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 ة الكاتب وإباحية السفرينشيد األنشاد بني جمهول 

احلٛمد هلل ٟمحٛمده, وٟمستٕملم سمف وٟمستٖمٗمره , وٟمٕمقذ سماهلل شمٕمامم ُمـ ذور أنٗمسٜما وُمـ ؾمٞمئات أقمامًمٜما , ُمـ هيده اهلل 

, واهلل ٓ هيدي اًم٘مقم اًمٔماعملم , وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمفومال ُُمْمؾ ًمف , وُمـ ُيْمٚمؾ ومال هادي 

ويمٚمٛمتف أخ٘ماها إمم ُمريؿ ًمف , وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف , وأؿمٝمد أن قمٞمسك سمـ ُمريؿ قمبد اهلل ورؾمقًمف , 

  .وروح ُمٜمف

َْرُض  ىمَْدِرهِ  طَمّؼ  اَلّلَ  ىمََدُروا َوَُما ▬اًم٘مرآن اًمٙمريؿرم   ي٘مقل اهلل ْٕ  َواًمّسامَواُت  اًْمِ٘مٞمَاَُمةِ  َيْقمَ  ىمَبَْْمتُفُ  ََجِٞمًٕما َوا

يُمقنَ  قَمامّ  َوشَمَٕمامَم  ؾُمبَْحاٟمَفُ  سمِٞمَِٛمٞمٜمِفِ  َُمٓمِْقّياٌت   [67اًمزُمر ] ♂ ُينْمِ

 ٟمٕمٛمة حيقًمقن ومجار, اًمديٜمقٟمة, هلذه اًم٘مديؿ ُمٜمذ يمتبقا  ىمد أناس ظمٚمسة دظمؾ ٕنف]وضماء رم اًمٙمتاب اعمدقمق ُم٘مدس   

 [1/4 هيقذا رؾماًمة] [,اًمدقمارة إمم إهلٜما

 صمؿ أُما سمٕمد..

يقضمد هبا ُمئات اعم٘مآت اًمتك حتدث قمـ  ـمبٕمًا  ُمقضقع اًمٜمِمٞمد أؿمٝمر ُمـ أن أتٙمٚمؿ قمٚمٞمف  اعمٜمتديات اإلؾمالُمٞمة 

اًمسٗمر! واعمقضقع ًمٞمس سمجديد هذا اًمبحث  ُماهق إٓ دمٛمٞمع ُم٘مآت وأبحاث شمقصمٞمؼ ُمٕمٚمقُمات  إظمقة  قمغم 

اعمٜمتديات اإلؾمالُمٞمة, طماوًمت قمغم ىمدر اعمستٓماع إن يٙمقن حمايدًا رم اًمبحث ومل أقمٚمؼ يمثػماً قمغم إىمتباؾمات أثٜما 

صدي٘مك ,اعمٕمتٛمدة, وطماوًمت أجْمًا  قمدم ظمدش طمٞماء اًمٜمّمارى!عمراضمع اعمسٞمحٞمة يٕمتؼم يمٚمف ُمـ ا  اًمبحث

هؾ هذا يمالم اهلل؟ طماؿماه  هؾ هذا وطمك ُمـ اهلل؟ هؾ يمتب هذا   اعمسٞمحك هذا اًمبحث جيٞمب قمغم هذا إؾمئٚمة:

 .ث اعمتقاضع جيٞمب قمغم هذا آؾمئٚمةهذا اًمبح؟ اهلل ٟمبك ُمـ إنبٞماء

 :ٟمٔمرة قماُمة قمغم ٟمِمٞمد إنِماد  

 اعمسٞمحٞمقن ويدقمل,اًمٞمٝمقد أجْماً  و ؾمٗمر اًمٜمِمٞمد هق أطمد إؾمٗمار اًمِمٕمرية رم اًمٙمتاب اعم٘مدس قمٜمد اًمٜمّمارى       

ٟمك سمِمئ ُمـ اخلجؾ ًمقضمقده ضٛمـ ,قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن ٟمبٞمف إمم أوطماه اًمٕماعملم رب أن أن هذا اًمسٗمر يِمٕمر اًمٜمٍما

ة ضمسؿ يّمػ ؾمٗمر وهق,ةإؾمٗمار اعم٘مدؾم ة سمٛمٜمتٝمل ُمٗماشمـ ُمـ ومٞمف ُما سمٙمؾ اعمرأ ع ُمـ ٟمقع أي وسمدون اجلرأ  أنقا

ؾمٗمر اًمٜمِمٞمد  سماهلل ُمـ ىمريبا أو ُمـ سمٕمٞمد,أنة ,ًم٘مدأطمتارى قم٘مغم ُمع اًمٜمّمارى ي١مُمٜمقا سمٙمتاب ًمٞمس ًمف قمالىماحلٞماء
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 هذا ُمـ طم٘ماً  سمٛم٠مؾماة أؿمٕمر إنِماد ؿم٠من همريب وقمجٞمب, يمٞمػ دظمؾ هذا اًمسٗمر اجلٜمز اًمٙمتاب اعم٘مدس,

 أوًٓ ُمـ هق يماشمب اًمسٗمر؟؟ .!اعمخزي اخلجؾ هبذا يمتاسمف ذم يِمٕمر أن صٕمب ؿمٕمقر إٟمف,  اًمٙمالم

 ٟمِماد جمٝمقل!يماشمب ؾمٗمر ٟمِمٞمد اإل 

 إٓ اًمٕمدد إول ُمـ اًمسٗمر واًمذى ؾمٜمرد قمٚمٞمف مهللااًمسٗمر  هذا اًمٜمّمارى قمغم ُمـ هق يماشمبٓيقضمد دًمٞمؾ قمٜمد 

اذا ُمـ يماشمب هذا اًمسٗمر اعمحػم؟ دوٟمؽ أظمك احلبٞمب وصدي٘مك  .ٓيٛمٙمـ آؾمتدٓل سمف قمغم اًمٙماشمب فوٟمقضح أن

 .أن يماشمب اًمسٗمر جمٝمقل نيمدو١مُمـ قمٚمامء اعمسٞمحٞمة ي ةاعمسٞمحك يمقيمب

وإن يٙمـ ؾمٚمٞمامن ىمد وضع ومٕمال ـمرائػ  أُما اًمٙماشمب ومال ٟمٕمرف ُمـ هق]ٟٓمٕمرف يماشمب  اًم٘مس طمبٞمب ؾمٕمٞمدي٘مقل 

ىمٚمت يمٞمػ يٙمقن ؾمٗمر ٓ يٕمرف يماشمبف  (1)[ن يٙمقن هق ٟمٗمسف واضع هذ اًمسٗمرإومٚمٞمس ُمـ اعمحتٛمؾ ُمـ آٟماؿمٞمد 

 .املضٛمـ أؾمٗمار ُم٘مدؾمة ي١مُمـ هبا ُماليلم اًمٜمّمارى رم اًمٕم

(,يمام ٟمسبت إًمٞمف ؾمائر إؾمٗمار احلٙمٛمٞمة أُما اًمرسياٟمٞمة اًمبسٞمٓمة 1:1ٟمسب إمم ؾمٚمٞمامن )]سمقًمس اًمٗمٖمامماًمٕمالُمة ي٘مقل 

جام ؾمٚمٞمامن سمسبب أوًم٘مد طماول اًمبٕمض أن يرضمع زُمـ شم٠مخٞمػ هذا اًمسٗمر إمم ومٜمٕمٜمقٟمف : طمٙمٛمة احلٙمامت اًمتك ًمسٚمٞمامن 

ث اًماخلاُمس ورسمام اًم٘مرن اًمثٖمة وإؾمٚمقب ي٘مقداٟمٜما امم اًم٘مرن ٚمُماٟمجد ومٞمف ُمـ شم٘مٚمٞمد ىمديؿ ويمٚمامت جمٝمقرة وًمٙمـ اًم

 (2)[م0ق

اقمت٘مد اًمبٕمض أن اًمٙماشمب ؾمٚمٞمامن هق يماشمب ؾمٗمر ٟمِمٞمد ] واًمتخبط  رم حتديد اًمٙماشمب صٛمقئٞمؾ يقؾمػاًم٘مس  

يٜمسب سمٕمض  )...(لم ُمٕماً ٜميمال آصم أور سمام ( أو أن اًمسٗمر يمتب قمـ ؾمٚمٞمامن 1:1ٟمِماد قمـ اًمٙمٚمامت اًمقاردة رم )اإل

ؾمٚمقب إظمتالف وذًمؽ إل م.قماؿمقا رم زُمـ اًمسبك ورسمام ظمالل اًم٘مرن اًمثاًمث ق اًمٜمِمٞمد إمم رضمال طمٙمامءاًمٕمٚمامء 

 (3)[جام ؾمٚمٞمامنأ ٚمٖمة اًمتك ختتٚمػ قمـ اًمٚمٖمة اًمتك يماٟمت ىمديامً اًمو

                                                           

 155اًمٙمتاب اعم٘مدس,دار اًمث٘ماومة صـ ,اعمدظمؾ إمم طمبٞمب ؾمٕمٞمد 1

 284, اعمدظمؾ امم اًمٙمتاب اعم٘مد س, ُمٜمِمقرات اعمٙمتبة اًمبقًمسٞمة اجلزء اًمثاًمث صـ سمقًمس اًمٗمٖمامم 2

 243, اعمدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ , دار اًمث٘ماومة صـ صٛمقئٞمؾ يقؾمػ 3
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شمب يمااًمبٕمض يٕمت٘مد ان ؾمٚمٞمامن  1-اًمٙماشمب : آراء اعمختٚمٗمة : ] ! واحلػمة رم أظمتٞمار اًمٙماشمب  آورآيس ُمتل اًم٘مس

ُمـ ىمبؾ رضمال يمتٌب ظمر يٕمت٘مد ان اًمسٗمر اًمبٕمض أ 2-هبة واعمجدقمبارات اًمتجارة وإ. ودًٓمة قمغم ذًمؽ اًمسٗمر 

ء   ىمٚمت احلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛمة اإلؾمالم (4)[ق. م. 300قماؿمقا سمٕمد اًمسبل اي ؾمٜمةطمٙمامء وؿمٕمرا

ناؿمٞمد قمغم سمٕمض أؿمٕمار ىمديٛمة يرىمك ىمد حيتقى ٟمِمٞمد إ ]: ي١ميمد إن اًمٙماشمب ًمٞمس ؾمٚمٞمامن  اًمديمتقر يقطمٜما ىمٛمػم

ئٞمؾ رم اًمِمامل وإو اعمديٜمة ُمـ أصٚمٝما امم اًم٘مرية أمم ؾمٚمٞمامن ويٕمقد إقمٝمدها  وًمٙمـ ُمـ مم هيقذا رم اجلٜمقب إرسا

ُمثال وؾمٗمر )يمام ٟمسب اًمٞمف ؾمٗمر إ ناؿمٞمد امم ؾمٚمٞمامناًمقاضح أن ُم١مًمٗمٝما ًمٞمس ؾمٚمٞمامن وحاذا ٟمسب إذًا ٟمِمٞمد إ

زاُمػم امم اعمناؿمٞمد يمام ٟمسبت ًمٞمف ًمِمٝمرشمف رم احلٙمٛمة  وإإناؿمٞمد وًم٘مد ٟمسب ٟمِمٞمد ا000ٕوؾمٗمراحلٙمٛمة(؟ٕمة ُماجلا

 هؾ اًمِمٝمرة دًمٞمؾ قمغم أنف اًمٙماشمب؟؟!  (5)[نف متٞمز هبابٞمف داود ٕأ

 إمم اعم١مًمػ يرىمك.  ٟمٕمٚمؿ ٓ ؟ هذه احلب أهماين َجع اًمذي ُمـ]أشمك احلاض اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ًمزُماٟمٜماوضماء رم يمتاب  

 ظمػم اًمٙمالم ُما ىمؾ ودل. (6)[واجلاُمٕمة إُمثال ؾمٗمر إًمٞمف ٟمُسب يمام ؾمٚمٞمامن إمم ٟمُسب وىمد اعمٞمالد ىمبؾ اًمراسمع اًم٘مرن

 ًمسٚمٞمامن ًمٞمس اًمسٗمر نأ وإرضمح ًمسٚمٞمامن اًمذي( 1/1) أجْماً  وىمٞمؾ]اًم٘مس وًمٞمؿ ُمارش وهذا أجْمًا ُما ي٘مقل 

 ؾمٜمة ُمئة ٟمحق شمارخيف اًمذي"  ىماٟمقٟمك اًمٖمػم"  احلٙمٛمة يمسٗمر آؾمؿ جمٝمقل وُم١مًمٗمف ؾمٚمٞمامن إمم ُمٜمسقب ٟمفإ سمؾ طم٘مٞم٘مة

ُمٜمسقب سمدون  دًمٞمؾ ٓ أدرى حاذا شمٍم اًمٙمٜمٞمسة قمغم ٟمسب إؾمٗمار  (7)[ؾمٚمٞمامن إمم ُمٜمسقب وهق  اعمسٞمحٞمة ىمبؾ

اهلقية  قُمٕمٔمؿ إؾمٗمار جمٝمقًم يمتابؾمة ضمادة ًمتٕمٚمؿ أن راإمم جمٝمقًملم حاذا ٓ شمدرس اًمٙمٜمٞمسة إؾمٗمار اعم٘مدؾمة د

وٓ ُمـ هؿ, هؾ ؾمٚمٞمامن ُم١مًمػ هذا اًمٙمتاب؟ ىمٚمت  يمال وهذه سمٕمض إدًمة إظمرى عمـ مل  ؿقمٜمٝم اً ئٞموٓ ٟمٕمٚمؿ ؿم

 ي٘متٜمع إمم أن

                                                           

 28اًمالهقت اًمدوزم,صـ, اعمدظمؾ امم اًمٙمتاب اعم٘مدس وُم٘مدُمة أؾمٗمار اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ, ُمٕمٝمد آورآيس ُمتل 4

 9,ٟمِمٞمد آٟمِماد أَجؾ ٟمِمٞمد رم اًمٙمقن,ضماُمٕمة اًمروح اًم٘مدس اًمٙمسٚمٞمؽ, صـ قر يقطمٜما ىمٛمػمتاًمديم  5

 962,  961 صـدار اعمنمق سمػموت  ـمبٕمة ) اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ًمزُماٟمٜما احلاض (  ًمٙمتاب اعم٘مدسا 6

 40,اجلزء اًمثاُمـ صٗمحة , اًمَسٜمَـ اًم٘مقيؿ ذم شمٗمسػم أؾمٗمار اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وًمٞمؿ ُمارش 7
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ثري   (4) ٟمِمٞمد إنِماد سملم جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب وإسماطمٞمة اًمسٗمر  أبق قمامر ٕا
 

    www.nottansser2.wordpress.com  ُمدوٟمة هداية احلٞمارى    

 هذه ي٘مال, واحلؼهمروزون] ومٞمٚمٞمب وحتديدًا رم ُم٘مدُمة " إناؿمٞمد ٟمِمٞمد"  يمتاب ُم١مًمٗمة سمٚمتٞمٞمف َُماري آن شم٘مقل 

 (8)[إناؿمٞمد" أَجؾ"  شمقاضع سمال شمدقمك اًمتك اًمٙماشمب, اعمجٝمقًمة اًمرائٕمة احلب ىمّمٞمدة ,اًم٘مّمٞمدة

 اًمّمٖمػم اًمٙمتاب هذا إن]ن اًمٙماشمب هق ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم أظمٓمػم يٜمٗمك ي٘مٞمٜمًا  يمالم اًمؽمَجة اًمٞمسققمٞمةوضماء رم  

 اًمٕمٝمد ذم اًمٖمزًمٞمة اًم٘مّمٞمدة ُمٕمٜمك ومام اعم٘مدس اًمٙمتاب ٟمّمقص ذم قمٚمٞمٝما اعمتٜمازع اعمسائؾ أؿمد ُمـ ُمس٠مخة يِمٙمؾ

 ذم إوٓد إٟمجاب وٓ اهلل يذيمر وٓ اًمٓمبٞمٕمل لاجلام قمكم إٓ  يتقىمػ ٓ ومٝمق همراُمل ـماسمع هذا ومٚمٚمٙمتاب ؟ اًم٘مديؿ

