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 اإلٖدا٤

 إىل ايػباب يف نٌ َهإ...

 الَٞ ايرٟ ٜتًٛع إىل غد أؾكٌ...ٌ اإلضإىل اؾٝ

 ايتػٝري اإلضالَٞ املٓػٛد...إىل ايًٛٝع١ املؤ١َٓ، أدا٠ 

 أقدّ ٖرٙ ايسضاي١

 َع عُٝل سيب ٚؼٝاتٞ

 ٜهٔ ؾتشٞ
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 املكد١َ

 ...نؿٟٛا أسد ي٘ ايرٟ مل ًٜد ٚمل ٜٛيد ٚمل ٜهٔ ...ايؿسد ايؿُد ...اؿُد هلل ايٛاسد األسد

ِٔ< ا، ٚنؿسْا بهٌ َا ٜعبدٕٚ َٔ دْٚ٘آَٓا باهلل تعاىل ز٘ب َُ ٤ٛاٝغٛٔت َٜٞهٝؿِس ٜؾ ِٔ ٔباي َٔ ُِٜؤ  ٜؾٜكٔد ٔباهلٔل َٚ

َُِطٜو ٠َٔٚ اِضَت ُِٛثٜك٢ ٔبايُعِس َّ ٜيا اي ِْٔؿَؿا َٗا ا ُْٔٝع َٚاهلٝل ٜي ِْ َض ًٝٔ  ص. :69< ط ايبكس٠ َع

ٓٓ < ، ألٕ ايدٜٔ عٓد اهلل اإلضالّاػاٖاتٚ ادئٚنؿسْا بهٌ َا عدا اإلضالّ َٔ َب، ا باإلضالّ دٜٟٓاٚآَ

ِٔ ََ َِٝس َِٜبَتؼ٢ َٚ ٢ّ ٜغ ًٜا ّٓا اإل٢ِض ِٔ ٔدٜ ًٜ ٌَ ٜؾ ُ٘ ُٜٞكَب ِٓ َٔ َٛ ُٖ َٔ اآٜلٔخَس٠ٔ ٔؾٞ َٚ ـٜأضس٢ َٔ  ...ص 9><طآٍ عُسإٜٔا

ٓٓ ٟٝٓا ٚقا٥د  ا مبشُد بٔ عبد اهللٚآَ ادات اييت ال تطري ع٢ً ٚنؿسْا بهٌ ايصعاَات ٚايكٝ، َٚسغدٟا ٟاْب

ٚتسددٖا ايؿ١٦ ، دٖا يف نٌ سنيَٚٔ أعُام ايكًٛب ْسٚد تٗتدٟ بٗداٙ ٚتٛبل غسٜعت٘.أٚ  ْٗر قُد

ََ، املؤ١َٓ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؿل  < اهلل أَس ٔ خايؿٗا ست٢ ٜأتٞاييت ال ٜكسٖا 

 ٜا ٖرٙ ايدْٝا أؾٝدٞ ٚاغٗدٟ                                              

 بػري قُد الْكتدٟا ـٓأْ                                  

 ؼت ظالٍ ايطٝٛف.   املؿٛؿ٢ ٚآَٓا باؾٗاد، ؾٗٛ طسٜكٓا إىل اؾ١ٓ، ألٕ اؾ١ٓ نُا ىرب

 ذا٠ََِٓ املٓاٜا خرُي ٌَُِٝٓال ٜؾأٚ      ٗا ععِ     ن٥ً إَا سٝا٠٠ ِٖؾَج                                  

 

٣ٌ ٕدا ؾع٢ً ٞفَِٓٝٝٔإٕ َس                                    ظًٌٝ ٝٓا ؾإىل ظٌٍّٜٓٔؾأٚ         أثٝ

 ٓا أْا ضٓككٞ غٗدا٤سطُب                                                           

 

َٝ حملاقس٠ٕ ايػباب ٖٞ خالؾ٠١ؾٗرٙ ايسضاي١ اييت بني أٜدٟ اإلخ٠ٛ  ...أَا بعد بريٚدا( ) ت يف َد١ٜٓأيك

بإٜٛايٝا ع٢ً ايًٛب١ املطًُني. ٚنٓت عصَت ع٢ً تعٗدٖا ٚايتٛضع بٗا يٛال إٔ ظسٚؾٟا عا١َ ٚخاؾ١ 

 ؾذا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٖٞ عًٝ٘. سايت دٕٚ ؼكٝل ذيو، 
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َٚ، قًٕب ١َٝذًٞؾٗٞ َخ ،ٗأت٢ٖٜٛٞؿبٗا َٚعىل إٔ ٜٓؿع بٗا ايػباب ع٢ً اقتكااهلل تعا ٍُٜأِضٜأٚإْٞ ٜي ، س٣ٞهٔؾ ١َٝكَِٚ

-ع٢ً اهلل أسداٞ أشنِّٚال -ٚايرٜٔ أسطبِٗ  ، خ٠ٛ األسباب يف إٜٛايٝاباإل بُٗا شٜازتٞ ٚيكا٥ٞ أٚسِت

 ...املطًِ يف َطري٠ ايتػٝري اإلضالَٞ ايػبأب ١َٜبِدُْ

َٓا َٜٚيٜكِدٚؾدم اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ<  ِٔ ايٖصُبٛز٢ ٔؾٞ ٜنَتِب ٕٖ ايٚرٞنس٢ َبِعٔد َٔ َٗا اأٜلِزَض ٜأ َٟ َٜس٢ُث  ٔعَبأد

َٕ  . ص 509< ط األْبٝا٤ ايٖؿأيُشٛ

 ٚاهلل أنرب ٚهلل اؿُد.            

 ==57االٚىل  مجاد٣ >

 =;=5ْٝطإ  9

 ــــؤيــُــاي

 ٜــهــٔ ٞــشــتــؾ
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 ايػباب ٚايتػٝري

ٚاملازنط١ٝ  ...ايجٛز١ٜ( ػاٖاتٜط٢ُ )باالَٔ قبٌ َا ، ٘ يف األش١َٓ األخري٠ُسِسٜط َسُجايتػٝري غعاز ٜن

َٚازنظ ٜؿؿض عٔ زأٜ٘ يف األضًٛب ايرٟ  ...اييت تؤَٔ بايتػٝري ايكطسٟ، أٟ بايعٓـ ػاٖاتأبسش اال

)ال ضبٌٝ < ؾٝكٍٛ، ٚايهٝاْات ايسأمساي١ٝ اجملتُعاتٙ اؿسن١ ايػٝٛع١ٝ يف تػٝري َدُٜٔٓبػٞ إٔ تعَت

 .بايجٛز٠ ( إالان١ٝ قٌ ايسأمساي١ٝ غرإلسالٍ اال

ٌٚ  اُتْكالبٚاال ؾايجٛزاُت ...اإلضراتٝذ١ٝ ايتػٝري١ٜ ذأت ػاٖأتاال ٚايػباب ٖٛ ايكٛاع املعتُد يد٣ ن

 ؼكٝل ضبٌٝ أما٤ املعُٛز٠ اعتُدت ٚتعتُد أضاضٟا ع٢ً ايػباب يف اييت قاَت ٚتكّٛ يف غت٢

 ...أغساقٗا

َٚا  ؟املٓػٛد َٚا ٖٛ دٚز ايػباب يف ايتػٝري اإلضالَٞ؟ االعتُاد ع٢ً ايػباباإلضالّ َٔ  ؾُا ٖٛ سغ٥

ايػباب ) نٌ ذيو َا ضٓشاٍٚ َٓاقػت٘ ٚتٓاٚي٘ خالٍ عجٓا ٖرا ٖٞ ٔضُاُت ايتػٝري اإلضالَٞ؟ 

 . ٚايتػٝري(

 

 ملاذا ايػباب؟

 ملاذا ايرنٝص دا٥ُٟا ع٢ً ايػباب؟ 

 باضتُساز ع٢ً ايػباب؟  االعتُادملاذا 

 

٢ّ َٜ يف َٓٛل اإلضال ٍَ االعتُادين ِعال  ٢ٍ دٚز٢ ع٢ً ايػباب إغؿا أٚ  ِِٗٗ سك٤اٜطَُإٞغأٚ  ٚايهٍٗٛ ايسدا

ٍَ نُا نإ ساٍ ايػٝٛع١ٝ سني طايب أسد شعُا٥ٗا بعد ايجٛز٠ بإباد٠ مجٝع املطٓني ، َٔ غأِْٗ اإلقال

 ع٢ً ايدٚي١... ا٦ًست٢ ال ٜهْٛٛا ٜن

٢ّ يف َٓٛل٢ ٣ٕ اإلضال ُٜ نٌ إْطا ٚبدٕٚ ، ٘، َٔ غري سطاضٝاتك٤ع٢ٛ َسي٘ دٚزٙ، ٚنٌ دٚز ٜٓبػٞ إٔ 

 <ٚقُٔ األؾٍٛ ٚايكٛاعد ايتاي١ٝ ...َٓاشعات
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 ...ؾٛقـ عٓدٙ ُٙسٖد عسَف  ٟأَسا اهلل َِٔسَز ـ5

َٛ ـ6  ...س نبريٙ ٜٚسسِ ؾػريٙقِّيٝظ َٓا َٔ مل ٜ

ََ، بػٝكٟا بعٝدٟاٚيٛ نإ ، نبريأٚ  ممٔ دا٤ ب٘ َٔ ؾػري اؿٖل ٢ٌَبٞقإ ـ7 ٔ دا٤ ب٘ َٔ ٚازدد ايباطٌ ع٢ً 

 ...نبري ٚيٛ نإ سبٝبٟا قسٜبٟاأٚ  ؾػري

ؾٗٛ َٔ قبٌٝ ايتٓاضب ٚايتٓاضل بني  ،املُٗات ايتػٝري١ٜ ع٢ً ايػباب ٚإذا نإ ايرنٝص يف ْٛام

 ...ايٛاقات ٚاملُٗات

َٔ اإلَهاْٝات ٚايٛاقات َا ٜتٓاضب َع ١َُٗ  هٕٛ يدَٜ٘ٔ أطٛاز سٝات٘  ٜ ز٣ِٛؾاإلْطإ يف نٌ ٜط

غريٙ يف ضٔ ، ؾٗٛ يف ضٔ ايٛؿٛي١ غريٙ يف ضٔ ايػباب َع١ٓٝ، ٚقد ال ٜتٓاضب َع نٌ املُٗات...

٢ٍ إ٢ٜي٢ َُٜسٗدثِ  ايهٗٛي١، غريٙ يف ضٔ ايسدٛي١، ُُس٢ ٜأِزَذ ًٜا ايُع ِٝ َِ ٔيٜه ًٜ ِٔ َِٜع ٣ِ َبِعٔد َٔ ًٞ ٦ِّٝا ٔع  ص. 9< طاؿر َغ

 ؾًُاذا ايػباب ٖٓا؟

ضٔ ايعٛا٤ ٚايبرٍ  ...ٚاآلَاٍ ايعسٜك١، ٠ِ املتٛثب١ ٚايدَا٤ ايؿا٥سَُضٔ اهٔلٕ ايػباب ٖٛ ، إيف اؿكٝك١

 ...ْؿعاٍٚاال ضٔ ايتًكٞ ٚايتأثس  ...ٚايؿدا٤

َٔ ٖٓا نإ ضٔ ايػباب يف َٓٛل اإلضالّ ذا َطؤٚي١ٝ ٚق١ُٝ خاؾ١ يٛاملا سسف زضٍٛ اإلضالّ ع٢ً 

ٌَغباَب< ظ٣َُِخ ٌَطٟا قِبمٞخ َِِٓٔتاٞغ"<   َٓٗا قٛي٘، ايػباب بٗاإغعاز  ، ؤُٜكو قبٌ َضَتٚؾٖش، ؤََسَٖ و قب

ٌَٚسٝاَت، ٚغٓاى قبٌ ؾكسى  . " ًٔوِػٚؾساغو قبٌ ُغ، َٛتو و قب

ثِ ٜبدأ املؤغس ، ايها٥ٔ ايبػسٟ ـ يف طبٝع١ تسنٝب٘ ٚتهٜٛٓ٘ ـ ٜبًؼ يف ضٔ َع١ٓٝ ق١ُ ايعٛا٤ اؿطٞ

ًٜٞو <مدازبايرادع ٚاال ُّ َٚٔت ٜٖا َٗا اأٜل ٢ٚٝي َٔ َُْدا ِٝ ٖٓاع٢ َب سٝح  ٚؾدم زضٍٛ اهلل  ،ص580<آٍ عُسإط اي

ٕٖ"< ٜكٍٛ ٣ٌ ٌيٝه إ ٘ ُتَسِتَٚٔ ناْت ٜؾ، ٖتد٣ؾكد ايت ٖٓإىل ُض ُُ٘تَسِتؾُٔ ناْت ٜؾ، ٠٠َسِتٜؾ ٠َٕسٔغ ٌٚٝهٚٔي، ٠٠َسٔغ عاَ

 إىل غري ذيو ؾكد ًٖو". 

َٚٔ ايػباب يف ؼكٝل املُٗات ايؿعب١ ٚتريٌٝ ، ٠ َٔ ضٔ ايػبابضتؿادٖٓا نإ اؿسف ع٢ً االَٔ 

 ...ايعكبات ايهؤٚد َٚٛاد١ٗ ايتشدٜات اييت  ٜؿسقٗا َٓٛل ايتػٝري اؿكازٟ
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 ؟املطًِ ايػبابملاذا 

ٌَِْٔٛؾًٝظ يٜه ،٘ ايتػٝري١ٜأٖداؾيػباب يف ؼكٝل ٚاإلضالّ سني وسف ع٢ً ا يدٜ٘  ايرٟ ٘ اؾٝ

ذيو إٔ تتشكل يف  -ؾٛم ذيو ٚقبٌ ذيو -ٛاؾؿات ايتذسٜد١ٜ ؾشطب، ٚإمنا ٜؿسض ايؿؿات ٚامل

 ...َطًُٟا ٝاٟلأٟ إٔ ٜهٕٛ ٔد، اّ مبباد٥٘يتصيإلضالّ ٚاال ْتُا٤ؾؿ١ االاؾٌٝ 

 ...إٕ ايػباب باإلضالّ غ٤ٞ ٚبػري اإلضالّ ال غ٤ٞ

 ...ٖٚٛ بػري اإلضالّ تعاض١ ٚبال٤، ايبٓا٤إٕ ايػباب باإلضالّ ٖٛ ايعٛا٤ ٖٚٛ اـري ٖٚٛ 

ِٛ از٠َُٔسٖا اإلضالّ يف ٔعـٚؾايػباب طاق١ ٜطد  . ايبػس١ٜ ٔىٖالإٖا اآلخسٕٚ يف ُسـٚٚقد ٜطد، ٕايه

ّٕ اجملتُعات ايبػس١ٜ ايّٝٛ ممت١٦ً بايػباب  ...غازد ْ٘تا٥ٔ ٚيهٓ٘ غباب ؾازْؽ، إ

ُٜ اْعدَتغباب   ...٠َدَسنائك ُدِّٜكغدؿٝت٘، ؾٗٛ 

ِْ، ٘أخالق اْعدَتغباب   ...ُبَساّ أٞقَعؾٗٛ إىل األ

َِ ٔحَٓٗدؾٗٛ إىل ايٖت، غباب غاقت زدٛيت٘  ...ٌٝأ

ٖٓ  ...ٚايػٝٛإ ت٘ أسصاب ايهؿس اْتعُٚ، ٣ٛ ايػس ٚايٛػٝإدت٘  ٝقغباب د

٤ٛ ٜىٛز٢س ؾِٝٗ                         ُٚبِٝال َخ ْحٖٓغباب ُخ  اقٝٓابايػباب اي

 

 ؟إعداد ايػباب املطًِملاذا 

 ...ٗٓايو تؿٛزات كتًؿ١ سٍٛ ١َُٗ ايػباب املطًِ ٚاهلدف َٔ إعدادٙؾ

 ؟ ف األؾٌٝ َٔ إعداد ايػباب املطًِؾُا ٖٛ اهلد

َُٕ وٜؿأٌٖ اهلدف َٔ إعداد ايػباب املطًِ  ٜٚؤدٟ َا ، ايؿت١ٓ اهل٣ٛ ٚبٛاعٔح ٔتال٤ٔكغ ْؿط٘ َٔ 

