهث)الؿظييل راتثفؼييلل:ثالؿظييل رات

ث.ثا يثةعروفش(ثكلكتثةلثدخقؾشمثالؿسؾؿقـم ذه

ث ثييثا ثحػظيفثييثالؾحقيدانثصيللحثال يق ثالعالةشثفضقؾشث-١٣

ثالؿظيييييل راتثإنث(:١٢٩١٨)ثالعيييييددثالرميييييلضثأرميييييدة

ثالسؾطشث ؾكثوإنثالؿ رو شمثالطرقثةـثلقستثوالؿسقرات

ث.ا يثإةقر(ث ذهثةيؾثتؿـعثَن

ثاإلسيالةقشثال يمونثوزميرثال ق ثملثصللحثال ق ثفضقؾشث-١٤

ثكلأحيشثالع يدثمظـفيلثوسيقؾشثكؾث)لقستثا :ثحػظف-ثسلاؼل

ثَتيكثإذاثةييال:ثالؿظيل راتمثذليؽثةيللثفعؾفلمثمجقزثاللػعؾ
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ثالضغطثمس بث ذاثفننثةظل رةث ؿؾـلثإذاثوقللقاثك قرةث ل ػش

ثوالقسيقؾشثةطؾيقبثوإصيالحفثمهيؾحثاللتيلللثاليقاللمث ؾك

ثةحرةيشثَصيؾفلث ثالقسقؾشثٕنثال ؾث ذاثكؼقل:ثالغلمشمثت رر

ث.ثا يث(ثال ػلعثإلكثلققصؾثاللؿحرمثكللتداوي

ثمحيدثثلؿيلثاللـس شث:ثالعدويثةهطػكثالؿحدثثال ق ث-١٥

ثخقر يلمثةيـثَ ظيؿثٌير لثَنثكيرىثاالدكيل:ث ثةظل راتثةـ

ثوةييلثةظييل راتثةييـثحييدثثةييلثإلييكثكظركييلثأييراعثةييـثوذليؽ

ثوإتفييلمثلييدةلعمثسييػؽثةييـثذلييؽثمهييلحبثوةييلثمحييدثم

ثواحتؽييلاثواخييتالسثوسييؾبثلؿحييالتمثودةييلرثٕارمييلعم

 .ٌَخلصثوةآربثلؿهللحثذلؽثواستغاللثاـسلعمثرألل
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ثأوكييشث يذهث ث-ا تزالفييلثايلنثالؼييقلثإليكثاـييلثمحيدوثذلييؽثكيؾ

ثوَقيربثلعر يفمثوَسيؾؿُثثال خصثلدمـثَسؾؿُثث-الؿيلاشثوافذه

ثمثا ثحػظيفثةيـثوالؿحػيقظ.ثوالققيتثلؾجفيدثوَحػيظثلؾقرع

ثتقكؾيتثمث ؾقيفثال ثإٓثتقفقؼلثوةلثا ٪ث هؿفثَةـثوالؿعهقم

ث.َكقبثوالقف

ثَنث ؾقيييف:ثا ثرحؿيييشثغهيييقنثايييـثصيييللحثال يييق ثقيييللث-١٦

ثاكؽلرث ثواصقلفؿثالخقراجثةسللؽث ثةتـدرجثالؿظل رات

ثةيـفأثةيـثولقستثوالؿـلز شثوالعـػثإذىثاطرمؼشثالؿـؽر

 .ثوسؾؿث ؾقفثا ثصؾكثا ثرسقلثَصحلب
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ثلسيـلثو"ثا ثرحؿيفثقيللثاليقاد ل:ث لديثاـثةؼ ؾثال ق ث-١٧

ثالييكثوثاليييقراتثالييكثوٓثالؿظييل راتثالييكثا ثاحؿييدثكييد ق

ث."ةسؾؿشثدولشث ثوثةسؾؿثٌعبث ثٓكـلثآكؼالالت

ثالجـييقبثةػتييل-الـجؿييلثمحقييكثاييـثَحؿييدثال ييق ثقييللث-١٨

ثأؿل يييشث ؾيييكثةالحظلتيييفثةعيييرضث ثتعيييللكثا ثرحؿيييف

ثتـظقؿث:ثالع رونثوثاليلليشثالؿالحظش"ثالؿسؾؿقـ(ث)اإلخقان

ثالهيـقعثافيذاثمعيرطثٓثواإلسيالم.ثالتظل راتثوثالؿسقرات

ثةيـثاكتؼيؾثوقيد.ثالؽػيلرث ؿيؾثةيـثةحدثث قثاؾ.ثمؼرهثوٓ

ثوثفقييفثألرمـييل ؿث ؿييالثالؽػييلرث ؿييؾثَفؽؾؿييل.ثإلقـييلث ـييد ؿ

ث...ثثث ؾقفثتلاعـل ؿ

 . املوفق واهلُل
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ـُث ث ؾيكثاتػيَؼثثا يرمةٌشمثو يرورةٌثثإكسلكقةٌشمثحلأشٌثثإو لنث ثإة