 فأخٗم اًمذي ُمـ ًمتٗمسػمه ُمٗمتاح أي ومٞمف ٟمجد ومال ذًمؽ وُمع ؾمٓمقريةأ ذيمريات ومٞمف سمؾ ٓ ومٚمسٓملم ضمٖمراومٞمة إزم إؿمارات

 ُمٙماٟمف إيمتسب ومٙمٞمػ  ُمّمادومة إٓ يٙمـ مل اعم٘مدؾمة اًمٙمتب ىماٟمقن رم وضمقده أن صح وإذا أٌخػ وحاذا شماريخ أي وذم

ره ُمع اًمتحديد قمسػم فشمرشمٞمب إن ؟  ٓطمؼ وىمت ذم اًمٞمٝمقدي اًمٗمّمح رشمبة ذم دوره وضمد إٟمف طمتك  ٔيات شمٙمرا

 (9)[وُمقاىمػ وصقر وُمقاضٞمع

 جامأ إمم قمٝمدها يرىمك ىمد ىمديٛمة  قمٜماس قمغم إناؿمٞمد ٟمِمٞمد حيتقى وم٘مد]ضماء أجْما رم اًمؽمَجة أشمك 

ئٞمؾإ وُمـ اعمديٜمة, وُمـ اًمريػ ُمـ صٚمٝماأ ضمداً  وخمتٚمٗمة( 11_3/6)ؾمٚمٞمامن  ُمـ وًمٙمـ هيقذا وُمـ اًمِمامل رسا

 (10)[ ؾمٚمٞمامن إمم ؿمٞمد إنا ٟمِمٞمد ٟمسب ًم٘مد ؾمٚمٞمامن ًمٞمس ُم١مًمٗمٝما نأ اًمقاضح

 – أجْماً  اعمسٞمحٞملم قمٜمد يمام – اًمٞمٝمقد قمٜمد ىمديؿ شم٘مٚمٞمد هٜماك:  اًمٙماشمب]واًمٗمْمائح اعمسٞمحٞمة  دائرة اعمٕمارف اًمٙمتاسمٞمة 

 هذا يٙمقن أن ويٛمٙمـ. إول اًمٕمدد رم ضماء ُما إمم يستٜمد اًمرأي وهذا داود سمـ ؾمٚمٞمامن اعمٚمؽ هق اًمسٗمر هذا يماشمب أن

 , خمتٚمٗمة سمٛمٗماهٞمؿ شمؽمضمؿ أن يٛمٙمـ – إصٚمٞمة اًمٚمٖمة رم – اًمٕمبارة ومٝمذه , سمف اجلزم يٛمٙمـ ٓ وًمٙمـ , صحٞمحاً  اًمرأي

 أنف أو , ؾمٚمٞمامن أضمؾ ُمـ ظمّمٞمّماً  يُمتب اًمٜمِمٞمد أن أو , اًمٙماشمب هق ؾمٚمٞمامن سم٠من شُمٗمرس أن يٛمٙمـ ًمسٚمٞمامن اًمذي ومٕمبارة

 (11) [أجْماً  اًم٘مٓمع يٛمٙمـ ومال , سم٠مُمره ُم٘مٓمقع همػم اًمٙماشمب يمان ُمتك:  يمتاسمتف شماريخ  قمٜمف يُمتب

                                                           

 5, ٟمِمٞمد إناؿمٞمد , ُمـ ؾمٚمسٚمة دراؾمات ذم اًمٙمتاب اعم٘مدس, دار اعمنمق سمػموت صـَُماري سمٚمتٞمٞمف 8

 1378,  ُمدظمؾ ٟمِمٞمد إناؿمٞمد, دار اعمنمق سمػموت,صـاًمؽمَجة اًمٞمسققمة  9

 اعمرضمع اًمساسمؼ 10

 . 61صـ  اجلزء اًمثاُمـ, دائرة اعمٕمارف اًمٙمتاسمٞمة طمرف اًمٜمقن يمٚمٛمة ) ٟمِمٞمد إنِماد ( قمٚمامء اعمسٞمحٞمةٟمخبة ُمـ   11
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ثري   (5) ٟمِمٞمد إنِماد سملم جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب وإسماطمٞمة اًمسٗمر  أبق قمامر ٕا
 

    www.nottansser2.wordpress.com  ُمدوٟمة هداية احلٞمارى    

 قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن ؾمٞمدٟما أن( اًمٞمٝمقدية اٟمسٞمٙمٚمقسمٞمديا)  قؾمققمةاعمذا اًمٙماشمب ًمٞمس ؾمٚمٞمامن يمام شمزقمؿ اًمٙمٜمٞمسة سمؾ ضماء رم إ

 ُمـ أصدق هؿ ُمـ هٜماك ومٝمؾ … اًمبٕمض يدقمل يمام اإلـمالق قمغم ناؿمٞمدإ ٟمِمٞمد ؾمٗمر يماشمب هق ًمٞمس اًمسالم

  ٟمِماد؟اإل ٟمِمٞمد ؾمٗمر وأصحاب اًم٘مديؿ اًمٕمٝمد أصحاب اًمٞمٝمقد

 أقمؽمضات اًمٜمّمارى طمقل جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب واًمرد قمٚمٞمف 

 ٟمَِِمٞمدُ 1:1]اًمٗماٟمدايؽ شمرَجة :إول ُمـ  اًمسٗمرٙماشمب إٓ اًمٕمدد يقضمد دًمٞمؾ واطمد  قمٜمد اًمٜمّمارى قمغم اًم ٓ

 [ًمُِسٚمَٞماَْمنَ  اًّمِذي إَنَاؿِمٞمدِ 

 [לׁשלמה׃ אׁשר הׁשירים ׁשיר]اًمٜمص اًمٕمؼمى ًمٚمٕمدد ي٘مقل 

 [ًمسٚمٞمامن إناؿمٞمد ٟمِمٞمد هذااحلٞماة]شمرَجة 

 [ًمسٚمٞمامن إناؿمٞمد ٟمِمٞمداعمِمؽميمة/إظمبار اًمسارة]شمرَجة 

 [ًمسٚمٞمامن إناؿمٞمد ٟمِمٞمد. اًمٞمسققمٞمة] شمرَجة

 1811(12) سم٢مٟمٙمٚمؽما  ٟمٞمقيماؾمؾ شمرَجةؿمئ همريب إن  هٜماكًمٙمـ  شم٘مريبا اًمٜمص صماسمت رم َجٞمع اعمخٓمقـمات ًمٚمسٗمر  

ٟماً شمرَجة رضمارد واـمس  ٙمتاب اعم٘مدس حتذف اًمٜمص ويمذًمؽٚمًم , ٓ ٓ شمْمع اًمٕمدد ضٛمـ اًمسٗمر سمؾ شمْمٕمف  قمٜمقا

ُمؽمَجك اًمؽمَجة يماٟمقا ٓ يٕمت٘مدون  أن ن أٙمـ ٛمهؾ ُمـ اعم 1811يقضمد قمٜمدى شمٗمسػم قمغم  طمذف اًمٜمص ُمـ شمرَجة

اهلل أقمٚمؿ ًمٞمس قمٜمدى شمٗمسػم إٓ هذا أرضمق ُمـ إصدىماء اًمٜمّمارى شمٗمسػم طمذف اًمٜمص ُمـ  ؟ؾمٚمٞمامن هق اًمٙماشمب

 هذه اًمؽمَجة اًم٘مديٛمة!

                                                           

هل ُم٠مظمقذة قمـ ـمبٕمة ًمٜمدن ُمتٕمددة اًمٚمٖمات ُمع سمٕمض اًمتٕمديالت اًمتل ىمام هبا ضمقزيػ يمارٓيؾ وهٜمري  ٟمٞمق يماؾمؾشمرَجة   12

ومقرد دون ذح أو ُمالطمٔمات , وقمٜمٞمت سمٓمباقمة هذا اًمٙمتاب اعم٘مدس اًمسٞمدة ؾمارة هقدضمسقن , وًمٕمؾ هذا هق أول يمتاب 

يِمٛمؾ إؾمٗمار اًمتل شم٘مبٚمٝما يمٚمٝما اًمٙمٜمائس . ) ُم٘مدس سماًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة يٓمبع ُمٜمٗمّمال دون فمٝمقر ًمٖمة أظمرى ُمٕمف ودون شمٕمٚمٞم٘مات و

 ( 111صـ قمـ يمتاب شم٘مديؿ اًمٙمتاب اعم٘مدس ًمٚم٘ماريء اًمٕمريب , سم٘مٚمؿ اًمديمتقر اًم٘مس قمبداعمسٞمح إؾمٓمٗماٟمقس , سمتٍمف سمسٞمط
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ثري   (6) ٟمِمٞمد إنِماد سملم جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب وإسماطمٞمة اًمسٗمر  أبق قمامر ٕا
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ن اًمٙماشمب هق ؾمٚمٞمامن؟؟ وُماذا ىمال قمٚمامء اعمسٞمحٞمة رم اًمٜمص ؟؟ وهؾ أواًمس١مال هٜما هؾ هذا اًمٜمص  دًمٞمؾ قمغم       

دُمة          هق دًمٞمؾ ىماـمع قمغم اًمٙماشمب يمام ىمال أطمدهؿ؟؟ يمؾ هذه إؾمئٚمة ؾمٜمجٞمب قمٜمٝما رم اًمسٓمقر اًم٘ما ومٕمال

ن يماشمبف إن اًمذيـ هياَجقن ؾمٗمر اًمٜمِمٞمد ي٘مقًمقن إ قمـ اًمٙمتاب اعم٘مدس  لمومٕماُمد ؿنٗمسٝمقا أي٘مقل أطمد اًمذيـ ٟمّمب

 ٟمِماد اًمذى ًمسٚمٞمامن! ي٘مقل ٟمِمٞمد اإل جمٝمقل هقومٕمال مل ي٘مرأ اًمٜمِمٞمد واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن أول قمدد رم اًمٜمِمٞمد

 ومل شم٘مرأ أىمقال قمٚمامئؽ رم اًمٜمص! اً ىمٚمت طمرضشمؽ مل شمٗمٝمؿ اًمٜمص ضمٞمد   

 قمغم اًمٙماشمب 1:1قمٚمامء اعمسٞمحٞمة ي٘مقًمقن ٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل سمـ ٟمِمٞمد! 

ٙماشمب هق ؾمٚمٞمامن وٟم٠مظمذ أُمثٚمة اًمن أن اًمٜمص رم اًمٚمٖمات إصٚمٞمة ٓ يٛمٙمـ ان ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف  أيٜم٘مؾ ًمٜما قمٚمامء اعمسٞمحٞمة  

 , صحٞمحاً  اًمرأي هذا يٙمقن أن ويٛمٙمـ. إول اًمٕمدد رم ضماء ُما]:أشمك دائرة اعمٕمارف اًمٙمتاسمٞمة ضماء رم  .قمغم هذا 

 اًمذي خمتٚمٗمة,ومٕمبارة سمٛمٗماهٞمؿ شمؽمضمؿ أن يٛمٙمـ – إصٚمٞمة اًمٚمٖمة رم – اًمٕمبارة ومٝمذه , سمف اجلزم يٛمٙمـ ٓ وًمٙمـ

 يُمتب أنف أو , ؾمٚمٞمامن أضمؾ ُمـ ظمّمٞمّماً  يُمتب اًمٜمِمٞمد أن أو اًمٙماشمب, هق ؾمٚمٞمامن سم٠من شُمٗمرس أن يٛمٙمـ ًمسٚمٞمامن

 ومال يٛمٙمـ اجلزم سماًمٙماشمب ُمـ ظمالل اًمٜمص ( 13)[قمٜمف

ىمد يٕمٜمك هذا اًمٕمٜمقان أن اًمٙماشمب ٟمِماد اًمذى ًمسٚمٞمامن  ٟمِمٞمد اإل] اعمرؿمد إزم اًمٙمتاب اعم٘مدس وضماء أجْمًا رم يمتاب    

ا يَمَتَب اًمٜمِمٞمد  ُم اً ن  ؿمخّمأسملم  يمتاسمة ؾمٚمٞمامن و  وؿمتان  (14)[ُمٙمتقب قمٜمف ن اًمٜمِمٞمد ُمقضمف إًمٞمف أوأوأهق ؾمٚمٞمامن 

 هدية ًمسٚمٞمامن!!

 اًمذى آٟماؿمٞمد ٟمِمٞمد" آول اًمٕمدد شمٗمسػم رم اعمٗمرسون وخيتٚمػ]" ٟمقن طمرف" اعم٘مدس اًمٙمتاب ىماُمقسورم  

 قمـ يمتب اًمسٗمر نأ يٕمٜمك نأ آظمرون وي٘مقل اًمسٗمر هذا يماشمب هق ؾمٚمٞمامن نأ يٕمٜمك هذا نإ سمٕمْمٝمؿ وم٘مقل" ًمسٚمٞمامن

 خيتٚمػ اعمٗمرسون  وأدقمٞماء اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن شمٕمٜمك أن اًمٙماشمب ؾمٚمٞمامن! (15)[ؾمٚمٞمامن

                                                           

 . 61طمرف اًمٜمقن يمٚمٛمة ) ٟمِمٞمد إنِماد ( اجلزء اًمثاُمـ صـ  , دائرة اعمٕمارف اًمٙمتاسمٞمةقمٚمامء اعمسٞمحٞمةٟمخبة ُمـ  13

 367جمٚمس يمٜمائس اًمنمق إوؾمط صـ -َجٕمٞمة اًمٙمتاب اعم٘مدس  - اعمرؿمد إزم اًمٙمتاب اعم٘مدس 14

15
 "طمرف ٟمقن" 970صـ ,ُمٙمتبة اًمٕمائٚمة ,ىماُمقس اًمٙمتاب اعم٘مدس 
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ثري   (7) ٟمِمٞمد إنِماد سملم جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب وإسماطمٞمة اًمسٗمر  أبق قمامر ٕا
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هٜماك ؾمبع إؿمارات إزم ؾمٞمٚمامن رم اًمسٗمر,ويمان ] ؾمٗمارأُمدظمؾ إمم اًمٙمتا ب اعم٘مدس حتٚمٞمؾ يمتاب   ي٘مقل ُم١مًمٗمك 

شمٕمٜمك أن اًمٜمِمٞمد يمان ٕ ضمؾ أو سمقاؾمٓمة وأية إومم رم اًمسٗمر يٛمٙمـ أن يٜمٔمر إًمٞمف شم٘مٚمٞمديا قمغم أنف هق اًمٙماشمب 

                                      ٙماشمب هق ؾمٚمٞمامن ! ىمٚمت   ُمازًمٜما رم ٟم٘مؾ أىمقال اًمٕمٚمامء رم اًمٕمدد ي٘مقل اًمن إهؾ  ُمازل أطمد ي٘مقل  (16)[ؾمٚمٞمامن

 رم ورد ُما قمغم ٟمٗمسف, ؾمٚمٞمامن امم سمؾ احلٙمٞمؿ, ؾمٚمٞمامن زُمـ امم احاىض رم اًمسٗمر هذا  ٟمسب] اًمديمتقر يقطمٜما ىمٛمػم

 اًمٗمارؾمك اًمٕمٝمد امم شمٕمقد ُمت٠مظمرة ًمٖمة يتبلم إصٚمٞمة اًمٕمؼمية ًمٖمتف رم اًمسٗمر يٓماًمع ُمـ وًمٙمـ اًمٜمِمٞمد ُمـ إومم أية

 داود سمـ ؾمٚمٞمامن أن طملم رم( اعمٞمالد ىمبؾ اًمثاًمث اًم٘مرن امم)اًمٞمقٟماين اًمٕمٝمد امم سمؾ( اعمٞمالد ىمبؾ اخلاُمس اًم٘مرن امم)

ئٞمؾ قمغم ُمٚمؽ  (17)[(932_-972)ٞمالداعم ىمبؾ اًمٕماذ اًم٘مرن رم ارسا

رد رم ٟمِمٞمد شمٕمٚمٞم٘مًا قمغم اًمٜمصا احلاض ٜماًمٕمٝمد اًم٘مديؿ إمم زُماٟمشمٕمٚمٞمؼ هاُمِمك رم يمتاب  طمتك ضماء   ةٟمسب 1:1اًمقا