 ؟؟ٚهتٓب َا ْٗاٙ اهلل عٓ٘ ٚنؿ٢؟ اهلل عًٝ٘ اؾرق٘
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ٖٚ ُ٘همَي عغ ٚاؾس َٔ ايجكاؾ١ اإلضال١َٝ َدأّ ٌٖ اهلدف َٔ إعداد ايػباب املطًِ إٔ ٜتص اب١ َتَٔ ائه ـٚٓ

ـٜ  ؾشطب؟ اب١ٜٔٛٚا

ٜٛعِ املطانني ٜٚداٟٚ ، ٌٖٚ اهلدف َٔ إعداد ايػباب املطًِ إٔ ٜٓٗض ببعض ايٛادبات اـري١ٜ

 ؟ َني ؾكطايبؤضا٤ ٚاحملسٚاملسق٢ ٜٚٛاضٞ 

إىل اهلل ـ اضتذابٛا بعد اهلدف َٔ إعداد ايػباب املطًِ إٔ ٜكّٛ بدع٠ٛ ايٓاع إىل اإلضالّ ـ َعرز٠  أّ ٌٖ

 ؟ ذيو أّ مل ٜطتذٝبٛا

ضٛا٤ نإ َٔ ايعاًَني ؾٝ٘ ، ٕ ٜهٕٛ ايػباب يف تٓعِٝ غبابٞ إضالَٞ ٚنؿ٢أّ ٌٖ اهلدف َٔ ذيو أ

 ؟ قني يَ٘ٛٚعامٝلأٚ  أّ َٔ املتؿسدني عًٝ٘

 ٢ِٞهذاى، ٚايعامل اإلضالَٞ ٜعٝؼ يف ظٌ ُسأٚ  يف اؿكٝك١ مٔ يطٓا أسسازٟا يف إٔ نتاز ٖرا اهلدف

 ...عٔ دٚزٙ ايكٝادٟ ْدٚاإلضالّ َبَع، ٛٔتايٛاٝغ

ََكل ٜقٖٛ إٔ و َٔ إعداد ايػباب املطًِ ايّٝٛ دفإٔ ٜهٕٛ اهل إْ٘ ٜتعني  ٘فتُعاإلضالّ ع٢ً  ١ٜٛا

أل١َ َٔ أٜدٟ ْكٌ قٝاد٠ ا ٖٞ هٕٛ ١َُٗ ايػباب املطًِتٖٚرا ٜؿسض بايتايٞ إٔ  ...ٚع٢ً ايعامل

 ...٘أخالقٙ ٚتػسٜعات٘ ٚأؾهازٗا إىل ٜد اإلضالّ ١ٚ ٚأؾهازٖا ٚتػسٜعاتٗا ٚأخالقاؾاًٖٝ

ٖٕ ٌَٖرا  إ ُٜب٘ ٜٚتؿسع  ٌُٔؿٜٖٚت َُ٘ٚا وتاُد ايعُ يف اؿكٝك١ امل١ُٗ األضاض١ٝ  ٌَٚجَُعٓ٘ ٜٚتًٛب٘ هب إٔ 

ٖٚٛ يف ٖرا اإلطاز ٚادب غسعٞ ال ٜطكط  ...يًػباب املطًِ، ٚايػا١ٜ ايس٥ٝط١ٝ َٔ إعداد ايػباب املطًِ

َٕ  ...ؿ٢ًٚن١ًُ ايرٜٔ نؿسٚا ٖٞ ايٗط، اهلل ٖٞ ايعًٝا ن١ًُٝ ست٢ تهٛ

يف ضًٛنِٗ نُا يف  ...هلل يف غت٢ ْٛاسٞ سٝاتِٗ ايٓاع٢ بُٝدِعإٕ غا١ٜ املٓٗر اإلضالَٞ ٖٞ َت

األضظ  ٖٚرا ٜعين بدٕٚ غو ْكض ...ِٖ ٚتػسٜعاتِٗأؾهازيف قٛاِْٝٓٗ نُا يف  ...َعاَالتِٗ

ٚإزضا٤ األضظ ٚاملستهصات اإلضال١َٝ ، ٚاؿكاز٠ املاد١ٜ اؾاًٖٞٚاملستهصات اييت ٜكّٛ عًٝٗا اجملتُع 

 ...َهاْٗا

 ...ٖهرا هب إٔ تهٕٛأٚ  تس١َُٝٝ،أٚ  تسقٝع١ٕٝ ١َُٗ ايػباب املطًِ )تػٝري١ٜ( ٚيٝطت إٕ ذيو ٜعين أ



 

9 
 

 

ٓٗ ٚنٌ َا عداٖا َٔ َُٗات تؿكد قُٝتٗا ، ٚيهٓٗا امل١ُٗ املًٛٛب١، عب١ ٚغاق١َؾ ٠١ُإْٗا يف اؿكٝك١ َ

ٓٚ اَتؿافٖٜٚٛتٗا ٚغدؿٝتٗا ٚتطاعد بايتايٞ ع٢ً  بٌ َٚطاٜس٠ ايٛاقع ، ٚتعٌٛٝ إزاد٠ ايتػٝري ١َُٔٞكاي

 ...ٚايتعاٜؼ َع٘ اؾاًٖٞ

 

 

 تػٝريٟ اإلضالّ َْٓٗر

 

أٚ  ْؿاف اؿًٍٛٚال ٜسق٢ بأ، ايرَِٝأٚ  َٚٔ خؿا٥ـ املٓٗر اإلضالَٞ أْ٘ تػٝريٟ، ٜسؾض ايرقٝع

ُٔ ...١اؾاًٖٝنُا ال ٜطتطٝؼ ايتعاٜؼ َع ، أزباعٗا َٕ ايٚدٜ َٜٝهٛ َٚ  ٠١َٓ َٕ ٔؾِت ِِ َسٖت٢ ٜيا َتٝهٛ ُٖ ًٛٝ َٜٚقأت

 َٕ ًٛٝ َُ َِٜع َُا  ٕٖ اهلٜل ٔب ِٛا ٜؾإ٢ َٗ َِْت ٢ٕ ا ُ٘ هلٔل ٜؾإ٢  ص. =7 < ط األْؿاٍ َبٔؿرْيٝن٥ً

 ...اٜ٘ريْٗر ايسضٍٛ نإ تػٝ

 ....١ نإ تػٝريٜٟااؾاًٖٝيف َٛاد١ٗ   ْٚٗر ايسضٍٛ

ايكسإٓ  ٗسٟا يتعبد إهل٘ غٗسٟا آخس، ٜٓصٍدا٤ت قسٜؼ تعسض ع٢ً قُد إٔ ٜعبد آهلتٗا غؾعٓدَا 

ٌِ< ايهسِٜ باملٛقـ اؿاضِ َٗا َٜا ٝق ٜٗ َٕ ٜأ َٕ ََا ٜأِعُبُد ٜيا ايٜهأؾُسٚ ِِ َٜٚيا َتِعُبُدٚ ُِْت َٕ ٜأ  ََا َعأبُدٚ

َْا َٜٚيا  ٜأِعُبُد ِِ ََا َعأبْد ٜأ ِِ َٜٚيا  َعَبِدُت ُِْت َٕ ٜأ ِِ  ٜأِعُبُد ََا َعأبُدٚ ِِ ٜيٝه ُٓٝه َٞ ٔدٜ ٢ٔ َٚٔي  ٔدٜ

ًَٔرٔيٜوص،  :ـ 5< ايهاؾسٕٚط ِِ ٜؾاِدُع ٜؾ َُا َٚاِضَتٔك َِٔسَت ٜن ِِ َتٖتٔبِع َٜٚيا ٝأ ُٖ َٛا٤َ ِٖ ٌِ ٜأ ُِٓت َٚٝق ََ َُا ٜآ ٍَ ٔب َِْص  اهلٝل ٜأ

ِٔ َِٔسُت ٔنَتإب َٔ ٍَ َٚٝأ ُِ ٔيٜأِعٔد َٓٝه ِٝ َٓا اهلٝل ،َب ِِ َزٗب َٓا ،ََٚزٗبٝه َٓا ٜي َُاٝي ِِ ٜأِع ِِ َٜٚيٝه َُاٝيٝه َٓا ُسٖذ١ٜ ٜيا ،ٜأِع َٓ ِٝ  َب

ُِ َٓٝه ِٝ َُُع اهلٝل ،ََٚب َٓا َِٜذ َٓ ِٝ ٘ٔ َب ِٝ  . ص59<ايػٛز٣ط امٜلٔؿري َٚإ٢ٜي

 ...ايتػٝري ُضاإلضال١َٝ ٜؿس٢ اال١َٔ ُعِقَٚ

دات املاد١ٜ ٚايصسٛف ِٛيٛقـ امٜل ...ايعؿس ٜأتٚايتػٝري ٚادب بايكسٚز٠ ع٢ً ايػباب املطًِ ملٛاد١ٗ ؼٚد

 ...اإلؿاد١ٜ اييت تتٗدد ايٛدٛد اإلضالَٞ بايصٚاٍ ٚايؿٓا٤
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ٖٕ قسٚز٠ إعداد ايػباب املطًِ إعدادٟا ٜتهاؾأ َع  ؾاسؿ١ إىل أٚقاع املطًُني يف نٌ َهإ تؤند ْعس٠ٟ إ

ايتٗإٚ أٚ  غسعٟٝا ال هٛش ايكعٛد عٓ٘ بٌ ٚػعٌ ايكٝاّ بريو تهًٝؿٟا، ١َُٗ ايتػٝري اإلضالَٞ املٓػٛد

 ...ؾٝ٘

 ...ؾًطؿ١ ايتػٝري اإلضالَٞ

ع٢ً عهظ  ...ٜصعِ ايبعضأٚ  ٜعٔأٚ  ٚايتػٝري اإلضالَٞ املٓػٛد يٝظ ؾًطؿ١ َعكد٠ نُا قد ٜؿِٗ

س عٔ ٖرٙ ايؿًطؿ١ زدٌ َٔ املطًُني ٚبهًُات َٛدصات عٖب ...ذيو متاَٟا ٖٞ ؾًطؿ١ ايتػٝري يف اإلضالّ

ِٞٗبٖٛ ز٢ ُٔ ع )اهلل دا٤ < ع بعد إٔ ضأي٘ ٖرا عٔ ضبب شسٛؾِٗقاٍ زبعٞ يسضتِ قا٥د دٝٛؽ ؾاز ...عاَس ب

ٝل ايدْٝا إىل َٔ ٔق ...يٓدسز َٔ غا٤ َٔ ايعباد َٔ عباد٠ ايعباد إىل عباد٠ اهلل ايٛاسد ايكٗاز ...بٓا

ًََٓٞخ ٓا بدٜٓ٘ إىلًٜؾأزَض ...دٜإ إىل عدٍ اإلضالّاأل ز٢َِٛٚٔ َد ...ٗأتَعَض ََُُُٖٛعِدك٘ ي ٌ َٓا ٔبٔ ٜقِ إيٝ٘، ؾ

ًٔقبًٓاٙ َٓ٘ ٚزدعٓا عٓ٘ ٚتسنٓاٙ ٚأزَقذيو  َُْد ٜٗاِٝ٘ ٜ َُْٚٔ أب٢  ،ٜٓاٚ  (. اهلل إىل َٛعٛٔد َٞٔكٞؿقاتًٓاٙ ست٢ 

 < خؿا٥ـ ايتػٝري اإلضالَٞ

َٚا  ...ايتػٝري١ٜ يف ايعامل ػاٖات١ٝ عٔ ضا٥س االأخالقٚ ص ايتػٝري اإلضالَٞ غؿا٥ـ عكٝد١ٜٜتُٝ

َٜتط َٜٗذُُتطٝػ٘ ٖرٙ قد   يف تؿٛزٙ ايؿهسٟ ٚيف َٓٗذ٘ٙ ٚسَد ْٝرؾاإلضالّ ْٔط ...أباٙ٘ ذٚم اإلضالّ ٚ

 ...اؿسنٞ ٚيف أضًٛب٘ ايتػٝريٟ

 < َٔ ٖرٙ اـؿا٥ـ

 < أـ ن١ًٝ ايتػٝري

أٚ  ١ٜاالقتؿادأٚ  ١ٝاالدتُاعْب َٔ دٛاْب اؿٝا٠ اإلْطا١ْٝ ايتػٝري اإلضالَٞ يٝظ فسد تػٝري دا

 ...ايعكا٥د١ٜأٚ  ايطٝاض١ٝ

 يف ايٓٗر دٟاٚسٜؿَا هعٌ ايتػٝري اإلضالَٞ ََتٖٛ عهِ طبٝعت٘ َٓٗر نًٞ ٚغاٌَ. ٖٚرا  ٚإمنا

 ٚاألضًٛب. 
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ٝٛ بٌ ال  ...١ً، ٚال مبػاَسات عطهس١ٜ خاطؿ١َذَؿٛٓع١ َسَت م٣ُسؾايتػٝري اإلضالَٞ ال ميهٔ ؼكٝك٘ ب

١ اييت ٜكّٛ َٔ عٛاٌَ َٚكَٛات ٜتشكل بٗا تػٝري األضظ ايؿهس١ٜ ٚايٓؿط١ٝ ٚايتٓعُٝٝ بد يريو

 عًٝٗا بٓا٤ اجملتُع.

 <كا٥د١ٜ ايتػٝريع ـ ب

ب٘ اإلضالّ ضٝاض١  ُداييت ؼهِ طبٝعت٘ َٚٓٗذ٘ ايتػٝريٟ، ؾاإلطاز ايرٟ وٚد ٚعكا٥د١ٜ اإلضالّ ٖٞ

 < ايتػٝري ٜستهص ع٢ً دعاَتني أضاضٝتني

ٚاييت ال تأب٘ هلا َكاٜٝظ ايتػٝري اؿصب١ٝ ، ضال١َ ايػا١ٜ اييت ٜطتٗدؾٗا َٓٗر ايتػٝري اإلضالَٞ < أٚال

 ٚايطٝاض١ٝ ٚايعطهس١ٜ.