العيللؿثاحقي ثليـثميتؿثثأؿقيعُثثذليؽث ؾكثوَ  َؼثثالُعؼالعمثذلؽ

إكجلزثمثوٓثترتؼلثَةشثمثوٓثمـفضثٌعبثإٓث ثظاللفمثوتحتث

ثافيذهث  يلدهث ؾكثُةؿتـًّلث-و الثأؾ-ثرااـلثمؼقُلثثكالعتفثوردا فثم

َََوَلؿْثثالـعؿش: لثَمَرْواث) ـْثثالـةيلُسثثَوُمَتَخطةيُػثثمِةـًيلثَحَرًةيلثَأَعْؾـَلثََكة ثِةي

ـُثث[.٦٧ثالعـؽ قت:]ثَحْقلِِفْؿ( ثكؼؿيشٌثثوزواُليفثأؾقؾٌشمثكعؿشٌثثفلٕة

ـاثثوايييفثواراملتيييفثالـقيييرة.ثك قيييرةٌث ثَكُػِسيييفؿث ؾيييكثالـيييلُسثثمطؿيييئ

ثاـيييلٍعمثلؽيييؾثالُؿرتَؽيييزثففيييقثولفيييذاثوَةيييقالِفؿمثوَ راِ يييفؿ



 

~ 111 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

والعؿيييلدثلؾـفهيييشثوالعؿيييرانثمثوإصيييُؾثثلؾ ؼيييلعمثوإسيييلُسث

ثٓكت لرثالد قةثوتق أثاإلسالممثوسطقعثَحؽلةفث.

وقدثتحيدثثالعؾؿيلُعثوال يلحيقنث يـث يـثفقا يدهثومميلرهث ؾيكث

الـلسثوالؿجتؿعلتثمثوكت تث ثذلؽثالؿئلتثةـثالدراسلتثمث

  ومً تلكه الفىائد املستخلصة @

ثالحيدم ثةهيداقثاحيذافقر ل:ثاليدكقلثوحقلزةثالسعلدةثكقُؾثث-١

ـْثث:ثَوَسيؾةؿَثثَ َؾْقيفِثثا ُثثَصيؾةكثا ِثثَرُسيقُلثثَقيلَلثثالهحقح ثََْصيَ َحثث)َةي

ثمثَمْقِةيفِثثُقيقُتثثِ ـْيَدهُثثمثَأَسيِدهِثثفِيلثُةَعيلًفكثمثِسيْراِفِثثفِيلثمِةـًلثِةـُْؽؿْث

َؿل ْكَقل(ثَلفُثثِحقَزْتثثَفَؽَلكة ثالدا

ث.ث"الســ"ث ثوالترةذيث"الؿػردثإدب"ث ثال خلريثرواه
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ثاحقيي ث:ثوالػق ييكثالػييتـثةييـثوالسييالةشثال ؾييدانثاسيتؼرارُثث-٢

ث ق يلثالحقيلةثوتخضرثآأتؿل لمثالسالمثومتحؼُؼثثمثالق لمثمعؿاث

ثثوحسـل ًٓ ث.وأؿل

ثةؽقكيييلتث ؾيييكثوالعؿيييؾث:ثوآزد يييلرثالتطيييقرثتحؼقيييُؼثث-٣

ثالحؽقةقيشثالؿمسسيلتثوتيمدي.ثث ؾؿقيشثوإكجلزاتثحضلرمشم

 .ث الذاتقشثوالؼقةثوالعطلعثال ـلعث ثدور ل

ثودور يلمثالؿحيلكؿثحقي ثمثَصيحلافلثإليكثالحؼيققثاؾقغُثث-٤

ث.ثةتل بثوٓثخقطثاالثوالتؼل ل

ثتحهيقؾث ثةتل بثفالث:ثالخدةلتثووصقلثالـؿلعثتحؼقُؼثث-٥

ث.ثاإلكسلينثالعقشثوةؽؿالتثالحقلةمثحقا أ
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ثإمؿلكفؿثمؼقىثاحق ث :ثافلثالخال ؼثواكتػلعثالد قةثاتسلعُثث-٦

ثة يقمييشمثدروسثةييـثمالقييقنثةييلثاػضييؾثمث ؼقييدتفؿثوت ييتدثم

ث.ثةـ قرةثوةحل رات

ث ؾقييفثا ثصييؾك-ثقييللثمثروااطفييؿثوتؼقمييشثالـييلسثتييآلُػثث-٧

ـُث"ث:-وسؾؿ ث."اعًضلثاعُضفثمُ داثثكللُ ـقلنثلؾُؿمةـثالُؿمة

ثكييؾثمـ ييد لثكعؿييشثو ييلث:ثال ييللثوراحييشثالـػسييلثالفييدوعُثث-٨ 

ث واعٍثثك قفثكؾثوراع لثومسعكث لقؾم

ثوآتجيييلرثالعيييلممثاللعؿيييؾث:ثالؿعق يييلثالرخيييلعثحهيييقُلثث-٩

ث يـثالحدم ثو ثمثالؿؽلسبثوتـقعثمثالؿللثوتـؿقشثال خهل

ثالؽسيِبثثَياثثا ِثثرسيقَلثثميلثققؾث-ث ـفثا ُثثر لثخدمأثاـثرافع
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أيؾِثث ؿيُؾث"ث:ثقيللثَ َقُبث ثثاقيِدهثالرة .ثَخرأيفث"ة يرورٍثثاقيعٍثثوكيؾا

ثَحؿدثوالط راينثو قثحسـث.