  !!!(18)ظمٞماًمٞمة

وًمٙمـ   ]  ومالطمقن وهؿ ؿمقٟمؿ أهؾ ُمـ ومتاة أطمب أن يٙمقن ؾمٚمٞمامن اعمحتٛمؾ ُمـ ًمٞمس ُمارش وًمٞمؿ  ي٘مقل اًم٘مس 

ًمسٚمٞمامن اًمرأي ُمبٜمل   قمغم ُمْمٛمقن ٓ وهذا أنف اًمٜمِمٞمد اعمٕمروف سماؾمؿ ؾمٚمٞمامن.ُمـ اعمحتٛمؾ أن ُمٕمٜمك اًم٘مقل يٗمٞمد 

شماريخ طمٞماة ؾمٚمٞمامن  (3:6همائب )  -وقمدم اعمقاوم٘مة حا ٟمٕمرومف قمـ  ( 12و  8: 11و  11)اًمسٗمر يمذيمر ؾمٚمٞمامن يم٠منف

ريف صمؿ وضع ًمٞمس ُمـ اعمحتٛمؾ أنف أطمب ومتاة ُمـ أهؾ ؿمقٟمؿ وهؿ وم٢مٟمف  ومالطمقن ورقماة وـمٚمبٝما أن شمٙمقن إطمدى رسا

  (19)[.ٟمٗمسف حا رومْمتف ومؽميمٝما إلرادهتا

قمغم ًمٖمة اًمسٗمر ]  ُمارش وًمٞمؿ  اًم٘مس .جام ؾمٚمٞمامنأوي٘مقل أجْما اًمٚمٖمة اعمستخدُمف رم اًمسٗمر ًمٞمست اًمٚمٖمة اعمٕمروومة 

 يم٠مؾمٗمار قمزرا وٟمحٛمٞما وأؾمتػمٕهنا ًمٞمست اًمٚمٖمة اعمٕمروومة ذم زُمان ؾمٚمٞمامن سمؾ اعمٕمروومة ذم زُمان ُمٚمقك ومارس 

ذم  اًمذي ِل( ذم قمٜمقان اًمسٗمر وأُما اًمٙمٚمٛمة اًمٕمؼماٟمٞمة اذ) ( قمغم اؾمتٕمامل3واجلاُمٕمة وسمٕمض إؾمٗمار اًمٖمػم اًم٘ماٟمقٟمٞمة ) 

                                                           

 224صـ ,دار اًمث٘ماومة, ؾمٗمارأُمدظمؾ إمم اًمٙمتا ب اعم٘مدس حتٚمٞمؾ  ,ُم١مًمٗملمقمدة   16

 8ٟمِمٞمد آٟمِماد أَجؾ ٟمِمٞمد رم اًمٙمقن صـ  ,يقطمٜما ىمٛمػم17

 962اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ إمم زُماٟمٜما احلاض, دار اعمنمق, صـ  ,ُم١مًمٗملمقمدة 18

   2اًمّسٜمـ اًم٘مقيؿ ذم شمٗمسػم أؾمٗمار اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ: ذح ؾمٗمر ٟمِمٞمد إنِماد صـ  19
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ٟمٞمة اًمباىمل ُمـ اًمسٗمر ومال يرد إٓ اظمتّمار اًمٙمٚمٛمة أي طمرف اًمِملم وم٘مط وهق يدل قمغم اعم١مًمػ ش اذ( ٓ  اًمٙمٚمٛمة اًمٕمؼما

ومٞمُٔمـ أن اًمٕمٜمقان ًمٞمس ُمـ اًمسٗمر أصالً سمؾ ُمـ يماشمب آظمر ذم ضمٞمؾ  فوضع اًمٙمتاب إليمراُمذاشمف أو قمغم اًمذي 

 (20)[ُمت٠مظمر

أُما وٓ ٟمِمؽ رم أن ؾمٚمٞمامن احلٙمٞمؿ هقاًمٙماشمب)!!( هلذا اًمسٗمر,  ] يماُمؾ ضمقرضمك وهٞمب ي٘مقل أؾمتاذ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ 

سمٜمسخف , وٟمخص سماًمذيمر ُمٜمٝمؿ قمزرا  ُما يبدو ومٞمف ُمـ أخٗماظ همػم قمؼمية, ومٞمٛمٙمـ ٟمسبتٝما إمم واطمد أويمثػم ممـ اهتؿ

( إمم قمٍم هريماٟمس 14_8:8)اًمٙماشمب يمام ذهب اًمبٕمض إمم اطمتامل ٟمسبف اجلزء إظمػم ُمـ إصحاح اًمثاُمـ

 ُمـ هق اًمٙماشمب سماًمْمبط ؾمٚمٞمامن أم قمزرا ؟؟ (21)[ق م 105_ 135اعمٙماسمك اًمذى فمٝمر سملم ؾمٜمتك 

ٙمـ رم ٛمقمٚمٞمف وهٜما ي٘مقل ؾمائؾ  هؾ ُمـ اعم ًم٘مد شمبلم ًمٙمؾ سماطمث ًمٚمحؼ أن اًمٙماشمب جمٝمقل وٓ يقضمد دًمٞمؾ 

ء  ؾمٚمٞمامن أو همػمه؟؟   اإلضماسمة ُمـ يماشمب ُمدظمؾ إمم اًمٙم  اعم٘مدس تاباعمست٘مبؾ ٟمٕمرف ُمـ هق اًمٙماشمب ؟؟ ؾمقا

 ٟمِماد!ُمـ اعمستحٞمؾ ُمٕمرومة يماشمب ؾمٗمر ٟمِمٞمد اإل 

  ؾمٗمارأُمدظمؾ إمم اًمٙمتا ب اعم٘مدس حتٚمٞمؾ   ومْماًل قمغم ُماذيمرٟما   ُمـ أدًمة  قمغم جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب ي١ميمد ُم١مًمٗمق يمتاب  

ًٓ وي١مُمـ سمف ُماليلم ُمـ اًمٜمّمارى هٜماك ؾمبع ] أنف ُمـ اعمستحٞمؾ ُمٕمرومة اًمٙماشمب احل٘مٞم٘مك ًمٚمسٗمر اًمذى ؾمٞمٔمؾ جمٝمق

إؿمارات إزم ؾمٞمٚمامن رم اًمسٗمر,ويمان يٜمٔمر إًمٞمف شم٘مٚمٞمديا قمغم أنف هق اًمٙماشمب وأية إومم رم اًمسٗمر يٛمٙمـ أن شمٕمٜمك أن 

وقمٚمٞمف وم٢مٟمف ُمـ اًمٜمِمٞمد يمان ٕ ضمؾ أو سمقاؾمٓمة ؾمٚمٞمامن وسمخالف ورود اؾمؿ ؾمٚمٞمامن ٓشمقضمد أي ظمٚمٗمٞمة شمارخيٞمة 

اع شماريخ يمتاسمتف ضمتاسمتف قمغم أنف ٓ يقضمد رم اًمسٗمر ُما يٛمٜمع ُمـ إراعمستحٞمؾ اًمت٠ميمد متاُما ُمـ يماشمب اًمسٗمر أوشماريخ يم

قمـ يماشمبف ومٛمٕمٔمؿ  اً ئٞمرم احل٘مٞم٘مة ًمٞمس هق اًمسٗمر اًمقطمٞمد اًمذى ٓ شمٕمرف اًمٙمٜمٞمسة ؿم (22)[إمم زُمـ طمٙمؿ ؾمٚمٞمامن

وضع هذا اًمسٗمر اعمخزى رم يمتاهبا قمغم شمٍم اًمٙمٜمٞمسة   , ٓ أدرى حاذااًمٙماشمب ةأؾمٗمار اًمٙمتاب اعم٘مدس جمٝمقًم

 ؟!!! أطمد إنبٞماءامموشمٜمسبف 

                                                           

 اعمرضمع اًمساسمؼ 20

   244صـ   ,يمٚمػميٙمٞمة اإل اًمٙمٚمٞمة ,ُم٘مدُمات اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ,يماُمؾ ضمقرضمك وهٞمب 21

 224اًمث٘ماومة, صـُمدظمؾ إمم اًمٙمتاب اعم٘مدس حتٚمٞمؾ أؾمٗمار, دار  22
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  ؾمٚمٞمامن رم  اًمٙمتاب اعم٘مدس يماومر وقماسمد أوصمان!! 

اإلؾمالم سمرئ ُمـ هذا اًمبٝمتان  ؾمٞمدٟما ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم  ٟمبك يمريؿ, شمٕمجب قمٜمدُما شمرى  قمغم صٗمحات  أوًٓ 

 آظمر ذم إرشمدؾمٚمٞمامن هق ؾمٚمٞمامن . اًمسٗمر قمٜمدهؿ يمام يزقمٛمقن هذا ألنبٞماء وأن يماشمبًم اإلؾماءةاًمٙمتاب اعم٘مدس 

َويَماَن ذِم َزَُماِن ؿَمٞمُْخقظَمةِ 4] 4: 11   إول اعمٚمقك ؾمٗمر ذم يمام هلا اعمٕماسمد وسمٜمك إصٜمام وقمبد قمٛمره

فِ  ؾُمٚمَٞماَْمَن أَنّ  ـْ ىمَٚمْبُُف يَماُِمالً َُمَع اًمّرِب إهَِلِ ـَ ىمَٚمْبَُف َوَراَء آخَِٝمٍة أظُْمَرى, َومَلْ َيُٙم وذيمر اًمٙمتاب  [ يَمَ٘مٚمِْب َداُوَد أَبِٞمفِ  ٟمَِساَءُه أََُمٚمْ

 اًمّّمٞمُْدوٟمِٞملِمَ  إهَِلَةِ  قَمِْمتُقَرَث  َوَراءَ  ؾُمٚمَٞماَْمنُ  ومََذَهَب ]5:11أجْما أنف قمٛمؾ اًمنم رم قملم اًمرب وذهب وراء آخٝمة أظمرى 

ْ اًمّرِب  قَمٞمْٜمَِل  ذِم  اًمنّمّ  ؾُمٚمَٞماَْمنُ  َوقَمِٛمَؾ  ,. اًْمَٕمُٛمقٟمِٞملِمَ  ِرضْمسِ  َوَُمٚمُْٙمقمَ  طمتك همْمب  [.أَبِٞمفِ  يَمَداُودَ  مَتَاُماً  اًمّرّب  َيتْبَعِ  َومَل

ـِ  َُماَل  ىمَٚمْبَفُ  َٕنّ  ؾُمٚمَٞماَْمنَ  قَمغَم  اًمّرُب  ومََٖمِْمَب  ]9:11قمٚمٞمف اًمرب وأوصاه  ٓ يتبع آخٝمة أظمرى  ئِٞمَؾ  إهَِلِ  اًمّرِب  قَم ا  إرِْسَ

َءى اًّمِذي , ًَمفُ  شَمَرا ؾمٚمٞمامن مل يٜمٗمذ أُمر اًمرب  أن وًمٙمـ اًمٖمريب [.أظُْمَرى آخَِٝمةً  َيتّبِعَ  َٓ  أَنْ  إَُْمرِ  َهَذا ذِم  َوأَْوَصاهُ  َُمّرشَملْمِ

ـْ : ًٓمُِسٚمَٞماَْمنَ  اًمّرُب  ومََ٘ماَل . اًمّرُب  سمِفِ  َأْوَص  َُما حَيَْٗمظْ  ومَٚمَؿْ  ]11:11ومل حيٗمظ اًمٕمٝمد! ْ  قِمٜمَْدَك, َذًمَِؽ  أَنّ  أضَْمؾِ  ُِم  حَتَْٗمظْ  َومَل

ـْ : ًٓمُِسٚمَٞماَْمنَ  اًمّرُب  ومََ٘ماَل ]ُمٚمٙمف ىمبف اًمرب سمتٛمزيؼاومٕم [هِبَا أَْوَصٞمْتَُؽ  اًّمتِل َووَمَرائِِضَ  قَمْٝمِدي ْ  قِمٜمَْدَك, َذًمَِؽ  أَنّ  أضَْمؾِ  ُِم  َومَل

 ذِم  َذًمَِؽ  أوَمَْٕمُؾ  َٓ  إيِِن  إِّٓ . ًمَِٕمبِْدكَ  َوأُقْمٓمِٞمَٝما مَتِْزي٘ماً  قَمٜمَْؽ  اعْمَْٛمٚمََٙمةَ  أَُُمِزُق  وم٢َميِِن  هِبَا, َأْوَصٞمْتَُؽ  اًّمتِل َوومََرائِِضَ  قَمْٝمِدي حَتَْٗمظْ 

ـْ  أَجّاُِمَؽ, ـْ  سَمْؾ  ,َأبِٞمَؽ  َداُودَ  أضَْمؾِ  ُِم  َواطِمداً  ؾِمبْٓماً  أقُْمٓمِل سَمْؾ  يُمٚمَّٝما, اعْمَْٛمٚمََٙمةَ  ُِمٜمَْؽ  أَُُمِزُق  َٓ  أَيِن  قَمغَم . أَُُمِزىمَُٝما اسْمٜمَِؽ  َيدِ  ُِم

سْمٜمَِؽ, هُتَا اًّمتِل أُوُرؿَمٚمِٞمؿَ  َوٕضَْمؾِ  قَمبِْدي, َداُودَ  ٕضَْمؾِ  ِٓ  يٜمسبٟمِماد اًمذى هؾ هذا هق يماشمب ؾمٗمر ٟمِمٞمد اإل [شاظْمؽَمْ

 قماحاً  طمٙمٞمامً  يمان سم٠منف قمديدة آياٍت  ذم؟ قماسمد أوصمان؟ صمؿ ؿمتان سملم اًمٙمتاب اعم٘مدس واًم٘مرآن ًم٘مد ضماء ؾمٚمٞمامنإمم 

 طُمْٙمامً  آشَمٞمْٜمَا َويُماًل  ؾُمٚمَٞماَْمنَ  ومََٗمّٝمْٛمٜمَاَها﴿ظمرىأ آية ذم وورد﴾ قِمٚمْاًم  َوؾُمٚمَٞماَْمنَ  َداُوودَ  آشَمٞمْٜمَا َوًَمَ٘مدْ ﴿:شمٕمامم ىمال

 ﴾َوؾُمٚمَٞماَْمنَ  َداُوودَ  ُذِرّيتِفِ  َوُِمـ ىمَبُْؾ  ُِمـ َهَدْيٜمَا َوُٟمقطًما:﴿شمٕمامم وىمال﴾َوقِمٚمْاًم 
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 ؿمٞمخقظمة زُمان رم]ىمٛمة آٟمحٓماط اجلسدى واًمٕم٘مغم! خقظمة ٞمي٘مقل ًم٘مد سمٚمغ ؾمٚمٞمامن رم اًمِم ُمارش وًمٞمؿ اًم٘مس

 ويمان وًمٙمٜمة ؾمٜمة مخسلم يتجاوز مل اعمذيمقر اًمقىمت رم ورسمام. ؾمٜمة 60ٟمحق اًمٕمٛمر ُمـ ًمف يمان ُمات طمٞمٜمام( 4ع)ؾمٚمٞمامن

 اجلسدى ٟمحٓماطاإل درضمة إمم وصؾ ىمد يمان ورسمام,  اجلسدية اخلػمات َجٞمع ُمـ ؿمبع ىمد نفٕ ؿمٞمخاً 

   هذه هك صٗمات يماشمب اًمسٗمر!(23)[واًمٕم٘مغم

 اؾمتخدم ورسمام احلٙمٛمف, اهلل أقمٓماه ًم٘مد]ي٘مقل  شمٍمف ؾمٚمٞمامن آظمر طمٞماشمة سمحامىمة !  ضمرضمس ٟمجٞمب ًمألرؿمٞمديايمقنا

 رم نفٕ اًمروطمك فٟمٗمٕم رم دائام احلٙمٛمة يستخدم مل ًمألؾمػ وًمٙمٜمف اًم٘مْمايا, رم واحلٙمؿ اعمِمايمؾ سمٕمض طمؾ رم طمٙمٛمتف

 (24)[ضماهؾ إٟمسان يم٠مى اىمةمحو وسمٓمش طمٙمٛمة سمدون شمٍمف أجاُمف آظمر

 يسقع ٟمسب ذم أجْماً  وهق يزقمٛمقن يمام زٟما سمـ وهق يمٗمر ؾمٚمٞمامن

 ؾمٚمٞمامن اؾمٛمف ومدقما اسمٜما ومقًمدت ُمٕمٝما واضٓمجع اًمٞمٝما ودظمؾ اُمرأتف سمِمبع داود وقمّزى ]:24قمدد 12 صٛمقائٞمؾ2

