
 

 ال ٜعسفٕٛ ٚغريِٖ ٖٓاى املالٜني َٔ املطًُني أحبيت يف اهلل،
ٚصًِٗ َعًَٛات  فًكد؛اإلضالّ ٚاحلضاز٠ اإلضال١َٝ حكٝك١

غري صخٝخ١ عٔ اإلضالّ ٚاحلضاز٠ اإلضال١َٝ، َػ١ٖٛ ٚ
 :مساح١ اإلضالّع٢ً ايداَغ١ األدي١ بعض ٚإىل ٖؤال٤ أقدّ 

  :ة وَ الٍضارىوا كتبْ خالد بَ الوليد يف عقد الذوة ألِن احلري  – 1
ٚدعًت هلِ أميا غٝخ ضعف عٔ ايعٌُ، أٚ أصابت٘ آفة١ َةٔ   "

اآلفات أٚ نإ غٓٝا فافتكس ٚصاز أٖةٌ دٜٓة٘ ٜتقةدقٕٛ عًٝة٘     
  “. طسحت دصٜت٘ ٚعٌٝ َٔ بٝت َاٍ املطًُني ٖٛ ٚعٝاي٘

 لمجيوش اإلصالوية: ☺ ي بكزبوصية أ  – 2
ع٢ً قّٛ يف ايقٛاَع زٖباْا ٜصعُةٕٛ أْٗةِ هسٖبةٛا     ٕٚضتُس"

 .“ يف اهلل فدعِٖٛ ٚال هٗدَٛا صٛاَعِٗ
 : :لعىز بَ اخلطاب يف أِن الذوة ☺ ي بكزبوصية أ  –3
 "ِ٘ َّ ُأِٚصٝ َّ اهلل ١ِةِبِر ِ٘ ١ِةَِٚذ ِٕ◘  َزُضِٛي ِِ  ُٜةَٛف٢  َأ ُٗة ِِ  َي ِٖ ِٗةِد  ِبَع
ِٕ ٌَ ََٚأ ِٔ َُٜكاَه َِ ِِ ِٗ ِٕ ََٚزا٥ِ َُّفٛا اَل ََٚأ َِٛم َُٜه ِِ َف ِٗ  ." َطاَقِت
 وع الٍضارى : ☺ مساحة عىز بَ اخلطابصور وَ   – 4
ثٛبةا َةٔ ْقةساْٞ    ملا قدّ اجلاب١ٝ َٔ أزض ايػاّ اضةتعاز    -أ

ٚغطةةًٛٙ ٚهٛضةة  َةةٔ دةةس٠  ،فًبطةة٘ حتةة٢ اةةاطٛا قُٝقةة٘
ٚصٓع ي٘ أٌٖ ايهتاب طعاَا فدعٛٙ فكاٍ: أٜٔ ٖةٛ    ْقسا١ْٝ

قايٛا: يف ايهٓٝط١، فهسٙ داٛهلةا ٚقةاٍ يعًةٞ     -أٟ : ايطعاّ 
ٞض زضة٢ اهلل عٓة٘       زض٢ اهلل عٓ٘: اذٖب بايٓةاع فةرٖب عًة
 باملطًُني فداًٛا ف نًٛا ٚدعٌ عًٞ زض٢ اهلل عٓ٘ ٜٓظةس إىل 

 ايقٛز ٚقاٍ: َا ع٢ً أَري املؤَٓني يٛ داٌ ف نٌ.
ٞ  اخلطاب بٔ عُس املؤَٓني أَري َس ٚحني -ب ٘  اهلل زضة  عٓة
 : قاٍ ايٓاع ٜط ٍ األبٛاب ع٢ً ٜكف اير١َ أٌٖ َٔ بػٝخ
 غٝبو يف ٚضٝعٓاى غبٝبتو يف املاٍ أارْا نٓا إٔ أْقفٓاى َا
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 . قًخٜ٘ َا املطًُني َاٍ بٝت َٔ عًٝ٘ أدس٣ ثِ
ٔ  قبطٝة١  اَسأ٠ إيٝ٘ اغتهت ٚحني -ج ٚ  َة ٔ  عُةس  ايعةا   بة
 ذيةو  عٔ ٚض ي٘ عُسٚ إيٝ٘ أزضٌ املطذد إىل بٝتٗا ضِ ايرٟ
 ايبٝةٛت  ضِ َٔ بدا أدد ٚمل باملطًُني ضام املطذد إٕ فكاٍ
 إٔ ف بةت  باٖظا مثٓا املسأ٠ ٖرٙ ع٢ً ٚعسضت باملطذد احملٝط١
ٍ  بٝةت  يف هلةا  فاداسه٘ ه ارٙ  َساعةا٠  ًَهٝتٗةا  ٚاْتصعةت  املةا