ثالحييدم ثو ث:الضييعقػشثوالط ؼييلتثالػؼييراعث ؾييكثالحـييقُثث-١١

ُجثث)إِكةل ثث ؾقؽؿثََُحر  ـِثثحؼة ثوالؿيرَُةث(ثَخرأيفثمثالقتيقؿُثث:ثالضعقػق

ثالؽ رىث.ثالســث ثوالـسل لثوَحؿدثةلأفثااـ

ثظؾييؿمث ؾقييفثوقييعثوةييـث:وال ييحـلعثالخهييقةلتثزواُلثث-١١

ث ؾيكث ثوالحؿيدثةتلحيشثالتؼل يلثوَايقابثمثحل يرةٌثثفللعدالش

ث.ثفضؾف

ثاأتؿعثفؾؼدث:والـظلةلثال ر لثوآكض لطثالؼقلدةثتقققرُثث-١٢

ثَوثةـلز تفيلثمحظيرثةعروفيشمثواقعيشثةر يقشمثققيلدةث ؾكثالـلس
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َؿمثَ َؾْقفِثثا ُثثَصؾةكثا ِثثَرُسقلِثثقللثمث ؾقفلثآفتئلت فُثثَوَسؾة ث:ثَقلَلثثََكة

ـْثث) ـْثثا َمثَََ لعَثثَفَؼْدثثَََ لَ ـِلثَة ـْثثا َمثَ َهيكثَفَؼْدثثَ َهلكِلثَوَة ثَوَةي

ـْثثَََ لَ ـِلمثَفَؼْدثثََِةقرِيثَََ لعَث َ َهيلكِلث(.ثثَفَؼيْدثثََِةقيرِيثَ َهيكثَوَةي

ث:ثَقيلَلثث"َخرأله.ثو ـث  لدةثاـثالهلةتثر يلثا ث ـيفثقيلل:

ثَ َؾْقـَلمثَخَذثََثثفِقَؿلثَفَؼلَلث.ثَفَ لَمْعـَلهُثثَوَسؾةؿَثثَ َؾْقفِثثا ُثثَصؾةكثالـة ِلاثثَدَ لَكل

ْؿعِثثَ َؾكثَالَمَعـَلثََنْث ثَوُ ْسيرَِكلثمثَوَةْؽَرِ ـَيلثَةـَْ يطِـَلثفِلثَوالطةلَ شِثثالسة

َمَرةًثثَوُمْسرَِكلم ََ ََنْثثَ َؾْقـَلمثَو ثثَو َْةرَثثُكـَلِزعَثثَٓ ْٕ ثثََْ َؾُفمثا ٓة ثُكْػيًراثَتَرْواثََنْثثإِ

ـَثثِ ـَْدُكؿْثثمثَاَقاًحل ث.اخرأله.ثث"ُاْرَ لنٌثثفِقفِثثا ِثثِة

ثوتجفقييزاثواـييلعثاسييتعداداث:الخييلرألثلؾعييدوثالتهييديث-١٣

ثقيقةثةيـثاسيتطعتؿثةيلثلفيؿثوَ يدواث:)ثتعللكثقللثوقدثوحؿلمشم

/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/G_14472
/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/G_14472
/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/G_14804
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ثسييقرةث(..و ييدوكؿثا ث ييدوثاييفثتر  ييقنثالخقييؾثراييلطثوةييـ

ث.إكػلل

ثذكيييره:ثتعيييللكثمؼيييقلث:ثا ثرحؿيييفثالط يييريثأعػيييرثَايييقثقيييلل

ثواقيـفؿثاقيـؽؿثاليذمـثايرافؿمثكػيرواثاليذمـثلفمٓعث)وَ دوا(م

ثورسيقلفثال ثالؿمةـقنثَمفلثوغدر ؿمثخقلكتفؿثخػتؿثإذامث فد

ثةييـثلفييؿثتعييّدوهثَنثَ ؼييتؿثةيلثمؼييقل:ثقييقة(مثةييـثاسييتطعتؿث)ةيل

ثوالخقييؾثالسييالحثةييـث ؾييقفؿمثلؽييؿثقييقةثتؽييقنثالتييلثأٓت

ثان ييدادكؿثتخقػييقنثمؼييقل:ثو ييدوكؿ(مثا ث ييدوثاييفث)تر  ييقن

ث.الؿ ركقـثةـثو دوكؿثا ث دوةثثذلؽ
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ثا ثرسيقلثقرَثقلل:ثالجفـلث لةرثاـث ؼ شث ـثحدم ثاسـدثمؿ