 [ اطمبف واًمرب

شمٗمسػم  .ويٜم٘مؾ يمالُمف سمتٍمف    ويّمػ طمال ؾمٚمٞمامن رم شمٗمسػمه ًمسٗمر اعمٚمقك اًم٘مٛمص شمارس يٕم٘مقب ُمٚمٓمك ي٘مقل 

 سمٕمض ...ؿمٕمر,ؾمٚمٞمامن ؿمخّمٞمّة اٟمحدار ىمّّمة وهل ًمٚمٖماية, ُم١معمة ىمّّمة اعم٘مّدس اًمٙمتاب ًمٜما ي٘مِدم]  11اإلصحاح

 ذم قماعمٞمّة ؿمٝمرة ويٜمال اهلل, ممٚمٙمة حلساب ؿمٕمبف ـماىمات يٙمِرس ُمٚمؽ ُمـ وُمتٓمِرف ظمٓمػم حتُقل وضمقد اًمدارؾملم

 (25)[ًمألوصمان ويتٕمبّد ؿمباسمٞمّة, ضمسدّية ؿمٝمقات ذم يٖمرق ُمٚمؽ إمم واًمت٘مقى, احلٙمٛمة

 اًمتٛمتُع سمٕمد ًمٚمس٘مقط ظمٓمػمٍ  يمٛمثالٍ  ؾمٚمٞمامن ؿمخّمٞمّة اعم٘مّدس اًمٙمتاب ًمٜما ىمّدم هٙمذاوي٘مقل أجْماً  رم ٟمٗمس اًمّمٗمحة] 

 أن إُمثال ؾمٗمر ذم ًمٜما ومسّجؾ ,سماًمقصمٜمٞمّات آرشمباط ظمٓمقرة سمٜمٗمسف ؾمٚمٞمامن عمس وىمد! وقمٔمٛمةٍ  وجمدٍ  ؾماموّية سمحٙمٛمةٍ 

 [ ضمرطمك يمثػميـ ـمرطمت اًمٜمساء حمبّة

                                                           

 40ـ صـ 1اًمّسٜمـ اًم٘مقيؿ ذم شمٗمسػم أؾمٗمار اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ: ذح ؾمٗمر اعمٚمقك ـ ,ُمارش وًمٞمؿ23   

  140ـ  ـمـ ُمدارس إطمد,صـ1شمٗمسػم ؾمٗمر اعمٚمقك ـ, إرؿمٞمديايمقن ٟمجٞمب ضمرضمس 24

 115ـ يمٜمٞمسة ُمار ضمرضمس سماؾمبقرشمٜمج صـ1ُمـ شمٗمسػم وشم٠مُمالت, ُمٚمقك ـ ,اًم٘مٛمص شمادرس يٕم٘مقب  25
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 ومٙمٞمػ زٟما وسمـ يماومر رضمؾ وهق رؾمقل وٓ سمٜمبل ًمٞمس يمان إن ىمّمدأ ؟ اعم٘مدس اًمٙمتاب ذم ؾمٚمٞمامن يٙمتب حاذا

 ؟ اهلل وطمل هق اعم٘مدس اًمٙمتاب أن وشمدقمقن ؟ واًمٜمِمٞمد ؾمٚمٞمامن يم٠مُمثال اعم٘مدس اًمٙمتاب ذم يماُمٚمة اً أؾمٗمار يٙمتب

 ًمرضمؾ يقطمل اهلل ومٝمؾ,  اهلل ُمـ وطمل أنف قمغم اعم٘مدس اًمٙمتاب ذم اًمٜماس ووضٕمف اإلٟمِماد ٟمِمٞمد يمتب ؾمٚمٞمامن

 ؟ شمزقمٛمقن يمام زٟما سمـ ًمرضمؾ يقطمل اهلل هؾ ؟ ًمألوصمان ؾماضمد يماومر ًمرضمؾ يقطمل اهلل هؾ ؟ رؾمقل وٓ سمٜمبل ًمٞمس

 سمف اًمرب ًمف أوطمك ُما ًمؽ ٟم٘مؾ أنف شمثؼ يمٞمػ اًمقصمـ قماسمد اًمٙماومر اًمرضمؾ هذا أن شمثؼ ومٙمٞمػ طمدث هذا أن وًمٜمٗمرض

 ؟ جُمٞمب ُمـ هؾ ؟ ٟم٘مّمان أو زيادة أو حتريػ دون سم٠مُماٟمة

ظمالصة ُمبحث اًمٙماشمب 

تحٞمؾ ُمٕمرومتف  أُما ٟمص اًمٜمِمٞمد أى ؿمئ قمٜمف سمؾ ُمـ اعمس ٓو هق  ل اهلقية ٓ ٟمٕمرف ُمـهناية إُمر اًمٙماشمب جمٝمق       

ذا إ يبدوًمؽ اعمسٞمحل سمٜمقع ُمـ اًمذيماء ًمٞمس دًمٞمؾ ٟمستٓمٞمع ٟمجزم سمف قمغم ُمـ هق اًمٙماشمب, ورم أُمر اًمٙماشمب  1:1

ـمالىمًا ُمع يمؾ هذه إدًمة اًمساسم٘مة  هٙمذا إىمٚمت ًمف أن اًمٙماشمب جمٝمقل يٓمرح قمٚمٞمؽ قمدة أؾمئٚمة ٓ شمبدو ُمٜمٓم٘مٞمة 

ُمـ هق  ذاً إرضشمؽ سمت٘مقل يماشمب اًمسٗمر ًمٞمس ؾمٚمٞمامن أو جمٝمقل طم.!ن سمتٛمحص ءوّمارى اًمذيـ ٓ ي٘مرُمـ اًمٜم شمٕمقدٟما

شم٘مدم اًمٙمٜمٞمسة  دًمٞمؾ يماُمؾ  أن أوًٓ هذا ؾم١مال  يقضمف إمم اًم٘مساوؾمة وًمٞمس مم  ُمـ اعمٗمروضاًمٙماشمب احل٘مٞم٘مك؟؟  

يَمَتب اًمٜمِمٞمد وىمدُمف هدية ًمسٚمٞمامن وهذا ئمٝمر  رم ُم٘مدُمة اًمسٗمر  ىمد ُما اً ؿمخّم أنٙمـ ٛمقمـ يماشمب اًمسٗمر, ُمـ اعم

 طمسب شمرَجة احلٞماة وئمٝمر ًمسٚمٞمامن! ًمسٚمٞمامن إناؿمٞمد ٟمِمٞمد هذا

أُمرة  1000 طم٘مٞم٘مة يمتاسمٞمة أن ؾمٚمٞمامن شمزوج أيمثر ُمـ رم  ؟أظمر حلؾ ُمِمٙمٚمة ُمـ هق يماشمب اًمسٗمر اً ئٞمؾمٜمٗمؽمض ؿم

نت شم٘مرأ اًمسٗمر دمد أو ؽنأ يمام .اطمتامل وارد ضمداً   يمتبت اًمٜمِمٞمد ًمف؟ ىمد ٟمساء ؾمٚمٞمامن ىطمدإحاذا ٓ شمٙمقن 

 َيا َوََجِٞمٚمَةٌ  ؾَمْقَداءُ  أَنَا] اًمٙمتاسمةٖمة ٞمطمظ صٓ[ طِمَجاًمِفِ  إمَِم  اعْمَٚمُِؽ  أَْدظَمٚمَٜمِل]ُمثالً  قمغم اًمسٗمر أنثك! ةاًمِمخّمٞمة اعمٝمٞمٛمٜم

 ا يماٟمت اًمٙمٜمٞمسة ٟمٗمسٝما ٓ شمٕمرومف!هق اًمٙماشمب اذن  ي٘مقل ُمـ أٓ يستٓمٞمع  ,ظمر اًمٕمباراتآٖمة اعمتٙمٚمؿ إمم ٞمص[سَمٜمَاِت 

 ٟمٕمؿ اًمٙماشمب جمٝمقل وًمٙمـ ُمش ُمٝمؿ اًمٙماشمب؟؟ 
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نٔمر إمم أى شمٗمسػم ًمٚمٙمتاب اعم٘مدس يذيمر أول ؿمئ اًمٙماشمب أن ُمـ ي٘مقل هذا أوٓ اًمٙماشمب ُمٝمؿ  

اء اًمٙمالم ٓ يٙمقن إٓ ضماهؾ ضمٝمقل يمٞمػ  يٙمقن يماشمب يمالم يٜمسبف امم اهلل همػم ُمٝمؿ , أن٘مؾ ًمؽ ُما ضم

واًمتساؤٓت قمـ شماريخ يمتاسمة اًمسٗمر وُمـ يمتبف وعمـ ًمٞمست هك ] اعمدظمؾ إمم اًمٙمتاب اعم٘مدسرم يمتاب 

ن إذا أردٟما اُمر طمٞمقى أؾمئٚمة ضماسمة قمغم هذه إيماديٛمٞمة ومان اإلاؾمات إرجمرد أُمقر ظماصة سماًمد

 هناية إُمر اًمٙماشمب جمٝمقل. (27)سمؾ أهؿ ُمـ اًمسٗمر يماشمب اًمسٗمر  (26)[ٟمستققمب رؾماًمة اًمسٗمر

 ؾمٗمر ٟمِمٞمد إنِماد  رُمزى أم ضمٜمز؟ 

ٟمِماد رُمزي أم ضمٜمز؟؟ هذا ؾم١مال رم هماية رم اجلزء اًمثاٟمك ُمـ سمحثٜما  ٟمبحث ُمِمٙمٚمة رم هماية إمهٞمة  ٟمِمٞمد اإل

 :اًمٙمٜمٞمسة سمي٘مقل ًمؽ اًمٜمِمٞمد رُمزي! يّمػ قمالىمة اعمسٞمح سمـ  وحك إٓ ٞمٓحتدث أو حتاور أى ُمس اخلٓمقرة!

( طمتك يقضمدُمـ اعمتٓمروملم ُمـ ي٘مقل اعم٘مّمقد د)اًمٙمٜمٞمسة( أو طمب اهلل ًمِمٕمبف )اًمٞمٝمقٕمريس )اعمسٞمح( واًمٕمروس اًم

 !!قمٚمٞمٝمام اًمسالم أم اعمسٞمح راءسماًمٕمروس هٜما اًمسٞمدة ُمريؿ اًمٕمذ

, ؾمٞمدور طمديثٜما رم هذا اعمبحث قمغم قمٜمٍميـ حاذا  إورجياٟمقس ُمـ ذيمر أن اًمٜمِمٞمد رُمزى هق اًمٕمالُمة لوًمٕمؾ أو

يمان يٜمٔمر اًمٞمٝمقد إمم اًمسٗمر؟ وهؾ  يمٞمػخٗماظ اًمسٗمر؟ وأاًمٜمِمٞمد؟! هؾ ظمجٚمت ُمـ جل٠مت اًمٙمٜمٞمسة إمم شمرُمٞمز ؾمٗمر 

 اًمسٗمر ي١ميد شمرُمٞمزه؟

 ,فىماٟمقٟمٞمت اًمرسماٟمٞمقن ٟماىمش] ًمق شمرُمٞمز اًمسٗمر ُمدظمؾ اًمسٗمر ىمائٛمة إؾمٗمار اًم٘ماٟمقٟمٞمة!! اًمٕمالُمة سمقًمس اًمٗمٖماممي٘مقل  

 اًمرضمقع ٓ ًمق م.100ـ90 قم٘مدؾمٜمة اًمذى يٛمٜمٞمة جمٛمع رم اعم٘مدؾمة ؾمٗمارًمأل اًم٘ماٟمقٟمٞمة ئحةاًمأل رم إدظماًمف قمغم اشمٗم٘مقا  صمؿ

طمتك ؾمبحان اهلل هؾ جل٠مت اًمٙمٜمٞمسة ًمؽمُمٞمز اًمسٗمر  (28)[اعم٘مدؾمة آؾمٗمار أطمد اًمسٗمر صار حا اًمرُمزى اًمتٗمسػم إمم

 ٙمقن ضٛمـ إؾمٗمار اعم٘مدؾمة؟؟ي

                                                           

 14, دار اًمث٘ماومة, صٗمحة اعمدظمؾ امم اًمٙمتاب اعم٘مدس,ُم١مًمٗملم قمدة 26

 145" صـدراؾمة ٟم٘مدية طمقل يماشمب إٟمجٞمؾ يقطمٜماعمزيد قمـ أمهٞمة اًمٙماشمب أنٔمر يمتاسمٜما " 27

 284اعمدظمؾ امم اًمٙمتاب اعم٘مد س, اجلزء اًمثاًمث, ُمٜمِمقرات اعمٙمتبة اًمبقًمسٞمة, صـ , سمقًمس ومٖمامم 28
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شمْمٛمٜمف ؾمٗمر اًمٜمِمٞمد ويٕمت٘مد اًمٙمثػمون أنف ًمقٓ هذا اعمٕمٜمك اعمجازي اًمذى ]  صٛمقئٞمؾ يقؾمػاًم٘مس  وي٘مقل أجْمًا  

اًمِماهد ُمـ يمالم اًم٘مس اًمٗماضؾ أن ًمق (29)[حا أدرج رم ىماٟمقٟمٞمة اًمٙمتب اعم٘مدؾمِة اعمقطمك هبا ُمـ اًمروح اًم٘مدس

  اًمٜمِمٞمد ُمش رُمزي ٓ يّمح وضمقده رم اًمٙمتاب اعم٘مدس!

 او) اًمتٛمثٞمغم اًمتٗمسػم]رشمباك اًمٞمٝمقد ُمـ إ ًمٗماظ اعمخزية ًمٚمسٗمر اشم٘مقل رُمزية اًمسٗمر ُمـ أضمؾ  اًمؽمَجة اًمٞمسققمٞمةورم 

ً  ُمٕمثرة ُمـ اًمٖمزًمٞمة اًم٘مّمٞمدة هذه رم ُما ويتجٜمب. م.ب لوإ اًم٘مرن إمم ٕىمؾا قمغم يرىمك(: اًمرُمزى  وىمٕمتأ ُما يمثػما

 (30)[رشمباكإ رم واعمسٞمحٞملم اًمٞمٝمقد

ومٝمؾ اًمٜمِمٞمد رُمزي!؟؟ اإلضماسمة ُمـ اًمتٗمسػم  اًمتٓمبٞم٘مك اًمذى ؿمارك رم شم٠مخٞمٗمف جمٛمققمة يمبػمه ُمـ اًمالهقشمٞملم  

ٟمِماد ىمّمة رُمزية قمـ حمبة اعمسٞمح  وىمد فمـ قمٚمامء اًمالهقت رم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك أن ؾمٗمر ٟمِمٞمد اإل] اعمسٞمحلم ي٘مقل

وإن يمؾ زواج شمتقضمف اعمحبة واإلظمالص يٕمٙمس  ف ُمـ إصقب ان ٟم٘مقل إهنا ىمّمٞمدة حمبة سمنميةٚمًمٙمٜمٞمستف وًمٙمـ ًمٕم

 ٟمٕمؿ إصقب ان شمٕمؽمف اًمٙمٜمٞمسة سم٠من اًمسٗمر ٟمِمٞمد احلب اجلٜمز وم٘مط! (31)[حمبة اهلل

ـَ  أـَمْٞمَُب  طُمبَّؽ  َٕنّ  ومَِٛمفِ  سمُِ٘مبْالَِت  ًمِٞمَُ٘مبِٚمْٜمِل] ُما قمالىمة اًمٙمٜمٞمسة سم٘مبالت ومٛمف واحلب  ؟هؾ هذا يمالم اهلل [اخْلَْٛمرِ  ُِم

شم٘مقل سمدل  اًمدوُمٜمٞمٙمانواًمٖمريب ان اًمؽمَجات اًمٕمرسمٞمة إظمرى وحتديدًا شمرَجة أسماء  اًمذى أـمٞمب ُمـ اخلٛمر؟؟

ٓ  [اخلٛمر ُمـ أـمٞمب صمديٞمؽ ن٢موم ومٛمف ىمبالت ُمـ ًمٞم٘مبٚمٜمك] اًمٜمص سمحرومف ي٘مقل اخلٛمر أـمٞمب ُمـ صمديٞمؽشم٘مقل  طمبؽ