ضال١َ ايٛض١ًٝ ٚقُإ َػسٚعٝتٗا َٚٛاؾكتٗا يسٚح اإلضالّ نُٝا تتشكل ؾٝا١ْ ايتػٝري  < ثاْٟٝا

 ...تهاعزاأٚ  اإلضالَٞ َٔ نٌ اْتهاع

َٜ َِ إلقا١َٔ بٌ ٚض١ًٟٝ ايتػٝري غا١ٟٜ سٔبَتِعؾاإلضالّ ال  تػٝري ال ؾإذا نإ اي ...٘ٔتُٖٝٔاهلل ٚتٓؿٝر سأن س٢أ

 ...ؾكد ٜتطبب بإضا٠٤ بايػ١ إىل اإلضالّ ْؿط٘ ٜكُٔ ؼكٝل ٖرٙ ايػا١ٜ،

 <ز ـ إْطا١ْٝ ايتػٝري

 ٜطتطُٝؼٚال ، ضبٌٝ ايػس ال ٜطًو إىل اـري٢، َٚؿّٗٛ ايتػٝري اإلضالَٞ ـ نريو ـ َؿّٗٛ إْطاْٞ

ُٜ، ايؿك١ًٝ يبًٛؽ٢ ايسذ١ًٜٜ  ...باؾُادِ ٚايدَا٤ ٓا٤َائب ُٝدػٚال 

ػـ( ايصعِٝ ايػٝٛعٞ بإباد٠ ٚإؾٓا٤ مجٝع ايسٚع ايرٜٔ ػاٚشٚا اـاَط١ ٚايعػسٜٔ تؾبُٝٓا ٜٗدد )تها

 املازنط١ٝ ٜٛايعٓا اإلضالّ مبٛاقـ ايسمح١ ٚاإلْطا١ْٝ يف نجري ؾهازألِْٗ غري ددٜسٜٔ بتُجٌٝ األ

 ...َٔ اؿٛادخ ٚاألسداخ

،  بأبٝ٘ ـ ٚنإ ال ٜصاٍ َػسنٟاـ ٜكٛدٙ إىل زضٍٛ اهلل ؾّٝٛ ؾتض املطًُٕٛ َه١، أت٢ أبٛ بهس ايؿدٜل 

َٕ ٖرا ايػَٝذ َتا تسٞن١ًٖ"< قاٍ ألبٞ بهس ؾًُا زآٙ زضٍٛ اهلل   ،"ؾٝ٘ تٝ٘اْا ايرٟ آ يف بٝت٘ ست٢ أنٛ

ٍَ< ؾكاٍ أبٛ بهس ِٕ ٗلٖٛ أَس ،اهلٔل )ٜا زضٛ َٞمِي أ ، ايسضٍٛ بني ٜدٜ٘ َُ٘طأْت إيٝ٘(، ؾأدًٜ َٞإيٝو َٔ إٔ متٔػ ػ

ََ  . ًَِٜؾأِض، ًِِٔأِض < ع٢ً ؾدزٙ ٚقاٍ ي٘ َضَطثِ 
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...ٚغاٜات٘يف ٚضا١ً٥  عكا٥دٜٟا، ٟٝا يف طبٝعت٘أخالق، إْطاْٟٝا يف خؿا٥ؿ٘، بٗرا ٜهٕٛ ايتػٝري اإلضالَٞ

 األخس٣ ػاٖاتايتػٝري يف َؿّٗٛ اال

 ايعكا٥د١ٜ االخس٣؟ ػاٖاتؾُا ٖٛ َؿّٗٛ ايتػٝري يد٣ اال، إذا نإ ذيو َؿّٗٛ ايتػٝري اإلضالَٞ

 < أـ يف املؿّٗٛ ايػٝٛعٞ

األسكاد اييت ٜطتجريٖا يف ْؿٛع ايعُاٍ ٚايهادسني، ٚع٢ً  ١َٔعٞؾٜعتُد املؿّٗٛ ايػٝٛعٞ يًتػٝري ع٢ً َد

٘ َازنظ خٛاب٘ يًعُاٍ < ٞ بني طبكات اجملتُع ايٛاسد. ٚاىل ٖرا املع٢ٓ ٜٛٚدؿِّزٚح االْتكاّ ٚايتَػ ٓحَب

)ضٝهٕٛ عًٝهِ إٔ ػتاشٚا مخط١ عػس عاَٟا أٚ عػسٜٔ أٚ مخطني َٔ اؿسٚب األ١ًٖٝ بني ايػعٛب يهٞ 

 .(تؿبشٛا أٖاٟل يًط١ًٛ ايطٝاض١ٝ

 غساف ٚاملًٕٝٛ املرٖبني(.)اذعٛا املطتبدٜٔ ٚاأل < ٜٚكٍٛ )بابٕٛ(

ُٜ) < ٜٚكٍٛ )بسٚدٕٚ( زضتكساط١ٝ ٕ يٝظ َٔ عالز قد األد٠ ٚأخري٠ بأدزى َس٠ ٚاسهب ع٢ً ايعامل إٔ 

 ض٣ٛ اإلؾٓا٤(. 

ٚايػٝٛع١ٝ تطتطٝؼ يف َؿَٗٛٗا ايتػٝريٟ ناؾ١ ايٛسم ٚايٛضا٥ٌ املٓشسؾ١ يف ضبٌٝ ؼكٝل اجملتُع 

بػت٢ قسٚب اـداع ٚايػؼ  َعٖسَُٕ َٜتأع٢ً املٓاقٌ ايػٝٛعٞ  )هب< املازنطٞ. ٜكٍٛ يٝٓني

ٕ ٜهٕٛ َؿَٟٗٛا هب أ ...ؾايهؿاح َٔ أدٌ ايػٝٛع١ٝ ٜبازى نٌ ٚض١ًٝ ؼكل ايػٝٛع١ٝ ...ٚايتكًٌٝ

ٖٕ اضتدداّ ٚضا٥ٌ غري  يف نجري َٔ األسٝإؼكٝل ايػا١ٜ ايٓب١ًٝ ٜتًٛب  إ ايػٝٛع١ٝ غا١ٜ ْب١ًٝ، ٚأ

طاعد ع٢ً َا داَت ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ت خالم٢ ايٛضا٥ٌ املٓاٖك١ يألْب١ًٝ. ٚهلرا، ؾإٕ ايػٝٛع١ٝ تبازى غٖت

 . (ٓا ايػٝٛع١ٝأٖداؾؼكٝل 

 < َؿّٗٛ ايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ يف ب ـ

ٖٞ  ِتَعَباٖتايطٝاضٞ داد ضتبٞ ٚاالدتُاعايعًِ اال ٘ٔيف ِٚد ١ٟاَقاْتؿ ٚايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ اييت نأْت

ٌٖ ١ٟٜؿاألخس٣ ٚضا٥ٌ غري غسٜؿ١ ٚكأي  ٗا. ِتَعٜؾاييت َز املبادئٚ يًػعازأت املدايؿ١ ن

 الف٢ٜغ ايسؤٚع س٘با َعَٛٞٔ ٖٛ ايرٟ ال ٜطتٛٝع إٔ ٜػٗد أْين أزٜد ٜق ...َا ٖرا ايعًِ) < ٜكٍٛ) َازا(

 ايهجرئٜ(. 
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َٝ ِلُِٓدًَٜٝٞؾ ٌُِتٞكًََٝٞٔ ٜطتٛع ٜؾ)< ؾٝكٍٛ، )يٛثس( ايٓاع إلمخاد ايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ ُضٚوٚس ًٞ أٚ  ضسٟا ِضَبِرؾ

 (.طاب يهِ ٖؤال٤ ايؿالسني ايجا٥سٜٔعال١ْٝ، إذٕ ؾاقتًٛا ٚاذعٛا ٚاخٓكٛا َا 

 < ز ـ يف ايربٚتهٛالت ايؿ١ْٝٛٝٗ

 ...طتطٝؼ نٌ ايؿعا٥ع ٚاملؿاضد َٔ أدٌ قٝاّ ممًه١ ٜٗٛذاٚاملؿّٗٛ ايتػٝريٟ ايؿْٗٝٛٞ ٜ

يٝظ  خالمٚاؿانِ املكٝد باأل، يف غ٤ٞ خالم٢ايربٚتٛنٍٛ األٍٚ )إٕ ايطٝاض١ ال تتؿل َع األؾؿٞ 

ٞ أخالقإىل َا ٖٛ خري ٚ َتًتٔؿْ ٓا أال١ًٜٜٛٛ. ٚعًٝٓا ٚمٔ ْكع ُخ)إٕ ايػا١ٜ تربز ايٛضٝ( بطٝاضٞ بازع

 . إىل َا ٖٛ قسٚزٟ َٚؿٝد( ُتبكدز َا ًْتٔؿ

ُِٜػد ٚايَبَطمهِ ايٛٛا٥ـ باضتػالٍ َػاعس اٜؿٜٓبػٞ إٔ ) ٚيف ايربٚتٛنٍٛ ايجايح ٗا ُذٚدَؤكا٤ اييت 

َٜ ْهتطض بٗا بعٝدٟاٖٚرٙ املػاعس ٖٞ ٚضًٝتٓا اييت  . ٚايؿكس  ُٝلايٚك  .(ْٚٓا عٔ ضبًٝٓاٗدُؿنٌ َٔ 

 < ـ يف ايٛاقع ايعسبٞ د

 غرُيٚايبالد ايعسب١ٝ غٗدت خالٍ زبع ايكسٕ املاقٞ قاٚالت ٚسسنات تػٝري١ٜ أقٌ َا ٜكاٍ ؾٝٗا أْٗا 

 . إْطا١ْٝ غرُي١ٝ ٚأخالق غرُيعكا٥د١ٜ ٚ

ان١ٝ ٚايػٝٛع١ٝ غرايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ ٚايػعٛب١ٝ ٚاال) سناتؿاناْت نٌ تًو احملاٚالت ٚ

ٚيهٌ ، يًتُجٌٝ باؾجح ،اس١ األعساضضتبال ،هلدز ايهساَات ،ٌِشيًٖط ،يًكتٌ ،ٚغريٖا( عٛػ٢ يًدَا٤

 ...ْتكاّيٕٛ َٔ أيٛإ ايتػؿٞ ٚاال

ٖٕ ايتػٝري١ٜ املٓشسؾ١ تدٚز مجٝعٗا يف سًكات َؿسغ١ َٔ املآضٞ ٚاجملاشز ايبػس١ٜ  ػاٖاتٖرٙ اال إ

، ٓإط٦ُاز ٚاالضتكسي٘ اال يف سني ؼتاز األ١َ ٚوتاز ايعامل إىل َٓٗر تػٝريٟ ٜكُٔ ...ٖٝب١ايٖس

ُٜ  َإ.ِسع ايبؤع ٚايكًل ٚاـٛف ٚأؿصٌٜ عٔ ْؿط٘ نابٛٚ

 ...بايتػٝري اإلضالَٞ ٖٚرا ال ميهٔ ؼكٝك٘ إال
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 َؿّٗٛ ايتػٝري اإلضالَٞ 

٣ّ إىل ؼدٜٔد ١ٟتبآٜت اآلزا٤ ٚايتؿٛزات بػإٔ َؿّٗٛ ايتػٝري اإلضالَٞ مما دعٌ اؿاد١ َاٖض  َؿٗٛ

ُٜ دقٝل٣  ...عًٝ٘ َٔ تؿٛزات َػًٛط١ ٌَٔخِدب٘ ٚٝأ َلمما عًٔ ِ٘ٔٝكَِّٓي٘ 

 .ـ ؾايتػٝري اإلضالَٞ يٝظ َعٗسٟا ضٝاضٟٝا يدٚي١ َٔ ايدٍٚ

 ...اهلل َعَا غَس بعُض ُلأٚ ٜٖٛب ،ّ اهللٗا بعض َا سٖسٔبمبَٛد ُّي١ وستؿدز عٔ دٚ ـ نُا أْ٘ يٝظ قسازإت

 ...إٔ دٜٔ ز٥ٝظ ايدٚي١ اإلضالّأٚ  اإلضالّـ ٖٚٛ يٝظ إٔ ٜٓـ يف دضتٛز دٚي١ إٔ دٜٓٗا 

ست َٔ نُجأٚ  تـ ٚايتػٝري اإلضالَٞ ال ٜتُجٌ يف تعًٝل املػاْل ٚتٓؿٝر سهِ اإلعداّ يف فُٛع١ ق١ً

 ٟٝا.أخالقأٚ  املٓشسؾني ضٝاضٟٝا

 ...ـ ٚايتػٝري اإلضالَٞ ال ٜهٕٛ بإشاي١ ايباطٌ ٚيٛ مل ٜعٗس اؿل

 ...ٜتعازض َع ايتكدّ ايتكينأٚ  ٓٝات ايع١ًُٝٝكإٔ ٜؿٛدّ بايٝ ـ ٚايتػٝري اإلضالَٞ ال ميهٔ

َٓ اإلضالّ  أؾهازايتػسٜع١ٝ ٚايؿهس١ٜ ٚإسالٍ  اؾاًٖٞاجملتُع  ظ٢أُض ض٢ٞكإمنا ٜهٕٛ ايتػٝري اإلضالَٞ ب

 ...َٚباد٥٘ ٚتػسٜعات٘ َهاْٗا

 ...ٚايعا١َايتػٝري اإلضالَٞ ٜعين ؼكٝل تعبٝد ايٓاع هلل يف ناؾ١ غؤِْٚٗ اـاؾ١ ـ 

 ...اجملتُع غعبٟا ٚسانُٟا هلل زب ايعاملني ـ ايتػٝري اإلضالَٞ ٜعين إٔ ٜهٕٛ ٚال٤ُ

إؾالسٟا ؾاْب َٔ أٚ  ١، ٚيٝظ تسقٝعٟا هلااؾاًٖٝـ ايتػٝري اإلضالَٞ ٖٛ تػٝري درزٟ نًٞ يًهٝاْات 

 ...دٛاْبٗا

 ملاذا ايتػٝري اإلضالَٞ؟

 ...ٖٚٛ قسٚز٠ بػس١ٜ ثاْٟٝا أٚاٟلغسع١ٝ املب١ٓٝ آْؿٟا ٖٛ ؾسٜك٠١إٕ ايتػٝري اإلضالَٞ ٚؾل املٛاؾؿات 

َٖ ٕٓـ أ َٖ، ،ؾألٕ تعٌٛٝ سان١ُٝ اهلل يف األزضايتػٝري اإلضالَٞ ؾسٜك١ غسع١ٝ ا أ ايٓعِ ١ٜٓ َُِٝٚ

ٜؿسض ع٢ً املطًُني املبادز٠ إىل ايتػٝري ٚاضت٦ٓاف ، ٚايتػسٜعات ايٛقع١ٝ ع٢ً اجملتُعات ايبػس١ٜ
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َُا َغَذَس <اإلضال١َٝ اَتجااٟل يكٍٛ اهلل تعاىلاؿٝا٠  ُُٜٛى ٔؾٝ َُٜشهِّ َٕ َسٖت٢  ُٛٓ َٔ ُِٜؤ ََٚزٚبٜو ٜيا  ًٜا  ٜؾ

ُُٛا  ِّ َُٜط َٚ َِٝت  ُٖا ٜقَك َٔ ِِ َسَسّدا  ٢ٗ ِْٝؿٔط َٜٔذُدٚا ٔؾٞ ٜأ ِٖ ٜيا  ِِ ُث ُٗ َٓ ِٝ ُّاَب ًٝٔ ََاص،9:< طايٓطا٤ َتِط َٚ 

 ٤ِٕٞ ِٔ َغ َٔ  ٔ٘ ِِ ٔؾٝ ًٜٞؿُت ُْٔٝباِخَت ٘ٔ ٝأ ِٝ َٚإ٢ٜي ًُٞت  َٛن٤ ٘ٔ َت ِٝ ًٜ ُِ اهلٝل َزٚبٞ َع ُ٘ إ٢ٜي٢ اهلٔل َذٔيٝه ُُ  ص. 50< ايػٛز٣طٜؾُشٞه

غسع١ٝ ال  أسهاّؾٗٓايو ٚادبات ٚ، ثِ إٕ ؼكٝل اجملتُع اإلضالَٞ ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ بدٕٚ ايتػٝري

 .ميهٔ تٓؿٝرٖا بدٕٚ دٚي١

ََٜا َ ٕٓإ) َٚٓٛٛم ايكاعد٠ ايػسع١ٝ  . ( ْبإال ب٘ ؾٗٛ ٚأد ُبايٛأد ِٗٔتال 

ٕٓ  < ؾًهجري َٔ األضباب ٚاملربزات لًُٗا مبا ًٜٞ، ايتػٝري اإلضالَٞ قسٚز٠ بػس١ٜ ـ ٚأَا أ

 . ؿتُٗا اؿكاز٠ ايػسب١ٝٔ خ١ًَِٜر٤ًـ إْكاذ ايبػس١ٜ َٔ ايبؤع ٚايكٝاع اي•

 ...بػس١ٜ ًَش١ٗا هعٌ ايتػٝري اإلضالَٞ قسٚز٠ ٔطٞؿَْ ايػسب١ٔٝ اؿكاز٠ٔ الُعـ إٞؾ•

د اؿاد١ إىل ايتػٝري اإلضالَٞ ٚاؿٌ ايهٝاْات ايعكا٥د١ٜ يف ايعامل ـ ٚآخسٖا ايؿني ـ ٜؤنِّ اْٗٝازـ •

 ...اإلضالَٞ

•ٖٕ إىل األٚقاع اييت تعٝػٗا أقٛاز ايعامل اإلضالَٞ تؤند اؿاد١ إىل ايتػٝري  ١َٟؿؾأس ٠َٟسْٞع ـ إ

 ...اإلضالَٞ

 تٗا ايٓا١ٝ٥ عٔ اإلضالّ!!امبُازض َُ٘تسكٜٝك َُٙٛٚػيف سني ٖٞ ُت اإلضالّعٞ ٖدؾٗٓايو أقٛاز َت

مي١ٝٓٝ عًٝٗا ؼهِ أٚ  ٖٚٓايو أقٛاز أخس٣ َٔ ايعامل اإلضالَٞ تػهٛ َٔ تطًط أسصاب ٜطاز١ٜ

 ...غعٛبٗا باؿدٜد ٚايٓاز ٚؼازب اإلضالّ سسبٟا ضاؾس٠ ال ٖٛاد٠ ؾٝٗا

ٗا غعَٛب ِتذاى، ٚٚقَعأٚ  هلرا املعطهس ،يًػسبأٚ  ٗا يًػسمْؿَط ِتٖٓايو أقٛاز يف ايعامل اإلضالَٞ باَعٚ