ثاسيتطعتؿثةيلثلفيؿث)وَ يدواثالؿـ ير:ث ؾيكثوسؾؿث ؾقفثا ثصؾك

ثإنثَٓثالرةيلمثالؼيقةثإنثَٓث"ثفؼلل:ثالخقؾ(مثرالطثوةـثققةثةـ

ث.ةراتثمالثث"الرةلثالؼقةم

ثايدور لمثالؿحيلكؿثققلمثأراعثةـث:الجرمؿشثكسبثتراأعُثث-١٤

ثخقيييرث ؾيييكثالؿجتؿيييعثفقرايييق.ثثاؿفلةفيييلثإةـقيييشثوالجفيييلت

ثَأؿعيقـثلؾـلسثاكؽ ػثكدرهثةـثمثوإكهلطثو دلثوتسلةحم

ث.ثالؿستؼقؿثوالؼسل لسثاللعدلثةـفثواقتص

ثوإةيـثمثارتعيلبثوٓثخقطثاالث:ثوآكتؼللثالسػرثحرمشث-١٥

ث.ثوإ راضثوإ ؾثالـػسث ؾك
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ثك ي تثَوثمثاللهيرا لتثالؿؾقئيشثال ؾيدانثافتؼيدتفلثكعؿيشٌثثوتؾؽ

ثوحػييظثذلييؽمثةييـثوإمييلكؿثا ث لفلكييلثمثإ ؾقييشثالحييروبثفقفييل

ث ثالؿسيؾؿقـثدةيلعثوحؼيـثمثوايالعثٌرثكؾثةـثالؿؿؾؽشثاالدكل

ث.ثةؽلنثكؾ

ث  
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ث ا ثرحؿفثالزثاـثالعزمزث  دثال ق ثالعالةشثةـثألةعشثكهقحشٌث

ث...فتلومفثةجؿقعث ثكؿلثسمالثورده

ثوَكيتؿثالؿسيؾؿقـثو ؾؿيلعثلحؽيلمثالغللقيشثالـهقحشث لثةل:ثس

ثكطلق؟ثَوسعثو ثَرضثٌَرطث ثاإلسالةقشثالد قةثتؿلرسقن

ثوسيـشثا ثاؽتيلبثمتؿسيؽقاثَنثالؿسيؾؿقـثلحؽلمثكهقحتل:ثج

ثمثةسيئقلقتفلثمتقليقنثالتلثال عقبث ثمحؽؿق ؿلثوَنثملسو هيلع هللا ىلصثك قف

ََنِث:ثتعييللكثلؼقلييفثتـػقييذا ْكييَزَلثثاَِؿييلثَاْقييـَُفؿْثثاْحُؽييؿْثثَو ثَتتة ِييعْثثَوٓثا ُثثََ

ـْثثَمْػتِـُقاَثثََنْثثَواْحَذْرُ ؿْثثََْ َقاَعُ ؿْث ثَفينِنْثثإَِلْقَؽثثا ُثثََْكَزَلثثَةلثَاْعضِثثَ 

َؿلثَفلْ َؾؿْثثَتَقلةْقا ثَكيِقيًراثَوإِنةثثُذُكيقاِِفؿْثثاَِ ْعضِثثُمِهقَ ُفؿْثثََنْثثا ُثثُمرِمُدثثََكة

ـَث ـْثثَمْ ُغيقنَثثاْلَجلِ ِؾقةيشِثثَََفُحْؽؿَثثَلَػلِسُؼقنَثثالـةلسِثثِة ـُثثَوَةي ـَثثََْحَسي ثِةي
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:ثثتعييللكثوققلييف[ث٥١ث-ث٤٩:ثالؿل ييدة]ثُمققِـُييقنَثثلَِؼييْقمٍثثُحْؽًؿييلثا ِث

ُؿيقاَثثَحتةكثُمْمِةـُقنَثثٓثَوَرا َؽثثَفال) يَجرَثثفِقَؿيلثُمَحؽ  ثٓثُميؿةثثَاْقيـَُفؿْثثٌَ

ييلثَحَرًأييلثََْكُػِسييِفؿْثثفِييلثَمِجييُدوا ُؿقاثَقَضييْقَتثثِةؿة (ثثَتْسييِؾقًؿلثَوُمَسييؾ 

ثتتحؼيؼثواذلؽثمثكيقرةثذلؽث ثالؼرمكقشثوأملت[ث٦٥:ثالـسلع]

ث ثالؿتؼؾ ييشثإو ييلعثوتسييتؼرثاإلسييالةقشمثال ييعقبثسييعلدة

ثالسيعلدةثةيـثاغقتفثوالؿحؽقمثالحلكؿثومجدثاإلسالةلمثالعللؿ

ثاليدكقلث ثوالـجيلةثاللسيعلدةثالجؿقعثومػقزثوإةـمثوالطؿلكقـش

ث.وأخرة

ثالحييؼثلؾـييلسثم قـييقاثَنثففييلثالؿسييؾؿقـثلعؾؿييلعثكهييقحتلثَةييل

ثاييينخالصثا ثإليييكثالـيييلَسثثميييد قاثوَنثوَ ؿيييللفؿمثايييلققالفؿ
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ث ؾيييقفؿثٕنثٓ يييؿ٪ثلقةيييشثذليييؽث ثمخيييلفقاثٓثوَنثوٌيييجل شم