 اجلص٤ ٖرا ٜٗدّ ب ٕ أَسٙ عُس ايفازٚم يهٔ ايعا١َ يًُقًخ١
   .  يقاحبت٘ نإ نُا بٓا٤ٙ ٜٚعٝد يًُطذد ايرٟ

ا عةاَال عًة٢   ٚدا٤ يف صف١ ايقف٠ٛ إٔ عُس بعح عُةريّ  -د 
ا ال ٜ هٝ٘ اربٙ ٚمل ٜبعح ي٘ غ٦ٝا يبٝت َةاٍ  محص فُهح حًٛي

عُري فٛاهلل َةا أزاٙ إال   املطًُني، فكاٍ عُس يهاهب٘: انتب إىل
قد اآْا، إذا دا٤ى نتابٞ ٖرا ف قبٌ ٚأقبٌ مبا دبٝت َٔ يف٤ 

ملةا ٚصةً٘    -املطًُني حني هٓظس يف نتابٞ ٖرا. ف اةر عُةري   
دساب٘ فٛضع فٝة٘ شادٙ ٚققةعت٘ ٚعًةل إداٚهة٘      -نتاب عُس 
ثِ أقبٌ ميػةٞ َةٔ محةص حتة٢      -أٟ عقاٙ  -ٚأار عٓصه٘ 

يْٛ٘ ٚاغرب ٚدٗة٘ فةداٌ عًة٢     قدّ املد١ٜٓ فكدّ ٚقد غخب
عُس فكاٍ: ايطالّ عًٝو ٜةا أَةري املةؤَٓني ٚزمحة١ اهلل. قةاٍ      
عُس: َا غ ْو  قاٍ: َا هساْٞ صةخٝ  ايبةدٕ هةاٖس ايةدّ،     
َعٞ ايدْٝا أدسٖا بكسْٚٗا  قاٍ عُس: َٚا َعو  ٚهٔ عُةس  
 أْ٘ دا٤ٙ مباٍ. قاٍ: َعٞ دسابٞ أدعٌ فٝة٘ شادٟ، ٚققةعيت  

أضةٞ ٚثٝةابٞ ٚإداٚهةٞ أمحةٌ فٝٗةا      آنٌ فٝٗا ٚأغطةٌ فٝٗةا ز  
أهٛن  عًٝٗا  -أٟ عقاهٞ  -ٚض٥ٛٞ ٚغسابٞ، َٚعٞ عٓصهٞ 

ٚأداٖد بٗا عدٚا إٕ عةسض يةٞ، فةٛاهلل َةا ايةدْٝا إال هبةع       
ملتاعٞ. ٚض ي٘ عُس عٔ ضريه٘ يف قَٛ٘ ٚعٔ ايف٤ٞ فة اربٙ،  

 فخُد فعً٘ فِٝٗ ثِ قاٍ:دددٚا يعُري عٗدا.
 دى،ةةو ٚال ألحد بعقاٍ عُري: إٕ ذيو غ٤ٞ ال أعًُ٘ ي 
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ٚاهلل َا ضًُت بٌ مل أضًِ، يكد قًت يٓقساْٞ: أاصاى اهلل، 
س، ٚإٕ أغةك٢ أٜةاَٞ ٜةّٛ اًفةت     فٗرا َا عسضتين ي٘ ٜا عُة 

 .َعو 
ٚيكد عظِ ع٢ً عُري قٛي٘ يسدٌ َٔ غري املطًُني: أاةصاى   

 .ٖرا غرياهلل، ٖٚٛ دعا٤، َٚا ذنس اط  اقرتف٘ يف ٚالٜت٘ 
دإلسذذ مل ذذءلإذذءالرمحل ءلهلدذذةلَد  دِذذةللللَيذذ دليلّذذىلأنذذ ل ىل

َرنقءذلدلبشهلل ولدلض للرىللد  ىلَ ذوللناذءالدلر ذهللرىللنذُ للللل

دلطءأة،لَمحلأجذ لماذول   سذةلدلهبذُجلهذهل ليذ دلدل ذ ء ْلللللللل

َغذذذ ٍ،لالذذذولمحلِذذذسذَىلدلهذذذءمل ذذذىلِ اذذذهلَنً ل  ط ًذذذ للللل

َ دتً لَمسءحتً لَرحشءنً ،لَل دلقءللأهٌلأاذهل لَييالل

 ل ذذولسذذ  ل سذذت لل ذذٌلأنذذ ل أاذذءللللل ىللذذْل إذذ ل مذذىلأاذذلل

لدملشنال.