 ...ضتعُازبالدٖا يف خد١َ اال زأتَٚكٖد

ـ بايكسٚز٠ ـ  ايتػٝري اإلضالَٞ ٚادبٟا هعٌ عامليعًٝ٘ ا ٚايرٟ  أل١َايرٟ عًٝ٘ اايٛاقع املسٜس ٖرا  إٕ

، ايسا٥د٠ يف ٖدا١ٜ ايعاملني َُ٘هاَْت ٌٖٝشَتي، عًٝ٘ ايرٟ ٖٛ َٔ اؿاٍ أٚاٟلاإلضالَٞ  ايعامل٢ الضتٓكأذ
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ٟٛا ايرٟ آيت إيٝ٘  ِ٘ٔٝٚتيٞ إلْكاذ ايبػس١ٜ َٔ ايكٝاع ٚايٚبايتا ََٚض  ١َٟٖ ِِ ٝأ َٓاٝن ًٞ َٜٚنَرٔيٜو َدَع

٢ّٗٝدا  ِِ َغ ِٝٝه ًٜ ٍُ َع َٕ ايٖسُضٛ َٜٝهٛ َٚ ٖٓاع٢  ٢ًٜ اي ََٗدا٤َ َع ُْٛا ُغ  . ص 587< ط ايبكس٠ ...ٔيَتٝهٛ

َٓ٘ إال يف اآلخس٠ بٌٓٝ ثٛاب اهلل ٚايٓذا٠ َٔ  َٔ ايٓاع إٔ ايتػٝري اإلضالَٞ ال ؾا٥د٠ٜ ؾسْٜل ُدٜٚعتٔك

 < َٓٗا، ؾإٕ يًتػٝري اإلضالَٞ َهاضب يف ايدْٝا قبٌ اآلخس٠ ،ٖٚرا اؾاْب ع٢ً أُٖٝت٘. عكاب٘

 ِٗ.أخالقِ ٢ِٗٚ ٚعكٝدٔتٖٔـ ؼكٝل إميإ املطًُني ٚٚدٛٔد

ُٜـ ؼكٝل ٚسد٠ املطًُني   هالتِٗ ايطٝاض١ٝ ٚايعطهس١ٜ.ِػَُ ٌِٚٗ َٔ َسُٓهَُِّٚقٛتِٗ مبا 

 ...١ٜقتؿاديف سٝاتِٗ اال عدٍـ ؼكٝل ايهؿا١ٜ ٚاي

 ...١ٝدتُاعاز ٚايطالّ يف سٝاتِٗ االضتكسـ ؼكٝل اال

 ...ايؿاحل ٚاألضس٠ ايؿاؿ١ ٚاجملتُع ايؿاحل ٚايدٚي١ ايؿاؿ١ ٔدِسـ ؼكٝل قٝاّ ايٜؿ

 ...ايٝتٗاَمما ٜؤند ٚاقعٝتٗا ال ، َباد٤٣ اإلضالّ ٚغسٜعت٘ إىل ممازض١ ؾع١ًٝـ ؼكٝل تسمج١ 

ٜٚٛقـ تؿازع ايك٣ٛ ،زعني مما وكل ايتٛاشٕ يف ايعاملعطهسٜٔ املتؿاـ إقا١َ ايك٠ٛ ايجايج١ بني امل

سكٛقٗا يف اؿٝا٠ اؿس٠ ايػسق١ٝ ٚايػسب١ٝ ٚاعتدا٤اتٗا املطتُس٠ ع٢ً أَٔ ايػعٛب املطتكعؿ١ ٚ

 ايهسمي١.

ايعكا٥دٜات  اْٗٝازَ٘ املٓٗر اإلضالَٞ بعد إؾالع اؿكاز٠ ايػسب١ٝ ٚـ ؼكٝل زٜاد٠ ايؿهس اإلضالَٞ ٚقٛا

 ...يف ايعامل

 ؟ٝل ايتػٝري اإلضالَٞكَاذا ٜعين ؼ

َْ  ...؟ا ٜعين ذيو، َٚاذا ٜرتب ع٢ً ذيوَاذ َفس٢ِعإْٓا سني ْدعٛ إىل ؼكٝل ايتػٝري اإلضالَٞ هب إٔ 

ٟا نبك١ٝ اْكالبإْ٘ يٝظ ضٗاٟل... ٟا أَس ٚيٝظ ...ٟا عادٜٟاأَس ؼكٝل ايتػٝري اإلضالَٞ يٝظإٕ 

 ...ٚيٝظ ثٛز٠ نطا٥س٠ ايجٛزات ...اتْكالباال
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ٚضٝٛسح اإلضالّ  ...إٕ ايتػٝري اإلضالَٞ ضٝٛسح اإلضالّ عكٝد٠ ال تكّٛ هلا عكٝد٠ أخس٣ يف األزض

َْ ٠ٟٖٛٚضٝٛسح اإلضالّ ٝق ...َٓٗذٟا ْٚعاَٟا ال مياثً٘ َٓٗر ْٚعاّ يف ايهٕٛ  ...٠٠ٖٛٗا ٝقثايج١ ال تكـ دٚ

١ٝ ٚايؿًٝب١ٝ ايعامل١ٝ ٚايػٝٛع١ٝ ايعامل١ٝ قد ايتػٝري ق٣ٛ ايٝٗٛد١ٜ ايعاملـ َٔ أدٌ ذيو ضتتشسى 

 ...اإلضالَٞ

 ...قد ايتػٝري اإلضالَٞ األْع١ُ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝـ َٚٔ أدٌ ذيو ضتتهاتـ نجري َٔ 

ٌٗ  ...يف أَتٓا قد ايتػٝري اإلضالَٞ أباألسَص ـ َٚٔ أدٌ ذيو ضتتآَس ن

ٚيهٓ٘ ٚسدٙ طسٜل اؿل )ٚاؿل أسل إٔ ، ٚٚعس ٚخٛري ْبِعَؾ ٝري اإلضالَٞ طسْٜلِػإٕ ايٛسٜل إىل ايٖت

ضبًٝ٘ ذيهِ ٚؾانِ ب٘ ٛٙ ٚال تتبعٛا ايطبٌ ؾتؿسم بهِ عٔ اتبعَطتكُٝا ؾ ٚإٔ ٖرا ؾساطٞ( بعٖتُٜ

 ص. 76< ط ْٜٛظ ايكالٍ إالؾُاذا بعد اؿل ، ص 579< ط األْػاّيعًهِ تتكٕٛ

 

 

 ١ًٖٝز ذٟٚ األاختٝا

َٚ ١ اييت ٚؾًت اؾا٠ًَٖٔٝدِٖإٕ امل١ُٗ ايتػٝري١ٜ ـ ايؿعب١ ـ اييت ٜؿسقٗا اإلضالّ الضتٓكاذ اإلْطا١ْٝ َٔ 

ٖٚرا ٜؿسض  ...١ٝ ٚع٢ً َطت٣ٛ َٔ اإلعدادًٖإىل غباب ع٢ً داْب َٔ األيًكٝاّ بٗا إيٝٗا ؼتاز 

 ...زختٝااال َِٔطبايتايٞ ُس

ؾٗٛ املٓٛل ايرٟ ؼككت ب٘ َُٗات ايتػٝري عرب  ...اَطتشدّثأٚ  ز ٖرا يٝظ ددٜدٟاختٝاَٚٓٛل اال

َُااداضتعدػس ٚبذيو إٔ قابًٝات اي ...ايتازٜذ َُ٘تتِٗ ٚإَهاْٝاتِٗ  َٚا ٜٛٝك٘ إْطإ  ...ا ْٚٛعٟاؿاٚت١ ن

َٜ، قد ال ٜٛٝك٘ آخس ٛٚ اهلل قد ال ٜكدز عًٝ٘ ذاى. ٚؾدم زضٍٛ  عًٝ٘ ٖرا ُزٔدٞكَٚا  ُٜٚؿز َتسٝح ٜؿ  َتا

ُٚ ٖٝ َتايٓاع ٚتؿا ًٜٔتاقابً ًَُٞٚائع٣ َدب٘ َٔ اهٝل ٞ اهلٝلَٓٔا بعَج ٌَُجََ)< ؾٝكٍٛ ، ٞ ٚايعٛا٤كِِّٗ يف ايت  ٢ٌَجِ ن

 ...ايهجري ٚايعػَب ايهأٜل ٔتؾأْبَت ا٤َامٜل ًٔتْك١ٝ )أٟ طٝب١( قٔب ـ5< أؾاب أزقٟا ؾهإ َٓٗا ايهجري٢ ٔحِٝايَػ

ٚأؾاب َٓٗا طا٥ؿ١  ...ٛاُعَزا َٚشِٜٛكؾػسبٛا َٚض املا٤ ؾٓؿع اهلل بٗا ايٓاَع ٔتأَطٜه ـ أدادُب6< ٚناْت َٓٗا
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ْٕـ ٔق7< مناأخس٣ إ ِٓ ٝؤطُِالُت ٝعا ََ ...نأل ُتٔبَا٤ ٚال ت يف دٜٔ اهلل ْٚؿع٘ َا بعجين اهلل ب٘  َ٘ٔكَٔ ٜؾ ٌَُجذيو 

ََ ...َِٚع١ً ًَِٔؾَع ِٔ ٌَُجٚ  ب٘(. ُتًٜٞكبٌ ٖد٣ اهلل ايرٟ أزٔضمل ٜسؾع بريو زأضٟا ٚمل  َ

ُٜ ٍز ٖرا دعٌ ايسضٛختٝاَٚٓٛل اال ٕٖ ُزٚدٜكٜٓتكٞ يدعٛت٘ َٔ نإ  ٚاإلَها١ْٝ قبٌ اد ضتعديدٜ٘ اال أ

 ...إٔ ٜكّٛ بعسض دعٛت٘ ع٢ً قبا٥ٌ ايعسب ٚعا١َ ايٓاع

 ...ز سٝاٍ نٌ ١َُٗ ؾعب١ختٝاٚيكد دزز ع٢ً َبدأ اال

َٝأٝل"< قاٍ، ؾّٝٛ خٝرب ُٜ، ٘ٚزضٜٛي اهلٜل وٗب، اٟل ٜؿتض اهلل ع٢ً ٜدٜٖ٘رٙ ايسا١ٜ زُد ٖٔعٛ  ٘ اهلٝلٗبٔشٚ

ِٕٚن٥ً  ع٢ً زضٍٛ اهلل اِٚؾًُا أؾبض ايٓاع غَد٘"، ٚزضٛٝي أٜٔ عًٞ بٔ أبٞ "< ؾكاٍ ...عٛاٖاُٜ ِٗ ٜسدٛ أ

ؾبؿل زضٍٛ اهلل يف عٝٓٝ٘ ، ؾأتٞ ب٘، ؾأزضًٛا إيٝ٘"" < ٜا زضٍٛ اهلل ٖٛ ٜػتهٞ عٝٓٝ٘، قاٍ<ؾكٌٝ"؟طايب

 ...ؾأعٛاٙ ايسا١ٜ، ٚدعا ي٘ ؾرب٤٣ ست٢ نإٔ مل ٜهٔ ب٘ ٚدع

نجري َٔ املٛاقع ٚاآلٜات يف َعسض نالَ٘ عٔ األْبٝا٤  ختٝاز يفٚايكسإٓ ايهسِٜ أغاز إىل َبدأ اال

 ...ٚاملسضًني

ْٚٞ < قاٍ، يًسضاي١ز َٛض٢ عًٝ٘ ايطالّ اختٝاؾؿٞ  ُِٝتٜو إ٢ ٜٜٛؿ ٢ًٜ اِؾ ٖٓاع٢ َع َٔٞ ٔبس٢َضاٜيأتٞ اي ًٜا  َٚٔبٜه

ُِٝتٜو ََا ٜؾُدِر ِٔ ٜآَت َٔ َٚٝن َٔ َٔ َْا<ٚقاٍ، ص588< عسافط األايٖػأنس٢ٜ ُِٔع اِخَتِسُتٜو َٜٚأ َُا ٜؾاِضَت  ٔي

َِٓعُتٜو< ٚقاٍ، ص57 < ط ط٘ َُٜٛس٢ ٜٛ َٓٞؿٔطٞ َٚاِؾ  ص. 85< ط ط٘ ٔي

ًٜا٥ٜٔه١ٝ ٜقاٜئت َٚإ٢ِذ< قاٍ، ز َسِٜاختٝاٚيف  ُِ َٜا امٜل َٜ ٕٖ ََِس ٜٜٛؿأى اهلٜل إ٢ َٖٗسٔى اِؾ ٜٜٛؿأى َٜٚط ٢ًٜ َٚاِؾ  َع

ُٔنَي َْٔطا٤ٔ  ص. 86< ط آٍ عُسإايَعاٜي

ٖٕ< قاٍ، بساِٖٝإٚ ٟاز آدّ ْٚٛساختٝاٚيف  ٜٜٛؿ٢ اهلٜل إ٢ َّ اِؾ ُّْٛسا ٜآَد َٚ ٍَ َِ َٜٚآ ٖٝٔ ٍَ إ٢ِبَسا َٕ َٜٚآ َُِسا ٢ًٜ ٔع  َع

ُٔنَي  . ص77< ط آٍ عُسإ ايَعاٜي

"إٕ اهلل اؾٛؿ٢ نٓا١ْ َٔ ٚيد < ٜكٍٛ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ عٔ ْؿط٘  ز زضٍٛ اهللاختٝاٚيف 

ٚاؾٛؿاْٞ َٔ بين  ...ٖاغِ بين ٚاؾٛؿ٢ َٔ قسٜؼ٣ ...ٚاؾٛؿ٢ قسٜػٟا َٔ نٓا١ْ ...إمساعٌٝ

 ". ٖاغِ
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 ١ًًٖٝ١ٝ يألاألٔؾ ساُتٚغاملَؤ

ُٚ ٌُ...بدٜٗٞ ٚٚاقعٞ أَس ادات بني ؾسد ٚآخسدِعضٔتٚاال زأتُدايٝك َتإٕ تؿا ؽًل ٖرا  نجري٠٠ ؾٗٓايو عٛاَ

،أٟ إٔ ٖرٙ ايعٛاٌَ َٓٗا َا ٖٛ أؾٌٝ نتطابَٞٚٓٗا االٟ َٚٓٗا ايٛزاثٞ َٓٗا ايؿٛس...ايتؿاٚت ٚتٛددٙ

 ...َٚٓٗا َا ٖٛ دخٌٝ عًٝ٘، ثابت يف غدؿ١ٝ ٖرا ايؿسد

 < َٔ ذيو...ٚقبٌ نٌ غ٤ٞ أٚاٟلز ٜٓبػٞ إٔ تعتُد ع٢ً َا ٖٛ أؾٌٝ َٔ ٖرٙ ايؿؿات ختٝاٚع١ًُٝ اال

ايػاب املطًِ مل١ُٗ ايتػٝري اؿكازٟ ٖٞ  ُضٚغَسإٕ َٔ أبسش ايؿؿات اييت ُت< اطٞبْٔكاد ااٞلضتعدـ اال5

اد ضتعدٖرا اال اْعدّاّ. ؾإذا يتصاد ْؿطٞ ٚذٖين يًتكٝد ٚاالاضتعداط١ٝ ْكبؾاال، اطْٞكبادٙ االاضتعد

ًٜ اْعدَتبايتايٞ عٓؿس ايٛاع١ ٚ اْعدّ ايسٚس١ٝ  زأتُدَٚا ق١ُٝ ايٝك ...ٞ يًتٓؿٝركِّبايتايٞ قاب١ًٝ ايت

 زإتُدإْٗا قد تهٕٛ أسٝاْٟا ٝق...٠ َٓٗا ٚقبٛٗا ٚتٛدٝٗٗاضتؿادٚايؿهس١ٜ ٚاؾطد١ٜ إذا مل ميهٔ اال

َُ ١ٟكسب  !!!١ٟٜقَٛٚعٚ

َٚٔ ايؿؿات اييت هب إٔ تتٛؾس ؾُٝٔ ٜسغض مل١ُٗ ايتػٝري ؾؿ١ اإلبداع، أٟ  <اد اإلبداعٞضتعدـ اال6

ٝ٘ ...ؾؿ١ ايعٛا٤ ٚاإلْتاز ا، ْػٟٝٛا ايؿؿ١ اييت ػعٌ ايػاب املطًِ يف فتُع٘ طًٝعٟٝا ٚيٝظ ذًٜ