ث.غقُر ؿثمعؾؿفثٓثةلثمعؾؿقنثوٕكفؿث ظقؿشمثةسئقلقش

ثقؾيقبثومجؿيعثمثكؾؿتيفثومعؾلثمثدمـفثمـهرثَنثتعللكثا ثَسلل

ثأؿقعيلثمعقيذ ؿثوَنثمر يقفمثةيلث ؾيكثوٌيعقالثقلدةثالؿسؾؿقـ

ثالؿسيتؼقؿمثصيرا فثمفيدمفؿثوَنثَ ؿللفؿمثوسقئلتثٌرورثةـ

ث.  ؾقفثوالؼلدرثذلؽثوللثإكف

 (.٦/٨١)ثالزثااـثال ق ثوةؼلٓتثفتلوىثةجؿقع
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ثورزقثةقفييقرمثَةييـثاالدكييلمث ثكعق ييفلثالتييلثالييـعؿثَأييؾثَةييـ

ث ثكقيد ؿثا ثردثزوالفمثإ داعثومتؿـكثمث ؾقفثكحسدثةغؿقرم

ثأقعمثةـثَ عؿفؿثالذيثمثال قتث ذاثرّبثثفؾقع دواث)ثكحقر ؿ

ث.ث(ثخقطثةـثومةـفؿ

ـُثث ييؿةثث ثالحؿييُدث ثواكَتت ييلثإةيي

ث

ثَو  يلثوقيدثَوٓكلثراؽثاػضؾث**

ث

ثفييدولُتفؿثَركلكييلثالقييقمَثثوقييّقَضث

ث

ثوةـسَؽ ًثوةعروفلثالجؿلَلثثتيريث**

ث

ثكهٌبثثوٓثكؼٌصثثٓثمرفُؾثثالخقرُث

ث

ـُثث** ثذ ً لثَرواحـلث ثمرسؿُثثوإة

ث 

ث****ثثث

ثفدمُدكفؿثانخالصٍثثال الدَثثقلدوا

ث

ـٍثثققيلمُثث** ثوالتف ييلثٌيعّثثقيدثلـييلثدمي

ث



 

~ 122 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ث ؾعٌثثوٓثخقٍطثثٓثتسلفرُثثتؿ ل

ث

ـٌثثاـلثوالطق لُتثث**  اكتسي لثقدثُحس

ث 

ثوةؿؾؽييييشٌثثإمؿييييلنٌثث ثفللحؿييييُدث

ث

ث يُذالثفيل ٌؼثثو عؿٌثث إةلنِثثةـث**

ث

ثلؿـزلـييلثأتييلثالؼلصييُدثثَمفييلثمييل

ث

 ُةعتِج يلثفقيفثودّقؼثإةلنَثثخذِثث**

ث 

ث****ثثث

ثوتييّقأفؿثَرواحييلثاييلراثفييل ُث

ث

ثواقترايلثالطقُبثثفعؿَثثالـؿقرثاذاث**

ث

ثغل ؾيشٍثثكؾثةـثإخقتلثفحلذروا

ث

ثُسيؾ لثةلثكؾثال ـلرَثوتفَقىثَتفَقىث**

ث

ثَكرةـييلثفييل ُثثدمييـَؽؿثوحّؽؿييقا

ث

ث!؟ثاكؼؾ يلثافثإكعلةلثمؼلرعُثثفؿـث**

ث

ث****ثثثث

ـُث ثوا ييطرالثزاغثٌييرثكييؾثفحطؿييقاث**ثةػخرةٌثثوإو لنِثثلؾدمـثإة

ث

ثغلمُتـيييلثاللتقحقيييدثلـػيييرُحثثإكيييل

ث

يف لثك ؾيغَثثَنث زةـيلثوةـػٌذثث** ثال ا

ث

ث****ثثثث

ث يي٢٩/٤/١٤٣٨
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ثةجؿق ييلتثلفييلثتييدا تثمثةز قةييشثمقرمييشثغقغل قييشثحركييش

ثالغللقيشمثلؿؿؾؽتـيلثال يرثتضيؿرثمثة ي ق شثوصػحلتثةجفقلش

ثإةشثوأؿعثكقد ؿمثا ثوَح طثقلدتفمثةعثصػلثال عبثفققػ

ثمثكعؿييشثتعييدلفلثٓثكعؿييشثإةييـثمإذثوققييلدتفؿثوحييدتفؿث ؾييك

 ..ثالعللؿقـثربث ثوالحؿد

ـٌث"ثقللقا  ثَ رفيلثقيدثال عُبثثفؼؾُتثث"ثُحـق

ث

ثوالتَػػيلثفللتؿةثث ـدكؿثةهل  لث**

ث 

ثٌيَرفلثواحداثقراًراثإةلنِثث ؾكث** واأتؿعقاثال عقاعثالػرقشَثثوكلاذوا

ث

ثواتػؼييقاثالييدمـثلفييذاثالحؿييلةُثث ييؿ

ث

ث َرفيلثةـفؿُثثأؿعٌثثُمػرَقثثٓثَنث**

ث

ث****ثثثثثثثث

ث يييل ُتفؿثا ثا يييرعِثثالحيييلكؿقنَث

ث

ثزحػيلثَةيـثخلَبثثقدث ـدكلث ؼقدةٌثث**

ث
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ثسيؾةؿـلثوا ُثثإرضث ثفتـيشًثثوم تغل