 أدرى ُما قمالىمة اًمثديلم سمـ اًمٙمٜمٞمسة!؟

ـْ  ـمَٚمَبُْت  ومَِراِر  قَمغَم  اًمٚمّٞمْؾِ  ذِم ] بُفُ  َُم
هؾ اًمٙمٜمٞمسة شمٜمام؟؟ وُما ـمٚمبٝما رم اًمٚمٞمؾ؟؟ وُماذا  [َوضَمْدشُمفُ  ومَاَم  ـمَٚمَبْتُفُ  ٟمَْٗمِز  حُتِ

 شمٗمٕمؾ قمغم اًمٗمراش؟؟

يٙمقن ؿمامل اًمرضمؾ حتت رأس ستٓمٞمع ان ختؼمٟمك ُمتك  شمصدي٘مك اًم٘مارئ هؾ  [شُمَٕماٟمُِ٘مٜمِل َوَيِٛمٞمٜمُفُ  َرأِْد  حَتَْت  ؿِماَمًمُفُ ]

ة وآظمرى شمٕماٟم٘مٝم  ؟ وُما قمالىمة ذًمؽ سمـ اًمٙمٜمٞمسة رم طمدود اًمٜمص؟؟ااعمرأ

                                                           

 244اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ, دار اًمث٘ماومة, صـ , اعمدظمؾ إمم اًم٘مس صٛمقئٞمؾ يقؾمػ 29

  1379,اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ, ُمدظمؾ إمم ٟمِمٞمد إنِماد, دار اعمنمق سمػموت,صـ اًمؽمَجة اًمٞمسققمٞمة 30

 1373ًمٜمخبة يمبػمة ُمـ اًمٕمٚمامء واًمالهقشمٞملم صـ ,ًمٚمٙمتاب اعم٘مدس اًمتٗمسػم اًمتٓمبٞم٘مك  31
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ي٘مقل ُم١مًمٗمق يمتاب  قمغم ُما شم٘مقًمف اًمٙمٜمٞمسة أنف رُمزى أم اًمسٗمر يٍمخ أنف ؾمٗمر اجلٜمس هخٗماظ اًمسٗمر شمساقمدأهؾ  

 ًمرضب قمرضف ٟماطمٞمة  ُمـ يماٟمت اًمسبب هلذا , اًمٙماُمؾ اًمتحٚمٞمؾ قمغم اًم٘مّمائد شمستٕمَم] اعمرؿمد إزم اًمٙمتاب اعم٘مدس

ئٞمؾ ًمبٜمك  اهلل حمبة ومٞمٝما يرون إذا رُمزية ىمّمائد اقمتبارها قمغم يتٗم٘مقن واعمسٞمحٞمقن وماًمٞمٝمقد اًمتٗمسػم ُمـ ؿمتك  ارسا

         (32)[اًمتٕمٚمٞمؾ هلذا ُمسقهما شمقومر ٓ ذاهتا طمد رم اًم٘مّمائد وًمٙمـ اًمٙمٜمٞمسة أى ًمٕمروؾمف اعمسٞمح وحمبة

 ؟ أو طمتك اًمٙمٜمٞمسة؟؟اعمسٞمح امم أو اهلل امم هبا ًمػمُمزًمٗماظ اجلريئة ٟمِماد هبذه إأجٕم٘مؾ ان يستٕملم ؿماقمر ٟمِمٞمد اإل 

 [َصٜمّاعٍ  َيَدْي  َصٜمَْٕمةِ  احْلكَِمِ  ُِمثُْؾ  ومَْخَذْيِؽ  َدَوائِرُ ! اًْمَٙمِريؿِ  سمِٜمَْت  َيا سمِاًمٜمّْٕمٚملَْمِ  ِرضْمٚمَٞمِْؽ  أََْجََؾ  ُما]

 ناؿمٞمدإ ٟمِمٞمد ؿماقمر يستٕملم أن أجٕم٘مؾ ] : قمغم هذه اًمٜمّمقص ورُمزية اًمٜمِمٞمد ومٞم٘مقل يقطمٜما ىمٛمػميٕمٚمؼ اًمديمتقر  

 واضح اعم١مُمـ؟؟اًمسٗمر ٟمٗمس امم أو اًمٙمٜمٞمسة أو اعمسٞمح امم أو اهلل امم هبا ًمػمُمز اًمقاىمٕمٞمة اجلريئة سديةاجل سمإوصاف

 او ًمٞمتقرضمك أو رُمزي شمٗمسػم قمـ ٟمٗمتش وٓ أىمؾ وٓ أيمثر ٓ اجلسدى احلب ٟمِمٞمد إٟمف شمرُمٞمزه أو ًمتٕم٘مٞمده جمال وٓ

ٓ ورسمك ٓ  أىمؾ! وٓ أيمثر ٓ اجلسدى احلب ٟمِمٞمد إٟمف شمرُمٞمزه أو ًمتٕم٘مٞمده جمال وٓ واضح اًمسٗمر (33)[دراُماشمٞمٙمك

 اٟمف]آظمر ومٞم٘مقل : اً ئٞموشمٗمٝمؿ ؿم اً ئٞم! وي٘مقل أجْمًا وهق يٜم٘مض ومٙمرة اًمتٗمسػم اًمرُمزي أنف جيٕمٚمؽ شم٘مرأ ؿميٕم٘مؾ ذًمؽ 

 اعم٘مّمقد وطمده هق أظمر اًمٌمء آظمروهذا ؿمٞمئاً  ويٗمٝمؿ ؿمٞمئاً  ي٘مرأ  اًم٘مارئ أن يٕمٜمك وهق. ااعمجازى اًمتٛمثٞمغم اًمتٗمسػم

ه أن قمٚمٞمؽ ًمٖمز اذا وماًمسٗمر اًمٜمص رم  (34)[اعمجازي ُمٕمٜماه ًمتدرك ًمرسا ُمٗمتاح ُمٕمؽ يٙمقن وان شم٘مرأ

ٟمك ُمِمٗمؼ إ 6:8ٟمش[سمِاًْمَٕمٜمَاىمِٞمدِ  َوصَمْدَياكِ  سمِاًمٜمّْخٚمَةِ  ؿَمبِٞمَٝمةٌ  َهِذهِ  ىَماَُمتُِؽ 7! سمِاًمٚمّّذاِت  احْلَبِٞمبَةُ  أَجّتَُٝما أطَْمالَكِ  َوَُما أََْجَٚمَِؽ  َُما] 

ُمـ ي٘مرأ هذه اًمٜمّمقص وهق يٕمٚمؿ ُماذا شم٘مّمد صمؿ يٚمٖمك قم٘مٚمف وي٘مقل ٓ اعم٘مّمقد هٜما اًمٙمٜمٞمسة واًمِمٕمب  قمغم ومٕمالً 

يـ واعمسٞمحٞمة ديـ اًمروح واعمحبةهؾ سدضماعمحبقب اًمثديلم واًمرسة واًمٗمخذيـ... أخخ ي٘مّمد هبا اًمٙمٜمٞمسة 

 سمدأت اًمٜماس اًمٕمالُمة سمقًمس اًمٗمٖماممطمتك ي٘مقل  ُمازًمت صدي٘مك ُم٘متٜمع هبذا اًمسٗمر ٟمِمٞمد احلب اجلٜمس اعمحرم!

   اًمرُمزى اًمتٗمسػم وم٘مدُمف اًمسٗمر رم شمِمٙمؽ

                                                           
32

 367جمٚمس يمٜمائس اًمنمق إوؾمط صـ -َجٕمٞمة اًمٙمتاب اعم٘مدس  - اعمرؿمد إزم اًمٙمتاب اعم٘مدس 

33
 16,ٟمِمٞمد آٟمِماد أَجؾ ٟمِمٞمد رم اًمٙمقن,ضماُمٕمة اًمروح اًم٘مدس اًمٙمسٚمٞمؽ صـاًمديمتقر يقطمٜما ىمٛمػم 

 13اعمرضمع اًمساسمؼ صـ 34
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ثري   (15) ٟمِمٞمد إنِماد سملم جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب وإسماطمٞمة اًمسٗمر  أبق قمامر ٕا
 

    www.nottansser2.wordpress.com  ُمدوٟمة هداية احلٞمارى    

 اًمتٗمسػم هذا وم٘مدُمقا  اًمٖمراُمك اًمِمٕمر هذا ُمـ سااًمٜم شمِمٙمؽ م.ب اًم٘مرن إمم أىمٚمف يٕمقد اًمذي اًمرُمزى اًمتٗمسػم هٜماك]

](35) 

احلب اجلٜمز اًمٖمرام و ٟمِماد ؾمٗمرٟمِمٞمد اإل! 

 اًمتل اجلٜمسٞمة إًمٗماظ ُمـ وماضح سمٙمؾ ُمٚمئ وماًمٙمتاب ٓأدري ُماذا أىمقل رم يمالم يٗمؽمض أنف وطمك ُمـ اهلل!

 اعمجال هذا ذم ؿمٝمرة إيمثر هق اًمٜمِمٞمد وٕن, متزي٘ماً  متزىمف وًمٙمـ احلٞماء ختدش ٓ طم٘مٞم٘مة هل قمٗمقا , احلٞماء ختدش

 ىمد وشمٕمامم شمبارك اهلل سم٠من ٟمدقمل أن اعمخجؾ ُمـ أخٞمس ه ومسؼ!ءن همٜماأًم٘مد ىمال سمٕمض قمٚمامء اًمٖمرب قمـ اًمٜمِمٞمد 

 قمٚمامء اعمسٞمحٞمة ي٘مقًمقن اًمسٗمر ٟمِمٞمد اًمٖمرام! ؟ رُمزي سمِمٙمؾ يماٟمت وًمق اًمٗماضحة اًمٙمٚمامت هذه سمٛمثؾ أوطمك

ة رضمؾ سملم ُمٜماؾمبة حتٞمك طمب ىمّمٞمدة أؾماؾما ٟمِماداإل ٟمِمٞمد ؾمٗمر] أؾمٗمار حتٚمٞمؾ اعم٘مدس ب اًمٙمتا إمم ُمدظمؾ   واُمرأ

طمةس ذم شمٕمٚمـ ضمداً  وُمٕمؼمة ةيىمق واًمٚمٖمة هبا وآسمتٝماج  (36)[اجلسدية اعمٗماشمـ شم٘مدير قمـ ظمجؾ وسمٖمػم ا

 اًمِمٕمراء يٜمٙمرها ٓ وسمقاىمٕمٞمة يمثاومتف رم اًمبنمي سماحلب شمتٖمٜمك رائٕمة ىمّمٞمدة إناؿمٞمد ٟمِمٞمد] ؿمـرسَمـٜمتٞمٞمف اؾْمٓمٗمـَان إب

 فٚموًمٕم اًمسٝمرات رم هناويٜمِمد ويماٟمقا  ىمديٛمة طمب ىمّمائد ُمـ يٜمٓمٚمؼ اٟمف ؿمؽ ٓ ـمقيٚمة ىمّمة احلامم ًمٚمٜمص اًمٕمٍميقن

 اؿمادوا اًمذيـ آٟمبٞماء ٟمّمقص ورم اًمخ.. 23:2شمؽ رم يت٠مُمؾ وًمٙمـ أبداَ  اهلل يذيمر ٓ اًمقصمٜمٞمة اًمٓم٘مقس ُمـ يستقطمك

 (37)[اًمٕمروؾملم طمب صقرة قمغم ًمِمٕمبف اهلل سمحب

  ٟمِماد اًمذي يدقمك اًمٜمّمارى أنف ىمدس إىمداس! ي٘مقل اًم٘مس ٟمِمٞمد احلب واًمٖمرام واجلٜمس هذا هق ٟمِمٞمد اإل

ة إمم رضمؾ, اهذا اًمسٗمر جمٛمققمة ُمـ أناؿمٞمد احلب , وسمٕمْمٝما ُمـ رضمؾ إمم ]  طمبٞمب ؾمٕمٞمد ُمرأة,وسمٕمْمٝما ُمـ اُمرأ

ة وسمٕمْمٝما ُمـ ًمٗمٞمػ ُمـ اًمٜماس إمم رضمؾ أو  (38)[اُمرأ

                                                           

 283ــ ُمدظمؾ امم اًمٙمتاب اعم٘مدس اجلزء اًمثاًمث صـ سمقًمس ًمٗمٖمامم 35

36
 224صـ , دار اًمث٘ماومة,ؾمٗمارأ حتٚمٞمؾ اعم٘مدس ب اًمٙمتا إمم ُمدظمؾ 

 88, دار اعمنمق سمػموت صـ َدًمِٞمٌؾ إمم ىمَِراَءة اًمِٙمتاب اعمَُ٘مّدس )اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ(  ؿمـرسَمـٜمتٞمٞمف اؾْمٓمٗمـَان إب37

 154اعمدظمؾ إمم اًمٙمتاب اعم٘مدس,دار اًمث٘ماومة, صـ , طمبٞمب ؾمٕمٞمداًم٘مس  38 
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ثري   (16) ٟمِمٞمد إنِماد سملم جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب وإسماطمٞمة اًمسٗمر  أبق قمامر ٕا
 

    www.nottansser2.wordpress.com  ُمدوٟمة هداية احلٞمارى    

 ضمريئة همراُمٞمة سمتٕماسمػم وطمبٞمبتف, طمببٞمب سملم طمقارات حتتقي ومّمقل صمامٟمٞمة ُمـ اًمسٗمر يت٠مخػ]ىمٛمػم  يقطمٜما قراًمديمت

ً  سمجسدها ويتٖمزل هلا اًمقهلان طمبف وقمـ احلبٞمبة امم شمقىمف قمـ يٕمؼم وماحلبٞمب ًمٚمٖماية ً  قمْمقا  اًمسٗمر يّمػ... قمْمقا

س سمتٕماسمػم ضمريئة! (39)[اًمرأس  ؿمٕمر إمم اًم٘مدُملم ُمـ احلبٞمبة ضمسد ة ُمـ اًم٘مدم إمم اًمرأ  يمؾ يّمػ ضمسد اعمرأ

سمحثك  يّمؾ أن أريد أين وسمام إًمٗماظ هذه إيراد ُمـ يٛمٜمٕمٜمل طمٞمائلضع وم٘مرات ُمـ اًمسٗمر ٟمٗمسف! أأنا إمم أن مل 

ؾمٗمر اًمٜمِمٞمد  اًمٕمالُمة سمقًمس اًمٗمٖمامم! أداب ُمّمٜمٗمات رىماسمة قمٚمٞمف حتجز أن دون وي٘مرأوه اعمحؽمُملم ًمٚمٜماس هذا

 همراُمك ٟمِمٞمد اًمتقراة أؾمٗمار سملم ُمٙماٟمتف حيتؾ(  أوأناؿمٞمد) طمب ٟمِمٞمد ضمدال, ُمقضقع اًمٙمتاب هذا] ؾمٗمر همراُمك !