َتؿاعاٟل ٚيٝظ نطٛاٟل خاَاٟل. ايؿؿ١ اييت ػعً٘ َٔ ذٟٚ املبادزات ايرات١ٝ َا داَت ٖرٙ املبادزات يف 

ـٕ ...إطاز املُٗات املٛنٛي١ إيٝ٘ ؤال٤ قد ال ؾٗ، أٚقػط ٚتأْٝب سٜع٣ٞكَٚت أَا ايرٜٔ ال ٜتشسنٕٛ إاٟل بتهًٝ

َُ ...هٕٛ ساد١ اإلضالّ ايّٝٛ إيِٝٗ نبري٠ت ََ ٠١ٖشًٔؾاؿاد١ ايّٝٛ   ِٔإىل َٔ وًُٕٛ اإلضالّ ال إىل 

 ...ِ اإلضالًُُّٗٝٔٞو

١ ايػاب املطًِ مل١ُٗ ايتػٝري اإلضالَٞ ٖٞ ايؿؿ ضَٚٔ ايؿؿات اييت تسٚغ <اد اؾٗادٟضتعدـ اال7

ايؿؿ١  ...َٚا ٜؿسق٘ َٔ تكش١ٝ بايٓؿظ ٚاملاٍ ٚبهٌ غ٤ٞ اد ايٓؿطٞ يًذٗادضتعداؾٗاد١ٜ، أٟ اال

< اد ايهاٌَ يٛؾا٤ ايبٝع١ َع اهلل َؿداقٟا يكٛي٘ تعاىلضتعداؾٗاد١ٜ اييت ػعٌ يد٣ ايػاب املطًِ اال

ٖٕ َٔ اِغَتَس٣ اهلٜل إ٢ ٓٔنَي َٔ َٔ ِِ امٝلِؤ ُٗ ِْٝؿَط ِِ ٜأ ُٗ َٛاٜي َِ ٕٖ َٜٚأ ُِ ٔبٜأ ُٗ ١ٜٖٓ ٜي َٕ اٜؾ ًٛٝ ٢ٌ ٔؾٞ ُٜٜكأت  اهلٔل َضٔبٝ

َٕ ًٛٝ َٝٞكُت َٕ ٜؾ ًٛٝ ُٜٞكَت ٘ٔ َِٚعّدا َٚ ِٝ ًٜ َِٛزا٠ٔ ٔؾٞ َسك٦ا َع ٢ٌ ايٖت ِْٔذٝ ٢ٕ َٚاإل٢ ِٔ َٚايٝكِسٜآ ََ ِٜٚؾ٢ َٚ ٙٔ ٜأ ِٗٔد َٔ ٔبَع  اهلٔل َٔ

ُِ ٜؾاِضَتِبٔػُسٚا ِٝٔعٝه ِِ اي٤ٔرٟ ٔبَب َِٜعُت ٘ٔ َبا َٛ ََٚذٔيٜو ٔب ُِٛش ُٖ ُِ ايٜؿ  ص.555 < ط ايتٛب١ ايَعٔعٝ
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ُٜ ٚعٔ ٖرٙ ايؿؿات  ...ض َٔ ايػباب املطًِ مل١ُٗ ايتػٝريـٖغَسٖرٙ أبسش ايؿؿات اييت هب إٔ تتٛؾس ؾُٝٔ 

 . ايس٥ٝط١ٝ تتٛايد ضا٥س ايؿؿات ايتؿؿ١ًٝٝ  األخس٣

 ٙ املساد َعاؾتٗا<َٛٗالَض ايتَػ

إ تتٛؾس ي٘ نٌ هب ، ٚإسداخ ايتػٝري اإلضالَٞ املٓػٛد، إٕ إعداد ايػباب املطًِ ملٛاد١ٗ ايتشدٟ

 ...إيٝٗا ٟا ي١ًُُٗ املٛنٛي١ايكُاْات اييت ػعً٘ قادزٟا ع٢ً تهٜٛٔ ايػدؿ١ٝ اإلضال١َٝ تهٜٟٛٓا َهاؾ٦

اف اضتٓصأدت إىل تعٌٛٝ دٚزٖا األؾٌٝ، ٚإىل  ٖإتَٛٗػيكد أؾٝبت ايػدؿ١ٝ اإلضال١َٝ املعاؾس٠ بَت

َا غاب٘ أٚ  ع٢ً َتابع١ ايٛسٜل ست٢ ايٓٗا١ٜ مما أؾكدٖا ايكدز٠، ٗاقكاٜا دص١ٝ٥ ال طا٥ٌ ؼتٛاٖا يف ٝق

ٚٝ  . ١٦ذيو َٔ ايٓتا٥ر ايط

غدؿ١ٝ ايػباب  َٙٔٛٗػبَت األسٝإاييت تتطبب يف غايب  ايتاي١ٜٝ ايجػسأت ٜغإٕ َٓاٖر اإلعداد هب إ تًَش

 < املطًِ

 

 

 

 < ع٢ً اؿسن١ٝ ١ٖٔٝاملجاي١ٝ ايطًٔب ١ُ َبًٜـ ٜغ5

ايرٟ ٜكع يد٣ ؾسٜل َٔ ايػباب  ْؿؿاّؿ١ٝ اإلضال١َٝ املعاؾس٠ ذيو االيف ايػد َٙٔٛٗػَٔ َالَض ايٖت

ٖٓ جايٝأتٖؤال٤ بامٔل ٔحٗباملطًِ، بني تَػ ِٝ، س١ٜٜعاي ِٗ ُٔاّ ايعًُٞ ؾكاٟل عٔ عٞكيتصِٗ يف ْٛام االٔؿٗخَسَت َٔٚب

 . يف َٝادٜٔ اإلْتاز اؿسنٞ

أطس قٝك١ َٔ )املجايٝات( ٜٛسسْٛٗا ٜٚؤندٕٚ ِٗ قُٔ أْؿطؾٗٓايو ؾسٜل َٔ ايػباب سذسٚا ع٢ً 

ٖٚؤال٤ ٜعًٕٛٛ بريو ايٛاق١ اييت ٜؿرض إٔ تتؿاعٌ َع  ...ايسقٞ إيٝٗاأٚ  عًٝٗا دٕٚ ؼكٝكٗا

 ...ايػدؿ١ٝ يتتؿذس إْتادٟا ٚعٛا٤
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 ايسضٍٛ إىل ٞ ب٘ ٔتٝأٜؾ، أسد املطًُني يف عؿس ايٓب٠ٛ َعتصاٟل ايٓاع ٜتعبد ع٢ً زأع دبٌ َٟؤ٢يكد ُز

٣ٔ ِ ضاع١ٟٝنأسٔد ُسِبَؿٜي"< ؾكاٍ ي٘ ٢ٔ يف َٛط  . "ني عاَٟاِ ضٓتٝنأسٔد َٔ عباد٠ٔ خرْي ٗأدأؾ َٔ َٛاط

 . ُا َا مل ٜتعازض َع غسع اهللُٜٗٛأَٚضختاز  اإاٟل ٜٔأَس بني َسَٝٚا ُخ  ٚايسضٍٛ

ٌُايكً"< املػٗٛز٠ َٚٔ ٚؾاٜا ايسضٍٛ ٝ ُِ ِٝ ايدا٥  . "عٜٛٔكِٓامٝل َٔ ايهجري٢ ْسخ

ٕٖ ،ٚإْتادٟا، ٚإاٟل نإ إمياْٟا ْاقؿٟا َػهٛنٟا ؾٝ٘ سسن١ٟ ؾاإلميإ هب إٔ ٜؿسَش ٌٖ بديٌٝ أ يف  آ١ٕٜ  ن

َِٝس ٜيا< ٜٚهؿٞ ديٝاٟل ع٢ً ذيو قٛي٘ تعاىل، نتاب اهلل أغازت إىل اإلميإ أعكبتٗا اإلغاز٠ إىل ايعٌُ  َخ

ِٔ ٜنٔجري٣ ٔؾٞ َٔ ِِ ُٖ َٛا ِٔ إ٢ي٤ا َِْذ َََس ََ ِٚ ٔبَؿَدٜق١ٕ ٜأ ِٚ ََِعُسٕٚف ٜأ ًٜاح٣ ٜأ َٔ إ٢ِؾ ِٝ ٖٓاع٢ َب ِٔ اي ََ َٚ ٌِ  َذٔيٜو َٜٞؿَع

َِٛف اهلٔل ََِسَقا٠ٔ اِبٔتَػا٤َ ٘ٔ ٜؾَط ُّا ٜأِدّسا ُِْؤٔتٝ ص. 558< ط ايٓطا٤ َعٔعٝ

ٜٖ ١َٝبًٜـ ٜغ6  <ع٢ً ايٛاقع١ٝ ١ٔايٓعس

ت ُُإىل ٖرا ايٛاقع ٚقد ال َت ٗتُُقد َت داَد٠ٕ اب ايتؿهري يف قٛايَبهطٙ ـ نريو ـ اَْٛٚػَٚٔ َالَض ايَت

ٟٚ ٗتُُٖٞ قد ال َتأٚ  ،إيٝ٘ َٟ ٖٚرا ...ٚاقع إىل أ  ٖؤال٤ ايٓعسٜني عٔ ٚاقع ١ٜٔيِصإىل ُع َٔ غأْ٘ إٔ ٜؤد

ُٜ، إىل ؾػًِٗ يف تػٝري ايٛاقعأٚ  اؿٝا٠، َُأْؿَطدٚا ٚبٜهألِْٗ مل  ٚايتػٝري  ...الَط١ ٖرا ايٛاقع ٚدزاضتِ٘ٗ 

 س٠َٔٝٚطؾٝ٘ ٚامٝل ١ُٔهِّبايٛاقع ٚباـًؿٝات ٚايك٣ٛ املتَش ١ًٕٖاد اإلضالَٞ ال ميهٔ ؼكٝك٘ َٔ خالٍ ْعس١ٜٔ

ُ٘  ...ي

ْ٘ ٜهؿٞ إٔ ٚأ، ٕ ٜهْٛٛا غسبا٤ آخس ايصَإٚأْ٘ ٜهؿٞ أ، اهلل ز٢َدَٔ ٜق ْزَدِٗ بأْ٘ ٜقًٜؾَػ ٖؤال٤ٔ زٚسٚقد َٜب

 ...تػٝريٙأٚ  َٔ غًب١ ايباطٌ ٜهْٛٛا ع٢ً اؿل ٚيٛ مل ٜتُهٓٛا

ُٜاؿكٝك١ أِْٗ مل ٜأ ...ؾٗٞ غري ذيو متاَٟا، أَا اؿكٝك١ ِ اهلل إىل ُٗؾِّٜكَٛخرٚا بأضباب ايتػٝري ست٢ 

َٜؼكٝك٘... ٚأ ُٖٓطَُٔتًِْٞٗ مل  َٔٛا اي ميهٔ  ٠١ٕ ايتػٝري خازٜقٚإمنا إعتربٚا أ. اييت ٚقعٗا اهلل يًتػٝري َٝظٛا

ُ٘< ٚنأِْٗ مل ٜتدبسٚا قٍٛ اهلل تعاىل، إٔ تتشكل بدٕٚ عٓا٤ َٚعاْا٠ ِٔ ََُعكَِّباْت ٜي َٔ ٢ٔ ِٝ ٘ٔ َب ِٜ ِٔ ََٜد َٔ َٚ 

ٔ٘ ًٞٔؿ ُ٘ َخ َْ ِٔ َِٜشٜؿٝعٛ َِس٢ َٔ ٕٖ اهلٔل ٜأ ُٝٚس ٜيا اهلٜل إ٢ ٣ّ ََا َُٜػ ِٛ ُٝٚسٚا َسٖت٢ ٔبٜك ِِ ََا َُٜػ ٢ٗ ِْٝؿٔط  اهلٝل ٜأَزاَد َٚإ٢َذا ٔبٜأ

٣ّ ِٛ ًٜا ُض٤ّٛا ٔبٜك ُ٘ َََسٖد ٜؾ ََا ٜي َٚ ِِ ُٗ ِٔ ٜي َٔ ٔ٘ ْٔ ِٔ ُدٚ َٔ ٣ٍ  ص.55ايسعد < طَٚا



 

22 
 

 

ٚغاؾ١ يف ١َُٗ ؾعب١ ن١ُُٗ ايتػٝري -إٕ زبٜط األضباب باملطببات، ٚإٕ األخر باألضباب نًِّٗا

ُٕٚ ؾٝٗا...ٚإىل ذيو ٜػري  قاعد٠ أؾ١ًٝ يف دٜٔ اهلل-اإلضالَٞ ال هٛش إغؿاهلا أٚ إُٖاٝيٗا أٚ ايتٗا

ٕٖ َذٔيٜو نجري َٔ اآلٜات ايكسآ١ْٝ، َٔ ذيو< ِِ اهلٜل ٔبٜأ ّٝٚسا َٜٝو ٜي ١َُٟ ََُػ َٗا ِْٔع َُ َِْع ٢ًٜ ٜأ ٣ّ َع ِٛ  َسٖت٢ ٜق

ُٝٚسٚا ِِ ََا َُٜػ ٢ٗ ِْٝؿٔط  .ص97األْؿاٍ< ٔبٜأ

 <االعتداٍف ع٢ً ايتٛٗس ١َٝبًٜٜغ ـ7

ٖرٙ  ٌٖٚيَع ...االعتداٍاإلضال١َٝ املعاؾس٠ ظاٖس٠ ايتٛسف ٚعدّ  ٙ يف ايػدؿ١َٝٛٗٚٔ َعاٖس ايتَػ

 ...ايعٛاٖس ع٢ً اؿسن١ اإلضال١َٝ ـ بٌ ـ ٚع٢ً اإلضالّ ْؿط٘ أخٛسايعاٖس٠ َٔ 

 ٚزضٍٛ اهلل، ع٥َٛٓٚايٖت ًٛٚٝ، ؾتؤدٟ إىل ايُػباالضالّاّ ايػدؿٞ يتصٖرٙ ايعاٖس٠ يف ْٛام اال ُشـ ؾكد ترُب

 . "ل٣ٞؾَسٛا ؾٝ٘ ٔبًٝٔغِٚ"إٕ ٖرا ايدٜٔ غدٜد ؾٜأ، ٕٛ"ُعَِّٓامٝلَت ٜوًَٜٖ "أال< سرز َٔ ذيو سني قاٍ

مما ٜؤدٟ إىل عهظ ، اب ايٓاع إىل اإلضالّادترـ ٚقد تربش ٖرٙ ايعاٖس٠ يف ْٛام عٌُ ايدع٠ٛ ٚ

ِٓ َٖ  ٖٚرا كايـ يط١ٓ ايسضٍٛ. اإلدباز بدٍ اإلقباٍري ٚوؿٌ ٔػري بدٍ ايتِبٔؿاملكؿٛد، ؾٝكع ايت ٘ ِٜٔٔدٚ

٤ً ٢ٌ إ٢ٜي٢ اِدُع< بكٛي٘، اُٖا ايكسإٓ ايهسِٜٔ سهَِٜراي ١َُٔ َزٚبٜو َضٔبٝ ِٛٔعٜع١ٔ ٔبأؿٞه ١َٔٓ َٚامٜل ِِ اٜؿَط ُٗ  ََٚدأدٞي

َٞ ٔباي٤ٔتٞ ٖٔ ُٔ ِٛ< ٚقٛي٘، ص 569< ط ايٓشٌ ...ٜأِسَط َِٓت َٜٚي ًٜٔٝغ ٜؾع٦ا ٝن ًٞٔب ٜغ ِْٜؿٗكٛا ايٜك ِٔ ٜيا َٔ 

ِٛٔيٜو ِِ ٜيٜكِد< ٚقٛي٘، ص =59< ط آٍ عُسإ ...َس ٍْ َدا٤َٝن ِٔ َزُضٛ َٔ ِِ ِْٝؿٔطٝه ٘ٔ َعص٢ْٜص ٜأ ِٝ ًٜ ِِ ََا َع ٓٔٗت  َع