ث

ث تػيلثوقيدث ّقلًأيلثكهدَقثثٓثَنث**

ث

ثوالهحػلثالعفَدثثتقّفلثَنثكػقُسـلث**ثارِةتثةلثالعفدثلحػظِثثالفتلَطثثإنةث

ثٌيييييل ُد لثوا ُثث ـيييييدكلثواقعيييييشٌث

ث

ثوةمتَؾػلث ًزاث َؾتثقدثةهقكشٌثث**

ث

ث****ثثثثثثثثث

ُلثثفَؿييييـ ثوُسييييـَتـلثةـفلًأييييلثم ييييد 

ث

ثَ ؽػيلثوقيدثتػرمًؼيلثمحلوُلثثةـثَوث**

ثث

ثثا ُثثسَقدحرُث ثفتئيتثةيلثال غيلثكيػة

ث

ثوالجـَػييلثاإلفسييلدَثثت تغييلثفضييل شًثث**

ث 

ـُثثالفدىثاالدُثث ذا ثحلفُظفيلثالرحؿ

ث

ثثةيلثَةـَفيلثوكلتٌبثث** ثرَأػيلثَوثقيؾة

ث

ث****ثثثثثثثث

ثوقلدُتفيييييلثةؿؾؽييييشٌثثالعؼقييييدةِثثدارُث

ث

ثوُةعتَرفيلثإمؿلكيًثال يرمعشث ؾكث**

ث

ث ثوةػخييرةًثث ييزاًثثلفييلثفييلحػظثمييلرب 

ث

ٍث تلثكؾثةـث** ثثَوثٌر  ُةؼترفيلث يؾة

ث 

ـُث ثث ثلفلثالجـقدُثثكح كيلثو زا لث**ثةققعشٍثثكؾ  ثاختؾػيلثوةيلثو يٌدثث زا

ث 

ث****ثثثثثثثثث
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ثَةـ ُعفيلثوالخقيراُتثث"َحؿيَدث"ثاالدُث

ث

ثواكتـَػيلث يلَبثثقيدثةق ِـًيلثافلثَكرمْثث**

ث 

ثوةلةـيييشٌثثةجيييٌدثثلفيييلثالسيييعقدِثثمُلث

ث

ث

ثُ ِهيػلثلفيلثإرألفيلثمحيلولثفؿـث**

ث

ثوَةرحؿييييشٌثثتقحقييييٌدثث ِثثوالحؿييييُدث

ث

ثواكَتَهييػلثسييلدَثثقييدثلـييلثفخييرٍثثودارُثث**

ث

ث****ثثثثثثثثثث

  يي٢١/٤/١٤٣٢

ث

ث

ث

ث

ث

ث
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ثخؾًؼيلثوٌيرفتثمثدمـيلث يزتثمثالعزميزةثوةؿؾؽتـلثلقشمالغلثاالدكل

ثمثالؿعللؿثاقـثوكللؿـلرةثمثالؿعلدنثاقـثكللذ بثففلثوحؽؿشم

ثوك ييييتثفضييييَؾفلمثَدامَثثمثواأتؿل يييلثوقييييقةثققييييلدةًثثا ثح ل يييل

ث...َ داع ل

ثوإال ْدثثإقلرَبثثكلدواثَٓ

ث

ثاللؼال يييْدثثُحّػيييتثإرَضثثايييلنث**

ث

ـُثثواقَ ييل ث ييزٍّثثتييلَجثثالؿفييقؿ

ث

ثالػرا يْدثثةييَؾثثالدكلث ثفل حتث**

ث

ثُتضييل كثٓثلؾؿحلةييدِثثاييالدٌث

ث

ثإأيلودْثثوالؼيقمِثثال ذلثوَرُضثث**

ث

ث****ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثَصيقؾٍثثةجيدٍثثةـثا ُثثح ل ل

ث

ثكيييللؿقاردْثثتطيييلمرَثثقيييدثوكيييقرٌثث**

ث

ثالؿـلكيْدثثتؾيؽثروُ يفلثوَم ػلث**ث هرٍثثمٓمَثثحسـُفلثمغّطل

ث

ثاللمل ثالؿرصعُثثوةـفُجفل

ث

ثةسيييلأْدثث يييلحقشٍثثكيييؾث ثلفيييلث**

ث

ث****ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
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ثاليرميييلثتطيييلُثثافيييلثوَ يييالمٌث

ث

 الؿعل يدثايذيثمػقُقثثوةعفُد لث**

ث 

ث ؾقيلثَةسيكث زا يلث)اؿؽَش(

ث

 الؿؼلصيْدثث قُبثثافلث لاتثوقدث**

ث 

ثز يرثح لُتثثرملِ فلثوفقُحث

ث

ث

ث قا يييدثسيييلرحشثكيييؾث ثلفيييلث**

ث

ث****ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثوالتحلميلثالترااطُثثومجؿعـل