 اًمسٗمر هذا وضع أضمٚمف ُمـ اًمذى اًمسبب أو ُمْمٛمقٟمف قمـ وٓ اهلل قمـ يتحدث وٓ اجلسد َجال قمٜمد وم٘مط ويتقىمػ

 (40)[اًم٘مديؿ اًمٕمٝمد أؾمٗمار سملم

 سمتٛمٕمـ ٟمٓماًمٕمف أن  ويٙمٗمك ُمٕماً  واًمروطمك اجلسدي ٟمساٟمكاإل سماحلب يتٖمٜمك إناؿمٞمد ٟمِمٞمد]  ىمٛمػم يقطمٜما اًمديمتقر

ه  ممارؾمة رم اًمِمٝمقة وًمذة ضمسدهيام  َجال رم وطمبٞمبتف احلبٞمب ويّمػ اجلٜمسٞمة اًمٕمِم٘مٞمة أوصاومف رم واضحا ًمٜمرا

طمة ٓ يّمػ وم٘مط احلبٞمبة سمؾ وصؾ إُمر إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ ي٘مقل أجْما (41)[احلب  , أسح وسمٙمالم] سمٙمؾ سا

 (42)[هبا اخلاًمؼ أتحٗمٜما رائٕمة يمٝمدية  اجلسدى احلب سمٚمذة اًمتٛمتع أخك اًمسٗمر هذا يدقمق

 دٟمٞمقى ُم١مًمػ ؾمقى إناؿمٞمد ٟمِمٞمد رم اعمٗمرسيـ سمٕمض ٓيرى ٟمِمٞمد إنِماد ؾمٗمرإسماطمك شم٘مقل اًمؽمَجة اًمٞمسققمٞمة:]

 ـمريؼ قمـ اعم٘مدس اًمٙمتاب ىماٟمقن دظمؾ إسماطمك ٟمِمٞمد سماٟمف اًم٘مقل إمم ويذهبقن( ومرقمقن سمبٜمت ؾمٚمٞمامن زواج يمتؼم)

 (43)[اعمّمادومة

 وهق يمان ي٘مرأ رم اخلامرات!! واًمٖمرام  احلب إسماطمك و ٜمِمٞمداًمومٙمٞمػ ٓيٙمقن  

                                                           

 10اًم٘مدس اًمٙمسٚمٞمؽ صـ ,ٟمِمٞمد آٟمِماد أَجؾ ٟمِمٞمد رم اًمٙمقن,ضماُمٕمة اًمروحاًمديمٜمقر يقطمٜما ىمٛمػم 39

 283اعمدظمؾ امم اًمٙمتاب اعم٘مدس, اجلزء اًمثاًمث, صـ ,سمقًمس ومٖمامم 40

41
 15صـ,ٟمِمٞمد آٟمِماد أَجؾ ٟمِمٞمد رم اًمٙمقن,ضماُمٕمة اًمروح اًم٘مدس اًمٙمسٚمٞمؽ اًمديمٜمقر يقطمٜما ىمٛمػم 

 17اعمرضمع اًمساسمؼ صـ 42

 1380,اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ, دار اعمنمق سمػموت,صـ اًمؽمَجة اًمٞمسققمٞمة 43
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ثري   (17) ٟمِمٞمد إنِماد سملم جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب وإسماطمٞمة اًمسٗمر  أبق قمامر ٕا
 

    www.nottansser2.wordpress.com  ُمدوٟمة هداية احلٞمارى    

 ٟمِماد يمان ي٘مرأ رم اخلامرات!!ٟمِمٞمد اإل 

ي٘مرأ رم هذه إُمايمـ اًمتك هك ُمٙمان اعمجرُملم واعمسٙمريـ واًمرىمص  أن ؿمئ همريب وقمجٞمب يمٞمػ ًمسٗمر ُم٘مدس

 دراؾمات ؾمٚمسٚمة ُمـ , إناؿمٞمد ٟمِمٞمد زٟماه! دًمٞمؾ هذا ُمذيمقر رم يمتاباًمسملم واٚمٛمتحًمواًمزٟما! هؾ يمان ؾمٗمر أنِمقدة 

وطمتك  رم اًمقىمت ٟمٗمسف أيمد سمٕمض اًمٙمتّاب أن اًمٜمِمٞمد يمان ُي٘مرأ رم اخلامرات يماهنا أهمٜمٞمة مخرية] اعم٘مدس اًمٙمتاب ذم

ٓيري ومٞمف سمٕمْمٝمؿ  ؾمقى شمٕمبػم  طمر اًمٞمقم وسماًمتٜماىمض ُمع اًمت٘مٚمٞمد رم اًم٘مراءة قمؾ ُمٜمف ٟمص يمبار اعمتّمقوملم اعمٗمْمؾ  

 ( 44)[قمـ اًمٖمرام اعمحض

 اًمِمٕمراء يٜمٙمرها ٓ وسمقاىمٕمٞمة يمثاومتف رم اًمبنمي سماحلب شمتٖمٜمك رائٕمة ىمّمٞمدة إناؿمٞمد ٟمِمٞمد] ؿمـرسَمـٜمتٞمٞمف اؾْمٓمٗمـَان إب

 (45)[اًمسٝمرات رم هناويٜمِمد ويماٟمقا  ىمديٛمة طمب ىمّمائد ُمـ يٜمٓمٚمؼ اٟمف ؿمؽٓ  ـمقيٚمة ىمّمة احلامم ًمٚمٜمص اًمٕمٍميقن

ٟمِماد  دظمؾ ىماٟمقن اًمٙمتاب اعم٘مدس صدومة!!ٟمِمٞمد اإل 

سبب اًمذى ُمـ أضمٚمف وضع اًمسٗمر سملم اًمىمتباس اًمساسمؼ اًمسٗمر ٓ يتحدث قمـ ي٘مقل اًمٕمالُمة سمقًمس اًمٗمٖمامم رم آ

ة اًمتك ُمـ اًمٕمٞمار اًمث٘مٞمؾ أن اًمٜمِمٞمد  اىُمحِؿ قمغم ىماٟمقن اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ٠مأؾمٗمار اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ؟! اعمٗماضم

شم٘مقل رم ُمدظمؾ  اًمؽمَجة اًمٞمسققمٞمةدًمٞمؾ ُمقضمقد رم أومْمؾ اًمؽمَجات اًمٕمرسمٞمة اًممتٝمؾ ياصدي٘مك  .سماعمّمادومف!دًمٞمٚمؽ

 إٟمجاب وٓ اهلل يذيمر وٓ اًمٓمبٞمٕمل لاجلام قمكم إٓ  يتقىمػ ٓ ومٝمق همراُمل ـماسمع هذا ومٚمٚمٙمتاب ]:ًمٜمِمٞمد أشمكا

 ًمتٗمسػمه ُمٗمتاح أي ومٞمف ٟمجد ومال ذًمؽ وُمع إؾمٓمقرية ذيمريات ومٞمف سمؾ ٓ ومٚمسٓملم ضمٖمراومٞمة إزم إؿمارات ذم إوٓد

 ومٙمٞمػ  ُمّمادومة إٓ يٙمـ مل اعم٘مدؾمة اًمٙمتب ىماٟمقن رم وضمقده أن صح وإذا ٌأخػ وحاذا شماريخ أي وذم فأخٗم اًمذي ُمـ

ره ُمع اًمتحديد قمسػم شمرشمٞمب إن ؟  ٓطمؼ وىمت ذم اًمٞمٝمقدي اًمٗمّمح رشمبة ذم دوره وضمد إٟمف طمتك ُمٙماٟمف إيمتسب  شمٙمرا

  ! ُما أَجؾ هذه اعمّمادومة  (46)[وُمقاىمػ وصقر وُمقاضٞمع ٔيات

                                                           

 8, دار اعمنمق سمػموت صــــ 27ــ , ٟمِمٞمد إناؿمٞمد , ُمـ ؾمٚمسٚمة دراؾمات ذم اًمٙمتاب اعم٘مدسَُماري سمٚمتٞمٞمف آن 44

45
 88, دار اعمنمق سمػموت صـ َدًمِٞمٌؾ إمم ىمَِراَءة اًمِٙمتاب اعمَُ٘مّدس )اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ(  ؿمـرسمَـٜمتٞمٞمف اؾْمٓمٗمـَان إب  

 1378سمػموت,صـ,  ُمدظمؾ ٟمِمٞمد إناؿمٞمد, دار اعمنمق اًمؽمَجة اًمٞمسققمة  46

http://www.nottansser2.wordpress.com/
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 ٟمِماد ؾمٗمر ٓديٜمك وٓ يذيمر اهلل!ٟمِمٞمد اإل  

اًمٙمتاب اعم٘مدس ٓ شمٕمجب ُمـ ؿمئ ومٙمٚمف ضمائز وُمباح ٟمِمٞمد ٓ يذيمر اهلل رم ٟمّمقصف  سمؾ أصاًل ٓ ديٜمك يمٞمػ ُمع 

ي٘مقل    اعمسٞمحٞمة قمٚمامء إًمٞمٝما وصؾ اًمتل اح٠مؾماة ًمؽ أطمٙمل أوًٓ  دقمٜمل يٙمقن ضٛمـ أؾمٗمار اًمٙمتاب اعم٘مدس؟؟ 

 ذات واطمدة يمٚمٛمة اًمٜمٝماية إمم اًمبداية ُمـ ومٞمف يرد ٓ ي اًمذ اًمالديٜمل اًمسٗمر هذا ذم ُمٕمجزي رء ٓ هرسمرت ًمقيمػم]

 قمدم ُمـ اًمرهمؿ قمغم اإلهلل اإلقمالن ُمـ ضمزءاً  ويٕمتؼم,  اعم٘مدس اًمٙمتاب ذم ُمتْمٛمـ ومٝمق ذًمؽ وُمع.  سماًمديـ ارشمباط

 وهمرضف,  ُما ومريْمة أو ُم٘مدس ـم٘مس ٕي قماسمرة إؿمارة أي شمقضمد وٓ.  ٟمقع أي ُمـ روطمٞمة قماـمٗمة أي وضمقد

ؾمٗمر ٓ يقضمد سمف ُمٕمجزة واطمدة  ٓ ديٜمك ٓ يقضمد سمف يمٚمٛمة واطمدة قمـ اهلل  (47)[.احلب قماـمٗمة قمـ اًمتٕمبػم اًمقطمٞمد

ُمٍم قمغم أن اًمٜمِمٞمد همػم ديٜمك  هرسمرت ًمقيمػميبدو أن   أو اًمديـ  هقطمرضشمؽ ُمازًمت  ُم١مُمـ هبذا اًمسٗمر؟!!

 (48)[إن إؾمٗمار اًمِمٕمرية  ُمٚمٞمئة سمذيمر اهلل سما ؾمتثٜماء ؾمٗمر ٟمِمٞمد إنِماد همػم ديٜمك] ومٞم٘مقل

"  هِمػميؿ ؿمػم"  اًمٕمؼمية ذم واؾمٛمف , اعم٘مدس اًمٙمتاب ذم اًمِمٕمرية إؾمٗمار أطمد وهقاعمٕمارف اًمٙمتاسمٞمة]دائرة شم٘مقل 

 ىمّمائده وشمّمػ. (  صحاطماتإ صمامٟمٞمة)  صٖمػم ؿمٕمري ؾمٗمر وهق" .  اًمؽماٟمٞمؿ أَجؾ"  سمٛمٕمٜمك"  اًمؽماٟمٞمؿ شمرٟمٞمٛمة"  أي

طمة سماًمدياٟمة يرشمبط وٓ , اًمبنمي احلب أبٕماد ُمـ اًمٙمثػم اجلٛمٞمٚمة  اًمذى اًم٘مٚمٞمؾ هق أجـ (49)[.ُمٜمٝما اًم٘مٚمٞمؾ إٓ سا

ًمت اقمؽماف وصححت اعمقىمػ وىمضمٕمت اًمدائرة قمـ هذا آا ًمٙمـ ًمألُماٟمة اًمٕمٚمٛمٞمة شمر  ؟؟ اهلل قمـ يتحدث

ٟمك ي٘مرأ هذ اًمٙمالم ومت٘مقل ٠مُمٗماضم  ُمـ سماًمٖمرض اجلزم يٛمٙمـ ٓ:  اًمالهقشمك وشمٕمٚمٞمٛمف اًمسٗمر ُمـ اًمٖمرض]ة ًمٙمؾ ٟمٍما

 يبدوذم اًمٜمِمٞمد أوٓمها,أن: شمٗمسػمه ذم يمبػمشمان صٕمقسمتان وهٜماك. أوًٓ  شمٗمسػمه أؾمٚمقب حتدد إذا إٓ , وشمٕمٚمٞمٛمف اًمسٗمر

 طمتك اًم٘مٚمٞمؾ ٓ يقضمد (50)[6:  8 إٓذم اهلل اؾمؿ ومٞمف يذيمر سمّمٚمة,وٓ ًمٚمديـ يٛمت ٓ ٟمِمٞمداً  اًمراهٜمة صقرشمف

                                                           

ت رم اًمٙمتاب اعم٘مدس, شمرَجة ادوارد وديع, دار اًمث٘ماومة,صـهرسمرت ًمقيمػم 47  159, يمؾ اعمٕمجزا

 سمتٍمف156اعمرضمع اًمساسمؼ صـ 48

 61صـ  8طمرف اًمٜمقن يمٚمٛمة ) ٟمِمٞمد إنِماد ( ضمـ دائرة اعمٕمارف اًمٙمتاسمٞمة 49

 اعمرضمع اًمساسمؼ 50
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طمة اًمٜمِمٞمد ٓ يذيمر اهلل ُمٓمٚم٘ماً  اًمديمتقر يقطمٜما ىمٛمػمي٘مقل   فماهرة وهذه ــ اًمٜمِمٞمد هذا رم ُمٓمٚم٘ماً  هلل  ذيمر ٓ]سمٙمؾ سا

اًمديمتقر يرد قمغم قمٚمامء دائرة اعمٕمارف  ٓ ذيمر   (51)[اًمبٜملم ٟمجابإل وٓ جًمٚمزوا وٓذيمر اًم٘مديٛمة أداب رم رةدٟما

 هذا] ي٘مقل سمقًمس اًمٗمٖمامماهلل ُمٓمٚم٘مًا طمسٜمًا ٓ يذيمر اهلل هؾ  يتحدث قمـ اهلل رم أى طمال؟؟ اإلضماسمة ُمـ اًمٕمالُمة 

 قمٜمد وم٘مط ويتقىمػ همراُمك ٟمِمٞمد اًمتقراة أؾمٗمار سملم ُمٙماٟمتف حيتؾ(  أوأناؿمٞمد) طمب ٟمِمٞمد ضمدال, ُمقضقع اًمٙمتاب

 اًمٕمٝمد أؾمٗمار سملم اًمسٗمر هذا وضع أضمٚمف ُمـ اًمذى اًمسبب أو ُمْمٛمقٟمف قمـ وٓ اهلل قمـ يتحدث وٓ اجلسد َجال

وضع رم اًمٙمتاب اعم٘مدس! هؾ ُمازًمت  اذاؾمبحان اهلل ٓ يذيمر اهلل وٓ يتحدث قمٜمف وٓ يذيمر ح (52)[اًم٘مديؿ

ٟمك ُم١مُمـ هبذا اًمٙمتاب ؟؟   صدي٘مك اًمٜمٍما

ئع! وخيدقمقك اًم٘مساوؾمة       ٟمك ُما ُمٕمٜمك ٓ ديٜمك ؟ ًمٞمس ًمف قمالىمة سمإديان! وٓ اًمنما هؾ شمٕمرف صدي٘مك اًمٜمٍما

؟ هؾ مل إؾمئٚمة هؾ هذا يمالم اهلل هضمٚمس وطمٞمدًا ًمدىمائؼ  وومٙمر رم هذاويٜمسبقن هذا إمم اهلل ومٙمر ُمع ٟمٗمسؽ و

شمرُمٞمز  قمغمي٘مرأ رم اخلامرات !؟ حاذا اًمٙمٜمٞمسة شمٍم أن اهللٙمالم ًم يمٞمػ :ًمٗماظ يقطمك هبا؟ حلٔمةجيد اهلل همػم هذه إ

 حاذا اًمٙمٜمٞمسة ختجؾ ُمـ هذا اًمسٗمر؟  اًمسٗمر  ُمـ سماىمك إؾمٗمار؟

ءة       ؾمٗمر اعمسٚمؿ ي٘مرأ اًم٘مرآن رم يمؾ ُمٙمان  رم اًمسٞمارة رم اًمِمارع رم اًمٗمرح رم احلزن هؾ شمسٓمٞمع صدي٘مك ىمرا

ء ُمسٚمؿ أو ُمٚمحد أو ُمسٞمحك أو طمتك ٓ  اًمٜمِمٞمد رم ؾمٞمارة أو ُمٙمان قمام؟؟  وُماذا ؾمٞمٙمقن رد ومٕمؾ اًمٜماس؟ ؾمقا

دمرب؟ ٓ هؾ  (؟شمسٛمع يمالم رسمٜما ّمقت يا أظمك قمٚمِمان اًمٜماساًمقمغم )هؾ ؾمٞم٘مقل اهلل قمغم يمالم اهلل   ديٜمك ؟

 دًمة.أجـ دًمٞمؽ متٝمؾ صدي٘مك إًمٞمؽ إ ٘مقًمقا ٓ شم٘مرأ هذا اًمسٗمر وٓ شم٘مؽمب ُمٜمف؟يشمٗمٕمؾ ومٕمٚمامء اعمسٞمحٞمة 

 

                                                           
51

 12صـ,ٟمِمٞمد آٟمِماد أَجؾ ٟمِمٞمد رم اًمٙمقن,ضماُمٕمة اًمروح اًم٘مدس اًمٙمسٚمٞمؽ اًمديمٜمقر يقطمٜما ىمٛمػم 