ـْ ِِ َسس٢ٜ ِٝٝه ًٜ ٓٔنَي َع َٔ ِْ َز٤ُْٚف ٔبامٝلِؤ  ص.  >56< ايتٛب١ط َزٔسٝ

اٍ ايعد٠ ايالش١َ يريو، اضتهُ نًٟٝا قبٌأٚ  س دص٥ٟٝاٜهِٓامٝلـ ٚقد تهٕٛ ٖرٙ ايعاٖس٠ يف ْٛام إشاي١ 

َٔ ُبٖبؾتتَط ِٓ أنرَب ١َِٕٓشبتٛزٜط اؿسن١ يف  ٖٝ ٜإتٗا ٚؼٚدَ َٗ ٞأمل تتٗ  . ٗأتبعد ملٛاد

ٌٗ ...اؿسن١ اإلضال١َٝ يف ايعؿس اؿدٜح غايٟٝا ٚال تصاٍ ٔتٜؿٚاؿكٝك١ إٔ ٖرٙ ايعاٖس٠ ن٤ً َا  ٚأق

ٝ٘ َُ٘بٕ تتطٖبميهٔ أ ٝ٘اٖرٙ ايعاٖس٠ ٖٛ تعٌٛٝ ايعٌُ ٚإٜكاف املطري٠ دص٥  ....ا إٕ مل ٜهٔ نً
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 < اؾص١ٝ٥ ع٢ً ايه١ًٝ ١َٝبًٜـ ٜغ8

َٔ اإلضالّ دٕٚ  ظٛاْب َع١ٓٝ ُُِِٗجٗبَػَٚٔ َعاٖس ايتػٛٙ نريو يد٣ ؾسٜل َٔ ايػباب املطًِ  َت

اى دٕٚ َٛٚايٚط ش١ِبٚايٓط ١َِٔٝشٚآخس بايِّ، اإلضالَٞ َٚا ٜتؿٌ ب٘ ٟٚبايٚص و٠ًَِٜٗتِطَُ ؾٗٓايو ؾسْٜل ...غريٖا

ِٝ، غريٙ َُٖٛٚٔض، بٛضا٥ٌ ايعٓـ ٚايك٠ٛ املاد١ٜ دٕٚ ضٛاٖا ُُِِٖسٚغ ٘ ٞكٚآخسٕٚ بائؿ، فَٛٗؿٚايٖت ٔبَٖٗسبايٖت ِِا

ٌٙ، ٘ك٥ٚايتٜؿ ٕٖٔعٜٖد ٚن  ...اٙ ايباطٌدَا ع ٞ اؿل ٚأ

ُٜٚا ، ِ األٚيٜٛاتـٓضً َلٞؾ٢ٚ األَٛز ٔرِخٚع٢ً ٜأ ...اإلضالّ مج١ً ٚاسد٠ ٔرِخايػباب ع٢ً ٜأ٢ ٖبَسيؿشٝض ٖٛ إٔ 

َٖ ُّعٝح ٜكٚد ٌٗ ُعٚعٝح تَٛق، ٢ِٗع٢ً امٝل ِٖاأل  ...ِٖٔٝٝٗا ايػسٔعُٔقك١ٝ يف إطازٖا ٚسِذ ن

َْٔؿِدايٖػ ١َٝبًٜـ ٜغ9  <١َٜٖد١ٝ ع٢ً ايعكا٥ٔا

ْٔ االْكٝادَعاٖس ايتػٛٙ َٚٔ  َٔ ايػباب  ؾٗٓايو ؾسْٜل ...ايبػس١ٜٔ يف ايتبع١ٔٝ ٚاملبايػ١ٝ ٞٗايػدؿا

٢ٛ٢َِٗٗتٜط . ٖٚرا َا أد٣ ٜٚؤدٟ إىل ْػ٤ٛ ئٕٛ باألغداف أنجس َٔ املبادٝكٜٚتع٤ً، ئال املباد األغداُف ُِٜ

ا٤ ب يألؾساد ٚاألمسٚايتعٗؿ ُبٚايتشٗص، قاٚز بني ايػباب املطًِ ضببٗا ايس٥ٝطٞ عدّ خًٛف ايٛال٤ هلل

 . ٚيٝظ ملا غسع اهلل

 َسض٢ ٚبسُٚش، ْػكاقات يف دطِ اؿسن١ اإلضال١َٝاال ايعاٖس٠ ْٚتا٥ذٗا ايط١٦ٝ غُٝٛعـ َٔ أخٛاز ٖرٙ 

 ....ايٛادٗات ٚايساٜات ٠َٝسِجايتعدد١ٜ يف ايعٌُ اإلضالَٞ ٜٚن

إذ ، َٔ َٓعٛز إضالَٞ األَٛزاؿهِ ع٢ً أٚ  ـ َٚٔ أخٛاز ٖرٙ ايعاٖس٠ تعٌٛ َٝصإ ايتكاقٞ ايػسعٞ

ٌٗ ٌٓيألغداف ٚاأل ُبايتعٓؿ و  . ايتعؿب يًُباد٤٣ ٚايكِٝ ٖٛا٤ ق

 إٔ َُٔا مئه ْتٝذ١ٜمساف اأٚ  سإطٔؿِْاأٚ  ي٘ ٖؤال٤ َٔ اْتهاع٣ َضٕ ٜتعٖسَٚٔ ذيو نريو َا ميهٔ أـ 

 . ستُاالت مجٝعٟأَ أَجاٍ ٖرٙ اال ُعي٘ ايسٞأ َضٜتعٖس

ُٜ ٕٓ، قُدٟا ُد)َٔ نإ ٜعُب< قٍٛ أبٞ بهس ايؿدٜلؿِٗ َٔ ٖٓا ميهٔ إٔ  َٚٔ نإ ، قد َات قُّدا ؾإ

ٙٞ ََا< ال ميٛت(، ٖٚٛ ٜتًٛ قٍٛ اهلل تعاىل يف قسآْ٘ ٜعبد اهلل ؾإٕ اهلل س ُْٖد َٚ ٍْ إ٢ي٤ا ََُش ًِٜت ٜقِد َزُضٛ  َخ

ِٔ َٔ ٔ٘ ًٔ ٌُ ٜقِب ِٕ ايٗسُض ِٚ ََاَت ٜأٜؾإ٢ ٌَ ٜأ ِِ ٝقٔت ًِٜبُت ِْٜك ٢ًٜ ا ِِ َع ِٔ ٜأِعٜكأبٝه ََ ًِٔب َٚ ِٜٓك َٜ ٢ًٜ ٘ٔ َع ِٝ ِٔ َعٔكَب ًٜ  َُٜكٖس ٜؾ

٦ِّٝا اهلٜل َِٝذص٢ٟ َغ َٔ اهلٝل ََٚض  ص.588<طآٍ عُسإ ايٖػأنس٢ٜ
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ُْٔتاعالق َِٝهب إٔ ٞؼٚايكاعد٠ اييت ه  ـٜ ١ٔسٔؾِعََ )ٚدُٛب < ِ ايسداٍ ٖٜٞٝٚكٓا ٚاييت بٗا  ٚيٝظ ، ٚلباٜؿ ل٢ًٞا

ـٜ ٚلاٜؿ ١ٜٝؾس٢َِع  (. ل٢ًٞبا

 < اهل٣ٛ ع٢ً اؿل ١َٝبًٜـ ٜغ:

ٗٛ ُٙتهٕٛ تبع١ٝ اإلْطإ ؾٝ٘ هٜل، ٖٙٚٓاى َعٗس آخس َٔ َعاٖس ايتػ َٔ ٛا ٚيٛنإ كايؿٟا يف ، ٜ٘ٔٔٔٚزٞأ ٘ٔأدَصٚ

ِٕ ٘ٔٔتقٝاَد َٟذيو زٞأ ٣ِِكنإ ُع إ َُ ٘ٔغٝٔد َٟزٞأأٚ  ،ٟٛا يف تٓعٝ  ٜدٟا. س٢إٕ نإ 

ًل ٛـِامٝل ٗا ايٛال٤ً٤َُشََ ٌُٖش١َٝ َٔ ايٓؿظ ٔيٖٝأدَصايؿسد١ٜ ٚامٔل ١َٜعايِٓص ٌَٔؾتٜأتِطٕ أٚايرب١ٝ اإلضال١َٝ هب 

ََا< يكٛي٘ اَتجااٟل، اهلل َٚ َٕ ٣ٔ ٜنا َٔ ُُِؤ ١َٕٓ َٜٚيا ٔي َٔ ُ٘ اهلٝل ٜقَك٢ إ٢َذا َُِؤ َِّسا ََٚزُضٛٝي ِٕ ٜأ َٕ ٜأ ُِ َٜٝهٛ ُٗ  ٜي

ََٝس٠ٝ ـٔ ِٔ ا َٔ ِِ ٖٔ َِس٢  . ص :7< ط االسصاب ٜأ

 ٕ ٜهٕٛ<أ َٚا هُب ْٔـ بني َا ٖٛ نا٥ٔ;

ٗٛ ُٕٗا بايٛاقع ٚايسٝنٛٝيُباإلضال١َٝ املعاؾس٠ ٜق ايػدؿ١ٔٝ َٙٔٚٔ َعاٖس تػ ٖٚرا َا هعٌ  ...إيٝ٘ ٛ

ٖرا  ُٝلٔعُٜ األسٝإٚيف نجري َٔ  ...ٕ ٜهٕٛأملا ٖٛ نا٥ٔ ٚيٝظ ملا هب  ٠١َََٓٗتالت َِسٖؿَشايٓتا٥ر ٚامٝل

ِٝ املُٓٛل َٜس ض ٍُُشاؿسن١ ٚ ُٜأل، ٗاأٖداؾدٕٚ بًٛغٗا  ٛ ٢ ع٢ً َا تٛؾس َٔ َِٓبٕ ايتدٛٝط يف ٖرٙ اؿاي١ 

نايؿسم ، ٕ ٜهَٕٛا ٜٓبػٞ أبني َا ٖٛ نا٥ٔ ٚبني  َمِسإٕ ايٜؿ. سٕ ٜتٛؾ٤ٚيٝظ ع٢ً َا ٜٓبػٞ أ، إَهاْٝات

ُٜأب ٚايػباب املطًِ ه ...ٖٚٛ املكؿٛد بايتػٝري، بني اؿل ٚايباطٌ ٢٥ٛ ٖبَسٕ  ٛح باؿل ُُع٢ً اي

 ...زتٗإ يًٛاقع يٝتُهٔ َٔ ؼكٝل ايتػٝري اإلضالَٞ املٓػٛدٚاالضتعال٤ ع٢ً ايباطٌ ٚعدّ اال

 ايػباب املطًِ  إعدأد ُسأٝط

ٕٖ َتثَبمبا أْ٘ قد  َُ ايػبأب ٢ُٖٗ١َُٜ يدٜٓا أ ؾكد أؾبض َٔ  ...ٚغاق٠١ ١َُٗ ؾعب٠١، ٠١ٜٖس٢ِِٝٝٔػَت ٢ُٖٗ٠١املطًِ 

ٞٚٔدايَب ٕٛ ُع٤ًٛٔاملطؤٚي١ٝ ٚخٛٛز٠ امل١ُٗ اييت ضِٝك ٢ٌٜكٚٔث ٤ِٔبٜهٕٛ إعدادِٖ َتهاؾ٦ٟا َع قدا١َ ائع إٔ ٜٗ

املبد١ٝ٥ هلرا اإلعداد قبٌ ٚطس ايس٥ٝط١ٝ األَٔ ؼدٜد ٚقبٌ نٌ غ٤ٞ  أٚاٟلٖدَٚٔ ٖٓا نإ ال ُب ...بٗا

 ...ايدخٍٛ يف تؿؿٝالت٘ ٚتؿسٜعات٘ ٚدص٥ٝات٘

ٍَ< َتهاَاٟل ٟاـ إٔ ٜهٕٛ إعداد5 ؾال  ...ٚاؿسن١ٜٝ ؿط١ٜٝٚايٓ ايؿهس١ٜٜ< ٗان٤ً اإلعدأد دٛاَْب مبع٢ٓ إٔ ٜتٓاٚ

منا تهٕٛ ايعٓا١ٜ إٚ، سسنٟٝا ضٝاضٟٝا يٛسدٙأٚ  ،زٚسٝا تسبٜٟٛا ؾكطأٚ  ،ٜهٕٛ إعدادٟا ؾهسٜٟا ْعسٜٟا ؾشطب
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َٕظٛاْب ايػدؿ١ٝ نًٗا يتٝه ضتُساز ٚايتشدٟ ٚاال١ً قادز٠ ع٢ً ايؿُٛد إضال١َٝ َتهاَ غدؿ١ٟٝ ٛ

 . ٚؼكٝل اهلدف َٔ ٚدٛدٖا

ّْا6 ز املًٛٛب َٔ بإعداد نٌ داْب َٔ اؾٛاْب بايكِد االٖتُاّٜهٕٛ  إٔمبع٢ٓ  < ـ إٔ ٜهٕٛ إعدادٟا َتٛاش

باؾٛاْب  االٖتُاّبأٟ داْب ضٝهٕٛ ستُٟا ع٢ً سطاب   االٖتُإّ شٜاد٠ ذيو أ ،ْكؿإأٚ  غري شٜاد٠

ٛٗ ضٝؤدٟ ٖرا ـ الٚ، خس٣األ ٣ٍقاي١ ـ إىل تػ  ....يف تٛاشْٗا ٙ يف ايػدؿ١ٝ ٚاختال

ال ٜكتؿس ع٢ً ايٓعسٜات، ٚإمنا ٜعتُد ع٢ً أضًٛب ْٚٗر تٛبٝكٞ  إٔ مبع٢ٓ < ـ إٔ ٜهٕٛ إعدادٟا َٝداْٝا7

َٔ  ٜهٕٛ اإلعداد ايكد٠ٚ اؿط١ٓ املتشسن١... إٕ ٖرا ٜعين إٔ ، ٚع٢ً تٛؾرييف ع١ًُٝ ايتهٜٛٔ ٚاإلعداد

 ...ٚيٝظ ؾكط َٔ خالٍ املٛعع١ ٚايدزع، خالٍ اؿسن١ ٚايعٌُ

تطاعد ع٢ً إهاد ايػدؿ١ٝ  إٔ املبد١ٝ٥ يف ع١ًُٝ اإلعداد َٔ غأْٗا ايس٥ٝط١ٔٝ س٢إٕ ؼكٝل ٖرٙ األٝط

 ...١َؿٚخَسَتؾ١ ٚغري امٝلٚسَٜٛت١ٖ ٚغري امٝلَٖٛػايط١ٜٛ غري املعكد٠ ٚغري امٝل

 ...ٖٞ اييت وتادٗا اإلضالّ ايّٝٛ يف ع١ًُٝ ايتػٝري ٖرٙ ايػدؿ١ٝ ـ بٗرٙ ايؿؿ١ ـ

 <إعداد ايػباب املطًَِالَض َٓٗر 

 <يإلعداد اح٣َََٓ ثالث١ٜ ٜتكُٔ املُٓٗر إٔ هب

 ـ اإلعداد ايؿهسٟ 5

 . ـ اإلعداد ايٓؿط6ٞ

 .ـ اإلعداد اؿسن7ٞ

 

 < ـ اإلعداد ايؿهس5ٟ

َْ  ؾُا ٖٞ ايجكاؾ١ ايالش١َ يريو؟ ، املط١ًِ اإلضال١َٝ يد٣ ايػباب ًٝٞ ب٘ تهٜٛٔ ايعكِٓٔعٚ
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إٕ ايػاب املطًِ ست٢ ٜتُهٔ َٔ ايٓٗٛض بٛادب٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ يف ١َُٗ ايتػٝري وتاز إىل بٓا٤ 

 .ؾهسٟ ناٌَ

ايجكاؾ١ أؾ١ًٝ  بايجكاؾ١ اإلضال١َٝ، ٚإٔ تهٕٛ ٖرٙ أٚاٟلٜتطًض  إٔ ؾٗٛ هب <أـ ايجكاؾ١ اإلضال١َٝ

٘ أْ نُا، ـ يٝكِٝ سٝات٘ ع٢ً أضاضٗا ابتدا٤ّؾٗٛ عاد١ إيٝٗا ـ  ...ٚايكٛاعدؾٍٛ َٚسنص٠ ٚثابت١ األ