ث

ثالؿػلسْدثثَم غلثاؿـثكر كثولـث**

ـُث ثمطق ييقاثإذاثالطق ييقـثفييـح

ث

ثالفدا دثلذيثالضلراقـثوكحـث**

ث

ثاةتـيلنٍثثايالثال لذلقنثوكحـ

ث

ثةعلكييْدثثاييالثالؼلصييدونثوكحييـث**

ث

ث****ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثَرضٍثثاؽيؾثالعيالعُثثققلدُتفل

ث

ثوالؿؼلصْدثثال ؿل ؾِثث قُبثثلفؿث**

ثحييٍؼثثقسييطلَسثثدمـَييفثَقييلةقا

ث

ثاحلقيييْدثثَوثاقغيييدٍثثايييللقاثوةيييلث**

ث

ـُثثفقيل ثواةتـلًكييلثحػًظيلثرحؿيي

ث

ثكل ييييْدثثدونثةـييييلًراثت ؼييييكثوَنث**

ث

ث****ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ث يي٧/٥/١٤٣٢
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ثالحييرةقـثار لمييشثوزانثمثاييلٕخالقثوتجؿييؾثماللييدمـثٌييؿَ ث

 ...وإكعلةفثَفضللفث ؾكث ثفللحؿدثال رمػقـم

ـُث مـثَمزم ثوالُحرمِثثوإخالِقثثاللد 

ث

ثإرمِثثةيـثتقجيلنُثثٓثالؿػيلخرُثث ذيث**

ث

ثةـلاُعفييلثرمييلنٌثثالؿػييلخرُثث ييذي

ث

ثواليـعؿِثثاللجقدِثث َؿكثغقٍ ثثكؿيؾِثث**

ث

ثوَوسيؿشًثثَلؿلسيًثاداراثفلفخرْث

ث

ثوال ييؿؿِثثالعييزثدارِثثاييداراثوافخييرث**

ث

ث****

ثحلفُظفيييييلثوا ُثثُأـيييييشٌثثةعيييييللؿٌث

ث

ثوالـسيييؿِثثاللطْقيييبث يييلاٌؼثثوةـيييزٌلثث**

ث

ثة سيُؿفلث يلَبثثقدثالتلثال الدُثث ل

ث

ثوالِعظييؿِثثاللُحسييـثةـظُر ييلثوزانث**

ث

ثاؼعتِفييييلثَكحييييلعِثث ثا ُثثواييييلراَث

ث

ثثةـفيييلثتضيييّقعَثثحتيييكث** ثُةغتيييـؿِثثكيييؾا

ث

ث****
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ثثإةيييؿِثث يييذهث ثمضيييلرُ فلثفؿيييـث**ثمؼهُد لثوالؽؾثظل رٌثثٌؿقُخفل

ث

ثمسيؽـُفلثكلنثقدثالذيثالػمادَثثإنّث

ث

ثاللـةفؿِثثالؿقفقرثحؾِق لثةـثمػقُضثث**

ثزَخيرتثلفثدارٌثثإنثالؿرعُثثومػخرُث

ث

ثوالؼيييقؿِثثواللرمحيييلنثاللقلسيييؿقـث**

ث

ـُثثالػقا ُؾثث ل ؿفلثوالرحؿ ثإةيؿِثثسيلاِؼثث ثلفيلثاػضيؾٍثثفلكعؿْثث**ثقسة

ث

ث****

  يي٢٦/٥/١٤٤١

ث

ث
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ثاييدمـِفلثمثالعزمييزثوكقلُكـييلثمثالراسيي ثوةق ـُـييلثالغللقييشمثةؿؾؽُتـييل

ث.ثوكؿق لثوحدتفلثواكتؿللثوققلدتِفلم

ثواإلمؿييلنِثثالتقحقييدِثث ؾييكثقلَةييت

ث

ثواإلحسييلنِثثاإلسييالمِثثود ييل ؿِثث**

ث

ـُثث يييل ـِثثحهييي ثثا ثدمييي ثاؾقيييشثكيييؾا

ث

ثالؿيمنِثثٌيؿقِخفلث ـيَدثثتـفلرُثث**

ث

ثثالؼيييرمنُثثةـفلُأفيييل ثاؼلِ فيييلثكيييؾا

ث

ثالرمييلنِثثك عييفِثثِةييـثَزَ ييرتثقييدث**

ث

ث****ثثثثثثثث

ث ثثفلحػظفيييلثميييلرب  ثةقّحيييدٍثثفؽيييؾا

ث

ثوحـييلنِثثسييـًث ثإلقفييلثَمفييقيث**

ث

ثالةييلنِثث ؾييتثقييدثحييٍؼثثَكييقارُثث**ث" ق شٍث"وثالعتقؼثال قتث"ةؽشَث"ثةـ

ث

ثلفييييلثُحػظييييتثةقؿقكييييشثوققييييلدةٌث

ث

ثإزةلنِثثراكث ثالؿػلخرُثثتؾَؽثث**

ث

ث****ثثثثثثثث
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ثةعيييللؿٍثثواأتؿيييلعُثثو يييدٌلثثحيييزمٌث