 283اعمدظمؾ امم اًمٙمتاب اعم٘مدس, اجلزء اًمثاًمث, صـ ,سمقًمس ومٖمامم 52

http://www.nottansser2.wordpress.com/
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  !!قمٚمامء اعمسٞمحٞمة ٓشم٘مـرأ ؾمٗمر اًمٜمِمٞمد  وٓ شم٘مؽمب ُمٜمف 

إذا يمان اًمٜمِمٞمد رُمزى  وقمالىمة طمب سملم اهلل وؿمٕمبف واًمٙمٜمٞمسة...أخخ حاذا اًمٙمٜمٞمسة  شمٜمّمح اعمسٞمحٞملم سمٕمدم ىمرءاة  

 ٓ واًمذيـ , اًمت٠مُمؾ رم قمٛمؼ هلؿ اًمذيـ اًمروح, رم ًمٚمٛمتٕمٛم٘ملم إٓ يّمٚمح ٓ اًمسٗمر هذا]: اًمباسما ؿمٜمقدةاًمٜمِمٞمد ي٘مقل 

ه أطمد يٙمـ مل وىمديام. ًمٚمٜماضجلم سمؾ لمٚمٛمبتدئًم ًمٞمس اٟمف ؾمٓمحك, سمٗمٝمؿ إًمٗماظ ي٠مظمذون ف٢مسم أو سم٢مذن إٓ ي٘مرأ  ذا

ءة اًمسٗمر  (53)[.اًمروطمك أبٞمف  س وأَجؾ إناؿمٞمد؟اخٞمس هق ىمدس إىمدأحاذا يا ىمداؾمة اًمباسما يٛمٜمع ىمرا

 اًمٞمٝمقد ويمان روطمٞماً, اًمٜماضجلم أو اًمباًمٖملم ؾمٗمر هق] سم٘مقل اٟمت  هتِمقه اًمسٗمر!!  ومٙمري أنٓمقٟمٞمقس ي٘مقل أجْمًا 

 اًمباًمٖملم ؾمٗمر هق. اًمسٗمر ُمٕماين اجلسدية أومٙمارهؿ شمِمقه ٓ طمتك ؾمٜمة اًمثالصملم ؾمـ ُمـ أىمؾ هؿ عمـ اءشمف ىمر يٛمٜمٕمقن

 وٟمَتّٗمُت  وِردائل صمٞمايب َُمّزىمُت  إُمرِ  هبذا ؾمِٛمٕمُت  ومٚماَمّ ]أومْمؾ ُمـ اًمٙمتاب اعم٘مدس ٟمٗمسف  آ أضمد شمٕمٚمٞم٘م (54)[إيامٟمٞماً 

 (3: 9قمزرا)  [ُُمتََحػِمًا  وضَمٚمسُت  وَذىمٜمل رأد ؿَمٕمرَ 

ءة اًمٜمِمٞمد اًمدوُمٜمٞمٙمان أسماء وضماء رم شمرَجة   ؾمٚمٞمامن ُم١مًمٗمات ُمـ آظمر ؾمٗمر هذا]أن اًمٞمٝمقد يماٟمقا حيرُمقن ىمرا

 همزًٓ  يِمبف اًمٗمافمف وهق وإذومٝما آهماٟمك أقمٔمؿ أو إهماٟمك اهمٜمٞمة اى "هِمػميؿ ؿمػم" اًمٕمؼماٟمٞمة رم واؾمٛمف احلٙمٞمؿ

ءىمر حيرُمقن اًمٞمٝمقد يمان وًمذًمؽ وطمبٞمبتف صب سملم قمِم٘مٞماً   دها اوٓ ُمر٠مشم أجْماً  اعمسٞمحٞمة واًمٙمٜمٞمسة إطمداث قمغم شمفا

ءة يمتاسمف أم اعمسٚمؿ   (55)[اًمٜمٞمة وسمٓمٝمارة ضمزيؾ سمتحٗمظ ٘مرأواي نأ ٟمك سمٕمد ىمرا ؾمٞمٗمتح  .ًمٙمـ! هذا اًمٙمالم يٚمزم اًمٜمٍما

 شمّمدت اًمذيـ فاًمقضم هذا اعم٘مدس اًمٙمتاب قمـ ظمرإ اًمقضمف يٙمِمػ اعم٘مدس اًمٙمتاب قمـ اًمٜمّمارى يٕمٚمٛمف ٓ ُما

 ويٜمنم اعم٘مدس اًمٙمتاب قمغم اًمٜمار يٗمتح اعم٘مدس اًمٙمتاب قمـ اًمٜمّمارى يٕمٚمٛمف ُمآ إفمٝمار ًمٕمدم اًمٙمٜمٞمسة ًمف

 دًمٞمؾاًمسم يثبت اعم٘مدس اًمٙمتاب قمـ اًمٜمّمارى يٕمٚمٛمف ُمآ واجلٜمس واًمٕمٜمػ اًم٘متؾ صٗمحات اًمسقداء اًمّمٗمحة

 (56)اهلل قمٜمد ُمـ يمالم يٙمقن نأ ُمستحٞمؾ يمررأ ُمستحٞمؾ هذا اًمٙمتاب ان واًمؼمهان

                                                           

 9, شم٠مُمالت رم ؾمٗمر ٟمِمٞمد إ ٟمِماد, صـ اًمباسما ؿمٜمقدة  53

 2صـ  ,شمٗمسػم ؾمٗمر ٟمِمٞمد اإلٟمِماد ,أنٓمقٟمٞمقس ومٙمري 54

 506اًمٙمتاب اعم٘مدس, اًمٕمراق اعمقاصؾ,  صـ, َجٕمٞمة شمرَجة أسماء اًمدوُمٜمٞمٙمان 55

 7g-http://wp.me/P4ax7U  أنٔمر سمحثٜما ُمآ يٕمٚمٛمف اًمٜمّمارى قمـ اًمٙمتاب اعم٘مدس,56
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ثري   (21) ٟمِمٞمد إنِماد سملم جمٝمقًمٞمة اًمٙماشمب وإسماطمٞمة اًمسٗمر  أبق قمامر ٕا
 

    www.nottansser2.wordpress.com  ُمدوٟمة هداية احلٞمارى    

 ءة رم  ؾمٗمر ٟمِمٞمد اإل  !ٟمِمادىمرا

قمٜمدُما شمٗمتح يمالم رسمٜما ٟمٗمسؽ شم٘مرأ ومٞمف  ومج٠مة  ضمٕمت ٟمٗمز يمثػماً ىمبؾ يمتاسمة هذه اًمسٓمقر ختٞمؾ صدي٘مك اعمسٞمحكار

 ُمـ جمٛمققمة اًمتقراة رم ٟمجد]أشمك  ي٘مقل رم ُمدظمؾ اًمٜمِمٞمد  اًمؽمَجة اًمٕمرسمٞمة اعمِمؽميمةشمٕمٚمٞمؼ ظمٓمػم ُمـ ُمؽمَجك 

 يتْمٛمـ يمتاب رم صدُمٝمؿ سمؾ اًم٘مرأء شهأد ُما هذا وواىمٕمٞمة سمِمٕمر قمقاـمٗمٝمام قمـ احلبٞمبان ومٞمٝما يٕمؼم , احلب أناؿمٞمد

   ح٠مؾماةإهنا طم٘مًا  (57)[اهلل يمالم

يستٖمرب يمٞمػ دظمٚمت هذه إؾمٗمار إمم اًمٙمتاب  ديقراٟمت ول ىمّمة احلْمارةسمؾ ضماء رم اعمقؾمققمة اًمتارخيٞمة 

 اًمٕمٝمد رم وضمقدها ومان اًمٖمراُمٞمة اًمٙمتاسمات هذه أُمر ُمـ يٙمـ ُمٝمام]:اعم٘مدس ويمٞمػ شمٖماومؾ قمٜمٝما رضمال اًمديـ! ومٞم٘مقل

 ؿمٝمقاٟمٞمة قمقاـمػ ُمـ آهماٟمك هذه رم قمام اًمديـ رضمال شمٖماومؾ او همٗمؾ يمٞمػ ٟمدرى وًمسٜما....  ظمٗمك رس اًم٘مديؿ

ول ديقراٟمت مل ي٘مرأ ًمؽمَجة اًمٞمسققمٞمة اًمتك ىماًمت أن اًمسٗمر ويبدو أن   (58)[اعم٘مدس اًمٙمتاب رم وضٕمٝما واضمازوا

 اًمٙمتاب اعم٘مدس صدومة!!وضمد رم ىماٟمقن 

ءة رم ٟمِمٞمد اإل       د هٜما اعمجال يتسع ٓ طم٘مٞم٘مة! ٟمِماد,دع اًمسٗمر يتحدث قمـ ٟمٗمسفىمرا  اجلٜمز اًمٙمالم يمؾ إليرا

 اًمسٗمر هذا ذم احلٞماء ختدش اًمتل إًمٗماظ سماىمل إيراد ُمـ يٛمٜمٕمٜمل طمٞمائل أن يمام اًمسٗمر ذًمؽ ذم اًمقارد اًمٗماضح

 إٓ اًمٜمقر يرى ًمـ هذا ثكحسم أن متاُماً  أقمٚمؿ وم٠منا اًمسٗمر هذا ذم اعمقضمقد اجلٜمز اًمٙمالم يمؾ أردت ًمق ٕين اًمٗماضح

ء اًمٙمتب جمٛمققمة ضٛمـ ,  ًمٚمِمٝمقة اعمثػمة اجلٜمسٞمة واًمٙمتب اعمجالت ُمّماف ذم ويقضع ىمراءهتا يٛمٜمع اًمتل احلٛمرا

 اجلٜمسٞمة إًمٗماظ ذم اعمِمٙمٚمة أن طم٘مٞم٘مة أقمت٘مد ٓ وًمٙمٜمل, شمٕمقدٟما يمام اًمروائع ُمـ وم٘مرات ُمٜمف ًمٙمؿ ؾم٠مىمتٓمػ

 هل قمٗمقا , احلٞماء ختدش اًمتل اجلٜمسٞمة إًمٗماظ ُمـ وماضح سمٙمؾ ُمٚمئ اًمسٗمروم وم٘مط اإلٟمِماد ٟمِمٞمد ؾمٗمر ذم اًمٗماضحة

 أومٔمع هق ُما هٜماك وًمٙمـ اعمجال هذا ذم ؿمٝمرة إيمثر هق اًمٜمِمٞمد وٕن, متزي٘ماً  متزىمف وًمٙمـ احلٞماء ختدش ٓ طم٘مٞم٘مة

طمؾ اًمٜمِمٞمد ُمـ  (59)اًمٙمثػم وهمػمه 16 وطمزىمٞمال 23 يمحزىمٞمال اعم٘مدس اًمٙمتاب ذم سمٛمرا
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  شم٠مُمالت وُم٘مارٟمات 

نقمٜمدُما ي٘مرأ اعمسٚمؿ رم     احْلَْٛمدُ  ▬ آيات شمنمح اًمّمدر رم سمداية اًم٘مرآن اًم٘مرآ
ِ

ّ
ِ

لمَ  َرِب  َلل
ِ
رم سمداية ؾمقرة  أو  ♂ اًْمَٕماعَم

اًمتٗمسػم اعمٞمرس هذا اًمٙمتاب ٓؿمؽ ومٞمف وٓ ريب, وًمٙمـ ♂  ًِمٚمُْٛمتّ٘مِلمَ  ُهًدى ۛ ومِٞمفِ  ۛ َريَْب  َٓ  اًْمِٙمتَاُب  َذًْمَِؽ ▬ اًمب٘مرة 

سملم ذًمؽ ىمارن  [اخلٛمر ُمـ اـمٞمب طمبؽ ٓن ومٛمف سم٘مبالت ًمٞم٘مبٚمٜمل ]:2قمدد 1 ٟمِمٞمد ! اًمٙمتاب اعم٘مدسُماذا قمـ 

 ل اًمٙمتاب اعم٘مدس حيرج ُمـ ي١مُمٜمقا سمف!!اًمٙمتاب ٓ ريب ومٞمف ! وُمازا

 [اخلٛمر ُمـ اـمٞمب طمبؽ ٓن ومٛمف سم٘مبالت ًمٞم٘مبٚمٜمل ] 

 قم٘مقل قمٜمديمؿ أخٞمس ؟ اًمٜمار ُمـ ضمٚمقديمؿ قمكم ختِمقن أٓ ؟ اهلل قمذاب ُمـ شمذهبقن أجـ اًمٜمّمارى أهيا قمٚمٞمٙمؿ سماهلل

 هؾ ؟ اهلل وطمل هق هذا هؾ اهلل؟ يمالم اًمٙمالم هذا هؾ اًمٜمّمارى أهيا ؟ اًمٕم٘مؾ أجـ آٟمّماف أجـ ؟ هبا شمٗمٙمرون

 هؾ ؟؟ اجلٜمسٞمة اعمجالت ذم إٓ شمرد ٓ اًمتل اًمٗماضحة اجلٜمسٞمة اًم٘مّمة هذه ًمٜما ًمٞمحٙمقا  وإنبٞماء اًمرؾمؾ اهلل أرؾمؾ

 هذا أن ي٘مقل قم٘مؾ صاطمب ُمـ اًمٕمٜماد حاذا ؟ زوضمتؽ طمتك أو أظمتؽ أو سمٜمتؽ أو ُٕمؽ اًم٘مّمة هذه شم٘مرأ  أن شم٘مبؾ

 أُماُمؽ أو إظمقشمف أُمام اًمسٗمر هذا ذم اًمقاردة آًمٗماظ هذه يردد اسمٜمؽ ؾمٛمٕمت ًمق أنؽ ُمت٠ميمد أنا ؟ اهلل يمالم هق

 ! اًمِمٜمٞمٕمة ومٕمٚمتف قمكم وضسمتف ًمٜمٝمرشمف

 يا)طمبؽ ٕن ومٛمف سم٘مبالت(اعمسٞمح)طمب اهلل أـمٞمب ُمـ اخلٛمرًمٞم٘مبٚمٜمك] ُمٕمٚم٘مًا قمغم اًمٕمدد ؾماُمل سمٓمرسي٘مقل اًم٘مس  

 اخلٛمر ُمـ أـمٞمب طمبؽ ٓن ومٛمف سم٘مبالت ًمٞم٘مبٚمٜمل.  سمٕمبارة آٟمِماد ٟمِمٞمد ؾمٗمر يٗمتتح (60)[اخلٛمر ُمـ أـمٞمب(رب

 أن اًمٕمروس ُمٜمف شمٓمٚمب اًمذي هذا ُمـ"اإلٟمِماد ٟمِمٞمد ُمـ إول ًمإلصحاح شمٗمسػمه ذم هبٜمام ُمتك يتساءل

 طمبٞمبتف ًمسان يٛمص هؾ اإلهل؟ هيقه هق اعمتٞمؿ احلبٞمب هذا طم٘ما ؟هؾ" اهلل_  هيقه اًمرب هق ي٘مبٚمٝما,أخٞمس

ه مما ؿمٞمئا يرى ٓ هبٜمام ؿمؽ,وُمتك سمال هق أنف ٟمٕمؿ:  هبٜمام ُمتك ي٘مقل رطمٞم٘مٝما ويرشمِمػ  سمؾ اًمٕمقرات, ُمـ ٟمرا

 شم٘مقل ٓ ومٝمل اخلِمقع, يزيٜمٝما اًمتل اًمٕمروس يمٚمامت أَجؾ ُما" ي٘مقل إذ سماخلِمقع اًمٗماطمش اًمٖمزل هذا ويّمػ

 (" هق) ًمٞم٘مبٚمٜمل" ورع سمٙمؾ شم٘مقل سمؾ" اعمسٞما أو_  هيقه اًمرب ًمٞم٘مبٚمٜمل" أو" اهلل ًمٞم٘مبٚمٜمل"

                                                           

60  http://www.wataninet.com/watani_Article_Details.aspx?A=36188  
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 طمرضشمف ذم وٟمقضمد واطمؽمام, وىمار سمٙمؾ ُمٕمف أو قمٜمف ومٜمتحدث سماًمٕمروس ٟمتٛمثؾ اعمسٞمح سمٛمحبة ي٘مٞمٜمٜما ُمع ًمٞمتٜما   