ٚعةٔ دلاٖةد    ودع اليّدو : :   ☻مساحة عبدد ا  بدَ عىدزو      – 5
ٚغالَة٘ ٜطةًخ غةا٠     ☻قاٍ: نٓت عٓد عبد اهلل بةٔ عُةسٚ   

فكاٍ: ٜا غالّ إذا فسغت فابدأ ظازْةا ايٝٗةٛدٟ، فكةاٍ زدةٌ     
 ◘َٔ ايكّٛ: ايٝٗٛدٟ أصةًخو اهلل  قةاٍ: مسعةت ايةٓ      

 ت٢ اػٝٓا أٚ زٜٚٓا أْ٘ ضٝٛزث٘.  ٜٛصٞ باجلاز ح
ٚيف  وع اليّدو : :  اخلميفة الزاشد عىز بَ عبد العشيش مساحة   – 6

االف١ عُس بٔ عبد ايعصٜص زمح٘ اهلل هعاىل نتب إىل عةدٟ بةٔ   
ََة  َةٔ أٖةٌ ايرَة١ قةد نةربت ضةٓ٘        َوًَة َبِق ِٔأزطة ٠: ٚاْظس 

ٚضعفت قٛه٘ ٚٚيت عٓ٘ املهاضب ف دس عًٝ٘ َٔ بٝةت َةاٍ   
 ني َا ٜقًخ٘.املطًُ

ٖٚةرٙ غةٗاد٠ َةٔ    شّا ة وَ ٌضارى الشاً يف صددر اإلصدالً :     –أ
ْقاز٣ ايػةاّ يف صةدز اإلضةالّ حٝةح نتةب ايٓقةاز٣ يف       

 ساح زض٢ اهلل عٓ٘ةةٖة إىل أبٞ عبٝد٠ بٔ اجل31اّ ض١ٓ ةةةايػ
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 مساحة اإلسالم

 

 
 

 : باتزصوُ آٌدروقاه الكاتب األوزيكي املعاصز 
 بن يف شيء اإلصالً وَ ليط اإلصالً باصي العٍف إُ "

 "العٍف ال الضالً يعين الذ: الديَ هلذا ٌقيض إٌْ

 
 

اإلضالّ يف دٖٛسٙ ٚزٚح٘ ٚيف أضاض٘ ٜعاَةٌ غةري املطةًُني    
َعا١ًَ طٝب١، ْرنس َةٔ ٖةرا املٝجةام ايةرٟ أعطةٞ يٓقةاز٣       
زلسإ،..ٚايٛص١ٝ اييت قدَٗا اخلًٝف١ اإلَاّ عُس بٔ اخلطاب 
قبٌ َٛه٘،.. ٚاملٝجام ايرٟ أعطةاٙ اايةد بةٔ ايٛيٝةد ألٖةٌ      

 ،ل، ٚاملٝجام ايرٟ أعطاٙ عُسٚ بٔ ايعا  ألقباط َقسدَػ
استوصووا اوقبط    " :ٚأذنس أٜضةا ايعبةاز٠ اإلضةال١َٝ اجلًُٝة١    

مو  " :، ٚأذنس احلدٜح ايػةسٜف "ا فإن بنق فوهم  سبو ق وا وقخير 

آذى ذمهووق فسووها منووقد ابممووب بئوو  ودانووقدئ  المووبار  اووب ق    ن وو  

 ." تو ه ويل ادمر و رالقه
اإلضةالّ ذيةو ايػةسجل اجلُٝةٌ ايةرٟ       ٚأذنس أٜضةا مساحة١   

ٜكٍٛ: ٚإٕ أهاى أٌٖ اير١َ فاحهِ بِٝٓٗ مبا ٜدٜٕٓٛ، ٖٚهةرا  
 أعط٢ اإلضالّ حس١ٜ ايدٜٔ يغري املطًُني.  

أذنس أٜضا يف مساح١ اإلضالّ يف عٗٛدٙ َٚٛاثٝك٘ يًُطٝخٝني 
 .يف نٓا٥طِٗ ٚصٛاَعِٗ.. ٚأَالنِٗ ٚأزٚاحِٗ ٚنٌ غ٤ٞ

ا أه٢ َقس نإ بطسٜسى َقس أذنس إٔ عُسٚ بٔ ايعا  عٓدَ
ايبطسٜسى ايجأَ ٚايجالثٕٛ َعصٚاًل َٓفّٝا، ٚنةإ   ايبابا بٓٝاَني

اإلميةإ ثالثة١    عٓة٘ يف  رلتًفا َع إاٛاْ٘ املطةٝخٝني املتةتًفني  
عػس عاَا مل جيًظ ع٢ً نسضٝ٘، فًُا أه٢ عُسٚ بةٔ ايعةا    

أاةرٖا َٓة٘    أَٓ٘ ع٢ً ْفط٘ ٚع٢ً نٓا٥طة٘، ٚايهٓةا٥ظ ايتة٢   
عٗةةا إيٝةة٘، بةةٌ ضةةاعدٙ أٜضةةا يف بٓةةا٤ نٓٝطةة١ يف  ايةةسّٚ أزد
    اإلضهٓدز١ٜ.