ث

ثث** ثالؼؿيرانِثثكؿلثفلحػظفلثملرب 

ث

ـُثثفؾفل ثوتغرايتثٌَرقتثالؿحلس

ث

ثثالخقراُتثثواةتدِتثث** ثةؽيلنِثثكؾة

ث

ثفنكفييلثال ييؿقخثرةييزَثثلفييلثواكتييْبث

ث

ثوُأؿيييلنِثثةؽـيييقزةٍثثكجيييقا رٍثث**

ث

ث****ثثثثثثثثث

  يي٢٣/٥/١٤٣٧

ث  
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ثالدر قيشثاؿقييلقثالؿعيروطثمث الؿ يفقرثالتيلرمخلثتػلُقثآث ق

ثواإلةيلمثمثسيعقدثايـثةحؿيدثاإلةيلمثالدر قيشثَةقيرثاقـثتؿثالذي

ثالؿقافيؼث يي١١٥٧ث يلمث ثا ثرحؿفؿلثالق لبث  دثاـثةحؿد

ثالـيلسث ؼقيدةثتهيحقحثإليكثالد قةث ؾكثفقفثوا تزةلث .١٧٤٤

ثكيلنثةيلثإليكثايللعقدةثوذليؽثمثوال يدعثال يراثةـثافلث ؾؼثةؿل

ثالهييللحمثوالسييؾػثوالسييالمثالهييالةث ؾقييفثا ثرسييقلث ؾقييف

ثسي قؾث ثوالجفلدثالؿـؽرث ـثوالـفلثاللؿعروطثالٕةرثوالؼقلم

ثميؿثمثإوليكثالسيعقدمشثاللدوليشثواكتفكثوالسـلنمثاللؾسلنثذلؽ
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ثذخيًراثا ثوَداةفيلثوٌيع ًمثققيلدةًثثا ثحػظفيلثاليلليشمثإلكثاليلكقش

ث...ثوالؿسؾؿقـثلإلسالم

ثَمرتسييؿُثثاللعييدلِثثسييَؿلثاتػلًقييلثكييلن

ث

ثواليذةؿُثثوإسقلُطثثالعؾؿُثثتعلكَؼثث**

ث

ييييؼ ـِثثا ُثثووفة ثاكتَظؿييييلثلييييفثفييييّذم

ث

ثوالؼقؿُثثواإلصرارُثثالهدُقثثذاثوازدانث**

ث

ثوسييل قشٌثثةجييٌدثثلفييؿث"ةحؿييدانِث"

ث

ثوةؾتيزمُثثوإصيالٌحثثالـفقضِثثإلكث**

ث

ث****ثثث

ثوَةرحؿيشًثثتقحقيًداثالجزميرةَثثصلكل

ث

ثتفييؿُثثوٓثٌييراٌثثفييالثو ّفرا ييلث**

ث

ثواك ؾجيتثال يد لثصقرةُثثوُزلزلت

ث

ث وإَكؿُثثالـجؿُثثوتغـّكثٌؿقُسـلث**

ث

ّقَدث ٌُ ـُثثو ثوازد رتثالؿقؿقنُثثالق 

ث

ثوالِحؽيؿُثثواإلمؿلنُثثالؿسلأُدثثافث**

ث

ث****ثثث

ثوحلرسيييشًثثذخيييراثلـيييلثتيييزاُلثثوةيييل

ث

ثوتحترمُثثُتعطلثكؿثالحؼثلؿـفأث**

ث



 

~ 134 ~ 
 

 تكفرييخماطُر الفكر الجوري وال

ثثاسييتـدتثلفييلثَركلًكييلثا ُثثووّ ييد

ث

ث

ثوإةيؿُثثالخؾيُؼثثةـفلثتعّجَبثثحتكث**

ث

ثوااَتفجيتثواإلمؿلنُثثالعؾؿُثثَسلُسفل

ث

ثلييَقمُثثوٓثك ييٌذثثٓثالحييؼثاييد قةِثث**

ث

ث****ثثثث

ثقؾعُتيييفثلإلسيييالمِثثالؿـقعيييشُثث يييل

ث

ثُظَؾييؿُثثوٓثزورٌثثٓثالحييؼثودولييشُثث**

ث

ثسييلحُتفلثوال ييذُلثث ز ييلث"وةؽييشٌث"

ث

ثوال ؿؿُثثالدفلُقثثِسرا لث"و ق شٌث"ث**

ث

ثوسيلاؼشٌثثةجٌدثثلفلث"الرملضِث"ثو 

ث

ثوةؾيييتَحؿُثثوَكيييقارٌثثالعيييالعِثثإليييكث**

ث

ث ثوةؿؾؽييشًثثدمـًييلثلـييلثفييلحػظثمييلرب 

 

ث

ـُثث ؿلُد لث** ثوال يقؿُثثوإخالُقثثالدم

ث

ث****ثث

  يي١٨/٤/١٤٢٦
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