 ...ايػ٤ٞ ال ٜعٛٝ٘ ُدٚؾأق، اب اآلخسٜٔ إيٝٗادترعاد١ إيٝٗا نريو ال

 < ٚيتهٜٛٔ ايجكاؾ١ اإلضال١َٝ ال بد َٔ دزاض١ ايعًّٛ ايتاي١ٝ

ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚعًَٛٗا ـ ايطري٠ ايٓب١ٜٛ ـ سٝا٠ ايؿشاب١ ـ ايؿك٘ ٚأؾٛي٘ ـ عًِ ايعكٝد٠ ـ ـ  ايكسإٓ ٚتؿطريٙ

 ".دٜٔئَ ٜسد اهلل ب٘ خريٟا ٜؿكٗ٘ يف ا"ن١ٝ ـ ايٓعِ اإلضال١َٝ.ايتصعًِ 

ِٕ ٘ بايجكاؾ١ اإلضال١َٝٔش٥ًَطإىل داْب َت ٚايػاب املطًِ وتاز< ب ـ ايجكاؾ١ ايعا١َ ٤ٛ أ  ًع ع٢ً ايجكاؾاتٜ

َْ ؾهازٚايعًّٛ ٚاأل سٝح  ٚؾدم زضٍٛ اهلل . ٗا َٚٛاد١ٗ َا نإ َٓشسؾٟا َٓٗأكٞكاالخس٣ يٝتُهٔ َٔ 

 ٟ ٚعا٤ خسدت". أخرٚا اؿه١ُ َٔ َهسِٖ"، " ََٔٔأَٔ تعًِ يػ١ قّٛ "< ٜكٍٛ

 < ٚيتهٜٛٔ ثكاؾ١ عا١َ ال بد َٔ دزاض١ َا ًٜٞ

 . ايٛاقع١ٝـ ايجكاؾ١ ايتازى١١ٝ ـ ايجكاؾ١ ُٝيجكاؾ١ اإلْطا١ْٝ ـ ايجكاؾ١ ايعًا 

 < ـ اإلعداد ايٓؿط6ٞ

ٚايٓؿط١ٝ اإلضال١َٝ ٖٞ ايٓؿط١ٝ اييت تكّٛ  ...ْٚعين ب٘ تهٜٛٔ ايٓؿط١ٝ اإلضال١َٝ يد٣ ايػباب املطًِ

ؾال  ...تطتؿيت اإلضالّ ٚتًتصّ مبا ٜؿيت ب٘ايٓؿط١ٝ اييت  ...ايػسع أسهاّبتؿسٜـ ايػسا٥ص ٚاملٍٝٛ ٚؾل 

 ...تطتبد بٗا َؿًش١أٚ  تكٛدٖا غ٠ٛٗأٚ  ٜتشهِ بٗا ٣ٖٛ

د اؿطٞ يإلعداد ايؿهسٟ ٚايرمج١ ايع١ًُٝ يًعك١ًٝ ٝإٕ اإلعداد ايٓؿطٞ ٖٛ مبجاب١ ايتذط

 ...اإلضال١َٝ

ٓٝ ايػسع  أسهاّ بؿِٗ، د بػسع١ٝ إغباع املٍٝٛ ٚايسغباتإٕ اإلعداد ايٓؿطٞ ٖٛ تسٜٚض ايٓؿظ ع٢ً ايتك

 ...ايٓؿظ بايتهايٝـ ايعباد١ٜ ٚايرب١ٜٛثِ برٜٚض ، أٚاٟلؿدٚد اإلغباع 
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ُٜ ًٞ، ٙ ايؿكسٌٟ بايٓطب١ يًُٓٗر ايربٟٛ عَُٛدٚجَُإٕ اإلعداد ايٓؿطٞ  َُ، ٘ ايٓابَضَبٚق  أتَِٓشايٗػ َديَِّٛٚ

 ...ايداؾع١ ٚاحملسن١ ؾُٝع ؾكسات٘

اإلعداد ايٓؿطٞ  إٔ ٜدزنٛا إٔ بػهٌ عاَّٚٔ ٖٓا ٚدب ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً غؤٕٚ ايػباب ٚع٢ً املسبني 

 ...يًػباب ٖٛ سذس ايصا١ٜٚ يف بٓا٤ ايػدؿ١ٝ املط١ًُ

ٕ تؿٛم نٌ أعٓاٜت٘ بتصن١ٝ ْؿط٘ ٚتٓك١ٝ ضسٜست٘ هب  ٕٕٓ ٜدزى أا إٔ ع٢ً ايػباب املطًِ أنُ

ُٜٚأ ...عٓا١ٜ ش١َ يٝكَٛا الَؿاٍ ايش١َ ٚاأليالٙ ٜٚكدّ هلُا األغر١ٜ ابعكً٘ ٚدطد  ٢ِٓعْ٘ إٕ نإ 

بٓؿط٘ ٚقًب٘ ؾٝكدّ هلُا غرا٤ُٖا اـاف  ٢ٜعٓإٔ  ٕ عًٝ٘ بايتايٞإؾ، نٌُايٛد٘ األبدٚزُٖا ع٢ً 

ّٓ أٚاٟلؾٗٛ بٓؿط٘  ...ٚأَؿاهلُا اـاؾ١  ...اْٟٝاٜهٕٛ زٓب أٚاٟلا، ٖٚٛ بكًب٘ ٜهٕٛ َؤَ

ْٔ ُٜ َسِٝايتهٜٛٔ ؾال َخ ٖٞٚايػاب املطًِ إٕ مل ٜهٔ زبا ا َطٖضَؤؾٝ٘ نا٥ٟٓا َا ناْت ثكاؾت٘ ٚعًُ٘، الُْٗا مل 

 . ع٢ً تك٣ٛ َٔ اهلل ٚزقٛإ

٤ًإٔ  َٚٔ ٖٓا ميهٔ سؿٌ بٗا ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ املتهسز٠ إىل ق١ُٝ ايكًب اييت  أتَتٜؿْؿِٗ َع٢ٓ اي

ٖٕ< ؾؿٞ ضٛز٠ م، س٠ يف ضٝام ٚؾؿُٗا يإلْطإٖٜٗٛامٝل ِٔ ٜئرٞنَس٣ َذٔيٜو ٔؾٞ إ٢ َُ َٕ ٔي ُ٘ ٜنا ًْٞب ٜي ِٚ ٜق  ٜأ

َُِع ٜأٞيٜك٢ َٛ ايٖط ُٖ ٢ْٗٝد َٚ َّ< ص، ٚيف ضٛز٠ ايػعسا٤ ;7 < ط م َغ ِٛ ِٜٓؿُع ٜيا َٜ َٜ ٍْ َٕ َٜٚيا ََا ُٛٓ ِٔ إ٢ي٤ا َب ََ 

ًٕٞب اهلٜل ٜأَت٢ ٣ِ ٔبٜك ًٝٔ ٖٔ< ٚيف ضٛز٠ اؿذسات، ص =>ـ >> < ط ايػعسا٤ َض ُِ َسٖبَب اهلٜل َٜٚئه ِٝٝه َٕ إ٢ٜي  اإل٢مَيا

ُ٘ َٓ ٖٜ ِِ ٔؾٞ ََٚش ًٝٛٔبٝه َّا َتٔذُد ٜيا< ٚيف ضٛز٠ اجملادي١، ص;< ط اؿذسات ٝق ِٛ َٕ ٜق ُٛٓ َٔ ٢ّ ٔباهلٔل ُِٜؤ ِٛ َٝ  اآٜلٔخس٢ َٚاي

َٕ َٛاٗدٚ ُٜ ِٔ ُ٘ اهلٜل َساٖد ََ ِٛ ََٚزُضٜٛي ُْٛا َٜٚي ِِ ٜنا ُٖ ِٚ ٜآَبا٤َ ِِ ٜأ ُٖ َٓا٤َ ِٚ ٜأِب ِِ ٜأ ُٗ َْ َٛا ِٚ إ٢ِخ ِِ ٜأ ُٗ  ٝأٜٚي٦ٜٔو َعٔػرَيَت

ُِ ٔؾٞ ٜنَتَب ٢ٗ ًٝٛٔب َٕ ٝق ِِ اإل٢مَيا ُٖ َٜٖد ُ٘ ٔبُسٚح٣ َٜٚأ ِٓ َٔ ص. 66< ط اجملادي١ 

 ٙٚزدال، إاَسَُٓإ، ٜٚداٙ َدُدِسٚيطاْ٘ ُت، ْعُِ، ٚأذْاٙ ٔقاإلْطإ عٝٓاٙ ٖإد"< س٠ قٛي٘ ٖٜٗٛٚيف ايط١ٓ امٝل

ََ  دٓٛدٙ ".  طابِت ٝؤًامٜل ؾإذا طاَب، و٠ًٔبسٜد، ٚايكًب َٓ٘ 
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 عالَات سٝا٠ ايكًٛب

ُٜ٘سأق ...٘بكًٔب َِٖٜٗتإٔ  إٕ ع٢ً ايػاب املطًِ َ٘ ...ب ِ٘ٔطَد٣ ٜق َفيٝعس٢ ...ٜطتًٛع أسٛاي ٓٔأٚ  ٛت ٘، َد٣ يٝ

 ...ٙٔٔدتب٥ًأٚ  َ٘د٣ إزٖاؾ، ٘ٔتٜعًٞٔغأٚ  ٘ٔتق٤ز٢

ـٜ اْؿعاٍ، ـ ؾُٔ ايدال٥ٌ اييت تػري إىل عاؾ١ٝ ايكًب ٣، َؿداقٟا َداهٝل أتَسَٚرنِّ س٢ِٝؾاسب٘ ببٛاعح ا

َُا< يكٛي٘ تعاىل ْٖ َٕ إ٢ ُٛٓ َٔ َٔ امٝلِؤ ًِٜت اهلٝل ُذٔنَس إ٢َذا اي٤ٔرٜ ِِ َٚٔد ُٗ ًُٝٛب َِٝت َٚإ٢َذا ٝق ًٔ ِِ ُت ٢ٗ ِٝ ًٜ ُ٘ َع َٜاُت ِِ ٜآ ُٗ  َشاَدِت

ّْا ٢ًٜ إ٢مَيا ِِ ََٚع ٢ٗ َٕ َزٚب ًٛٝ َٛن٤ َٔ  امٝلِدٔبٔتنَي ََٚبٚػس٢<ٚقٛي٘ ص،6< ط األْؿاٍََٜت  اهلٝل ُذٔنَس إ٢َذا اي٤ٔرٜ

ًِٜت ِِ َٚٔد ُٗ ًُٝٛب َٔ ٝق ٢ًٜ َٚايٖؿأبس٢ٜ ِِ ََا َع ُٗ ُٔٞ ٜأَؾاَب ًٜا٠ٔ َٚامٝلٔكٝ ُٖا ايٖؿ َٔ َٚ ِِ ُٖ َٓا َٕ َزَشٞق ِٓٔؿٝكٛ ُٜط اؿر >

 ص.  79ـ  78

ٍُ َميف اؿل. ٚؾَد ُ٘ٔتٚدسٜأ، يف ايدٜٔ ١ٔؾاسٔب ١ٝؾالَب، ايكًب إىل عاؾ١ٔٝ رُئػـ َٚٔ ايدال٥ٌ اييت ُت  زضٛ

 ٗا ٚأؾؿاٖاق٥َزٜأ< ٗا إىل اهلل تعاىلٗبؾأَس ...هلل تعاىل يف أزق٘ آ١ْٝ، ٖٚٞ ايكًٛبإٕ "  < سٝح ٜكٍٛ اهلل

 ٗا ع٢ً اإلخٛإ". ق٥َزٜٚأ، يف ايٝكني ٚأؾؿاٖا ،"أؾًبٗا يف ايدٜٔثِ ؾطسٖا ٗا" ُبًٜٚأِؾ

ُٜؾاسب٘ َٔ ا ُفَِٛخ، َٚٔ ايدال٥ٌ اييت تػري إىل سٝا٠ ايكًبـ  ات٘ ََُسٙ عٔ ُسُد٘، ٚبِعٛٝٔدِطهلل ٚمما 

٘ٔٓاب٘ َعأؾٔتٚاِد ٖٕ< تعاىل ، َؿداقٟا يكٛي٘ٝ َٔ إ٢ ِٛا اي٤ٔرٜ ِِ إ٢َذا اٖتٜك ُٗ ـْ ََٖط َٔ ٜطا٥ٔ َٔ ٢ٕ ٜٛا ِٝ  ايٖػ

ِِ ٜؾإ٢َذا َتَرن٤ُسٚا ُٖ َٕ  ص.605< ط األعساف َُِبٔؿُسٚ

يف  ...ٚؼد ٚائػٞكٚأؿ ٔدَطـ َٚٔ ايدال٥ٌ اييت تػري إىل عاؾ١ٝ ايكًب نريو، خًٛٙ َٔ َػاعس اٜؿ

ِٔ < ْ٘ قٌٝاؿدٜح أ ٌٗ"< ؾكاٍ؟ ايٓاع ُسَِٝخ ٜا زضٍٛ اهلل َ ٣ٔ ن ُُُّٞك َؤَ َٚا كُّٛ < قٌٝايكًب"،  ٛ

ٞٗ ؾكاٍ< ؟ايكًب  ". َدَطٚال َس ٌٖٚال ٔغ َزِدٚال ٜغ َِٞػٚال َب ؾٝ٘ ٖؼايرٟ ال ٔغ "ٖٛ ايتك

َُٔٚٔ ايدال٥ٌ اييت تػري إىل عاؾ١ٝ ايكًب، ـ  ٦ُِٕاط إىل اهلل يف نٌ ايعسٚف، ٚتطًُٝ٘ ي٘ يف  ٘ؾاسٔب ٓا

ِٔ< ناؾ١ االسٛاٍ. ٚؾدم اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ َُ ُٙ اهلٝل َغَسَح ٜأٜؾ ٢ّ َؾِدَز ًٜا ًٞإ٢ِض َٛ ٔي ُٗ ٢ًٜ ٜؾ ِٔ ُْٛز٣ َع َٔ 

ٔ٘ ِٛ< يف تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ  ص، ٚقاٍ زضٍٛ اهلل66 < ط ايصَس َزٚب َٕٓعٔض"ٖٛ ايت يف ايكًب  َفٔرايٓٛز إذا ٝق ١، إ

ِْ ُزِدطع ايٖؿاٖت  سح"َػٚا
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 < ايعٓا١ٜ بايكًب

بٟا ًَٞا هعً٘ ٜق أدٜكدّ ي٘ َٔ ايٖص، ايعٓا١ٜ بكًب٘ َٜدٔدَغ ٜهٕٛإٔ  نٌ ذيو ٜؿسض ع٢ً ايػاب املطًِ

ٝ٘ا  .اٟل، قًبٟا ٦َُٟٛٓاقٟا، قًبٟا ٚٔدس٢، قًبٟا َِػزباْ

ٚع٢ً ، ايعٓا١ٜ بكًٛبِٗ يتهٕٛ يف َطت٣ٛ ايسضاي١ اييت وًُٕٛ أزغد ايػباب إىل نٝؿ١ٔٝ  ٚزضٍٛ اهلل

 قدز ايتشدٜات اييت ٜٛادٕٗٛ، ٚيٝتُهٓٛا َٔ ؼكٝل امل١ُٗ ايتػٝري١ٜ اييت هلا ٜعًُٕٛ. 

 <اهلل ُسٞنٔذ< أٚاٟل

ٖٕ َٝ تعاىل ٖٛ سٝا٠ٝ اهلٔل َسٞنٔذ إ ُٕب٘ ٜٓهػـ ايٖس، ٗاُت٢ٖٜٛايكًٛب ٚس ٕٖ< َؿداقٟا يكٛي٘ ، نيايِّ ُلٜٚتشك٤ ا  "إ

ٌٚ َٔ، ذنس اهلل ايكًٛٔب اي١ٜٝكَٚؾ اي١ٟٜكَؾ غ٤ٕٞ يه ٔ ذٞن اهلٔل َٔ عرأب ٢َذِْٜأ غ٤ٕٞ َِٔٚا  زٚاٙ ، "س اهللَٔ

 ايبٝٗكٞ. 