مسءحةلدإلس مليفل  ء نةلغ لدملشناللل للْلنازِ لد إعللرتء 

للن كتُ لحراتل ول شهل

لمسءحةلدإلس مليفل  ء نةلغ لدملشنالل

للن كتُ لأب لدهلللدلن ّءى

ل
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 ٚإٕ ٜا َعػس املطًُني أْتِ أحب إيٝٓا َٔ ايسّٚ“  ٜكٛيٕٛ:
ناْٛا ع٢ً دٜٓٓا أْتِ أٚف٢ يٓا ٚأزأف بٓا ٚأنف عٔ هًُٓا 

 .“ ٚأحطٔ ٚال١ٜ عًٝٓا
 هعةةسف مل األَةةِ إٔ فةةاحللٜكٍٛ::  لوبددوُ غوصددتا شددّا ة  -ب

ٌ  َتطةاذلني  زامحني فاحتني ٌ  مسخةا  دٜٓةا  ٚال ايعةسب  َجة  َجة
 يغةةري املطةةًُني َعاًَةة١ َةةٔ صةةٛز عةةٔ ٜٚتخةةدخ ،دٜةةِٓٗ
ٍ  املطًُني ٕ :  فٝكةٛ ٕ  ضةباْٝا أ عةسب  ٚنةا  بايفسٚضة١ٝ  ٜتقةفٛ
ٕ  ايضةعفا٤  فريمحٕٛ املجاي١ٝ ٕ  بةاملغًٛبني  ٜٚسفكةٛ  عٓةد  ٜٚكفةٛ

 األَةةِ اقتبطةةتٗا ايةةيت اخلةةالٍ َةةٔ ذيةةو إىل َٚةةا غةةسٚطِٗ
 . َِٓٗ ب ٚزبا ايٓقسا١ْٝ

 : الفزٌضدية " بارملٍتري ريفي" دلمة وديز شاوبوُ  : ٍِز: شّا ة -ج
 ايعةسب  عًة٢  اهلُذٞ َازهٌ غازٍ دٝؼ اْتقاز يٛال: ٜكٍٛ

 ايكةةسٕٚ هًُةةات يف بالدْةةا ٚقعةةت ملةةا فسْطةةا يف املطةةًُني
 األًٖٝة١  املةراب   نابةدت  ٚال بفظا٥عٗةا  أصٝبت ٚملا ايٛضط٢
 االْتقةاز  ذيةو  يةٛال  املرٖ ، ايدٜين ايتعقب إيٝٗا دفع اييت

 بطُاح١ هٓعِ أضباْٝا يظًت بٛاهٝٝ٘ يف املطًُني ع٢ً ايٛحػٞ
 ضةري  هة اس  ٚملةا  ؼايتفتةٝ  ذلانِ ٚص١ُ َٔ ٚيٓذت اإلضالّ
ٕ  مثا١ْٝ املد١ْٝ ٍ  ٚاآلزا٤ املػةاعس  ااتًفةت  َُٚٗةا  قةسٚ  حةٛ
ٌ  يًُطًُني َدٜٕٓٛ فٓخٔ ذاى اْتقازْا  حضةازهٓا  ذلاَةد  بهة
ِ  ْعةرتف  ألٕ َدعٕٛٚ ٚايقٓاع١ ٚايفٔ ايعًِ يف  نةاْٛا  بة ْٗ
 . اهلُذ١ٝ َجاٍ فٝ٘ نٓا ايرٟ ايٛقت يف ايبػسٟ ايهُاٍ َجاٍ
 ايعٓف إٕ"  : باتزصوُ آٌدروملعاصز شّا ة الكاتب األوزيكي ا - 

 هلرا ْكٝض إْ٘ بٌ غ٤ٞ يف اإلضالّ َٔ يٝظ اإلضالّ باضِ
 " ايعٓف ال ايطالّ ٜعين ايرٟ ايدٜٔ

 بابا اإلصكٍدرية وبطزيزك الكزاسة املزقضية البابا شٍو ة شّا ة – ِد
 أزٜد إٔ أذنس إٔ ٜكٍٛ : الثالث أواً الزئيط ذلىد أٌور الضا ات :
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