  اًمذيمر ُمد ٟمتجاوز ومٙمٞمػ اًمرطمٞمؼ, ورؿمػ اًمٚمسان ُمص اودماوزٟم واًمٕمٜماق اًم٘مبٚمة دماوزٟما إذا"وشم٘مقى سمخِمقع"

 شمؿ ومٚمامذا ظمِمقع إًمٗماظ هذه ذم يمان وإن ؟ أجْما ظمِمقع هذا ذم هؾ احلبٞمبة؟ ومرج قمكم وأثره اًمتٜماؾمكم اًمٕمْمق

 (61)شمٕمديٚمٝما؟

واعم٘مّمقد هٜما اًمرب هيقه   [أـمٞمب ُمـ اخلٛمرطمبؽ ]أذا ٟمٔمرٟما إمم اًمٕمدد ُمـ ٟماطمٞمة أظمرى  ي٘مقل اًمٙماشمب اعمجٝمقل

 وؿماًمٞمؿ ؿماطمار" ؾمٓمقرةأ]أن٘مؾ سمتٍمف سمسٞمط  ٝمام ! هذه واطمدة وي٘مقل اًمديمتقر يقطمٜما ىمٛمػمٜمطمسب ُمتك سم

 هلاإل ىمٚمب يٗمرح اخلٛمر: اخلٛمر ُمـ أؿمٝمك"... احلبؾ اًم٘مبؾ وسمٕمد"  تلمٞماإلٓه ؿمٗماه ايؾ اإلهل ي٘مبؾ إوهماريتٞمة

 اًمٕمقد وصار]: 12 قمدد 5 هل؟ واخلٛمر حمرم رم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ إؿمٕمٞماءُما اخلٛمر اًمذى يٗمرح ىمٚمب اإل (62)[واًمبنم

  [يرون ٓ يديف وقمٛمؾ يٜمٔمرون ٓ اًمرب ومٕمؾ وامم وٓئٛمٝمؿ واخلٛمر واًمٜماي واًمدف واًمرسماب

 اهلل ُمٚمٙمقت يرصمقن ٓ اًمٔماعملم ان شمٕمٚمٛمقن ًمستؿ ام]9:6ي٘مقل سمقًمس ٓ يرث ُمٚمٙمقت اهلل ؿمارب اخلٛمر رم يمقسمؾ 

 ٓ و ـمامقمقن ٓ و ؾمارىمقن ٓ و ذيمقر ُمْماضمٕمق ٓ و ُماضمٜمقن ٓ و وماؾم٘مقن ٓ و اوصمان قمبدة ٓ و هزٟما ٓ شمْمٚمقا  ٓ

سمؾ ٟم٘مؾ ُمـ  ومٙمٞمػ ي٘مقل طمبؽ أـمٞمب ُمـ اخلٛمر؟؟ [اهلل ُمٚمٙمقت يرصمقن ظماـمٗمقن ٓ و ؿمتاُمقن ٓ و ؾمٙمػمون

 [حمبة ومقىمل وقمٚمٛمف اخلٛمر سمٞمت امم ادظمٚمٜملورم اًمٜمِمٞمد أجْمًا ] اًمقصمٜمٞمة

 سماحلؼ اخلٛمر ُمـ ايمثر طمبؽ ٟمذيمر سمؽ ٟمٗمرح و ٟمبتٝمج طمجاًمف امم اعمٚمؽ ادظمٚمٜمل ومٜمجري وراءك اضمذسمٜمل]

ًمٕمريس ُمـ وراء....قمٗمقاً ومٝمذا يمالم ي٘مدؾمف اخٞمؾ يمٞمػ دمذب اًمٕمروس ٟمتيريد وم٘مط أن  4:1ٟمش [حيبقٟمؽ

                                                           

  21صـ شمٗمسػم اًمٜمِمٞمد, مخائؾ اًمٓمٞمب  ,ُمتك سمتٝمام  ,أنٔمر  61 

 19, ٟمِمٞمد إنِماد أَجؾ ٟمِمٞمد رم اًمٙمقن, صـيقطمٜما ىمٛمػم  62
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ومٞم٘مقل يمالم خمزى سمحؼ طم٘مًا  دل ُم١مُمـ سمف!! ويٕمٚمؼ اًمديمتقر يقطمٜما ىمٛمػم قمغم هذا اًمٕمدا! وُمازاعمسٞمحك 

 !ًمٙمؾ ُمسٞمحل  ةُم٠مؾما

ُماهق اًمذي ؾمٞمٗمٕمؾ  سملم [ واًمٜمداءات اًم٘مبالت ُمـ أبٕمد ُماهق ,إمم ةظمٚمق إمم طمبٞمبٝما احلبٞمبة شمدقمقيقطمٜما ىمٛمػم] 

شمٕمٚمٞم٘مك ُمـ   ! ُما قمالىمة هذا سمٙمتاب ُمقطمك سمف ُمـ اهلل؟هذا يمالم ُم٘مدس احلبٞمب واحلبٞمبة رم اخلٚمقة؟...قمٗمقا 

  [ُُمتََحػِمًا  وضَمٚمسُت  وَذىمٜمل رأد ؿَمٕمرَ  وٟمَتّٗمُت  وِردائل صمٞمايب َُمّزىمُت  إُمرِ  هبذا ؾمِٛمٕمُت  ومٚماَمّ ] اًمٙمتاب اعم٘مدس 

 (3: 9قمزرا)

هذا  اًمٕمدد ُمـ اًمٙمتاب اعم٘مدس ٟمٗمسف  شمٗمسػم 1:3ٟمش[وضمدشمف ومام ـمٚمبتف ٟمٗمز حتبف ُمـ ـمٚمبت ومرار قمغم اًمٚمٞمؾ ]ذم

 يمتان سمٛمقؿّمك رسيري ومرؿمت سماًمديباج]: ًمرضمؾ شم٘مقل ُمتزوضمة زاٟمٞمةي٘مقل رم ؾمٗمر أجْما يٜمسب ًمسٚمٞمامن إُمثال 

 [اًمبٞمت ذم ًمٞمس اًمرضمؾ نٕ. سماحلب ٟمتٚمذذ. اًمّمباح امم وّدا ٟمرشمق هٚمؿ. وىمرومة وقمقد سمٛمرّ  ومرار قمٓمرت. ُمٍم ُمـ

 ُماقمالىمة اًمٗمخذ سمإديان؟  [صٜماع يدي صٜمٕمة احلكم ُمثؾ ومخذيؽ دوائر اًمٙمريؿ سمٜمت يا سماًمٜمٕمٚملم رضمٚمٞمؽ اَجؾ ُما] 

 ٟمدقمل أن اعمخجؾ ُمـ أخٞمس [سماًمسقؾمـ ُمسٞمجة طمٜمٓمة صؼمة سمٓمٜمؽ ممزوج ذاب يٕمقزها ٓ ُمدورة يماس رسشمؽ]

اًمديمتقر يقطمٜما ويٕمٚمؼ  !؟ رُمزي سمِمٙمؾ يماٟمت وًمق اًمٗماضحة اًمٙمٚمامت هذه سمٛمثؾ أوطمك ىمد وشمٕمامم شمبارك اهلل سم٠من

 سمٙمقب اًمرسة وشمِمبٞمف ضمرئ اًمقصػ:  ممزوج ذاب يٕمقزها ٓ ُمدورة يم٠مس رسشمؽ] قمغم هذا اًمٕمدد ومٞم٘مقل ىمٛمػم

 (63)[ ًمٓمٞمٗمة أؿمارة اًمٜمسقي اًمٕمْمق ازم هبا اإلؿمارة يٕمٜمل اخلٛمر ُمـ يٗمرغ ٓ

 ُمبٚمغ قمغم اصمٜمان خيتٚمػ ٓ لتاًم إًمٗماظ هذه قمـ هبا يستٕمٞمض أظمرى أخٗمافماً  آٟمِمادَ  ٟمِمٞمد ؾمٗمر يماشمب جيد أخؿ

 اًمٖمزل هتقي اًمتل اًمالطم٘مة ًمألضمٞمال ؿمٞمئاً  يؽمك مل اعم٘مدس اًمٙمتاب ُمـ " اًمساسمع" اإلصحاح هذا ان ؟ وىماطمتٝما

أيمتٗمك هبذا اًم٘مدر رم  . اًمٗماضح اجلٜمز اًمٖمزل ـمريؼ يسٚمؽ عمـ إهلام ُمّمدر ٓؿمؽ ومٝمق , اعمٗمْمقح اجلٜمز

هذا ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم  ٖمٗمر اهلل قمغم ُما ضماء رم اًمبحث اعمختٍم ضمداً تؾمأاًمٜمّمقص اجلٜمسٞمة طمٗمٔمًا قمغم اًمذوق اًمٕمام    ,

رم اًمٜمِمٞمد وًمٕمؾ أؿمٝمرها سمحث ُمقٟٓما ُمٕماذ قمٚمٞمان طمٗمٔمف اهلل  وُما ومٕمٚمتف  اً ُمـ إظمقة يمتبقا أبحاصم اً أنا أقمٚمؿ أن يمثػم

 ع ُما يٌمتب طمقل اًمٜمِمٞمد!ٞمٛمدمإٓ 
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  ظمالصة اًمبحث 

 يماشمب ؾمٗمر اًمٜمِمٞمد جمٝمقل 

 ؾمٚمٞمامن رم اًمٙمتاب اعم٘مدس يماومر وقماسمد أوصمان 

 ٟمِمٞمد إنِماد ؾمٗمر ضمٜمز وًمٞمس رُمزى 

  م  ٜمزواحلب اجلٟمِمٞمد إنِماد ؾمٗمر اًمٖمرا

 !ٟمِمٞمد إنِماد يمان ي٘مرأ رم اخلامرات 

 ٟمِمٞمد إنِماد دظمؾ ىماٟمقن اًمٙمتاب اعم٘مدس صدومة 

 ٟمِمٞمد إنِماد ؾمٗمر ٓديٜمك وٓيذيمر اهلل 

 ُمٜمف شم٘مؽمب وٓ  اًمٜمِمٞمد ؾمٗمر ٓشم٘مـرأ  اعمسٞمحٞمة قمٚمامء! 

 ]ٟمِمٞمد إنِماد  ] شمٙمٗمك هذه اجلٛمٚمة 

  إمم يمؾ ٟمٍماٟمك 

 اًمديٜمقٟمة, هلذه اًم٘مديؿ ُمٜمذ يمتبقا  ىمد أناس ظمٚمسة دظمؾ ٕنف]اعم٘مدس اًمٙمتاب ي٘مقل ؟هؾ ُمازًمت ُم١مُمـ هبذا اًمسٗمر

ٟمٕمؿ ُمـ ي٘مقل ًمؽ أن هذا يمالم اهلل  هق حيقل ٟمٕمٛمة  1/4 هيقذا رؾماًمة [,اًمدقمارة إمم إهلٜما ٟمٕمٛمة حيقًمقن ومجار,

  ويمالم اهلل إمم دقمارة!

 اعمٚم٘مب سمــ اًمتاقمب أبق اعمٜمتٍم ؿماهلمٟمس٠مخٙمؿ اًمدقماء مم وأؾمتاذى 

 أبققمامر إثرييمتبف/                                                                                    

 قمْمق اًمٗمريؼ اإلؾمالُمك ًمٚمٜم٘مد اًمٙمتاسمك                                          

www.facebook.com/struggler2015          

 ٕمٛمتف اًمّماحلاتاحلٛمد اهلل اًمذى شمؿ سمٜم
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 ضمع واعمّمادر  :اعمرا

 ., دار اًمث٘ماومةاًم٘مس طمبٞمب ؾمٕمٞمداعمدظمؾ إمم اًمٙمتاب اعم٘مدس, .1

 ., ُمٜمِمقرات اعمٙمتبة اًمبقًمسٞمةسمقًمس اًمٗمٖمامم.اعمدطمؾ إمم اًمٙمتاب اعم٘مدس, 2

 ., دار اًمث٘ماومةصٛمقئٞمؾ يقؾمػاًم٘مس .اعمدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ, 3

 , َجٕمٞمة اًمٙمتاب اًم٘مدس.قمدة ُم١مًمٗملم.اعمرؿمد إمم اًمٙمتاب اعم٘مدس, 4

 , دار اًمٕمائٚمة.قمدد ُم١مًمٗملم.ىماُمقس اًمٙمتاب اعم٘مدس, 5

 , دار اًمث٘ماومة.قمدد ُم١مًمٗملم ُمدظمؾ إمم اًمٙمتاب اعم٘مدس حتٚمٞمؾ  أؾمٗمار,.6

 , ُمٕمٝمد اًمالهقت اًمدومم.آوآيس ُمتك.اعمدظمؾ إمم اًمٙمتاب اعم٘مدس,7

 , ضماُمٕمة اًمروح اًم٘مدس اًمٙمسٚمٞمؽ.ديمتقر يقطمٜما ىمٛمػم.ٟمِمٞمد إنِماد أَجؾ ٟمِمٞمد رم اًمٙمقن, 8

 , دار اًمٙمتاب اعم٘مدس.شمرَجة اًمٗماٟمدايؽ. اًمٙمتاب اعم٘مدس , 9

 , َجٕمٞمات اًمٙمتاب اعم٘مدس.اًمؽمَجة اًمٕمرسمٞمة اعمِمؽميمة. اًمٙمتاب اعم٘مدس, 10

 .سمػموت, دار اعمنمق شمرَجة أسماء اًمٞمسققملم . اًمٙمتاب اعم٘مدس,11

 .1811 ـمبٕمة ,يماؾمؾ ٟمٞمق شمرَجة, اًمٙمتاب اعم٘مدس 12

 , دار اعمنمق سمػموت.ٟمٜما احلاضااًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ًمزُم.اًمٙمتاب اعم٘مدس, 13

 , ٟمسخة آًمٙمؽموٟمٞمة.وًمٞمؿ ُمارش, . اًمسٜمـ اًم٘مقيؿ رم شمٗمسػم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ14

 سمػموت.,دار اعمنمق ُمارى سمٚمتٞمٞمة. ٟمِمٞمد إنِماد ؾمٚمسٚمة دراؾمات رم اًمٙمتاب اعم٘مدس,15

 , دار اًمث٘ماومة.ٟمخبة ُمـ قمٚمامء اعمسٞمحٞمة. دائرة اعمٕمارف اًمٙمتاسمٞمة, 16

 , اًمٙمٚمٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة.وهٞمب ضمقرضمك يماُمؾ.ُمدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ, 17

 , ُمدار إطمد.إ رؿمٞمد يايمقن ٟمجٞمب ضمرضمس.شمٗمسػم ؾمٗمر اعمٚمقك إول, 18
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 ., يمٜمٞمسة ُمار ضمرضمسيٕم٘مقباًم٘مٛمص شمادرس , 1. ُمـ شمٗمسػمات وشم٠مُمالت أسماء ؾمٗمر اعمٚمقك 19

 يباع رم دار اًمث٘ماومة.ٟمخبة ُمـ قمٚمامء اعمسٞمحٞمة,.اًمتٗمسػم اًمتٓمبٞم٘مك, 20

ءة اًمٙمتاب اعم٘مدس,21  ,دار اعمنمق.إب  اؾمٓمٗمان ذسمٜمتٞمٞمف.دًمٞمؾ إمم ىمرا

ت رم اًمٙمتاب اعم٘مدس, 22  , دار اًمث٘ماومة.هرسمرت ًمقيمػم. يمؾ اعمٕمجزا

 .اًمباسما ؿمٜمقدةشم٠مُمالت رم ٟمِمٞمد إنِماد,  .23

 .أنٓمقٟمٞمقس ومٙمرى. شمٗمسػم ٟمِمٞمد إنِماد, 24

 .ول ديقراٟمت. ىمّمة احلْمارة, 25

 , ٟمداء اًمرضماء.ُمتك سمتٝمام.مخائؾ اًمٓمٞمب شمٗمسػم اًمٜمِمٞمد, 26

ق اعم٘مدس, اًمٙمتاب َجٕمٞمة ,اًمدوُمٜمٞمٙمان أسماء شمرَجة . اًمٙمتاب اعم٘مدس,27  . اعمقاصؾ اًمٕمرا

 . سمٕمض اعم٘مآت وآسمحاث قمغم اعمٜمتديات اإلؾمالُمٞمة.28

ٟما وآظمر  اًمٕماعملم رب هلل احلٛمد ان دقمقا
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