ُٜ ٚيكد تسى يٓا زضٍٛ اهلل  ِٕ، ٗا٤ًا ٝنَٓٞ سٝاَتَِّػَٓٗذٟا يرنس اهلل  ُِ اٗب٘ ايٖػَازَض إ سٟا ُؿُِٓع داٜغ املطً

َُٚٚت اهلٛا٤ٔ ناضتٓػام٢، ٘سٝأت س٢عٓأؾَٔ  ٖٕ< اهلل تعاىل سٝح ٜكٍٛ َمَد٤، َٚؾايػرا ٢ٍٓا ًٞل٢ ٔؾٞ إ٢  َخ

َٚأت َُا ًٜأف َٚاأٜلِزض٢ ايٖط ٢ٌ َٚاِخٔت ِٝ ٤ً َٗاز٢ اي ٖٓ َٜإت َٚاي َٔ  اأٜلٞيَبأب ٔيٝأٚٔيٞ ٜيٜآ َٕ اي٤ٔرٜ  اهلٜل َِٜرٝنُسٚ

َّا َٝا ٢ًٜ َٚٝقُعّٛدا ٔق ِِ ََٚع ٢ٗ ُٓٛٔب َٕ ُد ََٜتٜؿه٤ُسٚ ًٞل٢ ٔؾٞ َٚ َٚأت َخ َُا َٓا َٚاأٜلِزض٢ ايٖط ًٜٞكَت ََا َزٖب ًٟا ََٖرا َخ  َبأط

َْٜو َٓا ُضِبَشا ٖٓاز٢ َعَراَب ٜؾٔك َٓا  اي ْٖٜو َزٖب ِٔ إ٢ ََ ٢ٌ ٖٓاَز ُتِدٔخ ُ٘ ٜؾٜكِد اي َِٜت ََا ٜأِخَص ُٔنَي َٚ ِٔ ٔيًع٤أي َٔ 

َِْؿاز٣  ص.  6=5ـ 0=5 < آٍ عُسإط ٜأ

ُٕ َسٜنإذا َذ"< ٚقاٍ زضٍٛ اهلل  َُِْٝغ َظََٓخ اإلْطا  . "َعَِٛٚض ٌَٜؿ٘ ٚإذا ٜغٛا

 < ل بهتاب اهللايتع٥ً< ثاْٟٝا

ٖٕ  طسٜل٢ ِٖ يًُعاْٞ ٖٛ أقسُبَسؾ١ً ايػباب املطًِ بهتاب اهلل ٚتعًكِٗ ب٘ ٚقسا٤تِٗ يآلٜات ٚتدٗب َِٔطُس إ

 . ايؿ١ً باهلل ٢ٔع٢ً سِط إىل اهلل، ٖٚٛ أق٣ٛ باعٕح

ٖٝ ٢ٍ ١ٔؾؿٞ ٚؾ ُْ<ازٟٜؿائػ ٓزَذ ِٞٔباهلل أٜل زضٛ يو يف  ْسِخُٚذ، يف األزض يٜو ْٛز"عًٝو بتال٠ٚ ايكسإٓ، ؾإْ٘ 

 ايطُا٤." 
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ََ"<ٚيف سدٜح عبد اهلل بٔ َطعٛد عٔ ايٓيب  ًَََٝبؾاٞق، اهلل ١َٝبُدٞأإٕ ٖرا ايكسإٓ  إٕ ، َا اضتٛعتِ َُ٘تَبُدٞأٛا 

َٕ ُٓ ٌُسِب ٖرا ايكسآ َْ ٜوٖطَُملٔ َت ٠١َُِؿ، ٔعا٤ ايٓاؾُعٜؿٛز املبني ٚايٚػاهلل ٚاي ََُٜ٘عَباٖتملٔ  ا٠٠َذب٘ ٚ  صُٜؼ، ال 

ُٝ َٜ، ُبَتِعطَتؾ ُٝ ٗزَِٛعٚال  َٜ ٘،ُبٞ عذا٥ٔٔكٜكِٓٚال َت، ّٖٜٛكؾ ًُِٙٝت. ٝاٚدايٖس ٠َٔسِجَٔ ٜن ُلًِٜدٚال  َٜ ٕٖؾإ ٛ ِ ع٢ً ٝنُسُدٞأاهلل 

َٚ ٌٚٔتتال  يـ ٚالّ َِٚٝ ".ٚيهٔ أ، مل سسفا إْٞ ال اقٍٛ يهِ أََأ، سطٓإت َسعِػ سسٔف ٘ ن

 اهلل< ١َٝبَساٜق <ثايجٟا

٢ٗٔكيٌ َٚتايػباب املطًِ َٔ ايٓص ٝغَٚساقب١ اهلل تعاىل ؼٜؿ  ٔبًٞايٜك ٢ٟس٢ٚايؿنت، ٚػعًِٗ سأق سأتَجِ ايَعٝ

 . ِٕٗٚ باهلل ال بأٖٛا٥ُٔدَِٗتِطَٜ

ُُٛا إٔ  ٚع٢ً ايػباب املطًِ ًٜ ِٕٜٓع  <ثالث١ األَٛز أ

َٕاضتب أَْس ـ 5  بعٛٙ.ؾًٝٓت، ُٙدزِغ ا

 .بَٛٙٓٔتِٝذًٞ٘، ٜؾٝٗإ ٜغاضتب ٚأَْس ـ6

 يٛا عٓ٘. ٜأِٝطًٜٞؾ، عًِٝٗ ٌَٜهأِغ ٚأَْس ـ7

ُٖ تتأند َٚساقب١ اهلل تعاىل إمنا  َٜٚيٜكِد< ل َع تصاٜد ايػعٛز بكسب اهلل َٓ٘يف ْؿظ ايػاب املطًِ ٚتتع

َٓا ًٜٞك َٕ َخ َِْطا ُِ اإل٢ ًٜ َِْع ٢ُٛع ََا َٚ َِٛض ٘ٔ ُت ُ٘ ٔب ُٔ َْٞؿُط َِْش ٘ٔ ٜأٞقَسُب َٚ ِٝ ِٔ إ٢ٜي َٔ ٢ٌ َٛز٢ٜٔد َسِب ص، :5< مط  اي

ََا ُٕ ِٔ َٜٝهٛ َٔ ٣َٛ ًٜاَث١ٕ َِْذ َٛ إ٢ي٤ا َث ُٖ ِِ ُٗ َُِط١ٕ َٜٚيا َزأبُع َٛ إ٢ي٤ا َخ ُٖ ِِ ُٗ ٢َْ َٜٚيا َضأدُض ِٔ ٜأِد  َذٔيٜو َٔ

َٛ إ٢ي٤ا ٜأٞنَجَس َٜٚيا ُٖ ِِ ُٗ َٔ َََع ِٜ ُْٛا ََا ٜأ ِٖ ٜنا ِِ ُث ُٗ َٓٚب٦ُ َُا ُٜ ًٝٛا ٔب ُٔ َّ َع ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا ٕٖ ائك ٌٚ اهلٜل إ٢ ٤ِٕٞ ٔبٝه  َغ

ِْ ًٝٔ ِّ، ص;< ط اجملادي١ َع َٕ ٜأ ْٖا َِٜشَطُبٛ َُُع ٜيا ٜأ ِِ َِْط ُٖ ِِ ٔضٖس ُٖ َٛا َِْذ َٚ ٢ًٜ َٓا َب ًٝ ِِ َُٚزُض ٢ٗ ِٜ َٕ ٜيَد  َٜٞهُتُبٛ

 ص.0>< طايصخسف

 <فاٖد٠ ايٓؿظ < زابعٟا

ِٕ بايط٤ٔٛ ٠٠اَزَٖؾايٓؿظ أ ...ْ٘ يف ؾساع َع ْؿط٘عداد ايٓؿطٞ ضٝذد ايػاب املطًِ أٚيف ْٛام اإل مل  إ

ًٔ َِِذًُٞت ٢َّذب َٖا <َس اهلل تعاىل يف نتابَ٘تجااٟل ألا، ايتك٣ٛ ا ِٔ َٜٚأ َّ َخاَف ََ ٘ٔ ََٜكا ٢َٗ َزٚب َْ ٖٓٞؿَظ َٚ ٢ٔ اي  َع
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٣َٛ ٕٖ  اهٜل ١ٜٖٓ ٜؾإ٢ َٞ اٜؾ ٖٔ ٣َٚ َْٞؿظ٣، ص 85ـ 80< ط ايٓاشعات امٜلٞأ ََا َٚ َٖا َٚ ٖٛا َٗا  َض َُ َٗ َٖا ٜؾٜأٞي  ٝؾُذَٛز

َٖا َٛا ًَٜض ٜقِد  ََٚتٞك ِٔ ٜأٞؾ َٖا ََ ِٔ َخاَب َٜٚقِد  َشن٤ا َٖا ََ  ص.  50ـ  ;< ط ايػُظ َدٖضا

ٜسدعْٛٗا عٔ ؾكٍٛ املأنٌ ٚاملػسب ٚاملًبظ ، ِٗأْؿطٜهْٛٛا يف دٗاد دا٥ِ َع  إٔ إٕ ع٢ً ايػباب املطًِ

ٖٔ"< سٝح ٜكٍٛ اهلل ٚايهالّ ٚايٓعس ٚايطُع ٚايػ٠ٛٗ. ٚؾدم زضٍٛ  ٔ داٖد ْؿط٘ يف طاع١ ََ ُداجملا

 . أخسد٘ ايرَرٟ، اهلل عص ٚدٌ "

ََإ، ٚخالؾ١ ايكٍٛ قبٌ إٔ ٜهٕٛ ايتػٝري اإلضالَٞ يف نٝاْ٘ ْٚؿط٘ إسداخ  إىل ُْٛعِدٕ ايػباب املطًِ 

ٛ٘ا َْ< ٚؾدم عًٞ بٔ أبٞ طايب سٝح ٜكٍٛ ...إسداث٘ يف فتُع٘ إىل َدع إَاَٟا  ٘ يًٓاع٢ْؿَط َبٖؿ)َٔ 

َُ ُ٘ٚيٝهٔ تٗرُٜب، ؾًٝبدأ بتعًِٝ ْؿط٘ قبٌ تعًِٝ غريٙ ٗا ُب٘ َٚٗٚرٔطْٞؿ َُِِّعبطريت٘ قبٌ تٗرٜب٘ بًطاْ٘، ٚ

 . (ِٗٔبَٔ َعًِ ايٓاع َٚٗٚر أسل باإلدالٍ

ِْإٕ املٓتؿسٜٔ اؿكٝكٝني  يف َعسن١ ايتػٝري ِٖ ايرٜٔ زعٛا  ، سٚا ايدْٝا مجٝعٟأطِٗ ٚيٛ َخَطٝؿأ

 ِٗ ٚيٛ زعٛا ايدْٝا مجٝعٟا. أْؿطٚاـاضسٕٚ اؿكٝكٕٝٛ ِٖ املٓٗصَٕٛ يف 

 < اإلعداد اؿسنٞ خاَطٟا

  اؾاْب اؿسنٞ اإلضالَٞنٌ َا ٜتعًل ٜٚتؿٌ بْٚعين ب٘ إعداد ايػباب املطًِ ٚتدزٜب٘ ع٢ً 

ايدع٠ٛ ٚتسنٝبٗا َٚػهالتٗا، ٚبدزاض١ أؾكٌ ايٛضا٥ٌ ايع١ًُٝ  َٚا ٜتعًل بب١٦ٝعادٟ يإلضالّ، ٚامٝل

 ...اؿدٜج١ اييت ميهٔ اعتُادٖا يف ٖرا ايٓٛام

 إٔ ايعطهس١ٜ قبٌختبازاتٗا أَ خالهلا  اؾُٝٛؽ ُعمتاز٢اييت ( باملٓاٚزات) إٕ اإلعداد اؿسنٞ أغب٘

ٓٝ س اؿسب ال طدٔ ايتدزٜب ؾط١ٝ، َٚا مل ميازع اؾٝؼ ٖرا ايٓٛع َؽٛض املعازى اؿكٝك١ٝ اؿ

 .قاي١

ََ ََ ٝدإ ايعٌُ اإلضالَٞ ٖٛٚ َُٕدِٝيف اؿكٝك١  ٚايػباب يف  ...األضًش١ ٚإٕ اختًؿٔت إدَٗٚٔد َعسن١ٕ ا

ََََِٝ ََال بد ، إ املعسن١َدِٝدإ ايدع٠ٛ ناؾٓدٟ يف  ي٘ تٛبٝل َا داْٞ ميازع َٔ خالِٝي٘ َٔ إعداد 

 ...نرب ٚضاس١ املٛاد١ٗ اؿكٝك١ٕٝ ٜٓصٍ إىل َٝدإ ايتشدٟ األتعًِ َٔ ْعسٜات قبٌ أ
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َٝ َٔ عًُا٤َ ِِؾٜه اع ْتؿعًَِٛٗ سبٝط١ زؤٚضِٗ ٚبكٞ فاٍ اال ِتكتؿني يف غت٢ فاالت ايعًّٛ بك

َٓ ابٗ  . ِٗ األعُاٍ املٝدا١ْٝٔبََٝٗٗتٔيأٚ  ايع١ًُٝساتِٗ ِبيف ٔخ ـ٣ٞكقٝكٟا سسدٟا، ٚذيو ي

 -دزاض١ ايٛاقع اؿسنٞ اؾاًٖٞ دزاض١ ايٛاقع اؿسنٞ اإلضالَٞ ـ< اإلعداد اؿسنٞ سأتٞكَٚٔ ٔؾ

ٌ آَاٍ ٚج١َُٝ اييت ُتض١ٜ ٚايطٝاقتؿاد١ٝ ٚاالدتُاعدزاض١ املًٓٛكات اال- دزاض١ ايب١٦ٝ ٚاجملتُع

 < خريٟا تدزٜب ايػباب املطًِ ع٢ً َا ًٜٞأٚ-  ختباز١ٜدزاض١ ايعًّٛ ايتذسٜب١ٝ اال - ٖرياؾُا

بايؿال٠ اؾُاع١ٝ ٚايؿّٛ اؾُاعٞ ٚاؿر اؾُاعٞ ٚسكٛز < ِٗ ع٢ً طاع١ اهلل ٚعبادتُٜ٘بتدز٢

ٚتؿطريٟا ٚسؿعٟا  ١ ٚتٛثٝل ايؿ١ً بهتاب اهلل قسا٠ٟ٤ٖٟٓ ايٗطٚؼٚس ٔتِٛس ٚترنس امٜلِ ٚايرٞنًٞفايظ ائع

 ...ٚض١ٓ اـًؿا٤ ايساغدٜٔ َٔ بعدٙ  ٚبط١ٓ ايسضٍٛ ، اَٟاايتصٚ

ٚأضًٛب ، نأضًٛب ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد، ٚأضًٛب املٓاقػ١ املٛقٛع١ٝ< ـ تدزٜبِٗ ع٢ً أضايٝب ايدع٠ٛ

 ...ٚاألضًٛب ايكؿؿٞ ، ايرغٝب ٚايرٖٝب

 ...املطؤٚيٝاتـ تدزٜبِٗ ع٢ً ايتٓعِٝ ٚايتدٛٝط ٚاإلداز٠ ٚايكٝاد٠ ٚضا٥س 

ِٖ عُٛد ٖدِٗ ٜٚػَتُت٣َُِٜ عص٢َٛٞكَتخٛاز ٔيَٚٛاد١ٗ األ، ض يًؿعابعٗسٚايٖت، ـ تدزٜبِٗ ع٢ً محٌ املػام

َٜ  <ٓاِٖ ايػاعس بكٛي٘إزادتِٗ، ؾال ٜهْٛٛا ممٔ َع َبًِٝؿَٚت ِٖ ُسؾِب َِٝعِعٚ

 

 ِٜ٘خٛسات ايٓطِٝ ػسح خٖد                                 

ُِــظ اؿسٜس                                                                           ََْب َِٞدُٜ ٚيــ  ٘ٓا

ٕٖ ...ٚطسٜكٗا قؿٛؾ١ باملٗايو، ١َُٗ غاق١ ٚؾعب١، ؾإٕ ١َُٗ ايػباب املطًِ املعاؾس اخريٟاٚ ١َُٗ  إ

< قسآْٞ ددٜد ع٢ً غساز اؾٌٝ ايكسآْٞ االٍٚ ٣ٌِٝٔدإىل  سٝا٠ ايٓاع ؼتاُز إقا١َ اإلضالّ يف ٚاقع٢

٦ََٕٔر ِٛ َٜ َٕ َٜٞؿَسُح َٚ ُٛٓ َٔ َِٓؿس٢  امٝلِؤ  ص. 9ـ8<يسّٚاط  اهلٔل ٔب
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